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änä syksynä on tapahtunut kaikenlaisia pieniä ja suurempiakin asioita, jotka ilahduttavat mieltä. Uusia ideoita syntyy niin jäsenten kuin vapaaehtoistemme mielissä.
Syksyn uutuuksia on pääkaupunkiseudulla ollut partiotoiminnan aloittaminen. Aloite tuli jäseniltä, eikä vapaaehtoisia partionjohtajia ollut vaikea löytää. Paikallinen lippukuntakin otti näkövammaisvartion
ilomielin riveihinsä.
Sokeain viikolla marraskuussa toimittiin yhteistyössä alueyhdistysten ja
opaskoiraihmisten kanssa ja toteutettiin koulu- ja päiväkotikäyntejä, joissa näkevät lapset saivat tuntumaa näkövammaisuuteen. Koirakot lähtivät mielellään
mukaan ja kouluista ja päiväkodeista sateli pyyntöjä käymään. Viikolla avattiin myös näkövammaisista koululaisista kertova näyttely, ensimmäinen neljän sarjasta, joka kiertää Helsingin suurimmissa kirjastoissa. Näyttelyaikaa ja
-paikkoja ei tarvinnut anella, vaan vastaanotto oli lämmin. Kun kerroimme aikeistamme kirjapainollemme, he halusivat tukea näyttelyä kustantamalla siihen tulevat valokuvat ja julisteen.
Tiedotusvälineetkin olivat suopealla mielellä ja saimme muutaman jutun
näkövammaisista lapsista yli julkaisukynnyksen.
Näiden mukavien tunnelmien keskellä soi puhelin: pitkäaikaiset tukijamme
LVI-alan yrityksistä soittivat ja halusivat vielä ennen joulua siirtää tilillemme
rahaa käytettäväksi lasten ja nuorten leiritoimintaan. Tällaiset yllättävät lahjoitukset lämmittävät mieltä. Ne kertovat siitä, että jossakin on ihmisiä, jotka
haluavat laittaa hyvän kiertämään ja jotka näkevät mitä vertaisuus, yhdessäolo ja elämykset merkitsevät näille lapsille ja nuorille.
Syksyn aikana myös kolme uutta vertaistukijaa on aloittanut toimintansa. Heidän työnsä varassa aluetoiminta voi laajeta. Tärkeää on myös, että alueen perheet ovat tukihenkilöiden työn tukena niin tapaamisten järjestämisessä kuin osallistumiseen sitoutumalla. Vapaaehtoisia on ollut mukana innolla
myös Oo mun kaa! -kerhojen toiminnassa.
Mukava on ollut huomata sekin, miten yhteistyökumppanit, ne jotka työnsä puolesta kulkevat rinnallamme samoihin tavoitteisiin pyrkien, ovat sitoutuneita työhönsä. Monien joukosta poimin esimerkiksi tässä lehdessä esillä olevat Celia-kirjaston oppikirja- ja lastenkirjaosastot, jotka todella ovat halunneet
kuunnella asiakkaidensa toiveita ja tarpeita.
Raha-automaattiyhdistyksen 70-vuotisjuhlassa viime
keväänä juttelin joidenkin sen työntekijöiden kanssa,
joiden tehtävänä oli solmia sopimuksia peliautomaattien sijoittamisesta ravintoloihin ja marketteihin. Yllätyin kuinka hyvin he olivat perillä RAY:n tukemien yhdistysten työstä ja miten he mielsivät oman työnsä tärkeäksi juuri näiden tavoitteiden tähden. Kun meillekin tulee vuosittainen osamme RAY:n pelituotoista, täytyy kiitollisena muistaa, kuinka
moni ihminen siellä on tekemässä työtä
hyvän mielen tuottamiseksi.
Sanotaan että hyvillä teoilla ja sanoilla on taipumus levitä ja synnyttää hyvää myös ympäristössään. Tähän on helppo uskoa. Annetaan hyvän kiertää.
Leena Honkanen
toiminnanjohtaja

Anne latva-nikkola
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Hyvä leviää

Tavoitteena
mielekäs kieli
Näkövammaiselle lapselle käsitteiden ymmärtäminen voi tuottaa
ongelmia. Vaikka lapsi puhuu, hän ei aina ymmärrä sanojen merkitystä. Apu löytyy puheterapiasta.
Leena Honkanen
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uheterapeutti Marja
Liikanen tekee työtä vaikeavammaisten lasten puhe- ja
kommunikaatio-ongelmien kanssa. Sokeus ja näkömonivammaisuus ovat nykyään hänen ”jokapäiväistä leipäänsä”
niin työssä yksityisvastaanotolla kuin
Näkövammaisten Keskusliiton lasten
kuntoutuksen Kimppakyyti-projektissa.
– Kun lapsella on vaikea näkövamma,
mutta ei liitännäisvammoja, hänen puheensa käynnistyy usein hitaasti, mutta kehittyy sitten normaalinoloisesti,
Liikanen kertoo. - Yleinen ongelma on
niin sanottu ekolalia eli kaikupuhe, jossa lapsi puhuu paljon, toistaa kuulemiaan fraaseja, joskus pitkiäkin lauserakenteita, mutta ei kuitenkaan ymmärrä
täysin käyttämiään käsitteitä. Tällaisesta puheesta on vähän hyötyä kommunikaatiossa. Puhe on tällöin enemmän
keino pitää yllä kontaktia, kuin ilmaista
tarpeita. - Kun lapsi alkaa puhua, moni

vanhempi on luonnollisesti niin onnellinen puheen tuottamisesta, että tulee
huomaamattaan vahvistaneeksi kaikupuhetta, ellei saa ohjausta lapsen vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Näkömonivammaisella lapsella puutteellisen tai
puuttuvan näön lisäksi muut perusvammat hidastavat ja vaikeuttavat itseilmaisun keinojen omaksumista ja perheen
ohjauksen tarve korostuu.
– Näkövammaisen lapsen kielen kehitys on suhteessa omaan kehoon. Kieli
kehittyy, kun lapsi alkaa saada ymmärrystä ympäröivästä maailmasta suhteessa itseensä ja alkaa myös haluta asioita.
Näkevä lapsihan alkaa toistella näkemiään asioita: lamppu, hauva ja tietää näiden eron. Sokealle lapselle esineet ja asiat on näytettävä konkreettisesti ja toistoja tarvitaan.
- Oikeat esineet ovat lapselle paljon
hyödyllisempiä kuin pimputtavat ja kilkuttavat muovilelut, joilla ei ole mitään
merkitystä todellisten käsitteiden ja asioiden ymmärtämisen kannalta.
- Kun lapsi ei näe, mitä pöydällä tai
lattialla on, jää esimerkiksi haluaminen
vähäiseksi. Lapsi ei halua suklaakeksejä
tai lelua, kun ei näe näitä, eikä kukaan
sitä kerro. Sellaiset perussanat ja pyyn-
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Puheterapeutti Marja Liikanen Kimppakyyti-projektin kotikäynnillä nelivuotiaan Aleksi Kankaan luona.
nöt kuin anna, tule tänne tai lisää, ovat
tärkeitä, koska niillä on puheessa paljon käyttöarvoa. Olen huomannut, että
monilta lapsilta nämä perustarpeiden ilmaukset puuttuvat, vaikka sisällöllisesti
tyhjempää puhetta pulppuaisi.

Arki tarjoaa oppimistilanteita
Marja Liikasen mukaan tavalliset arkiset tilanteet ovat arvokkaita kielen oppimisen kannalta.
– Kun maitolasi kaatuu pöydälle äiti saattaa sanoa: ”No, nyt se kaatui, äiti
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hakee rätin.” Sitten kuuluu askelia ja tohinaa kun pöytää pyyhitään, mutta sokealle lapselle jää epäselväksi mitä oikeastaan tapahtui. Sokealle lapselle tulee selittää paljon tarkemmin mitä on
tapahtunut ja miksi tilanteessa toimitaan niin kuin toimitaan ja antaa lapselle aikaa myös kuunnella ja tunnustella, Liikanen muistuttaa. ”Se” ja ”tämä” eivät sanoina anna näkövammaiselle lapselle mitään informaatiota. Samoin turha kysely lapselta ei edistä kielen oppimista. Kysymisen sijaan aikui-

sen tulee kertoa.
– Äiti voisi esimerkiksi sanoa. ”No
voi, maitolasi kaatui. Koitetaanpa kun
pöytä tuli märäksi.” Sitten voi antaa lapsen tunnustella kaatunutta juomaa. ”Ja
nyt se valuu tästä pöydän reunan yli. Äiti käy hakemassa rätin niin pyyhitään
maito pois.” Sitten rätillä voi yhdessä
lapsen kanssa pyyhkiä maidon. Ja sitten maitoa kaadetaan lisää.
- Näin syntyy hieno oppimistapahtuma, johon liittyy paljon sanoja ja aistimuksia. Kaikki tällaiset tapahtumat pi-
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tää ajatella lapsen näkökulmasta niin,
että hän oppii ymmärtämään, mitä tapahtuu ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Näin syyn ja seurauksen suhteet
ja käsitteet tulevat vähitellen tutuksi arjen askareissa.
Liikanen korostaa, että sokealle lapselle ei saa puhua liikaa, vaan hänelle pitää antaa aikaa myös asioiden tutkimiseen ja muiden tapahtumaan liittyvien
äänien kuuntelemiseen.

Vanhemmat hyötyvät
ohjauksesta
Puheterapeutin työ mielletään usein ärrävikojen korjaamiseksi, mutta itse asiassa se on laaja-alaista kommunikaatiotaitojen parantamiseen tähtäävää työtä.
Marja Liikasen asiakkaana on vaikeavammaisia lapsia monista eri vammaryhmistä. Joidenkin kohdalla päädytään
vaihtoehtoisiin kommunikaatiotapoihin,
esimerkiksi kehollisiin viittomiin, puhelaitteeseen tai symbolikansion käyttöön
puheen tukena tai sijasta.
Näkövammaan liittyviä mahdollisia
ongelmia, joihin puheterapeutin työkalupakista löytyy apua ovat esimerkiksi
syömiseen liittyvät ongelmat. Liikasen
mukaan vanhemmat tarvitsisivat nykyistä paljon enemmän ohjausta näissä asioissa voidakseen auttaa lastaan.
– Näkevä lapsi oppii syömistäkin
seuraamalla, miten muut toimivat. Sokea pikkulapsi ei opi yhtä vaivatta haluamaan ruokaa tai ei opi pureskelemaan kiinteää ruokaa, kun ei näe mitä ja miten muut haukkaavat, pureskelevat ja nautiskelevat. Näön sijasta houkuttimena voi käyttää vaikka tuoksuja.
”Kakkutuulia” voi leyhähdyttää ilmaan
tai lapsen voi antaa jakaa pullat tai piirakat muille pöydässä istujille niin hän
huomaa, että kaikki muutkin haluavat
syödä niitä. Pureskelua voi puolestaan
opettaa antamalla lapsen tunnustella äidin tai isän poskia, kun tämä pureksii
omaa ruokaansa.
– Vanhemmat hyötyvät ohjauksesta todella paljon, joten olisi hyvä, jos
jo varhain kuntoutusohjauksessa otettaisiin esille myös puhe- ja syömisasiat
sekä blindismit, ja kuntoutusohjauksen
lisäksi lapsen vuorovaikutustaitojen kehitystä seurattaisiin keskussairaalan puheterapiassa, Liikanen sanoo.
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Puheterapeutin työkalupakkiin kuuluu myös videokamera. Aleksin ja äidin leikkituokio tallentuu tarkempaa analyysia varten.

Näin puhe kehittyy

S

okean lapsen puheenkehityksen tulisi seurata näkevän lapsen
puheenkehityksen virstanpylväitä. Puheenkehityksen käynnistyminen voi olla
hieman hitaampaa, mutta suurta viivettä ei saisi tulla, sillä sokea lapsi tarvitsee
puhetta kehityksessään vielä näkevää
lasta enemmän, puhe on erittäin tärkeä
tiedonvälityskanava. Yleinen kehityskulku on seuraavanlainen:
Vauvaikäisen lapsen tulee olla kiinnostunut vuorovaikutuksesta hoivaajan
kanssa sekä äännellä keskustelevasti.
Tavujokellusta (päp-päp, gä-gä jne)
tulee esiintyä ensimmäisen elinvuoden
loppupuoliskolla. Tavujokelluksesta lapsi siirtyy myöhemmin sanayrityksiin.
Lapsen tulee ymmärtää helppoa puhetta yhden vuoden iässä (esim. tule äidin syliin/avaa suu).
Ensisanat tulevat vaihtelevasti jopa
10kk:n iässä mutta tavallisesti 12-18 kk
tienoilla. Puolitoistavuotiaalla pitää olla jo useita sanayrityksiä – ja jotkut puolitoistavuotiaat puhuvat jo kahden sanan lausein. Pienen lapsen sanat ovat
luonnollisesti vielä yksinkertaisia, mutta toistuvia ja tilanteesta ymmärrettä-

vissä esim. ”pää”=leipää, ”avva”=hauva,
”äätä”=äiti.
Sanavarasto kasvaa kiihkeimmillään
18-24 kk iässä, jolloin lapsi saattaa oppia
n. 6-9 sanaa päivittäin. Kahden vuoden
iässä lapsi osaa noin 250 sanaa ja käyttää pieniä 2-3 sanan lauseita, joissa sanat taipuvat.
Kolmevuotias kommunikoi monipuolisesti lyhyin lausein. Puhe voi olla vielä
hieman epäselvää, mutta arjessa toimivaa ja lapsi saa asioitaan kerrotuksi ainakin tutuille ihmisille.
Nelivuotias lapsi puhuu jo selkeästi ja pitkin kieliopillisin lausein ja puhe
on ymmärrettävää vieraillekin ihmisille.
Äännevirheitä (S, R, L) voi olla kuusivuotiaaksi asti.

Apua tarvitaan, jos
l lapsi

ei ole houkuteltavissa kontaktiin
ei osaa ilmaista itseään ja turhautuu
l lapsi ei ymmärrä puhetta
Seurantaa ja ohjausta kommunikoinnin kehityksen tukemiseen saa keskussairaalan tai terveysaseman puheterapeutilta.
l lapsi
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Marja Liikanen
Blindismit eli maneerit (esim. silmien painelu, heijaaminen, käsien viputus, hyppely) ovat huolenaiheena monessa sokean lapsen perheessä. Lapsen varttuessa blindismit
ovat sosiaalinen haitta, koska muut ihmiset mieltävät ne
poikkeavaksi käyttäytymiseksi. Blindismejä pohdittaessa tarvitaan kaikilta lapsen lähi-ihmisiltä tietoa blindismien ilmenemisestä eri tilanteissa, ja keinotkin on mietittävä
yhdessä perheen ja kaikkien kuntouttajien yhteistyöllä.
Blindismit ovat lapsen keino yrittää auttaa itseään, kun
siedettävän tunteen raja ylittyy. Kun hauska tai kurja olo
nousee lapsen itsensä säädeltävissä olevan rajan yli, lapsi tarvitsisi aikuista jakamaan tunnetta, mutta ilman riittävän selkeää omaa kokemusta jakamisesta lapsi joutuu tasoittamaan tunteen takaisin rajan alle, ja tässä avuksi tulee maneeri.
Maneerit eivät ole ainoastaan sokeille lapsille tyypillisiä vaan pikemminkin vuorovaikutusongelmille tyypillisiä,
ja niitä nähdään monenlaisissa tilanteissa. Esim. jo 1940luvulla psykiatri Renee Spitz kuvasi tavallisia pieniä lapsia, jotka olivat joutuneet pitkäksi ajaksi laitoshoitoon äitinsä sairastumisen vuoksi. Näillä filmeillä näkyy järkyttävästi se, miten lapsen tunnetasolla tapahtuvan vuorovaikutuksen puuttuminen saa aikaa maneerimaista käyttäytymistä, heijaamista ja viputusta. Nykyajalta muistamme
uutiskuvat Romanian lastenkodeista, jossa ilman hoivaa
jääneet lapset käyttivät maneereja itsensä rauhoittamiseen ja/tai viihdyttämiseen. Useammin toki näemme maneereja eri vammoihin liittyen. Itse ymmärrän, että maneerimainen käyttäytyminen syntyy nimenomaan silloin,
kun lasta ravitseva vuorovaikutus on puutteellista siten,
että lapsi ei saa aikuiselta riittävästi palautetta voidakseen
säädellä tunteitaan. Vaikeassa näkövammaisuudessa kyse
on siis siitä, että toisin kuin näkevä lapsi, näkövammainen
ei saa hoivaajansa katseessa vuorovaikutuksen ”ravintoa”.
Kyse ei ole siitä, että vanhemmat eivät olisi vuorovaikutuksessa tai eivät jakaisi lapsensa kanssa tämän tunteita,
vaan siitä, että lapsen mahdollisuus jakaa tunteita estyy
tai vaikeutuu yhteisen katsekontaktin puuttuessa. Tunteiden jakamista lapsi tarvitsee niin ilon ja hauskuuden kuin
pettymyksenkin hetkillä. Blindismit voivat johtua myös
ympäristön virikeköyhyydestä tai turhautumisesta, kun
ei tule ymmärretyksi. Keskeistä näkövammaisuudessa on
lapsen ja vanhemman yhteisen jakamisen mahdollistaminen korvaavien aistien, erityisesti kosketuksen kautta. Tämä on kuntoutuksellisesti suuri mahdollisuus!
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lyhyesti

Blindismeistä ja maneereista

Oikeus henkilökohtaiseen apuun on ihmisoikeuskysymys
Vammaisjärjestöt ovat vuosia tehneet työtä
henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämiseksi.
Työ on vihdoin tuottanut tulosta, sillä STM:ssä on
valmisteltu lakimuutosta, jossa henkilökohtaisesta
avusta tulisi subjektiivinen oikeus. Asia on tällä
hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja lopullinen päätös
tulee hyvin lähellä joulua. Vasta silloin näemme,
millaisessa muodossa henkilökohtainen apu lakiin
kirjataan.
Muutoksen jälkeen henkilökohtaiseen apuun olisi oikeutettu vaikeavammainen ihminen, joka tarvitsee välttämätöntä ja toistuvaa apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua olisi järjestettävä päivittäisiä toimia sekä työtä ja opiskelua varten niin paljon kuin vaikeavammainen ihminen sitä välttämättä tarvitsee. Muihin tarkoituksiin apua annettaisiin aluksi vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuukaudessa.
Nykyisin henkilökohtainen avustaja on määrärahasidonnainen palvelu, jota myönnetään eri kunnissa hyvin vaihtelevasti.
Lakimuutoksen jälkeen kunta ei voisi määrärahoihin vedoten
olla järjestämättä henkilökohtaista apua, jos hakija täyttää laissa olevat palvelun saamisen edellytykset.
Kunta voisi järjestää henkilökohtaisen avun useammalla tavalla. Yksi mahdollisuus on, että kunta korvaisi henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvat kustannukset nykyiseen tapaan.
Kunta voisi myös antaa palvelusetelin henkilökohtaisen avun
hankkimista varten tai järjestää sen ostopalveluna, omana toimintana tai sopimusperusteisena yhteistyönä yhden tai useamman kunnan kanssa. Vaihtoehtoiset järjestämistavat mahdollistavat henkilökohtaisen avun saamisen myös ilman työnantajavelvoitteita.
Lisäksi lakiin ovat tulossa säännökset vammaisten ihmisten
palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta sekä palveluja koskevan asian viivytyksettömästä käsittelystä. Palvelutarpeen selvittely olisi aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palveluja ja tukitoimia
koskevat päätökset olisi tehtävä kolmen kuukauden kuluessa
hakemuksen jättämisestä.
Lakimuutoksesta annettuun hallituksen esitykseen (he
166/2008) voi tutustua esim. eduskunnan www-sivuilla. Sieltä
löytyy myös tietoja asian käsittelyvaiheista.
		
Sari Kokko
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apselta kuin lapselta on kysytty ammattihaaveista. Kun
minä olin pieni, oli TV:ssä tietoisku, missä lapsilta kysyttiin: ”Mikä sinusta tulee isona?” Vastaukset: palomies, lääkärinhoitaja (tarkoitti tietenkin sairaanhoitajaa), veturinkuljettaja,
poliisi, autokuljettaja ja kilpajuoksija tulivat epäröimättä ja varmasti.
Peruskoulun jättävän nuoren 16-vuotiaan ensimmäinen ammatinvalinnan paikka on kevättalven yhteyshaussa. Koulussa
työskennellessä olen voinut todeta, että valinta ei ole likikään
aina helppo. Nuoret jakautuvat karkeasti kuuteen ryhmään:
1 jatko on ollut selvää koko yläkoulun ajan
2 ajatus on selkiytynyt varmaksi yhdeksännen luokan aikana
3 nuori tietää, minne ei ainakaan halua (ammattiopisto – lukio)
4 menee sinne, minne kaverit menevät
5 menee sinne, minne numerot riittävät
6 pitää välivuoden ja miettii jatkoa.
Pikkulapsesta varttuessa vanhemmaksi lähes poikkeuksetta
ammattihaaveet muuttuvat ja epävarmuus lisääntyy. 2. asteen
koulutuksen aloittaneista 6 - 7 % vaihtaa koulutusalaa tai lopettaa aloittamansa opinnot.
Mihin kategoriaan näkövammainen nuori asettuu ammatinvalinnan alkupoluilla? Vai onko hänellä vielä jokin muu kategoria yllä esittämieni kuuden lisäksi – toivottavasti ei ainakaan
”mihin otetaan kategoria”. Milloin näkövammaisen lapsen vanhempi alkaa miettiä lapsensa tulevaa ammattia? Minä mietin
sitä ensi kertaa poikani olessa kolmen kuukauden ikäinen! Nyt
mietin sitä vielä enempi, kun hän on 13 vuotta ja peruskoulun
kolmen viimeisen vuoden vaiheessa. Asia on tullut lähelle ja
todeksi. ”Mikä sinusta tulee isona?” Vastauksia ovat mm. ”jotakin tietokoneiden kanssa, radiossa voisi olla töissä, vois kirjoittaa saneluja puhtaaksi…
Näkövammaisten Keskuliiton kuntotuslinjan työllisyyspalvelut pyrkivät omalta osaltaan madaltamaan näkövammaisen nuoren ja aikuisen työllistymistä. Työllisyysneuvojat auttavat nuoria vastavalmistuneita löytämään oman paikkansa työmarkkinoilta. Arla liittyy 1.1.2009 Keskuspuiston Ammattiopistoon ja edelleenkehittää näkövammaisten ammattiinvalmistumista. Opetushallitus on myös nostanut valmiutta vastata konkretian keinoin toimivien opinpolkujen muovaamises-
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sa varsinkin vaikeammin työllistyvien oppilaiden osalta. Oppilaanohjauksen kehittämishankeessa on mukana 127 kuntaa
ja 21 yksityistä koulutuksenjärjestäjää. Tavoitteena on varmistaa kaikille perusopetuksen päättäneille opiskelupolun jatkuminen. Hankeessa räätälöidään yksittäisille oppilaille mahdollisuus tutustua ”työelämään tutustumisjaksoilla” (TET) todellisiin, varteenotettaviin työpaikkohin. Nyt on tärkeää, että näkövamma-alan ja oppilaanohjauksen ihmiset kohtaavat toisensa
ja löytävät toimivia polkuja näkövammaisille koululaisille tiellä ammattiin.
Mikä minusta tulee isona? Moni aikuinenkin kysyy tuota lapsille esitettyä kysymystä itseltään, vaikka toimiikin jo ammatissa. Minä en vielä tiennyt lukion viimeisellä luokalla vastausta,
en tiennyt sitä vielä armeijasta päästyänikään; en ainakaan tiedostanut sitä. Muistan, kuinka eräänä päivänä selailin kirjastossa kirjoja. Otin käteeni kasvatustieteen kirjan, tutkailin sitä. Se
vaikutti perin mielenkiintoiselta – ajattelin, että tällaisia kirjojahan olisi kiva lukea. Ja niin oivalsin, että minähän voisin yhdistää kiinnostuksen ja opiskelun. Olen nyt
ollut opettajana lähemmäs 20
vuotta.
Kohti joulua, kirjeiden kirjoittamista joulupukile ja
toiveiden täyttymistä!
Markku Alahäivälä
Näkövammaiset lapset ry
puheenjohtaja

leena honkanen

yhdistys

Mikä sinusta
tulee isona?
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rilla aura-korpi

yhdistys

Sokeain viikolla tapahtui

Opaskoira Femi vierailulla Laukolan koulun 4:llä luokalla
Vahdossa.

Sokeain viikkoa vietettiin 9.-16.11.2007.
Tänä syksynä Näkövammaiset lapset ry osallistui Sokeain viikon viettoon omalla ohjelmalla, joka oli suunnattu ensisijaisesti päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille.

Ohjelmaa kouluihin ja päiväkoteihin
Syys-lokakuun aikana koulut ja päiväkodit saivat tiedustella lapsille suunnattua ohjelmaa näkövammaisuudesta. Ohjelmavaihtoehdot olivat toimintarata tai näkövammaisen ja hänen opaskoiransa vierailukäynti. Kaikkiaan 13 koulua ja päiväkotia käytti tilaisuuden hyväkseen. Opaskoirakko vieraili peräti
kymmenessä eri kohteessa. Nuorisotalo Merirastissa Helsingissä järjestettiin koululuokille näkövammaisuuteen liittyvää ohjelmaa. Lapsilla ja nuorilla oli tilaisuus kokeilla opastusta, katsoa Käenlaulu kuulostaa punaiselta... -video ja vierailla pimeässä aistihuoneessa.

Valokuvanäyttely Helsingissä

Leena Honkanen

Sokeain viikolla avattiin koululaisille suunnattu näkövammaisista lapsista kertova valokuvanäyttely Malmin kirjastossa. Joulukuussa näyttely jatkaa Vuosaaren kirjastoon, tammikuussa Pasilan kirjastoon ja helmikuussa vielä Kannelmäen kirjastoon. Jos olet kiinnostunut pystyttämään näyttelyn maaliskuussa omalle paikkakunnallesi, kysy lisää Näkövammaiset
lapset ry:n toimistolta, puh. (09) 752 2540.

Sokeain viikon näyttely Malmin kirjastossa.

S i l m ä t e r ä

l

4

l

2008

9

yhdistys

Papereissa on nyt ilme

S

okeain viikolla Näkövammaiset lapset ry otti käyttöön
uuden visuaalisen ilmeen, jonka toteutti graafinen suunnittelija Olli Turunen Tovia Design Oy:stä.

Joulutervehdys Karjalaan

Leena Honkanen

Viime vuonna Näkövammaiset lapset ry:n joulukorttirahalla Karjalan tasavallan näkövammaisten lasten perheet viettivät iloiset pikkujoulut Petroskoissa. Samanlainen raha lähtee tänäkin vuonna
viemään joulumieltä sisarjärjestöllemme.

Karjalan sokeainyhdistyksen puheenjohtaja Nadeshda Ananjeva
(keskellä) oppaineen ja kuntoutustyöntekijä Marina Petshonkina
(vas.) vierailivat Näkövammaiset lapset ry:n toimistolla lokakuussa.
Vieraat halusivat perehtyä vanhempainyhdistyksen toimintaan viedäkseen tietoa Karjalan tasavallan vanhemmille. Takarivissä tulkki Arja-Riitta Ruodemäki ja NKL:n kansainvälisten asioiden päällikkö Timo Kuoppala.
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Tulevia tapahtumia
Vuosikokous ja vanhempien viikonloppu
Tampereella 14.-15.3.
Vanhempien viikonloppu pidetään Holiday Inn -hotellissa,
Tampereella 14.–15.3.
Hinnat:
Viikonlopun omavastuu on 60 euroa/hlö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot).
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen
matkustussäännön mukaisesti. Pysäköintimaksu on 8€/vrk,
jonka osallistujat maksavat itse.
Viikonloppuun haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy
www.silmatera.fi -sivustoilta. Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistoon viim. 9.2. mennessä.
Vanhempien viikonloppuna aikuiset juttelevat ja rentoutuvat
keskenään, joten lastenhoitoa kannattaa alkaa jo kysellä mummeilta ja kummeilta.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 2009
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 15.3. klo 10.30
Holiday Inn -hotellissa Tampereella. Osoite: Yliopistokatu 44.
Esityslista postitetaan jäsenille tammikuun aikana.
Tervetuloa!
Näkövammaiset lapset ry, hallitus

Pääsiäisleiri
Perheiden pääsiäisleiri pidetään Kylpylähotelli Summassaaressa, Saarijärvellä 10.–12.4. Tänä vuonna leirin yhteydessä ei ole
vuosikokousta eli aikaa jää enemmän yhdessäoloon.
Hinnat:
Näkövammaiset lapset ry kustantaa näkövammaisen lapsen
pääsiäisen.
Saattajan maksu on 34 euroa.
Muut perheenjäsenet maksavat viikonlopusta seuraavasti:
- aikuiset ja 15-vuotta täyttäneet 148,70 euroa
- 4-14 -vuotiaat 74,35 euroa
- alle 3-vuotiaat maksutta
Leirimatkoja ei korvata.
Hinnat sisältävät majoituksen, aamiaisen, lounaan, päivällisen
ja iltapalan (tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän lounaaseen), sekä kivaa leiriohjelmaa.
Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää www.silmatera.fi -sivustoilla. Ilmoittautumiset 27.2. mennessä.
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Oo mun kaa! -leiri
Oo mun kaa! -leiri järjestetään Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa, Ylöjärvellä su 7.6. – to 11.6. Mukaan mahtuu 12 näkövammaista lasta, iältään 8-13-vuotiaita. Lasten toiveiden
mukaisesti leirillä valitaan kaksi työpajaa, joissa pääsee ajan
kanssa puuhailemaan. Valittavat työpajat ovat: askartelu, liikunta, eläimet ja puu-/rottinkityöt. Aikaa jää myös kavereille,
uinnille ja saunomiselle sekä iltanuotioille.
Hinnat:
Leirin omavastuu on 133 euroa. Hintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, ruokailut (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala) sekä leiriohjelma. Leirimatkoja ei korvata. Kunnan sosiaalitoimelta voi tarvittaessa anoa henkilökohtaista
avustajaa lapselle leiriviikoksi sekä avustusta lapsen leirimaksuun.
Leirille haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy www.
silmatera.fi -sivustoilta. Kaavakkeen voi pyytää myös yhdistyksen toimistolta. Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistolla
viim. 3.4. mennessä.

Ollaan yhdessä – Perhekurssi
(Ray Sopeutumisvalmennus)
Kavereita, keskusteluja, leikkiä ja temmellystä – lähde perhekurssille 3.-8.8. Lomasaari Marttiseen Virroille. RAY:n tukema
kurssi on suunnattu ensisijaisesti näkövammaisille 0-6-vuotiaille lapsille perheineen. Myös kouluikäiset alle 12-vuotiaiden lasten perheet voivat hakea kurssille. Viikon aikana tutustutaan toisiin perheisiin ja vietetään aikaa omaan perheen kesken. Näkövammaisille lapsille ja heidän sisaruksilleen on järjestetty omaa ohjelmaa, silloin kun vanhemmat keskustelevat
vertaisryhmässään. Luvassa uintia, iltanuotioita ja ennen kaikkea vertaistukea.
Hinnat:
Näkövammainen lapsi ja yksi saattaja osallistuvat leirille ilmaiseksi.
Muut perheenjäsenet maksavat leiriviikosta seuraavasti:
- aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset 210 euroa
- alle 4-vuotiaat maksutta
Hinnat sisältävät täysihoidon omin liinavaattein (aamiainen,
lounas, päivällinen, iltapala ja majoitus) sekä leiriohjelman. Leirimatkoja ei korvata.
Leirille haetaan yhdistyksen toimistosta saatvalla hakulomakkeella, joka löytyy myös www.silmatera.fi -sivustoilta. Hakemukset on oltava yhdistyksen toimistolla viim. 24.4. mennessä.
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Kepin kanssa koulutielle
Näkökulmia näkövammaisen oppilaan
koulun aloittamiseen
Heidi Pitkäranta
Kasvatustieteen pro gradu-tutkielmassani pyrin kuvailemaan näkövammaisten koulutulokkaiden temperamenttia sekä koululaisentaitoja ja -valmiuksia. Lisäksi tavoitteena oli kerätä kokemuksellista
tietoa näkövammaisen lapsen koulun aloittamisesta vanhempien ja
luokanopettajien näkökulmasta.

nN

äkövammaisten opetuksessa
on tapahtunut
suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Aiemmin lapset opiskelivat Jyväskylässä tai Helsingissä näkövammaisten erityskouluissa. Nykyään suurin
osa näkövammaisista lapsista, joilla ei
ole liitännäisvammoja, opiskelee integroituneena lähikoulussaan näkevien ikätovereidensa kanssa. Hyvärisen (2002)
mukaan Suomessa opiskelee integroituna noin 600 näkövammaista oppilasta,
joista sokeita on vajaat 100. Näistä oppilaista noin 250:llä on yleisopetuksen

opetussuunnitelma eli he käyvät koulua
ilman mukautuksia.
Vaikka näkövammaisia oppilaita integroidaan yleisopetukseen vuosittain,
on näkövammaisopetusta tutkittu Suomessa varsin vähän. Ensimmäinen laajempi teos on Takalan ja Konnun vuonna 2006 ilmestynyt kirja Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. Ulkomaalaisia tutkimuksia on saatavilla jonkin
verran enemmän, mutta ongelmana on
vaikeus soveltaa niiden tuloksia suoraan
suomalaiseen koulujärjestelmään. Kepin kanssa koulutielle -tutkimukseni
pyrkimyksenä oli koota tietoa suomalaisten näkövammaisten oppilaiden tä-

mänhetkisestä koulutilanteesta. Tiedot
voivat auttaa niin näkövammaisten lasten vanhempia, opettajia kuin hallintohenkilöstöä, silloin kun ollaan suunnittelemassa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiä. Tutkimuksessani oli kaksi päätavoitetta: kerätä erilaisista näkökulmista kokemuksellista tietoa näkövammaisista koulutulokkaista
ja heidän koulun aloittamisestaan sekä
luoda kokoava teoriakatsaus näkövammaisen lapsen kehitykseen. Teoriaosassa käsittelin lapsen kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä sekä näkövamman vaikutuksia lapsen kehitykseen ja
koulunkäyntiin.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta
eriasteisesti näkövammaisesta lapsesta sekä heidän vanhemmistaan ja luokanopettajistaan. Tutkimukseni lapsil-

Fyysinen kunto ja terveydentila
Sanavarasto
Kieliopillisuus
Oma-aloitteisuus
Muisti

Jäljessa

Vastuunotto
Muiden tunteiden ymmärtäminen

Samassa vaiheessa

Itseluottamus

Edellä

Tarmokkuus
Keskittymiskyky
Tunneilmaisu
Ohjeiden noudattaminen
Palautteen vastaanotto

KUVIO 1
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la ei ole näkövamman lisäksi muita liitännäisvammoja, joten he käyvät koulua integroituneena yleisopetukseen lähikoulussaan. Olin tavannut perheet ensimmäisen kerran ennen lasten oppivelvollisuuden alkua työskennellessäni Näkövammaisten Keskusliiton järjestämillä esikoulukursseilla. Uudet tapaamiset
järjestyivät perheiden kodeissa, sillä Sokeain lasten tukisäätiö myönsi tutkimukselleni apurahan, jonka avulla matkat eri
puolelle Suomea mahdollistuivat. Vanhempien haastattelut toteutettiin joulun aikaan, jolloin lapset olivat käyneet
ensimmäistä luokkaa yhden lukukauden. Samoihin aikoihin lähetettiin lasten opettajille kyselylomakkeet. Aineistoa täydensivät myös keskusteluhetket
näkövammaisten lasten kanssa.

Koulunsa aloittavat
näkövammaiset lapset
Tutkimuksessani tarkastelin lasten kouluvalmiuksia monella eri tavalla. Lasten
temperamenttia eli synnynnäistä tapaa
reagoida ärsykkeisiin tutkittiin Mary K.
Rothbartin käyttäytymistä kartoittavan
lomakkeen avulla. Tutkimukseni näkövammaisilla lapsilla vahvimmiksi temperamenttipiirteiksi nousivat positiivinen suhtautuminen muutoksiin, tuttuihin tilanteisiin liittyvä ja pieniä ärsykkeitä sisältävä mielihyvä, vahva impulssikontrolli eli kyky tukahduttaa asiaan
kuulumattomat reaktiot sekä herkkyys
huomata eri aistikanavia pitkin tulevat
ärsykkeet. Vähiten tutkimuksen lapsilla esiintyi ujoutta sekä negatiivista suhtautumista aistinvaraisesti havaittaviin
ominaisuuksiin kuten valoon, ääneen,
liikkeeseen tai tekstuuriin.
Kouluvalmiustestien perusteella tutkittavat näkövammaiset lapset olivat
yleistiedollisesti edellä ikätovereitaan.
Myös heidän sanavarastonsa oli pääosin huomattavasti näkeviä ikätovereitaan laajempi. Laskutehtävissä ja yleistä
käsityskykyä mittaavissa osioissa osalla tutkimuksen lapsista oli vaikeuksia.
Näkövammaisten lasten tapa tarkastella
ympäristöä on usein erilainen kuin näkevillä, joten erot ovat ymmärrettäviä.
Näkövammaisille ympäristöä kuvaillaan sanallisesti, joten puheen merkitys korostuu ja samalla sanavarasto kas-
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Vanhempien näkökulmasta näkövammaisen
lapsen koulun aloittamista
tukevat
tekijät

vaikeuttavat
tekijät

YHTEISTYÖ
• Yhteiskunnan tukimuodot kunnossa
• Vanhempien mielipiteet otetaan huomioon
• Jyväskylän näkövammaisten koulun tukimuodot
ovat kunnossa
• Lähikoulun positiivinen asenne ja
yhteistyöhalukkuus

YHTEISTYÖ
• Hallinnon negatiivinen asenne
• Tuen puute
• Lähikoulun negatiivinen asenne
• Jyväskylän näkövammaisten koulun riittämätön
toiminta

SOSIAALISET NÄKÖKULMAT
• Positiivinen palaute
• Avoimuus
• Ystävyyssuhteet
• Näkövammaisen oppilaan tasavertainen asema
luokassa

SOSIAALISET NÄKÖKULMAT
• Ystävyyssuhteiden puute
• Sulkeutuneisuus
• Näkövammaisen oppilaan kyseenalainen rooli
luokassa

EMOTIONAALISET NÄKÖKULMAT
• Lapsen luonne ja temperamentti sekä niiden
huomioiminen koulussa
• Opettajan ja avustajan positiivinen
suhtautuminen
• Perhe tukena lapsen koulunkäynnissä

EMOTIONAALISET NÄKÖKULMAT
• Lapsen luonteen ja temperamentin huomiotta
jättäminen koulussa
• Ongelmat opettajan ja avustajan kanssa
• Perheen vaikeudet

KOULUYMPÄRISTÖ
• Apuvälineet
• Selkeät kulkuyhteydet sekä luokkatoiminnan
seuraamisen helppous

KOULUYMPÄRISTÖ
• Koulurakennuksen ongelmat

KUVIO 2

vaa. Vastaavasti laajempien mekanismien ymmärtäminen voi olla vaikeaa,
koska ei näe kokonaista toimintaketjua vaan ainoastaan osan siitä tai käsitys perustuu kokonaan kuvailuun. Kun
nämä mahdolliset hankaluuksia aiheuttavat asiat tiedostetaan ja niihin puututaan ajoissa, voidaan hankaluudet välttää jopa kokonaan.
Luokanopettajien havaintojen mukaan näkövammaiset oppilaat menestyivät hyvin koulussa. Lasten minäkuva
oli positiivinen ja koulumotivaatio hyvä. Osa näkövammaisista lapsista osallistui aktiivisesti luokan toimintaan ja
otti kontaktia muihin lapsiin. Sen sijaan osa lapsista oli passiivisia ryhmänjäseniä. Kuvio 1 kertoo, miten opettajat ovat arvioineet näkövammaisen lapsen koululaisen taitoja suhteessa näkeviin ikätovereihin. Opettajien mukaan
tutkimuksen lapset ovat edellä näkeviä
ikätovereitaan sanavarastossa, kieliopin
hallinnassa, muistissa, tarmokkuudessa

sekä ohjeiden noudattamisessa. Kyseiset
piirteet ovat kuitenkin yksilöllisiä, sillä joissakin edellä mainituista piirteistä osa tutkimusjoukon lapsista oli myös
ikätovereitaan jäljessä.

Vanhempien näkemyksiä
näkövammaisen lapsen
koulun aloittamisesta
Näkövammaisten lasten vanhempien
kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esiin paljon erilaisia tuntemuksia ja
ajatuksia liittyen lapsen koulun aloittamiseen. Haastatteluissa toistuvista teemoista rakentui kaksi erilaista koulupolkua: positiivinen ja problemaattinen polku. Kuvioon 2 on koottu nämä
kaksi polkua sekä kirjattu niihin kuuluvia piirteitä. Huomioitavaa on, että
jokaisen tutkittavan koulun aloittamiseen liittyi piirteitä molemmilta koulupoluilta. Mitä enemmän tukevia piirteitä löytyi, sitä positiivisempana koulun
aloittaminen koettiin ja vastaavasti mi-
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tä enemmän vaikeuttavia tekijöitä ilmeni, sitä negatiivisempana koulun aloittaminen koettiin. Näkövammaisen lapsen koulun aloittamista tukee vanhempien mukaan toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa, hyvät sosiaaliset suhteet
ja positiivinen suhtautuminen erilaiseen oppijaan sekä kouluympäristön
sopivuus ja tarvittavien apuvälineiden
saaminen. Vastaavasti ongelmat edellä
mainituilla alueilla vaikeuttivat koulun
aloittamista.

Luokanopettajien näkemyksiä
näkövammaisen lapsen
koulun aloittamisesta
Näkövammaisten lasten luokanopettajat välittivät tuntemuksiaan ja kokemuksiaan koulun aloittamisesta kyselylomakkeen avulla. Opettajien kirjoituksista nousi esiin samankaltaisia teemoja,
joista muodostui kuvio 3. Luokanopettajien mukaan näkövammaisten lasten
koulun aloittamista edesauttaa toimiva
yhteistyö, oppilaan aktiivisuus ja hyvät
sosiaaliset suhteet, opettajan hyvä motivaatio työhönsä sekä tarvittava koulutus ja tuen saaminen. Vaikeudet kyseisillä alueilla taas aiheuttavat ongelmia
koulun aloittamiseen.

Lapsen piirteiden ja
vanhempien sekä opettajien
näkemysten väliset yhteydet
Vanhemmat näyttivät kokevan näkövammaisen lapsen koulun aloittamisen positiivisena erityisesti silloin, kun
lapsen vahvoja temperamenttipiirteitä
olivat aktiivisuus, tarkkaavaisuus, tyyntyminen, hyvä impulssikontrolli sekä
positiivinen mieliala ja reagointi asioihin. Tulos on hyvin ymmärrettävä, sillä edellä mainitut piirteet helpottavat
lapsen sopeutumista koulumaailman
vaatimuksiin.
Luokanopettajien mukaan ne oppilaat, joiden koulumotivaatio oli hyvä,
menestyivät myös hyvin koulussa. On
selvää, että opiskelusta motivoitunut
oppilas menestyy hyvin, koska hänellä
on intoa harjoitella asioita. Tutkimuksessa ilmeni lisäksi, että sellaiset oppilaat, joiden kanssa koulun väen oli helppo kommunikoida, odottivat vain vähän apua muilta. Nämä oppilaat olivat
temperamentiltaan positiivisia, tarkkaavaisia ja tyyntyviä. Tällaisten lasten oli
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Luokanopettajan näkökulmasta näkövammaisen
lapsen koulun aloittamista
tukevat
tekijät

vaikeuttavat
tekijät

YHTEISTYÖ
• Kotipaikkakunnalla yhteistyö toimii
• Jyväskylän näkövammaisten koulun kanssa
toimivaa yhteistyötä

YHTEISTYÖ
• Yhteistyön ongelmat
• Tuen puutteet

SOSIAALISET NÄKÖKULMAT
• Oppilaan tasavertainen rooli luokassa
• Oppilaan hyvät suhteet koulun henkilökuntaan,
oppilaisiin ja luokkatovereiden vanhempiin

SOSIAALISET NÄKÖKULMAT
• Oppilaan kyseenalainen asema luokassa ja
kouluyhteisössä

VAIKUTUKSET KOULUN JA OPETTAJAN
ARKEEN
• Opettajan aktiivinen rooli työhön hakeutumisessa
• Oppilaan näkövamman positiiviset vaikutukset
opettajan työhön

VAIKUTUKSET KOULUN JA OPETTAJAN
ARKEEN
• Opettajan määrääminen näkövammaisen
oppilaan opettajaksi
• Oppilaan näkövamman negatiiviset vaikutukset
opettajan työhön

TUNTEMUKSET JA KOKEMUKSET
• Kokemukset näkövammaisista
• Positiiviset tuntemukset koulun alkaessa
• Eväät erityislapsen opettamiseen

TUNTEMUKSET JA KOKEMUKSET
• Opettajan vähäiset kokemukset näkövammaisista
• Opettajan jännitys
• Puutteelliset eväät erityislapsen opettamiseen

KUVIO 3

helpompi sopeutua koulumaailmaan ja
luoda sosiaalisia suhteita ympäristöönsä. Koulussa tiedollisten ja taidollisten
asioiden merkitys on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on kyky solmia suhteita
ympäristönsä ihmisiin ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan.

Yhteenvetoa
Tutkimuksessa oli tavoitteena näkövammaisen oppilaan koulun aloittamisen rikas kuvaaminen. Tarkastelunäkökulmia
oli useita ja ne tarjosivatkin mielenkiintoisia tuloksia. Vanhempien esiintuomat
asiat liittyivät luonnollisesti enemmän
lapseen ja ympäristöön liittyviin asioihin, kun taas opettajien vastaukset tarkastelivat asiaa koulun ja heidän oman
työnkuvansa kautta. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kyse on vain pienelle
joukolle tehdystä tutkimuksesta, jonka
tulokset eivät ole laajemmin yleistettävissä. Niistä saa kuitenkin osviittaa tuntemuksista ja asioista, joita näkövammaisen lapsen koulun aloittamiseen liittyy.
Henkilöille, joille näkövammaisen lap-

sen koulun aloittaminen on uusi ja pian ajankohtaiseksi tuleva asia, voi saada
tutkimuksesta hyödyllisiä tietoja.

Lähteet:
Hyvärinen, L. (2002). Näkövammaiset lapset. Teoksessa M. Jahnukainen
(toim.) Lasten erityishuolto ja –opetus
Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.
Pitkäranta, H. (2008). Kepin kanssa koulutielle: Näkökulmia näkövammaisen
oppilaan koulun aloittamiseen. Helsingin yliopisto: Soveltavan kasvatustieteenlaitos.
Takala, M. & Kontu, E. (toim.) Näkökulmia näkövammaisten opetukseen.
Jyväskylä: PS-Kustannus.
Silmäterän välityksellä haluan lähettää
lämpimät terveiset ja kiitokset kaikille tutkimuksessa mukana olleille perheille. Toivon jokaiselle koululaiselle
iloa ja onnistumisen elämyksiä koulutaipaleelle!
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Ulkomailla asumisen arkea ja juhlaa
A
suin Berliinissä kesän 2008. Olin

siellä harjoittelemassa syksyllä

oleviin saksan ylioppilaskirjoituksiin. Tu-

lin huomaamaan, että ulkomailla pidempään olemisessa on hyvä tarkastella kyseisen maan arkea esimerkiksi näkövammaisen näkökulmasta omin silmin, sillä
asuminen on jokaiselle yhteiskuntaryhmälle erilaista. Asuminen on nimittäin
erilaista, kuin loman vietto.
Vieraassa maassa saa tietoa sen kulttuurista, elämäntavoista, sekä toimintatavoista eri tavalla, kuin lyhyellä lomalla.
Asuminen jossakin muussa maassa myös
avartaa maailmaa, sekä maailmankuvaa.
Maasta saa enemmän tietoa, kun siellä
viipyy jonkin aikaa.
Näkövammaisena Berliinissä asuminen on erilaista kuin Suomessa, sillä vammaisten asiat ovat Saksassa puutteellisemmin kuin täällä. Berliinissä käsitykset vammaisuudesta ovat ennakkoluuloisemmat kuin Suomessa; tunsin, että
siellä ei saanut olla yhtä vapaasti vammainen kuin meillä. Esimerkiksi kadulla kulkemiseen kiinnitettiin näkyvästi
huomiota.
Tärkeää onkin, että voi liittyä johonkin samankaltaiseen yhteisöön, näin pääAnne merisaari

see hyvin selville, millaista muualla maailmassa on ja miten esimerkiksi muualla asuvat näkövammaiset elävät. Yhteiskunnan arki tulee myös tätä kautta esille. Kävin paikallisessa näkövammaisten
nuorten kerhossa nimeltä der Treffpunkt,

gissa edellyttää tarkkaa keskittymistä ja

kuten paikalliset nimittävät. Kerhossa

kuuntelemista. Näkevä voi aina saada

käyminen oli vapaa-ajanviettotapani. Ko-

enemmän informaatiota katsoessaan ym-

keilimme muun muassa autolla ajamis-

pärilleen. Näkövammainen on usein kuu-

ta siten, että opettaja oli vieressä ja neu-

lon varassa. Tämä vaikuttaa siihen, että

voi, harjoittelimme sitä tyhjän pienlen-

hän on tiedon hankinnassa aluksi haja-

tokentän parkkipaikalla, kävimme pur-

naisen tiedon varassa. Hän joutuu myös

jehtimassa, kuljimme kaupungilla ilman

olemaan riippuvainen toisista ihmisistä,

näkevää opasta ja kävimme kahvilla. Te-

sillä liikkumaan opetteleminen vie aikaa

keminen oli monipuolista ja elämyksel-

uudessa maassa. Tämän takia onkin hy-

listä. Kun löytää jonkin harrastuksen, sil-

vä tarttua heti toimeen, esimerkiksi men-

loin asuminenkin on helpompaa, kun on

nä talonsa pihalle ja kertoa kuka on, se-

jokin yhteisö, johon voi liittyä. Näin pää-

kä kysellä onko täällä joku. Näin tein it-

see katsomaan osittain, miten kyseises-

se heti toisena päivänä. Kun menin ker-

sä yhteiskunnassa eletään.

tomaan itsestäni talon pihalle, sain ta-

Sokeus tuo esille realiteetteja, jotka
on hyvä tietää ennen kuin lähtee jonnekin ulkomaille. Esimerkiksi vieraan kielen

lostani ystävän, kirjoitan vieläkin hänen
kanssaan sähköpostia.
		

Tuike Merisaari

Tuike odottelee Friedrichstrassen asemalla Treffpunktin alkamista. Näkövammaisten nuorten tapaamispaikka
on Berliinin vilkkain paikallisjuna-asema. Valkoisen kepin käyttäjä saa helposti apua berliiniläisiltä.
Silmäterä on seurannut Tuiken matkaa ylioppilaaksi. Nyt ylioppilaskirjoitukset ovat ohi. Tuike kertoo kirjoitusten menneen tavoitteiden
mukaisesti ja ylikin tavoitteiden.
”Tuntuu hienolle, kun yksi etappi
on elämästä takana. Opiskelen ensi
vuoden alusta lähtien avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja englantia mahdollisesti jossakin aikuislukiossa, ne tuntuvat kiinnostaville.”

kuunteleminen hälyisässä suurkaupun-
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Yksilöllinen
silmäproteesi

Hyvä silmäproteesi ei yleensä aiheuta ongelmia tai tuntemuksia
käyttäjälle. Proteesilla voi korjata silmän anatomiaa ja ulkonäköä.

Leena Honkanen

leena honkanen

Nykyisin silmäproteesit valmistetaan
akryylimuovista.

16

tT

aiteilija Leila Lehto ja sairaanhoitaja
Liisa Sholberg tekevät silmäproteeseja. He ovat Suomessa ainoat alallaan
ja molemmilla on takanaan pitkä työkokemus proteesien valmistuksesta, joten erilaiset proteesien käyttäjien tarpeet
ovat tuttuja. Lehdon ja Sholbergin nuorimmat asiakkaat ovat vasta muutaman
viikon ikäisiä.
- Vauvojen proteesit ovat haasteellisia, koska vauvan silmä on hyvin pieni ja
vauva yleensä hankaa vastaan proteesin
sovittamista, kertoo Liisa Sholberg.
- Proteesin täytyy olla juuri oikean
kokoinen. Yleensä silmästä tehdään vahamalli, mutta lapsille on valmiita sovitusproteeseja, niin että pieni asiakas pääsisi mahdollisimman helpolla, vain yhdellä tai kahdella sovituksella.
- Ensimmäinen proteesi voi olla aluksi arka asia myös lapsen vanhemmille.
Kun vanhemmat tottuvat proteesin paikoilleen laittamiseen ja huomaavat ettei se ole lapselle kivuliasta, pelko ja jän-

Leena Honkanen

syntyy käsityönä
nitys poistuvat. Vanhemmista on mukava, että lapsen silmät näyttävät normaaleilta, usein ulkopuoliset eivät edes
huomaa että kyseessä on proteesi eikä
oikea silmä.
- Pienillä vauvoilla proteesi joudutaan
uusimaan usein, koska silmä kasvaa nopeasti. Toiseen ikävuoteen asti uusia proteeseja tehdään useamman kerran vuodessa, joskus jopa muutaman kuukauden välein. Tämän jälkeen vaihtotahti
hidastuu, kertoo Liisa Sholberg.

Proteesi valmistuu vaiheittain
Nykyisin käytössä olevat akryylimuoviproteesit tulivat markkinoille sodan
jälkeen, kun rintamalla silmän menettäneille ei enää tahtonut riittää kaupasta ostettavia valmiita ”lasisilmiä”. Lasisilmät olivat täysin pyöreitä, ja ne muotoiltiin lasinpuhallustekniikalla käyttäjälleen sopiviksi. Niissä katsetta ei voinut suunnata ja muutenkin ne olivat
käytössä epämukavia ja tuntuivat talvella kylmiltä.
Tänään silmäproteesit tehdään yksilöllisesti käsityönä. Valkoinen muovipala muotoillaan silmäkuoppaan sopivaksi ja siihen tehdään syvennys mustuaislevyä ja värikalvolevyä varten.
Kun silmä on rakennettu, sovitettu
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Leena Honkanen

ja katse kohdistettu, alkaa taiteilijan työ.
Leila Lehto maalaa valkuaisen ja värikalvon hienon hienot viivat ja vivahteet
sekä verisuoniston.
- Käytettävät värit ja siveltimet ovat
samoja, joita taidemaalaritkin käyttävät työssään, mutta sideaine on samaa
akryylimuovia kuin silmän aihio, vain
juoksevassa muodossa, Lehto kertoo.
- Pienten vauvojen proteeseihin ei
tehdä erikseen valkuaista ja värikalvoa,
vaan proteesi on yleensä yksivärinen,
koska vauvan silmäkin on niin pieni, ettei valkuainen muutenkaan vielä näy.
- Joskus asiakkaat haluavat hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Etenkin nuoret pojat,
joilla on toisessa silmässä proteesi saattavat teettää hauskoja erikoisuuksia, esimerkiksi neonvärejä tai upotuttaa värikalvoon pieniä timantteja tai kultahilettä.
Eräälle asiakkaalle tein joitakin vuosia
sitten punaisen Terminator-silmän.

- Kun silmä on maalattu, se päällystetään vielä ohuella kirkkaalla muovikerroksella. Tavallisesti proteesi on valmis
kahdessa päivässä.
- Nuorilla ja aikuisilla, joilla silmäkuoppa ei enää kasva, proteesi uusitaan
noin viiden vuoden välein, koska se kuluu jonkin verran käytössä ja silmäkuopan kokokin muuttuu iän ja esimerkiksi
lihomisen tai laihtumisen myötä, Lehto kertoo.

Proteesin käyttö on
vaivatonta
- Yleensä proteesi ei aiheuta käyttäjälle
mitään ongelmia tai kipuja, Liisa Sholberg kertoo. Sitä ei tarvitse ottaa pois
silmästä päivittäin. Silloin tällöin tehtävä puhdistus riittää ja sekin tehdään
vain vedellä tai tavallisella astianpesuaineella eli proteesi on piilolinssiä paljon helpompihoitoinen.

- Pienimmillä proteesin käyttäjillä
voi ongelmia tuottaa se, että luomirako saattaa olla niin tiukka, ettei silmäkuoppaan sopivaa proteesia saa mahtumaan. Lapset saattavat myös ottaa proteesin pois tai hierovat silmää likaisilla
käsillä ja silmä ärsyyntyy.
- Lapset tarvitsevat proteesia esimerkiksi silloin, kun silmä on poistettu kasvaimen takia. Nykyisin tällaisia asiakkaita on entistä vähemmän, kun kasvaimia pystytään hoitamaan tehokkaasti
sädettämällä.
- Tavallisimmin käyttäjällä proteesi
on vain toisessa silmässä. Kun oma silmä on tallella, mutta se on sokeutunut ja
ulkonäöltään ruma, valmistetaan hyvin
ohut kuoriproteesi, joka maalataan terveen silmän kaltaiseksi. Proteesi liikkuu
alla olevan silmän mukana ja suojaa silmää pölyltä ja tuulelta. Myös vauvat ja
lapset käyttävät kuoriproteeseja.

Liisa Sholberg ja Leila Lehto tekevät
suomalaisten silmäproteesit.
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Merja Waris

Onni
tanssittaa Hannaa
Hanna Mäkelä on kahden heikkonäköisen pienen
pojan äiti ja tanssitaiteilija. Tanssiessa näkövammainen lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja ympäristöön, sanoo Hanna Mäkelä.

paineita, Hanna Mäkelä sanoo. – Esityksessä on välttämättä yllätyksellisiä elementtejä, kun esiintyjänä on myös pikkulapsi.
Tutkin tässä teoksessa muun muassa sitä miten pienen ja ison
kokoeroa voi hyödyntää liikkeen lähtökohtana; miten lujaa karuselli pyörii tai mitä tapahtuu kun kännykkä soi.

Leena Honkanen

Kokeillaan itse

O

Tanssiesityksen jälkeen Hanna ja Onni pitivät työpajan, jossa
mukanaolijat pääsivät itse liikkumaan ja kokeilemaan esityksessä olleita asioita.
Merja Waris kertoo, että pajatyöskentelyssä kaikki olivat erittäin innostuneesti mukana. – Oma 14-vuotias poikanikin, joka
etukäteen vannoi, ettei aio osallistua, oli innoissaan.
Kun oltiin aikuiset ja lapset yhdessä, lapsille pystyi antamaan
ihania elämyksiä: keinuttaminen, vetäminen kankaalla, kangasrivistön ali juokseminen ja ryömiminen ja kaikkea muuta
mukavaa. Kaikki puhkuivat intoa, Merja Waris kertoo.
Hannan ja Onnin työpajassa liikutaan hyödyntäen kosketus-

nni (4v.) ja äiti Hanna esiintyvät yhdessä tanssiteoksessa 1,2,3! Yleisö, jossa tällä kertaa on mukana monia näkövammaisia lapsia, elää mukana.
– Musiikki sai pienetkin ihmiset heilumaan ja nuorten suupielissä kihelmöi nauru. Hanna ja Onni kävivät lähellä: tömistelyt, lausahdukset, ja muut äänet sekä kankaan tai ohijuoksun
tuulahdukset toivat esityksen katsojan luo, kertoo Merja Waris 1,2,3, -esityksestä pääkaupunkiseudun perhetapaamisessa Jaatisella.
– Haluan tehdä esitystilanteesta hyväntuulisen ilman suoritus-
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Vertaistuen merkitys esille
Näkövammaiset lapset ry:n alueelliset vertaistukijat tapasivat
loka-marraskuunvaihteessa Loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa Ylöjärvellä. Aiheeksi nousi vertaistuen merkitys.
Alueellisessa työssä keskeistä on tarjota perheille tilaisuuksia
tavata toinen toisiaan lähellä omaa kotipaikkakuntaansa. Paikallinen maantiede ja väestörakenne asettavat omat reunaehtonsa kunkin alueen toiminnalle. Esimerkiksi Lapin vertaistukijan piiriin kuuluvat jäsenperheet Kemistä Ivaloon; haaste perhetapaamisille on siis aivan toisenlainen kuin pääkaupunkiseudulla. Toisaalta taas Etelä-Suomen suurilla paikkakunnilla
harrastusmahdollisuuksien runsas tarjonta saattaa viedä tilaa
vertaistuelta. Joka tapauksessa, kokemukseen perustuen, tiedämme, että vertaistuki antaa voimia ja eväitä niin vanhemmille kuin lapsillekin. Siihen kannattaa sitoutua ja panostaa.
Myös lasten aluesihteeriasiat puhuttivat. Keskusliiton viidestä lasten aluesihteerin toimesta on tällä hetkellä täytettynä
vain neljä, joten alueet ovat suuria ja vaarana on, että toimintaan syntyy katveita. Aluesihteeri on tärkeä kumppani vapaaehtoiselle vertaistukijalle. Kun oma työ ja oman perheen asioiden hoitaminenkin vie paljon aikaa, on hyvä, että mukana tapaamisten järjestämisessä ja tiedottamisessa on alueellinen
työntekijä. Hän tuntee myös oman alueensa sairaanhoitopiirien ja kuntien käytäntöjä jo työnsä puolesta.
Vertaistukijat toivovat perheiltä aloitteita ja ideoita oman
alueensa toimintaan. Yhdessä suunnitellen ja tehden saadaan
aikaan kaikkien tarpeita palvelevaa toimintaa ja innostavia tapahtumia.

Merja Waris

anne latva-nikkola

ta ja yhdessä olemista, huomioiden osallistujien erilaiset näkötilanteet.
– Tanssiessaan yhdessä vanhemman tai kaverin kanssa lapsi on yhteydessä toisiin ihmisiin, tilaan, liikkeeseen sekä omaan
kehoonsa ja tunteisiinsa. Tanssi on yhteisöllisyyttä ja yhteistä
kokemista, Hanna Mäkelä sanoo.
– Liikkeelle täytyy lähteä kunkin liikkujan omista lähtökohdista. Esimerkiksi heikkonäköisille kirkas, selkeästi erottuva pukeutuminen auttaa liikkeen hahmottamista. Sokeille taas se,
miten sanallistaa tanssin. Esimerkiksi kehon osien nimeäminen
on tärkeää.
Soittimia voi käyttää tukena ohjaamassa kävely- tai juoksutahtia. Piirissä oleminen on hyvä keino rakentaa yhteisöllisyyden tunnetta: on kokoonnuttu saman asian äärelle kaikki yhdessä. Piiri auttaa myös siinä, että lapsi tietää missä toiset mukana olijat ovat. Piirin voi muodostaa hyvin monin eri tavoin;
voi olla vaikka tömistyspiirissä tai mahapiirissä.
Lakana toimii hyvin apuvälineenä. Sen välityksellä lapsi on
yhteydessä pariin, lakanassa voi vetää lasta pitkin lattiaa ja pienimmät voi laittaa lakanakeinuun.

Ensi kauden ensimmäinen Jaatispäivä on
sunnuntaina 11.1.2009
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Vertaistukijoita koolla Koivupuistossa: vasemmalta Nina
Halme Tampereen alueelta, Toni Leino Porista, Saija Snygg
Tampereelta, Merja Waris pääkaupunkiseudun alueelta ja
Tuija Skinnari Lapin alueelta keskustelemassa toiminnan
haasteista ja mahdollisuuksista.

19

Leena Honkanen

alueilta
Näkövammaisvartio Villit leijonat aloitti kokoontumisensa syksyllä Helsingissä. Mukana on tällä hetkellä neljä näkövammaista partiolaista ja kokoontumiset pidetään Sinivuoren Tyttöjen
partiokololla Helsingin Malmilla joka toinen viikko.
Silmäterän kuvaaja kävi kololla lokakuussa, jossa tunnelmat
olivat käsin kosketeltavan riemukkaat. Tällä tapaamiskerralla
aiheena oli partiolaisten suojeluspyhimyksen, Pyhän Yrjön, legenda. Aiemmin syksyllä Villit leijonat pääsivät mukaan Sinivuoren Tyttöjen purjehdukselle Helsingin edustalle.
Jos haluat mukaan Villien leijonien sisupartiotoimintaan, ota
yhteyttä Näkövammaiset lapset ry:n toimistoon 09-7522540
tai sisujohtaja Tatja Räsäseen 0414966799.
Sisupartiotoiminta on aisti-, liikunta- ja kehitysvammaisille
suunnattua ja sovellettua partiotoimintaa. Sisupartion periaatteet, tavat ja toimintamuodot ovat samat kuin muussakin partiotoiminnassa, mutta ohjelmaa toteutetaan kunkin sisun yksilölliset edellytykset huomioiden.

Erilainen koulupäivä Lahdessa
Torstaina 9.10. vietettiin erilaista koulupäivää loma- ja kurssikeskus Lepolassa, Lahdessa.
Aamupäivän aistirastipisteillä oppilaat ja opettajat saivat tutustua helppotekoiseen piirustusalustaan, jota voi käyttää vahaliitujen ja tavallisen piirustuspaperin kanssa siten, että vahaliitujen jälki jää hieman koholle. Yhdessä rastipisteessä käsiteltiin karttojen tekemistä eri materiaaleista ja eri tavoin.
Sitten oli liikunnan vuoro. Tuomas veti meille liikuntaa vastuksena oma tai kaverin keho. Lounaan jälkeen askarreltiin
kontaktimuovitaulua, johon piirrettiin villalangalla. Aikuisten keskustelupajassa kukin kertoi omasta tilanteesta oppilaan kohdalla ja mitä apuvälineitä on käytössä sekä vaihdettiin
ajatuksia näkövammaisen lapsen opetuksesta ja oppimisesta. Keskustelun aikana lapset laativat ulkona liikuntarasteja, joita sitten aikuiset lähtivät tekemään oman oppilaan ohjauksella. Mukana oli 4 oppilasta, 4 avustajaa ja 1 opettaja. Päivän ohjelmasta vastasivat Näkövammaisten Keskusliitto ry:n lasten
aluesihteeri Susanne Rounikko ja liikunnan suunnittelija Tuomas Törrönen sekä Päijät-Hämeen keskussairaalan kuntoutusohjaajat Kirsi-Marja Norojärvi ja Maarit Perttilä.
Susanne Rounikko
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anu autio

Villit leijonat heräävät

Villit leijonat, Jaakko ja Juuli, partiokololla ja lippukunnan
risteilyllä vartionjohtaja Tatja Räsäsen kanssa.

Erilainen koulupäivä Porissa
Porilaiset koululaiset kokoontuivat erilaiseen koulupäivään
7.10. Aamulla oppilaat lähtivät yhdessä opettajan ja avustajan
kanssa tekemään rastipisteitä. Rastipisteet olivat mm. ritt-muff,
äänten- ja hajujen tunnistus, eko-aims ja puhallustikka. Rastipisteiden jälkeen askarreltiin häntäpalloja, kilisevä ilmapallo ja
kulkusranneke.
Iltapäivällä oli vuorossa motoriikkarata koulun liikuntasalissa. Kaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijaa tekevät opinnäytetyönään koulutusmateriaalin Liikuntaa Kaikille Lapsille -koulutukseen. Koulutusmateriaalia varten
opiskelijat olivat suunnitelleet strukturoidun motoriikkaradan,
jonka pääsimme oppilaiden kanssa testaamaan.
Sitten opettajat ja avustajat siirtyivät keskustelemaan kunkin oppilaan tilanteesta ja apuvälineistä. Kävimme läpi opastamista ja aikuiset pääsivät kokeilemaan sokkona kävelemistä
valkoisen kepin kanssa. Keskustelun jälkeen siirryimme takaisin liikuntasaliin, jossa liikunnan suunnittelija Timo Pelkonen
veti liikuntaa meidän omakätisesti valmistamilla välineillä.
Päivän ohjelmasta vastasivat Näkövammaisten Keskusliitto
ry:n lasten aluesihteeri Susanne Rounikko ja liikunnan suunnittelija Timo Pelkonen, Satakunnan keskussairaalan kuntoutusohjaaja Anne Laiho ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija Jenni Mehtälä sekä motoriikkaradasta ryhmä ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Susanne Rounikko
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Ronja Oja
inulle on aina ennen ollut arvoitus, kuinka koulussa
ystävystytään muiden oppilaiden kanssa. Muilla on

ollut parhaat kaverit koulussa, on ollut paljon ihmisiä, joiden

eero oja

Koulukavereiden salaperäinen mysteeri
M

kanssa ”hengailla” välituntisin. Minä ehkä joskus puhuin jollekin, mutta suurimman osan ajasta vietin yksin. Lukio toi muutoksen tähänkin asiaan.
Uusi ympäristö antoi minulle uuden mahdollisuuden sosialisoitua toisten nuorten joukkoon. Vanhoissa porukoissa yläasteella, joista monet olivat samassa koulussa kanssani jo ala-asteen, homma oli vaikeampaa. Kun kerran oli syrjäytynyt ja koulukiusattu, omaa statustaan samojen ihmisten joukossa oli vaikeaa nostaa. Nyt lukioon mennessä kaikki olivat ennestään tuntemattomia – paitsi yksi, joka oli kanssani samalla luokalla eskarista kuudennen luokan loppuun. Lähimmässä lukiossa pysyminen tuskin olisi teettänyt eksponentiaalista kasvua kavereiden suhteen.
Ensimmäisten viikkojen aikana oli hämmentävää, kun minulle puhuttiin oma-aloitteisesti. Se oli täysin uusi kokemus.
Nykyään minulle ei vaan puhuta, vaan minut tullaan myös hakemaan porukkaan, jos pyörin jossain tietämättä, missä muut
ovat. Minua myös opastetaan luonnollisesti ja toivon, etteivät
ihmiset ole pitäneet opasteluani taakkana, kun kuitenkin oppaanani toimii yleensä se, joka sattuu olemaan lähimpänä ja/
tai jonka kädestä nappaan ensimmäisenä kiinni.
Koko peruskoulun ajan, etenkin muutamana viimeisenä vuotena, ajattelin, että muut saavat luvan tulla puhumaan minulle. Oli kauhean vaikeaa ottaa kontaktia muihin oppilaisiin, kun
ei nähnyt, missä he ovat. Itsekkäästi tulin siihen tulokseen, että koska minä en voi ottaa kontaktia toisiin, tulee heidän ottaa kontakti minuun ensin. Monet, jotka sen uskalsivat tehdä,
ehkä huomasivat, että on se itsekseen jurottava tyttö sittenkin
ihan mukava. Nyt kuitenkin olen tajunnut, että minä voin ihan
yhtälailla mennä puhumaan muille. Ei kukaan tule välttämättä yksin nurkassa kykkivää sokkoa hakemaan mihinkään mu-
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kaan, jos itse ei tee edes paria kertaa aloitetta. Tämän tajuaminen oli ihan mielenkiintoista.

tuissa, vaikka tässä yhtenä päivänä englannin luokasta lähties-

Ensimmäisen kerran, kun tosissani yritin sosialisoitua tois-

säni yksi englannin ryhmäläiseni, jonka nimeä en todellakaan

ten ryhmäläisteni mukaan, kysyin avustajaltani, missä he oli-

tiennyt ja jonka kanssa en ollut aikaisemmin ollut tekemisissä,

vat. Näin minut opastettiin muiden joukkoon ja pääsin aloitta-

kysyi, olenko menossa syömään. Minä sitten kysymään, voisin-

maan paremmin toisiin tutustumisen. Ei se vaadi välttämättä

ko lähteä hänen kanssaan syömään – ja niin sitä mentiin, vaik-

kuin sen ensimmäisen kerran, kun uskaltaa itse tehdä aloitteen.

ka toinen ei ollut aikaisemmin edes opastanut minua.

Tämän jälkeen kaikki saattaa sujua itsestään.

Tiedän monien muidenkin miettineen sitä, että osaako sitä

Nykyään koulussa minulla on paljon kavereita. Kaikkien ni-

puhua toisten kanssa, kun niitä jostain joskus löytää. Itse olen

miä en välttämättä muista tai tunnista kunnolla äänestä, mutta

nyt sitä mieltä, että puheenaiheita löytää aina jostain, erityisesti

silti voin viettää aikaani hyvin usean ihmisen kanssa. Syömään

koulusta puhuminen on hyvä alku. Nyt jo melkein ihmettelen,

päädyn tavallisesti sen seurassa, jonka käsivarressa satun sillä

miten niinkin yksinkertainen asia, kuin muihin tutustuminen,

hetkellä roikkumaan tai joka tulee matkalla ruokalaan ensim-

on tuntunut minusta suuremman luokan mysteeriltä. Ehkä olen

mäisenä vastaan. Olen kuitenkin tähän asti pitäytynyt vielä tu-

sitten agentti, kun sain tämän mysteerin selvitettyä!
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Arla valmiina
muutokseen
Vuodenvaihteen jälkeen Arlainstituutti on yksi Keskuspuiston ammattiopiston 22:stä toimipaikasta. ”Yhdistyminen ei ole uhka näkövammaisopetukselle ja sen edelleen kehittämiselle, vaan tuo oppilaitokselle uusia resursseja”, vakuuttaa Arlan rehtori Anne Suomala.
Leena Honkanen
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rlainstituutin yhdistyminen Orton Invalidisäätiön ylläpitämään
Keskuspuiston ammattiopistoon tuli
ajankohtaiseksi reilu vuosi sitten, kun
varmistui, että valtio luopuu ylläpitämistään toisen asteen erityisoppilaitoksista. Näkövammaisten opiskelijoiden
kannalta on tärkeää, että se osaaminen
ja ammattitaito, mikä Arlainstituutilla on näkövammaispedagogiikassa, tulee säilymään ja että oppimisympäristöä ja tukipalveluja edelleen kehitetään
näkövammaisen opiskelijan erityistarpeet huomioiden.
– Keskuspuistossa ja Arlassa on sama perusfilosofia. Meille on tärkeää, että
opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen tuen niin opiskelussa kuin siirtyessään työelämään, sanoo Keskuspuiston ammattiopiston rehtori Olli Daavittila.
Anne Suomala iloitsee siitä, että yhdistymisen myötä Arlan resurssit tulevat
lisääntymään. – Nyt jo olemme saaneet
työvalmentajan, joka on alkanut perehtyä näkövammaisten työllistymisen tukitoimiin. Suuren oppilaitoksen etu on
se, että käytettävissä on suuri joukko tukipalveluja, joita voidaan jakaa tehok-

kaasti kaikkien kesken.

Tavoitteena työ
– Keskuspuistossa suurimmat opiskelijaryhmät koostuvat mielenterveyskuntoutujista, autisteista ja kehitysvammaisista opiskelijoista, Olli Daavittila kertoo. – Suosituimpia opiskelualoja ovat
audiovisuaalinen viestintä ja kiinteistönhoidon koulutus.
– Opiskelijavalinta on pitkälti harkintaan perustuvaa. On mietittävä koulutuksen tarve ja kunkin hakijan mahdollisuudet onnistua opiskelussa ja työelämään sijoittumisessa. Yleisiä valintakriteereitä ei voi olla, koska hakijoilla on
hyvin erilaisia tavoitteita ja tuen tarpeita. Opintoja räätälöidään kunkin opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Suurin piirtein puolet koulutukseen hakeneista saa opiskelupaikan ja noin 50
prosenttia tutkintonsa suorittaneista sijoittuu vapaille työmarkkinoille, osa jatkaa ammattikorkeakouluihin osa yrittäjiksi ja osa aina myös eläkkeelle.
– Keskuspuiston ammattiopisto tukee
yrittäjiksi aikovia mm. pienimuotoisella
yrityshautomo-toiminnalla, jota toteutetaan verhoilun ja pintakäsittelyn alalla. Yritystään aloittavalle vuokrataan tilat ammattiopiston Metsälän toimipaikasta, lainataan työvälineitä, annetaan
neuvoja ja tuetaan myös asiakaskunnan
etsimisessä. Näkövammaisten opiskelijoiden mukaantulo tuonee myös uusia yhteistyötahoja. Näkövammaisten
Keskusliiton työllisyyspalvelut ja Soke-
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Rehtorit Olli Daavittila ja Anne Suomala ovat valmiit edelleen kehittämään näkövammaisten ammatillista koulutusta.
va Käsityö, ovat tässä yhteydessä luontevia kumppaneita.
Daavittila korostaa myös sosiaalisten ja elämänhallinnantaitojen merkitystä nuorten työllistymisessä.
– Opiskelun ja työelämään siirtymisen haasteet liittyvät usein sosiaalisten
taitojen puutteisiin. Näitä asioita pidetään esillä koko opiskelun ajan. Yksi suurimmista ongelmista on nuorten vuorokausirytmin siirtyminen ilta- ja yöpainotteiseksi; kun nukkumaan mennään
neljältä, vireystaso ei ole parhaimmillaan aamukahdeksalta, kun pitäisi aloittaa koulu- tai työpäivä.

Arlan perintö ei katoa
Vuonna 1906 avattiin sokeain miesten
työkoulu Helsinkiin, Kallion kaupunginosaan. Se sai nimekseen Arla. Sokeat naiset olivat saaneet oman työkotinsa samalla tontilla jo 1892. Nämä kaksi
koulua yhdistyivät vuonna 1951. Yksityiseltä säätiöltä ne siirtyivät valtion
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omistukseen 1972, jolloin koulu myös
muutti nykyiselle paikalleen Espoon
Leppävaaraan.
Anne Suomala tuli Arlainstituutin
rehtoriksi keväällä 2007 ja melkein saman tien edessä olivat yhdistymisneuvottelut Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Vaikka yhteiset rakenteet ja
toimintatavat ovat jo neuvoteltu selviksi, edessä on vielä yhdistymisen mukanaan tuomia haasteita.
– Keskuspuistolle näkövammaiset
ovat uusi opiskelijaryhmä. Näkövammaisopetuksen erityisosaaminen tulee pysymään Arlan toimipisteessä. On
tärkeää, että se ammattitaito, mikä Arlassa nykyisellään on, tulee säilymään
ja että näkövammaispedagogiikan taso
ja osaaminen ovat tulevaisuudessakin
keskeisellä sijalla Arlan oppimisympäristöä kehitettäessä.
– Arlainstituutti ei enää nykyisellään
ole pelkästään näkövammaisten oppilaitos. Tällä hetkellä opiskelijoista noin

55:llä prosentilla on näkövammadiagnoosi, johon saattaa liittyä myös muita liitännäisvammoja tai oppimisesteitä. Suurella osalla ei-näkövammaisista
opiskelijoista on oppimisvaikeuksia tai
-rajoitteita, joiden perusteella he ovat
hakeutuneet erityisoppilaitokseen. Joillekin linjoille, esimerkiksi pianonvirittäjäkoulutukseen, hakeutuu myös opiskelijoita, joilla ei ole erityisopetusperustetta. Osittain näkövammaisten opiskelijoiden määrän pieneneminen johtunee
siitä, että monilla näkövammaisilla nuorilla on valmiuksia integroitua myös tavalliseen ammattikoulutukseen.
– Näkövammaisille opiskelijoille yhdistyminen tuo varmasti lisää mahdollisuuksia ja lisätukea opiskeluun sekä tukea työelämään siirtymisvaiheessa. Yksityinen säätiö koulutuksen tarjoajana
ei ole uhka vaan mahdollisuus, Suomala korostaa.
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Erikoiskirjastovirkailija Minna Katela osaa valita sopivan kirjan kirjaston pienimmille lainaajille.

Postia Minnalta
Celia-kirjastolla on noin neljä ja puolisataa koskettelukirjan lukijaa. Kirjaston viisisataaviisikymmentäviisi kirjaa kiertävät ahkerasti, suurin osa
Leena Honkanen
on koko ajan lainassa.

tit ym. ja millaisista asioista on kiinnostunut. Näin kirjavalinta on helpompi tehdä.
- Koskettelukirjojen lainaajina on näkövammaisten lasten
ohella myös moni- ja kehitysvammaisia lapsia sekä päiväkoteja ja terapeutteja, jotka käyttävät kirjoja työssään.

mM

Pienen kirjan pitää olla turvallinen

inna Katela on vuoden ajan toiminut Celian lasten asiakaspalvelussa,
jossa hän hoitaa koskettelukirjojen
lainausta. Suurin osa Minnan lapsiasiakkaista on sopimusasiakkaita, joille lähtee uusi kirja automaattisesti edellisen palauduttua. Jos tilaaja ei ole esittänyt
omaa toivomustaan, Minnan tehtäväksi jää valita asiakkaalleen sopiva kirja paikalla olevista kirjoista.
- Meillä kaikki uudet asiakkaat haastatellaan ja kysytään
tiedot siitä, miten lapsi näkee, mitkä tekijät kirjoissa ovat erityisesti tärkeitä lapsen kannalta, esim. äänet, hyvät kontras-
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-Kirjastossa on kirjoja eri ikäisille ja eri kehitysvaiheissa oleville lapsille. Tärkeää on löytää kunkin asiakkaan omaan kehitysvaiheeseen sopiva kirja. Esimerkiksi lasten kirjaluettelon ikäsuositukset ovat vain viitteellisiä.
- Koskettelukirjojen lukeminen aloitetaan yleensä ensikirjoista, Minna Katela kertoo. - Ensikirjassa sivulla on vain yksi selkeä kuva, joka voi olla esimerkiksi neliö, tuttu esine, pinta tai jonkin hedelmän muoto. Tekstiä ei ole juuri ollenkaan.
Ensikirjan avulla lapsi oppii tunnustelemaan muotoja ja materiaaleja ja voi sitten vähitellen siirtyä runsaammin kuva-aiheita sisältävien koskettelukirjojen lukijaksi.
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- Pienimpien kirjastonkäyttäjien kirjat ovat pienikokoisia,
koska lukijan kädetkin ovat pienet.
- Kirjojen on oltava myös turvallisia. Kirjoissa ei saa olla irtoavia osia eikä pitkiä nauhoja, jotka lapsi saattaisi kietoa kaulansa ympärille. Pienimmät lukijat tunnustelevat kirjaa joskus myös suullaan, joten sekin on otettava huomioon
kirjan materiaaleja valitessa.
- Kun siirrytään ensikirjoista pienten lasten kuvakirjaan,
kuvitus on edelleen yksinkertainen, mutta mahdollisimman
monipuolisin pintamateriaalein toteutettu. Kirjassa voi olla
myös ääniä. Aiheet voivat olla arkielämään liittyviä tai abstrakteja asioita käsiteltäväksi yhdessä vanhempien kanssa.
- Esikouluikäisten ja koululaisten kirjoissa tarinat ovat
pidempiä ja kuvat vaikeampia, niissä riittää tutkittavaa, jopa
niin, että kirjoja ei millään raaskittaisi palauttaa ajoissa, nauraa Minna Katela. Nämä kirjat ovat joko kangas- tai pahvisivuisia. Ne voivat olla myös tietopuolisia tai tehtäväkirjoja ja
sopivat vanhemmillekin lukijoille.

Virikkeitä kaikille aisteille
Koskettelukirjan tekeminen on aikaa vaativaa käsityötä. Jotkut kirjat tulevat kirjastoon opiskelijatöinä, jonkun verran
kirjastolla on myös vakituisia kirjantekijöitä.
- Kirjantekijät saavat kirjastosta opastusta koskettelukirjojen teossa, Minna Katela kertoo.
- Hyvässä kirjassa pitää olla tarpeeksi mielenkiintoista tutkittavaa, kuunneltavaa tai haisteltavaa ja katseltavaa. Heikkonäköisen lapsen kannalta on tärkeää, että kirjassa on selkeät värikontrastit.
- Pintamateriaaleissa pitää olla vaihtelevuutta, että ne erottuvat hyvin toisistaan. Äänet ovat mukavia; esimerkiksi kilisevät kulkuset tai tarranauhat, jotka ritisevät, kun niitä vetää
irti toisistaan, tuovat kirjaan vaihtelua. Monet lapset myös pitävät siitä, että kirjassa on käteen otettavia osia.
Minnan oma lempikirja on Avaimen arvoitus, joka sopii
vähän vanhemmillekin lukijoille.
- Tarina on jännittävä ja seikkailullinen. Se vie aavikolta jäätikölle, merenneidon luo ja sademetsään. Siinä on hyvät pintakontrastit, mukana teksti ääneen luettuna ja paljon
hauskoja yksityiskohtia.

Avaimen arvoitus on jännittävä ja seikkailullinen koskettelukirja.

S i l m ä t e r ä

l

4

l

2008

Marika Mäkinen - Vuohelainen

Marion Ripley:

Kaikki lapset tarvitsevat kuvia
- Usein ajatellaan, että kun näkövammainen lapsi oppii pistekirjoituksen, hän ei enää tarvitse koskettelukirjoja tai kirjoja, joissa on kuvia. Näkevillä kuvakirjat ovat käytettävissä koko elämän ajan, englantilainen koskettelukirjaekspertti Marion Ripley sanoo. Hän uskoo, että kuvien tutkimisesta on iloa
kaiken ikäisille lapsille ja nuorille.
Marion Ripley johtaa näkövammaisille lapsille kirjoja tuottavaa ClearVision-kirjastoa Lontoossa. Hän on lisäksi pistekirjoituksen asiantuntija ja Brittiläisen Braille-neuvottelukunnan jäsen.

Eri-ikäisille erilaisia aineistoja
ClearVision-kirjaston kokoelmissa on tällä hetkellä runsaat
14 000 kirjaa, joista koskettelukirjoja on tuhatkunta.
- Suurin osa koskettelukirjoista on valmistettu erilaisissa
harrasteryhmissä ja esimerkiksi seurakunnissa. Myös vankiloissa on tehty kopioita parhaimmista kirjoista. Niitä ovat
valmistaneet naisvangit, jotka ovat olleet erittäin motivoituneita työstään. Muuten he ovat ommelleet vankien pyjamia, mikä ei ole ollut ollenkaan niin mukavaa, Marion Ripley naurahtaa.
ClearVision-kirjaston kirjoja lainataan ympäri Iso-Britanniaa ja niitä postitetaan yksittäisille lukijoille koteihin, mutta
myös kouluihin ja tavallisiin kirjastoihin.
- Lukemaan opettelevat lapset tarvitsevat virikkeellisiä ja
viihdyttäviä kirjoja. Koskettelukirjat rikastavat lasten sanavarastoa, parantavat kuvanlukutaitoa ja auttavat ympäröivän
maailman hahmottamisessa, Marion Ripley sanoo.
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Louis Braillen jäljillä

Irmeli holstein

Irmeli Holstein

K

uka olisi voinut aavis-

auton ja antoi kuljettajalle määräyksen

taa, että lähtisin matkal-

jättää meidät hotellimme eteen. Olim-

le Ranskaan tunnetun

me tulleet viiden kilometrin etäisyydel-

nuortenkirjailijan Maija-

le Coupvraysta - kaupungista, jossa Louis

liisa Dieckmannin kanssa. Miksikö? Se-

Braille syntyi lähes 200 vuotta sitten.

Louis Braillen kotitalo Coupvrayssä.

Ennen museon avautumista ehdimme
kulkea kartan avulla ” Louis Braillen reit-

litys löytyy siitä, että ehdotin Maijaliisa

Tiistaiaamu koitti ja Maijaliisan kans-

tiä”. Päädyimme ensin vanhalle hautaus-

Dieckmannille, että hän kirjoittaisi kir-

sa otimme hotellin vastaanotosta selvää,

maalle, jonne Braille alun perin haudat-

jan Louis Braillen elämästä – ei mitään

miten parhaiten löytäisimme Louis Braille

tiin tammikuussa 1852. Braillen jäämis-

elämänkertaa, vaan kertomuksen, joka

museon. Selvisi, että aivan perille asti em-

tö siirrettiin Pariisin Pantheoniin vuon-

pohjautuisi tositapahtumiin. Kirjailija ot-

me pääsisi linja-autolla. Ystävällinen sak-

na 1952. Ainoastaan hänen kättensä luut

ti haasteen vastaan ja niin sitä lähdettiin

salaispariskunta, Christian ja Martina Sc-

lepäävät nyt Coupvrayn vanhalla hauta-

ottamaan asiasta selvää Näkövammais-

hulz, kuulivat kysymyksemme ja tarjosivat

usmaalla.

ten kirjastoyhdistyksen tuella. Matka al-

autokyytiä Coupvrayhin. Itse he olivat me-

Seuraavaksi reitillä oli kirkko, jossa

koi kesäkuun 9. päivänä.

nossa Euro Disney Worldiin, mutta Coup-

Braille soitti aikoinaan urkuja. Coupvrayn

vray ei tekisi isoa mutkaa matkaan.

keskustassa tuli vastaan Braillen patsas,

Helsingistä lensimme Pariisiin. Charles de Gaullen lentokentältä lähdimme ju-

Museoon saavuimme hyvissä ajoin, jo-

joka oli nostettu korkealle jalustalle. Jalus-

nalla kohti Gar de Lyonin asemaa, jossa

ten ennen museon avautumista jäi hetki

taa koristivat pistekirjoitusaakkoset sekä

meidän oli vaihdettava junaa. Juna Esb-

aikaa valokuvata Braillen kotiympäristöä.

kohokuva miehestä ja lapsesta.

lyyn lähti tunnin odottelun jälkeen ja saa-

Mustavalkoinen kissa, ilmeisesti naapu-

Joka puolella Coupvrayta oli kauniita

vuimme piskuiselle asemalle. Ehdimme

rista, tuli kärttämään hyväilyjä. Aurinko

istutuksia: muurikello kukki sinisenä, ruu-

hiukan katsella suuntaan jos toiseen, kun

porotti paahtavasti ja saimme etsiä var-

sut tuoksuivat ja sypressiaita loisti vihre-

huomasimme linja-autojen rivistön. Eräs

joisan paikan aivan talon kyljestä, viini-

änä. Kaupungista sai rauhallisen pikku-

kohtelias mies osoitti meille oikean linja-

köynnöksen vierestä.

kaupungin vaikutelman. Ihmisiä emme
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Louis Braille ja pistekirjoituksen kehittyminen

juuri nähneet. Muutama koululainen kä-

Remontin vuoksi Maumet esitteli kir-

veli vastaan kulkiessamme kohti Esblyä

jastopalveluja poikkeuksellisesti urkuleh-

ja hotelliamme.

teriltä. Tällä erikoisella paikalla on kuiten-

Keskiviikkona olimme sopineet tapaa-

kin yhteys, ei ainoastaan Brailleen, vaan

misen L’Association Valentin Haüy -nä-

myös moniin muihin näkövammaisiin,

kövammaisjärjestön kirjastoon ja muse-

joita Ranskassa koulutettiin ennen mm.

oon. Valentin Haüy perusti Pariisiin vuon-

muusikoiksi ja pianon virittäjiksi.

na 1784 näkövammaisten koulun, josta

Seuraavaksi tapasimme Noëlle Royn,

tuli myöhemmin kansallinen instituut-

joka on Valentin Haüy –museon konser-

ti, l’Institut Royale des Jeunes Aveugles.

vaattori ja Braille-asiantuntija. Valentin

Braille aloitti opintonsa juuri tuossa op-

Haüy -museo toimii samassa rakennuk-

pilaitoksessa vuonna 1819.

sessa kuin kirjasto. Jatkossa on paljon hel-

Perille pääsy Valentin Haüy -järjestön

pompaa ottaa yhteyttä niin Coupvrayn

toimitiloihin tuotti meille päänvaivaa,

kuin Pariisin päähän, kun asiantuntijat

koska yksi Pariisin asema oli suljettu mie-

tulivat tutuiksi.

lenosoituksen vuoksi. Ehdimme kuiten-

Matkalla oli myös suojelus mukana,

kin ajoissa tapaamiseen kirjastonhoita-

sillä pienten vastoinkäymisten uhatessa

ja Luc Maumet’n kanssa. Kirjastossa oli

oli apu yllättävän lähellä. Matkalla mi-

meneillään remontti, jonka tavoitteena

nulle selvisi myös, kuinka merkittävästä

on tehdä kirjastosta käytettävämpi asi-

keksinnöstä pistekirjoituksessa loppujen

akkaille. Kirjastoon tulee avoimia hylly-

lopuksi onkaan kyse. Braillen koko tari-

jä, jotta näkövammaiset pääsevät itse et-

na sai aivan uuden ulottuvuuden hänen

simään ja selailemaan kirjoja.

isänsä verstaassa vierailtuani.
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Louis Braille syntyi satulasepän poikana lähellä Pariisia 4. tammikuuta vuonna 1809. Hän menetti näkönsä lapsena vuollessaan nahkaa isänsä nahkurinverstaassa. Braillen kädessä puukko lipsahti ja osui silmään. Hän sokeutui tapaturmasta aiheutuneen silmätulehduksen vuoksi.
Louis Braille aloitti koulun näkevien lasten kanssa kotikylässään. Vuonna 1819 hän pääsi Pariisiin sokeain koulun oppilaaksi. Tultuaan sokeain kouluun hän tutustui siellä Barbierin kirjoitukseen ja kehitti sen pohjalta nykyisen
pistekirjoitusjärjestelmän. Braillen pistekirjoitus perustuu kuuden pisteen ryhmään, jonka avulla voidaan muodostaa
64 erilaista merkkiä, joista yksi on tyhjä suunnikas. Braille keksi kirjaimiston
vuonna 1825. Hän käytti kirjoitusmenetelmää Pariisin sokeain koulun oppilaiden kanssa.
Louis Braillesta tuli apuopettaja Pariisin sokeain kouluun. Tässä työssä hän
toimi kuolemaansa saakka. Hän kuoli 8.
tammikuuta 1852 tuberkuloosiin. Keksimänsä pistekirjoitusjärjestelmän Louis
Braille esitteli julkisesti vuonna 1829. Virallisesti Braillen pistekirjoitus hyväksyttiin vuonna 1844.
Braille kehitti myös pistekirjoitukseen
perustuvan nuottikirjoituksen. Braillen
kirjoitus levisi vähitellen Eurooppaan ja
sen ulkopuolellekin. Vuonna 1878 Pariisin kongressi suositteli kouluja ottamaan pistekirjoituksen käyttöön opetuksessa.
Nykyään pistekirjoitusta käytetään
joka puolella maailmaa. Vuonna 1954
UNESCO vahvisti päätöksellään Braillen pistekirjoituksen kansainvälisen aseman: Braillen kehittämää pistekirjoitusta
on opetettava yhtenäisenä järjestelmänä kaikkialla maailmassa.
Suomessa pistekirjoituksen opettaminen alkoi vuonna 1865. Silloin Helsinkiin perustettiin ensimmäinen sokeain koulu.
Lisätietoja:
Pisteitä päin
PISTEET 2000 - Pistekirjoituksen perusteet.
Lähde: www.arlainst.fi
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Intti tutuksi -kurssi

L

kuvat: jutta kivimäki

okakuun 11.-12. päivä NKL:n nuorisotoimi ja Maanpuolustuskoulutus ry järjestivät Intti tutuksi -kurssin näkövammaisille nuorille. Sateisessa kelissä kurssi lähti käyntiin varusteiden jaolla, jonka jälkeen oli alkupuhuttelu ja ruokailu,
asiaankuuluvasti pakista tietysti. Ruuan jälkeen ohjelma jatkui
ryhmissä sulkeisilla ja kiertoajeluilla Pasi-miehistönkuljetusajoneuvolla.
Tämän jälkeen suunnattiin marssien metsään. Leiripaikalla jaettiin telttakunnat ja määrättiin teltanvanhimmat. Hetken
kuluttua alueella olikin pystyssä kolme puolijoukkuetelttaa.
Päivällisen jälkeen tutustuttiin kertakäyttösinkoihin ja miinoihin. Jokainen osallistuja pääsi harjoittelemaan kranaatinheittoa harjoituskranaateilla. Illalla leiripaikkaan ajoi sotilaskodin
auto kaupittelemaan munkkeja ja kahvia. Sotkun työntekijät
kertoivat munkkikahvien lomassa sotilaskotitoiminnasta.
Illalla paistettiin vielä makkaraa ja vietettiin aikaa nuotion
äärellä ennen kuin vetäydyttiin telttoihin. Jokaisessa teltassa
jaettiin kipinävuorot yölle. Kipinävahdin tehtävä on huolehtia,
että kaminassa pysyy tuli ja kenenkään tavarat eivät ole liian
lähellä tulta. Teltoissa kiersi myös valvova upseeri huolehtimassa lämmön säilymisestä teltassa.
Aamulla herätys tapahtui Jääkärimarssin tahtiin ja oli aika
pakata tavarat sekä purkaa teltat ja puhdistaa kaminat. Tämän
jälkeen oli tarjolla brunssi, jonka tarjoilusta vastasi aamun nopein telttakunta. Ruokailun jälkeen oli ensiapukoulutusta, jossa käytiin läpi elvytys ja verenvuodon tyrehdyttäminen. Alkusammutusrastilla jokainen osallistuja sammutti palavan roskakorin vaahtosammuttimella ja tukahdutti liedellä olleen öljykattilan sammutuspeitteellä.
Tämän jälkeen oli aika marssia takaisin alkupisteeseen ja
käydä läpi sulkeisten kertaus. Luovutimme tavarat säntillisten
ohjeiden mukaisesti ja osallistuimme loppupuhutteluun.
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Nuorisotoimessa tapahtuu 2009

Vehmaalla vietettiin 1.-2.11. Nuorisofoorumi tällä kertaa teemalla Muinainen Suomi. Lauantain ohjelmassa oli rastirata.
Laulupajassa harjoiteltiin runolaulantaa. Tulipajassa tulen haltija Panu loitsui kaikki tulen ystäväksi ja kutsui puulusikan tekoon. Lusikkaa tehdessä poltettiin hiilloksella pesäosa ja muovattiin puukolla loput. Riistarastilla Tapio, metsän jumala tarjosi kaikille metsästysmahdollisuuden pitkällä jousella. Sisällä
pääsi rakentamaan oman sielunlintunsa kovertamalla muotin
saveen ja valamalla siihen kipsin. Yrttipajassa parantajaeukon
kanssa pääsi maistamaan erilaisia yrttiteitä.
Illan ohjelmassa oli mukavan yhdessäolon lisäksi kisoja.
Omia kosimistaitoja saattoi testata neidonkosinnassa tai kaverin haastaa köydenvetokisaan. Onnenamulettina toimineita sokeripaloja etsittiin jauhosta pelkällä suulla joukkueina.
Huoneessa kiersi myös tarinankertoja ja itselleen saattoi hakea
eläinhoroskoopin.
Sunnuntaina pidettiin Nutorin valintakokous. Puheenjohtajavaalissa istuva puheenjohtaja Kaisu Hynninen voitti tiukasti haastajana toimineen Ronja Ojan. Nutorin varsinaisten jäsenten vaaliin oli ennätysmäärä ehdokkaita. Tällä kertaa oli myös
paikkoja tarjolla kolme, kun Ida Perälä luopui paikastaan kesken kauden. Todella tiukassa äänestyksessä Nutoriin valittiin
vuosiksi 2009-2010 Ronja Oja Tuusulasta ja Lotta Lundell Kaarinasta. Kummallakin heistä on jo takanaan yksi kaksivuotiskausi Nutorissa. Idan paikalle Nutoriin nousi Karin Viitanen
Vantaalta. Nutorissa jatkaa myös Tommi Kivistö Nastolasta.
Palautteessa kyseltiin teemaehdotuksia ensi vuoden Nuorisofoorumiin. Nutor päättää tammikuussa teeman ja ehdotuksia voi antaa siihen asti osoitteeseen nutor@listat.nkl.fi

Toimintakalenteri päivittyy nuorison kotisivulle www.nkl.fi/
nuoret. Tarkennuksia ohjelmasisältöihin tehdään kalenteriin
jatkuvasti, joten siihen kannattaa käydä tutustumassa.
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Keväällä nuorisotoimi järjestää kaksi viikonloppukurssia. Ihan
kädestä -kurssi pidetään 25.-26.4. Täällä on tarkoitus tehdä erilaisia kädentaitoasioita kuten puutöitä, lampun vaihtoa ja napin ompelua. Varsinainen ohjelma päätetään vasta helmikuussa, joten siihen asti voi Nutorille ehdottaa kädentaitoideoita.
16.-17.5. järjestetään SPR:n ensiapu 1 peruskurssi.
Kesäleiri pidetään Marttisissa, Virroilla 6.-12.7. Viikolla 31 pääsee Pohjois-Karjalaan vaeltamaan. Tarjonnasta voi valita päivävaelluksia tai yhtäjaksoisesti pidemmän vaelluksen. Nuorisofoorumi järjestetään lokakuun toinen viikonloppu. Marraskuussa mietitään vielä miten kaikki toimii. Tämän viikonlopun aikana tutustutaan Helsingin pääkallopaikkoihin, mediaan yms.
Kansainvälisyyttä on tarjolla ainakin Moldovan nuorisovaihdossa ja Islannin PM-leirissä.

Nuorisofoorumin Lusikka-rastilla: vasemmalta Reet, Esko,
Jasmin, Pasi, Sumppi ja Mikko.
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Pikkuparlamentin pöytäkirja
Paikka: Loma- ja kurssikeskus Onnela
Aika: la 27.9.2008 klo 17.30–18.30
Läsnä: Elias (pj.), Jenna, Minja, Iina, Petra, Anniina, Aino,
Johanna, Roosa, Elisa, Klaus, Vili, Lassi, Leevi ja Miki.
Ohjaajat: Antti Rusi, Anne Latva-Nikkola (siht.)
Puheenjohtaja Elias Ståhlberg avasi kokouksen. Kerrattiin Pikkuparlamentin säännöt ja laadittiin kokoukselle esityslista. Pikkuparlamentti on yli 8-vuotiaiden näkövammaisten lasten ja
nuorten vaikuttamistaho. Osallistujat voivat ehdottaa keskusteltavaksi toivomiaan aiheita. Puheenvuoron saa pyytämällä.

1. Kännyköiden käyttö leirillä
Kännyköiden käyttö leirillä herätti poikien kesken keskustelua.
Kännyköitä ei saa olla ohjelmissa mukana ja joillakin lasten leireillä kännykät voidaan ottaa yöksi pois. Leiriläiset päättävät
porukalla leirisäännöt, jotka ovat kaikkien hyödyksi. Ohjaajat
käyttävät omaa harkintaa leiriläisten toiveet huomioiden.

2. Askarteluleiri
Tytöt toivoivat askarteluleiriä, jossa askarreltaisiin ainakin kaksi
kolme tuntia päivässä ja jokaisena leiripäivänä.

3. Lapset haluavat äänestää yhdistyksen
hallituksen jäsenet
Minja ehdotti, että lapset saisivat äänestää vanhemmat yhdistyksen hallituksen jäseniksi. Anne L-N kertoi, että se ei ole mahdollista, koska yhdistyksen jäseninä ovat lasten vanhemmat ja
jäsenistö valitsee keskuudestaan hallituksen.
Pikkuparlamentti on kuitenkin lasten oma vaikuttamistaho, jonne voi asettua ehdokkaaksi puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi kaikki yli 8-vuotiaat näkövammaiset lapset.
Useissa alueyhdistyksissä on äänioikeus 15 vuotta täyttäneillä nuorilla, jotka ovat alueyhdistyksen jäseniä. Siellä on siis
mahdollisuus vaikuttaa.
Klaus sanoi puheenvuorossaan, ettei lasten kannalta ole väliä, keitä vanhempia Näkövammaiset lapset ry:n hallituksessa
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on. Hallituksen jäsenet ajavat asioita lasten parhaaksi.

4. Tietokoneen käyttö vapaa-ajalla
Pikkuparlamenttilaisilla oli erilaisia käsityksiä, saako opiskelua
varten myönnettyä tietokonetta käyttää vapaa-ajalla. Eräs parlamenttilaisista kertoi, että hän oli saanut luvan asentaa koneeseen omia ohjelmia, kunhan koulujutut pysyvät kunnossa. Osallistuja neuvoi, että on mahdollista hankkia omille ohjelmille ulkoinen kiintolevy, jos tietokoneeseen ei saa asentaa vapaa-ajan ohjelmia.

5. Uintileiri
Muutamat osallistujat toivoivat uintileiriä. Koska teemaleirejä
toivottiin, ehdotettiin voisiko yksi leiri sisältää useamman teeman. Nuorisotoimi järjesti kesällä Valintojen maailma -leirin,
jossa sai valita, mihin toimintaan leirillä osallistuu. Sovittiin, että ensi kesänä lasten Oo mun kaa! -leirillä on muutamia teemoja, joista leiriläinen ennakkoon valitsee, mihin osallistuu. Nuoret (yli 13-vuotiaat) olivat huolissaan, kun he eivät enää pääse
Oo mun kaa! -leirille. Antti Rusi lohdutti heitä, että nuorisotoimen leireillä on varmasti yhtä mukavaa ja ohjelmakin on suunnattu heille. Valintojen maailma -leiriä ei ole ensi kesänä, mutta Antti uskoi sen tulevan ohjelmaan taas muutaman vuoden
päästä.
Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimeen Anne vie terveisiä uintileiritoiveesta. Sporttisleirillä Pajulahdessa uidaan
myös paljon.

6. Leiripaikat
Pikkuparlamenttilaiset toivoivat, että leiripaikat sijaitsisivat yhtä lähellä kaikkia osallistujia, jolloin kaikilla olisi yhtä lyhyt matka. Todettiin yhdessä, että Suomessa on pitkät välimatkat ja se
ei ole mahdollista. Tampereen seutua pidettiin hyvänä sijainniltaan.
Kokouksen päätyttyä muutamat tytöt toivoivat vielä heppa- ja
koiraleiriä. Katsotaan, mitä kaikkea saadaan vuoden 2009 Oo
mun kaa! -leiriin mahtumaan.
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Porin Sporttis jatkaa
taisteluaan
Sporttis –kerhot ovat näkövammaisille lapsille tarkoitettuja liikuntakerhoja, joiden tarkoituksena on auttaa lasta kehittämään perusliikuntataitojaan sekä antaa valmiuksia liikuntaharrastuksen kehittymiseen ja jatkamiseen. Kerhoja on perustettu
tarpeen ja toiveiden mukaan eri paikkakunnille ja perustetaan
varmasti jatkossa lisää tarpeen mukaan.
Porissa kerhon on käynnistänyt Satakunnan Näkövammaiset ry ja kerho pyörii nyt jo toista vuotta. Kerho kokoontuu joka
toinen viikko Satakunnan AMK :n tiloissa, jossa käytössämme
on liikuntasali sekä paljon välineitä. Salissa mm. pelataan, leikitään, temppuillaan ja jumppaillaan vaihtuvien teemojen mukaan. Porin Sporttis on alusta asti ollut innokas kokeilemaan
siipiään myös salin ulkopuolella ja jo ensimmäisenä vuonna
käytiin tutustumassa mm. judossa sekä keilaamassa. Kerhon
toiminta suunnitellaan lasten toiveiden mukaan ja pyrimmekin
antamaan lapsille mahdollisimman monipuolisia liikuntakokemuksia ja ehkä joku jopa löytää niiden joukosta uuden harrastuksen. Samalla toki olemme iloisia että käytössämme on sali, jossa voi järjestää hyvin monenlaista toimintaa ja nauttia pelaillen ja leikkien yhdessäolosta. Kerhossamme onkin tavoitteena perusliikuntataitojen oppimisen lisäksi oppia toimimaan
porukalla ja nauttimaan liikunnasta.
Kerhon toimintaa rasittaa vain yksi seikka, joka on osallistujamäärien vähäisyys. Kerhossa on tällä kaudella ollut mukana yhteensä neljä lasta mutta heistäkään kaikki eivät ole päässeet mukaan samaan aikaan. Osallistujamäärä on ihmetyttänyt
meitä ohjaajia ja olemmekin miettineet millä saisimme Satakunnan liikkeelle? Tiedämme että jossain on porukkaa mutta,
miten me löytäisimme toisemme?
Sporttis –kerhot on tarkoitettu peruskouluikäisille, mutta
muillakin paikkakunnilla nuorempia on otettu mukaan mahdollisuuksien mukaan. Meillä on kerhossamme käytössä lähes
poikkeuksetta avustajia, koska Satakunnan AMK: n opiskelijat
ovat usein mukana toiminnassamme. Ja tilaahan meillä on, joten toivommekin että Satakunta herää ja tulee mukaan tutustumaan, jotta voimme yhdessä miettiä, millä tavalla saamme
kerhon pyörimään jatkossakin ehkä vielä vähän vauhdikkaammin, tehokkaammin, hauskemmin ja iloisemmin…
Käy tsekkaamassa kerho-ohjelma osoitteesta
http://www.silmatera.fi/
tai ota yhteyttä meihin puhelimitse niin kerromme lisää.
Sporttis- kerhon innokkaat ohjaajat
Jenni Mehtälä 040 5336824 ja
Mari Kurikka 045 6761986
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Unelmatyöskentely
Ote omanlaiseen elämään
Miksi jotkut pystyvät toteuttamaan uskomattomalta vaikuttavia unelmia, kun suurimmalta osalta ihmisiä puuttuu kyky saavuttaa edes pienimpiä ja arkipäiväisimpiä haaveita?
Onnellinen on se, jolla on unelma, mutta myös se, joka etsii
unelmaansa. Tässä kirjassa ei kerrota onnelliseksi tulemisesta,
vaan unelmien löytämisestä ja niiden toteuttamisesta. Unelmat ja arki eivät ole toistensa vastakohtia, vaan unelmilla rakennetaan tietä toisenlaiseen ja antoisampaan arkeen kuin se,
mitä ehkä juuri nyt eletään. Tässä kirjassa puhutaan paljon vastuusta: vastuun ottamisesta itsestään ja vastuun kantamisesta.
Se tarkoittaa myös kykyä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä, joskus vaikeitakin.
Marja Leena Toukonen, Unelmatyöskentely
PS-kustannus 2008
175 sivua
Hinta 34 euroa
Kirjaan liittyy myös Omat unelmani -tehtäväkirja, joka on tehty
helpottamaan lukijan omaa unelmatyöskentelyä. Tehtäväkirjan hinta on 8 euroa.

Hyvä Me!
Hyvä Me! -kirja on valokuvaus- ja kirjoituskilpailun satoa pitkäaikaissairaudesta ja vammaisuudesta perheessä.
Julkaisuun on koottu kokemuksia arkipäivän haasteista sellaisissa perheissä, joissa joku perheenjäsenistä on vammainen tai
pitkäaikaissairas. Kirjassa halutaan tuoda päivänvaloon erilaisuudessa piilevää valtavaa energiaa ja osaamista. Nämä jäävät
usein huomaamatta tämän päivän maailmassa.
Kirjan kirjoitukset ja kuvat osoittavat sen, että kokemusten jakaminen on arvokasta. On myös tärkeää huomata, miten rikasta elämää jokainen meistä elää.
Julkaisussa on HYVÄ ME -kilpailun 10 parasta valokuvaa ja 19
parasta kirjoitusta. Myös muita kilpailuun osallistuneita kuvia
on käytetty kirjan kuvituksena.
Toimittajat: Salla Hyvärinen, Suvi Laru, Minna Oulasmaa ja Anja Saloheimo.
Hyvä Me!, 73 s. 2008. Hinta 20 euroa + toimituskulut
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lyhyesti

Tiedämme että jossain on porukkaa mutta,
miten me löytäisimme toisemme?

liikunta

Tutustu, liiku ja opi
Riikka Juntunen ja Outi Lindroos

Uudessa vammaisurheilun koulutustarjottimessa on kuusi toiminnallista työpajaa

Koulutuksen työpajat:
Vertaisohjaajan työkalut

Vammaisurheilujärjestöt ovat yhdistäneet osaamistaan koulutustarjonnassa. Uusissa työpajoissa tutustutaan liikunnan soveltamiseen, vammaisten henkilöiden liikunta- ja urheilumahdollisuuksiin sekä vammaisurheilun erityispiirteisiin.

Yhdessä olemme enemmän
Suomen Invalidien Urheiluliitto (SIU), Näkövammaisten Keskusliiton Liikuntatoimi, Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu (SKLU) ja Elinsiirtoväenliikuntaliitto ELLI ovat luoneet yhteisiä kolmetuntisia työpajoja. Uudet vammaisliikunnan työpajat ovat toiminnallisia ja niissä opitaan yhdessä liikkuen. Osallistujat saavat kokeilla liikuntamuotoja ja pohtia omakohtaisesti ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Tietoa liikunnasta ja urheilusta
tarjoillaan kaikille halukkaille.
Työpajojen taustalla on vammaisurheilujärjestöjen koulutuksen yhteinen arvopohja, jonka muodostavat osallisuus, yhteisöllisyys, esteettömyys & saavutettavuus sekä oikeudenmukaisuus.

Työpajassa yksi aihepiiri, johon syvennytään
Työpajat ovat aktiivisia, tiiviitä ja lyhyitä rupeamia. Yhdessä
työpajassa on käsitellään vain yhtä liikunnallista aihepiiriä, esimerkiksi soveltamisvinkkejä ohjaajalle, tukipalveluja liikkujalle
tai tutustumista vammaisurheilun lajeihin. Työpajoja voi myös
yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi kolmetuntista Liikuntaa kaikille lapsille –työpajaa voi täydentää toisella työpajalla koko päivän mittaiseksi koulutuskokonaisuudeksi. Avoimet ovet –työpajassa etsitään ratkaisuja yhteiseen seuratoimintaan. Silloin
esimerkiksi yhdistysväki ja muut liikuntaseuratoimijat pohtivat onnistuneiden, esteettömien ja saavutettavien tapahtumien toteuttamista.

Työpajassa tutustaan liikunnan soveltamiseen ja erilaisiin
pienpeleihin sekä välineisiin. Lisäksi mietitään, miten aloitteleva ohjaaja pääsee alkuun. Koulutus soveltuu kaikille, joita kiinnostaa liikunta ja sen mahdollisuudet.

Avoimet ovet -ratkaisuja yhteiseen seuratoimintaan
Työpaja korostaa osallisuutta. Laadukkaasta seuratoiminnasta, liikunnasta ja urheilusta pitäisi löytyä mielekästä tekemistä kaikille aktiivisille ihmisille. Erilaisten ihmisten, niin
vammaisten kuin vammattomienkin, osaamisesta ja kokemuksesta hyötyy niin koko seura kuin yhdistyskin. Miten rakentaan tapahtuma, johon mahdollisimman moni uskaltautuu mukaan?

Liikuntaa kaikille lapsille
Suosittu lasten liikunnan työpaja jatkaa sovellettujen pelien ja leikkiliikunnan maailmassa. Lasten kanssa työskentelevät saavat työpajassa virikkeitä sellaisten lapsiryhmien ohjaamiseen, jossa on mukana vammainen lapsi. Kuinka ohjata ryhmää, jossa kaikki voivat osallistua omien edellytystensä mukaisesti.

Liikunnan ja liikkujan tukipalvelut
Työpaja niille, jotka tekevät harrastamisen mahdolliseksi.
Vammainen liikkuja saattaa tarvita opasta, tulkkia tai henkilökohtaista avustajaa myös liikuntaharrastuksessaan tai urheillessaan. Työpaja tarjoaa opastusta ja itseluottamusta
avustamisen alkeisiin.

Vammaisurheilu tutuksi
Työpajassa tutustutaan erilaisiin vammaisurheilulajeihin ja
kokeillaan muutamia vammaisurheilun pelejä, jotka soveltuvat kaikille. Vammaisurheilu voi tarjota kuntoilumuotoja, haasteita ja uusia elämyksiä myös ”mattimeikäläiselle” tai
antaa jotain myös ”vammattoman” urheilijan valmentajalle.

Vammaisurheilun erityispiirteet
Tutustu eri lajien erityispiirteisiin. Vaikka vamma vaikuttaa
myös suoritustekniikkaan, voit havaita samankaltaisuuksia
tutumpien kilpailulajien välillä. Tule keskustelemaan ja tutustu esimerkkeihin. Miten vammaisurheilijat harjoittelevat
ja kilpailevat?

Lisätietoja koulutuksesta ja työpajoista:
Vammaisurheilun koulutuksen työpajat tarjoavat mahdollisuuden
oppia tekemällä ja kokeilemalla. Tuomas Törrönen ohjaa ekoaseammuntaa, joka tarjoaa haasteita niin aloittelijoille kuin kokeneille ampujille.
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Petri Räbinä, petri.rabina@nkl.fi, 0505965014
Aija Saari, aija.saari@siu.fi, 040 5064208
Riikka Juntunen, riikka.juntunen@carousel.fi, 0400 340091
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liikunta

Leena Honkanen

Uidessa tulee
niin hyvä fiilis
Espoolainen Antti Latikka (18) osallistui syyskuussa
Pekingin Paralympialaisiin ja ui luokassaan seitsemännelle sijalle miesten sadan metrin selkäuinnissa.

K

un normaalin koulutyön ja läksyjen lisäksi jaksaa harjoitella uintia seitsemän kertaa viikossa, täytyy rakastaa lajia. Antti Latikka aloitti uintitreenit tosissaan kolme vuotta sitten. Nykyisin viikossa kertyy helposti jopa 30 uitua kilometriä. Antti harjoittelee espoolaisessa uimaseura Cetuksessa
ja kuuluu liikunta- ja näkövammaisten Suomen uintimaajoukkueeseen.
-Uimisesta täytyy nauttia, muuten ei jaksaisi koulupäivän jälkeen lähteä harjoituksiin. Harjoituksiin kuluu aikaa matkoineen
kaikkineen lähes neljä tuntia illassa. Lauantaisin on kahdet harkat ja sunnuntaisin vapaapäivä. Rankan harjoituksen jälkeen
tulee euforinen olo, Antti sanoo.

Peking motivoi jatkamaan
Elämänsä matkalle Antti pääsi syksyllä kun paralympiapaikka
aukesi villillä kortilla. Kymmenen päivää Pekingissä silloin vielä
17-vuotiaalle Antille oli kokemus, joka ei unohdu.
- Kisakylä oli hulppeasti rakennettu ja ruokasalin pöydät notkuivat ruokien paljoudesta. Kun paikalla oli neljä ja puoli tuhatta urheilijaa, jotka edustivat 150:ntä eri kansallisuutta, tunnelma oli aika katossa, Antti kertoo.
- Suomen paralympiajoukkueessa oli 30 urheilijaa, joista olin
ainoa uimari. Koko joukkueella oli hyvä yhteishenki ja fiilis korkealla. Elimme kaikki mukana toinen toistemme iloissa ja suruissa.
- Oma kilpailuni meni hyvin, olin omassa alkuerässäni viides
ja alkuerien yhteistuloksessa kahdeksas. Finaalissa pystyin vielä nokittamaan kanadalaisen kanssakilpailijani niin, että lopulta sijoitus oli seitsemäs.

Kisoista Antti sai myös uutta motivaatiota jatkaa kohti uusia
tavoitteita. Seuraavana mielessä häämöttävät jo Lontoon paralympialaiset ja kilpailut yleisissä sarjoissa kansallisella tasollakin kiinnostavat.
- Periaatteessa minulla ei ole mitään estettä uida tavallisissakin kilpailuissa ja alan olla jo sillä tasolla, että vammattomien kansalliset kilpailut kiinnostavat. Liikunta- ja näkövammaisten uintimaajoukkueessa meitä on neljä uimaria ja valmentautuminen kohti Lontoota on alkanut.

Uinti sopii näkövammaiselle
Näkövammaisten uintikilpailuissa on eri sarjat sokeille, vaikeasti heikkonäköisille ja lievästi heikkonäköisille. Antti ui lievästi heikkonäköisten S13-sarjassa.
- Raja heikkonäköisten sarjojen välillä saattaa olla häilyvä.
Kotimaassaan kilpailijat saavat suuntaa antavan luokituksen
siitä, mihin sarjaan sijoittuvat ja kilpailupaikalla kansainvälinen
luokittelija tekee lopullisen arvion.
- Heikkonäköinen uimari ei tarvitse altaassa erityisjärjestelyjä. Sokeiden sarjassa sen sijaan tarvitaan avustaja, joka saattaa
kilpailijan lähtöpaikalle ja altaan päissä on ”pamputtaja”, joka
antaa pitkävartisella kepillä merkin uimarin selkään tai hartioihin, kun tämä on tulossa käännökseen. Sokeiden sarjassa pitää
käyttää myös täysin valoa läpäisemättömiä uimalaseja, jotta
kukaan kilpailijoista ei saisi etua siitä, että erottaa valoa enemmän kuin toinen.
Uinti on Antin mielestä kaikille sopiva harrastus, joka kannattaa aloittaa pikku hiljaa.
- Vähitellen matkat pitenevät ja vauhti kiihtyy. Ei kaikkien
tarvitse uida kilpailumielessä, uiminen on erinomainen kuntoilumuoto, joka sopii hyvin näkövammaiselle lapselle ja nuorelle, korostaa Antti.

Leena Honkanen

Antti Latikka tähtää Lontoon
Paralympialaisiin.
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Erilainen
työkokemus
Montenegrossa
Tarja Hännikäinen

Työni Jyväskylän näkövammaisten kou-

opetuksen suuntaan. Maiden välinen pro-

jen inklusiivisen opetuksen täydennys-

lun ohjaavana opettajana sai mielenkiin-

jekti oli alkanut vuonna 2005, ja minua se-

koulutusta sekä organisoida ja järjestää

toisen ja uuden näkökulman, kun työs-

kä työpariani ennen siellä oli jo työsken-

yhteistyössä sekä Jyväskylän että paikalli-

kentelin Suomen ja Montenegron välises-

nellyt kaksi suomalaista työntekijää. Pro-

sen yliopiston kanssa inklusiivista opetta-

sä opetuksen kehittämisprojektissa mar-

jektissa työskenteli myös pääsääntöises-

jain koulutuspakettia eli käytännössä lä-

raskuusta -06 maaliskuulle -08. Monteneg-

ti kolme paikallista työntekijää.

hinnä erityisopettajakoulutusta.

rossa oli menossa koulujen reformiuudis-

Työtehtävänäni ns. erityisopetuk-

Montenegro on pieni, uusi ja itsenäi-

tus, joka luotsasi sekä opetussuunnitelmia

sen asiantuntijana oli etupäässä järjes-

nen valtio kesäkuusta 2006. Mieheni ja

että koko koulujärjestelmää inklusiivisen

tää opettajien, rehtoreiden ja koulutta-

minä asuimme pääkaupungissa Podgo-
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Tarja Hännikäinen työskenteli erityisopetuksen asiantuntijana Montenegrossa.

mat maalaisjärjellä ja useita koulutilo-

taa suurelti mm. pisteoppikirjojen puu-

ja oli laitettu viihtyisiksi vähistä varois-

te. Koulu tuottaa kirjat itse kaikkii oppi-

ta huolimatta.

aineisiin, ja siihen kuluu suhteettomasti

Päasiallinen alani ei siis tällä kertaa

aikaa, joten käytännössä oppilailla ei ol-

ricassa ja koimme sekä maassa elämisen

ollut näkövammaisuus, mutta toki mie-

että liikkumisen turvaisaksi. Oman haas-

lenkiinnosta perehdyin myös maan näkö-

Kokonaisuutena ja elämänkokemuk-

teensa eri paikkakkunnilla kulkemiselle,

vammaopetuksen tilaan. Näkövammaiset

sena aika Montenegrossa oli meille erit-

esim. mielenkiintoisille koulukäynneille,

lapset käyvät pääsääntöisesti koulua yh-

täin antoisa ja ajatuksia herättävä. Oli sil-

asetti (näin suomalaisesta näkökulmasta)

dessä liikuntavammaisten lasten kanssa

miä avaavaa työskennellä toisen kulttuu-

jylhät vuoristomaisemat ja liikenne. Kun

pääkaupungin erityiskoulussa, jossa on

rin opettajien kanssa, perehtyä opetuksen

suunnitteli ajavansa kaupungista toiseen,

myös oppilaskoti. Oppilaat käyvät vain

ideologiaan ja malleihin, samoin vierailla

niin lähes aina tuli ylittää mahtavat vuo-

muutaman keran lukuvuodessa kotona,

koulujen arjessa ja nähdä eri vivahteet se-

ret, ja matka kesti, joten lausahdus »Balka-

mm. siksi, että koulubussia ei ole, ja jul-

kä opetuksessa että koulujärjestelmässä.

nin vuorista« sai mielessäni aivan uuden

kinen liikenne on ontuvaa. Oppilaiden

Vaikka kieli ja kulttuuri vaihtelivat, mm.

merkityksen! Toisaalta, matkan taittami-

näkövammaisuus luokiteltaisiin meidän

lasten luonnollinen uteliaisuus, ilo ja ha-

sen vastapainona oli upea puhdas luon-

mittapuumme mukaan lievästi heikkonä-

lu oppia näkyi kaikkialla. Aikuisten tasol-

to ja kristallin kirkkaat vedet … vaan har-

köisistä sokeuteen, ja harvalla oppilaalla

la erilaiset ajattelu- ja opiskelumallit sai-

millista, roskaaminen on vielä ongelma!

oli nähtävissä merkittäviä lisävammoja.

vat myös sijaa; projektin koulutusohjel-

Maassa on oppivelvollisuus, ja periaat-

Monitarpeiset näkövammaiset lasten kat-

man tuella valmistuikin 120 täydennys-

teessa kaikkien lasten tulee käydä koulua

sottiinkin kuuluviksi lähinnä kehitysvam-

koulutettavaa ja 30 uutta erityisopettajaa.

perusopetuksen ajan eli 9 vuotta. Kuiten-

maisten lasten piiriin, ja he kävivät kou-

Ilahduttavaa oli, että mm. erityisopettaja-

kin mm. vuoristossa on vielä pieniä, vai-

luaan kehitysvammaisille suunnatuissa

koulutuksesta valmistuneet lauloivat mi-

keasti lähestyttäviä kyliä, joista talviaika-

laitoksissa. Näkövammaisen oppilaan ja

nulle läksiäisviestiksi »opiskelu ei mennyt

na siirtyminen kouluun on lähes mahdo-

erityisesti sokean oppilaan opiskelua ylei-

hukkaan, teemme työtä innolla ja uusin

tonta. Oppilaat, joilla on erityistarpeita,

sessä koulussa pidettiin vielä melko mah-

ajatuksin, voit luottaa meihin«.

käyvät pääsääntöisesti erityiskouluissa

dottomana. Näkö- ja liikuntavammaisille

Edetessään kohti inklusiivista opetus-

pääkaupungissa. Oman lisänsä koulun-

suunnatussa erityiskoulussa oppilasryh-

ta Montenegrolla on vielä edessään pal-

käynnin järjestelyille luovat pakolaiset,

mät olivat pieniä, noin 6 oppilasta, toi-

jon opetusalan hallinnon, järjestelyiden

joita tulee mm. Albaniasta. Kaikenlaisissa

sin kuin yleisessä koulussa. Erityiskoulu-

ja käytänteiden haasteita, mutta »matka

syrjäytymisvaarassa olevat lapset ovatkin

jen opettajien mukaan opiskelua rajoit-

on alkanut, polulle on astuttu«.

lut pistekirjaa kaikkiin aineisiin.

haaste koko koulujärjestelmälle. Maassa
on onneksi pitkään toteutettu eri järjestöjen ennaltaehkäiseviä ja ongelmiin puuttuvia ohjelmia, toteuttajina mm. Save the
Children ja Unicef.
Oppilaita, joilla on erityistarpeita, opiskelee omissa lähikouluissaan vielä melko vähän. Suomalaisen näkökulman mukaan mm. monet erityiskoulun oppilaista
olisivat voineet helpostikin käydä yleisopetuksen koulua, vaan tällainen ajattelumalli on vielä kehittymisvaiheessaan.
Käytännön esteitä koulunkäynnille on
vielä paljonkin. Koulujen psykologit ja
erityisopettajat tekevät parhaansa, mutta laajempaa tukisysteemiä ei erityistarpeisille lapsille ole, avustajista puhumattakaan. Koska rahasta on puutetta ja useat koulut ovat fyysisesti kurjassa kunnossa, useimmat tilat ovat erittäin vaikeasti
saavutettavia mm. liikuntavammaisille.
Esimerkiksi suurimmassa osassa yleisiä
kouluja luokat ovat ahtaita, ja kouluissa ei
ole minkäänlaisia luiskia tai esim. wc:tä,
joihin voisi päästä pyörätuolilla. Toisaalta

Tavutusharjoituksia äidinkielen tunnilla.

oli mukavaa nähdä, että puutteesta huolimatta osassa koulua ratkaistiin ongel-
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Kohokuvakasvio
ja Daisy-bilsa
Näkövammainen koululainen lukee läksynsä E-, Daisy- tai pistekirjoina. Myös uudenlaiset yhdistelmäkirjat tekevät tuloaan oppikirjapuolelle. Celia-kirjaston oppimateriaalipalvelut tekee kirjat yli neljälle sadalle peruskoululaiselle, lukiolaiselle ja korkea-asteen opiskelijalle.
Leena Honkanen
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nnen kuin oppikirja päätyy näkövammaisen koululaisen
pulpetille, tarvitaan
työtä ja erityisosaamista. Peruskoululaisen äänikirjoissa käytetään luonnollista ihmisääntä, joten lukijoita tarvitaan kymmeniä, niin että kaikki tarvitsijat saavat kirjansa ajoissa. Kirjastolla
on joukko freelancereita, jotka lukevat
tekstit äänitteeksi.
– Peruskoululaisten oppikirjat pyritään tekemään aina luonnollisella ihmisäänellä luettuina. Koneääni on käytössä
osassa korkeakouluopiskelijoiden kirjoja, kertoo oppimateriaalipalvelujen linjanjohtaja Marita Kuusela.
- Myös pistekirjat tehdään osin freelancertyönä. Vaativimmat pistekirjat, kuten matematiikan ja kielten kirjat, tehdään kirjastossa, koska vain siellä löytyy
asiaan perehtyneitä ammattilaisia.

Oppikirjojen tuotanto on viimevuosina kokenut suuria muutoksia, kun digitaalitekniikka on tuonut mukanaan
uusia mahdollisuuksia entisen nauhojen pyörittämisen ja isokokoisten pistenidosten sijaan. Kirjojen monimuotoisuus tuo myös haasteita käyttäjälle
ja koululle. Lapset tarvitsevat ohjausta sekä uusien laitteiden että itse kirjan käyttöön.

Pistekirjojen tekeminen on
toimitustyötä
Pistetulostin ei pysty tulostamaan kaikkea, mitä word-asiakirjaan voidaan kirjoittaa. Nykykirjoissa on paljon kuvia,
kaavioita ja erikoismerkkejä, jotka täytyy soveltaa sormin luettavaan muotoon.
Osan grafiikasta voi muuntaa tietokoneella, mutta on myös paljon sellaista
materiaalia, jonka toimittaminen vaatii käsityötä. Esimerkiksi kartoista tehdään käsin matriisit, joista painetaan
kohokuva. Kirjaston matriisiarkistossa on hyllymetreittäin kuva-aineistoja biologian, maantieteen ja historian
oppikirjoihin.
Oppimateriaalitoimittaja Anneli Salo
työstää vaativia pistekirjoja, joiden sisältö koostuu tekstistä, kuvista ja kaaviois-
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Leena Honkanen

Marita Kuusela johtaa Celia-kirjaston
oppimateriaalipalvelua, jossa työskentelee 23 ihmistä erilaisissa tehtävissä matriisien teosta aina asiakaspalvelu- ja jakelutehtäviin. Freelancetyöntekijöiden määrä vaihtelee sesongin mukaan. Pistekirjoja tekemässä
heitä on kymmenisen ja äänikirjatuotannossa 10-35.

ta. Tarvitaan erikoisosaamista ja usein
myös mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä,
kun on mietittävä miten muuttaa esimerkiksi matematiikan kirjan kuvallisia harjoitustehtäviä näkövammaiselle
lapselle soveltuvaan muotoon.
Tehtäviä ja kuvia sisältävien kirjojen tuotantoon kuluu myös paljon työtunteja. Salo kertoo, että ala-asteen parikymmensivuisen matematiikan harjoituskirjan toimittamiseen, painamiseen ja kokoamiseen voi laskea kuluvan noin viikon.
Oppimateriaalin toimittaja miettii
myös, mistä kuvista tehdään matriisit
kohokuvia varten ja missä voidaan käyttää mustapainettua kuvaa kuohupaperille painettavan kohokuvan pohjana. Kuohupaperi on erikoispaperia, joka lämpökäsiteltynä nostaa kuvan koholle.
Kun oppikirjan eri osat on painettu
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ja tulostettu – kukin sivu, kuva ja harjoitustehtävä soveltuvin menetelmin – kirja
kootaan toimittajan ohjeen mukaan.

Kirja monimuotoistuu
Digitaalinen äänikirja cd-romilla, Daisy,
on helpottanut näkövammaisten koululaisten läksyjenlukua. Vanhat kasetti-ajat, jolloin nauhaa piti kelata edestakaisin oikean luvun ja läksyn löytämiseksi, alkavat jo unohtua. Nyt, digitaalisesta kirjasta löytää napin painalluksella halutun luvun ja sivun.
Pelkkää tekstiainesta sisältäviä kirjoja voidaan tehdä elektronisiksi Luetusoppikirjoiksi hyvin helposti. Jos kirjan
kustantajalta saataisiin uuden oppikirjan
tekstitiedosto muunnettavaksi elektroniseksi oppikirjaksi jo ennen kuin kirja
ilmestyy kauppoihin, olisi täysin mahdollista, että näkövammaisen koululai-

sen kirja olisi valmiina samaan aikaan
kuin mustapainettu kirja tulee painosta.
Elektroniseen kirjaan voidaan toimittaa
erillinen kohokuvaliite, mikäli alkuperäinen kirja sisältää kuvia.
Uusi yhdistelmäkirja on ollut kehitteillä jo jonkin aikaa. Se on tietokoneella joko pistenäytöltä tai ruudulta luettava kirja, jossa yhdistyvät teksti ja ääni.
Oppikirjapuolella on tehty jo muutama
yhdistelmäkirjan koeversio.
– Tämän talven aikana pyrimme tuottamaan yhdistelmäkirjoja jo ainakin korkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Niissä äänenä käytetään koneääntä, joka on
helpompi toteuttaa kuin luonnollinen ihmisääni, Marita Kuusela kertoo.
– Yhdistelmäkirjaa tulevat tulevaisuudessa käyttämään sokeiden koululaisten lisäksi myös heikkonäköiset oppilaat,
joilla ääni helpottaa opittavan omaksumista, sekä myös vaikeasti luki-häiriöiset
lapset. Nykyisin oppilailla saattaa jossakin aineessa olla kaksi erillistä kirjaversiota, toinen pisteillä tai mustapainettuna ja toinen äänikirjana.
–Suomi on seurannut tiiviisti niin
äänikirjojen kuin kuuntelulaitteiden ja
kuunteluohjelmienkin kehitystä. Tänä
vuonna Celia-kirjastosta tuli täysjäsen
kansainväliseen Daisy-konsortioon, joka kehittää Daisy-standardia.

Kirjat ajoissa koululaisille
Viime keväänä oppimateriaalipalvelut
avasi Oppari-verkkokaupan, josta koulut ja opiskelijat voivat ostaa peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten kirjoja.
– Oppari on osoittautunut hyväksi
ratkaisuksi. Koulut voivat tilata vaikka kirjan kerrallaan eikä heidän tarvitse laatia pitkiä listoja ja odottaa joidenkin toisten aineiden kirjavalintoja ennen
kuin tilauksen voi tehdä. Näin pääsem-
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Daisy
Daisy on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty äänikirja.
Daisy-äänikirja mahtuu yhdelle cdrom-levylle. Daisy-kirjaa voit selata
kappaleittain tai sivuittain, niin kuin
perinteistä painettua kirjaakin. Daisykirjaan voit myös tehdä kirjanmerkkejä.
Daisy-äänikirjoja voit selata ja
kuunnella tietokoneelle asennettavalla lukuohjelmalla tai erillisellä Daisysoittimella. Daisy-kirjoja voi myös
kuunnella mp3/cd-yhdistelmäsoittimella.

Pistekirja
Pistekirjat sisältävät oppikirjan sisällön pistetekstinä. Pistekirja voi sisältää
myös kohokuvia tai siihen voi kuulua erillinen kohokuva- tai kohokarttaliite.
Näkövammaisten koululaisten ja
opiskelijoiden tarvitsemat matemaattiset oppikirjat toimitetaan vain pistekirjoina. Kielten oppikirjoista vain pistekirjat sisältävät foneettiset merkit.
Pistekirjat jakaantuvat yleensä useaan sidokseen, jotka sidotaan kierrekansioon tai rengaskansioon.

me tekemään kirjaa mahdollisimman
pian tilauksen jälkeen, Marita Kuusela kertoo.
– Opparissa näkyy mitä kirjoja on
jo valmiina saatavilla. Ennen oli tapana, että näkövammaiselle oppilaalle tilattiin aina kirjan uusin painos, vaikka
muu luokka saattoi käyttää aiempaa painosta. Näin piti tehdä uusi kirja, vaikka edellistä painosta olisi ollut valmiina.
Nyt kun verkkokaupassa näkyy, mitä painosta on saatavilla heti, valitaan yleensä
saatavilla oleva, mikäli koko muu luokkakin sitä käyttää.
– Meillä on nykyisin käytössä tuotannonhallintajärjestelmä, jossa tuotettavat
kirjat voidaan listata kiireellisyysjärjestykseen. Ennen oli vain pitkä rivi mappeja, joissa kirjatilaukset olivat; niistä
ei voinut etsiä kirjoja niiden kiireellisyyden mukaan.
– Keväällä kirjasto avasi nettiin palautesivun, jossa käyttäjät voivat kertoa
kirjojen viivästymisestä tai niissä ilmenneistä puutteista. Sinne on tullut palautetta aika vähän. Toivottavasti se kertoo
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siitä, että ongelmia ei ole liiemmälti ollut. Silti toivon, että palautetta annettaisiin aina kun siihen on syytä, sillä tuotantoa voi kehittää vain palautteen avulla, Kuusela sanoo.

Elektroninen Luetus-kirja

Leena Honkanen

Leena Honkanen

Celian oppimateriaalitoimittaja Anneli Salon työpöydällä muokataan erityistä ammattitaitoa vaativia koululaisten pistekirjoja.

Matriisiarkistoon kertyy mm. biologian ja maantiedon kirjojen matriiseja varten.

Elektroniset Luetus-kirjat sisältävät
vain tekstimuotoista informaatiota.
Joihinkin oppikirjoihin kuuluu myös
kohokuvaliitteitä. Kirjojen lukemista
varten tarvitaan tietokoneelle asennettu Luetus-ohjelma. Se on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kehittämä ohjelma, joka toimii Windowskäyttöjärjestelmien kanssa.
Elektronisia Luetus-kirjoja luetaan
tietokoneella suoraan näytöltä tai eri
apuvälineitä käyttäen.
Luetus-kirjan tekstiä voi suurentaa,
joten se soveltuu hyvin myös heikkonäköiselle koululaiselle tai opiskelijalle. Luetus-kirjoja on kahdenlaisia:
teksti- ja työkirjoja. Työkirjoihin voi lisätä omia muistiinpanoja ja kirjoittaa
vastauksia tehtäviin. Tekstikirjoja voi
vain lukea.
Kirjatiedostot toimitetaan opiskelijalle cd-rom-levyillä.
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Pirjo Rinne

KEHNÄ – kehitysvammaisen
lapsen näöntutkimus

markku leinonen

voivat valmistautua vastaanotolle rauhallisesti ja varata riittävästi aikaa. He
myös tietävät heti alussa, että tutkimus
tulee sisältämään useita eri osia, eikä
lopullista vastausta lapsen näkökyvystä saada helposti.

T

urun yliopistollisessa keskussairaalassa aloitettiin määrätietoinen
lasten näöntutkimuksen kehittämistyö
noin 10 vuotta sitten. Silloinen karsastuspoliklinikka sai arvokasta ohjausta
dosentti Lea Hyväriseltä, joka vieraili usein klinikalla ohjaamassa henkilökuntaa. Vuonna 2006 kaikki työryhmän
jäsenet pääsivät muuttamaan uusiin remontoituihin tiloihin. Nimeksi tuli näköpoliklinikka. Samassa yksikössä toimiminen toi uusia haasteita. Nyt oli sovittava tarkkaan työn sisällöistä ja kirjattava käytännöt. Näin KEHNÄ syntyi aluksi pienenä ideana ja vähitellen
mutkien kautta valmistui Kehitysvammaliiton ”Hyväksi käytännöksi” ja julkaistiin Verneri -sivustolla heinäkuussa 2008. Tämän hyvän käytännön kirjasivat kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne ja
silmälääkäri Markku Leinonen.
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KEHNÄ sisältää seikkaperäisen kuvauksen monivammaisen lapsen silmätutkimuksen prosessista. Siinä korostuu kaikkien lapsen elämään liittyvien
henkilöiden tärkeys. Tietoa tulee kerätä niin vanhemmilta, isovanhemmilta
kuin päiväkodin tädeiltä. Toiminnallisen näön tutkiminen lapselta on erittäin
haastavaa salapoliisityötä. Lapsi harvoin
näyttää parasta mahdollista toimintaansa
sairaalassa. Tärkeää on, että kaikki tiedot välitetään hoitavalle silmälääkärille, joka sitten laatii kuntoutussuunnitelman yhdessä moniammatillisen tiimin
ja vanhempien kanssa.
KEHNÄ julkaistiin Kehitysvammaliiton
Verneri -sivuilla, koska haluttiin viedä
tieto toiminnasta vanhemmille. Sairaala
on valtava instituutio, mihin liittyy paljon pelkoja. Kun vanhemmat etukäteen
voivat selvittää sairaalan käytäntöjä, he

KEHNÄ alkaa toimia jo ajanvarauksen
yhteydessä. Lähetteen tultua klinikkaan,
arvioidaan lapsen tarvitsema tutkimusten määrä. Vanhemmille lähetetään lomake, missä tiedustellaan heidän käsitystä lapsen näkökyvystä. Mikäli kyseessä on jo muutaman vuoden ikäinen
lapsi, kysytään mielipidettä myös mahdollisilta terapeuteilta ja päivähoidosta.
Vanhemmille annetaan myös mahdollisuus soittaa heti kuntoutusohjaajalle,
jos kysymyksiä syntyy.
Varsinainen tutkimus on sairaalassa
sairaanhoitajan ja lääkärin yhteistyötä.
Hoitaja arvioi testien avulla lapsen toiminnallista näköä ja lääkäri tekee silmätutkimuksen. Toisella tutkimuskerralla
lääkäri sitten tekee yhteenvedon kaikista huomioista. Tämän perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma ja kirjoitetaan tarvittavat lausunnot.
KEHNÄ on ollut pohjana muillekin kehittämishankkeille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
silmäklinikan ja Lasten ja nuorten sairaalan yhteistyönä laadittiin TKK-hanketyönä ohjeet tutkimuskäytännöstä, sekä hoitopolku monivammaisen lapsen
toiminnallisen näön tutkimiseksi. Hankeen loppuraportti julkaistiin 5/2008.
Hankkeesta vastasi silmälääkäri Leena
Koskinen. Maata kiertää myös alueellinen koulutuskokonaisuus NÄÄKKÖ
NÄÄ. Kahden koulutuspäivän aikana
perehdytään poikkeavan aivotoiminnan aiheuttamiin näköongelmiin. Nämä koulutuspäivät mahdollistaa Sokeain lasten tukisäätiö ja Näkövammaisten Keskusliitto.
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Tunnetko Sokeain
lasten tuen?
Sokeain lasten tuki ry:n perustehtävä on loma- ja virkistystoiminnan järjestäminen näkövammaisten lasten perheille. Toiminnan tavoitteena on koko perheen voimavarojen lisääminen ja ilon tuottaminen. Jokaisella perheellä on mahdollisuus osallistua lomaan kerran. Lomien lisäksi yhdistys järjestää kylpyläpäiviä, joille on myös
mahdollista hakea. Toiminta on pääasiallisesti tarkoitettu alle 12vuotiaille näkövammaisten lasten perheille, monivammaisten nuorten kohdalla ikäraja joustaa jonkin verran.

vV

irkistyspäiville ja
perhelomille osallistuu tavallisimmin kahdesta kolmeen perhettä kerrallaan. Kylpylälomilla perheitä on joskus enemmänkin. Pienet ryhmät antavat hyvän mahdollisuuden perheiden yksilöllisten lomatoiveiden toteuttamiseen. Tavoitteena on, että
mukana on koko perhe. 2008 on lomillemme osallistunut tähän mennessä 38
perhettä, koska ensi vuonna lisäämme
kylpyläpäiviä, niin mukaan ensi vuonnakin pääsee yli 40 perhettä.
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Yhdistyksemme kautta voitte hakea
myös omatoimilomille, jolloin yhdistys
kustantaa majoituksen ja matkat lomakohteeseen. Kuluvana vuonna toteutui
ensimmäisen kerran Hykkilä/Lindabella
-loma Tammelassa, joka tarkoittaa, että
perhe viettää lomaa Hykkilän huvilassa ja paljon hoitoa vaativa spesiaalilapsi
viettää aktiivilomaa Lindabellassa. Perheiden toiveiden mukaan järjestetään
yhteistä lomaohjelmaa, esimerkiksi koko perheen yhteinen melontaretki. Tämä loma toteutuu myös 2009, jos tämäntyyppiselle lomalle on tarvetta.

Toinen uusi loma oli Karesuvannon
erämaaloma. Kaksi perhettä lähti huhtikuisena lumimyrskyisenä viikonloppuna
moottorikelkalla seikkailulle erämaahan
ja vietti todellisen luontoloman arktisissa olosuhteissa. Toteutamme Lapin lomia vuosittain talvella ja syksyllä
Ruunaalla oli koskia laskemassa kolme nuorta perheineen. Tuli todistetuksi että puuveneellä koskenlasku onnistuu kaikilta, myös pyörätuolia käyttäviltä nuorilta, kun seikkailumieltä löytyy. Kiitos siitä Koski-Jaakolle. Ruunaa
ja Neitikosken retkeilykeskus palvelevat erinomaisesti lomailijoita ja alueella on kaksi lomamökkiä, jotka ovat esteettömiä. Pohjois-Karjala on tunnettu
esteettömistä luontopalveluista.
Tänä vuonna emme käyneet Visbyssä, vaan uutena kohteena oli Vimmerby/Astrid Lindgrenin satumaa, Kalmari
ja Öölanti. Vimmerby on erinomainen
lapsiperheiden lomakohde.
Päivä Tukholmassa Ruotsin risteily
on vanhin lomamme, jota Sokeain lasten tuki ry on järjestänyt jo 35 vuoden
ajan. Tänä vuonna vierailimme Skans-
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senin eläintarhassa ja Vanhassa Kaupungissa. Keväinen Tukholma näytti meille
kauneimmat puolensa.
Nämä lomat ja paljon muita lomia on
tiedossa vuodelle 2009. Jos ette ole vielä
osallistuneet Sokeain lasten tuki ry:n lomalle, niin ottakaa yhteyttä. Tulevana
vuonna on tiedossa luontolomia, toimintalomia, lomamatkoja, omatoimilomia ja kylpyläpäiviä. Jos ette mahdu ensi
vuoden lomalle, niin varmasti seuraavana
vuonna on teidän vuoronne lähteä luontoon, saaristoon, lumille tai kylpylään.
Sokeain lasten tuki ry:n lomilla ei
ole omavastuuta. Haku on vapaamuotoinen ja jatkuva. Hakiessaan perheen
kannattaa kertoa, minkä tyyppisestä lomasta on kiinnostunut ja mikä ajankohta on sopivin.
On tärkeää, että te kaikki lapsiperheitä kohtaavat työntekijät kerrotte Sokeain lasten tuki ry:n lomatoiminnasta aina uusille perheille, jotta lomatoiminta
tavoittaa perheet, jotka kaipaavat pientä hengähdystä arjen keskellä.
Dvd:stä ”Käenlaulu kuulostaa…punaiselta” on otettu uusi painos, joten sitä
on edelleen saatavissa Rilla Aura-Korvelta 15 euron hintaan + postituskulut.
Rilla Aura-Korpi

Sokeain lasten tuki ry:n
hallituksen jäsenet
Erovuoroisena ja omasta halustaan hallituspaikkansa jättävän Marko Tornin tilalle valittiin jo muutaman vuoden yhdistyksen jäsenenä ollut Johanna Ikävalko. Hallitus kiittää pitkäaikaista hallituksen jäsentä Marko Tornia aktiivisuudesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Eila Tarkiainen, Vantaa puheenjohtaja
Maija Pietilä, Tammela varapj.
Jaana Aalto, Kirkkonummi
Johanna Ikävalko, Hämeenlinna
Mona-Lisa Möller, Espoo
Kristina Stjernvall, Espoo
Sinikka Sinisalo, Helsinki varajäsen
Eero Lilja, Jyväskylä varajäsen
Sokeain lasten tuki ry kiittää kaikkia yhteistyötahoja ja kumppaneita kuluneen
vuoden yhteistyöstä ja Iloa ja Voimaa
Uudelle Vuodelle
Lomat ja kylpyläpäivät ovat jatkuvasti haettavissa.
Toiminnanjohtaja
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12, 21270 Nousiainen
+358 40 5211693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Lähde Kaaresuvantoon
Tunturiretki Karesuvantoon tehdään 4.-9.4.2009 Mustosen Jorman matkassa. Käsivarren alueella on yleensä huhtikuun alussa hyvin talviset olosuhteet. Toivotaan,
että lunta, pakkasta ja aurinkoisia
talvipäiviä riittää tänäkin vuonna.
Sääolot olot voivat vaikuttaa retken
ohjelmaan ja liikkuminen ja retket
tapahtuvat olosuhteiden mukaan,
turvallisuus huomioiden.
Liikumme maastossa moottorikelkoilla, joissa reki perässä ihmisiä ja varusteita varten.
Syväjärvellä asumme tiiviisti aidossa tunturikämpässä, jossa tilat
eivät ole suuren suuret. Kämpän varusteluun kuuluu asuinkämpän lisäksi ulkosauna, ulkohuussi ja kaunis tunturimaisema.
Tämä loma toteutui v. 2008 ensimmäistä kertaa ja perheet olivat
lomaan erittäin tyytyväisiä. Loma
soveltuu parhaiten kouluikäisille
lapsille.
Viikko tunturi olosuhteissa vaatii jokaiselta mukanaolijalta roppakaupalla seikkailumieltä, olemmehan menossa tutustumaan tunturimaan ainutlaatuisiin olosuhteisiin.
Loma on hyvin ainutlaatuinen.
Ottakaa pikaisesti yhteyttä, jos
perheenne kiinnostuu erämaa lomasta ja vastaan mielelläni teitä askarruttaviin kysymyksiin. Tämä loma ei sovellu alle kouluikäiselle.
Lomaterveisin Rilla
Sokeain lasten tuki ry
toiminnanjohtaja
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
Gsm 040 5211 693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Lomaporukka 2008, Koivumäen perhe Liedosta ja Pellisen perhe
Hankasalmelta.
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johanna ikävalko

Jenni Vartiainen

Kanteleen soittoa
oppimaan

oO

len opettanut kanteleensoittoa jo
useamman vuoden pääkaupunkiseudulla ja nyt myös Varsinais-Suomessa, mutta erityislapsista minulla ei
juuri ollut kokemusta ennen sokeiden
lasten kanteleleiriä. Tartuin kuitenkin tilaisuuteen ja hyvä niin, sillä nautin leirillä opettamisesta valtavan paljon!
Koulutukseeni on kuulunut erityispedagogiikan kurssi, ja sen tuoman tiedon lisäksi mukanani leirille mennessä
olivat omat ideani, ensimmäisille tunneille valitsemani materiaali sekä iso
kasa nuotteja. Olin todella vaikuttunut
leirin oppilaista ja siitä, miten hienosti he kuulivat soitostani monia asioita.
Olinkin aivan innostunut oppilaiden
kanssa yhdessä soittamisesta. Näkevät
oppilaat juuttuvat usein tuijottamaan
soittimensa kieliä ja epäröivät, jos eivät soittaessaan ehdi näkemään niitä,
sen sijaan, että keskittyisivät kuuntelemaan omaa soittoaan. Olemme kai niin
tottuneita vahvasti visuaaliseen maailmaamme, minkä takia ”vain” kuuntelulle ja musiikin tekemiselle voi olla hankalaa antautua. Pidinkin siitä, että leirillä sai keskittyä nimenomaan kuuloaistimukseen, laulun ja soiton kuunte-
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luun. Oman soiton ja toisten kuunteleminen kun on musiikissa juuri se tärkein asia. Rohkaisenkin nykyään yhä
enemmän kaikkia oppilaitani (niin erityislapsia kuin muitakin) ennen kaikkea
kuuntelemaan, mitä soittavat.
Tunnit eivät poikenneet paljoa muista soittotunneistani, eikä mitään suuria yllätyksiä tullut eteen leirin aikana.
Opetin enemmän ”kädestä pitäen” kuin
normaalisti emmekä käyttäneet nuotteja ollenkaan. Korvakuulolta opettelu onkin hyödyllistä ihan kaikille. Silloin kappaleen ”saa heti itselleen”, välivaihe nuottien kanssa jää pois ja korva kehittyy kuuntelemaan. Kun tiesin,
millaisia oppilaita olin menossa opettamaan, asiat sujuivat helposti ja luontevasti. Mutta asia, mihin jouduin kiinnittämään ylimääräistä huomiota, oli se,
että elekieleen taipuvaisena muistaisin
käsillä huitomisen lisäksi käyttää koko
ajan sanojakin..!
Koen 10 (tai 11) -kielisen kanteleen
olevan erittäin sopiva soitin näkövammaisille. Kantele on helppo hahmottaa;
se on sopivan kokoinen pidettäväksi sylissä ja sen soittaminen perustuu sormien otteisiin. Näppäilysoitossa noudatetaan yleensä sormijärjestystä, jossa kutakin kieltä soittaa tietty sormi. Sormi-

järjestyksen vakiintuessa on helppoa
löytää oikeat kielet. Kanteleen kielillä
on omat numerot, joiden opettelu auttaa oppimaan uusia kappaleita. Kappaleet ns. jäävät sormiin helposti usean soittokerran jälkeen. Sointuja soitettaessa taas käytetään otteita, joissa toisen käden sormilla ”suljetaan” osa kielistä laittamalla sormet kielten päälle,
jolloin toisella kädellä soitettaessa syttyvät vain halutun soinnun sävelet soimaan. Näin kantele on hallittavissa koko kropalla soittotavan ja kielimääränsäkin vuoksi. Kanteleella voi soittaa monipuolisesti erityylisiä kappaleita ja kymmenelläkin kielellä saa jo hienoja harmonioita aikaan.
Jokainen oppilas sai valita, minkä tyylistä musiikkia haluaa leirin aikana soittaa. Kävimme aluksi läpi kaikki kielet ja
etsimme tuttuja lauluja kanteleesta näppäillen. Opettelimme kaikki kappaleet
korvakuulolta: soitin malliksi uusia kappaleita ja soitimme yhdessä paljon. Oppilaat saivat myös itse keksiä esimerkiksi omaa säestystä minun soittoni pohjalta. Kiinnitin leirillä huomiota lisäksi soittoasentoon ja käsien ja sormien
asentoihin, jotta soitto olisi mahdollisimman vapautunutta. Soittoasennon
etsiminen onnistui ”käsi käden päälle”
– tyyppisesti ohjaamalla; käsien tuen ja
sormenpäiden soittokohtien etsimisellä. Käytän opetuksessani paljon laulua,
se on luonnollinen osa kanteletuntejani. Laulan esimerkkejä ja laulujen melodioita ja laulamme oppilaiden kanssa
yhdessä. Leirillä kaikki oppilaat oppivat
kappaleet todella nopeasti. He kuuntelivat ja kuulivat todella tarkasti, mitä soitin, ja pystyivät soittamaan mukana lähes heti. Noin lahjakasta porukkaa oli
todella suuri ilo opettaa.

Jenni Vartiainen on Musiikin kandidaatti, joka jatkaa opintojaan musiikin maisteriksi esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa pääaineenaan kantele. Hän käyttää pääasiassa soittimenaan 38-kielistä
konserttikanteletta. Vartiainen toimii solistina ja kamarimuusikkona
Suomessa ja ulkomailla ja opettaa
kanteleensoittoa pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa.
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Diagnoosina Septo – optinen dysplasia / Optic nerve
hypoplasia ( SOD / ONH )
Olen Eeva Nikkanen, virkavapaalla oleva
erityisluokanopettaja Jyväskylän näkövammaisten koululta. Teen mm. koulunkäyntiin ja arjen kulkuun liittyvää selvitystyötä koskien 5 – 16 -vuotiaita lapsia
ja nuoria, joilla em. diagnoosi. Diagnoosin monimuotoisuuden, siihen usein liittyvien opetuksellisten ja kuntoutuksellisten haasteiden vuoksi pidän tärkeänä
vanhempien näkökulmaa ja kokemusta.
Diagnoosin monimuotoisuutta em. liittyen on Suomessa selvitetty vähän tai ei
lainkaan, joten tukeudun pitkälti tuntemieni vanhempien ja oman kokemukseni lisäksi ulkomaisiin taustatietoihin.
Mikäli vanhempana olet kiinnostunut,
otathan pikimmiten yhteyttä, niin kerron lisää.
Kiitän tuestanne ja yhteistyöstä,
lisätietoja:
Eeva Nikkanen
050 – 5487444
014 – 3343154 (työpuhelin, näkövammaisten koulu)
eeva.nikkanen@jynok.fi

Pistenuotit, musiikki, leiri,
kiinnostaako?
Nyt on suunnitteilla musiikkileiri, jolla keskitytään itse musisoimisen lisäksi erityisesti pistenuotteihin. Nyt on tärkeää selvittää, kuinka moni on kiinnostunut asiasta, siis kannattaako leiriä järjestää. Toki muutkin kuin pistekäyttäjät
ovat tervetulleita musisoimaan.
Ota yhteyttä ja kerro kiinnostuksestasi!
Leirin toteutuminen riippuu kiinnostuneiden määrästä, joten anna kuulua itsestäsi!

Peräpyörä myynnissä

Riikka Hänninen odottaa vastauksia
viimeistään 19.12. mennessä.
riikka.hanninen@welho.com
puh. 050-3080 232

Myytävänä Trek-merkkinen lasten peräpyörä, ostettu v. 2005. Käy alle 35 kg painaville
lapsille. Hintapyyntö 90€, pyörä on Raisiossa.
Tiedustelut, Minna-Maija Grönlund, p. 050-3731300
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Leena Honkanen

Vaikeasti monivammaisen
lapsen fysioterapia etenee
pienen pienin askelin. Terapeutti
auttaa lasta saamaan yhteyden
omaan kehoonsa ja ympäröivään
maailmaan.
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Leena Honkanen

Mahdollisuus leikkiin
ja vuorovaikutukseen

fF

ysioterapia on yleensä ensimmäinen
kaikista terapiamuodoista. Fysioterapeutti Katariina Nyyssölä aloittaa
usein terapian jo kahden–kolmen kuukauden ikäisen vauvan kanssa.
– Kun kyseessä on pieni vauva, ei vielä voi sanoa, millainen kehityksen suunta tulee olemaan. Terapian alku on havainnointia ja analyysia. Vauvaan on luotava ensin luottamuksellinen suhde; pitää sopeutua hänen rytmiinsä ja odottaa hänen reaktioitaan. Näin vähitellen
vuorovaikutus alkaa toimia.
– Terapia saattaa olla hyvin hidasta;
jotkut voivat ajatella, että terapeutin työ
on vain leikkimistä ja lapsen viihdyttämistä. Jokaisella lapsella on oikeus leikkiin ja oikeus olla lapsi, siksi on kaivettava esiin ne keinot, joiden avulla lapsi saa mahdollisuuden omaan leikkiin.
Terapeutin pitää osata nähdä pienet askeleet ja tuotava ne esille myös vanhemmille. Jokaisesta uudesta saavutuksesta
kannattaa iloita, Nyyssölä sanoo.

Tuntoaistin kautta tutuksi
Pienen monivammaisen vauvan fysioterapiassa lähtökohtana ovat aistiärsykkeet. Terapeutti havainnoi, miten lapsi alkaa käyttää näköään ja hahmottaa
kehoaan.
– Parin kolmen kuukauden ikäinen
näkevä vauva alkaa jo seurata katseellaan lelua ja tavoitella sitä kädellään. Monivammaisen lapsen kanssa voi kokeilla esimerkiksi liikkuvan valon seuraamista, jos lelu ei tunnu kiinnostavan,
Nyyssölä kertoo.
Tuntoaistin avulla luodaan vuorovaikutussuhde vauvaan.
– Lapsi saa paljon informaatiota ja
Vas. Fysioterapeutti Katariina Nyyssölä ja Luukas Kyntäjä.
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kokemuksia tuntoaistin kautta, siksi on
tärkeää, että lasta käsitellään varmoin
ottein, niin että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi. Tuntoaistin avulla lapsi oppii myös hahmottamaan oman kehonsa. Esimerkiksi tietoisuus raajoista
tulee tuntoaistin kautta, jos lapsi ei näe,
Nyyssölä kertoo.
– Fysioterapiassa tuntoaistia stimuloidaan monin tavoin. Tavallisen hieronnan lisäksi käytetään erilaisia materiaaleja antamaan ärsykkeitä tuntoaistille. Pehmeät harjat ja erilaiset kankaat sekä vibraattorit ovat hyviä välineitä, joilla saadaan aikaan erilaisia tuntoaistimuksia.

Ääni kannustaa
kommunikoimaan
Katariina Nyyssölän mukaan kaikkein
voimakkaimman aistiärsykkeen antaa
ääni. Lapsi kiinnostuu lelusta, jota koskettamalla tai painamalla hän saa itse
tuotettua äänen. Samalla ollaan jo astetta lähempänä kommunikaatiota.
– Painikkeiden käyttö on helpoin tapa kommunikoida. Ne mahdollistavat
sen, että lapsi oppii ilmaisemaan tarpeitaan, vaikka puhetta ei olisi. Vähitellen lapsi huomaa, että hän voi esimerkiksi pyytää lisää jotakin, vaikka
lisää musiikkia, painamalla painiketta.
Silloin hän on jo itse alkanut vaikuttaa
omiin asioihinsa.
– Jos lapsi näkee, voidaan kommunikaation avuksi ottaa kuvat, mutta se on
jo huomattavasti vaativampi tapa. Kuvakommunikointi aloitetaan yleensä perussanoilla ’ei’ ja ’kyllä’, joita kuvaavat esimerkiksi rasti ja hymynaama. Kuvilla kommunikointi vaatii jo jonkin verran käden
käytön taitoakin, koska lapsen pitää pystyä osoittamaan haluamaansa kuvaa.
– Jos painikkeiden ja kuvien käyttö
ei onnistu, kommunikaatioksi riittää sekin, että lapsen ilmeistä ja eleistä luetaan

mitä hän haluaa tai ei halua. Silmien räpäytyskin riittää. Tämä vaatii kuitenkin
jo hyvin tiiviin ja läheisen suhteen lapsen kanssa, Nyyssölä kertoo.
– Kommunikaatioharjoituksia tulee
tietysti jo aivan vauvana, mutta usein
varsinainen puheterapia aloitetaan vasta noin parin vuoden iässä ja tavoitteena
on, että lapsi itse oppisi vaikuttamaan ja
saamaan esille toiveitaan.

Terapiatarve
arvioidaan säännöllisesti
– Tavallinen arki on tärkeä osa kuntoutusta. Vaikeavammaisen lapsen kehityksen tukeminen vaatii perheeltä paljon
voimia, Katariina Nyyssölä sanoo.
– Lapsen sairaus ja kunto määrittävät sen, mitä asioita ja miten paljon voidaan harjoitella ja toisaalta vanhempien
omat voimavarat pitää ottaa huomioon.
Yleensä kuntouttavia toimia pyritään
sijoittamaan arkitoimintojen lomaan.
Leikkitilanne järjestetään esimerkiksi
seisomatelineeseen, jolloin samalla tulee harjoiteltua vartalon hallintaa ja alaraajojen kuormitusta.
– Aina on muistettava, että kyseessä
on perheen lapsi ja elämä ja heidän valintansa. Kaikkein tärkeintä on, että lapsi saa olla lapsi, eikä vammainen lapsi.
Lapselle on tärkeintä, että hänen kanssaan puuhaillaan ja leikitään, Nyyssölä korostaa.
Fysioterapian edetessä alkaa näkyä,
mihin suuntaan jatketaan, millaisista
mahdollisista muista terapioista voisi
olla hyötyä, ja millaisia kommunikaatiokeinoja otetaan käyttöön. Alussa terapian tarvetta arvioidaan tiiviisti jopa
parin kuukauden välein. Julkinen terveydenhuolto tekee arvion ja terapian
maksajana on alussa Lasten ja nuorten
sairaala ja myöhemmin Kela. Monesti
monivammaisten lasten terapiat ovat
hyvin pitkiä, vuosia kestäviä.
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lyhyesti

Nääkkö nää?
Lokakuun alussa kokoonnuttiin 139 osallistujan
joukolla Tampereelle Nääkkö nää -koulutukseen.
Koulutus oli suunnattu näkövammaisten
lasten ja nuorten parissa työskenteleville
työntekijäverkostoille. Mukana Tampereella oli
terveydenhuollon, opetustoimen, erityishuoltopiirien
palvelukeskusten ja vammaisjärjestöjen työntekijöitä.
Koulutuksessa keskityttiin lapsiin ja nuoriin, joiden elämää
hankaloittavat aivotoimintojen poikkeavuudesta johtuvat näkemisen vaikeudet. Aivoperäiset näkövammat ovat korkeampien näkötoimintojen häiriö, joka näkyy mm. hahmottamisen,
suuntien ymmärtämisen, kasvojen tunnistamisen ja tekstin lukemisen vaikeutena.
Päivät alkoivat erikoistuvan lääkärin Peeter Kööbin laajalla luennolla silmäsairauksista. Silmästä siirryttiin aivotoimintojen monimutkaisiin saloihin lastenneurologin, ja päivän puheenjohtajan, Raija Korpelan luennon myötä. Aiheena oli näkövamma neurologisen sairauden oireena. Neuropsykologi Silja Pirilä kertoi visuaalisista hahmotusvaikeuksista CP-vammaisilla lapsilla.
Iltapäivällä perehdyttiin puheterapeutti FM Marja Liikasen
ja lasten kuntoutusohjaaja Eila Tarkiaisen johdolla näkömonivammaisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen sekä näkömonivammaisen lapsen kuntoutukseen
ennen kouluikää. Näkövammaisten kuntoutusohjaaja Heidi
Haapalehto, kehitysvammaisten kuntoutusohjaaja Sinikka Keski-Äijö, lasten neurologian hoitaja Kaarina Rajala ja lasten fysioterapeutti Arja Koskinen jatkoivat aiheella näkömonivammaisen lapsen varhaiskehitys ja varhaiskuntoutus, jossa kerrottiin
miten yhteistyö ammattiryhmien välillä käytännössä menee.
Toisen päivän puheenjohtajana toimi lasten kuntoutusosaston kuntoutuspäällikkö Marja-Liisa Korpela Näkövammaisten
Keskusliitosta. Aloitimme dosentti Lea Hyvärisen luennolla toiminnallisen näön tutkimisesta moniammatillisen ryhmän työnä. Hyvärinen toi hienosti esille näkövammaisuuden monet
ulottuvuudet ja toiminnallisen näön haasteelliset tutkimusmenetelmät. Sitten erityiskasvatuksen koordinaattori Sari Salomaa-Niemi ja erityislastentarhanopettaja Riitta Pakola toivat
esille päiväkodin näkökulmaa ja toimintatapoja näkövammaisten lasten arjessa. Päivähoidon osuudesta saatiin monta pientä
vinkkiä, miten toimia näkövammaisen lapsen kanssa. Päivähoidosta siirryttiin koulumaailmaan ja Jyväskylän näkövammaisten koulun apulaisrehtori Juha Lahti kertoi lyhyesti koulun palveluista. Ohjaava opettaja ja näönkäytönohjaaja Antero Perttunen sekä ohjaava opettaja Eeva Nikkanen luennoivat aiheesta koululainen, jolla on visuaalisen prosessoinnin ongelma.
Osallistujilla oli myös tilaisuus tutustua näyttelyyn, jossa oli
esillä päivittäistoiminnan ja tietotekniikan apuvälineitä, näönkäytön apuvälineitä ja oppimateriaalia. Näytteilleasettajina olivat Aviris, PolarPrint, Comp Aid, Optiikka Juurinen, Allomaari,
Kl‑Support, Tagarno ja Innojok.
Palautteissa korostui moniammatillisuuden ja yhteistyön
merkitys näkövammaisten lasten kanssa työskennellessä. Mo-
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nelle oli jäänyt eväitä toiminnallisen näön havainnointiin ja
tutkimiseen sekä toimimiseen arjessa tämän moniulotteisen
lapsiryhmän kanssa. Nääkkö Nää 2008 oli toinen Nääkkö Nää
–koulutustapahtuma. Ensimmäinen Nääkkö Nää -koulutus toteutettiin Oulussa 2007. Seuraavana on vuorossa VarsinaisSuomen ja Satakunnan alueellinen Nääkkö Nää 2009 -koulutus
tammikuussa. Luvassa on taas kaksi hienoa koulutuspäivää.
Tampereen Nääkkö Nää -koulutuksen suunnitteli ja toteutti Oysin ja Taysin alueelta koottu moniammatillinen työryhmä
sekä Jyväskylän näkövammaisten koulu.
Kiitos kaikille järjestäjille sekä kaikille osallistujille onnistuneista koulutuspäivistä Tampereella !
Susanne Rounikko

Nääkkö nää 2009
Turku 22.1.—23.1.2009
Kuntoutuskeskus Petrea, Peltolantie 3
Alueelliset koulutuspäivät varsinaissuomalaisille
ja satakuntalaisille ammattilaisille, jotka
kohtaavat työssään lapsia, joilla poikkeavan aivotoiminnan
aiheuttamia näköongelmia.

Tavoitteet:
Yhteistyön vahvistaminen ja verkostoituminen, moniammatillinen yhteistyö, konkreettinen apu arjen työhön ja asiantuntemuksen lisääminen toiminnallisesta näöstä.

Kohderyhmä:
Päivähoitohenkilöstö, yleis- ja erityisopetuksen henkilöstö, terapeutit, erityishuoltopiirien henkilöstö ja moniammatilliset
työryhmät.

Järjestäjät:
Koulutuksen sisällöstä vastaavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien alueelta koottu
moniammatillinen työryhmä sekä Jyväskylän näkövammaisten koulu.
www.petrea.fi/naakkonaa

Alle kouluikäisen lapsen toiminnallisen näön arviointi
ja harjaannuttaminen
Näkövammaisten Keskusliitto ry:n lasten kuntoutus järjestää
Oulussa 20.-21.1.2009 ja 12.-13.3.2009 4-päiväisen koulutuskokonaisuuden.
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat lisätietoa lapsen näkemisestä, sen arvioinnista ja harjaannuttamisesta käytännössä.
Koulutuksessa perehdytään näköjärjestelmän toimintaan ja
sen häiriöihin sekä siihen, miten alle kouluikäisen lapsen näönkäyttöä ja siinä ilmeneviä vaikeuksia voidaan arvioida erilaisissa toimintatilanteissa. Koulutuskokonaisuuden aikana annetaan myös tietoa näönkäytön harjaannuttamisesta alle kouluikäisellä lapsella.
Lisätietoja koulutuksesta:
www.nkl.fi/palvelut/ sekä kuntoutusohjaaja Eija Selmgren
p.08-377210 eija.selmgren@nkl.fi, neuropsykologi Liisa Lahtinen p.- 09 3960 4475, liisa.lahtinen@nkl.fi.

S i l m ä t e r ä
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Suomessa asuvat maahanmuuttajaperheet ovat kotoisin hyvin erilaisista kulttuureista. Näkövammaisten Keskusliiton lasten kuntoutus tarjoaa näkövammaisten lasten perheille, jotka
tarvitsevat tulkkia, yksilöllisen kuntoutumisjakson. Jakso toteutetaan kunkin lapsen ja perheen kuntoutumistavoitteiden
mukaisesti.
Yksilöllisellä kuntoutumisjaksolla on käytettävissä lapsen
tarpeiden mukaisesti silmälääkärin, kuntoutustyöntekijöiden
palvelut (erityisalueina näönkäytönohjaus, liikkumistaito, toiminta- ja fysioterapia) ja tarvittaessa optikon palvelut. Keskustelu- ja ohjausteemoina ovat mm. näkövammaisen lapsen hoito, kehityksen ja omatoimisuuden tukeminen eri ikävaiheissa,
sosiaaliturva-asiat tarpeen mukaan. Jakso kestää kuntoutuksen tavoitteista riippuen 2-5 vuorokautta. Perheellä on tarpeen
mukaan tulkki käytettävissä.
Samalle viikolle voi osallistua useampi perhe.
Lisätietoja/ yhteyshenkilö kuntoutusohjaaja Arja Marila

Susanne Rounikko.

Kiitos ja heippa
Syyskuussa 2007 aloitin työt Tays-piirin lasten aluesihteerin
sijaisena. Alku oli rauhallinen mutta mitä enemmän pääsin
työn makuun, tapasin perheitä ja verkostot kasvoivat, niin sitä enemmän vauhti kiihtyi. Helmikuusta 2008 olen hoitanut
myös Tyks-piirin lasten aluesihteerin sijaisuutta ja välillä tuntuikin, ettei vauhti enää riittänytkään kaikkien tehtävien hoitamiseen. Nopeasti kalenterini täyttyikin mukavista tehtävistä kuten leireistä, nalle-kerhosta, erilaisista koulupäivistä, koulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta, kurssityöstä sekä palavereista.
Olen kuluvana vuonna oppinut paljon. Olen oppinut näkövammaisuudesta ja siitä arjesta mitä perheet elävät, nähnyt
kuinka ihania ja ammattitaitoisia ihmisiä alalla työskentelee sekä olen huomannut että on paljon eri alueellisia toimintatapoja. Hauskimpana työssäni on ollut ideointi, suunnittelu ja kehittämistehtävät sekä tietysti perheiden ja lasten kanssa tehtävä
työ, kuten leirit, perhetapaamiset sekä kurssityö. Kirjoittaessani huomaan että hauskimmat työtehtävieni lista vain kasvaa ja
kasvaa, eli kokonaisuudessa tämä on ollut aivan mahtava työ.
Verkostot ovat kasvaneet, olen tutustunut moniin ihmisiin
ja kokenut uskomattoman paljon. Nyt sijaisuus loppui ja marraskuussa vakituinen lasten aluesihteeri Elina Kivioja palasi töihin ja otti ohjat käsiinsä. Pitkään kuntoutusohjaajana toiminut
Terttu Hollo palasi myös aikaisemmin tänä vuonna lasten aluesihteerityöhön. Minua odottavat uudet haasteet.
Kitoksia kaikille jotka ovat tehneet tästä vuodesta unohtumattoman! Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, lasten
kuntoutukseen Iirikseen ja perheille. Toivotan teille kaikille oikein mukavaa, hauskaa ja ihanaa joulua sekä onnellista uutta
vuotta 2009!
Terveisin, Susanne Rounikko
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Valkoisia keppejä
Onko kaappiin jäänyt pieniä ja vähän suurempiakin valkoisia
keppejä? Jos ne ovat jo aikansa palvelleet ja lapsi on kasvanut,
niin voisimme ottaa ne uusiokäyttöön.
Iiriksessä ja muuallakin päin Suomea järjestetään säännöllisesti esim. ”Erilainen koulupäivä” tai muita tilaisuuksia, jossa on
vaihtelevia teemoja. Yksi tärkeä osuus on aina omakohtaiset
kokemukset ja silloin tarvitsemme keppejä harjoituksiin. Vanhat kepit käyvät hyvin tähän tarkoitukseen.
Ja jos joukossa on oikein hyväkuntoisiakin valkoisia keppejä,
niin Petroskoin sokeain koulu ottaa mielellään niitä vastaan.
Lasten aluesihteerit ja Iiriksen lastenosasto vastaanottavat
joutilaita keppejä, ota yhteys meihin.
Lasten kuntoutus, puh. (09) 396 041 / Riikka Mäyränen

47

lasten kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutumisjakso maahanmuuttajaperheille 16-20.2.2009

lasten kuntoutus

Kuntoutuspalvelut näkövammaisten
lasten perheille

L

apsen kasvu ja kehitys on kokonaisvaltainen, ikään sidottu tapahtuma. Eri ikävaiheissa lapsella on omat kehitystehtävänsä: miten vauvasta alkaen lapsen minäkuva kehittyy vuorovaikutuksessa vanhempien, perheen ja ympäristön kanssa, miten lapsen fyysinen kehitys etenee haltuunotettaessa eri taitoja omatoimisuuden ja liikkumisen alueilla, miten
lapsen kognitiiviset ja kielelliset taidot kehittyvät. Kuntoutuskurssit tukevat perhettä näkövammaisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Näkövammaisen lapsen kokonaiskehitystä edistää toiminnallisen
näön ja näköä korvaavien aistien harjaannuttaminen. Kun lapsella on näkövamma, sosiaalisten, motorististen ja omatoimisuustaitojen kehittymistä tuetaan lapsen eri ikävaiheissa.
Kuntoutuksen tavoite on täydentää keskussairaalan kotiin
tehtävää kuntoutusohjausta lapsen kasvun ja kehityksen mukaisesti.
NKL:n sivuilla on kurssikohtaisesti nähtävissä, onko kurssi Kelan vaikeavammaisten tai harkinnanvaraisen kuntoutusta.
Kaikille kursseille voi tulla myös kunnan terveydenhuollon tai
sosiaalitoimen kustantamana.

Näkövammaisten lasten perhekurssit ennen
kouluikää
Alle 2-vuotiaiden näkövammaisten lasten perheille lasten kuntoutus tarjoaa uudenlaista kuntoutuskurssia. Kurssin pituus on
yhteensä 12 vuorokautta. Siihen sisältyy kaksi viiden päivän pituista jaksoa Iiriksessä. Kuntoutusjaksojen jälkeen perheellä on
mahdollisuus saada NKL:n työntekijä ja sairaalan kuntoutusohjaaja kotikäynnille.
Vauvavaiheen jälkeen sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
lasten perheille tarjotaan vuosittain aina esikouluikään saakka
ulottuvia viiden päivän kursseja.
Heikkonäköisten lasten perheille NKL järjestää 2-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden lasten perhekursseja.
Perhekursseja järjestetään entiseen tapaan myös lapsille,
joilla on näkövamman lisäksi muita liitännäisvammoja. Kurssit sijoittuvat ikävaiheisiin alle 2-vuotiaat, 2-4-vuotiaat ja 5-6vuotiaat.

Kouluikäisten kurssit
Suurin osa kouluikäisten kursseista ovat yhteistyökursseja Jyväskylän näkövammaisten koulun kanssa. Kurssien sisällöt painottuvat koulutyöskentelyyn. Lapset ovat kunnan koulutoimen kustantamana integroidun opetuksen tukijaksolla, omaiset Kelan kustantamana (3vrk).

Kurssit painottuvat koulunkäynnin muutoskohtiin:
Koulun aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten vanhemmat

l

48

Perusopetuksen 3. luokalle siirtyvien heikkonäköisten ja sokeiden lasten vanhemmat
l Perusopetuksen yläkouluun siirtyvien heikkonäköisetn ja sokeiden lasten vanhemmat
l Perusopetuksen 9.luokalla olevienheikkonäköisten ja sokeiden nuorten vanhemmat
l

Muut kouluikäisten perhekurssit
Kurssien sisällöllinen pääpaino on sosiaalisten taitojen vahvistaminen, liikkumistaidon, omatoimisuustaitojen harjoittelu,
apuvälineiden käyttö vertaisryhmässä. Näkövammaistekniikoiden harjoittelun lisäksi vaihdetaan kokemuksia, miten lasten omat harrastukset ja kiinnostusten kohteet löytyvät. Iiriksessä perhekursseja on kaksi sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille lapsille, jotka ovat 6-8 tai 10-14vuoden iässä. Heikkonäköisten 7-13-vuotiaiden lasten perhekurssi järjetetään Lehtimäen opistolla.

Diagnoosin mukaan järjestettävät kurssit
Opticus glioomaa tai muuta harvinaista aivokasvainta sairastaneet alle 12-vuotiaat näkövammaiset lapset.
6-9 -vuotiaille NCL-lapsille ja yli 17-vuotiaille JNCl-nuorille ja
heidän perheilleen järjestetään kuntoutusjaksot Kelan yksilöllisellä kuntoutuspäätöksellä.

Yksilölliset kuntoutusjaksot
Kaikenikäiset näkövammaisten lasten perheet voivat hakeutua
kuntoutukseen myös Kelan ja terveydenhuollon kautta yksilöllisillä sopeutumisvalmennus/kuntoutuspäätöksillä. Yksilölliseen kuntoutukseen voivat hakeutua perheet, joiden lapsille
ei ole tarjolla ryhmämuotoisia kursseja. Myös alle kouluikäisten
lasten kaksivuotiseen toiminnallisen näönkäytön kuntoutusohjelmaan hakeudutaan Kelan yksilöllisillä päätöksillä.

Kuntoutukseen hakeutuminen
Tarvitaan kuntoutussuunnitelma, joka tehdään lasta hoitavassa terveydenhuollon yksikössä yhdessä perheen kanssa (esim.
keskussairaala, erityishuoltopiirin kuntayhtymä). Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutussuunnitelmalomake 207 on hyvä pohja kuntoutussuunnitelman laadinnalle, koska se ottaa huomioon sairaalan eri osastojen, Kelan
kuntoutuksen sekä kunnan palvelut, jotka tukevat kuntoutusta
kuten esimerkiksi lapsen päivähoidolle asetetut hoidon ja kuntoutuksen tavoitteet.
Kuntoutushakemus täytetään Kelan lomakkeelle KU 102 ja
lomake KU 104 liitteelle. Sairaaloilla on omat maksusitoumuslomakkeensa.

S i l m ä t e r ä
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Sopeutumisvalmennuskurssit
tammi–kesäkuu 2009
Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten
perhekurssit ennen kouluikää
Alle 2-vuotiaat näkövammaiset lapset, 12 vrk
I jakso 12.-16.1.2009, kurssinumero 31522, 5 vrk
I/II jakso 31.8-4.9.2009, kurssinumero 31522, 5 vrk
kurssi sisältää kaksi 5. vuorokauden laitosjaksoa ja 2 kotikäyntiä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 2-3 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset,
5 vrk
23.-27.3.2009, kurssinumero 30338
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
				
l

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
kouluikäisten lasten kurssit

5-6 -vuotiaat sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset lapset,
5 vrk
11.-15.5.2009, kurssinumero 31629
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
l Koulun aloittavien sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten
lasten vanhemmat, 3 vrk
20.-22.4.2009, kurssinumero 31653
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
l 6-8 -vuotiaat sokeat ja heikkonäköiset lapset, 5 vrk
1.-5.6.2009, kurssinumero 30360
Liikkumistaidon teemakurssi
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten 3. luokalle siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk
30.3.-1.4.2009, kurssinumero 31613
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
l Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk
26.-28.1.2009, kurssinumero 31593
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
			
l

Heikkonäköisten lasten perhekurssit ennen
kouluikää

2-5 -vuotiaat heikkonäköiset lapset, 5 vrk
9.-13.3.2009, kurssinumero 30339
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 5-6 -vuotiaat heikkonäköiset lapset, 5 vrk
26.-30.1.2009, kurssinumero 30357
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l
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Heikkonäköisten kouluikäisten lasten kurssit
Heikkonäköisten 3. luokalle siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk
9.-11.3.2009, kurssinumero 30741
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
l Heikkonäköisten yläkouluun siirtyvien lasten vanhemmat, 3 vrk
12.-14.1.2009, kurssinumero 30744
kurssipaikka: Jyväskylän näkövammaisten koulu
l

Näkömonivammaisten lasten perhekurssit
Alle 2-vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk
23.-27.2.2009, kurssinumero 30324
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 2-5 -vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk
20.-24.4.2009, kurssinumero 30351
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 5-6 -vuotiaat näkömonivammaiset lapset, 5 vrk
9.-13.2.2009, kurssinumero 30348
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l

Diagnoosin mukaan järjestettävät kurssit
Opticus glioomaa tai muuta harvinaista aivokasvainta
sairastaneet alle 12 -vuotiaat näkövammaiset lapset, 5 vrk
4.-8.5.2009, kurssinumero 31714
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l 6-9 -vuotiaat NCL-lapset perheineen, 5 vrk
8.-12.6.2009, yksilöllisillä päätöksillä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l Yli 17 -vuotiaat JNCL-nuoret vanhempineen, 4 vrk
14.-17.4.2009, yksilöllisillä päätöksillä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki
l

Muut perhekurssit
Näkövammaiset maahanmuuttajataustaiset lapset, 5 vrk
16.-20.2.2009, yksilöllisillä päätöksillä
kurssipaikka: Näkövammaisten palvelukeskus Iiris, Helsinki

l

Muut
JNCL-talvipäivät
30.1.-1.2.2009
JNCL-lasten vanhemmille
kurssipaikka avoin toistaiseksi

l
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leirejä

Tuettu loma Huhmarissa
Perhelomat ry tarjoaa tuettua lomaa Näkövammaiset
lapset ry:n jäsenperheille 13.-18.7. Lomakeskus
Huhmarissa Polvijärvellä.
Huhmarissa on loistavat puitteet leppoisalle lomalle. Rannan
ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allasosastoineen kutsuvat
perheitä viettämään aikaa yhdessä. Perheillä on mahdollisuus
osallistua myös Perhelomien ohjattuihin vapaa-ajan ohjelmiin.
Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa 8 näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea voidaan myöntää peräkkäisinä
vuosina vain erittäin painavista syistä.
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä (puh.
09-7522 540) saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake on palautettava huolellisesti täytettynä 24.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. Yhdistys valitsee lomatuen saajat, mutta Perhelomat ry vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä. Perhelomien puhelinnumero on 09-763 893.

Hinnat:
Aikuiset maksavat lomasta 100€/henkilö (sisältää täysihoidon)
Alle 16-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.

Näkövammaisten peruskoululaisten liikunnallinen perhekurssi
KELA kurssinumero 31286
Näkövammaiset lapset ry:n Liikunnallinen
kuntoutuskurssi peruskouluikäisille näkövammaisille
lapsille perheineen Kunnonpaikassa Siilinjärven
Vuorelassa 27.7.–1.8.2009.
Kurssin ohjelmassa on uintia, melontaa, kuntosaliharjoittelua,
liikkumistaidon ohjausta, judoa ym. ja vanhemmille lisäksi luentoja. Kurssilla vietetään myös sauna- ja nuotioiltoja.
Kurssi on Kelan kuntoutusta ja siten 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 tulosta internetistä kaa-

Tuettu loma Kalajoella
Lomaliitto ry tarjoaa tuettua lomaa Näkövammaiset
lapset ry:n jäsenperheille 26.6.-1.7. Fontana Hotel
Rantakallassa Kalajoella.
Rantakalla sijaitsee aivan meren rannalla mahtavien hiekkasärkkien äärellä. Perheille yhteistä puuhaa löytyy mm. kylpylästä, golfkentältä, safaritalosta ja meriluontokeskuksesta. Lomaliitto järjestää viikon aikana monenlaista ohjattua ohjelmaa,
johon voi halutessaan osallistua. Paikka ei sovellu pyörätuolin
käyttäjälle.
Lomalle hakeudutaan Näkövammaiset lapset ry:stä (puh.
09-7522 540) saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake on palautettava huolellisesti täytettynä 15.4. mennessä Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. Yhdistys valitsee lomatuen saajat, mutta Lomaliitto vastaa kaikesta muusta lomaan liittyvästä.
Lomaliiton puhelinnumero on 09-6138 3210.

Hinnat:
Aikuiset maksavat lomasta 165€/henkilö (sisältää täysihoidon)
6-14-v. lapsi 20€
Alle 6-vuotiaiden lasten loma on ilmainen.
Matkoja ei korvata.
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vakkeet KU102 (Kuntoutushakemus) ja KU 104 (Kuntoutushakemuksen liite). Kurssin numero on 31286. 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 korotettu ja ylin vammaistuki) kuntoutussuunnitelma ei
saa olla yli kolmea vuotta vanhempi. Harkinnanvaraista kuntoutusta hakevan (alle 16-vuotiaan perusvammaistuki) kuntoutussuunnitelman pitää olla alle vuoden vanha.
Lisäksi on hyvä laittaa oheen jäljennökset mahdollisista muista
kuntoutusta puoltavista lausunnoista.
4 Esivalintaa varten hakemus liitteineen lähetetään maaliskuun 16. päivään mennessä suoraan Näkövammaiset lapset
ry:n toimistoon, Hietakummuntie 18, 00700 Helsinki.
Yhdistys tekee kurssilaisten esivalinnan maaliskuun 20. päivään mennessä, jonka jälkeen päätöksen teko siirtyy Kelalle.
Kelaan jätetyt hakemukset eivät osallistu esivalintaan. Niitä
koskevat päätökset tekee Kela esivalinta-ajan mentyä umpeen.
Lisätiedustelut: Näkövammaiset lapset ry puh. (09) 752 2540.

S i l m ä t e r ä

l

4

l

2008

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

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

