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Näkövammarekisterin vuosikirja 2016

Juho Koirasen muistorahastosta on vuodesta 
2007 lähtien jaettu kannustusstipendi ja Vuo-
den Nuori Pelimanni -kunniakirja nuorelle tai 
ryhmälle, joka jollakin tavalla tuo merkittä-
vän leimansa kansanmusiikin kenttään. Tänä 
vuonna kunnian sai Minja Survonen, jonka Sil-
mäterän lukijat tuntevat lehtemme vakituise-
na kolumnistina. 

Minja Survonen soittaa Salvia-yhtyeessä, 
Nilsbyn pelimanneissa ja tekee myös soolo-
keikkoja. Tänä keväänä häntä on mahdollisuus 
kuulla mm. Salvia-trion kanssa Ypäjällä Karrin-
puomissa 3.3. ja Helsingissä Savoy-teatterissa 
soolokeikalla osana Samuelin poloneesin pää-
juhlaa 18.3. Kesälläkin keikkoja varmasti on 
tulossa, mutta päivämäärät eivät vielä ole tie-
dossa. Minja soittaa useita eri soittimia – kan-
sanmusiikkipuolella soittimina ovat haitari ja 
harmoni. Hän on myös laulaja ja lauluntekijä.  

Vuoden Nuori Pelimanni 2018 
on Minja Survonen

Minja on positiivinen pelimanni, joka esimerkillään 
innostaa ja kannustaa myös muita. 

Vuoden 2016 tilastotiedot  koskien mm. näkövammaisten ih-
misten ikä-, sukupuoli- ja alueellista jakumaa, diagnoosia, 
vamman vaikeusastetta, perheasemaa ja koulutustasoa on 
analysoitu ja luettavissa Näkövammarekisterin vuosikirjasta.  
Kirja ilmestyy painettuna, verkkoversiona ja PDF-versiona. 
Vuosikirjan teksti on myös saatavilla pdf-dokumenttina, jossa 
ei ole taulukoita ja kaavioita. Painetun vuosikirjan voit tilata 
Näkövammarekisteristä nkl.fi-verkkosivujen kautta.

Pois pelko, ennakkoluulo ja sääli
Tutustu raikkaisiin näkövammaisuudesta kertoviin videoihin 
osoitteessa: http://blindnewworld.org/
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

Leikitäänkö?

T
ässä numerossa puhutaan leikistä. Syytä ja aihetta onkin; hauska 
leikki kun vie lasta vinhaa vauhtia eteenpäin oppimisen ja onnistu-
misen tiellä.  Monenmoiset taidot harjaantuvat leikkiessä melkein 
huomaamatta. 

Joskus kuulee vanhempien tuskailevan, kuinka näkövammaiselle 
lapselle ei tahdo löytyä sopivia leikkivälineitä tai että erikoisvälineet 
ovat kalliita. Ja niin ovatkin, mutta harvoin tavallisiin leikkeihin mi-

tään erikoista tarvitaan, kattilan kansista ja kauhoista voi aloittaa. 
Heti avausjutussamme 2-vuotiaan Pauli Janssonin äiti, Anni, kertoo, miten 

hän etsii ja löytää pojalleen sopivia leluja ja kurkistamme Paulin leluvaraston 
suosikkeihin. 

Näkövammaiselle lapselle on tietysti tärkeää, että leikit ovat moniaistisia. Ta-
vallisista leluista, leikeistä ja lukuhetkistä voi luoda kiinnostavia kaikelle aisteil-
le. Kirjoja ja pelejä voi tuunata niin, että niistä löytyy myös tunnusteltavaa ja 
kerrontatuokiota voi elävöittää esinein,  äänin ja tuoksuin. Useimmat pelit ovat 
helposti muunnettavissa näkövammaiselle pelaajalle sopiviksi. Sivulla 34 An-
na Sarén opastaa Afrikan tähden tuunaamisessa. Ja täytyy sanoa, että tuunat-
tuna siitä saa alkuperäistä paljon hienomman.

Usean lapsen ryhmissä, kuten koulussa tai päiväkodissa, näkövammaisella 
lapsella on omat haasteensa. Etenkin ulkopelit saattavat olla niin vauhdikkai-
ta ja rajuja, että heikkonäköinenkään ei oikein pysy mukana. Hyvillä leikki- ja 
pelivälineillä on silloin ratkaiseva merkitys: kilisevät pallot ja äänimajakat aut-
tavat. Yhtä tärkeä on myös hoksaava aikuinen – opettaja tai avustaja – jonka 
hienovaraisella ohjauksella leikki onnistuu. Esittelemme sivulla 18 Anne Lat-
va-Nikkolan kirjan Oo mun kaa! – Leikkejä ryhmään, jossa on näkövammai-
nen lapsi, jonka uudistettu painos on juuri ilmestynyt. Sen vihjeillä ryhmien ve-
täjät löytävät sopivia leikkejä, joita näkevät ja näkövammaiset lap-
set voivat yhdessä leikkiä. Monet niistä ovat vanhoja tuttuja, jotka 
muuntamattominakin sopivat jokaiselle – yksi sellainen on iki-
ihana Rikkinäinen puhelin. 

Muutakin leikkisää tästä Silmäterästä löytyy, mutta se sel-
viää kun jatkat lukemista.  Äläkä jätä leikkimistä teorian ta-
solle tai lasten yksinoikeudeksi. Leiki sinäkin. Aikuisel-
le leikki voi olla vaikka rakas harrastus: jollekin sählyä 
toiselle ristipistoja. Tärkeintä on, että keskittyy teke-
mään jotakin arjen pyörityksen näkökulmasta tois-
arvoista. Niin lapsikin tekee, koska se on kehityk-
sen kannalta välttämätöntä.
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Anni Jansson on ammatiltaan luokan-

opettaja. Pedagoginen tietämys aut-

taa myös arvioitaessa lelujen käyt-

tömahdollisuuksia. ”Mietin ja tutkin 

tarkkaan, miten lelu soveltuu näkö-

vammaiselle lapselle, ja jos se tun-

tuu hyödylliseltä, se hankitaan. Meil-

lä luetaan myös paljon. Kirjoihin teen 

usein omia virityksiä liimaamalla nii-

hin kosketeltavia yksityiskohtia Paulia 

varten”, Anni Jansson kertoo.  
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Teksti  Leena Honkanen, kuvat Leena Honkanen & Janssonien kotialbumi

V
antaalaisen rivitalokodin olohuone 
on iloisen kirjavanaan kahden pojan, 
2,5-vuotiaan Paulin ja kuusi vuotta täyt-
tävän Einon, leluja – ja ne ovat ahkeras-
sa käytössä tammikuisessa aamuhetkes-
sä. Lattialla kiemurtelee autorata ja soit-
timia on monenlaisia. 

– Paulille musiikki tuntuu olevan kaikkein tärkein-
tä. Hän soittaa ja laulaa itse, kuuntelee kaikenlaista 
musiikkia, tunnistaa varmaan jo pari sataa eri biisiä 
sekä paljon erilaisia soittimia, kertoo Einon ja Pau-
lin isä Panu Jansson. 

Anni Jansson tunnustaa ostavansa pojille paljon 
leluja, mutta hyvällä lelulla on aina perusteltu paik-
kansa. Parhaat lelut ovat kovassa käytössä; jotkut on 
jo leikitty loppuun tai kierrätetty eteenpäin.

– Näkövammaiselle lapselle sopivien lelujen etsi-
miseen käytän aika paljon aikaa, ehkä se osaltaan on 
jonkinlainen selviytymiskeino. Leluja, jotka sopivat 
Paulille sellaisenaan tai vähän tuunattuina löytyy ihan 
tavallisista kaupoista normaalihinnoin. Mitään eri-

tyisiä näkövammaisille suunniteltuja leluja ei tarvita.
– Paulille lelujen käyttö pitää kuitenkin opettaa 

kädestä pitäen ja häntä täytyy aktivoida leikkimään 
menemällä itse mukaan. Tosin ei Einokaan pienem-
pänä yksin viihtynyt, vaan pyysi aina kanssaan latti-
alle leikkimään.

Ensitiedon jälkeen 
– Ensitiedon saimme juuri niin kuin opetetaan, että 
sitä ei pidä antaa: perjantai-iltapäivänä tyyliin: ”Lap-
senne on sokea, mutta nyt minulla ei ole aikaa vasta-
ta mihinkään kysymyksiin.”  Tuntui, että meidät jä-
tettiin tyhjän päälle. Sain kuitenkin facebookin kaut-
ta heti yhteystiedot perheeseen, jossa tytöllä oli sama 
diagnoosi kuin Paulilla. Jo seuraavana iltana puhuin 
tytön äidin kanssa parituntisen puhelun. Se helpotti 
heti, Anni Jansson kertoo. 

– Kun viikko oli kulunut ja paljon itketty, päätim-
me, että nyt sai itku riittää – elämän on jatkuttava.  
Sopeutumisemme ja asian hyväksyminen on mei-
dän kohdallemme ollut kai aika nopeaa. Nyt tuntuu 

     Pauli! 
Näkövammaisen pikkulapsen kotikun-

toutus on kovaa työtä? ”Ei se työltä tun-

nu, mutta leikkiä pitää paljon”, sanoo 

2,5-vuotiaan Paulin äiti Anni Jansson. 

Tule leikkimään
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siltä, että elämämme olisi liiankin yksinkertaista, jos 
siihen ei sisältyisi sokeutta.

– Paulin sokeus on näyttänyt minulle, missä paik-
kani tässä maailmassa on, sanoo Panu Jansson.  – Elä-
mälle ei enää tarvitse etsiä tarkoitusta. 

Liikkumisloikka
– Vauvavaiheessa Paulia oli vaikea saada mobilisoi-
tua liikkeelle. Hän viihtyi peiton päällä selällään ma-
koillen, kertoo Anni Jansson.

– Viiden kuukauden iästä alkaen aloimme saada 
fysioterapiaa tunnin kerran viikossa. Se tunti oli aina 
suoraa huutoa, kun Paulin piti ponnistella pois muka-
vuusalueeltaan. Teimme kotona fysioterapeutin oh-
jeiden mukaisia harjoituksia ja sinnikkyys palkittiin: 
Pauli nousi istumaan, ohitti ryömimisvaiheen ja läh-
ti konttaamaan: siitä aukesi koko maailma. 

– Tuttavaperheeltä saimme käytettynä leikkipesän, 
joka meillä oli niin ahkerassa käytössä, että lopulta 
se alkoi jo hajota. Leikkipesä on iso kangaspäällys-

teinen kumirengas, jonka sisällä on kankainen pesä. 
Siinä Pauli kiipeili ja kiepautteli itseään lattialta ren-
kaan päälle, pesään ja taas takaisin. Se kehitti hyvin 
lihasvoimaa ja jäntevyyttä.

– Kävelemään Pauli oppi varhemmin kuin Eino 
aikanaan. Kävelemään opettelun tukena meillä ovat 
olleet työntökärryt ja nukenrattaat sekä napakelkkaa 
muistuttava leikkiväline. Sen saimme lainaksi tutta-
vaperheeltä. Siinä Pauli pystyi kävelemään ja juokse-
maan turvallisesti omaan tahtiinsa.

Isonveljen jalanjäljissä
– Eino on ottanut paljon kontaktia Pauliin jo ihan 
vauvasta lähtien. Hän houkuttelee ja motivoi Paulia 
liikkumaan. Keskenään pojat jaksavat juosta ja painia.  

– Einolla on ollut iso osansa Paulin puheen ke-
hityksessäkin. Pauli matkii ja toistaa Einon puheita 
melkein sanasta sanaan, mutta mielestäni ihan mie-
lekkäissä yhteyksissä. Puhe ei siis tunnu olevan kai-
kupuhetta, vaikka fraasit ovatkin Einolta lainattuja. 
Paulin puheen kehitys on ollut ilahduttavan helppoa 
– viisisanaisia lauseitakin tulee jo.

– Joulun alla seurasimme Ylen joulukalenteria, jos-
sa oli kuvailutulkkaus. Se on juuri sen pituinen oh-
jelma, että kaksivuotiaskin jaksaa siksi ajaksi keskit-
tyä television ääreen. On hyvä, että näitä kuvailutul-
kattuja lastenohjelmia ja -elokuvia on alkanut tulla. 
On kiva kun pojat voivat yhdessä katsoa lastenohjel-
mia. Einokin tottui kuvailutulkkaukseen ja sanoi jou-
lukalenteria katsellessaan, että ”laita se selitys päälle”.  

Kavereiden aika
Pauli aloitti viime syksynä päiväkodissa aivan ko-
din lähellä, pienten ryhmässä. Eino on samassa päi-
väkodissa isojen ryhmässä. Nyt on Paulin aika astua 
omanikäisten kavereiden joukkoon. 

– Paulilla on henkilökohtainen avustaja, Mari, jo-

n “Soitetaan uutta pianoa”, Pauli sanoo halutessaan soittaa 
joulupukin tuomaa MIDI-kosketinsoitinta, jolla saa tietoko-
neen kautta mitä erilaisimpia ääniä.
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ka on ollut aiemmin Einon kerho-ohjaaja. Mari on 
ihana ja päiväkodissa Pauli on otettu hyvin huomi-
oon, Anni Jansson kertoo.

– Kaverisuhteiden ja sosiaalisten taitojen kehitty-
minen minua mietityttää. Pienten ryhmässä kielelli-
nen ilmaisu, joka Paulille on tärkeää, ei ole keskiös-
sä. Tuon ikäisten lasten leikit eivät vielä sisällä kovin-
kaan paljon puhetta, vaan ovat enemmän toimintaa, 
juoksua, ilmeitä ja eleitä. 

– Toki tapaamme ystäväperheiden lapsia ja serk-
kuja, mutta jossain vaiheessa toivoisi, että Paulille tu-
lisi omia, omanikäisiä kavereita, joiden kanssa olisi 
yhteisiä juttuja.

Panu Jansson miettii tulevaisuutta jo pidemmäl-
lekin.

– Pienen lapsen elämänpiiri on vielä niin rajattu, 
että kaikki on helposti meidän aikuisten hallinnassa. 
Luulen, että meilläkin isot haasteet ovat vielä edes-
säpäin. Esimerkiksi itsenäinen liikkuminen tai sosi-
aalisten suhteiden luominen ovat sokealle varmasti 
vaikeampaa kuin näkevälle. 

 Vertaisten tuki
– Tieto oman lapsen sokeudesta on aina järkytys, mut-
ta tutustuminen perheisiin, joiden lapsilla on sama 
diagnoosi kuin Paulilla, on auttanut paljon oman ti-
lanteen hyväksymisessä ja suhteuttamisessa. Olim-
me Iiris-keskuksessa kurssilla, jossa kaikilla perheillä 
oli sama Leber-diagnoosi. Se oli valtavan hyvä kurs-
si, koska yhteisiä asioita näiden perheiden kesken oli 
niin paljon, sanoo Anni Jansson. – On helpottavaa 
tietää, että meitä on verkosto ja Paulilla tulevaisuu-
dessa myös vertaiskavereita.   

– Sokeus on tuonut meidän perheen elämään oman 
erityispiirteensä, mutta kaikilla ihmisillä ja perheillä 
on jossakin vaiheessa omat haasteensa ja murheen-
sa. Paulin kehitys on lähtenyt käyntiin hyvin ja suju-
nut ongelmitta, mistä saa olla iloinen.

n Janssonit ovat alusta asti altistaneet lapset uusille koke-
muksille kotiin linnoittautumisen sijaan. Kuvassa isä ja po-
jat Kroatiassa.

n Paulia pitää aktivoida leikkimään menemällä itse leikkiin 
mukaan. 

n Eino on ottanut paljon kontaktia Pauliin jo ihan vauvasta 
lähtien. Hän houkuttelee ja motivoi Paulia liikkumaan. Lä-
heisestä leikkipuistosta löytyvällä tandem-pyörällä on kiva 
huristella yhdessä veljen kanssa. 
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Paulin parhaat lelut TOP 7

n Pikkumökki on vauvaikäisen toimin-
taparatiisi. Anni Jansson teki Paulin pik-
kumökin itse.

n Tunnusteluseinä, jossa on erilaista ki-
vaa kosketeltavaa liimattuna pöytälii-
naan, askarreltiin myös kotona.

n Pauli näkee pienetkin valonlähteet ai-
ka hyvin ja tunnistaa valoisan ja hämä-
rän eron. Siksi valoa vilkkuvat lelut kiin-
nostavat häntä kovasti.

n Paulin soitinvalikoimaan kuuluvat MIDI-koskettimet, mikrofoni, piano, 
ukulele, huuliharppu, kellopeli, rytmisoittimet, äänituntumatyyny Taiko-
fon ja Boomwhackers-putkisoittimet. Tärkein on kuitenkin hyvä kaiutin, 
josta kuunnella musiikkia ja laulaa mukana.

n Mauri Kunnas -leikkipesä tuli Paulille tuttava-
perheeltä käytettynä. Se on tehokas liikuntaväli-
ne ja oli pitkään poikien kovassa käytössä. 

n Napakelkkaa muistuttava taaperole-
lu tarjosi erinomaisen tuen, kun Pauli 
opetteli kävelemään. n Piirtotaulu, johon voi piirtää erivärisil-

lä kengännauhoilla kohokuvia, löytyi le-
luosaston alennusmyynnistä.
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

Hitaasti hyvä tulee

A
puvälineiden käytöstä kieltäytyminen tus-
kastuttaa montaa näkövammaisen lapsen 
vanhempaa. Ulkopuolelta näyttää niin it-
sestään selvältä, että lapsi selviytyisi vä-
hemmällä vaivalla tai asiat sujuisivat itse-
näisemmin, jos apuvälineitä käytettäisiin. 
Joskus kyse voi toki olla siitä, ettei laitteita 

edes osaa käyttää, mutta veikkaisin, että sitäkin yleisempi 
syy löytyy vamman hyväksymisestä. 

Itse vammauduin 6-vuotiaana ja olen näiden 30 vuoden 
aikana hyväksynyt apuvälineitä hyvin hitaasti osaksi omaa 
arkeani vaikka niiden puuttuminen on tehnyt omasta elä-
mästäni monesti hyvin hankalaa. Alakoulussa käytin vain 
lukulaseja, koska yksinkertaisesti ilman niitä en olisi näh-
nyt lukea ja kirjoittaa. Koulussa istuin kohopulpetin vieres-
sä, mutta inhosin sitä koko sydämestäni ja käytin vain kun 
pakotettiin. Sama päti suurennuslaseihin ja lukutelkkariin. 
Jos niitä olisin käyttänyt, olisin nähnyt esimerkiksi karttoja 
ja voinut lukea pienempiä tekstejä, mutta ei niin ei. Vasta, 
kun innostuin lukemaan nuorten lehtiä, aloin käyttää lu-
kutelkkaria, mutta sitäkin vain kotona yksin omassa huo-
neessani. Kiikaria pidin täysin naurettavana kapineena, jo-
ta ei ihmistenilmoilla voinut vilauttaakaan, joten luokassa 
kävelin aina taulun vierelle katsomaan mitä siellä luki en-
kä voinut muutenkaan toimia niin itsenäisesti.

Yläkoulussa 8. luokalla suostuin käyttämään kannetta-
vaa tietokonetta ja se helpotti elämääni paljon kun ei tar-
vinnut koko päivää istua lysyssä pulpetilla tiiraamassa pa-
pereita parin sentin etäisyydellä. Kannettava oli oikeastaan 
ainoa apuväline, josta koulukaverini olivat kateellisia ja josta 
sain positiivista huomiota. Lukulasejani olin oppinut häpe-
ämään, koska minua kiusattiin niiden takia ja inhosin nii-
den käyttöä, jolle ei vain ollut vaihtoehtoa. 

Lukiossa minulle tuli henkilökohtainen avustaja, joka 
kopioi taululla olevat tekstit ja muokkasi monisteet minul-
le suuremmiksi. Hänen läsnäolonsa ahdisti alkuun ja vetäy-
dyin sivuun kaikista muista opiskelijoista kun tunsin itseni 
liian erilaiseksi. Avustaja oli pitkään ainoa henkilö opetta-
jien lisäksi, jolle puhuin lukiossa. 

Yliopistossa rohkenin ottaa kiikarin käyttöön. Se joh-
tui pitkälti siitä, etten halunnut itselleni avustajaa ja tau-

lulle oli käytännössä pakko nähdä. Laitoksen seinilläkin oli 
paljon tärkeitä lappusia, joita ei aina ollut läntätty naamani 
kohdalle. Samoihin aikoihin löysin Iiriksestä pikkuriikkisen 
suurennuslasin joka kulki kätevästi housun taskussa ja jol-
la saattoi tiirata pieniä tekstipätkiä kaupoissa ym. joissa la-
seja ei ollut helppo kantaa mukana. Yliopistoaika oli muu-
toinkin minulle itsenäistymisen ja sopeutumisen aikaa. Kä-
vin liikkumistaidon tunneilla opettelemassa valkoisen kepin 
käyttöä ja pistekirjoituksenkin opettelin. Niitä en tosin alka-
nut käyttää, mutta halusin varautua näön heikkenemiseen.

30 vuotta vammautumiseni jälkeen käytin ensimmäistä 
kertaa valkoista keppiä monena päivänä peräkkäin Ateenan 
matkallani. Oli ihanaa huomata, kuinka se vapautti minut 
katselemaan ympärilleni ja esti jatkuvat törmäilyt muihin 
ihmisiin. Mutta ikävä kyllä huomasin myös, kuinka ihmiset 
tuijottivat ja esimerkiksi museossa koululuokallinen lapsia 
tuijotti herkeämättä minua antiikin veistoksista piittaamatta. 

Apuvälineiden käyttö liittyy vammaan sopeutumiseen. 
Etenkin heikkonäköiselle on vaikea taipua siihen että on eri-
lainen kuin muut. Viimeiseen asti teini-iässä haluaa sulau-
tua massaan, olla jäämättä silmätikuksi missään. Apuväline 
korostaa ja tekee näkyvämmäksi oman vamman. On surku-
hupaisaa, että sitä mieluummin törmäilee vastaantulijoihin 
ja herättää kummastusta ”oudolla käytöksellä” kuin käyttää 
hyviä välineitä. Tämän sivustaseuraaminen vaatii vanhem-
malta taatusti paljon pitkää piuhaa ja suoranaista kylmäpäi-
syyttä. Toisen puolesta ei kannata kaikkea tehdä ja sivusta on 
raskas katsoa, kuinka toinen kulkee vaikeampaa polkua kuin 
olisi pakko. Onneksi on myös niitä roh-
keita ja hyvällä itsetunnolla varustettuja 
näkövammaisia, jotka käyttävät välinei-
tään arkeaan helpottamaan tai jotka aina-
kin hyväksyvät rajoitteensa nopeammas-
sa tempossa kuin mitä itse olen tehnyt.
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Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kak-
si pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-
tenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintar-
kastajien lausunto vuodelta 2017
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja me-
noarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille 
Näkövammaiset lapset ry:n 
vuosikokoukseen 7.4.2018 klo 10.30
Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 
heille varatilintarkastajat vuodelle 2019
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään 
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esityk-
set, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa ko-
koukselle
12. Kokouksen päätös
Tervetuloa!
Hallitus

Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna

l  Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille. Varaa hyvissä ajoin mummit, 
vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. 

l  Yhteinen aloitus klo 10.30 yhdistyksen vuosikokouksella. 

l  Lounaan jälkeen mahdollisuus kokeilla maalipallon pelaamista ja sitten on aika rentoutua kylpylässä. 

l  Yhteinen illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00 rauhassa rupatellen.

l  Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat 
(lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen), ohjelman sekä kylpylän al-
lasosaston ja kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien. 

l  Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.

l  Hakemukset 4.3.2018 mennessä.

Vanhempien viikonloppu 7.4.–8.4.2018
ja yhdistyksen vuosikokous 7.4.
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Perhepäivä Pirkkalassa 
19.5.2018

Näkövammaisten lasten perhetapaa-

minen Reipin tilalla lauantaina 19.5. 

klo 13–15. 

x Tilalla odottavat puput, aasit, lampaat, kanat, 
kissat, possu ja hevoset. Ohjelmassa on ohjattua 
eläinten hoitoa ja hevosajelutus. Tarjolla on väli-
palaa ja mahdollisuus makkaranpaistoon nuotiol-
la, varaa omat makkarat mukaan.

x Reipin tila sijaitsee Pirkanmaan ytimessä Pirk-
kalassa luonnonkauniissa perinnemaisemassa 
Pyhäjärven välittömässä läheisyydessä. Alueen 
kauniit hakamaat ja katajakedot ovat suojeltuja. 
Osoite on Museotie 6, 33980 Pirkkala.

x Tapahtuma on perheille ilmainen. 

x Ilmoittautumiset 15.4. mennessä

x Järjestäjät: 
Näkövammaiset lapset ry & 
Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry

Liikunnallinen pääsiäinen 
30.3.–1.4.2018

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

x Koko perheelle suunnattu vauhdikas 
viikonloppu. Ohjattua liikuntaa vanhemmille, 
lapsille ja perheen pienimmille, viikonloppu 
soveltuu kaiken ikäisille. 

x Lajeina maalipallo, taekwondo, luistelu sekä 
muuta soveltavaa liikuntaa. Ohjelmassa myös 
uintia ja leppoisaa yhdessäoloa vertaisten kanssa.

x Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen per-
hettä ja ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. 
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

x Hinnat:
o  näkövammainen lapsi ilmainen
o  yksi saattaja 50 €
o  aikuinen 130 €
o  lapsi 6–16-vuotias 80 €
o  lapsi 0–5-vuotias ilmainen

x Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi 
vuorokautta) sekä täysihoidon.

x Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.

x Hakemukset 25.2.2018 mennessä.

Kevään ja kesän tapahtumia

Ilmoittautumislomakkeet ja 
tapahtumien lisätiedot osoitteessa: 
www.silmatera.fi -> Toiminta
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Koiramainen perheleiri 
29.7.–2.8.2018

Ruissalon kylpylä, Turku

x Karvaisia kavereita, ystäviä ja liikkumistaitoa – muka-
na on lemmikki-, hali- ja opaskoiria. Näkövammainen 
lapsi saa harjoitella liikkumistaitoa sekä pääsee kulke-
maan koulutetun opaskoiran kanssa. 

x Hoitokoirien kanssa opitaan vastuunkantoa, vuoro-
vaikutus- ja itsenäisen elämän taitoja. Leirillä on koko 
perheelle yhteistä ohjelmaa sekä vanhemmille, näkö-
vammaisille lapsille ja sisaruksille eriytettyä ohjelmaa.

x Leiri on suunnattu alakouluikäisille 7–12-vuotiaille 
lapsille perheineen. Mukaan mahtuu kuusi perhettä.

x Hinta: 
o  näkövammainen lapsi ilmainen
o  saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet: 
o  aikuinen 85 €
o  4–14-vuotias lapsi 45 €
o  alle 4-vuotias ilmainen

x Hakemukset 15.4.2018 mennessä.

Silmäterä-viikonloppu 
9.6.–10.6.2018

Ruissalon Kylpylä, Turku

x Viikonloppu perheille, jotka ovat hiljattain liittyneet 
Näkövammaiset lapset ry:n jäseniksi  tai eivät ole aiem-
min osallistuneet leireille. 

x Vanhempien juttelua, lasten leikkiä, rentoutumista kyl-
pylässä.

x Viikonloppuun on mahdollista osallistua myös lauan-
taipäiväksi ilman yöpymistä.

x Lauantaipäivän hinta: (ilman yöpymistä sis. lounaan, 
välipalan ja päivällisen)
o  näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
o  aikuinen 5 €
o  4–14-v. lapsi ilmainen

x Yöpymispaketin hinta (sis. lauantaina lounas, päivälli-
nen, iltapala ja sunnuntaina aamiainen sekä kylpylän si-
säänpääsyn)
o  näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
o  aikuinen 40 €
o  4–14-vuotias lapsi 20 €

x Matkat jokainen kustantaa itse. Sokeain lasten tuki ry 
voi avustaa pitkämatkalaisia matkakustannuksissa

x Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Sokeain lasten 
tuki ry:n kanssa.

x Hakemukset 22.4.2018 mennessä.
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Oo mun kaa! -päiväleiri 
Tutkimusmatkailijat 4.6.–8.6.2018

Näkövammaiset lapset ry:n toimisto Mal-

milla, Helsinki

x 7–10-vuotiaille näkövammaisille lapsille.

x Leiri alkaa päivittäin klo 10 ja loppuu klo 14. 

x Tutkimusmatkailijat retkeilevät, ulkoilevat ja nautti-
vat kesälomasta kavereiden kanssa. Päiväleiriltä hae-
taan rohkeutta Oo mun kaa! -yöleirille vuodelle 2019.

x Mukaan mahtuu kahdeksan lasta. 

x Hinta: 50 € (sisältää lounaan, retket ja ohjelman)

x Hakemukset 8.4.2018 mennessä.

”Kautta likaisten varpaitteni!”  
Oo mun kaa! -Röllileiri 

10.6.–14.6.2018

Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru

x Ihmetellään maailman kummallisuuksia ja ihmisotus-
ten käytöstä, seikkaillaan Röllikylässä ja metsässä, var-
paat pestään saunomisen lomassa. 

x Röllien parista löydät uusia kavereita, vietät kesälo-
maa vertaisten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman 
vanhempia. Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaam-
pi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. 

x Leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.

x Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja en-
sisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat. 

x Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruo-
kailut viidesti päivässä ja ohjelman)

x Leirillä majoitutaan 2-3 hengen huoneissa.

x Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kul-
jetusta.

x Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan vammaispalvelus-
ta henkilökohtaista apua lapselle leirin ajaksi sekä mah-
dollista taloudellista avustusta lapsen leirimaksuihin. 
Huomioi, että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kus-
tantaa majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.

x Hakemukset 8.4.2018 mennessä.

Ilmoittautumislomakkeet ja 
tapahtumien lisätiedot 
osoitteessa: 
www.silmatera.fi -> Toiminta
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Jäsenkyselyn tuloksia
Näkövammaiset lapset ry tekee säännöl-

lisin väliajoin jäsenilleen kyselyn, jon-

ka avulla kartoitamme perheitä arjessa 

askarruttavia kysymyksiä, tyytyväisyyt-

tä toimintaamme sekä haemme kehittä-

misideoita. Viimeisin jäsenkysely tehtiin 

viime joulukuussa ja siihen saatiin vas-

taukset 55:ltä jäseneltä.

I
lahduttavaa oli, että monet vastaajat kertoi-
vat näkövammaiselle lapselleen tai nuorelleen 
kuuluvan hyvää. Esiin tuli myös ongelmia esi-
merkiksi jaksamisen suhteen: vaikka osallistu-

mismahdollisuuksia olisikin, ei ole voimia lähteä 
mukaan. Tämä korostui etenkin monivammaisten 
lasten vanhempien kohdalla. Myös epävarmuus 
oman lapsen tulevaisuudesta askarrutti perheitä. 
Silmäterän kautta lukijat saivat kuitenkin vertais-
tukea ja uskoa selviytymiseen: ”Silmäterä on ik-
kuna näkövammaisten maailmaan. On kiva lukea 
’näkkäri’-nuorista, jotka pärjäävät elämässään ja 
tekevät itselleen tärkeitä asioita.”

Joillakin koulu sujui ongelmitta, joillekin taas 
kouluarki oli hyvinkin kuormittavaa, kiusaamista-
kin esiintyy. Silmäterään toivottiin juttua koululai-
sen avustajasta.  

Apuvälineet puhuttavat aina: lapsille kaivattiin 
vertaistukea niihin liittyen, ja toivottiin myös apu-
välineaiheista juttua Silmäterään. 

Pääosa vastaajista oli erittäin tyytyväisiä yhdis-
tyksen toimintaan ja kiitoksia sateli:
”Loistava yhdistys!”
”Olette tärkeä ja korvaamaton tuki!”
”Olette tärkeä yhdistys näkkäreille ja meille van-
hemmille.”
”Kiitos, teette arvokasta työtä!”
”Kiitos yhdistyksen toiminnasta, keskustelut sokei-
den ja heikkonäköisten nuorten ja aikuisten kanssa 
ovat olleet antoisia.” 

Mutta toki joukossa oli myös kehittämiskohteita: 
”Monivammaiset pitäisi ottaa paremmin huomi-
oon tilaisuuksia järjestettäessä!”
”Olisi kiva, jos olisi helpompi löytää suurin piir-
tein samanikäisiä, suurin piirtein samassa tilan-
teessa olevia näkkäreitä.” 
”Haluaisin osallistua lähellä oleviin tapahtumiin, 
joista saisi vertaistukea ja lapsi onnistumisen ko-
kemuksia ja kokemuksia siitä ettei ole ainoa erilai-
nen. Mieluummin sellainen tapahtuma missä sa-
mankaltaisia kun tyttäreni eli vain näkövamma.”
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Sokkotreffit 
eli perhetapaamiset

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, 
sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla, Vellikel-
lonpolku 1, 00410 Helsinki. Vanhemmat rupattele-
vat kahvikupin äärellä ja lapset saavat touhuta, pe-
lata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisis-
sa tiloissa.

l Sunnuntaina 4.3. klo 16–18 vieraana on Tytti 
Matsinen. Tytti on koulutukseltaan tuore DI ja gra-
dua vaille teologian maisteri. Ahkera nuori aikui-
nen on opintojen ohella ja välissä tehnyt töitä, po-
tenut yhden lukuvuoden näön romahtamista ja ol-
lut reilun vuoden vapaaehtoistyössä Pohjois-Irlan-
nissa. Tällä hetkellä Tytti työskentelee kehitysyh-
teistyöjärjestössä ihmisoikeusasiantuntijana. Tu-
le kuuntelemaan heikkonäköisen Tytin tarina tues-
ta ja mukautuksista, voimavaroista, perheen asen-
teesta ja oman itsetunnon tärkeydestä.
l Kevään muut tapaamiset ovat sunnuntait 15.4. 
ja 6.5. klo 16–18.

l Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivel-
le, maija.somerkivi@gmail.com, 044 532 1085. Il-
moittautuessasi kerrothan mahdollisista allergiois-
ta, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai 
sokea.
l Perhetapaamiset ovat maksuttomia.

n Tammikuun lopulla vietettiin vauhdikasta perheiltaa  
Keravan HopLopissa.
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Teksti ja piirrokset  Leena Honkanen

A
nne Latva-Nikkolan kokoaman leikki-
vihjekirjan ensimmäinen painos ilmes-
tyi vuonna 2006 osana Oo mun kaa! – 
vammaisten lasten syrjäytymisen eh-
käiseminen -projektia. Projektin tavoit-
teena oli edistää näkö- ja monivammai-
sen lapsen valmiuksia sosiaalisten suh-

teiden muodostamiseen. Jokaiselle lapselle niin tär-
keät kaverisuhteet vaativat kommunikaatio- ja vuo-
rovaikutustaitoja. Nämä taidot kehittyvät vain ryh-
mässä, ryhmän tasavertaisena jäsenenä.

Kirjassa on osiot päiväkoti- ja kouluikäisten lasten 
leikeille sekä sisälle että ulos. Huomio kiinnitetään 
erityistä tukea tarvitseva lapsi lapsen pääsyyn osak-
si ryhmää. Erilaiset toiminnalliset leikit ja pelit ovat 
oiva väline lasten ryhmäytymiseen.

Ryhmään kuuluminen on tärkeää
Omien ikätoverien ryhmään kuuluminen, sen toimin-
taan osallistuminen ja siihen vaikuttaminen kehittä-
vät lapsen vuorovaikutustaitoja. Toisten huomioin-
ti ja vastuunottaminen ovat tärkeitä niin näkövam-
maiselle kuin näkevällekin lapselle. Ryhmässä lapset 
joutuvat keskustelemaan päätöksistä ja oppivat teke-
mään myös kompromisseja. Kannustaminen ja po-
sitiivinen palaute vahvistavat lapsen itsetuntoa, jol-
loin hän uskaltaa rohkeammin osallistua toimintaan.

Turvallisessa ryhmässä ei esiinny kiusaamista, hä-
peää tai arvottomuuden tunnetta; lapsi tulee hyväk-
sytyksi omana itsenään. Turvallisuus syntyy luotta-
muksesta, avoimuudesta, hyväksynnästä ja sitoutu-
misesta ryhmään. Hyvässä ryhmässä jokaisella on 
oma paikkansa ja häntä arvostetaan omana itsenään. 

Ryhmässä vallitsee avoin ja luottava ilmapiiri. Yhtei-
set tavoitteet, pyrkimykset ja säännöt auttavat turval-
lisen ryhmän rakentamisessa.

Vetäjän tueksi
Oo mun kaa! -kirjasta ryhmän vetäjä saa käytännön 
vihjeitä toimimiseen näkövammaisen lapsen kanssa. 
Tilaan tutustuminen, rajatut tai merkityt leikkialueet, 
äänimajakat ja -merkit sekä kilisevät kulkuspallot tu-

Leikitään ryhmässä
Oo mun kaa! -kirjan ryhmäleikit ovat ilahduttaneet leikkijöitä jo yli kymmenen 

vuoden ajan. Helmikuussa 2018 ilmestyi kirjan kolmas, uudistettu painos.  

Siili ja kettu
Leikkijät ovat siileinä ja liikkuvat kontaten lattialla. Ohjaa-
jan kuiskatessa ”kettu on vaanimassa” siilit menevät pie-
neksi mytyksi. Kettu koskettaa jokaista siiliä ja siilit pysyvät 
paikallaan. Kun ohjaaja sanoo ”kettu on mennyt pois”, siilit 
voivat taas liikkua.
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Anne Latva-Nikkola
Oo mun kaa! – leikkejä ryhmään, jossa on näkövammainen 
lapsi
3. uudistettu painos
Julkaisija Näkövammaiset lapset ry 2018
94 s.
Hinta: 15 euroa + lähetyksen painon mukainen postikulu
Tilaukset: www.silmatera.fi  -> Silmäterä -> Muut julkaisut
tai nlt@silmatera.fi

l Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päi-
vähoidon ja koulujen työntekijöiden avuksi. Vih-
jeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerho- ja leiri-
toiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ul-
kona kotipihan lasten kanssa. Kirja sisältää leik-
kejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on näkövam-
mainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia 
vanhoista tutuista leikeistä. Kirjan kolmannessa 
uudistetussa painoksessa leikkiohjeita on ajan-
mukaistettu ja joitakin uusia leikkejä on lisätty 
mukaan.

kevat näkövammaisen lapsen itsenäistä osallistumis-
ta leikkiin. Selkeät värikontrastit taas auttavat heik-
konäköistä lasta. Siksi leikkivälineissä on hyvä olla 
kirkkaat värit, esimerkiksi hippaleikeissä hipalla on 
päällään kirkas huivi tai huomioliivi.

Leikin suullisen ohjeistuksen tulee olla selkeä ja ai-
kuisen pitäisi sanoa aina näkövammaisen lapsen ni-
mi hänelle puhuttaessa. Liikkumista opastaessa käy-
tetään tänne ja tuonne -sanojen sijaan sanoja: oike-
alle, vasemmalle, eteen ja taakse. Hyvin suunnitellus-
sa ja ohjatussa leikissä näkövammainen lapsi voi toi-
mia itsenäisesti ryhmän jäsenenä.

Mikä soitin puuttuu?
Leikkijät menevät istumaan piiriin ja saavat oman soit-
timensa. Yksi leikkijöistä on arvaaja eikä hänellä ole 
soitinta. Leikkijät soittavat vuorollaan omaa soitin-
taan. Tämän jälkeen tehdään uusi kierros, jossa ohjaa-
jan merkistä muutama soitin jää soittamatta. Ohjaaja 
voi käydä koskettamassa leikkijää olkapäähän merkik-
si, koska pitää soittaa. Arvaajan tehtävänä on kuunnel-
la, mitä soitinta ei soitettu.

Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen 

työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerho- 

ja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan 

lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on 

näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista 

tutuista leikeistä.  

Oo mun kaa!

Anne Latva-Nikkola

Leikkejä ryhmään, jossa 
on 

näkövammainen lapsi
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Pienet lapset haluavat olla kaikessa 

mukana.  Kun vanhemmilla on aikaa, 

kärsivällisyyttä ja kekseliäisyyttä ot-

taa näkövammainen lapsi mukaan koti-

askareisiin, lapsi oppii omatoimisuus-

taitoja ja on innoissaan. Lapsi kokee 

olevansa tärkeä ja tarpeellinen. 

Helmi touhuaa
Tänään Helmi opettelee keittämään perunoita.

Tässä on kattila.

Otetaan-
pa perunat 
pussista.

Ei maistu hy-
vältä, nämähän 
täytyy keittää.

Äiti, tule hake-
maan perunat 

kiehumaan hel-
lalle.

Yhdessä teke-

minen kehittää 

myös sosiaali-

sia taitoja.      
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linen leikki alkaa kehittyä: vuorotel-
laan, kuunnellaan, matkitaan ja leiki-
tään rinnakkain. Roolileikissä lapsi ot-
taa itselleen roolin; kauppaleikissä on 
myyjä ja ostaja. 

Peleissä ja leikeissä, joissa on sään-
nöt, vaaditaan toisten huomioon ot-
tamista ja harjoitellaan voittamista ja 
häviämistä.  Näissä rooli- ja sääntölei-
keissä harjaantuu elämän tärkeä taito, 
pettymyksensietokyky. 

Sokea lapsi leikkii
Sokea lapsi käy läpi leikin kehityksen 
vaiheet näkevien lasten tavoin, usein 
kuitenkin hitaammin. Kehitykselli-
sesti aiempi vaihe luo pohjaa seuraa-
valle vaiheelle. Sensomotorisessa lei-
kissä vauva oppii kehon sääntöjä eli 
miten keho toimii. Sokealla lapsella 
tämä vaihe kestää huomattavan kau-
an ja on erityisen tärkeä, koska näil-
lä perustaidoilla rakennetaan vankka 
perusta leikille ja kaikelle kehityksel-
le. Siksi ei kannata kiirehtiä liian no-
peasti eteenpäin.

Kun sokea lapsi tutkii esineitä, kä-

det oppivat käsittämään asioita. Hän 
tarvitsee aikuisen käsi käden päällä tai 
kyynärpäästä ohjaamista ja sanallista-
mista. Se vaatii aikaa ja toistoja. Aikui-
sen on oltava tarkkana, että hän aut-
taa sen minkä tarvitsee, mutta ei tee 
lapsen puolesta. 

Lapsi saattaa tutkia yhtä esinettä ja 
yksityiskohtaa pitkään ja perusteelli-
sesti, koska pelkän tuntoaistin kautta 
saa hitaammin tietoa kuin jos näkö on 
mukana tutkimisessa. Tähän voi myös 
juuttua, jolloin lasta on syytä ohjata 
uuteen ja mielekkääseen tekemiseen. 

Vauvalla esineiden ja lelujen tulee 
olla käden ulottuvilla, koska hän ei 
pysty näönvaraisesti löytämään niitä 
ja tarttumaan niihin. Pikkumökissä 
roikkuvat lelut eivät karkaa.   

Sokean lapsen leikki on usein pai-
kallaan pysymistä, kuuntelua ja äänten 
tuottamista. Siinä on paljon puhetta ja 
mielikuvitusta, vähemmän toimintaa 
ja liikkumista. Kun lapsi lähtee liik-
keelle, näkö ei ohjaa esineiden ja le-
lujen luo eikä leikin aloitukseen. Mo-
tivointiin tarvitaan muita keinoja ku-

Leikki on lapsen luontainen tapa oppia. Leikkiessä 

lapsi oppii keskittymistä, aloitekykyä, itsensä ilmaise-

mista, tunteiden säätelyä, matkimista, tutkimista ja 

ympäristön hahmottamista.

Tärkeintä on leikki

Kirjoitus on ote Jaana Engblomin ja  Kirsti Hännisen 
kirjasta Käsi käden päällä 

J
o vauva leikkii. Ensin hän 
löytää tärkeimmät leikissä 
tarvittavat välineet – omat 
kätensä. Hän vie ne suu-
hun maistellen ja tutkien 
niitä. Vähitellen vauva al-
kaa käyttää koko kehoaan 

ja oppii kehon sääntöjä kuten mihin 
minä mahdun. Keholeikit ovat vauva-
vaiheen tärkeitä leikkejä.

Käsien hienomotoriikka alkaa kehit-
tyä, kun vauva tuo kädet keskilinjaan, 
tarttuu esineeseen, tutkii sitä suullaan, 
heiluttaa, koputtelee ja tutkii käsillä. 
Tutkivassa leikissä lapsi oppii miten 
esineet toimivat ja mitä tapahtuu, kun 
hän vaikka avaa rasian kannen ja lait-
taa sen kiinni. Syy-seuraussuhteen ym-
märtäminen alkaa kehittyä. Rakente-
luleikeissä harjaantuvat kädentaidot ja 
tuntoaisti, avaruudellinen hahmotta-
minen ja matemaattiset taidot. 

Pienten lasten leikissä tärkeintä on 
yhdessäolo ja läheisyys. Ääni- ja ke-
holeikeissä vauva oppii, miten ihmi-
set toimivat. Vähitellen mielikuvat ja 
mielikuvitus tulevat leikkiin. Sosiaa-
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ten ääntä ja kosketusta. Käsi kädes-
sä -leikeissä kuten piirileikeissä so-
kean lapsen on helpompi hahmottaa 
suunnat ja liike. Niissä voi olla myös 
vauhtia mukana.

Lapsen on vaikea lähteä yksin mu-
kaan toisten leikkeihin, erityisesti lii-
kuntaleikkeihin ja riehumiseen. Jo-
kaisen leikki-ikäisen lapsen sisällä 
on pieni villipeto, jonka täytyy saada 
purkaa energiaansa aina välillä. So-
kean lapsen tulee päästä riehumaan 
turvallisesti toisten kanssa. Painimi-
sessa saa käyttää voimiaan ja se sopii 
hyvin näkövammaisille lapsille sil-
loin, kun tila on turvallinen.   

Musiikki
Useimmat näkövammaiset lapset 
nauttivat musiikista. Pelkkä musii-
kin kuunteleminen saattaa olla pas-
siivista olemista, jolloin helposti tu-
lee esiin maneereja, kuten heijaamis-
ta. Laulaminen, soittaminen ja tanssi-
minen ovat aktiivista tekemistä. 

Laulun tai leikin vaihtoehdot voi-
vat olla esinesymboleina pussissa tai 
laatikossa, joista lapsi valitsee mitä 
haluaa laulaa tai leikkiä.  Laululei-
keissä opetellaan ensin sanat ja vasta 
sen jälkeen käydään läpi leikin kulku 
konkreettisesti ohjaten. 

Lelut ja välineet
Suurin osa tavallisista leluista sopii 
näkövammaiselle lapselle. Heikko-
näköisen lapsen lelujen on hyvä olla 
värikkäitä ja hyväkontrastisia. 

Äänileluilla herätellään sokean lap-
sen mielenkiintoa. Hän innostuu, op-
pii tarttumaan ja heiluttamaan tai pai-
namaan ääntä tuottavia nappuloita. 
Saadessaan itse aikaan äänen lapsi 
oppii syy-seuraussuhdetta.  Niissä on 
myös juuttumisen vaara, jolloin lelul-

la leikkiminen muuttuu maneeriksi.
Sokeain lapsen kiinnostus pehmo-

leluihin ei välttämättä herää samalla 
tavalla kuten näkevillä lapsilla. Peh-
moleluja ja karvaisia olioita kannat-
taa tarjota vauvasta lähtien, jotta roh-
keus tutkia käsillä alkaa kehittyä. Se 
saattaa vaatia kädestä pitäen totut-
telua ja sanallista ennakointia, jotta 
lapsi voi varautua oudolta tuntuvaan 
leluun. Jos harjoittelu aloitetaan vas-
ta taaperoiässä, se on paljon työlääm-
pää. Tämän ikäiset lapset ovat usein 
jo hyvin ennakkoluuloisia, määrätie-
toisia ja valikoivia siinä, mitä he ha-
luavat koskettaa ja tutkia. 

Oikeat tai niitä muistuttavat esi-
neet ovat hyviä leikkivälineitä. Kotoa 
löytyvät keittiövälineet kuten lusikat, 
kattila ja kauhat käyvät kotileikkeihin 
tai musisointiin kunnes siirtyvät toi-
senlaiseen käyttöön lapsen alkaessa 
opetella oikeita keittiöhommia. Kun 
lapsi on saanut tutkia astioita ja vaat-
teita, siirtyvät ne myöhemmin suju-
vasti roolileikkiin.

Muoviset lelut ovat usein sileitä ja 
muodoltaan epämääräisiä. Jos niissä 
ei ole mielenkiintoisia yksityiskoh-
tia, lapsi ei jaksa tutkia niitä kauan. 

Pelejä voi muokata näkövammai-
sille lapsille sopiviksi. Kohomerkin-
töjen avulla lapsi pystyy tunnustele-

maan esimerkiksi reittejä tai nappu-
loita. Pistenoppa takaa omatoimisuu-
den omalla heittovuorolla. 

Pallopeleissä kirkkaanväriset väli-
neet ja pelaajilla värikkäät joukkuelii-
vit auttavat heikkonäköistä lasta py-
symään pelissä mukana. Kulkunen 
pallon sisällä auttaa sen seuraamista. 

Tukevien alustojen, tarjottimien ja 
liukuesteiden avulla lapsen on help-
po pitää esineitä käden ulottuvilla ei-
vätkä ne karkaa. Tämä auttaa käsillä 
tutkimista ja tekemistä. Jos lelu hä-
viää pöydällä tai lattialla, sitä opetel-
laan etsimään systemaattisesti niin, 
että käsiä liikutetaan vartalon edes-
tä sivulle viuhkamaisesti edeten vä-
hitellen kauemmas. Useimmiten täl-
lä tekniikalla löytyy pienikin esine.

Sokeiden lasten leikit ovat hyvin 
samoja kuin näkevienkin: hiekka-, ve-
si- ja lumileikkejä, rakentelu-, kaup-
pa- ja lääkärileikkejä. Sokean lapsen 
on ensin opittava oikeita asioita konk-
reettisesti tekemällä, jotta hän voi teh-
dä sen leikisti.  Esimerkiksi koti- ja 
kauppaleikit sekä matkustusleikit eri 
kulkuvälineillä syntyvät, kun lapsi on 
saanut olla mukana tekemässä ja ko-
kemassa näitä asioita. Lapsen uteliai-
suus herää, kun hän saa monipuolisia 
kokemuksia elävästä elämästä yhdes-
sä aikuisen tai osaavan lapsen kanssa. 

S i l m ä t e r ä  1 / 2 0 1 822



merja rukko

Oman elämän CV

T
yön ja perheen yhteensovittaminen on haas-
tavaa ihan jokaisessa perheessä vaikka lapset 
olisivat ihan kunnossakin. Erityislasten kanssa 
arjen palettiin tulee mukaan paljon liikkuvia 
osia. Aamua rytmittää lääkitykset, avustajat ja 
taksikuljetukset. Koulussa apuvälineet, erityis-
opetus ja erilaiset tarkatkin rutiinit ja vielä eh-

kä iltapäiväkerho avustajineen. Edelleen lääkärit, fysiote-
rapiat, ohjauskäynnit, seurannat ja mitä ikinä näitä nyt on-
kaan.   Jonkun yksittäisen asian tai henkilön muuttunut ti-
lanne saattaa äkkiä suistaa koko päivän suunnitelman rai-
teiltaan. Ainakin hetkeksi ennen kuin tilanne on taas otet-
tu haltuun ja organisoitu uudeksi. Liikkuvia osia on paljon, 
välillä liikaakin, mutta jotenkin se arki vaan rullaa eteen-
päin. Ja jos tänään menee pieleen, niin huomenna hoituu 
paremmin. Ehkä.

Itselläni on meneillään työpaikan vaihtoprosessi. Muu-
tama viikko sitten kirjoitin ansioluetteloani. Henkilötiedot, 
koulutus ja työsuhteet oli helppo latoa paperille. Onnek-
si myös joku todistuskin löytyi hyllystä todisteeksi suori-
tuksista. Mietin toista tutkintoani, jonka lopputyöstä ei jää-
nyt mieleen kuin ajankohta. Se valmistui tyttären sairau-
den kainalossa Lastenklinikalla. Siihen uppoutuminen oli 
tuolloin se itselleni tärkeä henkireikä. Ilman tytön sairas-
tumista se ei ehkä olisi milloinkaan valmistunut? Kielitai-
tokin on hyvä mainita. Onnettoman ruotsin taitoni mää-
rittelen tyydyttäväksi ja toivon, ettei kukaan kysy minulta 
siitä mitään.  Nykyiset työtehtävät ja CV on jo lähes val-
mis. Enää harrastukset ja erityistaidot. Yhdistystoiminta 
kuulostaa vielä aktiiviselta, mutta miten suklaan syönti? 
Tai nukkuminen? 

Mutta sitten ne erityistaidot? Nyt tarkkana – mitä tähän 
uskaltaa tai kannattaa laittaa? Haluaisin kirjata itselleni il-
miömäiset ongelmanratkaisukyvyn, organisointikyvyn sekä 
multitaskauksen. Ei ole ollut viikkoa, jolloin aiemmin luet-

telemistani tahoista joku ei peruuntuisi tai siirtyisi. Edel-
leen, juuri kun olet saanut paletin toimimaan niin taivaalta 
tupruttaa riittävästi lunta tai joku oksentaa yöllä. Aamul-
la sitten järjestellään päivän kuviot uusiksi ja taas men-
nään. Erityisosaamiseen voisin kirjoittaa myös kuuntele-
misen ja kielilläpuhumisen taidon. Ei riitä ne normaalit 
sanastot, joita arjessa tarvitaan vaan mukaan tulee erityi-
syyden mukanaan tuoma sanasto, sosiaalitoimen sanas-
to, byrokratiasanasto, viittomat ja kuvailut. Ja kaiken tä-
män toteamisen jälkeen kuitenkin kirjoitan paperiin vain 
”ruotsin kieli – tyydyttävä”. Edelleen esiin voisi nostaa lo-
puttoman stressinsietokyvyn, periksiantamattomuuden 
ja määrätietoisuuden. Nämä todellakin ovat kehittyneet 
vuosien aikana, kun on pitänyt vääntää eri tahojen kans-
sa tai odottaa Kelalta päätöksiä. Jos olisi antanut periksi, 
ei se oma lapsi olisi saanut niitä palveluita, jotka hänen 
elämäänsä nyt helpottavat. Lisätaitoja löytyy muitakin. 
Kuinka moni teistä muista on piilottanut tunteitaan? Ol-
lut rauhallinen, kun olisi tehnyt mieli huutaa? Hymyillyt, 
kun on tehnyt mieli itkeä? Jos arvaan oikein, niin jokai-
nen meistä. Suhteellisuudentajukin on kehittynyt vuosi-
en aikana. Ihan pienestä ei hätkähdetä eivätkä pienet vas-
toinkäymiset lannista. Motivointi taas on toinen nimeni 
ja itseni johtaminen toinen luontoni. Tämä lista on itse 
asiassa aivan loputon.

Erityislapsen vanhempana oleminen ja erityisen arjen 
eteenpäin vieminen vahvistaa selviytymisen kannalta tär-
keitä ominaisuuksia. Samoja ominaisuuksia tarvitaan työ-
elämässäkin, mutta miten ne voi tuoda esiin? Erityislapsen 
vanhemmuus on itse asiassa käsittämätön valmennuskurs-
si työelämään, mutta miten sen kirjoittaa auki niin, että se 
avautuisi työnantajalle riskin sijaan vahvuutena? Ja miten 
sen voisi esittää siten että on selviytymisestään ylpeä ei-
kä oikeasti haastattelussa lopulta sano itseään vähätellen 
, että ”Olen ollut vaan lapsen kanssa kotona.” 
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Kuvailutulkki Anu Aal-
tonen on toiminut myös 
Näkövammaisteatterin 
ohjaajana.
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Teksti  Leena Honkanen

L
apsille ja aikuisille suunnatuissa kuvai-
lutulkkauksissa on eroa, sanoo Anu Aal-
tonen, joka on tehnyt kuvailutulkin töitä 
ja kouluttanut kuvailutulkkeja jo toista-
kymmentä vuotta.

– Aikuiselle katsojalle kuvailutulkin 
osuus ui neutraalina elokuvan taustalta 

katsojan mieleen, lapsille taas rooli lähestyy kertojan 
roolia: kuin lukisi kirjaa vieressä istuvalle lapselle. 

– Aikuiset tuntevat jo kuvallisen kerronnan perus-
säännöt ja ymmärtävät esimerkiksi siirtymä- ja leik-
kauskohdat. Näissä kohdin pitää pitää huolta siitä, et-
tä lapsikatsoja pysyy kärryillä. 

– Kuvailun kieli saa ja sen pitääkin olla rikasta ja 
ilmaisuvoimaista. Jos sanotaan ”nainen on kaunis”, 
kertoo se aika vähän. Parempi on kuvata niitä piir-
teitä, jotka hänestä tekevät kauniin, vaikkapa hoikka 
uuma, suora nenä tai liehuvat hiukset. Lapsille tulk-
kauskäsikirjoitusta tehdessä on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota sanavalintoihin. Vieraita sanoja saa ol-
la, mutta on mietittävä, kuinka hyvin ne aukenevat 
lapselle. Esimerkiksi kuvailtaessa värejä, ei käyte-
tä malvaa tai indigoa, jotka voivat olla lapselle vie-
lä tuntemattomia.  

Vain oleellinen mahtuu
– Kuvailutulkkaus ei ole ilmaisumuoto, vaan apuvä-
line, sanoo Anu Aaltonen.  – Suomalaista kuvailu-
tulkkaustapaa luotaessa on kuunneltu näkövammai-
sia ihmisiä ja selkeänä toiveena heiltä on tullut, et-
tä tulkin tai lukijan tulee jäädä huomaamattomak-
si taustalle ja jättää tilaa katsojan omalle tulkinnal-
le ja kokemukselle. 

– Aika, joka jää dialogin väliin eli joka voidaan käyt-
tää kuvailutulkkaukseen, on rajallinen. Kaikkea, mitä 
kuvassa näkyy, ei voi kertoa. Valintoja siis on tehtävä 
ja punnittava, mitä valitaan joskus runsaastakin ku-
vien virrasta ja mikä on oleellisinta juonen tai hen-
kilöhahmon kehityksen kannalta.

– Roolihenkilön tunnetilat, jotka näkyvät ilmeis-
sä, eleissä ja katseissa, ovat tärkeitä. Ne ovat oleelli-
nen osa elokuvakerrontaa. Henkilökuvan rakentami-
sen kannalta kiinnostavia ovat myös olemus, vaate-
tus ja ulkonäköpiirteet.

Sekunteja laskien
Kuvailutulkin tehtävät jakautuvat tallenteiden (eloku-
vat, Tv-ohjelmat), live-esitysten (esim. teatteri- ja ba-
lettiesitykset) ja kuvataiteen tulkkaukseen. Anu Aal-

”Hänellä on 
hoikka uuma.”
Kuvailutulkattuja TV-ohjelmia ja elokuvia – myös lapsille 
– tulee tarjolle yhä useammin. 

– Kuvailutulkki kääntää kuvan sanoiksi
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tonen tekee pääasiassa tallennetulkkauksia. 
– Kun alan tehdä käsikirjoitusta kuvailutulkkauk-

seen, kuuntelen ensin ääniraidan ja kiinnitän erityi-
sesti huomiota siihen, mikä minulta jää ymmärtä-
mättä, mikä on outoa tai sekoanko esimerkiksi roo-
lihenkilöiden äänissä.  Seuraavaksi katson elokuvan 
ja kolmannella kerralla alan etsiä dialogin välejä, las-
kea sekunteja ja ryhdyn sovittamaan kuvailutulketta 
”koloon” sopivaksi.

– Käytännöllistä on, jos kuvailutulkkauksen laa-
tija pystyy toimimaan myös lukijana eli lukemaan 
oman käsikirjoituksensa. Silloin tietysti korostuu 
myös puheilmaisu ja äänenkäyttö. Lukijalla ei saa 
olla esimerkiksi häiritseviä puhevikoja. Yleensä lu-
en itse omat käsikirjoitukseni, mutta lopullinen lu-
kija voi olla myös joku muu. 

– Kuvailutulkin koulutuksia on Suomessa järjes-
tetty harvakseltaan vuodesta 2005 lähtien. Tulkiksi 
aikovalla olisi hyvä olla elokuva-, televisio- tai teat-
terialan tuntemusta. Pitää ymmärtää miten draama 
rakentuu, se helpottaa työntekoa. Kuvataiteen puo-
lella tietenkin sen alan tuntemus on tarpeen.

– Koulutetuille tulkeille on tähän asti löytynyt vain 
keikkatöitä, mutta tilanne on muuttumassa. Yle ja 
Suomen Elokuvasäätiö ovat lisäämässä kuvailutul-
kattuja tuotantoja nopeaan tahtiin.  Todennäköises-
ti uusia koulutuksia tarvitaan pian.  

Kuvaile omalle lapselle
Mutta miten on, voivatko vanhemmat kuvailutulka-
ta näkövammaiselle lapselleen lastenohjelmia, vaik-
ka taustalla ei olisikaan koulutusta?

– Totta kai, ja niin varmasti paljon tehdäänkin. Ta-
vallisessa arjessa lapsille kuvaillaan ja kerrotaan mo-
nen moista. Ihannetapauksessa aikuinen voisi katsoa 
ensin ohjelman itse ja miettiä tärkeät kuvattavat sei-
kat, mutta siihen ei todellisuudessa taida löytyä ai-
kaa, Anu Aaltonen sanoo. 

– Vanhempi tuntee oman lapsensa ja hänen kiin-
nostuksensa kohteet, joten niitä voi tuoda esiin. Lap-
selta voi tietysti myös kysyä, millaisista asioista hän 
haluaa itselleen kerrottavan. Pieniä tyttöjä ehkä kiin-
nostavat prinsessojen vaatteet ja korut tai onko jol-
lakin henkilöllä pitkät vai lyhyet hiukset. Vanhempi 

Antti Jaakola Ylen studiolla lukemassa joulukalenterin ku-
vailutulkkauskäsikirjoitusta. Kuva Anu Aaltonen.  
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ei ole kuvailutulkki, eikä hänen tarvitse yrittää liiko-
ja – vähänkin kuvailua on enemmän kuin ei yhtään.

– Lapselle mittasuhteet kannattaa kuvata vertaa-
malla kokoja johonkin tuttuun, esimerkiksi kanamu-
naan tai jalkapalloon tai matkaan maitokauppaan. Vii-
si senttiä tai 10 kilometriä ei välttämättä sano mitään. 
Myös nonverbaalin viestinnän kuvaaminen on tärkeää. 

–Tulkatessa ja kuvaillessa pitää olla läsnä, keskit-
tyä lapseen ja siihen mitä kertoo. Näin lapset kasva-
vat osaaviksi kuvailutulkkauksen käyttäjiksi ja vähi-
tellen kuvakerronnan lainalaisuudet tulevat tutuiksi. 
Vanhemman oma asenne on tärkeä. Ei kannata tus-
kailla kuvailun vaikeutta, vaan etsiä yhdessä lapsen 
kanssa uusia jänniä asioita maailmasta. – Eikä tupu-
teta, jos tuntuu, että nyt ei ole oikea hetki.

Samalla viivalla kulttuurin kentässä
Anu Aaltonen tuntee yleisönsä, näkövammaiset elo-
kuvissa ja teatterissa kävijät.  

– Kuvailutulkkauskonseptia aikanaan rakentaes-
samme, nojasimme vahvasti näkövammaisilta saa-
maamme palautteeseen. Ja edelleenkin katson, että 
palaute on ainoa tie kehittyä.  Jokaisessa projektissa 
meillä on mukana myös näkövammainen koulutet-
tu konsultti, joka arvioi tulkkausta. 

– Olen ymmärtänyt, että näkövammaisyleisöllä on 
aito halu ymmärtää kuvakerrontaa. Syntymäsokealle 
nähdyn maailman kuvailu ei tuota ahdistusta tai tun-
netta, että itseltä puuttuu jotakin, vaan paremminkin 
tuntuu siltä, että visuaalinen maailma on ikään kuin 
pähkinä purtavaksi. Se on sellaista positiivista uteli-
aisuutta, joka nousee esiin myös arkisissa keskuste-
luissa. Minulta on esimerkiksi kysytty, mitä on sil-
mäpeli tai mikä on kortteli.

– Aikuiset pitävät tärkeänä, että voivat osallistua 
kahvipöytäkeskusteluihin näkevien kanssa, olla samal-
la viivalla ja samassa kulttuurikentässä kuin muut-
kin omalla työpaikalla tai tuttavapiirissä. Sama kos-
kee lapsiakin, kun kaveripiirissä ja välitunneilla pu-
hutaan television suosikkisarjoista.

Tämän hetken lapset ovat tulevaisuuden yleisö, jo-
ka kannattaa kasvattaa käyttämään kuvailutulkkaus-
ta ja vaatimaan siltä laatua.

n Joulukalenteri, Huiman hyvä joulu, esitettiin kuvailutul-
kattuna.
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Yle tuottaa yhä enemmän kuvailutulkkauksia oh-
jelmiinsa. Viime jouluna nähtiin ensimmäinen ku-
vailutulkattu joulukalenteri ja myös tulevana jou-
luna se tulkataan. Nuorille aikuisille suunnattu sar-
ja, Donna, jossa päähenkilö on sokea nuori nainen, 
tulee aluksi YLE Areenaan kuvailutulkattuna, mut-
ta se näytetään kuvailutulkattuna myös televisios-
ta myöhemmin tiedotettavana ajankohtana. Tele-
visiossa kuvailutulkkauksen saa päälle valitsemalla 
tekstityskieleksi hollannin.

Pitkistä lastenelokuvista on suomeksi kuvailutul-
kattu tähän mennessä Risto Räppääjä ja polkupyö-
rävaras -elokuvan DVD (2010) sekä Onnelin ja An-
nelin talvi (2015) sekä nukkeanimaatio Muumien 
taikatalvi (2017) . MovieReading -sovellukselle la-
dattavaksi iPadille tai älypuhelimeen. 

n Onnelin ja Annelin talvi 
valmistui kuvailutulkat-
tuna 2015.
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Kuulunko 
porukkaan
nyt?

Minja Survonen on syntymäsokea kaarinalaisnuori.

Minja

S
yksyllä 2015 alkoi sosiaalisen elämäni uu-
si aikakausi. Lukiossa oli vain muutama tut-
tu vanhasta yläkoulusta, joten sain mahdolli-
suuden rakentaa uudenlaisen sosiaalisen ver-

koston. Pitkäaikaiset ystävyyssuhteet säilyivät, mutta 
nyt keskityn uudempiin tuttavuuksiin.

Lukion alussa olin innoissani mahdollisuudesta 
saada uusia kavereita. Käytin paljon energiaa tutustu-
akseni uusiin ihmisiin ja tutustuinkin. Monet uusista 
tuttavuuksista jäivät kuitenkin satunnaisen juttelun 
ja moikkailun tasolle, mutta muutamien kanssa pi-
dän yhteyttä myös vapaa-ajalla. Yrityksistä huolimat-
ta en saavuttanut tavoitettani sosiaalisesta lukioajasta.

En ole ainoa. Tiedän samasta lukiosta muitakin, 
jotka eivät päässeet porukoihin. Monet lukiolai-
sista tunsivat toisensa oltuaan samassa yläkoulus-
sa, ja näihin porukoihin oli vaikea päästä mukaan. 
Positiivinen muutos yläkouluun verrattuna on, et-
tei osittainen ulkopuolelle jääminen ole muun yh-
teisön osalta tahallista. Nyt jälkiviisaana valitsisin 
ehkä lukion toisin. Lukioaikani välitunnit kuluivat 
sosialisoitumisen sijasta kolmen rakennuksen vä-
lillä kulkemiseen.

Elämää on lukion ulkopuolellakin. Lukiokaverei-
den kautta olen tutustunut uusiin ihmisiin: yksikin 
kontakti voi laajentaa sosiaalista verkostoa huomat-

tavasti. Olen esimerkiksi päätynyt osaksi kansanmu-
siikkibändiä ja saanut uusia lukion ulkopuolisia ka-
vereita. Kaikki sosiaaliset kontaktit koen mahdolli-
suudeksi saada monia uusia tuttavuuksia.

Viime vuosina olen huomannut avustajan han-
kaloittavan sosiaalista elämää. Näkeviä kavereitani 
avustaja ei häiritse, mutta ongelma liittyykin tutus-
tumiseen, sillä uusiin ihmisiin tutustuminen vaikeu-
tuu huomattavasti. Lukion lisäksi huomasin sen, kun 
puolitoista vuotta sitten aloitin paritanssiharrastuk-
sen. Avustajan ollessa paikalla tutustuminen jäi ter-
vehtimisen tasolle. Sosiaaliset kontaktit lisääntyivät 
alettuani käydä tanssitunneilla yksin.

Paritanssi on ollut mahtava sosiaalinen koulu. Tun-
neilla vaihdetaan pareja, mikä mahdollistaa monet so-
siaaliset kontaktit. Tansseissa minua on haettu hyvin 
ja hakeminen sekä haetuksi tuleminen ovat lisänneet 
itsevarmuutta. Tanssi on antanut minulle paljon lisää 
sosiaalista rohkeutta. Myös kansanmusiikkipiireissä 
olen viime vuosina tutustunut moniin uusiin ihmisiin.

Olen onnistunut ja epäonnistunut. Olen myös teh-
nyt muutamia tärkeitä havaintoja porukkaan kuulu-
misesta. Aina ei voi onnistua, eikä jokaisesta kontak-
tista muodostu ihmissuhdetta. Omia sosiaalisia tai-
toja voi kehittää. Ja lopuksi tärkein: onneksi on mo-
nia tilaisuuksia lisätä sosiaalista elämää.
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Teksti & kuvat Leena Honkanen

Kannelmäessä ommeltiin ensikirjoja 
näkövammaisille lapsille

Helsingin Kannelmäen vanhalla ostarilla on purettavaa liiketilaa uuden ra-

kennustyömaan vieressä. Sieltä paikalliset yhdistykset ovat saaneet oman 

olkkarin, jossa kokoontuu mm. Kannelmäkiryhmä. Keväästä syksyyn ryhmäs-

sä urakoitiin vapaaehtoistyönä näkövammaisten lasten IKIOMA-ensikirjoja.

S eija Hanski on intohimoinen käsityöihmi-
nen, joka sai innostutettua kannelmäki-
ryhmän käsityöntekijät valmistamaan IKI-
OMA-kirjoja. 

– Törmäsin IKIOMA-kirjoihin sattumalta faceboo-
kissa ja lähdin kyselemään lisää asiasta, Hanski ker-
too.  – Kirjojen tekeminen näkövammaisille lapsil-
le sopi hyvin meidän toimintaamme, me teemme 

Vapaaehtoistyö voimauttaa, sanovat Maria Blomqvist ja Seija Hanski.

täällä monenlaista muutakin vapaaehtoistyötä. Au-
tamme esimerkiksi alueemme palvelukoteja ja ko-
tihoidon vanhuksia: neulomme sukkia, pipoja ja 
hypistelymuhveja, käymme askartelemassa palve-
lukotien asukkaiden kanssa ja keräämme vaate- ja 
lakanalahjoituksia kotihoidon asiakkaille. 

Maria Blomqvist on yksi IKIOMA-kirjoja tehneen ryh-
män aktiivisimpia jäseniä – käsityönarkomaani hänkin.
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n Ensikirjoja ommellut Seija Hanski ja kirjaprojektin vetäjä, 
Vuokko Keränen, IKIOMA-ensikirjojen luovutustilaisuudessa 
Helsingin Kannelmäessä 7.11.2017.

– Kirjaprojektin aloituspalaveri pidettiin huhti-
kuun alussa, jolloin Vuokko Keränen Oulusta oli oh-
jaamassa meitä kirjojen teon alkuun, Blomqvist 
kertoo.  Siitä se lähti liikkeelle, huhtikuusta marras-
kuuhun olkkarissa pidettiin kaikkiaan 11 talkooker-
taa kirjoja ommellen.  Jotkut ompelivat osan myös 
kotona, mutta yhdessä tehden homma etenee jo-
tenkin luontevasti ja huomaamatta: jutellaan, juo-
daan kahvia ja ommellaan samalla. 

– Talkookerroilla on ollut mukana vaihteleva 
määrä porukkaa, joskus vain kourallinen, parhaim-
millaan toista kymmentä. Kaikki eivät käsitöitä tee, 
mutta kaikenlaista pientä puuhaa näiden kirjojen 
parissa kyllä on löytynyt jokaiselle. Yhdellä kirjan 
sivulla on pieni lokero, jossa on herneitä. Jos neula 
ei pysy kädessä, voi  vaikka pussittaa niitä. Ja seu-
ranpitäjiä ja kahvinkeittäjiäkin tarvitaan, vakuutta-
vat Hanski ja Blomqvist. 

Tarvikkeet yhteen kirjaan maksavat noin 18–24 
euroa, vähän hankintamäärästä ja -paikasta riippu-
en. Ensimmäiseen kirjaan kankaat ja muut tarveai-
neet toi mukanaan Vuokko Keränen, loppuihin ryh-
mä sai avustuksia alueen yrittäjiltä ja yksityisiltä.

”Nyt on niin tärkeää asiaa, että ota hyvä asento, 
kun luet. Mutta älä niin hyvää, että tekee mieli sul-
kea silmät. Sillä nyt on syytä pitää ne auki ja pysyä 
hereillä, kaikin tavoin. Koska haluan muistuttaa, 
että kaikilla ei ole silmiä, joilla voi nähdä.” kirjoit-
ti Kannelmäsessä asuva kirjallisuusbloggaaja, Arja 
Korhonen, blogiinsa ja lähti keräämään varoja ma-
teriaaleihin.  

Hanke eteni jouhevasti.  Kun kirjojen luovutus-
päivä marraskuussa koitti, ensikirjoja oli valmiina 
17 ja muutamia irtosivuja siemeneksi seuraaviin 
kirjoihin. Vuokko Keränen tarkistaa vielä jokaisen 
kirjan joka sivun, että saumat varmasti pitävät ja 
kirjat voi jakaa turvallisesti pikkulukijoilleen.

IKIOMA ensikirja -hankkeen tavoitteena on val-
mistaa vapaaehtoisvoimin jokaiselle Suomeen 
syntyneelle ja syntyvälle alle 2-vuotiaalle näkö- ja
näkö-monivammaiselle lapselle ikiomaksi ensi-
kirja. koskettelukirjat.blogspot.fi

n Kannelmäkiryhmän valmistamat kirjat luovutusvalmii-
na. Jokaisen kirjan tekemiseen on osallistunut useita ihmi-
siä, jotkut osaavat ommella, jotkut ovat olleet mukana in-
nostamassa ja laittamassa vaikka herneitä pussiin. Osallis-
tujamäärä on vaihdellut kahdesta yhteentoista, aktiivisinta 
ydinjoukkoa on ollut 4–5 henkeä.
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Kirjastoon 
3D-tulostamaan
Teksti Juuso Somerkivi

Kirjastoissa voi yleensä tehdä kaikenlaista, mutta 3D-

tulostaminen on uutuus, joten kertoilen siitä. Normaa-

listi 3D-tulostin maksaa 995–3 695 €, mutta kirjastoissa 

sellaisen käyttö on yleensä ilmaista. 

3
D-tulostimilla voi tehdä pieniä esineitä kuten pelinappuloita, pie-
noismalleja, varaosia tai pienikokoisia koristeita. Lautapeleissä on 
usein ongelmana, että pelinappulat eroavat toisistaan vain väril-
tään. 3D-tulostamisella voidaan pelinappuloista tehdä näkövam-

maisille paremmin erottuvia. Tulostimien käyttämiä muoveja on saata-
villa useita eri värejä.  

3D-tulostin on hyvä myös erilaisten kohokuvioiden tekoon kuten ko-
hokuviin tai kohoteksteihin.

Kirjastossa 3D-tulostin on sellainen, että voit lähteä vaikka kotiin ja 
jättää tulostimen käyntiin.

Yleensä 3D-tulostimet ovat suht’ nopeita, mutta kirjastossa ne teke-
vät erittäin tarkkaa työtä. 

Voit joko tulostaa netistä valmiina löytyviä malleja tai suunnitella it-
se sellaisen. Thingiverse on netistä löytyvä sivusto, jolla on tuhansittain 
erilaisia malleja esim. pokemon-hahmoja, erilaisia esitneitä, työkaluja –
mitä vain kuvitella saattaa. Jos haluat kuitenkin tehdä täysin oman mal-
lin 3D-suunnitteluohjelmana eli editorina, voi käyttää esimerkiksi selai-
messa toimivaa tinkercadia: https://www.tinkercad.com.

3D-tulostimet käyttävät yleensä PLA-, ABS- tai CPE-muovia. 3D-tu-
lostimen tiedostomuoto on .stl tai .obj. Jos haluat oman 3D tulostimen 
avaa tämä sivu: https://ultimaker.com/fi/products. 

n 3D-tulostimella tehtyjä pelinappuloita 
Kimble-peliin.

n 3D-tulostin näyttää tältä.

n Kirjoittaja, Juuso Somerkivi,  on 8-vuotias espoo-
laiskoululainen.

Pääkaupunkiseudulla voit varata 3D-tulostimen 
Helmet kirjastosta täältä: 
https://varaamo.espoo.fi/ 
sekä lisätietoja löydät google haulla: 
3D-tulostus helmet.

n Ja materiaali- 
puoli tältä.
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Yhteishaku on opintien tärkeimpiä etap-

peja, niin näkevillä kuin näkövammai-

sillakin. Yhteishaussa nuori yleensä te-

kee siihenastisen elämänsä ylivoimai-

sesti suurimman, tärkeimmän ja kauas-

kantoisimman päätöksen, joten hakuun 

kannattaa valmistautua huolellisesti. 

Näkövamma tuo oman lisänsä yhteishakuun henki-
lökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman 
sekä nuoren kuntoutusrahan muodossa. Henkilö-
kohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sii-
hen kirjattuine opinpolkuineen toimii perusasteen 
jälkeisten opintojen tuen karttana, ja se on tärkeässä 
osassa etuuksia haettaessa.  

Yhteishaku
Yhteishaussa haetaan keväisin (helmi-maaliskuussa) 
ja syksyisin (syys-lokakuussa) lukioihin, ammatillisiin 
oppilaitoksiin ja korkeakouluihin opintopolku.fi -si-
vuston kautta. Valmentavaa koulutusta, lisäopetusta 
ja erityisopetuksena järjestettävää ammatillista kou-
lutusta varten ovat omat hakunsa, mutta nekin löy-
tyvät opintopolku.fi -sivustolta. 

Henkilökohtainen opiskelu- ja 
kuntoutumissuunnitelma
Suunnitelma laaditaan omassa koulussa yleensä 9. 
luokan kevätlukukaudella. Käytännössä koulu ottaa 
yhteyttä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Oner-
van yksikköön ja varaa ajan ohjauskäynnille. Suun-
nitelman laatimistilaisuudessa ovat usein läsnä op-
pilaan ja huoltajan lisäksi Onervan ohjaava opettaja, 
keskussairaalan kuntoutusohjaaja sekä luonnollises-
ti oppilaan kotikoulusta oppilaan parhaiten tuntevat 
henkilökunnan jäsenet. Lisäksi kokoukseen voidaan 
kutsua kunnan sosiaalityöntekijä sekä tulevan kou-
lun edustaja. Suunnitelmaa tarvitaan tukia (esimer-

kiksi nuoren kuntoutusraha) haettaessa ja siihen on 
koottu opiskelun ja kuntoutumisen jatkumisen kan-
nalta olennainen tieto. Oleellisessa osassa on suun-
nitelma siitä, miten opiskelu ja kuntoutuminen on 
käytännössä tarkoitus järjestää, ja minkälaisia tuki-
toimia jatko-opintojen aikana tullaan tarvitsemaan. 
Suunnitelmasta tulee käydä konkreettisesti ilmi, mi-
tä tutkintoa opiskelijan on tarkoitus lähteä suoritta-
maan ja missä oppilaitoksessa. Mahdolliset vaihtoeh-
toiset opinpolut kirjataan myös suunnitelmaan. Mi-
käli opintojen ajalle on tarkoitus hakea nuoren kun-
toutusrahaa, on henkilökohtaiseen opiskelu- ja kun-
toutumissuunnitelmaan lisäksi syytä avata opintojen 
jälkeiseen työllistymiseen liittyviä suunnitelmia. Li-
säksi suunnitelmassa tulisi olla arvio näkövamman 
vaikutuksesta ammatillisen kuntoutumisen mah-
dollisuuksiin. 

Nuoren kuntoutusraha
Opintojen ajalle on mahdollista saada nuoren kuntou-
tusrahaa, mikäli näkövamman ansiosta työ- tai opis-
kelukyky tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ on 
alentunut. Edelleen hakijan tulee olla 16–19-vuoti-
as ja tarvita erityisiä tukitoimia opiskeluun. Nuoren 
kuntoutusrahaa haetaan Kelasta ja hakemukseen tu-
lee liittää henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutu-
missuunnitelma ja lääkärinlausunto B. Etuuden ta-
voitteena on, toimeentulon turvaamisen lisäksi, var-
mistaa nuoren ammatillisen kuntoutuksen käynnis-
tyminen ja toteutuminen sekä parantaa hänen mah-
dollisuuksiaan työllistyä. Hakemukseen liitettävän 
lääkärinlausunnon B tulee tukea henkilökohtaises-
sa opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmassa linjat-
tua opinpolkua. 

Lisää tietoa: 
opintopolku.fi
kela.fi/kelan-etuusohjeet
nkl.fi/etuusohjeet

Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

ville.ukkola@nkl.fi

Peruskoulu päättymässä, yhteishaku edessä
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EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) 

tulee Suomessa käyttöön keväällä 2018. 

EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suo-
messa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti 
vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkusta-
essaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osal-
listuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Tällä 
hetkellä käytännöt vaihtelevat alueellisesti, ja tilanne 
voi vielä olla palveluntuottajille ja vammaisille ihmi-
sille sekava. Yhtenäisen kortin kehittämisellä halu-
taan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuut-
ta ja liikkuvuutta Euroopassa. Vammaiskortin toi-
meenpanon koordinoinnista Suomessa vastaa Kehi-
tysvammaisten Palvelusäätiö.

EU:n Vammaiskortin avulla innostetaan myös eri alo-
jen palveluntarjoajat kehittämään asiakaspalveluaan 
yhä saavutettavammaksi. Palveluntarjoajat voivat il-
moittaa oman palvelunsa Vammaiskorttikohteeksi 
sähköpostilla osoitteeseen vammaiskortti@kvps.fi. 
Vammaiskorttikohteissa etsitään ratkaisuja parem-
paan asiakaspalveluun huomioimalla vammaiset ih-
miset yhtenä tärkeänä asiakasryhmänä. Lista tämän-
hetkisistä tulevista Vammaiskorttikohteista on näky-
vissä sivulla www.vammaiskortti.fi.

Kuka voi hakea Vammaiskorttia 
keväästä 2018 lähtien?
Et tarvitse erillistä päätöstä Vammaiskortin hakemi-
seksi. Voit hakea Vammaiskorttia olemassa olevalla, 
sinulle jo myönnetyllä virallisella päätöksellä. Tällai-
sia päätöksiä ovat ensimmäisen kolmen vuoden ko-
keilujakson ajan:
l  Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
l  Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
l  Kelan eläkettä saavan hoitotuki
l  Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
l  Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)

l  Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
l  Omaishoitosopimus (A)
l  Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu-
päätös
l  Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen pää-
tös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
l  Päätös saattajapalvelusta (A)
l  Vammaispalvelulain mukainen palveluasumis-
päätös (A)
l  Henkilökohtainen apu -päätös (A)
l  Päivätoimintapäätös
l  Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen 
liittyvät palvelut (A)
(A) = Osalla näistä päätöksistä Vammaiskorttiin voi 
saada A-merkinnän, jolla voi halutessaan todentaa 
avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. 
Noin 80 000 henkilöä ovat oikeutettuja A-merkintään.

EU:n Vammaiskortti 

Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön 

loppukeväästä 2018. Silloin korttia voi 

hakea Kelan kautta. Lisää tietoa Vam-

maiskortista ja sen hakemisesta osoit-

teessa: www.vammaiskortti.fi.
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Tuunaa 
Afrikan tähti
Teksti & kuvat Anna Sarén

Tarvikkeet: 

l  1 Afrikan tähti -peli
l  30 kpl maitotölkkien korkkeja (kaik-
ki samanlaisia, jottei kukaan huijaa!
l  1–2 pkt eri kokoisia ja värisiä ti-
mantteja
l  1 pkt timanttinauhaa (esimerkissä 
timantit halkaisijaltaan 3 mm)
l  1 pkt timantteja, joiden halkaisija 6 
mm (Lidl, Tokmanni, askartelukaupat)
l  1 pkt (100 kpl) silikoninappuloita 
(Tiger, rautakaupat)
ohutta rautalankaa (askartelukaupat, 
rautakaupat) tai foliota
l  1 arkki softista (askartelukaupat, 
Puuilo)
l  1 kpl A5 koon arkkikartonkia
l  Fimo-massaa (askartelukaupat)
l  Erikeeper-liimaa tai kaksipuoleista 
teippiä (Biltema)
l  sakset 
l  sivuleikkurit

Afrikan tähteä pelataan yhtä innokkaana sukupolves-

ta toiseen. Siitä on helppo tuunata näkövammaisille 

pelaajille sopiva versio, jossa jalkivet säihkyvät. 
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A
loita reittien merkinnällä – esimerkissä 
on silikoninappuloilla merkitty meri-
tiet, ohuella timanttinauhalla lentorei-
tit ja maareitit 6 mm timanteilla. Muis-
ta merkitä tummennetut kohdat palal-
la kartonkia timantin tai nappulan al-
le. Maa- ja merireiteillä käytettävät ti-

mantit ja nappulat on hyvä olla halkaisijaltaan mak-
simissaan 8 mm, jotta alkuperäiset pelinappulat py-
syvät niiden päällä. Tämä myös helpottaa pelaamis-
ta, kun pelinappulat pysyvät paikoillaan.  Seuraavaksi 
leikataan sopivan kokoiset ympyrät softiksesta, joilla 
merkitään kaupungit ja aloituskaupungit. Kaupun-
kien ympyrät kannattaa olla aavistuksen pienempiä 
halkaisijaltaan kuin maitotölkkien korkit. Näin kor-
kit pysyvät paremmin paikoillaan, vaikka pelialusta 
liikkuisi tai niitä tutkittaisiin käsin. 

Maitotölkin korkkeihin asetetaan pelin mukana tu-
levat laatat, joissa ovat rosvot, hevosenkengät sekä 
timantit. Itse laatat napsahtavat näppärästi korkin si-

sään, joten tähän ei tarvita liimaa. Pyri merkitsemään 
timantit samoilla väreillä kuin itse pelissä, jottei tule 
väärinkäsityksiä pelattaessa. Käytä samankokoisia ja 
muotoisia timantteja kutakin timanttilajia kohti. Itse 
Afrikan tähti kannattaa olla selkeästi suurempi kuin 
muut timantit. Hevosenkengät voi taivuttaa ohuesta 
rautalangasta tai pyörittää foliosta sopivat pitkulat, 
jotka taivutetaan hevosenkengän muotoon. Rosvot 
puolestaan merkitään softiksesta leikatuilla X-kuvi-
olla.  Tyhjille laatoille ei tehdä mitään. 

Itse en pelinappuloita tuunannut, mutta halutessaan 
ne voi tuunata yli jääneillä tarvikkeilla tai soveltaa 
kotoa löytyviä materiaaleja (nappeja, nauhoja). Hi-
fistelijöille tuo Fimo-massa on oiva materiaali tuu-
nata pelinappuloita. Pelirahat kannattaa tuunata jo-
ko pistekirjoituksella (kontaktimuovin avulla) tai tu-
lostaa omat rahat, joissa on hyvät kontrastit heikko-
näköiselle pelaajalle. 

Iloisia pelihetkiä! 
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Kertomisen taito

P
erusedellytys kielen kehityk-
selle on vuorovaikutus toisen 
ihmisen kanssa. Lasta hoita-
va aikuinen juttelee, lorutte-

lee ja laulaa vauvalle, joka alkaa vas-
tata ääntelemällä. Vähitellen äänteis-
tä alkaa muodostua sanoja, joilla lapsi 
nimeää ympäristön esineitä ja ihmisiä 
tai ilmaisee omaa tahtoa. 

Pienen lapsen kielellinen ilmaisu on 
sidoksissa tilanteisiin tässä ja nyt, mut-
ta kielen rakenteita ja kerronnan kon-
ventioita oppiessaan, hän oppii kerto-
maan myös jo tapahtuneista asioista 
tai suunnittelemaan tulevaa.

Kun lapselle puhutaan, luetaan ja 
kerrotaan, hänen sanavarastonsa laaje-
nee ja kyky ymmärtää asioiden välisiä 
syy-seuraussuhteita kehittyy.  Kuunnel-
lessaan satuja, lapsi oppii kertomuksen 
mallin. Tämän mallin varassa hän alkaa 
rakentaa myös omia kertomuksiaan.

Houkuttele lapsi kertomaan
Tutkijat ja puheterapeutit, Leena Mä-
kinen, Anne Suvanto ja Soile Ukko-
la, ovat tehneet lapsen kerrontataito-
ja kehittävän satukirjan Eetu, Iitu ja 
kertomattomat tarinat. Kirjan kuva-
saduissa tutustutaan Puupposen per-
heen elämään ja tapahtumiin. Kirjan 
ideana on houkutella lapsi luomaan it-
se tarinanoita kuvien avulla. 
Lapsi kertoo ja valitsee itse sanat ja 
vuorosanat. Kertomuksen henkilöt voi-

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – 
Soile Ukkola
Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä   
satukirja
PS-kustannus, 2017. 151 s.

vat kohdata iloja, onnistumisia, suruja 
ja pelottaviakin asioita. Kun aikuinen 
on vierellä kuuntelemassa lapsen tari-
naa, tapahtumista ja tunteista voi kes-
kustella turvallisesti hänen kanssaan.

Eetun ja Iitun tarinoiden kohde-
ryhmä ovat alle kouluikäiset, noin 
4–6-vuotiaat lapset. Tuossa iässä ker-
rontataitojen kehittyminen on aktii-
visimmillaan. 

Kirja sisältää myös aikuisille suun-
natun osuuden, jossa käsitellään ker-
ronnan merkitystä ja opettamista lap-
selle sekä laajan lähdeluettelon, joka 
palvelee niitä, jotka haluavat pereh-
tyä syvemmin lapsen kerrontataito-
jen kehitykseen.  

n Satujen kerronta ja niiden kuuntelemi-
nen mahdollistavat samaistumisen ta-
rinan henkilöiden tunnetiloihin ja luo-
vat turvallisen tilanteen harjoitella omi-
en tunteiden ilmaisua sekä niistä keskus-
telemista tai kertomista. Kirjan viehättävät 
kuvat ovat Ina Majaniemen kynästä.

Sadut ja tarinat eivät ole vain mukavaa ajanvietet-

tä, vaan tärkeä linkki kielen ymmärtämiseen ja lap-

sen oman kielellisen ilmaisun kehittymiseen.

Teksti  Leena Honkanen
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Sokeaa tai hyvin heikkonäköistä las-
ta motivoidaan kertomaan esineillä tai 
koskettelukirjan avulla. Jos lapsi on tot-
tunut pienestä pitäen käyttämään kos-
kettelukirjoja ja hänelle on luettu sa-
tuja ja havainnollistettu niitä esinein, 
tuoksuin ja äänin, hänellä on valmi-
udet tuottaa niiden avulla myös omia 
kertomuksia. 

Kerrontaa voi kokeilla esimerkiksi 
rakentamalla pöydälle tai laatikkoon 
kertomuksen miljöön. Se voi olla huo-
ne, metsä tai kaupunki taloineen ja 
teineen. Lasten omat leikkieläimet tai 
nukkekodin kalusteet soveltuvat hyvin 
tarinapöydän elementeiksi. Jos kotoa 
löytyy pienoismalleja, niitä voi myös 
käyttää. 

Pienoismaailmaleikeissä ja -kerto-
muksissa kehittyvät myös tilan hah-
motus ja kohokokarttojen lukutaidon 
esivalmiudet.

Kertomuksen rungoksi käy esimer-
kiksi tuttu satu tai lapsi voi kertoa esi-
neiden avulla päivän tapahtumista. 

Ääniä, kuten sateen ropinaa tai tuu-
len ujellusta, voi tehdä itse. Tuoksuik-
si sopivat esimerkiksi mausteet, he-
delmät ja kukat. Satuhetkeä elävöit-
tää, kun lapsi saa pukeutua tarinaan 
liittyvään rooliasuun.

Lue lisää:
l  Engbl0m, Hänninen, Honkanen:
Käsi käden päällä (Kielen ja puheen 
kehitys. Moniaistisuus tarinoiden 
tukena.)
l  Silmäterä 3/2017 Viiden euron 
elämyksiä. 

n Sadut innostavat kertomaan. Kun satu on luettu monta kertaa, lapsi muistaa tarinan 
pieniä yksityiskohtia myöten ja hän voi kertoa sen itse.

n Pienoismaailma 
on hyvä lähtökohta 
omalle kerronnalle. 
Samalla lapsi op-
pii tilan hahmotus-
ta ja kohokarttojen 
lukua.
Kuvat Käsi käden 
päälle -kirjasta.

Näkövammaisen lapsen 
kerrontahetki on 
moniaistinen 
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Arjen taitojen ajokortti

Arjen taitojen ajokortti on lista nä-
kövammaisen nuoren itsenäisen 
elämän tärkeimmistä taidoista. Se 
on tarkoitettu tukemaan taitojen 
harjoittelua ja helpottamaan asiois-
ta keskustelua niin itsenäsitä elä-
mää suunniteltaessa kuin omaan 
asuntoon jo muutettua. Listan voi 
myös tulostaa ja käyttää sitä taito-
jen "tsekkauslistana" ja opeteltavien 
taitojen "to-do"-listana.

Listan taidot hallitessaan nuorella 
on mahdollisuus pärjätä mahdolli-
simman itsenäisesti omassa elämäs-
sään, ikään kuin arjen taitojen ajo-
kortti takataskussaan.
Ajokorttitaitojen sisältöalueita ovat 
mm:
l  Asuminen
l  Sosiaalisuus
l  Asioiden hoitaminen
l  Turvallisuus
l  Kodin ulkopuolinen asiointi/liik-
kuminen
l  Opiskelu
l  Vertaistuki
l  Rahankäyttö
l  Henkilökohtainen avustaja/ työn-
antajana toimiminen
l  Palvelut näkövammaiselle
l  Oma hyvinvointi
l  Ulkonäkö ja hygienia
Näiden aihealueiden taitolistat löy-
tyvät Näkövammaisten liiton netti-
sivuilta nkl.fi haulla Arjen taitojen 
ajokortti. 

L
eena Junnilan suunnittelema 
värikäs Onni ja Ilona -kortti-
sarja sopii hyväkontrastisena 
mainiosti myös heikkonäköi-

sille vauvoille. 
”Äitinä halusin vauvalleni kivoja 

katselukortteja, joita kiinnittää eri 
puolelle taloa vauvan oleskelupai-
koille. Niinpä graafisen suunnitte-
lun opintojeni lopputyöksi tein tut-
kielman ja hahmotelman vauvakort-
tisarjasta. Erityisesti halusin saavut-
taa kaksi kärpästä yhdellä iskulla: 
suunnitella onnittelukortteja, jotka 
olisivat vauvalle myös kivaa katsel-

Onni ja Ilona on pienten vauvojen ehdoilla suunniteltu tuote-
sarja. Päätuote on katselukortit, jotka on suunniteltu 0–6 kuu-
kauden ikäisille vauvoille. Sarjassa myös ensikirja, julisteita, tsi-
mobile ja tekstiileitä. Nalle-katselukuvan voi ladata Onni ja Ilo-
na -nettisivuilta ilmaiseksi.

tavaa ja näin antaisivat vauvalle ja 
vanhemmille iloa vielä kauan on-
nitteluhetken jälkeen.” kertoo Lee-
na Junnila. www.onnijailona.fi
Onni ja Ilona -kortit ovat myynnis-
sä osoitteessa www.onnijailona.fi. 

Lataa vauvojen oma appi Iloiset 
eläimet iPadille ja iPhonelle
Iloiset eläimet -sovelluksessa on 
12 veikeää eläintä, jotka osaavat 
liikkua ja äännellä. Eläimistä pöllö, 
mehiläinen ja leppis ovat ilmaisia, 
ja niitä voi tutkia heti sovelluksen 
ladattuaan.

Onni ja Ilona vauvojen katselukortit
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Lähde mukaan vapaaehtoisille jär-
jestettävään IKIOMA-koulutukseen, 
jossa niitä opetellaan tekemään. 
Koulutus on maksuton viikonloppu-
koulutus, johon kuuluvat myös ma-
joitus ja ruoka. 

Koulutuksen jälkeen voit neu-
voa kavereitasi ja muita vapaaeh-
toisia IKIOMA ensikirjojen® teos-
sa. IKIOMA ensikirja® -hankkeesta 
saat materiaalia kymmeneen ensi-
kirjaan, jotka voitte koulutuksen jäl-
keen tehdä oman aikataulunne mu-
kaan. Valmistuneet ensikirjat lahjoi-

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU on julkaissut verkkosivuillaan 
uuden Löydä oma seura -palvelun.

Löydä oma seura -palvelusta voi 
hakea niitä urheiluseuroja, paikallis-
yhdistyksiä, kunnan liikuntavuoro-
ja ja muita toimijoita, joilla on val-
miuksia ja halua ottaa mukaan toi-
mintaansa vammaisia ja tukea tar-
vitsevia harrastajia. Toimijoita voi 
palvelusta hakea muun muassa si-
jainnin, lajin ja toiminnan kohderyh-
män mukaan. Yhdellä haulla voi esi-
merkiksi etsiä oman kotiseutunsa 
liikuntatarjonnan näkövammaisille 
lapsille ja nuorille. 

Palvelu tarjoaa ratkaisuja niin sa-
nottuun kysynnän ja tarjonnan on-
gelmaan, jossa yhtäältä vammaiset 
ja tukea tarvitsevat henkilöt eivät 
löydä urheilu- ja liikuntatarjonnasta 
itselleen sopivaa harrastusta ja toi-
saalta vammaisurheilun ja sovelta-

van liikunnan toimintaa tarjoavat ta-
hot eivät löydä toimintaansa riittä-
västi harrastajia.

Siinä missä vammattomat henki-
löt voivat käytännössä valita halu-
amansa liikuntaharrastuksen koko 
olemassa olevasta tarjonnasta, on 
vammaisten ja erityistä tukea tar-
vitsevien henkilöiden pyrittävä löy-
tämään tahot, joilla on valmiuksia 
vastata heidän tarpeisiinsa. Tiedot 
näistä tahoista ovat pirstaleina ym-
päriinsä, ja tähän Löydä oma seura 
-palvelu tuo parannusta.

Löydä oma seura -palveluun voi 
myös ilmoittaa uusia toimijoita tai 
päivittää olemassa olevan toimijan 
tietoja yksinkertaisella sähköisellä 
lomakkeella.
Löydä oma seura -palvelu: 
www.vammaisurheilu.fi/palvelut/lo-
yda-oma-seura

Löydä oma seura -palvelu auttaa löytämään liikuntaharrastuksen

tetaan jokaiselle Suomessa jo olevalle 
tai syntyvälle 0 –3-vuotiaalle näkö- ja 
monivammaiselle lapselle. 
l  Seuraava koulutus pidetään Lah-
dessa la–su 10.–11. maaliskuuta  Ho-
telli Cumuluksessa. Mukaan voi tulla 
100–200 kilometrin säteellä Lahdes-
ta asuvat. Matkakuluissa avustetaan. 
Samalta paikkakunnalta korkeintaan 
kaksi osallistujaa. 
l  Ilmoittautuminen: 
kotisivulta ikiomaensikirja.fi löytyvän 
yhteydenottolomakkeen kautta tai 
sähköpostilla vuokko@touchtale.com 

tai puhelimella 0400 726178. 
l  Voit tutustua aiheeseen kotisivu-
jen lisäksi Facebookin IKIOMA ensi-
kirja -ryhmässä. 
l  Koulutuksessa ohjaajana toimii 
IKIOMA ensikirjan® suunnittelija ja 
hankkeen vapaaehtoinen koordi-
naattori Vuokko Keränen.

Haluaisitko oppia tekemään IKIOMA-ensikirjoja® 
pienille näkö- ja monivammaisille lapsille?
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N
uorten purjehdusretki on tarkoitettu näkö-
vammaisille osanottajille ja se suuntautuu 
Turun ja Ahvenanmaan saaristoon. Matkal-
la on nuorten lisäksi mukana kaksi vertais-

ohjaajaa, kaksi purjehdusohjaajaa sekä kaksi miehis-
tön jäsentä. Osallistuminen ei edellytä aiempaa pur-
jehduskokemusta. 

Retki alkaa Turusta maanantaina 18.6. klo 10.00. 
Köydet irrotetaan laiturista noin klo 12 ja keula suun-
nataan kohti Saaristomerta. Matkalla saunotaan, ui-
daan ja yövytään saariston satamissa. Lopullinen 
purjehdusreitti määräytyy olosuhteiden mukaan. Ta-
kaisin Turussa ollaan torstaina 21.6. viimeistään klo 
16.00. Matkan hinta on 100 €/hlö. Hinta sisältää täy-
den ylläpidon, mutta edellyttää kaikilta mukana oli-
joilta osallistumista miehistön yhteisiin toimiin ku-

Esteetön elämyspurjehdus 
näkövammaisille nuorille 
Purjelaivasäätiön s/y Vahinella 18.-21.6.2018 

ten ruuanlaittoon ja siivoukseen. 
b Ilmoittautumiset ja tiedustelut 30.3. mennessä Rim-
ma Joenperä rimma.joenpera@gmail.com.
b Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, 
yhteystiedot ja lyhyt kuvaus miksi haluan mukaan 
purjehdukselle ja kerro jos olet aiemmin ollut pur-
jeveneessä. Tarkemmat tiedot matkasta lähetetään il-
moittautuneille toukokuun aikana.
b S/y Vahine on tyypiltään Swan 65, noin 20 m pit-
kä kaksimastoinen valtamerikelpoinen purjevene. Li-
sätietoja s/y Vahinesta löytyy Purjelaivasäätiön koti-
sivuilta www.staf.fi
b Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n vammaispur-
jehdusjaos järjestävät purjehduksen yhteistyössä Suo-
men Purjelaivasäätiön kanssa Sokeain Lasten Tuki-
säätiön tuella. 
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Kesällä 2018
b 21.–23.5. Päivä Tukholmassa -risteily
b 26.5. Perhetapaaminen Issikkatilalla Sotkamossa 

Ilmoittautuminen 7.5. mennessä Rillalle
b 18.–20.5. Ratsastusloma Rekikosken tallilla Huittisissa 
b 12.–16.6. Laineiden liplatusta ja kavion kopsetta 

Ilomantsissa 
b 15.9. Luontopäivä Repoveden kansallispuistossa

Kouvolassa.

Yhteistyötapahtumat 
b 6.–9.9. Hossan Syysseikkailu - Nuku yö ulkona. 

Suomussalmi. Yhteistyössä Malikkeen kanssa.
Täytä hakulomake 14.5. mennessä 
www.malike.fi –>toiminta –>tapahtumakalenteri

Tee hakemus 
b Lomaa voit hakea suoraan nettisivujen kautta tai 
suunnitella ensin yhdessä Rilla Aura-Korven kanssa 
info@sokeainlastentuki.com tai puh. 040 5211693
Hakukaavake löytyy osoitteesta: 
www.sokeainlastentuki.com

Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia alle 12-vuotiaiden 

näkövammaisten lasten perheille. 

Nyt on aika hakea lomia myös jo vuodelle 2019!

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. 
näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikois-
liikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai 
muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on 
näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elin-
olosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 31.3.2018 mennessä.

Tilaa vielä näillä lomilla!

Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi
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Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)
Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki. 
150 s.
Julkaisija: Näkövammaiset lapset ry, 2017
ISBN 978-952-99804-4-4 
Hinta: 30 euroa + lähetyksen painon mukainen postimaksu 
Jäsenhinta: 24 euroa sisältää postimaksun 
Tilaukset: www.silmatera.fi  -> Silmäterä -> Muut julkaisut
tai nlt@silmatera.fi

www.si lmatera.f i

Käsi käden päällä
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonä-
köisten lasten kasvua ja kehitystä vastasyntyneestä alakou-
luikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuu-
teen; kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin että ensim-
mäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo siemen itsenäiseen sel-
viytymiseen aikuisena.  

Anne Latva-Nikkola
3. uudistettu painos
94 s.
Julkaisija Näkövammaiset lapset ry, 2018
ISBN 978-952-99804-5-1
Hinta: 15 euroa + lähetyksen painon mukainen postimaksu
Tilaukset: www.silmatera.fi  -> Silmäterä -> Muut julkaisut
tai nlt@silmatera.fi

Oo mun kaa! 
– leikkejä ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi

Oo mun kaa! -leikkivihjeet sopivat päivähoitoon, koului-
hin, vapaa-ajan kerho- ja leiritoimintaan tai kotiin vaikka 
kaverisynttäreille.  Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryh-
mälle, jossa on näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat 
muunnelmia vanhoista tutuista leikeistä. 

Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen 

työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerho- 

ja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan 

lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on 

näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista 

tutuista leikeistä.  

Oo mun kaa!

Anne Latva-Nikkola
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Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereista pääsisi eroon, 
kuinka opettaa lasta luistelemaan? 

Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki jakaa kahden kuntoutuk-
sen ammattilaisen ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti Hännisen, 
tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Kirja soveltuu oppaaksi ja 
käsikirjaksi vanhemmille ja läheisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille ja kuntoutustyön 
ammattilaisille sekä oppikirjaksi alan opiskelijoille. 

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja kehitystä 
vastasyntyneestä alakouluikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuuteen –
kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin että ensimmäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo 
siemen itsenäiseen selviytymiseen aikuisena. 

Kuntoutus ei ole erillinen saareke, vaan osa jokapäiväistä arkea, leikkejä ja elämää. Se on 
kärsivällistä ohjausta käsi käden päällä, mutta myös mukavaa yhdessäoloa lapsen kanssa. 
Useat kirjan neuvoista soveltuvat näkömonivammaisille lapsille joko sellaisenaan tai sovel-
lettuina. 

Kirjan luvuissa käydään läpi mm. näkövammaisen lapsen kielen ja puheen kehityksen eri-
tyispiirteitä, motoriikan kehittymistä, liikkumistaidon ohjauksen käytäntöjä, näköä kor-
vaavien aistien käyttöä, näön aktivoimista sekä leikkiä ja kaveritaitoja. 

Kirjan kirjoittajat: 
● Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 liikkumistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.
● Kirsti Hänninen on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 näönkäytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti. 
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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 
Tai täytä sähköinen tilauslomake: www.silmatera.fi -> Silmäterä -> Silmäterä-lehden tilaus

 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




