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Pelatessa ja muutoin 
ruudun äärellä ollessa on 
hyvä kiinnittää huomiota 

ergonomiaan ja muistaa tauot. 

Yhteiset ruokailuhetket ovat 
hyvä mahdollisuus yhteiselle 
keskustelulle, jossa voidaan 
jakaa päivän kokemuksia.

Nukkuminen

Päivähoito/koulu

Media

Ruokailu

Leikki

Harrastukset

Ulkoilu

Yhdessä olo 
perheen ja 

kaverien kanssa

Media mukana lapsen arjessa

Lapsen kaverisuhteita 
kannattaa tukea, sillä 
ystävät ja ryhmään 

kuuluminen ovat tärkeitä. 

Aika ennen 
nukkumaanmenoa 

kannattaa rauhoittaa 
digitaaliselta medialta, jotta 

unen laatu ei häiriinny

Nä kö vam mai sen pal ve luo pas 2017

Näkövammaisen palveluopas 2017 antaa perus-
tietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvis-
tä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammais-
ten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhden-
vertaisuutta.

Palveluoppaan pdf-tiedosto ja Palveluoppaan 
tekstitiedosto (rtf) on luettavissa Näkövammaisten 
liitto ry:n sivuilta nkl.fi.

Opasta on saatavissa myös printtiversiona, Daisy-
äänitteenä ja pistekirjoituksella (tilaukset: aineisto-
tilaukset@nkl.fi tai p. 09 396 041). Sähköinen Lue-
tus-julkaisu on THP-verkossa tiedonsaantipalvelui-
den asiakkaiden luettavissa.

Ole kiinnostunut siitä, mitä lapsesi 
tekee median kanssa

Tutustu lapsesi digitaaliseen pelaamiseen ja so-
siaalisen median käyttöön. Ohjeita vanhemmil-
le lapsen mediakasvatukseen antaa mm. Ehkäise-
vä päihdetyö EHYT ry:n ja Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Media lapsen arjessa -pdf, joka löytyy 
EHYT ry:n sivuilta ehyt.fi.

Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

Oma itsensä, 
omanlaisensa

S
anat synnyttävät mielikuvia. Sama sana voi hyvinkin yhdelle 
tarkoittaa yhtä toiselle toista. Jotkut sanat ovat voimakkaasti 
tunneladattuja, jotkut taas aika neutraaleja. Näkövammainen 
on ihan hyvä sana sanojen joukossa. Monelle siitä tulee mie-
leen valkoinen keppi tai opaskoira. 
Kun lapsi saa näkövammadiagnoosin, sana näkövammai-
nen kaikuu vanhempien korvissa pelottavalta tai vähintään-

kin huolestuttavalta. Keppi ja koira eivät enää riitäkään kuvaamaan näkö-
vammaisuutta.  

Sanat saavat sisältöä kokemusten kautta. Jokainen lapsen kanssa vietetty 
hetki opettaa vanhempaa. Vähä vähältä ja päivä päivältä näkövammaisuus 
muuttuu tutummaksi ja arkisemmaksi. Lapsi tulee esiin itsenään, omana 
persoonanaan, eikä näkövammaisuus enää määritä häntä.    

Perheen ulkopuolisten ihmisten suhtautumisella on suuri merkitys siihen, 
miten raskaalta tai kevyeltä sana näkövammainen milloinkin tuntuu. Jokai-
seen kadulla tuijottajaan ei voi vaikuttaa, sellaiset on vain unohdettava. Mut-
ta elämässä välttämättömät kumppanit kuten lääkärit, opettajat ja muut am-
mattihenkilöt voivat tehdä paljon hyvää tai hallaa omalla suhtautumisellaan.  
Heidän sanansa ja asenteensa merkitsevät vanhemmille ja lapselle paljon.  

Koulussa ja kuntoutuksessa tavoitellaan aina tuloksia ja seuraavia taso-
ja. Niin pitääkin, mutta on myös ihanaa, että on olemassa paikkoja ja po-
rukoita, joissa saa olla oma itsensä ja riittävä juuri sellaisena kuin on. Sel-
lainen on vertaisporukka. 

Edessä on kesä. Oo mun kaa! -leirille on tulossa 22 näkövammaista las-
ta, jotka ovat sokeita, heikkonäköisiä ja monivammaisia. Joku on ylivilkas, 
joku vetäytyvä. Mukana on nopeita, hitaita, nokkelia ja nörttejä – 
kaiken sorttisia tennarin kuluttajia.  Jokainen on omanlaisensa. 
Silti kaikkia yhdistää kokemus näkövammaisuudesta – siitä mil-
laista on olla näkövammainen poika tai tyttö koulussa ja kaveri-
porukassa. Leirillä ollaan viisi päivää joukossa, jossa kukaan ei 
tuijota eikä kiusaa ainakaan huonon näön tai valkoisen ke-
pin tähden. Jos nahistellaan tai ystävystytään se johtuu 
vaan siitä, että ollaan juuri sellaisia lapsia kuin ollaan.

Vertaisten tapaaminen on terapiaa ja kuntoutus-
ta parhaimmillaan. Se on elämää, tunteita, muis-
toja ja yhteenkuuluvuutta. Olemista omana itse-
nään, lapsena.
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Teksti Leena Honkanen

A
nna Rukko (20) aloit-
ti vaikuttamistyön jo 
16-vuotiaana, kun hän 
päätti kerätä rahaa Uu-
delle Lastensairaalle 
huutokauppaamalla it-
se tekemiään helmiko-

ruja facebookissa. Nyt kasassa on yli 
63 tuhatta euroa. Ihmeen voi saada 
aikaan, kun osaa koskettaa ihmisten 
sydämiä.

– Nuorella ei tarvitse olla mitään 
supervoimia, vaan jokainen voi teh-
dä sitä mitä osaa, sanoo Anna Rukko. 
– Tätä viestiä haluaisin välittää kaikil-
le nuorille. 

Annan koruprojektin tavoite oli 
aluksi 3000 euroa eli yksi neliömetri 
sairaalaa. Kun se oli saavutettu ja ohi-
tettu, hän asetti tavoitteekseen koko-
naisen vuodepaikan eli 12 000 euroa. 
Nyt korujen tuotoilla saa jo kokonai-
sen huoneen.

– Ensimmäisen korun osti eräs äi-
din ystävä, mutta pian hyvin monet ih-
miset löysivät koruistani kanavan ol-
la mukana tukemassa sairaalaa. Luu-
len, että huutamalla koruja he halusi-
vat myös kannustaa nuoria toimimaan. 

Sanomisen pakosta
Merja Rukko kirjoittaa ajatuksiaan Lei-
jonaemojen blogilistalla.

– Kuopuksemme Kaarlo syntyi 
21.3.2008 ja viisi päivää myöhemmin 
esikoisemme Anna sai syöpädiagnoo-
sin. Annan ennuste oli niin huono, et-
tei ennustetta edes annettu.  Siitä läh-
tien olen kirjoittanut tuntoja alkaen 
siitä kuinka tämä ei voinut tapahtua 
meille. Nyttemmin mietin asiaa toi-
sinpäin: No miksi ei meille?

Sanomista on syntynyt aikanaan 
Annan ja sittemmin Kaarlon asiois-
sa. Kaarlo on näkövammainen ja ark-
kitehtina Merja Rukko on huoman-

Rukon 
vaikuttavat naiset
Nyt istutaan Rukkojen keittiönpöydän ääreen parantamaan 

maailmaa. Äiti ja tytär, Merja ja Anna Rukko, toimivat yh-

distyksissä, tekevät vapaaehtoistyötä ja kirjoittavat blogeja – 

muun muassa. Omista kokemuksista syntyy painavaa sanot-

tavaa.
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nut, kuinka paljon ja suhteellisen vä-
hin kustannuksin ympäristön esteet-
tömyyttä ja saavutettavuutta voitaisiin 
parantaa näkövammaisia ja kaikkia 
muitakin käyttäjiä ajatellen. 

– Ymmärtämättömyys ja asenteet 
tulevat usein esteettömyyden tielle. En 
minäkään näitä asioita ennen osannut 
tästä kulmasta katsoa, hän myöntää. 
– Silmät ovat avautuneet kokemuk-
sen myötä.

– Kaarlon näkövamman syynä on 
geenivirhe, joka aiheuttaa muun mu-
assa puutoksia näkökentässä, ja näkö 
heikkenee, Merja Rukko kertoo. 

– Toistaiseksi on selvitty melko hy-
vin. Kaarlo käyttää valkoista keppiä ja 
muutoksia kotona ja koulussa on teh-
ty muun muassa valaistukseen.

– Koulu on ollut aivan ihana, siellä 
rehtori on tehnyt esteettömyyden hy-
väksi kaiken tarvittavan ja mahdolli-
sen aivan oma-aloitteisesti. Kaarlon 
luokkahuone jopa siirrettiin pohja-
kerrokseen, jotta portaissa kulkemis-
ta tulisi mahdollisimman vähän. Siitä 
tulee niin hyvä mieli, kun ei aina tar-
vitse pyytää saatikka vaatia.  

– Toisin kävi kunnan kanssa, kun 
tarvitsimme valaistuksen muutostöi-
tä, niin että Kaarlo voisi itsenäisesti 
kulkea kodin ulkoportaissa koulusta 
tullessaan. Kuntoutusohjaajan suositus 
tarvittiin sen saamiseksi, mutta suosi-
tuksen mukaista valaistusta ei haluttu 
asentaa, koska toisenlaisen saisi hal-

•Kaarlo Rukko on rohkea ja energinen 
9-vuotias koulupoika. 
”Näkövammaisen lapsen itsenäistä liikku-
mista tukee hyvin suunniteltu ympäristö, 
sanoo Merja Rukko. 
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vemmalla. – Tosin sellaisen joka pais-
taa silmiin häikäisten lopunkin näön. 
Ja lisäksi vielä niin, että valot pitäisi ki-
paista laittamaan päälle eteisestä. Täl-
lainen täydellinen ja jääräpäineen ym-
märtämättömyys raivostuttaa niin, et-
tä on pakko tarttua kynään.

Annan agenda
Anna Rukko kirjoittaa blogiaan Apu-
lehden alustalle. Epäasiallinen kohte-
lu ensimmäistä oikeaa kesätyöpaikkaa 
hakiessa kaksi vuotta sitten avasi An-
nan sanaisen arkun. 

– Sisuuntuneena huonosta kohtelus-
ta, manailin äidille saunan lauteilla, et-

tä jos mulla vain olisi blogi, niin… Ja 
saunomisen lomassa lähetin jo kyse-
lyn Apuun ja siitä kirjoittamalla vai-
kuttaminen alkoi. 

Anna on kirjoittanut myös omakoh-
taisesti tutuksi tulleista asioista, kuten 
omaishoidosta ja erityislasten oikeuk-
sista. Hän uskoo vilpittömästi asioiden 
paranemiseen, jos vain ihmisillä olisi 
enemmän tietoa. 

– Kaarlon koulun työntekijöiden 
asenne on antanut uskoa siihen, että 
hyvää tahtoa löytyy ja asiat saadaan su-
jumaan kaikkien kannalta joustavasti. 
Ei epäasiallisen kohtelun tai kielteisten 
päätöstenkään takana välttämättä ole 

paha tarkoitus – asioita ei vain nähdä 
tai osata katsoa heikomman ihmisen 
näkökulmasta. 

Anna Rukko on kokemustensa kaut-
ta kasvanut vaikuttamaan myös laa-
jemmin yhteiskunnassa. Huhtikuus-
sa hän tuli valituksi Espoon kunnan-
valtuustoon. 

– Tiedän että olen vielä nuori, en-
kä voi tietää kaikkea, mutta ympärillä 
on paljon ihmisiä ja kontakteja, joilta 
voin tarvittaessa kysyä lisää. 

Mun lapsella on tulevaisuus
Toimiminen yhdistyksissä kuuluu Ruk-
kojen elämään. Vertaistuki on tärke-

•Anna Rukko sairastui syöpään 11-vuoti-
aana. Lastenklinikan syöpäosasto tuli ty-
tölle ja koko Rukkojen perheelle tutuk-
si seuraavina kuukausina ja vuosina. Syö-
pähoidot jättivät jälkeensä myöhäisvai-
kutuksia, jotka vaikeuttivat mm. liikku-
mista. Kun perhe matkusti pääsiäsiäise-
nä 2013 Lappiin, otti Merja Rukko mu-
kaan pussillisen helmiä, että Annalla oli-
si jotakin tekemistä hetkinä, jolloin hän ei 
jaksaisi liikkua muiden mukana. Siitä syn-
tyi ajatus, että koruilla voisi kerätä rahaa 
Uudelle Lastensairaalle.
Koruprojekti tuotti yli 63 000 euroa ja 
opetti Annalle, että nuorikin ihminen voi 
vaikuttaa. Nyt kun Lastensairaala on har-
jassaan, Anna on suunnannut tukeaan 
järjestöille, myös Näkövammaiset lap-
set ry:lle.
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ää, mutta eri yhdistyksissä se on luon-
teeltaan vähän erilaista.  
– Syöpä on sellainen asia, joka tulee ja 
sitten kun ja jos se on ohi, ei ole syytä 
jäädä sairauden muistoihin. Silloin kun 
Anna sairasti, yritettiin selvitä, ja tuet-
tiin niitä, jotka viettivät lastensa hau-
tajaisia, kertoo Merja Rukko. 
– Kaarlon kohdalla näkövamma taas 
on ja pysyy. Silloin vertaistukikin on 
jotain muuta. Minulle se on sitä, että 
toisilta vanhemmilta saa tietoa ja op-
pii aina jotakin: mitä apua saa mistä-
kin ja mitä voi vaatia omalta tenavalta. 
On hyvä seurata muita äitejä, lapsia ja 
perheitä. He ovat peili omalle pärjää-

miselle. Ja Kaarlolle itselleen se on si-
tä, että kun menee Oo mun kaa! -lei-
rille ei tarvitse selittää muille lapsil-
le, miksi kädessä on valkoinen keppi.
– Perhetapaamisissa tulee myös ahaa-
elämyksiä. Keväällä kun näkövammai-
nen it-asiantuntija,  Kaisa Penttilä, oli 
kertomassa meille pienoismalleista, 
huomasin, kuinka hölmöjä virheitä 
olen itse tehnyt. Vaikka olen arkkiteh-
ti, en ole tullut ajatelleeksi, miten hie-
no havaintoesine rakennuksen pienois-
malli voi näkövammaiselle olla. Hä-
meen linnassa käydessämme en suos-
tunut ostamaan Kaarlolle pienoismal-
lilinnaa, koska pidin sitä vain matka-
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muistokrääsänä. Nyt voisin tukistaa 
itseäni tyhmyydestäni.
– Hienoa on ollut myös nähdä, miten 
sokeat aikuiset pärjäävät ja nauttivat 
elämästään. Kun heitä katselee, tulee 
rauhallinen varmuus, että: Yes! – mun 
lapsellanikin on tulevaisuus. 
Anna Rukon curriculum on kaksi-
kymppiselle pitkä: Vuoden lapsuus-
teko 2014, Vuoden espoolainen 2015, 
Vuoden nuori menestyjä 2015, kirk-
kovaltuutettu 2015, Young Women in 
Public Affairs (Zonta international). 
Kunnanvaltuutettu 2017–.”Vaikeat ko-
kemukset voi kääntää myös voimava-
raksi”, sanoo Anna.
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkövammaiset lapset ry

puheenjohtaja

K un heikkonäköinen poikani Juuso aloitti syksyllä 
koulun, oli äidillä pitkä lista asioita jotka koulussa 
pitäisi saada hoidettua. Päätin etten alkaisi hios-
taa koulua päivittäisillä Wilma-viesteillä, vaan pyr-

kisin pitämään positiiviset välit opettajaan ja luottaisin hä-
neen. Työssäni opettajana ja opinto-ohjaajana olen nähnyt 
ääriesimerkkejä huoltajista, jotka omalla toiminnallaan ei-
vät ainakaan helpota lastensa koulunkäyntiä ja vannotin, 
etten alkaisi riehua koulussa lakikirja kädessä väärinym-
märrettyä pikkupilttiäni puolustamassa.

Kouluarki rullasikin mukavasti eteenpäin, poika sai kave-
reita, käytti apuvälineitä ja oppi uutta, joten taputtelin jo 
itseäni sisäisesti olalle hyvin hoidetusta taustatyöstä. Tie-
dätte varmasti, miten viikot ja pian kuukaudetkin solahte-
levat ohi huomaamatta, ja niin todella kävi. Heräsin loka-
kuussa siihen, ettei koulussa oltu tehty HOJKS:ia, Valterin 
koululta ei oltu käyty konsultoimassa, lasiovia ei oltu teh-
ty näkyväksi teipeillä ja lukutelkkarikin oli ollut pari viikkoa 
rikki ilman että asialle oli tehty mitään. Pistin kakkosvaih-
teen silmään, viestittelin, soittelin ja vierailin koululla reh-
torin ja opettajan pakeilla, mutta pyrin pysymään edelleen 
rauhallisena ja positiivisena. Tuntui inhottavalta jankuttaa 
aina opettajan nähtyäni samoista asioista ja kuulla yhä uu-
sia syitä, miksei mikäkin asia ollut edennyt. Joitain asioita 
hoidin itse, kun en enää muutakaan keksinyt, mutta moni 
asia vaati koulun aktiivisuutta. 

Tammikuun lopulla väsähdin, turhauduin ja suutuin. Tu-
tut kertoivat, kuinka heidän ekaluokkalaisensa ovat me-
nossa tukijaksolle Jyväskylän kouluun ja Juuso ei ollut vie-
lä edes tavannut Valterin opea. Liikuntatunneilla oli haas-
teita, Juuso oli kovin väsynyt eikä koulu maittanut. Tuntui, 
että omat voimat oli nyt loppu ja olin täysin epäonnistu-
nut Juuson asioiden ajajana. Onneksi keksin ottaa yhteyt-
tä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantunti-
jaan Maisa Punkariin, joka tarinani kuultuaan huokaili het-
ken ja lupasi hoitaa asiat eteenpäin. Huojennus oli valta-
va, kun Valterin opettaja viimein maaliskuussa kouluun tu-
li. Opin jälleen, että avun pyytäminen on taitolaji ja on tär-
keää tietää hetki, jolloin ei enää jaksa tai osaa jatkaa. Si-

Nöyrä leijonaemo
tä ei pidä ajatella luovuttamisena tai nöyrtymisenä vaan 
rohkeutena.

Kelan, sosiaalitoimen ja sairaalan kanssa olenkin tot-
tunut olemaan alusta asti tiukka ja määrätietoinen leijo-
naemo, joka tietää oikeutensa eikä niistä aio luopua. Kun 
päätös on yksiselitteisesti kielteinen, on helpompaa pie-
nen tunteiden tuuletuksen jälkeen lähteä rustaamaan 
valitusta.  Koulussa tai päiväkodissa harvoin saa tiukkaa 
kielteistä vastausta mihinkään ja se tekee kaikesta pal-
jon haastavampaa. Koulusta vastaus moniin kysymyksii-
ni oli: ”Totta kai, mutta nyt…”. Asiaan sinänsä suhtaudut-
tiin myönteisesti mutta juuri sillä hetkellä oli kiireitä, tois-
ta ajankohtaa pidettiin parempana, mukana oli väärä kas-
si tai milloin mitäkin. Kun vastapuoli suhtautuu tilantee-
seen myönteisesti mutta asioiden toimeenpano vain lyk-
kääntyy, tarvitaan vanhemmalta diplomaatin taitoja ja 
rohkeutta.  Tilanne on kuin jahtaisi märkää saippuapalaa 
joka huomaamatta kuluu koko ajan, kun sitä koettaa saa-
da kunnolla käsiinsä.

Perimmiltäni taidan pelätä, että jos jatkuvasti vain olen 
sormi pystyssä neuvomassa ja vaatimassa sitä ja tätä kou-
lulta, muuttuu opettajan suhtautuminen poikaani kieltei-
seksi ylipäätään. Fiilis on kuin kapealla lankulla kävelles-
sä. Vanhempana haluan tietyllä tapaa miellyttää lapseni 
kanssa päivittäin toimivaa, tärkeää ihmistä ja toisaalta pi-
tää huolta, että hän ottaa lapsen tarpeet riittävästi huo-
mioon. On varottava astumasta varpaille, luotettava hä-
nen ammattitaitoonsa ja annettava tilaa, mutta samal-
la mielessä pyörii huoli siitä, onko itse tehnyt kaiken mah-
dollisen lapsen koulunkäynnin helpottamiseksi ja vam-
masta koituvien haasteiden voittamiseksi. Mutta ei ku-
kaan olekaan väittänyt, että erityislapsen van-
hemmuus olisi mikään kolmen soinnun pop-
pibiisi.
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Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous pidettiin 8.4.2017 
Aulangolla, Hämeenlinnassa

Yhdistyksen kertomus vuodelta 2016 
on luettavissa silmatera.fi-sivuilla 
kohdassa Yhdistys.

Valintoja, päätöksiä...

Vuosikertomus 
2016

Näkövammaiset lapset ry:n hallitus (vasemmalta oikealle):
Riitta Maatiala, Juho Kyntäjä (varapuheenjohtaja), Maija 
Somerkivi (puheenjohtaja), Sirpa Bamberg, Juho Helmihar-
ju, Hanno Peuranen, Minna Survonen ja toiminnanjohtaja 
Anne Latva-Nikkola. 

V
uosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mää-
räämät asiat. Kokous hyväksyi yhdistyksen 
kertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 
2016 sekä toimintasuunnitelman ja talous-

arvion vuodelle 2018. 
Jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Ensimmäinen 

perheenjäsen maksaa jäsenyydestä 15 ja toinen 
samasta perheestä 10 euroa vuodessa. Kannatus-
jäsenet, jotka usein ovat perheen läheisiä tai am-
mattihenkilöitä maksavat 34 euroa vuodessa. Yh-

teisöjäsenillä on kolme maksuluokkaa valinnan 
mukaan: 20, 50 tai 100 euroa vuodessa.

Hallituspaikkoihin tuli vain vähän muutoksia, kun 
erovuoroiset valittiin jatkamaan.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuosiko-
kous valitsi Maija Somerkiven, varapuheenjohta-
jana jatkaa Juho Kyntäjä. Entinen puheenjohtaja, 
Hanno Peuranen jatkaa hallituksen jäsenenä.

Erovuoroisista varajäsenistä, Matti Laamasen ti-
lalle valittiin Jenna Mäkelä.

Vuosikokousviikonloppuun osallistui 30 näkö-
vammaisen lapsen isää ja äitiä. Se on iso määrä ja 
todistaa, että Näkövammaiset lapset ry:n jäsenis-
tössä on paljon aktiivisia järjestötoimijoita. 
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Vuosikokousviikon-
loppu on samalla 
myös vanhempain 
viikonloppu. Tänä 
vuonna ohjelmas-
sa oli mm. kiipei-
lyä Hugo Parkissa. 
Kauniinkoleassa ke-
vätsäässä isät ja äi-
dit saivat tuntuman 
puiden latvuksiin 
ja myöhemmin oli 
mahdollisuus naut-
tia kylpylästä. 

... ja hauskanpitoa
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N
äkövammaisten lasten perheiden sokkot-
reffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Velli-
kellonpolku 1, 00410 Helsinki). Vanhem-
milla on aikaa rupatella kahvi- ja teekuppo-

sen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leik-
kiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. 
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia. 
 
Syksyn sunnuntait klo 16–18 
20.8. Opaskoirat ja itsenäinen liikkuminen. 
1.10. Opiskelu lukiossa ja ammattikoulussa. 
•Vierailijoina Minja ja Minna Survonen.  
26.11. Kuvailutulkkaus 
•Vierailijoina Anu Aaltonen ja Carita Lehtniemi, 
jotka ovat kuvailutulkanneet Onneli ja Anneli -elo-

Käy kotisivuilla
Näkövammaiset lapset 
ry:n nettisivuilla kerro-
taan yhdistyksen tapah-
tumista, vammaisen lap-
sen perheen palveluista 
ja tuista, koulusta, päivä-
kodista ja monista muista 
lapsen elämään liittyvis-
tä asioista. Sivuilta pääsee 
lukemaan Silmäterä leh-
den arkistoa ja sitä kaut-
ta voit liittyä jäseneksi tai 
hakea leireille. 
Käy katsomassa, kuinka 
paljon juuri sinua kiinnos-
tavaa asiaa sivuilta löytyy, 
ja anna palautetta.   

www.silmatera.fi  

Syksyn sokkotreffit (perhetapaamiset)

kuvan. Tule kuulemaan mitä kuvailutulkkaus on ja 
miten sitä tehdään. Luvassa kuvailunäytteitä se-
kä saat vinkkiä kuvailutulkkaukseen oman lapsen 
kanssa. 
 
Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle 
tapaamisviikon torstaihin mennessä
maija.somerkivi@gmail.com
p. 044 532 1085. 
Ilmoittautuessasi kerro:
•keitä perheestäsi osallistuu
•mahdolliset allergiat 
•lasten iät 
•onko näkövammainen lapsi (lapset) heikkonäköi-
nen, sokea vai monivammainen. 
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l Näkövammaiskortti todistaa haltijansa näkö-
vammaisuuden, jolloin joko kortin haltijalla tai hä-
nen saattajallaan on mahdollisuus joihinkin alen-
nuksiin esimerkiksi liikennevälineissä. 
l Näkövammaiskortti ei ole virallinen henkilölli-
syystodistus, vaan pyydettäessä kortin haltijan on 
voitava todistaa henkilöllisyytensä virallisella hen-
kilöllisyystodistuksella. Jos kortin haltija on lapsi, 
tulee hänelle hankkia kuvallinen henkilökortti tai 
passi, jolla henkilöllisyys todistetaan. 
l Näkövammaiskorttiin merkitään kortin haltijan 
nimi, syntymäaika, näkövamman haitta-astepro-
sentti ja haittaluokka. 
l Näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, 
jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vä-
hintään 50 %. Kortti on maksuton.

Missä ja miten korttia voi käyttää?
l Kortti oikeuttaa saattajan ilmaiseen matkaan ju-
naliikenteessä Suomessa. Tällöin varsinaiselle mat-
kustajalle on hankittava normaalihintainen lippu. 
Näkövammaiselle lapselle on siis ostettava lasten-
lippu. Junaliikenteessä näkövamman haitta-asteen 
tulee olla yli 65 %. 

l Myös Finnair myöntää kotimaan liikenteessä nä-
kövammaisen saattajalle alennuksen. Kun näkö-
vammainen alle 16-vuotias lapsi matkustaa saatta-
jan kanssa, lapsi saa juniori-/nuorisolipun ja saatta-
ja seniorilipun. Tällöin näkövamman haitta-asteen 
tulee olla vähintään 80 %. 
l Monissa muissa yhteyksissä mahdolliset alen-
nukset ja edut riippuvat palvelun tarjoajasta. Esi-
merkiksi jotkut teatterit, museot, huvipuistot ja ui-
mahallit myöntävät alennuksia näkövammaiselle 
kävijälle tai hänen saattajalleen. 

Näin hankit näkövammaiskortin
l Näkövammaiskortin saa Näkövammaiset lap-
set ry:n kautta vanhemman liittyessä yhdistyksen 
jäseneksi. Korttia varten tarvitaan kopio lääkärin-
todistuksesta, jossa ilmenee haitta-asteprosentti 
(myös kuntoutusohjaajan antama todistus käy) se-
kä yhteys tiedot.
l Näkövammaisten liitto ry toimittaa näkövam-
maiskortin postitse kotiin kahden kuukauden kulu-
essa.
l Perheet, jotka eivät halua liittyä jäseneksi van-
hempainyhdistykseen saavat lapselleen kortin ot-
tamalla yhteyttä Näkövammaisten liiton jäsenpal-
veluyksikköön ti–to klo 9–15, 
p. 09 3960 4656.

Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A
00700 HELSINKI
050 403 9080
nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi

Mikä on 
näkövammaiskortti?
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Lahja optikoilta
Kehitysmaissa pienikin näköongelma voi olla suuri, koska sil-
mälasien hankkiminen on monelle taloudellisesti mahdo-
tonta. Lapsilla puuttuvat lasit voivat olla koulunkäynnin este. 

Specsavers-optikkoketju on vienyt jo kahdeksana vuonna 
käytettyjä silmä- ja aurinkolaseja apua tarvitseville kehitys-
maihin, viimeksi Tansaniaan. Jokaisista lahjoitetuista laseis-
ta Specsavers antaa euron myös kotimaiseen hyväntekeväi-
syyskohteeseen. Ketjun liikkeet ovat yrittäjävetoisia, ja jo-
kainen yrittäjä voi itse päättää, mitä kotimaista kohdetta tu-
kee. Malmilaiset optikot Kirsi Koljonen ja Päivi Askonen va-
litsivat omaksi tukikohteekseen Näkövammaiset lapset ry:n.  
Näin suomalaiset näkövammaiset lapset saavat lisää resurs-
seja kerho- ja leiritoimintaan samalla kun Tansanian lapset 
ja aikuiset saavat apua näköongelmiin. 

Kiitos muisteluista!
Kutsuun kirjoittaa muistoja yhdistyksen leireiltä ja 
tapahtumista kertyi kaikkiaan 12 kirjoitusta. Ne oli-
vat hyvin eripituisia muutamasta rivistä aina neli-
sivuiseen kertomukseen. Merkille pantavaa oli, et-
tä suurin osa muistoista sijoittui 1980- ja 90-luvuil-
le. 2000-luvun tapahtumia ei ehkä vielä mielletä 
muistoksi. 

Kilpailun palkintona ollut Innoluxin lahjoittama 
Aurora-kirkasvalolaite arvottiin kaikkien osallistuji-
en kesken ja onni suosi Antti Hännistä Helsingistä. 

Kirjoitukset ovat jo osa valmistautumistamme 
kolmen vuoden kuluttua vietettäviin Näkövammai-
set lapset ry:n 50-vuotisjuhliin. Yhdistys on perus-
tettu 11.6.1970.   

Antti Hänninen muisteli kirjoituksessaan 1980-lu-
vun lopun talkoovoimin pidettyä perheleiriä, jossa 
hän silloin työskenteli ainoana leiriohjaajana. Seu-
raavassa ote Hännisen kirjoituksesta:

•Malmilaiset optikot Päivi Askonen ja Kirsi Koljo-
nen valitsivat omaksi kotimaiseksi tukikohteek-
seen Näkövammaiset lapset ry:n.

”Parasta leirillä olivat kuitenkin eläimet. Oli po-
neja, vasikoita, lehmiä, kilejä ja vaikka mitä. 
Ihanimpia olivat kuitenkin karitsat. Joidenkin mie-
lestä ne olivat niin suloisia, että vanhemmilla oli 
välillä vaikeuksia saada jälkikasvunsa lähtemään 
karitsoiden karsinasta.

Huikean näytöksen meille antoi minipossu. Talon 
isäntä toi sylissään esiteltäväksi soman minipos-
sun. Possuparka taisi vähän hermostua, kun kaik-
ki halusivat silitellä sitä yhtä aikaa. Alkoi korvia re-
pivä kiljunta, ja lopulta nasu pyristeli karkuun isän-
nän sylistä. Se juoksi hädissään ympäri pihaa, ja 
kauhu kasvoi, kun lauma ihmisiä yritti saada sitä 
kiinni. Vihdoin paikalle riensi emäntä, jon-
ka suojaan pikkukaveri riensi. Emännän 
rauhoittelu tehosi: ”Elä raukka huuva, 
elä huuva. Ej oo mittää hättää, ej 
oo hättää.” Draama ratkesi on-
nellisesti.
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•Riikka Hänninen ja opaskoira Carlos vierailivat Helsingin Oo 
mun kaa! -kerhossa. Kerholaisilla oli paljon kysyttävää opas-
koiran käytöstä ja Riikan elämästä.  

Syksyn Oo mun kaa! -kerhot

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövam-
maisille lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toi-
veiden mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, 
askarrellaan ja tavataan kavereita. Ohjauksesta 
vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiske-
lijat. Kerho on maksuton osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 18–20, Näkö-
vammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
12.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
14.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kunin-
kaankatu 8 A 4)
11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 18–20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen 
Pitkäkatu 37)
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.

Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 21.8. men-
nessä, www.silmatera.fi -> Toiminta
Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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A
ika tarkkaan yhdeksän vuotta sitten per-
heemme onnellisuuskäyrä nousi taivai-
siin ja jo parin päivän jälkeen laski sy-
vyyksiin. Ensin syntyi Kaarlo pitkäper-
jantaina 2008 ja sitten pääsiäisen jäl-
keen esikoisemme sai syöpädiagnoo-
sin. Elämä muuttui eloonjäämistaiste-

luksi. Yhtäkkiä millään muulla kuin omalla perheel-
lä ei ollut enää väliä.

Kaarlo oli utelias lapsi. Insinööriainesta, sanoim-
me. Kaikki mikä piipitti tai vilkkui kiinnitti hänen 
huomionsa. Neuvolassa poika kääntyi selältä mahal-
leen vasta, kun terveydenhoitaja houkutteli piipittä-
vällä verenpainemittarilla ja korvalampulla. Miehen 
alku, hyvänä päivänä on kuin lahna ja huonona päi-
vänä pyristelee vastaan. Niin me Kaarloa kuvailimme. 

Kenellekään ei tuolloin juolahtanut pieneen mie-
leenkään, että pojan näössä olisi jotain vikaa. Kaik-
ki hyvin  – tyytyväinen vauva, lukee neuvolakortissa 
kerta toisensa jälkeen. En tiedä olisinko itse huoman-
nut mitään, jos olisin ollut kotona? Minä olin kuiten-
kin tytön kanssa Lastenklinikalla osastolla K10 ja ku-
ka milloinkin hoisi vauvaa. Minun piti valita ja luo-
vuttaa vauva vieraan ihmisen hoitoon. Tyttö tarvit-
si minua enemmän sairaalassa. Isänsä pääsi irti töis-
tään vasta kuukausien päästä ja keskimmäisestäkin 
pojasta piti pitää huolta

Kaarlo sai ensimmäiset lasinsa 3-vuotiaana. Jotain 
vikaa on – niin mietin – ja kävimme silmälääkäris-
sä. Jossain vaiheessa myöhemmin havahduin siihen, 
kun poika tavoitteli kasvojensa edestä jotain kädel-
lään. Lentäviä tulikärpäsiä, kuulemma. Vieläkään en 

ihmetellyt mitään. Parkkihallit olivat pahoja. Poika 
saattoi lähteä juoksemaan suoraan kohti valoa. Vaik-
ka se usein olikin auto. Kun lopulta esikoulussa poi-
ka sai näkövammadiagnoosinsa, se ei hätkähdyttä-
nyt, mutta pysähdytti minut miettimään, että olisi-
ko pitänyt huomata? Varmasti olisi, mutta kun joka 
hetki tärkeää oli oikeasti ollut vain hengittäminen, 
niin näkövamma tuntui huojennukselta. Se tuntui li-
säominaisuudelta, jonka kanssa voi elää eikä se uh-
kaa ainakaan suoraan kenenkään henkeä. Myöhem-
min pojan näkövamman syyksi on selvinnyt harvi-
nainen geenivirhe, joka aiheuttaa hämäräsokeutta 
ja verkkokalvon rappeumaa. Etenemistahtia ei ku-
kaan tiedä. Nyt katselemme maailmaa uteliaina jo-
ka päivä ja elämme tavallista elämää heikkonäköi-
sen poikamme kanssa. On hetkiä, jolloin unohdan 
poikani olevan näkövammainen. Niin tavallista sii-
tä on meille tullut.

Tätä kirjoittaessani olen juuri saanut todistaa esi-
koiseni vaikuttamisuran seuraavan oven avautumis-
ta. Kesäkuussa hänellä alkaa nelivuotiskausi Espoon 
kaupunginvaltuutettuna. En voi kuin ihailla tuota 
tarmoa, millä hän haluaa olla mukana vaikuttamas-
sa yhteiskuntaamme. 

Aiemmin olen joutunut ottamaan yhteyttä päättä-
jiin, kun vammaispalveluun on pitänyt saada vauh-
tia. Jatkossa se on ehkä helpompaa?

Julkisen näkyvyyden yhtenä varjopuolena on net-
tikommentoijat. Tyttärestä kertovan lehtijutun alla 
joku mietti kuinka rikkaasta perheestä tyttö itse on. 
Minäpä kerron – äärettömän rikkaasta. Meidän rik-
kauksiamme ei vain voi mitata rahassa.

Ties kuinka rikas perhe

merja rukko
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Ruskiksen 
lapset  
Suomessa on kuusi valtion koulua 
erityistä tukea tarvitseville perus-
koululaisille. Yksi niistä on Valte-
ri-koulu Ruskis Helsingin Ruskea-
suolla Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valteri Ruskiksen yhteydessä.  

Teksti ja kuvat  Leena Honkanen
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R
uskeasuolla käy kou-
lua 59 lasta, osa heistä 
on viime syksynä taloon 
muuttaneen ruotsinkie-
lisen näkövammaisten 
koulun, Valteri-koulu 
Skillan, oppilaita. 

Ruskis on perinteiltään liikunta-
vammaisten koulu, ja sitä se on edel-
leenkin, mutta palvelee nykyisin en-
tistä laaja-alaisemmin erilaisia oppi-
joita – myös näkövammaisia. 

– Arviomme mukaan noin 80–90 
prosentilla oppilaistamme on näköön 
ja näön käyttöön liittyviä ongelmia, 
vaikka heillä ei olisikaan näkövamma-
diagnoosia. Näissä tapauksissa ongel-
mien syy on usein aivoperäinen, ker-
too rehtori Leena Airaksinen.

– Näköpuolen osaamista siis tarvi-
taan ja sitä varten meillä on koulussa 
kaksi näkövammaistaitojen ohjaajaa, 
toinen heistä, Marketta Karvonen, on 
myös näkövammaisten erityisopetta-
ja. Skillan muutto Ruskiksen yhtey-
teen on tuonut lisäksi heidän henkilö-
kuntansa lisäksi myös näkövammais-
tietotaidon saman katon alle. 

Vaikka erityiskoulut ovat vanhas-
taan hoitaneet kukin omaa sarkaan-
sa, Leena Airaksinen näkee, että Val-
terin kaikki toimipisteet pystyvät tule-
vaisuudessa tarjoamaan entistä laaja-
alaisempaa osaamista ja tasalaatuista 
palvelua eri vammaryhmille. 

– Asiantuntemus ei tule seinistä, 

vaan niistä ihmisistä, jotka seinien 
sisällä työskentelevät. Henkilökun-
ta kouluttautuu ja voi vaihtaa vaik-
ka työpaikkaa verkoston sisällä, joten 
osaaminen laajenee. Myös keskinäi-
nen konsultointi verkoston sisällä pa-
rantaa kaikkien toimipisteiden mah-
dollisuutta tarjota palveluja eri vam-
maryhmille.  

59 kertaa digiloikka
Uuden opetussuunnitelman mukai-
nen digiloikka on käynnissä täälläkin. 

Kolmasluokkalaisen Sanni Viitalan 
iPad keikkuu laukussa pyörätuolin sel-
känojalla hänen tullessaan luokkaan. 
Sannilla on ollut iPad ekaluokalta asti, 
joten laitteen käyttö sujuu näppärästi.

– Tänne voi tehdä omia kirjoja ja 
laittaa niihin kuvia ja äänityksiä, esit-
telee Sanni käyttämäänsä StoryKit-
ohjelmaa. 

Hienoja kirjoja Sanni on kirjastoon-

sa tehnytkin. Yksi paljon valokuvattu 
ja piirretty aihe on isän kaverin koi-
ra, joka välillä käy Sannin kotona hoi-
dossa. ”Minun nimeni on Sanni” tyt-
tö sanelee koneelle ja kirjoitettu teks-
ti ilmestyy näytölle. Näin kirjoittami-
nen onnistuu ilman näppäimistöä. On 
Sannilla oppikirjojakin iPadillä, nii-
hin tyttö tekee muun muassa äidin-
kielen tehtäviä.

Sannin mielestä Ruskis on kiva kou-
lu. – Lempiaineitani on äikkä ja eng-
lanti, hän kertoo ja laittaa pädinsä ta-
kaisin laukkuun; on aika siirtyä seu-
raavalle tunnille. 

Jokainen oppii tavallaan
Jokainen Ruskiksen oppilas tekee digi-
loikkansa omista lähtökohdistaan kä-
sin. Se kysyy henkilökunnalta paneu-
tumista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin 
ja myös oman osaamisen kehittämistä.

– Meillä kaikki opettajat, psykologi 

•Kolmasluokkalainen Sanni Viitala on 
käyttänyt  iPad:iä ekaluokalta asti.
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ja terapeutit haravoivat ohjelmia, jot-
ka joltain kannalta voisivat olla hyö-
dyksi joillekin oppilaille, kertoo nä-
kövammaisten erityisopettaja Mar-
ketta Karvonen. 

– Esimerkiksi puheterapeutti testaa 
ja valitsee kommunikaatiota auttavia 
ja harjoittavia ohjelmia, joista kulle-
kin lapselle pyritään löytämään juu-
ri hänelle parhaiten sopivat. 

– Kun neljä vuotta sitten otimme 
iPadit käyttöön, oli se minulle aivan 
uutta. Yhdysluokalla, jossa opetin yh-
dessä kollegan kanssa, kaikki 15 oppi-
lasta saivat laitteen ja siitä oppiminen 

alkoi omalla kohdallanikin. iPadit toi-
vat valtavasti uusia mahdollisuuksia 
tuottaa erilaisia räätälöityjä oppisisäl-
töjä ja aloimme tehdä oppilaille yksi-
löllisiä oppikirjoja. 

– Kehitys kulkee nopeasti – Celian 
kirjoja ladataan laitteille nyt suoraan 
verkosta, kun vielä pari vuotta sitten 
käytössä olivat CD:t. 

Iltapäivätoiminta opettaa arjen 
taitoja
Kotitalousluokassa iltapäivätoimin-
taan osallistuvat kahdeksannen luo-
kan pojat ovat valmistaneet itselleen 

välipalaa. Uunissa paistuvat parhail-
laan karjalanpiirakat. 

– Itse ne rypytettiin, vakuuttaa Os-
kari Kaski, joka piirakoiden paistu-
essa lämmittää tovereilleen puuroan-
noksia mikrossa. Oskari tunnustautuu 
itse myös suureksi puuron ystäväksi. 
– Ihan kaikenlainen puuro on hyvää, 
hän vakuuttaa. 

Oskarin tavoin suurin osa oppilaista 
osallistuu koululla järjestettävään ilta-
päivätoimintaan, joka on avointa kai-
kille luokka-asteille. Iltapäivän tuntei-
na on aikaa harrastaa ja viettää aikaa 
koulukavereiden seurassa. 

Koulun jälkeen Oskarin koulumatka 
sujuu taksilla Espooseen – Sinne Mo-
tonetin lähelle, Ikean taakse, tiedätkö 
sä sen? neuvoo poika reittiä. Ruskik-
sen oppilaat tulevat koko pääkaupun-
kiseudun alueelta ja sen ulkopuolelta 
aina Järvenpäätä myöten. Koulumat-
kat taittuvat taksilla yleensä kolmen 
hengen porukoissa. 

Näkövammaosaamista 
Näkövammaisten erityisopettaja Mar-
ketta Karvonen on työskennellyt Rus-
kiksella yhdeksän vuotta. Tätä ennen 
hän toimi Jyväskylän näkövammaisten 
koulun ohjaavana opettajana ja valmis-
tui viime keväänä yhdessä kollegansa 
Katariina Klasilan kanssa näkövam-
maistaitojen ohjaajaksi.

– Syksystä lähtien olemme työpa-
rina tehneet toiminnallisen näönkäy-

•Kahdeksasluokkalainen Oskari Kaski tai-
taa puuronkeiton ja piirakoiden paiston.
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tön kartoituksia koulumme oppilaille. Nyt tätä 
palvelua ei tarvitse hankkia ulkopuolelta ja kar-
toitus voidaan tehdä joustavasti heti, jos opetuk-
sen yhteydessä huomataan ongelmia lapsen nä-
ön käytössä, Karvonen kertoo. 

– Skillan tulo toi tarpeen muuttaa myös tiloja 
entistä esteettömämmäksi näkövammaisia oppi-
laita ajatellen. Työ on vielä kesken, mutta paljon 
jo on ehditty tehdäkin. Syksyllä avatun leikkipi-
hamme suunnittelussa on otettu huomioon nä-
kövammaiset lapset ja aulakäytävän lattiaan heitä 
varten on tehty kepillä tai jalalla seurattava joh-
din.  Hissitkin osaavat nyt puhua ja kertoa ker-
roksen sekä ruotsiksi että suomeksi.

Näkövammaisten ohjauspalveluja 
Helsinkiin
Valterin toimipisteet ovat oppimis- ja ohjauskes-
kuksia, joista käsin ohjauspalveluja viedään kaik-
kialle Suomeen. Näkövammaisten lasten ohjaus-
palvelut tulevat yleensä Valteri Onervan toimi-
pisteestä Jyväskylästä, mutta koulujen yhdenty-
misen myötä Valteri-koulussa päädyttiin alu-
eellistamaan näkövammaisten oppilaiden ohja-
usta. Helsingin kaupunki teki sopimuksen Val-
teri-koulun kanssa ja Helsingin sopimusta hal-
linnoi nyt yhteisen sopimuksen mukaan Ruskis. 
Oppilaiden tukijaksot ovat edelleen Onervassa 
ja muutenkin yhteistyö on tärkeällä sijalla oh-
jaustoiminnassa. 

– Minä toimin Helsingissä näkövammaisten 
sekä Espoossa ja Vantaalla monitarpeisten lasten 
ohjavana opettajana, kertoo Marketta Karvonen.

– Kun ohjaus tulee läheltä, ehtii päivän aika-
na tehdä kaksikin ohjauskäyntiä, eivätkä matka-
kustannukset rasita kunnan kukkaroa. Helsinki 
on tehnyt sopimuksen tietystä määrästä ohjaus-
käyntejä ja koulumme resursoi käynnit oppilai-
den tarpeen mukaan.  

– Minusta tämä on toiminut hyvin ja olemme 
pystyneet viemään kouluihin juuri sellaista tie-
toa, mitä siellä on tarvittu. Käynnille on voinut 
lähteä kanssani esimerkiksi puheterapeutti tai 
koulunkäyntiavustaja, riippuen käynnin aiheesta.  
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Valteri-koulu Ruskis
Valteri-koulu Ruskiksen päätehtävä on tarjota liikun-
ta- ja monivammaisille sekä pitkäaikaissairaille lap-
sille ja nuorille, heidän perheilleen ja lähityönteki-
jöilleen tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Koulu 
on suunnattu erityisesti niille lapsille ja nuorille, jot-
ka tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea.

Ruskikselta löytyy monen eri ammattialan edustajia 
opettajista fysioterapeutteihin, ohjaajista neuropsy-
kologeihin.
Ruskiksella noudatetaan peruskoulun opetussuun-
nitelmaa. Lapsi tai nuori voi opiskella koulussa lyhy-
en jakson tai vaihtoehtoisesti koko esi- perus- ja lisä-
opetuksen ajan. Oppilaspaikat täytetään hakujakso-
jen perusteella ja oppilaspaikasta sovitaan oppilaan 
kotikunnan kanssa.

Valteri täydentää kunnallisia oppimisen ja koulun-
käynnin tuen palveluja. Palveluiden muodot, sisällöt 
ja toteuttamistavat vaihtelevat tarpeen mukaan, tu-
en eri vaiheissa.
Palvelut voivat kohdistua yksittäisten lasten ja nuor-

ten tarpeisiin tai koko työyhteisön, kunnan tai alu-
een tarpeisiin. Ne voivat sisältää esimerkiksi:
•ohjauskäyntejä ja konsultaatiota päiväkoteihin ja 
kouluihin
•tukijaksoja oppilaille
•arviointi- ja kuntoutuspalveluja yksittäisille lapsil-
le ja nuorille
•työnohjausta ja koulutusta ammattihenkilöstölle

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
Valteri-koulu Ruskis
PL 104, 00049 Valteri
Tenholantie 15, 00280 Helsinki
puh. 0295 335 300
www.ruskis.fi

Historia
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskiksen histo-
ria yltää yli 120 vuoden taakse vuoteen 1890, jol-
loin Ruskeasuon koulu aloitti toimintansa Raajarik-
koisten työkouluna Vironkadulla Helsingin Kruunun-
haassa. Vuonna 1941 koulu sai luvan kansakoulun 
ylläpitämiseen. Keskikoulu aloitti toimintansa 1970. 
Seuraavana vuonna kansalaiskoulu ja keskikoulu yh-
distettiin peruskoulun yläasteeksi. Ruskeasuon kou-
lu alkoi ensimmäisenä Helsingin kouluista noudat-
taa peruskoulun opetussuunnitelmaa. Vuonna 1986 
koulu siirtyi valtion hallintaan osaksi Opetushallituk-
sen toimialaa.

2010-luvulla valtion erityiskoulut muuttuivat oppi-
mis- ja ohjauskeskuksiksi, minkä myötä Ruskikseen 
syntyi Ruskeasuon koulun yhteyteen asiantuntija-
palveluja Etelä-Suomen kunnille ja kouluille tarjoava 
oppimis- ja ohjauskeskus. Valtakunnalliset oppimis- 
ja ohjauskeskukset eri puolilla Suomea yhdistyivät 
1.8.2015 lähtien Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriksi.

•Näkövammaisten erityisopettaja Marketta Karvonen 
ja rehtori Leena Airaksinen.
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Harvoissa juhlissa on niin hauskaa kuin lastenkutsuilla. Huolellinen suunnittelu 
takaa juhlan onnistumisen. Kun vieraana tai juhlakaluna on näkövammainen lap-
si, kannattaa ennen juhlia miettiä, millaiset leikit, ohjelmanumerot ja tarjoilut 
sopivat parhaiten ihan jokaiselle juhlijalle.   

Tervetuloa 
mun synttäreille!
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O
mat synttärit tai kutsu kavereiden synt-
täreille on jokaiselle lapselle tärkeä asia. 
Vanhempien – niin järjestäjän kuin kut-
sutunkin – pitää valmistautua ja val-
mistaa lastaan juhlaan. Kun kutsun on 
saanut, kohteliasta on kertoa, onko tu-
lossa vai eikö pääse paikalle.

Ennen juhlia
Kutsujen valmistelut alkavat suunnittelusta. Tee muis-
tilista ja ota lapsi mukaan suunnitteluun. 

Vieraslista, teema ja ohjelma antavat hyvän pohjan. 
Mieti milloin siivotaan tai leivotaan yhdessä juhlaka-
lun kanssa. Yhdessä juhlia suunnitellessa ja valmistel-
lessa lapsi oppii arjen taitoja ja ymmärrystä kulttuu-
risista tavoista; niitähän juhlimiseen sisältyy paljon.

Kutsuttujen määrä voi aiheuttaa päänvaivaa. Jois-
sain koululuokissa on tapana kutsua kaikki luokka-
toverit, mutta 20 kahdeksanvuotiasta kerrostalokak-
siossa voi olla liian paljon. Tässä tapauksessa ainakin 
ennakkosuunnitteluun pitää uhrata aikaa ja ajatuk-
sia. Pääsääntöisesti vieraita kutsutaan sen verran, kun 
oman lapsen ja perheen kannalta on järkevää. Näkö-
vammaiselle lapselle juhliminen pienemmässä poru-
kassa on helpompaa kuin isossa hälinässä.   

Kutsukortti on tärkeä asiakirja
Kun vieraslista ja ohjelma on laadittu, tehdään kut-
sukortit. Nykyisin kutsun voi lähettää vaikka teksta-
rina tai sähköpostina kutsuttujen vanhemmille, mut-
ta itse tehty kortti kertoo, kuinka tärkeästä tilaisuu-
desta on kyse.

Sitten mietitään milloin ja miten kutsukortit toi-
mitetaan perille ja olisiko sen jälkeen vielä syytä var-
mistella puhelimitse, että ketkä ovat tulossa. Joskus 
vastauspyynnöstä huolimatta paikalle saapuu lapsia, 
jotka eivät – tai oikeastaan heidän vanhempansa – 
ole muistaneet kertoa osallistumisesta.   

Jos oma lapsi ei ole luokan suosituin tyttö tai poi-
ka, voi kaverisynttäreillä käydä niin, että vain harvat 
noudattavat kutsua – pahimmassa tapauksessa pai-

kalle ei tule kukaan. Se on suuri suru juhlakalulle. 
Syitä voi olla monia, mutta ne joihin itse vanhempa-
na voi vaikuttaa, kannattaa eliminoida hyvissä ajoin 
ennen juhlia. 

Sitouta ja anna ennakkotietoa 
Kun toisten lasten vanhempia tapaa pihalla, päiväko-
dilla tai koululla, heidän kanssaan kannattaa jutella 
ja kysyä ihan suoraan, onko lapsi tulossa synttäreil-
le ja kertoa, millaista ohjelmaa siellä on. Aivan hyvin 
voi kertoa senkin, että mitään erityistä ei tarvitse ot-
taa huomioon, vaikka meidän Petteri on sokea. Tä-
mä on asia, joka usein mietityttää näkevien vanhem-
pia, mutta he eivät sitä uskalla kysyä. Samalla tutus-
tuu paremmin tarha- tai koulukavereiden vanhem-
piin ja naapurustoon ja sehän on kaikkien kannalta 

Kutsukortista tulisi löytyä ainakin:
ä Kutsujen alkamis-ja loppumisajankohta
ä Paikka (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
ä Juhlien teema, johon vieraat voivat varustautua esim. 
asuvalinnalla.
ä Pyyntö ilmoittaa ennakkoon lapsen mahdollisista al-
lergioista
Ennakkotiedot antavat varmuutta myös juhliin tulijoille. 
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hyväksi. Vammaisuudesta kannattaa puhua suoraan, 
eikä ylittä tai ohittaa asiaa.  

Mitä lahjaksi näkövammaiselle lapselle
Juhlavieraita – tai heidän vanhempiaan – voi mieti-
tyttää, mitä voi ostaa lahjaksi sokealle tai heikkonä-
köiselle lapselle. Näkövammaisen lapsen lahjan ei tar-
vitse olla mikään erikoislelu. Järkeä käyttäen löytyy 
sopiva. Askartelu-, rakentelu- ja muovailuvälineet tai 
oikea rytmisoitin sopivat mainiosti.

Lahjojen hinta pohdituttaa usein. Joissakin kaveri-
piireissä vanhempien kesken on sovittu eurorajoista. 
Näitä sopimuksia kannattaa aina noudattaa. Hinta-
haarukkaan sopivista lahjatoiveista voi kertoa ja niitä 
voi kysellä vanhempien kesken. Se että jollakin per-
heellä ei ole varaa ostaa lahjaa, ei pitäisi olla este syn-
tymäpäiville osallistumiselle. Siksi on tyylikästä pitää 
lahjan hinta matalana. Porukallakin voi kerätä rahat 
kokoon ja ostaa yksi yhteinen lahja. 

Nykyisin on tullut tavaksi antaa juhlijoille myös 
pieni kotiinlähtölahja. Se voi olla kauniisti koristeltu 
piparkakku tai ilmapallo.  

Ohjelma pitää ryhmän kasassa
Nykyisin monet yritykset tarjoavat ohjelmaa, tiloja 
ja tarjoiluja lasten synttäriporukoille. Se voi olla pe-
lastus kiireiselle perheelle ja hyvin järjestettynä upea 
elämys lapsille, mutta ei missään tapauksessa kaikil-
le perheille taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto. 

Jos kaverit ovat viettäneet synttäreitä tällaisissa val-
miissa juhlapaikoissa tarjoiluineen ja ohjelmineen, voi 
tavallisten kotisynttäreiden järjestäminen tuntua ar-
kiselta, mutta niin ei tarvitse olla. 

Työpaja-tyyppiset syntymäpäivät onnistuvat myös 
kotona. Ohjelmassa voi olla askartelua ja jos tilat sal-
livat, vaikka savitöitä. Jos ilma on hyvä ja pihamaata 
käytettävissä, mielekästä puuhaa on helppo keksiä. Pi-
halle voi rakentaa esimerkiksi temppu- tai rastiradan. 

Luonnonmateriaaleista saa edullisia aineksia leikkei-
hin ja työpajoihin. Kasveista voi solmia seppeleen tai 
kivistä, puista ja kävyistä rakentaa pienoismaailman. 

Jos käytettävissä tai palkattavissa on esimerkiksi 
taitava isoveli, -sisko tai kummi, hän voi toimia lei-
kinjohtajana. Leikittäjä esittelee leikin, jakaa vuorot ja 
pitää huolta siitä, että näkövammainen lapsi ja muut-

kin, jotka kaipaavat vähän silmälläpitoa tai mukaan 
houkuttelua, pysyvät toiminnassa muiden mukana.   

Leikit ja pelit
Näkövammaisten ja näkevien lasten yhteiset leikit ei-
vät ole mitenkään spesiaaleja, vaan vanhat kunnon 
rikkinäinen puhelin ja adjektiivileikki käyvät loista-
vasti. Ja ne jaksavat aina vaan sukupolvesta toiseen 
naurattaa pikkujuhlijoita. 

Tunto-, haju- ja kuuloaistiin perustuvat leikit so-
pivat hyvin näkövammaisen lapsen juhliin. Sokko-
tunnistuslaatikko, jonka syrjässä on käden mentävä 
aukko, josta voi tunnustella kulloinkin laatikossa ole-
vaa esinettä tai materiaalia, on helposti toteutettava 
tuntoaistileikki. Side silmillä voi arvuutella eri haju-
ja purkeista tai pusseista. Rytmiorkesteri ei tarvitse 
välttämättä ostosoittimia, vaan lusikoilla, kattiloilla, 
ämpäreillä ja puupalikoilla syntyy hienoja soundeja. 

Kun juhlitaan näkövammaisen lapsen kotona, käy-
tettävissä on luultavasti myös pelejä, jotka on tuu-
nattu kohomerkein tai pistekirjoituksella sopiviksi 
yhdessä pelattavaksi. Pienten lasten kestosuosikki 
on piikkisiili, joka ei tarvitse edes tuunausta, vaan 
on yhtälailla näkevien ja näkövammaisten pelatta-
vissa sellaisenaan.  

Sukulaissynttärit
Sukulaisynttäreillä aikuiset haluavat rupatella keske-
nään ja silloinkin on muistettava, että lapsikatras ei 
hoidu itsestään. Se että talossa on leluja ja 
pöydällä tarjottavaa ei riitä lasten kan-
nalta onnistuneeseen juhlaan. Nä-
kevät serkut kirmaavat keske-
nään ja näkövammainen lap-
si jää syrjään. Eikä aikuiset 
sukulaisetkaan ole varmo-
ja miten pitää toimia vaik-
ka halua olisikin.

Tarjoilu helpoksi
Lasten pitää oppia käyttä-
mään haarukkaa ja veistä ja 
syömään siivosti, mutta las-
tenkutsuilla on vaivattominta 
pitää etiketissä matalaa profiilia. 
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ä Netistä löytyy sivuja, joissa on ideoita 
erilaisiin lastenjuhliin. Aiheesta on saatavilla 
myös paljon kirjoja.
ä Valmiita tiloja, ohjelmaa ja kestitystä 
tarjoavat monet yritykset mm. erilaiset puu-
ha- ja liikuntapaikat, lastentetatterit ja las-
ten kulttuurikeskukset. 
ä Sisarusten tai sukulaisten taitoja voi 
myös käyttää ohjelman suunnittelussa ja ve-
tämisessä. 
ä Teemajuhlat ovat suosittuja. Mieti mi-
ten teema näkyy koristelussa, ohjelmassa ja 
tarjoiluissa. Mikäli juhlavieraiden toivotaan 
pukeutuvan teeman mukaisesti, ilmoita se 
kutsukortissa.
ä Pelit ja leikit
Mieti pelit ja leikit niin, että näkevät ja nä-
kövammainen lapsi voivat leikkiä yhdessä. 
Esim. Rastirata, Äänien/hajujen tunnistus, 
Rikkinäinen puhelin, Piikkisiili
Oo mun kaa! Toimintaa ryhmään jossa on 
näkövammainen lapsi -kirjassa (toim. An-
ne Virta) on paljon vihjeitä sopivista ryhmä-
leikeistä.
tilattavissa: silmatera.fi –> julkaisut (10 eur 
+ postikulut)
ä Tee muistilista ja ostoslista:
ä tarjottavat (juomat, suolaiset ja makeat)
ä astiat (isoäidin posliiniastiat vai paperi-
lautaset)
ä koristelu (teeman mukaan, mieti voiko 
juhlan koristeita käyttää myös kotiinlähtö-
lahjana)  
ä juhlajärjestelyjen aikataulu
ä mahdollinen kotiinlähtölahja
ä Kun juhlia suunnitellaan ja valmistel-
laan yhdessä lapsen kanssa, hän oppii sa-
malla monia hyviä arkitaitoja. Lapselle muo-
dostuu käsitys juhlan kulusta ja mahdolli-
nen jännityskin helpottaa kun tietää mitä on 
tulossa.

Suunnittelu

Näkövammainen lapsi saattaa jännittää ruokai-
lutilanteita, etenkin vieraammassa seurassa: Mitä 
jos kakkupala ei osu lusikkaan tai putoaa haarukas-
ta? Paras tarjottava on käteen otettavissa tai sormin 
syötävissä. Kakun voi korvata pikkuleivonnaisin ja 
kakkutikkarein. Toki juhlakalun oma mielipide täy-
tyy  ottaa huomioon.

Suolaistakin pitää olla. Pienet täytetyt kolmi-
oleivät ja porkkanapalat maistuvat makeiden 

rinnalla.   
Kaatunut mehulasi on aina nolo juttu. Pil-

limehut tai pahvimukit, joissa on kansi ja 
reikä mehupilliä varten ovat käteviä. Kut-
sun yhteydessä kannattaa kysyä myös vie-
raiden mahdollisista allergioista. 

Älä steressaa, stressi tarttuu lap-
seen. Tärkeintä on, että pikkujuhli-
joilla on hauskaa yhdessä.
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n  Alakouluikäisten kurssilla oli kaikkiaan seitsemän per-
hettä, 31 henkeä plus kuusi ohjaajaa. Kuuluinko 

porukkaan
jo pikkulapsena?

Minja Survonen on syntymäsokea kaarinalaisnuori.

Minja

A
loitan Kuulunko porukkaan -kolumnisarja-
ni siitä, kun olin lapsi ja koulu oli kaukana 
tulevaisuudessa. On päiväkoti-, muskari- ja 
ensimmäisten lastenkutsumuistojen aika.

Pienet lapset ovat avoimia. Kaikkien kanssa leiki-
tään, ja tämä toteutui myös omana päiväkotiaika-
nani. Olin tavallisessa näkevien ryhmässä, ja muka-
nani ryhmään tuli avustaja. En viettänyt päiväkoti-
aikojani vain avustajan seurassa, vaan menin muun 
ryhmän mukana. Mielestäni näin sen kuuluukin 
mennä mahdollisimman pitkälle.

Minulla on hyviä päiväkotimuistoja. Muistan mo-
net leikkihetket, jolloin muun muassa ryömittiin 
lattioilla ja laukkailtiin jumppasalissa. Lapsen har-
teille ei soveltamista voida siirtää, mutta avustaja 
oli mukana ja tarvittaessa yhteisistä leikeistä sovel-
lettiin sokeallekin sopivia. Monia leikkejä ei tarvin-
nut edes soveltaa, vaan sulauduin mukaan spon-
taanisti syntyneisiin leikkeihin. Leikkejä jatkettiin 
joidenkin päiväkotikavereiden kanssa myös kotona.

Päiväkotikavereilta tuli myös synttärikutsuja. Jos-
kus minut vain vietiin lastenkutsuihin, mutta toi-
sinaan jompikumpi vanhemmistani oli mukanani 
opastamassa. Omilla lastenkutsuillani oli ohjattua 

toimintaa, koska näin leikki pysyi yhteisöllisenä. 
Ohjatussa toiminnassa myös minä pystyin olemaan 
helpommin mukana. On kuitenkin tärkeää olla lii-
kaa puuttumatta leikkeihin.

Musiikki on pysynyt elämässäni edelleen. Mus-
karin ansiota se ei ole, sillä juuri sieltä ovat huo-
noimmat ryhmäkokemukset ennen kouluikää. Mo-
net väritystehtävät sain kohokuvaversioina, mut-
ta itse musiikkileikit eivät olleet aina saavutettavis-
sa. Muistan, kun kerran minut onnistuttiin unohta-
maan leikin ulkopuolelle, vaikka yritin päästä mu-
kaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka suu-
ri merkitys ohjaajalla on lasten ryhmäytymisessä. 
Onneksi negatiiviset esimerkit ovat kuitenkin har-
vinaisia.

Lasten kuuluu olla lapsia. Siksi pidän erittäin tär-
keänä, että aikuiset ottavat vastuun erityislapsen 
ryhmäytymisestä. Asiasta ei kannata tehdä turhan 
monimutkaista, koska jo pienikin muutos voi tehdä 
yhteisestä tekemisestä kaikille sopivaa: esimerkik-
si hipassa voi juosta opastettuna muiden mukana. 
Jos aina ei mene soveltaminen nappiin, ei se hait-
taa. Itse en ainakaan ole jäänyt murehtimaan yksit-
täisiä soveltamatta jääneitä leikkejä.

Ryhmään kuuluminen ei ole itsestäänselvyys. 

Tuntuu, että välillä kala ui vedessä, ja joskus 

haukkoo henkeä kuivalla maalla. Tunne voi vah-

vistua, jos on ainoa sokea samanikäisten näkevi-

en ryhmässä. 
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L
asten silmäsairaudet hoi-
detaan nykyisin polikli-
nisesti ja hyvin harvoin 
sairaudet aiheuttavat py-
syvää näkövammaa. Suu-
rin osa näkövammoista 
on taustaltaan neurologi-

sia tai synnynnäisiä. Perinnöllinen syy 
on joka neljännellä. Näkövammaisis-
ta lapsista ja nuorista 61 % on moni-
vammaisia, ja heillä saattaa olla usei-
ta lisäsairauksia. Keskosten hoidossa 
on edistetty ja vaikeat näkövammat 
ovat vähentyneet viime vuosina kol-
manneksella aikaisempaan verrattuna. 
Vuosittain havaitaan noin sata silmän 
ja/tai sen apuelinten merkittävää epä-
muodostumaa elävänä syntyneillä lap-
silla (0,2 %:lla syntyneistä). Silmän ja/
tai sen apuelinten syöpiä alle 18-vuoti-
ailla rekisteröidään alle viisi vuodessa.

Nämä tulokset on poimittu eri rekis-
tereistä tutkimusprojektissa, jossa oli-
vat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) ja Näkövammaisten 
liiton näkövammarekisteri sekä Tam-

pereen yliopiston silmäkeskus SILK. 
Tulokset on julkaistu lääketieteellisen 
aikakausilehden Duodecimin nume-
rossa 2/2017 otsikolla "Lasten silmä-
sairaudet ja näkövammaisuus Suomes-
sa – mitä rekisterit kertovat?" (Gissler, 
Ojamo, Ritvanen ja Uusitalo)

Lasten silmäsairauksien ja näkö-
vammaisuuden esiintyvyydestä Suo-
messa ei viime vuosilta ole olemassa 
julkaistua tietoa. Tutkimusprojektim-
me keräsi tiedot THL:n näkövamma-, 
epämuodostuma-, syntymä-, hoitoil-
moitusrekisteristä, syöpärekisteristä ja 
Kansaneläkelaitoksen lääkkeiden eri-
tyiskorvausoikeus- ja vammaisetui-
suustilastoista. 

Perustiedot 
näkövammarekisterissä
Terveydenhuollon ammattihenkilöil-
lä, toimintayksiköillä ja viranomaisilla 
on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa 
THL:n näkövammarekisteriin jokainen 
pysyvästi näkövammainen henkilö. 

Näkövammarekisterissä oli vuonna 

2011 rekisteröitynä 811 alle 18-vuo-
tiasta lasta ja nuorta, joista elossa oli 
714 (kuvat 1 ja 2). Suurin osa näkö-
vammoista alle 18-vuotiaiden ikäryh-
mässä on taustaltaan neurologisia tai 
synnynnäisiä. Perinnöllinen syy nä-
kövammaisuuteen löytyy joka neljän-
neltä (Taulukko 1). Viime vuosikym-
menien aikana synnynnäisten raken-
nepoikkeavuuksien osuus on laskenut 
ja näköratojen vikojen osuus kasva-
nut. Valtaosa (61 %) näkövammaisista 
lapsista ja nuorista on monivammai-
sia, ja heillä saattaa olla useitakin lisä-
sairauksia.  Kehitysvamma on yleisin 
(33 %) lisävamma. Liikuntavammaisia 
on 17 %, CP-vammaisia 17 % ja kuu-
lovammaisia 4 %. Muita vammoja tai 
lisäsairauksia on 42 %:lla. 

Alle 18-vuotiaista näkövammaisista 
sokeita on runsas neljännes (Tauluk-
ko 2). Mitä nuorempana näkövamma 
ilmaantuu, sitä vaikeampiasteinen se 
yleensä on. Näkövammojen vaikeus-
asteiden jakauma on pysynyt ennal-
laan viime vuosikymmenien aikana.

Teksti Matti Ojamo

30 vuotta 
lasten silmäsairauksien ja 

näkövammaisuuden seurantaa

Lasten silmäsairaudet ja näkövammaisuus ovat harvinaisia, 

mutta niiden merkittävyyttä lisää lapsien näkövammojen 

vaikea-asteisuus, muut vammat ja sairaudet sekä näkövam-

man vaatima erityishuomio koulunkäynnissä, ammatinva-

linnassa ja työhönsijoittumisessa. 
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Pienten keskosten 
silmänpohjamuutokset
Vuosina 2005–2010 syntyi 2 753 lasta, 
joiden raskauden kesto oli alle 32 viik-
koa tai syntymäpaino alle 1501 gram-
maa, ja jotka selvisivät 42 raskausvii-
kon laskettuun ikään asti. Heistä noin 
71 %:lle tehtiin silmänpohjatutkimus. 
Alle 28-viikkoisina syntyneillä tutkit-
tujen osuus oli 99 %. Retinopatiamuu-
toksia raportoitiin 296 lapsella (11 %  
kaikista 42 viikon iässä elossa olevista 
pienenä keskosina syntyneistä ja 15 % 
silmänpohjatutkimuksen läpikäyneis-
tä pienistä keskosista). 

Valtaosalla vakavin retinopatiamuu-
tos oli ensimmäistä (134 lasta, 45 % 
kaikista muutoksista) tai toista astetta 
(94 lasta, 32 %) (Kuva 3). Kolmannen 
asteen muutos raportoitiin 61 lapsella 
(21 %), neljännen asteen muutos vii-
dellä (0,7 %) ja viidennen asteen muu-
tos kahdella lapsella (0,3 %).  Vuosis-
ta 2005–2007 vuosiin 2008–2010 lie-
vempien eli I–II asteen retinopatia-
muutosten osuus väheni 1 %, ja va-
kavampien eli III–V asteen muutos-
ten osuus väheni 29 %. 

Silmän ja/tai sen apuelinten 
epämuodostumat
Vuosina 1993−2011 syntyneillä lapsil-
la rekisteröitiin yhteensä 1809 silmän 
ja/tai sen apuelinten merkittävää epä-
muodostumaa. Silmän epämuodostu-
mista vain osaan liittyy näkövammai-
suutta tai sokeutta, eikä epämuodostu-
marekisteri kerää tietoa lapsen mah-
dollisesta näkövammasta.  Silmän ja/
tai sen apuelimien rakennepoikkea-
vuudet voivat olla tois- tai molemmin-
puolisia. Syntyneillä lapsilla silmän ja/
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Kuva 1. Näkövammarekisterissä olevat lapset iän mukaan vuonna 2011

Kuva 2. Näkövammarekisteriin ilmoitetut uudet näkövammatapaukset 
0–17-vuotiailla vammautumisvuoden mukaan vuosina 1983–2011, erikseen 
kaikki tapaukset ja ROP-diagnoosin saaneet. 
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Taulukko 2. Näkövammarekisteriin rekisteröity-
jen 0–17-vuotiaiden näkövammaisten näkövam-
man vaikeusasteiden jakauma (%) vuonna 2011

Heikkonäköiset yhteensä  56
 WHO 1 heikkonäköinen  38
 WHO 2 vaikeasti heikkonäköinen  13
 Määrittämätön heikkonäköisyys    5
Sokeat yhteensä   27
 WHO 3 syvästi heikkonäköinen    7
 WHO 4 lähes sokea  13
 WHO 5 täysin sokea    6
 Määrittämätön sokeus    1
Ei tietoa / vaikeusastetta ei ilmoitettu 18
Yhteensä  100

tai sen apuelinten epämuodostumia 
todettiin 16 10 000 vastasyntynyttä 
(n. 0,2 %:lla kaikista vastasyntyneistä). 

Anoftalmia (silmän puuttuminen) 
tai mikroftalmia (pienisilmäisyys) to-
dettiin vuosina 1993−2011 yhteensä 
217 kertaa (sekä syntyneet että sikiö-
perustekeskeytykset). Keskimäärin ta-
pauksia oli 11 vuodessa. Uusien tapa-
usten ilmaantuvuus pysyi melko tasai-
sena, 1,9/10 000 . Vastaavana aikana 
synnynnäisen kaihen kokonaisesiin-
tyvyys oli 2,7 (0,03 %) ja synnynnäi-
sen glaukooman 0,7 (0,01 %) 10 000 
vastasyntynyttä kohti. Kaihi todettiin 

Taulukko 1. Näkövammarekisteriin rekisteröity-
jen 0–17-vuotiaiden näkövammaisten diagnoo-
sien jakauma (%) vuonna 2011

Näköratojen viat   36
•aivoperäiset viat  23
•näköhermoatrofia  10
•muut näköratojen viat    2
•tarkemmin määrittelemättömät viat    1
Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet  24
•näköratojen poikkeavuudet    7
•silmän etuosan poikkeavuudet    3
•silmän takaosan poikkeavuudet    7
•synnynnäinen kaihi    4
•silmän puuttuminen (anoftalmia)     1
•pienisilmäisyys (mikroftalmia)    1
•muut rakennepoikkeavuudet    1
Verkkokalvon perinnölliset rappeumat  10
ROP, keskosen verkkokalvosairaus    5
Määrittämätön sokeus    3
Määrittämätön heikkonäköisyys (amblyopia)   8
Silmävärve (nystagmus)    3
Kaikki muut diagnoosit  11
Yhteensä          100

vuosittain keskimäärin 16 vastasynty-
neellä ja glaukooma keskimäärin nel-
jällä vastasyntyneellä.

Silmän ja sen apuelinten syövät 
lapsilla
Vuosina 1953–2011 raportoitiin yh-
teensä 2 742 silmän ja/tai sen apuelin-
ten syöpää, joista 272 rekisteröitiin al-
le 20-vuotiailla. Retinoblastoomia oli 
84 prosenttia lasten ja nuorten silmän 
syövistä. Eniten tapauksia oli alle viisi-
vuotiailla: 218 eli keskimäärin 3,7 vuo-
dessa. 5–19-vuotiaiden syöpiä oli yh-
teensä 54 eli vähemmän kuin yksi ta-

paus vuodessa. Kaksi viidestä (40 %) 
silmän ja/tai sen apuelinten syövän al-
le 20 vuoden iässä saaneista meneh-
tyi syöpäänsä. 

Erikoissairaanhoito ja lasten 
silmäsairaudet
Vuonna 2011 rekisteröitiin 1 241 alle 
18-vuotiaan vuodeosastohoitoa, jois-
sa päädiagnoosi oli silmän ja/tai sen 
apuelinten sairaus. Vuodesta 1998 al-
le 18-vuotiaiden vuodeosastohoitojen 
määrä väheni 16 %, hoitopäivien mää-
rä 46 %, ja keskimääräinen hoitoaika 
lyheni kolmanneksen.
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Pohdinta
Näkövammarekisteri on edelleen pa-
ras lähde lasten näkövammojen seu-
rantaan. Ilmoitusvelvollisia ovat terve-
ydenhuollon ammattihenkilöstö ja toi-
mintayksiköt. Vaikka rekisterin tiedot 
eivät olekaan täydelliset, voidaan ker-
tyneen aineiston pohjalta hyvin arvioi-
da näkövammaisuuden profiilia maas-
samme. Näkövammarekisterin katta-
vuutta voidaan parantaa yhdistämäl-
lä eri terveysrekisterien tietoja. Vai-
kean monivammaisuuden vuoksi nä-
kövammaisuusasteen määrittäminen 
on usein hyvin vaikeaa tai jopa mah-
dotonta. Tämän vuoksi osa näkövam-
moista jää ilmoittamatta rekisteriin.

Suomessa silmän ja/tai sen apuelin-
ten epämuodostumien kokonaisesiin-
tyvyys on suurempi kuin muualla Eu-
roopassa, mikä selittynee paremmalla 
rekisterikattavuudella ja hieman eri-
laisella poikkeavuuksien luokittelul-
la. Pääosin eri silmäpoikkeavuuksi-
en esiintyvyydet vastaavat kuitenkin 
kansainvälistä tasoa. Epämuodostu-
marekisterissä silmien epämuodos-
tumien esiintyvyys on vähitellen kas-
vanut vuodesta 2005 alkaen, jolloin 
rekisteri alkoi kerätä epämuodostu-
matietoja myös erikoissairaanhoidon 
poliklinikka-aineistosta. Samanlainen 

kasvu näkyy myös muissa epämuodos-
tumaryhmissä, ja se on seurausta re-
kisterin paremmasta tiedonsaannista 
ja kattavuudesta. 

Vaikka lasten silmäsairaudet ja nii-
den aiheuttama näkövammaisuus on 
Suomessa muiden korkean elintason 
maiden tavoin verraten harvinaista, 
niiden merkittävyyttä lisää kuitenkin 
kolme seikkaa: lapsien näkövammat 
ovat keskimääräistä vaikea-asteisem-
pia, näkövamman lisäksi näillä lapsil-
la on usein muita näkövamman kom-
pensointia haittaavia vammoja ja sai-
rauksia ja lapset tulevat elämään koko 
ikänsä näkövammaisina vaatien eri-
tyishuomiota varhaiskuntoutuksessa, 
koulunkäynnissä, ammatinvalinnassa 
ja työhönsijoittumisessa. 

Silmäsairaiden ja näkövammaisten 
lasten ympärillä onkin lukuisa jouk-
ko henkilöitä, jotka tarvitsevat oikeaa 
tietoa lapsen silmäsairaudesta ja nä-
kövammasta ja niiden vaikutuksista 
lapsen elämään. Ensisijalla ovat lap-
sen perhe, vanhemmat, sisarukset ja 
isovanhemmat, mutta tiedolla on erit-
täin tärkeä merkitys esimerkiksi neu-
volassa, päiväkodissa, esikoulussa, pe-
ruskoulussa ja jatko-opintopaikoissa. 
Yleensä näkövammainen lapsi on en-
simmäinen lajiaan niin päiväkodissaan 
kuin koulussaan.

Näkövammarekisterin mukaan las-
ten ja nuorten näkövammat ovat hiu-
kan pienentyneet. Erityisesti pienten 
keskosten parantuneen hoidon, uusien 
hoitomuotojen ja tehokkaamman seu-
rannan ansiosta ROP:n osuus on pie-
nentynyt, mikä ilmenee myös pienten 
keskosten rekisteristä. Samansuuntai-
nen kehitys on nähtävissä myös muissa 
kehittyneissä maissa. Näkövammaisuu-

Vuodeosastohoitojen vähentyessä 
sairaaloiden poliklinikkakäyntien mää-
rät kasvoivat alle 18-vuotiailla silmän 
ja/tai sen apuelinten sairauksien osal-
ta. Vuonna 2011 julkisissa sairaalois-
sa tilastoitiin 31 939 poliklinikkakäyn-
tiä, joissa päädiagnoosi oli silmän ja/
tai sen apuelinten sairaus (H00−H59). 
Poliklinikkakäyntien määrä kasvoi 17 
% vuodesta 1998. Käyntien määrä po-
tilasta kohti pysyi samana ollen 1,8 
sekä vuonna 1998 että vuonna 2011.

Yleisimmät erikoissairaanhoidon 
silmän ja/tai sen apuelinten sairauk-
siin liittyvät alle 18-vuotiaiden saamat 
päädiagnoosit vuonna 2011 olivat sil-
mälihasten sairaudet, silmien yhteis-
liikkeiden häiriöt, karsastus sekä sil-
män mukautumis- ja taittovirheet, yh-
teensä 14 955 hoitojaksoa, muutos -9 
% vuodesta 1998, silmän kovakalvon, 
sarveiskalvon, värikalvon ja sädekehän 
sairaudet 5 001 hoitojaksoa, +102 % 
sekä näköhäiriöt ja sokeus: 4 851 hoi-
tojaksoa, +3 %)  

Erikoissairaanhoidossa oli vuonna 
2011 yhteensä 18 602 alle 18-vuotiasta 
henkilöä, jotka olivat saaneet silmään 
ja sen apuelimiin liittyvän H00−H59-
päädiagnoosin. Potilaiden määrä kas-
voi vuodesta 1998 vuoteen 2011 yh-
teensä 18 %. Pää- tai sivudiagnoosin 
sokeus tai heikkonäköisyys (H54) sai 
2 483 alle 18-vuotiasta vuosina 1996–
2011. 

Glaukooman vuoksi Kelan eri-
tyiskorvausoikeuden saaneiden al-
le 20-vuotiaiden absoluuttinen mää-
rä kaksinkertaistui 25 vuoden aikana 
vuosina 1996−2011. Lasten ja nuorten 
osuus kaikista glaukooman vuoksi eri-
tyiskorvausoikeuden saaneista vaihte-
li kuitenkin vain 0,2 ja 0,3 % välillä. 

Vammaistuet lasten 
silmäsairauksien vuoksi
Vuoden 2012 lopussa 249 alle 20-vuo-
tiasta sai vammaistukea silmän ja/tai 
sen apuelinten sairauden vuoksi (H00–
H59). Vammaistukea sai n. 0,2/1000 
alle 20-vuotiasta kohti. Vuodesta 1996 
vuoteen 2011 vammaisetuisuuksien 
saavien alle 20-vuotiaiden määrä vä-
heni 25 prosenttia. 
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den takia Kelan vammaistukien saaji-
en määrä on pienentynyt, mutta glau-
kooman erityiskorvausoikeuden saaji-
en määrä kasvanut. Vaikka Suomessa 
glaukooman aiheuttama näkövammai-
suus on harvinaista, lapsuusiän glau-
kooma on edelleen maailmanlaajui-
sesti merkittävä sokeudenaiheuttaja . 

Lasten ja nuorten silmäsairauksi-
en erikoissairaanhoidon painopiste 
on siirtynyt vuodeosastoilta poliklini-
koille. Lisääntyneet poliklinikkakäyn-
nit akuutin tai pitkäaikaisen värikal-
von ja sädekehän tulehduksen vuok-
si liittynevät aktiivisempaan lasten-
reuman hoitoon ja seurantaan. Hoi-
toilmoitusrekisterin mukaan sokeu-
den tai heikkonäköisyyden diagnoo-
sin saaneiden määrä näyttäisi lisään-
tyneen toisin kuin näkövammarekis-
terissä. Näiden eroavaisuuksien syiden 

tutkimiseksi olisi eri rekisterien tieto-
ja yhdistettävä tapaustasolla.

Yleisesti ottaen näkövammaisten 
lasten ja nuorten tarvitsemat erityis-
palvelut ovat Suomessa kattavia ja hy-
välaatuisia. Päävastuu palveluihin oh-
jaamisessa on yliopisto- ja keskussai-
raaloiden näkökeskuksilla, joissa toi-
mivat alaan erikoistuneet näkövam-
maisten kuntoutusohjaajat. Lisäksi Nä-
kövammaisten liitolla (NKL) on alue-
työntekijäverkosto. NKL järjestää lap-
sille ja heidän perheilleen valmennus-
kursseja vauvaiästä alkaen. 

Näkövammaisten koulutustaso jää 
keskimäärin muuta väestöä heikom-
maksi. Koulutie loppuu yleensä vii-
meistään keskiasteen opintoihin. Vii-
me vuosina erityisesti nuorten koulu-
tustaso on jäänyt jälkeen ikätovereis-
ta. Ennen kouluikää vammautuneis-

ta 51 prosentilla koulunkäynti loppuu 
perusasteen koulutukseen. Toisen as-
teen koulutuksen hankkii vajaa 40 % 
ja korkeamman asteen koulutuksen 
vähän yli 10 %.  Koulu- ja opiskeluai-
kana eli 7–24 -vuotiaina vammautu-
neista sen sijaan 66 % suorittaa vähin-
tään toisen asteen tutkinnon. Nuorten 
näkövammaisten koulupolkuun pitäi-
sikin kiinnittää enemmän huomiota: 
Miten näkövammainen nuori pärjää 
luokassa apuvälineiden kanssa? Miten 
hän pystyy liittymään muiden nuor-
ten seuraan?

Näkövammaisten nuorten itsenäis-
tyminen tapahtuu hitaammin kuin ikä-
tovereilla ja niin nämä nuoret pysyvät 
perheissään muuta nuorisoa pidem-
pään. Perheidensä ulkopuolella asu-
via, itsenäisiä näkövammaisia nuoria 
on vähemmän kuin koko samanikäi-
sessä väestössä keskimäärin. Miten 
nuoren itsenäistymistä kodin piiristä 
voidaan edistää? 

Työikäisistä näkövammaisista 41 
prosenttia on työelämässä, joista puolet 
täysiaikaisesti. Ennen kouluikää vam-
mautuneilla luvut ovat samaa suuruus-
luokkaa. Aikaisempina vuosina hei-
dän työllisyysasteensa oli muita näkö-
vammaisia korkeampi. Koulutusaste ja 
työllisyysaste ovat suoraan yhteydessä 
toisiinsa myös näkövammaisilla. Täs-
täkin syystä näkövammaisten nuorten 
koulu- ja opiskelupolkuun on kiinni-
tettävä nykyistä enemmän huomiota.

•Matti Ojamo on työskennellyt Näkövam-
marekisterissä sen perustamisesta lähtien.
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”Oman alueen oikeuksienvalvonnan 

asiantuntija osaa neuvoa lapsiper-

heitä, mutta toki perheet voivat olla 

suoraan yhteydessä myös minuun”, 

Annika Tyynysniemi sanoo. 
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Matalan kynnyksen 
asiantuntijapalvelua

Teksti Leena Honkanen

V
iime vuoden alkuun asti Näkövammais-
ten liitolla oli 14 aikuisten ja viisi las-
ten aluesihteeriä. Nykyisin joukko on 
supistunut yhdeksitoista alueelliseksi 
oikeuksienvalvonnan asiantuntijaksi, 
joista jokainen hoitaa näkövammais-
ten asioita lapsista senioreihin. 

Annika Tyynysniemi toimii oikeuksienvalvonnan 
asiantuntijana Keski-Suomen alueella avustaen alu-
eensa näkövammaisia sosiaaliturvaan, kuntoutuk-
seen ja ylipäätään näkövammaisuuteen liittyvässä 
pykäläviidakossa. 
– Käytännössä työni on esimerkiksi avustamista ha-
kemusten ja muiden asiakirjojen sekä muutoksen-
hakujen laadinnassa. Lapsiperheet ottavat yhteyttä 
useimmiten koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksis-
sä, Tyynysniemi kertoo. 
– Lapsi- ja perhepoliittisen suunnittelijan työnkuva 
on vielä muotoutumisvaiheessa. Siihen kuuluu muun 
muassa vastuualueen perus- ja erityiskysymyksiin pe-
rehtyminen. Näistä taas jaan tietoa eteenpäin kolle-
goille eri puolille Suomea sekä perheille. 

Tietoa koululaisten vanhemmille
Kelan kuntoutustarjonnan muuttuessa esimerkik-
si koululaisten vanhemmille suunnatut Kela-rahoit-
teiset kurssit Valteri Onervassa ovat loppuneet. Kou-

lulainen ei kuitenkaan selviä koulutiellä ilman van-
hempien tukea. 
– Pyrimme nyt korvaamaan Kelan ennen kustanta-
mia kursseja RAY:n eli nykyisen STEA:n osittain ra-
hoittamilla infopäivillä eri-ikäisten koululaisten van-
hemmille. Syksyllä Iiris-keskuksessa pidettiin kurssi-
päivä yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille, jossa ker-
rottiin peruskoulun jälkeisistä opinnoista ja maalis-
kuussa Loimaalla jaoimme 4–5-vuotiaiden vanhem-
mille tietoa lapsen koulupolun valmisteluista.
– Infopäivien valmiita sisältöpaketteja voivat muut-
kin alueelliset työntekijät käyttää sitten omilla paik-
kakunnillaan. Haluaisin jatkossa toteuttaa näitä päiviä 
myös verkkoluentoina, jolloin niihin voisivat osallis-
tua sellaisetkin vanhemmat, jotka eivät ehdi tai pää-
se paikalle.  Materiaali voisi olla sitten vanhempien 
käytettävissä ja kerrattavissa netissä. 

Muistettavaa ja tiedettävää 
– Näkövammaisen lapsen elämässä monia asioita pi-
tää valmistella pitkällä aikajänteellä ja hyvin yksityis-
kohtaisesti. Esimerkiksi päiväkotiin ja kouluun siirty-
miseen liittyy valtavasti huomioon otettavia asioita, 
joita kaikkia perhe ei voi mitenkään itse tietää. Näis-
sä asioissa vanhempien on hyvä olla yhteydessä alu-
eelliseen työntekijään oikeaan aikaan. Näkövammai-
sen lapsen kohdalla oikea aika on useimmiten paljon 

Annika Tyynysniemi on Näkövammaisten liiton entinen 

lasten aluesihteeri, jonka työ muuttui vuosi sitten alueel-

liseksi oikeuksien valvonnan asiantuntijaksi ja titteli täs-

mentyi lapsi- ja perhepoliittiseksi suunnittelijaksi. Mitä 

noihin tehtäviin sisältyy ja miten perhepoliittinen suun-

nittelija auttaa lapsiperheitä?
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varhemmin kuin näkevän lapsen kohdalla, esimerkiksi 
kouluunmenoa pitää suunnitella jo 4-vuotiaana, Anni-
ka Tyynysniemi sanoo.  
– Minusta olisi hyvä, jos perheet myös aika ajoin ottaisi-
vat yhteyttä ihan vain varmistaakseen, ovatko oman lap-
sen ikäkauden mukaiset tuet ja palvelut kohdillaan. Asi-
antuntijan kanssa voi pohtia jo ennen hakemuksen te-
koa, millaisia perusteita palvelulle on. 
– Valituksentekoasioissa on myös hyvä käyttää asiantun-
tija-apua. Jos esimerkiksi Kelata tai oman kunnan vam-
maispalveluilta saatu kielteinen päätös ei tunnu oikeal-
ta, ei siihen heti kannata tyytyä. Alueellinen työnteki-
jä voi siinä tapauksessa auttaa valituksen tekemisessä. 
Lapsiperhearki saattaa olla kuormittavaa ja tilannetta 
helpottaa paljon, jos voi pohtia asioita yhdessä ammat-
tilaisen kanssa.
– Oma aluetyöntekijä on perheille ensisijainen yhteys-
henkilö, koska hän tuntee alueensa kuntien käytännöt, 
jotka vaihtelevat eri puolilla Suomea. Lasten asioissa voi 
toki olla yhteydessä suoraan minuunkin riippumatta 
asuinpaikkakunnasta.
– Kaiken kaikkiaan kynnyksen oikeuksienvalvonnan 
asiantuntijan puheille pitäisi olla matalalla. Mikään ky-
symys, joka vanhempien mieltä askarruttaa, ei ole liian 
vähäpätöinen. Palvelu on maksutonta, joten sitä kan-
nattaa käyttää.

”Näkövammaisen lapsen elä-
mässä monia asioita pitää 
valmistella pitkällä aikajän-
teellä ja hyvin yksityiskoh-
taisesti.”
Kuva yhdeksäsluokkalaisten 
vanhemmille suunnatusta in-
fopäivästä Iiris-keskuksessa 
syksyllä 2016.

Alueelliset oikeuksienvalvonnan 
asiantuntijat
Näkövammaisten liitosta on saatavilla maksu-
tonta neuvontaa ja ohjausta kaikenikäisille nä-
kövammaisille ja heidän omaisilleen.  
Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ohjaavat, 
neuvovat, tukevat ja rohkaisevat sosiaalitur-
vaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.
Jos työt ruuhkautuvat, ensimmäisellä sijalla 
ovat vastavammautuneet ja heidän omaisensa 
sekä perheet, joissa on näkövammainen lapsi. 
Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi työnte-
kijään
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
www.nkl.fi –> Yhteystiedot –> Alueelliset työn-
tekijät

Lapsi- ja perhepoliittinen 
suunnittelija
Oikeuksienvalvonnan asiantuntija
Annika Tyynysniemi
Näkövammaisten liitto ry
Eeronkatu 7 B 19
40270 Jyväskylä
050 3521945
annika.tyynysniemi@nkl.fi
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Pidennetty oppivelvollisuus
•Lääkäri voi jo 4-vuotiaan lapsen osalta ottaa kan-
taa ja tehdä lääkärinlausunnon pidennetyn oppi-
velvollisuuden tarpeellisuudesta. Pidennetty oppi-
velvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamis-
ta vuotta säädettyä aiemmin. Samassa lausunnos-
sa lääkäri ottaa kantaa myös mm. avustajan tar-
peellisuuteen 5–6-vuotiaana.
•Vanhemmat hakevat kunnalta pidennettyä oppi-
velvollisuutta, apuna prosessissa on kunnan päivä-
hoidon VEO (varhaiskasvatuksen erityisopettaja). 
Hakemuksen voi laittaa kuntaan jo loppuvuodesta, 
kun lapsi on täyttänyt neljä vuotta tai alkuvuodesta 
sinä vuonna kun lapsi tulee täyttämään viisi vuot-
ta. Näin kunnalla on riittävästi aikaa tehdä kouluun 
menoon liittyviä etukäteisjärjestelyjä.
•Kunta tekee päätöksen pidennetystä oppivel-
vollisuudesta ennen oppivelvollisuuden alkua, jo 
5-vuotiaana.
•Pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuon-
na, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Silloin lapsi on 
tavallisessa esiopetusryhmässä.

Esiopetus
•Huoltajien päätöksellä lapsi voi aloittaa 5-vuoti-
aana ns. oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuk-
sen. Tällöin lapsi on tavallisessa 5-vuotiaiden päi-
vähoitoryhmässä. Useimmiten huoltajat valitsevat 
tämän vaihtoehdon. Tällöin myös päivähoitomak-
sut peritään vain hoidon tarpeen osalta, oppivel-
vollisuutta edeltävän esiopetuksen osalta päivähoi-
to on maksuton.

Ohjauspalvelut
•Vanhemmat voivat halutessaan ilmoittaa lapsen-
sa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervan ohja-
uspalveluiden piiriin. Omalta näkövammaisten las-
ten kuntoutusohjaajalta saa lomakkeen, jolla tie-
dot voi ilmoittaa Valteriin. Valterin ohjaava opet-

taja tekee ohjauskäyntejä kunnan esiopetukseen 
ja perusopetukseen ja näin opetushenkilöstö saa 
ammattitaitoista ohjausta näkövammaisen oppi-
misvalmiuksien ja opetuksen tukemiseksi. Käynnit 
maksaa kunta.

Erityinen tuki
•Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi 
on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Näin ol-
len hänelle on tehtävä kotikunnassa hallintopäätös 
sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottami-
sesta että erityisen tuen antamisesta (erityisen tu-
en päätös).
•Erityisen tuen päätöksen tekee useimmiten kun-
nan sivistystoimenjohtaja tai rehtori. Päätös pe-
rustuu myös harkintaan, jonka vuoksi ennen pää-
töksen tekemistä on hyvä kokoontua lapsen lähi-
verkoston kesken, mukana mm. vanhemmat, VEO, 
päivähoitoryhmän LTO, lapsen kuntoutusohjaaja 
ja kunnan edustaja, esim. rehtori. Myös Näkövam-
maisten liiton oikeuksien valvonnan asiantuntijat 
auttavat tähän liittyvissä kysymyksissä. 
•Erityisen tuen päätöksessä on tärkeä huomioida 
näkövamman kannalta oleelliset tuen tarpeet, ku-
ten mahdollinen avustajan tarve, koulumatkat tak-
silla, apuvälineet koulussa, mahdolliset pistekirjat, 
äänikirjat eri oppiaineissa, tukijaksot Valteri Oner-
vassa, Valteri Onervan ohjaavan opettajan ohjaus-
käynnit niin esiopetuksessa kuin perusopetukses-
sa. Lisäksi valtakunnalliset koululaisten tapahtu-
mat, kuten näkövammaisten lasten yleisurheilukil-
pailut. 
•Erityisen tuen päätös tullaan tarkastamaan seu-
raavan kerran toisen vuosiluokan jälkeen, jon-
ka vuoksi jo 5-vuotiaana tehtävään erityisen tuen 
päätökseen on tärkeä kirjata kaikki ne tarpeet joita 
lapsella on myös 1. ja 2. kouluvuoden aikana.
•Lisätietoja: oph.fi

Annika Tyynysniemi

Valmistaudu koulutielle ajoissa
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”Erityisopetus on tullut yhä kiinteämmäksi osaksi ta-

vallista koulun arkipäivää. Eri tavalla oppivia oppi-

laita ei enää voi lähettää pois koulusta jonkun muun 

hoidettavaksi.” 

Näin sanotaan tammikuussa ilmestyneessä Ohjaus ja erityisopetus 
oppijoiden tukena -teoksessa. Siinä useat alan tutkijat ja opettajat kä-
sittelevät tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjausta tämän päivän 
kouluympäristössä.

Vuonna 2011 käyttöön otettu kolmiportainen tukimalli on muutta-
nut koulussa annettavan tuen käytänteitä. Nykyisin noin 30 prosent-
tia peruskoululaisista kuuluu yleisen, tehostetun tai erityisen tuen pii-
riin. Tuen muutokset heijastuvat koko kouluyhteisöön. Kouluissa ko-
rostuvat yhteistyö ja erilaisten oppijoiden yksilöllinen huomioiminen.

Ohjauksella ja erityisopetuksella on suuri merkitys tukea tarvitse-
valle oppijalle. ”Tukea tarvitsevan ohjaus merkitsee ennen kaikkea ih-
misen henkilökohtaista huomioon ottamista. On tärkeää tunnistaa yk-
silön voimavarat ja vahvistaa niitä, joiden varaan kasvu ja kehitys voi 
nojata. Ratkaisemattomat oppimisen ongelmat hankaloittavat koulu-
tuspolulla kulkemista ja voivat vaikuttaa merkittävästi koko lapsen tai 
nuoren elämänkulkuun”, pohtivat kirjan toimittajat.

Oman koulu- ja elämänpolun hahmottaminen onkin tärkeää jo-
kaiselle lapselle ja nuorelle.

”Esimerkiksi kielteiset oppimiskokemukset yhdistettynä oppimis-
vaikeuksiin muodostavat erityisen riskin. Opiskelutaitojen oppimi-
nen tukee myös nuoren elämänhallinnan taitojen kehittymistä”, kir-
jassa kerrotaan.

Suomalaisessa koulujärjestelmässä jokaisen lapsen ja nuoren tulisi 
voida kouluttautua ja edetä elämässään niin pitkälle kuin mahdollis-
ta. Tämä koskee myös niitä, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kou-
lupolullaan.

Yksilöllistä tukea 
erilaisille oppijoille

Sauli Puukari – Kristiina Lappalainen – Matti Kuorelahti (toim.)
Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

PS-kustannus, nid. 333 s. Hinta 39, -
ISBN 978-952-451-733-1
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Teksti Taru Tammi/Työllisyyspalvelut/NKL ry

taru.tammi@nkl.fi

T
yötä hakevaa ja työelämään suuntau-
tuvaa nuorta ympäröi melkoinen ohjei-
den ja neuvojen viidakko. Tukea ja neu-
voja toki tarvitaankin. "Kerro taidoistasi 
ja vahvuuksistasi.", "Keskity kertomaan 
niistä asioista, joissa olet hyvä.", nämä 
lienevät päällimmäisinä neuvojen ni-

vaskassa. Mutta kuuluuko näissä ohjeissa vahva ai-
kuisen ääni? Aikuisen, joka osaa jo tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja joka on työssä sentään joskus tun-
tenut olevansa hyvä, ihan pro jopa? Nuori voi olla 
hämmentynytkin ja mielessään pyöritellä "Taitoja 
ja vahvuuksia – siis mitääää!?"

Näkövammaista nuorta mietityttävät kaiken tä-
män lisäksi vielä omaan näkövammaan liittyvät ky-
symykset ja painetta kasvattaa se kuinka osaisi sii-
tä kertoa. Ja sitten vielä todistaa olevansa hyväkin 
jossain! Vanhempien ja muiden aikuisten neuvot 
ovat näissä tilanteissa varmasti tärkeitä, mutta vä-
hintään yhtä tärkeää olisi saada jutella päässä myl-
läävistä kysymyksistä ja ajatuksista toisten saman-
ikäisten kanssa. Tämä tuli selkeästi esille syksyn 
2016 aikana eri puolilla Suomea järjestetyissä Let´s 
Work! -työpajoissa. Työpajojen ohjaajat ja vetäjät, 
Susanna Halme ja Anniina Latikka, ovat itse nuo-

ria aikuisia, joille on jo ehtinyt ker-
tyä vähän kokemusta työelämäs-

tä. Työpajoihin on kehitetty nuo-
rilta nuorille -malli, jossa nuoret 
todella osallistuvat, eivät vain 
kuuntele luentoa työelämäasi-

oista jonkin leirin tai tapahtu-
man osana. Näkövammaiset nuo-

ret vetäjinä ja osallistujina muo-
dostivat rennon porukan, 

jossa oli helppoa jutel-

la omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja yhdessä 
miettiä työelämän haasteita ja ratkaisuja. Erilaisten 
harjoitusten avulla kaikki osallistujat saivat uusia 
näkökulmia työelämäasioihin ja ne auttoivat reali-
soimaan omia toiveita ja haaveita. 

Let´s Work! -työpajat ovat antaneet uutta näkö-
kulmaa nuorten neuvontaan meille Työllisyyspal-
velujen työntekijöillekin. Oivalluksen siitä, että ei 
neuvontaan aina tarvita pitkää kokemusta työelä-
mästä ja monia käytyjä työnhakukoulutuksia. Kes-
kustelua ja muunlaisiakin neuvoja ja ajatusten ja-
kamista tarvitaan, ennen kaikkea toisten nuorten 
kanssa. 

Verkostoitumisen tärkeydestä puhutaan paljon, 
mutta työnhaussa ja työelämäkysymyksissä usein 
unohdetaan jo nuoren olemassa oleva ja tärkein 
verkosto – kaverit. Aikuisilta nuori odottaakin to-
dennäköisesti ymmärrystä siihen, että työelämä-
asiat hämmentävät ja kysymyksiä piisaa.  CV:n ja 
hakemusten teko-ohjeita löytyy kyllä netistä, mut-
ta kuka kertoisi mitä siellä töissä tapahtuu ja mi-
ten osaisin omaa osaamistani ja elämääni suhteut-
taa siihen touhuun. Kunnon keskustelu sekä tuki ja 
tsemppi syntyneille ideoille ja suunnitelmille oli-
si paikallaan. Ja sitten suunnitelmien toteutusvai-
heessa tehokäyttöön otetaan myös ne aikuisten 
verkostot.

• Lue Let's Work! -työpajoista Silmäterä 1/2017.
• Let's Work! -työpajat jatkuvat syksyllä 2017. 
Kannattaa seurata Näkövammaisten liiton nettisi-
vuja, Nyöriä ja Silmäterää, niihin tulee lisätietoja 
paikkakunnista ja ajankohdista.

Taitoja ja vahvuuksia 

yhdessä 
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l Näkövammaisten liitto ry/Nuorisotoimi
PL 30, 00030 IIRIS
nuoriso@nkl.fi 

l Nuorisotoiminnan suunnittelija
Teemu Ruohonen
050 596 5022
teemu.ruohonen@nkl.fi

M
itä on se kuuluisa Lapin hulluus? Tulet-
han ottamaan siitä henkilökohtaises-
ti selvää. Vuoden 2017 kesäleiri järjeste-
tään paikassa, jossa leirin aikaan yö kes-

tää vain kaksi tuntia. Suuntanamme on siis pohjoi-
nen ja siellä Lapin pääkaupunki Rovaniemi. Vielä 
tarkemmin vietämme aikaa Ounasvaaran rinteillä 
Lapin urheiluopisto Santasportissa.  

Mitä muuta kuin yötön yö tulee mieleesi tällä 
hetkellä Rovaniemestä? Kenties ne ovat porot, hyt-
tyset ja jätkänkynttilä. Varmasti myös nämä tule-
vat paremmin tutuksi sinulle Näkövammaisten lii-
ton Lapin kesäleirillä.   

Lapin kesä sisältää sopivasti uusia kokemuksia 
ja vanhoja perinteitä. Vanhoihin perinteisiin kuu-
luu tietenkin viimeisen päivän disko, leirinuotiot 
ja saunomiset. Uusista kokemuksista taas voidaan 
mainita yläköysirata, Joulupukin Pajakylä ja napa-
piiri sekä kenties makuuvaunussa matkustaminen 
pohjoiseen. Keskiviikoksi pääset valitsemaan etu-
käteen toiveesi viidestä eri vaihtoehdosta koko-
naisen päivän kestäväksi pajaksi. Vaihtoehdot ovat 
vaelluspaja, musapaja, käsityöpaja, draamapa-
ja ja urheilupaja. Vaelluspajassa erätaitojen lisäk-
si suuntaamme luontoon tutkimaan Lapin ihmei-
tä. Musapajassa taas nautimme musiikin ilosta ko-
ko päivän ja saatamme jopa luoda jotain uutta. Kä-
sityöpajassa pääsee kokemaan, miten itse pystyy 
saamaan aikaan jotain niin ihmeellistä. Draama-
pajassa on kerrankin aikaa erilaisten harjoitteiden 
kautta työstää omasta luovuudesta jokin unoh-
tamaton esitys. Urheilupajassa ehdimme kokei-
lemaan päivän aikana useita eri lajeja ja varmasti 

Lapin kesäleiri 
kutsuu nuorisoa

saamme aikaiseksi kunnon hien.  
Lapin kesään ovat erittäin tervetulleita kaik-

ki 12–30-vuotiaat näkövammaiset nuoret ympä-
ri Suomea. Leirin ajankohta on maanantai-illasta 
10.7. aina sunnuntaiaamuun 16.7. Käytännössä en-
simmäinen ja viimeinen yö matkustetaan yöjunas-
sa, eli kokonaisia leiripäiviä on tiistaista lauantai-
hin. 

Lapin kesän hinta on 180 € nuorelta. Hinta sisäl-
tää ohjelman, matkat, majoituksen, ruokailun ja 
varmasti unohtumattoman viikon. Ilmoittautumi-
set viimeistään 31.5. mennessä www.nkl.fi/nuoret 
-sivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. 
Älä epäröi ottaa yhteyttä nuorisotoimen suunnitte-
lijaan Teemu Ruohoseen puhelimitse 050 596 5022 
tai sähköpostitse teemu.ruohonen@nkl.fi, jos jokin 
asia jäi mietityttämään. 

 
Pohjoisessa törmätään,

Teemu Ruohonen
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Sokeain lasten tuki ry
Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com

l Sokeain Lasten Tukisäätiö tukee ja avustaa näkövam-
maisten lasten henkisten ja aineellisten edellytysten ja 
olosuhteiden parantamiseen tähtäävää kuntoutus- ja tut-
kimustoimintaa sekä muuta toimintaa. Tutustu säätiöön 
sivuilla sokeainlastentukisäätiö.fi

Ilmaisia 
lomia ei ole 
– vai onko 
sittenkin?
Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia alle 
12-vuotiaiden näkövammaisten lasten perheil-
le. Pääsääntöisesti lomaillaan kotimaan luonto-
kohteissa. Lomat ovat perheelle (näkövammai-
selle lapselle, sisaruksille ja vanhemmille) ilmai-
sia matkakustannusten sadan euron omavas-
tuuta lukuun ottamatta.    

Ja ihan totta, vaikka lomat ovatkin ilmaisia, 
niillä ei käännytetä mihinkään eikä kaupata mi-
tään. 

Lue Sokeain lasten tuen nettisivuilta: 
l miten ja miksi lomia tarjotaan näkövammais-
ten lasten perheille
l missä ja milloin lomia järjestetään
l miten lomille haetaan
l sivuilla voit täyttää myös oman lomahake-
muksesi.

Historia
Sokeain lasten tuki ry perusti Sokeain Lasten Tuki-
säätiön hallinnoimaan yhdistyksen suureksi kasva-
nutta varallisuutta. Säätiön perustaminen ja sään-
nöt hyväksyttiin Sokeain lasten tuki ry:n vuosikoko-
uksessa helmikuussa 2001 ja ylimääräisessä koko-
uksessa kuukautta myöhemmin ja merkittiin Sää-
tiörekisteriin 29.10.2001. Sokeain lasten tuki ry 
luovutti lahjakirjalla omaisuutensa säätiölle. Sa-
malla yhdistyksen avustusten ja stipendien myön-
täminen siirtyi osaksi säätiön toimintaa. 

Avustustoiminta
Säätiö on myöntänyt apurahoja mm. näkövam-
maistutkimukseen, lasten kuntoutushankkeisiin ja 
julkaisutoimintaan sekä rahoittanut vuosina 2007–
2016 Nääkkö Nää ja Sokea Lapsi -seminaareja. 

Säätiö tukee näkövammaisten lasten harrastus- 
ja lomatoimintaa, erityisliikuntavälineiden hankin-
taa sekä alueellisia leirejä ja perhetapaamisia. 

Säätiö myöntää vuosittain Sokeain lasten tuki 
ry:lle toiminta-avustuksen näkövammaisten lasten 
perheiden lomatoiminnan järjestämiseen.

Säätiön asiamies on Juha Halme.

Ota yhteyttä toiminnajohtaja Rilla Aura-Korpeen, 
jos haluat keskustella perheesi lomatoiveista:

SOKEAIN LASTEN TUKISÄÄTIÖ
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Tulossa syksyllä

Nuorten viikonloppuleiri 
10.11.–12.11.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja eväitä itsenäiseen elä-
mään. 
l Viikonlopun teemana on Suomi 100-vuotta. 
l Leiri on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövammaisil-
le nuorille, jotka hakevat rohkeutta osallistua Näkövam-
maisten liiton nuorisotoimintaan. Täältä suunta kohti 
nuorisoleiriä 2018.
l Mukaan mahtuu 10 nuorta.
Leiri alkaa perjantaina päivällisellä klo 18 ja päättyy sun-
nuntaina lounaaseen klo 11.30. 
Hinta: 60 € 
l (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 1.10.2017 mennessä.

Syysviikonloppu 
14.10.–15.10.2017
Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskavereita. 
Lähde nauttimaan kylpylästä, hyvästä ruoasta ja vietä 
aikaa perheen kanssa. 
Hinnat: 
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 84 €
l 4–14-v. lapsi 42 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain 
tervetulokahvista sunnuntain lounaaseen, kylpylän 
sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 4.9.2017 mennessä.

Äitien viikonloppu 
23.9.–24.9.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Hengähdystauko arkeen, lepoa ja virkistystä. 
l Lauantaipäivän aikana keskustelua psykotera-
peutti Ritva Salmisen johdattamana. Puhutaan 
vammaisen lapsen äitiydestä, perheestä, pari-
suhteesta ja omasta jaksamisesta. 
l Illalla rentoudutaan saunasta, kylpylästä ja hy-
västä ruoasta nauttien.  
Hinta: 60 € 
l (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman) 
Hakemukset 15.8.2017 mennessä.

Isien viikonloppu 
18.11.–19.11.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Hengähdystauko arkeen, lepoa ja virkistystä. 
l Lauantaipäivän aikana keskustelua psykotera-
peutti Ritva Salmisen johdattamana. Puhutaan 
vammaisen lapsen isyydestä, perheestä, parisuh-
teesta ja omasta jaksamisesta. 
l Illalla rentoudutaan saunasta, kylpylästä ja hy-
västä ruoasta nauttien.  
Hinta: 60 € 
l (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman) 
Hakemukset 10.10.2017 mennessä.
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Hakulomake osoitteessa:
silmatera.fi –> toiminta –> viikonlopputapaamiset
Lisätietoja:
Anne Latva-Nikkola
050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki. 
Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse 050 403 9080, sähköpostilla nlt@silmatera.fi 
Sähköinen lomake löytyy sivuilla www.silmatera.fi 

 LI ITYN JÄSENEKSI
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

 LI ITYN KANNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen maksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.

Nimi

Osoite

Puhelinnumero       Sähköposti

 LI ITYN YHTEISÖJÄSENEKSI
Yhteisöjäsenen maksu on 20  50  tai 100  euroa vuodessa (20 euron maksu ei sisällä Silmäterä-lehteä).

Nimi

Osoite

Puhelinnumero       Sähköposti

 TILAAN  Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)

Nimi

Osoite

Puhelinnumero       Sähköposti
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