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Taitoja omaan
elämään

O

lin kuvaamassa jokunen viikko sitten tämänkertaista kansikuvatyttöämme, Helmiä. Kuvia otettiin tulevaa kirjaa varten ja niitä tarvittiin lähes kahdestakymmenestä eri tilanteesta. Arvelutti
kyllä, kuinka yksivuotias jaksaa ja viitsii ryhtyä kaikkiin meidän
aikuisten kaavailemiin tehtäviin.
Kuvaus alkoi ja Helmiä nostettiin puuhasta toiseen: ”leikkii
kaapissa muoviastioilla, laittaa perunoita kattilaan, työntää kärryä, kokeilee löytöpyörää, tutkii koskettelukirjaa…” luki kuvaussuunnitelmassa. Helmi ryhtyi aina innolla uuteen tehtävään. Hänelle tämä oli hauskaa leikkiä ja välillä pääsi riemunkiljahdus, kun joku asia tuntui Helmin mielestä onnistuvan vallan oivallisesti.
Vuodenvanhalle arkinenkin puuha on leikkimistä. Me aikuiset tiesimme, että tässäkin kuvaussessiossa lapsi harjoitteli taitoja, joita hän tulee tarvitsemaan
elämänsä varrella. Ensikosketus perunan ja kattilan kanssa kannatta ottaa jo nyt,
vaikka keittotaitoa tarvittaisiinkin vasta vuosien päästä.
Kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että omatoimisuustaitoja pitää
opettaa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Mutta se, mitä näihin taitoihin kuuluu ja
miten niitä opitaan, voi olla vaikea määritellä. Yksinkertaisimmillaan omatoimisuus on kai sitä, että aikuisuuden kynnykselle tultaessa nuori jo osaa pitää huolta
puhtaudestaan, vaatteistaan ja ravinnostaan eli selvitä arjen kulusta niissä asioissa, mitkä itselle on mahdollista hoitaa, ilman toisen ihmisen apua.
Kaikkea tässä maailmassa ei tarvitse eikä ehdi tehdä itse, mutta jos siihen
ei ole rajoitetta, kodin hoidon aakkoset on hyvä oppia – ja vanhemman
vastuulla on ne opettaa. Helpoiten tämä käy, jos aloittaa varhain. Yhdessä yksivuotiaan kanssa voi jo työntää pyykkejä koneeseen ja pinota kulhoja kaappiin. Kun lapsi huomaa osaavansa oikeita asioita,
niitä mitä myös isä ja äiti tekevät, kasvaa hänen itseluottamuksensa. Ja samalla vanhemman huoli lapsen selviytymisestä vähenee.
Joulun juhlakausi on otollista aikaa yhdessä tekemiselle. Nyt kannattaa vaivata taikinat ja mitata puuroriisit yhdessä lasten kanssa. Ehkä vähän hitaampaa, mutta paljon palkitsevampaa.
Leena Honkanen
päätoimittaja

ANNE LAT VA-NIKKOLA

4 • 2016

Sinä yönä
uni ei tullut
Anna Sarénin kertomus äitiydestä,
ensitiedosta ja rakkaudesta lapseen.
Teksti Leena Honkanen Kuvat Markus Perko

O

li toinen iltani äitinä,
ja minä leijailin äitiyden
ruusunpunaisessa onnessa. Juha oli jo lähtenyt sairaalasta kotiin ja kätilö kävi vielä katsomassa minua
ja vauvaa. Hän sanoi ohimennen, ettei ollut saanut heijastevastetta vauvan silmiä tutkiessaan. Hän ei tuntunut olevan siitä huolissaan, mutta minä huomasin kuinka onnentunteen tilalle
alkoi hiipiä huoli, joka kasvoi hetki hetkeltä, kun ilta ja yö etenivät. En saanut
unta. Mietin kätilön sanoja ja ymmärsin hyvin, että asian ei tarvinnut merkitä
mitään, mutta jos kuitenkin jotakin olisi vialla… Harmitti, että sain kuulla asian yksin ja yötä vasten, kun Juha ei ollut enää paikalla. Toisaalta olin hyvilläni siitä, että häntä ei tarvinnut huolestut-
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taa, mutta päätin laittaa hänelle kuitenkin vielä viestin.
Seuraavina päivinä Ella-vauvan silmiä tutkittiin – kukaan ei oikein tuntunut osaavan sanoa mitä olisi vialla. Kotiinlähdön kynnyksellä Ellan kunto heikkeni, joten hän joutui jäämään vielä sairaalaan, jolloin myös silmälääkäri tutki silmien rakenteen, mutta siinä ei ollut
mitään poikkeavaa. Jotain kuitenkin oli
vialla. Minulla oli haikea olo. Ella oli ensimmäinen rakkaudella odotettu lapsemme ja olin saanut elää huoletonta, onnellista äitiyttä vain puolitoista vuorokautta. Nyt kaiken yllä leijui varjo.
Ne kaksi kuukautta, jotka jouduimme odottamaan diagnoosia, olivat piinaavia. Tiedän kyllä, että diagnoosin saami-

seen se on lyhyt aika, joillakin voi mennä jopa vuosia, mutta kuitenkin. Tuona aikana välillä elättelin toivoa ja sitten
taas vajosin epätoivoon. Google on maailman pahin paikka vanhemmalle, jonka
lapsella epäillään jotain poikkeavaa. Itse menin sinne etsimään tietoa, kun Juha ei ollut paikalla. Halusin rauhassa ottaa selvää, mitä tämä kaikki voisi Ellalle
ja meille merkitä. Se oli virhe, mutta virhe, jota siinä tilanteessa on vaikea välttää. Googlesta saa ongittua sellaisia kauhukuvia, joita oma mielikuvitus ei pystyisi edes tuottamaan.
Kun diagnoosi kahden kuukauden
odottelun jälkeen tuli, oli se tavallaan helpottava. Ella oli sokea, ja siitä meidän vain
olisi jatkettava; muuta mahdollisuutta ei
annettu. Ellan näkövamman diagnoosi on
LCA ja hän on perinyt sokeuden aiheuttavan geenin meiltä molemmilta. Jokaisella meidän lapsellamme on 25 prosentin todennäköinen mahdollisuus syntyä
sokeana. Nyt se toteutui Ellan kohdalla.
Ensitieto tuli, niin kuin monilla muil-
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Kuvat kesältä 2016, jolloin Sarénin perheeseen
odotettiin kolmatta lasta.
Ellan ja Oonan pikkusisko, Iisa, syntyi 2.8.2016.
S i l m ä t e r ä
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”Onneksi Juha oli Ellan ensimmäiset
viikot kotona, ja meillä on aina ollut
sellainen suhde, että olemme voineet
puhua keskenämme kaikesta ja katselemme elämää aika samalla tavoin.”

lakin, töksähtävästi. Meille sanottiin vain,
että lapsen näön tilanne on ikätasoon nähden poikkeava ja kysyttiin onko meillä
kotona ketään, jonka kanssa voisimme
jutella. Olihan meillä, toisemme. Onneksi Juha oli Ellan ensimmäiset viikot
kotona, ja meillä on aina ollut sellainen
suhde, että olemme voineet puhua keskenämme kaikesta ja katselemme elämää aika samalla tavoin. Neuvolasta meille tarjottiin psykologin apua, ja hän auttoikin
meitä paljon. Hän auttoi antamaan itselleen anteeksi kaikki ne kamalat ajatukset
ja tunteet, jotka tieto Ellan sokeudesta oli
nostanut esiin.
Ellan sokeus tuntui niin käsittämättömältä ja väärältä. Miten minulle voi syntyä sokea lapsi, kun itse pidän kaikesta
kauniista? Ella ei ikinä tulisi näkemään,
kuinka ihania mekkoja hänelle ostan, eikä sisustamani lastenhuoneen suloisia värejä. Nyt voin kuvitella miten pinnallinen
ja turhamainen saattaisin olla ilman tätä
elämänkokemusta.
Päätimme heti alusta pitäen, että kerromme Ellan sokeudesta kaikille avoimesti. Juha kertoi omille sukulaisilleen ja minä omilleni. Yhdessä laitoimme kavereillemme facebookissa tiedon, että olemme
pienen sokean tytön ylpeät ja onnelliset
vanhemmat. Sokeudesta kertominen oli
meille hyvä ja oikea tapa kulkea eteenpäin
selviytymistietä. Kun menin ensimmäisen kerran tekemään joitakin työvuoroja Ellan ollessa vasta kolmen kuukauden
ikäinen, tutut asiakkaat, jotka tiesivät, että
olen saanut lapsen, kyselivät, kuinka vauvan kanssa on sujunut. Sanoin, että hy-

Anna, Juha, Ella ja Oona ja uuden tulokkaan onnellinen odotus.
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vin on sujunut lapsen kanssa ja että hän
on terve, mutta sokea.
Ihmiset suhtautuivat Ellan sokeuteen monin eri tavoin. Jotkut eivät pitäneet enää yhteyttä meihin. ”Osanottoni” oli pahinta, mitä minulle sanottiin –
niinhän sanotaan, kun joku on kuollut.
Joillekin oli niin vaikeaa kohdata lapsen
sokeus, että he halusivat väen väkisin pitää toivoa yllä senkin jälkeen, kun lääkäri oli todennut Ellan sokeaksi. Ehkä ihmiset suojelevat tällä tavoin myös itseään ja omia surun tunteitaan. Eräs ystävämme sanoi, että ”jos tää laps on sokkee, nii mie oon mykkä” ja siitä lähtien
olemmekin kutsuneet häntä mykkä-tädiksi. Mykkä-täti on edelleen meidän ja
Ellan hyvä ystävä ja osaamme jo nauraa
asialle, joka silloin tuntui niin kipeältä.
Hyväähän ihmiset tietysti tarkoittavat,
vaikka se ei sillä hetkellä hyvältä tunnu.
Jotkut lähipiiristä tarvitsivat meidän tukeamme sokeuden käsittelyssä ja
hyväksymisessä ja jouduimme lohduttelemaan heitä oman surumme keskellä. Se
ei saisi olla vammaisen lapsen vanhempien tehtävä. Sukulaisista löytyi niitäkin,
jotka halusivat löytää ja nähdä syyn toisessa osapuolessa ja hänen perimässään:
”ei meidän suvussa koskaan tällaista ole
tapahtunut” -tyyliin.
Minun kokemukseni mukaan puhuminen auttaa ainakin ajan myötä. Minä
puhuin, puhuin ja puhuin – Juhan kanssa ja ystävien kanssa. Minulla on hyvä ystävä, Heidi, jonka kanssa odotimme yhtä
aikaa ja raskausaikana kävimme yhdessä
kävelylenkeillä. Heidi tunsi työnsä kautta
erityislapsia ja hänellä oli ystävätär, jolla oli sokea veli. Heidi haki minua Ellan
syntymän jälkeen lenkeille ja hänen kans-
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saan oli hyvä jutella. Oli joku, jolle näkövamma oli tuttu asia. Näin sain pysyttyä
kiinni arjessa vaikeimpien aikojen yli ja
lähdin sitten itsekin liikkeelle muiden äitien pariin. Jääminen kotiin suruun vellomaan olisi ollut huono ratkaisu.

silloin hän alkoi jollakin lailla ymmärtää omaa erilaisuuttaan suhteessa muihin. Neljän ikäisenä hän alkoi kysellä sokeudesta. Oonan kasvaessa Ella on alkanut ymmärtää, että jotkut asiat ovat helpompia näkevälle kuin hänelle sokeana.

Vähitellen, vaikka aluksi sitä ei uskonutkaan, maailma alkoi taas näyttää valoisammalta. Kävin lukemassa Näkövammaiset lapset ry:n nettisivuilta joitakin
juttuja muista perheistä, joissa oli näkövammainen lapsi, ja yhdistyksen perhetapaamiseen lähdimme jo, kun Ella oli
kolmikuinen. Muiden perheiden tapaaminen antoi voimia ja uskoa tulevaisuuteen, mutta halusin vielä löytää sellaisen
perheen, jossa lapsella olisi juuri sama
diagnoosi kuin Ellalla. Muistan kun ensimmäisen kerran sain yhteyden tällaiseen perheeseen. Sovimme, että he tulisivat meitä tapaamaan, kun olimme sopeutumisvalmennuskurssilla Helsingissä.
Kun näin tuon suloisen pikkutytön, joka
oli meidän Ellamme kaltainen, itkin. Oli
niin liikuttavaa ja lohdullista tietää, että
emme ole yksin.

Vanhempana lastensa puolesta huolehtii ja murehtii varmasti aina. Nykyisin
mietin eniten sitä, miten tämä ympäröivä yhteiskunta ottaa Ellan vastaan aikanaan, kun hän on aikuinen. Itse haluan
tehdä työtä sen eteen, että asiat olisivat
päivä päivältä paremmin vammaisille ihmisille. Se mikä auttaa Ellaa, auttaa muitakin sokeita lapsia, ja meitä vanhempia,
että voimme tuntea lastemme tulevaisuuden turvalliseksi.

Kuukaudet kuluivat ja oma elämänmyönteisyyteni palasi vähitellen. Ella alkoi leikkiä, oppia uusia asioita ja hänen
persoonansa tuli esiin. Aivan huikea, ihana persoona! Se pyyhki pois kaiken pelon ja pahat tunteet.
Kun Ella oli kahden, aloin odottaa
toista lastamme. Meille oli selvää että
hän saa tulla maailmaan sokeana tai näkevänä. Ella itse toivoi näkevää sisarusta ja saikin näkevän pikkusiskon, Oonan.
Sisaruksista on paljon iloa ja seuraa toisilleen. Kun Ella oli kolmen vanha, hän
meni päivähoitoon. Siellä muut lapset
kyselivät hänen valkoisesta kepistään, ja
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Puheenjohtajalta:

Lukevat koneet

O

len tainnut jo viimeiset kymmenkunta vuotta
puhua siitä, ettei nykylasten ja -nuorten tarvitse enää opetella lukemaan, koska koneet tekevät
sen puolestamme. Ajatus on saanut monet opettamisen ja lastenkehityksen ympärillä työskentelevät ihmiset varpailleen, jopa hyökkäämään ajatusta vastaan. Ja
aina se on ihmetyttänyt minua. Uskon toki, että lukeminen on hyvästä – lisää tietoa, mielikuvitusta, uusia ajatuksia ja ties vaikka mitä. Mutta niin tekevät ääneen luetutkin tekstit ja tarinoiden kerronta. Mitenkäs muuten se tieto aikoinaan siirtyi sukupolvelta toiselle.
Mitäpä sitten, kun lukeminen ei yksinkertaisesti ole
vaihtoehto? Joku muukin on ajatusta pyöritellyt jo aika
kauan sitten, kun Cely Mechelin perusti kirjaston 1890,
mikä nykyään tunnetaan Celiana. Alussa kirjasto keskittyi
pelkästään pistekirjoitukseen, mutta valikoima laajentui
sotien jälkeen myös äänitteisiin.
Onko nyt seuraavan murroksen aika? Tekniikka ja optinen luku on kehittynyt kovasti. Voisi luulla, että kyseinen
tekniikka on kallista ja hyödynnettävissä vain suurien yritysten ja virastojen paperipostien käsittelyssä.
Itse näin kotikäyttöön tarkoitetun optisen lukulaitteen
viitisen vuotta sitten. Hinta aiheutti huimausta ja pahoinvointia. Pohdin, että varsinainen laitteisto maksoi vain
muutaman prosentin kokonaishinnasta ja hinnan täytyi
muodostua ohjelmistosta, joka tunnistaa kuvasta tekstin ja toistaa sen puheena. Tai, no hinnasta valtaosa taisi
olla ihan vaan katetta. Niin tai näin, jo silloin heräsi ajatus, että tuonhan voisin tehdä itsekin, mutta ohjelmaa en
kyllä osaisi tehdä.
Nyt ollaan tilanteessa, että oman heikkonäköisen lapseni koulunkäynti edellyttää yhä enemmän lukemista.
Lukutelkkari auttaa, mutta se että näkee yhden sanan
kerrallaan ei ole omiaan lisäämään lukusujuvuutta. Siitä
se ajatus sitten lähti, että tutkitaanpa, mitä sovelluksia
nykyään on tarjolla ja minkälaisia suosituksia toisilta heikkonäköisiltä ja alan ammattilaisilta löytyy. Tarvittavat laitteistot – eli kännykät, tabletit ja tietokoneet – kykenevät
kyllä homman hoitamaan, kunhan oikeanlaiset sovelluk-
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set löytyvät.
Olin positiivisesti järkyttynyt siitä, kuinka paljon suosituksia löytyi! Satoja ja taas satoja sovelluksia niin sokoille
kuin heikkonäköisille. Kokeiltuani niistä useaita kymmeniä sain pettymyksekseni huomata, kuinka kalliisiin ja laadullisesti heikkoihin sovelluksiin moni näkövammainen
nojautuu ja senkin panin merkille, että huijarit ovat tällekin saralle iskeneet. Eivät ne sovellukset todellakaan tehneet sitä, mitä niiden luvattiin tekevän. Eipä siis auttanut
muu kuin sinnikkäästi kokeilla erilaisia sovelluksia ja katsoa mihin ne oikeasti pystyvät. Vastaan on tullut niin helmiä kuin täyttä kuraa.
Yksi sovellus osoittautui oikeaksi aarteeksi. Ohjelma
toimi hyvin kännykän kanssa optisena lukulaitteena ja
puhesyntetisaattorina ja lisäksi tarjosi mahdollisuuden
kääntää tekstin toiselle kielelle ja puhui myös käännöksen! Ja täysin ilmaiseksi! Okei, mainokset pyörivät ruudun laidassa, mutta niistäkin pääsee eroon muutamalla
eurolla. Aiemmin useamman tuhannen maksaneen optisen lukulaitteen siis pystyy korvaamaan käytetyllä puhelimella ja ilmaisella sovelluksella. Ja olisittepa nähneet
lapsen ilon, kun ensimmäisiä kokeiluja sovelluksella tehtiin! Enää ei ole pakko pinnistellä liian pientä tekstiä, vaan
ottaa mukava asento ja antaa luetun tekstin valua mielen
sopukoihin.
Ehkäpä joku päivä vielä julkaisen omat suositukseni
avustavista sovelluksista – nyt on vielä odottamassa
kokeilua jokunen sata sovellusta. Tiedä vaikka löytyisi
lisää kohtuuhintaisia timantinkovia sovelluksia erilaisiin
tarpeisiin!
Hanno Peuranen
puheenjohtaja
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Sokkotreffit Majalla
Keskustelussa on voimaa!

K

un kysyin seitsenvuotiaalta heikkonäköiseltä pojaltamme Juusolta,
miksi sokkotreffeille kannattaa tulla, oli hänellä tuttuun tapaan vastaus heti valmiina: ”Siellä on kivaa leikkiä kavereiden kanssa. Voi olla
tasavertainen muiden kanssa kun kaikki ymmärtää mitä se on kun ei
näe kunnolla. Eikä tartte vain piilotella äidin selän takana kun voi pitää rohkeasti hauskaa ja syödä herkkujakin.”
Itselle vanhempana tapaaminen antaa harvinaisen mahdollisuuden istua
pari tuntia rauhassa aikuisten seurassa rennosti keskustellen. Vain näkövammaisten lasten vanhemmat voivat ymmärtää, mikä turhauttaa, kun koulusta
saa vain palautteen: ”eihän siitä edes huomaa, ettei se näe” tai miten ristiriitaisia tunteita liittyy lapsen omatoimisuuden ja itsenäistymisen lisääntymiseen.
Esimerkkejä hyvistä keskusteluista, uusista ystävyyssuhteista tai tärkeistä
tiedonjyvistä löytyy lukuisia niiltä vuosilta, kun olemme sokkotreffeillä käyneet. Mutta ehkä ihaninta on se avoin ja lämmin ilmapiiri, joka porukassa vallitsee. Joskus voi olla, että oman perheen elämässä on seesteisempi vaihe ja
tapaamisessa voi enemmänkin kuunnella ja kenties antaa hyviä käytännönvinkkejä muille asioista, jotka on jo itse kokenut. Toisinaan sitä on ollut niin
solmussa tai ihmeissään, että on ollut huojennuttavaa päästä kertomaan
tilanteesta muille ja saada hyviä neuvoja. Vierailijoilta opin aina jotain uutta,
jota en ole välttämättä hoksannut edes kysyä tai kaivata.
Kevätkaudella sokkotreffeillä on peräti kaksi näkövammaista naista vieraina ajankohtaisista aiheista keskustelua avaamassa. Lisäksi voin toki kuunnella ja auttaa, jos kaipaat vertaistukijaa. Treffataan siis Jaatisella!

Maija Somerkivi

Kevään 2017 treffiajat:
15.1. Näkövammaisia helpottavat mobiilisovellukset Applen laitteissa
Miten blindsquare helpottaa liikkumista? Miten on mahdollista kirjoittaa pistekirjoituksella tekstiviestejä tai miten saada
kännykkä kertomaan paperilla oleva teksti? Johanna Herranen tulee sokkotreffeille esittelemään lähinnä Applen laitteissa toimivia
näkövammaisten elämää helpottavia tai miksei vain hauskuuttaviakin ohjelmia.

5.2. Korupaja
Tarkemmin korupajasta sivulla 17. Huom! Ilmoittautumiset pajaan yhdistyksen nettisivujen kautta 26.1. mennessä.

12.3. 3D-mallit ja muu kohomateriaali
Kaisa Penttilä kertoo, miten hyödyntää 3D tulostusta näkövammaisten maailman avartamisessa ja uuden oppimisessa.

23.4. Läheisten suhtautuminen näkövammaiseen lapseen
Keskustellaan lähipiirin suhtautumisesta näkövammaan ja jaetaan vinkkejä siitä, miten asiaa kannattaisi heidän kanssaan käsitellä.
Ilmoittautumiset Maijalle, maija.somerkivi@gmail.com tai 044 532 1085 treffejä edeltävään tortaihin mennessä. Muista ilmoittaa
mukaan tulevien perheenjäsenten määrä, lasten iät, mahdolliset allergiat ja onko näkövammainen lapsi heikkonäköinen/sokea/
monivammainen.
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”Äärimmäisen hienoa toimintaa. Ystävällisiä ja
asiantuntevia ihmisiä yhdistys pullollaan.”

Mitä mieltä
meistä ollaan?
Syksyn aikana kartoitimme jäsentemme ja sidosryhmien näkemyksiä yhdistyksestä sähköisellä kyselyllä. Tuloksena tuli
paljon kiitosta, mutta toki muutama moitekin.

S

ilmäterä-lehti osoittautui selkeästi yhdistyksen
ykköstuotteeksi. Lehti menee jokaiseen jäsenkotiin lasten parissa toimiville näkövamma-alan ammattilaisille. Perheet saivat Silmäterästä vertaistukea ja tietoa päiväkodista, koulusta, apuvälineistä jne. Silmäterän ilmoitukset, sekä oman yhdistyksen että muiden
toimijoiden, kiinnostivat lukijoita.
153:sta jäsenestä 150 kertoi lukevansa Silmäterä-lehden ja heistä 143 oli sitä mieltä, että lehdestä on heille
hyötyä. 119 vastaajaa (78,3%) piti Silmäterä-lehteä yhdistyksen tärkeimpänä toimintamuotona.
Ammattilaiset (mm. lasten parissa työskentelevät kuntoutusohjaajat) kokivat saavansa Silmäterästä työhönsä
tärkeää tietoa. Asiakastyötä tekevät kertoivat myös diagnoosin saaneille perheille Näkövammaiset lapset ry:stä ja
antoivat heille Silmäterä-lehtiä.

Nettisivut käytössä
Yli 75% vastanneista jäsenistä ja 97% ammattilaisista oli
käynyt myös yhdistyksen verkkosivuilla. Molemmat ryhmät hakivat sivuilta tietoa ennen kaikkea ajankohtaisista
tapahtumista ja koulunkäyntiin, päiväkotiin ja sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Jäsenet ilmoittautuvat yhdistyksen leireille ja tapahtumiin nettisivujen kautta. 44,8 %
ammattilaisista käytti myös sivulla olevaa Silmäterä-lehden arkistoa.
Sähköisen uutiskirjeen tilaajia on tällä hetkellä 105.

12

Kirje ilmestyy tällä hetkellä neljästi vuodessa ja sen voi
lukea myös nettisivujen kautta vaikka ei olisikaan tilaaja.

”Kiitos ihanista
perhetapahtumista ja
loistavasta lehdestä!”

Perhetapaamiset tärkeitä
Lähes 60 % vastaajista piti perheiden tapaamisia (leirit,
päivätapaamiset, sokkotreffit) itselleen tärkeinä. Osalla
vastanneista lapset olivat jo kasvaneet sen verran isoiksi,
että tällaisiin tapaamisiin ei enää lähdetty, mutta yhdistyksen toivottiin järjestävän toimintaa myös nuoriso-ikäisille.
Vastaajat kokivat saaneensa perhetapaamista vertaistukea ja lapsille kaveruussuhteita. Myös sitä pidettiin
hyvänä, että tilaisuuksissa oli eri-ikäisten lasten perheitä.

Kuntoutusohjaajat jakavat tietoa yhdistyksestä
Kysyimme myös, mitä kautta perheet olivat löytäneet
tiensä yhdistyksen jäsenyyteen. Jäsenet kertoivat saaneensa tiedon yhdistyksestä ensisijaisesti kuntoutusohjaajilta (54,6%) seuraavaksi suurin ryhmä (12,5%) oli löytänyt tiedon netistä. Myös muut lasten parissa työskentelevät ja perheitä tapaavat työntekijät olivat jakaneet tietoa. Kolme perhettä 153:sta oli saanut tiedon lääkäriltä.
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Mitä puuttuu?

550:n eri puolilla Suomea asuvan lapsiperheen joukosta,
Lähes kaikkia vastaajat olivat käyttäneet tilaisuutta lähetjoissa lapset ovat iältään vauvasta aikuistuviin nuoriin, ja
tää yhdistykselle terveisiä ja toiveita. Paljon ihania terveivammojen aste ja diagnoosit todella moninaisia, ei kaisiä tulikin ja toki myös moitteita ja toiveita. Seuraavassa
kille löydy juuri samankaltaista ikätoveria. Kannattaa kuitoiveita yhdistykselle.
tenkin lähteä mukaan – ystävyyksiä voi syntyä myös yli
Pohjois-Suomi
diagnoosirajojen.
Muutamassa vastauksessa toivottiin enemmän tapahtuNuoriso
Kysely jäsenille
Google Forms
1.11.2016
10.17yhdistys ei järjestä nuorille toimia -Pohjois-Suomeen.
Totta on, että pohjoisessa ei juuriMoitteena tuli myös,
että
kaan tapaamisia järjestetä ja syynä on
perheiden määrä, 25 mintaa.
Tähän selityksenä on se, että Näkövammaisten liiVanhempien viikonloput
16.2 %
lasten ikäjakauma ja pitkät
välimatkat.
Rovaniemen
seuton
nuorisotoimi
sitä järjestää, eikä päällekkäistä toiminLasten toiminta (Oo mun kaa! -kerhot, leirit)
63 40.9 %
dulla (postinumeroalueilla 96000–99999) on ainoastaan
taa ole kannattavaa tehdä. Poikkeuksena on yhdistykyksi jäsenperhe, jossa on alle 16-vuotias lapsi ja postinusemme järjestämä nuorten viikonloppu 13–16-vuotiaille,
Luetko itse Silmäterä-lehden?
meroalueilla 94000–95999 viisi alle 16-vuotiasta. Vasta Kylläjonne
vielä voi mennä hakemaan kokemusta ja rohkaisua
152 98.7 %
Oulun seudulla (90000–93999) löytyy 10 alle 16-vuotiennen
mukaan liiton toimintaan. SilmäteräEn
2 kuin
1.3 siirtyy
%
asta, mutta välimatka esimerkiksi Oulun ja Kuusamon
lehden seuraavassa numerossa esittelemme liiton nuori98,7%
välillä on yli 200 kilometriä.
sotoimen.
Kysely
jäsenille
Google
Forms
1.11.2016 10.17
Heikkonäköiset ja vaikeavammaiset
Kysely jäsenille - Google Forms
1.11.2016 10.17
Kysely jäsenille
- Google
Forms heikkonäköisen lapsen vanhempi koki jää1.11.2016 10.17
Yksi
lievästi
Vanhempien viikonloput
25 16.2 %
Vanhempien viikonloput
25 16.2 %
vänsä vaille vertaistukea, koska tapahtumiin
osallistu- 25 16.2
Yhdistyksen
määrä
on 551.63Kysely
Lasten
(Oo mun kaa! -kerhot,
leirit)
40.9lähti
% 329 perVanhempien viikonloput
% toiminta jäsenperheiden
Lasten toiminta (Oo mun kaa! -kerhot, leirit)
63 40.9 %
vienOnko
perheiden
lapset
olivat
vaikeammin
heelle,
Lasten
toiminta
(Oo mun kaa!vammaisia
-kerhot, leirit) ja 63 40.9
% joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä (yksi kysely/
Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?
toisaalta yksi vaikeasti monivammaisen lapsen vanhempi Kylläperhe).
Vastuksia tuli 153 eli 46,5 % kyselyn saaneista vastasi.
145 94.2 %
Luetko itse Silmäterä-lehden?
Luetko itse Silmäterä-lehden?
taas
näki,
että
yhdistys
keskittyy
liiaksi
vain
näkövamSidosryhmäkyselyjä
lähti 56:lle lasten parissa
työskentelevälle
Ei
9
5.8 %
Kyllä 152 98.7 %
Luetko itse Silmäterä-lehden?
Kyllä 152 98.7 %
maan. Kaikki perheet, riippumatta lapsen näkövamman Kyllä ammattilaiselle
57,1.
En
2 oli 1.3
%
152 98.7 % ja vastauksia tuli 32 eli vastusprosentti
En
2
1.3 %
vaikeudesta tai muista
Vastausprosentteja
molemmilta
ryhmiltä
voidaan
pitää
varsin
94,2%liitännäisvammoista ovat terveEn
2
1.3 %
tulleita yhdistyksen
tapahtumiin. Kun on kysymys noin 98,7%hyvänä.
98,7%
98,7%

Näin Silmäterää luetaan
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?

Onko Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?
Onko Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?
Onko
Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?
Saa vertaistu…
Saa tietoa so…
Saa tietoa pä…
Saa tietoa ap…
Saa tietoa aj…

145
1459
9

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

94.2 %
94.2
5.8 %
%
5.8 %

Kyllä

145

94.2 %

Ei

9

5.8 %

94,2%

94,2%
94,2%

Saa tietoa op…
Muu

Jos kysely ei tavoittanut

edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?
0
25
50
75 Jos vastasit
100
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?
sinua, päivitä yhdistykJos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?
Saa vertaistu…
Saa vertaistukea 101 69.7 %
Saa vertaistu…
Saa vertaistu… Saa tietoa sosiaaliturvasta
Saa%
tietoa so…
74
51
Saa tietoa so…
Saa
tietoa
päiväkodista
tai
koulusta
47
32.4
%
Saa tietoa so…
Saa tietoa pä…
Saa tietoa pä…
Kysely jäsenille - Google Forms
Saa tietoa apuvälineistä
83 57.2 %
Saa tietoa pä…
Saa tietoa ap…
Saa tietoa ap…
Saa
tietoa
ajankohtaisista
tapahtumista
120
82.8
%tietoa aj…
Saa tietoa ap…
Saa
Saa tietoa aj…
https://docs.google.com/forms/d/1gMFHRVeZch6iPtWMIdnMaZjnUwxXpGQY7S_2d2cNud0/viewanalytics
Saa tietoa opiskelusta ja työelämästä
56 38.6 %
Saa tietoa aj…
Saa tietoa op…
Saa tietoa op…
Muu
12
8.3
%
Saa tietoa op…
Muu
Muu
Muu
0
0
25
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100
0
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Oletko käynyt www.silmatera.fi -sivustoilla?
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Saa vertaistukea
Saa vertaistukea

101
101

69.7 %
69.7 %

selle ajantasainen sähköpostitietosi. Kätevimmin
se käy lähettämällä sähköpostia osoitteella nlt@silmatera.fi tai silmatera.fisivuilla ”päivitä jäsentietosi” -lomakkeellla.
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Reimakka
Aivan erityinen poika

ANNARIIKKA SIVONEN

Reimakka
Aivan erityinen poika

REIMAKKA – AIVAN ERITYINEN POIKA

alainen kehitysviivästymä
autettava. Reimalla on

man äiti. Silmäterä 3/2009.

n Reiman ja hänen
li pieni 2-vuotias poika ja
n tämän jälkeen Reima sai

Annariikka Sivonen

Tilaa Reimakka-kirja
Reimakka on hyvä kirja kenen tahansa vammaisen
lapsen vanhemman käteen. Se antaa uskoa lapsen
hyvään elämään vamman tuomista rajoituksista huolimatta.
Reimakka on paikallaan myös vammaisten lasten
parissa työtä tekevälle. Se avaa ovet arkeen, josta ei
puutu vuorenkorkuisia haasteita, ja näyttää miten ne
ylitetään.
Kaiken kaikkiaan, Reimakka ei ole kirja pelkästään
vammaisuudesta, vaan se kertoo äitiydestä, rakkaudesta ja elämästä tavalla, joka koskettaa ihan jokaista
lukijaa.

en vuoden ajan. Tuona
men kuukauden välein
taipaleen tapahtumia ja
rryksellä ja huumorilla – ja

Reimakka – Aivan erityinen poika
Teksti ja valokuvat: Annariikka Sivonen

en lapsen vanhemman
amman tuomista
myös vammaisten lasten
a ei puutu vuorenkorkuisia

Julkaisija: Näkövammaiset lapset ry 2016
ISBN 978-952-93-7392-5

NÄKÖVAMMAISET LAPSET RY

n vammaisuudesta, vaan
alla, joka koskettaa ihan

Sivumäärä: 68 s.

Tilaukset: ww.silmatera.fi -> Silmäterä-lehti –> muut julkaisut
Hinta: 18 euroa; yhdistyksen jäsenille 12 euroa
(sisältää postimaksun)

Ransun päivillä
Ihana Ransu Karvakuono juhli nimipäiviään 4.10. Tampereella. Päivän kunniaksi Ransu ry huomioi näkövammaisten lasten parissa tehtävän työn ja palkitsi Tampereen Oo mun kaa! -kerhon tarjoamalla Heinähattu,
Vilttitossu ja Rubensin veljekset -esityksen Tampereen
Komediateatterissa, jossa lapset pääsivät myös tutustumaan näyttelijöihin, heidän asuihinsa ja lavasteisiin.
Ransu ry on pirkanmaalainen hyväntekeväisyysyhdistys, jonka tunnushahmo on Ransu Karvakuono.
Yhdistys kerää varoja lasten, nuorten, vammaisten ja
vanhusten auttamiseksi. Varoja kerätään Ransu Fan Clubin jäsenmaksuista ja Ransu-tuotteiden myynnistä.

Nimipäiväsankari Ransu Karvakuono poseeraa avusta
jansa Pertti Nättilän ja Tampereen palkitun Oo mun kaa!
-kerhon Einari Helmiharjun kanssa.
n
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Menneisyys elää –
kirjoita muistosi ja voita kirkasvalolaite

Yhdistyksen kuva-arkistoja tutkimassa Kirsti Hänninen, joka toimi hallituksen jäsenenä 1980-luvulla, Sokeain lasten
tuki ry:n toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korpi, joka työskenteli aikoinaan leireillämme sekä yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1983–1984 toiminut Leena Herranen.

Palkintona:
Aurora 2x36 DIM, kirkasvalolaite
Innolux Aurora on aaltomaisesti muotoiltu, himmennettävä kirkasvalolaite,
joka soveltuu myös tavalliseksi sisustusvalaisimeksi silloin, kun sitä ei käytetä
kirkasvalohoitoon.
Aaltomainen varjostin läpäisee miellyttävän tasaisesti valoa. Valaisimessa on
harjattu, tyylikäs teräsrunko ja tukeva
jalusta.

Vuosien varrella yhdistyksemme monet hauskat tapahtumat on tallennettu mustavalkoisiin
tai nyt jo väriään menettäviin valokuviin. Lapset,
jotka kuvien leireillä ja retkillä leikkivät, ovat kasvaneet aikuisiksi ja kulkeneet omille teilleen.
Vanhat leirikuvat eivät ehkä ole teknisesti taidokkaita, mutta niistä voi aistia noiden kesäisten
päivien ja talvisten rinteiden ainutkertaisen tunnelman. Silloin elettyjen hetkien muistot ovat
varmasti jääneet mukana olleiden sydämiin.
Lokakuussa pyysimme muutamia veteraaniyhdistysläisiä katsomaan kuva-arkistoamme ja
poimimaan sieltä tärkeitä tapahtumia ja hetkiä
menneiltä vuosilta. He selasivat kuvia ja merkitsivät niihin nimiä, jotka kuvia katsellessa nousivat mieleen.
Nyt kuva-arkistomme alkaa olla järjestyksessä,
mutta olisi hauska täydentää historiaa myös tarinoilla. Millaisia muistoja sinulla on yhdistyksen
tapahtumista? Mikä oli mieleenpainuvaa ja koskettavaa? Mitä kommelluksia sattui? Mitkä kokemukset ja ketkä ihmiset ovat jääneet mieleesi?
Lähetä leiri- tai yhdistysmuistosi:
leena.honkanen@silmatera.fi
tai Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki
Liitä mukaan yhteystietosi
Niiden kesken, jotka ovat lähettäneet kertomuksensa 23.1.2017 mennessä, arvotaan
Aurora 2x36 DIM, kirkasvalolaite.
Lähetettyjä tarinoita voidaan myöhemmin käyttää yhdistyksen julkaisuissa.

Uutiskirje tulee!
Näkövammaiset lapset ry:n uutiskirje ilmestyy jälleen tammikuussa.
Kirjeen voit käydä tilaamassa yhdistyksen nettisivuilta
www.silmatera.fi -> Tilaa uutiskirje.
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Oo mun kaa! -kevät
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa!
-kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kerhoja ohjaavat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.
Ohjelmassa mm. leikkejä, pelejä, kädentaitoja, liikuntaa ja
leivontaa. Tarkempi ohjelma syksyllä: www.silmatera.fi

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
12.1., 9.2., 9.3., 6.4. ja 11.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kerhotila
(Kuninkaankatu 8 A 4)
9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5.

Muista!
Oo mun kaa! -ikäisillä on kesäisin oma leiri. Ensi kesänä
leiri järjestetäään Kanneljärven opistolla Lohjalla 5.–9.6.
Lisää tietoa leiristä löytyy: silmatera.fi –> Toiminta.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18-20,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.
Ilmoittautuminen www.silmatera.fi -> Toiminta
Tiedustelut: aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080
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Syksyllä Oo mun kaa!
-puutyöilloissa valmistui mm. hyönteishotelleja.
n

S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 6

Oo mun kaa! -kokkausillat

Koruja tekemään

Tutut Martat, Anni ja Erja- Maria, opastavat kevään
aikana Oo mun kaa! -kokkailijoita erilaisten leivonnaisten pariin.
Mukaan mahtuu kuusi lasta/kerta. Kerhoon on toivottavaa osallistua yhdessä vanhemman tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Kerho on lapsille
ilmainen.
Voit ilmoittautua joko yhteen, kahteen tai kolmeen
kerhokertaan.
Paikka: Leikkipuisto Traktori, Tyynelänkujanpää,
Malmi

Korupaja sokkotreffeillä
Jaatisen Majalla 5.2.2017 klo 16–18

Ilmoittaudu
korupaja-sokkotreffeille:
www.silmatera.fi ->
Toiminta
26.1. mennessä.

Ohjelma
Tiistaina 14.2. klo 18–20
Ystävänpäivänä laskiaispullaa
Leivotaan laskiaispullia
Tiistaina 14.3 klo 18–20
Retkieväs
Leivotaan pitaleipiä ja tehdään niihin erilaisia täytteitä (liha/kasvis/vihannes)
Tiistaina 11.4 klo 18–20
Pääsiäinen
Leivotaan ja koristellaan pääsiäismuffineita
Yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry & Malmin
Martat
Ilmoittaudu kokkausiltoihin: www.silmatera.fi ->
Toiminta
Huom! Jokaiseen kerhokertaan ilmoittaudutaan
erikseen. Koska paikkoja on rajallisesti, pyrimme
täyttämään paikat siten, että jokainen hakija pääsisi mukaan vähintään yhdelle toivomalleen kokkauskerralle.
Tiedustelut:
aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkola,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080.
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H

ei, olen Anna ja näkövammaisen 8-vuotiaan Kaarlon isosisko. Osa tietää minut korutyttönä kerättyäni ison summan rahaa
uudelle lastensairaalalle huutokauppaamalla tekemiäni koruja facebookissa (facebook.
com/annankorut). Tulen tekemään kanssanne koruja helmikuun perhetapaamiseen.
Korupaja on tarkoitettu kaikille korunteosta
kiinnostuneille, mutta toivon että alle 12-vuotiailla olisi aikuinen apunaan. Materiaaleina käytämme lähinnä lasihelmiä ja korut tehdään koruvaijeriin. Jos sinulla on omat korupihdit, niin ota
ne mukaasi. Itse koukutuin korun tekemiseen
ollessani sairaalassa pitkiä aikoja ja tekeminen
oli vähissä. Korujen kanssa puuhailu on mukavaa ajanvietettä ja joskus hiukan terapeuttistakin. Etenkin kun keräilee pudottamiaan helmiä
lattialta. ;)
Tapaamisiin,
Anna Rukko
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Koulunkäynti
sujuvaksi
Näkövammaisten liiton tuore järjestöjohtaja ja entinen koulutuspoliittinen

Teksti Leena Honkanen

suunnittelija Sari Kokko, tuntee koululaisten asiat paitsi työn myös omien
kokemustensa kautta. Hän tietää, että koulujärjestelyissä kannattaa olla
liikkeellä mieluummin vähän liian ajoissa kuin liian myöhään.

K

oulussa puitteiden pitäisi
olla kunnossa ja välineiden käytettävissä silloin
kun niitä tarvitaan.
– Heikkonäköinen ammattikorkeakouluopiskelija kertoi heti opintojen
alussa ammattikorkeakoululle, että tarvitsisi portaisiin kontrastiteipit, jotta näkisi
askelmien reunat. Ilman kontrastia portaat olivat samanlaista massaa eikä tasoeroja voinut nähdä, kertoo Sari Kokko.
– Kyllä sinne raidat saatiinkin – juuri
ennen kuin opiskelija valmistui eli yli kolme vuotta opintojen alkamisen jälkeen.
Tämä esimerkki hitaudesta naurattaa,
mutta on katkeraa todellisuutta monessa oppilaitoksessa. Juuri siksi vanhempien on hyvä paneutua lapsensa koulutien
tarpeisiin, jotta järjestelyjä osataan miet-
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tiä ajoissa yhdessä ammattilaisten kanssa.

Ajatukset koulutiehen jo
4-vuotiaana
– Pienen näkövammaisen lapsen vanhemmille voi tulla yllätyksenä, kuinka varhain kouluun lähtöä pitää alkaa suunnitella. Vaikka kuntoutusohjaajan tehtävänä onkin laittaa asiat liikkeelle, on vanhempienkin hyvä tietää, mitä kaikkea pitää valmistella ja varmistaa ennen koulun alkua, Sari Kokko sanoo,
– Näkövammaisen lapsen koulutien
valmistelu alkaa jo nelivuotiaana. Silloin
koulutulokkaalle haetaan pidennettyä
oppivelvollisuutta ja samalla kunta saa
tiedon pienestä näkövammaisesta koululaisesta.
– Jos lapselle tehdään päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, hän voi osal-

listua varhennettuun esiopetukseen jo
5-vuotiaana. Varhennettu eskari ei ole
pakollinen, vaan varsinainen oppivelvollisuus alkaa esikoulussa 6-vuotiaana.
Tarvittaessa lapsi voi jatkaa ylimääräisen
eskarivuoden 7-vuotiaana, ellei hän ole
käyttänyt mahdollisuutta varhennettuun
esiopetukseen. On hyvä muistaa, että kunnan on tehtävä pidennetystä oppivelvollisuudesta päätös. Siitä voi valittaa, mikäli tuntee asian olevan ratkaistu väärin.

Pedagoginen tuki Valteri
Onervasta
– Integroidusti kouluaan käyvän näkövammaisen lapsen koulunkäynnin pedagoginen tuki tulee Jyväskylästä Valteri Onervasta. Ruotsinkieliset saavat saman tuen Valteri Skillasta.
Onervan tai Skillan palvelujen piiriin
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Sari Kokko sokeutui peruskoulun viimeisellä luokalla,
mutta opetteli sinnikkäästi näkövammaistaidot, niin
että pystyi jatkamaan lukiossa oman ikäluokkansa mukana. Lukiosta hän jatkoi yliopistoon ja valmistui kasvatustieteen maisteriksi.
Hän on myös heikkonäköisen abiturientin äiti, joten peruskoulu ja lukio näkövammaisen lapsen kannalta on
tullut tutuksi myös oman keittiön pöydän ääreltä.
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lapsi on hyvä ilmoittaa 4-vuotiaana. Ilmoituksen tekevät lapsen vanhemmat ja
se on vapaaehtoista.
Onervan ohjauksen piirissä olevat oppilaat käyvät Jyväskylässä tukijaksoilla,
joiden aikana harjoitellaan apuvälineiden
käyttöä, opiskelutekniikoita, liikkumistaitoa ja muita kouluarjen tärkeitä asioita.
Tukijaksoilla he myös tapaavat ikäisiään
näkövammaisia lapsia. Näiden jaksojen
vertaistuellista merkitystä ei voikaan liikaa korostaa.
– Opettajille ja koulunkäynninohjaajille Valteri järjestää koulutusta, jossa he
saavat tietoa näkövammaisen lapsen ohjauksesta. Ja sieltä kunta ostaa myös ohjaavan opettajan käynnit lapsen omaan
kouluun. Kaikki Valteri Onervan palvelut ovat lapsen kotikunnan maksettavia, joten joissakin taloudellisesti ahtaalla
olevissa kunnissa saatetaan palveluiden
hankkimista vältellä, Sari Kokko sanoo.

Avustaja – kulu vai
välttämättömyys?
Koulunkäynnin sujumisen kannalta monelle välttämätön tuki on oma avustaja eli
koulunkäynninohjaaja.
– Tässäkin asiassa kuntien säästötoimet näkyvät, oman avustajan sijaan tarjotaan mielellään luokkakohtaisia avustajia. Näkövammaisella lapsella on koulussa kuitenkin paljon erityistarpeita, kuten
muunnettavia oppimateriaaleja ja opastuksen tarvetta, joka vaatii paitsi aikaa
ja myös avustajan perehtyneisyyttä näkövammaisuuteen.
– Avustajan rooli oppimateriaalien
muuntamisessa on tärkeä, koska nykykoulussa opettajilla on paljon omaa materiaalia, joka avustajan pitää osata muuntaa avustettavalleen sopivaksi. Avustaja
on myös tärkeässä roolissa lapsen integroitumisessa luokkayhteisönsä jäseneksi.
– Jos lapsella on tarvetta iltapäiväker-
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hoon, sielläkin tarvitaan avustajaa.
– Hyvä, osaava avustaja ei ole itsestään
selvyys, ja siksi avustajan rekrytoimiseen
kannattaa panostaa. Kun avustajaa valitaan, olisi hyvä, että lapsi voisi tavata hänet, jotta näkisi miten avustajan ja avustettavan kemiat pelaavat. Valitettavasti
koulussa tämä ei yleensä ole mahdollista, sillä kunta tai koulu päättävät, kenet
avustajaksi otetaan. Sen sijaan vapaa-ajalle tarvittavan avustajan voi palkata perhe itse, koska se on vammaispalvelulain
mukainen tukitoimi.

Itsenäisyyttä liikkumiseen
Koulupäivään kuuluu paljon muutakin
kuin pulpetissa istumista. Näkövammaisen lapsen osalta pitää miettiä, miten koulumatka tehdään, miten siirrytään luokasta välitunnille, leikitään pihalla tai vaihdetaan luokkahuonetta.
– Vaikka lapsella olisikin avustaja, tavoite on, että lapsi pystyy toimimaan ja
liikkumaan niin itsenäisesti kuin mahdollista. Siksi koulutiloissa liikkumista pitää
harjoitella ja tehdä luokkaan ja käytäville tarvittavat muutostyöt jo ennen oppilaan tuloa.
– Useimmiten sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset koululaiset kulkevat taksilla,
ellei koulu ole kodin lähellä. Jos avustajan tunnit riittävät, hän voi hakea lapsen
kouluun ja saattaa taas takaisin kotiin.
Tämä on tietenkin hyvä asia, silloinhan
tulee ulkoilua, liikuntaa ja liikkumistaitoakin vähän siinä sivussa. Jos lapsi pystyy jossain iässä kulkemaan matkan itsenäisesti, matkan harjoitteluun saatetaan
tarvita liikkumistaidonohjaajaa.

Oppimateriaalit ja apuvälineet
– Koulunkäynnissä tarvittavat apuvälineet
maksaa alakoulussa opetustoimi tai terveydenhuolto. Yläkoulussa mukaan tulee
Kela. Apuvälineiden tarve voi vaihdella

vuosien kuluessa, joten niiden tarvekartoitus on tärkeä tehdä tarpeeksi usein.
– Digitaalisten oppimateriaalien käyttö lisääntyy koko ajan. Valitettavasti läheskään kaikki niistä eivät ole saavutettavia apuvälineitä käyttäville. Celian tuottamat Luetus-kirjat, äänikirjat ja pistekirjat
ovat korvaamattomia. Lisäksi Celia tuottaa kohokuvia ja -karttoja.
– Koulukirjojen kohdalla täytyy muistaa, että niiden tuottaminen on aikaa vievää. Opettajien täytyy päättää jo varhain
keväällä seuraavana syksynä käyttöön
otettavat oppikirjat ja tilata ne Oppariverkkokaupasta. Tämä on tärkeää, jotta
näkövammainen oppilas saa kirjan silloin kuin muutkin oppilaat.

Kun peruskoulu päättyy ja kuudentoista ikävuoden rajapyykki lähestyy, tullaan
taas muutosten eteen, siihenkin kannattaa alkaa valmistautua jo ajoissa, muistuttaa Sari Kokko.
n
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Vauvan näkö

ensimmäisen ikävuoden aikana
Teksti: Lea Hyvärinen, lääketieteen tohtori, professori

E

nnen vauvan syntymää ja synnytyksen aikana
vanhemmat ja lähisukulaiset toivovat, että odotettu lapsi olisi terve ja siirtävät syrjään ajatukset
vaaroista, joita liittyy syntymiseen. Kun vauva on
syntynyt ja avaa silmänsä katselemaan, ilo pienestä ihmisestä on sanoin kuvaamaton. Kun sitten kätilö sanoo vauvan vaikuttavan terveeltä, vanhemmat voivat keskittyä
ihailemaan pienokaistaan. Jos lähisuvussa on periytyviä
sairauksia, joita ei ole voitu sulkea pois raskauden aikana, niiden selvittäminen on vielä tehtävä ennen kuin tiedetään lapsen olevan joka suhteessa terve. Näiden pienokaisten seuranta on tarkempaa kuin muiden vastasyntyneiden, mutta jokaisen vauvan kehityksen ja äidin voinnin seuranta on meillä huolellista erityisesti ensimmäisen
ikävuoden aikana.
Jos kyseessä on ensimmäinen lapsi, vanhemmat ovat
raskauden aikana saaneet paljon tietoa vastasyntyneen
vauvan toiminnoista ja hoidosta ja tietävät, että vuorovaikutus vauvan ja vanhempien välillä on herkkää ja suuren
ilon aihe. Heille ei yleensä ole kerrottu vauvan erikoisesta
näkökyvystä, mutta se voidaan mainita tässä yhteydessä.
Vauvat käyttävät kahdesta näköradasta vain toista, joka
kuljettaa matalakontrastista, nopeasti liikkuvaa näkötietoa, ei sitä, jonka toimintaa mitataan korkeakontrastisilla
näkötauluilla. Vauvan tärkein katselun kohde on äidin
kasvot, jolla ilmeet liikkuvat nopeasti hentoina varjoina.
Siksi vastasyntynyt voi katsella tarkkaavaisesti äidin kasvoja ja silmiä ja jopa kopioida äidin ilmeitä.

Vastasyntynyt vauva voi vastata äidin hymyyn
Jos vastasyntynyt ei ole rasittunut synnytyksen aikana
vaan on hereillä, hänellä on myötäsyntyinen kiinnostus kasvoihin, erityisesti hymyileviin kasvoihin (Kuva 1).
Jo ennen syntymää aivoissa on kehittynyt tehokas peilisolujen hermoverkosto, joka vastaanottaa näkötiedon
kasvojen ilmeliikkeistä ja siirtää sen vauvan kasvolihaksia ohjaavaksi toiminnaksi, jolloin vauvan kasvoille syntyy
hymyvaste. Se on ilon aihe vanhemmille, mutta samalla
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myös vauvalle, koska tapahtumaan liittyy myös hyvän
olon tunne vauvan aivoissa. Samalla iloinen vuorovaikutus luo alun kiintymykselle, joka vahvistuu aina, kun
vauva näkee hymyilevät kasvot. Ilo ja läheisyyden ja hoivan tunteet luovat turvallisen alun vauvan kehitykselle.

Kuva 1. Tämä vastasyntynyt vauva oli virkeä ensimmäisenä elinpäivänään,
sai napakan katsekontaktin ja kopioi terapeuttiäidin selkeitä ilmeliikkeitä.

Kaikki vauvat eivät ole virkeitä ensimmäisenä elinpäivänään vaan aktivoituvat vasta vähitellen hakemaan katsekontaktia ja kopioimaan ilmeliikkeitä kuuden viikon
ikään mennessä. Silloin neuvolakorttiin tulee merkintä
katsekontaktista, joka on näön kehityksen ensimmäinen
virstanpylväs.

Katsekontakti, näön kehityksen ensimmäinen
virstanpylväs
Joskus kuulee väitteen, että vastasyntyneen näkö on niin
huono, ettei sitä voi mitata. Kuten kuvasta 1 voi nähdä,
vastasyntynyt voi löytää katsekontaktin ja kopioida
ilmeitä. Vauva ei siis ainoastaan näe vaan pystyy myös
työstämään näkemäänsä peilisoluverkoston avulla ja
kopioimaan ilmeitä. Jotkut vastasyntyneet voivat kopi-
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oida niinkin vaikean liikkeen kuin kielen työntämisen ulos
suusta, jopa kolme kertaa peräkkäin.
Jos katsekontakti ei ole kiinteä kuuden viikon iässä,
vauvan vanhempia neuvotaan juttelemaan ja hymyilemään vauvalle useita kertoja päivässä ja tuomaan vauvan pienet kädet kasvoille, jotta vauva saa myös tuntoon
perustuvan kontaktin vanhempiin.

Kuva 2. Kahdeksan viikon ikäinen vauva kommunikoi vuorotellen kummankin vanhemman kanssa.
Jos katsekontakti ei vanhempien aktiivisesta kanssakäymisestä huolimatta ole kehittynyt kahdeksan viikon iässä,
vauva lähetetään silmälääkärin tutkimukseen kiireellisellä
lähetteellä. Kiireen syy on vanhempien ahdistus ja huoli
siitä, ettei heillä ole kontaktia vauvaansa. Vauva kokee
vanhempien ahdistuksen ja on stressitilanteessa, mikä ei
ole lainkaan hyväksi vauvan kehitykselle, siitä kiire.
Viivästyneen katsekontaktin syy on yleensä helposti
tutkittavissa: vauvalla on suuri kaukotaittoisuus, suuriasteinen myooppinen astigmatismi (likitaittoisuus ja hajataittoisuus) tai lähelle tarkentaminen ei toimi vielä. Nämä
kolme poikkeavuutta tavanomaisesta kehityksestä aiheuttavat kuvan sumentumisen vauvan verkkokalvolla, jolloin vauva ei näe aktivoivaa kasvokuvaa ja siksi ei reagoi. Poikkeavuudet on helppo korjata lähilaseilla, joiden
avulla kuva verkkokalvolla on kirkas.
Kun oikeanvahvuiset silmälasit laitetaan vauvan silmien
eteen, vauva on hetken hämmästynyt ja reagoi muutaman sekunnin kuluttua äidin hymyyn tyypillisellä ”sosiaalisella hymyllä”.
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Kuva 3. Kuvat ovat yksittäiskuvia ensimmäisestä VHS-videosta, jolla näön korjaantuminen lähilaseilla voitiin ikuistaa vuonna 1996.
A, Tämä nelikuinen vauva
käänsi päänsä poispäin, jos
äiti tuli lähelle (mitä lähempänä äiti on, sen suttuisemmaksi kuva verkkokalvolla muuttuu, jos vauva ei akkommodoi).
B. Lähilasit vauvan silmien edessä ovat +4-vahvuiset (perustaittovoima +1 ja
korjaus 30 senttimetrin lähietäisyydelle on +3. (Videot referensissä #2).
C. Muutaman sekunnin kuluttua vauva konvergoi eli
silmät kääntyivät sisäänpäin, jolloin silmien kuvat
tulivat päällekkäin ja fuusioituivat yhdeksi selkeäksi
kuvaksi. Samalla vauva hymyili ensimmäistä kertaa äidilleen. (Videot 1a ja 1b)
Pienten vauvojen silmälasien tekeminen on usein vaikeaa, koska sopivia sankoja on vaikea löytää. Lasien sangoista on nyt saatu kansainvälinen suositus, joka korostaa sankojen merkitystä lasien mukavalle käytölle1.
Optikko voi mitata kasvojen tärkeimmät mitat ja niiden
perusteella tilata sangat, jotka sopivat. Pieniä sankoja
on harvoin optikon varastossa, koska niiden kysyntä on
vähäistä. Jotkut vauvat alkavat karsastaa sisään päin siinä
vaiheessa, kun myöhästynyt lähelle tarkentaminen kehittyy. Karsastuksen haitallista vaikutusta yhteisnäön kehittymiselle voidaan vähentää silmälasien avulla (Kuva 4).
Karsastustilannetta seurataan riittävän usein.
Katsekontaktin viivästymisen syy on harvoin kasvosokeus, prosopagnosia. Jos vauvan silmät ovat rakenteellisesti normaalit ja akkommodaatio toimii, kasvosokeus
tulee muistaa katsekontaktin viivästyessä. Katsekontaktin alkamista ei pidä jäädä odottamaan, koska kasvo-
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Näön osuus vauvan toimintojen
kehittymisessä

Kuva 4 A. Oikean silmän edessä on voimakas lähilinssi,
jonka kuva on sama kuin vasemman silmän edessä olevan
lasin lähiosan kautta näkyvä kuva.

Kuva 4 B. Kauas katsoessa vasen silmä katsoo lasin yläosan
kautta ja näkee kirkkaan kuvan. Oikean silmän kuva on sumuinen, jolloin vauva ei näe kaksoiskuvia ja siten oikea silmä ei laiskistunut.
sokeutta ei pienen vauvan kohdalla pystytä diagnostisoimaan vaan kokonaiskommunikaation opettaminen
vanhemmille pitää aloittaa välittömästi osana varhaiskuntoutusta, jotta vanhemmat pääsevät rakentamaan
vuorovaikutusta muiden aistien avulla. Samalla lastenneurologin tulee tutkia vauva mahdollisten muiden viiveiden toteamiseksi, jotta niitäkin toimintoja voidaan harjoitella. Vanhempia neuvotaan jatkamaan hymyilyä ja katsomaan vauvaa silmiin, koska visuaalisen kommunikaation lisääntyessä katsekontakti saattaa alkaa ennen kuin
kokonaiskommunikaatiota on päästy harjoittelemaan.
Kokonaiskommunikaatio on normaali osa vauvan hoitoa,
koska vauva tutustuu vanhempiinsa ja kokee turvallisuuden kasvokontaktin, kosketuksen ja samoina toistuvien
liikkeiden välityksellä. Ne luovat vauvan maailman, jossa
vanhemmat ovat keskiössä. Koska visuaalinen kontakti
on matalilla kontrasteilla ja perustuu liikkeeseen, monet
heikkonäköiset vauvat näkevät riittävästi etsiäkseen katsekontaktia. Sitä auttaa, jos vanhemmat käyttävät tummia silmälasisankoja ohjaamaan vauvan katsetta. Linssejä
ei tarvita, ilman niitä pienet kädet pääsevät helpommin
tunnustelemaan silmien seutua vanhemman ohjatessa
käsien liikkeitä. Tämä sopii hyvin näkevän vauvankin
kommunikaation tueksi ja tutustuttaa vanhempiin.
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Näkö on keskeinen oppimisen kanava kommunikaatiossa, varhaisessa vuorovaikutuksessa, kiintymisessä, tilakäsitteen kehittymisessä, silmien liikkeiden ja kaikkien
muidenkin liikkeiden kehittymisessä. Jos näkö on poikkeava eikä tue keskeisten toimintojen kehittymistä, se
tulee korvata vauvan hoidossa ja kommunikaatiotilanteissa tuntotiedon ja toistuvien rytmisten liikesarjojen
avulla. Ne vauva oppii tunnistamaan osaksi päiväänsä.
Kädet ovat kaikkien vauvojen ja lasten oppimistilanteissa heidän ”toiset silmänsä”, jotka antavat abstraktille
näköinformatiolle konkreettisen sisällön, haptisen muodon, esineen pinnan taktiiliin eli tuntotietoon perustuvan rakenteen, painon, lämpötilan ja voiko sitä puristaa ja
näin kokea esineen eri ominaisuuksia, jotka yhdistetään
aivoissa yhdeksi kokonaisuudeksi. Jos näön varhaiskehityksen viivästymiä ei tutkita, hoideta ja tueta varhaiskuntoutuksella, vauvan kehitys saattaa joutua pois raiteiltaan
ja johtaa kehityshäiriöihin.

Sosiaalinen hymy, vauvan näön kehityksen
toinen virstanpylväs

Kuva 5. Tämä vauva on oppinut tervehtimään aikuisia valloittavalla hymyllä ja saanut vastaukseksi samanlaisia ystävällisiä hymyjä, jotka herättävät hänessä tunteen, että hän
on rakastettu ja hyväksytty.
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Kolmannen kuukauden aikana aikuisen aktivoima hymyvaste kehittyy vähitellen vauvan spontaaniksi tervehdykseksi, kun aikuinen tai lapsi lähestyy häntä. Vauvasta on
tullut sosiaalinen toimija, jonka valloittava hymy kietoo
vanhemmat vauvan pikkusormen ympärille.

Käden löytyminen, käden liikkeiden
seuraaminen, kolmas kehityksen virstanpylväs
Kun vauva huomaa käden liikkeen ja saa käden pysähtymään tarkempaa tutkimista varten, hän on saavuttamassa näön kehityksen kolmannen virstanpylvään. Pienet sormet muodostavat juovastoa muistuttavan kuvion,
joka aktivoi kumpaakin näkörataa, niin tektopulvinaarista, matalakontrastista liikkuvaa visuaalista informaatiota siirtävää rataa kuin retinokortikaalista rataa, joka on
alkanut siirtää korkeakontrastista informaatiota, värejä ja
vähän matalakontrastista informaatiota ja liiketietoa. Näiden kahden radan kuljettama tieto yhdistyy aivokuorella, missä ei enää pystytä erottamaan eri teitä tullutta
näkötietoa toisistaan. Näkötieto on järjestetty uudelleen muotoon, jossa sitä voidaan käyttää korkeammissa
toiminnoissa ja alkaa muistuttaa aikuisten käyttämää
näkötietoa.

Kun vauva on tullut tietoiseksi käsistään, niistä tulee mieluinen leikkiväline. Kun sormet liikkuvat, niiden muodostama kuvio muuttaa muotoaan vähän kerrallaan ja yhdistetään yhdeksi summakuvioksi, joka voidaan tunnnistaa
sen eri variaatioina.
Jos tietoisuus käsistä ei ilmaannu eikä vauva katsele
käsiään, häntä voidaan auttaa löytämään kätensä laittamalla ne pinnalle, jossa on selviä tuntoeroja sormin tutkittavaksi (Kuva 7). Kun sormet tuntevat jotain uutta, silmät
kääntyvät katsomaan käsiä, minkä jälkeen näitä uusia
ilmiöitä tutkitaan suulla.
Käsien löytämistä auttaa myös fysioterapiassa usein
käytetty käsien kohtaaminen keskiviivassa, jolloin käsiä
ohjataan tukemalla kyynärpäistä, jotta käsien kohtaaminen on vauvan toimintaa. Tietoisuus keski-viivasta on tärkeä kokemus, joka usein helpottaa motorista kehitystä.

Kuva 7.
A. Tämä neljän kuukauden ikäinen vauva
ei ollut löytänyt käsiään ja siksi ne laitettiin selkeän visuotaktiilisen kuvion päälle.
B. Kun sormet koskettivat kohokuvaa, vauva katsoi kättään.

Kuva 6. Tämä vauva on huomannut kätensä ja saanut sen
pysähtymään paikalleen tarkempaa tutkimista varten. Kun
vauva tuntee sormien liikkeen ja näkee sen, siinä on ihmettelemistä kerrakseen.

C. Kumpikin käsi tutkittiin sitten tarkasti suulla, jonka antama tieto tässä iässä
on luotettavin.

(Photo: Akito’s hand regard 20150120, YouTube link - https://www.
youtube.com/watch?v=GmgoHKead_M).
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Tietoinen tarttuminen, neljäs näköön liittyvä
kehityksen virstanpylväs
Kun vauva on tottunut käyttämään käsiään, hän kiinnostuu seuraamaan muiden lasten ja aikuisten käsien
liikkeitä ja yrittää kopioida niitä. Tässä kehitysvaiheessa
saman ikäisten ja vähän vanhempien vauvojen leikin seuraaminen antaa hyvän mallin käden ojentamisesta ja sillä
tarttumisesta (Kuva 8). Kuvassa näkyvä vuorottelu katsomisessa ja tekemisessä kertoo liikemallien kokeilusta.
Maaleina on käytetty lapselle sopivaa paksua liuosta,
kuten jugurttia, joka on helposti pestävissä lapsen vaatteista ja joka saa joutua myös suuhun. Varhainen taideterapia on hauskaa sekä vauvoille että heidän vanhemmilleen, jotka samalla voivat jutella yhteisistä intresseistä.

Kuva 8. Kun vauvat jaksavat käyttää käsiään makuulla,
maalaaminen on hauska leikkitilanne, joka harjoittaa näköä
ja motoriikkaa. Kuvat ovat Porin Taidemuseon vauvoille järjestämästä toiminnasta (Kuva Päivi Setälä).
Tietoinen käden käyttö esineisiin kurkottamiseksi ja tarttumiseksi avaa uuden kokemusmaailman. Kun vauva toistaa näkemäänsä liikkeen, hän oppii, mitä sillä saa aikaan
ja näin kehittyy tulkitsemaan aikuisten ja lasten liikkeiden päämääriä ja tarkoitusta, mikä on tärkeä vaihe sosiaalisessa kehityksessä ja toisten henkilöiden intuitiivisessa
ymmärtämisessä.

Kuuden kuukauden iässä silmät ovat suorassa
Kyseessä ei ole varsinainen näön kehittymisvaihe, koska
silmät ovat olleet jatkuvasti suorassa jo monta kuukautta
vaan muistutus niille perheille, joissa on esiintynyt taitto-
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virheiden eroja silmien välillä, mikä on johtanut toisen silmän ”laiskistumiseen”, amblyopiaan ilman karsastusta.
Näiden perheiden vauvojen taittovirheet kannattaa mittauttaa silmälääkärin vastaanotolla viimeistään tässä vaiheessa, jotta mahdollisesti tarvittavat silmälasit tulevat
käyttöön ehkäisemään amblyopiaa. Ajoittainen karsatus
tässä iässä on myös syy silmien tutkimiseen.

Kuva 9. Ensimmäisen vuoden loppupuolella vauvat ovat
liikkeessä suuren osan päivää, konttaavat, nousevat pystyyn huonekaluja vasten ja alkavat liikkua ”puita pitkin”. Tämä aktiivinen vauva on hyvä esimerkki tyypillisesti kehittyvästä vauvasta, jonka silmät ovat suorassa ja jolla on lähisuvussa silmien eriparisuutta, joten hänkin on menossa
tutkimuksiin varmuuden vuoksi. Amblyopia (”laiska silmä”)
on paljon helpompi ehkäistä kuin hoitaa. Silmien taittovoiman eriparisuus, anisometropia ei aiheuta mitään oireita,
vaikka se olisi jo aiheuttamassa näöntarkkuuden laskua toisessa silmässä, siksi tutkimus on välttämätön.
Terveet vauvat ovat oppineet kopioimaan aikuisten ja
toisten lasten tekemisiä ja ovat innokkaasti auttamassa
kaikissa kodin touhuissa, joista heidät usein täytyy siirtää turvaan syöttötuoliin tai sänkyyn seuraamaan tapahtumia ja kommentoimaan niitä. He tuntevat monta tärkeää paikkaa, erityisesti ne kaapit, joissa on mieluisimmat
ruoat. Päivillä on tuttu rytmi, joka tuo perusrakenteen elämään.

Perheenjäsenten tunnistaminen ennen kuin he
puhuvat
Perheenjäsenten erottaminen vieraista henkilöistä kehittyy 7–10 kuukauden iässä. Aluksi erottaminen
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on enemmän vaatteiden tai kampauksen perusteella
tapahtuva, mutta sitten vauva tunnistaa perheenjäsenet
myös kodin ulkopuolella, vaikka heillä olisi epätavallinen
vaatetus.
Jos vauva ei tunnista kasvojen perusteella, mutta tunnistaa heti, kun kuulee äänen, näkö pitää tutkia tarkkaan. Kyseessä voi olla likitaittoisuus tai muu taittovirhe,
joka on helppo korjata laseilla. Toisaalta, silmät voivat olla
täysin terveet ja näkökin vaikuttaa normaalilta kaikkien
tavallisten mittausten perusteella. Silloin kyseessä voi olla
kasvonpiirteiden tunnistamisen vaikeus, joka voi esiintyä periytyvänä erikoisuutena tai johtua hyvin vähäisestä
muutoksesta aivojen tunnistamistoiminnoissa. Tilanne
voidaan selvittää tarkkaan, jos huomioidaan kommunikaatiota tuttujen henkilöiden kanssa, toisaalta uuden
henkilön kanssa, joka juttelee lapsen vanhempien kanssa
ja sitten juttelee lapsen kanssa.
Jos lapsi vähän aikaa tutustuttuaan uuden aikuisen
ääneen, ”juttelee” tämän kanssa, mutta seuraavana päivänä ei tunnista tätä ennen kuin hän sanoo jotain,
kyseessä on kasvojen tunnistamisen vaikeus eikä ”autistiset piirteet”. Näillä lapsilla on vaikeuksia lasten ryhmissä,
koska vaatetus vaihtelee päivästä toiseen ja äänten tunnistaminen on vaikeampaa kuin aikuisten äänten. Nämä
lapset tarvitsevat ohjausta henkilöiden tunnistamisessa ja
heidän vaikeutensa pitää huomioida päiväkodissa, jossa
jokainen sanoo nimensä silloin kun puhuttelee kasvosokeaa lasta. Tehokkainta on sopia kullekin työntekijälle
selkeä erityispiirre vaatteissa tai koruissa, josta lapsi voi
muistaa henkilön nimen.

liikkuviin verhoihin, mutta kun äiti menee lähemmäs vauvaa, tämä kääntää päänsä poispäin, mikä on äidille ahdistava havainto. Poikkeuksetta kyseessä on ollut joko korkea kaukotaittoisuus (tavallisin tilanne) tai akkommodaation puutteellisuus muuten terveellä vauvalla, jolla on
ollut selvä hapenpuute synnytyksen yhteydessä. Riskivauvat tunnetaan hyvin, mutta heidän kehityksensä seurannassa on puutteita.
Voimakas likitaittoisuus yhdistettynä suuriasteiseen
hajataittoisuuteen on harvinainen, minkä vuoksi näitä
vauvoja nähdään harvoin varhaiskuntoutuksessa.
Jos vauvalla on sairaus, johon liittyy hypotonia, lihaksiston heikkous, niin myös silmien sisäiset lihakset voivat
olla heikot eli lähelle tarkentaminen ei onnistu, kuva on
sumea. Tällaisesta tilanteesta esimerkkinä seuraavan vauvan lyhyt tarina:
Kuvan vauvalla oli infantiili spasmi, jonka vuoksi hänellä
oli ollut lääkitys kolmen kuukauden iästä alkaen ja hän
oli lähinnä vain nukkunut. Kahdeksan kuukauden iässä
ensimmäisen tutkimuksen yhteydessä hän ei herännyt
koko aikana. Seuraavalla kerralla hän oli selvästi hereillä,
mutta ei katsellut (Kuva 10 A.). Kun hänen silmiensä eteen
laitettiin lähilasit, hän muuttui hetkessä virkeäksi ja katsoi
tutkijaa silmiin (Kuva 10 B.).
Jos vauvalla on vaikea sairaus eikä hän ole kiinnostunut mistään, silmien tutkiminen ei usein tule mieleen,

Kuva 10.
A. Vauva oli valveilla, muttei katsellut.

Vauvat, joiden näkö on poikkeava tai joilla on
jokin sairaus
Näköön liittyvät sairaudet ja aivojen poikkeavat toiminnat ovat siksi harvinaisia, että ne helposti unohtuvat kehitysseurannassa, mikä on yksi syy tämän tekstin kirjoittamiseen. Vaikka olen ollut eläkkeellä jo kohta kuusi vuotta,
pienten vauvojen perheet lähettävät edelleen sähköpostia, kun he ovat epätietoisia vauvan näöstä. Syynä on
tavallisesti se, että viivästyneen katsekontaktin ja visuaalisen vuorovaikutuksen syitä ei ole selvitetty; vauvalla
on todettu myöhästynyt näön kehittyminen ja vanhempia on kehotettu tulemaan uudelleen kolmen kuukauden kuluttua. Äiti on jokaisessa tapauksessa osannut kertoa, että vauva katselee kauas, kattokruunuun ja tuulessa
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B. Kun lukulasit laitettiin
silmien eteen, lapsi sai normaalin katsekontaktin.

C. Aktiivisen kuntoutuksen
ansiosta tämä lapsi kehittyi
monella alueella pitemmälle kuin osattiin odottaa.
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vaikka nämäkin vauvat ovat niiden riskivauvojen listassa,
joilla saattaa olla heikko lähelle tarkentaminen tai korjattavia taittovirheitä. Lasit voivat yllättävästi parantaa kommunikaatiota ja oppimista (Kuva 10 C.). Riskivauvojen
ryhmästä suurella osalla on lihasten toiminnan heikkous,
hypotonia liikuntavamman tai Down syndrooman takia.
Perustutkimukseen tulisi kuulua silmien ja näön tutkiminen ja näön tulee aina kuulua olennaisena osana varhaiskuntoutukseen. Näkö on niin keskeinen elementti vauvan kehityksessä, että sitä tulee seurata kaikkien vauvojen kohdalla, mutta erityisesti riskivauvojen varhaiskuntoutuksen osana.
Syntymästään saakka vaikeasti heikkonäköisiä tai
sokeita vauvoja on vähän. Heidän perussairautensa on
yleensä tunnettu, mutta näön tutkimisessa on usein vaikeuksia. Samoin varhaiskuntouksesta vastaavaa terapeuttia saattaa olla vaikea löytää perheen lähistöltä ja kokenut
kuntoutusohjaaja joutuu käymään ohjaamassa terapeuttia monta kertaa.

Kuva 11 C. Yhdeksän kuukauden iässä, tukevassa kantorepussa vauva on lähellä äidin kasvoja ja voi osallistua melkein kaikkiin kotitöihin.

Kuva 11 A. ja B. Äidin kasvot tulevat paljon tutummiksi ja
ymmärrettäviksi, jos niitä saa tutkia käsillä, suulla ja kasvojen ihon avulla.
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Jos vauvan näkö on heikko, sitä tuetaan muiden aistikanavien avulla eli totaalikommunikaatiolla. Taktiilinen tuntotieto, haptinen muototieto, puhe ja muut äänet otetaan
käyttöön näön avuksi. Käsien käyttämistä tutkimiseen
kannattaa ohjata pienestä pitäen. Vanhempien sylissä tai
kantorepussa vauva kuulee päivän tapahtumat turvallisen lähellä kotona olevaa vanhempaa.
Näkövammaisten vauvojen kuulo tulisi tutkia tarkemmin kuin mitä syntymän yhteydessä tehdyssä testissä
saatiin tietää. Kuulo on heikkonäköisten ja sokeiden tärkeä kaukoaisti, jota alun alkaen kannattaa kehittää kertomalla jatkuvasti mitä ollaan tekemässä, mitä äidillä/isällä
on kädessään ja mitä sillä tehdään.
Isän kasvot ovat erityisen tärkeät, koska niistä riittää
miettimistä koko päiväksi: aamulla on parransänki; kun
toinen puoli kasvoista on ajettu verrataan ajettua ja ajamatonta puolta ja ihmetellään; sitten isä ajaa toisenkin
puolen ja on tavallinen sileäposkinen isä. Kun isä tulee
kotiin iltapäivällä, hän on taas erilainen. Äiti on aina ihan
sama, ainakin tuntuu ihan samalta.
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Jos vauvalle tehdään leikkialusta, jonka materiaalit valitaan niin, että pinnan rakenteiden ero (sileä-karkea) ja
värien kontrasti osuvat samaan kohtaan, tuntotieto tukee
muotojen näkemisen kehitystä.

Kuva 13 A. ja B. Tämä
vauva käyttää vähäistä näköään ja käsiään yhdessä ja kuvassa 13 C. kokeilee sormin, mitä hän on
saanut otetuksi lusikkaan.

Kuva 12. Tämä leikkialusta tehtiin lahjaksi saamistani tummien satiinikankaan paloista ja vaaleista frotee- ja pikeetilkuista sinä viikonloppuna, kun apinakokeissa olimme todenneet tuntotiedon deprivoivan, vähentävän heikon näkötiedon käyttöä. Leikkialustan rakenteen avulla tuetaan vähäisen näköjäänteen käyttöä. Palojen ei tarvitse olla näin
pieniä ja taidokkaasti ommeltuja kuin oli äitini tekemässä leikkialustassa. Olennaista on tuntorajojen ja visuaalisten
erojen sattuminen samaan kohtaan, jolloin tiedot voidaan
yhdistää korkeimmissa (assosiatiivisissa) aivotoiminnoissa.
Lelujen valinnassa kannattaa käyttää tavaroita, joiden pinta
tuntuu mielenkiintoiselta. Muoviset lelut ovat usein sileitä
ja siksi eivät kiinnosta vauvan käsiä, huulia ja kieltä. Muovistenkin lelujen joukossa on joskus mukavia tutkittavia,

erityisesti kissan- ja koiranpennuille tarkoitetuissa leluissa.
Kädet ovat kaikkien vauvojen ja lasten ”toiset silmät”.
Heikkonäköisen vauvan näkö voi olla vain ”valon tajua”,
mutta vauva voi käyttää käden liikettä hyvin epäselvänäkin ollakseen tietoinen kädestä.
Jos vauva saa alun alkaen tutkia tavaroita käsillä ja
vähäisellä näönjäänteellään, tilakäsite ja käsien käyttö
tukevat toisiaan.

Yhteenveto
Terveiden vauvojen varhaiskehityksessä on useita näön
virstanpylväinä havaittavia toimintoja. Jos jonkin toiminnan alkaminen viivästyy, vauvojen tutkimiseen tottuneen
silmälääkärin ja lastenneurologin vastaanotolla selviää,
mikä on viivästymisen syy. Heidän tutkimuksensa ovat
tärkeitä, koska niiden perusteella vanhemmat saavat tietoa vauvan kehityksestä parhaalla mahdollisella tavalla.

Referenssit:
1.World Society of Paediatric Ophthalmology & Strabismus Consensus Statement on
Spectacle Frames for Children.
http://wspos.org/wp-content/uploads/2015/04/WSPOS_Consensus_Statement_booklet.pdf
2. Review article: Hyvärinen L, Walthes R, Jacob N, Nottingham Chaplin K, Leonhardt M.
Current understanding of what infants see. DOI :10.1007/s40135-014-0056-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s40135-014-0056-2, http://www.pro-vision-dortmund.de/videos
3. Miller A, Shen J, Mâsse LC: Child functional characteristics explain child and family outcomes better than diagnosis: Population-based study of children with autism or other
neurodevelopmental disorders/disabilities. Health Rep; 2016 Jun 15;27(6):9-18
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Eläkkeellä oleva Lea Hyvärinen
jatkaa töitä Intian Terveysministeriön asiantuntijana ja luennoi
lasten näöstä useissa maissa.
n
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Hei me
snäpätään!

Minja Survonen on piikkiöläinen syntymäsokea nuori.

”Sä snäppäät, ne snäppää, mutta mä en”.

N

äin se menee omassa arjessani. Ikäisteni keskuudessa Facebookin suosio on laskenut paljon, ja nuoret ovat siirtyneet
Snapchatin käyttäjiksi. Kyseessä on pikaviestipalvelu, jonka kautta voi lähettää
kuva- ja videoviestejä yksittäisille henkilöille tai julkisesti. Kyseisen pikaviestipalvelun käytöstä minun on sokeana turha edes haaveilla.
Snapchatissa eli ”snäpissä” kuviin voi toki lisätä tekstejä. Siitä huolimatta visuaalisuus on korostunut. Ymmärrän, että kuvat ovat kivoja ja helppoja. Monien muiden
sokeiden tavoin jään kuitenkin niistä ulkopuolelle ja siksi
Snäppi on muodostunut minulle ulkopuolisuuden synonyymiksi. Huomaan usein hiljentyneen Facebookin sekä
Snäppiin siirtyneet käyttäjät.
Monet ikäisteni lukiolaisten ihmissuhteista tuntuvat
kehittyvän juuri Snapchatin välityksellä. On paljon helpompaa ja rennompaa snäpätä kuin vaihtaa puhelinnumeroita. Ei myöskään Facebookissa kaveriksi pyytäminen korvaa Snäppiä, koska kukapa haluaisi pyytää kaveriksi sosiaalisessa mediassa, jonka käyttö on vähentynyt.
En tarkoita, että Facebook olisi täysin autio. Silti Snäppiin
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suuntautunut kansainvaellus on selkeästi havaittavissa.
Suosittuja ovat myös yhteiset kuviin liittyvät aktiviteetit. On varmasti mukavaa keskustella jostakin yhteisen tutun kuvamateriaalista, jolloin joko kyselen tarkemmin tai kuuntelen ja olen pihalla. ”Näitkö sen kuvan Snäpissä?” on moneen kertaan kuultu kysymys, jota itselleni
ei hyvästä syystä ole esitetty.
Kesällä olin neljän nuoren porukalla pitsalla. Kaksi tunsin, mutta yksi oli uusi tuttavuus. Muut puhuivat Snäpin kuvista, mutta onneksi se oli väliaikainen keskustelun aihe. Seurasin vierestä, kuinka kaksi juuri tutustunutta alkoivat seurata toisiaan Snäpissä ja sitä kautta saivat myös yhteydenpitokeinon käyttöönsä. Facebookia
ei edes mainittu, tosin mitä sillä edes tekisi. Eihän sinne
enää juurikaan kirjoitella.
Snäpin perään on turha haikailla. Toki se ärsyttää, mutta
ei voi mitään. Facebookia hyödynnän mahdollisuuksien
mukaan, ja tarvittaessa vaihdetaan puhelinnumeroita.
Onneksi ihmissuhteissa tarvitaan muutakin kuin sosiaalista mediaa: vuorovaikutustaidot internetin ulkopuolella
ovat tärkeitä ja niitä voi aina kehittää. Suuntaan siis energiani niihin.

https://minjanmietteita.wordpress.com

Alakouluikäisten kurssilla oli kaikkiaan seitsemän perhettä, 31 henkeä plus kuusi ohjaajaa.
n

Minja
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Pokejahdissa
saa liikuntaa
Teksti Jaana Engblom

Pokettaminen eli Pokémon Go -peli villitsi suomalaiset viime kesänä. Peli sopii myös näkövammaiselle, ja taskuhirvöiden löytämisen sivutuotteena pelaaja saa aimo annoksen liikuntaa.

KARI VAINIO

K

Leo on löytänyt kaupungilta pokestopin, josta saa pelivälineitä pokémonien pyydystämiseen.
n
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ahdeksanvuotias Leo Immonen
aloitti viime kesänä Pokémon Go
-pelin pelaamisen heti, kun peli julkaistiin. Isä Tomi auttoi peli
lataamisessa älypuhelimeen. Koska Leo
on lähes sokea, on äiti Tiia toiminut Leon
avustajana pyydystettäessä pokémoneja.
– Äidin tehtävänä on saattaa, huolehtia turvallisuudesta ja suomentaa se, mitä
pelissä sanotaan. Samalla äidin englannin
kielen taito kehittyy, nauraa Leo. – Toivoisin kyllä, että peliin saisi vielä suomen
kielen.
– Pelaamisessa minua kiehtoo taikuus ja voimat. Suosikkihahmojani ovat
Spearow ja Pikachu.
– Käymme pelaamassa noin kolme
kertaa viikossa. Aikaisemmin en viihtynyt ulkona, mutta koska poketus on niin
kivaa, tulee meidän käveltyä 5–7 km pelipäivän aikana. Pelaaminen on ollut hyvää
paikkatuntemusharjoitusta. Paras paikka
on pelata keskustassa Aurajoen rannassa, jossa on paljon pokémoneja. Ne viihtyvät kaupungissa ja paikoissa, missä on
sähköä, tietää Leo.
– Pelaaminen on kehittänyt myös minun sorminäppäryyttä, kun klikkaan ja
ammun palloilla pokémoneja.

– Koulussa Leo on päässyt paremmin
mukaan porukoihin, kun hänellä on sama peliharrastus kuin muillakin lapsilla
ja kaikki puhuvat yhteisestä asiasta, kertoo Tiia Immonen. – Myös liikkuminen
valkoisen kepin kanssa on harjaantunut
pelireissujen ohessa. Puhelimen ilmoittaessa äänellä tai värinällä lähellä olevasta pokémonista, kerron Leolle, mikä poke on kyseessä. Täppään poken, jonka
Leo voi itse pyydystää pokepalloilla. Kun
pokémon on pyydystetty, kuvailen millaisia ominaisuuksia sillä on.
Vaikka pelaaminen on kivaa, Leo muistuttaa, että pitää samalla myös kuunnella
liikennettä eikä saa juosta autotielle pokémonin perässä.
Pokémon Go on kännykkäpeli, joka käyttää hyväkseen puhelimen sijaintitietoja. Siinä
pelaaja kävelee reaalimaailmassa paikasta toiseen virtuaalihahmojen, pokémonien, perässä.
Peli käyttää pohjanaan Google Maps -karttasovellusta. Sovellus kertoo gps-tietojen avulla
pelille pelaajan sijainnin ja seuraa pelaajan liikkeitä reaaliajassa.
Pelin voi ladata puhelimen sovelluskauppasta.
Lataaminen ja pelaaminen on ilmaista, mutta
pelin sisällä on mahdollista tehdä ostoja.
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Teksti Anneli Toivonen

Tähtiuimari Jimi
12-vuotias Jimi Huovinen aloitti uinnin
Vesitähtien uintiryhmässä syksyllä kaksi vuotta sitten. Ensimmäisestä kerrasta
lähtien Jimi on ollut tunnollinen harjoittelija ja matkan varrella uintitaidot ovat
kehittyneet huimasti.
– Jimi on uimaan tullessaan aina iloinen ja alkaa mielellään suorittaa annettuja uintitehtäviä. Hän nauttii onnistumisista ja toteaakin usein hyvin tehdyn harjoituksen
jälkeen, että oli ”mahtavaa”, kertoo fysioterapeutti Minna Nevalainen Vesitähdistä.
– Uintitekniikan opettelun lisäksi jokaisella uintikerralla
tehdään myös tasapaino- ja vartalonhallintaharjoituksia
ja erilaisia aistiharjoituksia. Jimi tarvitsee näkövamman
vuoksi liikkeiden ja liikesuuntien manuaalista ja sanallista ohjausta. Hänen aistiyliherkkyytensä tähden aikuisen
ohjausotteiden tulee olla laajoja ja napakoita.
– Jimin kanssa olemme kokeilleet myös erilaisia uinnin
apuvälineitä. Räpylät ja nilkkapainot ovat toimivia sekä
potkujen harjoittelussa että matkauinnissa. Niiden avulla potkuihin on tullut lisää voimaa ja jalkojen asento on
muuttunut virtaviivaisemmaksi.
– Erityisen mieluisaa Jimille on sukeltaminen ja veden
alla tehtävät temput kuten kuperkeikat. Veden vaikutusten ja vedessä liikkumisen myötä myös oman kehon hahmotus ja keskivartalon hallinta ovat parantuneet ja lihasvoima lisääntynyt.
Jimin äiti Katrin Penttinen on tyytyväinen uintiharrastukseen.
– Jimi ei ole kiinnostunut ulkoilusta, mutta jotakin liikuntaa toki pitää saada. Uinti on osoittautunut Jimille
mieluiseksi lajiksi, josta koko kroppa on hyötynyt. Uintiryhmässä hän on oppinut myös sietämään kosketusta
ja neuvoja ihan eri tavalla kuin ennen. Ja hän pärjää vedessä yksin, vaikkei aikuinen olisikaan vieressä. Rohkeuttakin on tullut: viime kesänä Jimi uskaltautui ensimmäisen kerran järviveteen uimaan, iloitsee Katrin Penttinen.
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Ilmoittautumiset Vesitähdet-ryhmiin:
040-706 3113 / Minna Nevalainen arkisin klo 16.00 jälkeen

Jimillä on septo-optinen dysplasia, hänellä on näkövamman lisäksi myös kuulo- ja kehitysvamma. Hän on iloinen poika, joka rakastaa
Cheekia, JVG:ta, Sannia ja matkustamista – ja tietenkin uintia.
”Vaatteet päällä uinti oli kivaa ja myös reunalta hyppiminen ja joskus
räpylät, jos ne ei purista. Selkäuinti on tosi vaikeaa”, sanoo Jimi.
n

Vesitähdet uintiryhmät on tarkoitettu
lapsille, joilla on aisti-, liikunta- tai kehitysvamma, kehitysviive tai etenevä sairaus. Tavoitteena on vesi- ja uimataitojen harjoittelu huomioiden uimarin toimintakyky vedessä. Harjoituksissa käytetään apuna ja motivointikeinona
erilaisia virikkeellisiä välineitä ja uinnin
apuvälineitä.
Vesitähdet on toiminut syksystä 2014
lähtien. Ryhmiä vetävät liikunnanohjaaja Anneli Toivonen ja fysioterapeutti

Jimi harjoittelee jalat
edellä hyppyä.
n

Minna Nevalainen. Vesitähdet uivat
Ruskeasuon koululla Helsingissä.
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Näin tehtiin

Rukkanen
Teksti Leena Honkanen

Olipa kerran hauska ukrainalainen kansansatu, Rukkanen. Nyt Rukkanen on myös Celia-kirjaston
pienten lainaajien saatavilla koskettelukirjana. Kirjaksi sen ompeli Malmin Marttojen innokas ja
iloinen käsityöryhmä. Aina ei ollut helppoa, mutta hauskaa kylläkin.

R

Ensimmäisessä tapaamisessaan neljän martan ryhmä
mietti kirjan aihetta. Suosikiksi nousi Pipsa Rusaman
ehdottama ukrainalainen kansansatu Rukkanen. Kansansatuja voidaan kertoa erilaisina versioina, joten ompelijat saattoivat käyttää myös omaa mielikuvitustaan.
Eläimet satuun valikoituivat jokaisen omien mieltymys-

LEENA HONKANEN

ukkasen matka koskettelukirjaksi alkoi keväällä
2015, kun Celia-kirjaston koskettelukirja-asiantuntija Irmeli Holstein vieraili Malmilla Martta-illassa kertomassa koskettelukirjoista ja niiden tekemisestä. Jotkut martoista innostuivat asiasta, ja
kirjan tekeminen aloitettiin syksyllä.
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LEENA HONKANEN

(Viereinen sivu) Kaksi projektiin osallistuneista Martoista, Tarja Järvinen ja
Kirsti Heinola kävivät Celiassa tutustumassa sen kirjakokoelmaan ja saamassa oppia kirjojen tekemiseen Celian lastenkirjaosaston Irmeli Holsteinilta.
n

(Yllä) Huhtikuussa 2016 Rukkanen oli edennyt jo niin pitkälle, että eläimet ja
sivupohjat olivat valmiina. Tarja Järvinen (oikealla) oli tehnyt pohjat erivärisiksi, niin että kukin eläin erottuisi hyvin taustastaan. Kirsti Heinola ja Asta Korpinen ompelivat eläintensä tarrakiinnitykset paikalleen, ja Tarja työsti kirjan
kansisivulle ukkoa, joka istui kannonpäässä. Mukana tapaamisessa oli myös Irmeli Holstein Celia-kirjastosta (toinen vasemmalta).
n

ten pohjalta. Valmistuneessa rukkasessa seikkailevat nyt
ketunpoika, rusakko, siili, karhu ja perhonen.

Tehdessä oppi
Rukkas-ryhmälaiset ompelivat kirjan eläinhahmot kukin kotonaan ja toivat valmiit työt mukanaan ryhmän tapaamiseen. Celia-kirjaston Irmeli Holstein vastasi sähköpostitse, mikäli kysymyksiä tuli. Hänen neuvojensa
mukaan eläinten kokojen täytyi olla keskenään loogisessa suhteessa, niin että karhu olisi suurin ja perhonen
pienin. Kokoja piti miettiä ja vertailla, sillä kirjan sivul-
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la ei ole tilaa karhun ja perhosen todellisen kokosuhteen esittämiseen.
Yhteisestä päätöksestä kirja päätettiin ommella rukkasen muotoiseksi. Takasivulla olisi sitten se rukkanen,
jonne eläimet sadun edetessä menisivät. Eläinten dialogi
tapahtuisi rukkasen suulla. Tämä tarkoitti myös sitä, että eläinhahmoja ei voitu ommella kiinni kirjan sivuihin,
vaan niiden täytyi olla irrotettavissa taustastaan.
– Ensimmäistä koskettelukirjaansa suunnitellessaan,
ei osaa ennakoida niitä haasteita, joita edessä on. Ensimmäiseksi työksi Rukkanen osoittautui aika vaikeaksi, mut-
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ta toisaalta juuri sen tähden niin antoisaksi, kertoo Tarja
Järvinen Malmin Martoista.
– Kirjaa tehdessä piti yrittää asettua sokean lukijan asemaan, ja miettiä miltä mikäkin pintamateriaali tuntuisi ja
miten sen saisi tuntumaan ”oikealta”. Mihin kiinnitetään
nyöri, jonka varassa eläin liikkuu omalta sivultaan rukkaseen tai millaisen tarrakiinnityksen tulisi olla, että lapsi saa eläimen irti sivupohjasta, Tarja Järvinen kuvailee.

Näkövammaisen maailma tuli liki
Kirjan teko oli aloitettu lokakuussa ja toukokuussa oli
Rukkas-ryhmän viimeinen yhteinen tapaaminen. Kesäksi Tarja Järviselle jäi vielä viimeistelytöiden tekeminen.
– Syyskuussa vein vihdoin Rukkasen Irmelille Celiaan.
Siellä siihen laitettiin purjerenkaat ja tekstit – sekä mustapainettu, että pistekirjoitettu – liimattiin sivuille. Olo
oli aika huojentunut, kun urakka vihdoin oli valmis. Tosin nyt jo mielessä on alkanut liikkua uusia kirjan aiheita.
– Olen kertonut kirjan teosta ystävilleni. Kaikki ovat
olleet kiinnostuneita ja innostuneita kuulemaan koskettelukirjoista. Ne ovat useimmille entuudestaan tuiki tuntemattomia. On ollut mukava saada kannustavaa palautetta; kaverit ovat pitäneet hankettamme tosi upeana.
– Sokealle tuntoaisti on tärkeä ja kirjassa piti miettiä
nimenomaan sitä, miltä käsin kosketellen tuntuu vaikka-

pa perhosen siipi. Heikkonäköiset lukijat taas tuli huomioida niin, että kontrastit olivat tarpeeksi selkeitä.
– Kirjaa tehdessä näkövammaisen ihmisen maailma on
tullut tutummaksi. Se on ollut elämää rikastuttava kokemus. Hyvältä tuntuu myös, että on voinut olla auttamassa Celia-kirjastoa kokoelmansa kartuttamisessa ja ilahduttaa pikkulukijoita, jolle kirjaston kirjat lähtevät postin mukana lainaan joka puolelle Suomea. n

Haluatko tehdä koskettelukirjoja?
Koskettelukirjat ovat kankaisia uniikkikappaleita, joita
Celiaan saadaan lahjoituksena ja opinnäytetöinä. Kuka
tahansa voi tehdä ja lahjoittaa koskettelukirjoja Celiaan.
Jos olet kiinnostunut kirjan tekemisestä, lue ohjeet
Celian tekemästä opasvihkosesta.
Opas koskettelukirjan tekijöille löytyy Celian sivuilta
www.celia.fi –> Celia asiantuntijana –> koskettelukirjat. Sivuilta voit myös katsoa koskettelukirjoihin liittyviä opastusvideoita.
Voit myös osallistua tekemälläsi koskettelukirjalla kansainväliseen Typhlo & Tactus-kilpailuun. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava kilpailu pidetään
marraskuussa 2017 ja siihen tarkoitetut kirjat tulee jättää Suomen esiraadin valintaan keväällä 2017.
Saamansa palautteen pohjalta Celia on koonnut listan
aiheista, joista on toivottu uusia koskettelukirjoja. Listalta löytyy esimerkiksi:
n keväästä kertovia kirjoja
n eläinkirjoja, esim. koirarodut tai hevosaiheiset kirjat
n eri ammatteja, esim. leipuri, opettaja
n kirjoja isovanhemmista
n kirjoja joissa erilaisia tuoksuja
n hienomotoriikkaa kehittäviä kirjoja
n Prinsessa Ruusunen
n Aisopoksen satuja
n tietokirjoja eri alueilta
n hyvät käytöstavat

Kirjan luovutusjuhlaa vietettiin Malmin Martta-illassa
3.10.2016. Kuvassa tekijät: Pipsa Rusama, Kirsti Heinola,
Tarja Järvinen ja Asta Korpinen.
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Hyvää matkaa koskettelukirjojen maailmaan!
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Ikioma kirja!
Nyt myös alle 2-vuotiailla näkövammaisilla lapsilla on mahdollisuus saada koskettelukirja, ja vieläpä ikiomaksi. Sen mahdollistaa IKIOMA ensikirja -hanke.

C

elia-kirjaston koskettelukirjojen lainaajaksi voi
päästä vasta 2-vuotiaana. Syynä on se, että pienet
paitsi lukevat myös mielellään maistelevat kirjoja.
– Kaksivuotiaana näkevät lapset ovat lukeneet
ja katselleet jo kymmeniä kuvakirjoja. Näkövammaiselle
lapselle sopivia ensikirjoja ei juurikaan ole saatavilla, kertoo IKIOMA-hankkeen vetäjä Vuokko Keränen.
– Hankkeen ideana on valmistaa näkövammaisille pikkulapsille sata IKIOMA-ensikirjaa talkoilla. Talkooryhmien
ohjaajille annetaan selkeät ohjeet IKIOMA-ensikirjan valmistamista varten ja materiaalit kirjoihin.
– Kirjoja tehdään siten, että yksi ryhmä tekee yhtä sivua
tai yhtä kuvaa ja toinen ryhmä toista. Valmiit sivut voidaan yhdessä koota kirjaksi tai lähettää Oulun NNKY:lle,
jossa ne sitten kootaan kirjoiksi. Tarkoitus on, että jokainen IKIOMA ensikirja on samanlainen.

IKIOMA-ensikirjassa on neljä eriväristä lehteä, joissa on
molemmin puolin kosketeltava kuva. Yhteensä kirjassa on
siis kahdeksan erilaista kosketeltavaa kuvaa.
n

IKIOMA ensikirja -hanke on valtakunnallinen kampanja,
jonka kautta vapaaehtoisvoimin valmistetaan jokaiselle alle 2-vuotiaalle näkö- ja monivammaiselle lapselle kosketeltava ensikirja. Se on laitettu alulle Oulun NNKY:ssä, jossa jo
vuodesta 2013 asti on vapaaehtoisvoimin valmistettu koskettelukirjoja Celialle.
n

Sastamalassa pidettiin lokakuussa talkoot, joissa tehtiin
IKIOMA-kirjaan kansilehtiä ja punaisia sivuja.
n
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Tietoa hankkeesta ja tulevista IKIOMA-talkoista:
Vuokko Keränen
vuokko@touchtale.com
koskettelukirjat.blogspot.
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Vuoden 2017 lomien teema on

Hyvinvointi

Tammikuu
14.1. Kaikki Snoukkaa, Sveitsi, Hyvinkää.
Yhteistyössä Lumilautaliitto ja VAU

Helmikuu

M

inä uskon, että luonnolla on suuri merkitys ihmisen
hyvinvoinnille. Se antaa voimia ja rauhoittaa mieltä.
Merkityksekästä on myös kiireetön aika oman perheen kanssa.
Vuonna 2017 Sokeain lasten tuki ry järjestää luonto- ja liikuntalomia, lomamatkoja ja omatoimilomia, joille osallistuu tavallisimmin kaksi alle 12-vuotiaan näkövammaisen lapsen perhettä yhdessä, osalle lomista vain yksi perhe. Tapahtumissa, kuten
Lumilauantaissa, mukana on enemmän väkeä. Lomia on suunnitteilla kaikkiaan 20 ja tapahtumia seitsemän.
Lomalla voit irrottautua hetkeksi arjen tohinasta, ja viettää kiireetöntä aikaa läheistesi kanssa luonnosta nauttien.
Tervetuloa nauttimaan lomasta ja luonnosta,
Rilla Aura-Korpi

S

okeain lasten tukiyhdistyksen lomat on
tarkoitettu näkövammaisille alle 12-vuotiaiden lasten perheille, joilla
on tuetun loman tarve.
Lomille ja retkille ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

4.2. Lumilauantai Ellivuori, yhteistyössä Ellivuoren hiihtokeskus ja VAU. Ilmoittautumiset 21.1.2017 mennessä
kjkolehmainen@gmail.com
20.–23.2. Hiihtoloma, Himos, Jämsä tai Riihivuori, Muurame
25.2.–4.3. Hiihtoloma Kaakanan mökillä, Ylläs

Maaliskuu
4.–11.3. Hiihtolomaviikko Kaakanan mökillä, Ylläs
6.–9.3. Peurunka, kylpyläloma
6.–10.3. Tahkovuori mökkiloma
7.–11.3. Talviloma Hyvärilä, Nurmes, kevät
11.3. Maastohiihtotapahtuma,
Kaupin urheilupuisto, Tampere.
Yhteistyössä VAU:n kanssa.
Ilmoittautumiset 24.2.2017 mennessä
jaana.heikinsuo@vammaisurheilu.fi, 044 5277968

Huhtikuu
9.–13.4. Talviloma Hyvärilä, Nurmes

Toukokuu
5.–7.5. Ratsastusloma, Huittinen, kevät
15.–17.5. Tukholman loma, Musik Museum, Ruotsi

Kesäkuu
10.–11.6. Silmäterä-päivä
yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry, Hämeenlinna
13.–17.6. Laineiden liplatusta ja kavioiden kopsetta, Ilomantsi
26.–30.6. Ahvenanmaan loma & Smart Park, Eckerö
29.6.–6.7. Mökkiloma, Mehtola, Konnevesi

Lumitapahtumat 2017

L

umitapahtumat ovat koko perheen liikuntatapahtumia joissa perheet
voivat lasketella, maasto hiihtää ja tavata muita perheitä. Vuonna 2017
lumitapahtumat ovat matalan kynnyksen kokeilutapahtumia, joissa erityistä tukea tarvitsevilla on mahdollisuus osallistua kelkka- tai pystylasketteluun, lumilautailun tai maastohiihdon opetukseen yhdessä oman avustajan
kanssa. On tärkeää, että myös perheenjäsenet, kaverit, henkilökohtainen avustaja tai opas saavat opetusta siihen, kuinka rinteessä voi laskea erityistä tukea tarvitsevan laskijan kanssa tai miten onnistuu maastohiihto. Näin laskettelusta tai
maastohiihdosta voi tulla osa yhteistä harrastusta! Laskettelun opetuksesta vastaavat soveltavan alppihiihdon ohjaajat ja opetuksessa hyödynnetään soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun välineistöä. Maastohiihdossa ovat mukana
osaavat maastohiihdon ohjaajat ja valmentajat sekä mahdollisuus kokeilla maastohiihdon välineistöä.
Laskettelun opetuksen hinta on 20€ /laskija, sisältäen laskijan ja avustajan välineet opetuksen ajaksi. Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.

Lumilauantai
14.1. Kaikki Snoukkaa lumilautailutapahtuma
Hyvinkää, Sveitsin hiihtokeskus
28.1. Laskettelutapahtuma
Ruokolahti, Free Ski
4.2. Laskettelutapahtuma
Sastamala, Ellivuori
11.3. Maastohiihtotapahtuma
Tampere, Kaupin urheilupuisto
Lumisunnuntai
22.1. Laskettelutapahtuma
Jämsä, Himos
29.1. Laskettelutapahtuma
Vuokatti, Vuokatin
Lisätietoja tapahtumista ja
ilmoittautumiset: vammaisurheilu.fi

Lasten kuntoutus 2017
Näkövammaisten alle kouluikäisten lasten
perhekurssit

Näkövammaisten koulunsa aloittavien lasten
perhekurssit

Tarkoitettu kuntoutuksen alkuvaiheessa oleville 0–3 ja
3–5-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsilla voi olla näkövamman lisäksi myös liitännäisvammoja.
Kurssi antaa tietoa ja käytännön vinkkejä perheen
arkeen sekä voimavaroja vanhemmuuteen. Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan leikki-, liikunta-, liikkumisja omatoimisuustaitoja kehitystason mukaisesti. Kurssin
aikana on ohjelmaa näkövammaisille lapsille, vanhemmille ja sisaruksille. Ohjelmat toteutetaan ryhmissä, joissa
tehdään toiminnallisia harjoitteita ja vaihdetaan vertaisten kokemuksia. Lisäksi kurssilla keskustellaan lapsen
näkövammasta ja sen vaikutuksesta lapsen kasvuun ja
kehitykseen sekä perheeseen.

5–7-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsilla voi olla näkövamman lisäksi myös liitännäisvammoja.
Kurssi antaa lapselle ja perheelle tietoa koulun aloitukseen liittyvistä asioista ja mahdollisuuden keskustella
näkövamman vaikutuksesta oppimismenetelmiin. Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan liikunta-, liikkumisja omatoimisuustaitoja kehitystason mukaisesti. Kurssin
aikana on ohjelmaa näkövammaisille lapsille, vanhemmille ja sisaruksille. Ohjelmat toteutetaan ryhmissä, joissa
tehdään toiminnallisia harjoitteita ja vaihdetaan kokemuksia. Kurssilla myös keskustellaan lapsen kasvuun,
kehitykseen ja kaverisuhteisiin liittyvistä asioista.

Näkövammaisten alakoululaisten perhekurssit
1.–6.-luokkalaisille näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapsilla voi olla näkövamman lisäksi myös liitännäisvammoja.
Kurssi antaa tietoa ja käytännön vinkkejä lapsen koulunkäyntiin, omatoimisuuteen ja vapaa-ajan viettoon
kavereiden ja perheiden kesken. Toiminnallisissa ryhmissä harjoitellaan liikunta-, liikkumis- ja omatoimisuustaitoja kehitystason mukaisesti. Kurssin aikana on ohjelmaa näkövammaisille lapsille, vanhemmille ja sisaruksille.
Ohjelmat toteutetaan ryhmissä, joissa tehdään toiminnallisia harjoitteita ja vaihdetaan kokemuksia.

Hakeminen kursseille
l Kurssille

haetaan Kelan hakulomakkeella KU 132
(harkinnanvarainen kuntoutus) tai KU 104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitä hakemukseesi kuntoutussuunnitelma tai B-lääkärin-lausunto, jossa näkyy
lääkärin kurssisuositus. Kursseille on esivalinta.
l Lisätietoja kurssien ajankohdista ja hakuajoista: nkl.fi
ja kela.fi sekä Anne Tiljander 09-3960 4571.
l Hakemukset liitteineen toimitetaan:
Anne Tiljander, Näkövammaisten liitto ry,
PL 41, 00030 Iiris

Yksilöllinen kuntoutus
Näkövammaisille lapsille ja nuorille perheineen. Kuntoutujalla voi olla myös liitännäisvammoja, mutta suurin tarve on näkövammaan liittyvässä kuntoutuksessa.
Tavoitteena on etsiä, harjoitella ja siirtää kotiin lapsen ja nuoren arkea helpottavia keinoja, edistää toimintakykyä ja hyvinvointia ja tukea vanhempia lapsen
ja nuoren kasvatuksessa ja kuntoutuksessa.
Sisältönä on tarpeen mukaan toiminnallisen näönkäytön arviointi, näköä korvaavien aistien harjaannuttaminen, itsenäisen liikkumisen tukeminen ja liikkumistaito, omatoimisuuteen ohjaaminen, lapsen ja
nuoren vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen tukeminen. Toiminnallisia harjoitteita ja yhdessä
tekemistä koko perheelle.
l Yksilölliseen kuntoutukseen on käynnissä jatkuva
haku, jota haetaan Kelasta lomakkeilla KU 104 (vaikeavammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus) tai
KU 132 (harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus).
Hakemuksen liitteeksi Kelaan on toimitettava voimassa oleva kuntoutussuunnitelma tai B-lääkärinlausunto, jossa suositellaan yksilöllistä kuntoutusta.
l Lisätietoja nkl.fi ja kela.fi sekä Kirsi Hirvonen
09-3960 4455.

"Pitää olla tosi aktiivinen,
mutta aina ei jaksaisi"

M

e Näkövammaisten liiton Työllisyyspalvelujen
työntekijät kohtaamme työssämme monenlaisia mielipiteitä ja ajatuksia nuorten näkövammaisten tietoteknisten apuvälineiden käytöstä.
Pohtiessamme asiaa tuli esille, että kyseessä ovat enimmäkseen meidän entisten nuorten mielipiteet. Nuorten
tilanteesta ei ole juurikaan välittynyt tietoa nuorilta itseltään, ja siksi keräsimme kokemustietoa 31 näkövammaiselta 15–25-vuotiaalta nuorelta.
Kartoituksen selkeänä tuloksena on, että nuoret osaavat pääsääntöisesti käyttää omia apuvälineitään hyvinkin
monipuolisesti. Näkövammainen nuori ei myöskään eroa
näkevästä nuoresta tietoteknisten välineiden käytön suhteen, tietotekniikka ja puhelin ovat samaan tapaan käytössä.
Apuvälineet koettiin välttämättömiksi ja suureksi
avuksi, mutta useat haastateltavista nostivat esiin erityisesti opiskeluun liittyvät haasteet. Peruskoulun jälkeen
apuvälineasioiden hoitaminen jää melko pitkälti nuoren
itsensä vastuulle. Opiskelun ja itsenäisen elämän alkaessa usein uudella paikkakunnalla aiempi tukiverkosto

muuttuu ja ikävimmillään sitä ei uudella paikkakunnalla
synny. Kun kaikkea uutta ja myös näkövammaan liittyvää
selvittää itse, niin voimia ja intoa muuhun ei enää riitäkään. Opiskelijoilla kuormitusta aiheuttavat myös esimerkiksi sähköiset oppimisalustat. Erityisesti muutosten selvittäminen, päivittäminen ja sen tutkiminen toimiiko joku
sovellus apuvälineellä, vievät energiaa itse opiskelulta.
Päivät voivat venyä hyvinkin pitkiksi eikä levollekaan jää
aikaa.
Haastatteluissa nuoret pohtivat tilannettaan ja apuvälineiden käyttöön liittyviä asioita varsin laajasti ja erityisen
ilahduttavaa on, että ongelmia ei jääty pyörittelemään.
Haasteltavilla on monia oivia ehdotuksia asioiden parantamiseksi. Erityisesti nuoret toivovat erilaisia it-apuvälineiden esittely- ja tutustumistilaisuuksia, apuvälinekäyttäjien vertaistukea sekä monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä
apuvälineiden myöntämiskäytäntöihin ja käytönohjaukseen. Käytönohjauksen osalta toiveet ja tarpeet vaihtelevat ruudunlukuohjelman ”tehokäyttäjän” tarvitsemista
kikoista perusasioiden kertaukseen.
Ajattelen, että kartoituksen yksi tärkeimmistä tuloksista
on sen ymmärtäminen, että kaikenikäisten näkövammaisten apuvälinekäytössä on aina lähtökohtana yksilö
ja hän omassa yksilöllisessä elämäntilanteessaan. Massaratkaisujen ja vakioina myönnettävien "apparipakettien"
aika on ohi. Digitalisoitunut ja edelleen digitalisoituva
yhteiskunta vaatii meiltä kaikilta kykyä joustaviin tapoihin
opiskella ja tehdä työtä. Apuvälineiden käyttö ei voi eikä
saa olla tässä se jatkuvasti kengässä hiertävä kivi, joka vaikeuttaa ja suorastaan sulkee pois mahdollisuuksia opiskella, työskennellä ja edetä työuralla. Ratkaisuja nuorten
näkövammaisten kuormituksen vähentämiseen on nyt
toteutetussakin kartoituksessa löytynyt. Saavutettavuuden ja käytettävyyden saralla tehdään paljon ja tämä työ
jatkuu. Nyt vain entiset nuoret yhdessä nuorten kanssa
tekemään ja toteuttamaan ratkaisuja käytännössä!
Harriet Mäen tekemän kartoituksen loppuraportti "Näkövammaisten 15–25-vuotiaiden it-apuvälineiden käytön kartoitus" on luettavissa NKL ry:n www-sivuilla http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_
nakovammaisille/tyo

taru.tammi@nkl.fi
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Tuettuja perhelomia kesällä 2017

Tenavat tasapainoon
Yhdellä lapsella riittää päivästä toiseen virtaa pilvissä pomppimiseen asti, toisella
päivä matelee eikä energiaa tunnu riittävän edes leikkimiseen. Millaiset tekijät
ovat lapsen käyttäytymisen taustalla? Millaisia yksilöllisiä keinoja voisimme antaa
tasapainoisen arjen pohjaksi?
Lapsen toimintaa havainnoimalla
saamme tietää, mitä hyvä mieli ja oppiminen kullakin hetkellä vaativat. Kun
löydetään kullekin lapselle sekä aktivoimis- ja motivointikeinoja että rauhoittumis- ja stressinsäätelykeinoja,
voidaan tukea lapsen ja hänen kanssaan toimivien aikuisten sujuvaa arkea.
Teoksessa kerrotaan, mitä asioita voit
havainnoida lapsen käyttäytymisestä, ja
esitellään menetelmiä, joilla voit tukea lapsen sisäisen rauhoittumisjärjestelmän toimintaa ja auttaa häntä pitämään yllä sopivaa vireystilaa. Käytännön tueksi mukana
on useita tehtävä- ja lomakepohjia. Tyyni ja
valpas mieli auttaa jokaista tuomaan esiin
parhaat kykynsä niin vuorovaikutuksessa,
tunteiden säätelyssä kuin oppimisessa.
Merja Tompuri
Tenavat tasapainoon
PS-kustannus, 2016
ISBN 978-952-451-721-8
215 sivua, nidottu
Hinta 45,00 euroa
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17.7.–22.7.2017 Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru
Hyvinvointilomat ry järjestää tuetun loma näkövammaisten lasten perheille. Lomalla on ohjattua liikuntaa, ulkoilua ja muita aktiviteetteja.
n Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa kahdeksan näkövammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökohdat.
n Lomalle haetaan sähköisellä hakukaavakkeella, hyvinvointilomat.fi/Hae lomalle. Haku on avoinna 17.2.–
18.4.2017.
n Hinta: aikuinen 100 euroa ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista
lomalaiset vastaavat itse.
n Käy tutustumassa Kisakeskukseen, www.kisakeskus.fi
n Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Hyvinvointilomat ry, 010 830 3400, toimisto@hyvinvointilomat.fi
Loma toteutetaan Ray:n tuella ja yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
24.7.–29.7.2017 Härmän Kylpylä, Ylihärmä
Solaris-lomat ry järjestää tuetun loma näkövammaisten lasten perheille.
Tuettu loma on tarkoitettu vähävaraisille, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään lomaa. Lomalta saa eväitä arkeen, vertaistukea ja yhdessä oloa.
n Näkövammaiset lapset ry:n kautta voidaan ottaa viisi näkövammaisen
lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset lähtökohdat.
n Lomalle haetaan paperisella hakukaavakkeella, joka lähetetään Näkövammaiset lapset ry:stä. Tilaa kaavake, nlt@silmatera.fi, 050 403 9080. Hakuaika
päättyy 13.3.2017.
n Hinta: aikuinen 120 euroa ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat
itse.
n Käy tutustumassa Härmän kylpylään, www.harmankylpyla.fi
n Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Solaris-lomat ry, 0600 418 200, solaris@solaris-lomat.fi
Loma toteutetaan Ray:n tuella ja yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa.
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Kevään 2017 tapahtumia
Vanhempien viikonloppu 8.4.–9.4.2017
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 8.4.2017
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille – varaa hyvissä ajoin mummit, vaarit tai
kummit lapsenvahdiksi.
Viikonloppu alkaa yhdistyksen vuosikokouksella klo
10.30. Virallisen osuuden jälkeen vanhemmille on luvassa
kiipeilyseikkailua HugoParkissa. Kiipeilyn sijaan voi kannustaa kiipeilijöitä maankamaralla tai ulkoilla pururadalla.
Liikunnan jälkeen on aika rentoutua kylpylässä. Yhteinen
illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00.
Hinta: 65€/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja
puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauantaina
tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen), kiipeilyn sekä kylpylän allasosaston ja kuntosalin
vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15
lähtien.
n Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta, joka
edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on
kahden hengen huoneessa 147€/henkilö ja yhden hengen huoneessa 187€/henkilö.
n Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
n Hakemukset 5.3.2017 mennessä.
n

Liikunnallinen pääsiäinen
14.4.–16.4.2017
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Viikonlopun aikana on mahdollisuus harjoitella judoa ja
maalipalloa yhdessä vertaisperheiden kanssa. Ohjattua
liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen pienimmille.
Viikonloppu soveltuu kaiken ikäisille.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja
ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
n Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50€
- aikuinen 170€
- lapsi 6-16v. 150€
- lapsi 0-5-v. ilmainen
n Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuorokautta) sekä täysihoidon.
n Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
n Hakemukset 12.3.2017 mennessä.
n

Hakemukset ja lisätietoa: www.silmatera.fi/toiminta
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Tervetuloa vertaistuen maailmaan!
Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä

Näkövammaisen lapsen vanhemmat voivat liittyä yhdistyksen jäseneksi oheisella lomakkeella. Kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdistyksen 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.

Palvelulomake
LIITYN J ÄSENEKSI
Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden vanhemman 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 ANNATUS JÄSENEKSI
Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

TIL A A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero				Sähköposti

