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Katso YouTubesta videoita ja tarinoita, jois-
sa lasten kuntoutukseen osallistuneet per-
heet kertovat omista kokemuksistaan.

Terveisiä Iiriksen lasten kuntoutuksesta! 
on neliosainen videosarja. Videoiden taus-
talla on kuvaa tiloista ja kuntoutusohjel-
masta sekä yhden perheen kokemukseen 
perustuva haastattelu.

Äitienpäivänä 13.5.2018 Merja Rukko vastaanotti Tasaval-
lan Presidentin antaman Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
kunnan 1. luokan mitalin kultaristein. Mitali myönnetään 
huomionosoituksena arvokkaasta työstä kasvattajana. Ar-
vostettua ja perinteikästä kunniamerkkiä on myönnetty äi-
deille jo vuodesta 1946. Merja Rukko toimii muun muas-
sa Leijonaemot ry:n puheenjohtajana ja Silmäterän lukijat 
tuntevat hänet lehtemme vakituisena kolumnistina. 
Merja Rukon kolumnit on luettavissa Silmäterän digiarkis-
ton lehdistä numerosta 2/2017 alkaen. Lue myös juttu: Ru-
kon vaikuttavat naiset  (Silmäterä) 2/2017.

OrCam on silmälasin sankoihin kiinnitettävä kame-
ra, joka tunnistaa ja lukee tekstin johdollisen kau-
kosäätimen napin painalluksella tai sormella osoit-
tamalla. Kamera lukee tekstin paperilta, mainoskyl-
teistä, puhelimen ja tietokoneen kuvaruudulta ja 
jopa tuotepakkausten kaarevilta pinnoilta. 

Näköpiste PolarPrint Oy on vieraana syksyn en-
simmäisillä sokkotreffeillä sunnuntaina 19.8. klo 
16–18 (Jaatisen Maja, Vellikellonpolku 1, Helsin-
ki).  Silloin pääset tutustumaan myös OrCamiin.

Äitienpäivän kunniamerkki 
Merja Rukolle

OrCam – uudenlainen apuväline 

Ko ke muk sia las ten 
kun tou tuk ses ta
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Leena Honkanen 
päätoimittaja

O
milta kouluajoiltani muistan miten tärkeä ja pelottava pape-
ri todistus oli. Se oli lähes ainoa yhteys koulun ja kodin välil-
lä. Siitä vanhemmat saivat tiedon koulunkäynnin sujumises-
ta – koulun ja kodin yhteistyöstä ei viisi vuosikymmentä sit-
ten tainnut kukaan puhua. Vaikka arviointi tapahtuikin aina 
numeroin, muistan monia sellaisia hetkiä, kun opettaja an-
toi tunnilla tunnustusta vaikka jostakin värikkäästä piirus-

tuksesta 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 haastat-
telemassa neljää koulunkäynninohjaajaa – ammattiryhmää, jota ei silloin 
taannoin kouluissa vielä ollut. Avustajat ovat olleet paljon puheena aina sii-
tä lähtien, kun heitä koulumaailmaan on ilmestynyt. Parikymmentä vuotta 
sitten puhe oli melkein aina negatiivista. Vika ei välttämättä ollut avusta-
jissa itsessään, vaan silloin aika yleisessä kuntien käytännössä, jossa ohjaa-
ja palkattiin puoleksi vuodeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan. Työaika saat-
toi 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 mahdollisim-
man pian johonkin parempaan.

Tänä keväänä tutustuin tyystin toisenlaiseen avustajakuvaan.  Neljän 
haastateltavani tapaamisen perusteella näkövammaisten lasten avustaja-
asiat ovat nykyisin hyvällä tolalla. Tapasin ammattitaitoisia, työhönsä si-
toutuneita ja jatkuvasti itsenään kehittäviä ja kouluttavia ihmisiä, jotka tun-
tuivat 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 ta-
voitteilleen 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 nä-
mäkin oppilaat muistavat vielä kauan.      

Kauniita sanoja, 
hyviä muistoja
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Teksti Leena Honkanen

Kaksi rohkeaa  
poikaa

”Nyt on sellainen olo, että 
melkein kaikki toimii har-
rastuksissa, koulussa ja   
kaverisuhteissa.”
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Eemi ja Niilo Utriainen ovat heikkonäköisiä poi-

kia, joilla riittää harrastuksia ja tekemistä. Kaik-

kea 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 vauvaikäi-
senä paljon sairaalassa ja molempien silmät on leikattu jo kuu-
den viikon ikäisenä. Nyt haitta-aste on 85 %. Kaihiin liittyen 
pojilla on myös korkea silmän- ja verenpaine, joka vaatii jat-
kuvaa lääkitystä. Mutta vaikka näkö on heikko, meno on kova.

– Eemin ja Niilon näkö on pitkälti samanlainen. Tasapai-
non kanssa Niilolla on Eemiä enemmän haasteita, mutta siihen pihalla ole-
va trampoliini on tuonut paljon parannusta, kertoo Juuso Utriainen.

– Kotioloissa poikien näkö ei aseta juurikaan rajoituksia itsenäiselle liik-
kumiselle, mutta epävarmuuden lisääntymisen huomaa helposti vieraissa 
paikoissa, esimerkiksi lomamatkoilla.

– Näönvarainen toimintakyky on molemmilla niin hyvä, että näkövam-
maan ei tule kiinnittäneeksi aina huomiota. Esimerkiksi rapuissa liikkumi-
nen ei tuota ongelmia, mutta urheilussa, etenkin nopeatahtisissa joukkue-
peleissä, mukana pysyminen on vaikeaa, sanoo Katri Utriainen.

Kokeile ja uskalla
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 pit-
kiä 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 valostues-
sa 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. Täl-
lä hetkellä se tarkoittaa meillä lasten itsenäistymistä ja heidän kaverisuhtei-
siinsa liittyviä asioita. Mutta pakko vain on löysätä siimaa ja antaa heidän 
kokeilla siipiään, Katri Utriainen sanoo.

Kaksi rohkeaa  
poikaa
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läpi pohjia myöten, kun hän luettelee 
lainaamiaan kirjoja, ja kertoo hiuk-
sia nostattavan jännittäviä juoniselos-
tuksia.  

– Pratsam Reader kannattaa kaikki-
en ladata, koska siihen saa kirjat nope-
asti Celiasta, neuvoo Eemi. – Illalla kun 
kuuntelee, voi laittaa päälle uniajasti-
men ja tarina loppuu sitten, kun pi-
tää nukahtaa. 

Kuka ymmärtää erilaisuutta
Niilo ja Eemi tarvitsevat koulutyössä 
apuvälineitä, mutta muussa toiminnas-
sa näön rajoituksia ei heti huomaa, ei-
vätkä kaverit sitä aina muista. Joskus 
se voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vää-
rinymmärryksiä. Siksi vertaiset ovat 
tärkeitä. Moni näkövammaisen lap-
sen vanhempi on huomannut vertais-
tuen merkityksen omassa ja lastensa 
elämässä, vaikka arki sujuisikin hyvin.

– Erityislapsen huoltajana täytyy ol-
la tuntosarvet pystyssä ja monta lan-
kaa käsissä koko ajan. Tällä hetkellä 
me elämme tasaista, tylsää arkea, mi-
kä onkin ehkä parasta: ei tarvitse olla 
varuillaan seuraavista tutkimuksista 
ja operaatioista. Nyt on sellainen olo, 
että melkein kaikki toimii harrastuk-
sissa, koulussa, kaverisuhteissa ja ar-
jessa. Myös lääkärikäynnit ja lääkityk-
set ovat tasapinossa, joten tällä hetkel-
lä huolet ovat vähissä. Silloin kun niin 
ei ole ollut, olemme saaneet jaksami-
seen tosi paljon apua vertaistuesta, sa-
noo Katri Utriainen. 

Teatteri vetää puoleensa
Eemillä on paljon kulttuuriharrastuk-
sia. – Näytteleminen, lukeminen, mu-
siikki, luettelee hän.

Tällä hetkellä teatteri tuntuu ole-
van ykkösjuttu.

– Näytelmäkerhossa kirjoitetaan 
ja harjoitellaan pieniä sketsejä josta-
kin teemasta  – nyt meillä on teema-
na sirkus – ja sitten ne yhdistetään esi-
tykseksi, jota vanhemmat saavat tulla 
katsomaan. Kerho on niin tärkeä, et-
tä yhdetkään harjoitukset ei saa jää-
dä väliin, ellen ole hirveän sairaana. 
Yläasteella olisi kiva päästä johonkin 
musiikki tai teatteripainotteiseen kou-
luun, Eemi miettii.

Näyttelemisen lisäksi musiikki kiin-
nostaa poikaa niin paljon, että hän voi-
si suunnitella vaikka laulajan uraa. Toi-
saalta ammatti voi löytyä myös koiran-
kasvattamisesta.  – Ei sellaista jalostus-
toimintaa, vaan kasvattaisin mukavia 
kotikoiria, sanoo Eemi ja rapsuttelee 
perheen kaksivuotiasta Lilli-snautseria. 

Kirjallisuuden puolella fantasia vie-
hättää Eemiä. Vaikuttaa siltä, että Ce-
lia-kirjaston kokoelmat on kahlattu 

– Parhaita keskusteluja vanhempien 
kesken on syntynyt erilaisilla leireillä 
ja tukijaksoilla, kun on ollut rauha is-
tua ilman lapsia syömässä tai saunas-
sa. Silloin uskaltaa vähän laskea omaa 
suojamuuria ja puhua avoimemmin ja 
silloin usein saa vastakaikua ja tukea 
omiin huoliin muilta vanhemmilta.

– Vertaistapaamisista, sokkotreffeil-
tä ja leireiltä me vanhemmat olemme 
saaneet ystäviä, joihin pidämme yh-
teyttä ja niin ovat saaneet pojatkin. He 
odottavat jo taas innokkaasti kesän Oo 
mun kaa! -leiriä ja kavereiden tapaa-
mista. Siellä on tekemistä, jossa näön 
rajoituksista ei tarvitse välittää, eikä 
kukaan ihmettele ja töllistele.

Vertaistukea Utriaisen pojilla on tie-
tysti myös kotona. ”Niilo on mun elä-
mäni tärkein ihminen – kukaan muu ei 
voi tietää miltä musta tuntuu”, oli Ee-
mi todennut jo kuusivuotiaana.  

l Fantasia on Eemin lempikirjalli-
suutta. Sivulla 30 voit lukea hänen 
lukuvinkkejään 8-12-vuotiaille.

l Eemin moniin harrastuksiin kuuluu 
myös laskettelu. 

Lue viereiseltä sivulta juttu Eemi Utriaisen koulun-
käynninohjaajasta Sirpa Rislakista.
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K
un Sirpa Rislakki tuli heikkonäköisen 
Eemin koulunkäynninohjaajaksi kes-
ken ensimmäisen luokan syyslukukau-
den, hänellä oli alan koulutus ja kah-
deksan vuoden työkokemus, mutta 
ei kokemusta näkövammaisen lapsen 
kanssa työskentelystä. 

– Yhteistyön käynnistyminen Eemin kanssa otti 
aikansa. Sekä minä että lapsi olimme aivan uudes-
sa tilanteessa, mutta kevään kuluessa löysimme yh-
teiset kuviot ja sen jälkeen yhteistyö on ollut enim-
mäkseen helppoa ja mukavaa.

– Kun selvisi, että tulen jatkamaan työskentelyä 
Eemin kanssa, pääsin kaksipäiväiseen Valteri-koulu 
Onervan koulutukseen toisen luokan syksyllä. Siel-
lä sain kokeilla erilaisia apuvälineitä ja laseja, joilla 
simuloitiin Eemin näkökykyä. Silloin vasta oikein 
ymmärsin, miten Eemi näkee ja kuinka hämmäs-
tyttävän hyvin hän on oppinut pärjäämään näöllään.

Paperilta koneelle
Eemi sai tietokoneen kolmannella luokalla. Se on hä-
nen henkilökohtaisessa käytössään koulussa, mutta 
sitä ei voi viedä kotiin.

– Ihan äkkiä en olisi uskonut innostuvani tieto-
koneesta, mutta on motivoivaa nähdä, kuinka lap-
sen työskentely helpottuu, kun löytää hänelle sopi-
vimman tavan käyttää konetta ja ohjelmia. Olen it-
sekin oppinut paljon, mistä kiitokset kuuluvat myös 

Koulunkäynninohjaaja 
poistaa oppimisen esteet 
Järvenpääläisen Anttilan koulun viidesluokkalaisella, Eemi 

Utriaisella, on koulussa apuvälineitä ja opiskelua helpottavia 

tietokoneohjelmia. Jotta hän saisi näistä kaiken hyödyn, tar-

vitaan avustajaa. Eemin tuki opintiellä on koulunkäynninoh-

jaaja Sirpa Rislakki. Teksti Leena Honkanen

Sirpa Rislakki tuntee olevansa omalla alal-
laan. Hän valmistui fysioterapeutiksi, mut-
ta koulumaailma veti puoleensa, joten hän 
opiskeli koulunkäynninohjaajan tutkinnon. 
Järvenpääläisessä Anttilan koulussa hän 
työskentelee nyt kolmattatoista vuottaan. 
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digitiimissä minua auttaneille opettajille, sanoo Sirpa
Rislakki.

– Eemin ohjaajana pääasiallinen tehtäväni on 
oppi materiaalien muuntaminen hänelle soveltu-
vaan muotoon. Skannaan kokeita, monisteita ja työ-
kirjoja ja siirrän ne muistitikulla OneNote ja PDF-
XChange Viewer -ohjelmille, jolloin Eemi voi kir-
joittaa vastaukset suoraan skannattuun pohjaan sen 
kokoisella fontilla, jonka näkee. Käsin kirjoittami-
nen veisi liikaa tilaa, koska käsiala on niin suurta, 
ettei se mahdu riveille. 

– Myös kokeisiin Eemi vastaa tietokoneen avulla 
ja minä tulostan koevastaukset opettajalle. Näin Ee-
mille palautuu samanlainen paperinen arviointi kuin 
muillekin oppilaille.

– Koulussa meillä on käytössä myös Edison-op-
pimisalusta, johon voi tehdä muistiinpanoja, kirjoi-
tuksia ja saneluja.  Edisonin ja OneNoten tiedostot 
ovat pilvessä, joten Eemi pääsee niihin myös kotona 
omalla koneellaan. 

Turvallinen ympäristö
– Ensimmäisellä luokalla Eemin luokkahuone oli poh-
jakerroksessa lähellä ulko-ovea, mutta nyt luokka on 
siirtynyt yläkertaan. Eemi oppi nopeasti kulkemaan 
koulun tiloissa ilman apua. Koulussa on tehty joita-
kin muutostöitä, esimerkiksi luokassa lisätty valais-
tusta. Valoissa on himmennyskytkimet, joista valais-
tusta voi säätää. Ja portaissa on mustakeltaiset huo-
mioraidat, Sirpa Rislakki kertoo.  

– Liikuntatunneilla otetaan huomioon esimerkik-
si pallojen koko ja väri ja jossain vaiheessa pääsem-
me varmaan kokeilemaan myös maalipalloa. Kun lii-
kutaan koulun ulkopuolella, kuten suunnistuksessa 

ja hiihdossa, minun on turvallisuussyistä oltava mu-
kana. Liikuntaryhmässä on yli 20 poikaa, joten siel-
lä sattuu ja tapahtuu. 

– Aina joskus koulussa tulee selviteltäviä asioita. 
Eemin oma opettaja on hyvä ratkomaan näitä tilan-
teita. Ongelmista keskustellaan ja ne puretaan.

Koulupäivä on palapeli
Sirpa Rislakkia voi pitää koulunkäynnin monitoimi-
naisena. Anttilan koulussa hänen työhönsä kuuluu 
paljon muutakin kuin Eemin avustaminen. 

– Tänä lukuvuonna työni jakaantuu kahden luo-
kan kesken. Työskentelen ekaluokassa luokkaohjaa-
jana sekä Eemin luokassa hänen, mutta myös muun 
luokan apuna. Lisäksi olen ohjaajana muutamilla 
käsityötunneilla, valinnaisaineissa, huolehdin kou-
lumme diabeetikoista yhdessä toisen vastuuhenki-
lön kanssa sekä vastaan koulukuljetusten sujumises-
ta meidän koululla.

– Jokainen koulupäivä on palapeli, joka täytyy ai-
katauluttaa ja suunnitella mielessään valmiiksi jo en-
nen kouluun lähtöä. Joskus tunnen riittämättömyyt-
tä, kun haluaisin tehdä enemmän ja keskittyä asioi-
hin paremmin, mutta resurssit annetaan ylhäältä päin, 
koskivatpa ne sitten ajan tai rahan käyttöä.  Onneksi 
työajastani on osoitettu erilliset valmistelutunnit Ee-
min materiaalien muuntamiseen.

– Eemin perheen kanssa yhteistyö on ollut suju-
vaa. Olen saanut heiltä kaiken tarvitsemani tiedon ja 
myös tukea työhöni. Myös luokanopettajasta työpari-
na on ollut valtava apu minulle kaikkina näinä vuosi-
na. Olemme yhdessä miettineet ratkaisuja ongelma-
tilanteisiin ja suunnitelleet myös koko luokan työs-
kentelyä Eemi huomioiden. 

l Eemillä on luokan eturivissä oma paikka, jossa ovat hä-
nen apuvälineensä. Apuvälineistä tärkein, monipuolisin ja 
kätevin on tietokone. 
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

S aavun koulumme ruokalaan, tiiraan suurennus-
lasin kanssa ruokalistan ja siirryn linjastolle. Sa-
malla kun yritän saada selvää tarjottavista tuot-
teista työntämättä nenääni niihin kiinni, kuun-

telen korvat pitkänä läheisiin pöytiin. Kuuluuko mistään 
tuttuja ääniä? Linjasto on kohta kuljettu päähän asti, lau-
taselle (ja vähän ehkä muuallekin) olen kasannut jotakin 
ruuaksi luokittelemaani, mutten vieläkään ole onnistunut 
ratkaisemaan, onko pöydissä kavereita vai ventovierai-
ta. Jos istun tuntemattomien viereen, voi ruokailusta tulla 
tylsä ja yksinäinen ja samalla saatan tahtomattani loukal-
ta jotakin tuttua, joka luulee minun mököttävän hänelle, 
kun en tulekaan viereen. 

 Vastaavia tilanteita sattuu lähes päivittäin. Ihmiset eivät 
muista mitä vammani tarkoittaa tällaisissa sosiaalisissa ti-
lanteissa. Naapurit ja kaikki ne tutut ihmiset joiden ohi kä-
velen vahingossa pitävät minua ylpeänä, kun en tervehdi 
heitä. Olisi jatkuvasti jaksettava valistaa ja pitää tiedotusti-
laisuuksia ”näin kohtelet näkövammaista”. Näissä tilanteis-
sa yksin ollessani konkretisoituu oma erilaisuuteni ja yksi-
näisyyteni. Kaiken keskellä olen se erilainen jota muut ei-
vät millään tunnu oppivan ymmärtämään. Eikä oma roh-
keuteni aina riitä siihen, että tulkitsisin tilanteet vain mui-
den tietämättömyydeksi. Mistä tiedän piiloutuvatko ihmi-
set minulta vain siksi, etteivät oikeasti halua olla kanssa-
ni? 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 selkeäs-
ti, mutta vaikka näkyisikin, eivät näkevät ymmärrä kuinka 
kömpelöksi ja haastavaksi näön puuttuminen tekee ihmi-
sen sosiaalisissa tilanteissa.  Kannattaa joskus analysoida 
tarkemmin vaikkapa työpaikan kokouksia. Minulle on sel-
vinnyt vasta vähitellen se, kuinka paljon näkevät kommu-
nikoivat niissä toisilleen pelkillä eleillä, ilmeillä, katseilla 
ja silmän liikkeillä. Sitä tuntee olevansa kuin se kuuluisa 
virtahepo Iittalan myymälässä vähänkään tuntemattomi-
en ihmisten kanssa ryhmätöitä aloittaessa.

Minulle ja pojalleni Juusolle kaikkein vaikeinta näkö-
vammaisuudessa on yksinäisyys. Se on jotain hyvin raakaa 
ja riipaisevaa. Se sattuu toisina päivinä enemmän, toisina 
sen onneksi pystyy unohtamaan. Itselle se on elämänmit-
tainen kumppani, joka välillä raapii sisuksia mutta yleen-
sä onnistun pitämään sen hallinnassa. On oikeastaan on-
ni, 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 koulukaverei-
densa synttäreille tai edes kyläilemään koulun jälkeen hei-
dän luokseen. Haaveilen siitä, että hänellä olisi naapurus-
tossa joku jonka kanssa leikkiä iltapäivisin ja siitä, että hän 
osaisi olla hyvä ystävä heille. Haaveilen omasta ystäväs-
tä, ihmisestä jolla olisi minulle aikaa ja tilaa. Mietin, mitä 
voisin vielä tehdä paremmin, jotta haaveeni toteutuisivat. 
Pahimmillaan syyllistän itseni (olen huono äiti of cour-
se) ja poikaani (ei se varmaan osaa käyttäytyä ollenkaan). 

Ehkä puheenjohtajana tehtäväni olisi kirjoittaa valoi-
sammista asioista, mutta joskus on hyvä puhua niistä ki-
peimmistäkin aiheista. Tiedän niin monen vanhemman ja 
tietenkin näkövammaisen itsensä, joita yksinäisyys satut-
taa ja tiedän, ettei asioista vaikenemalla tai tekopirteydellä 
lopulta pääse pitkälle. Kun uskaltaa rohkeasti kertoa miltä 
tuntuu, on jo matkalla johonkin muutoksen mahdollisuu-
teen. Onneksi meillä on näkövammaiset 
ystävämme. Ne ovat olleet minun ja Juu-
son pelastavia enkeleitä moneen kertaan. 
Ja onneksi näkövamma ei aina tarkoita sa-
maa kuin yksinäisyys. Meillä, pojallani ja 
minullakin on vielä toivoa haaveidemme 
toteutumisesta. Pitäkää toisistanne huol-
ta ja ottakaa auringosta energiaa!

Kipupisteessä
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Vanhempien viikonloppu vietettiin Hämeenlinnan Aulangolla 
ja samassa yhteydessä pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Tänä 
vuonna ohjelmassa oli vauhdikas maalipallokokeilu, jota veti-
vät Joona ja Maija Somerkivi. Yhdistyksen puheenjohtaja Mai-
ja Somerkivi on Suomen naisten maalipallomaajoukkueen en-
tinen pelaaja, joten tasokasta valmennusta saatiin. 

Vuosikertomus 
2017

Lue yhdistyksen 
vuosikertomus 
vuodelta 2017 
osoitteessa: 
www.silmatera.fi 

Vuosikokouskuulumisia

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
7.4.2018 alkaen ovat:

Maija Somerkivi, puheenjohtaja
Espoo
044 532 1085
maija.somerkivi@gmail.com

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

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

8.9.–9.9.2018
Inkalan Kartano, Hämeenlinna

x Tule huolehtimaan itsestäsi, näkövammaisen lapsen 
äiti! Hengähdystauko vertaisten parissa, lepoa ja virkis-
tystä kauniissa kartanomiljöössä. 

x Äidit majoittuvat Karhunpesässä, jossa on myös oma 
keittiö, tupa, takkahuone ja saunaosasto. Karhunpesään 
pääsee lauantaina klo 12.00 ja kotiinlähdön aika on sun-
nuntaina klo 15.00. 

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

x Hakemukset 5.8.2018 mennessä.

Isien viikonloppu 

29.9.–30.9.2018
Varjola, Kuusa

x Ainutlaatuinen mahdollisuus kokea vuolaana virtaa-
van Keski-Suomen mahtikosken kuohut kumilautalla 
keinuen. Varjolan koskioppaiden ohjauksessa isät las-
kevat 600 metriä pitkän Kuusaankosken aidolla kosken-
laskulautalla. Laskun jälkeen noustaan kanavan kautta 
takaisin koskenniskalle. Turvallisuusvälineet kypärät ja 
pelastusliivit ovat Varjolan puolesta. 

x Majoitus on Pihatuvassa 2–4 hengen huoneissa. 

x Illalle on varattuna pieni tallisauna, jonka löylyissä 
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.

Omaisten kurssi 

23.11.–25.11.2018
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

x Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden näkövam-
maisten 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. Viikon-
loppu etenee keskustellen ja yhdessä toimien, luonnon-
rauhassa rentoutuen ja maukkaasta ruuasta nauttien.

x Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla ja 
päättyy sunnuntaina lounaaseen.

x Hinta: 80 € sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysi-
hoidolla ja ohjelman. 

x Hakemukset 14.10.2018 mennessä.

Aikuisten viikonloput

Lisää syksyn viikonlopputapahtumia sivulla 42.

Kos
kenl

asku
un!
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Kirjeenvaihtoon

Mitä kivaa voi tehdä Sokeain viikolla?
Sokeain viikkoa on vietetty Suomes-

sa jo vuodesta 1921, mutta harvoin 

se on ollut lasten juhla – nyt on! Ja 

sinusta on kiinni, kuinka paljon mei-

tä juhlijoita on. 

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

Pistekirjoitusta sisältävä lähetys 
otetaan kuljetettavaksi maksut-
ta kaikkiin maihin, kun lähettä-
jä on näkövammainen yksityis-
henkilö. Sokeainkirjoitusta sisäl-
tävä lähetys on jätettävä kulje-
tettavaksi avonaisena, ja se saa 
painaa enintään 7 kg. Oheinen 
tulostettava kuvamerkki on kiin-
nitettävä lähetyksen osoitepuo-
lelle. Oheinen tulostettava ku-
vamerkki on kiinnitettävä lähetyksen osoitepuo-
lelle. Kotimaassa voi vaihtoehtoisesti merkitä lä-
hetyksen sanalla ”sokeainlähetys” tai ”cécogram-
me”. Asiakaspalvelustamme voi myös pyytää tar-
ralla olevan kuvamerkin.

Sokeain viikkoa juhlitaan lauantaina 17.11.2018 klo 9-11 näkövam-
maisten lasten perheiden kanssa kolmessa HopLopissa: Varistossa Van-
taalla, Linnanmaalla Tampereella ja Turussa. Lähde mukaan ja tule il-
maiseen perhetapahtumaan! Tarjolla on aamupalaa ja sisäleikkipuis-
tojen huimat leikkitilat vapaasti käytettävissä. Touhuamaan saa jäädä 
vaikka koko päiväksi.
l Ilmoittaudu 4.11. mennessä: 
www.silmatera.fi/toiminta  

Erityinen Puuhapäivä
Puuhamaassa Tervakoskella järjestetään erityinen puuha-
päivä perjantaina 8.6.2018 klo 11-19 erityislapsille ja heidän 
perheilleen. Vietä mukava kesäretkipäivä Puuhamassa köy-
siradoilla, 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 näkövammai-
sen lapsen sisäänpääsyn ilmaiseksi. 
l Avustaja pääsee Puuhamaahan maksutta, jos lapsella on 
näkövammaiskortti tai mukana on muu lausunto lapsen nä-
kövammasta. 
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 

Postin ohje pistelähetyksille

posti.fi/henkiloasiakkaat/apu-ja-tuki/ohjeet.html
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Syksyn Oo mun kaa! -kerhot

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden 
mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrel-
laan 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, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.

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

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–
19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Länti-
nen Pitkäkatu 37)
12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.

l  Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 26.8. men-
nessä, www.silmatera.fi -> Toiminta

l  Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, 
sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikel-
lonpolku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa 
rupatella kahvi-/teekupposen äärellä ja lapset saa-
vat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaa-
tisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat perheil-
le maksuttomia.

Sokkotreffit 
eli perhetapaamiset

l Syksyn tapaamiset ovat sunnuntaisin 19.8., 7.10. 
ja 4.11. klo 16–18:
l  Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivel-
le, maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.  
l  Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista aller-
gioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen 
vai sokea.

l  19.8. Vieraana 
Näköpiste PolarPrint Oy.
Keskustelua näkövammai-
sen lapsen apuvälineistä.

l  7.10. Vieraana oikeuksienvalvo-
nan asiantuntija Annika Tyynys-
niemi Näkövammaisten liitosta. 
Keskustelua sosiaaliturvasta.
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K
aukana takana näyttävät olevan ne ajat kun 
koulunkäyntiavustajia – tai koulunkäynnin-
ohjaajia, kuten nimitys nykyisin useimmiten 
kuuluu – rekrytoitiin puolen vuoden velvoi-

tetyöllistetyistä.  Nykyavustajat ovat osaavia ja sitou-
tuneita, ja työsuhteet samaan kouluun ja saman lap-
sen avustajana jatkuvat vuosia. Oman avustettavan 
tarpeisiin ja niiden muuttumiseen vastataan sään-
nöllisellä koulutuksella.

Muutama kuukausi sitten laitoin Näkövammaiset 
lapset ry:n facebook-seinälle kuulutuksen:

Onko lapsellasi loistava koulunkäyntiavustaja/kou-
lunkäynninohjaaja?  Etsin ala- tai yläkoululaisen avus-
tajaa haastateltavaksi Silmäterä-lehteen. Jos tiedät so-
pivan 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 te-
kee ja millaista työ kouluarjessa on. 

Mukana ovat Eeva Lummelampi toisluokkalaisen 
Jimin avustaja Pyhtäältä, Anette Kannisto kolmas-
luokkalaisen Leon avustaja Turusta, Minna Lehtinen 
eskarilaisen Ellan avustaja Lempäälästä sekä Sirpa 
Rislakki viidesluokkalaisen Eemin avustaja Järven-
päästä, johon tutustuimme tämän lehden sivulla kah-
deksan. Kaikki he, kuten myös koulut, joissa he työs-
kentelevät osoittautuivat keskenään erilaisiksi, mutta 
kaikilla paloi into ja ilo tehdä tätä työtä. 

Koulunkäynninohjaajat tekevät paljon enemmän 
kuin vain muuntavat materiaaleja – he ratkovat oppi-
misen ongelmia ja poistavat sen esteitä. Heidän täy-
tyy olla askeleen edellä, kun lapsi siirtyy luokka-as-
teelta toiselle ja ennakoida, mitä koulussa huomen-
na tapahtuu.  

l Koulunkäynninohjaaja (koulunkäyntiavustaja) 
auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei 
kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilan-
teensa vuoksi selviydy itse. 
l Työ on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä päi-
väkodeissa, 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, mil-
laista apua tarvitaan. Tehtävät suunnitellaan kussa-
kin tapauksessa erikseen yhteistyössä vanhempien 

Avustaja ei tule 
pystymetsästä

ja opettajien kanssa.
l Tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta oppimistapah-
tumassa ja avustaa oppilasta esimerkiksi pukeutu-
misessa, ruokailussa ja liikkumisessa. 
l Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista oppilaan 
opetuksen ja koulutyön suunnitteluun, opetusti-
lanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin val-
mistamiseen. Opetustyön tekee opettaja.
l Kehitysvammaisten ja monivammaisten koulu-
päivään voi kuulua myös hoitotoimenpiteitä. 
l Ammatissa on osattava käyttää tarvittavia apuvä-
lineitä sekä järjestää ympäristö liikunnalle esteet-
tömäksi. Työssä voidaan käyttää myös korvaavia 
viestintämenetelmiä kuten viittomakieltä ja piste-
kirjoitusta.
l Työ on yhteistyötä asiakkaiden, perheiden, opet-
tajien, koulukuraattorien ja psykologien kanssa. 
Lue lisää: ammattinetti.fi

Tulisiko sinusta koulunkäynninohjaaja?
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J
imillä on valtava halu op-
pia. Minun tehtäväni on et-
siä ne keinot, jotka autta-
vat häntä löytämään omat 
vahvuutensa, sanoo Eeva 
Lummelampi.

Jimin oppimiseen vai-
kuttavat paitsi näkövamma, myös au-
tistiset piirteet.

– Diagnoosin ei tule antaa rajoittaa 
lasta. Jos häntä katsoo vain diagnoo-
sin kautta, hän saattaa jäädä sen roo-
lin vangiksi.

– Olen ollut Jimin avustajana nyt 
kaksi vuotta. Tänä aikana hänen tai-
tonsa ovat kehittyneet hurjasti ja yllät-
täen Jimin näkökin on osoittautunut 
ennakoitua paremmaksi. Jimi lukee se-
kä pisteitä että mustapainettua tekstiä. 

– Jimillä on koulussa paljon kave-
reita, jotka haluavat olla hänen kans-
saan välitunneilla ja jotka kutsuvat hä-
net myös synttäreilleen. Jimi on itse 
avoimesti kertonut luokkatovereille 
näkövammastaan ja kaikki ovat saa-
neet kokeilla pistekirjoituskoneella kir-
joittamista ja liikkumista valkoisen ke-
pin avulla. 

Koulupäivä on seikkailu
– Jimi innostuu helposti ja kokeilee 
rohkeasti, mikä edesauttaa oppimista. 
Minulla on kuntouttava työote ja haas-
tan häntä kokeilemaan kaikkea samaa 
kuin muutkin – mistään ei jäädä pois.  

– Jimillä on oma henkilökohtainen 

Eeva haastaa 
Jimin oppimaan
Eeva Lummelampi on toisella luokalla olevan Jimi Valjakan henkilökohtainen koulunkäynnin-

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

”Koulunkäynninoh-
jaajan työ vaatii luo-
vuutta. Mitä haastei-
ta työssäni tuleekaan, 
otan ne mielihyvin 
vastaan. On hienoa 
kun saan antaa lap-
selle eväitä elämään”, 
sanoo Eeva Lumme-
lampi. Hän tuli Huut-
järven koululle kou-
lunkäynninohjaajaksi 
seitsemän vuotta sit-
ten ja opiskeli amma-
tin oppisopimuksella. 

Teksti  Leena Honkanen
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oppimissuunnitelma ja opettajalla vas-
tuu opintosisällöistä. Minulla on nii-
den puitteissa melko vapaat kädet to-
teuttaa opiskelua niin kuin se tuntuu 
parhaiten toimivan, mikä Jimin koh-
dalla tarkoittaa useimmiten oppimis-
ta toiminnan kautta: teemme paljon 
toiminnallisia harjoitteita, opiskelem-
me luokan ulkopuolella ja tutustum-
me ympäristöön.

– Aamuisin, ennen koulun alkua, 
meillä on parikymmentä minuuttia 
aikaa seikkailla koulussa ja sen ympä-
ristössä. 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 Ji-
min perhe muutti lähelle koulua, alam-
me vähitellen harjoitella myös reit-
tiä kotiin. 

Kaikki kasvattavat
– Koulullamme jokainen aikuinen osaa 
auttaa ja ottaa huomioon Jimin. En esi-
merkiksi ole mukana joka välitunnil-
la, vaan välituntivalvoja valvoo sekä Ji-
min että muut oppilaat. Luokanopet-
tajan kanssa yhteistyömme on sauma-
tonta ja hän myös pystyy toimimaan 
Jimin kanssa yhtälailla kuin minäkin. 

Luokkatoveritkin saavat myös tar-
vittaessa olla apuna esimerkiksi lii-
kuntatunneilla. Iltapäivätoiminnas-
sa Jimillä ei ole omaa avustajaa, vaan 
kaikki mukana olevat aikuiset pitävät 
huolta Jimistä.

– Yhteistyö perheen ja avustajan vä-
lillä on minusta ehdottoman tärkeää. 
Aamuisin ja iltapäivisin Jimin vanhem-
pien tuodessa ja hakiessa Jimiä, meil-
lä on hetki aikaa vaihtaa kuulumisia. 
Vanhemmat tuntevat lapsensa parhai-
ten ja heidän pitää tietää, mitä täällä 
koulussa tapahtuu.  Kun yhteistyö su-
juu, on aina helppo soittaa heille, jos 
tulee jotain kerrottavaa.

Valteri auttaa
– Autismista minulla oli kokemusta jo 
ennekuin tulin Jimin ohjaajaksi, mut-
ta näkövammaisuus ja siihen liittyvät 
opiskelutekniikat olivat uutta. Kävin 
Valteri-koulu Onervassa kurssin, jol-
ta sain todella hyvät eväät Jimin oh-
jaamiseen. Sieltä tulee muutenkin pal-
jon tukea ja tietoa – tarvitsee vain soit-
taa ja kysyä. 

– Ohjaava opettaja Riitta Mecklin 
käy ohjauskäynnillä meillä kaksi ker-
taa lukuvuodessa. Ennen ohjauskäyn-

tiä laitan hänelle sähköpostilla tietoa 
siitä, miten olemme edistyneet ja mis-
sä asioissa tarvittaisiin lisäohjausta. Ja 
aina nämä tarpeet on otettu huomi-
oon. 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 ko-
netta, koska sen avulla Jimi pääsee kä-
siksi niin moneen uuteen asiaan – on 
kuin pankki aukeaisi. 

Jokainen oppii omalla 
tavallaan
Näkövammaisen lapsen koulunkäyn-
ninohjaajan tehtäviin kuuluu oleelli-
sena osana oppimateriaalin muokka-
us, niin siis Eeva Lummelammellakin. 

– Oppimateriaalien valmistukseen 
minulla on varattuna aikaa aamuisin 
ja kesällä useampi päivä ennen koulun 
alkua. Aikaa saattaa jäädä myös kou-
lutuntien aikana, jos lapsilla on vaik-
ka ryhmätöitä.

– Pistekirjoitus- ja kohomateriaalien 
lisäksi on tietysti paljon muuta opiske-
luun liittyvää muokattavaa ja mietittä-
vää aineistoa. Minun pitää yrittää ym-
märtää, miten Jimi hahmottaa maail-
maa ja miten hän ajattelee. 

– Autismi vaikuttaa siihen, että 
meillä on Jimin kanssa omat keski-
näiset 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 yl-
lätti kaikki englannintaidoillaan. 

– Jimillä on valtavasti potentiaalia. 
Kun häntä haastaa kokeilemaan asi-
oita, taidot nousevat esiin ja hän saa 
onnistumisen kokemuksia, sanoo Ee-
va Lummelampi.

l Jimi ja Eeva käyttävät koulupäivän-
sä monipuolisesti eri taitoja harjoitellen ja 
tietoja kartuttaen. ”Jokaiselle löytyy kyl-
lä oma yksilöllinen tapansa oppia”, sanoo 
Eeva Lummelampi.
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A
nette Kanniston tie näkövammaisen 
oppilaan ohjaajaksi kävi mutkan kaut-
ta. Alun alkaen hän valmistui viitto-
makielen ohjaajaksi ja työskenteli viisi 
vuotta C. O. Malmin koulussa. 

 – C.O. Malmin koulu on kuulovam-
maisten koulu ja siellä ohjattavakseni 

osui kuulonäkövammainen oppilas. Näin näkövam-
maisten opiskelutekniikat tulivat minulle tutuiksi. 
Opettelin silloin myös pistekirjoituksen. 

Viisi vuotta töitä tehtyäni jäin äitiyslomalle, jon-
ka aikana minua kysyttiin koulunkäynninohjaajaksi 
tänne Vähä-Heikkilän kouluun, jonne oli tulossa so-
kea poika esikoululuokalle. Tarjous kiinnosti ja niin 
alkoi Leon ja minun yhteistyö.

– Meillä Turussa perusopetuksen luokilla ei ole 
henkilökohtaisia avustajia, vaan olen nimikkeeltä-
ni koulunkäynninohjaaja. Käytännössä kuitenkin 
pääasiallinen tehtäväni on Leon opiskelun ohjaa-
minen ja kun Leon työskentely sujuu niin ohjaan 
myös muita tarvittaessa. Meillä on luokalla myös 
kuulovammainen oppilas, mutta hän pärjää pitkäl-
ti kuulon varassa.

Luokalla on hyvä henki
– Luokallamme on tällä hetkellä 18 oppilasta. Ryhmä 
on ollut koossa ensimmäisestä luokasta asti. Opet-
tajakin on ollut sama koko ajan. Kaikki siis tunte-

Teksti  Leena Honkanen

Leo ja Anette 
– toimiva tiimi
Anette Kannisto on 10-vuotiaan kolmas-

luokkalaisen, Leo Immosen, koulunkäyn-

ninohjaaja Turun Vähä-Heikkilän kou-

lussa. Leon ja Aneten tiimi on yhdessä jo 

neljättä vuotta – aina eskarista alkaen.

vat toisensa hyvin ja ovat hitsautuneet yhteen, sanoo 
Anette Kannisto.

– Leo on sosiaalinen kaveri ja hänellä on monia ys-
täviä, jotka ovat aina auttamassa, kertomassa ja ku-
vailemassa jos tarvitaan.  Leo liikkuu itsenäisesti ke-
pin kanssa, eikä juurikaan tarvitse opastamista kou-
lun alueella.  Kaverisuhteet eivät vaadi aikuisten tukea 
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edes välitunneilla. Leo on tuonut luok-
kaan positiivista erilaisuutta sekä meille 
luokan aikuisille että luokkatovereille.

Vähä-Heikkilän koulussa on neli-
sensataa oppilasta, mutta Anette Kan-
niston mukaan koulussa vallitsee hyvä 
ilmapiiri, eikä minkäänlaista kiusaa-
mista esiinny oppilaiden välillä. 

– Leon sokeus herättää joskus ky-
symyksiä ja se on normaalia. Leo tai 
minä vastaamme kysymyksiin ja se 
riittää yleensä tyydyttämään kysyjän 
tiedontarpeen. 

Oppimateriaalit sopiviksi
Koulunkäynnissä tarvittavien aineis-
tojen muuntaminen ja valmistus nä-
kövammaiselle soveltuvaan muotoon 
muodostavat ison osan ohjaajan työstä.

– Joissakin aineissa, kuten esimer-
kiksi äidinkielessä ja musiikissa, Leo 
ei tarvitse apua. Kirjat tulevat Celias-
ta ja Leo osaa niitä itsenäisesti käyt-
tää. Kuvaamataito, käden taidot ja lii-
kunta vaativat ehkä eniten soveltamis-
ta, kertoo Anette Kannisto.

– Kuvien ja karttojen muuntamiseen 
käytän kaikkia mahdollisia tapoja, ku-
ten sanallista kuvailua, selkään piirtä-
mistä ja teen Leolle myös kohokuvia 
Ritmuff-piirustuskalvoille. Kuvaama-
taidon tehtäviin piirrän koholle ääri-
viivat 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 op-
pilaiden opiskelutavoista. Matematii-
kan tunneilla menemme joskus Leon 
kanssa opiskelemaan abakuksella las-
kemista tai matematiikan pistekirjoi-
tusaineistoja kahdestaan johonkin rau-
halliseen tilaan luokan ulkopuolelle. 

– Tietokone Leolla on ollut käytössä 
toiselta luokalta lähtien.  Näppäinko-
mentoja opettelemme lisää koko ajan. 
Kokeet käännän pistekirjoituskoneella 
tai kirjoitan tietokoneella jolloin Leo 
pystyy ne lukemaan ja tekemään it-
senäisesti pistenäytön avulla. Joskus 
myös skannaan ja muunnan muita op-
pimateriaaleja Word-tiedostoksi Ro-
boBraille-ohjelmalla.  

Osaaminen ajan tasalla
Kun oppilas kasvaa, tulee eteen aina 
uusia aineita, asioita, tekniikoita ja oh-
jelmia, jotka koulunkäynninohjaajan 
tulee ottaa haltuunsa mieluummin as-
kelen edellä oppilastaan. Koulutus on 
siis oleellinen osa työtä.

– Yhdessä opettajan kanssa olem-
me olleet Valteri-koulu Onervan kurs-
seilla. Kahden päivän kurssi on aika ly-

hyt, kun omaksuttavia asioita on pal-
jon – koulutusta voisi olla enemmän-
kin, pohtii Anette Kannisto.

– Alakoulun alimmilla luokilla oma 
opettaja pitää langat käsissään, mutta 
ylemmille luokka-asteille siirryttäessä 
eri aineiden opettajia tulee lisää. Kai-
killa ei voi olla samaa tietoa ja käsitys-
tä näkövammaisen oppilaan tarpeista. 
Esimerkiksi sen ymmärtäminen, että 
oppimateriaalit tarvitaan etukäteen 
niiden muuntamista varten, ei ole it-
sestäänselvyys. Ohjaajan on oltava yh-
teydessä monen eri tavalla toimivan 
opettajan kanssa, jotta koulutyö su-
juisi oppilaan näkökulmasta kitkatta.

– Leon perheen kanssa olemme ol-
leet paljon tekemisissä alusta asti – soi-
teltu ja viestitelty. Nyt kun Leo on jo 
niin iso ja itsenäinen, yhtä paljon tar-
vetta yhteydenpitoon ei ole. 

Viidennelle luokalle Leo lähtee uu-
teen kouluun, eikä Anette tiedä vielä 
omasta jatkostaan. 

– Ensi lukuvuoden olen vielä Leon 
ohjaajana ja toki on mahdollista, et-
tä työni jatkuu vielä sen jälkeenkin. 
Koulunkäynninohjaajan työ on mie-
lenkiintoista ja mielekästä. Joka päi-
vä on erilainen. Opiskelen parhaillaan 
liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaa-
jaksi, joten katsotaan mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. 

l  Leon ja Anetten tiimi on hit-
sautunut yhteen neljän vuoden 
aikana.

S i l m ä t e r ä  2 / 2 0 1 820



M
inna Lehtiselle tarjoutui yllättäen 
tilaisuus näkövammaisen avusta-
jaksi, kun Ella Sarén aloitti päivä-
kodissa syksyllä kolme vuotta sitten.

– Olin työskennellyt lasten pa-
rissa jo 20 vuotta, ensin perhepäi-
vähoitajana ja sen jälkeen päiväko-

dissa, Minna Lehtinen kertoo.
– Kun minua kysyttiin Ellan henkilökohtaiseksi 

avustajaksi, olin tietysti heti kiinnostunut ja innos-
tunut, mutta toisaalta jännitti ja pelottikin, koska mi-
nulla ei ollut mitään aiempaa kokemusta sokeudes-
ta. Ymmärsin, että tarvitsin paljon lisää tietoa näkö-
vammaisuudesta. Onneksi Lempäälän kunta on hy-
vin ymmärtänyt ja ennakoinut tarpeita ja jo kevääl-
lä ennen Ellan tuloa päiväkotiin, pääsin silloin Ikaa-
lisissa järjestettyyn kaksipäiväiseen Sokea lapsi -se-
minaariin. Tietoa siellä sitten tulikin niin paljon, et-
tä yhdellä kertaa ei millään voinut omaksua kaikkea.

– Toisen kaksipäiväisen koulutuksen kävin Näkö-
vammaisten liitossa Helsingissä jo jonkin aikaa avus-
tajana toimittuani, mutta jokainen päivä yhdessä El-
lan kanssa opettaa silti lisää jotain uutta. Arjessa ja 
käytännössä täytyy testailla, mikä on hyvä ja toimi-
va menetelmä kussakin tilanteessa. Minulle avusta-
jan työ on hieno ja innostava haaste, jossa omakin 
maailma avartuu ja herkistyy.

Sivussa, mutta valppaana 
Lasten keskinäisessä kanssakäymisessä avustajan pitää 
olla roolissaan niin huomaamaton kuin mahdollista. 

Sattuman kautta 
unelmatyöhön
Minna Lehtinen tekee unelmatyötään 

lempääläläisellä Lempoisten koululla

kuusivuotiaan Ella Sarénin eskari-

avustajana. 

Teksti  Leena Honkanen

l  Minna Lehtinen on kirjoittanut Ellan kuvakirjaan teks-
tit pistekirjoituksella läpinäkyvälle kalvolle.  
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– Ella pongaa hyvin ääneni lapsijou-
kon hälinän keskeltä, vaikka puhuisin 
ihan hiljaa. Näin voin antaa ohjeita vä-
hän etäämmältäkin. Käytämme myös 
pieniä merkkejä ja selkään piirtämis-
tä aina tarvittaessa tilanteen mukaan. 
Ella kyllä hoksaa ihan pienenkin ko-
putuksen olalle. Kun olemme olleet 
yhdessä jo näin kauan, meidän väli-
nen kommunikaatiomme on kehit-
tynyt luonnostaan. 

– Avustajan työssä pitää olla läs-
nä ja valppaana joka hetki. Etenkin 
pihaleikeissä täytyy seurata tilannet-
ta herkeämättä – pihalla on vauhdik-
kaita leikkejä ja siellä voi tulla todel-
lisia vaaratilanteita.

– Lapset ovat uteliaita ja kyselevät 
paljon sokeudesta. Minultakin aluk-

si kysyttiin, että näenkö minä, kertoo 
Minna Lehtinen.

– Joskus nämä kyselyt tuntuvat häi-
ritsevän Ellaa, koska hän ei haluaisi so-
keuteen kiinnitettävän huomiota. Ella 
onkin osoittanut olevansa hyvin tasa-
vertainen ryhmän jäsen.  Hän on pär-
jäävä, sosiaalinen ja saa helposti ka-
vereita. Jo päiväkodin puolella löytyi 
aina niitä, jotka aidosti halusivat olla 
Ellan kanssa. 

Leikkiä ja luovuutta
Koulupäivinä Minna hakee Ellan koti-
ovelta ja he kävelevät yhdessä koululle. 

– Meillä koulu alkaa yhdeksältä ja 
loppuu yhdeltä. Päivä päättyy ulkoilu-
hetkeen ja sen jälkeen kävelemme taas 
Ellan kanssa kotiin. Minä palaan vielä 
koululle iltapäiväksi, jolloin teen val-
mistelevat työt seuraavaa päivää var-
ten tai autan iltapäiväkerhossa jos siel-
lä on tarvetta esimerkiksi henkilöstö-
vajeen takia. 

– Eskarilaisten päivään mahtuu vielä 
paljon leikkiä, satuja ja ulkoilua, mut-
ta oikeita koulutaitojakin opetellaan, 
tosin hyvin käytännönläheisesti ja toi-
minnallisesti. Esimerkiksi matema-
tiikassa käytämme laskemiseen pali-
koita tai muita konkreettisia esineitä, 
ja mittaaminen käy oman kehon osia 
hyödyntäen.

– Aakkosia opiskellaan kirjain per 
viikko -tahtia ja Ella osaa kirjoittaa jo 

pistekirjoituskoneellakin. Itse opette-
lin pistekirjaimet Ellan päiväkotiai-
kana, mutta omatkin taidot vahvistu-
vat tässä samalla Ellan kanssa kirjai-
mia kerratessa.

– Esikouluopettajan kanssa yhteis-
työmme toimii ja hän ymmärtää hy-
vin ennakoinnin tärkeyden. Hänen 
kanssaan käymme läpi tulevien päivi-
en ja viikkojen ohjelmaa, jotta sitten 
pystyn tekemään Ella varten tarvitta-
vat materiaalit ja järjestelyt. Toki en-
nakoimattomia tilanteita tulee eteen 
joka päivä, mutta ne ratkaistaan luo-
vuutta käyttäen. 

– Ellan kasvaessa, sanallisen kuvai-
lun merkitys on korostunut ja pitää ku-
vailla yhä mutkikkaampia asioita, ker-
too Minna Lehtinen.  – Siinä saan päh-
kinöitä purtavakseni, kun mietin, mi-
ten kuvailisin jonkun nähdyn ilmiön, 
kuten värit. Tuntien aikana on otettava 
huomioon, että kertominen vie enem-
män aikaa, kuin jos saman voisi vain 
näyttää.  Se on vaativaa ja haastavaa, 
mutta myös luovaa ja hauskaa. Huo-
maan oman huomiokykyni herkisty-
neen ja oppineeni itsekin havainnoi-
maan entistä herkemmin linnunlau-
lun ja ympäristön äänet.

– Ensi syksynä Ella menee ensim-
mäiselle luokalle ja jatkan koulun puo-
lelle Ellan kanssa. Se tuo meille mo-
lemmille taas paljon uutta opittavaa. 
Nyt jo odota innolla elokuussa Jyväs-
kylässä pidettävää Valteri-koulun kurs-
sia koulunsa aloittavien avustajille ja 
ohjaajille.

l  Ella Sarén opettelee eskarissa kouluun 
tarvittavia taitoja henkilökohtaisen avus-
tajansa Minna Lehtisen ohjauksessa. ”El-
la on nopea ja innokas oppimaan”, ker-
too Minna.

l  Lähtiessään kotiin, Ella käy kääntämäs-
sä tunnetilataulun viisaria: tänä iltapäivä-
nä näyttää iloiselta. 
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Helmi touhuaa
Tänään Helmi opettelee kehon osia

Piippiip pikku-
nenä, Helmin nenä, 
kongkong isonenä, 

äidin nenä.

VUOROVAIKUTUS SYNTYY TOIMINNAN KAUT-

TA. KEHOLEIKIT OVAT HYVIÄ JA TARPEELLI-

SIA VUOROVAIKUTUSLEIKKEJÄ.  NIISSÄ ON 

HYVÄ ALOITTAA VUOROTTELUN HARJOIT-

TELU JO PIENENÄ. 

KEHON OSIA OPETELLAAN KÄSI KÄDEN 

PÄÄLLÄ OHJATEN TUTKIMALLA JA NIMEÄ-

MÄLLÄ OMIA, TOISEN JA NUKEN KASVOJA, 

KORVIA, SORMIA JA HIUKSIA. LORUT HAUS-

KUUTTAVAT PIENTÄ TUTKIJAA. 
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merja rukko

Erityinen äitienpäivä 

P
osti toi minulle taannoin kirjeen MLL:ltä. 
Kuvittelin sen liittyvän poikani iltapäi-
väkerhoon ja siirtelin sitä päivien ajan 
edes takaisin ennen avaamista. Sen si-
sältö sai minut hetkeksi haukkomaan 
henkeäni. Miten ihmeessä minä? Häm-
mästyksen jälkeen iski paniikki. Miten 

minä selviän? Apua!!
Äitienpäivänä olen mukana Säätytalolla Manner-

heimin lastensuojeluliiton järjestämässä juhlassa ja 
vastaanotan Presidentin minulle myöntämän mita-
lin. Olen hämilläni ja tietysti myös iloinen. Ansio-
merkin takana on tyttäreni ja Leijonaemot ry, jon-
ka puheenjohtajana toimin tänä vuonna. Menneet 
10 vuotta eivät ole olleet helppoja, se on pakko tun-
nustaa. 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 ver-
taistenkin tunteet. Uskon, että tiedät mistä puhun. 

Erityislapsen vanhemmuus ei aina ole helppoa, jos-
ko milloinkaan. Meiltä odotetaan yli-inhimillisiä suo-
rituksia vanhemmuudessa ja uupua ei saa. Olen lo-
pullisen kyllästynyt fraasiin:” Kenellekään ei anneta 
enempää kuin jaksaa kantaa” tai että ”vain erityisil-
le vanhemmille annetaan erityisiä lapsia.” Niin. Tot-
ta on, että äidit (ja isätkin) venyvät uskomattomiin 
suorituksiin lastensa takia. Vaihtoehtojahan ei an-
neta. Veikkaan myös, että meistä jokainen tunnistaa 
itsestään loputtoman venymisen tilan. Avun pyytä-
minen on niin vaikeaa, että mieluummin kestää ai-

na hiukan lisää kuin altistaa itsensä pettymykselle, et-
tei apua saakaan, vaikka sitä pyytää. Mutta mitä sit-
ten, jos ei jaksakaan? Mitä jos uupuu? Olenko kel-
voton äiti, jos katkean taakkani alla? Äitiydellä on 
edelleen uhrautumisen vaade ja valittaminen ei ole 
hyve. Ympäristön asenteet eivät yleensä helpota elä-
määmme. Miten monta kertaa olenkaan kuullut että 
”jokainen lapsi on erityinen” ja että ”mekin olemme 
lapsemme itse kasvattaneet”. Ja se apu on näillä saa-
tesanoilla 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 tar-
poneet eteenpäin.  Uupumuksen kanssa voi oppia elä-
mään 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 ol-
tava armollinen itselleen.  Sallimus ja armo – nuo lä-
hes sakraalit sanat on sisäistettävä. Ja joskus on men-
tävä vain henkäys kerrallaan.

Äitienpäivän ansiomerkki – minut, erityislapsen 
äiti kaikkine puutteineni, on katsottu sen arvoisek-
si.  Jokohan voin antaa itselleni anteeksi kaikki epä-
onnistumiseni ja riittämättömyyteni? En kuiten-
kaan olisi selvinnyt ilman vertaisia, toisia erityis-
lasten äitejä ja heidän apuaan ja siksi haluaisinkin 
jakaa saamani tunnustuksen kaikkien teidän kans-
sanne. Olemme kaikki tunnustuksen arvoisia puut-
teistamme huolimatta.
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Teksti  Leena Honkanen

Taulukamera, pistenäyttö 
vai suurennuslaite
– miten koululaiselle löytyvät oikeat apuvälineet? 

Näkövammaisen lapsen koulunkäynnin sujuminen vaa-

tii apuvälineitä. Jokaisen käyttäjän kohdalla arvio siitä, mi-

kä juuri hänelle on oikea laite, on tehtävä käyttäjän tarpeita 

kuunnellen ja vaihtoehtoja kokeillen. 

Marja Mikola (oik.) ohjamassa Aaro Laukkasta apu-
välineen käytössä; mukana koulunkäynninohjaajat 
Hanna Parta ja Nina Relander.
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K
un huomataan, että koululainen tarvitsisi apuvä-
lineitä selvitäkseen koulutyöstä, täytyy olla tietoa 
siitä, miten prosessi kulkee: keneen olla yhteydes-
sä, kuka kartoittaa tarpeen ja tekee lausunnon, ku-
ka myöntää laitteet ja kuka lopuksi opastaa nii-
den käyttöön. Monesti eri tilanteissa törmään sii-
hen, että näistä asioista ei olla selvillä, sanoo toi-

mitusjohtaja 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 tarvitse-
mansa välineet oikea-aikaisesti. Heikkonäköisten lasten kohdal-
la apuvälinekirjo on laajempi. Vanhempien on syytä olla valp-
paana oman koululaisensa apuvälineasioissa, ottaa selvää tarjon-
nasta ja olla myös mahdollisuuksiensa mukaan mukana apuvä-
linekartoituksessa. 

– Koulunkäyntiä helpottavia laitteita on nykyisin paljon eri-
laisia ja niitä kannattaa vertailla. Jos pääsee tutustumaan laittei-
siin jo ennakkoon esimerkiksi maahantuojien liikkeissä tai apu-
väline-esittelyissä, joita mekin pidämme eri puolilla Suomea, saa 
kuvan siitä, mitä on tarjolla. 

Miten lähdetään liikkeelle
Kun koulussa on huomattu, että oppilaalla on näkemiseen liit-
tyviä ongelmia, kouluterveydenhoitaja ohjaa silmälääkärille. 
Hän tekee oman lausuntonsa ja lähettää perheen kuntoutusoh-
jaajan pakeille. 

– Mikäli havaitaan, että lapsi tarvitsee joitakin apuvälinei-
tä, 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 ole-
massa yhtenäistä ohjeistusta, kuinka asiassa edetään, vaan käy-

l Koululaisen apuvälinehankintoihin pitää ryhtyä mieluummin etuajas-
sa kuin viime tingassa. Apuvälineisiin harjaantuminen ottaa oman ai-
kansa. 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

1

2

3
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tännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin ja kunnit-
tain ja ovat siksi monenkirjavia. Valitettavasti joskus 
törmää selvästi vanhentuneisiinkin tietoihin – esi-
merkiksi nettisivuilla saatetaan puhua vielä C-kase-
teista ja -nauhureista, Ranta-Pere sanoo.  

Huolellinen kartoitus 
Polar Printin IT-asiantuntija Marja Mikola tekee apu-
välinekartoituksia ja opettaa asiakkaat niiden käyt-
töön. Hän on perehtynyt koululaisten apuvälineisiin 
ja tuntee myös muiden maahantuojien laitteet.

– Tavoitteena on etsiä aina käyttäjälleen paras mah-
dollinen apuväline. Sen ei tarvitse olla meidän markki-
noimamme malli, vaan yhtä hyvin jonkun toisen yri-
tyksen maahan tuoma.  Asiakkaan käyttötarpeen tulee 
olla ensisijainen valintakriteeri, sanoo Marja Mikola.

– Ennen kartoitusta on tehtävä huolellista ennak-
kotyötä. Soitan etukäteen ja kyselen mahdollisim-
man tarkasti käytöstä ja tarpeista niin että saan ku-
van, mihin ja miten laitetta tullaan käyttämään. Sel-

vitän myös jo mahdollisesti käytössä olevat apuväli-
neet ja niiden kunnon. Pyydän asiakasta ottamaan ne 
myös mukaan kartoitustilanteeseen, jos sille on tar-
vetta. Varsinainen kartoitus pyritään tekemään ym-
päristössä, missä asiakas tulee käyttämään laitetta.

Varsinaisena kartoituspäivänä asiakkaalla on oltava 
mahdollisuus kokeilla ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja. 

– Apuvälinettä ei voi vain määrätä jostakin listas-
ta diagnoosin pohjalta, vaan jokainen tarve ja tarvit-
sija on yksilöllinen. Jos tuntuu, että käyttäjä hyötyisi 
jonkun muun maahantuojan laitteesta, käyn lainaa-
massa sen heiltä, kun asiakas on tulossa kartoituk-
seen. Toimintaperiaate on, että käyttäjä saa hänelle 
parhaiten sopivan laitteen. 

Selvitä vaihtoehdot
– Vanhemmilla tai kuntoutusohjaajilla ei voi olla tark-
kaa ja ajantasaista kuvaa monenmoisista tarjolla ole-
vista apuvälineistä. Maahantuojat tuntevat eri laitteet 
ja niiden erityisominaisuudet. Siksi vanhempienkin 

l Näköpiste Polar Printin Marja Mikola ja Tuija
Ranta-Pere ovat näkövammaisille suunnattujen 
apuvälineiden asiantuntijoita. 
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kannattaa kääntyä heidän puoleensa ja selvittää, mi-
tä 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 – tarpees-
tahan se riippuu, Tuija Ranta-Pere sanoo.

– Kaikkia olemassa olevia apuvälineitä ei tarvit-
se saada, koska kaikkea ei tarvita. Ja kaikkea tarvit-
tavaa ei usein tarvita kerralla. Siksi apuvälinelausun-
toon pitää kirjata arvio myös mahdollisista tulevista 
ja muuttuvista tarpeista. 

Lausunto ja käyttöönotto
Kun kartoitus on tehty ja sopivat laitteet valittu, kir-
joitetaan lausunto. Se on paperi, jonka perusteella lait-
teen maksaja tietää toimia. Siksi lausunto pitää laa-
tia huolella. Alle 12-vuotiaan kohdalla lausunto toi-
mitetaan sairaanhoitopiiriin ja 12:sta vuodesta eteen-
päin se lähetetään hakemuksen (KU103) kera Kelaan.

– Lausuntoon kirjataan ne apuvälineet joita tar-
vitaan nyt, mutta myös optiot niistä, joita mahdolli-
sesti tullaan myöhemmin tarvitsemaan, sanoo Mar-
ja Mikola. 

– Laitteiden käytönopetus on myös ehdottomas-
ti kirjattava lausuntoon, jotta maksajataho osaa va-
rautua sen kustannuksiin. Ilman opetusta ei laitteis-
ta ole hyötyä ja pahimmassa tapauksessa laite jää lo-
jumaan käyttämättömänä kaappiin. Tärkeää on, että 
mukana opastuksessa olisi paitsi oppilas, jolle apuvä-
line on myönnetty, myös hänen avustajansa ja opetta-
jansa. Vanhempienkin on hyvä osata ainakin perus-
tiedot laitteen toiminnasta.

– Kun apuvälineen käyttöä opetellaan, koko ma-
nuaalia ei tarvitse käydä läpi. Tärkeä on oppia ne toi-
minnot, joita tullaan käyttämään juuri nyt ja sitten 
opetellaan tarpeiden kasvaessa lisää.  

– Lausuntoon kannattaa ehdottomasti liittää myös 
puhelinnumero, johon soittaa, jos käytössä ilmenee 
ongelmia. 

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

l Näköpiste Polar Print Oy:n maahantuomia 
apuvälineitä voi kokeilla yrityksen toimistol-
la Helsingin Pohjois-Haagassa sopimalla ajan 
etukäteen.
l Näköpiste Polar Print Oy on Polar Print Hol-
ding AB:n omistama tytäryhtiö. Polar Print 
Holding AB omistaa myös Polar Print in Ruot-
sissa.
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  Näköpiste PolarPrint Oy on vieraana Näkövammai-
set 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.
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Valkolakkia
metsästämässä

Minja Survonen on syntymäsokea turkulaisnuori.

Minja

J
äljellä on kevään helpoin lukiosuoritus: valko-
lakin pitäminen päässä. Kun luet tätä, olen jo 
suorittanut tämän viimeisenkin lukiotehtävän. 
Keväällä 2017 alkoi todellinen valkolakin met-

sästys, kun osallistuin ensimmäistä kertaa ylioppilas-
kirjoituksiin. 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 Ylioppilastutkintolautakun-
nalta (YTL). Erityisjärjestelyjä olivat esimerkiksi nä-
kövammaisten korvaavat tehtävät ja lisäaika. Sen jäl-
keen alkoivat kirjoitukset.

Paperikokeet ovat pian historiaa, joten niille en suo 
enempää palstatilaa. Sähköiset kokeet toivat enem-
män 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 koe-
vastaukset lähetettiin vielä muistitikulla, ja vastaus-

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 oli-
si hoitanut asiaa, mutta kärsimättömänä otin puhe-
limen käteeni ja aloin soitella YTL:än tutkintosihtee-
reille. Arvosanani sain vuorokauden päästä.

Toisella kerralla kirjoitin filosofian. Sain tehtävät 
pistekirjoituksella, mutta muistitikku oli jäänyt lähet-
tämättä. Onneksi sain alle tunnissa kokeen alkami-
sesta myös elektroniset tehtävät. Filosofia ja yhteis-
kuntaoppi olivat sähköisinä reaalikokeina melko sa-
manlaisia. Kummassakin oli tekstimuotoisella tehtä-
vällä korvattu videotehtävä.

Viimeisellä kerralla kirjoitin ruotsin. Kuullunym-
märtämisosuus oli kirjallisen kokeen kanssa samas-
sa, mikä aiheutti sen, että istuin valvojan kanssa eril-
lisessä luokassa tekemässä koettani. Näkövammais-
ten 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 kor-
vatun tehtävän kohdalla lukisi, että se on korvattu 
tehtävä. Näin olisi helpompi antaa YTL:ään palau-
tetta mahdollisesti tehtävän epäreilusta toteutukses-
ta. YTL onneksi kehittyy: kolmannella kirjoitusker-
ralla näkövammaisten arvosanatkin siirrettiin jo säh-
köisesti. Kehityksestä huolimatta sanon YTL:älle kol-
me sanaa: en jää kaipaamaan.
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Harry Potter -sarja
Harry James Potter on poika, joka 
uskoi lapsena olevansa omituinen, 
koska Vernon-setä ja Petunia-täti 
kohtelivat häntä huonosti. 11 vuot-
ta täytettyään Harrylle selviää, et-
tä hän on velho ja tästä alkaa suuret 
seikkailut. Tylypahkassa hän opis-
kelee velhoksi ja samalla hän tais-
telee pimeän lordia vastaan ystävi-
ensä kanssa. Sarjassa on ilmestynyt 
kahdeksan kirjaa. Kirjailija on J.K. 
Rowling. Sarjassa parasta on hienot 
paikkojen ja henkilöiden kuvailut, 
ja mielikuvitus kaikissa tapahtumis-
sa ja juonen käänteissä. Suosittelen 
sarjaa yli 8-vuotiaille. 
l  Harry Potter ja viisasten kivi
l  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

Fantasiaa ja jännitystä
Eemi Utriainen (11) on ahkera lukija. Seuraavassa hän 

kertoo lempikirjoistaan, joita suosittelee myös ikätove-

reilleen. Kaikki kirjat löytyvät Celia-kirjastosta.

Percy Jackson -sarja
Percy on poika, joka ei tunne isään-
sä, mutta myöhemmin selviää, et-
tä hänen isänsä on kreikkalainen ju-
mala. Percy päätyy ensin salaiselle 
puolijumalien kesäleirille, josta hän 
lähtee seikkailuille ja yrittää samal-
la estää pahojen voimien suunnitel-
mat. Kirjoissa kreikkalaisen mytolo-
gian puolijumalat ja jumalat taiste-
levat titaaneja vastaan. Kirjoissa pa-
rasta on taistelukohtaukset ja fanta-
siahahmot. Suosittelen sarjaa histo-
riasta ja fantasiasta kiinnostuneille 
yli 9-vuotiaille.
l  Salamavaras
l  Hirviöidenmeri
l  Titaanien kirous
l  Labyrinttitaistelu
l  Jumalten sota

Magnus Chase -sarja
Magnus Chase on poika, joka jou-
tui kadulle äitinsä kuoltua. Hänellä 
oli kuitenkin ystäviä, jotka paljastui-
vat kääpiöksi ja haltijaksi. Kun Mag-
nus kuolee, hän joutuu Valhalla-ni-
miseen sotureiden paikkaan. Siel-
tä hänen täytyy lähteä etsimään ke-
sän miekkaa, ja tästä saa alkunsa 
suuret seikkailut. Magnuksen tehtä-
vänä on estää Ragnarokin eli maail-
manlopun alkaminen. Tässä sarjassa 
esiintyy skandinaavisia jumalia ku-
ten Thor, Loki ja yli-isä Odin, joiden 
maailmassa Magnus seikkailee. Kir-
jailijan nimi on Rick Riordan, ja kir-
joja on tähän mennessä ilmestynyt 
kolme. Sarjassa parasta on monet 
fantasiaolennot ja yllättävät tapah-
tumat. Suosittelen sarjaa yli 10-vuo-
tiaille fantasiakirjojen ystäville.
l  Kesän miekka
l  Thorin vasara
l  Kuolleiden laiva
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Ihmetellään kromosomeja
Vammaisuudesta kertovia lastenkirjoja ei 

ilmesty turhan tiheään. Norio-keskus jat-

kaa nyt muutama vuosi siten Leivotaan 

ihminen -kirjalla aloittamaansa sarjaa. 

Nyt ilmestynyt Ihmetellään kromosomeja avaa lap-
sille erilaisuuden, kehitysvammaisuuden ja kromo-
somipoikkeavuuksien maailmaa. Tällä kertaa Leivo-
taan ihmisestä tutut Emma ja Joonas lähtevät ete-
länlomalle ja tapaavat matkalla kehitysvammaisen 
Anna-tytön. 

– Lasten havainnot ihmisten erilaisuudesta tule-
vat esille missä ja milloin tahansa, ei vain kysyttä-
essä 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 keskus-
telun herättäjäksi ja välineeksi lapsen ja aikuisen 
välisiin keskusteluihin.

– Kirja soveltuu kaikille, mutta aivan erityisen hy-
vin tilanteisiin, joissa perheessä tai suvussa on to-

dettu kromosomimuutoksia”, kuvailee kirjoitustyö-
hön osallistunut periytyvyysneuvoja Ulla Parisaa-
ri. – Lapsella on oikeus saada tietoa ja oppia oikeat 
sanat, joilla puhua asioista. Tämä korostuu silloin, 
kun kehitysvammaisuus tai kromosomipoikkeavuu-
det koskettavat lasta henkilökohtaisesti hänen it-
sensä tai lähipiirin kautta ja lapsen täytyy osata 
vastata esimerkiksi kavereiden kyselyihin.

l  Ilona Partasen hehkuva kuvitus vie lukijan kromosomien maailmaan.

Sanna Kalmari, Ulla Parisaari, Ilona Partanen
Ihmetellään kromosomeja, Norio-keskus

Hinta on 10 €, tilaukset norio-keskus.fi/julkaisut
Kirja on toteutettu Veikkauksen tuotoilla
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E
läkkeellä oleva Suomen Lähetysseuran en-
tinen työntekijä ja nykyinen vapaaehtoinen, 
Kirsti Kirjavainen, viettää vuosittain kolmisen 
kuukautta Nepalissa kiertäen kouluissa, jois-

sa opiskelee näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia op-
pilaita. Samalla hän vie perille Suomesta lahjoitukse-
na saatuja ja vanhoja tietokoneita, älypuhelima, lelu-

Haloo Nepal,
mitä kuuluu?
Nepal on pieni vuoristoinen valtio Hima-

lajan rinteillä. Köyhässä maassa vam-

maisten ihmisten asema voi olla hanka-

la, mutta työ paremman tulevaisuuden 

eteen on käynnissä. 

ja, urheiluvälineitä ja vaatteita.
– Nepalissa sokeiden asiat ovat selvästi kohentu-

neet viime vuosina, sanoo maassa kolmekymmen-
tä vuotta työskennellyt Kirsti Kirjavainen. – Koulu-
käyntimahdollisuudet ja sitä myötä vammaisten ih-
misten koulutustaso on noussut ja pääsy työelämään 
helpottunut. Työn kautta vammaiset ihmiset ovat tul-

Teksti  Leena Honkanen Kuvat  Kirsti Kirjavainen
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leet näkyväksi yhteiskunnassa. Vielä jokin aika sitten, 
ja varmasti osin nykyäänkin, vammaisten lasten pii-
lottelu ja häpeily ovat olleet Nepalissa arkipäivää. Nyt 
koulutettujen nuorten saavutuksia esitellään ylpeänä. 
Hyvä esimerkki esille tulemisesta on Nepalin pääleh-
den, Nepali Timesin, juttusarja vammaisten ihmisten 
elämäntarinoista. Toinen on vammaiskorttia käyttä-
vien määrän valtava lisääntyminen.  

Kouluun pääsy on etuoikeus
– Nepalissa on vain yksi sokeainkoulu, mutta näkö-
vammaiset lapset opiskelevat integroituina useissa ta-
vallisissa kouluissa. He tulevat kouluun usein pitki-
en ja vaikeakulkuisten matkojen takaa ja asuvat lu-
kukausien aikana asuntolassa. Ennen koulutunteja tai 
koulupäivän päätyttyä he opiskelevat näkövammaistai-
toja kuten pistekirjoitusta, Kirsti Kirjavainen kertoo.

– Tietokoneet ja älypuhelimet ovat sokeille avain 
parempaan koulutukseen ja tulevaisuuteen. Moni 
lapsi, joka on saanut mahdollisuuden oppia tietoko-
neen käytön, on pystynyt jatkamaan opintojaan aina 
maisterin tutkintoon asti ja se on nepalilaisessa yh-
teiskunnassa suuri työllistymisvaltti – siellä kun ylei-
nen koulutustaso ei ole vielä kovin korkea.  

– Omalla agendallani näen tärkeimmäksi yhteis-
kunnan rakenteiden ja tukiverkostojen saattamisen 

sellaiseksi, että kaikilla – myös köyhimmillä ja kastit-
tomilla lapsilla – olisi tilaisuus koulunkäyntiin. 

– Kun menee kouluihin paikanpäälle ja katsoo it-
se, miten asiat ovat, voi tehdä havaintoja ja esittää 
parannuksia. Kierrän myös kuntien ja valtion viras-
toissa puhumassa vammaisten ihmisten elinehtojen 
parantamiseksi. 

l Näkövammaisten oppilaiden  aamunavaus (kuva viereinen sivu alhaalla) ja 10. luokka (kuva vasemmalla ylhäällä) Dha-
ranin 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 vaat-
teensa lapset pitävät siistinä itse.
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l Tieto vammaiskortin olemassaolosta on 
kiirinyt viime vuosien aikana yhä useimpi-
en korviin. Esitteitä on koulujen, virastojen ja 
kansalaisjärjestöjen toimistojen seinillä. 

Vammaiskortista tuli suosittu
– Perheet eivät vielä osaa hakea vammaiselle lapselleen ja nuo-
relleen niitä etuuksia, joita jo olisi saatavilla. Tiedon viemiseksi 
köyhille alueille ja syrjäisiin kyliin on tehtävä työtä, sanoo Kirs-
ti Kirjavainen.

– Viime vuosien suurimpia edistysaskeleita on ollut vammais-
kortin käytön yleistyminen. Kortilla saa erilaisia palveluita ja ta-
loudellista tukea riippuen vamman vaikeusasteesta. Kortti on ol-
lut 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 syn-
tymätodistus tarvitaan – ja sitä Nepalissa ei kaikilla ole.

Kortteja on neljää eri kategoriaa vamman vaikeusasteesta riip-
puen ja sillä voi saada monenlaisia hyödyllisiä etuja. Punainen 
kortti on tarkoitettu kaikkein vaikeimmin vammaisille – pelkäs-
tä 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 kor-
tinkäyttäjien etuja ovat esimerkiksi edullisemmat matkat julkises-
sa liikenteessä, apu paperi- ja pankkiasioissa sekä juridinen apu.
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l Opiskelevat nuoret voivat saada stipendin Forward Looking 
-järjestöltä, mutta se ei kata kaikkia kuluja. Lisätienestejä an-
saitaan ravintolamuusikkoina tai hierojina. 

l Nepalilainen vammaisjärjestö Forward Looking tekee työtä 
syrjinnän ja väheksynnän ehkäisemiseksi ja asenteiden muut-
tamiseksi. Ja asenteet ovat jo muuttuneet: koulutetut vammai-
set ovat ylpeitä saavutuksistaan, monet ovat saaneet työpai-
kan ja perustaneet perheen. Oma perhe nostaa myös statusta. 
Siksi hääkuvia, perhepotretteja ja lasten kuvia esitellään mielel-
lään. Sokeiden vanhempien näkevät lapset joutuvat jo ihan pie-
nestä pitäen opastamaan vanhempiaan esimerkiksi työmatkoil-
la, mutta se ei ole tavatonta maassa, jossa monet lapset muu-
tenkin 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 kolmekym-
mentä vuotta ja jatkaa nyt eläkkeellä ollessaan vapaaehtoi-
sena. Kuvassa Kirstin kanssa koululainen Sita, joka kertoi elä-
mästään Silmäterässä 3/2015.
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Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

ville.ukkola@nkl.fi

Toisen asteen opintoja aloittamassa

T
oisen asteen opintojen aloittaminen on nuo-
relle suuri askel. Taakse jää tuttu ja turval-
linen kotikoulu opettajineen, avustajineen 
ja kavereineen. Uuteen kouluun siirtymi-

nen hermostuttaa usein niin nuorta kuin koko per-
hettä, ja itse uuteen koulun sopeutumisen lisäksi 
ajankohtaisiksi tulevat monet muutokset niin kou-
lunkäynnin järjestelyissä kuin sosiaaliturvassakin. 
Nuoren kuntoutusrahaa voi saada 16 vuotta täy-
tettyään, alle 16-vuotiaan vammaistuki muuttuu 
16 vuotta täyttäneen vammaistueksi, opintoihin 
tarvittavaa henkilökohtaista apua on haettava, ku-
ten myös mietittävä, miten kouluun kuljetaan ja li-
säksi mieltä saattaa painaa uuden opinahjon val-
miudet kohdata näkövammainen opiskelija. 

16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Kuten alle 16-vuotiaan vammaistuki, myös 16 
vuotta täyttäneen vammaistuki on kolmiportai-
nen. Tuki jakautuu perustukeen, korotettuun ja 
ylimpään tukeen. Sokeat henkilöt ovat oikeutettu-
ja ylimpään vammaistukeen. Henkilö on oikeutet-
tu vammaistukeen, mikäli hänen toimintakykynsä 
on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vä-
hintään yhden vuoden ajaksi. Toimintakyvyn kat-
sotaan olevan heikentynyt, kun henkilöllä on vai-
keuksia esimerkiksi huolehtia itsestään, tehdä ko-
titaloustöitä tai suoriutua opiskelutehtävistä. Li-
säksi vammasta tulee aiheutua haittaa, ohjauksen 
ja valvonnan tarvetta tai avuntarvetta. 16 vuotta 
täyttäneen vammaistukea haettaessa on tärkeää, 
että hakemuslomakkeeseen tulevat mahdollisim-
man tarkasti ja laajasti kirjatuksi niin henkilön oma 
avuntarve kuin myös kustannukset. 

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ih-
misen antamaa apua sellaisissa tavanomaiseen 
elämään liittyvissä toimissa, joista vaikeavammai-
nen henkilö ei vammansa tai sairautensa vuok-

si itse selviä mutta, joita hän tekisi itse, jos hänellä 
vammaa tai sairautta ei olisi. Perusopetuksen aika-
na koulunkäynnin avun järjestämisvastuu on kou-
lulla, mutta toiselle asteelle siirryttäessä on tärke-
ää ymmärtää, että opinnoissa mahdollisesti tarvit-
tava henkilökohtainen apu tulee hakea kunnalta. 
Työhön ja opiskeluun henkilökohtaista apua on jär-
jestettävä siinä laajuudessa kuin henkilö sitä tarvit-
see. Opinnoissa tarvittavaa avun määrää on syytä 
arvioida ajoissa ja päivittää palvelusuunnitelmaan 
sen mukaan.

Kuljetuspalvelut
Edelleen toiselle asteelle siirryttäessä tulee pohdit-
tavaksi, miten kouluun kuljetaan. Opiskelupaikka 
saattaa olla merkittävästi kauempana kuin vanha 
koulu eikä toisella asteella opetuksen järjestäjäl-
lä ole samanlaista vastuuta oppilaitokseen kulke-
misesta kuin perusasteella. Vaikeavammaisen kul-
jetuspalvelu kuuluu kuitenkin kunnan erityisen jär-
jestämisvelvollisuuden piiriin, joten kunnan on jär-
jestettävä kuljetuspalvelut sellaiselle vaikeavam-
maiselle, joka ei vammansa tai sairautensa vuok-
si pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä ilman 
kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 

Lisää tietoa: 
kela.fi/kelan-etuusohjeet
nkl.fi/etuusohjeet
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V
aativan erityisen tuen kehittäminen osa-
na yhtenäisen perusopetuksen kehittämis-
tä on käynnistynyt ja alan keskeiset toimijat 
aloittaneet vaativan erityisen tuen ohjaus- 

ja palveluverkostojen eli VIP-verkostojen muodos-
tamisen. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mu-
kaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön 
toiminta tapahtuu.

Kehittämistoiminnan tavoitteena on yhdistää ja 
syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisä-
opetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alu-
eellisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyis-
tä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan eri-
tyisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tar-
peisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäris-
töissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työo-
te painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen 
on pitkän tähtäyksen tavoite.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vaati-
van erityisen tuen kehittämisryhmän (2015-2017) 
loppuraportissa nostettiin esille vakava huoli näi-
den oppilaiden oikeudesta koulunkäyntiin. Lisäk-
si heille tarjottavaa tukea ei aina järjestetä nor-
miston edellyttämällä tavalla. Kunnissa ja kouluis-
sa on tällä hetkellä tilanteita, joissa oppilas esimer-
kiksi ollessaan useita viikkoja tutkimus- tai kuntou-
tusjaksoilla ei saa opetusta lainkaan. Joskus hänet 
on syystä tai toisesta arvioitu koulunkäyntikyvyttö-
mäksi 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 oppi-
laalla on kuitenkin oikeus saada perusopetusta jo-
kaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan ter-
veydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä 
oikeus ei tällä hetkellä toteudu.

Vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulun-
käynnin tueksi tarvitsee Suomessa arvioilta noin 
10 000 lasta ja nuorta. Vaativa erityinen tuki viit-

taa nimensä mukaisesti oppilaille tarjottavan tuen 
vaativuuteen. Tuki on usein pitkäkestoista, intensii-
vistä ja moniammatillisesti toteutettua. Nämä op-
pilaat opiskelevat perusopetuksen koulujen ope-
tusryhmissä, erityisryhmissä, kunnallisissa ja yksi-
tyisissä erityiskouluissa, sairaalaopetuksessa, Op-
pimis- ja ohjauskeskus Valterin kouluissa, Elmeri-
kouluissa tai valtion koulukotien kouluissa. Oppi-
lailla voi olla vakavaa psyykkistä oireilua, autismin-
kirjoa, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja mo-
nivammaisuutta.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Ope-
tushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin 
kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi 
toiminnan etenemistä.
valteri.fi

Vaativaa erityistä tukea oppimisen 
ja koulunkäynnin tueksi

PIIRROS: LEO IMMONEN
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J
utta Kivimäki toimi Näkö-
vammaisten liiton nuoriso-
sihteerinä 15 vuoden ajan. 
Näkövammaistyö ei jää-
nyt kuitenkaan kokonaan 
hänen siirtyessään vuon-
na 2014 Opetushallituk-

seen Erasmus + -ohjelman ohjelma-
asiantuntijaksi.  

– Liitosta lähtiessäni minua pyy-
dettiin mukaan Sokeain lasten tukeen 
ja samaa tietä myös sen hallitukseen. 
Yhdistyksen hallituksessa on muita-
kin pitkään näkövammaisten lasten 
ja nuorten parissa työskennelleitä am-
mattilaisia, joiden sydän sykkii näkö-
vammaistyölle. Kun puheenjohtaja Ei-
la Tarkiainen tämän vuoden alussa 
kertoi, että haluaisi jättää tehtävän ja 
siirtyä hallituksen rivijäseneksi, pyy-
dettiin minua hänen työnsä jatkajak-
si, kertoo Kivimäki.

– Sokeain lasten tuki ry:n tehtävä-
nä on järjestää lomatoimintaa näkö-
vammaisille lapsille perheineen. Mo-
net tuntevat yhdistyksen lomat tutta-
vallisesti ”Rillan lomina” yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korven 
mukaan. Tarjolla on eripituisia liikun-
ta-, luonto-, kulttuuri- ja mökkilomia 
ympäri vuoden – varmasti jokainen 
perhe löytää niistä omansa.   

Ei kurssitusta eikä 
kuntoutusta
– Sokeain lasten tuen lomalla ollaan 

Loma sydämessä
Jutta Kivimäki on näkövammaisten lasten perheille

lomia tarjoavan Sokeain lasten tuki ry:n hallituksen

uusi puheenjohtaja. ”Loma auttaa olemaan jaksava

vanhempi”, Kivimäki sanoo. 

b Jutta Kivimäki vei nuorisosihteerinä Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaa roh-
keasti uusille urille ja loi edellytykset nuorille suunnitella ja päättää itse toiminnan si-
sällöstä. Nyt hän rohkaisee näkövammaisten lasten perheitä tekemään irtioton arjesta.  

Teksti  Leena Honkanen
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Tee hakemus 
b Lomaa voit hakea suoraan nettisi-
vujen kautta tai suunnitella ensin yh-
dessä Rilla Aura-Korven kanssa 
info@sokeainlastentuki.com
tai puh. 040 5211693
Hakukaavake löytyy osoitteesta: 
www.sokeainlastentuki.com

ennen kaikkea lomalla ilman sen kummempia kun-
toutuksellisia tavoitteita, Kivimäki sanoo.  

– Lomat on räätälöity osallistuvien perheiden tar-
peiden mukaan. Räätälöiminen näkyy siinä, että Ril-
la Aura-Korpi on yhteydessä perheisiin ja käy heidän 
kanssaan läpi toiveita niin ohjelmasta kuin ajankoh-
dastakin. Esimerkiksi liikuntalomilla tehdään hyvin 
paljon ennakkojärjestelyjä näkövammaisen lapsen 
tarpeita ajatellen ja vuokrataan mukaan mahdolli-
set erityisliikuntavälineet. Näin näkövammainen 
lapsi pääsee kokemaan samoja asioita kuin muutkin.

– Lomalle on mahdollista lähteä vain oman per-
heen kesken, mutta jos mukana on samaan aikaan 
toinen näkövammaisen lapsen perhe, lomasta saat-
taa saada paljon enemmän irti. Vertaistuki ja vertais-
kaverit ovat tärkeitä ja toiselta perheeltä oppii. Jos 
vaikka lapset ovat tuttuja toisilleen jo aiemmilta lei-
reiltä tai koulun tukijaksoilta, vanhempien kannat-
taa suunnitella perheille yhteistä lomaa.

Lepoa tai toimintaa – tai molempia
– Joskus loma on parhaimmillaan sitä, että pääsee 
valmiiseen ruokapöytään, saa nukkua jos nukuttaa, 
eivätkä arjen velvollisuudet pyöri ympärillä. Lasten-
hoitoapukin voi olla tarpeen, jotta vanhemmat saa-
vat omaa aikaa. Ohjattua toimintaa lomalla voi olla, 
mutta ei välttämättä. Se riippuu perheen omasta ha-
lusta. Palautteissa korostetaan paljon sitä, että paras-
ta lomalla on ollut koko perheen yhdessä olo ja yh-
dessä tekeminen, Jutta Kivimäki kertoo.

– Lomajonomme ovat tällä hetkellä lyhyemmät 
kuin vuosiin. Tulevana syksynä istumme miettimään, 
mikä siihen on syynä ja miten meidän tulisi päivit-
tää toimintaamme.  Parhaan lähtökohdan pohdin-
nalle saamme tietenkin perheiltä, heidän palautteis-
taan. Toivoisin myös, että saisimme jostakin osviittaa 
siitä, miksi jotkut perheet eivät käytä mahdollisuut-
ta hakeutua lomalle. Syynä voi olla vaikka väsymys. 
Vammaisen lapsen vanhemmat joutuvat usein lap-
sensa asioita hoitaessaan hakemusviidakkoon, joka 
uuvuttaa. Tätä uupumusta haluamme juuri helpottaa. 
Jotta vanhemmat jaksaisivat olla lapselleen rakasta-
via vanhempia, eikä vain asioiden hoitaja, heillä pitää 
olla mahdollisuus myös lepoon ja rentoutumiseen.

Seuraavilla tämän vuoden lomilla on vielä tilaa ja tapahtu-
miin olette tervetulleita, vaikka olisittekin jo osallistuneet yh-
distyksemme lomalla.

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

Heinäkuu
b 16.–20.7. Backaro, Nötö, Saaristomeri, tilaa yhdelle perheelle

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 

Sokeain lasten tuki ry on perustettu 1964 ja sen rahoitukses-
ta vastaa 2001 perustettu Sokeain Lasten Tukisäätiö. 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea näkövammaisten las-
ten hyvinvointia järjestämällä lomia ja tapahtumia perheil-
le, joiden näkövammainen lapsi on alle 12-vuotias. Saman-
aikaisesti lomalle osallistuu yleensä kaksi perhettä. Tarvitta-
essa lomilla on ohjaaja/avustaja mahdollistamassa perheen 
yhteistä lomanviettoa. Mökkilomat ovat oman perheen kes-
ken vietettäviä lomia.

Lomat ovat ilmaisia ja niille päästäkseen ei tarvitse olla yh-
distyksen jäsen.
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Pitkä kuuma kesä 2018
Ja mä aion elää sen... Vuoden 2018 kesäleiri jär-
jestetään leiriläisten toiveet huomioiden idässä. 
Ruotsista katsottuna. Viikolla 28 suuntanamme on 
Lohja ja siellä Kanneljärven opisto. 
Pitkä kuuma kesä… sen saat ja se mullistaa sun maail-
mas…  
l  Tänä vuonna valitset yhden aiheen, jota haluat kesä-
leirillä tehdä useana iltapäivänä. Monessa pajassa pro-
jekti saa arvoisensa huipennuksen valmiina tuotteena.
Vaihtoehdot viikkopajaksi ovat leikkimökkipaja, mus-
apaja, yrityspaja, Nousu eli uusi Putous ja urheilupa-
ja. Mökkipajassa rakennetaan viikossa oikea leikkimök-
ki alusta alkaen. Musapajassa taas nautimme musiikin 
ilosta ja luomme uutta bändin tavoin. Yrityspajassa pe-
rustetaan leiriyritys ja tuotetaan koko leirille kauppata-
varaa. Pajassa on mahdollisuus myös suorittaa hygie-
niapassi. Suomalaisten suosimaan Putous-sarjaan ver-
rattava uuden Nousun paja tarjoaa tilaa humoristisel-
le teatterille, improvisaatiolle ja sketsihahmojen luon-
nille. Urheilupajassa ehdimme kokeilemaan viikon aika-
na useita eri lajeja ja varmasti saamme aikaiseksi kun-
non hien. Leiri sisältää luonnollisesti myös suositut va-
kio-ohjelmat.
l  Vanhoihin perinteisiin kuuluvat viimeisen illan dis-
ko, leirinuotiot- ja paralympialaiset, retki lähialueelle, 
iltashow:t, saunomiset, avoimemmat pajat ja tietysti ai-
nutlaatuinen leirihenki. 
l  Pitkään kuumaan kesään ovat erittäin tervetullei-
ta kaikki 12–30-vuotiaat näkövammaiset nuoret ympä-
ri Suomea. Saavumme Kanneljärven opistolle maanan-
taina heinäkuun 9. päivän iltapäivällä ja lähdemme seu-
raavana lauantaina 14.7. lounaalta kohti kotia.   
l  Kesäleirin hinta on 180 € nuorelta. Hinta sisältää oh-
jelman, matkat, majoituksen, ruokailun ja elämän mul-
listavan viikon. 
l  Ilmoittautumiset viimeistään 30.5. mennessä 
www.nkl.fi/nuoret -sivuilta löytyvän ilmoittautumislo-
makkeen kautta. 
l  Voit huoletta ottaa yhteyttä nuorisotoimen suunnitte-
lijaan Teemu Ruohoseen puhelimitse 050 596 5022 tai 
sähköpostitse teemu.ruohonen@nkl.fi,
jos jokin asia jäi mietityttämään tai muuten vain haluat 
keskustella leiristä.

Nuorisotoiminta
Näkövammaisten liiton nuorisotoiminta sinulle 
12–30-vuotias nuori! Meillä on monipuolista toi-
mintaa ympäri Suomea ja myös kansainvälisesti. 
Pääset tutustumaan uusiin ihmisiin, viettää rentoa 
vapaa-aikaa ja kokeilemaan uusia asioita.

Toiminta sisältää esimerkiksi: leirejä, työpajoja, kave-
reita, tapahtumia, vaikuttamista, nettiradiota, työmah-
dollisuuksia, keskustelua ja ihan mitä sä haluat?

Esimerkiksi teemoja on ollut: teatteri, maailma, ystä-
vyys, jännitys, media, opiskelijaelämä, ilo, liikunta, ruu-
anlaitto ja musiikki.

Toimintakalenteri 
l  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 huo-
mioiden.
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.
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

Näkövammaisten liitto ry
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Nuorten viikonloppu 
14.–16.9.2018

Hostel Suomenlinna, Helsinki

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-il-
tana noin klo 17, josta lähdetään yhdessä ohjaaji-
en kanssa HSL:n lautalla Suomenlinnaan. 

x Sunnuntaina leiri päättyy lounaaseen klo 12.00. 
Vanhemmat voivat hakea nuorensa Suomenlinnas-
ta tai Kauppatorilta. 

x Leiri on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövam-
maisille nuorille, jotka hakevat rohkeutta osallistua 
Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan. Tääl-
tä suunta kohti Näkövammaisten liiton kesäleiriä 
2019!

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

x Hakemukset 12.8.2018 mennessä.

Syysviikonloppu 
13.–14.10.2018

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 si-
säänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.

x Hakemukset 9.9.2018 mennessä.

Ilmoittautumislomakkeet ja 
tapahtumien lisätiedot osoitteessa: 
www.silmatera.fi -> Toiminta

Näkövammaiset lapset ry
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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.silmatera.f i

Käsi käden päällä
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonä-
köisten lasten kasvua ja kehitystä vastasyntyneestä ala-
kouluikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan ai-
kuisuuteen; kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin 
että ensimmäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo siemen 
itsenäiseen selviytymiseen aikuisena.  

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

Käsi 
käden 
päällä

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. 

Engblom
 &

 H
änninen &

 H
onkanen (toim

.)
N

äkövam
m

aisen lapsen kuntouttava arki

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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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! -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. 
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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



Tervetuloa kesä!


