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Kotisohvalla taidenäyttelyyn

Albert Edelfelt: Pariisin Luxembourgin puistossa (1887).
Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo, kokoelma Antell.
Kuva: Kansallisgalleria/Hannu Aaltonen
l

Kuvataiteesta voi nauttia myös kuvailutulkkauksen
välityksellä. Ateneumin taidemuseon sivuilla löytyy kuvailutulkattu opastus Suomen taiteen tarina
-näyttelyyn sekä osio nimeltä Kuusi kuvailtua teosta Ateneumin kokoelmista. Käy kuuntelemassa miltä kuulostaisivat esimerkiksi Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot (1886), Helene Schjerfbeckin
Toipilas, (1888) tai Albert Edelfeltin Pariisin Luxembourgin puistossa (1887).
l https://ateneum.fi/opastukset/kuvailutulkkaukset/

Lähde katsomaan lasten ja
nuorten maalipalloturnausta

Aisti Juniors Cup lasten ja nuorten matalan kynnyksen maalipalloturnaus 2.3.2019 Vantaalla Sotungin
koululla osoitteessa Sotungintie 19, Vantaa.
Turnaus järjetetään kansallisten maalipallosarjojen 4. sarjaturnauksen yhteydessä. Lasten ja nuorten osalta pelit pelataan 9.00–19.00 välisenä aikana lauantaina 2.3.
Paikan päällä pääsee seuraamaan myös SM-sarjan ja 1. divisioonan otteluita kansallisista sarjoista.
l https://www.facebook.com/aistisport/
l Miika Honkanen 050 5815389,
honkanen.miika@gmail.com
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JNCL-opas
omaisille ja ammattilaisille

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ja liiton entinen pitkäaikainen JNCL-erityistyöntekijä Maria Liisa Punkari ovat tehneet oppaan
JNCL-taudista. Se kertoo lasten asioita hoitaville työntekijöille ja vanhemmille, miten arkea koulussa ja kotona pitää järjestää ja ennakoida, ja millaista tukea
tarvitaan, kun lapsella on etenevä sairaus. Opas keskittyy nimenomaan käytännön asioihin, joita JNCL
edetessään tuo lapsen elämään. Myös perheen jaksaminen ja vertaistuki otetaan puheeksi.
JNCL-tauti on peittyvästi periytyvä keskushermoston sairaus. Lapset syntyvät terveinä ja tauti
havaitaan yleensä kouluikään tultaessa. Taudin eteneminen ja oireet vaihtelevat yksilöllisesti.
l Opas on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa:
nkl.fi haulla JNCL-opas omaisille ja ammatilaisille.

Uusi uutiskirje
lasten ja nuorten perheille

Näkövammaisten liiton Oikeuksienvalvontayksikkö
alkaa julkaista uutiskirjettä lasten ja nuorten perheille. Uutiskirje on maksuton ja lähetetään tilaajan sähköpostiin neljä kertaa vuodessa.
Uutiskirjeen voi tilata sähköpostiinsa liiton nettisivujen nkl.fi kautta.

Pistekirjoituksen perusteet

Tarvitsetko pistekirjoitustaitoa? Haluaisitko oppia
lukemaan ja kirjoittamaan pistekirjoitusta? Koulutus näkövammaisorganisaation, sosiaali- terveysja opetustoimen työntekijille ja henkilökohtaisille
avustajille. Myös näkövammaisten lasten vanhemmat sekä muut pistekirjoitustaitoa tarvitsevat hyötyvät koulutuksesta.
Aika: 19.–20.3.2019
Paikka: Palvelu- ja toimintakeskus Iiris,
Marjaniementie 74, Helsinki.
Hinta: 150 euroa/henkilö (sis. opetuksen ja Pistele
menemään! -oppimateriaalin).
Ilmoittautuminen 6.3.2019 mennessä
l Eeva-Liisa Koskinen, koulutussuunnittelija
09 3960 4573 tai 050 5691 924
eeva-liisa.koskinen@nkl.fi
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riorisoinnin taito on mainio taito. Täytyy osata erotella asiat,
jotka pitää hoitaa tällä siunaamalla sekunnilla niistä, jotka voi
jättää huomiselle tai jopa heivata tuntemattomaan tulevaisuuteen. Töissä valintoja ohjaavat dead linet ja kalenterimerkinnät, mutta kotona ja vapaa-ajalla tunneista ja minuuteista käytävässä kamppailussa on tehtävä valintoja. Mikä ensin tai juuri
nyt: tiskit, pyykit, lumityöt vai pulkkamäki? Iltoihin ja viikonloppuihin pitäisi mahduttaa liikuntaa, kulttuuria, opiskelua, matkoja, ystäviä,
somea, lasten harrastuksia ja vaikka mitä. Mikä näistä on ykkönen ja mistä
voi nipistää, jos tunnit eivät riitä – yöunista sanovat monet.
Kouluikäisten perheissä koulun velvoitteet ohjailevat arki-iltojen aikataulua. Näkövammaisten koululaisten vanhempien kuulee usein kertovan, kuinka suuren osan illoista läksyt vievät, kun opiskelutekniikat sokealla ja heikkonäköisellä ovat aikaa vievempiä kuin näkevillä. Eihän oppi ojaan kaada,
mutta ei lapsen arki saisi olla pelkkää pänttäämistäkään. Yksilöllistäminen,
eli entinen mukauttaminen, tuo vähän helpotusta haasteellisiin oppiaineisiin, mutta entä sitten kun pitäisi siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään –
onko jotain tärkeää silloin jäänyt oppimatta? Vaikeita valintoja.
Sairaus tai vamma asettaa reunaehtoja sille, mikä on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Korkea koulutus avaa ovia, mutta ei tietenkään takaa mitään.
Mikä määrä hikeä ja kyyneliä on siis hinta, joka kannattaa maksaa, kun pyrkii elämässä eteenpäin? On myös paljon lapsia, joiden rajoitteet ovat sellaisia, että koulu ei johda työhön tai tutkintoon.
Luin vastikään ilmestynyttä opasta, jossa käsitellään etenevää JNCL-tautia. Oppaassa oli siteerattu erästä vanhempaa, joka myöhemmin pohti, miten aikaa olisi tullut käyttää: ”Meillä taisteltiin ensimmäiset vuodet läksyjen
kanssa. Näin jälkikäteen miettii, kannattiko. Olisiko ne iltapäivät voinut
käyttää mukavampaan toimintaan. Itselle ei tullut mieleenkään, että läksyt voisi jättää tekemättä tai niitä ei tulisi.”
Ulkopuolelta tulevat vaatimukset, suositukset tai vain vallitseva käytäntö kertovat meille, mitä meidän tulisi pitää oikeana ja
hyvänä. Ainakin tehokkuus tuntuu olevan jotain tavoittelemisen arvoista. Tehokkaasta ajankäytöstä löytyy pinoittain oppaita. Niistä voi saada ajatusten aihetta, mutta kukaan
ei todellisuudessa pysty kertomaan meille, mikä juuri
meidän elämässämme on oikein ja tärkeää. Sen jokainen saa ja siitä jokaisen pitää päättää itse.

Ilmoitustilavaraukset ja juttuehdotukset
leena.honkanen@silmatera.fi
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Leena Honkanen
päätoimittaja
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ANNE LAT VA-NIKKOLA

Ilmestyy viikolla 21

Pienin askelin
eteenpäin,

Joni

Teksti ja kuvat Leena Honkanen

Joni Musku on 6-vuotias sokea, kehitysvammainen Kyrön päiväkodin eskarilainen. Samassa päiväkodissa hän aloitti kaksivuotiaana ja sai avustajakseen Minna Tuomiston. Koska Joni ei puhu, opetus ja ohjaaminen vaativat kekseliäisyyttä ja kärsivällisyyttä. Ja niitä Minnalta kyllä löytyy.

M

innalla ja Jonilla on esikoulussa oma
pieni toimintahuone, jossa he rauhassa opettelevat uusia taitoja osan
päivästä. Huoneen Minna Tuomisto
pyysi ja sai heidän käyttöönsä. Hän
on myös varustanut sen valtavalla
määrällä itse valmistamaansa virikemateriaalia. Osa kaksikon päivästä kuluu omassa
huoneessa, mutta musiikkihetkissä ja ruokailussa Joni on yhdessä muun ryhmän kanssa.
– Päivittäin pyydän Jonin seuraksi joksikin aikaa
myös jonkun kaverin esikoulun puolelta. Lapsi tarvitsee toisen lapsen seuraa ja vuorovaikutustaitojen
opettelu on ihan erilaista lasten kesken kuin aikuisen kanssa.
– Joni ei puhu, joten välineitä vuorovaikutukseen
on vähän ja se onkin suurin haaste oppimisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Viittomalla hän ilmaisee ’kyllä’, ’ei’ ja ’nälkä’, mutta kehonkielestä ja ilmeistä osaan kyllä lukea hänen ajatuksiaan ja aikomuksiaan, sanoo Minna Tuomisto.

Oma päivärytmi
Minna on tehnyt Jonille viikoittain toistuvan päiväohjelman.
– Sen perustana on Valteri Onervan kanssa laadittu
HOJKS, hän kertoo. – Nyt eskarivuotena opettelemme tietenkin kouluvalmius- ja päivittäistaitoja. Joni

6

Minnan ja Jonin päivät koostuvat pienten arkisten asioiden opettelusta aina Jonin jaksamisen mukaan. Oma toimintahuone takaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön, josta aina välillä mennään muun ryhmän kanssa
syömään, ulkoilemaan ja musisoimaan.
l
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Minna Tuomisto on kiinnostunut työstään ja Jonin kehityksestä. Hän opiskeli omien sanojensa mukaan ”vanhoilla päivillään” lasten ja nuorten erityisohjajaksi ja valmistui vuosi sitten. Kun Jonin saavuttamat taidot välillä katoavat ja mennäänkin takapakkia,
tarvitaan kärsivällisyyttä ja vahva usko siihen, että eteenpäin mennään kuitenkin, vaikka
pienin askelin. Toimintahuoneen kaappi on täynnä itse tehtyjä oppimateriaaleja.
l

osaa pukea ja riisua vaatteet ja kengät, mutta välillä häntä täytyy vähän
auttaa, koska vireystila vaihtelee päivän mittaan.
– Esikoulun tutuissa tiloissa Joni
osaa kulkea itsenäisesti ja pihalla suunnistaa keinuille ja liukumäelle. Kaikki kaverit ovat suhtautuneet Joniin
ihanasti alusta asti. Kukaan ei naura,
kiusaa tai syrji. He tulevat usein kysymään, pääseekö Joni mukaan kiikkumaan tai laskemaan mäkeä tai pyytävät itse päästä toimintahuoneeseen
Jonin seuraksi leikkimään ja pallottelemaan.
– Esikouluryhmässä musiikkituokiot ovat parasta, mitä Joni tietää. Ei
tarvitse kuin sanoa, että mennään katsomaan, mitä Sanna-opettaja tänään
soittaa ja laulaa, niin hän on jo mennyt, nauraa Minna Tuomisto.
Eskarivuoden aikana Jonilla on
otettu käyttöön KKK-ohjelma, joka
koostuu kehontuntemus-, kontaktija kommunikaatioharjoituksista, jotka
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ohjaavat liikunnallisiin vuorovaikutustilanteisiin musiikin säestäminä. Kun
Minna laittaa Jonille ohjelman tutuksi tulleen musiikin soimaan, poika innostuu ja lähtee heti lattialle Minnan
luo. Harjoitus on selvästi mieluinen –
taputetaan käsiä!

Virikkeiden aarrearkku
Minna Tuomisto on tehnyt Jonin päiväkotiajan alusta alkaen virikevälineistöä aina kulloisenkin ikäkauden tarpeen mukaan. Työtunteja tai taloudellisia resursseja ei päiväkodilla ole
tähän ollut tarjota, joten suurimman
osan hän on valmistanut vapaa-ajallaan vilpittömästä kiinnostuksesta Jonin kehitykseen.
– Olen aina pitänyt kaikenlaisesta käsillä tekemisestä ja askartelusta.
Aikoinaan olin perhepäivähoitajana,
ja noilta ajoilta minulle jäi askartelutavaraa varastoon, jota olen nyt hyödyntänyt.
Toimintahuoneen seinillä, pöydällä
ja lattialla näkyy Minna Tuomiston käden jälki ja kun hän avaa kaapin oven,
avautuu aarrearkku: ylähyllyllä on rivi
Minnan tekemiään koskettelukirjoja,
laatikoissa on esineitä, joita voi tunnustella, tuoksutella, kolistella ja rapistella – kaikkea, minkä avulla aistit
heräävät ja taidot karttuvat.
– Joni on liikunnallisesti taitava ja
mieleltään utelias. Siksi käymme usein
tässä lähimetsässä retkeilemässä. Metsä antaa valtavasti mahdollisuuksia eri
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aistien käyttöön ja motoristen taitojen
harjoitteluun: metsässä hypitään, kiivetään, kontataan ja tasapainoillaan.
Joni osaa kulkea kaatuneiden puiden
rungoilla rohkeasti ja hyvin tasapainonsa säilyttäen, kuvailee Minna Tuomisto. – Kaikkien aistien monipuolinen käyttö auttaa oppimista. Kerran–
pari kuukaudessa pidän myös aistiradan koko ryhmälle.

Kärsivällisesti kannustaen
Viime toukokuun alusta Minna Tuominen on jakanut Jonin ohjauksen
toisen avustajan, Marja-Liisa Toivosen, kanssa.
– Joni on kasvanut kokoa ja pituutta ja on aika päättäväinen poika, joten
tietynlaista fyysistä jaksamistakin vaaditaan. Nyt kun meitä on kaksi avustajaa, minulle jää vähän enemmän aikaa suunnittelemiseen ja valmistelemiseen, mutta teen toki muutakin työtä
esikoulun puolella.
Kun seuraa Minnan ja Jonin toimintaa, voi aavistaa, kuinka paljon rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä vaikeavammaisen lapsen ohjaaminen kysyy.
– Jonilla on erilaisia vaiheita: joskus tulee vähän takapakkiakin, mutta sitten taas harpataan eteenpäin, sanoo Minna Tuomisto. Hän esittelee
KKK-ohjelman suoritusmuistiinpanoja ja iloitsee, kuinka niistä voi nähdä Jonin edistymisen.
Minnan ja Jonin yhteistyö päättyy,
kun Joni ensi syksynä aloittaa koulun. Minna jatkaa päiväkodin tai esikoulun puolella jonkun toisen lapsen
erityisavustajana.
– Tämä on työtä, jota haluan tehdä ja joka antaa paljon. Näinä vuosina Jonin kanssa olen saanut kokea jotain hyvin arvokasta.
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Minna Tuomisto on valmistanut suuren määrän opetus- ja virikemateriaalia Jonin tarpeisiin. Viimeisimmässä hänen Jonille tekemässään koskettelukirjassa opetellaan kirjaimia. Kun omaa nimeä on harjoiteltu, löytyy viimeisen kirjaimen salalokerosta pieni palkinto, keksi tai suolatikku.
l

KKK-ohjelman kehontuntemus-, kontakti- ja kommunikaatioharjoitukset ohjaavat liikunnallisiin vuorovaikutustilanteisiin musiikin säestäminä. Motoriset harjoitukset kannustavat vuorovaikutukseen, kehon tietoiseen käyttöön ja antavat aistielämyksiä. Perusohjelmia on neljä ja erikoisohjelmia kaksi: valmentava ohjelma ja vaikeasti liikuntavammaisten ohjelma. Ohjelmat ovat haastavuudeltaan ja tavoitteiltaan erilaisia. (Oppimateriaalikeskus Opike)
l
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Puheenjohtajalta

Valintojen aika

N

yt eletään päätösten aikaa monissa ysiluokkalaisten perheissä. Olisi löydettävä koulupolku,
jolla jatkaa turvallisen peruskoulun loputtua.
On mietittävä, mihin arvosanat riittävät, mikä
oikeasti kiinnostaa ja mihin omat voimavarat riittävät.
Kaiken keskiössä on nuori, joka vasta opettelee tuntemaan itseään ja ympäröivää maailmaa hormonimyrskyjen keskellä. Ajoitus on mielestäni pähkähullu, mutta minkäs teet…
Omassa työssäni ammattikoulun opona pääsen usein
auttamaan nuoria näissä vaikeissa ja ahdistaviltakin tuntuvissa tilanteissa. Heidän kohdallaan kyse on yleensä
siitä, ettei ysillä valittu koulupolku ollutkaan sitä mitä
oli kuvitellut, ja ala, jolla he parhaillaan opiskelevat, ei
vaikuta omalta. Moni tekee valintoja ysillä myös vain
kavereiden tai aikuisten suositusten perusteella ja pettyy kun ammattiin opiskelu onkin kovaa työtä ja alassa
ei kiinnosta mikään.
Ensimmäisenä tahdon aina heidän ymmärtävän, ettei väärän valinnan tekeminen ole epäonnistuminen
vaan tärkeä kokemus ja mahdollisuus oppia uutta itsestä. Tämän haluan välittää myös teille yläkoululaisten vanhemmille; älkää liikaa pelätkö valintaa tai tehkö
valintoja vain turvallisuushakuisuuden tai nuoren suojelun vuoksi. Jos ala kiinnostaa, näkövamma ei ole esteenä niin usein kuin ensin ajattelet, rohkeasti kokeilemaan vain. Nykyään alaa voi vaihtaa monesti nopeastikin, jos syksyllä opinnot eivät tunnu omilta.
Mielestäni ajatus yhdestä kutsumusammatista on tarpeeton ja haiskahtaa menneeltä vuosisadalta. Keskeistä
on, mistä nuori tykkää, mitä hän haluaa tehdä. Kun valitsee alan, jossa pääsee tekemään itselle mieluisia asioita, ei voi pahasti pieleen mennä. Tällöin myös ajatellaan asioita positiivisuuden, ei rajoitteiden ja tutkintojen kautta. Keskiössä ovat vahvuudet ja persoonalliset
luonteenpiirteet.
Päätöstä pohtiessa ei mielestäni kannata yrittääkään
katsoa kymmeniä vuosia eteenpäin. Lapsistamme vain
harva tulee työskentelemään ammatissa, jonka me nyt
tunnemme eikä samassa ammatissa välttämättä pysytä
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pitkään. Siksi kyse onkin enemmän omien vahvuuksien kehittämisestä ja työelämässä tarvittavien taitojen keräämisestä. Tietoteknisten taitojen kuten ohjelmoinnin ja ongelmanratkaisutaitojen korostuminen
on näkövammaiselle enemmän mahdollisuus kuin
uhka. Voimme hyvin olla tässä kehityksessä täysipainoisina työntekijöinä mukana.
Työllistyminen on sitä todennäköisempää; mitä
koulutetumpi näkövammainen on. Pelkän peruskoulun suorittaneista vain 27% on työssä, alemman korkeakoulun käyneistä 62% ja vähintään kandidaatin
tutkinnon suorittaneista peräti 73% on töissä. Tämän
vuoksi kannustan kaikkia näkövammaisia harkitsemaan lukioon hakemista, jos suinkin vain arvosanat
sen mahdollistavat eikä yleissivistävä opiskelu tunnu
ajatuksena tylsältä. Ne muutama lukiovuosi voivat
olla juuri ne kriittiset, joiden ansiosta nuori saa edes
jonkun vainun suunnasta, minne haluaa lähteä. Itsekin löysin tieni yliopistoon oikealle alalle vasta lukion
jälkeen pitkään mietittyäni, aiemmin oma itsetuntemukseni ei olisi siihen riittänyt. Päätös oli silloin helpompi tehdä, kun en miettinyt mihin ammattiin haluan opiskella vaan valitsin alan sen mukaan, mistä oppiaineesta tykkäsin jo valmiiksi.
Päätös jatko-opinnoista on iso ja kannustankin kaikkia olemaan yhteydessä oman koulun opoon. Jos suinkin vain sieltä löytyy ammattitaitoinen ihminen, hän
kyllä näkee nuoren vamman yli. Hänellekin on tukea
ja apua tarjolla Näkövammaisten liitossa, jos jokin
käytännön seikka näkövammassa häntä mietityttää.
Rohkeutta ja voimia kaikille näihin valintoihin, tärkeintä on, että nuori ei jää
kotiin vaan opiskelee ja saa
kokemuksia.
Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry
puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com
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Vanhempien viikonloppu 6.4.–7.4.2019,
jonka yhteydessä Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 6.4.2019
Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten
lasten vanhemmille, varaa hyvissä ajoin
mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi.
l Yhteinen aloitus klo 10.30 yhdistyksen vuosikokouksella.
l Vuosikokouksen jälkeen kuvailutulkit Anu Aaltonen ja Carita Lehtniemi kertovat elokuvien, taiteen
ja teatterin kuvailutulkkauksesta. Vanhemmat saavat ideoita, kuinka kuvallinen ilmaisu muutetaan
sanoiksi.
l Virallisen osuuden jälkeen vertaiskeskusteluja sekä rentoutumista keväisessä luonnossa ja saunaosastolla.
l

Yhteinen illallinen noutopöydästä nautitaan klo
18.00 rauhassa rupatellen.
l Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen
ja sunnuntaina aamiainen) sekä ohjelman. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien.
l Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan
yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset viikonloppuun 25.2.2019 mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta
Pelkästään vuosikokoukseen osallistujia pyydämme lounasvarausten tekemiseksi ilmoittamaan
saapumisestaan maaliskuun loppuun mennessä.
l

Kutsu yhdistyksen varsinaisille jäsenille
Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokoukseen 6.4.2019 klo 10.30
Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
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8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
heille varatilintarkastajat vuodelle 2020
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös
Tervetuloa!
Hallitus
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Kevään 2019
Oo mun kaa! -kerhot

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden
mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan, retkeillään 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)
5.3. HopLop
2.4. Yhdessä toimien
7.5. Ulkoiluretki

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, KeskiSuomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
14.3. Pelejä ja leikkejä ulkona (säävaraus)
11.4. Pääsiäisaskartelua
9.5. Kevätretki
Lohikäärme vieraili Helsingin Oo mun kaa! -kerhossa tammikuussa. Hänellä oli mukana ystäväkirjan sivuja lasten täytettäväksi. Lohikäärmemaskotti on osa Vammaisten lasten ja
nuorten tukisäätiön projektia, jossa vammaisilta lapsilta kerätään ajatuksia heidän omasta arjestaan, suosikkiasioistaan
ja unelmistaan.
l

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
4.3. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Lohikäärme -projektin vierailu
1.4. Miten älypuhelin toimii?
6.5. Kevätretki

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–
19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
13.3. KoKoo:ssa legojen rakentelua (Forum kortteli,
Linnankatu 9-11)
10.4. Tarinointia
8.5. Linturetki, retkikohde tarkentuu myöhemmin
Ilmoittautuminen kevään kerhoihin www.silmatera.fi -> Toiminta
l Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
l

Jyväskylän Oo mun kaa! -kerho vietti pikkujouluja.
12
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Leirivuosi 2019 käynnistyy!
Nuorten viikonloppu 30.3.–31.3.2019
Varalan Urheiluopisto, Tampere
Seikkailuja ja hurvituksia Tampereella, Varalasta piipahdetaan keskustaan.
Illalla leppoisaa saunomista ja illanviettoa.
l Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille.
l 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.

www.silmatera.fi/toiminta
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Silmäterä-viikonloppu 8.6.–9.6.2019
Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo
Suunnattu näkövammaisten lasten perheille, jotka ovat liittyneet
Näkövammaiset lapset ry:hyn vuoden sisällä tai eivät ole aiemmin osallistuneet
leireille.
Koko perheen puuhaa, vanhempien juttelua, lasten leikkiä sekä rentoutumista kylpylässä.
Viikonloppuun on mahdollista osallistua myös lauantaipäiväksi ilman yöpymistä.
Lauantaipäivän hinta: (ilman yöpymistä sis. lounaan, välipalan ja päivällisen)
l näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
l aikuinen 5 €
l 4-14-v. lapsi ilmainen
Yöpymispaketin hinta (sis. lauantaina lounas, välipala, päivällinen,
iltapala ja sunnuntaina aamiainen sekä kylpylän sisäänpääsyn)
l näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
l aikuinen 40 €
l 4–14-vuotias lapsi 20 €
Matkat jokainen kustantaa itse.
Sokeain lasten tuki ry voi avustaa pitkämatkalaisia matkakustannuksissa.
Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hakemukset 22.4.2019 mennessä.

www.silmatera.fi/toiminta
Oo mun kaa! -leiri 15.6.–19.6.2019 ”Luonto ja seikkailu”
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru
Leirillä pääset seikkailemaan kesäisessä metsässä luonnon helmassa,
opit rummun rakentamisen niksit ja puun kasvatuksen salat.
Löydät uusia kavereita, vietät kesälomaa vertaisten
ja hauskojen ohjaajien kanssa ilman vanhempia.
Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi.
l Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.
l Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä
ja ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat.
l Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruokailut ja ohjelman)
l Majoittuminen 2–3 hengen huoneissa.
l Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kuljetusta.
Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan vammaispalvelusta henkilökohtaista apua lapselle leirin ajaksi sekä mahdollista taloudellista avustusta lapsen leirimaksuihin.
Huomioi, että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kustantaa majoitus, matkat, ruokailut ja palkkio.
Hakemukset 7.4.2019 mennessä.
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Tuettu loma 15.7.–20.7.2019
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Hyvinvointilomat ry järjestää yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n
kanssa tuetun loman näkövammaisten lasten perheille.
Lomalla on ohjattua liikuntaa, ulkoilua ja muita aktiviteetteja.
Täysihoitoloma sisältää:
l viisi täysihoitovuorokautta (ruokailut aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala)
l majoitus kahden hengen huoneissa tai perhehuoneissa
l yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä (paitsi tulo- ja lähtöpäivänä)
l kaksi kertaa kahden tunnin lastenhoito 3-6-vuotiaille ryhmähoitona
Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vamman aiheuttama rasite,
omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan.
Tukea ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina.
Loman hakuaika 15.1.–31.3.2019: https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/37427
(linkki toimii vain hakuaikana).
Lomalle hakeminen:
l Hakija (vanhempi) täyttää hakulomakkeen. Siihen on laitettava kaikki kysytyt tiedot.
l Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet täyttävät yhden hakemuksen.
l Henkilötunnus (myös lasten) on oltava oikein.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.
Hinta: aikuinen 100 euroa ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
l Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Hyvinvointilomat ry, 010 830 3400, toimisto@hyvinvointilomat.fi, http://hyvinvointilomat.fi/

Koiramainen perheleiri 21.7.–25.7.2019
Ruissalon kylpylä, Turku
Karvaisia kavereita, ystäviä ja liikkumistaitoa – mukana on lemmikki-, hali- ja opaskoiria.
Näkövammainen lapsi saa tukea liikkumistaitoon sekä pääsee kulkemaan koulutetun opaskoiran kanssa.
Mukaan tarvitaan oma valkoinen keppi, ohjelmassa on liikkumistaidon harjoittelua luonnosta nauttien.
Hoitokoirien kanssa opitaan vastuunkantoa, vuorovaikutus- ja itsenäisen elämän taitoja.
Leirillä on koko perheelle yhteistä ohjelmaa sekä vanhemmille,
näkövammaisille lapsille ja sisaruksille eriytettyä ohjelmaa.
l Leiri on suunnattu alakouluikäisille 7–12-vuotiaille lapsille perheineen.
l Mukaan mahtuu kuusi perhettä.
l Leiri järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 85 €
l 4–14-v. lapsi 45 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hakemukset 14.4.2019 mennessä.
S i l m ä t e r ä
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LEENA HONKANEN

Taide kiinnostaa
ja naurattaa
Joulun alla Kiasmassa seitsemän näkövammaisen lapsen perhettä oli tutkimassa Ann Veronica Janssenssin taidetta. Vesihöyrytaideteos herätti ihastusta.

Janssens käyttää teoksissaan vain vähän materiaaleja. Hänelle tärkeitä eivät
ole taide-esineet, vaan valon, värin, äänen ja liikkeen
synnyttämä kokemus. Vähäeleiset teokset kutsuvat liikkumaan ja tutkimaan niitä
eri näkökulmista, teroittamaan aisteja ja yllättymään.
Kun mukana oli eri-ikäisiä
lapsia, hyvä opas ja lapset
huomioiva opastus tekivät
näyttelykäynnistä helpon.
Jokaiselle löytyi jotakin tutkittavaa, koettavaa ja ihmeteltävää. Kiasman iso teoshissi, jolla liikuttiin kerrosten väliä ja johon koko ryhmä mahtui kerralla oli oma
ilonaiheensa.

16
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Maaleja, muotoja,
massoja...
OO mun kaa! -Kuviskurssi
alkaa taas
Oo mun kaa! -kuviskurssilla kokeillaan uusia juttuja ja erilaisia
tekniikoita.
l Kuvataidekurssi on tarkoitettu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille – niin sokeille kuin heikkonäköisillekin. (mukaan mahtuu 8
osallistujaa)
l Kurssille osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta kuvataiteen tekemisestä. Opetus ja materiaalit ovat maksuttomia.
l Kurssi kokoontuu kevään kuluessa neljä kertaa Näkövammaiset
lapset ry:n toimistolla osoitteessa Malminkaari 15 A, o00700 Helsinki.
l

l Kurssipäivät ovat keskiviikkoi-

sin 6.3., 27.3., 17.4. ja 8.5. ja aika
kello 17.30–19.30.
l Ilmoittaudu mukaan
www.silmatera.fi/toiminta
viimeistään 25.2. mennessä.
l Kurssilaisia ohjaavat Paints and
Friends: Iisa, Lisa, Rosa ja Ulrika.

Lintuja syksyn kuviskurssilta.

Paints and Friends on nelihenkinen taidekollektiivi Helsingistä.
Kollektiivimme koostuu neljästä
kuvataiteen aineenopettajasta. Toimimme monipuolisesti taiteen alalla järjestäen
yhdessä taideaiheisia leirejä,
workshoppeja ja kursseja, jonka lisäksi toteutamme jokainen omaa henkilökohtaista visiotamme taiteilijoina. Olemme järjestäneet lasten kuvataideleirejä ja erilaisia taideworkshoppeja. Olemme tehneet yhteistyötä myös eri yritysten, yhteisöjen ja tapahtumatuottajien
kanssa. Tarkoituksenamme on
tuoda taiteen iloa ja tekemistä
helposti lähestyttäväksi!
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Sokkotreffit eli perhetapaamiset keväällä 2019
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-/teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa
Jaatisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

Kevään sokkotreffisunnuntait klo 16–18:
3.3. Kännykkäsovellukset, vieraana Ronja Oja
14.4. Pääsiäisen helmityöt Anna Rukon
opastuksella.
l Ilmoittautumiset vertaistukija
Maija Somerkivelle
044 532 1085
maija.somerkivi@gmail.com
Ilmoittautuessasi kerro mahdollisista allergioista, lapsen ikä sekä onko lapsi heikkonäköinen, sokea tai monivammainen.
l

Helmi sarjakuvat löytyvät nyt netistä
Helmi touhuaa 1

Helmi touhuaa 2
Tänään Helmi opettelee kehon osia

Tänään Helmi opettelee keittämään perunoita.

Pienet lapset haluavat olla kaikessa mukana. Kun vanhemmilla

Vuorovaikutus syntyy toiminnan kautta. Keholeikit ovat hyviä ja tarpeellisia vuorovaikutusleikkejä. Niissä on hyvä aloittaa vuorottelun harjoittelu jo pienenä.

Tässä on kattila.

on aikaa, kärsivällisyyttä ja kek-

Helmi touhuaa 3
Tänään Helmi hahmottaa kehon ja tilan suhdetta.

Koska sokea lapsi ei näe tilan rajoja,

Pikkumökin voi

on hänen tärkeää saada kokea ne

rakentaa ripus-

tuntoaistin avulla omalla kehol-

seliäisyyttä ottaa näkövammainen

tamallla leluja

laan. Kokemukset pienistä tiloista ja

lapsi mukaan kotiaskareisiin, lap-

tuolin alle.

kodista luovat perustaa avaruudel-

si oppii omatoimisuustaitoja ja on

Helmi touhuaa 4
Tänään Helmi opettelee muotoja ja pintoja.

Helmi, tässä
on neliön kolo.

Sokealle lapselle tulee vauvaiästä lähtien tarjota erilaisia
materiaaleja ja muotoja tutkittavaksi, jotta hän oppii käyttämään
käsiään rohkeasti. samalla
nimetään tutkittava esine.

liselle hahmottamiselle ja käsityk-

innoissaan. Lapsi kokee olevansa

Mahdunkohan
vielä leikkimään
tuolin alle.

selle tilasta ja ympäristöstä.

tärkeä ja tarpeellinen.

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

Otetaanpa perunat
pussista.

Minä laitan
neliön sinne...

Jaahas, jalka
tuonne ja ponnistus.

... ja
ympyränkin.

Mutta
tässähän onkin
ympyrälle oma
kolo.

Ei maistu hyvältä,
nämähän täytyy
keittää.
Katsos
Helmi, tässä
on siili.

Jännää...

Keittiön kaapissa
katto ei ole turhan korkealla.

kehon osia opetellaan käsi
käden päällä ohjaten tutkimalla ja nimeämällä omia,
toisen ja nuken kasvoja,
korvia, sormia ja hiuksia.
lorut hauskuuttavat pientä
tutkijaa.

Yhdessä teke-

Äiti, tule hakemaan perunat
kiehumaan hellalle.

mienen kehittää
myös sosiaalisia taitoja.

Tuo on
palikka.

i i k ,
piikkejä!

Nurkka!

Pyykkikorissa
on seinät, mutta
katto puuttuu.

Jos lapsi vastustaa käsien
käyttöä, tulee häntä
siedättää siihen vähitellen. Lapsen kanssa
kosketetaan epämiellyttävältä tuntuvaa kohdetta
yhdessä käsi käden päällä
ohjaten.

Palikka on
kova.

Helmi-sarjakuvat, jotka antavat vinkkejä pienen näkövammaisen lapsen kotikuntoutukseen, voi
tulostaa osoittessa: silmatera.fi/nakkarila/lapsen-kanssa. Aiheina ovat omatoimisuustaidot, oma
keho, kehon ja tilan suhde, muodot ja piinat sekä liikkumistaidon alkeet. Myöhemmin keväällä on
tulossa vielä sisarusten leikit.
l

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

sen ammattilaisen ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti Hännisen,
Leikkejä
ryhmään, jossa
tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Kirja soveltuu oppaaksi ja
käsikirjaksi vanhemmille ja läheisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille ja kuntoutustyön
on
ammattilaisille sekä oppikirjaksi alan opiskelijoille.
näkövammainen
lapsi
Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja kehitystä
Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki jakaa kahden kuntoutuk-

vastasyntyneestä alakouluikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuuteen –
Anne
Latva-Nikkola
kuinka taitoja opitaan
askel askeleelta,
niin että ensimmäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo
siemen itsenäiseen selviytymiseen aikuisena.

Engblom & Hänninen & Honkanen (toim.)

Oo mun kaa!

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 sovellettuina.
Kirjan luvuissa käydään läpi mm. näkövammaisen lapsen kielen ja puheen kehityksen erityispiirteitä, motoriikan kehittymistä, liikkumistaidon ohjauksen käytäntöjä, näköä korvaavien aistien käyttöä, näön aktivoimista sekä leikkiä ja kaveritaitoja.

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

Käsi
käden
päällä

Reimakka
Aivan erityinen poika

Annariikka Sivonen

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

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.
●

Anne Latva-Nikkola
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Leikkejä ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi

tutuista leikeistä.

Tilaa ja katso esittelyt
yhdistyksen
julkaisemista kirjoista
osoitteessa:
silmatera.fi/
julkaisut
l

•

lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on
näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista

Oo mun kaa!

Kirjoja

Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen
työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerhoja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan
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Minja
Asiaa

asenteesta
Minja Survonen on syntymäsokea turkulaisnuori.

”Elän ihan normaalia arkea sokeudesta
huolimatta. Paljon pystyy tekemään, jos
vaan oikeasti haluaa.” Vastaavia lauseita olen päästänyt suustani moneen kertaan. Tottahan kyseiset kommentit kaikessa optimismissaan ovat: optimismihan on hyvä juttu, eikö niin? Oikeanlaisella asenteella varustettunahan pääsee
pitkälle.

U

skon kyllä positiivisuuden voimaan. Elämä
on mukavampaa ja tavoitteet saavuttaa paremmin, jos uskoo itseensä ja ajattelee positiivisesti. Aina ei kuitenkaan voi eikä pidäkään olla positiivinen. Kun nettisivu ei ole saavutettava tai kun liikkumistaidon ohjaus siirtyy määrärahojen puutteen vuoksi seuraavaan vuoteen, myönteinen ajattelu ei välttämättä heti luonnistu. No sitten ei luonnistu.
Miksi muka noin helposti luovuttaisi? Kai se hymy vääntyy naamalle vaikka väkisin. Totta kai, mutta joskus pitää antaa tilaa myös ärräpäille. Oli näkötilanne mikä tahansa, kukaan ei hymyile aina. Yleensä olen positiivinen, koska myönteinen elämänasen-
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ne helpottaa arkea. Positiivisuuden vastapainona pitää toisinaan valittaa, myös sokeudesta. Ei sokeus tuo
mitään ylimääräistä positiivisuusannosta.
Haluaisin mennä itsenäisesti pyörällä enkä kulkea
taksilla. Kesätöiden löytäminen on hankalaa, kun siivooja ja kaupan kassa eivät ole vaihtoehtoja. Elämä
olisi varmaan yksinkertaista ja helppoa, jos olisi näkevä. Kaikki nämä ja monet muut negatiiviset ajatukset olen käynyt läpi. Olen käynyt läpi, eli toisin sanoen käsitellyt niitä. En todellakaan halua sanoa, että kieriskelkää kaikki itsesäälissä ja uliskaa. Haluan
vain sanoa, että tunteet ja ajatukset eivät ole vaarallisia - ne ovat vain ja ainoastaan tunteita ja ajatuksia.
Kaikki tunteet ovat sallittuja.
Kolikolla on aina kääntöpuolensa. Niin on sokeudellakin. Näkövammaistapahtumissa olen tutustunut useisiin upeisiin ihmisiin, joista osan kanssa olen
ystävystynyt paremminkin. Aurinkokaan ei muuten
häikäise ikinä, eivätkä aurinkolasit paina nenänvartta. Ikänäönkin vältän. Voi valittaa, kunhan negatiiviset tunteet eivät jää päälle. Minun tapauksessani sokeus on pysyvä olotila, joka ei muuten poistu valittamalla. Siinä olikin taas yksi argumentti positiivisen
asenteen puolesta.
Mitä siis löytyy oman hymyni takaa? Lähtökohtanani on, että mieluummin hymyilen aidosti mahdollisen negatiivisen tunnemyrskyn jälkeen kuin epäaidosti negatiiviset tunteet kätkien. Ratkaiseva asia ei
siis ole itse tunne, vaan se, miten tunteen kanssa toimii. Jokaisesta löytyy aina jotakin hyvää niin hyvinä
kuin huonoinakin päivinä.
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Ohjauskäynnillä seurataan oppilaan
koulupäivän ja tuntityön sujumista,
selvitetään apuvälineiden tarvetta sekä arvioidaan nykyisten apuvälineiden, oppimisympäristön järjestelyiden
ja opetusmateriaalien ja -menetelmien toimivuutta. Päivi Toikkanen ja Panu Räty perehtyvät iPadin käyttöön.
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Ohjauskäynnillä
Panun koulussa
Teksti ja kuvat Kirsi Salonen, ohjaava opettaja,Valteri Onerva

Tänään Kouvolan Kymintehtaan koulun viidettä luokkaa
käyvä Panu Räty odottelee opettajansa Marjatta Skönin
kanssa Valteri Onervan ohjaavaa opettajaa Päivi Toikkasta
ohjauskäynnille. – Päivi käy katsomassa, miten mulla menee ja miten mä käytän noita laitteita, kertoo Panu.

O

hjauskäyntipäivän aikana Päivi Toikkanen seuraa Panun koulupäivää ja varmistaa, että edellisellä ohjauskäynnillä ja ryhmätukijaksolla annetut vinkit
on saatu käyttöön. Panun kanssa yhdessä selvitetään apuvälineiden ja oppimisympäristön sekä oppimateriaalien toimivuutta.
– En nyt vielä tarvitse lisää apuvälineitä, kun mulla on suurennuslaite, tietokone, lukukivi ja valkoinen
keppi. Aina kun on liian hämärää, otan valkoisen kepin. Tietokonetta käytän koulussa oikeastaan kaikkiin
muihin paitsi matikkaan. Jos me etsitään tietoa, googletan. Kotitehtäviä ja word-tiedostoja teen pilveen.
Panu ja Päivi tutkivat yhdessä iPad:ia ja sen käyttöaputoimintoja. Panulla itsellään oli selkeä käsitys ohjauskäynnin tarkoituksesta. Edellisellä ohjauskäynnillä harjoitellut asiat Panu oli ottanut hienosti käyttöön.
– Viimeksi Päivin kanssa harjoiteltiin kansioiden
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luomista pilveen ja hiiren kursorin asentamista isommaksi – ne osaan nyt, kertoo Panu.

Ohjauskäynti suunnitellaan huolella
Pyyntö ohjauskäynnistä tulee yleensä esiopetuksesta tai koulusta, mutta se voi tulla myös vanhemmilta
tai kuntoutusohjaajalta. Ohjauskäyntiin varataan aikaa yleensä kuusi tuntia. Aikataulu ja ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa ja
tarkempi sisältö kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.
– Kun alan suunnitella ensimmäistä ohjauskäyntiä
sellaisen lapsen luokse, jonka luona ei aiemmin ole
käyty, olen yhteydessä sairaalan kuntoutusohjaajaan
ja pyydän häneltä lapsen näköön liittyviä potilasasiakirjoja. Tähän tarvitaan aina lupa vanhemmilta. Myös
lapsen huoltajiin olemme Valterista yhteydessä. Tutustun lapsen papereihin, jotta saan käsityksen hänen
tilanteestaan. Mikäli kyseessä on tuttu lapsi, varmistan, onko hän ollut meillä tukijaksolla, tai onko joku
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muu tehnyt ohjauskäyntejä aiemmin. Luen viimeisimmät tukijaksopalautteet ja tiedot sekä varmistan
kuntoutusohjaajalta mahdolliset uudet tiedot silmälääkärikäynneiltä, kertoo Päivi Toikkanen.
Ohjauskäynneillä voi olla ohjaavan opettajan kanssa myös Valterin kuntoutushenkilöstöä, esimerkiksi
näönkäytön- tai liikkumistaidonohjaaja, IT-apuvälineasiantuntija, toiminta-, puhe- tai fysioterapeutti. Myös yhteiskäynti psykologin kanssa voi tulla kysymykseen. Ohjauskäynti on vuorovaikutteinen tilanne, jossa opitaan puolin ja toisin.
– Ohjauskäynnin parasta antia on oppilaan tapaaminen ja hänen käytännön tilanteeseensa perehty-

minen oman koulun arjessa. Kokonaistilanteen näkeminen on tärkeää. Jos siihen pystyy antamaan tarvittavaa tukea ja ohjausta ja siitä jää apua myös jatkoon,
se on parasta. Ohjauskäynnit ovat oppimistilanteita
myös minulle. Näen, kuinka jotkut asiat on toteutettu hienosti täällä koulussa, ja tämän asian voin mahdollisesti välittää johonkin toiseen kouluun, sanoo
Päivi Toikkanen.

Ohjauskäynti auttaa myös opettajaa
Päivän aikana Päivi Toikanen keskusteli Panun opettajan, Marjatta Skönin ja erityisopettaja Kirsi Pölösen kanssa. Marjatta on opettanut Panua pitkään,
ja hänelle ohjauskäynnit ovat tuttuja. Erityisopettaja Kirsi ei ole ennen opettanut näkövammaisia oppilaita. Molemmat opettajat kokevat, että ohjauskäynnit ovat hyödyllisiä ja niistä saa käytännön vinkkejä
koulun arkeen.
Kirsi Pölösellä on yli 20 vuoden työkokemus, mutta aistipulmat ovat hänelle uusi asia.
– Laitteet ovat vieraita. Minun erityisosaamistani
on ADHD, toiminnanohjaus, tarkkaavuus ja käyttäytymisen tukeminen. Kiinnostavaa on tietää, kuinka
paljon näkövammainen oppilas voi hyödyntää näköaistia vai kuormittuuko hän sitä käyttäessään. Kaipaan
ohjaavalta opettajalta myös ihan käytännön vinkkejä,
sanoo Kirsi Pölönen.

Palaverissa kootaan kokemukset yhteen
Koulupäivän jälkeen pidetään yhteinen palaveri, johon tällä kertaa osallistuu Panun, hänen opettajiensa ja Päivi Toikkasen lisäksi äiti Karita Räty sekä kuntoutusohjaaja Leeni Koskinen. Tänään mietittiin mm.

Panu, Päivi ja Kirsi pohtivat, miten väreihin perustuvia
matematiikan tehtäviä voi soveltaa Panulle sopiviksi?
l
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Panun koulunkäynnin kokonaistilannetta, koulun valaistusta ja koulunkäynnin ohjaajan tukea. Panun äidin mielestä ohjauskäynneistä on ollut apua.
– On saanut tavallaan sellaista kokonaisvaltaista
tietoa kaikista mahdollisuuksista, miten voi helpottaa Panun koulunkäyntiä. Ja itsekin saa tukea ja vahvistusta lapsen asioissa, sanoo Karita Räty.
Kuntoutusohjaaja Leeni Koskinen pitää yhteistyötä ohjaavan opettajan kanssa tärkeänä.
– Yhteistyömme toimii tosi hyvin. Soitellaan, jos
tulee jotain kysyttävää. Toimin linkkinä sairaalan,
kodin ja Onervan välillä. Tässä palaverissa toimitan
samalla ohjaavalle opettajalle uusimman epikriisin.
Nämä palaverit ovat myös siitä hyviä, että pääsen näkemään konkreettisesti, miten lapsella menee, Leeni
Koskinen sanoo.

Palaute ohjaa eteenpäin
Ohjauskäynnistä saa aina kirjallisen palautteen. Palaute on joko HOJKS-liite tai yhteenveto ohjauskäynnistä. Panu on tutustunut omaan HOJKS-liitteeseensä. Hän onkin omien asioidensa paras asiantuntija.
– Kutosella tulen tukijaksolle. Luin sen HOJKS-
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l

Marjatta-ope tarkistaa Panun tehtävää.

Ohjauskäynnin lopuksi pidetään yhteinen palaveri, johon
osallistuu oppilas, huoltaja, opettaja, koulunkäynnin ohjaaja ja
tarpeen mukaan kuntoutusohjaaja. Palaveriin voi lisäksi osallistua muuta kuntoutushenkilöstöä tai vaikkapa koulun rehtori. Palaverissa keskustellaan oppilaan sen hetkisestä tilanteesta,
päivitetään HOJKS tai valmistellaan muita pedagogisia asiakirjoja. Päivi Toikanen (vas.), Leeni Koskinen, Panu, Marjatta Skön
ja Karita Räty keskustelevat koulupäivän päätteeksi Panun koulunkäyntiin liittyvistä asioista sekä luovat katsausta tulevaan.
l
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”Päivi antoi viimeksi hyviä vinkkejä tuohon tietokoneen
käyttöön. Panu oppi sen niin hyvin, että hän osaa jo minua
paremmin”, iloitsee Panun opettaja Marjatta Skön.
Jyväskylän Valteri Onervasta on tehty Panun omaan kouluun ohjauskäyntejä kerran lukuvuodessa. Tämän lisäksi Panu on ollut ensimmäisellä, kolmannella ja neljännellä luokalla viikon ryhmätukijaksolla Valterissa.
l

pääsen sinne, niin se on hyvä, koska mä tarvitsen rauhaa mun veljeltä.
– Toden totta koulu oli hieno – oon käynyt siellä
myös maalipalloleirillä. Tukijaksolla sain kavereita.
Pidän heihin yhteyttä WhatsApilla. Kaikilla oli vähän
erilaisia apuvälineitä. Kokeilin erilaisia apuvälineitä ja
toi mikä mulla on nyt käytössä, oli paras. Toivoisin,
että seuraavalle tukijaksolle tulisi tuttuja kavereita.
liitteestä. Aina, kun tulee jotain mua koskevia asioita Wilmaan tai muita papereita, haluan itse tarkistaa,
mistä on kysymys, summaa Panu.
Molemmat Panun opettajat pitävät HOJKS-liitettä erittäin hyödyllisenä työkaluna omassa työssään.
– Siinä on ollut todella paljon tietoa ja olemme lukeneet sitä huolella. Kun oppilaan näkötilanne saattaa muuttua nopeastikin, meidän on tosi tärkeä täällä koulussa tietää tilanne ihan käytännön opetuksen
järjestelyiden kannalta ja arvioidaksemme avustajan
tarvetta eri tilanteissa, pohtii Kirsi Pölönen.

Ryhmätukijaksolla tapaa toisia
näkövammaisia
Valteri Onervassa järjestetyt ryhmätukijaksot ovat
olleet Panun mielestä tosi kivoja. Tukijaksolla oppilaat asuvat viikon koulun yhteydessä olevassa oppilaskodissa. Ensikertalaiset ja pienemmät oppilaat voivat tulla tukijaksolle yhdessä vanhempansa kanssa.
Kokeneet konkarit, kuten Panu viettävät viikon jo ilman vanhempia.
– Tukijaksolla oli kivaa. Olen siellä aina ihan yksin yötä ja se on hyvä. Mun mielestä on hyvä, että me
saadaan miettiä siellä rauhassa omia asioita ilman, että oma äiti, isä tai veli on häiritsemässä. Aina kun mä
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Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa
näkövammaisille oppilaille tukea mm. ohjauskäyntien, tukijaksojen ja opetushenkilöstön koulutuksen kautta. Lisäksi Valteri-kouluissa opiskelee näkövammaisia oppilaita.
Oppilaiden tuki kattaa koko koulupolun esiopetuksesta aina toisen asteen opintoihin
siirtymiseen saakka. Valterin toimipisteitä on
kuusi, joista yksi ruotsinkielinen. Kaikkien toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.
l

Valterin palvelujen piiriin ilmoittautumiseen ohjaavat ja siinä auttavat sairaanhoitopiirien kuntoutusohjaajat yleensä siinä vaiheessa, kun lapsen koulupolkua aletaan
miettiä.
l

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa
toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.
l

l

Lue lisää www.valteri.fi
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Helmi touhuaa
Tänään Helmi opettelee liikkumistaidon alkeita.

Kävelemään opetteleva lapsi voi kokea liikkumisen turvallisemmaksi, kun hänellä on edessään työntölelu, joka törmää esteisiin.
Se toimii ensimmäisenä valkoisena keppinä. Hulahulavanne tai naru
lapsen ja aikuisen välissä auttaa tasapainon, suunnan ja vauhdin
hallinnassa. Lapsen kasvaessa ja liikkumisympäristön laajetessa
kannattaa hänelle antaa käyttöön harjoituskeppi. Tällainen voi
olla ns. löytöpyörä tai polkukeppi. Löytöpyörässä on kädensijat
molemmille käsille ja kepin alaosassa on pieni pyörä.

Mikähän
tämä on?

Voisiko joku neuvoa,
miten tämä
toimii?
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Nyt
rullaa!
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Teksti & kuvat Leena Honkanen

Me neljä
Martta (2), Malla (4), Natasha (23) ja Jenni (30) ovat tällä hetkellä tiedossa olevat suomalaiset OFCD-diagnoosin saaneet. Heillä on paljon yhteisiä piirteitä, mutta myös
aivan erilaisia oireita.

O

FCD-oireyhtymä on hyvin harvinainen. Maailmanlaajuisestikin tiedetään
vain 80 diagnosoitua, jotka ovat kaikki naisia. Näin harvinaisessa sairaudessa myös vertaisten tapaaminen on harvinaista – yhteyttä pidetään enimmäkseen kansainvälisen facebook-ryhmän
piirissä. Loppusyksystä 2017 kuitenkin neljä suomalaista OFCD-diagnoosin saanutta perheineen olivat
koolla yhtä aikaa Näkövammaisten liiton lastenkuntoutuksessa.
OFCD-kirjainyhdistelmä viittaa korvan, kasvojen, sydämen ja hampaiston poikkeamiin. Lapsilla on yleensä syntymästään vikaa sydämessä, niinpä
kaikilla nyt koolla olleillakin on leikattu eteisten väliseinän aukko ASD. Eriasteiset näkövammat ja silmien ongelmat kuuluvat myös kuvaan: lapset syntyvät usein pienisilmäisinä ja heillä on kohonnut riski
saada glaukooma. Pieniä ulkoisia poikkeamia voi löytyä melkein mistä vain: varpaista, korvista, kynsistä
ja hampaista, mutta myös sisäelimistä. Oireiden alkusyynä on BCOR-geenin mutaatiot, jotka häiritsevät joidenkin elinten ja kudosten normaalia kehitystä sikiöaikana.

Lukuisia oireita, kymmeniä leikkauksia
Ensimmäiseksi diagnoosin sai nyt 23-vuotias Natasha Chowdhury. Natashalla on ollut syntymästään asti kaikki OFCD:n perusoireet ja lisäksi mo-
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l Natasha

on innostunut musiikista ja uinnista. Nivelkivut harmittavat, mutta elämä on muuten mallillaan.
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nia pieniä poikkeamia.
– Oikealla puolella vartaloa tuntui
kaikki olevan vähän pienirakenteisempaa sisäelimistä alkaen, kertoo Natashan äiti Anne Chowdhury.
– Natashaa testattiin lapsuudessa
monia kertoja, kun epäiltiin eri oireyhtymiä, mutta koskaan kaikki tekijät
eivät osuneet kohdalle, eikä diagnoosia löytynyt, kunnes sitten, Narashan
ollessa melkein 10-vuotias, testi osui
oikeaan ja OFCD-syndrooma löytyi.
– Natashan näkövamman haittaaste on 90 % ja hänellä on myös kehitysvamma. Tällä hetkellä eniten huolta
aiheuttavat kuitenkin nivelkivut, jotka
haittaavat liikkumista niin, että pyörätuoli on välillä käytössä. Mietin onko
näkövamma pahempi, mutta jalkojen
heikkous on tällä hetkellä kyllä vaikeampi ongelma. Kyky itsenäiseen liikkumiseen olisi nuorelle tärkeää.

– Erilaisia leikkauksia Natashalle on
tehty kymmeniä, mutta niihin hän menee aina mielellään, koska tietää, että niistä on yleensä apua. Toisen silmän kaihia ei näön menetyksen pelossa ole uskallettu vielä leikata, koska toinen silmä hänellä on jo syntymästään sokea.

Jokaisella OFCD-diagnoosin saaneella
naisella toinen x-kromosomi on ter-

ve ja toisessa on geenimuutos, joka
aiheuttaa OFCD:n tyypilliset oireet.
Periytymisriski on siis 50% kussakin
raskaudessa eli sikiö saa äidiltään joko
terveen x-kromosomin tai sen X-kromosomin, jossa on geenimuutos. Sekä tytöillä että pojilla riski periä äidiltään x-kromosomi, jossa on kyseinen
geenimuutos on sama, mutta sen saaneet miespuoliset sikiöt eivät selviydy
elämään, koska pojilla x-kromosomeja on vain yksi. Näin ollen siis kaikki
OFCD: tä sairastavat ovat naisia.
Jenni Lampisella oli lapsena kaikki
OFCD:n merkit, mutta asiaa ei edes
tutkittu. Näkövamman aiheuttanut
kaihi ja sen leikkausta seurannut silmänpainetauti olivat hänelle suurin
ongelma. 70% haitta-aste ei haitannut liikaa koulunkäyntiä ja opiskelua
ja Jenni valmistui suurtalouskokiksi ja
palvelualojen restonomiksi.
Kun Jennin ja Asko Lampisen ensimmäinen lapsi Stiina syntyi 2011, ei
vielä osattu edes epäillä, että Jennin
oireet voisivat olla perinnöllisiä. Stiina oli ja on terve tyttö. Toisen tyttären, Martan, odotusajan puolivälissä
todettiin, että hänen sydämessään olisi jotain pahasti vialla. Syntymän jälkeen OFCD-diagnoosi löytyikin nykymenetelmin nopeasti. Samalla jo
osattiin epäillä perinnöllisyyttä, mikä osoittautui oikeaksi. Näin Jennikin sai diagnoosinsa.
– Kun selvisi että Martalla ja mi-

l Jenni

l Martta

Miten diagnoosi löytyy
Harvinaisten diagnoosien löytäminen
on ollut pitkään äärimmäisen vaikeaa.
Natashaa seitsemän vuotta vanhempi
Jenni Lampinen sai diagnoosinsa vasta
kaksi vuotta sitten, kun hän ja hänen
nyt 2-vuotias tyttärensä Martta diagnosoitiin Martan ollessa kahden viikon ikäinen. Ja pari kuukautta heidän
jälkeensä diagnosoitiin nyt 4-vuotias
Malla Mutanen. Natasha oli siis pitkään Suomen ensimmäinen ja ainoa
OFCD-diagnosoitu.
Nykyisin käytössä olevin testimenetelmin pystytään löytämään ja tunnistamaan useita muutoksia kromosomeissa, geeneissä ja proteiineissa ja
näin vahvistamaan ja pois sulkemaan
eri epäilyjä. Eri testejä on käytössä pitkälti toista tuhatta ja uusia kehitetään
koko ajan lisää, jolloin mahdollisuus
löytää syy ja selitys oireille helpottuu
ja nopeutuu.

Äidiltä tyttärelle

Lampisella oli lapsena kaikki
OFCD:n merkit, mutta asiaa ei edes tutkittu. Martan diagnoosin jälkeen Jenninkin
oireiden syy löytyi.

ja Malla pääsivät perheineen yhtä aikaa kuntoutusjaksolle. Vanhemmilla riitti paljon keskusteltavaa ja tulevaisuudessa varmasti tytöilläkin keskenään.
Nyt keskustelua enemmän maistuvat yhteiset leikit.

nulla on sama diagnoosi, huoli Martan tulevaisuudesta hellitti. Hän luultavasti pärjää samalla lailla kuin minäkin olen pärjännyt, Jenni Lampinen sanoo.
– Martan sydämessä oli monenlaista vakavaa vikaa ja hän joutuikin viettämään seitsemän ensimmäistä elinkuukauttaan sairaalassa, joten hän jäi
joissain asioissa kehityksestä jälkeen,
mutta ottaa kiinni ikätovereitaan omaa
tahtiaan.

Harvinaisia, muttei ainoita
Mikkelissä asuvat Martta ja Jenni olivat saaneet diagnoosin elokuussa 2016
ja Malla Mutanen syyskuussa toisella
puolella Suomea Kurikassa. Mallan
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OFCD-oireet eivät olleet kovin selkeitä, mutta äiti Elina Mutanen alkoi
epäillä, että niillä voisi olla jokin yhteinen nimittäjä.
– Hampaita ei aluksi alkanut tulla ja
kun tuli, hampaistossa oli puutoksia.
Malla sai diagnoosin ollessaan 2-vuotias, Elina Mutanen kertoo.
Elina löysi pian myös yhteyden Jenniin ja mahdollisuus puhua vertaisen
kanssa rauhoitti.
Nyt molemmat perheet olivat ensimmäistä kertaa yhtä aikaa kuntoutuksessa – molemmat yksilöllisellä kuntoutusjaksolla, mutta sovitusti samalla viikolla. Natasha oli tullut
äitinsä kanssa iltapäivävisiitille Iiriskeskukseen keskustelemaan OFCD-

diagnoosista.
Aikuisten jutellessa Malla ja Martta leikkivät keskenään ja myös tyttöjen vanhemmat sisarukset Helmi ja
Olli Ala-Nisula sekä Stiina Lampinen
viihtyivät keskenään. Sisaruksille vertaistuki on yhtä lailla tärkeää.
– Tulemme varmasti tapaamaan toisiamme niin usein kuin mahdollista,
sanoo Elina Mutanen.
– Kun on näin harvinainen, on arvokasta tuntea joku samankaltainen.
Vielä ei ole olemassa paljon tutkittua
tietoa OFCD:stä eikä ennusteita oireiden kehittymisestä. Yhdessä mennään eteenpäin ja jo se auttaa, että tiedämme, että emme ole ainoita, vaikka
näin harvinaisia ollaankin.
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”Näkövammaisella lapsella
on oikeus olla oppitunnilla. Usein on käynyt niin, että näkövammaisen lapsen
matematiikan opetus on jätetty koulunkäynninohjaajan huoleksi erillään muusta luokasta. Kun lapsi pääsee
osallistumaan tunnilla opetukseen ja tekee tehtäviä yhdessä muiden kanssa, on siitä paljon etua myös sosiaalisten suhteiden kannalta.”

30
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Laita kennoon kolme palikkaa, ja sitten vielä kaksi.
Montako palikkaa kennossa on?

Matikkaa pisteillä
– uusi pistematematiikan materiaali alkuopetukseen
Opetus ja oppiminen elää muutosta. Nä-

Teksti & kuvat Leena Honkanen

kyykö muutos pistetekniikoilla opiskelevan opetuksessa ja opiskelussa? – No ainakin matematiikan opetuksessa näkyy.
Celia ja Valteri-koulu Onerva ovat uudistaneet alakoulun 1.–2. luokkien pistematematiikan oppimateriaalit. Niiden
avulla näkövammainen oppilas voi osallistua entistä enemmän luokkaopetukseen muun ryhmän kanssa.

l Matikkamato

oulupolun alussa, kun lapsi
vasta harjoittelee pistelukemista, matematiikan opiskelu voi olla uuvuttavaa ja vaativaa. Pitäisi pysyä kärryillä pelkän kuuntelun ja ajatusmallien varassa. Uusi Matikkaa
pisteillä -oppimateriaali ohjaa laskemaan ja havainnoimaan lukumääriä konkreettisilla esineillä – sellaisilla, mitä kotoa ja koulusta löytyy helposti. Kalliita
erikoisvälineitä ei tarvita. Erikokoiset munakennot
ja niihin laitettavat pikkuesineet toimivat yhteen ja
vähennyslaskuissa mainiosti ja rahalaskuja voi tehdä oikeilla kolikoilla.
– Pistetekniikoita käyttävän oppilaan opetusma-

teriaalit ovat perustuneet siihen, että kussakin koulussa käytettävät näkevien kirjat muunnetaan saavutettavaan muotoon. Niissä on kuitenkin paljon sellaisia tehtäviä, joista näkövammaiselle ei ole ollut hyötyä, sanoo pedagoginen asiantuntija Petra Okkonen
Celiasta. Hän on ollut mukana alusta, vuodesta 2016,
asti kehittämässä uutta pistelukijoiden matematiikan
oppimateriaalia.
– Vuonna 2016 voimaan tullut perusopetuksen
opetussuunnitelma on muuttanut opetusta kaikilla
oppilailla. Tästä lähtökohdasta käsin lähdimme uudistukseen. Tutkimme opetusta kouluissa ja huomasimme, että suuri osa matematiikan kirjoista pisteille
muokatuista materiaaleista jäi kouluissa käyttämättä.
Se on valtavaa haaskausta.
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on hyvä apu pikkukoululaiselle.
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– Matematiikka on ollut oppiaineista kaikkein eriyttävin. Usein sen opetus sokealle on ratkaistu kouluissa niin, että oppilas opiskelee avustajansa kanssa
erillään muusta luokasta. Halusimme, että näkövammainen oppilas pääsee mukaan yhteiseen luokkaopetukseen. Hänellä on sama oikeus opettajansa antamaan opetukseen, kuin muillakin lapsilla.

Sisältö opetussuunnitelmasta
Matikkaa pisteillä ei perustu minkään kustantajan
kirjasarjaan. Sitä voi käyttää kaikkien alkuopetuksen
matematiikan kirjasarjojen rinnalla tai myös kirjattoman opetuksen tukena. Viiteen osaan, yhteensä kymmeneen kansioon ja oheismateriaalipakettiin sisältyy
kaikki, mitä nykyisen opetussuunnitelman mukaan
tulee oppia ja omaksua kahdella ensimmäisellä luokalla. Kansioita voi käyttää rinnakkain ja niistä valitaan harjoitukset ja tehtävät riippuen luokassa meneillään olevasta opetettavasta asiasta.
– Materiaalin on tarkoitus tukea näkövammaisen
oppilaan matematiikan ymmärtämistä, toiminnallisuutta ja yhdessä tekemistä luokan muiden oppilaiden kanssa. Perusajatuksena on, että oppilas osallistuu yhdessä muun luokan kanssa kaikkeen luokassa
tapahtuvaan toimintaan kuten uusien asioiden opiskeluun, oppimispeleihin ja yhteisiin projekteihin; tarvittaessa aikuisen tai luokkakaverin tukemana. Materiaalista löytyy myös osioita, joita voi käyttää koko luokan kanssa. Tällä on suuri merkitys sille, miten näkövammainen oppilas integroituu luokkayhteisöönsä, Petra Okkonen sanoo.
– Opettajan ja lapsen koulunkäynninohjaajan työtä
helpottaa se, että Matikkaa pisteillä -kansioissa mustapainettu teksti kulkee pistetekstin lomassa. Siitä on
helppo seurata yhdessä oppilaan kanssa. Kansiot ovat
myös kauniin värisiä, joten luokkahuoneen hyllyllä
ne näyttävät yhtä hauskoilta kuin muutkin siellä olevat kirjat ja kansiot.
– Mustapainetun tekstin ja konkreettisten, esineillä tehtävien laskuharjoitusten avulla myös vanhemmat voivat kotona auttaa ja ohjata lastaan matematiikan tehtävissä. Kotitehtävinä voi käyttää materiaalin
perustehtäviä tai opettaja voi antaa läksyksi jonkun
toiminnallisen tehtävän, jonka vanhempi voi tarvittaessa kuitata suoritetuksi.
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l Opettajan

oheismateriaalissa on runsaasti vihjeitä sokean lapsen matematiikan opetuksessa käytettävistä apukeinoista, välineistä ja harjoituksista.

l Kertolaskuja

legoilla:
Rakenna legoilla esimerkiksi 4x4 pohjalevyyn tai kasaksi
pöydän päälle. Laske tulos legoista.
l Laita munakennoihin molempiin riveihin neljä legoa ja
laske 2x4.
l Ota 20 legoa. Millaisia kertolaskuja voit niillä tehdä?
l
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tekivät Matikkaa pisteillä: vasemmalta ylhäältä Justiina Salmela ja Maarit Järvenpää Valteri Onervasta ja Essi
Aura, Petra Okkonen sekä Susanna Ruohonen Celiasta.

CELIA

l He

Käsin oppien
– Matikkaa pisteillä -materiaali on muokattu näkövammaista oppilasta ja häntä ohjaavaa aikuista ajatellen. Ensimmäisessä kansiossa, jossa opitaan muun
muassa luvut yhdestä viiteen ja niillä tehtäviä yhteen
ja vähennyslaskuja, on paljon mustapainettua tekstiä
näkevää opettajaa ja avustajaa tai vanhempaa varten.
Mustapainetun osuus vähenee ja pistetekstin lisääntyy kansio kansiolta lapsen pistetaitojen karttuessa,
jolloin hän voi alkaa lukea tehtävänantoja itse, kertoo Petra Okkonen.
– Osioiden alusta löytyy perustietoa sokean oppilaan matematiikan oppimisen perusteista sekä esimerkkejä välineistä, joita oppimisen apuna kannattaa käyttää. Laskutehtävät ohjataan tekemään konkreettisilla esineillä käsin. Taktiilisen laskemisen lisäksi on hyvä käyttää myös muita aisteja oppimisen tukena. Yhdessä koko luokan kanssa voi laskea ja muodostaa lukumääriä vaikka äänin tai hyppien.
– Nyt meillä on työn alla 3.–4.-luokkien matematiikan materiaalit ja myöhemmin jatkamme vielä kuudenteen luokkaan asti. Toivoisin, että vähin erin voisimme muokata myös muiden aineiden alkuopetuksen pistemateriaalit vastaavalla tavalla suoraan näkövammaisen oppilaan tarpeita ajatellen niin, että lähtökohtana olisi opetussuunnitelma, eikä yksittäinen
kirja tai kirjasarja, Okkonen sanoo.

l Matikkaa

pisteillä -materiaalin helppokäyttöisyyttä lisää
pistetekstiin yhdistetty mustavalkoteksti. Materiaali on jaoteltu aihepiireittäin ja jokaiseen sen viiteen osioon on lisätty opettajia ja ohjaajia varten vinkkejä toiminnallisuuteen ja oppilaiden yhdessä tekemiseen. Matikkaa pisteillä
sisältää myös oheismateriaalipaketin, jossa on muun muassa kohomateriaaleja tuntoaistiharjoituksiin, geometristen
muotojen muotokirja ja kellokirja kellonaikojen opetteluun.
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Harjoittele
l Laske kotona olevia esineitä, perheenjäseniä – montako pöytää, sänkyä, ovea, puhelinta, tuolia, kotieläin-

tä, lasta jne.
l Vertaile kotona olevia esineitä/perheenjäseniä. Mikä/kuka on suurin, pienin, pisin, painavin, vanhin jne.
l Kata pöytä ja laske kuinka paljon mitäkin tarvitset.
l Laske kuinka monta lasia/purkkia esim. maitoa juot viikossa / perheessä kuluu viikossa.

Käsillä tutkiminen

l Sokea lapsi tarvitsee käsillä tutkimista oppiakseen hahmottamaan lukumääriä. Käsin hän löytää myös yh-

täläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Pelkän kuuntelun ja ajatusmallien varassa opiskelu olisi vaativaa ja uuvuttavaa
etenkin koulun alkuvaiheessa, jossa pisteluku- ja kirjoitustaito ovat vielä kehittymässä. Siksi matematiikan
opetuksen apuna käytetään konkreettisia esineitä, kuten esim. helmiä, legoja, palikoita, rahoja jne. Alusta asti apuna on myös matikkamato, jonka avulla lukukäsitettä ja lukuvastaavuutta on nopea harjoitella ja
pienten laskujen laskeminenkin onnistuu.
l Kun työskennellään irtoesineillä, käytössä pitää olla lokerikko (esim. munakenno) ja purkkeja tai laatikoita,
että oppilas tietää missä esineet ovat ja kuinka paljon niitä on.
l Konkreettisia esineitä käytetään myös käsitteiden oppimisessa, esim. suurempi/pienempi, enemmän, vähemmän, pidempi, lyhempi, painavampi, kevyempi jne.
Lähde: Matikkaa pisteillä -oppimateriaali luokille 1.–2.

Tee samanlainen peilikuvana: Opettaja tai ohjajaja
tekee ensimmäisen mallikuvion. Tunnustele ensin, miten legot on asetettu ja pohtikaa, mitä peilikuva tarkoittaa.
l
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Kananmunakennot ovat monipuolisia ja helposti saatavia apuvälineitä vaikka koko luokalle. Erilaiset lajittelutehtävät
vahvistavat tuntoaistia. Tässä tehtävässä herneet, kahvinpavut
ja helmet poimitaan omiin kennoihinsa.
l

S i l m ä t e r ä

1 / 2 0 1 9

merja rukko

Valtti on valttia

E

tte arvaa kuinka paljon kyyneliä vuodatin, kun fysioterapeutilta tuli vuosi sitten
kännykkään videoviesti, jossa 10-vuotias
poikani ajoi hiekkakentällä polkupyörällä
ensimmäistä kertaa elämässään. Hiukan
myös nauratti, kun kuulin taustaäänistä fysioterapeutin puuskutuksen ja epätoivoisen parahduksen: ”Älä mene niin lujaa!” Muistan tilanteen paremmin kuin hyvin. Tunteita oli vaikea pidätellä videota katsellessa, niin suurelta etapilta se tuntui. Samassa huoneessa istunut kollega saattoi huomata reaktioni, koska kyseli mitä on tapahtunut. Se olikin kysymys, johon oli vaikea vastata ja
nanosekuntia myöhemmin totesin, ettei mitään erikoista. Seuraavassa hetkessä latasin videopätkän faceen muiden näkövammaisten vanhempien ryhmään
ilonmietteillä höystettynä. Tavislapsen äiti ei vaan olisi suurta iloani ymmärtänyt.
Pojallani on ollut koko lapsuutensa isoja vaikeuksia tasapainonsa kanssa ja mikään toiminta, missä tasapainoa vähäänkään on tarvittu, ei ole ottanut
tuulta alleen. Erityisen vahvasti tämä on vaikeuttanut juuri pyöräilyä, luistelua, uintia, laskettelua
ja vastaavia lajeja, missä tasapainon kanssa vähääkään taiteillaan. Näinpä liikunta on jäänyt vähäiseksi pojan elämässä, koska oma puhti ei ole riittänyt vastahankaisen pojan kanssa liikkumiseen, eikä urheilu ole ollut se ihan ominkaan juttu. Oli siis
aivan lottovoitto, kun samana keväänä pyöräilyn
kanssa poika pääsi mukaan Valtti-ohjelmaan, joka toteutui viime syksynä. Kun valmentajaksi osui
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vielä ehkä se maailman paras Miika, niin odotukset asettuivat jonnekin atmosfäärin yläpuolelle – eikä muuten yhtään turhaan.
Syksyn tapaamisissa mietittiin pojan ja Miikan
kanssa lajeja mitä olisi kiva kokeille ja kaikki ne ja
jokunen ylimääräinenkin aikataulutettiin ja toteutettiinkin. Pojalleni avautui kokonaan uusi maailma liikunnan iloon. En tiedä kuinka paljon työtä oli saada
heikkonäköinen mukaan lajikokeiluihin, mutta valtava innostus niillä saatiin luotua. Yhdessä Valtti-valmentajan kanssa poika tutustui erilaisiin kamppailulajeihin, uimahyppyyn, telinevoimisteluun ja muutamaan muuhunkin sopivaan lajiin.
Tämän ikäisten poikien urheilut painottuvat tuttvapiirissämme lähinnä joukkuepeleihin, jääkiekkoon
ja jalkapalloon, jotka ovat aikalailla mahdottomia lajeja ainakin meille. Kynnys liikuntaan olikin jo noussut varsin korkealle. Valtti-ohjelman avulla pojallani oli nyt mahdollisuus kokeilla itselleen sopivia lajeja ja päästä niihin mukaan. Ja kun löytyi yksi tapa
liikkua, niin uskallus koittaa toistakin lisääntyi. Yksi harrastus johtaa toiseen ja liikunnan riemun kokeminen voittaa satunnaiset vastoinkäymiset. Joululomalla poika liittyi perheemme muiden jäsenten joukkoon myös laskettelurinteeseen.
Kaikki tämä mielessä koen syvää kiitollisuutta sekä meitä avustanutta fysioterapeuttia että Valtti-ohjelmaa ja Miikaa kohtaan samalla, kun ajan poikaa
uimahyppyharrastukseensa ei-niin-mukavassa talvimyrskyssä ja koitan järkevästi vastata kysymykseen:
”Saanko mennä pyörällä kouluun, kun lumi sulaa?”
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Nuorten

itsenäistyminen etenee
Näkövammarekisterin tilastot ovat pitkään osoittaneet

Teksti Matti Ojamo

kuinka vaikeaa näkövammaisten nuorten on itsenäistyä
ja jättää lapsuuden kotinsa. Uusimmat tiedot vuodelta
2015 näyttävät, että on tapahtumassa muutos.

Y

hä useampi nuori on siirtynyt perheiden ulkopuolelle. Toisaalta opiskelijoiden osuus on
laskenut ja työllisten kasvanut. Tämäkin osoittaa kuinka nuorten integroituminen yhteiskuntaan näyttää etenevän. Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien nuorten osuus on vähentynyt. Edelleen koulupolku kovin usein päättyy keskiasteen tutkintoon.

Näkövammarekisteri tiedon tuottajana
Näkövammarekisteri on terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) valtakunnallinen henkilörekisteri,
jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Näkövammaisten
liitto (NKL). Suomessa kaikista maista poiketen on
näkövammaisten rekisteröiminen lakisääteinen velvoite terveydenhuollon laitoksille ja viranomaisille.
Näin on 35 vuoden aikana kertynyt ainutlaatuinen
tiedosto, jonka avulla voidaan seurata paitsi näkövammaisuuden esiintymistä maassa, myös erillistutkimusten avulla näkövammaisten sosiaalista asemaa.

Perheytyminen
Henkilöt jaotellaan perheaseman mukaan neljään ryhmään: henkilö on perheessä joko (1) lapsen asemas-

sa tai (2) puolisona tai lapsen vanhemman asemassa, (3) perheisiin kuulumattomana tai (4) laitosväestöön kuuluvana tai perheasema on tuntematon. Perheeseen kuuluvien osuus laskee siirryttäessä nuoremmista ikäluokista vanhempiin. 65 vuotta täyttäneistä
näkövammaisista enää kolmannes kuuluu perheisiin.
Vastaavasti perheisiin kuulumattomien osuus kasvaa.
Vertailutiedot koko väestöön osoittavat, että näkövammaiset ovat muuta väestöä pitempään perheessä
lapsen asemassa, perheisiin kuulumattomina tai laitosväestöön kuuluvina. Vastaavasti näkövammaiset elävät muuhun saman ikäiseen väestöön verrattuna harvemmin perheissä puolisona tai lapsen vanhempana.
Vuoden 2010 jakaumiin verrattuina on viidessä
vuodessa tapahtunut merkittäviä siirtymiä. Aikaisemmin muutokset edellisiin tuloksiin eivät olleet
näin suuria. Näyttää siltä, että perheisiin kuuluvien
osuudet kaikissa ikäryhmissä vähenevät vuosi vuodelta. Erityisesti nuoret, 15 - 24-vuotiaat ovat lähdössä perheistä itsenäiseen elämään. Tässä ikäryhmässä vuonna 2010 vielä 77.8 % kuului perheisiin, mutta vuoden 2015 aineistossa enää 68.4 %. Pudotus on
8.4 %-yksikköä. Erityisesti lapsen asemassa perheessä elävien osuus on tässä ikäryhmässä pienentynyt.

Taulukko 1. Perheaseman muutokset v 2010 ja 2015 välillä. 15 - 24-vuotiaat näkövammaiset
			
perheessä lapsen asemassa
perheessä puolisona t. vanhempana
perheiden ulkopuolella itsenäisenä
muu tai tuntematon perheasema		
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2015 (%)
61.5		
6.9 		
25.8		
5.9		

2010 (%)
74.2		
3.6		
15.7		
7.3		

muutos (%-yks.)
- 12.7
+ 3.3
+ 10.1
- 0.6
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Vuoden 2010 74.2 %:sta ollaan tultu alaspäin 12.7
%-yksikköä 61.5 %:iin. Toisaalta perheisiin kuulumattomien osuus on noussut kaikkein voimakkaimmin tässä nuorten näkövammaisten ikäryhmässä.
Nousua on tapahtunut viidessä vuodessa 10.1%-yksikköä. Nekin nuoret, jotka edelleen elävät perheissä, ovat lisääntyvässä määrin perheessä puolison tai
lapsen vanhemman asemassa.
Perhetyyppejä on kolme, lapsettomat avio- tai avoparit, avio- tai avoparit, joilla on lapsia sekä yksinhuoltajaperheet. Alle 15-vuotiaista näkövammaisista
72 % elää perheessä, jossa vanhemmat ovat avio- tai
avoliitossa. Yksinhuoltajaperheissä elää 25 %. Kummankin ryhmän osuudet laskevat siirryttäessä vanhempiin ikäryhmiin. Lapsettomien parien perheissä
elää 15 – 24-vuotiaista viisi prosenttia.
Vertailu edellisiin, vuoden 2010 jakaumiin osoittaa kuinka näkövammaisten perheisiin kuuluminen
on kaikissa ikäryhmissä vähentynyt ja vastaavasti
perheiden ulkopuolella elävien osuudet nousseet. Alle 25-vuotiaat elävät myös entistä useammin yksinhuoltajaperheessä.

Opiskelusta työelämään
Aikaisemmat näkövammarekisterin tutkimukset ovat
osoittaneet kuinka näkövammaiset nuoret opiskelevat pitempään kuin ikätoverinsa. Vastaavasti työelämään siirtyminen tapahtuu myöhemmin. Viimeisimmät luvut (2015) osoittavat tässäkin tapahtuneen positiivista kehitystä.
Täysin työllisten osuus on kasvanut vertailtavista
ryhmistä kaikkein eniten. Suurin suhteellinen kasvu on kuitenkin havaittavissa työttömien työnhakijoiden kohdalla. Eläkeläisten osuus on myös hiukan

kasvanut. Osittain työlliset ovat niitä eläkeläisiä, joilla on ansiotuloja, yrittäjätuloja tai muita tuloja. Tämän ryhmän osuus on pienentynyt, samoin opiskelijoiden ryhmän.

Pohdinta
Tilastojen valossa nuorten tilanne vaikuttaa hyvältä.
Pitkään aikaan ei tilanteessa ollut nähtävissä muutosta. Onko kehitys pysyvää vai tilapäinen ilmiö? Kodista irtautuminen näyttää saaneen lisää tuulta allensa. Nuorten irtaantuminen kodin piiristä edistää itsenäistä elämää. Nuorten koulutustaso ei sen sijaan
nouse vaikka yhä harvempi jääkin pelkän perusasteen
varaan. Kaikesta huolimatta nuorten työllistyminen
etenee. Miten digitalisaatio ja uudet opetusmenetelmät soveltuvat apuvälinekäyttäjille? Tämä on tärkeä
kysymys. Oppikirjoja ei ole, vaan aineistot pitää itse poimia netistä. Kolmannes nuorista ottaa tuntumaa työelämään osittaisen työllistymisen kautta. Jos
se on vapaaehtoista ja tarjoaa riittävän toimeentulon,
ei sitä sovi moittia.
Perheiden ulkopuolella itsenäisesti elävien näkövammaisten nuorten osuus on kasvanut 10 %-yksiköllä viidessä vuodessa
Täysintyöllisten nuorten osuus on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa
l Katso aiheesta lisää: Näkövammarekisterin vuositilastot

https://nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/nvrek

Matti Ojamo,
tutkimuspäällikkö
Näkövammarekisteri
matti.ojamo@nkl.fi

Taulukko 2. Työmarkkinaseman muutokset vuodesta 2010 vuoteen 2015. 15–24-vuotiaat näkövammaiset
			
täysintyölliset		
osittain työlliset		
työttömät		
opiskelijat		
eläkeläiset		
muu tai tuntematon		
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2015 (%)
12.8
33.3		
3.3		
14.5		
33.3		
2.6		

2010 (%)
6.1		
35.6		
1.4		
15.8		
31.7		
9.5		

muutos (%-yksikköä)
+ 6.7
- 2.3
+ 1.9
- 1.3
+ 1.6
- 6.9
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Kuuntele kevään laulajia
Mustarastas on pihan taitavin laulaja:

viiu’u viu i
fif fi u fi,
dri lidi–dri lidi

Teksti ja piirrokset Leena Honkanen

Lintujen äänten bongaus on hieno harrastus, joka
sopii hyvin näkövammaiselle. Nyt on juuri oikea aika aloittaa, sillä Suomessa talvehtineet linnut huomaavat kevään lähestyvän ja laulavat innokkaasti.

Mustarastas

Kotipiha, lähipuisto tai -metsä on hyvä paikka kuunnella lintuja. Helmi-maaliskuussa laulavat ja sirkuttavat varmasti jo talitiaiset, varpuset ja mustarastaat. Opettele ensin tunnistamaan yksi linnunääni, ja
kevään edetessä voit lisätä tunnistettavien lajien määrää. Netistä löytyy googlaamalla paljon sivuja, joilla ääninäytteitä voi ensin rauhassa
kuunnella ja sitten yrittää napata ne korvaansa luonnossa.

Miten sinun talitiaisesi laulaa:

titityy, titityy
tiity, tiity, tiity

tyy, tyy, tyy.

Varpunen

Punatulkkukoiras laulaa hiljaista, kirskuvaa ja tapailevan oloista laulua, johon se
sekoittaa myös kutsuäänen
tapaisia ”tjyi”-ääniä ja jopa
torvimaisia törähdyksiä. Punatulkun laulu ei kanna kovin kauas – ainakaan ihmiskorvin kuultuna.

Talitiainen

Varpusen ääntä kuvaillaan tsilputukseksi:
Tslip-tsilp
tsip-ip, kurrtsilp.

Punatulkku

Minä taidan
kuitenkin olla kaikkein
paras! Tiedätkö millainen
minun ääneni on?

Varis

Äänten kuvaukset suomenluonto.fi -sivuilta. Sieltä löytyy myös paljon ääninäytteitä eri linnuista.
38
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Kesätöihin
Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

N

äkövammaisen menestyksekkään työelämään siirtymisen taustalla on useita tekijöitä, joista muutamina tärkeimpinä voidaan nostaa esiin perheen tuen, korkean
koulutustason ja onnistuneen ammatinvalinnan
prosessin lisäksi vankat näkövammais- ja itsenäisen elämän taidot. Edellisestä listauksesta ei voida
unohtaa työelämään kiinnittymistä. Työelämään
kiinnittyminen on näkövammaisen nuoren työelämään siirtymisen prosessissa usein ensiarvoisen
tärkeää. Koulut ja oppilaitokset tarjoavat, ja opinnoissa usein edellytetään, tutustumista työelämään työharjoittelujaksojen tai esimerkiksi yritysten kanssa yhteistyössä tehtävien projektien muodossa. Nämä ovat tärkeitä työelämään kiinnittymisen muotoja, mutta niiden varaan ei työelämätaitojen oppimista voi täysin jättää, vaan on tärkeää hankkia työkokemusta myös esimerkiksi kesätöitä tekemällä.
Kesätyöt ovat erinomainen tapa hankkia työkokemusta ja opetella työelämän tavoille. Työnantajat lähes poikkeuksetta arvostavat työkokemusta ja vaikeinta onkin usein sen ensimmäisen työpaikan löytyminen. Työkokemuksen ja osaamisen
karttuessa työnhakukin helpottuu. Työnantajat arvostavat työnhakijaa, jolla on sekä työkokemusta
että tuoretta osaamista. Tämän johdosta sellaiset
vastavalmistuneet nuoret, joilla on työkokemusta, ovat merkittävässä etulyöntiasemassa verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla työkokemusta ei ole.
Ensimmäisen kesätyöpaikan saaminen on kuitenkin usein kiven alla. Epätoivoon ei kuitenkaan ole
syytä vaipua, sillä kesätöiden saaminen on mahdollista.
Kesätöitä saadakseen on kuitenkin nähtävä vaivaa. Kesätöitä on vähän ja niihin on paljon hakijoita. Oman kotikunnan tai kotikaupungin kesätyömahdollisuuksiin on syytä perehtyä erityisen tar-
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kasti. Monet kaupungit tarjoavat kesätöitä nuorille ja näihin paikkoihin voi päästä vaikka ei olisi työkokemustakaan. Omia ja perheen sekä sukulaisten
verkostoja kannattaa myös rohkeasti käyttää hyväkseen. Lähipiiriltä voi kysellä, olisiko heillä tarjota kesätyötä tai tiedossa kesätyöpaikkoja. Kesätyöpaikkoja voi rohkeasti kysellä itseä kiinnostavista paikoista tai yrityksistä, vaikkeivät ne avoimesti kesätyöntekijöitä hakisikaan. Henkilöstöpalveluyritysten kautta yhä useampi nuori löytää itselleen
ensimmäisen kesätyöpaikan, joten ne on syytä ottaa mukaan kesätyön metsästykseen. Eikä ole syytä unohtaa Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjaa, johon voi käydä tutustumassa osoitteessa kesaduuni.org.
Oleellisen tärkeää on olla ajoissa. Kesätyöt menevät nopeasti ja nopeat syövät hitaat. Kaupunkien, kuntien ja monien muiden isojen työnantajien
kesätyöpaikat tulevat haettaviksi jo tammikuussa,
jolloin tulisi aktiivisesti hakeutua mahdollisimman
moneen paikkaan. Työnhaun asiakirjoja, kuten työhakemusta ja ansioluetteloa, tulisi ryhtyä sorvaamaan edustuskuntoon jo hyvissä ajoin. Työnantajalle soittaminen työhakemuksen lähettämisen jälkeen on hyvä ajatus kesätöitä haettaessa. Sillä tavalla pystyy antamaan itsestään
työnantajalle
myönteisen kuvan ja sillä tavoin
edistämään valituksi tulemista.
Lue lisää:
kesaduuni.org

ville.ukkola@nkl.fi
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Elämyspurjehdus
Suomen Purjelaivasäätiön s/y Vahinella
alle 16-vuotiaille nuorille 24.–27.6.2019

K

uusi näkövammaista nuorta ovat tervetulleita toiselle nuorten purjehdukselle Turun saaristoon. Purjehduksella on nuorten lisäksi mukana kaksi vertaisohjaajaa, kaksi purjehdusohjaajaa sekä Vahinen
kapteeni ja perämies. Nuorilta ei edellytä aiempaa purjehduskokemusta.
Mukaan pääset lähettämällä hakemuksen, jossa kerrot
miksi juuri Sinut tulee valita mukaan tälle purjehdukselle.
Mukaan valitut kutsutaan 25.5. tapaamiseen Turussa. Kesän purjehdus alkaa Turun Aurajoesta maanantaina 24.6.
klo 12. Purjehduksen lisäksi matkalla saunotaan, uidaan ja
yövytään saariston satamissa. Lopullinen purjehdusreitti
määräytyy myöhemmin. Purjehdus päättyy torstaina 27.6.
viimeistään klo 16.00. Matkan omavastuuhinta on 100 €/
nuori. Hinta sisältää täyden ylläpidon ja omaa avustajaa et
tällä reissulla tarvitse, sillä jokaista nuorta kohden on yksi aikuinen miehistön jäsen. Purjehduksella teemme kaiken
yhdessä, opimme purjehtimaan ja laittamaan ruokaa yhdessä sekä huolehtimaan veneen siisteydestä.
Hakemukset ja tiedustelut
15.4. mennessä Rimmalle, rimma.joenpera@gmail.com.
Mielellään voit myös soittaa Rimmalle 041 505 3616 ja jutella lisää purjehduksesta. Kerro hakemuksessa nimesi, yhteystietosi ja lyhyt kuvaus, miksi haluat purjehdukselle. Kerro myös, oletko aiemmin ollut purjeveneessä. Tiedot valinnoista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.
S/y Vahine on tyypiltään Swan 65, noin 20 m pitkä kaksimastoinen valtamerikelpoinen purjevene. Lisätietoja s/y
Vahinesta löytyy Suomen Purjelaivasäätiön kotisivuilta
http://www.staf.fi
Purjehdus toteutetaan Sokeain Lasten Tukisäätiön taloudellisella tuella, yhteistyössä Suomen Purjehdus ja Veneily
ry:n vammaispurjehdusjaos ja Suomen Purjelaivasäätiö.
Tervetuloa mukaan!
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Sokeain lasten tuki ry

T

ämän vuoden lomilla on vielä tilaa uusille lomalaisille ja muihin tapahtumiin olette tervetulleita, vaikka olisittekin jo osallistuneet yhdistyksemme
lomalle.
Otamme jatkuvasti vastaan loma-anomuksia sekä kuluvan vuoden että jo
myös 2020 vuoden lomille. Kuulen mielelläni, millainen loma antaisi iloa ja jaksamista teidän perheelle.
Yhdistyksen lomille voivat hakea alle 16-vuotiaat lapset perheineen. Lomien matkakuluja omalla autolla ei enää jatkossa korvata. Edelleen lomille pääsee
kerrallaan pari perhettä, joskus kolmekin. Yhteistyötapahtumiin mahtuu isompi
joukko. Lomat, jotka jo täynnä, eivät ole alla olevassa listassa.

Maaliskuu
17.–23.3. Mökkiloma Kaakana, Ylläs, tilaa yhdelle perheelle
20.–23.3. Kevättalven taikaa, Möhkö

Huhtikuu
9.–13.4. Talviloma, Santas hotel Aurora, Luosto
27.4. Monikulttuurinen sirkuspäivä

Toukokuu
4.5. Lintujen tarkkailu, Liminka (mahdollisuus majoittua jo 3.5.)
16.–19.5. Ratsastusloma, Huittinen, tilaa yhdelle perheelle
25.5. Issikat, Kainuun Vaellustalli, Sotkamo

Kesäkuu
8.–9.6. Silmäteräpäivä Näkövammaiset lapset ry yhteistyössä ja ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta
11.–15.6. Laineiden liplatusta ja kavioiden kopsetta, Ilomantsi, tilaa yhdelle perheelle
28.–30.6. Purjehdusloma koko perheelle saaristomerellä s/y Vahine

Heinäkuu
21.–25.7. Koiramainen loma Ruissalo, Turku yhteistyössä Näkövammaiset lapset
ry:n kanssa. Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

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

S i l m ä t e r ä

1 / 2 0 1 9

41

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden
parantamiseen tähtäävä toiminta.
Hakemukset 31.3.2019 mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/

Liity jäseneksi - Tilaa Silmäterä
Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se osoitteella Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15, 00700 Helsinki.
Liittymiset ja tilaukset otamme vastaan myös puhelimitse 050 403 9080, sähköpostilla nlt@silmatera.fi
Tai täytä sähköinen tilauslomake: www.silmatera.fi -> Silmäterä -> Silmäterä-lehden tilaus
LI I TYN JÄ S ENEKSI
Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15 euroa henkilöltä
tai 25 euroa kahden vanhemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.
1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero			 Sähköposti
2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero 			

Sähköposti

3. Näkövammaisen lapsen nimi ja
syntymäaika (syntymäaikatietoa käytetään tiedotuksen kohdentamiseen eri ikäryhmille)

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

Sähköposti

LI I TYN YHTEISÖJÄSENEKSI
Yhteisöjäsenen maksu on 20
50

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

tai 100

Nimi
Osoite
Puhelinnumero 			

Sähköposti

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

Sähköposti

www.silmatera.fi

4. Osoite ja postitoimipaikka

