
Teksti ja kuvat  Leena Honkanen

Opas, oppikirja, käsikirja

Käsi käden päällä 
Kaksi pitkän uran näkövammaisten lasten kuntoutustyössä teh-

nyttä ammattilaista ja näkövammaisen lapsen äitiä, Jaana Eng-

blom ja Kirsti Hänninen, kirjoittivat kirjan arkikuntoutuksesta. 

Kirja on tarkoitettu kaikille näkövammaisen lapsen kanssa toimi-

ville ja heidän kehityksestään tietoa tarvitseville: vanhemmille, 

isovanhemmille ja muille läheisille, varhaiskasvatuksen ja kun-

toutuksen työntekijöille sekä opiskelijoille.  

Käsi 
käden 
päällä

Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki
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J
okaisella lapsella on opit-
tavana suuri määrä taitoja 
ennen kouluikää. Näkeväl-
lä se käy mallioppimisen 
kautta, seuraamalla mui-
den toimia ja tekemisiä. 
Sokealle tilanne on toinen. 

– Vanhempien ja kasvattajien tehtä-
vä on opettaa lapselle itsenäisessä elä-
mässä tarvittavat taidot. Sokean ja vai-
keasti heikkonäköisen lapsen kohdalla 
tämä merkitsee hyvin paljon toistoja ja 
harjoittelua käsi käden päällä ohjaten. 
Koti ei saa kuitenkaan olla kuntoutus-
laitos, eikä lapsen kuntoutuksesta saa 
tulla rasitetta perheelle. Lapsen kehi-
tystä voi tukea kaiken kiireen keskel-
lä, osana perheen arkirutiineja, sanoo 
Kirsti Hänninen.

Hännisellä on kokemusta arkikun-
toutuksesta kahden lapsen kohdalla.

– Esikoisemme Pekka syntyi kesko-
sena ja hänellä oli aivoverenvuotoon 
liittyvää lihasjäykkyyttä. Sen lievittä-
miseksi keskussairaalan jumppari neu-
voi meitä pitämään lasta mukana kai-
kissa arjen toimissa ja ennen kaikkea 

pukemaan häntä sylissä.
– Kun sitten tyttäremme Riikka syn-

tyi sokeana, oivalsimme aika pian, et-
tä samat metodit oli otettava käyttöön 
myös Riikan kanssa. Tavallaan ne oli-
vat jo muodostuneet meillä rutiineik-
si ja olisimme varmaan toimineet sa-
malla lailla näkevänkin vauvan kans-
sa.  Tavaksi tuli, että kun Antti-isä tu-
li töistä, köllähti hän lattialle ja lap-
set kiipeilivät isän yli puolelta toiselle. 
Siinä motoriikka ja voimat kehittyivät 
ja samalla isä ja lapset saivat mukavaa 
yhteistä aikaa.

Näkö ja muut aistit
Toinen kirjan kirjoittajista, Jaana Eng-
blom, on aikuisen näkömonivammai-
sen Laurin äiti. Engblom sanoo pitä-
neensä näkötoimintojen kehitystä yk-
kösasiana Laurin ollessa pieni.

– Olisin kovasti halunnut tietää, mi-
ten voisin kuntouttaa Laurin näköä, 
mutta mitään ohjeita ei siihen aikaan 
sairaalasta saanut – ei osattu antaa tai 
ajateltiin, että ei kehitysvammainen 
lapsi niitä tarvitse. Vähitellen näön-

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereis-

ta pääsisi eroon, kuinka opettaa lasta luistelemaan? Uusi 

kirja, Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntout-

tava arki, jakaa kahden näkövamma-alan ammattilaisen 

ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti 

Hännisen, tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen 

tukemisesta. 

Viereisellä sivulla:
Kirsti Hänninen (vas.) on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja, näön-
käytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti.  
Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja, liikku-
mistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.

Näkevät lapset matkivat leikeissään isän tai 
äidin tekemisiä, tai leikkivät vaikkapa kau-
pan myyjää. Sokea ja vaikeasti heikkonäköi-
nen lapsi pitää ottaa ihan pienestä pitäen 
mukaan kotiaskareisiin, jotta hän pääsee jy-
välle siitä, miten arjessa toimitaan. 
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kuntoutuksen käytännöt alkoivat kui-
tenkin syntyä normaalissa arjessam-
me melkein itsestään: television On-
nenpyörän pyörimisen seuraaminen 
oli hyvää silmien liikeharjoitusta ja pi-
halla keilasimme ahkerasti värikkäillä 
keiloilla ja palloilla. 

– Silloin en vielä kuitenkaan oival-
tanut muiden aistien auttavaa vaiku-
tusta, enkä osannut kiinnittää niihin 
huomiota. Viime vuosien aikana olen 
miettinyt paljon aistien käyttöä.  Lap-
selle on valtavasti hyötyä siitä, jos hän 
osaa käyttää täysimääräisesti hyväk-
seen kaikkia aistejaan. Siihen meidän 
ammattilaisten ja vanhempien olisi 
syytä kiinnittää enemmän huomiota. 

Näkövammainen lapsi tarvitsee samoja kokemuksia kun 
näkevä lapsi, jotta hänestä kasvaa itsenäinen ja toimin-
takykyinen aikuinen. Uteliaisuus on yksi tärkeimmis-
tä lapsen kehitystä eteenpäin vievistä asioista. Kun nä-
kö ei ole herättämässä lapsen uteliaisuutta ja motivaa-
tioita, hän tarvitsee vanhempien kannustusta ja ohja-
usta. Ylisuojelu hidastaa kehitystä ja pahimmillaan lapsi 
voi jäädä tietämättömäksi kokonaisista elämänalueista. 
Parhaiten sokea lapsi oppii ja saa tietoa liikkumalla, tut-
kimalla ja osallistumalla arjen tapahtumiin.

Vaisto, varmistus ja 
vertaistuki
Vammaista lasta kasvattaessa tarvi-
taan paljon erityistä tietoa ja osaamis-
ta, mutta vanhemman vaistoon ja maa-
laisjärkeen kannattaa myös luottaa.

– Me toimimme vanhempina pit-
kälti jumpparin ohjeiden ja oman ym-
märryksemme mukaan, kertoo Kirs-
ti Hänninen.  – Muistan, kun Riikan 
kanssa tapasimme ensimmäisen kerran 
silloisen Näkövammaisten Keskuslii-
ton kasvatusneuvojan ja ensimmäisen 
lasten kuntoutuksen päällikön, Leena 
Erkkilän. Hän hieroi Riikan jalkoja kä-
sissään ja totesi, että te olette toimi-
neet tämän tytön kanssa ihan oikein. 

En ymmärtänyt, miten hän sen tiesi, 
mutta nuo sanat muistan aina. Äitinä 
olin tehnyt joitakin asioita vaistonva-
raisesti oikein, itse sitä tietämättä.  Se 
että joku ammattilainen sen vahvis-
ti ja sanoi sen ääneen, tuntui valta-
van hyvältä. Kyllä vanhemmat voivat 
luottaa intuitioonsa, mutta tieto lisää 
varmuutta, että oikealla tiellä ollaan.

Samoin kun Hännisten, myös Eng-
blomien perheessä kuntoutuskäytän-
nöt muovautuivat pitkälti arjessa ja 
arjen ehdoilla. 

– Mitään rakettitiedettä kuntou-
tus ei ole. Oivallukset syntyvät usein 
arjessa itsestään. Lauri opetettiin sei-
somaan muovisessa pyykkikorissa ja 
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houkuteltiin kävelemään avainnippua kilistelemällä, 
Jaana Engblom kertoo.

– Näin jälkikäteen tuntuu siltä, että Laurille olisi 
pitänyt antaa enemmän aikaa omatoimisuustaitojen 
harjoiteluun. Meillä oli kuitenkin kolme lasta ja kä-
det täynnä työtä. Silloin helposti tulee tehneeksi asi-
at itse lapsen puolesta, kun ei ehdi tai jaksa. Eikä sii-
täkään saa itseään liikaa soimata. 

– Arkea ja kiirettä katkaisivat Näkövammaiset lap-
set ry:n leirit ja tapaamiset, jotka olivat vuosia meille 
koko perheelle tärkeä henkireikä. Siellä toisten per-
heiden kanssa jaettiin tietoa ja käytännön kokemus-
ta siitä, mitä vammaisen lapsen kasvattaminen ja oh-
jaaminen vanhemmilta vaatii.  Leireillä syntyi myös 
ystävyyssuhteita sekä vanhempien että lasten kesken. 
Nämä ovat kannatelleet meitä pitkälle. Vertaistuen pii-
riin toivoisin mahdollisimman monen perheen tänä-
kin päivänä löytävän ja pääsevän. 

Kokemuksesta kirjaksi
– Vuonna 2013, julkaisimme yhdessä Silmäterä-leh-
den päätoimittajan, Leena Honkasen, kanssa neliosai-
sen artikkelisarjan Arkisia asioita rakkaudella, kertoo 
Kirsti Hänninen. – Sen opit ja ajatukset perustuivat 
kokemuksiini Riikan äitinä ja työhöni perheiden pa-
rissa Näkövammaisten liiton lasten kuntoutuksessa. 
Artikkelisarjassa kerrottiin käytännönläheisesti, mi-
tä näkövammaisen lapsen kotikuntoutus on. Jo sitä 
kirjoittaessamme meille syntyi ajatus laajentaa kir-
joitussarja kirjaksi. 
Jaana Engblom puolestaan tarttui erään näkövammai-
sen lapsen opettajan toiveeseen, joka kaipasi ohjeita 
lapsen kanssa toimimiseen kouluarjessa. 

– En silloin tiennyt, että Kirstillä ja Leenalla oli 
suunnitteilla kirja, jonka lähtökohtana olisi lapsen 
kuntoutus arjessa. Puhuin Kirstin ja Leenan kans-
sa ja yhdistimme tavoitteemme. Päätimme rajautua 
tässä yhteydessä alle kouluikäisiin. Kouluikäisten las-
ten ohjaamiseen tulee mukaan paljon pedagogiikkaa, 
jonka parhaiten taitavat sen alan ammattilaiset. Mut-
ta kyllä Käsi käden päällä -kirjassa on paljon asioita, 
esimerkiksi aistien käytön tai liikkumistaidon osalta, 
jotka soveltuvat mainiosti myös kouluikäisten ohjaa-
misen tueksi.  

31

Ensimmäiset käsileikit voivat olla kehontuntemisleikkejä: ”Piippiip pikkunenä, Helmin nenä, 
kongkong isonenä, nuken nenä.” Näitä opetellaan käsi käden päällä ohjaten. Samoin voi tutkia 
ja nimetä omia ja toisen kasvoja, korvia, sormia ja hiuksia.  

”Haukka lentää liitää laataa ja laskeutuu alas” -leikissä liikutetaan kättä lapsen lähellä. Lapsi 
aistii ihollaan käden liikkeen kautta tulevan ilmavirran. Lopuksi ”haukka” laskeutuu johonkin 
kohtaan kehoa tehden pesän.  Sitä on Paulin mielestä jännittävä odottaa. 

Käsi käden päällä on opas, oppikirja ja käsikirja. Van-
hempi tai opettaja voi poimia sieltä juuri tarvitsemansa 
tiedon ja sillä hetkellä, kun se on ajankohtaista.
Kirjassa on myös 143 havainnollista kuvaa.

Kaikki arkiset tilanteet sopivat oppimiseen ja 
harjoitteluun. Kun ei olla liian kiireisiä tai vä-
syneitä, otetaan lapsi mukaan vaikkapa kaup-
paan. Siellä puhutaan, mitä ollaan ostamassa 
ja annetaan lapsen kokeilla hedelmiä ja kasvik-
sia, joita laitetaan yhdessä pussiin. Samalla opi-
taan painoja, kokoja, muotoja, ja matematiikan 
alkeita.  Kassalla maksetaan ja pakataan tava-
rat kassiin ja osa lapsen omaan reppuun, jonka 
hän kantaa kaupasta kotiin. Ostoksista tehdään 
kotona ruokaa. Käsien läpi kulkee monenlaisia 
materiaaleja, tuntoaisti herkistyy, syys-seuraus-
suhteiden ymmärtäminen kehittyy ja lapsi op-
pii, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan. Pie-
neen kauppareissuun mahtuu valtava määrä 
hyödyllistä oppia.
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Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Käsi käden päällä käy läpi sokei-
den ja vaikeasti heikkonäköisten 
lasten kasvua ja kehitystä vasta-
syntyneestä alakouluikään. Sa-
malla suunnataan katse myös 
tulevaan aikuisuuteen; kuinka 
taitoja opitaan askel askeleelta, 
niin että ensimmäisissä vauva-
leikeissä kylvetään jo siemen it-
senäiseen selviytymiseen aikui-
sena.  

Kuntoutus ei ole erillinen saa-
reke, vaan osa jokapäiväistä ar-
kea, leikkejä ja elämää. Se on 
kärsivällistä ohjausta käsi käden 
päällä, mutta myös mukavaa yh-
dessäoloa lapsen kanssa.  Useat 
kirjan neuvoista soveltuvat nä-

”Olemme kiteyttäneet näille si-
vuille sen tiedon, kokemuksen 

ja ymmärryksen, joka meille on 
kertynyt vuosikymmenten kulu-
essa näkövammaisten lasten äi-
teinä, työntekijöinä Näkövam-
maisten liiton lastenkuntoutuk-

sen työryhmässä sekä perheiden 
ja alan asiantuntijoiden kans-

sa toimiessa. Taustalla on myös 
kaikki se tutkimustieto, mitä nä-

kövammaisen lapsen varhais-
kuntoutuksesta Suomessa on 

tuotettu tai tänne kansainvälisis-
tä lähteistä rantautunut ja toi-

mivaksi todettu.”

Jaana Engblom & Kirsti Hänninen
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kömonivammaisille lapsille joko 
sellaisenaan tai sovellettuina. 

Kirjan luvuissa tarkastellaan 
mm. näkövammaisen lapsen kie-
len ja puheen kehityksen erityis-
piirteitä, motoriikan kehittymis-
tä, liikkumistaidon ohjauksen 
käytäntöjä, näköä korvaavien 
aistien käyttöä, näön aktivoimis-
ta sekä leikkiä ja kaveritaitoja. 

Vaikka Käsi käden päällä kes-
kittyy alle kouluikäisen ja pikku-
koululaisen ohjaamiseen, monet 
ohjeet sopivat myös isommille. 
Taitoja opetellaan eri elämänvai-
heissa ja kukin yksilölliseen tah-
tiinsa. Koskaan ei ole liian myö-
häistä oppia. 

Käsi käden päällä
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki


