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Ilmaise itseäsi  -viikonloppu
Näkövammaisten liiton nuorisotoimi järjestää kahdel-
la kärjellä kulkevan viikonvaihteen 8.–10.3.2019. Tu-
kikohtanamme toimii lomakeskus Lepola Lahdessa. Il-
moittautumisen yhteydessä valitset luovan tanssin ja 
äänellä pelaamisen väliltä. Iso osa viikonlopusta me-
nee valitsemasi teeman ympärillä.  Kuitenkin viikon-
lopussa on myös paljon koko porukan yhteistä ohjel-
maa.  Lupauksena on oppia jotain, löytää itsestä luo-
vuutta ja viettää todella hauska viikonvaihde. 
l  Osallistumismaksu on 85 euroa nuorelta. Osanot-
tomaksu sisältää matkat, majoituksen, ohjelman, 
ruokailun ja paljon naurua. Leiri on tarkoitettu kaikil-
le 12–30-vuotiaille näkövammaisille nuorille ympä-
ri Suomea. 
l  Ilmoittautumiset viimeistään 30.1.2019 
www.nkl.fi/nuoret sivuilta löytyvän ilmoittautumis-
lomakkeen kautta. 
l Lisätietoa tapahtumasta antaa mielellään nuoriso-
toiminnan suunnittelija Teemu Ruohonen puhelimit-
se 050 596 5022 tai teemu.ruohonen@nkl.fi. 
Tervetuloa mukaan löytämään itsestäsi uusia luovia 
piirteitä. 

Maliken joulukalenteri 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnan vi-
deojoulukalenterissa 24 lasta saa mahdollisuuden it-
se kertoa, mitä merkitsee osallistuminen, mukaan 
pääseminen ja itse tekeminen.
Videojoulukalenterin luukut aukeavat joka päivä 1.–
24.12.2018 Tukiliiton sosiaalisen median kanavilla:
Facebook: www.facebook.com/maliketoiminta ja 
www.facebook.com/Tukiliitto 
Twitter: @maliketoiminta @tukiliitto 
Youtube: www.youtube.com/user/Tukiliitto 

Iloon yli esteiden
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on toteuttanut 
vuoden 2018 aikana Iloon yli esteiden -hankkeen, 
jonka tavoitteena on ollut aktivoida lähikouluja li-
säämään arkiliikuntaa siten, että erityistä tukea tar-
vitsevat lapset tulevat entistä paremmin huomioi-
duiksi. Mukana on 29 lähikoulua ympäri Suomen. 

Syksyn 2018 aikana jokaisella hankkeessa muka-
na olevalla koululla järjestettiin Iloon yli esteiden 
-tapahtumapäivä. Tapahtumapäivän suunnitte-
lun pohjana olivat oppilaiden toiveet. Osa kouluis-
ta oli toivonut tapahtumapäivän toteutettavak-
si esimerkiksi osana liikuntatuntia, osa järjesti ko-
ko koulun oppilaille suunnatun koulupäivän mit-
taisen toimintapäivän. Vaikka päivät olivatkin eri-
laisia, yhteisenä ajatuksena oli kaikkien, myös eri-
tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden, mahdollisuus 
osallistua toimintaan. Oppimis- ja ohjauskeskus 
Valterin eri alojen ammattilaiset ovat olleet muka-
na suunnittelussa ja mahdollistamassa myös varsi-
naisen tapahtumapäivän toteutumista.

Syksyn rutistus paketoidaan päätösseminaaris-
sa 14.12. Helsingissä. Hyvistä käytänteistä ja vin-
keistä kootaan ideapankki, joka tulee käytettäväk-
si Liikkuvan koulun ja Valterin verkkosivuille.

l  Pukinmäenkaaren peruskoulun Iloon yli esteiden -päi-
vän parkour-radalla hyödynnettiin koulun omaa välineis-
töä mm. pukkeja, rekkiä, penkkejä, puolapuita, patjoja, pal-
loja, keiloja jne.

K
U

VA
T 

M
IN

N
A

 N
Ä

R
H

IL
Ä

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 84



Julkaisija

Näkövammaiset lapset ry

Osoite

Malminkaari 15 A, 

00700 Helsinki

www.silmatera.fi

Päätoimittaja

Leena Honkanen

leena.honkanen@silmatera.fi

050 538 7296

Taitto ja piirrokset

Leena Honkanen

Yhdistyksen hallitus

Maija Somerkivi, pj. Espoo

Anna Sarén, Lempäälä

Juho Helmiharju, Ylöjärvi

Juho Kyntäjä, vpj. Vantaa

Riitta Maatiala, Helsinki

Hanno  Peuranen, Espoo

Minna Kemppi, Turku

Lahjoitukset

Näkövammaiset lapset ry

Lahjoitustili Nordea FI40 1016 3000 0764 75

Kannen kuva 

Anne Latva-Nikkola

Kuvassa:

Lauri Hentula Lasten Sokeain viikon juhlinnassa. 

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

ISSN 0787-8907

Paino

Suomen Uusiokuori

Silmäterä 1/2019

Ilmestyy viikolla  8

Ilmoitustilavaraukset ja juttuehdotukset

leena.honkanen@silmatera.fi

A
N

N
E 

LA
T

VA
-N

IK
KO

LA

4•2018

Leena Honkanen 
päätoimittaja

Rikastu!

R
ahapelit pyörittävät Suomessa montaa hyvää toimintaa, osaltaan 
meidänkin toimintaamme, mutta samalla ne aiheuttavat ongelmia. 
Kun kävelen töihin malmilaisen kauppakeskuksen parkkipaikalta 
toimistolle, sadan metrin matkalla on yhdeksän automaattia käy-
tävän varrella ja lisäksi Veikkauksen Pelaamo, josta niitä löytyy ko-
solti lisää. Onhan se aika paljon. 

Eräänä päivänä käytävämme peliautomaatin jakkaralla istui isä 
sylissään pieni lapsi silmät säihkyen. Pelien hienot värit, valot ja äänet lumoavat 
lapsen ja aikuisenkin. Ne imaisevat sisään pelin lumottuun maailmaan. 

Peleihin liittyvät haitat ovat niiden tuoman ilon kääntöpuoli. Näin Veikkauk-
sen tukea nauttivana järjestönä ja peleissä voittavana osapuolena, haittoja ei tule 
aina ajatelleeksi. Ehkei haluakaan. Varmistamalla, että avustukset käytetään tar-
koituksenmukaisesti, teemme voitavamme.

Haitat kannattaa kuitenkin pitää mielessä etenkin silloin, kun kotona on tei-
ni-ikäisiä nuoria, jotka jo liikkuvat omillaan kavereiden kanssa.  Meidän ostari-
käytävällä näyttää ainakin olevan yritteliäitä alle 18-vuotiaita, joita pelit vetävät 
puoleensa. 

Ajatus helposta rikastumisesta houkuttaa varmasti useimpia. Pelit tuovat elä-
mään myös sisältöä ja jännitystä, jos sitä muuten tuntuu puuttuvan. Ja harmaas-
sa arjessa sitä usein puuttuukin. 

Rahapeliautomaattien tiedetään olevan erityisen korkean riskin pelejä ja siksi 
lainsäädäntö velvoittaa niitä valvomaan. Usein nuoret kuitenkin ehtivät luikah-
tamaan valvovan silmän ohi. Tutkimuksissa on todettu, että varhain aloitettu ra-
hapelaaminen altistaa rahapeliongelmille.

Kasvattajilla – sekä vanhemmilla että niillä, jotka tekevät työtä lasten ja nuor-
ten parissa – on mahdollisuus avata myös toisenlaisia rikastumisnäkymiä. Sisäl-
töä ja jännitystä elämään saa monella tavalla, mutta tilaisuuksia mielekkääseen 
tekemiseen täytyy tarjota  – me järjestönä tietenkin omalle kohderyhmällem-
me.  Näin tekevät kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat järjestöt, 
Veikkauksen tuella. Järjestöjen toiminnassa syntyy ystävyyssuh-
teita, saa kokeilla uusia asioita ja voi löytää oman harrastuksen 
ja intohimon. Ne tekevät elämästä rikkaan.  

Toivottavasti jokaiselle on joulun aikaan luvassa muutamia 
rauhallisia päiviä läheisten parissa. Pelit kuuluvat perinteisesti 
monen lapsiperheen jouluun, mutta jouluna ei rikastuta 
kilisevistä automaateista, vaan helisevästä naurusta. Si-
vulta 36 löytyy vinkkejä näkövammaisen lapsen hy-
vistä peleistä. Ne eivät tiettävästi aiheuta riippuvuut-
ta, vaan riemua. Sitä aineetonta rikkautta.
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Pikkumiesten 
matkassa

N
yt kun Leo on kymmen-
vuotias, alun epätietoi-
suus ja loppumaton ky-
symyslista ovat vaihtu-
neet ihanaan puheliaa-
seen perusarkeen, mis-
sä lapsen näkövammaa 

ei edes ajattele, vaan kaikki luonnis-
tuu ja mukautuu juuri meidän per-
heen elämäksi. 

Esikoispoikamme Leo syntyi maa-
liskuussa 2008 ja painoi syntyessään 
4230 grammaa. Synnytys sujui hyvin 
ja siirryimme Leon kanssa lapsivuo-
deosastolle. 

Kuuden tunnin iässä vauvoilta mita-
taan rutiinitoimenpiteenä verensokeri. 
Siitä kaikki saikin alkunsa: Leo kiidä-

Millaista on olla näkövammaisen lapsen vanhempi ja miten 

sen kanssa pystyy ja oppii elämään, niin ettei sitä ajattele 

koko ajan ja näe lasta vain diagnoosin kautta? Voiko olla mi-

tään kamalampaa kuin se ettei lapsi näe? Miten tästä selvi-

tään? Näihin ajatuksiin ja kysymyksiin olen törmännyt use-

asti ja törmään varmasti myös jatkossa – nykyisin tosin use-

ammin vertaistukea antaessani. 

tettiin mittaustuloksen tultua suoraan 
vastasyntyneiden teho-osastolle, sillä 
tulos oli äärettömän alhainen. Ensim-
mäiseksi epäiltiin isojen vauvojen so-
peutumishäiriötä, minkä pitäisi kor-
jaantua kyllä parissa päivässä, sitten 
kun vauva alkaa syödä riittävästi. Pian 
kuitenkin tajuttiin, ettei näin ollutkaan 
ja ensimmäisen viikon aikana Leolle 
tehtiin paljon tutkimuksia magneetti-
kuvauksista näkötestiin. Niissä kaik-
ki vaikutti olevan niin kuin pitääkin. 

Onko noista silmistä sanottu 
jotakin?
Teho-osastolla oli jokaisella vauvalla 
omahoitaja. Leon hoitaja oli mietti-
nyt meidän pientä poikaa vielä koto-

na, ja seuraavana päivänä ehdotti lää-
käreille, että mitäpä jos tässä olisikin 
kyseessä kehon ongelma tuottaa kor-
tisolia, koska verensokerit eivät pysy-
neet normaaleina. Tämän jälkeen alkoi 
tapahtua. Jo seuraavana päivänä, Leon 
ollessa viiden päivän ikäinen, aloitet-
tiin hormonikorvaushoito. 

Illalla osaston ylilääkäri tuli katso-
maan poikaa, ja kysyi, että onko nois-
ta Leon silmistä sanottu teille jotain. 
Vastasimme, että näkötesti oli tehty ja 
siinä ei ollut mitään erityistä huomat-
tu. Jälkeenpäin mietittynä, olisi pitä-
nyt ymmärtää, ettei Leo kohdistanut 
katsettaan mihinkään, ja silmänvärve 
oli merkittävä hänen isoissa sinisissä 
silmissään. Seuraavaksi siis lähdettiin 

Teksti  Tiia Immonen
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näköpoliklinikalle, missä huomattiin, 
etteivät Leon näköhermojen päät olleet 
sen näköiset kuin pitäisi olla. 

Kotiuduimme TYKS:stä Leon ol-
lessa 16 päivän ikäinen takataskussa 
tieto, että pojan näköennuste voi olla 
ihan hyväkin – tai sitten erittäin huono. 
Seurantaa ja tutkimuksia jatkettaisiin. 

Kuntoutuspolulle
Kotiin pääsyn jälkeen asiat rauhoit-
tuivat ja päätimme, että alamme elää 
mahdollisimman normaalia arkea. Leo 
on meidän poika, oli hän sitten näke-
vä tai ei.  Leo sai sokean diagnoosin 
ollessaan viiden kuukauden ikäinen, 
haitta-aste 100%.

Ensimmäiselle sopeutumisvalmen-
nuskurssille Näkövammaisten Kes-
kusliittoon, Iiris-keskukseen menim-
me Leon ollessa kymmenkuinen. Se 
aukaisi meidän kuntoutuspolun ja li-
riksessä vierailimme sitten vähintään 
kerran vuodessa – milloin perhekurs-
seilla, milloin yksilöllisillä jaksoilla. 

Lastenkuntoutuksen kursseilta 
saimme kaiken tiedon, mitä näkövam-
maisen vauvan vanhemmat kuhunkin 
elämänvaiheeseen tarvitsivat. Parasta 
oli, kun pystyi jakamaan näkövammai-
suuteen liittyviä juttuja ja sai vinkke-
jä arkeen.  Se rauhoitti mieltä, kun sai 
varmistuksen, että suunta on oikea.

Pikkuveli saa diagnoosin
Leosta tuli ensimmäisen kerran isove-
li kaksivuotiaana, kun pikkuveli Luka 

syntyi. Kaikki tuntui olevan uudella 
vauvalla hyvin, kunnes kuuden kuu-
kauden iässä hän sai ensimmäisen epi-
lepsiakohtauksensa, ja taas olimme 
TYKS:ssä kaikkien tutkimusten edes-
sä. Luka sai diagnoosin vaikeahoitoi-
nen epilepsia. 

Lukan kasvaessa epilepsiakohtausti-
lanne paheni, ja kohtauksia oli jopa 15 
päivässä. Luka oli juuri oppinut käve-
lemään, kun epilepsia vei mennessään 
1,2-vuotiaalta pikkumieheltä kaikki 
opitut taidot. 

Kohtaustilanne saatiin useiden lää-
kevaihdosten ja kokeilujen jälkeen 
hallintaan hänen ollessaan puolitois-

tavuotias. Motoriikan osalta taidot pa-
lautuivat, mutta puheentuotto ei enää 
onnistunut. Koska Turussa ei osat-
tu auttaa, hänet siirrettiin TYKS:stä 
HUS:n potilaaksi, ja Luka pääsi leik-
kaustutkimusjonoon. Tutkimukset 
osoittivat, että hänen epilepsiatyyp-
pinsä oli hyvin paikallinen ja sijaitsi 
vasemmassa otsolohkossa, juurikin 
puheentuoton alueella. Leikkaus oli 
siis mahdollinen, mutta riskinä sii-
nä oli oikeanpuolen halvaantuminen. 
Luka leikattiin elokuussa 2014. Leik-
kaus onnistui hyvin, ja pahimmalta 
selvittiin, mutta puheentuotto ei ole 
edennyt toivotulla tavalla. Tuolloin 

l Leo on nyt 10-vuotias koululainen,
jonka tavoitteena on opiskella tohtoriksi
asti.
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hänen diagnoosiinsa lisättiin älylli-
nen kehitysvammaisuus. 

Tavallinen arki jatkuu
Kun Lukan leikkauksesta oli selvitty, 
meidän perhe jatkoi tavallista arkea. 
Uutta vauvaa ei edes uskallettu aja-
tella, vaikka molempien poikien koh-
dalla geenitutkimukset osoittivatkin, 
etteivät poikien sairaudet olleet pe-
rinnöllisiä eivätkä ne liittyneet kes-
kenään millään lailla toisiinsa. Meille 
sanottiin vain, että tämä on vaan to-
della huonoa tuuria. 

Lukan kanssa riitti paljon haasteita 
ja molempien vanhempien käsiä tar-
vittiin. Nämä kortit taskussa olemme 
elelleet monta kokemusta ja vastoin-
käymistä rikkaampana. Olemme yrit-
täneet elää mahdollisimman tavallista 
ja virikkeellistä arkea, jotta pojat saisi-
vat kaiken mahdollisen tuen mitä tar-
vitsevat, emme ole heitä siis pumpu-
lissa pitäneet. Käsittämiseenhän tar-
vitaan käsillä tekemistä ja kokemuk-
siin kokemista.

Lisää pikkumiehiä
Kaksi vuotta sitten olimme lomamat-
kalla Bulgariassa, kun saimme tietää, 
että meille oli tulossa kolmas vauva. 
Odotusaika meni hyvin, ja keväällä 
2017 meille syntyi kolmas poika, Ot-
so. Leon sokeuden myötä meidän per-
heessä puhutaan paljon ja osataan pis-

tekirjoitusta. Lukalle viitotaan ja käy-
tetään kommunikoinnin apuvälineitä. 
Otso on tuonut perheeseen taas uuden 
ihmetyksen aiheen: sen, miten pienet 
ihmiset voivat oppia ihan itsekseen asi-
oita, tarvitsematta tuhansia toistoja ja 
mallintamista. 

Lapsen kehittymistä osaa varmasti 
katsoa erilaisten lasien läpi, kuin 10 
vuotta sitten. Otsolle isoveljet ovat 
idoleita, joilta opitaan asioita ja joi-
den tekemisiä jäljitellään. Omaa val-
koista keppiä hänellä ei ole, mut-
ta kenkälusikalla kepitellään mene-
mään ja tukiviittomaan on opittu jo 
hyvin varhain. 

Näkövammaisuus on meidän per-
heelle vain asia minkä kanssa on opit-
tu elämään, ja asiat voisivat olla pal-
jon huonomminkin. En olisi aikanaan 
osannut kuvitella, että nyt keskuste-
lemme Leon kanssa vaikkapa känny-
källä pelaamisen vähentämisestä.  Mie-
tin usein, kuinka paljon näkövamma 
on avartanut ja opettanut meille uusia 
asioita. Joskus on saanut toki olla kä-
velevä tietosanakirja etsiessään Leolle 
tietoa ja hakiessaan mahdollisuuksia 
kertoa ja kuvailla asioita, jotta niiden 
käsittäminen sokealle olisi mahdollis-
ta. Tällä hetkellä meidän perheen so-
kea nuorimies haaveilee opiskelevan-
sa ihmiskehon tai biologian tohtorik-
si – hänelle maailma on avoin ja täyn-
nä mahdollisuuksia. 

l Lue myös Tiia Immosen blogikirjoi-
tuksia osoitteessa: http://pikkumies-
tenmatkassa.blogspot.com/

l Ylhäällä:
Isä Tomi sylissään pikkumiehistä pienin, 
Otso.

l Alla:
Veljessarja Luka, Leo ja Otso.

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 8 9



Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry

puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

Kuka päättää asioistani?

N
uorin poikamme Elmo on alkanut harjoi-
tella oman tahdon ilmaisemista ja asioista 
päättämistä kaikella kolmivuotiaan tarmol-
laan. Etenkin niinä päiväkotiaamuina kun 

poika tahtoisi lähteä ulos nakuna, sitä kaipaa niitä 
menneitä aikoja kun toiselle sai vapaasti pukea mi-
tä parhaaksi katsoin. 

Heikkonäköinen Juuso puolestaan pohtii paljon si-
tä, kuinka paljon kavereiden kanssa on opittava jous-
tamaan omista suunnitelmistaan ja tehtävä muiden 
tahdon mukaisesti. Elämä on hänellekin jo opettanut, 
että jos vain tahtoo tehdä aina kuten itseä huvittaa, 
joutuu usein olemaan yksin, mutta toisaalta jos aina 
tekee kuten muut tahtoo, ei itsellä ole niin mukavaa. 

Ollessani yksilöllisellä kuntoutuskurssilla pari viik-
koa sitten, koin palanneeni lapsuuteen ja olevani 
enemmänkin toiminnan kohde kuin toimija itse. He-
ti alusta alkaen minusta tuntui, ettei kaikenlaiset mo-
niammatilliset asiantuntijat välittäneet siitä mitä mi-
nä tahdoin ja koin tarvitsevani vaan järjestelmä toimi 
niin, että he kertoivat minulle, mitä tarpeita minulla 
on. Asiantuntijat katsovat papereistaan, mitä näen ja 
kertovat, mitä apuvälineitä minun tulisi käyttää, mi-
tä minä en saisi arjessa tehdä ja pahimmillaan joskus 
miltä minusta tämä kaikki tuntuu. Kun ulkopuoliset 
lähtevät arvailemaan minulle motivaattoreita apuvä-
lineiden käyttöön tai alkavat jopa syyllistää minua, 
alkaa päässä kuohua. 

Itse ajattelen, että kun näkövammaisella on tietoa 
käytettävissä olevista apuvälineistä ja positiivisia ko-
kemuksia sen käytöstä, tietää hän itse parhaiten, mil-
loin sitä käyttää. Lasten itsemääräämisoikeus ja ky-
ky ymmärtää, mikä heille on parasta, on toki rajalli-
nen ja vanhempana ajattelen, että tehtäväni on jos-
kus rajoittaa tai käskeä lasta hänen turvallisuuteensa 
ja tulevaisuutensa vuoksi. Asiantuntijoilta toivoisin 
tukea, tiedottamista ja avointa keskustelua.

Apuvälineet ovat hyvä ja helpoin esimerkki, mut-

ta yhtälailla tämä asiantuntijoiden valta näkyy vam-
maisen elämässä muillakin osa-alueilla. Etenkin jos 
henkilö on vaikeammin vammainen, joutuu hän alis-
tumaan usein siihen, mitä yhteiskunta katsoo hänel-
le riittäväksi elämänlaaduksi. 

Tuntuu, että vammainen on hyvin usein tilantees-
sa, jossa joku vammaton asiantuntijan roolissa aset-
tuu häntä ylemmäksi, neuvoo ja ohjaa häntä, kertoo 
miten hän voi asua tai liikkua. Vaikka kuinka vakuu-
tetaan, että ”itsehän sinä olet itsesi asiantuntija” rivi-
en välistä on nopeasti luettavissa, että joku tietää mi-
nua paremmin mitä minun tulee tehdä ja tahtoa. Tä-
tä ei kukaan myönnä ääneen tietenkään, mutta jo ko-
ko järjestelmä on suunniteltu niin, että asiantuntijoi-
ta uskotaan lopulta aina enemmän kuin meitä koke-
musasiantuntijoita eli niitä joita päätökset ja tukitoi-
met koskevat. En usko, että asiantuntijat pahuuttaan 
tai tahallaan toimivat näin, syyt miksi tähän ajaudu-
taan, ovat monimutkaisempia.

Itsemääräämisoikeus on äärimmäisen tärkeä asia 
eikä sen toteutuminen arjessa ole itsestäänselvää. Sen 
yli jyrätään helposti etenkin rahan, systeemin, laki-
en, säännösten ja maan tavan nimissä. Juhlapuheis-
sa kerrotaan kuinka jokaisen mielipide on tärkeää ja 
aina on lähdettävä yksilön tarpeista, mutta arjessa 
tästä poikkeaminen on lii-
an helppoa. Systeemin pyö-
rityksessä vammaista koh-
dellaan kuin lasta ja valtaa 
käyttävät asiantuntijat, joi-
den sinällään en usko pa-
huuttaan näin toimivan.
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Silmäterät kirjoihin ja kansiin
Silmäterä-lehti on ilmestynyt jo vuodesta 1982,  ensimmäiset kaksi vuotta nimellä Leirilehti. Leirileh-
teä, kuten aluksi Silmäterääkin, toimittivat yhdistyksen jäsenet, näkövammaisten lasten vanhemmat. 
Yhdistyksen entinen toiminnajohtaja Marja Kalimo oli lehden päätoimittaja vuosina 1986–1997 ja 
vuodesta 1997 lähtien päätoimittajana on toiminut Leena Honkanen.

Kaikki Silmäterät nidottiin kirjoiksi, joissa säilyy iso osa yhdistyksen 
historiaa. Sidontatyön teki kirjansitoja Jari Marttila. 

Sokkotreffit eli perhetapaamiset keväällä 2019

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.
l  Kevään sokkotreffisunnuntait 
klo 16–18:
20.1.  Erityislapsen sisaruus 
3.3.    Kännykkäsovellukset
14.4.  Pääsiäisen helmityöt
l  Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerki-
velle, maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 
1085. Ilmoittautuessasi kerro mahdollisista aller-
gioista, lapsen ikä sekä onko lapsi heikkonäköinen, 
sokea tai monivammainen.

Valoa, ääntä ja liikettä Kiasmassa
Näkövammaisten lasten perheille on varattu 
opastettu näyttelykierros Kiasmaan lauantaina 
15.12.2018 klo 10.15. Kiasman kaksi ylintä kerros-
ta täyttää Ann Veronica Janssensin valotaide. Jans-
sens käyttää teoksissaan vain vähän materiaaleja. 
Hänelle tärkeitä eivät ole taide-esineet vaan valon, 
värin, äänen ja liikkeen synnyttämä kokemus. Vä-
häeleiset teokset kutsuvat liikkumaan ja tutkimaan 
niitä eri näkökulmista, teroittamaan aisteja ja yllät-
tymään. 
l  Näkövammaiset lapset ry kustantaa sisäänpääsyn 
ja opastuksen koko perheelle. Osallistujat otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli osallistujia on 
paljon, järjestetään toinen opastus klo 11.00.
l  Ilmoittautumiset 4.12. mennessä: 
www.silmatera.fi/toiminta
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Kevään 2019 

Oo mun kaa! -kerhot

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden 
mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrel-
laan, retkeillään ja tavataan kavereita. Ohjauksesta 
vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskeli-
jat. Kerho on maksuton osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30, 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
8.1., 5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.

oo mun 
kaa!

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaan-
katu 8 A 4)
7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–
19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Länti-
nen Pitkäkatu 37)
9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5.

l  Ilmoittautuminen kevään kerhoihin:
www.silmatera.fi -> Toiminta
l  Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080, 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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Kortti kertoo toiminnasta
Yhdistyksen uusi esite on kuvakortti, joka kertoo 
millaisten aiheiden parissa yhdistys tekee työtä ja 
mistä Silmäterä kirjoittaa. 
Kääntöpuolella on esitelty lehteä ja muita julkaisu-
ja sekä Oo mun kaa! -kerhoja.

Lähetä sähköinen
joulukortti
Netistä voit ladata Näkövammaiset lapset ry:n ilmaisen 
sähköisen joulukortin ja lähettää sen ystävillesi. Kuunte-
le myös, mitä lapset kertovat kortista.
Linkki: www.silmatera.fi/hyvaa-joulua

Vuoden 2019 tapahtuma-
kalenteri ilmestyy vuoden 
alussa ja se postitetaan jä-
senille jäsenkirjeen muka-
na. Kalenterista löytyvät 
koko vuoden leirit ja vii-
konloput. Alkuvuoden ta-
pahtumista löydat tietoa 
jo nyt tästä lehdestä sekä 
silmatera.fi -nettisivuilta.

Tapahtumakalenteri 
2019

Näkövammaiset lapset ry 

Vuosi täynnä kivaa tekemistä lapsille ja aikuislle. 

Suunista seikkailuun, tutustu uusiin ihmisiin, ylläty!

Tapahtumakalenteri tulee!

-lehti

perhe • vertaistuki

 liikunta • Harrastukset  

varhaiskasvatus    

Arjen taidot 
 • 

itsenäinen elämä

ensitieto • tutkimus   

koulu • opiskelu

apuvälineet

vapaa-aika

Leiritoiminta

kortti.indd   1 12.9.2018   13.20
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Näkövammaisten liitto täyttää tänä vuonna 90 
vuotta. Päätapahtuma on torstaina 11.10. kel-
lo 13–19 Iiriksessä Helsingin Itäkeskuksessa. Sil-
loin avataan ovet yleisölle ja kutsuvieraille. Iirik-
sen kolmas kerros muuttuu iloisin värein koristel-
luksi kävelykaduksi ja toiminta- ja esittelypisteitä 
viliseväksi toriksi. 

Näkövammaiset lapset ry on mukana juhlimassa 
liiton 90-vuotissynttäreitä.  Osastollamme on ai-
kuisia ja lapsia, pistekirjoitusopetusta näkeville, 
kirjoja ja lehtiä ym. mielenkiintoista. 
Tule tapaamaan meitä 11.10.2018!

Näkövammaisten liiton 
90-vuotisjuhlatorilla tavataan
lokakuun 11.päivänä klo 13–!9.
Paikka: Iiris-keskus, Helsinki

Näkövammaisten liitto juhlii tänä vuonna 90. toimintavuotaan. 
Torstaina 11. lokakuuta Iiris-keskus Helsingissä muuttui iloiseksi to-
riksi, jossa liitto ja me sen jäsenjärjestöt esittelimme toimintaam-
me kaikelle kansalle. 

Näkövammaiset lapset ry:n osaston vetonaula oli pistekirjoituk-
sen opetus näkeville. Sitä opettivat pistelukijat Ella Sarén, Leo Im-
monen ja Minja Survonen. Kiinnostuneita kävijöitä ja oppijoita kävi 
pisteellämme kaiken päivää.

Yläkuvassa Ella kertoo Pentti Kivelälle, miten helmipistetaulua käy-
tetään.

Alakuvassa Leo neuvoo pistekirjoituskoneen käyttöä Veikkauksen 
edustajille. 

Onnea 90-vuotias 
Näkövammaisten liitto!
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Lasten Sokeain viikko
Näkövammaiset lapset ry:n järjestämää Lasten Sokeain viikkoa 
juhlittiin lauantaina 17.11.2018 kolmessa HopLopissa: Varistossa 
Vantaalla (kuvassa), Linnainmaalla Tampereella ja Raisiossa.
Kaikki juhlijat saivat mukaansa yhdistyksen värikkäitä pistekirjoi-
tusta näkeville  -tarra-arkkeja. Lasten Sokeain viikkoa tuki Henkel 
Finland Oy.

N
äkövammaiset lapset ry:n jäsenkyselyn 
2018 tulokset noudattelivat aika lailla edel-
lisvuosien linjoja. Tärkeimpinä yhdistyksen 
tehtävinä ja palveluina jäsenilleen vastaa-

jat pitivät Silmäterä-lehteä ja tiedon jakamista. He-
ti seuraavana tuli vertaistuki ja siihen liittyen per-
heleirit. 

Yhdistyksen kaikissa toiminnoissa on tietenkin 
samoja elementtejä – Silmäterä sisältää paitsi tie-
toa, myös vertaistukea. Sitä lukijat kokevat saavan-
sa muun muassa muiden perheiden haastattelujen 
kautta. Ja kaikki tapaamiset, olivatpa ne sitten pi-
dempiä leirejä, viikonlopputapaamisia tai sokkot-
reffejä, ovat tietenkin vertaistukea. 

Missä on toimintaa
Joka vuosi jäsenkysely nostaa esiin myös tapaa-
mismahdollisuuksien ristiriidan suurten kau-
punkien ja pienten paikkakuntien välillä. Kritiik-
kiä tulee siitä, että pienillä paikkakunnilla ei jär-
jestetä toimintaa. Realiteetti kuitenkin on, että 
toimintaa ei voi järjestää, jos jäsenperheitä tai 
esim. Oo mun kaa! -ikäisiä lapsia ei ole yhtä tai 
kahta enempää. Toisaalta tapaamisia toivottai-

siin helppojen liikenneyhteyksien päähän, kuten 
Helsingin keskustaan.

Kenelle tapaamiset ja leirit on 
tarkoitettu
”Yhdistyksen tapaamisiin ja leireille on ollut help-
po tulla mukaan. Ilmapiiri tapahtumissa on ren-
to, avoin ja hyväksyvä”, sanoo eräs vastaajista. Sil-
ti joka vuosi, niin nytkin, jotkut  epäröivät, sopivat-
ko mukaan. Tämä johtuu yleensä siitä, että lasten 
diagnoosit ovat hyvin monenlaisia: on lievästi heik-
konäköisiä ja vaikeasti monivammaisia – yhdistä-
vä tekijä on näkövamma, joka sekin on jokaisella 
omanlaisensa. Tästä lähtökohdasta toivotaan usein 
erillisiä tapahtumia sokeille tai monivammaisil-
le ja mieluiten samalla lailla pärjääville, samanikäi-
sille ja omalle paikkakunnalle. Kun yhdistyksessä 
on 600 jäsenperhettä, lasten ikähaarukka vauvas-
ta aikuistuviin nuoriin, diagnoosien määrä pitkäl-
ti toista sataa ja Suomi lisäksi laaja maa, on helppo 
ymmärtää, että tehtävä ryhmäräätälöinti on mah-
dotonta. Siksi tapahtumat ovat kaikille avoimia ja 
kaikki jäsenperheet ja lapset ovat niihin lämpimästi 
tervetulleita juuri sellaisina kuin ovat. 

Jäsenkyselyn tuloksia

ooss

/

A a   A a A a A a  A a A a

B b   B b C c C c    D d D d 

E e E e E e E  e F f    F f

G g  G g  H h   H h H h H h 

I i  I i I i    J j  J j J j 

K k  K k K k   L l     L l L l 
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O o O o O o O o 
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Z z  Å      Ä   Ä    Ö   Ö
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l   Ilmoittautumiset osoiteessa: www.silmatera.fi/toiminta
l   Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Pohjois-Suomen leiri 26.1.–27.1.2019

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
l Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkö-monivammaisten las-
ten perheille. Ohjelmassa yhteistä liikuntaa koko perheelle, rentoutumista 
ja vertaistarinoita. Mukaan mahtuu 10 perhettä.
Hinnat:
l  näkövammainen lapsi ilmainen
l  yksi saattaja 20 €
l  aikuinen 40 €
l  lapsi yli 4v. 40 €
l  alle 4-vuotias ilmainen
l  Aloitus on lauantaina klo 10.00 ja leiri loppuu 
sunnuntaina lounaaseen klo 12.00. 
l  Pitkämatkalaisten on mahdollista yöpyä perjantai-lauantai välinen yö 
hintaan, 50€/aikuinen (sisältää lauantain aamiaisen).
l  Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla Sporthotel 
standardhuoneissa sekä ohjelman.
l Viikonloppu järjestetään yhteistyössä 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
l Hakemukset 6.1.2019 mennessä.

Näkövammaiset lapset ry:n toimisto
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki
Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuudesta? 
Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen lapsen kanssa? 
Miten tuen koko perhettä parhaiten?
Läheistenlauantai on suunnattu näkövammaisten lasten perheiden 
läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.). 
lauantaina 9.2. klo 9.30–18.00
Toimisto sijaitsee Malmin juna-aseman läheisyydessä.
Hinta: 
15€/henkilö
Hinta sisältää ruokailut ja ohjelman.
Hakemukset 27.1.2019 mennessä.

Läheistenlauantai 9.2.2019

Ohjelma
9.30 Tervetulokahvi
Näkövammaisen lapsen kasvu
12.00 Salaattilounas
Liikkumistaito
Pistekirjoitus
Kuvalukeminen
Aistit
Näkövammaisen nuoren oma-
kohtaiset kokemukset
17.00 Päivällinen Malmilla
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Vanhempien viikonloppu 6.4.–7.4.2019

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 6.4.2019
Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo
l Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, varaa hy-
vissä ajoin mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. 
l Yhteinen aloitus klo 10.30 yhdistyksen vuosikokouksella. Virallisen osuuden jäl-
keen vertaiskeskusteluja sekä rentoutumista keväisessä luonnossa ja saunaosas-
tolla. Yhteinen illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00 rauhassa rupatellen.
l Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää 
yöpymisen ja ateriat (lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntai-
na aamiainen) sekä ohjelman. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien. 
l Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön 
mukaisesti.
l Hakemukset 25.2.2019 mennessä.

Nuorten viikonloppu 30.3.-31.3.2019

Varalan Urheiluopisto, Tampere
Seikkailuja ja hurvituksia Tampereella, Varalasta piipahdetaan keskustaan. 
Illalla leppoisaa saunomista ja illanviettoa. 
Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille.
Leiri järjestetään yhteistyössä Näkövammaisten liiton Nuorisotoimen kanssa. 
Hinta: 40 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 24.2.2019 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen 19.4.–21.4.2019

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu. 
Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen pienimmille. 
Lajeina maalipallo, telinevoimistelu, luistelu sekä muuta soveltavaa liikuntaa. 
Ohjelmassa myös uintia ja leppoisaa yhdessäoloa vertaisten kanssa.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. 
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinnat:
l   näkövammainen lapsi ilmainen
l   yksi saattaja 50 €
l   aikuinen 120 €
l   lapsi 6-16v. 80 €
l   lapsi 0-5-v. ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi vuorokautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
Hakemukset 3.3.2019 mennessä.
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”Sikiöaikaista 
geenimanipulaatiota ei 
silmäsairauksissa voida 
tehdä, koska hoito on 
ainakin toistaiseksi 
paikallinen, suoraan 
silmään tehtävä,” sanoo 
Hannu Uusitalo.

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 818



Teksti  Leena Honkanen

Geeniterapia
avaa uusia 
mahdollisuuksia 
silmäsairauksien 
hoitoon

S
ilmä on ollut yksi ensimmäisistä koh-
teista, jossa on uskallettu lähteä kokei-
lemaan geenihoitoja ihmisillä.  RP65-
geeniä korjaava lääke on jo markkinoilla 
ja lupia tutkimuksiin myönnetään, ker-
too Hannu Uusitalo. 

 – Syitä silmälääketieteen edelläkä-
vijäasemaan on useita. Silmäkirurgia ja tässä tapa-
uksessa ennen kaikkea verkkokalvokirurgia on ke-

hittynyt hyvin pitkälle. Toimenpide, jossa siirrettä-
vää geeniä injisoidaan verkkokalvon alle, on tämän 
vuoksi kirurgille melkoisen yksinkertainen toimen-
pide. Lisäksi injektiokohde on hyvin suojattu – käy-
tännössä siirrettävä geeni jää ainoastaan verkkokal-
voon eikä leviä vapaasti koko elimistöön. 

– Uusien hoitojen ja lääkkeiden testauksessa ede-
tään aina turvallisuus huomioiden. Silmän geenitera-
piassa mennään hyvin herkkiin kudoksiin verkkokal-

Silmäsairauksien tutkimus etenee ja hoidot kehittyvät kovaa vauhtia. 

Geeniterapian avaamat mahdollisuudet kiinnostavat tutkijoita, lää-

ketehtaita ja tietenkin potilaita – voitaisiinko jotkut silmän sairaudet 

vielä tulevaisuudessa selättää? Tampereen yliopiston silmätautiopin 

professori ja Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaa-

tiokeskus SILK:in johtaja Hannu Uusitalo tutkii muun muassa perin-

nöllisiä verkkokalvosairauksia ja niiden hoitomahdollisuuksia.
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von taakse ja siihen liittyy aina riski. Siksi toistaiseksi 
hoidettaviksi on valikoitunut sellaisia henkilöitä, joi-
den sairaus on edennyt jo pitkälle. Näin kehitettävään 
hoitoon mahdollisesti liittyvät haitat jäävät mahdol-
lisimman vähäisiksi. Turvallisuustestauksen jälkeen 
tutkimus siirtyy hakemaan sairauteen parhaiten so-
veltuvaa hoitoaikaa ja tällöin hoidetaan yleensä var-
haisemmassa vaiheessa olevia potilaita.

 
Tavoitteena oikea-aikainen hoito 
mahdollisimman monille
– Uusien lääkkeiden kehittäminen on hidasta ja kal-
lista. Lääketehtaat ovat yleensä olleet tutkimuksen 
maksajina. Tutkimuksesta rutiinihoitoihin siirtymi-
nen edellyttää sitä, että hoidon tehosta ja turvalli-
suudesta on selvää näyttöä, sanoo Hannu Uusitalo.

– Kokeilu- ja testausvaiheen jälkeen tavoitteena on 
mahdollisimman oikea-aikainen hoito, jolloin näön 
heikkeneminen voidaan pysäyttää tai sitä hidastaa, ja 
ehkä saada osa menetettyä näköä palautumaan. Mi-
tä varhaisemmassa vaiheessa hoito voidaan aloittaa, 
sitä enemmän hyötyä on saatavilla.

– Jo nuoruusiällä näkövamman aiheuttava Lebe-
rin kongenitaalinen amauroosi (LCA) on perinnölli-
nen verkkokalvon sairaus, jonka geenihoidon tehos-
ta on jo näyttöä. Yhdysvaltain lääketurvallisuusvi-
ranomainen FDA hyväksyi noin vuosi sitten ensim-
mäisen ihmisen geenihoitoon tarkoitetun geenihoi-
tolääkkeen myyntiluvan.

– Sikiöaikaista geenimanipulaatiota ei silmäsairauk-
sissa voida tehdä, koska hoito on ainakin toistaiseksi 
paikallinen, suoraan silmään tehtävä. Myöskään so-
keana syntyneille ei hoidoista ole toistaiseksi hyötyä. 

– Vaikka tulokset ensimmäisistä lääkehoidoista 
ovat lupaavia, niiden yleistyminen vienee vielä kym-
menisen vuotta. Jotkut uskaliaimmat arvioivat, että 
jo viiden vuoden kuluttua silmään ruiskutettavia gee-
nisiirrännäisiä tehtäisiin rutiiniluonteisesti tiettyjen 
sairauksien kohdalla.

Lasten silmäsairauksien seurantaa
Hannu Uusitalo on myös Näkövammarekisterin vas-
tuulääkäri. Näkövammaisten liiton ylläpitämä näkö-
vammarekisteri on yksi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) valtakunnallisista henkilörekistereis-
tä. Rekisterin uusimpien tilastojen mukaan lasten nä-
kövammaisuus Suomessa on vähenemään päin. Esi-
merkiksi keskosten verkkokalvosairautta, ROP:ia, ei 
nykyisin juurikaan esiinny. ROP aiheutuu siitä, kun 
verkkokalvon verisuonten kehitys syntymän jälkeen 
häiriintyy paikallisen hapenpuutteen vuoksi. 

– Keskosten hoito on viime vuosien ja vuosikym-
menten aikana kehittynyt ja tarkentunut, sanoo Han-
nu Uusitalo.  – Merkittävä osa, jopa yli puolet lasten 
näkövammoista liittyy kehitykselliseen monivammai-
suuteen. Näissä tapauksissa lapsen huono näkö saat-
taa jäädä huomioimatta ja näin Näkövammarekiste-
riin tulevat ilmoituksetkaan eivät ole kattavat.  Vai-
kean kehitysvammaisuuden kirjossa näön tutkimi-
nen ja kuntoutus saattaa jäädä muiden diagnoosien 
ja kuntoutustarpeiden alle.

Näköä pitää hoitaa
Heikkonäköinen lapsi tarvitsee näkövirikkeitä ja opas-
tusta arkipäivän askareissa. Tämän vuoksi oikea-ai-
kainen kuntoutus ja perheiden valmennuskurssit ovat 
aivan keskeisessä asemassa. Henkilökohtaisen ohja-
uksen lisäksi apua voi löytyä myös uudesta tietotek-
niikasta. Netistä löytyy myös erityisesti lasten näön-
kuntoutukseen tarkoitettuja pelejä ja tehtäviä.  

 – Tietokoneen tai tabletin ruutu voi olla hyvä apu 
näön aktivoimisessa, mutta se ei missään tapaukses-
sa saa olla ainoa näönkuntouttaja, sanoo Hannu Uu-
sitalo. – Näkö tarvitsee myös ulkoilmaa ja liikuntaa. 
Sitä pitää huoltaa ja sen kuntoa ylläpitää samalla ta-
valla kuin muutakin kehoa.

– Liiallinen näyttöpäätteen tuijottaminen ja jat-
kuva lähityöskentely on osaltaan vaikuttamassa liki-
näköistymisbuumin. Maailmanlaajuisestikin, mut-
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ta erityisesti Aasiassa on havahduttu siihen tosiasi-
aan, että yliopisto-opiskelijoista yli 90% on nykyään 
likitaitteisia. Sama ilmiö on huomattu meilläkin, on-
neksi ei kuitenkaan samassa mitassa. Liikkumisen ja 
leikkimisen ulkona, vaikka palloa pelaten, on todet-
tu estävän likitaitteistumista ja edistävän näköterve-
yttä muutenkin. 

– Lasten näön kehityksen seurannassa neuvola-
järjestelmän hyvä toiminta on keskeisessä asemas-
sa. Mitä varhemmin näön ongelmia pystytään huo-
maaman ja niihin puuttumaan, sitä vähemmällä sel-
vitään jatkossa. 

Auttaa voi, vaikka ei voisikaan parantaa
Hannu Uusitalo on tehnyt yhteistyötä näkövammais-
järjestöjen kanssa muun muassa viemällä lääketieteen 
opiskelijoita tutustumaan alueyhdistysten toimintaan. 

– Ideana on ollut näyttää valmistuville lääkäreil-
le, millaista elämä näkövammaisena on. Se konkre-
tisoituu vain, kun tapaa ihmisiä heidän omassa elin-
piirissään. Näin voi itse huomata, mitkä vaikeudet ja 
hankaluudet ja toisaalta mahdollisuudet näkövam-
maisuuteen liittyvät.

– Kaikissa tapauksissa lääketiede ei voi tarjota kei-
noja parantaa, mutta elämää voi helpottaa monil-
la muilla tavoin.  Näkövammaisille kuntoutus, apu-
välineet ja nykyaikainen teknologia tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia, joista lääkärin tulee tietää, jotta hän 
voisi auttaa potilasta silloinkin, kun lääketieteen kei-
not eivät enää riitä.  

l  Hannu Uusitalo on Näkökeskus Vision konsultoiva lääkä-
ri ja Näkövammarekisterin vastuulääkäri.  Näkövammais-
ten liiton Iiris-keskus on hänelle tuttu paikka.    
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Meidän joulutarinamme 

N
äin ensimmäisenä adventtina 
havahtuu taas lähenevään jou-
luun, kaupassa soi erilaiset tin-
geltangelmusiikit, ja postilaa-
tikko pursuaa kehotuksia os-
taa rakkaallesi sitä ja tätä. Il-
man hierovaa ja piipittävää ko-

tijyristintä et vain voi tulla toimeen eikä joulu ole Joulu 
ilman suunnatonta rahan tuhlausta ja tavaran paljout-
ta. Jopa autokaupat käyttävät joulua mainonnassaan.

Oma joulumme kymmenen vuotta sitten tuntui 
suuremmalta kuin ikinä. Silloin olimme tyttären syö-
pähoidoissa ohittaneet pahimman menettämisen pe-
lon ja olimme yhdessä viettämässä näitä talvipyhiä 
Kuopiossa Rauhalahden kylpylässä. Ehkä hiukan sa-
laakin, koska tytär ei olisi saanut vielä uida uima-al-
taan (pöpö)vedessä, mutta mikäs meitä siellä olisi es-
tänyt. Ei mikään tai kukaan, ja taisimme sitten jou-
tua vierailemaan paikallisessa sairaalassakin, mutta 
sitä emme muistele.

Muistan, kuinka olin jo ajat miettinyt, etten ikinä 
lähde matkalle jouluksi, mutta tuona jouluna, kun 
olimme olleet yhdeksän kuukautta kotona eristyk-
sissä neljän seinän sisällä, oli suuri ilo, että pääsim-
me johonkin kodin ulkopuolelle. Ja vaikka kävimme 
muiden seassa syömässä ja joulupukkikin oli meille 
kaikille hotellivieraille yhteinen, niin meillä oli ihan 
oma Juhlamme. Olimme koko perhe yhdessä. Emme 
olleet menettäneet ketään ja olin kiitollisempi kuin 
ikinä. Minun joululahjani oli se yhdessäolo.

Jouluaattoiltana oli satumainen tunnelma, pimeää, 
paljon lunta ja kaunis talvi ympärillä. Rannassa oli 
iso sauna lämmitettynä hotellivieraille ja tytär halusi 
sinne kovasti. Olihan keskuslaskimokatetri juuri vä-
hän aikaa aiemmin poistettu ja saunominen oli taas 

mahdollista. Mutta meillä oli ongelma; miten pääs-
tä rantaan noin 800 metrin päähän. Tyttö ei jaksanut 
kävellä edestakaisin ja koska juuri oli satanut kovasti 
lunta, niin autollamme ei ollut mitään mahdollisuut-
ta päästä kulkemaan kapeaa tietä.

Ongelma toki ratkesi ja se miten se ratkesi, on nii-
tä muistoja, joita kannan sydämessäni koko elämäni. 
Tuolloin hiukan toisella kymmenellä oleva poikam-
me katosi hetken kuljetusongelmaa pohdittuamme ja 
palasi tuokion kuluttua takaisin. Hän toi tullessaan 
potkukelkan, jonka oli nähnyt hotellin oven edessä ja 
käynyt pyytämässä sen lainaksi. Sellaisen perinteisen 
puisen potkukelkan. Tähän hän istutti vuotta vanhem-
man syöpäsairaan isosiskonsa ja kuljetti hänet men-
nen tullen. Ei huolinut apua ylämäessäkään, vaikka 
sitä tarjosimme, ja niin päädyin kuivailemaan pos-
kille jäätyviä kyyneleitäni matkalla saunalle ja takai-
sin. Siitä matkasta tuli meidän oma Joulutarinamme.

Tänä vuonna tuosta on jo pitkä aika ja tilanne rau-
hoittunut. Monta tulevaakin joulua elimme vielä epä-
varmuudessa. Tuolloin emme myöskään tienneet, et-
tä perheessämme on myös näkövammainen, olihan 
kuopuksemme vasta alle vuoden ikäinen. Harva ’ta-
vis’ tajuaa kuinka iso asia on, että herätään aamul-
la saman katon alta, että kömmitään aamuäreinä aa-
miaispöytään ja että saa halata sitä omaa lastaan heti 
aamulla. Noina vuosina itsekin vasta sen ymmärsin.

Näin loppusyksystä kirjoittaessani tämä kokemuk-
semme nousee yhä uudelleen mieleeni, etenkin kun 
havaitsen noiden jouluhälinöiden alkavan vallata päi-
vittäistä elinpiiriä. Minua ne ahdistaa ja tarve päästä 
perheen kanssa rauhaan ja hiljaisuuteen kasvaa vuo-
si vuodelta yhä voimakkaammaksi. Lähestyvän jou-
lun tärkein sanoma on yhdessäolo ja välittäminen. 
Tänäkin vuonna.

merja rukko
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Teksti  Leena Honkanen

Mielikuvat väreiksi ja 
muodoiksi
Oo mun kaa! -kuvataidekurssilla kaksi Jereä, Jimi, Kaarlo ja 

Lotta maalasivat, piirsivät ja muovailivat lämmön, maan, 

ilman ja veden elementtien herättämiä tunteita ja mieliku-

via. Tärkeää ei ollut esittävyys, 

vaan tunne ja ilmaisu. 
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S
yksyn aikana järjestetyn kuviskurssin 
ohjaajina toimi neljä nuorta kuvataiteen 
aineenopettajaa Iisa, Lisa, Rosa ja Ulri-
ka, eli Paints and Friends -ryhmä. Hei-
dän taustansa on steinerpedagogisessa 
kuvataiteen opetuksessa.

– Keskittyminen, tunne, mielikuvat 
ja itsensä ilmaiseminen on taiteessa se, mitä haem-
me ja opetamme. Haluamme antaa tekemisen ilon, 
tehdä taiteen helposti lähestyttäväksi ja tarjota mata-
lan kynnyksen taidekokemuksia erilaisille ryhmille. 
Taide on kaikille mahdollista ja se on hyvä väylä il-
maista sisintään, sanoo Paints and Freinds -ryhmän 
Rosa Mönttinen.

– Näkövammaisten kanssa emme ole aiemmin 
työskennelleet, joten ennen ensimmäistä kurssikertaa 
jännitimme aika tavalla. Tiesimme, että kaikki ryh-
män lapset näkevät jonkin verran, mutta etukäteen oli 
vaikea arvioida miten näkövamma vaikuttaisi heidän 
maalaamiseensa ja kuinka paljon kokemusta heillä 
olisi entuudestaan.  Jännitys helpotti heti, kun lapsia 
alkoi tulla ovesta sisään niin välittöminä ja iloisina. 

Miltä lämpö tuntuu, miten vesi liikkuu
Ensimmäisen kerran teema, lämpö, sytytti lapset. Mie-
likuvia maalaamiseen haettiin ensin jutellen ja sitten 
musiikin kautta. Salsan kuumat rytmit houkuttelivat 
esiin tunteita ja lopuksi lapset innostuivat spontaa-
nisti tanssimaan.

– Ensimmäisellä kerralla käytimme märkätekniik-
kaa, jossa kastellulle paperille levitetään värejä niin, 

että ne liukuvat toistensa päälle ja muodostivat uusia 
värejä ja sävyjä.  Tällä tavalla päästään pois esittävyy-
den kahleista puhtaaseen aistikokemukseen.  

– Kokemuksellisuus on yksinkertaisimmillaan sitä, 
että voidaan keskittyä siihen, miltä tekeminen tuntuu 
ja mitä työskennellessä tapahtuu: miten värit sulautu-
vat toisiinsa märällä paperilla tai miten savi muovau-
tuu sormissa. Tekniikka opitaan siinä sivussa. 

– Veden elementissä juttelimme siitä miten ve-
si liikkuu ja haimme veden tunnetta sinisin, vihrein 
ja violetein sävyin. Vaikka kaikilla lapsilla on näkö-

l  ”Eri tekniikat ovat vain väline, jonka avulla työ tehdään. 
Paperille syntyvän kuvan merkitys ei ole esittävyydessä, 
vaan siinä miten sen tekijä on saanut ilmaistuksi itseään.”
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vamma, tuntui että se ei haitannut värityöskentelyä; 
kaikki tekivät mahtavia töitä. Käytimme värejä, jois-
sa on paljon pigmenttiä, jolloin jälki on intensiivinen. 

Läsnäolo ja keskittyminen
Esittävyyttä töihin tuotiin eläinmaailman kautta. Toi-
sella kurssikerralla maan elementtiä tutkittaessa teh-
tiin maalla eläviä eläimiä savesta ja veden ollessa vuo-
rossa vesieläimiä.  Niitä lapset muovailivat kädet mus-
tan muovin alla ja lopuksi he saivat vuorotellen tun-
nustella toistensa töitä ja oivaltaa syntyneet muodot.

– Eri tekniikat ovat vain väline, jonka avulla työ 
tehdään. Paperille syntyvän kuvan merkitys ei ole 
esittävyydessä, vaan siinä miten sen tekijä on saanut 
ilmaistuksi itseään.

– Musiikki on hyvä keino houkutella esiin tun-
teita, mutta sitä ei pidä käyttää koko ajan. Tärkeintä 
on läsnäolo ja keskittyminen. Hiljaisuudessa on hel-
pompi kuunnella omaa sisintään, antaa mielikuvi-
en nousta esiin. 

l  ”Jo ensimmäisestä kurssiker-
rasta jäi todella hyvä fiilis ja 
lasten taidot ja keskittymiskyky 
yllättivät”, sanovat Paints and 
Friendsin Iisa, Lisa, Rosa ja Ul-
rika. Ryhmä järjestää kursseja, 
taideleirejä ja workshoppeja.
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Seidi syntyi 745 grammaisena keskosena, josta seurasi nä-
kövamma ja laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.
– Minulla on vahvuuksia, joiden varaan voisi rakentaa: 
osaan kuunnella, olen empaattinen ja hyvä äidinkieles-
sä. Haluan oppia ja opiskella, jotta saisin ammatin ja työtä.  
Siihen tarvitsen yksilöllistä ja laaja-alaista tukea. Sellaisen 
tuen tarjoamiseksi meille nuorille järjestöt, oppilaitokset ja 
palveluorganisaatiot voisivat tehdä enemmän yhteistyötä, 
sanoo Seidi Parviainen.
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Teksti  Leena Honkanen

K
eskosena syntyminen toi 
elämääni niin näkövam-
man kuin tutkimuksis-
sa selvitetyt, laajat op-
pimisvaikeudet. Jo vau-
vana vasemman silmän 
verkkokalvo irtosi, mut-

ta oikeassa säilyi pieni näköalue, ker-
too Seidi Parviainen.

– Koska en ensimmäisen luokan 
syksyllä pärjännyt kolmessa aineessa 
yleisten tavoitteiden mukaan, oppi-
määräni yksilöllistettiin kaikissa oppi-
aineissa yhdeksännen luokan loppuun 
asti. Tuohon aikaan yksilöllistämises-
tä käytettiin nimitystä mukautukset. 

–Missään vaiheessa kukaan opet-
tajistani ei ottanut puheeksi yksilöl-
lisestä oppimäärästä luopumista ei-
kä mitään tukitoimia tarjottu. Tun-

tuu siltä, että mahdollisuuksiini op-
pia ei uskottu. Äidinkieli on aina ol-
lut vahvuuteni ja luulen, että siinä en 
olisi tarvinnut mukautusta, en myös-
kään reaaliaineissa.

Kun aikuiset eivät auta
– Kaksitoistavuotiaana minulla huo-
mattiin oikean silmän verkkokalvon 
irtoaminen. Näköni on siitä asti hei-
kentynyt vähitellen niin, että nykyisin 
näen ainoastaan hahmoja.

– Silmäleikkausten tähden jouduin 
tuolloin olemaan viikkoja poissa kou-
lusta ja jäin tietenkin opiskelussa jäl-
keen. Kouluun palattuani näköni oli 
hyvin heikko. Sen tähden ympäristön 
äänet tuntuivat korostuvan ja keskitty-
miseni vaikeutui entisestään. 

–Koulutöiden lisäksi minun piti nyt 

oppia lukemaan ja kirjoittamaan piste-
kirjoitusta. Yläasteelle anottavaa tieto-
konetta varten piti hallita myös kym-
mensormijärjestelmä.  

– Koetin sopeutua siihen, etten nä-
önvaraisesti pystyisi enää tekemään sa-
moja asioita kuin ennen. Se oli 12-vuo-
tiaalle koululaiselle henkisesti äärettö-
män raskasta. Koulusta en saanut min-
käänlaista keskustelutukea kuraattorilta, 
terveydenhoitajalta tai opettajalta – mi-
nut jätettiin yksin vaikeuksieni kanssa.

–Joissain oppiaineissa käytin pis-
tekonetta ja pisteoppikirjoja. Vaikka 
opettelin tietokoneen käyttöä sen saa-
tuani, jouduin opiskelemaan suuren-
netuista monisteista koulussa luku-
kiven ja kotona lukutelevision avulla. 
Opettajat olivat sitä mieltä, että mi-
nun on tehtävä asiat samalla tavalla 

Tahdon 
opiskella, 
tahdon ammatin
Seidi Parviaisella (25) on yksilöllistettyjen oppimäärien mu-

kaan suoritettu peruskoulun päättötodistus. Opiskelupaikan 

ja ammatin haluava Seidi tahtoisi nyt suorittaa peruskoulu-

opinnot yleisen oppimäärän mukaan, jotta jatkopaikka luki-

osta tai ammattikoulusta aukeaisi.  
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kuin muidenkin oppilaiden. Opiske-
lu noilla keinoin oli tietenkin tuskas-
tuttavan hidasta. 

– Onneksi vaihdettuani koulua, nä-
kövammani otettiin huomioon. Aloin 
käyttää aktiivisesti Luetus-, piste- ja 
CD-oppikirjoja, kohokarttoja, Aba-
kus-helmilaskinta ja myöhemmin pu-
huvaa laskinta.

Matematiikka tuottaa vaikeuksia
– Yläasteella minut vapautettiin ruot-
sinkielestä, sillä englanti oli minulle 
hankalaa ja ajateltiin, että sekoittai-
sin vain kielet keskenään. Matematiik-
ka on ollut minulle aina haastavaa ja 
siinä olenkin edennyt vain viidennen 
luokan kirjaan asti.

– Peruskoulun jälkeen olin vuoden 
Jyväskylän näkövammaisten koulun 
kymppiluokalla. Siellä aloin opiskel-
la englannin lisäksi ruotsia, sillä ar-
velin kieltä tarvittavan tulevaisuudes-
sa. Enkä sekoittanut näitä kahta kiel-
tä toisiinsa, kuten aiemmin oli oletet-
tu. Myös matematiikassa kokeiltiin 
yleisen oppimäärän laskujen tekemis-
tä. Jotkin tehtävät onnistuivat hyvin, 
mutta jotkin eivät. Lopulta päätettiin 
keskittyä jako- ja kertolaskuihin se-
kä kellonaikojen opetteluun. Kaiken 
tämän jälkeenkin jaksan uskoa, että 
pystyisin oppimaan myös matema-
tiikkaa, kun saisin siihen vain riittä-
västi tukea ja aikaa. 

Ovet opintoihin sulkeutuvat
Tuleva ammattini oli yhä epäselvä, jo-
ten jatkoin kympiltä Arlan (nykyisin 
Ammattiopisto Live) valmentavalle 
linjalle. Siellä vierähti kolme vuotta. 

– Minulle oli vakuutettu, ettei yksi-
löllistetty oppimäärä vaikuta ammatti-
linjoille pääsemiseen, mutta toisin kä-
vi: merkonomikoulutuksessa esteeksi 

nousi heikko matematiikka, artesaani-
koulutuksessa sen lisäksi heikko hie-
nomotoriikka ja keskittymisvaikeus. 
Toimitilahuoltaja-linjalta tuli vain lap-
pu: "Ei sokeuden vuoksi voi tehdä tä-
tä työtä." 

– Kokeilin viimeisenä Arlan vuo-
tenani myös lukio-opiskelua, mutta 
sain tietää, ettei minua olisi edes saa-
nut ottaa kouluun yksilöllistettyjen ai-
neiden vuoksi.

– Kaiken kaikkiaan noina kolmena 
vuotena opiskeluni ei edennyt miten-
kään, mutta opin kyllä itsenäisen elä-
män taitoja niin, että sieltä päästyäni 
saatoin muuttaa omilleni.

Onnistuisiko peruskoulun 
suorittaminen uudestaan
– Arlan jälkeen tiedustelin Kiipulan 
erityisammattikoulusta, voisiko näkö-
vammainen opiskella lasten ja nuor-
ten erityisohjaajaksi, mutta kerrottuani 
tilanteeni minulle sanottiin, ettei am-
mattikoulu yksilöllistä, vaan minun 
pitäisi tehdä sama kuin muidenkin. 
Tilanteet voisivat olla liian haastavia 
ja nopeasti vaihtuvia. Perustutkintoi-
hinkaan minua ei voitaisi ottaa, kos-
ka olin peruskoulun jälkeen jo opis-
kellut Arlassa.

– Lopulta aloin suorittaa Lahden 
kansanopistossa verkkoperuskoulua, 
saadakseni yleistä oppimäärää vas-
taavan todistuksen. Pärjäsin hyvin ja 
sain tehdä tehtävät itselleni sopivalla 
tavalla. Verkkoperuskoulu kuitenkin 
lopetettiin, joten sain valmiiksi vain 
ensimmäiset osat äidinkielen ja ruot-
sin kurssikokonaisuuksista. Arvosana-
ni olivat kuitenkin kahdeksasta kym-
meneen. Mahdollisuutta lähiopetuk-
seen en saanut, koska olin jo suorit-
tanut peruskoulun. 

– Koetin hakea myös Lahden yhteis-

koulun peruskouluun, mutta ikäni ta-
kia minua ei otettu. Myöhemmin huo-
masin, että opiskelijoita otettaisiin ja 
kaikkia oppiaineita voisi käydä aikuis-
puolella, mutta kun otin yhteyttä ai-
kuislukion rehtoriin ja kerroin tilantee-
ni, hän vaikutti epäilevältä näkövam-
mani suhteen ja kehotti minua mene-
mään kuntouttavaan työtoimintaan.  

Haluan päästä elämässä 
eteenpäin 
– Kukaan ei tähän mennessä ole otta-
nut vastuuta tai osoittanut tietä, mitä 
pitkin pääsisin eteenpäin. Erilaisten 
oppijoiden liitto ohjasi minut Näkö-
vammaisten liiton työelämäpalvelui-
hin. Siellä asiaa on yritetty selvittää ja 
selvitetään edelleen. Sellaiset Lahdessa 
toimivat järjestöt kuin Vamos ja Oh-
jaamo eivät voineet auttaa, koska hei-
dän palvelunsa koskivat vain lahtelaisia 
eivätkä hollolalaisia. Hain asiakkaak-
si myös Lahden Te-palveluihin, mut-
ta siellä ammatinvalinnan psykologi 
ei osannut auttaa vammaiskokemat-
tomuutensa vuoksi. 

– Kelan pyynnöstä kävin neuropsy-
kologisissa testeissä, jotta nähtäisiin 
olisinko työkykyinen. Hain ammatil-
lista kuntoutusta ja sain myönteisen 
päätöksen. Koen, että minulle sopivia 
ammatteja olisivat esimerkiksi nuo-
riso-ohjaaja, sosionomi tai toimitta-
ja. Ammattiin päästäkseni tarvitsen 
vahvan tukiverkoston. Tavoitteenani 
on kouluttautua, hankkia sen jälkeen 
työkokemusta ja päästä lopulta pal-
kallisiin töihin. 

– Jokainen näkövammainen nuori 
on yksilö ja jokainen tarvitsee erilais-
ta tukea. Näkövamma on vain vam-
ma, ja oppimisvaikeudet ovat vaike-
uksia, jotka pystyy myös voittamaan, 
sanoo Seidi Parviainen. 
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– Tiedän, että mo-

net näkövammaiset 

käyvät peruskoulun 

yleisen oppimäärän 

mukaan. On kuiten-

kin myös heitä, jot-

ka siirretään ylei-

sestä yksilölliseen 

joko kokonaan tai 

vain osittain. Vaikka 

kummassakin tapa-

uksessa yksilöllistä-

minen tehdään erit-

täin painavin perus-

tein, voi päätös vai-

kuttaa nuoren jatko-

opiskelumahdolli-

suuksiin, sanoo Sei-

di Parviainen.
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Opettele kiikarin käyttö

E
nsimmäinen kiikari on kevyt ja 
sen suurennuskerroin on pie-
ni, jolloin se sopii lähellä olevi-
en kohteiden tarkasteluun. Täl-

lainen on helppo tarkentaa ja yleen-
sä sen näkökenttä on suurempi kuin 
kauas tarkennettavan kiikarin. Tär-
keintä ensimmäisissä kiikarointihar-
joituksissa on, että lapsi saa onnistu-
misen kokemuksen ja kiinnostuu kii-
karin käytöstä. 

Alkuharjoittelu
Harjoittelu aloitetaan sisätiloissa hel-
poilla harjoituksilla. Alusta alkaen kan-
nattaa opetella kiikaroimaan siten, et-
tä molemmat silmät ovat auki, vaik-
ka käytössä olisi yhden silmän kiika-
ri. Aluksi aikuinen tarkentaa kiikarin 
katsottavaan kohteeseen. Onnistunei-
den kiikarointien jälkeen annetaan lap-
sen tarkentaa itse. Ensin kohde paikal-
listetaan ilman kiikaria ja sen jälkeen 
sitä katsotaan kiikarilla. 

Ensimmäisenä kiikaroitavana koh-
teena voi olla lapsen oma lelu. Seuraa-
vana voi olla tuttu kirjain, numero tai 
muoto. Kun lapsi on onnistunut näis-

Teksti  Jaana Engblom

Kiikari on hyvä apuväline jo 

alle kouluikäisellä heikkonä-

köisellä lapsella. 
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Opettele kiikarin käyttö sä helposti tunnistettavissa kuvioissa, siirrytään kiika-
roimaan selkeitä ja yksinkertaisia kuvia. 

Haetaan kohteita
Seuraavaksi harjoitellaan kiikarin siirtämistä eri koh-
teiden välillä. Seinälle kiinnitetään kaksi kuvaa. Aluk-
si kuvat voivat olla lähellä toisiaan, sitten välimatkaa 
kasvatetaan.  Kuvien välille voi kiinnittää langan, jo-
ta seuraamalla on helpompi kiikaroida kohteesta toi-
seen.  Kiikarointihakuja kannattaa tehdä sekä vaaka-
tasossa että pystysuunnassa. Harjoituksia tehdään eri 
etäisyyksiltä, jotta lapsi oppii tarkentamaan kiikaria.

Hyvä asento
Vakaassa kiikarointiasennossa lapsen kyynärpäät ovat 
pöydällä tai olkavarret tuettuna rintaa vasten molem-
pien käsien pitäessä kiikaria. Kiikaria voi pitää myös 
yhdellä kädellä, jolloin vapaa käsi tukee kiikarikäden 
kyynärpäätä. 

Käytössä ulkona
Lapsen opittua käyttämään kiikaria on se hyvä ottaa 
mukaan ulos ja retkille. Aluksi kannattaa kiikaroida pai-
kallaan olevia kohteita, mutta taitojen karttuessa sillä 
voi seurata liikkuvia kohteita, kuten ohi ajavia autoja. 
Kiikarin ollessa silmällä ei saa kävellä samaan aikaan. 

Kiikarin vahvuus
Kiikarin vahvuuden valintaan vaikuttaa näöntark-
kuus ja käytön tarve. Koululainen saattaa tarvita suu-
remmalla suurennuskertoimella olevan kiikarin, jot-
ta hän pystyy näkemään esimerkiksi opasteita, kadun 
nimiä tai bussien numeroita. 

Kiikarointitaitoihin kuuluu myös apuvälineen käsit-
tely ja säilytys niin, ettei se saa kolhuja, jotta sen lins-
sit eivät vaurioidu.  

Lähde :
Engblom, Hänninen, Honkanen:
Käsi käden päällä 2017
Näkövammaiset lapset ry

l  Kiikarointia harjoitellaan aluksi  lähietäisyydeltä ja helpos-
ti tunnistettavilla kuvioilla ja kuvilla.

Hyvä, vakaa kiikarointiasento.
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T
uomari viheltää pilliin 
kolmannen ja ratkaisevan 
erän päättymisen merkiksi. 
Solina on raivannut tiensä 
B-sarjan kuuden parhaan 
joukkoon ensimmäisessä 
varsinaisessa kilpailussaan, 

eli Suomen sokkopingiscupin osatur-
nauksessa. Ottelun voitto tuntuu erit-
täin hienolta, sillä ottelu Virosta tul-
lutta vastustajaa vastaan oli tiukka, ei-
kä alkanut kovinkaan lupaavasti – he-
ti ensimmäinen erä päättyi Solinan 
tappioon.

Esikuvat innoittavat
Sokkopingis on näkövammaisille suun-
niteltu mailapeli, jossa pelivälineenä 
käytetään kovaa, muovista palloa. Si-

tä voivat harrastaa samalta viivalta so-
kot, heikkonäköiset ja haukansilmät, 
sillä kaikki pelaajat käyttävät läpinä-
kymättömiä silmäsuojia. Pallon sisäl-
lä on heliseviä hauleja, ja sen liikkei-
tä seurataan kuulon avulla. Pallo py-
ritään lyömään minikokoista leipäla-
piota muistuttavalla mailalla vastusta-
jan maaliin. Suomessa sokkopingistä 
voi pelata monella paikkakunnalla, ja 
erilaisia turnauksia järjestetään puo-
len tusinaa kertaa vuodessa.

Solinalle sokkopingis on aivan eri-
tyinen laji, ja hän oli jo pitkään en-
nen sen aloittamista tuntenut vetoa 
siihen. Suurimpia innoittajia Soli-
nalle ovat olleet hyvin menestyneet 
suomalaispelaajat,etenkin moninker-
tainen Suomen mestari ja maailmalla 

paljon mainetta niittänyt Teemu Ruo-
honen.

 Kun koulussa piti laatia koulutyö 
suosikkiurheilijasta, Solina teki jutun 
Teemusta. Kukaan ei silloin vielä tien-
nyt, että seuraavana keväänä Solina 
pelaisi Teemun kanssa samassa tur-
nauksessa! Suurta innoitusta tuovat 
myös suomalaiset naispelaajat, var-
sinkin hallitseva Suomen mestari ja 
viimeisimmän Suomen cupin voittaja 
Jaana Pesari sekä vuoden 2017 maa-
ilman- ja Euroopan mestari, Pajulah-
ti Games -turnauksen kuusinkertai-
nen voittaja Hanna Vilmi. Suomalai-
set naiset ovat ylipäätään lajissa maa-
ilman parhaimmistoa.

Vauhtia ja tunnelmaa
– Tykkään sokkopingiksestä niin pal-
jon, koska sitä pelatessa voin unohtaa 
kaiken muun ja keskittyä täysin peliin. 
Sokkopingistä pelattaessa käytetään 
läpinäkymättömiä laseja, joten silmä-

Sokkopingis sytytti 

Solinan
Maali, pisteet Solinalle; tilanne 11–9!

Teksti Jussi ja Solina Rosti
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ni eivät rasitu. Se säästää minulta pal-
jon energiaa, jota voin sitten käyttää 
muuhun. Minun ei myöskään tarvit-
se huolehtia – kuten vaikka jalkapal-
lossa – että päähäni osuisi pallo, jota 
en ehdi huomata. 

–Pidän sokkopingiksestä myös sik-
si, että se on nopeatempoista ja vauh-
dikasta. Se on sopivan haastavaa, ja 
aina on jotain uutta opittavaa. Eri ih-
miset pelaavat eri tyyleillä, mikä mo-
nipuolistaa kokemusta. Itse tykkään 
varsinkin lajin yhteisöstä. Harrasta-
jat ovat kaikki todella mukavia ja ys-
tävällisiä. Jokainen hyväksytään sel-
laisena, kun hän on. Tunnelma tree-
neissä ja kisoissa on hyvä, useimmi-
ten jopa hilpeä.

Solina on aina harrastanut moni-
puolisesti eri lajeja. Sokkopingis oli 
kuitenkin erilaista. Se tuntui heti omal-
ta lajilta. 

– Olen aina yrittänyt löytää lajin, 
josta oikeasti pitäisin, ja jota olisi mah-
dollista harrastaa heikkonäköisenä. Se 
on ollut hankalaa, ja aika monia ur-
heilulajeja on tullut jo kokeiltua. Osa 
niistä on ollut ihan kivoja, mutta mi-
kään ei ole ollut ihan se minun juttu-
ni – tai sitten näköni takia harrastami-
nen on ollut hankalaa ja/tai liian ras-
kasta silmilleni. 

– Noin vuosi sitten, 11-vuotiaana, 
aloitin kuitenkin sokkopingiksen. Olin 
kyllä kokeillut sitä aikaisemmin leireil-
lä ja muissa tapahtumissa, mutta yh-
tenä päivänä palaset vain loksahtivat 
yhteen ja menin varsinaisiin treenei-
hin. Heti ensimmäisestä kerrasta läh-
tien tiesin, että tämä oli se, mitä olin 
etsinyt: laji, jota rakastan ja jota voin 

pelata näkövammaisena. Tämä vuosi 
on ollut todella mahtava, ja yksi suu-
rimmista syistä siihen on sokkopingis! 
Aloitin kesän aikana myös maalipal-
lon, joka sekin on yhtä upea laji. Mo-
lempia kannattaa kokeilla!

 
A-sarja tavoitteena
– Olen tähän mennessä ollut vasta kah-
dessa kilpailussa, Jyväskylän vuoden 
2017 Junior Gamesissa ja sokkopingis-
cupin kevään 2018 osaturnauksessa. 
Ne olivat molemmat todella hienoja 
ja mukavia kokemuksia. Toivon, että 
tulevaisuudessa voisin osallistua use-
ampiin kilpailuihin sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Ja tietenkin toivoisin, 
että jossain vaiheessa pääsisin siirty-
mään A-sarjaan. Tällä hetkellä tavoit-
teeni on kuitenkin maltillisempi: yri-
tän päästä kolmen parhaan joukkoon 
kauden 2018–2019 cupin B-sarjassa.

***
On jo ilta, kun Solina pelaa sijoitus-
ottelun viidennestä ja kuudennesta si-
jasta. Isä on jollakin ilveellä selviyty-
nyt myös kärkikuusikkoon, joten pa-
noksena ei ole pelkästään sijoitus, vaan 
perheen sisäinen kunnia.  Sijoitusot-
telun lopputulos ei kuitenkaan ole ke-
nellekään yllätys: isällä ei ole pienim-
piäkään mahdollisuuksia Solinaa vas-
taan. Solina rökittää taaton 2–0 ja ot-
taa B-sarjan viidennen sijan.

l  Solina idolinsa Teemu Ruohosen kainalossa 
menestyksekkään pelin jälkeen.

Sokkopingiksen harrastus-
paikoista on tietoa sivustolla: 
sokkopingis.fi
Kysy lisää:
teemu.ruohonen@pp.inet.fi

S i l m ä t e r ä  4 / 2 0 1 8 33



Helmi touhuaa
Tänään Helmi opettelee muotoja ja pintoja.

Sokealle lapselle tulee vau-
vaiästä lähtien tarjota erilaisia 
materiaaleja ja muotoja tutkitta-
vaksi, jotta hän oppii käyttämään 
käsiään rohkeasti. samalla nime-
tään tutkittava esine.

Helmi, tässä 
on neliön kolo.

Minä lai-
tan neliön 

sinne...

... ja 
ympyrän-

kin.
Mutta täs-
sähän on-

kin ympyrälle 
oma kolo.

Katsos 
Helmi, tässä 

on siili.

Tuo on 
palikka.i i k , 

piikkejä!

Palikka on 
kova.Jos lapsi vastustaa 

käsien käyttöä, tulee 
häntä siedättää sii-
hen vähitellen. Lapsen 
kanssa kosketetaan epä-
miellyttävältä tuntuvaa 
kohdetta yhdessä käsi 
käden päällä ohjaten. 
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Pisteillä

Minja Survonen on syntymäsokea turkulaisnuori.

Minja

S
elitin kuuden pisteen logiikan monta kertaa. 
Usein huomasin miettiväni, että pistekirjoi-
tuksen keksijä Louis Braille oli kyllä aika-
moinen nero. Kuudella pisteellä kun voidaan 

muodostaa kirjaimet, numerot ja nuotitkin. Ei paha! 
Kun luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ensihuuma 
oli ohi ja alakoulussa pistekirjoja piti silti lukea, en 
tainnut ajatella Louis Braillen elämäntyötä yhtä läm-
pimään sävyyn. Vuodet ovat muuttaneet suhdettani 
pistekirjoitukseen, onneksi.

Arjessani on edelleen paikka pistekirjoitukselle. 
Nykyään käytän pistekirjoituskonetta todella har-
voin, mutta sen sijaan hyödynnän pistekirjoitusta 
kirjoittaessani iPhonelle kehitetyn pistesyötön avul-
la. Olen laiska pistelukija, mutta runot luen mielui-

ten pisteillä. Lukiossa erityisesti kielten ja matematii-
kan tunneilla kaivoin esiin tärkeäksi kokemani piste-
näytön, jota ilman olisi ollut hankalaa. Olisinpa tien-
nyt pistekirjoituksen mahdollisuudet silloin, kun pis-
tekirjan lukeminen ei kiinnostanut. Onneksi kuiten-
kin osaan pisteet.

Minulla oli ainakin omasta mielestäni hyviä piste-
kirjoituksen vastaisia argumentteja. Peruskoulussa ää-
neen lukeminen oli ärsyttävää, kun olin hitaampi lu-
kija näkeviin verrattuna. Pistekirjat veivät myös pal-
jon tilaa. Ymmärrän edelleen alakouluikäistä, toisi-
naan pisteisiin kyllästynyttä itseäni. Ymmärrän tosin 
myös kaikkia, jotka kehottivat käyttämään pistekir-
joitusta. Pistekirjoituksella on paikkansa myös lais-
kan pistelukijan elämässä.

Näkövammaisten liiton avoimissa ovissa olin Näkövammaiset lapset 

ry:n pisteellä mukana opettamassa pistekirjoitusta. En ole pitkään 

aikaan käyttänyt vanhaa kunnon pistekirjoituskonetta yhtä paljon 

kuin kyseisenä päivänä. Vastailin myös paljon aiheeseen liittyviin 

kysymyksiin.
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Pelejä pyhiksi

Pelit ovat ihanaa ajanvietettä ja joululomalla on taas aikaa 

pelailla.  Näkövammaiselle sopivia pelejä löytyy valmiina, 

mutta niitä on helppo ja hauska tuunata myös itse. 

l  Vanha kunnon Piik-
kisiili on lasten kesto-
suosikki. Se sopii hy-
vin näkövammaisel-
le lapselle, koska pe-
lin idea perustuu eri-
pituisiin piikeihin, 
joita pelaajat vuorol-
laan työntävät siilin 
selkään. Tämä peli ei 
tarvitse tuunaamista.

l  Muistipelejä löytyy mo-
nenlaisia. Pienen näkövam-
maisen lapsen pelissä saa ol-
la helposti tunnistettavia ja 
tunnusteltavia kuvia ja sym-
boleita. Tämän Piltti-purk-
kien kansista tehdyn pe-
lin kuvat ovat väreiltään ja 
muodoltaan selkeästi toisis-
taan erottuvia. Mainio pe-
li niin sokealle, heikkonä-
köiselle kuin näkevällekin 
lapselle. 
Pelin toteutus Anna Sarén. 

l  Dominoja on monenlaisia. Kuvan 
nappuloissa pisteluvut ovat sormin 
erottuvat, joten peli sopii näkövam-
maiselle sellaisenaan. Jos kotona on 
vanhat Dominot, joissa kohoeroa ei 
ole, niihin on helppo liimata vaik-
ka pienet silikonitarrat pisteluvun 
merkiksi. 

l  Kimble-pelin pelinappulat muuntuvat helposti sormin tunnistettaviksi. 
Kimblessä noppa on lasikuvun sisällä, mutta näkövammaisen lapsen pe-
lejä varten kannattaa hankkia pistenoppa.

l  Tämän upean Afrikan täh-
den  tuunausohjeet läytyvät 
Silmäterästä 1/2018 (silmäte-
rä.fi -> digilehdet). Jalokivet, 
rosvot ja hevosenkengät on 
piilotettu maitotölkkien kork-
keihin. Maareitit on merkitty 
silikoninappuloin ja lentorei-
tit timanttinauhalla. Samoin 
keinoin voi tuunata muitakin 
lautapeleja, jossa edetään  pis-
teestä pisteeseen.
Pelin toteutus Anna Sarén.
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IKIOMA-ohjaajien koulutus 
Rovaniemellä 
Helmikuussa järjestetään Rovaniemel-

lä Pohjois-Suomen vapaaehtoisille oh-

jaajakoulutus. Viikonloppukoulutukses-

sa perehdytään pienille näkö- ja moni-

vammaisille lapsille suunnitellun kos-

keteltavan IKIOMA ensikirjan® tekemi-

seen sekä vapaaehtoisten ohjaamiseen.

Kansainvälinen Typhlo & 
Tactus -kilpailu lisää kosket-
telukirjojen tunnettuutta
Typhlo & Tactus -ryhmä perustettiin Ranskas-
sa vuonna 2000. Ryhmän tavoitteena on tehdä 
kansainvälistä yhteistyötä näkövammaisten las-
ten kosketeltavien kuvakirjojen tuottamiseksi 
ja kehittämiseksi. Joka toinen vuosi järjestettä-
vällä kansainvälisellä koskettelukirjakilpailul-
la palkitaan korkeatasoisia kuvakirjoja. Lue li-
sää kilpailusta Tactus.org-sivuilta.
Seuraava Typhlo & Tactus -kilpailu järjestetään 
Belgiassa 17.-19.10.2019
Esiraati valitsee Suomesta kilpailuun osallistuvat 
5 kirjaa 13.5.2019. Esiraatia varten tulee kilpai-
lukirjojen olla Celiassa viimeistään 6.5.2019 klo 
16.  Typhlo & Tactus 2019 -kilpailun säännöt:
www.celia.fi/celia-asiantuntijana/koskettelu-
kirjat/tactus

l  Palkitut koskettelukirjat vuoden 2017 Typhlo & Tactus 
-kilpailussa Les Doigts Qui Rêvent järjesti vuoden 2017 
Typhlo & Tactus -kansainvälisen koskettelukirjakilpailun 
Dijonissa 26. – 28.10.2017. Kilpailuun saapui kaikkiaan 71 
kirjaa 19 eri maasta.

l  IKIOMA ensikirja® on nelisivuinen kirja, jonka 
kuvitukselle ja materiaaleille on tarkoin määritetyt 
ohjeet. Vapaaehtoiset tekijät ovat eri puolilla Suomea 
valmistaneet tähän mennessä kirjoja lähes kaksisa-
taa ja lähes sata  perhettä on jo saanut oman kirjan-
sa. Koulutuksella taataan turvalliset ja laadukkaat 
ensikirjat sekä tasokas vapaaehtoisten ohjaaminen.
l  Ohjaajakurssilla IKIOMA ensikirja® -idean äiti ja 
koordinaattori, oululainen Vuokko Keränen, ker-
too pienen lapsen koskettelukirjasta ja sen merki-
tyksestä näkö- ja monivammaiselle lapselle. Kurs-
silla myös valmistetaan IKIOMA ensikirjan® sivuja. 
l  Viikonloppukoulutus pidetään Rovaniemen Järjes-
tötalolla Neuvokkaan tiloissa lauantaina 9.2.19 klo 
10 - 20 ja sunnuntaina 10.2. klo 9 - 18. Se on maksu-
ton ja siihen sisältyy myös ruokailut sekä majoitus, 
matkakustannuksiin on mahdollista saada avustusta. 
Osallistujilta edellytetään yhden IKIOMA-ryhmän 
perustamista omalla paikkakunnallaan.
l  Koulutukseen otetaan kymmenen osallistujaa, kor-
keintaan kaksi samalta paikkakunnalta. Ilmoittau-
tuminen ja lisätiedot vuokko@touchtale.com tai p. 
0400 726178. Voit ilmoittautua myös Ota yhteyttä-
lomakkeen kautta osoitteessa http://ikiomaensikirja.fi
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Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

ville.ukkola@nkl.fi

Yliopisto odottaa

Ylioppilaskirjoitusten jälkeiset kuukaudet ovat am-
mattikorkeakouluun tai yliopistoon opiskelemaan 
haluaville kiireistä aikaa. Ylioppilaskirjoitusten jäl-
keen alkaa pääsykokeisiin valmistautuminen ja, 
toiveiden toteutuessa, kesän jälkeen, opinnot uu-
dessa oppilaitoksessa. Pääsykokeisiin valmistau-
tumisen ohella on myös varmistettava, että pää-
sykokeet järjestävä taho on tietoinen pääsykoetta 
tekemään tulevan erityisistä tarpeista. Lukion jäl-
keisten opintojen jälkeen seuraava etappi on työ-
elämä ja tämä olisi syytä pitää kirkkaana mieles-
sä myös opintojen aikana. Työelämään kiinnittymi-
nen opintojen aikana on erittäin tärkeää. 

Nuoren kuntoutusraha
Monelle tulee yllätyksenä, että syntymäkuukau-
si asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan, sillä Ke-
la maksaa nuoren kuntoutusrahaa koko tutkinnon 
suorittamisen ajalta, kunhan nuori vain on tullut 
hyväksytyksi tutkintoa suorittamaan ennen kuin 
on ehtinyt täyttää 20 vuotta. Tutkinnon täytyy tie-
tenkin olla opiskelu- ja kuntoutumissuunnitel-
man mukainen. Loppuvuodesta syntyneet nuoret 
ovat hyvässä asemassa, koska he ovat usein vielä 
19-vuotiaita tullessaan opiskelijoiksi hyväksytyksi, 
kun taas alkuvuodesta syntyneet ovat jo ehtineet 
täyttää 20 vuotta. 

Pääsykokeet
Monet oppilaitokset järjestävät pääsykokeita opis-
kelemaan haluaville ja näkövammaisen on syytä 
varmistaa, että hänen erityistarpeensa tulevat ote-
tuksi huomioon pääsykoetilanteessa. Erinomaisen 
tärkeää on olla hyvissä ajoin liikkeellä. Oppilaitos 
tarvitsee aikaa erityisjärjestelyiden hoitamiseen, 
joten oppilaitoksen tiedottaminen asiasta mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa on erittäin tärke-
ää. Ylioppilaskirjoituksia varten haetut erityisjär-

jestelyt siirtyvät yleensä varsin kätevästi yliopisto-
jen ja ammattikorkeakoulujen järjestämiin pääsy-
kokeisiin eli ylioppilaskirjoituksia edeltänyttä eri-
tyisjärjestelyiden hakemiseen liittynyttä rumbaa ei 
tarvitse yleensä toistaa tässä vaiheessa. Lääkärin-
lausunto ja ylioppilaslautakunnan päätös erityis-
järjestelyistä kantavat usein jo pitkälle, mutta on 
oleellisen tärkeää olla yhteydessä oppilaitokseen 
hyvissä ajoin ja varmistaa tilanne heidän kanssaan. 

Työelämään kiinnittyminen opintojen aikana
Harva opiskelee opiskelemisen ilosta tai sivistääk-
seen itseään. Monen mielessä siintää työelämään 
siirtyminen opintojen jälkeen. Työnantajat arvos-
tavat työkokemusta yleisesti ja oman alan työkoke-
musta erityisesti. Jos nuori ei lukion aikana ole ke-
sätöitä tehnyt, ammattikorkeakoulun tai yliopis-
ton aikana kesätyökokemuksen kartuttaminen oli-
si jo viimeistään aloitettava. Kaikki mahdollisuudet 
kiinnittyä työelämään tulisi opintojen aikana käyt-
tää hyväksi. Iltaisin tai viikonloppuisin tehtävät työt 
kartuttavat kesätöiden ohella työkokemusta ja tuo-
vat ansioluetteloon kaivattua täytettä. Opintoihin 
kuuluviin työharjoittelujaksoihin, yritysten kanssa 
yhteistyössä tehtäviin projekteihin ja muihin kon-
takteihin tuleviin työnantajiin tulisi aina suhtautua 
opintojen jälkeisen työl-
listymisen kannalta kriit-
tisen tärkeinä mahdol-
lisuuksina. Olisi hyödyl-
listä, jos opintojen lop-
puessa opiskelijalla oli-
si paitsi työkokemusta, 
myös verkostoja ja kon-
takteja työnantajiin.  
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Teksti  Leena Honkanen

Hyvää pistekirjoituspäivää 4. tammikuuta 2019!

K
un kymmenvuotias Louis Brail-
le tuli Pariisiin aloittaakseen 
oppilaana sokeain koulussa, 
elettiin vuotta 1819. Sokeain 
koulun lapset opettelivat tuol-
loin lukemaan tavallisia lati-
nalaisia kirjaimia, jota mekin 

luemme – ne vain oli tehty tunnusteltaviksi reliefeik-
si. Tällaisia kirjaimia, puhumattakaan pidemmistä 
teksteistä, oli työlästä valmistaa, eivätkä lapset voi-
neet kirjoittaa niitä itse. 

Louisin ollessa koulussa, siellä vieraili sotilaskap-
teeni, Charles Barbier, joka oli Napoleonin pyyn-
nöstä kehittänyt tunnusteltavan yökirjoituksen.  Sen 
avulla sotilaat saattoivat lähettää salaisia viestejä öi-
sin pimeässä. Barbierin yökirjoitus muodostui pis-
teistä, joilla oli 36 mahdollista paikkaa. Systeemi oli 
aika monimutkainen, mutta sokeainkoululaisista se 
oli nerokas ja jännittävä.  

Fiksu Louis alkoi kuitenkin miettiä, voisiko yökir-

joitusta jotenkin yksinkertaistaa niin, että se olisi hel-
pompi oppia ja sitä olisi nopeampi kirjoittaa ja lukea.  
Hän kokeili kaikenlaisia pistemerkkejä aina kun ai-
kaa liikeni ja vihdoin, vuonna 1825, silloin 16-vuotias 
Louis, oli saanut valmiiksi järjestelmän, jossa pisteil-
lä oli vain kuusi mahdollista paikkaa. Niiden avulla 
sai aikaan 63 erilaista yhdistelmää ja voitiin merki-
tä paitsi kirjaimet, myös numerot, välimerkit ja jopa 
nuotit. Parasta oli, että Louisin pistekirjoitusta lap-
set saattoivat kirjoittaa myös itse – tosin se tapah-
tui nurinperin ja oikealta vasemmalle painellen nas-
kalilla paksun paperin kääntöpuolelle pisteitä, jotka 
paperia toiselta puolen tarkasteltaessa olivat kohol-
la; niitä sokeat lapset ja aikuiset saattoivat lukea sor-
min tunnustellen.

Nykyisin Braille, eli pistekirjoitus, on käytössä laa-
jalti ympäri maailmaa. Ja Louis Braille on juhlittu 
sankari, jonka syntymäpäivänä, tammikuun neljän-
tenä, vietetään vuosittain Kansainvälistä pistekirjoi-
tuspäivää.

Louisin Kirjaimet

l  Aikoinaan pistekirjoitusta kirjoitettiin käsin pistekirjoi-
tustaulun ja naskalin avulla. Nykyisin taulua ja naskalia 
käytetään harvoin, koska monenlaiset koneet ja laitteet 
ovat korvanneet ne. Pistekirjoitusta voi tuottaa pistekir-
joituskoneella tai ihan tavallisella tietokoneella kymmen-
sormijärjestelmällä. Tulostukseen tarvitaan pistetulos-
tin ja mitä tahansa tekstiä voi lukea pistenäytöltä, joka on 
koneen tavallisen näppäimistön yhteydessä. Nykyisin tie-
tokoneet ja puhelimet osaavat myös puhua, mikä helpot-
taa monessa asiassa. 
Pistekirjoitustehtäviä näkeville www.silmatera.fi/koulu-
tielle/pistekirjoitus
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P itkä matka taittui kauniissa 
säässä. Mantan Majatalo sijait-
see luonnonkauniilla paikalla, 
Koitajoen varrella. Ihana hen-

kilökunta sekä pörröiset koirakaverit 
Uljas ja Urmas olivat meitä vastassa. 

Ensimmäisellä retkellä tutustuttiin 
'kylän sydämeen' eli Möhkön ruukkiin. 
Möhkön alue on luonnoltaan ja kult-
tuurihistorialtaan hyvin rikasta. Muse-
ossa oli myös lapsille oma leikkihuone, 
jossa he saivat leikkiä ja pukeutua van-
hanajan rooliasuihin. Nokipannukah-
vit nautittiin kansallispuiston metsäs-
sä laavulla. Karhuista oli paljon luon-
nossa merkkejä, mutta emme onnis-
tuneet niitä näkemään.

Toista retkeä odotettiin jännittynei-
nä. Islanninhevosilla maastovaellus 
kauniissa vaaramaisemissa. Jokaisel-
le ratsastajalle oli huolella valittu lem-
peä ja hyvin koulutettu islanninhevo-
nen ja pienimmille lapsille omat po-
nit. Lyhyen oppitunnin jälkeen maas-
toratsastus alkoi. Ratsastuksen lomas-

sa pysähdyttiin tunnelmalliselle tauko-
paikalle retkieväitä nauttimaan. Tar-
jolla oli mm. karjalaista perinneruo-
kaa sultsinaa. 

Hevosten lisäksi tallilla oli kaneja, 
kukkoja, vastakuoriutuneita tipuja, lam-
paita, kissoja ja koiria, joita lapset sai-
vat hoitaa. Paljon mahtui päivään eri-
laisia tunteita, kuten pelkoa, jännitys-
tä, onnea, iloa ja surua. Ammattitai-
toisen henkilökunnan ansioista pelot 
voitettiin ja jokainen osallistui retkelle 
ratsain. Pyörätuolit saivat jäädä tallil-
le odottelemaan. Päivän päätteeksi jo-
kainen hoiti oman ratsun ja sai talut-
taa takaisin laitumelle. Huippuhetket 
ja päivän huikeat tapahtumat käytiin 
yhdessä läpi ja samalla nautittiin läm-
pimiä lättyjä kermavaahdolla ja man-
sikkahillolla.

Kolmas retki alkoi Jänissaareen lau-
talla. Aurinko paistoi heti aamusta. Mat-
kalla näimme asuttuja majavien pesiä 
sekä uljaan sääksi- eli kalasääski pa-
riskunnan pesällään – siipiväli on lä-

”Luonnosta saatu energia voimauttaa ja auttaa jaksamaan ar-

jen askareissa”, kirjoittaa Sokeain lasten tuki ry:n Laineiden 

liplatusta ja kavioiden kopsetta -lomaa Ilomantsissa tyttärien-

sä Karlan (6) ja Kianan (8) kanssa viettänyt Susanna Kangas.

Ystävyys
hes kaksi metriä. Paluumatkalla lapset 
saivat heitellä kalansaaliin kalasääsken 
pesän lähettyville. Maakotkasta oli myös 
havaintoja, mutta emme onnistuneet nii-
tä näkemään. 

Jänissaaren leiripaikka oli ihana. Lap-
set uivat ja leikkivät hienolla hiekalla 
rannalla. Osa porukasta tutustui kävel-
len Jänissaareen ja osa otti päiväunet en-
nen nokipannukahveja. Ihana voimaut-
tava päivä luonnossa. 

Viimeisenä iltana jälleen lämpesi ul-
kosauna. Illallinen oli kauniisti katettu 
ruokasaliin ja tunnelmaa loi kynttilät. 
Kaikilla oli hauskaa, nauru ja ilo raikasi. 

Lähtöpäivän aamuna tunnelma oli 
haikea mutta onnellinen. Mantan Maja-
talossa vallitsee suunnaton rauha ja rak-
kaus. Koirat Uljas ja Urmas myös hyväs-
telivät vierailijat. Kymmenien valoku-
vien myötä voimme aina muistella Ilo-
mantsin lomaa. Luonnosta saatu ener-
gia on hyvää ja voimauttavaa ja auttaa 
jaksamaan arjen askareissa.

Susanna Kangas
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l  Lomat on tarkoitettu alle 12-vuotiaiden näkövammais-
ten lasten perheille. Voit hakea lomaa nettisivujen kautta 
tai suunnitella yhdessä Rilla Aura-Korven kanssa. 
info@sokeainlastentuki.com tai puh. 040 5211693
Hakukaavake löytyy osoitteesta: 
www.sokeainlastentuki.com

Alkuvuoden 2019 lomat ja tapahtumat 
(muutokset mahdollisia)
Tammikuu
l  (Päivä avoin) Lumilauantai, Sappee, Pälkäne
• Yhteistyökumppaneina Sappeen hiihtokeskus, 
Vau, Malike ja Kaikki Snoukkaa -hanke
• Lasten ja aikuisten tapahtuma uusille lajin 
harrastajille, tule tutustumaan iloiseen tapahtumaan.
l  26.1.–2.2. Mökkiloma omalle perheelle, Kaakana, Ylläs  

Helmikuu 
l  2.2. Suksille tapahtuma, Ellivuori, Sastamala
• tapahtuma tarkoitettu laskettelutaitoisille 
näkövammaisille lapsille ja nuorille.
• Mahdollisuus osallistua laskettelukilpailuun 
l  18.–22.2. Laskettelu- ja hiihtoloma, Pyhätunturi

Maaliskuu
l  16.–23.3. Mökkiloma Kaakana, Ylläs
l  20.–23.3. Kevättalven taikaa, Möhkö, Ilomantsi, luontoloma

Huhtikuu
l  10.–14.4. Talviloma, Luosto, Sodankylä 

Toukokuu
l  4.5. Lintujen tarkkailu, Liminka 
(pitkämatkalaisilla mahdollisuus majoittua jo 3.5.)
• Tapahtuma järjestetään yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n kanssa
l  16.–19.5. Ratsastusloma, Huittinen 
• Kaikki perheenjäsenet pääsevät halutessaan ratsastamaan

Kesäkuu
l  8.–9.6. Silmäteräpäivä, Kaisankoti, Espoo 
• Yhteistyötapahtuma Näkövammaiset lapset ry:n kanssa
l  11.–15.6. Laineiden liplatusta ja kavioiden kopsetta, 
Ilomantsi
• Vastaavasta lomasta juttu viereisellä sivulla
• Majoittuminen Mantan majatalossa, joka varattu 
kokonaan meidän lomailijoillemme
Viikko 24 (päivämäärä avoin) Tukholman loma, Ruotsi
l  28.–30.6. Purjehdusloma s/y Vahine
• S/y Vahine on Suomen Purjelaivasäätiön Swan 65, jossa 
makuutilat päällystön lisäksi 10:lle
• Ei tarvitse aikaisempaa purjehduskokemusta
• Purjehdimme saaristomerellä ja yövymme satamassa

Jokainen on oman lomansa 
paras asiantuntija

J oululoma on jo lähellä, hiihtolomat edessä ja 
kesälomat häämöttävät siellä jossakin. Juu-
ri nyt on hyvä aika pohtia, josko ensi vuon-
na lähtisimme koko perhe Sokeain lasten tu-

kiyhdistyksen lomalle tai tapahtumaan.
Kun arki on tiukasti aikataulutettu, niin aikaa ei 

aina riitä voimavarojen tankkaamiseen,  puolisolle, 
lapsille tai perheen kiireettömälle yhdessäololle. Sik-
si odotukset kasautuvat lomaan. Usein luenkin loma-
anomuksissa toiveen: ”Irti arjesta ja saada olla koko 
perhe yhdessä”. 

Mieti mitä sinä kaipaat lomaltasi. Listaa pari asi-
aa ja pyydä perheenjäseniäsi tekemään sama. Toiveet 
saattavat kovastikin vaihdella, mutta hyväksykää tois-
tenne erilaiset haaveet ja lomatoiveet. Kompromisse-
ja varmasti tarvitaan. Mielelläni kuulen lasten toivei-
ta tulevasta lomasta, vaikka teidän vanhempien jaksa-
misen tukeminen on kyllä kaikkein tärkeintä.

Viime kesä oli hellekesä, mutta kun Suomessa osal-
listuu luontolomalle, säistä ei koskaan tiedä. Minulla 
on monta kokemusta, kuinka kevättalvella vanhem-
mat ottavat päiväunet porontaljojen päällä reessä tai 
lapset syyskuussa vielä uivat järvessä. 

Lappi on suosittu talvikohde ja joka talvi yhdis-
tys vuokraa Kaakanan tilavan mökin yhden perheen 
keskinäistä lomanviettoa varten. Ensi keväänä viete-
tään talvilomaa myös uudessa kohteessa Pyhätuntu-
rilla viikolla 8 ja Luostolla viikolla 15. Elokuun alus-
sa ennen koulujen alkua lomaillaan Lemmenjoella. 
Yövymme mökeissä ja patikoimme lähiympäristös-
sä. Yhtenä päivänä matkaamme jokiveneillä syvälle 
erämaahan ja kiipeämme Palttojen kultavaltauksel-
le huuhtomaan kultaa.                      Rilla Aura-Korpi
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Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)
Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki. 
150 s.
Julkaisija: Näkövammaiset lapset ry, 2017
ISBN 978-952-99804-4-4 
Hinta: 30 euroa + lähetyksen painon mukainen postimaksu 
Jäsenhinta: 24 euroa sisältää postimaksun 
Tilaukset: www.silmatera.fi  -> Silmäterä -> Muut julkaisut
tai nlt@silmatera.fi

www.si lmatera.f i

Käsi käden päällä
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

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

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

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

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

Tilaa jouluksi Silmäterä-vuosikerta

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. 
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Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen 

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

ja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan 

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

näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista 

tutuista leikeistä.  

Oo mun kaa!

Anne Latva-Nikkola
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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



Lataa sähköinen kortti sivulta ww.silmatera.fi ja lähetä ystävälle!

Hyvää joulua!


