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Kehotarinoita haptiiseilla – kosketusviestejä kaikenikäisille on Body 
Story (2005), Haptiisit ja Hapteemit (2008) sekä Aisti kuvailu (2009) 
-kirjojen jälkeen uusin kosketusopin teos. Kirja sisältää haptiisien 
(kosketusviestit) harjoituksia ja hapteemien (kielioppi) teoriaa. 
Hapteeraamalla ilmaistaan kosketuksella monia asioita kuten leikkejä, 
piirroksia, muotoja, sanoja, pelejä, ilmeitä ja tarinoita. Tarinavaatteet® 
ovat yksi tapa harjoitella kehotarinoita ja tilojen hahmottamista.

Kirja soveltuu kaikille ja kaikenikäisille lapsista vanhuksiin; kodeissa, 
kouluissa ja työpaikoilla. Erityisesti niistä hyötyvät näkövammaiset, 
kuulonäkövammaiset, kuurosokeat ja henkilöt, joilla on kommunikaation 
tai hahmottamisen vaikeuksia. Kirja sopii mm. läheisten, opettajien, 
puheterapeuttien, kommunikaatio-ohjaajien sekä henkilökohtaisten 
avustajien käyttöön.

Natiivit sosiaalishaptisen 
kommunikaation kehittäjät ja tutkijat 
KT Riitta Lahtinen ja musiikkiterapeutti 
Russ Palmer ovat käyttäneet haptiiseja 
1990-luvulta lähtien. Heille haptiisien 
kehittyminen on ollut osa luonnollista 
kielellistä ilmaisua puheen, viittomien 
ja sormittamisen ohella 25 vuoden ajan. 
Heille haptiisit toimivat myös itsenäisinä 
kielellisinä ilmaisuina. Lahtisen 
sosiaalishaptisen kommunikaation 
väitöskirja vuonna 2008 loi kosketusopin 
perusteet.

www.kolumbus.fi/riitta.lahtinen

www.russpalmer.com
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Kehotarinoita haptiiseilla – 
kosketusviestejä kaikenikäisille 

on Riitta Lahtisen ja Russ Palmerin uusin kosketusopin te-
os. Kirja sisältää haptiisien (kosketusviestit) harjoituksia ja 
hapteemien (kielioppi) teoriaa.
Kirja soveltuu kaikille ja kaikenikäisille lapsista vanhuksiin: 
kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Erityisesti niistä hyöty-
vät näkövammaiset, kuulonäkövammaiset, kuurosokeat 
ja henkilöt, joilla on kommunikaation tai hahmottamisen 
vaikeuksia. Kirja sopii mm. läheisten, opettajien, puhete-
rapeuttien, kommunikaatio-ohjaajien sekä henkilökoh-
taisten avustajien käyttöön.
Kirjan hinta on 30 euroa ja postituskulut.
Kirjaa voi tilata osoitteesta 
riitta.lahtinen@kolumbus.fi

Asiaa koululaisista

Näkövammaistyön yhteistyöpäivillä tammikuussa puhut-
tiin koululaisista ja lasten kuntoutuksen ja koulutuksen 
tukiverkostoista. Päivät ovat nyt kuunneltavissa alla ole-
van linkin alta. 
http://www.nkl.fi/opiskelu-verkostopaivat-2015
Linkki avoinna 31.3.2015 saakka.

Näkövammaismuseon historiaklubin 
ohjelma kevät 2015

Näkövammaismuseon historiaklubi on näkövammaisuu-
den ja vammaisuuden teemoihin pureutuva kaikille avoin 
julkisuuden foorumi. Historiaklubin tilaisuuksissa tartu-
taan ennakkoluulottomasti vammaisten elämäkertoihin 
ja uusimpaan vammaishistorialliseen tutkimukseen sekä 
keskustellaan vammaisuuden kokemuksista, muistami-
sesta ja unohtamisesta. 

Maaliskuun historiaklubilla keskiviikkona 4.3. klo 15.00–
17.00 tutustutaan VTT Heli Leppäsen uunituoreeseen väi-
töskirjaan: Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi, 
vajaamielisiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen kan-
salaisasema suomalaisessa vammaispolitiikassa 1940-lu-
vun taitteesta vuoteen 1987. Museoamanuenssi Kari 
Huuskonen haastattelee väitöskirjan tekijää.

Huhtikuun historiaklubilla keskiviikkona 1.4. klo 15.00–
16.30 tutustutaan Suomen Vammaistutkimuksen Seuran 
uuteen vuosikirjaan Vammaisten ihmisten elämä ja elä-
mäkerta sekä keskustellaan aiheesta: ”Miksi vammaiset 
eivät työllisty?” Vieraana Suomen Vammaistutkimuksen 
Seuran puheenjohtaja YTT dosentti Antti Teittinen. Mu-
seoamanuenssi Kari Huuskonen haastattelee vierasta.

Toukokuun historiaklubilla 6.5. klo 15.00–16.30 vapaa-
muotoista keskustelua sekä näkövammaisten kirjastotoi-
minnan 125-vuotisesta historiasta että sokeainopetuksen 
150-vuotisesta historiasta. Suunnittelemme myös syys-
kuun historiaklubin retkeä Hietaniemen vanhalle hauta-
usmaalle. Syyskuussa 2015 tulee kuluneeksi 150-vuot-
ta sokeainopetuksen alkamisesta Suomessa. Haluamme 
kunnioittaa vanhaa traditiota vieden kukkia sokeainope-
tuksen pioneerien haudoille.

Historiaklubin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Paikka on 
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Brail-
le-sali (toukokuussa kokoustila Hanna), Marjaniemen-
tie 74, 00930 Helsinki. 
www.nkl.fi/museo
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Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja

Kuormittavaa, 
kohottavaa

T
yöpaikkamme jääkaapin ovessa on ammoin lahjaksi saamani mag-
neetti. Siinä lukee jonkun koiranleuan muotoilema mietelause: ”Jokai-
nen tuo mukanaan iloa – toiset tullessaan toiset lähtiessään.” Niinpä. 

Olet varmaan huomannut omassa tuttavapiirissäsi tai välttämät-
tömissä verkostoissasi sen, kuinka hyvällä mielellä jonkun tapaami-
sen jälkeen olet, vaikka mitään sen kummempaa ei olisi puhuttukaan. 
Tai jopa silloinkin, kun on jouduttu käymään läpi vaikeita asioita. Jo-

ku valaisee huoneen saapuessaan ja saa sinut tuntemaan olosi mukavaksi ja toi-
votuksi. Hänen lähdettyäänkin on vähän kohottunut olo. Joku toinen taas ripot-
telee ympärilleen negatiivisuutta kuin tippaleivästä muruja. Kun hän on mennyt, 
pitää pyyhkiä mielen pöytä. 

Ikävät tuttavuudet voi jättää taakseen, mutta kaikista elämän ihmisistä ei pääse 
eroon. Joskus negatiivisuuden levittäjä voi asua oman katon alla, työpaikalla tai olla 
joku, joka kuuluu muuten välttämättömien ihmisten verkostoon. Irtiotto näistä ei 
ole helppoa, ja jos onkin, se voi olla aikaa vievää ja hankalaa: pitäisikö erota, vaih-
taa työpaikkaa tai kenties kotikuntaa?  Vanha tuttu toteamus ”itseään voi muuttaa, 
toisia ei”, pitänee paikkansa. Jos haluamme vähentää elämämme kuormittavuut-
ta, pitää ainakin omasta tontista pitää huolta ja pyrkiä positiiviseen tulokulmaan 
– ainakin niin pitkälti kuin omat voimavarat antavat myöten. 

Yhdistyselämässä hyvän kierrättäminen ja toinen toistensa tsemp-
paaminen on kaiken a ja o. Parhaimmillaan yhdistys luo vertais-
tukiverkostoja, joista voi ammentaa voimavaroja. Parasta on, et-
tä oman voimaantumisen positiivinen energia ei häviä tai ku-
lu edelleen jaettaessa, vaan pikemminkin kasvaa. Moni yhdis-
tys on kaatunut jäsenten keskinäisiin ristiriitoihin ja negatii-
viseen ilmapiiriin. Meillä Näkövammaiset lapset ry:ssä on 
ollut se onni, että yhteen hiileen puhaltamista on löy-
tynyt ainakin miesmuistin kantaman. Näin olemme 
voineet myös yhdistyksenä kasvaa ja laajentaa toi-
mintaamme. Olemme hyvällä kehällä. Pidetään 
huolta siitä, että noste jatkuu.



Teksti Leena Honkanen

Sata
satujen ompelijaa
koskettelukirja syntyy 
vapaaehtoistyönä

Celia-kirjaston kallisarvoiset kankaiset koskettelukirjat tehdään 

pääosin vapaaehtoistyönä. Yhden kirjan tekeminen vaatii paljon 

työtunteja ja tekijöitä on vähän, siksi kirjoista onkin jatkuva pula. 

Onneksi on myös niitä haltiakummeja, jotka vievät koskettelukirjan 

tekemisen intoa kaikkialle, mistä löytävät taitavia käsiä. Oululainen 

Vuokko Keränen on viiden viime vuoden aikana tavoittanut 

satakunta vapaaehtoista, joiden käsistä on syntynyt jo 60 

koskettelukirjaa.
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V
ielä viisi vuotta sitten kos-
kettelukirja oli Keräselle 
melko tuntematon käsi-
te kunnes sattuma puut-
tui peliin.

– Ihan tavallisena työ-
päivänä tapasin bussissa 

erään vanhan tuttavani, joka oli alkanut 
kouluttautua kirjastoalalle. Hän kertoi in-
nostuneesti, miten oli opiskelujensa yhte-
ydessä tutustunut myös näkövammaisten 
kirjastotoimintaan ja koskettelukirjoihin. 

– Työskentelin itse tuolloin Oulun seu-
dun vapaaehtoistoimintaa koordinoivas-
sa VaRes-hankkeessa. Tehtäväni oli etsiä 
toiminnan mahdollisuuksia halukkaille 
vapaaehtoisille ja kouluttaa heitä näihin 
tehtäviin. Siinä jutellessamme sain ide-
an aivan uudenlaisesta toiminnasta: et-
sisimme käsitöistä kiinnostuneita val-
mistamaan Celia-kirjastolle koskettelu-
kirjoja.  On paljon niitä, jotka eivät ha-
lua tai uskalla sitoutua tiettyihin aikatau-
luihin, mutta tekisivät silti mielellään jo-
takin vapaaehtoistyötä. Koskettelukirjoja 
voisi halutessaan tehdä yksin omassa ko-
dissaan tai ryhmässä sovitussa paikassa. 
Idean voisi viedä omaan järjestöön, yh-
distykseen tai vaikkapa perustaa sitä var-
ten ihan ikioman kerhon. 

Irmelin into tarttuu

Vuokko Keränen puhui ideastaan esimie-
helleen, joka piti ajatusta kokeilemisen ar-
voisena. Päätettiin siis aloittaa VaReksen 
koskettelukirjakampanja. Ensin Keräsen 
oli kuitenkin itse perehdyttävä aiheeseen. 

– Aivan ensimmäiseksi otin yhteyttä 
Celia-kirjaston lastenkirjastonhoitajaan 
Irmeli Holsteiniin. Puhelu kesti ainakin 
tunnin. Tuon tunnin aikana hänen val-
tava innostuksensa tarttui minuunkin, 
voisin sanoa, että Irmeli on syyllinen sii-
hen, että koskettelukirjoista tuli minul-
le puoli elämää. 

– Irmeli tekee työtä koko sydämellään, 
tunteja laskematta niin Celiassa kuin kan-
sainvälisillä foorumeillakin ja vielä kai-
ken lisäksi suunnittelee ja valmistaa kir-
joja itse omalla ajallaan. Hän olisi oikea 
henkilö laittamaan kampanjamme liik-
keelle. Päätin siis kutsua Irmelin Ouluun.

– Minulla oli pää täynnä ajatuksia siitä, 
miten lähtisimme rakentamaan toimin-
taa. Ensin järjestäisimme kaikille kiin-
nostuneille infotilaisuuden ja perusopas-
tuksen. Sen jälkeen olisi kerran kuussa 
tapaaminen, jossa voisi saada henkilö-
kohtaista ohjausta, neuvoja ja ratkais-
ta esiin tulevia pulmia yhdessä. Ohjaus-
ta voisi saada myös puhelimitse tai face-
bookissa koskettelukirjan tekijöille avat-
tavassa ryhmässä. Tietoa ja ajatuksia voi-
sin jakaa myös blogissani.

– Talven aikana olimme yhteydessä Ir-
meli Holsteinin kanssa ja suunnittelimme 
tapaamista. Vihdoin maaliskuussa 2010 
hän sai järjestettyä aikaa tullakseen Ou-
luun. Pidimme ensimmäisen tilaisuuden, 
johon olin kutsunut mukaan yhdistyk-
siä, järjestöjä ja oppilaitoksia. Kampanja 
alkoi saada nopeasti tuulta siipiensä al-
le ja halukkaita kirjojentekijöitä ilmoit-
tautui mukaan. 

Koskettelukirja sytyttää 
sydämiä

– Näiden viiden vuoden kuluessa kirjoja 
on ollut valmistamassa jo yli sata tekijää. 
Jotkut kirjat ovat syntyneet ryhmätyö-
nä, jotkut taas ovat tehneet kirjansa yk-
sin alusta loppuun. Eräs eläkkeellä oleva 
vapaaehtoinen on valmistanut kymme-
nen kirjaa ja Oulun yliopiston tekstiili-
työn sivuaineopiskelijat ovat kolmen vuo-
den aikana tehneet 3–5 -hengen ryhmissä 
viisitoista kirjaa. Kaikkiaan olemme toi-
mittaneet tähän mennessä Celiaan kuu-
tisenkymmentä koskettelukirjaa ja lisää 
on valmisteilla.

– Jotkut, jotka eivät itse ole ryhtyneet 
kirjojen tekijöiksi, ovat silti halunneet ol-
la mukana. Kun meillä kotona tehtiin re-
monttia, miehet näkivät työhuoneessani 
keskeneräiset koskettelukirjat ja kysyivät 
mitä ne ovat. Kerroin heille näkövammai-
sen lapsen kuvakirjoista ja vapaaehtois-
toiminnastamme, ja siltä seisomalta raa-
vaat remonttimiehet halusivat lahjoittaa 
muutaman tunnin palkkansa koskettelu-
kirjojen materiaalikuluihin.

– Itse olen ollut esittelemässä vapaaeh-
toisten valmistamia kirjoja useissa erilai-
sissa tapahtumissa Oulun seudulla. Mi-
nua on kutsuttu myös monenlaisiin ti-
laisuuksiin kertomaan koskettelukirjois-
ta ja kampanjastamme. Paikallisradio ja 
lehdistö ovat myös olleet kiinnostuneita 
toiminnastamme. Saimme jopa tunnus-
tuksen ”100 tekoa Oulusta” -ohjelmassa, 
iloitsee Vuokko Keränen.

Työstä tuli vapaaehtoistyö

– Koskettelukirjakampanja lähti käyntiin 
vuonna 2010 ja itse olin jäämässä eläk-
keelle vuoden 2011 alussa. Koko kampan-
ja oli ollut minun vastuullani alusta asti.  

Vuokko Keräsen koskettelukirjablogi:
koskettelukirjat.blogspot.com
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Irmeli Holstein oli perehdyttänyt minut 
koskettelukirjojen valmistukseen ja va-
paaehtoisten ohjaamiseen. Kaikki rullasi 
hyvin ja innostuneita vapaaehtoisia riit-
ti, joten en raskinut jättää koskettelukir-
jojen tekemistä enkä niiden ohjaamista 
siirtyessäni eläkkeelle. Niin kirjoista tu-
li osa minun henkilökohtaista vapaaeh-
toistoimintaani. 

– Koskettelukirjakampanjan myötä 
olen oppinut asioita, joita en olisi mis-
tään muualta voinut oppia. Sen kautta 
olen saanut itselleni myös valtavan pal-
jon iloa, kokemuksia ja uusia ystäviä. Va-
Reksen koskettelukirjahanke on jo päät-
tynyt, mutta koskettelukirjojen tekemi-
nen ei. Minne menenkin, huomaan aina 
mielenkiintoiset materiaalit ja kankaat. 
Etsin ja ostan karvaa kirjan kissalle tai 
silkkiä meren laineiksi. Mietin tarinoita 
ja niille kuvitusta, kokeilen eri materiaa-

leja: mikä voisi kuvata kalliota tai mistä 
tulee tuulen ääntä. Koskettelukirja avaa 
tekijälleen aivan uusia näkökulmia mo-
niaistiseen maailmaan. 

Unelma ensikirjasta

– Kerran facebook-ryhmämme sivuille 
ilmestyi kuva sokeana syntyneestä Min-
tusta ja Mirka-äidin teksti, jossa hän kiit-
teli koskettelukirjojen tekijöitä arvok-
kaasta työstä. Minttu kuitenkin oli vielä 
niin pieni, ettei hän ollut oikeutettu lai-
naamaan koskettelukirjoja Celia-kirjas-
tosta. Se pysähdytti minut ja sai ajattele-
maan kaikkia niitä pieniä alle 2-vuotiai-
ta näkövammaisia lapsia, jotka eivät vielä 
pääse Celian asiakkaaksi. Muistin omien 
lasteni ensimmäiset kirjat, joita luettiin ja 
katseltiin jo puolenvuoden ikäisestä läh-
tien. Muistan ne ilon ja riemun tunteet, 
kun lapseni tekivät oivalluksia kuvien ja 

ympäristön yhteydestä. Mietin miten so-
kea vauva voisi kokea samanlaisia oival-
luksia ja millainen voisi olla sokean lap-
sen ensikirja. 

– Viestittelin Mintun äidin kanssa ja 
ajatukseni alkoivat aueta. Yhdessä vies-
tissä Mirka-äiti toivoi, että jos Mintulle 
tehtäisiin kirja, se voisi olla uimahalliret-
kestä, koska uiminen on Mintulle mie-
luista ja tärkeää. Niin ryhdyin toimeen 
ja Minttu sai aikanaan oman Mintun ui-
maretki -kirjansa. 

– Mintun kirjan myötä minulla on al-
kanut itää ajatus uudesta haasteesta. Ha-
luaisin, että jokainen näkövammaisena 
syntyvä lapsi saisi oman ensikirjansa, sa-
maan tapaan kuin kaikille muillekin se 
annetaan jo äitiyspakkauksen mukana. 
Uskon että tekijöitä näille ensikirjoille-
kin löytyy, kun vain sana koskettelukir-
joista tavoittaa uusia tekeviä käsiä.

n  Suurin osa koskettelukirjoista on suuritöisiä, kankaisia uniikkikappaleita, joita Celiaan saadaan lahjoituksena 
ja opinnäytetöinä. Kuka tahansa voi tehdä ja lahjoittaa koskettelukirjoja Celiaan.
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Oma kirja

Mintulle

V
iime keväänä eksyin Facebookissa kosket-
telukirjoja vapaaehtoistyönä tekevien ryh-
mään. Latasin heidän seinälleen sokean 
tyttömme Mintun kuvan ja toivotin idea-
rikkaita askarteluhetkiä ryhmän jäsenille. 
Enpä olisi uskonut mitä kaikkea tuo pää-
hänpistoni sai myöhemmin aikaan. Vieräh-

ti tovi ja ryhmän vetäjä Vuokko kirjoitti minulle viestin. 
Hänelle oli jäänyt Mintun kuvasta kytemään ajatus, että 
olisi hienoa, jos jokainen näkövammainen lapsi, joka vie-
lä ei pääse Celian asiakkaaksi, saisi ihan oman koskettelu-
kirjan. Vuokko kysyi millainen minun mielestäni kirjan tu-
lisi olla. Mieleeni tuli heti, että aihe voisi olla jokin todel-
la arkinen. Kirjoitin Vuokolle, että meidän kohdalla se olisi 
ehdottomasti Mintun rakkaaseen harrastukseen eli uimi-
seen liittyvä kirja. Yllättäen melko pian yhteydenpitomme 
jälkeen Vuokko ilmoitti meille suunnittelevansa Mintulle 
omaa koskettelukirjaa ja nimenomaan sellaista, jonka ai-
heena olisi Mintun uimahalliretki. Vaihdoimme kesän mit-
taan viestejä Vuokon kanssa. Kerroin yksityiskohtaises-
ti uimahallireissuistamme ja Vuokko kaukana Oulussa to-
teutti kertomaani kosketeltavaan muotoon. Tuntui usko-
mattomalta, kuinka meille täysin vieras ihminen yhtäkkiä 
huomioi tyttäremme tällä tavalla! 

Kesän koittaessa kirja oli valmis. Meistä oli hienoa, et-
tä Vuokko halusi matkustaa Oulusta Sastamalaan ja hen-
kilökohtaisesti tuoda kirjan Mintulle. Ja voi miten upea 
Mintun uimaretki-kirja olikaan! Kirjaan oli kosketeltavaan 
muotoon tallennettu niin matkustaminen uimahalliin, ui-
mapuvun pukeminen, saunan lauteet kuin poreammekin. 
Minttu on sokeuden lisäksi kehitysvammainen, joten kir-
jasta tulee olemaan hyötyä ja iloa vielä pitkään. Eikä pidä 
unohtaa, että tämän sattumusten kautta syntyneen kir-
japrojektin myötä ystävystyimme Vuokon kanssa ja nyt 
Mintulla on ikioma kummimummi Oulussa.

Teksti Mirka Virtanen
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Jos olet kiinnostunut kirjan tekemisestä

Lue lyhyt koskettelukirjan teko-opas osoitteessa 
www.celia.fi/koskettelukirjojen-tekeminen
Voit ladata oppaan pdf-muodossa tai tilata sen Celiasta 
paperitulosteena.
Sivulla on myös videosarja, jossa näytetään koskettelukir-
jan tekeminen ideasta valmiiksi kirjaksi asti.
Jos haluat tehdä kirjan ja kaipaat ideoita kirjan sisällöksi, 
löydät sivuilta kirjoiksi sopivia aiheita.
Jos olet tekemässä selkokielistä koskettelukirjaa, voit ha-
kea selkokirjallisuuden valtiontukea. Tuen myöntämisen 
edellytyksenä on Celia-kirjaston hyväksymä kirjasuunni-
telma. Muiden apurahojen anomisesta voit kysyä lisätie-
toa Celiasta.

n  Minttu sai ensimmäisen oman koskettelukirjansa Vuokolta
viime kesänä.

Osallistu kansainväliseen 
koskettelukirjakilpailuun 

Seuraava koskettelukirjakilpailu järjestetään Italiassa 
12.–14. marraskuuta 2015. 
Kilpailukirjan tulee olla Celia-kirjastossa viimeistään 
14.8.2015 kello 16.
Koskettelukirjaraati valitsee määräaikaan lähetetyistä kir-
joista 5 kirjaa edustamaan Suomea. Esivalinta suoritetaan 
kilpailusääntöjen mukaisesti.
Celia-kirjasto toimii Typhlo & Tactus -kilpailun suomalaise-
na järjestäjänä. Koskettelukirjojen tekijät, jotka haluavat 
kirjansa mukaan kilpailuun ovat yhteydessä Celiaan. Kir-
ja voi olla tehty jo aikaisemminkin ja sen tulee sopia kuva-
kirjaksi sokealle lapselle. Koskettelukirjan teksti tulee lä-
hettää sähköpostilla Celia-kirjastoon.
Kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta 
http://www.celia.fi/celia-asiantuntijana/koskettelukirjat/tac-
tus/
Lisätietoja:
Irmeli Holstein  
puh. 09-2295 2232   
irmeli.holstein@celia.fi
Satu Jokinen
09 2295 2377
satu.jokinen@celia.fi
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Puheenjohtajalta:

Hanno Peuranen
puheenjohtaja

P
iipahdin vuoden alussa Yhdessä näemme 
enemmän -verkostopäivillä, joka oli tarkoi-
tettu näkövammaisten koululaisten kans-
sa toimiville työntekijöille. Paikalla löysin 
itseni istumassa paneelikeskustelussa am-
mattilaisten keskellä. Mitäköhän tästä oi-
kein tulee, ajattelin. Onhan sitä isompien-

kin yleisöjen edessä tullut oltua, mutta silloin on saanut 
edustaa omaa ammattikuntaa. Keskustelun aiheena oli 
Kohtaamisia koululaisen tuen kaarella.

Näin jälkeenpäin ajatellen otsikko kuvastaa erittäin hy-
vin monen ammattilaisen työskentelyä. Rajalliset resurssit 
ja aika pitää jakaa niin monen avuntarvitsijan kesken ”tu-
en kaarella”. Kuinkahan monta tuntia vaikka kuntoutus-
ohjaaja ehtii auttamaan kutakin lasta hänen lapsuuden ja 
nuoruuden aikana? Saatikka kuinka monta kertaa kysei-
nen ohjaaja ehtii vaihtumaan matkan varrella. Näistä tun-
neista suosittelen ottamaan kaiken irti. Ne todella ovat 
merkityksellisiä ja kullan arvoisia.

Kenellä sitten oikein on sitä aikaa? Meillä vanhemmilla 
siihen on varmasti parhain mahdollisuus, vaikka rajallinen 
määrä voimavaroja ja tiedoissa/taidoissa puutos jos toi-
nenkin. Toinen avainasemaan nouseva rooli on opettajat 
niin päiväkodissa, eskarissa kuin koulussakin. Heidän ase-
mastaan tekee tosin haastavaksi se, että heidät on yleen-
sä koulutettu opettamaan muunlaisia lapsia kuin näkö-
vammaisia eikä kokemusta ole. Muistan kuulleeni useam-
man tarinan siitä, kuinka opettajat ovat kieltäytyneet ot-
tamasta näkövammaista lasta ryhmäänsä. Ymmärrän hy-
vin moisen käytöksen. Opettajan perimmäinen tehtä-
vä on opettaa ja jollei hänellä ole keinoja sitä tehdä, niin 
silloin on parempi kieltäytyä. Tosin parin päivän vierai-
lu muiden opettajien luona esim. Onervassa ja ohjaavan 
opettajan pienellä tuella keinot varmasti löytyvät ja kei-
nojen myötä rohkeus astua oman mukavuusalueen ulko-
puolelle.

Havahduin keskustelun lomassa pohtivani, että jo-
tain tästä puuttuu. Mutta mitä? Viimein palaset loksahti-
vat paikalleen. Kyllä löytyy apuvälinettä, ohjausta, mene-

telmiä yms., mutta mitenkäs tuo henkinen puoli? Siihen 
ei tuntunut olevan eväitä kyseisessä keskustelussa. Miten 
lapsi – tai aikuinenkin – kohtaa oman erilaisuutensa? Me 
kaikki vanhemmat varmasti olemme ajoittain löytäneet 
itsemme murehtimassa, että mitä siellä pienessä tai jo 
isommassakin päässä mahtaa liikkua. Ainakin oma lapse-
ni ajoittain asian ottaa esille, pohtii ja sureekin. En tarkoi-
ta, että haluaisin sotkea psykologian ammattilaisia mu-
kaan, mutta miten tukea lasta erilaisuutensa kanssa? Jäl-
leen tunnen kuvitteellisten katseiden kääntyvän meidän 
vanhempien puoleen. Suuret kiitokset teille kaikille, jotka 
aikoinaan yhdistyksemme panitte liikkeelle ja jotka olet-
te osallistuneet toimintaan matkan varrella! Meidän elä-
mämme on ollut paljon helpompaa, kun on päässyt ”val-
miiseen pöytään”. Itse koen saaneeni henkistä tukea juuri 
vertaisiltamme ja ovat lapsetkin tuntuneet siitä nauttivan 
ja auttavan kohtaamaan itsensä sellaisena kuin on.

Kolmantena asiana keskustelusta jäi mieleen ajoitus ja 
aika yleensä. Kuntoutuksien ajoitukset ja niiden ilmoit-
tautumisajankohdat ovat mitä ovat.  Byrokratialle on 
syynsä ja sille pitää varata aikaa. Asettukaa asiakkaiden-
ne saappaisiin, mitä kaikkea pitää tehdä ennen kuin kun-
toutukseen voi tulla. Vielä kun muistaa rakkaan Murphyn-
lain, kaikki mikä voi mennä pieleen menee pieleen.

Mitä aikaan tulee niin olisi hyvin suotavaa, että lapsen 
tarvitsemat tuet ovat riittävät ja tarpeeksi ajoissa. Siihen 
menee aikaa – paljon. Se on vaan hyväksyttävä, mutta ai-
kaakin on rajallisesti. Mitä pidemmälle tukitoimet veny-
vät sitä enemmän niitä tarvitaan. Ellei tukiasiat ole kun-
nossa ihan viimeistään yläasteen alkaessa voi 
todeta, että juna meni jo...

Älä myöhästy junasta
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Kutsu vuosikoukseen

n Viikonlopun omavastuu on 60 euroa / henkilö (yhdis-
tyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinnat sisältävät 
yöpymisen ja ateriat tulopäivän tervetulokahvista lähtö-
päivän aamiaiseen, sekä kylpylän allasosaston ja kuntosa-
lin vapaan käytön. 
Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien.
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdis-
tyksen matkustussäännön mukaisesti. 
n Ilmoittautumiset 20.2.2015 mennessä 
www.silmatera.fi / Toiminta
n Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta joka 
edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautumis-
päivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta 
on kahden hengen huoneessa 150 euroa / henkilö 

ja yhden hengen huoneessa 185 euroa / henkilö.

Vanhempien viikonloppu 21.–22.3.2015 

ja vuosikokous 21.3.2015 klo 10.30, 

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, 

Hämeenlinna

Vanhempien viikonloppuna aikuiset jut-

televat ja rentoutuvat keskenään, joten 

lastenhoitoa kannattaa alkaa jo kysel-

lä mummeilta ja kummeilta. Mikäli osal-

listutte pelkästään yhdistyksen vuosiko-

koukseen, ilmoittakaa siitä erikseen. Ko-

koukseen osallistujille yhdistys tarjoaa 

lounaan.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-
täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 
lausunto vuodelta 2014
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jä-
senet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkasta-
jat vuodelle 2016
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) 
viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituk-
sen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus
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Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset

Näkövammaisten lasten perheiden sokkotreffit jatkuvat 
Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki) ke-
väällä 2015. Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvikuppo-
sen äärellä, jakaa kokemuksia ja ajatuksia vanhemmuu-
desta. Jaatisella on leppoisat tilat lasten touhuta, pelata ja 
leikkiä ohjaajien kanssa.  
Sunnuntai 15.3. klo 16–18
Vieraana Kais Kiiski, omakohtaisia kokemuksia pienten las-
ten vanhemmuudesta heikkonäköisen isän näkökulmasta.
Ilmoittautuminen torstaihin 12.3. mennessä.
Sunnuntai 24.5. klo 16–18.30
Grillibileet ja nyyttärit! Jutellaan nuoren itsenäistymiseen liit-
tyvistä asioista äidin näkövinkkelistä Merja Wariksen johdolla.
Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista allergioista se-
kä lapsen iän ja onko lapsi heikkonäköinen vai sokea. Ta-
paamiset ovat perheille maksuttomia. 
Ilmoittautumiset:
hannasofia.makela@gmail.com tai 040 7096410/Hanna.

Helsinki

kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, Näkövammai-
set lapset ry (Malminkaari 15 A)
3.3.  Retki HopLopiin
 7.4. Naamiaiset
Pukeudu naamiaisasuun ja tule karkeloihin!
 5.5. Retki

Jyväskylä

kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-Suomen 
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
12.3. Retki HopLopiin
 9.4. Askartelua
 7.5. Kevätretki

Tampere

kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, Tampe-
reen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila (Kuninkaan-
katu 8 A 4)
9.3. Kädentaidot
13.4. Tutustumiskäynti Tampereen pääpoliisiasemaan
Tapaaminen Sorinkatu 12:ssa poliisi-kyltin alla klo 17.50.
11.5. Naamiaiset ja lautapelit
Pukeudu naamiaisasuun ja tuo mukanasi paras lautapeli.

Kevätpuuhaa
Oo mun kaa! -kerhot
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! -kerhot 

kokoontuvat kerran kuukaudessa. 

Helsingin Oo mun kaa! -kerhossa tammikuussa 2015.

Vanhempien keskusteluryhmä 
facebookissa

Mene Facebookiin ja hae:
”Näkövammaisten lasten vanhempien vertaistukiryhmä”
klikkaa: ”Liity ryhmään” 
ja lähetä yksityisviesti ryhmän ylläpitäjälle.
Ryhmä on vanhempien, ei yhdistyksen, ylläpitämä.

Turku

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, Varsinais-
Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
11.3. Ostosretki
8.4. Leivontatuokio
13.5. Kerhokauden päätös ja kevätretki

Ilmoittautuminen www.silmatera.fi -> Toiminta 
Lisätiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080
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Leirit ja 
kurssit 2015

Lähde mukaan vertaistuen 
maailmaan! 
Tapaa uusia ihmisiä tai vanhoja tuttuja.
Jaa kokemuksia, elämyksiä, elämää...
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Pienten viikonloppu 
6.–7.6.2015

Hotelli Siikaranta, Espoo
n Suunnattu alle kouluikäisten näkövam-
maisten lasten perheille. Etusijalla ovat 
perheet, jotka osallistuvat ensi kertaa 
Näkövammaiset lapset ry:n toimintaan.
n Vanhempien porinaa, lasten leikkiä, 
rentoutumista
n Viikonloppuun on mahdollista osallis-
tua myös lauantaipäiväksi ilman yöpy-
mistä.
n Hinta: yöpymispaketin hinta on 34€/ai-
kuinen, 20€/4–14-vuotias lapsi (sis. päi-
vällisen, iltapalan, saunan ja aamupalan).
n Yhdistys tarjoaa lounaan ja välipalan 
kaikille osallistujille: sekä yöpyjille että 
vain lauantaipäivään osallistuville.
n Matkat jokainen kustantaa itse. Sokeain 
lasten tuki ry voi avustaa pitkämatkalai-
sia matkakustannuksissa.
n Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä 
Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hakemukset 4.5.2015 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen 
3.–5.4.2015

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
n Lajikokeiluja, vauhtia ja vertaistukea.
n Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen 
lapsen perhettä ja ensisijalla on ensi ker-
taa leirille lähtijät. Osallistujat valitaan il-
moittautumisajan päätyttyä.
n Hinnat:
o näkövammainen lapsi ja yksi saatta-
ja ilmaiseksi (Sokeain lasten Tukisäätiön 
avustuksella)
o aikuinen 170€
o lapsi 6–16v. 150€
o lapsi 0–5-vuotias ilmaiseksi
n Hinnat sisältävät hotellitason majoituk-
sen (2 vuorokautta) sekä täysihoidon. 
n Perjantaina aloitetaan klo 14.00 ja 
sunnuntaina päätetään lounaaseen. 
Järjestetään yhteistyössä Suomen vam-
maisurheilu- ja liikunta VAU ry:n ja Soke-
ain lasten Tukisäätiön kanssa.
Hakemukset 27.2.2015 mennessä.

Oo mun kaa! -leiri 
26.–30.7.2015

Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
n Leiriohjelmassa on taiteilua, seikkailua, 
liikuntaa, kavereita
n Mukaan mahtuu 18 lasta.
n Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan 
päätyttyä ja ensisijalla ovat ensimmäistä 
kertaa lastenleirille tulevat. 
n Hinta: 100€ (sis. täysihoidon ja ohjelman)
n Leirillä majoitutaan nuorisohotellissa 
4–6 hengen huoneissa.
n Leirimatkoja ei korvata.
n Leirille lapset tulevat ilman vanhempia.
n Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan so-
siaalitoimelta henkilökohtaista avustajaa 
lapselle leirin ajaksi sekä avustusta lap-
sen leirimatkoihin. Huomioi, että avusta-
jalle täytyy kustantaa majoitus, matkat, 
ruokailut ja avustajan palkkio.
Hakemukset 30.4.2015 mennessä.

Vanhempien viikonloppu 21.–22.3.2015 

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
n Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 21.3. klo 10.30.
n Vanhempien viikonloppuna aikuiset juttelevat ja rentoutuvat keskenään.
n Hinta 60€/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinnat sisältävät yöpymi-
sen ja ateriat tulopäivän tervetulokahvista lähtöpäivän aamiaiseen, sekä kylpylän allasosas-
ton ja kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien.
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön 
mukaisesti.
n Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta, joka edellyttää ilmoittautumista 
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on 
kahden hengen huoneessa 150€/henkilö ja yhden hengen huoneessa 185€/henkilö.
Hakemukset 20.2.2015 mennessä.

Tuetut lomat

Tuetulla lomalla pääset edulliselle lomal-
le isommallakin perheellä.
22.–27.6.2015 (Hyvinvointilomat ry) 
Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
Hinta: aikuisen loma 100€ ja alle 16-vuo-
tiaat lapset maksutta (täysihoito)
Hakuaika päättyy 9.3.2015.
29.6.–4.7.2015 (Solaris-lomat ry) Lapin 
Urheiluopisto Santasport, Rovaniemi
Hinta: aikuisen loma 120€ ja alle 16-vuo-
tiaat lapset maksutta (täysihoito)
Hakuaika päättyy 28.2.2015.
Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet
sivulta 19 ja www.silmatera.fi -> Toiminta
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Alakouluikäisten 
sopeutumisvalmennuskurssi 
(Ray) 6.–9.7.2015

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
n 6–12-vuotiaille näkövammaisille lapsil-
le perheineen
n Näkövammaisille lapsille ja sisaruksille 
järjestetään ohjelmaa yhdessä ja erikseen. 
Toiminta painottuu liikuntaan, lajikokei-
luihin ja yhdessä tekemiseen. Kurssilla tu-
etaan näkövammaisen lapsen motori-
sia ja sosiaalisia taitoja sekä vahvistetaan 
lapsen itsetuntoa. Näkövammaiset lapset 
vahvistavat näkövammaisidentiteettiään 
vertaisryhmässään ja sisarusten kanssa 
pohditaan sisaruuden tuomia tunteita.
n Ohjelmassa on vanhemmille ohjattuja 
keskusteluja ja luentoja aiheista:
o Kuinka tukea näkövammaista lasta kou-
lunkäynnissä?
o Näkövammainen lapsi ja kaverisuhteet
o Itsenäisen elämäntaidot – mitä lapsen 
pitää osata?
o Näkövammaisliikunta ja liikuntaharras-
tus arjessa
Hinta:
o näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
o aikuinen 25€
o 4–14-vuotias 20€
o 0–3v. ilmainen
n Hinta sisältää majoittumisen täysihoi-
dolla (ruokailut aamiainen, lounas, päi-
vällinen, iltapala) sekä kurssin ohjelman.
n Kurssille valitaan osallistujat ilmoittau-
tumisajan päätyttyä. Mukaan mahtuu 
4–6 perhettä.
Hakemukset 6.4.2015 mennessä.

Sopeutumisvalmennuskurssi 
JNCL-perheille 
(Ray) 3.–5.8.2015

Rantasipi Siuntion Kylpylä
n 5–13-vuotiaiden JNCL-lasten perheille
n Kurssilla innostetaan näkövammaisia 
lapsia ja sisaruksia kokeilemaan uusia lii-
kuntalajeja ja aktivoidaan liikkumiseen. 
Toiminnalla vahvistetaan motorisia ja so-
siaalisia taitoja sekä lapsi saa onnistumi-
sen kokemuksia. Näkövammaisille lap-
sille ja sisaruksille järjestetään ohjelmaa 
myös erikseen vertaisryhmissään.
n Ohjelmassa on vanhemmille ohjattuja 
keskusteluja ja luentoja aiheista:
o Perheen voimavarat
o Etenevä sairaus perheessä – tunteet, 
vanhempien roolit, sisaruus
o Lapsen tukeminen
Hinta:
o näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
o aikuinen 15€
o 4–14-vuotias 10€
o 0–3v. ilmainen
n Hinta sisältää majoittumisen täysihoi-
dolla (ruokailut aamiainen, lounas, päi-
vällinen, iltapala) sekä kurssin ohjelman.
n Kurssille valitaan osallistujat ilmoittau-
tumisajan päätyttyä. Mukaan mahtuu 
4–5 perhettä.
Hakemukset 5.6.2015 mennessä.

Yläkouluikäisten 
sopeutumisvalmennuskurssi 
(Ray) 10.–13.7.2015

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
n 13–16-vuotiaille näkövammaisille nuo-
rille perheineen
n Näkövammaisille nuorille ja sisaruksil-
le järjestetään ohjelmaa yhdessä ja erik-
seen. Toiminta painottuu liikuntaan, laji-
kokeiluihin ja yhdessä tekemiseen. Kurs-
silla tuetaan näkövammaisen nuoren mo-
torisia taitoja, sosiaalisia taitoja ja vahvis-
tetaan nuoren itsetuntoa. Näkövammai-
set lapset pääsevät vertaisryhmässä poh-
timaan omaa näkövammaisidentiteetti-
ään ja sisarusten kanssa pohditaan sisa-
ruuden tuomia tunteita.
n Ohjelmassa on vanhemmille ohjattuja 
keskusteluja ja luentoja aiheista:
o Murrosiän lähestyminen
o Näkövammainen nuori ja kaverisuhteet
o Kohti itsenäistä elämää – mitä nuoren 
pitää osata?
o Näkövammaisliikunta ja liikuntaharras-
tus arjessa
Hinta:
o näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
o aikuinen 25€
o 4–14-vuotias 20€
o 0–3v. ilmainen
n Hinta sisältää majoittumisen täysihoi-
dolla (ruokailut aamiainen, lounas, päi-
vällinen, iltapala) sekä kurssin ohjelman.
n Kurssille valitaan osallistujat ilmoittau-
tumisajan päätyttyä. Mukaan mahtuu 
4-6 perhettä.
Hakemukset 6.4.2015 mennessä.
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Isien viikonloppu 22.–23.8.2015 

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
n Saunomista, kylpytynnyri, jutustelua järven rannalla
n Hinta: 40€
Hakemukset 27.7.2015 mennessä.

Nuorten viikonloppu 13.–15.11.2015

Torpan kurssikeskus, Siivikkala
n Pelailua, tuunausta, diskoilua ja saunomista
13–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille, jotka hakevat 
rohkeutta osallistua Näkövammaisten Keskusliiton nuori-
sotoimen leireille.
n Mukaan mahtuu 10 nuorta.
n Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja ensi-
sijalla ovat ensimmäistä kertaa nuorten leirille tulijat.
n Hinta: 40€
Hakemukset 9.10.2015 mennessä.

Omaisten kurssi (Ray) 20.–22.11.2015

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
n Suunnattu näkövammaisten lasten perheiden läheisille 
(isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.)
n Kurssilla käsitellään vuorovaikutusta näkövammaisen 
lapsen kanssa, näkövammaisen lapsen leikkiä, liikuntaa 
ja kehitystä sekä näkövammaisuuteen liittyviä erityis-
piirteitä. Osallistujat saavat myös tietoa näkövammaisen 
lapsen kuntoutuksesta, harrastustoiminnasta ja koulun-
käynnistä.
n Hinta: 50€
Hakemukset 16.10.2015 mennessä.

Syysviikonloppu 17.–18.10.2015

Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
n Liikuntaa, kädentaitoja, rentoutumista näkövammaisten 
lasten perheille
n Hinnat: näkövammainen lapsi ja yksi saattaja ilmainen, 
aikuinen 60€, 6–12-v. lapsi 30€, alle 5-vuotias ilmainen
Hakemukset 14.9.2015 mennessä.

Äitien viikonloppu 26.–.27.9.2015

Inkalan Kartano, Hämeenlinna
n Kartanon henkeä, hyvää seuraa ja maittavaa ruokaa
n Hinta: 40€
Hakemukset 21.8.2015 mennessä.

Malminkaari 15 A
00700 Helsinki

050 403 9080/ Anne Latva-Nikkola
050 538 7296/ Leena Honkanen

nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi
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Tuettu perheloma 22.–27.6.2015 
(Hyvinvointilomat ry) 

Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
l Hyvinvointilomat ry:n Vekaraviikko tarjoaa loistavat 
puitteet leppoisalle lomalle Lomakeskus Huhmarissa, Pol-
vijärvellä. Rannan ja luonnon läheisyys sekä sisätilat allas-
osastoineen kutsuvat perheitä viettämään aikaa yhdes-
sä. Lomalla on mahdollisuus osallistua myös Huhmarin 
ohjattuihin vapaa-ajan ohjelmiin, kuten aamujumppaan, 
luontopolulle, askarteluun ja satuliikuntaan. Yli 3-vuotiail-
le lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa ryhmämuotoise-
na päivittäin parin tunnin ajan.
l Näkövammaiset lapset ry:n kautta lomalle voidaan ot-
taa 8 näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena 
ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden 
tai vammaisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoi-
to, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso 
tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea ei 
voida myöntää peräkkäisinä vuosina.
l Lomalle haetaan Hyvinvointilomien kaavakkeella, jon-
ka voi täyttää sähköisesti osoitteessa 
www.hyvinvointilomat.fi/hae-lomake. Lomakkeen voi 
myös tilata Näkövammaiset lapset ry:stä. Allekirjoitettu 
kaavake palautetaan huolellisesti täytettynä Näkövam-
maiset lapset ry:n toimistolle:
Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A
00700 Helsinki
l Perheet majoittuvat joko kahden hengen huoneissa tai 
perhehuoneissa perhekoon mukaan.
l Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista 
lomalaiset vastaavat itse.
l Hinta: aikuinen 100€ ja alle 16-vuotiaat lapset maksut-
ta (täysihoito).
l Hakuaika päättyy: 9.3.2015.

Tuettu perheloma 29.6.–4.7.2015 
(Solaris-lomat ry) 

Lapin Urheiluopisto Santasport, Rovaniemi
l Solaris-lomat ry:n tuetulla lomalla on mahdollisuus 
hengähtää perheen kanssa, virkistyä ja saada vertais-
tukea. Ohjelmassa on mm. perheliikuntaa sekä ohjat-
tua lastenhoitoa 3–6-vuotiaille lapsille päivittäin pa-
rin tunnin ajan. Lapin Urheiluopisto tarjoaa monipuo-
liset mahdollisuudet liikkumiseen, sieltä löytyvät mm. 
urheiluhalli, keilahalli, kuntosali, kylpylä ja sisäliikunta-
puisto Lappset Funpark.
l Näkövammaiset lapset ry:n kautta lomalle voidaan ot-
taa 5 näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperustee-
na ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sai-
rauden tai vammaisuuden aiheuttama rasite perheel-
le, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, per-
heen tulotaso tai muut vastaavat seikat vaikuttavat va-
lintaan. Tukea ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina.
l Lomalle haetaan Solaris-lomien kaavakkeella, jonka voi 
tilata Näkövammaiset lapset ry:n toimistolta. Lomalle voi 
hakea myös sähköisesti www.solaris-lomat.fi. Allekirjoitet-
tu kaavake palautetaan huolellisesti täytettynä Näkövam-
maiset lapset ry:n toimistolle:
Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A
00700 Helsinki
l Solaris-lomat ry lähettää lomakutsun ja omavastuulas-
kun noin kuukautta ennen loman alkua jokaiselle hyväk-
sytylle lomalaiselle.
l Majoitus on perhehuoneissa. 
l Täysihoito sisältää aamiaisen, lounaan, päivällisen ja il-
tapalan. Lomaan sisältyy myös lomaohjaajan palvelut ja 
vapaa-ajan ohjelma.
l Hinta: aikuinen 120€ ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
l Hakuaika päättyy 28.2.2015.

Tuetulla lomalla pääset edulliselle lomalle isommallakin perheellä ja voit 

tavata toisia näkövammaisten lasten perheitä. Uintihetket kylpylässä, lap-

sille ja perheille suunnatut vapaa-ajan ohjelmat takaavat leppoisan loman. 

Tuetut lomat
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Reimakka

n   Annariikka Sivonen on pieksämäkeläinen terveydenhoitaja-sairaanhoitaja ja näkömo-
nivammaisen, vuonna 2007 syntyneen Reiman äiti. Perheeseen kuuluvat myös vuonna 
2013 syntynyt Saini ja aviomies Juha.

annariikka.sivonen@gmail.com

Vaikka 
maailman ääriin

T
alven loskassa ja paukkupak-
kasissa haaveilemme välillä 
koko perheen matkasta au-
ringon alle. Se on ollut ehdot-
tomasti enemmän haave kuin 
suunnitelma. Kokoonpanol-
lamme etelän lämpöön lähte-

minen tuntuu turhan vaivalloiselta. Pak-
kaisin matkaa varten kaksi päivää saadak-
seni kasaan kaikki tarvittavat lääkkeet ja 
hoitotarvikkeet, sopivasta lusikasta läh-
tien. Reima istuu otsapannallisissa, jo-
ka puolelta tuetuissa istuimissa ja jo len-
tokoneen penkkiin tukevasti istumaan 
saaminen vaatisi jääkiekkoilijan kassin 
verran tyynyjä ja tukia. Perillä istuskeli-

simme Reiman kanssa varjossa vältellen 
ihon palamista ja auringonpistosta. Tu-
puttaisin juomista joka kerta kun Reima 
raottaisi suutaan ja murskaisin vihersa-
laattia mukana kulkevalla sauvasekoitti-
mella hotellihuoneessa. Suurimman osan 
aikaa pelkäisin kuollakseni, koska turis-
tiripuli iskee miehenalkuun. Tietysti tas-
kussani olisi lähtöä edeltävänä yönä laa-
dittu lista, jossa lukisi lähimmän sairaa-
lan nimi ja paikalliselle kielelle käännet-
tynä diagnoosit, lääkitykset ja toimenpi-
teet joita nestehukan hoitamiseen toivon. 
Tai miten haluan hoidettavan omaa selkä-
kipua jonka saisin kun hoitaisin lasta vii-
kon kaikkialla muualla paitsi ergonomi-
sissa hoitosängyissä.  Olen pessimisti ja 
varmaan laiskakin, mutta ei se lomaa olisi. 
Ehkä on turvallisempi hakea lämpöä ja 
vedessä loiskuttelua kylpylästä ja muu-
ta vaihtelua Ruotsin risteilyltä. Sitä pait-
si olen ollut huomaavinani, että Reima 
nauttii eniten niistä pienistä elämyksistä, 
joka tulevat rennon arjen keskelle. Kun 
äiti ahtautuu sänkyyn viereen viikonlop-

puaamuna tai Saini-sisko työntää panda-
tuolissa ja höpöttää kamalasti. Kun kou-
lusta tultua on välipalana lakujäätelöä tai 
aterialle kutsutaan puhumalla talouspape-
rirullaan kuin megafoniin ”Reima Sivo-
nen, Reima Sivonen, tervetuloa iltapalal-
le”. Kotikatukin on mitä jännittävin paik-
ka, joka tarjoaa virikettä kaikille aisteil-
le. Miten hyvältä tuntuukaan kun lunta 
sataa kasvoille ja on ihan pakko aukaista 
suu, että hiutaleita saisi vähän maistaa-
kin. Teiden töyssyt ja jäätyneet jäljet tä-
risyttävät tuolia niin mukavasti, että ihan 
laulattaa. Lintujen lauluille hymähdellään 
iloisesti. Lenkkeily rautatieasemalle vetää 
suun nauruun, kun saapuvia ja lähteviä 
junia kuulutetaan kaikuisilla lähtölaitu-
reilla. Eivät ne toki mitään once in a li-
fetime -elämyksiä ole. Jos Reima voisi il-
maista itseään paremmin, toivoisin heti 
toisena arkisten valintojen jälkeen kuule-
vani mitä isoa Reima haluaisi kokea. Sen 
tahtoisin toteuttaa. Silläkin riskillä, että 
sieltä tulisi toive päästä kahdeksi viikoksi 
Meksikoon. Tai vaikka maailman ääriin.
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M
aa- ja kotitalousnaisten Keskuksen Maista met-
sä, löydä luonto – kokataan yhdessä lasten 
kanssa -kirja antaa vinkkejä neljän vuodenajan 
retkille sekä ohjeet maukkaiden eväiden kok-

kaukseen. Kirjan reseptit ovat helppoja ja lapsille maistu-
via. Ruokatoimittaja Pirjo Toikkasen ohjeilla valmistuvat 
mainiot herkut myös retkiltä löytyneistä villivihanneksis-
ta, marjoista ja sienistä. Kevään hennonvihreitä mustikan-
lehtiä voi lisätä salaattiin ja koivun hiirenkorvia hölskytys-
kurkkuihin.

Värikkäät valokuvat elävöittävät ruokaohjeita, innosta-
vat yhteiseen tekemiseen ja auttavat tunnistamaan ruo-
kaohjeissa käytetyt luonnon antimet.
Kirjan on toimittanut Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen 
kehityspäällikkö Katja Pethman.

Lasten kanssa 
luontoon ja keittiöön
Luonnonympäristö tarjoaa niin lapselle kuin aikusellekin moniaistisia antimiaan 

ympäri vuoden. Talvisen viiman nipistely kasvoilla, kevättä kohti yltyvä linnunlaulu 

tai kasteen tuoksu aamuisessa metsässä pitää kokea. Aistittelua voi harrastaa myös 

kotikeittiön lämmössä. Kaikenikäiset lapset nauttivat taikinan pyörityksestä tai tik-

kupullan paistamisesta nuotiolla.

Ruisraksut
6 annospalaa revittyä ruisleipää
3/4 rypsiöljyä tai 75 g voita tai margariinia
Mausteeksi
3–4 valkosipulinkynttä TAI
1 dl hienonnettua persiljaa

Avaa ruisleivät leivinpaperille pellille. Kuori ja hienon-
na valkosipuli ja lisää rasvaan. Persiljan voi sekoittaa öl-
jyyn sauvasekoittimella, jolloin saat tasaisen, vihreän yrt-
tiöljyn.
Kuumenna leipiä 225-asteisessa uunissa 5–6 minuuttia. 
Leikkaa leipäpalat saksilla heti tuoreeltaan pitkittäin kol-
meen osaan. Pakkaa paperiseen eväspussiin – näin leipä-
palat säilyvät rapeina.

Maista metsä, löydä luonto 
– kokataan yhdessä lasten kanssa

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 2014
64 sivua, kierrenidottu

hinta 10 €
ISBN: 978-958-5302-44-8

Tilaukset: Maa- ja kotitalousnaisten verkkokauppa 
www.maajakotitalousnaisetkauppa.fi,

hintaan lisätään käsittelykulut 6 € 
ja postikulut painon mukaan. 

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.
PL 251, Urheilutie 6B, 01301 Vantaa

puh. 040 526 8475
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Auditiivinen askellus on 

menetelmä, jossa lapsi tekee 

valintoja siitä, mitä hän haluaa 

tehdä, onko nälkä tai jano tai 

tekeekö mieli syliin. Vanhemman, 

hoitajan tai terapeutin on tärkeä 

saada tietää, miltä lapsesta 

tuntuu, jos vaikuttaa siltä, että 

mieli on paha tai jokin vaivaa, 

puheterapeutti Marja Liikanen 

sanoo. 
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Kommunikaation
polulla
Vaikeasti puhe- ja näkövammaisen lapsen toiveet ja tarpeet 

saadaan esiin kysymällä. Ensin kysyjän on vain tiedettävä, 

mitä ja miten kysyy ja lapsen opittava ilmaisemaan tavalla 

tai toisella myöntävä vastaus. Puheterapeutti Marja Liikanen 

on kehittänyt menetelmän kommunikaatioon silloin, kun 

näköä ja sanoja ei voida käyttää. 

Teksti Leena Honkanen

J
okaisella lapsella on tarve 
kontaktiin ja vuorovaikutuk-
seen. Puheterapeuttina etsin 
lapselle keinoja kertoa asi-
oistaan, sanoo Marja Liika-
nen. – Sokeille ja vaikeasti 
heikkonäköisille monivam-

maisille lapsille polku vuorovaikutuk-
seen voi avautua auditiivisen askelluk-
sen menetelmällä. 

– Auditiivinen askellus on kuunteluun 
ja vastaamiseen perustuva vaihtoehtoinen 
kommunikointimenetelmä vaikeasti pu-
he- ja näkövammaiselle ihmisille, joilla 
näönvaraisia kommunikoinnin apukei-
noja, kuten viittomia tai symbolikuvia, 
ei voida käyttää. Yhdessä Kehitysvam-
maliiton Tikoteekin kanssa olemme teh-
neet näkömonivammaisten lasten kanssa 
käytettäväksi EnsiPOLKU -kansion, jon-
ka avulla vanhemmat, hoitajat, avustajat 
ja terapeutit voivat saada selville lapsen 
omat toiveet.  

 – Auditiivisessa askelluksessa lapsel-
ta kysytään mihin aiheeseen hänen asi-
ansa liittyy; onko se jokin puuha, paikka 
tai asento, johon haluaa tulla autetuksi, 
oma olo tai joku ihminen. Yhdestä lap-
sen tekemästä valinnasta edetään seuraa-
vaan valintaan kansion viestipolkua pit-
kin (= askeltaminen). Esimerkiksi onko 
hänen toivomansa puuha arkisia tekemi-
siä, leikkiä tai jotain muuta. Ja edelleen, 
jos on kysymys vaikka leikistä, haluaako 
lapsi lelun, kirjan vai jotakin muuta. Näin 
jatketaan askel askeleelta kunkin lapsen 
yksilöllisen kyvyn ja tarpeiden mukaan. 
Kun kansion viestipolkuja käytetään aina 
samassa järjestyksessä, lapsi oppii vähi-
tellen muistamaan ja ennakoimaan, että 
muutaman valinnan jälkeen päästään hä-
nen haluamaansa asiaan, Liikanen sanoo.

Tärkeä merkki
– Jotta EnsiPOLKU-kansiota voitaisiin 
käyttää, lapsen myöntävä vastaustapa 

(”kyllä”-sana) on kaivettava esiin. Se voi 
olla jokin äänne tai liike, esimerkiksi kos-
ketus kädellä omalle keholle tai pöytään. 
Kunkin lapsen oman ”kyllä”-merkin eli 
kuittauksen löytäminen voi viedä aikaa. 
Minulla oli kerran asiakkaana poika, jon-
ka kanssa etsimme tätä kehollista kuitta-
usta 11 kuukautta leikin avulla, mutta se 
löytyi ja kannatti. Kädellä vastaaminen 
voi olla lapselle työlästä ja aikaa vievää, 
joskus vastaaminen voi kestää minuut-
teja. Lapsesta voi syntyä vahva läsnäolon 
tunne, ja häntä on tärkeä kannustaa jat-
kamaan vastaamista, joka tuntuu olevan 
tuloillaan. Odottaminen kannattaa – kun 
lapsi lopulta saa vastattua, on ilo ymmär-
retyksi tulemisesta suuri.

 – Auditiivisessa askeltamisessa voi-
daan kuuntelemisen ja muistin tueksi 
käyttää kosketuksella tuotettavia vieste-
jä eli haptiiseja. Näitä viestejä käytetään 
yhtä aikaa vastaavan sanan kanssa, sa-
moin kuin tukiviittomia puheen tukena. 
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n Auditiivisessa askelluksessa lapselta kysytään mihin aiheeseen hänen asiansa liittyy; onko se jokin puuha, paikka tai asento, johon ha-
luaa tulla autetuksi, oma olo tai joku ihminen. Yhdestä lapsen tekemästä valinnasta edetään seuraavaan valintaan kansion viestipolkua 
pitkin (= askeltaminen). Esimerkiksi onko hänen toivomansa puuha arkisia tekemisiä, leikkiä tai jotain muuta.

Muistin ja ymmärtämisen tukena voidaan 
käyttää myös esinesymboleja: esimerkik-
si sormikas voi symboloida viestiä ”ulos”.  
Keskustelukumppanin on tärkeä muistaa, 
että kosketusta käytettäessä välitetään ai-
na myös tunnetta. Jos haptiisien tuottaja 
on itse ärtynyt tai kiihtynyt, tunne välit-
tyy kosketuksessa. Tällaisessa tilantees-
sa voi olla parempi olla käyttämättä kos-
ketusta ja sanoa sen sijaan: ”Minua har-
mittaa nyt yksi asia niin paljon, että kä-
teni voivat tuntua kiukkuisilta, sen vuok-
si nyt vain luen sinulle nämä asiat. En ole 
kiukkuinen sinulle.”

Kuule lapsen viesti
– Vaikeavammaisen lapsen elämä sisäl-

tää usein paljon perushoitoa ja toisinaan 
myös paljon sairaanhoitoa. Tällöin lap-
sen oman osallistumisen ja itsemäärää-
misen mahdollisuudet ovat usein vähäi-
siä, mikä voi aiheuttaa niin sanottua opit-
tua passiivisuutta. Opittu passiivisuus 
heikentää aktiivista itseilmaisua ja lap-
si tyytyy siihen, mitä on tarjolla, sanoo 
Marja Liikanen.

 – Vaikka lapsi ei voisikaan vaikuttaa 
siihen, mitä tapahtuu tai mitä on tarjolla, 
on arjen tilanteissa silti paljon erinomai-
sia hetkiä, joissa hänellä on tilaisuus kom-
munikoida, kun hänelle huomataan an-
taa ”puheenvuoro”. Lapsi ei esimerkiksi 
voi valita, vaihdetaanko vaippa vai ei, se 
on aikuisen päätös, mutta aikuinen voi 

kunnioittaa tekemisessä lapsen tahtia. 
Sano ensin lapsen nimi, että hän tietää, 
että puhuttelet häntä, ja kerro lapselle, 
mitä tapahtuu: ”Nyt vaihdetaan vaippa, 
oletko valmis?” Jos lapsi kuittaa myön-
tyvästi, vaippa vaihdetaan, jos taas kuit-
tausta ei tule, lapsi ei ole valmis asiaan 
ja odotetaan hetki. On tärkeää, että sa-
malla kerrot mitä tapahtuu tai on tapah-
tumassa ja puet sanoiksi lapsen ”joo” ja 
”ei” -valinnat. Kuulluksi tuleminen arjen 
toistuvissa pienissä tilanteissa aktivoi lap-
sen kokemusta osallistumisen mahdolli-
suuksista. Kuittaamisesta on samalla hy-
vä antaa lapselle mallia ja sanoa:  ”Voit 
vastata kädellä näin joo” ja antaa lapsel-
le vuoro yrittää.
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n  Kansio muokataan jokaiselle käyttäjälle omiin tarpeisiin soveltuvaksi. Ihminen-sivulla tyhjille riveille kirjoitetaan lapsen 
omien perheenjäsenten ja muiden hänen elämäsään tärkeiden ihmisten nimet.

EnsiPOLKU-kansion tekijät: 
n  puheterapeutti FM Marja Liikanen, 
www.puheenpesa.fi (menetelmän suun-
nittelu) 
n Virpi Yiannakou Kehitysvammaliitto, Ti-
koteekki (kansion suunnittelu ja toteu-
tus)
n kasvatustieteiden tohtori, tutkija Riitta 
Lahtinen (haptiisien käytön asiantuntija)
n pienen lapsen äiti Mira Majuri (käyttä-
jäkokemus)
n Lisätietoja POLKU-kansioista ja niiden 
käyttömenetelmistä saa Tikoteekistä.
papunet.net/tikoteekki/  

Tikoteekin julkaisema EnsiPOLKU-kansio 
sisältää kaksi erillistä auditiivisen askelluk-
sen tasoa. Harjoittelu aloitetaan aina audi-
tiivisella alkeisaskelluksella (AlkeisPOLKU) 
ja se on niukin olemassaoleva muistin-
varaiseksi rakentuva askellusmenetelmä. 
Jollekin lapselle alkeisaskellus on sopiva 
ja toimiva taso, ja jonkun lapsen kohdal-
la edetään lisää vaihtoehtoja sisältävään 
ensiaskellukseen (EnsiPOLKU), joka vaatii 
laajempia muisti- ja puheenymmärrystoi-
mintoja. Molemmilla viestipoluilla, alkeisas-
kelluksella ja ensiaskelluksella, henkilö voi 
kertoa tarpeistaan ja toiveistaan.

EnsiPOLKU-kansion sanasto on sup-
pea. Aikuismaisen laajaa viestivaras-

toa tarvitsevalle on Tikoteekista saatavil-
la vuonna 2012 valmistunut auditiivisen 
askelluksen Polku-kansio. 

EnsiPOLKU tai POLKU-kansio voidaan 
myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen kaut-
ta kommunikoinnin apuvälineeksi, jolloin 
se on käyttäjälleen maksuton. Kommuni-
koinnin apuvälinearvioista vastaavat kes-
kussairaaloiden apuvälineyksiköt.

Kansion käytön ohjausta perhe voi 
saada puheterapeutilta, kansion myön-
täneeltä taholta tai kommunikaatio-ope-
tuksena ja ohjauksena. 
n  Kokemuksia kommunikaatiokansion 
käytöstä. Silmäterä 1/2014 sivu 9
www.silmatera.fi – > Silmäterä – > Arkisto
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Pieni yhdistys,

suuri tehtävä
Joka vuosi keskimäärin yhdestä kolmeen 

suomalaislasta saa JNCL-diagnoosin 

ollessaan 4–10-vuotias. Luultavimmin 

kumpikaan vanhemmista ei ole koskaan 

aikaisemmin kuullut tästä peittyvästi 

periytyvästä taudista, jota sairastavia on 

elossa vain viitisenkymmentä.  

Teksti Leena Honkanen
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S
uomen JNCL-perheiden tukiyhdistys on 
noin kolmenkymmenen perheen vanhem-
painyhdistys, jolla pienestä koostaan huo-
limatta on suuri tehtävä: valaa voimia elä-
mään, jota varjostaa lapsen sairaus, jossa 
eliniän ennuste on noin 16–30 vuotta. 

JNCL diagnostisoidaan yleensä noin 
kuuden vuoden iässä. On täysin mahdollista, että per-
heeseen on syntynyt useampiakin tautia sairastavia lap-
sia, ennen kuin osataan epäillä mitään poikkeavaa. En-
simmäisen sairastuneen lapsen jälkeen sisarukset tutki-
taan sen varalta, että heilläkin olisi tautia aiheuttava gee-
niyhdistelmä. 

Peittyvästi periytyvissä sairauksissa kunkin syntyvän 
lapsen kohdalla mahdollisuus saada tauti on 25 %. Joskus 
diagnoosin tekeminen viivästyy, koska ensioireet voivat 
olla hyvin moninaisia eikä niitä terveydenhuollossa tun-
nisteta. Myös taudin eteneminen ja oireet voivat vaihdel-
la suuresti. Jopa saman perheen lapsilla saattaa olla täysin 
erilaisia oireita.

Vertaistuki antaa voimia

Jani Pohjolainen on JNCL-lapsen isä ja JNCL-perheiden 
tukiyhdistyksen hallituksen jäsen. Hän tietää, miten vai-
kea pienen yhdistyksen on toimia tehokkaasti, kun ta-
loudelliset ja henkilöresurssit ovat pienet ja kaiken lisäksi 
perheiden tarpeet niin moninaiset. 

– Yhdistyksemme toiminnassa mukana olevien jäsen-
perheiden lapset ovat eri vaiheessa sairauden kulkua: jot-
kut vasta diagnoosin saaneita ja melko terveitä, toiset 
taas jo vaikeasti sairaita. Uusista jäsenperheistä voi tun-
tua vaikealta nähdä niitä nuoria, jotka jo ovat taantuneet 
henkisesti ja menettäneet näkönsä ja liikuntakykynsä. Toi-
saalta taas vanhempien lasten perheitä jättäytyy pois yh-
teisestä toiminnasta, tietäessään sen olevan vaikeaa uu-
sille. Koska meitä on yhteensäkin niin vähän, olisi tärkeää 
että kaikki perheet olisivat yhteisessä toiminnassa muka-

na mahdollisimman paljon, Pohjolainen sanoo.
– Yhdistys järjestää perheille kerran vuodessa Kesäpäi-

vät. Talvella pidetään myös Talvipäivät, jossa kokoonnum-
me pelkästään vanhempien kesken. Silloin luennoimassa 
on asiantuntijoita ja voimme omalla porukalla keskustella 
asioista aivan suoraan ja kiertelemättä. Ulkopuolisten ih-
misten, jopa työntekijöiden, voi olla vaikeaa kohdata näin 
poikkeuksellista tilannetta. Meille se on todellisuutta, jota 
ei voi paeta, siksi on helpottavaa, kun ympärillä on ihmi-
siä, jotka tietävät tarkalleen mistä puhutaan.

Tukea tarvitaan läpi elämän

– JNCL tuo mukanaan monia erilaisia oireita kuten näön 
ja liikuntakyvyn heikkenemisen, epilepsian ja henkisen 
taantuman. Siksi se on poikkeava haaste perheille, mutta 
myös sosiaali- ja terveydenhuollolle, Pohjolainen kuvaa.  
– Tuki ja hoito ovat pirstoutuneena monelle eri taholle. 
Tämä taas aiheuttaa sen, että perheen ja lapsen ympäril-
lä oleva palveluverkosto on hankalasti hahmotettavissa ja 
yhteen sovitettavissa. Perheet väsyvät tässä byrokratian ja 
palveluviidakon labyrintissa.

– Kaikki alkaa diagnoosista ja terveydenhuollon puolel-
la soisin, että muuallakin kuin Helsingissä olisi valmiuksia 
tunnistaa tai epäillä lapsen oireita JNCL:ksi, jolloin tukitoi-
met voitaisiin aloittaa niin varhain kuin mahdollista.

– Koska on kyse niin harvinaisesta sairaudesta, siitä tie-
täviäkään ei ole paljon: Tuula Lönnqvist Helsingin Las-
tenklinikalta on yksi harvoista alan asiantuntijoista Suo-
messa. Ehkä lääkäreillä pitäisi olla enemmän rohkeutta 
konsultoida toisiaan. 

– Diagnoosin jälkeen perhe tarvitsee paljon tukea hen-
kiseen selviytymiseen ja tietoa tukipalveluista. Onneksi 
Näkövammaisten Keskusliitossa toimii NCL-erityistyönte-
kijä Maria-Liisa Punkari, joka ohjaa palveluiden ja vertais-
tuen piiriin. Hän auttaa perheitä myös jatkuvasti muuttu-
vissa elämäntilanteissa, joita etenevä sairaus tuo tulles-
saan. Joskus nämä muutokset saattavat tapahtua nopeal-
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lakin aikavälillä ja on hyvä, että jollain on näkemys siitä, 
miten tulevaan tulisi varautua. 

– Maria-Liisan käyntiä odotetaan ainakin meidän per-
heessä aina. On hyvä kun on joku, joka ymmärtää tilan-
teen monet eri ulottuvuudet ja osaa pitkän kokemuksen-
sa kautta arvioida tulevia tarpeita ja perustella niitä myös 
viranomaisille.  Hän on myös suuri henkinen tuki. Myös 
lapsen menetyksen jälkeen tarvitaan tukea. Virallisten tu-
kitoimien päätyttyä toivoisin yhdistyksen pystyvän tuke-
maan näitäkin vanhempia esim. vertaistapaamisten muo-
dossa.

Haasteena hyvä elämä

Lapsen vakava sairaus nostaa esiin myös kysymyksen, 
kertoako lapselle tai terveelle sisarukselle JNCL:stä ja mi-
ten ja milloin sairaudesta voisi mahdollisesti kertoa.

– Tätä pohditaan tietenkin jokaisessa perheessä, mutta 
myös yhdistyksemme piirissä, kertoo Jani Pohjolainen. 

– Lapsia ja sisaruksia pyritään varjelemaan liian varhai-
selta tiedolta siitä, mitä tauti aikanaan tuo tullessaan ja 
siksi sairaudesta pitkälti vaietaan myös julkisuudessa. Toi-
saalta se merkitsee myös sitä, että JNCL-tauti ei saa kasvo-
ja eikä kukaan siitä tiedä. Tämä on tietenkin yhdistyksen 
tiedotuksen ja varainhankinnan kannaIta ongelmallista. 
Tunnen hiukan Saksan vastaavan yhdistyksen toimintaa 
ja siellä linja on avoimempi. Jotkin perheet ovat jopa tul-
leet kertomaan sairaudesta lehdistössä ja televisiossa. It-
se pidän avoimuutta hyvänä, mutta ymmärrän toki täysin 
myös vastakkaisen kannan.

– Kaikkien näiden haasteiden keskellä pitäisi kuitenkin 
muistaa, että lapsen ja perheen elämän tulisi olla niin ta-
vallista ja onnellista kuin suinkin. Sairaus on vain osa lap-
sen elämää. Edetessään se tietysti tuo mukanaan uusia 
ongelmia, mutta hyvistä hetkistä pitäisi osata myös naut-
tia. Tässä yhdistyksen ja vertaisperheiden tuki on tarpeen.

JNCL ja LINCL-sairaudet kuuluvat suomalaisen tautiperin-
nön harvinaisiin sairauksiin. Tällä hetkellä NCL-tautia sai-
rastavia lapsia/nuoria on noin 50 koko Suomessa. Suo-
men JNCL-perheiden tukiyhdistys ry on näitä tauteja sai-
rastavien lasten perheiden oma verkosto, joka
n  järjestää erilaisia virkistys- ja toimintatapahtumia lapsil-
le ja perheille
n tukee eritoten uusien perheiden sopeutumista
n harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa mm. kotisivu-
jen kautta
n  toimii aktiivisesti perheiden jaksamisen puolesta

Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry 

www.jncl.fi 
info@jncl.fi

NCL-erityistyöntekijän yhteystiedot

Maria-Liisa Punkari
PL 41, 00030 IIRIS 
(09) 3960 4537
050 3521 865
ml.punkari@nkl.fi
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Taudin kulku

Lapset syntyvät terveinä ja diagnoosi tehdään yleensä esi-
kouluiässä – joskus paljon myöhemminkin, mikäli ensioi-
reita hoitavalla taholla ei ole osattu epäillä JNCL-tautia nä-
ön heikkenemisen tai muiden oireiden aiheuttajaksi. Ja 
aina ei osata, koska se on niin äärimmäisen harvinainen. 
Taudin edetessä näkökyky heikkenee, epilepsiakohtauk-
set alkavat ja Parkinson-tyyppisiä puhe- ja liikuntavaikeuk-
sia alkaa ilmetä. Lapsen älyllinen taso taantuu vaihtelevas-
ti taudin eri varianteissa ja psyykkisiä häiriöitä ja uniongel-
mia voi ilmaantua. 
Sen myötä:
n  näkökyky heikkenee johtaen yleensä sokeutumiseen 
2–6 vuotta taudin toteamisen jälkeen
n  epilepsiakohtaukset alkavat, ensimmäinen kohtaus kes-
kimäärin 10 vuoden iässä
n  Parkinson-tyyppisiä puhe- ja liikuntavaikeuksia alkaa il-
metä
n  älyllinen taso taantuu vaihtelevasti, psyykkisiä häiriöitä 
ja uniongelmia ilmaantuu
n  elinikäennuste on noin 16-30 vuotta

JNCL
 Peittyvä periytyminen

Peittyvässä periytymisessä yksi taudin geeni ei vielä ai-
heuta sairastumista, lapsi sairastuu vain, jos saa tautigee-
nin kummaltakin vanhemmaltaan.
Tavallisesti sairaan henkilön molemmat vanhemmat ovat 
täysin terveet, eikä suvuissakaan ole kyseistä tautia, joten 
tautitapaukset tulevat usein täytenä yllätyksenä.
Koska molemmat vanhemmat ovat saman tautigeenin 
kantajia, perheen kullakin syntyvällä lapsella on 25% ris-
ki kyseiseen tautiin. Peittyvän periytymisen mahdollisuus 
on syytä ottaa huomioon aina, jos kyseessä on outo, tun-
tematon tauti. www.norio-keskus.fi

Hoito ja kuntoutus

Varsinaista tautia parantavaa hoitoa ei ole. Hoito painot-
tuu taudin mukana ilmeneviin oireisiin (esim. epilepsia, 
parkinsonismi). Kuntoutuksessa olennainen osa on fy-
sio- ja toimintaterapioilla. Liikkumisen ohjaus ja mahdol-
lisimman pitkään kestävä itsenäinen liikkuminen on tär-
keää. Käytössä on näkövammaisten oppimistekniikoita ja 
ajan myötä käytetään myös kehitysvammaisen oppimis-
menetelmiä.

Ensitieto

 JNCL-diagnoosin kuuleminen on perheelle vaikea paikka. 
Diagnoosi tulee usein täytenä yllätyksenä ja ensitiedon 
antajan tulisikin kertoa asiasta hienovaraisesti. 

Toiveita ensitiedon antamiseen:
n  tieto tulisi kertoa asiallisesti, selkeästi, rauhallisesti, re-
hellisesti ja tiivistetysti
n  lapsi ei saisi olla samassa huoneessa kuulemassa diag-
noosia
n  molempien vanhempien olisi hyvä olla paikalla
n  tieto tulisi kertoa kasvotusten
n  mistä saa tukea diagnoosin jälkeen ja keneen voi ottaa 
yhteyttä
n  mistä saa vertaistukea
n  mahdollisuus päästä heti keskustelemaan psykologin 
kanssa
n  tulisi kertoa myös toivoa antavia asioita
n  muistettava, että asiasta saattaa kuulla vasta ensim-
mäistä kertaa
n  mukaan tulisi antaa kirjallista tietoa aiheesta

Perheelle tulee antaa aikaa sisäistää ensitieto. Myöhem-
min perheellä tulisi olla mahdollisuus saada tarvitse-
maansa tietoa lisää. 

Lähde: www.jncl.fi
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E
siopetus muuttui velvoittavaksi tämän vuoden 
alusta. Käytännössä lakia sovelletaan elokuun 
alusta lähtien. Muutos tarkoittaa, että lapsen on 
osallistuttava esiopetukseen tai toimintaan, jossa 

saavutetaan esiopetuksen tavoitteet. 
Jos lapsella on päätös pidennetystä oppivelvollisuu-

desta, hänen oppivelvollisuutensa alkaa entiseen tapaan 
6-vuotiaana. Lisäksi lapsi voi osallistua varhennettuun 
esiopetukseen 5-vuotiaana tai tarvittaessa jatkaa toisen 

Yhteishaku

l Kevään hakuaika on 24.2.–7.3.2015. 
l Tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2015.
l Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottami-
sesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 25.6.2015.
l Jos pääset varasijalle, ne ovat voimassa 20.9.2015 asti.

l Syksyn haku on 22.9.–1.10.2015.
l Tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.11.2015.
l Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottami-
sesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään 27.11.2015.
l Jos pääset varasijalle, ne ovat voimassa 20.1.2016 asti. 

l Hakulomakkeeseen voit laittaa viisi hakutoivetta mie-
luisuusjärjestyksessä. Hakutoiveiden järjestystä ei voi 
vaihtaa hakuajan päätyttyä. 

l Lisäpisteitä saat mm. silloin, kun sinulla ei ole opiskelu-
paikkaa tai olet päättänyt perusopetuksen samana vuon-
na kuin haet toisen asteen koulutukseen. 
l Lisätietoja pisteiden laskemisesta saat www.opintopol-
ku.fi -sivulta. 

l Hakulomakkeen on oltava nettihaussa tallennettuna 
viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00.
l Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallitukses-
sa viimeisenä hakupäivänä viimeistään klo 15.00. 

l Tietoa yhteishaussa olevista koulutuksista ja hakemi-
nen koulutukseen sivulla www.opintopolku.fi 

Harkintaan perustuva valinta

l Ammatillinen oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulu-
tuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään va-
lintapistemääristä riippumatta. 
l Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvai-
keudet, sosiaaliset syyt sekä koulutodistusten puuttumi-
nen tai todistusten vertailuvaikeudet.
l Valintapistemäärästä poikettaessa arvioidaan ja ote-
taan huomioon hakijan koulutustarve ja edellytykset suo-
riutua opinnoista. 
l Lisätietoja saat www.opintopolku.fi -sivulta.

Ammatillisten erityisoppilaitosten 
yhteishaku

l Hakuaika on 18.3.–8.4.2015.
l Hakulomake täytetään sivulla www.opintopolku.fi.
l Hakuaika koskee ammatillista peruskoulutusta sekä 
valmentavaa koulutusta. 
l Hakulomakkeen on oltava täytettynä tai paperisen ha-
kulomakkeen Opetushallituksessa viimeisenä hakupäivä-
nä klo 15.00 mennessä. 
l Lisätietoja saat oppilaitosten verkkosivuilta ja 
www.opintopolku.fi -sivulta. 

vuoden esiopetuksessa ja siirtyä ensimmäiselle luokalle 
kouluun vasta 8-vuotiaana. Näiden lasten osalta esiope-
tuksen velvoittavuus ei muuta mitään. 

Niiden näkövammaisten lasten, joilla ei ole päätöstä pi-
dennetystä oppivelvollisuudesta, on lakimuutoksen myö-
tä osallistuttava esiopetukseen tai vastaavaan toimintaan. 
Aiemmin tämä on ollut vapaaehtoista, vaikka lähes koko 
ikäluokka onkin osallistunut esiopetukseen. 

Sari Kokko

Esiopetus velvoittavaksi

Mihin perusopetuksen jälkeen
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Valintakokeet

l Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jos sellainen 
järjestetään. 
l Jos olet hakenut useaan koulutukseen, saat kutsun va-
lintakokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. 
Koetulokset otetaan huomioon kaikissa samaan valinta-
koeryhmään kuuluvissa koulutuksissa eli monella oppilai-
toksella voi olla yhteinen valintakoe. 
l Jos tarvitset valintakokeissa erityisjärjestelyjä, niitä on 
haettava samaan aikaan kuin hakee opiskelupaikkaa. 
l Erityisjärjestelyjen hakemista varten tarvitset lääkärin-
todistuksen. 
l Lisätietoja saat oppilaitoksista.

Terveydentilavaatimukset

l Ns. Sora-säädösten tavoitteena on parantaa turval-
lisuutta koulutuksessa ja työelämässä lisäämällä oppi-
laitosten keinoja opiskelijoita koskevissa soveltumatto-
muus- ja turvallisuuskysymyksissä. 
l Sovelletaan tiettyihin tutkintoihin humanistisella ja 

O
nerva Mäen koulun lisäopetukseen eli niin sano-
tulle 10. luokalle voidaan ottaa oppilaita, joilla on 
näkemiseen, kuulemiseen, kieleen tai vuorovai-
kutukseen liittyviä tuen tarpeita. Oppilaat kuulu-

vat pidennetyn oppivelvollisuuden tai erityisen tuen pii-
riin. Lisäksi he ovat Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan 
ohjauspalvelujen piirissä eli oppilaan kouluun on tehty 
ohjauskäynti tai oppilas on käynyt tukijaksolla. 

Lisäopetukseen eli 10. luokalle hakeutuville oppilail-
le ja huoltajille järjestetään tutustumispäivä tiistaina 
28.4.2015 Onerva Mäen koulussa Kukkumäen toimipis-
teessä. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua 10. luo-
kan opetukseen, asumiseen ja kuntoutukseen sekä kes-
kustella työntekijöiden kanssa. Ilmoittautuminen tutustu-
mispäivään keskiviikkoon 15.4.2015 mennessä.
koulukuraattori Päivi Nurmi 
paivi.nurmi@onerva.fi tai puh 02 9533 2735. 

kasvatusalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tek-
niikan ja liikenteen alalla.
l Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla hakijan sairaus, 
vamma tai muu terveydentilaan liittyvä asia, joka estää 
koulutukseen osallistumisen tai käytännön tehtävistä tai 
harjoittelusta suoriutumisen.
l Lähtökohtana oltava opiskelun esteiden poistaminen 
ja erityisjärjestelyjen käyttö. Vaikka vamma estäisi osallis-
tumisen joihinkin käytännön tehtäviin, se ei tarkoita, että 
opiskelija olisi automaattisesti soveltumaton koko alalle. 

Mistä apua?

l Neuvoja ja lisätietoja voit kysyä Näkövammaisten Kes-
kusliitosta koulutuspoliittiselta suunnittelijalta 
sari.kokko@nkl.fi
lasten aluesihteereiltä
www.nkl.fi/ lasten kuntoutus / yhteystiedot
Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan ohjaavilta opettajilta. 
www.onerva.fi

Varsinainen haku Onervan lisäopetukseen tehdään säh-
köisessä yhteishaussa ajalla 19.5.–21.7.2015, osoitteessa 
www.opintopolku.fi.
Sähköisen haun lisäksi tarvitsemme seuraavat liitteet pos-
titse osoitteeseen Onerva Mäen koulu/lisäopetus, PL 319, 
40101 Jyväskylä, 21.7.2015 mennessä:
n oppilaan ja huoltajan perustelut lisäopetuspaikan  
 tarpeesta
n koulun perustelut lisäopetuspaikan tarpeesta
n 9. luokan HOJKS tai toisen asteen opiskelusuunnitelma
 lääkärinlausunto vammasta (näkeminen, kuuleminen,
 kieli)
n alustava selvitys kunnan sitoutumisesta koulumatkojen
 ja tarvittaessa henkilökohtaisen avustajan kustantami- 
 seen

Kymppiluokalle Onervaan 
lukuvuodelle 2015–2016

Sari Kokko
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Liikkumistaidonohjaaja Helinä Hirn teki 

12-vuotiaalle Oo mun kaa! -kerholaiselle 

kohokartan kerhopaikasta. Kartta kertoo, 

missä on ovi, sohva ja vessa.
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Mistä
löytyy ovi?

P
ä ä k a u p u n k i s e u d u n 
8–13-vuotiaiden näkö-
vammaisten lasten Oo 
mun kaa! -kerho kokoon-
tuu Näkövammaiset lapset 
ry:n toimistolla joka kuu-
kauden ensimmäinen tiis-

tai.  Tänä syksynä mukana on ollut kymme-
nen lasta, osa sokeita, osa heikkonäköisiä.

– Tämä on hyvä kohde harjoitella kar-
tan käyttöä, koska liikkumistaidon ohjat-
tavani käy kerhossa ja hänen pitää joka 
tapauksessa liikkua näissä tiloissa, sanoo 
Helinä Hirn. 

– Kohokartan käyttöä harjoitellaan, jot-
ta lapsi oppisi oivaltamaan, miten kartta 
kuvaa todellista tilaa ja ympäristöä. Näin 
hän osaa myöhemmin orientoitua täysin 
vieraassakin ympäristössä kartan avulla, 
mikäli sellainen on käytettävissä. 

– Karttaa ei kannata tehdä vain kartan 
vuoksi, vaan se pitää laatia ympäristös-
tä, jossa lapsi todella joutuu liikkumaan 
useampaan kertaan. Näin harjoitus tu-
lee luontevasti normaalin toiminnan tu-
eksi. Kotonakin isä tai äiti voi tehdä kar-
tan vaikka kotipihasta ja merkitä siihen 
polut, keinut ja muut pihalla olevat väy-
lät ja kohteet.

– Teen kartan niin, että luonnostelen 

ensin ruutupaperille tilan pääpiirteissään. 
Siinä näkyvät huoneiden mittasuhteet 
ja huonekalujen ja ovien sijainnit. Mit-
taamista ei tarvita. Lopullisen kartan voi 
tehdä monilla eri tekniikoilla, esimerkik-
si ritmuffille tai kuohupaperille. Liimaa, 
lankaa ja pahvinpaloja voi myös käyttää 
hyväksi. Itse odottelen innokkaasti, mi-
ten 3D-tulostus tulee helpottamaan ko-
hokarttojen tekoa etenkin monitasoisista 
kohteista. Tällainen on esimerkiksi Hel-
singin Itäkeskuksen metroasema moni-
ne portaineen ja liukuportaineen, jota 
on todella vaikea kuvata tavallisella ko-
hokartalla.

– Tekniikka on tuonut viime vuosina 
aina vain auttavampia sovelluksia näkö-
vammaisten itsenäisen liikkumisen tuek-
si. Jotta näitä iPhoneja ja BlindSquareja 
voisi hyödyntää, pitää olla hyvät liikku-
misen perustaidot.  90 asteen käännök-
sen pitää olla 90 eikä 70 astetta ja liiken-
teen äänimaailmasta pitää oppia otta-
maan suuntaa, Hirn kuvailee.

– Ajoväylän autojen kulkusuunta on 
sama kuin jalkakäytävän, joten sen avul-
la on helppo pitää oikea suunta ja turval-
linen välimatka ajoväylään. Liikennet-
tä ei kannata liiaksi pelätä, vaan totutel-
la tulemaan sinuiksi sen kanssa. Lapsella 

ja nuorella pitää olla rohkeutta ja uteliai-
suutta, mutta niin pitää olla vanhemmal-
lakin, jonka on uskallettava antaa lapsen 
lähteä tutkimaan ympäristöä, kun lapsel-
la on siihen tarvittavat taidot. 

Teksti Leena Honkanen

”Karttaa ei kannata tehdä 

vain kartan vuoksi, vaan se 

pitää laatia ympäristöstä, 

jossa lapsi todella joutuu 

liikkumaan.”
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Teksti Leena Honkanen

Kokemuskouluttaja

Kokemuskoulutus on tapa 

kertoa vammaisuudesta tai 

sairaudesta esimerkiksi sosi-

aalialaa opiskeleville. Koke-

muskouluttajalla on valtti-

naan omakohtainen kokemus.

N
äkövammaisten Keskusliitto ry 
on mukana noin kolmenkym-
menen muun järjestön kanssa 
Reumaliiton koordinoimassa ko-

kemuskouluttaja-hankkeessa. Kaikkiaan 
koulutettuja kokemuskouluttajia on noin 
300 eripuolilla Suomea.

– Kokemuskouluttaja pitää omaan ko-
kemustietoonsa pohjaavia puheenvuo-
roja tai osallistuu muulla tavoin esimer-
kiksi sosiaali- ja terveysalan ammatti-
laisten koulutukseen. Hän voi toimia 
myös oman alueyhdistyksensä edusta-
jana tilanteissa, missä tarvitaan koke-
musasiantuntijan puheenvuoroa. Koke-
muskouluttajien koulutuksesta ja toi-
minnasta vastaa aina hänen taustajär-
jestönsä, näkövammaisten osalta siis 
Näkövammaisten Keskusliitto, kertoo lii-
ton vanhus- ja vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Asta Salonen.

– Tiettyjä vaatimuksia kokemuskoulut-
tajalla on – hänellä tulee olla muun mu-
assa riittävän pitkä aika vammautumises-
ta ja hänen tulee olla sinut itsensä kanssa. 

Tärkeitä niin ikään ovat yhteistyötaidot 
ja se, että hän tuntee oman taustajärjes-
tönsä toiminnan ja on sitoutunut toimi-
maan eettisesti hyväksyttävien periaat-
teiden mukaisesti. Myös oman yhdistyk-
sen hyväksyntä kouluttajaksi ryhtymi-
seen tarvitaan.

– Kokemuskouluttajakoulutuksia jär-
jestetään tarpeen mukaan eripuolilla 
Suomea. Koulutus kestää noin 30 tuntia, 
josta osa on lähiopetusta ja osa etäteh-
täviä. Koulutuksessa paneudutaan oman 
tarinan rakentamiseen ja esiintymistai-
toon. 

– Näkövammaisten Keskusliitolla on 
tällä hetkellä noin 20 koulutettua koke-
muskouluttajaa ympäri Suomen. Koke-
muskouluttajien palveluja käyttäviä op-
pilaitoksia on mukana kuutisenkymmen-
tä. Nämä ovat toisen asteen, ammattikor-
keakoulun ja yliopiston opetusyksikkö-
jä. Viidentoista alueellisen ohjausryhmän 
tavoitteena on markkinoida paikallisesti 
kokemuskouluttajia ja lisätä alueella toi-
minnan tunnettuutta.

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta 
tai tarvitset kokemuskouluttajaa, 

ota yhteyttä:
Näkövammaisten Keskusliitto ry

Asta Salonen
Vanhus- ja vapaaehtoistoiminnan 

koordinaattori
050 377 8710

asta.salonen@nkl.fi

avaa uuden näkökulman 
vammaisuuteen

n Koulutuskutsuja ei vielä liiemmin ole 
tullut, kertoo kotkalainen kokemus-
kouluttaja Jani Mikkola, joka kävi ko-
kemuskouluttajakoulutuksen syksyl-
lä 2014 Kouvolassa. – Alueyhdistysten 
ja Näkövammaisten Keskusliiton pitäi-
si markkinoida meidän palveluitamme 
tehokkaammin. Tosin arjen tilaisuuksia 
jakaa tietoa näkövammaisuudesta tu-
lee vaikka tavallisella kauppareissulla. 
Selkeä perusviestini kysyjille on, että 
näkeminen on yliarvostettua ja vam-
maisuus ei tartu.
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Minja

n  Minja Survonen on 15-vuotias synty-
mäsokea piikkiöläinen koululainen.

Apua
vapaa-aikaan

S
oittaisin taksin ja lähtisin, 
jos matka olisi liian pitkä 
muun porukan mukana 
käveltäväksi. Harrastukset 
ovat asia erikseen, mutta 
joka paikkaan ei aina ha-
lua vanhempia hakemaan.

Pidän monenlaisesta tekemisestä en-
kä jaksaisi viettää kaikkia iltojani kotona. 
Tässä asiassa helpottaa vapaa-ajan taksi-
matkat, joita minulle on myönnetty. Kou-
lupäivän jälkeen on helppo lähteä piano-
tunnille taksilla. 

Pianotuntini alkaa niin aikaisin, että 
vanhempani eivät ehdi viedä minua tun-
nille. Esimerkiksi tällöin taksikortti on to-
della kätevä. Yleensä 18 matkaa kuukau-
dessa on riittävä. Jos kulkisin kaikki mat-
kani taksilla eivätkä vanhempani hakisi 
minua koskaan harrastuksistani, matkat 

loppuisivat helpommin kesken. 
Taksimatkat antavat lisää itsenäisyyt-

tä. Niiden ansiosta en ole aina riippuvai-
nen siitä, ehtiikö joku hakemaan tai vie-
mään minua paikasta toiseen. Lisää va-
pautta tuo vapaa-ajan avustaja.

Minulle on myönnetty kuukausittai-
nen tuntimäärä, jolloin voin käyttää va-
paa-ajan avustajaa. Monesti on kuiten-
kin kuukausia, etten tarvitse vapaa-ajan 
avustajaa ollenkaan. Harrastuksissani en 
apua tarvitse ja kotona muu perhe aut-
taa tarvittaessa. Avustajaa tarvitsen eri-
laisissa tapahtumissa ja tilanteissa, jon-
ne en halua mennä vanhempieni kanssa.

Avustajan kanssa meneminen vanhem-
pien sijaan on myös yksi tapa itsenäistyä. 
Avustajaa etsiessä voi myös vaikuttaa sii-
hen, että saa omia vanhempia nuorem-
man avustajan. Itse ainakin tulen hyvin 

juttuun, jos avustaja on nuorehko. Olen 
myös huomannut, että muut ikäiseni tu-
levat helpommin juttelemaan, jos avus-
taja on nuorempi.

Joskus on hankalaa, että avustajan 
kanssa jonnekin lähtiessä täytyy suun-
nitella menoja etukäteen. Toki se on ym-
märrettävää. Jos haluan lähteä jonnekin 
lyhyellä varoitusajalla, kysyn yleensä van-
hemmilta, jos jompikumpi heistä halu-
aisi lähteä.

Avustajatuntini ovat mielestäni riit-
tävät. Vaikka tarvitsen vapaa-ajan avus-
tajaa melko harvoin, on hyvä tietää, että 
sekin vaihtoehto löytyy.

Vapaa-ajanviettotavoista riippuen jo-
kaisen taksimatkojen ja avustajan tarve 
on erilainen. Olen kuitenkin tyytyväinen 
siihen, että avustajaan ja taksimatkoihin 
on mahdollisuus.

Kun vertaan itseäni näkeviin samanikäisiin 

nuoriin, löydän yhden melko merkittävän eron. 

Näkevä voi hypätä pyörän selkään tai ajaa mo-

polla ja lähteä halutessaan. Mitä itse tekisin? 
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Sokeain lasten tukiyhdistyksen ovat perustaneet yli 50 
vuotta sitten silloisen Helsingin suomenkielisen sokeain-
koulun opettajat ja tänäkin päivänä yhdistyksen aktiivisis-
ta jäsenistä suurin osa on näkövammatyön ammattilaisia. 
Sokeain lasten tukiyhdistyksen hallituksessa on myös kol-
me näkövammaisen lapsen tai nuoren vanhempaa. 

Sokeain lasten tuki ry perusti Sokeain Lasten Tukisääti-
ön vuonna 2001. Säätiön perustamisen jälkeen yhdistys 
on keskittynyt lomien järjestämiseen ja Säätiö on tukenut 
apurahoilla näkövammaisten lasten perheitä, näkövam-
maisiin lapsiin liittyviä tutkimushankkeita ja opinnäytetöitä 
sekä kehittämishankkeita. Tukitoiminta laajeni laadullisesti 
ja määrällisesti Säätiön perustamisen jälkeen.

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkö-
vammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikunta-
välineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun 
sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövam-
maisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja 
niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 31.3.2015 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
saatio@sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry:n lomat vuonna 2015 

Talvi
n 22.–27.2. Hiihtoloma, Vuokatti 
n 1.–6.3. Hiihtoloma, Vuokatti, Kainuun perheille
n 26.–29.3. ”Kevättalven taikaa”, Ilomantsi
n viikko 16, Talviloma, Pallas

Kevät
n 1.–3.5. Ratsastusloma, Huittinen
n avoin, Tukholman loma, Skansen, Ruotsi, (täynnä)
n avoin, Luontoloma Uudellamaalla

Kesä
n 6.6. Silmäterä- päivä yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry
n 6.–7.6. Seikkisrock, Turku
n 8.–11.6. Karhujen matkassa, Ilomantsi, Lieksa
n viikko 26, Loma Ahvenanmaalla pyöräily/melonta
n avoin, Kulttuuriloma Helsingissä
n 6.-10.7. Backaro, Nötö, Saaristomeri

Sokeain lasten tuki ry & 
Sokeain Lasten Tukisäätiö

n 13.–20.7. Kesälomaviikko Mehtolan mökillä, Konnevesi, 
n omatoimiloma, (täynnä)
n 20.–24.7. Storfinnhova, Metsäkylä, Kemiö, (uusi, täynnä)
n avoin, Purjehdusloma s/y Vahine tai muu vuokravene

Syksy
n 3.–7.9. Kullanhuuhdontaa ja kädentaitoja, Lemmenjoki, 
Inari, (täynnä)
n 5.–12.9. Ruskaloma Kaakana/Ylläs (uusi ajankohta, täynnä)
n 9.–13.9. Jänissaari, issikka- ja luonto, (uusi teema)
n avoin, perheiden luontopäivä Seitseminen, aluesiht. 
kumppanina
n avoin, perheiden luontopäivä Nuuksio, aluesihteeri 
kumppanina
n viikko 42, Ratsastusloma, Huittinen
n avoin, Joulupukin maa, Rovaniemi (uusi)

Muutokset ovat mahdollisia ja lomat täyttyvät nopeasti, 
ota yhteyttä varataksesi oman perheesi loman.

Historiaa
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Hae lomalle:
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

Hae lomalle, kun lapsen kuntoutus on jo käynnistynyt, 
perheellänne on kontaktit vanhempainyhdistykseen ja 
vertaistuesta on saatu voimaa.

Lomalle pääsevät alle 12-vuotiaan näkövammaisen 
lapsen perheet pääsääntöisesti vain kerran. Poikkeuksia-
kin on, jos tarve on erityinen. Loma on perheelle ilmai-
nen, myös matkat kohteeseen kustannetaan.

S i l m ä t e r ä  1 / 2 0 1 5 37



Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lasten kuntoutus

Näkövammaisten alle kouluikäisten 
lasten perhekurssi
n Kurssinumero 55258, 24.–28.8.2015, hakemukset 15.6. 
mennessä

Näkövammaisten koulunsa aloittavien 
lasten perhekurssi 
n Kurssinumero 55266, 20.–24.4.2015 ”Eskarikurssi”, 
hakemukset 20.2. mennessä

Näkövammaisten alakoululaisten 
perhekurssit
n Kurssinumero 55280, 18.–22.5.2015 ”Luukut auki” 
1.–6. -luokkalaisille, hakemukset 16.3. mennessä
n Kurssinumerot 55273 ja 55274 , 1.–5.6.2015 ”Eväitä rep-
puun” 1.-2. -luokkalaisille, hakemukset 30.3. mennessä
n Kurssinumerot 55275 ja 55276, 8.–12.6.2015 ”Kutoset 
on kunkkuja” 6. -luokkalaisille, hakemukset 9.4. mennessä
n Kurssinumerot 55277ja 55278, 3.–7.8.2015 ”Luukut au-
ki” 1.–6. -luokkalaisille, hakemukset 3.6. mennessä

Toimita Näkövammaisten Keskusliittoon hakemuksesi 
(Kelan hakulomake KU 132 tai KU 104) ja kuntoutussuun-
nitelma tai B-lääkärinlausunto. Liitteessä tulee näkyä lää-
kärin kurssisuositus. Kursseille on esivalinta. Hakuaika on 
tänä vuonna muuttunut 3 kuukaudesta 2 kuukaudeksi 
ennen kurssia. 
NKL ry / Lasten kuntoutus
PL 41
00030 Iiris

Vielä ehdit hakea kursseille 
keväällä ja kesällä 2015

Kurssien lisäksi toteutamme ympäri vuoden yksilöllis-
tä kuntoutusta. Kuntoutus voi tapahtua useammassa jak-
sossa perheen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti.  Yksi-
lölliseen kuntoutukseen on käynnissä jatkuva haku, ja si-
tä haetaan Kelasta (KU 104 tai KU 132) lomakkeella. Hake-
muksen liitteeksi tulee toimittaa voimassa oleva kuntou-
tussuunnitelma tai B-lääkärinlausunto. Liitteessä tulee nä-
kyä lääkärin suositus yksilölliseen kuntoutukseen. 

Lisätietoja
www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/lapset/lastenkalenteri

www.kela.fi/kuntoutus
kurssisihteeri Riikka Mäyränen

p. 09 3960 4531
riikka.mayranen@nkl.fi
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n Lasten kuntoutustiimi v. 2015 toivottaa uudet ja vanhat asiakkaamme tervetulleiksi kuntoutukseen!
Ylärivissä: toimistosihteeri Riikka Mäyränen, kuntoutusohjaajat Arja Marila, Minna Nevalainen, Kirsti Hänninen ja Sari Tar-
vonen. Alhaalla: lähihoitaja Heidi Rautoja, kuntoutusohjaajat Katriina Viirret ja Timo Vehviläinen

Näkövammaisten alle kouluikäisten 
lasten perhekurssit:
n 55259 7.–11.9.2015
n 55260 19.–23.10.2015
n 55261 16.–20.11.2015
n 55262 30.11.–4.12.2015

Näkövammaisten koulunsa aloittavien 
lasten perhekurssit:
n 55267 5.–9.10.2015
n 55268 2.–6.11.2015

Näkövammaisten alakoululaisten 
perhekurssi 
n 55279 21.–25.9.2015 ”Luukut auki” 1.-6. -luokkalaisille

Syksyn 2015 kurssit
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teemu.ruohonen@nkl.fi

TOIMINTAA 12–30-VUOTIAILLE

Hei, sinä 12–30-vuotias näkövammainen nuori!
Haluatko pysyä kärryillä siitä, mistä näkövammaiset nuo-
ret ympäri Suomea puhuvat juuri nyt? Mitä he harrasta-
vat, millaisissa tapahtumissa käyvät ja millaisia apuväli-
neitä käyttävät. Näistä ja monesta muusta mielenkiintoi-
sesta asiasta saat tietoa Nyörin kautta.

Mikä ihmeen Nyöri?

Nyöri on näkövammaisten nuorten oma nettiradio, jo-
ka lähetetään kerran kuukaudessa torstaina Nettiradio Ii-
riksestä. Nettiradio Iiris löytyy Tiedonhallintapalveluiden 
(THP) sivustolta, jonka käyttöä varten tarvitset käyttäjä-
tunnuksen ja salasanan.
Nyörissä julkaistaan ihan tavallisten näkövammaisten 
nuorten tekemiä juttuja mitä erilaisimmista aiheista. Vain 
mielikuvitus on rajana aiheiden keksimisessä. Nyöristä 
kuulet myös tulevien Nuorisotoimen tapahtumien mai-
nokset. Nyörin suoriin lähetyksiin jokainen voi olla yhtey-
dessä Facebookin, Twitterin ja sähköpostin kautta. Joskus 
on ollut myös avoin Skype, johon kaikki Nyörin kuunteli-
jat pääsevät osallistumaan. Naurua ja hulvatonta meinin-
kiä ei Nyöreistä takuulla puutu!

Varaa kalenteriisi aikaa nuorten kesäleirille 

Vuonna 2015 perinteinen näkövammaisten nuorten kesäleiri järjes-
tetään Keski-Suomessa. Paikkana toimii Nuorisokeskus Piispala. Leirin 
ajankohta on tiistaista 14. sunnuntaihin 19. heinäkuuta. Leiri on tar-
koitettu kaikille 12–30 -vuotiaille näkövammaisille nuorille. Olet ensi-
kertalainen tai kokenut leireilijä, niin olet erittäin tervetullut mukaan. 
Leirin ohjelman, hinnat, ilmoittautumislomakkeen ja muuta tarkem-
paa tietoa löydät Näkövammaisten Keskusliiton kotisivuilta 
www.nkl.fi/nuoret tai saat nuorisosihteeri Teemu Ruohoselta 
teemu.ruohonen@nkl.fi / 050 596 5022.
NKL Nuorisotoimi
Teemu Ruohonen
Nuorisosihteeri
Näkövammaisten Keskusliitto ry
puh. 050 596 5022
teemu.ruohonen(at)nkl.fi

Mitä jos et ehtinyt kuunnella suoraa lähetystä?
Ei hätää. Nyörin voi kuunnella jälkikäteen Näkövammais-
ten Keskusliiton sivuilta: www.nkl.fi > Palvelut näkövam-
maisille > Nuoret > Lehdet Nyöri ja Naskali. Tämä onnis-
tuu myös ilman THP:n tunnuksia.

Sinäkin voit tehdä jutun!

Nyöri-juttu voi olla artikkeli, haastattelu, äänimaisema, 
leffa-arvostelu, tarina, kuunnelma, biisi - mitä vain! Se voi 
olla myös kirjoittamasi teksti, jonka joku muu lukee ää-
neen puolestasi.
Kaikista julkaistuista jutuista maksetaan palkkio. Jos olet 
ensikertalainen, muista lähettää verokorttisi ja tilitietosi 
kirjeitse Nyörin osoitteeseen:
Näkövammaisten Keskusliitto ry / Nyöri
PL 30, 00030 IIRIS
Itse jutun voit lähettää joko Nyörin postiosoitteeseen 
tai sähköpostilla osoitteeseen nyorijutut@gmail.com.
Kevään Nyörien lähetysajat ovat: 12.2., 12.3., 16.4., 
14.5., 11.6.
Tehdään Nyöristä yhdessä omannäköisemme!

Senni Hirvonen

Nyöri nuorten oma nettiradio
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Kesätyö 2015
Teksti Ville Ukkola

ville.ukkola@nkl.fi

V
astuullinen kesäduuni 2015 -kampanja on pyö-
rähtänyt käyntiin. Vetovastuun kantaa tänä vuon-
na Taloudellinen tiedotustoimisto. Viime vuonna 
kampanjaan osallistui 176 yritystä, jotka tarjosi-

vat valtakunnan alueella nuorille 33 000 kesätyöpaikkaa. 
Kampanjan yhteydessä kesällä 2014 Linnanmäen huvi-
puisto tarjosi erityisesti työtä myös osatyökykyisille nuo-
rille. Kampanjan tavoitteena tänäkin vuonna on haastaa 
niin pieniä kuin suuriakin työnantajia tarjoamaan nuorille 
mahdollisuuksia myönteisiin kesätyökokemuksiin. Yritys-
ten halu kantaa vastuuta nuorten työllistymisestä on se-
kä ihailtavaa että järkevää - myös huonoina aikoina. Kesä-
työntekijät ovat yritykselle voimavara, jotka mahdollista-
vat vakituisen henkilökunnan kesälomat ja joiden joukos-
ta usein löytyy osa-aikaisia työntekijöitä seuraavalle vuo-
delle. Nuoren hyvä kesätyökokemus on yritykselle tärkeä 
asia, sillä tarinat kauheista pomoista ja hirveistä työolo-
suhteista kesätyöpaikoilla leviävät sosiaalisessa medias-
sa kulovalkean tavoin ja ovat vahingollisia yrityksille. Hy-
vän kokemuksen kesätöistä (ja kesätyöpaikan tarjonnees-
ta yrityksestä, sen työntekijöistä sekä tekemisen kulttuu-
rista) nuori taas vie mukanaan työelämään. 

Kesätöiden hakeminen kannattaa aloittaa mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Suuret työnantajat, ku-
ten kunnat ja muut julkiset sektorin suuret toimijat ku-
ten esimerkiksi sairaanhoitopiirit sekä suuret yritykset pa-
nevat kesätyöpaikat hakuun jo alkuvuodesta, yleensä vii-
meistään maaliskuussa. Monet kesätyöpaikat täytetään 
jo tammi-helmikuussa. Tärkeintä on olla itse aktiivinen. 
Paikkaa voi etsiä, paitsi netin kautta, myös sukulaisilta ja 
tutuilta kysymällä. Huomattavaa osaa kesätyöpaikois-
ta ei laiteta julkiseen hakuun, vaan ne täytetään, jos sopi-
va henkilö tulee vastaan ja jätetään täyttämättä, jos sopi-
vaa henkilöä ei löydy. Tämä pätee erityisesti pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin, joissa ei ole erillistä henkilöstöosastoa, 
vaan yrityksen koko henkilökunta on kiinnitetty yrityksen 
ydinliiketoiminnan tehtäviin. On syytä muistaa, että tällai-

sissakin yrityksissä henkilöstö pitää kesäisin lomia, jolloin 
jäljelle oleva henkilöstö ja, erityisesti pienissä yrityksissä, 
omistajat joutuvat venymään ja uhraamaan oman kesä-
lomansa, jotta yritys pystyisi kesälläkin vastaamaan asiak-
kaiden tarpeisiin. Edellä kuvattu yritys tarvitsee kesätyön-
tekijän, mutta se ei hae sellaista, eikä myöskään palkkaa, 
ellei joku aktiivinen nuori yritykseen soita ja kerro, miten 
voisi olla avuksi yrityksessä kesällä. 

Kesätyötä hakiessa ei kannata murehtia työkokemuk-
sen tai ammatillisen koulutuksen puutetta, vaan keskittyä 
omiin vahvuuksiin. Harrastukset ja vapaaehtoistyö kan-
nattaa valjastaa vahvuuksiksi ja oma persoona on laitetta-
va peliin. Kesätöihin palkataan usein se parhaimmalta vai-
kuttava tyyppi, koska työnhakijat eivät työkokemuksen 
tai koulutuksen osalta juurikaan eroa toisistaan. 

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjaan voi käydä 
tutustumassa osoitteessa www.kesaduuni.org
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2015
Julkaisija
Näkövammaiset lapset ry

Osoite
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki
www.silmatera.fi

Päätoimittaja
Leena Honkanen
sähköposti leena.honkanen@silmatera.fi
puhelin (09) 752 2540
GSM 050 538 7296

llmoitushinnat:
1/16 100 euroa
1/8 150 euroa
1/4 250 euroa
1/2 500 euroa
koko sivu (sopimuksen mukaan)
takakansi (sopimuksen mukaan)

Levikki 1200 kpl

Aineistojen toimitusosoite:
Näkövammaiset lapset ry / Silmäterä-lehti
Malminkaari 15 A
00700 Helsinki
leena.honkanen@silmatera.fi

Ilmestymisaikataulu ja 
aineiston toimituspäivä

1/2015 
ilmestyy helmikuussa 
aineisto 7. tammikuuta

2/2015 
ilmestyy toukokuussa 
aineisto 7. huhtikuuta

3/2015
ilmestyy elokuussa 
aineisto 15. kesäkuuta

4/2015
ilmestyy joulukuussa 
aineisto 26. lokakuuta

Silmäterä on näkövammaisten lasten 
vanhemmille, näkövamma-alan ammatti-
laisille sekä lasten parissa työskenteleville 
suunnattu näkövammaisten lasten ja nuorten 
asioista kertova lehti.
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!

Palvelulomake
 LIITYN JÄSENEKSI

Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden van-
hemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.

1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi

Puhelinnumero    Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja 

syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

4. Osoite ja postitoimipaikka

 LIITYN K ANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero    Sähköposti

Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdis-
tyksen toimintaa, voi liittyä kannatusjäseneksi. Halutessasi tietoa näkövammaisista lapsista ja nuorista, tee Silmäterä-lehden tilaus. 
Silmäterä ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. Liittymiset ja tilaukset 
otamme vastaan myös puhelimitse (09) 752 2540, sähköpostilla nlt@silmatera.fi tai www.silmatera.fi -sivuilta löytyvällä lomakkeella.
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