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Viime aikoina Celiaan on tullut koskettelukirjoista
paljon uusia aihetoiveita. Lainaajat ovat toivoneet
mm. kirjoja, missä on autoja ja muita kulkuvälineitä. Myös ruuanlaitto ja erilaiset harrastukset kiinnostavat. Luisteluaiheista kirjaa on toivottu jo useasti sekä kirjoja musiikista ja soittimista.
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sähköposti:
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
www.sokeainlastentukisaatio.fi
/myonnetyt-apurahat/kierratys/

Koulutusta lasten parissa
työskenteleville
Alle kouluikäisen näkövammaisen lapsen
ohjaaminen ja kasvun tukeminen -koulutus
järjestetään Näkövammaisten liitossa
19.–20.9.2019.
Ilmoittautuminen 6.9.2019 mennessä.
Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta:
www.nkl.fi
Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen
09 3960 4573, 050 5691 924
eeva-liisa.koskinen@nkl.fi

Hyvää hieromalla
Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n
jäsenet esittelivät yhdistyksen toimintaa sekä omaa osaamistaan Nuorkauppakamarien Helsingin KASVA!
-vaalikokouksessa 2018 ja Kuopion
Hygge your career -alue D:n vuosikokouksessa 2019. Osallistujat lahjoittivat kertyneet hierontatuotot 458,12 €
näkövammaisten lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.
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aksikymmentäkaksi vuotta meni nopeasti. Nyt on hyvästien aika.
Tällaisissa tilanteissa ei oikein tiedä, mitä pitäisi sanoa, vaikka paljon haluaisikin. Lukemattomia ihmisiä vuosien varrelta muistan ja
muistelen lämpimin ajatuksin.
Olen kulkenut monilla leireillä ja monen keittiönpöydän ääressä olen istunut. Perheiden kanssa on puhuttu kipeistä tunteista ja
tulevaisuuden pelosta, mutta myös suurista odotuksista ja on riemuittu huikeista saavutuksista. Henkilökohtaisissa tapaamisissa ihmisten kanssa
olen saanut kuulla todellisia tarinoita ja katsella aitoa elämää. Näin on muodostunut se kuva, jonka varassa olen tehnyt työtä yhdistyksen toiminnanjohtajana ja
Silmäterän päätoimittajana. Se on samalla kuva, jonka varassa voin luottaa siihen,
että tulevatkin vuodet tarjoavat hyvän tukiverkoston kaikille mukana oleville vanhemmille, lapsille, sisaruksille ja läheisille.
Ulkopuoliset eivät aina ymmärrä, miltä elämä vammaisen lapsen vanhemman
näkökulmasta näyttää. Se koskee kipeästi, kun se osuu omalle kohdalle. Pahimmassa tapauksessa vanhempi masentuu tai luovuttaa. Yhdistyksen piirissä voi löytää toverin tielle, jolla saatellaan näkövammaista lasta elämässä eteenpäin. Vertainen antaa uskoa selviytymiseen. Lähtekää siis vastedeskin mukaan leireille ja tapaamisiin ja lukekaa Silmäterää. Vertaispiirissä saa neuvoja, lohtua, uusia näkökulmia ja siellä voi itse olla avuksi muille. Se vahvistaa.
Tuleva vuosi 2020 on yhdistyksen 50-vuotismerkkivuosi, jota kannattaa juhlia.
1970- ja 80-lukujen näkövammaisten lasten vanhemmat tekivät aikanaan lujasti
töitä, kun rakensivat yhdistyksen ja pyörittivät sen toimintaa talkootyönä ensimmäiset 16 vuotta. Tuolloin ei vielä osattu edes haaveilla kännyköistä, tietokoneista tai puhuvista apuvälineistä. Samaa sisua ja tarmoa toivottavasti löytyy taas nyt,
kun nyt yhdessä rakennatte tulevaa juhlavuotta.
Aika kuluu. Seitsemänkymmenluvun leireillä leikkineet lapset ovat
nyt jo kypsässä iässä. Jokainen lapsi, perhe ja työntekijä on liittänyt oman tarinansa yhdistyksen historiaan. Minunkin merkkimääräni yhdistyksessä alkaa tulla nyt täyteen. Kiitoksiin tämän
lehden sivut eivät riitä, mutta kyllä te tiedätte äidit, isät, lapset,
mummit, vaarit, työtoverit, kollegat, ohjaajat leireillä ja kerhoissa ja kaikki, jotka olette mukana olleet tavalla tai toisella: lämpimät kiitokseni teille. Näkövammaiset lapset
ry ja Silmäterä, olitte iso osa elämääni. Hyvää juhlavuotta ja hyvää matkaa eteenpäin!
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ANNE LAT VA-NIKKOLA

Osoite
Malminkaari 15 A,
00700 Helsinki
www.silmatera.fi

”Maapallo

pyörii
akselinsa ympäri, maailman
keskipiste ei ole
sokeus, vaikka
se elämään vaikuttaisikin.
Vanhempien on
hyvä muistaa,
ettei elämä ole
vain sokeus sitä
ja sokeus tätä.”
sanoo Minja.
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Aikuisuus
on taitolaji
Teksti ja kuvat Leena Honkanen

Kun näkövammainen nuori haluaa tulla itsenäiseksi, sosiaalisesti taitavaksi aikuiseksi, vaatii se muutakin kuin koulunkäyntiä. Minja Survonen (20) harjoittelee menemällä rohkeasti mukaan uusiin tilan-

P

teisiin. ”Mokaamista ei kannata pelätä, kaikki mokaavat joskus”, sanoo Minja.
izza paistuu
uunissa ja teevesi lämpenee.
” Taas oot sekoittanut teelaatikon”, tuskailee Minja äidilleen Minna Kempille ja saa vastaukseksi hersyvän naurun. Hän tunnustaa olevansa aikamoinen teehifistelijä. Viimeisimmältä Helsingin reissulta tuli hankittua hieno haudutuspannu ja kassillinen erilaisia teelaatuja.
Minja on nyt aikuisuuden kynnyksellä, tai itse asiassa aikuinen, kuten hän
selventää. Edessä on oma elämä, koti,
opiskelu, työ – ihan omat kuviot, joihin
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toivottavasti kuuluu joskus tulevaisuudessa myös oma perhe. Elämisen taidot
pitää siis olla hanskassa ja niitä Minja
on hankkinut tietoisesti, koska haluaa
pärjätä sokeana näkevien maailmassa
mahdollisimman tasaveroisena. Äiti on
suorasukainen elämänopas ja kursailematon keskustelutoveri, mutta kaikenlaiset sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja opettavat oppaat ovat nekin Minjan
mielestä hyödyllisiä.
– Meille opetetaan pistekomentoja
ja kahden käden lukutekniikkaa tosi
huolella, mutta kuka opettaisi vaikka sitä, miten sokeana osaisi lähestyä
luontevasti muita ihmisiä? Tai miten
aloittaa keskustelun, kun ei näe on-

ko toinen innokas vai torjuva, Minja kiteyttää.

Tavoite itsenäisyydessä,
tuki kotoa
Minja pääsi ylioppilaaksi viime keväänä ja on pitänyt sen jälkeen välivuoden. ”Ei sovi minulle”, Minja sanoo.
– Nyt haluan opiskelemaan ja haluan muuttaa omaan kotiin. Voi olla, että opiskelupaikka löytyy muualta kuin täältä Turusta, joten suuntaan
sitten muualle.
Minja on tottunut reissaamaan itsenäisesti. Soitto- ja laulukeikkoja sekä
kavereita hänellä on eri puolilla Suomea ja ulkomaillakin on tullut reis-
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Minja Survonen ja Minna Kemppi jakavat kaarinalaisen rivitalokotinsa toistaiseksi kaksin, mutta Minjalla on jo mielessä
muutto omaan kotiin.
l

sattua. Ja äiti on uskaltanut antaa tytön mennä; ilman omaa tilaa ei voi itsenäistyä.
Sokealle tulee väistämättä eteen tilanteita, joissa tarvitsee apua tai opasta. Ja koulussa opiskelutekniikat ja apuvälineet korostavat sokeutta enemmän
kuin olisi toivottavaa.
– On paljon juttuja, joissa tarvitsen
erityisjärjestelyjä, ja se pitää vain hyväksyä. Joskus se kyllä harmittaa hirveästi. Taksin käyttö on yksi sellainen.
Joskus olen jopa tehnyt niin, että olen
hypännyt taksista jo vähän ennen määränpäätä, etteivät kaikki näkisi että tulen sillä. Mutta realiteetti on, että taksia, avustajaa tai opasta joutuu monessa paikassa käyttämään, Minja pohtii.

Arki opettaa
Minna Kemppi on ottanut Minjan pienestä pitäen mukaan kodin töihin.
– Minja ei ole saanut juurikaan terapioita. Emme ole niitä hakeneet, koska
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niille ei ole ollut meillä tarvetta. Kuntoutustarpeet ovat näkövammaisilla
lapsilla hyvin yksilöllisiä – toiselle tarpeeton voi kuitenkin jollekulle toiselle
olla välttämätön. Minjalla ei ole muita vammoja kuin sokeus, joten hän on
oppinut ja kuntoutunut tavallista elämää eläen ja kodin askareisiin osallistuen. Fysioterapiaa hän muistaakseni sai alussa vuoden verran, Minna
Kemppi muistelee.
– Kaksi isoveljeä on pitänyt huolta siitä, että Minja ei ole saanut kasvaa pumpulissa. Sisarusten keskinäiset leikit olivat välillä aika rajuja: Minjaa hyppyytettiin leikkimökin katolta
hankeen tai hän sai toimia jalkapallopelissä maalivahtina. Niistäkin on onneksi selvitty ehjin nahoin.
– Joskus tuntuu siltä, että vammaisen lapsen vanhemmat ovat joutuneet
jonkinlaiseen terapiakilpailuun – kun
toinen saa, niin meilläkin tarvitaan sitä tai tätä terapiaa. Kaikenlaista tukea
matkalla lapsesta aikuisuuteen tarvitaankin, mutta koti on se paikka, jossa opitaan käytännön taitoja joka päivä. Sellaisten perusasioiden kuin siisteyden, puhtauden, kotitöiden ja käytöstapojen opettaminen kuuluvat kodin ja vanhempien tehtäviin.
– Kuntoutuksesta on ollut kuitenkin hyötyä. Kursseilta on tarttunut mukaan käteviä arjen niksejä, ja kuntoutuskurssien ja yhdistystoiminnan mahdollistama vertaistuki on ollut tärkeää.

Sokeutta ei tarvitse
alleviivata
Minja ei halua, että sokeus olisi se asia,
joka määrittää hänen paikkansa maailmassa. Näkövammaisia kavereita hänellä on paljon ja hän tapaa heitä usein,
mutta hän haluaa myös tulla toimeen
sujuvasti näkevien joukossa.

– Ei sokeus ole maailman keskipiste.
Pitää olla muutakin puhuttavaa kuin
palvelujen toimivuus tai taksimatkojen saatavuus, sanoo Minja.
– Sokeasta ei saisi tehdä sokeampaa
kuin on. Pitää osata pukeutua, vaikka ei näekään ja pitää osata käyttäytyä. Kun en näe ottaa mallia muista,
minun täytyy opetella asiat muulla tavoin ja miettiä, miltä näytän ulkopuolisten silmissä.
Minja on oppinut olemaan vaatteiden kanssa tarkkana: värejä ja kuoseja
ei sekoitella miten tahansa.
– Monista vaatteistani tiedän aika hyvin, mikä menettelee minkäkin
kanssa. Käytän myös kännykän värintunnistussovellutusta, mutta videopuhelu jollekin näkevälle kaverille on paras ratkaisu, kun on nopeasti saatava
tietää, onko joku asukokonaisuus ok.
Kun perusjutut ovat kunnossa, itselläkin on varmempi olo. Ja kun on varmempi olo, on helpompi mennä muiden joukkoon.

Rakkautta ja anatomiaa
– Parisuhteen malli on yksi sellainen
asia, jota ei koulussa opeteta. Toki sen
kuulee, miten ihmiset toisilleen puhuvat, mutta pitäisi myös nähdä, miten rakastavaiset tai puolisot toistensa seurassa käyttäytyvät.
– Joskus äänensävyistä voi tulla virhearvioita: kerran pienenä kysyin äidiltä, onko äiti jotenkin kiukkuinen ja
kyse olikin kiireestä. Ja aina on olemassa se riski, että tunnetila jää huomaamatta. Monet haluavat kätkeä esimerkiksi surun ja kyyneleet. Näkevä
ehkä huomaa ne helpommin ilmeistä, miettii Minja.
Sairaanhoitajaäidin kanssa Minja
on voinut puhua myös melko avoimesti parisuhteisiin ja seksuaalisuu-
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teen liittyvistä asioista, erityisesti saunan lauteilla naisten kesken. Minja
on kysynyt Minnalta hyvin suoraan
naiseksi varttumisesta ja seksuaalisuudesta ja Minna on vastannut yhtä suoraan.
– Kun koulussa terveystiedossa tuli ehkäisyvalistuksen aika, opettajamme otti minut ensin luokkaan yksin, ja
näytti ehkäisyvälineet minulle. Silloin

se tuntui hirveän kiusalliselta, mutta
näin jälkeenpäin ajatellen oli todella
hyvä juttu. Paljon kiusallisempaa olisi ollut muun luokan katsellessa lähteä niitä kopeloimaan, nauraa Minja.

Hankalat sosiaaliset
tilanteet
Sosiaalisia tilanteita pitää Minjan mielestä opetella.

– Yksi tavallisimmista, hankalista
sosiaalisista tilanteista sokealle on se,
kun on iso porukka ja paljon uusia ihmisiä. Nopean esittelyn jälkeen äänet
ja nimet sekoittuvat keskenään. Vaikka ne kuinka tosissaan yrittäisi painaa
mieleen ja muistaa, se ei aina onnistu. Tämä täytyy vaan hyväksyä ja kysyä sitten nimeä uudelleen, kun jonkun kanssa juttelee. Tällaista tapahtuu

Survonen–Kempin vauhdikkaassa taloudessa äiti ja tytär keskustelevat
elämästä, suunnitelmista, pojista – ihan kaikesta. Yhdessä myös juodaan malja elämän ihanuudelle.
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esimerkiksi lavatansseissa, kun ihmisiä on paljon. Taustamelu myös hankaloittaa näissä tilanteissa. Kerran luulin yhtä henkilöä toiseksi, ja väärinymmärrys selvisi itselleni vasta vähän
myöhemmin; toiselle ei tainnut selvitä vielä silloinkaan. Meistä tuli kaverit, eli mitään kamalaa ei tapahtunut.
Juhlissa, joissa nostetaan maljoja,
voi olla todella hankalaa tietää, milloin maljasta kuuluu juoda. Tässä joku vieressä oleva näkevä saisi kertoa
tilanteen kulusta. Pitsat ja pihvit voi
pyytää ravintoloissa valmiiksi pilkottuina, mutta on paljon ärsyttäviä ruokalajeja, joita syödessä mietin, miltähän mahdan näyttää. Osan ruokalajeista jätän silloin syömättä, jos se kohteliaasti onnistuu.
– Ravintolassa ruokaa tilatessani
mietin toisinaan, onko ruoka helposti vai hankalasti syötävää. Joskus tulee
tehtyä virhearvioita. Kerran treffeillä Thai-ruokapaikassa pöytään kannettiin riisit ja kastikkeet eri kulhoissa, riisi jäi kauhaan kiinni ja muuta
mukavaa. Tällaisissa tilanteissa yleensä yritän keventää tilannetta ja totean, että: ”Nyt kyllä onnistuin valitsemaan sokealle helposti syötävän ruoka-annoksen.”

Kehon kielellä
– Kehonkieli ja muu visuaalinen kommunikaatio mietityttävät minua usein.
Flirtit, katseet ja muu sellainen jää helposti huomaamatta ja sille ei voi mitään. Joskus on myös hankala huomata, että joku yrittää aloittaa keskustelun
tai tervehtii minua, jos hän ei puhuttele nimeltä. Joskus näistä syntyy vaivaannuttavia tilanteita, mutta ei niistä
seuraa mitään sen vakavampaa kuin
hetken nolostuminen.
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– Helpottaisi paljon, jos tietäisi keskustelukumppanin ilmeet ja eleet. Jos
toinen on lähietäisyydellä, voin kuulla ilmeitä äänensävystä tai asennosta,
esimerkiksi nojautuuko hän kohti vai
poispäin. Näitä pitää vain opetella, siihen en ole muuta reseptiä keksinyt.
Ja opettelua vaatii Minjan mukaan
myös oma kehonkieli.
– Itse pyrin näyttämään mahdollisimman normaalilta, kukapa ei. Tiedän että ulkonäöllä on iso merkitys
ensivaikutelmassa: oma ryhti, ilmeet,
eleet ja itsestä huolehtiminen näkyy
kyllä. Pitää myös oppia tiedostamaan
ja huomaamaan oma kehonkielensä: haluaako esimerkiksi näyttää hermostumisensa ulospäin näpertämällä
hiuksia tai pöytäliinan reunaa tai istunko jäykkänä vai rennosti. Myös kättely on joskus hankalaa. Yleensä yritän itse tyrkyttää kättäni, jos oletan,
että kättely on tilanteessa paikallaan.

Reilusti sokea
Siinä vaiheessa kun parin löytäminen
on ajankohtaista – ja nykyisin se monesti käy netin kautta – on monelle
nuorelle ongelma, kuinka ja missä vaiheessa kertoisi omasta vammasta. Joskus lupaavina alkaneet keskustelut loppuvat lyhyeen, kun toinen kertoo olevansa sokea. Tätäkin asiaa äiti ja tytär
ovat yhdessä pohtineet.
– Minusta on hyvä, jos Minjan uudet näkevät kaverit tulevat meille kotiin. Täällä he näkevät, kuinka Minja
laittaa ruokaa ja kattaa pöytää vaivatta tutussa ympäristössään ja huomaavat, että ei se sokeus niin kummallista
ole. Ja itse olen lupautunut pysymään
silloin poissa kotoa, Minna nauraa.
Minja on omassa elämässään huomannut, että sokeudesta puhuminen

tai sen esille ottaminen. on joskus näkeville hankalaa. Jokin aika sitten kuulin, että eräältä nettitreffityypiltä oli
sokeuteni prosessointiin mennyt pari viikkoa, eikä hän millään ollut kehdannut kysyä mieltään askarruttaneista asioista.
– Yleensä kerron sokeudesta vähän
huumorin kautta, jos se vain sopii tilanteeseen. Usein se sulattaa jään. Rohkaisen myös kysymään, jos kysyttävää
on. Aina tämä ei toimi ja sokeus tuntuu vaivaannuttavalta eikä sokkohuumori kolahda kaikille. Yleensä ihmiset kuitenkin oppivat jossain vaiheessa. Tärkein resepti hankaliin tilanteisiin on, ettei ota asioita liian vakavasti. Näkevätkin mokailevat sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisia juttuja ei opi,
jos ei yritä. Sosiaalisuudessa voi kehittää itseään: materiaalia löytyy netistä
ja kirjoista ja kokemus kyllä opettaa,
jos vain lähtee ihmisten ilmoille avoimin mielin.
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Puheenjohtajalta

Vip-ihmisiä

T

ätä kirjoittaessani olen juuri palannut vanhempienviikonlopusta totaalisen rentoutuneena. Viikonlopun aikana pidettiin yhdistyksemme vuosikokous, opittiin kuvailutulkkauksesta ja nautittiin täysihoidosta. Parhaiten viikonlopusta jäi mieleeni
lämmin yhteisöllinen tunnelma ja kaikki
te ihanat ihmiset, joita tapasin! Harvoin viikonlopun
aikana pääsee nauramaan, keskustelemaan ja rentoutumaan noin täydellisesti. Se oli sitä kuuluisaa arjen
luksusta, latautumispaikka ruuhkavuosien keskellä.
En malta olla mainostamatta tässä yhteydessä äitien ja isien viikonloppuja, jotka pidetään syksyllä.
Niissä on ollut samanlainen leppoisa tunnelma. Juttua riittää paljon muustakin kuin näkövammasta ja
jokainen puhuu sen verran kuin parhaaksi kokee.
Jähmeät terapiasessiot ovat näistä tilaisuuksista kaukana. Vertaisuus syntyy parhaiten avoimissa tilanteissa hyvin luonnollisesti ja huomaamattomastikin.
Olenkin usein miettinyt, onko näkövammaisuus
tuonut perheeseemme lopulta enemmän positiivista vai negatiivisia asioita. Raskasta arki erityislapsen
vanhempana ja vammaisena äitinä toki on, mutta vastineena olen saanut monta hyvää ystävää, uskomattomia kokemuksia ja elämyksiä. Ilman näkövammaa
olisi jäänyt Lontoon paralympialaiset, unohtumattomat leirit ja tukijaksot, tuetut lomat yms. suurella todennäköisyydellä väliin. Ja totuuden nimissä, enpä
tiedä olisinko tavannut rakasta aviomiestäni Joonaakaan ilman näkövammaani, enpä usko.
Koskaan ei voi tietää, mistä olen tai poikani on jäänyt paitsi siksi, ettemme näe kunnolla. Ehkä minusta
olisi tullut kuuluisa jalkapalloilija tai lentokapteeni,
mutta jossittelu tai surkuttelu ovat turhaa ajanhukkaa. Oletko itse miettinyt, mitä sinusta olisi tullut jos
olisit syntynyt Kiinassa tai omistaisit maailman kauneimman vartalon? Näihin saamiini pelikortteihin
liittyy paljon rankkoja juttuja, joiden kanssa saadaan
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painia päivittäin, mutta samalla nämä toimivat valttikortteina, pääsylippuina moneen sellaiseen, josta
muut vain unelmoivat.
En usko, että oma luoteeni suurestikaan olisi toinen, jos en olisi vammautunut. Se on korkeintaan terävöittänyt joitakin temperamenttini piirteitä kuten
sisukkuuttani ja tehnyt minusta juuri tällaisen oman
itseni. Siksi uskon, että olen siinä ammatissa ja siinä
elämäntilanteessa, missä minun olisi joka tapauksessa kaikkein paras olla, vammaisena tai vammattomana. Myös poikani kohdalla katson, ettei mitään olisi tehty tai jätetty tekemättä, jos hän olisi vammaton.
Meillä on hieno yhdistys, joka järjestää monenlaista
toimintaa. Olen kiitollinen saamastani kunniasta jatkaa puheenjohtajana varsinkin nyt, yhdistyksemme
juhlavuoden lähestyessä. Samalla olen hyvin huolissani siitä, kuinka tapahtumia on jouduttu viime aikoina perumaan osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi.
Ovatko tapahtumat vääränlaisia, väärään aikaan vai
väärässä paikassa? En tiedä, mutta kuulisin siitä mielelläni, joten annattehan palautetta ja kehitysideoita!
Haluan tässä yhteydessä vielä kiittää Leena Honkasta ja toivottaa hänelle luovia ja onnellisia eläkepäiviä!
Leena on luonut taiteellisilla lahjoillaan yhdistyksellemme aivan upean ulkoasun, josta tämä lehti on kaunis esimerkki. Yhtään liioittelematta
Silmäterä on tänä päivänä ulkoisesti
ja sisäisesti järjestökentän huippua.
Leena on tehnyt työtään suurella sydämellä ja huumorilla. Aivan kuten
tällaisen yhdistyksen pitääkin, Leena on tehnyt työtään lähellä perheitä, heitä kuullen ja tukien. Kiitos siis
tekemästäsi valtavasta työstä!
Maija Somerkivi
Näkovammaiset lapset ry
puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com
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Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous
pidettiin 6.4.2019
Hyvinvointikartano
Kaisankodissa, Espoossa

Vuosikokouksen yhteydessä juhlitiin myös yhdistyksen entisen toiminnanjohtajan ja Silmäterä-lehden päätoimittajan, Leena Honkasen, eläkkeellelähtijäisiä.
l

Vuosikertomus 2018

Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikertomus vuodelta 2018
on luettavissa osoitteessa:
www.silmatera.fi/yhdistys
l

1

Vuosikokoukseen ja samalla pidettävään vanhempain viikonloppuun oli kokoontunut 27 yhdistyksen
jäsentä.
Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaksivuotiskaudelle 2019–2021 Maija Somerkivi, joka on hoitanut puheenjohtajuutta vuodesta 2017 lähtien.
Hallituksen kokoonpano 6.4.2019 lähtien:
Varsinaiset jäsenet				
Maija Somerkivi, puheenjohtaja, Espoo
Minna Kemppi, varapuheenjohtaja, Turku
Salla Kivelä, Hyvinkää
Juho Kyntäjä, Vantaa
Hanno Peuranen, Espoo
Anna Sarén, Lempäälä
Minna Sutinen, Pieksämäki
Varajäsenet
Riitta Maatiala, Vantaa
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Jani Pohjolainen, Pornainen
Tiia Immonen, Turku
Sirpa Bamberg, Lempäälä
Jenna Mäkelä, Aura

Nuorten viikonlopussa
Tampereella
Kenkäkauppa, kauppahalli, karkkikauppa ja sitten snagarille. Nuoret saivat chillailla ihan omissa
porukoissaan Nuorten viikonlopussa maaliskuussa. Seuraava nuorten viikonloppu pidetään syyskuussa Sipoossa (lue lisää s. 14).
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saa uudet tekijät

S

ilmäterän uusi päätoimittaja numerosta
3/2019 alkaen on helsinkiläinen vapaa
toimittaja Tiina Ruulio. Silmäterän taitto siirtyy graafisen suunnittelun ja webdesignin toimisto E-dsignin Elias Kapiaiselle.
Tiina Ruulio
0400 881 974, tiina.ruulio@silmatera.fi
Vilhonvuorenkatu 11 C, 7 krs., 00500 Helsinki
l Silmäterää koskevissa asioissa voit edelleen
olla yhteydessä myös Näkövammaiset lapset
ry:n toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkolaan,
050 403 9080,
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
l

Tapaa vertaisia sokkotreffeillä!

N

äkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410
Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-/teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat perheille
maksuttomia.
Syksyn sunnuntait:
l 18.8. klo 15–19 Koko perheen rottinkityöt
Koreja, sisustuspalloja, harjoja… työpajassa lapset ja vanhemmat
pääsevät kokeilemaan, mihin rottinkityöt taipuvat. Työpajaa ohjaa
Kaisa Penttilä.
l 29.9. klo 16–18
l 27.10. klo 16–18 Isovanhemmuus ja perheen läheiset
Tule sokkotreffeille ja kutsu perheesi isovanhempi tai muu läheinen
ihminen mukaan. Isovanhemmuudesta alustaa mummi Pirjo Somerkivi.
l Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.
Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.
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18.8. klo 15–19 Kokeillaan rottinkitöiden tekoa.
Työpajaa ohjaa Kaisa Penttilä.
l
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Tulossa syksyllä
Syysviikonloppu 5.10.–6.10.2019

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja
Vietä leppoisa viikonloppu vertaisperheiden kanssa
rentoutuen kylpylässä, nauttien syksyisestä
luonnosta ja hyvästä ruoasta.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 30 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 85 €
l 4–14-v. lapsi 40 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen,
ruokailut lauantain tervetulokahvista
sunnuntain lounaaseen, kylpylän
sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 25.8.2019 mennessä.

Nuorten viikonloppu 20.9.–22.9.2019
”Ihmissuhteet ja ystävyys”
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo
Minkälainen on todellinen ystävä, minkälainen ystävä minä olen?
Vatsanpohjan kutitus ja poskien punoitus, olenkohan ihastunut?
Viikonlopun aikana pureudutaan ihmissuhteisiin ja taiteillaan ystävälle pieni lahja.
l Leiri alkaa perjantaina klo 17.30 päivällisellä ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 12.00.
l Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille.
l Kotiin viemiseksi pakataan rohkeutta osallistua
Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan vuonna 2020.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 11.8.2019 mennessä.
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Äitien viikonloppu 31.8.–1.9.2019
Inkalan Kartano, Hämeenlinna
l Hengähdystauko näkövammaisten lasten äideille vertaisten parissa, lepoa ja virkistystä kauniissa kartanomiljöössä.
l Majoittuminen Karhunpesässä, jossa on myös oma keittiö, tupa, takkahuone ja saunaosasto.
l Karhunpesään pääsee lauantaina klo 12.00 ja kotiinlähdön aika on sunnuntaina klo 15.00.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 29.7.2019 mennessä.

Isien viikonloppu 24.8.–25.8.2019
Ilolan maatila, Valkeakoski
l Maatilan rauhaa luonnon ja eläinten äärellä,
vertaisturinoita ja kipakoita löylyjä kylpypaljun kera – siitä
syntyy näkövammaisten lasten isien viikonloppu.
l Majoitus on Asemarakennuksen yläkerrassa
2–3 hengen huoneissa, wc- ja suihkutilat ovat
yhteisenä aulatilassa.
l Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00
ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 12.00.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 28.7.2019 mennessä.
Ilmoittautuminen kaikkiin tapahtumiin:
www.silmatera.fi/toiminta
Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola
050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Läheisten kurssi 22.11.–24.11.2019
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo
l Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden näkövammaisten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.).
l Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kasvun tukemisesta, leikistä ja liikkumisesta.
Kurssilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä.
l Viikonloppu etenee leppoisasti aihepiireistä
keskustellen ja yhdessä toimien, luonnonrauhassa rentoutuen ja maukkaasta ruuasta nauttien.
l Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla ja päättyy sunnuntaina lounaaseen.
Hinta: 80 €
Hinta sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysihoidolla ja ohjelman.
Hakemukset 20.10.2019 mennessä.
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l

Läheisten lauantai helmikuussa 2019.
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Syksyn Oo mun kaa! -kerhot
Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille. Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden mukaisesti: pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan ja tavataan
kavereita. Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho on maksuton osallistujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30, Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
l 3.9., 8.10., 5.11. ja 3.12.
l

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
l 12.9., 10.10., 14.11. ja 12.12.
l

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20, Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
l 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.
l

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
l 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.
l

Ilmoittautuminen syksyn kerhoihin 11.8. mennessä,
www.silmatera.fi -> Toiminta
Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Piirrokset: Lotta (yllä) ja Jere (oik.)
Oo mun kaa! -kuviskurssi kevät 2019
l

16

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 9

merja rukko

Kuuleeko kukaan?

I

tkunsekaisella äänellä sopersin puhelimessa läheiselle ” En jaksa enää, auta”. ”Höpsistä,
kyllä sä jaksat. Häntä pystyyn vaan.” Toisella
kerralla itkin puhelimessa kuntamme viranhaltijalle: ” Minulla on yksi lapsi sairaalassa,
puoliso pääsi tänään elinsiirtoleikkaukseen ja
kaksi muuta lasta kotona. Tarvitsisin apua.”
”Kuulostaa vaikealta, mutta ei meillä ole sinulle mitään tarjota. Mut hei – tsemppiä!”.
Näin tyttären syövän vuosipäivänä nämä ovat niitä kokemuksia, jotka vieläkin nousevat ajatuksiin, vaikka eivät
enää ole millään lailla ajankohtaisia. Ja on myönnettävä että en jaksanut ja vauhtia oli synkimpinä hetkinä haettava
todella pohjalta. Olisi se sitä apua silloin tarvittu kipeästi.
Myöhemmin purin väsymystäni vertaistapahtumassa,
ja hätäni kuultiin. Toinen vertainen auttoi juuri sen seuraavan hetken eteenpäin. Hän oli tehnyt meille muutamaksi päiväksi makaronilaatikkoa ja latasi autoni peräkontin täyteen ruokaa. Ilman sitä apua en olisi tässä nyt.
Ensimmäinen ei kuullut, seuraava kuuli muttei välittänyt, kolmas kuuli ja välitti.
Nyttemmin olen itse usein pysähtynyt miettimään kuulenko minä lähimmäistäni. Ja jos kuulen, niin välitänkö
ja edelleen, jos välitän, niin miten sen se toinen huomaa?
Kuulluksi tuleminen on meille kaikille aikalailla perustarve. Mutta kuulluksi tuleminen ei ole itsestäänselvyys.
Hädässä oleva väsynyt kanssakulkija ei välttämättä osaa
sanoittaa hätäänsä oikein eikä pukea sitä sellaiseksi, et-
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tä kuulija sen ymmärtäisi. Olemme usein erilaisilla taajuuksilla ja itse kutakin painaa omat huolet ja stressinaiheet. Egotrippi laulaa: ”Puhu äänellä jonka kuulen”. Kenellä on vastuu kuulluksi tulemisesta, kuulemisesta ja
ymmärtämisestä?
Itse ajauduin erityislasten järjestötoimintaan mukaan
pitkälti juuri näistä syistä. Sieltä itse sain sen avun noina
synkimpinä hetkinä ja nyttemmin toivoin voivani samaa
reittiä pitkin olla olkapäänä jollekin toiselle vanhemmalle. Vertaisuus on tärkeää. Se virittää meidät samalle aaltopituudelle ja yhteiset kokemukset auttavat ymmärtämään
sitä toista vanhempaa. Kaikkea ei tarvitse pukea sanoiksi,
kun se vertainen on kokenut saman ja tietää vähemmästäkin. Ehkä juuri pienikin empaattinen teko tai ele oikeassa hetkessä auttaa toista matkalla eteenpäin. Avun ei aina
tarvitse olla mitään valtavaa tai kallista. Se voi olla halaus
oikealla hetkellä, kädestä pitämistä tai ruoan laittamista.
Joskus riittää se kuulluksi tuleminen. Kokemus siitä että
joku kuulee, joku ymmärtää ja joku välittää – se vie pitkälle. Tunne siitä, etten ole murheitteni kanssa yksin on
tärkeää. Tieto siitä, että jossain on joku joka on selvinnyt tästä, antaa toivoa ja luottamusta raskaissa tilanteissa.
Perheemme ja lapsemme kokevat elämässään erilaisia
vastoinkäymisiä ja kummallisia sattumuksia. Uskallan väittää, että vertaistoiminnassa voi itse kukin ammentaa niitä
voimavaroja käyttöönsä, joilla pääsee eteenpäin. Kannustankin jokaista uskaltautumaan edes kerran mukaan vertaistoimintaan. Se on paikka, jossa tulemme kuulluiksi.
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Näe käsillä
Teksti ja kuvat Leena Honkanen

naan näkövammaisten suurimpia työllistäjiä. Nykyi-

kohoaa ja hän jaksaa taas edetä kohti
seuraavia päämääriä.

sin käsityö on useammin sivutulolähde kuin varsinai-

Käsityö tulee taas

nen ansiotyö. Harrastuksena käsityö antaa näkövam-

Innostus käsitöihin on lisääntynyt niin
tekijöiden kuin ostajienkin puolella.
Kaisa Penttilä kiertää myymässä
tuotteitaan toreilla ja myyjäisissä. –
Usein kuulen kun asiakkaat sanovat,
että ”hei tuolla on sokeain käsitöitä
myynnissä”. Sokeiden käsityöläisten
taitoja arvostetaan.
– Näkövammaisyhteisön pitää ylläpitää perinteisiä harjojen tai rottinkitöiden tekotaitojaan ja siirtää taidot
uusille sukupolville. Jotkut taidot ovat
jo hilkulla hävitä, sillä vanhat taitajat
vähenevät ja joidenkin tuotteiden valmistukseen tarvittavia erityistyökaluja ja koneita ei enää löydy.
– Olin mukana Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n kol-

Käsityöammatit ovat hierojan työn ohella olleet aika-

maiselle paljon enemmän kuin pelkkää ajanvietettä,
sanoo Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n hallituksen jäsen Kaisa Penttilä.

M

eille näkövammaisille, sekä lapsille että aikuisena näkövammautuneille, kädet ovat tärkeä tiedonsaannin väline. Sormilla voi nähdä, mutta niiden käyttöä pitää harjoitella. Käsityöt treenaavat käsillä ymmärtämisen taitoa tehokkaasti.
Kun saan käteeni esineen, pystyn heti luomaan siitä mielikuvan aivoihin, vain värit puuttuvat. Tämä kyky on tullut lankojen, puikkojen,
koukkujen ja rottinkitöiden parissa, sanoo Kaisa Penttilä.
– Käsitöiden tekeminen rakentaa itsetuntoa ja antaa onnistumisen
kokemuksia. On hienoa oppia uusi tekniikka ja saada työ valmiiksi.
Voi sanoa, että ”minä osasin ja pystyin – tein tämän ihan itse” ja kerätä ihailua saavutuksestaan. Se on valtavan palkitsevaa ja terapeuttista. Kun lapsi saa kiitosta tekemästään työstä, hänen itsetuntonsa

It-asiantuntijana työskentelevä
Kaisa Penttilä on sokeutunut aikuis
iällä. Oman yrityksensä, Sokko Taito
Oy:n, käsityötuotteita hän myy erilaisissa tapahtumissa ja verkossa.
l
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Ura käsillä -hankkeen loppunäyttely pidettiin alkukeväällä Itäkeskuksen Stoassa. Esillä oli kymmenen näkövammaisen käsityöläisen valmistamia tuotteita. Jo katoamassa olevien käsityötaitojen lisäksi esillä oli esimerkkejä kokeilevammasta tuotannosta. Hankkeessa opetettavia työmuotoja ovat olleet mm. rottinkihuonekalut,
erilaiset korit, harjat, tuotetuunaukset, tekstiilityöt ja korjaustyöt.
l

mivuotisessa Ura käsillä -hankkeessa, jossa teimme erilaisia uusia ja perinteisiä käsitöitä. Esimerkiksi pulloharjojen tekemiseen tarvittava kone pelastettiin museosta tämän hankkeen käyttöön.

Raaka-aine kiertää
Ekologisuus ja kierrätys ovat trendinä myös käsitöissä.
– Raaka-aineet ovat monissa töissä kierrätettäviä ja kierrätettyjä. Esimerkiksi muovinen ekopäre on uusi materiaali, joka on valmistettu kokonaan
kierrätetystä muovista. Tällä hetkellä siitä tehdään pääasiassa koreja, jotka
taas soveltuvat esimerkiksi kierrätysastioiksi kotiin, sillä ne on helppo huuhtoa ja puhdistaa. Tällä saralla myös uusien tuotteiden kehittely on käynnissä. Värikäs, kierrätetty ekomuovi on hyvä materiaali sisustusesineissä.
– Perinteisiä harjoja ja viskoja tehdään nykyisin uusiutuvasta bassinasta. Bassina on palmun lehtiruotia, jonka voi aikanaan hävittää polttamalla tai vaikka kompostoida. Kotimaisia raaka-aineita, kuten risuja, pajuja,
kaisloja ja juuria, on kyllä metsissä yllin kyllin, mutta niitä ei saada näkövammaisten käyttöön.

Tekijöitä löytyy vielä
Viimeisimpien tilastojen mukaan Suomessa on kaikkiaan 450 näkövammaista käsityöntekijää, joista vain pieni osa työllistää itsensä kokopäivätoimisesti, lopuille käsityöt tuovat sivutuloja. Näiden lisäksi on vielä suuri joukko
innokkaita harrastajia. Annansilmät-Aitan myymäläpäällikkö Simo Parviainen kertoo, että heidän myymälänsä ja verkkokauppansa kautta tuotteitaan myy vakituisesti noin 50 käsityöläistä.
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”Silmät terveet –
pitäisi nähdä”
Teksti Leena Honkanen

Tektaalinen rata

Dorsaalinen rata

Aivoperäinen näkövamma on yleinen lasten näkövammojen syy – karkeasti arvioiden Suomessa kolmasosa kaikista alle 15-vuotiaiden näkövammoista on aivoperäisiä. Näissä
tapauksissa näkövaikeuksien syy ei
ole silmissä vaan näkötiedon käsitteleminen aivoissa tuottaa hankaluuksia. Kun saadaan selville, miten lapsi näkee, löytyy myös keinoja auttaa
häntä käyttämään näkötietoa paremmin.

A

ivoperäisten näkövammojen havaitseminen,
diagnosointi ja sopivien
kuntoutusmenetelmien
löytäminen saattaa olla
aikamoista salapoliisityötä. Vaikeuksien syy
löytyy aivojen toiminnasta. Syyn löytyminen yksistään ei kuitenkaan riitä,
vaan on tärkeää arvioida kunkin lapsen yksilöllistä näkemistä ja näönkäytön haasteita. Vaikka varsinaista lääketieteellistä parantavaa hoitoa ei ole,
löytyy usein muita keinoja auttaa lasta.
– Uskon aivojen muovautuvuuteen,
joten paljon on tehtävissä. Oppiminen
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retinokortikaalinen rata

ventraalinen rata

Aivoilla on keskeinen rooli näkemisessä. Verkkokalvolta tieto kulkee
aivojen eri osiin näköratoja pitkin.
l

tapahtuu toimimalla ja harjoittelemalla ja samalla hermoverkostot järjestäytyvät uudella tavalla toistojen myötä,
sanoo neuropsykologi Liisa Lahtinen
Näkövammaisten liitosta.
– Aivoperäinen näkövamma kuvaa
aivojen poikkeavaa tapaa käsitellä näköaistin kautta tulevaa tietoa, käyttää
näkötietoa hyödyksi toiminnassa ja
ymmärtää nähtyä. Lasta voidaan kuitenkin auttaa käsittelemään näkötietoa paremmin. Harjoittelemalla oppii, mutta menetelmät ovat yksilöllisiä, riippuen kunkin lapsen vaikeuksista ja vahvuuksista. Jokaiselle pitää
siis löytyä omat keinonsa. Myös ympä-

ristöä ja materiaaleja voidaan muokata siten, että aivojen on helpompi käsitellä vastaanotettua informaatiota.
Näönkäytön asiantuntija Piia Puolanen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri,
Onervasta arvioi työssään oppilaiden
näkemistä ja etsii heille sopivia apuvälineitä, menetelmiä ja harjoitteita.
– Nykyisin mahdollisuuksia on paljon – esimerkiksi netissä on runsaasti oppimispelejä, jotka on suunniteltu
nimenomaan lapsille, joilla on aivoperäinen näkövamma. Lapset ovat itsekin taitavia kehittämään keinoja selviytyä paremmin vaikeista tilanteista.
Kun esimerkiksi tukijaksolla ollut op-
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pilas, joka ei tunnistanut ihmisiä kasvoista, onkin oppinut tunnistamaan
heidät seuraavalle jaksolle tullessa, pitää yrittää selvittää, miten hän sen tekee. Tällaisista tiedon muruista koostuu kokonaiskuva. Kun oppilaiden kehitystä voi seurata jopa monien vuosien ajan, auttaa se löytämään juuri heille sopivia harjoituksia ja keinoja käyt-

tää näköään mahdollisimman tehokkaasti, Puolanen sanoo.

Ongelmat voivat ilmetä
monin tavoin
Lahtinen ja Puolanen luettelevat suuren joukon jokapäiväisiä tilanteita, joissa aivoperäisen näkövamman aiheuttamia ongelmia voi ilmetä. Esimerkik-

si tavaran löytäminen muiden joukosta tai kasvojen tunnistaminen voivat
tuottaa lapselle vaikeuksia.
– Lapset ovat kuitenkin taitavia luovimaan läpi tai kiertämään sellaiset tilanteet, joissa he eivät näönvaraisesti oikein pärjäisi. Jos lapsi ei tunnista
ihmisiä, hän yksinkertaisesti vain kysyy: ”Kuka siinä?” Ihmisten tunnistaminen voi perustua moneen asiaan
näön lisäksi mm. ääneen.
– Kuvien ja kuvakokonaisuuksien
tulkinta voi olla vaikeaa. Palapelin kokoaminen tai mallin mukaan askartelu ei ehkä onnistu. Lapsi saattaa pitää
kuvaa väärinpäin kädessään tietämättä
mitä kuva esittää. Kuvasta kysyttäessä, hän arvailee hyvin selkeänkin kuvan sisältöä värien perusteella tulkiten
esimerkiksi vihreän nurmikoksi ja sinisen taivaaksi.
– Reittien hahmottaminen ja suunnistaminen ovat joillekin vaikeita.
Vaikeuksia voi olla myös liikkeen,
suuntien ja tasoerojen näkemisessä.
Tämä vaikeuttaa liikkumista ja eksymistä voi tapahtua tutullakin reitillä. On hyvä muistaa, että reitti päinvastaiseen suuntaan on lapselle aina
uusi, koska samat kohteet nähdään
eri suunnasta.
– Näkemisen taso saattaa myös vaihdella merkittävästi eri päivinä tai hetkinä ja näönvarainen työskentely väsyttää. Lukemaan oppiminen voi viivästyä, vaikka kirjaimet ovatkin tutut.
Piia Puolanen (oik.) työskentelee
näönkäytön- ja liikkumistaidon asiantuntijana Valteri, Onervassa ja Liisa Lahtinen neuropsykologina Näkövammaisten liitossa, jossa hän on
ollut mukana kehittämässä mm. lasten näönarviointimenetelmiä.

LEENA HONKANEN

l
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Salapoliisityötä alkuun
pääsemiseksi
Kun lapsella epäillään aivoperäistä näkövammaa, lähdetään liikkeelle haastattelemalla vanhempia, jotka ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Apuna
voidaan käyttää myös kyselylomakkeita. Näillä kartoitetaan mahdollisimman
monipuolisesti niitä tilanteita, joissa vanhemmat tai muut läheiset ovat
havainneet mitä ja miten lapsi näkee
tai missä hänellä on vaikeuksia. Pienetkin vihjeet ovat tärkeitä, kun lapsen tapaa nähdä aletaan hahmottaa.
– Joskus lapsen näöntarkkuutta on
vaikea tutkia terveydenhuollon kiireisissä tilanteissa, kun hänen kehityksensä on viivästynyt tai lapselta puuttuu esimerkiksi kommunikaatiokeino, toteaa Liisa Lahtinen. – Tällaisessa tapauksessa on vain yritettävä löytää jokin johtolanka siitä, miten lapsen mielenkiinto saataisiin herätettyä
ja voitaisiin näin saada edes vähän tietoa siitä, mitä hän näkee. Johtolankana
voi toimia vaikkapa vanhempien havaitsema erityinen kiinnostus esimerkiksi kylpyankkoihin. Tällainen tieto
voi avata tien eteenpäin sopivia tutkimusmenetelmiä valittaessa.
– Kun aivoperäisiä näkemisen ongelmia ei aiemmin osattu tunnistaa,
ihminen saattoi saada selityksen näkemisen poikkeavuuksilleen vasta aikuisena. Silloin hänelle on ehkä selvinnyt, miksi hän on kokenut olleensa
jotenkin erilainen. Lapsi ei vielä osaa
vertailla omaa tapaansa nähdä ja ymmärtää näkemäänsä toisten tapaan.
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Kasvun, kokemusten ja vuorovaikutustaitojen kehityksen myötä hän voi
alkaa vähitellen ihmetellä, miksi joku
asia on niin paljon helpompaa toiselle tai miten toinen näkee niin paljon
kauemmas. Vähitellen kouluikäisenä
lapsi voi alkaa oivaltaa, että hänen tapansa nähdä poikkeaa jollain tavalla
siitä miten muut näkevät.

Vähemmän on enemmän
Kun näkötoimintoja aletaan kuntouttaa ja harjoittaa, lähdetään aivoperäisten näkövammojen kohdalla ajatuksesta, että vähemmän on enemmän.
– Silmäperäisissä näkövammoissa
heikkonäköisten lasten näköä on perinteisesti pyritty stimuloimaan voimakkailla ja runsailla näköärsykkeillä. Aivoperäisissä näkövammoissa on
usein hyödyllistä riisua ympäristö turhista ärsykkeistä. Varhaisvaiheessa lapsen opetellessa katsomista, hämärä tai
pimeä huone voi auttaa lasta suuntaamaan näönvaraisen tarkkaavuutensa
kohdevalaistuun kohteeseen, valoon
tai vaikkapa iPadin näyttöön. Huonetta hämärtämällä muut ympäristön ärsykkeet saadaan häivytettyä, Liisa Lahtinen toteaa.
– Voimakaskontrastiset kohteet,
kiiltävät esineet ja liike ovat myös hyviä katseenvangitsijoita. Kun lapsi vilkaisee vaikka hetkellisestikin kohdetta, lapsen reaktiota vahvistetaan antamalla hänelle palkkio jonkin toisen, vahvemman aistikanavan kautta.
Tämä voi olla vaikkapa äänipalkinto,
jos se on lapselle mieluinen. On myös
olemassa tällä periaatteella toimivia
ilmaisia tai muutaman euron hintaisia sovelluksia ja pelejä, jotka vahvistavat syy-seuraussuhteen ymmärtämistä. Kun lapsi reagoi näytöllä näkyvään ärsykkeeseen, seuraa siitä esi-

Aivoperäinen näkövamma voi aiheuttaa esim. vaikeutta nähdä tasoeroja: onko musta kohta tiessä
kuoppa?
l

AUKEAMAN KUVAT PIIA PUOLANEN

– Joillekin monien aistien käyttäminen samanaikaisesti voi olla vaikeaa, jolloin reagoiminen näköärsykkeisiin jää vähälle tai lapsi ei reagoi niihin ollenkaan.

Työskentely iPadillä vaatii tarkkaavaisuutta ja silmä-käsiyhteistyötä.
l

merkiksi hauska ääni ja kuva saattaa
alkaa liikkua.
– Myös arjen toiminta- ja leikkitilanteissa voi harjoitella näkemistä ja
katsomista varhaisvaiheista lähtien ilman kalliita erikoisvälineitä. CD-levyn
tai alumiinifolion välke valossa saattaa
hyvin riittää. Harjoittelu ja kuntoutus
eivät saa olla puurtamista, vaan niiden
tulee olla vuorovaikutuksellista leikkiä
lapsen vahvuuksia hyödyntäen – mieluisaa sekä lapselle että vanhemmalle.
Kun vanhemmat saavat ammattilaisel-
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Mallista askarteleminen voi tuottaa vaikeuksia. Kuvissa mal- l Tehtävänä etsiä jokaiselta riviltä kutonen ysien joukosta.
li ja noin 10-vuotiaan koululaisen siitä tekemä toisinto.
Rivien seuraaminen vaikeutuu ruuhkautumisen myötä.
l

Harjoittelemalla voi oppia. Kuvassa vasemmalla etsiään korvia muodon ja värin avulla. Kuvassa keskellä mallin mukaan rakentamista kuvasta ja kolmiulotteisesta mallista ja oikealla tunnusteltavan kartan tutkimista sanallisesti ohjaten.
l

ta tukea ja tietoa keinoista, osaavat he
paremmin auttaa lasta.

Koulutyön haasteita ja
apukeinojen etsintää
Kouluikään tultaessa aivoperäisten näkövammojen haitat korostuvat kun pitäisi oppia lukemaan ja laskemaan: esimerkiksi rivit katoavat, katse ei pysy
rivillä eikä etene kirjaimesta toiseen.
– Kirjainvälillä, koolla ja rivivälillä saadaan helpotettua katseen pysymistä kohteessa ja etenemistä halu-
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tulla tavalla. Parasta tapaa pitää etsiä
ja kokeilla yksilöllisesti jokaisen oppilaan kanssa.
– Näihin ongelmiin voidaan kokeilla lukuikkunaa tai suurennuslaitteen
rajausta, jolloin kerralla näkyy sana tai
muutama kirjain. Avuksi löytyy myös
monenlaisia tietokoneohjelmia, jotka
suurentavat tekstiä ja korostavat taustavärin avulla luettavaa kohtaa. Tekstin suurentaminen auttaa usein, vaikkei näöntarkkuudessa olisikaan vikaa,
Piia Puolanen sanoo.

– Liikkumisessa lähdetään liikkeelle
lähiympäristöstä, opetellaan maamerkkien avulla mitä reitillä on. Taitojen
karttuessa voidaan laajentaa reviiriä.
– Kartat ovat myrkkyä monelle,
mutta niitäkin voidaan muokata monin tavoin tai harjoitella reittejä liikkumistaidon ohjaajan kanssa. Kulkureittien löytyminen on helpottunut
erilaisten sovellusten avulla. Esimerkiksi Moovit ohjaa reitin pysäkille ja
ilmoittaa, kun on aika jäädä pois bussista tai junasta. Google Maps kertoo
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Toimivan tekstikoon etsintää ja rajaamista. Vasemmalla iPad suurennuslaitteen alla, jossa Dolphin easyreader sovellus korostaa luettavaa sanaa. Keskellä tekstin rajaaminen suurennuslaitteella ja oikealla toimivan tekstikoon etsintää ja harventamista tietokoneella.
l

ohjeet ja nuoli näyttää minne pitää kulkea tai Blind Square
kuvailee ympäristöä.
– Jokaiselle oppilaalle kehitetään juuri hänelle sopivia korvaavia ja toimintaa tukevia keinoja vaikeuksien
vähentämiseksi. Myös ammattihenkilöstön täytyy koko
ajan hakea uusia oppeja ja menetelmiä. Jatkokoulutusta
Suomessa ei juurikaan ole tarjolla, mutta tietoa ja osaamista aivoperäisistä näkövammoista jaetaan alan kotimaisissa ja maailmanlaajuisissa verkostoissa.

Oikeasti näkövammainen
– Vaikka silmässä tai näöntarkkuudessa ei olisikaan vikaa, aivoperäisen näkövamman aiheuttama toiminnallinen haitta voi olla yhtä suuri tai jopa suurempi kuin
heikkonäköisellä. Se vaikuttaa tehtävistä suoriutumiseen ja osallistumiseen sekä aiheuttaa monenlaisia näkemiseen liittyviä ongelmia samoin kuin perinteinen
näkövamma. Tärkeää on, että myös aivoperäisistä syistä johtuen ihminen voidaan luokitella näkövammaiseksi, koska näin kuntoutus ja tarvittavat palvelut järjestyvät paremmin.
– Tietoa aivoperäisistä näkövammoista on kansainvälisesti saatavilla paljon, mutta Suomessa, niin terveydenhuollossa kuin muidenkin ammatilaisten keskuudessa, sitä tarvittaisiin edelleen lisää. Edelleenkin on tilanteita, ettei aivoperäistä näkövammaa osata tunnistaa
ja diagnosoida, kun silmän rakenteissa ei ole vikaa. ”Silmät ovat terveet, pitäisi nähdä”, muistelee Liisa Lahtinen
erään lääkärin kirjoittaneen kuntoutusjaksolle tulleen
lapsen lähetteeseen. Onneksi siitä on jo aikaa.
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Mikä on CVI?

CVI on sateenvarjodiagnoosi, joka muodostuu sanoista cerebral tai cortical visual impairment. Suomessa tästä käytetään yleisimmin nimitystä aivoperäinen näkövamma
l Aivoperäisen näkövamman (CVI) taustalla on neurologinen syy, joka sijaitsee yleensä optisen kiasman
eli näköhermoristeyksen takana olevissa näköjärjestelmän osissa. CVI on hyvin monimuotoinen luonteeltaan ja usein lapsella on myös muita päällekkäisiä kehitykseen liittyviä pulmia. Tästä syystä sen
diagnosointi saattaa viivästyä (viivästyy) tai se jää
kokonaan tunnistamatta. Esim. cp-vammaisista lapsista yli 75%:lla on yksi tai useampia CVI:hin liittyviä ominaispiirteitä tai lapsella voi olla autistisia piirteitä.
l CVI vaikuttaa kuhunkin lapseen yksilöllisellä tavalla ja eriasteisesti. Joskus lapsella voi olla myös poikkeavuuksia silmissä tai muissa näköjärjestelmän
etuosissa, jotka vaikuttavat näkemiseen.
l CVI lapsilla voivat kuitenkin silmät olla myös täysin
terveet, vaikka he saattavat toimia vaikeasti näkövammaisen lapsen tavoin.
l Moniammatillinen yhteistyö (silmälääkäri, lastenneurologi, neuropsykologi, toimintaterapeutti, näönkäytönohjaaja, fysioterapeutti) on tärkeää CVIvaikeuksien tunnistamiseksi.
l

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 9

Hillamaijan

värikäs maailma
Teksti Jaana Engblom, Kirsti Hänninen, Leena Honkanen

Kuvat Kari Vainio

Hillamaija on syntynyt vaikeasti heikkonäköisenä. Vanhemmat aloittivat toiminnallisen
näönkäytön kuntoutuksen jo vauvaikäisenä. Mitään kalliita kuntoutusvälineitä perheen
ei ole tarvinnut hankkia, vaan näköä aktivoivia leluja ja välineitä he ovat tehneet itse.
Ideoita ja vinkkejä he saivat Kuntoutus-Iiriksestä sekä oman paikkakunnan näönkäytön
ohjaajalta ja oikeuksienvalvonnan asiantuntijalta.

l Valokuvausta varten nostettiin esille Hillamaijan näköä aktivoivat lelut. Nämä eivät ole kotona esillä yhtäaikaa, vaan Hil-

lamaija keskittyy yhteen tai muutamaan virikeleluun kullakin leikkikerralla.

T

oiminnallisella näönkäytöllä tarkoitetaan
sitä, miten lapsi käyttää näköään leikeissä
ja kuinka näön ohjaamaa lapsen toiminta on. Heikkonäköinen lapsi ei välttämättä opi käyttämään näköään tehokkaasti
ja tarkoituksenmukaisesti, vaan tarvitsee
siihen ohjattua harjoittelua. Luontevin ja
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tehokkain tapa näönkäytön harjaannuttamiseksi on
muokata arki kotona ja päivähoidossa sellaiseksi, että se tarjoaa virikkeitä näön kehitykselle.
Lapsen keskittymiskyky, tarkkaavaisuus ja kulloinenkin vireystaso vaikuttavat siihen, miten hän pystyy
käyttämään näköään. Lapselle tulee antaa riittävästi
aikaa katsomiseen, nähdyn tulkitsemiseen ja siihen
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reagointiin. Toistojen kautta näönvarainen toiminta tulee tutuksi ja helpommaksi. Aikuisen tulee vahvistaa lapsen onnistunutta
näönkäyttöä antamalla myönteistä palautetta. Heikkonäköinen
lapsi toimii usein näkönsä äärirajoilla, mikä on väsyttävää. Siksi lepohetket ovat tarpeen, erityisesti kun lapsi toimii ryhmässä.
Toiminnallisen näönkäytön arvioinnilla täydennetään silmälääkärin tekemiä tutkimuksia. Vanhemmat, terapeutit ja päivähoidon väki osaavat kertoa hyviä havaintoja arvioinnin tueksi.
Tavoitteena on, että lapsen kanssa toimivat aikuiset saavat ohjeita näönkäytön harjaannuttamiseen. Vaikeasti heikkonäköiset lapset hyötyvät myös ohjatusta näönkuntoutusohjelmasta.

Valo aktivoi
Valolla kannattaa leikkiä näön herättelemiseksi. Suojaamatonta taskulampun valoa ei saa kohdistaa lapsen silmiin, eikä valo
saa häikäistä. Lampun voi himmentää silkkipaperilla tai ohuella kankaalla. Lamppua kuljetetaan rauhallisesti vaaka- ja pystysuunnassa sekä poispäin lapsen kasvojen edessä eri etäisyyksillä. Lasta houkutellaan ja tarvittaessa ohjataan tarttumaan lamppuun. Valoleikki on hyvä tehdä hämärässä.
Himmentämättömällä taskulampulla voi valaista esimerkiksi
lelua, foliota tai kiiltävää kuvaa. Valoa voidaan sytyttää ja sammuttaa harvakseltaan lapsen valppauden herättämiseksi.
Lapsia kiinnostavat patterikäyttöiset lelut, joissa on joko jatkuva tai vilkkuva valo. Vilkkuvalo ei sovi kaikille lapsille. Se saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa kohtauksen epilepsiaa sairastavalla lapsella. Näönkäyttöä aktivoivia ohjelmia ja pelejä löytyy myös internetistä. Tietokoneen ja tabletin valo jo sinänsä herättelee ja aktivoi näköä.

l Vauvana Hillamaija ei tullut katsekontaktiin. Äiti Marjut

houkutteli katseen kohdistamista kasvoihin suuren värikkään rusetin avulla. Tällä harjoituksella Hillamaija löysi äidin katseen.

l Pahviin voi tehdä erimuotoisia aukkoja, joiden päälle lii-

mataan silkkipaperi. Pahvin takaa näytetty taskulampun
valo harjaannuttaa katseen kohdistamista ja seuraamista tehokkaasti.

l Taskulamppun valoa peittää läpinäkyvä värikäs muovi.
l Vas. Folio innostaa Hillamaijaa käyttämään näköään ja

käsiään.

26

S i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 9

Värit ja kontrastit
Hyvät värit ja kontrastit auttavat näkemistä. Musta-valkoinen
ja kelta-musta ovat hyviä väriyhdistelmiä näönkäytön aktivoimisessa. Punainen ja oranssi ovat myös tehokkaita värejä. Hyvä
valaistus tehostaa kontrastien näkemistä. Katsottava kohde on
helpompi havaita yksiväriseltä taustalta.
Vauvan ensikuvat ovat pahville piirrettyjä yksinkertaisia kasvokuvia, raitoja, ruutuja tai isoja kuvioita. Ne voivat olla mustavalkoisia tai värillisiä. Seuraavaksi lapselle annetaan kuva, jossa on vain vähän yksityiskohtia. Hyvät kontrastit ja yksivärinen
tausta ovat tärkeitä. Ääriviivan vahvistaminen vahvalla tussilla
helpottaa kuvan näkemistä.
Sopiva yksittäisen kuvion koko on alle 10 cm, jos katseluetäisyys on lyhyt eli 10-15 cm. Suuremmista kuvioista on vaikea
hahmottaa kokonaisuutta näin läheltä. Alkuvaiheessa kuvat an-

l Heikkonäköinen lapsi hyötyy ruokailuvälineiden ja -alustan välisistä

hyvistä kontrasteista ja selkeistä väreistä. On myös huomioitava lapselle sopiva valaistus. Lapsen paikka pöydässä valitaan siten, ettei ikkunasta tai työpöydän kohdevaloista tuleva valo aiheuta häikäisyä.
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l Hillamaija harjoittelee silmä-käsiyhteistyötä niin, että

värikkäät pahvikuvat ja magneetit ovat käden ulottuvilla
keittön kaappien ovissa.

l Kirkasvärinen tuttipullo tai pullon päälle

laitettu suojus, esim. vanhan puseron hiha,
aktivoi vauvan näköä päivittäin.
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l Näkövirikkeitä tulee näyttää lapsen näkemisen kannalta

sopivalta etäisyydeltä.

netaan lapselle yksitellen. Hän hallitsee ne käsissään paremmin
kuin kirjan. Lisäksi lapsi voi itse tuoda yksittäiskuvat hänelle sopivalle etäisyydelle ja katselukulmaan. Valokuvat arjen tutuista tavaroista kehittävät kuvakäsitteen ymmärtämistä. Tabletilta katsottaessa niitä voi tarvittaessa suurentaa.
Heikkonäköisen lapsen katseluetäisyys on lähes aina normaalia lyhyempi. Siksi näkövirikkeitä tulee näyttää riittävän läheltä. Katseen kohdistamista houkutellaan kirkasvärisillä leluilla,
joihin on helppo tarttua. Jos lapsi ei katso tarjottavaa kohdetta, kannattaa antaa lelulla liike- tai äänivihje tai molemmat. Lelun tutkiminen käsillä tukee näköhavaintoa ja on samalla palkinto katsomisesta.
Värikkäissä tai raidallisissa vaatteissa liikkuvat ihmiset, kirkasväriset pallot ja liikkuvat lelut houkuttelevat katsomaan eri
etäisyyksille ja eri puolille havaintokenttää. Jopa lemmikkieläin
voi olla hyvä näkövirike.

Silmä-käsi-yhteistyö
Silmä-käsi-yhteistyö alkaa kehittyä, kun vauva katselee sormiaan ja käsiään. Värikäs helistin houkuttaa katsomaan ja tarttumaan. Erikokoisten ja -väristen pallojen vieritysleikit, rakentelu palikoilla ja legoilla sekä muotolaatikko ja palapelit kehittävät silmä-käsi-yhteistyötä.
Silmän ja käden yhteistyötä harjaannuttavat mm. sormimaalaus, muovailu, leipominen, hiekka- ja vesileikit sekä askartelu ja piirtäminen. Materiaalien värit, koko ja selkeys on otettava huomioon. Kynistä kannattaa valita vahvaa jälkeä tekevät kynät, koska haalea jälki näkyy huonosti eikä motivoi lasta.
l Hillamaija kiinnostuu kirjasta, jota hän voi sekä tunnus-

l Keinuhevonen löytyy

tella että katsella.

helpommin, kun siihen
on tehty mustavalkoinen tyyny.

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereista pääsisi eroon,
kuinka opettaa lasta luistelemaan?
Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki jakaa kahden kuntoutuksen 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.

Engblom & Hänninen & Honkanen (toim.)

Lue lisää aiheesta:
Jaana Engblom & Kirsti Hänninen
& Leena Honkanen (toim.)
Käsi käden päällä
– Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki.
Näkövammaiset lapset ry, 2017
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.

●
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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.

●

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

Käsi
käden
päällä
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Haasteita koulupolulla
– ”Asenne ratkaisee”, sanoo Iina
Koulupolun aloittaminen on aina jännittävää. Erityisen jän-

Teksti Helena Palmari

nittävää se on, kun koulun aloittamiseen ja tuleviin kouluvuosiin liittyy tarve erityisjärjestelyihin.

T

ietotekniset apuvälineet ovat jo
vuosia helpottaneet monen näkövammaisen koululaisen arkea. Sokealla koululaisella paksut pistekirjapinot ylemmillä luokilla
ovat jääneet historiaan. Tietokoneen

käyttötaidot ovat mahdollistaneet myös
jatko-opiskelun. Iina Aaltosen (19)
motto koulunkäynnissä ja yleensäkin
elämässä on ollut: ”Asenne ratkaisee”.
Iina Aaltosen koulunkäynnin pituuteen vaikutti pidennetty oppivelvolli-

suus. Kaksivuotinen eskari alkoi, kun
Iina oli 5-vuotias. Tällä järjestelyllä varmistetaan, että sokealla on koulun alkamiseen tarvittavia monipuolisia taitoja.
Alakoulun aikaan Iina kävi Jyväskylän näkövammaisten koulun eli ny-

Iina Aaltonen kävi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervassa kertomassa koulun 7.–9. luokkalaisille omasta kouluajastaan. Iinan
kanssa Valteri Onervassa juttelevat IT-apuvälineasiantuntijat Timo Repo ja Helena Palmari sekä Iinan kouluaikojen ohjaava opettaja
Tuija Piili-Jokinen.
l
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kyisen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan
tukijaksoilla kaksi kertaa lukuvuodessa ja yläkoulun aikana kerran lukuvuodessa. Yläkoulussa hankitut taidot riittivät lukio-opiskelusta suoriutumiseen. Lukion jälkeen Iina haki ja pääsi Jyväskylän
yliopistoon äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan koulusohjelmaan.

Hyvät muistot koulusta ja
tukijaksoilta
– Ohjaava opettaja kävi varmasti jo eskarissa ollessani, vaikka en itse sitä muista. Hän lienee neuvonut niitä kivoja leikkejä, jotka innostivat pisteiden
opetteluun. Opin pistekirjoituksen perusteet ja osasin lukea pisteitä jo ennen kouluun menoa. Ensimmäiselle luokalle siirtyminen oli siksi helppoa, kertoo Iina Aaltonen.
– Sain tietokoneen ja pistenäytön 2. luokan aikana ja siksi oli tärkeää harjoitella myös 10-sormijärjestelmällä kirjoittamista. Uuden tietokoneen ja
pistenäytön ohjelmineen sain, kun siirryin 7. luokalle yläkouluun.
– Minulla on paljon lämpöisiä muistoja Jyväskylän näkövammaisten koulun eli nykyisen Valteri, Onervan tukijaksoista. Alakouluaikana syksyn
ja kevään tukijaksoilla harjoiteltiin mm. tietokoneen käyttötaitoja. Harmi, että tukijaksoja oli yläkoulussa vain kerran lukuvuodessa – olisin halunnut tavata kavereita useammin. Tukijaksoissa kun
oli myös se hyvä puoli, että siellä sai hyviä ystäviä.
Nämä ystävät ovat pysyneet näihin päiviin saakka.

Paperista pistenäyttöön
Pistelukutaito on sokean oppilaan perustaito. Pisteja opiskelutekniikoihin valmistavien taitojen harjaannuttaminen ja vahvistaminen on tärkeää esija alkuopetuksessa. Lasta rohkaistaan käyttämään
käsiä tutkimiseen ja harjoittelemaan monipuolisesti hienomotorisia taitoja. Esi- ja alkuopetuksessa on keskeistä pistekirjoituksen ja lukemisen taitojen oppiminen. Oppilaalla vahvistuu samalla taitoja käyttää myös tietokonetta ja pistenäyttöä ja sen
pistekirjoitusmahdollisuutta.
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– Paperisten pistekirjojen lukeminen vapaa-ajalla ja kirjoittaminen Perkins-kirjoituskoneella vahvistavat luku- ja kirjoitustaitoa. Tietokone ja pistenäyttö eivät korvaa näitä taitoja, sanoo ohjaava
opettaja Marja Lounaskorpi.
– Pistenäytön rajattu, noin 40 merkin näkyminen kerrallaan ja mahdollisesti sanojen katkeaminen pisterivin lopussa edellyttää hyvää pistelukutaitoa. Pistenäytössä on myös perusteltua käyttää
8-pisteen braillemerkistöä 6-pisteen sijaan kirjoitustilan ollessa rajattu ja myös 8-pisteen merkistön
omaksuminen on selvästi helpompaa niillä, joilla
on hyvä pistelukutaito.
– Valteri Onervan tukijaksoilla mietitään jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti, mitkä asiat tukevat tietotekniikkaan siirtymisessä. Tavoite jokaisen kohdalla on siirtyä käyttämään tietokonetta, pistenäyttöä ja elektronisia oppikirjoja asteittain ja mahdollisimman aikaisin. Samalla helpottuvat koulunkäynninohjaajan ja opettajan opetustyö oppilaan omassa koulussa. Kotonakin voidaan auttaa helpommin kotitehtävien tekemisessä kun oppilaalla on tietokone käytössä.

Tukijaksot ja tietotekniset apuvälineet
Eskari–6. luokka
l tukijaksot pääsääntöisesti 2 kertaa lukuvuodessa
l ohjauskäynnit sovitaan paikallisen koulun kanssa vuosittain
l tietokone ja pistenäyttö ruudunluku
ohjelmineen haetaan sairaanhoitopiiriltä
ja koulutoimelta IT-apuvälineasiantuntijoiden lausunnolla
7.–9. luokka
l tukijaksot kerran vuodessa
l ohjauskäynnit vuosittain
l tietotekniset apuvälineet haetaan ITapuvälineasiantuntijoiden lausunnolla
Kelalta
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Kahdeksan pisteen järjestelmä tietokoneen pistenäytöllä
Tietokoneiden käyttö pistekirjoituksella vaatii perinteisen kuuden pisteen pistejärjestelmän lisäksi ns. kahdeksan pisteen
järjestelmän hallintaa. 8-pisteen järjestelmään siirtyminen edellyttää sujuvaa 6-pisteen luku- ja kirjoitustaitoa.
Erillisiä etumerkkejä (iso kirjain, numeromerkki) ei käytetä tietokoneen pistenäytöllä, vaan ne korvataan alapisteillä 7 ja 8.
Vasen alapiste on piste 7 ja tarkoittaa isoa
kirjainta ja oikea alapiste on piste 8 ja tarkoittaa numeromerkkiä.
Ison kirjaimen
merkki pistenäytöllä
l

Iso A-kirjain
pistenäytöllä
l
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pistenäytöllä
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Numero 1 pistenäytöllä
l
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Iina Aaltonen kertoo, että vanhempien kannustus harrastuksiin kouluvuosien aikana kannusti oppimaan myös arjentaitoja. Niistä taidoista on ollut
hyötyä myös koulunkäynnissä ja jatko-opiskeluun valmistautumisessa.
l
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Helmi touhuaa
Tänään Janni leikkii Helmin kanssa.

Sisaruussuhteissa harjoitellaan tärkeitä elämisen taitoja:
neuvottelemista, jakamista, riitelyä, anteeksi pyytämistä ja
antamista, huomioonottamista, hoivaamista, puolensa pitämistä sekä yhteistä leikkiä ja iloa. Sisaruussuhteisiin vaikuttavat sisarusten ikä, ikäero, sukupuoli, syntymäjärjestys ja
perheen elämäntilanne.
Helmi, heitä
pallo siskolle

Viisi
pientä
varvasta!

Piirrän
sinulle
selkään pallon
– pelataan
palloa!

Pallo
tulee! Ota
kiinni!.
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Tunnetko pistenuotit
– nyt voit oppia ne sähköisesti
Pistenuotit on pistekirjoituksen merkistölle perustuva nuottikirjoitus,
jonka avulla näkövammainen muusikko voi kirjoittaa ja lukea nuottikirjoitusta. Pistenuoteilla on mahdollista ilmaista kaikki samat asiat,
kuin visuaalisenkin nuottikirjoituksen avulla.
Teksti Leena Honkanen

P

ariisin sokeainkoulun oppilas Louis Braille kehitti pisteaakkoston eli Braille-kirjoituksen 1800-luvun alkupuoliskolla 16-vuotiaana koulupoikana. Hänen
käsialaansa on myös tällä hetkellä maailmanlaajuisesti käytössä oleva pistenuottikirjoitus.
– Pistenuottien tuottamiseen liittyvä teknologia on viime vuosina kehittynyt ja nuottien saatavuus on näin
parantunut, kertoo Joose Ojala, jonka
Metropolia Ammattikorkeakouluun
tekemä opinnäytetyö Pähkinänkuori
avautuu: pistenuottien sähköisen oppimateriaalin valmistaminen (2018),
tavoitteena oli kehittää sähköinen pistenuottien ja pistenuottiteknologian
oppimateriaali.
– Opettelemalla vaikkapa vain pistenuottien perusteet, näkövammainen
muusikko voi ilmaista itseään paremmin etenkin näkevien muusikoiden
kanssa musiikkia lukien ja kirjoittaen. Hän voi myös opetella materiaalia, jonka oppiminen ei korvakuulolta
olisi mahdollista tai se olisi kohtuuttoman haastavaa.

Sähköinen oppimateriaali
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n
alaisuudessa toimiva työryhmä, johon
Ojalan lisäksi kuuluvat näkövammainen musiikin maisteri Riikka Hänninen, käytännön asioita hoitava kult-
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tuurisihteeri Tanja Rantalainen sekä
ohjelmoija Ronja Oja, anoi ja sai viime
vuoden lopulla Jenny ja Antti Wihurin
rahaston apurahaa pistenuottien sähköisen oppimateriaalin toteuttamiseen.
– Riikka Hänninen on aiemmin kirjoittanut tiiviin käsikirjan Pistenuotit
pähkinänkuoressa. Työryhmämme tavoitteena oli kehittää tämän pohjalta
sähköinen pistenuottien ja pistenuottiteknologian oppimateriaali. Halusimme tehdä lähes kaikista tämän kirjan
sisällöistä tasaisesti vaikeutuvat tehtäväosiot. Valmis materiaali sisältää kuvauksen kulloisestakin käsiteltävästä
asiasta, taustoittavan sisällön vaadittavista musiikin teorian käytännöistä
ja ilmiöistä sekä tehtäväosion.
– Oppimateriaalin Wordiin tehtyä
kehitysversiota voi hyvin käyttää opetus- ja testikäytössä ilman internetalustaakin. Pistenuotit on toteutettu
materiaaliin niin, että ne näkyvät sokean käyttäjän pistenäytöllä sekä visuaalisina pistekirjoitusmerkkeinä tavallisella tietokoneen näytöllä.

Koekäytössä verkossa
– Sisällöllisesti valmiina oleva materiaali on tähänastisissa opetuskokeiluissani osoittautunut melko toimivaksi.
Nyt tarvitaan lisää testikäyttäjiä, koko
tiimin kaikki osaamisen alueet yhdistävää ideointia sekä aitoja ja mahdollisimman monipuolisia opetustilanteita.

Joose Ojala

– Tällä hetkellä uuden oppimateriaalin pohjalta on menossa ensimmäinen verkkokurssi, jonka sisältämissä
Skype-ohjaustuokioissa on mahdollista keskittyä kunkin yksittäisen opiskelijan toivomiin asioihin. Jos opiskelija esimerkiksi haluaa oppia lukemaan
yksiäänistä kuorostemmaa, opetuksen pääpainopiste on tämän tavoitteen saavuttamisessa ja siihen liittyvien taitojen ja osaamisen kartuttamisessa, Ojala kuvailee.
– Pistenuoteista on hyötyä kaikille
näkövammaisille musiikin harrastajille ja musiikin opiskelijoille. Myös näkövammaisia opettavat opettajat hyötyvät oppimateriaalista.
l Näkövammaisten Kulttuuripalve-

lu ry:n järjestämä ja Jenny ja Antti
Wihurin rahaston rahoittama pistenuottien itseopiskelukurssin ilmoittautuminen on voimassa toukokuun
loppuun saakka. Mikäli kurssista on
kiinnostunut, kannattaa lähettää
sähköpostia suoraan Kulttuuripalveluun osoitteeseen:
osallistun@kulttuuripalvelu.fi
Asiasta voi tiedustella myös suoraan
opettaja Joose Ojalalta sähköpostitse
osoitteesta: joose.ojala@gmail.com
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Hajuaistilla on omat
tärkeät tehtävänsä, vaikka se
tuntuu joskus vähäpätöiseltä
esimerkiksi kuuloon tai
näköön verrattuna. Haju
on läheisessä yhteydessä
tunteisiin. Se on myös
makuaistin välttämätön
kumppani. Itse asiassa
makuaisti olisi aika avuton
ilman hajuaistin apua,
sillä reilusti yli puolet
maistamastamme onkin
hajua.

Koiralla on
hajuaistinsoluja noin
neljäkymmentä kertaa
niin paljon kuin
ihmisellä. Se tietää,
kuka on kulkenut tien
reunaa, vaikka ketään ei
näkyisikään. Voi siis sanoa,
että koira näkee nenällään.
Pystyyköhän Kauno
löytämään hajuaistinsa
avulla naapurin Reinon sen
piilopaikasta?

Haa!
Tästä on
mennyt
Reino!

Haju
varoittaa

Sanotaan, että valitsemme
kumppanimmekin tuoksun
perusteella, niin hienovaraisen, että itsekään emme tajua, mistä on kysymys.

			 ja houkuttaa
Perhonen haistaa
kukan moninverroin
kauempaa kuin Erkki.

N

Teksti ja piirrokset Leena Honkanen

äkövammaisella lapsella hajuaisti voi toimia auttavana aistina, kun hän suunnistaa
kohti koulun ruokalaa ja havainnoi
tuoksuvia maamerkkejä reitin varrella. Ulkona tuoksumaailma vaihtuu vuoden kierrossa ja kertoo vuodenajasta. Tuomi tuoksuu monin
paikoin juuri nyt ja kesällä mattorannassa leijuu mäntysuovan puhdas haju. Kotona tuoksuu, kun laite-
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taan ruokaa, leivotaan siivotaan ja
pyykätään.

Haisiko ennen enemmän?

Keskiaikaisissa kaupungeissa kerrotaan olleen aikamoinen löyhkä.
Kun viemäreitä ei ollut, kaikki lika- ja
käymälävedet kulkivat avo-ojissa katujen vierillä. Ei ollut myöskään jätehuoltoa, joten mätänevät jätteet
toivat oman lisänsä hajujen sinfoniaan. Ja kun peseytymismahdollisuu-
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det olivat rajalliset, ihmiset ja vaatteet taisivat haista aika vahvasti.
Suomessa vesijohdot yleistyivät kaupungeissa 1800-luvun lopulla. Puhdasta vettä alkoi tulla kraanasta. Yleisiä saunoja perustettiin ja
kerrostalojen kellareissa saattoi olla pesutupa. Ihmisten oli paljon helpompi pitää itsensä ja asuntonsa
puhtaana ja lian hajut alkoivat hävitä. Sen sijaan saippuat ja kölninvedet leyhyivät ilmassa. Ruoka sai vielä jonkin aikaa rauhassa kärytä keittiöissä. Niinpä kerrostalojen käytävissä haisivat päivällisaikaan perheiden padoissa porisevien ruokien
aromit. Nykyisin monilla on liesituuletin, jonka kitaan höyryt ja tuoksut
liedeltä katoavat.

Haju herättää muistot

Haistaminen tapahtuu aivoissa samoissa osissa kuin tunteita ja muistoja käsitellään. Maakellarin tuoksu
tuo minulle aina mieleen lapsuuden
kesät mummon luona. Siellä kellari merkitsi ensisijassa paikkaa, jossa säilytettiin limukoria, silloin kun
sellainen oli hankittu – yleensä juhannukseksi. Kun kokkoa poltettiin, sain pinkaista hakemaan punaisen tai vihreän limupullon kylmästä
ja vähän kosteasta kellarista kolmen
oven takaa. Kellarin pimeys pelotti,
mutta palkintona oli ihana juoma –
kaiketi tuon ajan esanssia ja sokeria
– mutta sen taivaallisen maun tunnistaisin edelleenkin.
Tuoksumuistot ovat kuulemma niitä, jotka syöpyvät niin syvälle mustiin, että vanhana, kun jo moni asia elämän varrelta on painunut
unholaan, tuoksu kantaa ajatukset
kauas vuosien taa.
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Kesän hauskat hajut

K

esäinen tori on hyvä paikka teroitella hajunystyröitään. Vihannekset, hedelmät, kalat ja kahvikojut levittävät ilmaan
tuoksujaan. Jos menet kesällä torille, yritä löytää ainakin
torikahvila. Lämpimät lihapiirakat ja munkkipossut tuoksuvat vahvasti – ja tietenkin myös kahvi. Makkaragrilli on myös varma
nakki. Kesäisten päivien aikana voi koettaa bongata myös mattorannan
raikkaan tuoksun ja tietyömaan höyryävän asfaltin. Ja kukissa on valinnanvaraa: tuomi, sireeni, ruusu…
Haju myös varoittaa vaaroista. Jos ruoka tai kasvi haisee pahalta, se on joko pilaantunutta tai myrkyllistä.
Minun kalani ovat taatusti tuoreita,
haista vaikka!

Järjestä haistajaiset!

Ohjeet: silmatera.fi –>

nakkarila/lapsen-kanssa

Löysinpäs sinut! Tule alas
sieltä, niin leikitään.
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Riitta Kangasaho
– 30 vuotta näkövammaisten lasten opettajana
Kun näkövammainen oppilas unohtaa tukijaksolla opettajan

Teksti Kirsi Salonen

nimen, hän usein kutsuu opettajaa Riitaksi. Tämä on varsin hyvä veikkaus, sillä Riitta Kangasaho on ehtinyt ohjata
monta oppilassukupolvea Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri,
Onervassa – entisessä Jyväskylän näkövammaisten koulussa
– kolmikymmenvuotisen uransa aikana.

”Eläkevuosilta toivon
mahdollisuutta tehdä
kaikkea sitä mitä ei ole
ennättänyt tehdä työelämässä. Matkustelulle, teatterille, museoille, taidenäyttelyille sekä konserteille on
nyt enemmän aikaa.”
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R

iitta Kangasaho jää eläkkeelle kuluvan kevätlukukauden
jälkeen, mutta vauhtia riittää
vielä viimeisille metreille. Tällä
hetkellä hän työstää kollegansa Tarja
Eskosen kanssa uutta pisteaapista. Me
kollegat puolestamme yritämme tallentaa Riitan osaamista niin paljon kuin
mahdollista. Jopa hänen oppilaidensa
Pistekonelaulu nauhoitettiin, jotta seuraajatkin osaisivat sitä laulaa. Jyväskylässä pistekoneet siis laulavat jatkossakin ”RÖNKS, RÖNKS”.
– Pistekonelaulu syntyi eräällä tukijaksolla parikymmentä vuotta sitten. Jaksolla oli viisi sokeaa oppilasta ja kaikki olivat kovia laulajia. Oppilaat tykkäsivät keksiä itse lauluja ja
saman viikon aikana syntyi kaksi laulua. Toinen kertoi pistekoneesta ja toinen abakuksesta. Laulut olivat niin hyviä, että niitä on laulettu siitä lähtien
aina uusien oppilaiden kanssa. Lapset odottavat joka kerta tukijaksoilla sitä, kun saa laulaa Pistekonelaulua, ja kaikki saavat painaa samanaikaisesti pistekoneella kaikki kuusi pistettä alas ”RÖNKS RÖNKS” -kohdassa, kertoo Riitta Kangasaho.

Sattuma toi
näkövammaisten
opettajaksi
– Kun lähdin opiskelemaan erityisopettajaksi, ajatuksenani oli suuntautua kuulovammaisten opettamiseen,
mutta sinä vuonna kyseistä kurssia ei
järjestetty, joten päädyin näkövammaisten opettajakurssille. Loppujen lopuksi tämä koitui iloksi, sillä olin erikoistunut musiikkiin ja sitä osaamista
olen pystynyt hyödyntämään työssäni näkövammaisten oppilaiden kanssa, Riitta Kangasaho kertoo.
Jyväskylän näkövammaisten kouluun tultuaan Kangasaho työskenteli
ensimmäiset kaksi vuotta erityisluokanopettajana ja siirtyi sen jälkeen ohS i l m ä t e r ä

2 / 2 0 1 9

jaavaksi opettajaksi. Tässä työssään hän
on ajellut Suomea ristiin rastiin. Nykyisin navigaattorit ovat apuna, mutta ennen ohjeet kysyttiin puhelimitse
kouluilta ja sieltä saadut reittikuvaukset ja ajo-ohjeet olivat monenkirjavia.
– Ajo-ohjeista huomasi helposti,
onko opettajalla itsellään ajokorttia
vai ei. Joskus piti laskea maitolaitureita ja postilaatikoita päästäkseen perille. Monta kertaa eksyksissä ollessa piti
etsiä puhelinkioski ja soittaa koululle,
mutta aina lopulta pääsin perille. Joskus taas on ollut niin kiirettä, että ohjauskäynti on tehty eriparikengissä,
nauraa Riitta.

Elämään oppimista
– Näkövammaisten lasten varhaiskuntoutus ja apuvälineet ovat kehittyneet
hurjasti kuluneen kolmenkymmenen
vuoden aikana. Ennen lukulaitteet olivat harvassa ja lapset yrittivät pärjätä
kiikareilla tai suurennuslaseilla, valkoiset kepit eivät olleet jatkuvasti käytössä eivätkä äänikirjat olleet kaikkien
saatavilla. Nykyään esimerkiksi tietokoneet ja puhelimet ovat apuna jo pienillä oppilailla. Oikeastaan ainoa, mikä
on pysynyt samana, on Perkins ja pistekirjoitus, kuvailee Riitta Kangasaho.
Näkövammaisten lasten kasvatuksessa Riitta korostaa sosiaalisten taitojen sekä itsenäisen elämän taitojen
opettamista. Valterin ryhmätukijaksot tukevat omalta osaltaan myös näitä taitoja.
– Akateemisia taitoja jokainen lapsi oppii omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa. Niiden merkitys helposti korostuu liikaakin. Elämän ja lapsen tulevaisuuden kannalta on yhtä tärkeää tai
joskus tärkeämpääkin harjoitella sosiaalisia ja itsenäisen elämän taitoja. Itsetunnon ja pärjäämisen kannalta on
hyvä oppia elämään mahdollisimman
itsenäisesti. Vanhemmilla on iso rooli lasten sosiaalisten suhteiden kehitty-

misen tukemisessa.
– Valterin tukijaksot täällä Onervassa ovat merkityksellisiä oppilaille.
Erityisesti sokeat lapset kaipaavat toistensa seuraa ja vertaisryhmää. Oppilailla on paljon sellaista yhteistä jaettavaa ja keskusteltavaa, mitä ei välttämättä kukaan omassa koulussa ymmärrä. Se on hyvää vastapainoa oman
koulun arkeen. Jaksoilla syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita ja yhteyttä kavereihin pidetään puhelimitse tai vierailemalla toisten luona. Ennen vanhaan perheillä oli kalliita puhelinlaskuja, kun lapset soittelivat toisilleen.
Onneksi nykyään verkossa voi jutella
tuntikausia ilman minuuttilaskutusta.

Monipuolinen työsarka
Työvuosiensa aikana Riitta Kangasaho on reissannut Suomea ristiin rastiin, pitänyt perehdytyskursseja vanhemmille, avustajille ja opettajille sekä opettanut liikkumistaitoa. Hän on
tehnyt paljon yhteistyötä Pohjoismaisten näkövammaisten koulujen kanssa
sekä osallistunut näkövamma-alan seminaareihin ja kongresseihin monissa
eri maissa. Viime vuosina Riitan päätyönä on ollut sokeiden lasten tukijaksojen pitäminen sekä näkövammaisten lasten ohjauskäyntien tekeminen.
– Ohjaavan opettajan työssä yhteistyö vanhempien, oppilaiden, koulujen
ja kuntoutusohjaajien kanssa on ollut
antoisaa. Välitön, avoin keskusteleva ilmapiiri on voimaannuttavaa; tämä työ
on usein molemminpuolista saamista
sekä ideoiden jakamista. Lasten oppimisen iloa sekä uteliaita ja tutkivia käsiä on ihana seurata. Oppimateriaalien valmistaminen on kiinnostavaa ja
onnekseni saan tehdä vielä tämän Pisteaapisen, iloitsee Riitta Kangasaho.
Kirjoittaja on Riitta Kangasahon kollega
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervassa.
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Selviytymisen tiet
Millaiset ominaisuudet, keinot ja taidot auttavat selviytymään vastoinkäymisistä ja kriiseistä ja miten ihminen muuttuu tässä prosessissa.
Vastoinkäymiset ja ongelmat kuuluvat elämään, mutta
miksi toiset selviytyvät niistä paremmin, toiset huonommin? Se johtuu resilienssistämme, sanoo Soili Poijula
kirjassaan Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito.
Termille resilienssi on useita määritelmiä. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa kykyä sopeutua elämän eteen
heittämiin vaikeuksiin ja selviytyä niistä. Vaikka resilienssi ei alun pitäen olisikaan parhaasta päästä, resilienssitaitoja voi onneksi kehittää.
Jos ihmisellä on kykyä nähdä nykyhetken kriisi ja kärsimys osana laajempaa elämänkokemusta ja nähdä myös
epäonni ymmärrettävällä tavalla, vaikeudet eivät tunnu
ylivoimaisilta. Silloin hänellä myös riittää voimia ponnistella kohti parempaa ja hän säilyy toimintakykyisenä
apatiaan vaipumisen sijasta. Ja kun kriisistä on selviydytty, ihminen on oppinut jotain ja on entistä selviytymiskykyisempi, jos uusia vastoinkäymisiä ilmaantuu.
Maailmalla resilienssi-oppeja hyödynnetään monilla
elämänaloilla psykologiasta ja kasvatuksesta maanpuolustukseen. Poijulan kirja on ensimmäinen suomalainen tietoteos aiheesta. Se esittelee havainnollisesti resilienssin rakentumista ja tarjoaa lukijalle keinoja oman
resilienssin tunnistamiseen ja vahvistamiseen. LH

Soili Poijula
Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito.
Kirjapaja 2018.
266 s.
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Irja Mikkonen, Anja
Saarinen
Vertaistuki sosiaali- ja terveysalalla.
Tietosanoma 2018.
213 s.

Vertaistuen monet
ulottuvuudet
Ihmisen sairastuessa, vammautuessa tai muun
kriisin kohdatessa, ammattilaisten avun lisäksi myös vertaistuesta on paljon hyötyä. Saman
kokeneet vertaiset antavat toivoa ja auttavat selviytymään.
Joskus vertaistuki on ratkaiseva oljenkorsi elämän
kriisitilanteista selviytymiseksi. Tämän vammaisja potilasjärjestöjen toiminnassa mukana olevat
tietävät.
Irja Mikkosen ja Anja Saarisen Vertaistuki sosiaali- ja terveysalalla kuvaa, mitä vertaistuki on yksittäisen ihmisen kannalta ja miten se laajemmin
toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatuksessa.
Niukkenevien resurssien varassa toimivalle sosiaali- ja terveysalalle vertaistyöstä olisi paljon tukea ja hyötyä, mikäli ammattilaiset sitä osaisivat
arvostaa. Toki monesti osaavatkin, mutta edelleen
yhteistyössä on myös kitkaa.
Mikkosen ja Pajulan mukaan päämääränä tulee
olla ammattilaisten, vertaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö sekä tämän yhteistyön parantaminen ja ongelmakohtien purku. Ammattilainen toimii vertaistuessa ammattitaitonsa ja tietonsa perusteella, vertainen oman kokemuksensa. ”Ammattilaisten tuki ikään kuin auttaa ihmistä ulkoapäin ja vertaistuki jatkaa sisältäpäin”, kiteyttävät kirjoittajat. LH
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Make us great again
-kesäleirikutsu
Kohokohta kesään 2019 alkaa sunnuntaina 21.7.
ja käytännössä kesän huippu on ohitettu perjantaina 26. heinäkuuta. Kuten jo arvasit tämä on
Näkövammaisten liiton nuorten Make us great
again -kesäleirin ajankohta. Leiripaikasta ei ainakaan lopu virta, sillä olemme nuorisokeskus Marttisilla Virroilla.
Tietovisat kuuluvat leirille, mutta myös tähän
kutsuun saadaan pieni visa aikaiseksi.
1. Onko M.U.S.G.A -leirin ohjelmassa? a) suppausta b) resiinaretki c) saunahatun valmistus d) kuunnelma e) paljon muuta
2. Mitä perinteitä löytyy leiriltä? a) viimeisen illan
disko b) sauna & uinti c) leirinuotio d) viikkotehtävä
3. Mitä lauluja saatat kuulla heinäkuussa? a) Petteri punakuono b) Heilutaan c) Joulupuu on rakennettu d) Me ollaan nuoriso
Onneksi olkoon, vastauksesi oli oikein! Sillä kaikki
vaihtoehdot ovat tosia.
M.U.S.G.A on tarkoitettu kaikille 12–30-vuotiaille
näkövammaisille nuorille ympäri Suomea. Paikkasi
lunastat 180 euron osanottomaksulla.
l Hintaan sisältyy
majoitus, matkat, ruoat, leiriohjelma sekä paljon
naurua ja mahtavia ihmisiä.
l Ilmoittautumislomakkeen löydät www.nkl.fi/nuoret -sivuilta. Make us great again -kesäleirille tulee ilmoittautua viimeistään sunnuntaina 10. kesäkuuta.
l Lisätietoja leiristä antaa mielellään
Nuorisotoiminnan suunnittelijaTeemu Ruohonen
puhelimitse 050 596 5022
tai sähköisesti teemu.ruohonen@nkl.fi.
Tervetuloa mukaan näkövammaisten nuorten kesäleirille - make us great again!
l
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Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistä tukea
tarvitseville lapsille ja nuorille monipuolista harrastetoimintaa Helsingissä. Harrastusten myötä
opitaan liikunnallisia ja arkielämän taitoja, ryhmässä sekä yleisissä ympäristöissä toimimista. Lisäksi tutustutaan uusiin ystäviin!
Kunnon Huoneen liikuntaryhmissä saa liikkua
kuntosalilla, kiipeillä, uida sekä pelata erilaisia pallopelejä.
l Toiminnan Huoneen ryhmissä opetellaan ruoanlaittoa, tehdään monenlaisia kädentöitä ja tutustutaan kaupungin kohteisiin.
l Ryhmiä ohjaavat ammattilaiset huolehtivat siitä, että toiminta sopii jokaiselle ja kaikkien erityistarpeet on huomioitu. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat rauhallisen ympäristön ja lapselle soveltuvan ohjauksen. Toiminta on ikä- tai diagnoosirajoitteeton.
l Ryhmiin saa tulla tutustumaan ilmaiseksi ilman sitoutumista, tervetuloa!
l

Lisätietoa:
info@malary.fi/ 045 605 6165
www.malary.fi
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Ensimmäinen työpaikka
Teksti Ville Ukkola/Työelämäpalvelut/NKL ry

K

esätyö on monelle ensimmäinen kosketus työelämään, mutta tapahtuu työelämään siirtyminen sitten kesätyön kautta
tai jotenkin muuten, jokaisella on syytä
olla jonkinlainen peruskäsitys siitä, minkälaiset
säännöt työelämässä toimimista ohjaavat. Nuori
voi olla ensimmäisessä työpaikassaan haavoittuvassa asemassa, koska hän ei vielä omia oikeuksiaan tunne. Ensimmäinen työelämäkokemus on
kuitenkin tärkeä ja nuoren into hakeutua työelämään voi lopahtaa täydellisesti, jos hän tuntee
tulleensa vedätetyksi heti ensimmäisessä työpaikassaan.
Työnteko perustuu työsopimukseen ja kaikista työsuhteista tulisi laatia kirjallinen työsopimus
ennen työn alkamista. Kirjallisen työsopimuksen
voi nuori myös luetuttaa jollain luottamallaan taholla, esimerkiksi vanhemmillaan, saadakseen
enemmän tietoa siitä, mihin on sitoutumassa.
Kirjallisesta työsopimuksesta voi myös työsuhteen aikana tarkistaa, mitä on sovittu. Työsopimuksessa tulisi ainakin sopia siitä milloin työsuhde alkaa ja milloin se päättyy. Edelleen tärkeitä työsopimuksessa sovittavia asioita ovat muiden muassa palkan määrä, työaika, työpaikka
ja työtehtävät. Erittäin tärkeää on, että työsopimuksesta käy ilmi, keitä työsopimuksen osapuolet ovat. Työsopimuksesta kannattaa pyytää oma
kappale itselleen. Työsopimusta ei tule allekirjoittaa, ellei ymmärrä, mistä siinä on kyse.
Ennen kesätöiden alkua, tai mielellään jo ennen työhaastattelua, kannattaa selvittää mitä
työehtosopimuksella tarkoitetaan ja sovelletaanko sellaista omalla työpaikalla. Työlainsäädäntöön tutustuminen on myös hyvä idea. Jos työpaikalta löytyy luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, heidän juttusillaan on hyvä käydä. Heihin voi myös tukeutua, jos työpaikalla tulee on-
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gelmia. Työnantajaa työpaikalla edustaa työntekijän oma lähiesimies.
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työtehtäviin
perehdyttäminen ja vastuu siitä, että työtehtävien suorittaminen on turvallista. Työnantajan tehtävänä on myös huolehtia, että työntekijällä on
käytössään työssä tarvittavat turvavälineet. Työnantajan tulee tietenkin myös maksaa sovittu palkka sovitulla tavalla. Työntekijän tulee saada palkastaan erittely, josta voi tarkistaa mistä palkka
koostuu, ja mitä maksuja siitä on maksettu. Työntekijän kannattaa aina tarkistaa, vastaako palkka
sitä, mitä sovittiin.
Työntekijän tulee saapua töihin sovitusti ja
työskennellä työnantajan määräysten mukaisesti.
Työntekijän on tärkeää aina kysyä työnantajalta,
jos hän ei ymmärrä työnantajan ohjeita tai määräyksiä. Työaikana työntekijän tulee tehdä työtä ja lähestyä työnantajaa, jos annetut työt uhkaavat loppua kesken. Työajalla ei tule viettää aikaa kaverien kanssa seurustellen tai omaan puhelimeensa uppoutuneena. On erittäin tärkeää, että työntekijä ymmärtää millä tavoin työaika eroaa
vapaa-ajasta.
Myönteiset kesätyökokemukset luovat vankan
pohjan työuralle ja terveelle suhtautumiselle työhön. Sen takia on
tärkeää, että nuori tiedostaa jo ennen ensimmäistä työtään, mitkä
ovat hänen oikeutensa ja velvollisuutensa.

ville.ukkola@nkl.fi
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Sokeain lasten tuki ry

Tee hakemus
Yhdistyksen lomille voivat hakea alle 16-vuotiaat
lapset perheineen. Lomien matkakuluja omalla autolla
ei korvata, mutta juna- ja bussimatkat korvataan.
Lomalle voit hakea vaikka jo tänään. Voit myös ottaa yhteyttä ja pohditaan yhdessä, millainen loma olisi
juuri teidän perheellenne sopivin. Rilla Aura-Korpi,
info@sokeainlastentuki.com tai puh. 040 5211693

S

okeain lasten tuki ry järjestää lomia näkövammaisten lasten perheille. Kesä on lähellä ja kuluvan kesän lomat ovat jo suurimmaksi osaksi täynnä, mutta syksyllä on tulossa kaksi uudenlaista tapahtumaa:
l 14.–15.9. Hauska Landepäivä, Koivuniemen Herra,
Merikarvia, sokeille yli 7-vuotiaille koululaisille perheineen. Ilmoittautuminen 11.8.2019 mennessä.
l 25.–27.10. Kylpyläloma Kunnonpaikka, Siilinjärvi,
sokeat pienet lapset, joiden diagnoosi on Leber.
Ilmoittautuminen 23.9.2019 mennessä.
Näihin tapahtumiin pääsee mukaan vähintään
kuusi perhettä ja mukaan voit ilmoittautua, vaikka
perheenne olisi jo aiemmin osallistunut yhdistyksen lomalle.
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JJOONAS VÄISÄNEN

l

Näillä kesän ja syksyn lomilla on tilaa:
28.–30.6. Purjehdusloma koko perheelle saaristomerellä s/y Vahine
l 31.7.–3.8. Patikointia ja kullanhuuhdontaa, Lemmenjoki, Inari
l 4.–8.9. Jänissaaren syysseikkailu, Möhkö, Ilomantsi
l 5.10. Ponipäivä, Lemu
l 7.–8.11. Apuvälinemessut verkostojen kohtaaminen Lapinniemen kylpylä, kutsuvierastilaisuus
l 8.–9.11. Apuvälinemessut & liikuntamaa
ja Lapinniemen kylpylä, Tampere, perheille
l

Hakukaavake osoitteessa:
www.sokeainlastentuki.com
l
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Uusia näkökulmia näkövammaisuuteen
”Olen yksi Näkemättä kaunis yhteisön kirjoittajista, koska näkövammaisviestintä on yleisesti ottaen tunkkaista ja
konservatiivista. Muutamaa yksittäistä somepersoonaa lukuunottamatta täällä pitävät ääntä vain järjestöt omista
asioistaan. Kyllä se voi joitakuita kiinnostaakin, mutta entä ihan tavallinen arki? Tarvitaan tavallisia ihmisiä kertomaan toisille tavallisille ihmisille, millaista on olla ja elää
näkövammaisena. Tarvitaan ihmisiä rikkomaan agendaa
ja puhumaan niistä asioista, joista ei ole ennen saanut tai
voinut puhua. Tätä tyhjiötä minä yritän täyttää parhaani mukaan.” Näin kirjoittaa 24-vuotias Tuukka, joka on yksi Näkemättä kaunis -ryhmän sisällöntuottajista. Reipasta
tekstiä – ja varmasti aiheesta. Mutta mikä on tämä Näkemättä kaunis?
Näkemättä kaunis -kampanjan takana on ryhmä näkövammaisia, jotka haluavat muuttaa mielikuvia 2010-luvun näkövammaisuudesta. Ryhmän vapaaehtoiset sisällöntuottajat ovat eri-ikäisiä ja asuvat ympäri Suomea. He kertovat
Facebook-seinällään ja Instagramissa miltä maailma näyttää näkövammaisen silmin, mitä erityispiirteitä siinä on ja
mitä näkeviltä ehkä jää huomaamatta. He lupaavat myös
rikkoa tabuja ja puhua niistä asioista, jotka usein unohdetaan, kun keskustellaan vammaisuudesta.
Seuraa ryhmää Facebookissa tai Instagramissa: Näkemättä kaunis! Postaukset löydät myös aihetunnisteilla #näkemättäkaunis ja #näinköhän. Seinä on nyt auki myös kysymyksille ja keskustelulle.
Tampereen seudun Näkövammaiset ry koordinoi kampanjaa ja kutsuu yhteisöön mukaan uusia sisällöntuottajia. Jos
haluat olla mukana, ole yhteydessä: maija.boren@tsnv.fi

Uusia näkökulmia näkövammaisuuteen halusi avata myös
White Noise -yhteisötaideteos, joka oli keväällä esillä Helsingin
itäkeskuksessa Galleria Stoassa. Näillä kepeillä olisi kerrottavana
monta tarinaa.
l
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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.
Muista myös sähköinen Silmäterä-uutiskirje! Saat sen ilmaiseksi sähköpostiisi osoitteesta
silmatera.fi/silmatera-lehti/tilaa-silmatera-uutiskirje/

LI I T Y N JÄ SENEKSI Jäseneksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen vanhemmat. Vuosittainen jäsenmaksu on 15
euroa henkilöltä tai 25 euroa kahden vanhemman liittyessä. Jäsenmaksu sisältää Silmäterä-lehden.
1. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero			 Sähköposti
2. Jäseneksi liittyvän vanhemman nimi
Puhelinnumero 			

Sähköposti

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

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

Sähköposti

LI I T Y N Y HTEISÖJÄSENEKSI
Yhteisöjäsenen maksu on 20
Nimi

50

tai 100

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

Osoite
Puhelinnumero 			

Sähköposti

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

Sähköposti

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

5. Tilaan Silmäterä-uutiskirjeen sähköpostiin:

-lehti
koulu

• opiskelu

apuvälineet
ensitieto

• tutkimus

Arjen taidot

varhaiskasvatus

•

itsenäinen elämä
liikunta

• Harrastukset

vapaa-aika

•

perhe vertaistuki

Leiritoiminta

