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OrCam – uudenlainen apuväline
OrCam on silmälasin sankoihin kiinnitettävä kamera, joka tunnistaa ja lukee tekstin johdollisen kaukosäätimen napin painalluksella tai sormella osoittamalla. Kamera lukee tekstin paperilta, mainoskylteistä, puhelimen ja tietokoneen kuvaruudulta ja
jopa tuotepakkausten kaarevilta pinnoilta.
Näköpiste PolarPrint Oy on vieraana syksyn ensimmäisillä sokkotreffeillä sunnuntaina 19.8. klo
16–18 (Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1, Helsinki). Silloin pääset tutustumaan myös OrCamiin.

Äitienpäivän kunniamerkki
Merja Rukolle
Äitienpäivänä 13.5.2018 Merja Rukko vastaanotti Tasavallan Presidentin antaman Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaristein. Mitali myönnetään
huomionosoituksena arvokkaasta työstä kasvattajana. Arvostettua ja perinteikästä kunniamerkkiä on myönnetty äideille jo vuodesta 1946. Merja Rukko toimii muun muassa Leijonaemot ry:n puheenjohtajana ja Silmäterän lukijat
tuntevat hänet lehtemme vakituisena kolumnistina.
Merja Rukon kolumnit on luettavissa Silmäterän digiarkiston lehdistä numerosta 2/2017 alkaen. Lue myös juttu: Rukon vaikuttavat naiset (Silmäterä) 2/2017.
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milta kouluajoiltani muistan miten tärkeä ja pelottava paperi todistus oli. Se oli lähes ainoa yhteys koulun ja kodin välillä. Siitä vanhemmat saivat tiedon koulunkäynnin sujumisesta – koulun ja kodin yhteistyöstä ei viisi vuosikymmentä sitten tainnut kukaan puhua. Vaikka arviointi tapahtuikin aina
numeroin, muistan monia sellaisia hetkiä, kun opettaja antoi tunnilla tunnustusta vaikka jostakin värikkäästä piirustuksesta tai jännittävästi kirjoitetusta aineesta. Myönteinen palaute tuntui
kuin suklaata olisi syönyt. Sanat ovat jääneet mieleen paljon selkeämpinä
kuin todistuksen numerot.
Omia koulumuistoja palautui mieleeni, kun tänä keväänä kävin haastattelemassa neljää koulunkäynninohjaajaa – ammattiryhmää, jota ei silloin
taannoin kouluissa vielä ollut. Avustajat ovat olleet paljon puheena aina siitä lähtien, kun heitä koulumaailmaan on ilmestynyt. Parikymmentä vuotta
sitten puhe oli melkein aina negatiivista. Vika ei välttämättä ollut avustajissa itsessään, vaan silloin aika yleisessä kuntien käytännössä, jossa ohjaaja palkattiin puoleksi vuodeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan. Työaika saattoi hyvin olla neljä-viisi tuntia päivässä eli juuri ja juuri koulutuntien ajan.
Usein avustaja sitten olikin velvoitetyöllistetty tai lukion päättänyt nuori,
joka piti välivuotta ennen opiskelujen aloittamista. On sanomatta selvää,
että avustajan homma oli elämän välipysäkki, josta pyrittiin mahdollisimman pian johonkin parempaan.
Tänä keväänä tutustuin tyystin toisenlaiseen avustajakuvaan. Neljän
haastateltavani tapaamisen perusteella näkövammaisten lasten avustajaasiat ovat nykyisin hyvällä tolalla. Tapasin ammattitaitoisia, työhönsä sitoutuneita ja jatkuvasti itsenään kehittäviä ja kouluttavia ihmisiä, jotka tuntuivat olevan oikealla paikallaan.
Koulunkäynninohjaaja tekee koulussa paljon muutakin kuin
muuntaa oppimateriaaleja avustettavilleen sopivaan muotoon.
Hän on läsnä, auttaa ja opastaa. Voin kuvitella kuinka tärkeä
henkilö hän oppilaalle on. Hänellä on aikaa lapselle, hänen tavoitteilleen ja tavalleen oppia, samalla kun opettaja opettaa
koko monipäistä luokkaa. Ohjaaja tsemppaa silloin, kun
uuden haasteen rima tuntuu korkealta ja häneltä saa
makealta maistuvia kiitoksen sanoja, kun seuraavaan
päämäärään tai välietappiin on päästy. Ne sanat nämäkin oppilaat muistavat vielä kauan.
Leena Honkanen
päätoimittaja
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ANNE LAT VA-NIKKOLA

Osoite

Teksti Leena Honkanen

”Nyt on sellainen olo, että
melkein kaikki toimii harrastuksissa, koulussa ja 		
kaverisuhteissa.”

Kaksi rohkeaa
poikaa
6
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Eemi ja Niilo Utriainen ovat heikkonäköisiä poikia, joilla riittää harrastuksia ja tekemistä. Kaikkea saa ja pitää kokeilla, sanovat vanhemmat
Juuso ja Katri Utriainen.

Y

ksitoistavuotiaalla Eemillä ja veljellään 8-vuotiaalla Niilolla on
synnynnäinen harmaakaihi, joka on pitänyt poikia vauvaikäisenä paljon sairaalassa ja molempien silmät on leikattu jo kuuden viikon ikäisenä. Nyt haitta-aste on 85 %. Kaihiin liittyen
pojilla on myös korkea silmän- ja verenpaine, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä. Mutta vaikka näkö on heikko, meno on kova.
– Eemin ja Niilon näkö on pitkälti samanlainen. Tasapainon kanssa Niilolla on Eemiä enemmän haasteita, mutta siihen pihalla oleva trampoliini on tuonut paljon parannusta, kertoo Juuso Utriainen.
– Kotioloissa poikien näkö ei aseta juurikaan rajoituksia itsenäiselle liikkumiselle, mutta epävarmuuden lisääntymisen huomaa helposti vieraissa
paikoissa, esimerkiksi lomamatkoilla.
– Näönvarainen toimintakyky on molemmilla niin hyvä, että näkövammaan ei tule kiinnittäneeksi aina huomiota. Esimerkiksi rapuissa liikkuminen ei tuota ongelmia, mutta urheilussa, etenkin nopeatahtisissa joukkuepeleissä, mukana pysyminen on vaikeaa, sanoo Katri Utriainen.

LEENA HONKANEN

Kokeile ja uskalla
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Molemmat pojat ovat rohkeita ja kokeilunhaluisia ja Utriaisen perheellä on
periaatteena, että kaikkea saa, kannattaa ja pitää kokeilla. Näön ja tasapainon
haasteista huolimatta Niilo harrastaa parkouria, joka on varsin vauhdikas laji.
– Parkourtunneilla onneksi olosuhteet ovat hyvät, sanoo Katri Utriainen.
– Salin pehmustepatjat ovat kirkkaanvärisiä ja kontrastit selkeät.
– Eemi puolestaan kyllästyi viime syksynä koulukyytiin, joka kiertelee pitkiä matkoja pitäjän laidasta laitaan hakemassa lapsia kouluun. Hän halusi
saada kulkea koulumatkansa jalan tai pyörällä. Matkaa kouluun kertyy lähes
kolme kilometriä, joten siinä otettiin aika iso itsenäistymisaskel. Kun talven
aamut pimenivät, palattiin kyytiin, mutta maaliskuussa päivien valostuessa Eemi taas alkoi kulkea lumikeleillä kävellen ja kevään edetessä pyörällä.
Vanhemmille lasten itsenäistyminen ja elämänpiirin laajeneminen on
paitsi iloinen, myös huolta aiheuttava asia.
– Huolta aiheuttaa kaikki se, jota ei voi itse vanhempana kontrolloida. Tällä hetkellä se tarkoittaa meillä lasten itsenäistymistä ja heidän kaverisuhteisiinsa liittyviä asioita. Mutta pakko vain on löysätä siimaa ja antaa heidän
kokeilla siipiään, Katri Utriainen sanoo.
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Teatteri vetää puoleensa
Eemillä on paljon kulttuuriharrastuksia. – Näytteleminen, lukeminen, musiikki, luettelee hän.
Tällä hetkellä teatteri tuntuu olevan ykkösjuttu.
– Näytelmäkerhossa kirjoitetaan
ja harjoitellaan pieniä sketsejä jostakin teemasta – nyt meillä on teemana sirkus – ja sitten ne yhdistetään esitykseksi, jota vanhemmat saavat tulla
katsomaan. Kerho on niin tärkeä, että yhdetkään harjoitukset ei saa jäädä väliin, ellen ole hirveän sairaana.
Yläasteella olisi kiva päästä johonkin
musiikki tai teatteripainotteiseen kouluun, Eemi miettii.
Näyttelemisen lisäksi musiikki kiinnostaa poikaa niin paljon, että hän voisi suunnitella vaikka laulajan uraa. Toisaalta ammatti voi löytyä myös koirankasvattamisesta. – Ei sellaista jalostustoimintaa, vaan kasvattaisin mukavia
kotikoiria, sanoo Eemi ja rapsuttelee
perheen kaksivuotiasta Lilli-snautseria.
Kirjallisuuden puolella fantasia viehättää Eemiä. Vaikuttaa siltä, että Celia-kirjaston kokoelmat on kahlattu

läpi pohjia myöten, kun hän luettelee
lainaamiaan kirjoja, ja kertoo hiuksia nostattavan jännittäviä juoniselostuksia.
– Pratsam Reader kannattaa kaikkien ladata, koska siihen saa kirjat nopeasti Celiasta, neuvoo Eemi. – Illalla kun
kuuntelee, voi laittaa päälle uniajastimen ja tarina loppuu sitten, kun pitää nukahtaa.

Kuka ymmärtää erilaisuutta
Niilo ja Eemi tarvitsevat koulutyössä
apuvälineitä, mutta muussa toiminnassa näön rajoituksia ei heti huomaa, eivätkä kaverit sitä aina muista. Joskus
se voi aiheuttaa vaaratilanteita tai väärinymmärryksiä. Siksi vertaiset ovat
tärkeitä. Moni näkövammaisen lapsen vanhempi on huomannut vertaistuen merkityksen omassa ja lastensa
elämässä, vaikka arki sujuisikin hyvin.
– Erityislapsen huoltajana täytyy olla tuntosarvet pystyssä ja monta lankaa käsissä koko ajan. Tällä hetkellä
me elämme tasaista, tylsää arkea, mikä onkin ehkä parasta: ei tarvitse olla
varuillaan seuraavista tutkimuksista
ja operaatioista. Nyt on sellainen olo,
että melkein kaikki toimii harrastuksissa, koulussa, kaverisuhteissa ja arjessa. Myös lääkärikäynnit ja lääkitykset ovat tasapinossa, joten tällä hetkellä huolet ovat vähissä. Silloin kun niin
ei ole ollut, olemme saaneet jaksamiseen tosi paljon apua vertaistuesta, sanoo Katri Utriainen.
Fantasia on Eemin lempikirjallisuutta. Sivulla 30 voit lukea hänen
lukuvinkkejään 8-12-vuotiaille.
l

Eemin moniin harrastuksiin kuuluu
myös laskettelu.
l

– Parhaita keskusteluja vanhempien
kesken on syntynyt erilaisilla leireillä
ja tukijaksoilla, kun on ollut rauha istua ilman lapsia syömässä tai saunassa. Silloin uskaltaa vähän laskea omaa
suojamuuria ja puhua avoimemmin ja
silloin usein saa vastakaikua ja tukea
omiin huoliin muilta vanhemmilta.
– Vertaistapaamisista, sokkotreffeiltä ja leireiltä me vanhemmat olemme
saaneet ystäviä, joihin pidämme yhteyttä ja niin ovat saaneet pojatkin. He
odottavat jo taas innokkaasti kesän Oo
mun kaa! -leiriä ja kavereiden tapaamista. Siellä on tekemistä, jossa näön
rajoituksista ei tarvitse välittää, eikä
kukaan ihmettele ja töllistele.
Vertaistukea Utriaisen pojilla on tietysti myös kotona. ”Niilo on mun elämäni tärkein ihminen – kukaan muu ei
voi tietää miltä musta tuntuu”, oli Eemi todennut jo kuusivuotiaana.

Lue viereiseltä sivulta juttu Eemi Utriaisen koulunkäynninohjaajasta Sirpa Rislakista.
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Koulunkäynninohjaaja
poistaa oppimisen esteet
Järvenpääläisen Anttilan koulun viidesluokkalaisella, Eemi
Utriaisella, on koulussa apuvälineitä ja opiskelua helpottavia
LEENA HONKANEN

tietokoneohjelmia. Jotta hän saisi näistä kaiken hyödyn, tarvitaan avustajaa. Eemin tuki opintiellä on koulunkäynninohjaaja Sirpa Rislakki.

Teksti Leena Honkanen

K

un Sirpa Rislakki tuli heikkonäköisen
Eemin koulunkäynninohjaajaksi kesken ensimmäisen luokan syyslukukauden, hänellä oli alan koulutus ja kahdeksan vuoden työkokemus, mutta
ei kokemusta näkövammaisen lapsen
kanssa työskentelystä.
– Yhteistyön käynnistyminen Eemin kanssa otti
aikansa. Sekä minä että lapsi olimme aivan uudessa tilanteessa, mutta kevään kuluessa löysimme yhteiset kuviot ja sen jälkeen yhteistyö on ollut enimmäkseen helppoa ja mukavaa.
– Kun selvisi, että tulen jatkamaan työskentelyä
Eemin kanssa, pääsin kaksipäiväiseen Valteri-koulu
Onervan koulutukseen toisen luokan syksyllä. Siellä sain kokeilla erilaisia apuvälineitä ja laseja, joilla
simuloitiin Eemin näkökykyä. Silloin vasta oikein
ymmärsin, miten Eemi näkee ja kuinka hämmästyttävän hyvin hän on oppinut pärjäämään näöllään.

Sirpa Rislakki tuntee olevansa omalla alallaan. Hän valmistui fysioterapeutiksi, mutta koulumaailma veti puoleensa, joten hän
opiskeli koulunkäynninohjaajan tutkinnon.
Järvenpääläisessä Anttilan koulussa hän
työskentelee nyt kolmattatoista vuottaan.

Eemi sai tietokoneen kolmannella luokalla. Se on hänen henkilökohtaisessa käytössään koulussa, mutta
sitä ei voi viedä kotiin.
– Ihan äkkiä en olisi uskonut innostuvani tietokoneesta, mutta on motivoivaa nähdä, kuinka lapsen työskentely helpottuu, kun löytää hänelle sopivimman tavan käyttää konetta ja ohjelmia. Olen itsekin oppinut paljon, mistä kiitokset kuuluvat myös
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LEENA HONKANEN

Paperilta koneelle
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SIRPA RISLAKKI

Eemillä on luokan eturivissä oma paikka, jossa ovat hänen apuvälineensä. Apuvälineistä tärkein, monipuolisin ja
kätevin on tietokone.
l

digitiimissä minua auttaneille opettajille, sanoo Sirpa
Rislakki.
– Eemin ohjaajana pääasiallinen tehtäväni on
oppimateriaalien muuntaminen hänelle soveltuvaan muotoon. Skannaan kokeita, monisteita ja työkirjoja ja siirrän ne muistitikulla OneNote ja PDFXChange Viewer -ohjelmille, jolloin Eemi voi kirjoittaa vastaukset suoraan skannattuun pohjaan sen
kokoisella fontilla, jonka näkee. Käsin kirjoittaminen veisi liikaa tilaa, koska käsiala on niin suurta,
ettei se mahdu riveille.
– Myös kokeisiin Eemi vastaa tietokoneen avulla
ja minä tulostan koevastaukset opettajalle. Näin Eemille palautuu samanlainen paperinen arviointi kuin
muillekin oppilaille.
– Koulussa meillä on käytössä myös Edison-oppimisalusta, johon voi tehdä muistiinpanoja, kirjoituksia ja saneluja. Edisonin ja OneNoten tiedostot
ovat pilvessä, joten Eemi pääsee niihin myös kotona
omalla koneellaan.

Turvallinen ympäristö
– Ensimmäisellä luokalla Eemin luokkahuone oli pohjakerroksessa lähellä ulko-ovea, mutta nyt luokka on
siirtynyt yläkertaan. Eemi oppi nopeasti kulkemaan
koulun tiloissa ilman apua. Koulussa on tehty joitakin muutostöitä, esimerkiksi luokassa lisätty valaistusta. Valoissa on himmennyskytkimet, joista valaistusta voi säätää. Ja portaissa on mustakeltaiset huomioraidat, Sirpa Rislakki kertoo.
– Liikuntatunneilla otetaan huomioon esimerkiksi pallojen koko ja väri ja jossain vaiheessa pääsemme varmaan kokeilemaan myös maalipalloa. Kun liikutaan koulun ulkopuolella, kuten suunnistuksessa

10

ja hiihdossa, minun on turvallisuussyistä oltava mukana. Liikuntaryhmässä on yli 20 poikaa, joten siellä sattuu ja tapahtuu.
– Aina joskus koulussa tulee selviteltäviä asioita.
Eemin oma opettaja on hyvä ratkomaan näitä tilanteita. Ongelmista keskustellaan ja ne puretaan.

Koulupäivä on palapeli
Sirpa Rislakkia voi pitää koulunkäynnin monitoiminaisena. Anttilan koulussa hänen työhönsä kuuluu
paljon muutakin kuin Eemin avustaminen.
– Tänä lukuvuonna työni jakaantuu kahden luokan kesken. Työskentelen ekaluokassa luokkaohjaajana sekä Eemin luokassa hänen, mutta myös muun
luokan apuna. Lisäksi olen ohjaajana muutamilla
käsityötunneilla, valinnaisaineissa, huolehdin koulumme diabeetikoista yhdessä toisen vastuuhenkilön kanssa sekä vastaan koulukuljetusten sujumisesta meidän koululla.
– Jokainen koulupäivä on palapeli, joka täytyy aikatauluttaa ja suunnitella mielessään valmiiksi jo ennen kouluun lähtöä. Joskus tunnen riittämättömyyttä, kun haluaisin tehdä enemmän ja keskittyä asioihin paremmin, mutta resurssit annetaan ylhäältä päin,
koskivatpa ne sitten ajan tai rahan käyttöä. Onneksi
työajastani on osoitettu erilliset valmistelutunnit Eemin materiaalien muuntamiseen.
– Eemin perheen kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa. Olen saanut heiltä kaiken tarvitsemani tiedon ja
myös tukea työhöni. Myös luokanopettajasta työparina on ollut valtava apu minulle kaikkina näinä vuosina. Olemme yhdessä miettineet ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja suunnitelleet myös koko luokan työskentelyä Eemi huomioiden.
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Puheenjohtajalta

Kipupisteessä

S

aavun koulumme ruokalaan, tiiraan suurennuslasin kanssa ruokalistan ja siirryn linjastolle. Samalla kun yritän saada selvää tarjottavista tuotteista työntämättä nenääni niihin kiinni, kuuntelen korvat pitkänä läheisiin pöytiin. Kuuluuko mistään
tuttuja ääniä? Linjasto on kohta kuljettu päähän asti, lautaselle (ja vähän ehkä muuallekin) olen kasannut jotakin
ruuaksi luokittelemaani, mutten vieläkään ole onnistunut
ratkaisemaan, onko pöydissä kavereita vai ventovieraita. Jos istun tuntemattomien viereen, voi ruokailusta tulla
tylsä ja yksinäinen ja samalla saatan tahtomattani loukalta jotakin tuttua, joka luulee minun mököttävän hänelle,
kun en tulekaan viereen.
Vastaavia tilanteita sattuu lähes päivittäin. Ihmiset eivät
muista mitä vammani tarkoittaa tällaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Naapurit ja kaikki ne tutut ihmiset joiden ohi kävelen vahingossa pitävät minua ylpeänä, kun en tervehdi
heitä. Olisi jatkuvasti jaksettava valistaa ja pitää tiedotustilaisuuksia ”näin kohtelet näkövammaista”. Näissä tilanteissa yksin ollessani konkretisoituu oma erilaisuuteni ja yksinäisyyteni. Kaiken keskellä olen se erilainen jota muut eivät millään tunnu oppivan ymmärtämään. Eikä oma rohkeuteni aina riitä siihen, että tulkitsisin tilanteet vain muiden tietämättömyydeksi. Mistä tiedän piiloutuvatko ihmiset minulta vain siksi, etteivät oikeasti halua olla kanssani? Jos he oikeasti haluaisivat olla kanssani, mikseivät he
tee aloitetta, edes joskus? Mikseivät he hakeudu seuraani,
kun huomaavat minun saapuvan? Kun toisten ilmeitä ei
näe, on riippuvainen omasta rohkeudesta.
Mielestäni näkövamma on ennen kaikkea sosiaalinen
vamma. Minun vammani ei ulospäin näy riittävän selkeästi, mutta vaikka näkyisikin, eivät näkevät ymmärrä kuinka
kömpelöksi ja haastavaksi näön puuttuminen tekee ihmisen sosiaalisissa tilanteissa. Kannattaa joskus analysoida
tarkemmin vaikkapa työpaikan kokouksia. Minulle on selvinnyt vasta vähitellen se, kuinka paljon näkevät kommunikoivat niissä toisilleen pelkillä eleillä, ilmeillä, katseilla
ja silmän liikkeillä. Sitä tuntee olevansa kuin se kuuluisa
virtahepo Iittalan myymälässä vähänkään tuntemattomien ihmisten kanssa ryhmätöitä aloittaessa.
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Minulle ja pojalleni Juusolle kaikkein vaikeinta näkövammaisuudessa on yksinäisyys. Se on jotain hyvin raakaa
ja riipaisevaa. Se sattuu toisina päivinä enemmän, toisina
sen onneksi pystyy unohtamaan. Itselle se on elämänmittainen kumppani, joka välillä raapii sisuksia mutta yleensä onnistun pitämään sen hallinnassa. On oikeastaan onni, etteivät omat kirjalliset taitoni riitä sen surun ja tuskan
kuvaamiseen, mitä tämä yksinäisyys meissä poikani kanssa
herättää. Keskellä tuttua ihmisjoukkoa voi tulla hyvinkin
yksinäinen olo, kun jää osattomaksi jostakin, mitä muut
näkevät. Jos ei muutoin, tämä kipupiste näkyy itselläni
epävarmuutena, pelkona mitä muut minusta ajattelevat.
Haaveilen siitä, että Juuso kutsuttaisiin koulukavereidensa synttäreille tai edes kyläilemään koulun jälkeen heidän luokseen. Haaveilen siitä, että hänellä olisi naapurustossa joku jonka kanssa leikkiä iltapäivisin ja siitä, että hän
osaisi olla hyvä ystävä heille. Haaveilen omasta ystävästä, ihmisestä jolla olisi minulle aikaa ja tilaa. Mietin, mitä
voisin vielä tehdä paremmin, jotta haaveeni toteutuisivat.
Pahimmillaan syyllistän itseni (olen huono äiti of course) ja poikaani (ei se varmaan osaa käyttäytyä ollenkaan).
Ehkä puheenjohtajana tehtäväni olisi kirjoittaa valoisammista asioista, mutta joskus on hyvä puhua niistä kipeimmistäkin aiheista. Tiedän niin monen vanhemman ja
tietenkin näkövammaisen itsensä, joita yksinäisyys satuttaa ja tiedän, ettei asioista vaikenemalla tai tekopirteydellä
lopulta pääse pitkälle. Kun uskaltaa rohkeasti kertoa miltä
tuntuu, on jo matkalla johonkin muutoksen mahdollisuuteen. Onneksi meillä on näkövammaiset
ystävämme. Ne ovat olleet minun ja Juuson pelastavia enkeleitä moneen kertaan.
Ja onneksi näkövamma ei aina tarkoita samaa kuin yksinäisyys. Meillä, pojallani ja
minullakin on vielä toivoa haaveidemme
toteutumisesta. Pitäkää toisistanne huolta ja ottakaa auringosta energiaa!
Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry
puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com
11

Vuosikokouskuulumisia

Vanhempien viikonloppu vietettiin Hämeenlinnan Aulangolla
ja samassa yhteydessä pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Tänä
vuonna ohjelmassa oli vauhdikas maalipallokokeilu, jota vetivät Joona ja Maija Somerkivi. Yhdistyksen puheenjohtaja Maija Somerkivi on Suomen naisten maalipallomaajoukkueen entinen pelaaja, joten tasokasta valmennusta saatiin.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7.4.2018 alkaen ovat:
Maija Somerkivi, puheenjohtaja
Espoo
044 532 1085
maija.somerkivi@gmail.com
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Jäsen

Varajäsen

Anna Sarén
Lempäälä
Juho Helmiharju
Ylöjärvi
Juho Kyntäjä, varapj.
Vantaa
Riitta Maatiala
Helsinki
Hanno Peuranen
Espoo
Minna Kemppi
Turku

Sirpa Bamberg
Lempäälä
Jenna Mäkelä
Aura
Minna Sutinen
Pieksämäki
Jani Pohjolainen
Pornainen
Tiia Immonen
Turku
Salla Kivelä
Hyvinkää

Vuosikertomus
2017

Lue yhdistyksen
vuosikertomus
vuodelta 2017
osoitteessa:
www.silmatera.fi
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Aikuisten viikonloput
Äitien viikonloppu

Isien viikonloppu

8.9.–9.9.2018

29.9.–30.9.2018

Inkalan Kartano, Hämeenlinna

Varjola, Kuusa

x Tule huolehtimaan itsestäsi, näkövammaisen lapsen

äiti! Hengähdystauko vertaisten parissa, lepoa ja virkistystä kauniissa kartanomiljöössä.

x Ainutlaatuinen mahdollisuus kokea vuolaana virtaa-

x Äidit majoittuvat Karhunpesässä, jossa on myös oma

van Keski-Suomen mahtikosken kuohut kumilautalla
keinuen. Varjolan koskioppaiden ohjauksessa isät laskevat 600 metriä pitkän Kuusaankosken aidolla koskenlaskulautalla. Laskun jälkeen noustaan kanavan kautta
takaisin koskenniskalle. Turvallisuusvälineet kypärät ja
pelastusliivit ovat Varjolan puolesta.

x Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjel-

x Majoitus on Pihatuvassa 2–4 hengen huoneissa.
x Illalle on varattuna pieni tallisauna, jonka löylyissä

keittiö, tupa, takkahuone ja saunaosasto. Karhunpesään
pääsee lauantaina klo 12.00 ja kotiinlähdön aika on sunnuntaina klo 15.00.
man)

x Hakemukset 5.8.2018 mennessä.
Omaisten kurssi
23.11.–25.11.2018
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

voi kerrata päivän seikkailut.

x Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen klo 12.00.

x Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
x Hakemukset 26.8.2018 mennessä.

x Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden näkövammaisten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat,
kummit, tädit, sedät jne.).

x Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kas-

vun tukemisesta, leikistä ja liikkumisesta. Kurssilla on
mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä. Viikonloppu etenee keskustellen ja yhdessä toimien, luonnonrauhassa rentoutuen ja maukkaasta ruuasta nauttien.
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x Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla ja
päättyy sunnuntaina lounaaseen.

x Hinta: 80 € sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysihoidolla ja ohjelman.

x Hakemukset 14.10.2018 mennessä.
Lisää syksyn viikonlopputapahtumia sivulla 42.
S i l m ä t e r ä
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Kirjeenvaihtoon
Erityinen Puuhapäivä

Puuhamaassa Tervakoskella järjestetään erityinen puuhapäivä perjantaina 8.6.2018 klo 11-19 erityislapsille ja heidän
perheilleen. Vietä mukava kesäretkipäivä Puuhamassa köysiradoilla, polkuautoillen, trampoliineissa hyppien ja puiston
huimissa vesiliukumäissä. Näkövammaiset lapset ry:llä on
oma infopiste päivässä, tule tervehtimään hallituksen jäseniä
Annaa ja Minnaa.
Sisäänpääsyhinnat:
l Näkövammaiset lapset ry tarjoaa jäsenilleen näkövammaisen lapsen sisäänpääsyn ilmaiseksi.
l Avustaja pääsee Puuhamaahan maksutta, jos lapsella on
näkövammaiskortti tai mukana on muu lausunto lapsen näkövammasta.
l Muut perheenjäsenet 15€/henkilö.
l Alle 3-vuotiaat maksutta.
l Ilmoittautumiset 27.5. mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta
l Käy tutustumassa paikkaan: www.puuhamaa.fi

Hei!

Olen Ella 6-vuotta. Pidän laulamisesta, musiikista, askartelusta ja poneista. Lempibändini on Haloo
Helsinki. Etsin kirjekaveria, joka osaa pistekirjoitusta. Ei ole väliä oletko tyttö vai poika, eikä iälläkään
ole väliä.
Ella Sarén
Einolantie 4 as 2
37500 Lempäälä

Postin ohje pistelähetyksille
Pistekirjoitusta sisältävä lähetys
otetaan kuljetettavaksi maksutta kaikkiin maihin, kun lähettäjä on näkövammainen yksityishenkilö. Sokeainkirjoitusta sisältävä lähetys on jätettävä kuljetettavaksi avonaisena, ja se saa
painaa enintään 7 kg. Oheinen
tulostettava kuvamerkki on kiinnitettävä lähetyksen osoitepuolelle. Oheinen tulostettava kuvamerkki on kiinnitettävä lähetyksen osoitepuolelle. Kotimaassa voi vaihtoehtoisesti merkitä lähetyksen sanalla ”sokeainlähetys” tai ”cécogramme”. Asiakaspalvelustamme voi myös pyytää tarralla olevan kuvamerkin.
posti.fi/henkiloasiakkaat/apu-ja-tuki/ohjeet.html

Mitä kivaa voi tehdä Sokeain viikolla?
Sokeain viikkoa on vietetty Suomes- Sokeain viikkoa juhlitaan lauantaina 17.11.2018 klo 9-11 näkövamsa jo vuodesta 1921, mutta harvoin maisten lasten perheiden kanssa kolmessa HopLopissa: Varistossa Vantaalla, Linnanmaalla Tampereella ja Turussa. Lähde mukaan ja tule ilse on ollut lasten juhla – nyt on! Ja
maiseen perhetapahtumaan! Tarjolla on aamupalaa ja sisäleikkipuissinusta on kiinni, kuinka paljon mei- tojen huimat leikkitilat vapaasti käytettävissä. Touhuamaan saa jäädä
vaikka koko päiväksi.
tä juhlijoita on.
l Ilmoittaudu 4.11. mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta
14
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Sokkotreffit
eli perhetapaamiset

Syksyn Oo mun kaa! -kerhot
Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden
mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan ja tavataan kavereita. Ohjauksesta vastaavat
pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho
on maksuton osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, KeskiSuomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.

Tampere

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset,
sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa
rupatella kahvi-/teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.
Syksyn tapaamiset ovat sunnuntaisin 19.8., 7.10.
ja 4.11. klo 16–18:
l Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle, maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.
l Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen
vai sokea.
l

kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12.

Turku

19.8. Vieraana
Näköpiste PolarPrint Oy.
Keskustelua näkövammaisen lapsen apuvälineistä.
l

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–
19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.
Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 26.8. mennessä, www.silmatera.fi -> Toiminta
l

Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
l
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7.10. Vieraana oikeuksienvalvonan asiantuntija Annika Tyynysniemi Näkövammaisten liitosta.
Keskustelua sosiaaliturvasta.
l
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Avustaja ei tule
pystymetsästä

K

aukana takana näyttävät olevan ne ajat kun
koulunkäyntiavustajia – tai koulunkäynninohjaajia, kuten nimitys nykyisin useimmiten
kuuluu – rekrytoitiin puolen vuoden velvoitetyöllistetyistä. Nykyavustajat ovat osaavia ja sitoutuneita, ja työsuhteet samaan kouluun ja saman lapsen avustajana jatkuvat vuosia. Oman avustettavan
tarpeisiin ja niiden muuttumiseen vastataan säännöllisellä koulutuksella.
Muutama kuukausi sitten laitoin Näkövammaiset
lapset ry:n facebook-seinälle kuulutuksen:
Onko lapsellasi loistava koulunkäyntiavustaja/koulunkäynninohjaaja? Etsin ala- tai yläkoululaisen avustajaa haastateltavaksi Silmäterä-lehteen. Jos tiedät sopivan henkilön, laita viestiä tai soita.
Tunnin päästä jo neljä äitiä oli ehtinyt ilmoittaa
lapsensa avustajan aivan loistavaksi. Lähdin siis ta-

pamaan heitä ja kysymään, mitä avustaja oikein tekee ja millaista työ kouluarjessa on.
Mukana ovat Eeva Lummelampi toisluokkalaisen
Jimin avustaja Pyhtäältä, Anette Kannisto kolmasluokkalaisen Leon avustaja Turusta, Minna Lehtinen
eskarilaisen Ellan avustaja Lempäälästä sekä Sirpa
Rislakki viidesluokkalaisen Eemin avustaja Järvenpäästä, johon tutustuimme tämän lehden sivulla kahdeksan. Kaikki he, kuten myös koulut, joissa he työskentelevät osoittautuivat keskenään erilaisiksi, mutta
kaikilla paloi into ja ilo tehdä tätä työtä.
Koulunkäynninohjaajat tekevät paljon enemmän
kuin vain muuntavat materiaaleja – he ratkovat oppimisen ongelmia ja poistavat sen esteitä. Heidän täytyy olla askeleen edellä, kun lapsi siirtyy luokka-asteelta toiselle ja ennakoida, mitä koulussa huomenna tapahtuu.

Tulisiko sinusta koulunkäynninohjaaja?
Koulunkäynninohjaaja (koulunkäyntiavustaja)
auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei
kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse.
l Työ on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan toiminnoissa.
Tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä ja
oppimiskykyä.
l Työ vaatii kärsivällisyyttä, myönteistä asennetta,
hyviä vuorovaikutustaitoja, kekseliäisyyttä, hyvää
mielikuvitusta ja järjestelmällisyyttä.
l Koulunkäynninohjaaja tai koulunkäyntiavustaja
voidaan palkata kuntaa, koulua, erityisluokkaa tai
yhtä tai useampaa oppilasta varten.
l Ongelman tai vamman laatu vaikuttaa siihen, millaista apua tarvitaan. Tehtävät suunnitellaan kussakin tapauksessa erikseen yhteistyössä vanhempien
l

ja opettajien kanssa.
l Tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta oppimistapahtumassa ja avustaa oppilasta esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa ja liikkumisessa.
l Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista oppilaan
opetuksen ja koulutyön suunnitteluun, opetustilanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen. Opetustyön tekee opettaja.
l Kehitysvammaisten ja monivammaisten koulupäivään voi kuulua myös hoitotoimenpiteitä.
l Ammatissa on osattava käyttää tarvittavia apuvälineitä sekä järjestää ympäristö liikunnalle esteettömäksi. Työssä voidaan käyttää myös korvaavia
viestintämenetelmiä kuten viittomakieltä ja pistekirjoitusta.
l Työ on yhteistyötä asiakkaiden, perheiden, opettajien, koulukuraattorien ja psykologien kanssa.
Lue lisää: ammattinetti.fi
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Eeva
haastaa
Jimin oppimaan

Teksti Leena Honkanen

Eeva Lummelampi on toisella luokalla olevan Jimi Valjakan henkilökohtainen koulunkäynnin-

LEENA HONKANEN

ohjaaja Pyhtään Huutjärven koulussa. Jimille ja Eevalle jokainen koulupäivä on seikkailu.

”Koulunkäynninohjaajan työ vaatii luovuutta. Mitä haasteita työssäni tuleekaan,
otan ne mielihyvin
vastaan. On hienoa
kun saan antaa lapselle eväitä elämään”,
sanoo Eeva Lummelampi. Hän tuli Huutjärven koululle koulunkäynninohjaajaksi
seitsemän vuotta sitten ja opiskeli ammatin oppisopimuksella.
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imillä on valtava halu oppia. Minun tehtäväni on etsiä ne keinot, jotka auttavat häntä löytämään omat
vahvuutensa, sanoo Eeva
Lummelampi.
Jimin oppimiseen vaikuttavat paitsi näkövamma, myös autistiset piirteet.
– Diagnoosin ei tule antaa rajoittaa
lasta. Jos häntä katsoo vain diagnoosin kautta, hän saattaa jäädä sen roolin vangiksi.
– Olen ollut Jimin avustajana nyt
kaksi vuotta. Tänä aikana hänen taitonsa ovat kehittyneet hurjasti ja yllättäen Jimin näkökin on osoittautunut
ennakoitua paremmaksi. Jimi lukee sekä pisteitä että mustapainettua tekstiä.
– Jimillä on koulussa paljon kavereita, jotka haluavat olla hänen kanssaan välitunneilla ja jotka kutsuvat hänet myös synttäreilleen. Jimi on itse
avoimesti kertonut luokkatovereille
näkövammastaan ja kaikki ovat saaneet kokeilla pistekirjoituskoneella kirjoittamista ja liikkumista valkoisen kepin avulla.

Koulupäivä on seikkailu
– Jimi innostuu helposti ja kokeilee
rohkeasti, mikä edesauttaa oppimista.
Minulla on kuntouttava työote ja haastan häntä kokeilemaan kaikkea samaa
kuin muutkin – mistään ei jäädä pois.
– Jimillä on oma henkilökohtainen
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oppimissuunnitelma ja opettajalla vastuu opintosisällöistä. Minulla on niiden puitteissa melko vapaat kädet toteuttaa opiskelua niin kuin se tuntuu
parhaiten toimivan, mikä Jimin kohdalla tarkoittaa useimmiten oppimista toiminnan kautta: teemme paljon
toiminnallisia harjoitteita, opiskelemme luokan ulkopuolella ja tutustumme ympäristöön.
– Aamuisin, ennen koulun alkua,
meillä on parikymmentä minuuttia
aikaa seikkailla koulussa ja sen ympäristössä. Jimin lempiretki suuntautuu
”hiljaiseen käytävään” eli käytävään,
joka on koulun poistumistie, ja jonne
muilla oppilailla ei ole pääsyä. Siellä
tuoksuukin erilaiselta kuin muualla
– vähän kuin olisi jossain tehtaassa –
mikä on tosi jännittävää. Nyt kun Jimin perhe muutti lähelle koulua, alamme vähitellen harjoitella myös reittiä kotiin.

Kaikki kasvattavat
– Koulullamme jokainen aikuinen osaa
auttaa ja ottaa huomioon Jimin. En esimerkiksi ole mukana joka välitunnilla, vaan välituntivalvoja valvoo sekä Jimin että muut oppilaat. Luokanopettajan kanssa yhteistyömme on saumatonta ja hän myös pystyy toimimaan
Jimin kanssa yhtälailla kuin minäkin.
Luokkatoveritkin saavat myös tarvittaessa olla apuna esimerkiksi liikuntatunneilla. Iltapäivätoiminnassa Jimillä ei ole omaa avustajaa, vaan
kaikki mukana olevat aikuiset pitävät
huolta Jimistä.
– Yhteistyö perheen ja avustajan välillä on minusta ehdottoman tärkeää.
Aamuisin ja iltapäivisin Jimin vanhempien tuodessa ja hakiessa Jimiä, meillä on hetki aikaa vaihtaa kuulumisia.
Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heidän pitää tietää, mitä täällä
koulussa tapahtuu. Kun yhteistyö sujuu, on aina helppo soittaa heille, jos
tulee jotain kerrottavaa.

LEENA HONKANEN

Valteri auttaa
– Autismista minulla oli kokemusta jo
ennekuin tulin Jimin ohjaajaksi, mutta näkövammaisuus ja siihen liittyvät
opiskelutekniikat olivat uutta. Kävin
Valteri-koulu Onervassa kurssin, jolta sain todella hyvät eväät Jimin ohjaamiseen. Sieltä tulee muutenkin paljon tukea ja tietoa – tarvitsee vain soittaa ja kysyä.
– Ohjaava opettaja Riitta Mecklin
käy ohjauskäynnillä meillä kaksi kertaa lukuvuodessa. Ennen ohjauskäyn-

Jimi ja Eeva käyttävät koulupäivänsä monipuolisesti eri taitoja harjoitellen ja
tietoja kartuttaen. ”Jokaiselle löytyy kyllä oma yksilöllinen tapansa oppia”, sanoo
Eeva Lummelampi.
l
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tiä laitan hänelle sähköpostilla tietoa
siitä, miten olemme edistyneet ja missä asioissa tarvittaisiin lisäohjausta. Ja
aina nämä tarpeet on otettu huomioon. Valterin palvelusta minulla on
siis vain hyvää sanottavaa.
– Ensi syksynä Jimi saa tietokoneen
apuvälineeksi ja siihen liittyen olen
elokuussa jälleen menossa Onervan
kurssille. Odotan itsekin innolla konetta, koska sen avulla Jimi pääsee käsiksi niin moneen uuteen asiaan – on
kuin pankki aukeaisi.

Jokainen oppii omalla
tavallaan
Näkövammaisen lapsen koulunkäynninohjaajan tehtäviin kuuluu oleellisena osana oppimateriaalin muokkaus, niin siis Eeva Lummelammellakin.
– Oppimateriaalien valmistukseen
minulla on varattuna aikaa aamuisin
ja kesällä useampi päivä ennen koulun
alkua. Aikaa saattaa jäädä myös koulutuntien aikana, jos lapsilla on vaikka ryhmätöitä.
– Pistekirjoitus- ja kohomateriaalien
lisäksi on tietysti paljon muuta opiskeluun liittyvää muokattavaa ja mietittävää aineistoa. Minun pitää yrittää ymmärtää, miten Jimi hahmottaa maailmaa ja miten hän ajattelee.
– Autismi vaikuttaa siihen, että
meillä on Jimin kanssa omat keskinäiset toiminta- ja opiskelutapamme.
Se ilmenee esimerkiksi niin, että kun
joku kysyy eritavoin kuin minulla on
tapana, vastauksen tuottaminen on
paljon työläämpää. Joskus taas Jimi
osaa todella yllättää – viimeksi hän yllätti kaikki englannintaidoillaan.
– Jimillä on valtavasti potentiaalia.
Kun häntä haastaa kokeilemaan asioita, taidot nousevat esiin ja hän saa
onnistumisen kokemuksia, sanoo Eeva Lummelampi.
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Leo ja Anette
– toimiva tiimi
luokkalaisen, Leo Immosen, koulunkäynninohjaaja Turun Vähä-Heikkilän koulussa. Leon ja Aneten tiimi on yhdessä jo
neljättä vuotta – aina eskarista alkaen.

A

nette Kanniston tie näkövammaisen
oppilaan ohjaajaksi kävi mutkan kautta. Alun alkaen hän valmistui viittomakielen ohjaajaksi ja työskenteli viisi
vuotta C. O. Malmin koulussa.
– C.O. Malmin koulu on kuulovammaisten koulu ja siellä ohjattavakseni
osui kuulonäkövammainen oppilas. Näin näkövammaisten opiskelutekniikat tulivat minulle tutuiksi.
Opettelin silloin myös pistekirjoituksen.
Viisi vuotta töitä tehtyäni jäin äitiyslomalle, jonka aikana minua kysyttiin koulunkäynninohjaajaksi
tänne Vähä-Heikkilän kouluun, jonne oli tulossa sokea poika esikoululuokalle. Tarjous kiinnosti ja niin
alkoi Leon ja minun yhteistyö.
– Meillä Turussa perusopetuksen luokilla ei ole
henkilökohtaisia avustajia, vaan olen nimikkeeltäni koulunkäynninohjaaja. Käytännössä kuitenkin
pääasiallinen tehtäväni on Leon opiskelun ohjaaminen ja kun Leon työskentely sujuu niin ohjaan
myös muita tarvittaessa. Meillä on luokalla myös
kuulovammainen oppilas, mutta hän pärjää pitkälti kuulon varassa.

vat toisensa hyvin ja ovat hitsautuneet yhteen, sanoo
Anette Kannisto.
– Leo on sosiaalinen kaveri ja hänellä on monia ystäviä, jotka ovat aina auttamassa, kertomassa ja kuvailemassa jos tarvitaan. Leo liikkuu itsenäisesti kepin kanssa, eikä juurikaan tarvitse opastamista koulun alueella. Kaverisuhteet eivät vaadi aikuisten tukea

LEENA HONKANEN

Anette Kannisto on 10-vuotiaan kolmas

Teksti Leena Honkanen

Luokalla on hyvä henki
– Luokallamme on tällä hetkellä 18 oppilasta. Ryhmä
on ollut koossa ensimmäisestä luokasta asti. Opettajakin on ollut sama koko ajan. Kaikki siis tunte-
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edes välitunneilla. Leo on tuonut luokkaan positiivista erilaisuutta sekä meille
luokan aikuisille että luokkatovereille.
Vähä-Heikkilän koulussa on nelisensataa oppilasta, mutta Anette Kanniston mukaan koulussa vallitsee hyvä
ilmapiiri, eikä minkäänlaista kiusaamista esiinny oppilaiden välillä.
– Leon sokeus herättää joskus kysymyksiä ja se on normaalia. Leo tai
minä vastaamme kysymyksiin ja se
riittää yleensä tyydyttämään kysyjän
tiedontarpeen.

Oppimateriaalit sopiviksi
Koulunkäynnissä tarvittavien aineistojen muuntaminen ja valmistus näkövammaiselle soveltuvaan muotoon
muodostavat ison osan ohjaajan työstä.
– Joissakin aineissa, kuten esimerkiksi äidinkielessä ja musiikissa, Leo
ei tarvitse apua. Kirjat tulevat Celiasta ja Leo osaa niitä itsenäisesti käyttää. Kuvaamataito, käden taidot ja liikunta vaativat ehkä eniten soveltamista, kertoo Anette Kannisto.
– Kuvien ja karttojen muuntamiseen
käytän kaikkia mahdollisia tapoja, kuten sanallista kuvailua, selkään piirtämistä ja teen Leolle myös kohokuvia
Ritmuff-piirustuskalvoille. Kuvaamataidon tehtäviin piirrän koholle ääriviivat tai käytän vahanyöriä, jotka aut-

tavat värittämisessä. Leo näkee aivan
läheltä katsoessa jonkin verran, joten
joskus voimme yrittää katsoa jotakin
myös lukutelkkarista.
– Sokean oppilaan matematiikan
opetus poikkeaa eniten muiden oppilaiden opiskelutavoista. Matematiikan tunneilla menemme joskus Leon
kanssa opiskelemaan abakuksella laskemista tai matematiikan pistekirjoitusaineistoja kahdestaan johonkin rauhalliseen tilaan luokan ulkopuolelle.
– Tietokone Leolla on ollut käytössä
toiselta luokalta lähtien. Näppäinkomentoja opettelemme lisää koko ajan.
Kokeet käännän pistekirjoituskoneella
tai kirjoitan tietokoneella jolloin Leo
pystyy ne lukemaan ja tekemään itsenäisesti pistenäytön avulla. Joskus
myös skannaan ja muunnan muita oppimateriaaleja Word-tiedostoksi RoboBraille-ohjelmalla.

Osaaminen ajan tasalla
Kun oppilas kasvaa, tulee eteen aina
uusia aineita, asioita, tekniikoita ja ohjelmia, jotka koulunkäynninohjaajan
tulee ottaa haltuunsa mieluummin askelen edellä oppilastaan. Koulutus on
siis oleellinen osa työtä.
– Yhdessä opettajan kanssa olemme olleet Valteri-koulu Onervan kursseilla. Kahden päivän kurssi on aika ly-

hyt, kun omaksuttavia asioita on paljon – koulutusta voisi olla enemmänkin, pohtii Anette Kannisto.
– Alakoulun alimmilla luokilla oma
opettaja pitää langat käsissään, mutta
ylemmille luokka-asteille siirryttäessä
eri aineiden opettajia tulee lisää. Kaikilla ei voi olla samaa tietoa ja käsitystä näkövammaisen oppilaan tarpeista.
Esimerkiksi sen ymmärtäminen, että
oppimateriaalit tarvitaan etukäteen
niiden muuntamista varten, ei ole itsestäänselvyys. Ohjaajan on oltava yhteydessä monen eri tavalla toimivan
opettajan kanssa, jotta koulutyö sujuisi oppilaan näkökulmasta kitkatta.
– Leon perheen kanssa olemme olleet paljon tekemisissä alusta asti – soiteltu ja viestitelty. Nyt kun Leo on jo
niin iso ja itsenäinen, yhtä paljon tarvetta yhteydenpitoon ei ole.
Viidennelle luokalle Leo lähtee uuteen kouluun, eikä Anette tiedä vielä
omasta jatkostaan.
– Ensi lukuvuoden olen vielä Leon
ohjaajana ja toki on mahdollista, että työni jatkuu vielä sen jälkeenkin.
Koulunkäynninohjaajan työ on mielenkiintoista ja mielekästä. Joka päivä on erilainen. Opiskelen parhaillaan
liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaajaksi, joten katsotaan mitä tulevaisuus
tuo tullessaan.

Leon ja Anetten tiimi on hitsautunut yhteen neljän vuoden
aikana.
l
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Sattuman kautta
unelmatyöhön
Minna Lehtinen tekee unelmatyötään

Teksti Leena Honkanen

lempääläläisellä Lempoisten koululla
kuusivuotiaan Ella Sarénin eskari

M

inna Lehtiselle tarjoutui yllättäen
tilaisuus näkövammaisen avustajaksi, kun Ella Sarén aloitti päiväkodissa syksyllä kolme vuotta sitten.
– Olin työskennellyt lasten parissa jo 20 vuotta, ensin perhepäivähoitajana ja sen jälkeen päiväkodissa, Minna Lehtinen kertoo.
– Kun minua kysyttiin Ellan henkilökohtaiseksi
avustajaksi, olin tietysti heti kiinnostunut ja innostunut, mutta toisaalta jännitti ja pelottikin, koska minulla ei ollut mitään aiempaa kokemusta sokeudesta. Ymmärsin, että tarvitsin paljon lisää tietoa näkövammaisuudesta. Onneksi Lempäälän kunta on hyvin ymmärtänyt ja ennakoinut tarpeita ja jo keväällä ennen Ellan tuloa päiväkotiin, pääsin silloin Ikaalisissa järjestettyyn kaksipäiväiseen Sokea lapsi -seminaariin. Tietoa siellä sitten tulikin niin paljon, että yhdellä kertaa ei millään voinut omaksua kaikkea.
– Toisen kaksipäiväisen koulutuksen kävin Näkövammaisten liitossa Helsingissä jo jonkin aikaa avustajana toimittuani, mutta jokainen päivä yhdessä Ellan kanssa opettaa silti lisää jotain uutta. Arjessa ja
käytännössä täytyy testailla, mikä on hyvä ja toimiva menetelmä kussakin tilanteessa. Minulle avustajan työ on hieno ja innostava haaste, jossa omakin
maailma avartuu ja herkistyy.

LEENA HONKANEN

avustajana.

Sivussa, mutta valppaana
Lasten keskinäisessä kanssakäymisessä avustajan pitää
olla roolissaan niin huomaamaton kuin mahdollista.
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Minna Lehtinen on kirjoittanut Ellan kuvakirjaan tekstit pistekirjoituksella läpinäkyvälle kalvolle.
l
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si kysyttiin, että näenkö minä, kertoo
Minna Lehtinen.
– Joskus nämä kyselyt tuntuvat häiritsevän Ellaa, koska hän ei haluaisi sokeuteen kiinnitettävän huomiota. Ella
onkin osoittanut olevansa hyvin tasavertainen ryhmän jäsen. Hän on pärjäävä, sosiaalinen ja saa helposti kavereita. Jo päiväkodin puolella löytyi
aina niitä, jotka aidosti halusivat olla
Ellan kanssa.

LEENA HONKANEN

Leikkiä ja luovuutta

Ella Sarén opettelee eskarissa kouluun
tarvittavia taitoja henkilökohtaisen avustajansa Minna Lehtisen ohjauksessa. ”Ella on nopea ja innokas oppimaan”, kertoo Minna.
l

– Ella pongaa hyvin ääneni lapsijoukon hälinän keskeltä, vaikka puhuisin
ihan hiljaa. Näin voin antaa ohjeita vähän etäämmältäkin. Käytämme myös
pieniä merkkejä ja selkään piirtämistä aina tarvittaessa tilanteen mukaan.
Ella kyllä hoksaa ihan pienenkin koputuksen olalle. Kun olemme olleet
yhdessä jo näin kauan, meidän välinen kommunikaatiomme on kehittynyt luonnostaan.
– Avustajan työssä pitää olla läsnä ja valppaana joka hetki. Etenkin
pihaleikeissä täytyy seurata tilannetta herkeämättä – pihalla on vauhdikkaita leikkejä ja siellä voi tulla todellisia vaaratilanteita.
– Lapset ovat uteliaita ja kyselevät
paljon sokeudesta. Minultakin aluk-
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Koulupäivinä Minna hakee Ellan kotiovelta ja he kävelevät yhdessä koululle.
– Meillä koulu alkaa yhdeksältä ja
loppuu yhdeltä. Päivä päättyy ulkoiluhetkeen ja sen jälkeen kävelemme taas
Ellan kanssa kotiin. Minä palaan vielä
koululle iltapäiväksi, jolloin teen valmistelevat työt seuraavaa päivää varten tai autan iltapäiväkerhossa jos siellä on tarvetta esimerkiksi henkilöstövajeen takia.
– Eskarilaisten päivään mahtuu vielä
paljon leikkiä, satuja ja ulkoilua, mutta oikeita koulutaitojakin opetellaan,
tosin hyvin käytännönläheisesti ja toiminnallisesti. Esimerkiksi matematiikassa käytämme laskemiseen palikoita tai muita konkreettisia esineitä,
ja mittaaminen käy oman kehon osia
hyödyntäen.
– Aakkosia opiskellaan kirjain per
viikko -tahtia ja Ella osaa kirjoittaa jo

pistekirjoituskoneellakin. Itse opettelin pistekirjaimet Ellan päiväkotiaikana, mutta omatkin taidot vahvistuvat tässä samalla Ellan kanssa kirjaimia kerratessa.
– Esikouluopettajan kanssa yhteistyömme toimii ja hän ymmärtää hyvin ennakoinnin tärkeyden. Hänen
kanssaan käymme läpi tulevien päivien ja viikkojen ohjelmaa, jotta sitten
pystyn tekemään Ella varten tarvittavat materiaalit ja järjestelyt. Toki ennakoimattomia tilanteita tulee eteen
joka päivä, mutta ne ratkaistaan luovuutta käyttäen.
– Ellan kasvaessa, sanallisen kuvailun merkitys on korostunut ja pitää kuvailla yhä mutkikkaampia asioita, kertoo Minna Lehtinen. – Siinä saan pähkinöitä purtavakseni, kun mietin, miten kuvailisin jonkun nähdyn ilmiön,
kuten värit. Tuntien aikana on otettava
huomioon, että kertominen vie enemmän aikaa, kuin jos saman voisi vain
näyttää. Se on vaativaa ja haastavaa,
mutta myös luovaa ja hauskaa. Huomaan oman huomiokykyni herkistyneen ja oppineeni itsekin havainnoimaan entistä herkemmin linnunlaulun ja ympäristön äänet.
– Ensi syksynä Ella menee ensimmäiselle luokalle ja jatkan koulun puolelle Ellan kanssa. Se tuo meille molemmille taas paljon uutta opittavaa.
Nyt jo odota innolla elokuussa Jyväskylässä pidettävää Valteri-koulun kurssia koulunsa aloittavien avustajille ja
ohjaajille.

Lähtiessään kotiin, Ella käy kääntämässä tunnetilataulun viisaria: tänä iltapäivänä näyttää iloiselta.
l
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Helmi touhuaa
Tänään Helmi opettelee kehon osia

VUOROVAIKUTUS SYNTYY TOIMINNAN KAUTTA. KEHOLEIKIT OVAT HYVIÄ JA TARPEELLISIA VUOROVAIKUTUSLEIKKEJÄ. NIISSÄ ON
HYVÄ ALOITTAA VUOROTTELUN HARJOITTELU JO PIENENÄ.

Piippiip pikkunenä, Helmin nenä,
kongkong isonenä,
äidin nenä.

KEHON OSIA OPETELLAAN KÄSI KÄDEN
PÄÄLLÄ OHJATEN TUTKIMALLA JA NIMEÄMÄLLÄ OMIA, TOISEN JA NUKEN KASVOJA,
KORVIA, SORMIA JA HIUKSIA. LORUT HAUSKUUTTAVAT PIENTÄ TUTKIJAA.
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merja rukko
Erityinen äitienpäivä

P

osti toi minulle taannoin kirjeen MLL:ltä.
Kuvittelin sen liittyvän poikani iltapäiväkerhoon ja siirtelin sitä päivien ajan
edes takaisin ennen avaamista. Sen sisältö sai minut hetkeksi haukkomaan
henkeäni. Miten ihmeessä minä? Hämmästyksen jälkeen iski paniikki. Miten
minä selviän? Apua!!
Äitienpäivänä olen mukana Säätytalolla Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämässä juhlassa ja
vastaanotan Presidentin minulle myöntämän mitalin. Olen hämilläni ja tietysti myös iloinen. Ansiomerkin takana on tyttäreni ja Leijonaemot ry, jonka puheenjohtajana toimin tänä vuonna. Menneet
10 vuotta eivät ole olleet helppoja, se on pakko tunnustaa. On keinuttu siinä jumalten keinussa ylhäältä
alas ja takaisin yhä uudestaan. Jokainen korkeus on
koettu. On itketty, naurettu, pelätty ja toivottu. On
käyty läpi tunteiden koko kirjo ja otettu vastaan vertaistenkin tunteet. Uskon, että tiedät mistä puhun.
Erityislapsen vanhemmuus ei aina ole helppoa, josko milloinkaan. Meiltä odotetaan yli-inhimillisiä suorituksia vanhemmuudessa ja uupua ei saa. Olen lopullisen kyllästynyt fraasiin:” Kenellekään ei anneta
enempää kuin jaksaa kantaa” tai että ”vain erityisille vanhemmille annetaan erityisiä lapsia.” Niin. Totta on, että äidit (ja isätkin) venyvät uskomattomiin
suorituksiin lastensa takia. Vaihtoehtojahan ei anneta. Veikkaan myös, että meistä jokainen tunnistaa
itsestään loputtoman venymisen tilan. Avun pyytäminen on niin vaikeaa, että mieluummin kestää ai-
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na hiukan lisää kuin altistaa itsensä pettymykselle, ettei apua saakaan, vaikka sitä pyytää. Mutta mitä sitten, jos ei jaksakaan? Mitä jos uupuu? Olenko kelvoton äiti, jos katkean taakkani alla? Äitiydellä on
edelleen uhrautumisen vaade ja valittaminen ei ole
hyve. Ympäristön asenteet eivät yleensä helpota elämäämme. Miten monta kertaa olenkaan kuullut että
”jokainen lapsi on erityinen” ja että ”mekin olemme
lapsemme itse kasvattaneet”. Ja se apu on näillä saatesanoilla evätty.
Minä tunnustan. En ole aina jaksanut. Olen ollut
riittämätön, uupunut ja sanonut sen ääneen. Vieressä
olleista kymmenistä ihmisistä käden on ojentanut se
vertainen, toinen erityislapsen (uupunut) vanhempi
ja yhdessä olemme hengähtäneet hetken ja taas tarponeet eteenpäin. Uupumuksen kanssa voi oppia elämään ja joskus siitä voi päästä ylikin. Helppoa se ei
ole. Toipuminen lähtee siitä, kun tunnustaa, ettei ole
yli-ihminen ja sallii sen, ettei ole pakko jaksaa. On oltava armollinen itselleen. Sallimus ja armo – nuo lähes sakraalit sanat on sisäistettävä. Ja joskus on mentävä vain henkäys kerrallaan.
Äitienpäivän ansiomerkki – minut, erityislapsen
äiti kaikkine puutteineni, on katsottu sen arvoiseksi. Jokohan voin antaa itselleni anteeksi kaikki epäonnistumiseni ja riittämättömyyteni? En kuitenkaan olisi selvinnyt ilman vertaisia, toisia erityislasten äitejä ja heidän apuaan ja siksi haluaisinkin
jakaa saamani tunnustuksen kaikkien teidän kanssanne. Olemme kaikki tunnustuksen arvoisia puutteistamme huolimatta.
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Taulukamera, pistenäyttö
vai suurennuslaite
– miten koululaiselle löytyvät oikeat apuvälineet?
Näkövammaisen lapsen koulunkäynnin sujuminen vaa-

Teksti Leena Honkanen

tii apuvälineitä. Jokaisen käyttäjän kohdalla arvio siitä, mikä juuri hänelle on oikea laite, on tehtävä käyttäjän tarpeita
kuunnellen ja vaihtoehtoja kokeillen.

Marja Mikola (oik.) ohjamassa Aaro Laukkasta apuvälineen käytössä; mukana koulunkäynninohjaajat
Hanna Parta ja Nina Relander.
S i l m ä t e r ä
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K

un huomataan, että koululainen tarvitsisi apuvälineitä selvitäkseen koulutyöstä, täytyy olla tietoa
siitä, miten prosessi kulkee: keneen olla yhteydessä, kuka kartoittaa tarpeen ja tekee lausunnon, kuka myöntää laitteet ja kuka lopuksi opastaa niiden käyttöön. Monesti eri tilanteissa törmään siihen, että näistä asioista ei olla selvillä, sanoo toimitusjohtaja Tuija Ranta-Pere, näkövammaisten apuvälineitä
maahantuovasta Näköpiste Polar Print Oy:stä.
– Sokeiden tekniikoita käyttävien lasten kohdalla tilanne on
selkeämpi kuin heikkonäköisten ja he usein saavatkin tarvitsemansa välineet oikea-aikaisesti. Heikkonäköisten lasten kohdalla apuvälinekirjo on laajempi. Vanhempien on syytä olla valppaana oman koululaisensa apuvälineasioissa, ottaa selvää tarjonnasta ja olla myös mahdollisuuksiensa mukaan mukana apuvälinekartoituksessa.
– Koulunkäyntiä helpottavia laitteita on nykyisin paljon erilaisia ja niitä kannattaa vertailla. Jos pääsee tutustumaan laitteisiin jo ennakkoon esimerkiksi maahantuojien liikkeissä tai apuväline-esittelyissä, joita mekin pidämme eri puolilla Suomea, saa
kuvan siitä, mitä on tarjolla.

Miten lähdetään liikkeelle

3

Kun koulussa on huomattu, että oppilaalla on näkemiseen liittyviä ongelmia, kouluterveydenhoitaja ohjaa silmälääkärille.
Hän tekee oman lausuntonsa ja lähettää perheen kuntoutusohjaajan pakeille.
– Mikäli havaitaan, että lapsi tarvitsee joitakin apuvälineitä, kuntoutusohjaaja useimmiten ohjaa perheen kartoitukseen
esimerkiksi Näkövammaisten liittoon, Valteri-koulu Onervaan
tai vaikka meille.
– Alle 12-vuotiaiden apuvälineet myöntää pääsääntöisesti
keskussairaala. Joissakin tapauksissa koulunkäyntiin tarvittavia
apuvälineitä voi myöntää myös koulutoimi. Suomessa ei ole olemassa yhtenäistä ohjeistusta, kuinka asiassa edetään, vaan käy-

Koululaisen apuvälinehankintoihin pitää ryhtyä mieluummin etuajassa kuin viime tingassa. Apuvälineisiin harjaantuminen ottaa oman aikansa. Vaihtoehtoja on ja niitä tulee vertailla ja kokeilla.
Kuvissa:
1. Suurennuslaite Compact 7 HD
2. Pistenäytöt Actilino ja Active Braille
3. Tekstintunnistus-/daisylaite Blaze ET
l
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tännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain ja ovat siksi monenkirjavia. Valitettavasti joskus
törmää selvästi vanhentuneisiinkin tietoihin – esimerkiksi nettisivuilla saatetaan puhua vielä C-kaseteista ja -nauhureista, Ranta-Pere sanoo.

Huolellinen kartoitus

Selvitä vaihtoehdot
– Vanhemmilla tai kuntoutusohjaajilla ei voi olla tarkkaa ja ajantasaista kuvaa monenmoisista tarjolla olevista apuvälineistä. Maahantuojat tuntevat eri laitteet
ja niiden erityisominaisuudet. Siksi vanhempienkin

LEENA HONKANEN

Polar Printin IT-asiantuntija Marja Mikola tekee apuvälinekartoituksia ja opettaa asiakkaat niiden käyttöön. Hän on perehtynyt koululaisten apuvälineisiin
ja tuntee myös muiden maahantuojien laitteet.
– Tavoitteena on etsiä aina käyttäjälleen paras mahdollinen apuväline. Sen ei tarvitse olla meidän markkinoimamme malli, vaan yhtä hyvin jonkun toisen yrityksen maahan tuoma. Asiakkaan käyttötarpeen tulee
olla ensisijainen valintakriteeri, sanoo Marja Mikola.
– Ennen kartoitusta on tehtävä huolellista ennakkotyötä. Soitan etukäteen ja kyselen mahdollisimman tarkasti käytöstä ja tarpeista niin että saan kuvan, mihin ja miten laitetta tullaan käyttämään. Sel-

vitän myös jo mahdollisesti käytössä olevat apuvälineet ja niiden kunnon. Pyydän asiakasta ottamaan ne
myös mukaan kartoitustilanteeseen, jos sille on tarvetta. Varsinainen kartoitus pyritään tekemään ympäristössä, missä asiakas tulee käyttämään laitetta.
Varsinaisena kartoituspäivänä asiakkaalla on oltava
mahdollisuus kokeilla ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja.
– Apuvälinettä ei voi vain määrätä jostakin listasta diagnoosin pohjalta, vaan jokainen tarve ja tarvitsija on yksilöllinen. Jos tuntuu, että käyttäjä hyötyisi
jonkun muun maahantuojan laitteesta, käyn lainaamassa sen heiltä, kun asiakas on tulossa kartoitukseen. Toimintaperiaate on, että käyttäjä saa hänelle
parhaiten sopivan laitteen.

Näköpiste Polar Printin Marja Mikola ja Tuija
Ranta-Pere ovat näkövammaisille suunnattujen
apuvälineiden asiantuntijoita.
l
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LEENA HONKANEN

kannattaa kääntyä heidän puoleensa ja selvittää, mitä vaihtoehtoja on tarjolla.
– Kannattaa myös muistaa, että uusin tai kallein
ei aina ole paras vaihtoehto. Jossakin tapauksessa 20
vuotta vanha keksintö voi olla juuri se oikea – tarpeestahan se riippuu, Tuija Ranta-Pere sanoo.
– Kaikkia olemassa olevia apuvälineitä ei tarvitse saada, koska kaikkea ei tarvita. Ja kaikkea tarvittavaa ei usein tarvita kerralla. Siksi apuvälinelausuntoon pitää kirjata arvio myös mahdollisista tulevista
ja muuttuvista tarpeista.

Lausunto ja käyttöönotto
Kun kartoitus on tehty ja sopivat laitteet valittu, kirjoitetaan lausunto. Se on paperi, jonka perusteella laitteen maksaja tietää toimia. Siksi lausunto pitää laatia huolella. Alle 12-vuotiaan kohdalla lausunto toimitetaan sairaanhoitopiiriin ja 12:sta vuodesta eteenpäin se lähetetään hakemuksen (KU103) kera Kelaan.
– Lausuntoon kirjataan ne apuvälineet joita tarvitaan nyt, mutta myös optiot niistä, joita mahdollisesti tullaan myöhemmin tarvitsemaan, sanoo Marja Mikola.
– Laitteiden käytönopetus on myös ehdottomasti kirjattava lausuntoon, jotta maksajataho osaa varautua sen kustannuksiin. Ilman opetusta ei laitteista ole hyötyä ja pahimmassa tapauksessa laite jää lojumaan käyttämättömänä kaappiin. Tärkeää on, että
mukana opastuksessa olisi paitsi oppilas, jolle apuväline on myönnetty, myös hänen avustajansa ja opettajansa. Vanhempienkin on hyvä osata ainakin perustiedot laitteen toiminnasta.
– Kun apuvälineen käyttöä opetellaan, koko manuaalia ei tarvitse käydä läpi. Tärkeä on oppia ne toiminnot, joita tullaan käyttämään juuri nyt ja sitten
opetellaan tarpeiden kasvaessa lisää.
– Lausuntoon kannattaa ehdottomasti liittää myös
puhelinnumero, johon soittaa, jos käytössä ilmenee
ongelmia.
l Näköpiste PolarPrint Oy on vieraana Näkövammaiset lapset ry:n sokkotreffeillä 19.8. klo 16–18 (Jaatisen
Maja, Vellikellonpolku 1, Helsinki). Tule paikalle ja kysy
lisää näkövammaisen lapsen apuvälineistä.
Ilmoittautumiset: maija.somerkivi@gmail.com.

28

”Meille voi aina soittaa ja kysyä neuvoa, miten edetä apuvälinehankinnoissa. On mukava, kun vanhemmat soittavat
myös sen jälkeen, kun apuväline ja ohjaus on saatu ja kertovat miten homma on edennyt.” sanoo Marja Mikola.
l

Näköpiste Polar Print Oy:n maahantuomia
apuvälineitä voi kokeilla yrityksen toimistolla Helsingin Pohjois-Haagassa sopimalla ajan
etukäteen.
l Näköpiste Polar Print Oy on Polar Print Holding AB:n omistama tytäryhtiö. Polar Print
Holding AB omistaa myös Polar Print in Ruotsissa.
l Marja Mikola
puh. 09 6150 0124, 0400 407 961
marja.mikola@polarprint.fi
l Tuija Ranta-Pere
puh. 09 6150 0123, 0400 885 301
tuija.ranta-pere@polarprint.fi
l
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Minja

Valkolakkia
metsästämässä
Minja Survonen on syntymäsokea turkulaisnuori.

J

äljellä on kevään helpoin lukiosuoritus: valkolakin pitäminen päässä. Kun luet tätä, olen jo
suorittanut tämän viimeisenkin lukiotehtävän.
Keväällä 2017 alkoi todellinen valkolakin metsästys, kun osallistuin ensimmäistä kertaa ylioppilaskirjoituksiin. Hajautin kirjoitukset kolmeen kertaan
ja jokaiselta kerralta löytyy kerrottavaa.
Ylioppilaskirjoitukseni sijoittuivat hankalahkoon
aikaan. Ylioppilastutkinnon sähköistyminen oli ja on
edelleen kesken, ja kohdalleni osui sekä ”paperisia”
että sähköisiä ylioppilaskokeita. Ennen kirjoituksia
anoin erityisjärjestelyjä Ylioppilastutkintolautakunnalta (YTL). Erityisjärjestelyjä olivat esimerkiksi näkövammaisten korvaavat tehtävät ja lisäaika. Sen jälkeen alkoivat kirjoitukset.
Paperikokeet ovat pian historiaa, joten niille en suo
enempää palstatilaa. Sähköiset kokeet toivat enemmän uutta tullessaan. Sähköisiä kokeita en tehnyt
näkevien tapaan Abitti-järjestelmässä. Sain tehtävät
elektronisina muistitikulla sekä erityisjärjestelyiden
mukaisesti myös pistekirjoituksella. Lopuksi tehtävät
lähetettiin YTL:ään ilman mitään tulostusvaihetta.
Ensimmäisellä kirjoituskerralla kirjoitin sähköisenä
yhteiskuntaopin. Itse koe sujui mutkattomasti, mutta
koevastauksien siirto YTL:ään kangerteli. Silloin koevastaukset lähetettiin vielä muistitikulla, ja vastaus-
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ten siirtäminen sähköiseen järjestelmään oli YTL:än
tehtävä, joka ei kokeeni kohdalla ihan sujunut. Kun
muut saivat viralliset arvosanansa, minä sain kuulla,
että vastausteni näkymisessä on ongelma. Koulu olisi hoitanut asiaa, mutta kärsimättömänä otin puhelimen käteeni ja aloin soitella YTL:än tutkintosihteereille. Arvosanani sain vuorokauden päästä.
Toisella kerralla kirjoitin filosofian. Sain tehtävät
pistekirjoituksella, mutta muistitikku oli jäänyt lähettämättä. Onneksi sain alle tunnissa kokeen alkamisesta myös elektroniset tehtävät. Filosofia ja yhteiskuntaoppi olivat sähköisinä reaalikokeina melko samanlaisia. Kummassakin oli tekstimuotoisella tehtävällä korvattu videotehtävä.
Viimeisellä kerralla kirjoitin ruotsin. Kuullunymmärtämisosuus oli kirjallisen kokeen kanssa samassa, mikä aiheutti sen, että istuin valvojan kanssa erillisessä luokassa tekemässä koettani. Näkövammaisten kuullunymmärtämisosuus oli suunniteltu niin,
että kokeen valvoja toisti äänitteet, kun kokelas niin
pyysi. Ongelmana oli erään videotehtävän kohdalla
se, että kelaaminen oli hankalaa, kun ei itse pystynyt
kelaamaan tehtävää. Tästä lähti jo kritiikkiä YTL:ään.
Muuten sähköiset kokeet sujuivat samaan tapaan
kuin perinteisetkin. Itse toivoisin kuitenkin, että korvatun tehtävän kohdalla lukisi, että se on korvattu
tehtävä. Näin olisi helpompi antaa YTL:ään palautetta mahdollisesti tehtävän epäreilusta toteutuksesta. YTL onneksi kehittyy: kolmannella kirjoituskerralla näkövammaisten arvosanatkin siirrettiin jo sähköisesti. Kehityksestä huolimatta sanon YTL:älle kolme sanaa: en jää kaipaamaan.
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Fantasiaa ja jännitystä
Eemi Utriainen (11) on ahkera lukija. Seuraavassa hän
kertoo lempikirjoistaan, joita suosittelee myös ikätovereilleen. Kaikki kirjat löytyvät Celia-kirjastosta.

Magnus Chase -sarja

Harry Potter -sarja
Harry James Potter on poika, joka
uskoi lapsena olevansa omituinen,
koska Vernon-setä ja Petunia-täti
kohtelivat häntä huonosti. 11 vuotta täytettyään Harrylle selviää, että hän on velho ja tästä alkaa suuret
seikkailut. Tylypahkassa hän opiskelee velhoksi ja samalla hän taistelee pimeän lordia vastaan ystäviensä kanssa. Sarjassa on ilmestynyt
kahdeksan kirjaa. Kirjailija on J.K.
Rowling. Sarjassa parasta on hienot
paikkojen ja henkilöiden kuvailut,
ja mielikuvitus kaikissa tapahtumissa ja juonen käänteissä. Suosittelen
sarjaa yli 8-vuotiaille.
Harry Potter ja viisasten kivi
Harry Potter ja salaisuuksien kammio
l Harry Potter ja Azkabanin vanki
l Harry Potter ja liekehtivä pikari
l Harry Potter ja Feeniksin kilta
l Harry Potter ja puoliverinen prinssi
l Harry Potter ja kuoleman varjelukset
l Harry Potter ja kirottu lapsi
l
l
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Magnus Chase on poika, joka joutui kadulle äitinsä kuoltua. Hänellä
oli kuitenkin ystäviä, jotka paljastuivat kääpiöksi ja haltijaksi. Kun Magnus kuolee, hän joutuu Valhalla-nimiseen sotureiden paikkaan. Sieltä hänen täytyy lähteä etsimään kesän miekkaa, ja tästä saa alkunsa
suuret seikkailut. Magnuksen tehtävänä on estää Ragnarokin eli maailmanlopun alkaminen. Tässä sarjassa
esiintyy skandinaavisia jumalia kuten Thor, Loki ja yli-isä Odin, joiden
maailmassa Magnus seikkailee. Kirjailijan nimi on Rick Riordan, ja kirjoja on tähän mennessä ilmestynyt
kolme. Sarjassa parasta on monet
fantasiaolennot ja yllättävät tapahtumat. Suosittelen sarjaa yli 10-vuotiaille fantasiakirjojen ystäville.
Kesän miekka
Thorin vasara
l Kuolleiden laiva
l
l

Percy Jackson -sarja
Percy on poika, joka ei tunne isäänsä, mutta myöhemmin selviää, että hänen isänsä on kreikkalainen jumala. Percy päätyy ensin salaiselle
puolijumalien kesäleirille, josta hän
lähtee seikkailuille ja yrittää samalla estää pahojen voimien suunnitelmat. Kirjoissa kreikkalaisen mytologian puolijumalat ja jumalat taistelevat titaaneja vastaan. Kirjoissa parasta on taistelukohtaukset ja fantasiahahmot. Suosittelen sarjaa historiasta ja fantasiasta kiinnostuneille
yli 9-vuotiaille.
Salamavaras
Hirviöidenmeri
l Titaanien kirous
l Labyrinttitaistelu
l Jumalten sota
l
l
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Ihmetellään kromosomeja
Vammaisuudesta kertovia lastenkirjoja ei
ilmesty turhan tiheään. Norio-keskus jatkaa nyt muutama vuosi siten Leivotaan
ihminen -kirjalla aloittamaansa sarjaa.
Nyt ilmestynyt Ihmetellään kromosomeja avaa lapsille erilaisuuden, kehitysvammaisuuden ja kromosomipoikkeavuuksien maailmaa. Tällä kertaa Leivotaan ihmisestä tutut Emma ja Joonas lähtevät etelänlomalle ja tapaavat matkalla kehitysvammaisen
Anna-tytön.
– Lasten havainnot ihmisten erilaisuudesta tulevat esille missä ja milloin tahansa, ei vain kysyttäessä tai kun siihen annetaan lupa. Siksi Ihmetellään
kromosomeja -kirjan tarina sijoittuu lomamatkalle:
lentokoneeseen, altaalle ja rannalle, kertoo kirjan
tarinan kirjoittanut Sanna Kalmari.
Ihmetellään kromosomeja on tarkoitettu keskustelun herättäjäksi ja välineeksi lapsen ja aikuisen
välisiin keskusteluihin.
– Kirja soveltuu kaikille, mutta aivan erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä tai suvussa on to-

dettu kromosomimuutoksia”, kuvailee kirjoitustyöhön osallistunut periytyvyysneuvoja Ulla Parisaari. – Lapsella on oikeus saada tietoa ja oppia oikeat
sanat, joilla puhua asioista. Tämä korostuu silloin,
kun kehitysvammaisuus tai kromosomipoikkeavuudet koskettavat lasta henkilökohtaisesti hänen itsensä tai lähipiirin kautta ja lapsen täytyy osata
vastata esimerkiksi kavereiden kyselyihin.

Sanna Kalmari, Ulla Parisaari, Ilona Partanen
Ihmetellään kromosomeja, Norio-keskus
Hinta on 10 €, tilaukset norio-keskus.fi/julkaisut
Kirja on toteutettu Veikkauksen tuotoilla

l

Ilona Partasen hehkuva kuvitus vie lukijan kromosomien maailmaan.
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Haloo Nepal,
mitä kuuluu?
Teksti Leena Honkanen Kuvat Kirsti Kirjavainen

Nepal on pieni vuoristoinen valtio Himalajan rinteillä. Köyhässä maassa vammaisten ihmisten asema voi olla hankala, mutta työ paremman tulevaisuuden
eteen on käynnissä.

E

läkkeellä oleva Suomen Lähetysseuran entinen työntekijä ja nykyinen vapaaehtoinen,
Kirsti Kirjavainen, viettää vuosittain kolmisen
kuukautta Nepalissa kiertäen kouluissa, joissa opiskelee näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia oppilaita. Samalla hän vie perille Suomesta lahjoituksena saatuja ja vanhoja tietokoneita, älypuhelima, lelu-
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ja, urheiluvälineitä ja vaatteita.
– Nepalissa sokeiden asiat ovat selvästi kohentuneet viime vuosina, sanoo maassa kolmekymmentä vuotta työskennellyt Kirsti Kirjavainen. – Koulukäyntimahdollisuudet ja sitä myötä vammaisten ihmisten koulutustaso on noussut ja pääsy työelämään
helpottunut. Työn kautta vammaiset ihmiset ovat tul-
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l Näkövammaisten oppilaiden aamunavaus (kuva viereinen sivu alhaalla) ja 10. luokka (kuva vasemmalla ylhäällä) Dharanin sokeitten koululta. Koulussa lasten pitää pärjätä aika omatoimisesti, avustajia ei suomalaiseen tapaan ole. Dhadingin
koulun asuntolassa (kuva ylhäällä oikealla) asuu 25 lasta. Asuntolanhoitaja ja keittäjä muodostavat henkilökunnan. Lisänä
on työllistetty opiskelija, joka antaa näkövammaistaitojen opetusta aamuisin ja koulun jälkeen. Omat huoneensa ja vaatteensa lapset pitävät siistinä itse.

leet näkyväksi yhteiskunnassa. Vielä jokin aika sitten,
ja varmasti osin nykyäänkin, vammaisten lasten piilottelu ja häpeily ovat olleet Nepalissa arkipäivää. Nyt
koulutettujen nuorten saavutuksia esitellään ylpeänä.
Hyvä esimerkki esille tulemisesta on Nepalin päälehden, Nepali Timesin, juttusarja vammaisten ihmisten
elämäntarinoista. Toinen on vammaiskorttia käyttävien määrän valtava lisääntyminen.

sellaiseksi, että kaikilla – myös köyhimmillä ja kastittomilla lapsilla – olisi tilaisuus koulunkäyntiin.
– Kun menee kouluihin paikanpäälle ja katsoo itse, miten asiat ovat, voi tehdä havaintoja ja esittää
parannuksia. Kierrän myös kuntien ja valtion virastoissa puhumassa vammaisten ihmisten elinehtojen
parantamiseksi.

Kouluun pääsy on etuoikeus
– Nepalissa on vain yksi sokeainkoulu, mutta näkövammaiset lapset opiskelevat integroituina useissa tavallisissa kouluissa. He tulevat kouluun usein pitkien ja vaikeakulkuisten matkojen takaa ja asuvat lukukausien aikana asuntolassa. Ennen koulutunteja tai
koulupäivän päätyttyä he opiskelevat näkövammaistaitoja kuten pistekirjoitusta, Kirsti Kirjavainen kertoo.
– Tietokoneet ja älypuhelimet ovat sokeille avain
parempaan koulutukseen ja tulevaisuuteen. Moni
lapsi, joka on saanut mahdollisuuden oppia tietokoneen käytön, on pystynyt jatkamaan opintojaan aina
maisterin tutkintoon asti ja se on nepalilaisessa yhteiskunnassa suuri työllistymisvaltti – siellä kun yleinen koulutustaso ei ole vielä kovin korkea.
– Omalla agendallani näen tärkeimmäksi yhteiskunnan rakenteiden ja tukiverkostojen saattamisen
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Vammaiskortista tuli suosittu

Tieto vammaiskortin olemassaolosta on
kiirinyt viime vuosien aikana yhä useimpien korviin. Esitteitä on koulujen, virastojen ja
kansalaisjärjestöjen toimistojen seinillä.
l
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– Perheet eivät vielä osaa hakea vammaiselle lapselleen ja nuorelleen niitä etuuksia, joita jo olisi saatavilla. Tiedon viemiseksi
köyhille alueille ja syrjäisiin kyliin on tehtävä työtä, sanoo Kirsti Kirjavainen.
– Viime vuosien suurimpia edistysaskeleita on ollut vammaiskortin käytön yleistyminen. Kortilla saa erilaisia palveluita ja taloudellista tukea riippuen vamman vaikeusasteesta. Kortti on ollut olemassa jo pitkään, mutta sen käytöstä on alettu tiedottaa
vasta kymmenisen vuotta sitten. Esitteitä on jaettu ja kiinnitetty
koulujen ja kunnantalojen seinille. Vähitellen into hakea korttia
on lisääntynyt ja sen myöntämiskriteeritkin selkiytyneet. Kortin
saamisen ehtona on tietenkin lääkärintodistus, mutta myös syntymätodistus tarvitaan – ja sitä Nepalissa ei kaikilla ole.
Kortteja on neljää eri kategoriaa vamman vaikeusasteesta riippuen ja sillä voi saada monenlaisia hyödyllisiä etuja. Punainen
kortti on tarkoitettu kaikkein vaikeimmin vammaisille – pelkästä sokeuden perusteella sitä ei voi saada. Punaisen kortin haltija
on myös oikeutettu suurimpaan taloudelliseen tukeen. Sinisen ja
keltaisen kortin haltijat hekin saavat rahallista tukea. Muita kortinkäyttäjien etuja ovat esimerkiksi edullisemmat matkat julkisessa liikenteessä, apu paperi- ja pankkiasioissa sekä juridinen apu.
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Nepalilainen vammaisjärjestö Forward Looking tekee työtä
syrjinnän ja väheksynnän ehkäisemiseksi ja asenteiden muuttamiseksi. Ja asenteet ovat jo muuttuneet: koulutetut vammaiset ovat ylpeitä saavutuksistaan, monet ovat saaneet työpaikan ja perustaneet perheen. Oma perhe nostaa myös statusta.
Siksi hääkuvia, perhepotretteja ja lasten kuvia esitellään mielellään. Sokeiden vanhempien näkevät lapset joutuvat jo ihan pienestä pitäen opastamaan vanhempiaan esimerkiksi työmatkoilla, mutta se ei ole tavatonta maassa, jossa monet lapset muutenkin joutuvat tekemään työtä pienestä pitäen.
l

Suosituimpia akateemisia opintoaloja ovat tällä hetkellä
sosiaaliala, juridiikka, opettajan opinnot ja radiotyö. Vammaisradion
haastattelijana sokea kummioppilas Ramesh Pradhan Dharanissa.
l

Kirsti Kirjavainen on työskennellyt Nepalissa yli kolmekymmentä vuotta ja jatkaa nyt eläkkeellä ollessaan vapaaehtoisena. Kuvassa Kirstin kanssa koululainen Sita, joka kertoi elämästään Silmäterässä 3/2015.
l
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Opiskelevat nuoret voivat saada stipendin Forward Looking
-järjestöltä, mutta se ei kata kaikkia kuluja. Lisätienestejä ansaitaan ravintolamuusikkoina tai hierojina.
l
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Toisen asteen opintoja aloittamassa
Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

T

oisen asteen opintojen aloittaminen on nuorelle suuri askel. Taakse jää tuttu ja turvallinen kotikoulu opettajineen, avustajineen
ja kavereineen. Uuteen kouluun siirtyminen hermostuttaa usein niin nuorta kuin koko perhettä, ja itse uuteen koulun sopeutumisen lisäksi
ajankohtaisiksi tulevat monet muutokset niin koulunkäynnin järjestelyissä kuin sosiaaliturvassakin.
Nuoren kuntoutusrahaa voi saada 16 vuotta täytettyään, alle 16-vuotiaan vammaistuki muuttuu
16 vuotta täyttäneen vammaistueksi, opintoihin
tarvittavaa henkilökohtaista apua on haettava, kuten myös mietittävä, miten kouluun kuljetaan ja lisäksi mieltä saattaa painaa uuden opinahjon valmiudet kohdata näkövammainen opiskelija.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Kuten alle 16-vuotiaan vammaistuki, myös 16
vuotta täyttäneen vammaistuki on kolmiportainen. Tuki jakautuu perustukeen, korotettuun ja
ylimpään tukeen. Sokeat henkilöt ovat oikeutettuja ylimpään vammaistukeen. Henkilö on oikeutettu vammaistukeen, mikäli hänen toimintakykynsä
on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään yhden vuoden ajaksi. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun henkilöllä on vaikeuksia esimerkiksi huolehtia itsestään, tehdä kotitaloustöitä tai suoriutua opiskelutehtävistä. Lisäksi vammasta tulee aiheutua haittaa, ohjauksen
ja valvonnan tarvetta tai avuntarvetta. 16 vuotta
täyttäneen vammaistukea haettaessa on tärkeää,
että hakemuslomakkeeseen tulevat mahdollisimman tarkasti ja laajasti kirjatuksi niin henkilön oma
avuntarve kuin myös kustannukset.

si itse selviä mutta, joita hän tekisi itse, jos hänellä
vammaa tai sairautta ei olisi. Perusopetuksen aikana koulunkäynnin avun järjestämisvastuu on koululla, mutta toiselle asteelle siirryttäessä on tärkeää ymmärtää, että opinnoissa mahdollisesti tarvittava henkilökohtainen apu tulee hakea kunnalta.
Työhön ja opiskeluun henkilökohtaista apua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin henkilö sitä tarvitsee. Opinnoissa tarvittavaa avun määrää on syytä
arvioida ajoissa ja päivittää palvelusuunnitelmaan
sen mukaan.

Kuljetuspalvelut
Edelleen toiselle asteelle siirryttäessä tulee pohdittavaksi, miten kouluun kuljetaan. Opiskelupaikka
saattaa olla merkittävästi kauempana kuin vanha
koulu eikä toisella asteella opetuksen järjestäjällä ole samanlaista vastuuta oppilaitokseen kulkemisesta kuin perusasteella. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu kuuluu kuitenkin kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten kunnan on järjestettävä kuljetuspalvelut sellaiselle vaikeavammaiselle, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä ilman
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Lisää tietoa:
kela.fi/kelan-etuusohjeet
nkl.fi/etuusohjeet

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua sellaisissa tavanomaiseen
elämään liittyvissä toimissa, joista vaikeavammainen henkilö ei vammansa tai sairautensa vuok-
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ville.ukkola@nkl.fi
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Vaativaa erityistä tukea oppimisen
ja koulunkäynnin tueksi

V

aativan erityisen tuen kehittäminen osana yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä on käynnistynyt ja alan keskeiset toimijat
aloittaneet vaativan erityisen tuen ohjausja palveluverkostojen eli VIP-verkostojen muodostamisen. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön
toiminta tapahtuu.
Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja
syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen
on pitkän tähtäyksen tavoite.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän (2015-2017)
loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli näiden oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Lisäksi heille tarjottavaa tukea ei aina järjestetä normiston edellyttämällä tavalla. Kunnissa ja kouluissa on tällä hetkellä tilanteita, joissa oppilas esimerkiksi ollessaan useita viikkoja tutkimus- tai kuntoutusjaksoilla ei saa opetusta lainkaan. Joskus hänet
on syystä tai toisesta arvioitu koulunkäyntikyvyttömäksi ja jätetty sen jälkeen useiksi päiviksi tai jopa
viikoiksi ilman opetusta. Lisäksi tiedossa on kotinsa
ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulunkäynnin ja
siihen liittyvän tiedonkulun pulmia. Jokaisella oppilaalla on kuitenkin oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä
oikeus ei tällä hetkellä toteudu.
Vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitsee Suomessa arvioilta noin
10 000 lasta ja nuorta. Vaativa erityinen tuki viit-
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taa nimensä mukaisesti oppilaille tarjottavan tuen
vaativuuteen. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. Nämä oppilaat opiskelevat perusopetuksen koulujen opetusryhmissä, erityisryhmissä, kunnallisissa ja yksityisissä erityiskouluissa, sairaalaopetuksessa, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kouluissa, Elmerikouluissa tai valtion koulukotien kouluissa. Oppilailla voi olla vakavaa psyykkistä oireilua, autisminkirjoa, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja monivammaisuutta.
Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa
opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin
kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi
toiminnan etenemistä.
valteri.fi
PIIRROS: LEO IMMONEN
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Loma sydämessä
Jutta Kivimäki on näkövammaisten lasten perheille

Teksti Leena Honkanen

lomia tarjoavan Sokeain lasten tuki ry:n hallituksen
uusi puheenjohtaja. ”Loma auttaa olemaan jaksava
vanhempi”, Kivimäki sanoo.

J

utta Kivimäki toimi Näkövammaisten liiton nuorisosihteerinä 15 vuoden ajan.
Näkövammaistyö ei jäänyt kuitenkaan kokonaan
hänen siirtyessään vuonna 2014 Opetushallitukseen Erasmus + -ohjelman ohjelmaasiantuntijaksi.
– Liitosta lähtiessäni minua pyydettiin mukaan Sokeain lasten tukeen
ja samaa tietä myös sen hallitukseen.
Yhdistyksen hallituksessa on muitakin pitkään näkövammaisten lasten
ja nuorten parissa työskennelleitä ammattilaisia, joiden sydän sykkii näkövammaistyölle. Kun puheenjohtaja Eila Tarkiainen tämän vuoden alussa
kertoi, että haluaisi jättää tehtävän ja
siirtyä hallituksen rivijäseneksi, pyydettiin minua hänen työnsä jatkajaksi, kertoo Kivimäki.
– Sokeain lasten tuki ry:n tehtävänä on järjestää lomatoimintaa näkövammaisille lapsille perheineen. Monet tuntevat yhdistyksen lomat tuttavallisesti ”Rillan lomina” yhdistyksen
toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korven
mukaan. Tarjolla on eripituisia liikunta-, luonto-, kulttuuri- ja mökkilomia
ympäri vuoden – varmasti jokainen
perhe löytää niistä omansa.

Ei kurssitusta eikä
kuntoutusta
– Sokeain lasten tuen lomalla ollaan
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b Jutta Kivimäki vei nuorisosihteerinä Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaa rohkeasti uusille urille ja loi edellytykset nuorille suunnitella ja päättää itse toiminnan sisällöstä. Nyt hän rohkaisee näkövammaisten lasten perheitä tekemään irtioton arjesta.
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ennen kaikkea lomalla ilman sen kummempia kuntoutuksellisia tavoitteita, Kivimäki sanoo.
– Lomat on räätälöity osallistuvien perheiden tarpeiden mukaan. Räätälöiminen näkyy siinä, että Rilla Aura-Korpi on yhteydessä perheisiin ja käy heidän
kanssaan läpi toiveita niin ohjelmasta kuin ajankohdastakin. Esimerkiksi liikuntalomilla tehdään hyvin
paljon ennakkojärjestelyjä näkövammaisen lapsen
tarpeita ajatellen ja vuokrataan mukaan mahdolliset erityisliikuntavälineet. Näin näkövammainen
lapsi pääsee kokemaan samoja asioita kuin muutkin.
– Lomalle on mahdollista lähteä vain oman perheen kesken, mutta jos mukana on samaan aikaan
toinen näkövammaisen lapsen perhe, lomasta saattaa saada paljon enemmän irti. Vertaistuki ja vertaiskaverit ovat tärkeitä ja toiselta perheeltä oppii. Jos
vaikka lapset ovat tuttuja toisilleen jo aiemmilta leireiltä tai koulun tukijaksoilta, vanhempien kannattaa suunnitella perheille yhteistä lomaa.

Sokeain lasten tuki ry on perustettu 1964 ja sen rahoituksesta vastaa 2001 perustettu Sokeain Lasten Tukisäätiö.
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea näkövammaisten lasten hyvinvointia järjestämällä lomia ja tapahtumia perheille, joiden näkövammainen lapsi on alle 12-vuotias. Samanaikaisesti lomalle osallistuu yleensä kaksi perhettä. Tarvittaessa lomilla on ohjaaja/avustaja mahdollistamassa perheen
yhteistä lomanviettoa. Mökkilomat ovat oman perheen kesken vietettäviä lomia.
Lomat ovat ilmaisia ja niille päästäkseen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Lepoa tai toimintaa – tai molempia

Heinäkuu

– Joskus loma on parhaimmillaan sitä, että pääsee
valmiiseen ruokapöytään, saa nukkua jos nukuttaa,
eivätkä arjen velvollisuudet pyöri ympärillä. Lastenhoitoapukin voi olla tarpeen, jotta vanhemmat saavat omaa aikaa. Ohjattua toimintaa lomalla voi olla,
mutta ei välttämättä. Se riippuu perheen omasta halusta. Palautteissa korostetaan paljon sitä, että parasta lomalla on ollut koko perheen yhdessä olo ja yhdessä tekeminen, Jutta Kivimäki kertoo.
– Lomajonomme ovat tällä hetkellä lyhyemmät
kuin vuosiin. Tulevana syksynä istumme miettimään,
mikä siihen on syynä ja miten meidän tulisi päivittää toimintaamme. Parhaan lähtökohdan pohdinnalle saamme tietenkin perheiltä, heidän palautteistaan. Toivoisin myös, että saisimme jostakin osviittaa
siitä, miksi jotkut perheet eivät käytä mahdollisuutta hakeutua lomalle. Syynä voi olla vaikka väsymys.
Vammaisen lapsen vanhemmat joutuvat usein lapsensa asioita hoitaessaan hakemusviidakkoon, joka
uuvuttaa. Tätä uupumusta haluamme juuri helpottaa.
Jotta vanhemmat jaksaisivat olla lapselleen rakastavia vanhempia, eikä vain asioiden hoitaja, heillä pitää
olla mahdollisuus myös lepoon ja rentoutumiseen.

b 16.–20.7. Backaro, Nötö, Saaristomeri, tilaa yhdelle perheelle
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Seuraavilla tämän vuoden lomilla on vielä tilaa ja tapahtumiin olette tervetulleita, vaikka olisittekin jo osallistuneet yhdistyksemme lomalla.

Toukokuu
b 26.5. Perheiden luontopäivä klo 11-15, Kainuun vaellustal-

li, Sotkamo

Syyskuu
b 6.–9.9. Hossan syysseikkailu – nuku yö ulkona, Hossan ret-

keilyalue, yhteistyössä Malike ja Sokeain lasten tuki ry.
Haku 14.6. mennessä netissä.
Lisätietoja: Soile Honkala, Malike
b 22.9. Perheiden luontopäivä, Repovesi, mukaan mahtuu
useita perheitä
Tiedustelut info@sokeainlastentuki.com

Lokakuu
b 18.–21.10. Ilo liikkuu, Espoo 4 pv, tilaa kolmelle perheelle

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
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Näkövammaisten liitto ry
Pitkä kuuma kesä 2018

Ja mä aion elää sen... Vuoden 2018 kesäleiri järjestetään leiriläisten toiveet huomioiden idässä.
Ruotsista katsottuna. Viikolla 28 suuntanamme on
Lohja ja siellä Kanneljärven opisto.
Pitkä kuuma kesä… sen saat ja se mullistaa sun maailmas…
l Tänä vuonna valitset yhden aiheen, jota haluat kesäleirillä tehdä useana iltapäivänä. Monessa pajassa projekti saa arvoisensa huipennuksen valmiina tuotteena.
Vaihtoehdot viikkopajaksi ovat leikkimökkipaja, musapaja, yrityspaja, Nousu eli uusi Putous ja urheilupaja. Mökkipajassa rakennetaan viikossa oikea leikkimökki alusta alkaen. Musapajassa taas nautimme musiikin
ilosta ja luomme uutta bändin tavoin. Yrityspajassa perustetaan leiriyritys ja tuotetaan koko leirille kauppatavaraa. Pajassa on mahdollisuus myös suorittaa hygieniapassi. Suomalaisten suosimaan Putous-sarjaan verrattava uuden Nousun paja tarjoaa tilaa humoristiselle teatterille, improvisaatiolle ja sketsihahmojen luonnille. Urheilupajassa ehdimme kokeilemaan viikon aikana useita eri lajeja ja varmasti saamme aikaiseksi kunnon hien. Leiri sisältää luonnollisesti myös suositut vakio-ohjelmat.
l Vanhoihin perinteisiin kuuluvat viimeisen illan disko, leirinuotiot- ja paralympialaiset, retki lähialueelle,
iltashow:t, saunomiset, avoimemmat pajat ja tietysti ainutlaatuinen leirihenki.
l Pitkään kuumaan kesään ovat erittäin tervetulleita kaikki 12–30-vuotiaat näkövammaiset nuoret ympäri Suomea. Saavumme Kanneljärven opistolle maanantaina heinäkuun 9. päivän iltapäivällä ja lähdemme seuraavana lauantaina 14.7. lounaalta kohti kotia.
l Kesäleirin hinta on 180 € nuorelta. Hinta sisältää ohjelman, matkat, majoituksen, ruokailun ja elämän mullistavan viikon.
l Ilmoittautumiset viimeistään 30.5. mennessä
www.nkl.fi/nuoret -sivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.
l Voit huoletta ottaa yhteyttä nuorisotoimen suunnittelijaan Teemu Ruohoseen puhelimitse 050 596 5022 tai
sähköpostitse teemu.ruohonen@nkl.fi,
jos jokin asia jäi mietityttämään tai muuten vain haluat
keskustella leiristä.
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Nuorisotoiminta

Näkövammaisten liiton nuorisotoiminta sinulle
12–30-vuotias nuori! Meillä on monipuolista toimintaa ympäri Suomea ja myös kansainvälisesti.
Pääset tutustumaan uusiin ihmisiin, viettää rentoa
vapaa-aikaa ja kokeilemaan uusia asioita.
Toiminta sisältää esimerkiksi: leirejä, työpajoja, kavereita, tapahtumia, vaikuttamista, nettiradiota, työmahdollisuuksia, keskustelua ja ihan mitä sä haluat?
Esimerkiksi teemoja on ollut: teatteri, maailma, ystävyys, jännitys, media, opiskelijaelämä, ilo, liikunta, ruuanlaitto ja musiikki.

Toimintakalenteri

Historian havinaa Tallinnassa 8.-10.6.
Nuorisotoimi tutustuu eteläisen Helsingin, eli Tallinnan
elämään ja historiaan. Toimimme tutulla avoimella ja
rennolla otteella, mutta kuitenkin varmasti kaikki huomioiden.
l Pitkä kuuma Kesä 2018 9.–14.7. Lohjalla
Perinteinen kesäleiri, jolla vietetään viikko yhdessä ja
koetaan niin pieniä kuin suuria asioita yhdessä. Viikon
aikana keskitytään valitsemaasi projektiin eli musiikkiin,
liikuntaan, kesäputoukseen, yritykseen tai kesämökin
rakennukseen.
l PM-leiri 17.–22.7. Ruotsin Åressa
Kansainvälinen leiri, jossa kaikista Pohjoismaista tulee
nuoria. Puhekieli on englanti. Suomesta lähtee n. viisi
nuorta ja opas.
l Maalaisfoorumi 13.–14.10.
Erilaisia pajoja, iltaohjelmaa, Nutorin valintakokous ja
hauskanpitoa yhdessä.
l Äänilehti Nyöri
Nuorten tekemä ja nuorille suunnattu nettiradio, joka
kuun toinen torstai.
l

Tedustelut:
Nuorisotoiminnan suunnittelijaTeemu Ruohonen
teemu.ruohonen@nkl.fi
puh. 050 596 5022
Löydä meidät myös:
www.nkl.fi/nuoret
Instagram: @nkl_nutor
Twitter: @nkl_nutor
Facebook: Ryhmä: NKL Nuorisotoimi ja henkilö: Nkl Nutor
S i l m ä t e r ä
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Nuorten viikonloppu
14.–16.9.2018
Hostel Suomenlinna, Helsinki

Syysviikonloppu
13.–14.10.2018

x Suomenlinnassa vietät mielenkiintoisen viikon-

lopun vertaiskavereiden kanssa. Historian havinaa,
muureja, tykkejä ja jännittäviä tunneleita – monia
merkittäviä nähtävyyksiä tarinoiden kera.

x Tapaaminen Helsingin Kauppatorilla perjantai-iltana noin klo 17, josta lähdetään yhdessä ohjaajien kanssa HSL:n lautalla Suomenlinnaan.

x Sunnuntaina leiri päättyy lounaaseen klo 12.00.

Vanhemmat voivat hakea nuorensa Suomenlinnasta tai Kauppatorilta.

x Leiri on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövam-

maisille nuorille, jotka hakevat rohkeutta osallistua
Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan. Täältä suunta kohti Näkövammaisten liiton kesäleiriä
2019!

x Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja
ohjelman)

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja

x Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskavereita.

Lähde nauttimaan kylpylästä, hyvästä ruoasta ja vietä
aikaa perheen kanssa.

x Hinnat:

o näkövammainen lapsi ilmainen
o saattaja 40 €

Muut perheenjäsenet:
o aikuinen 85 €
o 4–14-v. lapsi 45 €
o alle 4-vuotias ilmainen

x Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain

tervetulokahvista sunnuntain lounaaseen, kylpylän sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.

x Hakemukset 9.9.2018 mennessä.

x Hakemukset 12.8.2018 mennessä.

Näkövammaiset lapset ry

Ilmoittautumislomakkeet ja
tapahtumien lisätiedot osoitteessa:
www.silmatera.fi -> Toiminta
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Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

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

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.

näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista
tutuista leikeistä.
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
Anne Latva-Nikkola

Anne Latva-Nikkola

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

Leikkejä ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi

ja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan

– leikkejä
ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi
lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on

•

Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen
työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerho-

Oo mun kaa!

Oo mun kaa!

www.silmatera.fi

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 I TYN JÄ SENEKSI
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)

LI I TYN K A NNATUSJÄSENEKSI
Kannatusjäsenen maksu on 34 euroa vuodessa ja se sisältää Silmäterä-lehden.
Nimi
Osoite
Puhelinnumero 			

Sähköposti

LI I TYN Y HTEISÖJÄSENEKSI
Yhteisöjäsenen maksu on 20
50

euroa vuodessa (20 euron maksu ei sisällä Silmäterä-lehteä).

tai 100

Nimi
Osoite
Puhelinnumero 			

Sähköposti

T I LA A N Silmäterä-lehden vuosikerran (26 euroa)
Nimi
Osoite
Puhelinnumero 			

Sähköposti

w w w. s i l m a t e r a . f i

4. Osoite ja postitoimipaikka

Tervetuloa kesä!

