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Kuvassa takarivissä: Kaneli (Manoel Pinto), Nisse (Juha Pulli),
Selja (Henna Tanskanen) ja Viherpippuri (Mikko Penttilä). Eturivissä Persilja (Anna-Riikka Rajanen), Rehtori (Timo Mann), rouva
Manteli (Minna Koskela) ja Kardemumma (Eeva Putro).

soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun maksuttoman ja
helppokäyttöisen verkkokoulutusohjelman.
Ohjelma koostuu kuudesta teemaosiosta, joista voi
halutessaan suorittaa vain osan tai koko kurssin. Jokaiseen
osioon sisältyy tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksyttävästi. Koko kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat
todistuksen. Kurssin voi suorittaa myös kahdella tasolla
riippuen opiskelijan taustasta tai tarpeista
Jos opiskelija haluaa todistuksen opinnoistaan, on niitä
suoritettava vähintään 50 tuntia. Yksittäisten opiskelijoiden kurssisuoritukset tarkistetaan ja todistukset kirjoitetaan kevätlukukaudella
Jos haluat kirjautua verkko-opiskelijaksi, luo oma tunnus Liikuntakeskus Pajulahden oppimisympäristöön Pajukkoon (Moodle), joka löytyy osoitteesta http://pajukko.
pajulahti.com/login/index.php

Joukulalenteri Tonttuakatemiasta
myös kuvailutulkattu versio

Ylen tämän vuoden Joulukalenteri Tonttuakatemia kertoo maailman arvostetuimmasta ja pöhköimmästä tonttukoulusta, jonka uusien tonttukokelaiden joukkoon päätyy vahingossa myös peikko.
Vauhdikas sarja alkaa, kun Kaneli-tonttu törmää mäkeä
laskiessaan peikkoon ja katkaisee vahingossa tämän hännän. Ehtiäkseen kouluun Kaneli ottaa peikon mukaansa,
koska uskoo Joulupukin voivan auttaa heitä. Joulupukki ei
kuitenkaan ole vielä Tonttuakatemiassa, ja Persiljaksi esittäytyvä peikko tulee vahingossa päätyneeksi oppilaaksi
joulutonttujen koulutusohjelmaan.
Sarjan 24 jaksossa seurataan, onko peikosta tontuksi
ja onnistuvatko Persilja ja Kaneli tapaamaan Joulupukin.
Urakka on täynnä kommelluksia, sillä Persiljan peikkous
meinaa paljastua muille tontuille joka käänteessä.
Tonttuakatemia on Kaisa Kuikkaniemen käsikirjoittama
ja Jussi Lehtomäen ohjaama. Sarjan on tuottanut Kaiho
Republic.
Kuvailutulkattu joulukalenteri näkyy Yle TV2:ssa sekä
Yle Areenassa. Digiboksin asetukset-valikosta valitaan
ensisijaiseksi äänikieleksi hollanti.

Liikuntakoulutusta
voi saada verkossakin

Liikunnallinen koulutus kiinnostaisi, mutta koulutuspaikka
on liian kaukana kodista tai aika ei ole sopiva. Mikä neuvoksi? Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Liikuntakeskus Pajulahti ovat kehittäneet tähän tarpeeseen

4

Valkoisella kepillä monta tarinaa

Kansainvälistä valkoisen kepin päivää vietettiin 15. lokakuuta (ruots. Vita käppens dag, engl. World White Cane
Day). Päivän tarkoituksena on tehdä tunnetuksi valkoista
keppiä ja kiinnittää suuren yleisön ja asiantuntijoiden
huomio näkövammaisten liikkumiseen sekä liikenteen ja
ympäristönsuunnittelun kysymyksiin sokeiden ja heikkonäköisten kannalta.
Valkoisella kepillä on monta tarinaa. Yhden tarinan
mukaan keppi sai valkoisen värinsä ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvulla, kun onnettomuudessa
sokeutunut englantilaisvalokuvaaja James Biggs keksi
vuonna 1921 maalata käyttämänsä tunnustelukepin valkoiseksi herättääkseen paremmin autoilijoiden huomion
liikenteessä.
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Tästä taistelusta lehtemme kertoo erään äidin mielipiteenä sen, että sitten kun
kovan työn jälkeen vanhempi saa lapselleen myönteisen päätöksen vaikkapa välttämättömästä kuntoutuspalvelusta, on senkin jälkeen jatkettava taistelua tämän
palvelun paikantamisesta omaan kuntaan ja jopa sen laadusta.
Ei ihme, että joskus teräslankakin katkeaa.
Julkinen sosiaalipoliittinen päätöksentekijä niin valtion kuin kunnankin tasolla
voisi kerrankin pysähtyä miettimään, mitä tapahtuu ja kuka hoitaa vammaisen
lapsen, hänen vanhempansa ja koko perheen, jos lanka katkeaa. Ja miten paljon
se tulee maksamaan.
Vanhemmat tarvitsevat tukea varsinkin tavalliseen arkeensa, arkisiin askareisiin,
viikonloppuihin, hieman aikaa omalle itselleen ja ehkä myös muulle perheelle,
ettei vammaisuus lepäisi koko perheen päällä 24/7.
Kuten eräs lapsi tässä lehdessä kysyy: Eikö
meidän perheessämme ole koskaan enää iloa?

Paino
Suomen Uusiokuori Oy
Silmäterä 1/2020
Ilmestyy viikolla 8
Juttuehdotukset
tiina.ruulio@silmatera.fi

Tiina Ruulio
päätoimittaja
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”On ollut viisainta
elää tätä hetkeä”
Erikoislapsi on rakas, mutta vaativa. Tässä jutussa kolme näkövammaisen lapsen
vanhempaa – yksi isä ja kaksi äitiä – kertovat, mistä he ovat ammentaneet itselleen
jaksamista vaikeina hetkinä läpi ruuhkavuosien ja miten perhe-elämä on sujunut.
Entä mitä taistelu byrokratiaa vastaan tukien saamiseksi on vaatinut?
TIINA RUULIO

Äiti Salla: Parasta on koti, perusarki
ja oma sänky
Hyvinkääläisellä Salla Kivelällä on uusperhe, johon kuuluu hänen lisäkseen mies
ja viisi lasta. Yksi lapsista, 9-vuotias Miko, on erityislapsi. Mikolla on näkö-,
kehitys- ja liikuntavamma.
Miko on läpikäynyt pikkupoikana yli 10 silmäleikkausta ja ison aivoleikkauksen vaikeahoitoisen
epilepsian takia. Se oli viedä kokonaan Mikon näön.
KIVELÄN PERHEALBUMI

M

iko on tätä nykyä iloinen ja empaattinen
neljäsluokkalainen.
Sallan muut lapset ovat 18-vuotias
Ville, 8-vuotias Mona, 5-vuotias Väinö
ja 3-vuotias Otso.
– Käänsimme perheessä uuden sivun kirjasta, kun
palasimme kummatkin työelämään elokuussa. Viimeksi
aviomieheni oli seitsemän kuukautta hoitovapaalla.
Minä palasin työhön jo vuoden alussa oltuani yhdeksän vuotta kotona hoitamassa Mikoa, kertoo Salla.
Koska Salla on ammatiltaan lastenhoitaja, hoitaa
hän lapsia käytännössä 24/7.
– Työssä ovat sentään työkaverit, hän naurahtaa.
Kun pahimmat ruuhkavuodet helpottavat, hänellä on
suunnitelmissa lähteä opiskelemaan uutta ammattia.
Kivelän uusperhe Viron Lottemaassa viime kesänä. Kuvassa
koko perhe vanhinta poikaa Villeä lukuun ottamatta.
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Ihminen jaksaa aika paljon pahimpinakin hetkinä.
Väsymys tulee sitten jälkeenpäin. Lapset myös antavat
paljon, vaikka raskasta välillä onkin.”
Pahimmillaan pojan silmiin piti tiputtaa 17 silmätippaa päivässä.
– Olen sitä mieltä, että ihminen jaksaa aika paljon pahimpinakin hetkinä. Väsymys tulee sitten jälkeenpäin. Lapset myös antavat paljon, vaikka raskasta välillä onkin.
Salla on oppinut arvostamaan pitkien sairaalajaksojen jälkeen kotia, perusarkea ja omaa sänkyä.
– Olen myös havainnut, että on viisainta elää vain
tätä hetkeä, koska en voi tietää, mitä huominen tuo
tullessaan.
Tämä ei tarkoita, ettei tulevaisuuden varalle kannattaisi suunnitella pikkubonuksia perheen tai Sallan ja hänen miehensä iloksi.
– Yritämme kerran puolessa vuodessa lähteä jonnekin kahdestaan yöksi tai kahdeksi.

Voimaa vertaistuesta

Silloin kun Miko vietti paljon aikaa sairaalassa, painoi
äitiä tunne siitä, että hän oli aina väärässä paikassa.
– Jos olin pitkiä aikoja sairaalassa, minulle tuli
tunne, että minun pitäisikin olla kotona muun perheen luona. Kotona taas ajattelin niin, että sairaalassahan minun paikkani nyt on.
Erääksi voimanlähteeksi Salla mainitsee vertaistukiryhmät. Hän on myös itse vetänyt erityislasten
tukiryhmää Hyvinkäällä kaksi vuotta ja osallistunut
Näkövammaiset lapset ry:n toimintaan.
– Ehkä tärkein asia näissä ryhmissä on se, että
kaikki ymmärtävät, mistä puhutaan. On niin paljon
ihmisiä, jotka eivät tiedä vaikkapa epilepsiasta tai
näkövammasta juuri mitään.
– Koska Mikolla on iso näkyvä läiskä kasvoissa,
sanoi kerran yksi isoäiti lapsenlapselleen uimahallissa, että lähdetään täältä pois, ettei se tartu.

Mustaa huumoria

Salla uskoo, että eräs lääke jaksamiseen on ollut musta
huumori, sinnikäs luonne ja kyky tasapainoilla ruuhkavuosien kaaoksessa.
S i l m ä t e r ä
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– Olen taistellut valtavasti poikani oikeuksien ja
etuuksien puolesta hallinto-oikeutta myöten. Koulussakin oli ongelmansa, kun opettaja ei hyväksynyt
luokkaan kuntouttajaa.
– Linja näyttää olevan nykyään se, että vain ne, jotka
jaksavat tehdä valituksia, saavat vammaisille kuuluvia
oikeuksia. En olisi jaksanut valittaa ilman aviomieheni
tukea. Kun heitin paperit lattialle ja aloin itkeä, hän nosti
minut ylös ja lohdutti, että kyllä tämä tästä järjestyy.
Vaikeimpina hetkinään Salla kertoo lukeneensa
erityislasten vanhemmille suunnattujen Leijonaemojen nettisivuilta tarinoita, joiden myötä hän tajusi,
että jollain on vielä huonommin asiat kuin hänellä.
– Mikon syntymän jälkeinen vuosi oli kuin pyörremyrsky, ja mietin vakavasti, miten voin löytää uutta
suuntaa elämälleni. Anestesialääkäri sanoi minulle
kerran ennen Mikon silmäleikkausta, että tekisi mieli
laittaa teidät kummatkin, niin äidin kuin pojankin,
uneen, jotta minäkin olisin voinut levätä.
Vieläkin arkeen mahtuu pudotuksia, vaikka asiat
ovatkin nyt paremmin.
– Vaikka silloin, kun katselin, miten lapset menevät kouluun itsekseen. Samalla hetkellä tajusin, että
Miko ei voi koskaan tehdä niin.

Positiivista

Positiivisiakin asioita tapahtuu koko ajan. Miko on
saanut vapaa-ajan avustajan, jonka kanssa hän voi
mennä vaikka elokuviin tai uimaan.
– Toinen iso asia on hoitoperhe, jonka luona Miko
voi viettää välillä aikaansa. Hienoa, että hänen ympärillään on muitakin aikuisia kuin me vanhemmat.
Minusta hänellä on oikeus siihen.
Salla toivoo pojalleen tällä hetkellä eniten omia
ystäviä.
– Aikuisena olisi hienoa, että hän pystyisi asumaan
tuetussa asumispalveluyksikössä itsenäisesti. Toivon
myös, että Mikon sisarukset pitäisivät hänestä huolta
sitten kun meitä ei enää ole. Tästä on jo puhuttukin
vanhemman pojan kanssa.
7

Isä Jyrki: Päätimme jaksaa yhdessä
vaimon kanssa
Naantalilainen Jyrki Grönlund on 19-vuotiaan Santerin isä. Hän kertoo, että Santeri
on hieno nuori mies, joka on tyytyväinen elämäänsä ja innokas opiskelemaan uutta.

S

e, että Santeri syntyi kuurosokeana, oli täysi
yllätys Jyrkille ja hänen vaimolleen.
– Aluksi luultiin, että Santeri on sokea,
mutta vähän myöhemmin huomattiin, ettei
hän kuulekaan mitään.
Jyrki Grönlund muistaa hyvin, kuin eilisen päivän,
minkälainen shokki vammaisen lapsen saaminen oli.
– Olin silloin erikoistumassa Porissa ja muistan,
kuinka reippaasti ajoin Porista Turkuun, kun vaimon
synnytys alkoi. Sitten tuli järkytys.
Santerin kuurosokeuden syytä ei tiedetä tänä päivänäkään. Se on anomalia, täysi mysteeri – ja äärettömän huono tuuri.
Jyrki Grönlund kertoo, että ensimmäiset pari viikkoa Santerin syntymän jälkeen oli lamaannuttavaa ja
masentavaa aikaa.
– Oikeastaan kävi niin, että Santeri nukkui hyvin
huonosti ensimmäiset seitsemän vuotta, hän heräsi
aina noin kello kolme tai neljä aamuyöllä. Olimme
vaimon kanssa hyvin väsyneitä varsinkin kun meille
syntyi toinen poika Eero 1,5 vuotta Santerin jälkeen.
Hän oli terve.

Yksi oma harrastus

Jyrki pysyi kuitenkin kasassa ja jaksoi käydä töissä
läpi vaikeiden vuosien. Tukena on ollut ennen kaikkea oma vaimo, joka teki pitkään puolipäivätyötä,
jotta saisi olla enemmän kotona.
– Päätimme yrittää jaksaa yhdessä Santerin synnyttyä. Jos olisin ollut yksin, en tiedä, miten olisin
jaksanut.
Olennaista myös oli yhdestä harrastuksesta kiinni
pitäminen. Jyrkille se on ollut lenkkeily.
– Monet asiat ovat tuntuneet erilaisilta lenkille lähtiessä kuin sieltä palatessa, hän kertoo.
Se, että Jyrki on ammatiltaan lääkäri, ei ole juurikaan auttanut siinä tilanteessa, kun perheeseen syn8

tyi lapsi, joka ei kuule eikä näe. Jyrki oli tilanteessa
ennen kaikkea isä.
– Ammatista on ollut hyötyä lähinnä silloin, kun
olemme keskustelleet Santerin asioista lääkärien
kanssa. Tapaamisia on järjestynyt ehkä paremmin.
Santerin asiat eivät ole hoituneet mitenkään helposti suhteessa kaupungin sosiaalipuoleen.
– Neuvottelutaitoja ja pitkää pinnaa on kyllä tarvittu. Toisaalta Santerille on käynyt hyvä tuuri, sillä
hän sai loistavan avustajan, joka on pysynyt hänen
vierellään koko lapsuus- ja kouluajan. Myös Santerin omat ala- ja yläasteen opettajat ovat vieneet Santerin kehitystä eteenpäin.
– Vaimon äiti auttoi meitä monta vuotta. Olen
hyvin kiitollinen tästä avusta.

Tulevaisuus…

Myös sosiaalisten kontaktien solmiminen on hankala
asia kuurosokealle nuorelle miehelle.
– Vaikka Santeri on oppinutkin paljon, niin hän
ei pohjimmiltaan tiedä, miten muut elävät, koska ei
näe. Se hankaloittaa sosiaalista elämää
Santeri on kommunikoinut viittomakielellä ja lukee
pistekirjoitusta. Myös muut perheenjäsenet osaavat
viittoa ainakin välttävästi. Isä kuvailee poikaansa tänä
päivänä hienoksi nuoreksi mieheksi, joka on innokas opiskelija ja tyytyväinen elämäänsä. Hän opiskelee kaupallisia aineita.
– Ajattelen paljon tällä hetkellä Santerin tulevaisuutta, millaiseen työhön hän voi ryhtyä ja koska itsenäistyminen alkaa. Luulen, että hänellä on mahdollisuus työllistyä oman yrityksen kautta.

19-vuotias Santeri ja hänen isänsä Jyrki retkeilemässä. Isän
mukaan Santeri on hieno nuori mies, joka on innokas opiskelemaan uutta.
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Ajattelen paljon tällä hetkellä Santerin tulevaisuutta,
millaiseen työhön hän voi ryhtyä ja koska
itsenäistyminen alkaa.”
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PUOLAKANAHON PERHEALBUMI

11-vuotias Miksu pitää uimisesta, ja sitä onkin harrastettu koko perheen voimin.

Äiti Sanna-Marja:
Kodista elämän keskipiste
Joensuulaisen Sanna-Marja Puolakanahon perheeseen kuuluu mies ja kolme
poikaa: 11-, 15- ja 16-vuotiaat Miksu, Samppa ja Jolle. Pojat haluavat esiintyä tässä
jutussa lempinimillään.

N

uorimmainen Miksu syntyi hyvin pienenä,
490 gramman keskosena.
– Heikkokuntoinen keskosvauvamme
tarvitsi tehohoitoa ja lisähappea 1,5 vuotta.
Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen tehohoito siirrettiin kotisairaalaan, kertoo Miksun äiti Sanna-Marja.

10

Miksulla on keskosuuteen liittyvä verkkokalvosairaus sekä neurologinen näkövamma. Keskosen keuhkotkin olivat hyvin heikot, ja ovat vieläkin. Infektioissa keuhko-oireet pitkittyvät vieläkin.
Miksulla on ollut valoisa luonne aivan keskoskaapista lähtien.
S i l m ä t e r ä
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Vanhempien kaikki voimavarat ovat kohdistuneet
perheeseen, josta on muovautunutkin hyvin tiivis
yksikkö.”
– Miksun haitat ja vammat ovat pysyviä, mutta
hän selviää elämässä niiden kanssa tuen avulla. Varsinkin keskus- ja yliopistosairaalasta saatu asiantuntija-apua on ollut meille todella tärkeää. Olimme
onnekkaita siinä, että Miksun lääkäri ja kuntoutusohjaaja pysyivät pitkään samoina.

Kriittinen vaihe kesti neljä vuotta

Oma perhe on ollut tärkein tuki sille, että äiti on
jaksanut hoitaa pientä keskospoikaansa ensin sairaalassa ja sitten kotona.
– Kaikki meidän vanhempien voimavarat ovat
kohdistuneet perheeseen, josta on muovautunutkin
hyvin tiivis ja läheinen yksikkö, äiti kertoo.
Kriittiset ajat kestivät noin neljä vuotta. Vertaistukea Miksun vanhemmat hakivat sopeutumisvalmennuskursseilta.
Kodista tuli oikeastaan koko elämän keskipiste,
tuki ja turva äidillekin, joka oli poikansa omaishoitaja ensimmäiset vuodet. Sitten Miksu sai omahoitajan ja pääsi päiväkotiin, esikouluun ja kouluun.
Ei kuitenkaan ongelmitta.
Arki oli aina välillä raskasta, mutta suurin palkinto tuli siitä, että arki rullasi.
– Raskain asia tässä kaikessa on ollut arjen tuen
saamisen vaikeus, miettii Sanna-Marja näin jälkikäteen.

Uinnista yhteinen harrastus

Puolakanahon vanhemmat pojat harrastavat aktiivisesti liikuntaa yhdessä isän kanssa. Asioita tehdään
myös yhdessä koko perheen kokoonpanolla. Uimisesta pitävät kaikki, ja niinpä viikonloput kylpylässä
ovat olleet perhe-elämän kohokohtia.
– Vanhemmat pojat tavallaan pelastivat meidät
vanhemmat. Emme voineet jäädä tuleen makaamaan huonoinakaan päivinä, kun kotona oli kuitenkin kaksi huolenpitoa vaativaa poikaa.
S i l m ä t e r ä
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Kriittisinä aikoina arkeen iloa ovat tuoneet mm.
erilaisten pienten ja suurten juhlapäivien viettäminen pehmolelujen syntymäpäivistä lähtien.
– Minä leivoin kakun, tehtiin synttärihatut ja sitten juhlat olivatkin jo pystyssä, Sanna-Marja naurahtaa.
Juhlat saivat alkunsa siitä, kun keskimmäinen
poika pyysi suoraan huolen keskellä, eikö perheessä
voisi olla joskus iloakin.
Oman aviomiehenkin kanssa mennään joskus
syömään tai elokuviin. Isovanhemmat ovat auttaneet silloin poikien hoidossa.

Uusi ystäväperhe löytyi

– Kun Miksu oli sairaalassa, loimme viikko-ohjelman sille, miten asiat hoidetaan ja kaikkien hyvinvoinnista pidetään huolta. Viikonloppuna mentiin yhdessä vauvan luokse. Sen lisäksi minä ajoin
Joensuusta Kuopioon ja takaisin kahtena päivänä
viikossa.
Sanna-Marja kertoo, että useat vanhat perhetutut ja ystävätkin hävisivät silloin, kun keskospojan
kanssa elettiin kriittisiä vuosia.
– Meidän voimavaramme menivät arjen pyörittämiseen ja yhteydenpito jäi. Muutamat läheiset
ystävyyssuhteet sentään säilyivät vuosien katkoksesta huolimatta, mutta lähipiiri kutistui väistämättä.
Uusi hyvä ystäväperhe, jossa on myös keskosena
syntynyt lapsi, löytyi kuitenkin myöhemmin.
– Minulle on merkinnyt myös valtavasti se tuki,
jota olemme saaneet Näkövammaisten liiton Iiriskeskuksesta ja Valterin Onerva-koulusta.
Sen sijaan kohtuuttomana Sanna-Marja on pitänyt sitä, kuinka paljon taistelua Miksun asioiden
hoitaminen on vaatinut.
Entä minkälainen esiteini Miksu on tänä päivänä?
– Poikani on ystävällinen, empaattinen ja hyvin
aurinkoinen, sanoo äiti.
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Periksiantamattomat
Erityislasten vanhemmat pelkäävät tutkimuksen mukaan eniten sitä, etteivät
pitemmän päälle jaksa hoitaa lastaan. Tästä syystä kokemusasiantuntija ja
erityisnuoren äiti Pia Ylisuvanto pitää erittäin täkeänä sitä, että vanhemmat
pyrkivät pitämään huolta itsestäänkin.
TIINA RUULIO / PERTTI JOKINEN

P

elko omien voimien riittävyydestä on vuodelta 2016 peräisin olevan tutkimuksen
mukaan erityislapsen vanhempien huoli
numero yksi.
Pia Ylisuvannon suurin henkilökohtainen pelonaihe on, että hän menettäisi lapsensa.
Seuraavaksi tulee pelko siitä, että lapsi ei koskaan
itsenäisty. Kaukana näiden jäljessä tulee pelko numero
3. Se on pelko syrjäytymisestä normaalista perheelämästä.
Tutkimuksen teki Taloustutkimus MTV:n tilaamana.
Omien voimiensa riittämättömyyden nostaa suurimmaksi huolenaiheeksi vanhemmista 65 prosenttia.
Pelon siitä, ettei lapsi koskaan itsenäisty, jakaa 52 prosenttia. Kolmannelle sijalle nousseen pelon tunnistaa
itsestään enää 19 prosenttia vanhemmista.

Lapsia autetaan, mutta kuka auttaa
vanhempaa?

Tutkimuksen tulokset hyväksyy pitkälle myös vertaistukiyhdistys Erityislasten Omaiset ELO ry:n perusPia Suvanto kertoo tavanneensa noin 300 erityisperhettä järjestöuransa aikana. Hän itse on kaksospoikien äiti.
Pojista toinen on 21-vuotias erityisnuori.
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Vanhemmat ovat joutuneet taistelemaan liian
monesta palvelusta, joista erityislapset ja -nuoret ovat
riippuvaisia.”
tajajäsen Pia Ylisuvanto, jolla itsellään on 21-vuotias
erityisnuori. Kaksospojan moninaiset ongelmat (mm.
näkövamma) johtuvat keskosuudesta.
Hän tietää todellakin mistä puhuu. Oman henkilökohtaisen kokemuksensa lisäksi hän on toiminut erityislasten ja nuorten ja heidän perheittensä vertaistuen kehittämistyössä sosiaali- ja terveysalan järjestössä yli viiden vuoden ajan. Tällä hetkellä hän luonnehtii itseään ”ylityöllistetyksi päätoimiseksi oman
perheen verkostotyöntekijäksi”:
– Minulla on sellainen käsitys, että erityislapsiperheiden vanhemmat unohtavat itsensä ja perustarpeensa auttaessaan lapsiaan. Kuormitustila kasvaa, kun palvelujärjestelmä ei toimi esimerkiksi asumisen, kuljetusten tai kuntoutuksen suhteen. Tämä
lisää vanhempien pelkoa siitä, että lapsen tarpeisiin
ei pysytä vastaamaan.

Palvelun laatu on heikentynyt

Ylisuvannon mukaan hän ja monet muut vastaavassa
asemassa olevat vanhemmat ovat joutuneet taistelemaan liian monesta palvelusta, joista erityisnuoret
ovat riippuvaisia. Tilanteet ovat vuosien saatossa tulleet hänen mielestään yhä vaikeammiksi, kun pitää
perustella välttämättömien ja lakisääteisten palvelujen oikeutusta. Sitä paitsi palvelujen laatutasokin on
hänen mukaansa laskenut.
– Nykypäivänä ei enää riitä, että vanhempi kovalla
työllä saa nuorelleen päätöksen vaikkapa välttämättömästä kuntoutuspalvelusta. Vanhemman on myös
kyettävä valvomaan palvelun laatua ja tarvittaessa saamaan se vielä kotiseudulle asti, jos sitä ei oman kunnan palvelutarjonnasta löydy. Erityisnuoren vanhemmuus onkin Suomessa tällä hetkellä vaativaa, hyvien
kirjallisten ja suullisten ilmaisu- ja verkostotaitajien
periksiantamatonta ja pitkäjänteistä työtä.
Eikä tämä ole suinkaan ainoa taistelu, mikä vanhempien tulee saattaa kunnialla päätökseen. RinS i l m ä t e r ä
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nalla kulkee koko ajan myös toinen, asenteita koskeva taistelu poikkeavuuden ja erilaisuuden hyväksymisen puolesta.
– Vanhempi ei häpeä erityislasta, vaan hän joutuu häpeämään yhteiskunnan reaktiota lapsen ja
perheen erilaista elämää kohtaan. Yhteiskunta vierastaa erilaisuutta kaikissa sen muodoissa ja yrittää
näin ollen tehdä jokaisesta kansalaisestaan ikään
kuin toistensa kopioita. Erityinen nähdään yhteiskunnassa kapein silmin. Nähdään vain hänen erilaisuutensa eikä hänen ainutlaatuista yksilöllisyyttään.

Hoitakaa itseänne

Ylisuvannon toinen poika on hoidosta riippuvainen koko ajan läpi elämänsä. Ylisuvanto tietää ja
tuntee juurta jaksain, miten raskasta erityislapsen
vanhemmuus on.
– Alkuvuosina lasten ollessa pieniä haaveilimme
mieheni kanssa, että pääsisimme kerran puolen
vuoden aikana nukkumaan tunturiin edes yhdeksi
vuorokaudeksi. Aina se ei toteutunut. Huippua olivat kahden yön irtiottoviikonloput Lapin tunturikeskuksiin.
Vuosia kestäneet univelat ja moneen asiaan yhtäaikainen jakautuminen johtavat monet vanhemmat
pahaan uupumistilaan. Niin kävi myös Pia Ylisuvannolle. Kun uni ei riitä, voimat loppuvat ja stressi hoitaa loput eli vie ruokahalunkin, joten kierre on valmis.
Hän suositteleekin kaikkia vastaavassa tilanteessa
olevia vanhempia pitämään hyvää huolta liikunnasta,
raikkaasta ilmasta, terveellisestä ravinnosta ja suhtautumaan itseensä lempeästi. Hyviä kokemuksia
hän on saanut nimenomaan eri verkkokursseista,
joita voi toteuttaa kotona omaan tahtiin.
Kuten myös vertaistuen piiriin hakeutumista:
– Perheemme tärkeimmät tukiverkostot ovat kollegaperheet eli toiset samanlaisessa elämäntilanteessa
elävät erityisperheet.
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Näkövammaiset lapset ry
puheenjohtaja
maija.somerkivi@gmail.com

Ylistyslaulu
sopeutumattomuudelle

K

aikkeen sopeutunut näkövammainen käyttää kaikkia asiantuntijoiden suosittelemia
apuvälineitä ja palveluita päivin öin. Turvallisuussyistä hän liikkuu aina avustajan
kanssa, kävelee rauhallisesti ja käyttää aina valkoista keppiä ja kypärää mahdollisten onnettomuuksien varalta.
Kenkinä hän käyttää vain paksupohjaisia tarralenkkareita, jotka hänen on helppo pukea ja joissa kaatumisen riski on pienin. Vaatteet ovat aina samanvärisiä ja
samanlaisia, jottei hän vain vahingossa pue päälleen
mitään omituiselta näyttävää.
Tavatessaan uuden ihmisen hän aloittaa keskustelun
heti kertomalla oman diagnoosinsa ja sen, miten toivoo itseään kohdeltavan. Kätevintä on kantaa mukanaan lääkärinlausuntoa, joka on käännetty yleisimmille kielille, jotta vastapuoli saa totuudenmukaisen
kuvan hänen toimintakyvystään. Hän käyttää sosiaaliset tilanteet hyväkseen pitämällä pienen yleisinfon näkövammaisuudesta Suomessa, jotta tietoisuus
asioista leviäisi yhteiskuntaamme.
Vammaansa sopeutunut liikkuu vain niissä ympäristöissä, jotka asiantuntijat ovat hänelle katsoneet turvallisiksi ja sopiviksi liikkua. Portaita tulee välttää niiden turvallisuusriskin vuoksi, eivätkä myöskään kovin
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mäkiset, hämärät, epätasaiset tai liian kirkkaatkaan
ympäristöt ole sopivia paikkoja. Hän ei tee itsestään
turhaa numeroa, vaan on tyytynyt kohtaloonsa ja siihen, mitä hänelle annetaan.
Onneksi minä ja monet muut olemme kapinallisia.
Teemme päätöksiä sen mukaan, mikä itselle, ei siis
yhteisölle tai asiantuntijoille, sopii. Joskus saatamme
kovaan ääneen vaatia meille parempaa palvelua tai
meidän ”erityistarpeidemme” huomioon ottamista.
Vaadimme, että rakennukset, joissa haluamme toimia, ottavat esteettömyyden paremmin huomioon,
teemme valituksia asiantuntijoiden päätöksistä tai
esitämme kehitysideoita päättäjille.
Toisinaan saatamme ihan vain piruuttamme tehdä
jotain sellaista, joka vammattomasta vaikuttaa täysin
hullulta ja jopa hengenvaaralliselta. Pyöräilemme,
jätämme kertomatta omasta vammastamme vaikkapa
nettikaverillemme tai harrastamme lajia, joka ei stereotyyppisesti ole mikään näkövammaislaji ja jossa
joudutaan siksi tekemään asioita hieman eri tavoin.
Rakastan olla kapinallinen ja sopeutumaton,
haluan elää itseni näköistä elämää. Tämän elämän
osana on vammani. Sen olen tietenkin hyväksynyt,
mutten silti halua vammani varjossa elää.
S i l m ä t e r ä
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STELLA OJALA / AMOS ANDERSON ART MUSEUM

tai teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja
leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa.

Kevään sunnuntait klo 16–18:
26.1. Korupaja
Anna Rukko opastaa korujen tekoon koko perheelle suunnatussa pajassa.

Vierailu Amos Rexiin
Näkövammaisten lasten perheille on varattu opastettu
näyttelykierros Amos Rexin Birger Carlstedtin (1907–
1975) näyttelyyn lauantaina 14.12.2019 klo 11.00. Kierros kestää noin tunnin.
Birger Carlstedtin elämäntyötä esitellään taiteilijan koko
tuotannon 1920-luvun abstrakteista kokeiluista aina
1950-luvulta alkaneeseen konkretistiseen kauteen saakka.
Carlstedt oli suomalainen modernismin edelläkävijä, abstraktin taiteen uranuurtaja, joka työskenteli maalauksen
lisäksi mm. sisustussuunnittelun, muotoilun ja lavastuksen parissa.

26.4. Kysy näkövammaiselta
Nyt on mahdollisuus kysellä näkövammaiselta aikuiselta
mieltä askarruttavat kysymykset.
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.
Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.
Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.
LEENA HONKANEN

Birger Carlstedt, Corrida, 1962.

15.3. Millaista kuntoutusta näkövammaiselle lapselle?
Näkövammaisten liiton Iiris-keskuksesta kuntoutusohjaaja
kertomassa, missä vaiheessa kuntoutukseen kannattaa
hakeutua ja mitä kurssit antavat näkövammaiselle lapselle, vanhemmille ja sisaruksille.

Näkövammaiset lapset ry kustantaa sisäänpääsyn ja opastuksen koko perheelle. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, opastetulle kierrokselle mahtuu 25
henkilöä.
Amos Rex sijaitsee Lasipalatsissa Helsingin keskustassa.
Esteetön sisäänkäynti sijaitsee Lasipalatsinaukion puolella.
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä:
www.silmatera.fi/toiminta

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokko
treffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1,
00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-
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Lähetä sähköinen
joulukortti
Netistä voit ladata Näkövammaiset lapset ry:n ilmaisen
sähköisen joulukortin, jonka on kuvittanut Silmäterä-lehden entinen päätoimittaja Leena Honkanen.
Lähetä kuva ystävillesi ja kuuntele, mitä lapsi kertoo
kortista.
Linkki: www.silmatera.fi/hyvaa-joulua

15

LEENA HONKANEN

Sisukerho kokoontuu
Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammaisille
lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luovia liike- ja pariharjoituksia erilaisten aistivälineiden innostamina. Leikin
lomassa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa.
Kerho on ilmainen lapsille.

Uusien kerholaisten ilmoittautumiset:
www.silmatera.fi/toiminta

LEENA HONKANEN

Kerho kokoontuu keväällä kerran kuukaudessa tiistaisin
kello 17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toimistolla.
Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. Kerhopäivät
ovat 21.1., 25.2., 17.3., 21.4. ja 19.5.

Oo mun kaa!
Oo mun kaa -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)
7.1., 4.2., 3.3., 7.4. ja 5.5.

Jyväskylä

PIXABAY

Näkövammaisten lasten perheille järjestetään opastettu
kierros Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorlan planetaarioon lauantaina 25.1.2020 klo 11.00. Osoite on Väisäläntie 20, 21500 Piikkiö. Kuvaileva kierros kestää noin tunnin.
Mielenkiintoista tietoa lapsille ja
aikuisille tähtitieteestä, kaukoputkia ja paljon muuta. Nyt on
mahdollisuus kysellä kimurantit
kysymykset tähtitieteen asiantuntijalta!
Käy tutustumassa ennakkoon:
http://tiedekeskustuorla.fi
Ilmoittautumiset 12.1. mennessä:
www.silmatera./toiminta
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Tampere

kerran kuukaudessa maanantaisin kello 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
13.1. Hohtokeilaus, 3.2. Säävarauksella pulkkamäki, ystävänpäivä kerhotilassa, 2.3., 6.4. ja 4.5.

Turku

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
8.1. Elokuvakerta Risto Räppääjä ja pullistelija, 12.2. Lautapelit ja nyyttärit, 11.3. Teemana Japani, 8.4. Keramiikkapaja ja 13.5. Jäätelömeiningit Jokirannassa
Uusien kerholaisten ilmoittautuminen:
www.silmatera.fi/toiminta
Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola,
p. 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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LEENA HONKANEN

Vierailu Tiedekeskus
Tuorlaan

kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
16.1., 13.2., 12.3., 16.4. ja 14.5.

LEENA HONKANEN

Keväällä tulossa…
Pohjois-Suomen leiri
15.2.–16.2.2020
Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkömonivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa yhteistä liikuntaa koko perheelle, rentoutumista ja vertaistarinoita.
Mukaan mahtuu 10 perhettä.
Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 20 e
- aikuinen 40 e
- lapsi yli 4v. 20 e
- alle 4-vuotias ilmainen
Aloitus on lauantaina klo 10.00 ja leiri loppuu sunnuntaina
lounaaseen klo 12.00. Pitkämatkalaisten on mahdollista
yöpyä perjantai-lauantai välinen yö hintaan, 50 e/aikuinen (sisältää lauantain aamiaisen).
Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla sporthotellin standard 2-4 hengen huoneissa sekä ohjelman.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.

LEENA HONKANEN

Hakemukset 13.1.2020 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen
10.4.–12.4.2020
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu, jossa
lapset ja vanhemmat touhuavat yhdessä. Leirin yhteydessä järjestetään lasten oma maalipalloturnaus. Maalipallon lisäksi viikonlopun ohjelmassa on soveltavaa liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja leppoisaa yhdessäoloa vertaisten kanssa.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä
ja ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. Osallistujat
valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Voit osallistua ainoastaan lauantaipäivän turmaukseen
klo 11–17, ilman yöpymistä.
Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50 e
- aikuinen 120 e
- lapsi yli 4v. 40 e
- alle 4-vuotias ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi vuorokautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Aisti Sport ry:n kanssa.
Hakemukset 8.3.2020 mennessä.
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Vanhempien viikonloppu 18.4.–19.4.2020
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 18.4.2020
Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
ros Hämeen linnassa, luvassa tarinoita linnan menneisyydestä. Yhteinen buffetillallinen nautitaan klo 18.30 rauhassa rupatellen.
Hinta: 65 e/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja
puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauantaina
kahvitori, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen)
sekä ohjelman. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15
lähtien.
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 8.3.2020 mennessä.

LEENA HONKANEN

Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten
vanhemmille, varaa hyvissä ajoin mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. Mukaan voit tulla, vaikka lapsesi olisi
jo aikuisiän kynnyksellä. Viikonloppu tarjoaa omaa aikaa
vertaisvanhempien parissa, antoisia keskusteluja, rentoutumista ja maukasta ruokaa. Hotelli sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman läheisyydessä eli sinne on helppo
saapua myös julkisilla eri puolilta Suomea.
Viikonloppu aloitetaan leppoisasti kahvitorilta klo
10.00. Klo 10.30 on yhdistyksen vuosikokous, jonka yhtey
dessä myös ripaus historiaa yhdistyksen 50-vuotiselta taipaleelta. Klo 14.30 on ryhmälle varattu opastettu kier-

Näkövammaisten lasten perheiden juhla
Yhdistyksen perustamisesta 50 vuotta!
Näkövammaiset lapset ry:n omaa juhlapäivää vietetään
lauantaina 6.6.2020 Scandic Aulangolla Hämeenlinnassa.
Markkinahumua, kädentaitoa, liikuntaa, pelejä, leikkejä,
tietoiskuja, vertaistukea ja paljon muuta. Tapahtuma on
suunnattu kaiken ikäisten näkö- ja näkömonivammaisten
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lasten ja nuorten perheille. Yhden päivän aikana kohtaat
eri toimijoita, kuulet ajankohtaisia aiheita ja vietät hauskan kesäpäivän.
Tapahtumassa mahdollisuus yöpyä 6.–7.6.2020.
Merkkaa päivä jo kalenteriin!
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Markus
Tihumäki

Kasvua ja
kasvattamista

O

lin alakoulun kuudennella luokalla, kun
terveystarkastuksessa huomattiin, että
oikeassa silmässäni oli huono näkö. Sitä
ihmeteltäessä huomattiin myös, että
vasen silmäkin alkoi menettää normaalia näkökykyään. Minulla todettiin näköhermojen surkastuminen,
mutta syytä ei tiedetty.
Lyhyessä ajassa sosiaalisesta ja liikunnallisesta normaalista pojasta tuli varovainen, kavereista vetäytyneempi ja koulun penkillä eturiviin pakotettu erilainen nuori.
Harrastin normaalisti lento- ja jalkapalloa, mutta
nyt en enää voinut. En kuitenkaan halunnut olla erilainen; harva nuori haluaa. En suostunut ottamaan apuvälineitä kouluun, valkoinen keppi ei tullut kuuloonkaan omalla kotiseudulla. Varmasti tuttua monellekin.
Tein siis elämästäni vaikeampaa ja raskaampaa, mutta
toisaalta: kasvoin ajan myötä siihen, mikä olen nyt.
Tänään, 12 vuotta myöhemmin, olen itsenäinen,
sosiaalinen ja aktiivinen sokea. Opiskelen yliopistossa, olen päässyt paralympialaisiin tuhansien ihmisten eteen, teen töitä muun muassa näkövammaisten
nuorten ja tiedotuksen parissa. Haluan olla vertaistukijana, jotta sellainen nuori kuin minä 12 vuotta sitten voi jonain päivänä olla ylpeä itsestään.
Näkövammaisuus on antanut enemmän kuin on
ottanut. Se antoi aluksi kipuja, mustelmia ja kyyneS i l m ä t e r ä
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liä, mutta niin sen pitää antaakin, jotta jonain päivänä olet vahvempi. Jos jonain päivänä häpesin olla
näkövammainen tai julkisesti ”oikeen sokeen” seurassa, nyt ymmärrän, miksi joku toinen saattaa kokea
samalla tavalla.
Pitää olla itsensä kanssa sinut, jotta voi olla onnellinen siitä mitä tuo ”itse” on. Siihen ei kasveta hetkessä. Minulla se vei kuusi vuotta.
Tiedän hyvin, että tämä lapsen vaatima kasvuaika
on raskasta myös vanhemmille. Minuakin on kehotettu ja jopa pakotettu ottamaan apua vastaan, mutta
niin kauan kun sitä ei itse halua ottaa, siitä saattaa olla
enemmän haittaa kuin hyötyä.
Mielestäni nuoren pitää antaa kävellä vaikka ojaan,
kulkea hölmön näköisenä autotien reunassa, kun ei
ilman keppiä erota lumisesta maastosta pyörätietä.
Pitää antaa törmätä koulun käytävällä ihmiseen, pitää
antaa sotkea sormet tehdessään voileipää. Vain näiden
opetusten kautta oppii olemaan itsenäinen ja vahva.
Jos kaikkeen pakotetaan ja kaikki tehdään puolestasi,
sinusta ei sellaista tule.
Kun tapaan 20-vuotiaita, jotka näkövammansa
vuoksi eivät ole pitkään aikaan uskaltaneet kaataa
maitoa lasiin (koska eivät ole saaneet sitä tehdä) tai
tehdä mitään muitakaan elämiseen vaadittavia perusasioita, huomaan arvostavani sitä, millaiseksi olen itse
kasvanut – tai saanut kasvaa.
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AMANDA HAANPÄÄ

Albert kertoo, että koulun
aloittaminen oli jännittävää,
mutta ei lainkaan pelottavaa.

Kouluavustaja on aarre,
mutta ehkä myös jarru
PERTTI JOKINEN

Kouluavustaja on näkövammaiselle lapselle
suoranainen taivaanlahja. Mutta voiko
hän samalla olla myös pieni jarru lapsen
sosiaalistumiselle? Hänhän on mukana koko
ajan, myös siis tavallaan lapsen ja hänen
luokkatovereittensa välissä.
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Digiaika ei yllä kaikkialle

Koulusta kantautuneiden tietojen ja Albertin kertoman mukaan muut lapset ovat ottaneet pojan kaverikseen oikein hyvin; monet olivat jo eskarista tuttuja
ennestään. Lapset pyrkivät auttamaan Albertia vähän
joka paikassa.
–Toivottavasti eivät jopa liikaa, Haanpää pohtii.
Hän kertoo pohtivansa sitäkin, millä tavalla Albertin
luokkatoverit ja heidän vanhempansa ovat olleet valmiit kohtaamaan täysin sokean lapsen. Onko se ollut
ehkä heille stressi, kun on pitänyt valmistautua siihen
jollakin tavalla, joko henkisesti tai sitten tiedotusvälineistä tietoa etsimällä?
Niin tai näin, pääasia on, että Albertin koulutien
alku on sujunut varsin sutjakkaasti ja poika on intoa
täynnä pistekirjoituskoneensa äärellä. Se on nimittäin
hänen tärkein apuvälineensä, tuttu jo eskarin ajoilta.
Amanda Haanpää kehuu poikansa taitoja sen käytössä, mutta ihmettelee samalla koneen antiikkisuutta.
S i l m ä t e r ä
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Sen kuudella painikkeella muodostetaan aakkosia,
mutta nämä näppäimet ovat niin raskaita, että aikuisellekin niiden painaminen käy työstä.
– Näin on, vaikka kaikki muu ympärillä digitalisoituu lujaa vauhtia, Amanda Haanpää huokaa.
AMANDA HAANPÄÄ

T

ällainenkin ajatus on tullut ekaluokkalaisen
Albert Karlssonin äidin Amanda Haanpään
mieleen, kun täysin sokea Albert aloitti koulunsa syksyllä Vaasassa. Mutta vain tullut mieleen, ei jäänyt sinne asumaan ja kalvamaan.
Kouluavustajan merkitys lapselle on joka tapauksessa niin vastaansanomattoman suuri, että sen antamaa turvaa niin lapselle kuin hänen vanhemmilleen ei
Amanda Haanpään mielestä voi liikaa ylistää.
Muutenkin hän arvostaa korkealle sen paneutuneisuuden, jolla koululaitos raivasi esteitä pois Albertin koulutieltä. Lapsi sai eskarista tutun avustajan, ja
viikko ennen koulun alkamista Albert kävi opettajansa
kanssa kahteen pekkaan tutustumassa tulevaan luokkaansa ja koulun tapoihin.
–Minusta koulussa oltiin nyt vakavasti valmistauduttu ottamaan vastaan näkövammainen lapsi. Siirtyminen eskarista kouluun oli paljon helpompaa kuin
aikanaan päiväkodin aloittaminen, Haanpää arvioi.
Totta kai Albertin koulu hallitsi koko kesän Haanpäiden perhe-elämää, jos ei ihan joka päivä niin ainakin silloin tällöin esiin putkahtaen. Siitä puhuttiin,
Albert kyseli erilaisia asioita, ja odotti…
–Itse asiassa olin hieman yllättynyt, ettei Albert
kuitenkaan jännittänyt enempää. Hän lähti kouluun
oikein reippaasti.

”Jännää muttei pelottavaa”
Näinä päivinä kunnioitettavat seitsemän vuotta täyttävän Albert Karlssonin koulunkäynnin aloittaminen sujui
pojan itsensäkin mielestä kivasti:
– Jännää oli mutta ei yhtään pelottanut, Albert
sanoo.
Tässä suhteessa pikkumies on ihan tavallinen lapsi.
Kaikkia koulunkäynnin aloittaminen vähän jännittää.
Täysin sokealla Albertilla olisi saattanut olla syytä kyllä
pieneen pelkoonkin, mutta se poistui sillä, että avustaja oli etukäteen tuttu samoin kuin muutamat lapset
esikoulusta.
– Avustaja on kiva ja myös opettaja on kiva, Albert
jatkaa koulu-urakkansa ensimmäisen kuukauden analysointia.
Mistä aineesta olet pitänyt koulussa eniten?
– Lukemisesta. Matikka on tylsintä, Albert vastaa
eikä liene ikäluokassaan yksin mielipiteensä kanssa.
Albertin kodista kouluun on parin kilometrin matka.
Pitää kysyä pojalta, miten tämä taival taittuu. Omalla
kotipihalla hän mennä viipottaa vapaasti, mutta koulutie on pitkä ja vähän vaarallinenkin.
– Isä tai äiti vie, ja isä tai äiti hakee, kuuluu reipas
vastaus.
Näin nyt aluksi. Albertin äiti kertoo, että kevätlukukaudella ajatellaan myös taksikyydin mahdollisuutta.
Albert saisi ehkä tätä kautta vähän rohkeutta lisää, ja
vaihteluakin, etteivät äiti ja isä olisi aivan joka hommassa mukana.
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OPPIMIS- JA OHJAUSKESKUS VALTERI

Ei vielä täydellistä
Ihan kaikkialla Suomessa ei vammaisen lapsen koulunkäynnin
aloitus suju yhtä hyvin kuin Strömsössä. Yhdenvertaisuus ja
tasa-arvo eivät toteudu vielä täysin.
PERTTI JOKINEN

Magnilink TAB tablet
-ratkaisun mahdollisuudet luokkatyössä
ovat todella moninaiset.
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P

ääsääntöisesti vammaisten oppilaiden asiat
ovat maassamme suhteellisen hyvässä
kuosissa. Lapsilla on keskimäärin toimiva
tukiverkosto. Mutta vielä riippuu liian paljon kunnasta ja sairaanhoitopiiristä, miten oppilaan
koulu- ja apuvälineasiat on järjestetty:
– Osassa sairaanhoitopiirejä oppilas saa sairaalan
kautta hyvin kattavat apuvälineet, ja toisessa kunnassa
koulut joutuvat hankkimaan laitteet itse sekä miettimään hyvinkin spesifejä kysymyksiä esim. näkövamman kannalta, kertoo tilanteesta Valterin näkövammaisten ohjaava opettaja Tuija Piili-Jokinen.
– Kun asioita käydään yhdessä oppilaan koulun
kanssa läpi, löytyy niihin yleensä yhteinen ymmärrys siitä, missä lapsen etu toteutuu. Tätä kautta riittävä avustajaresurssi ja sopivat apuvälineet yleensä
löydetään, toteaa Piili-Jokinen.
Sellaistakin on kuitenkin tosielämästä kerrottu, että
näkövammainen lapsi on tavannut avustajansa ensi
kerran vasta koulunkäynnin jo alettua. Ei taida olla
paras mahdollinen ajoitus tutustumiselle?
– Näinkin saattaa jonkun oppilaan kohdalla asia
olla. Näkövammaisilla oppilailla koulunkäynnin tuki
on tällä hetkellä kuitenkin hyvällä mallilla, ja pääsääntöisesti avustaja-asiat ovat hyvin. Avustajan tehtävät
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ja työaika on määritetty oppilaan tuen tarpeista lähtien. Asia vaatii tietenkin töitä onnistuakseen, PiiliJokinen sanoo.

Kaikkia lapsia vähän jännittää

Kaikkia lapsia koulunkäynnin ja tietenkin myös ylempien asteiden opetuksen aloittaminen aina vähän jännittää. Voisi kuvitella, että vammaista lasta jännittäisi
vielä enemmän kuin muita.
Asiantuntijan mielestä ei asianlaita ole kuitenkaan
välttämättä näin yksinkertainen:
– Lapset ovat kuitenkin kaikki erilaisia ihan siitä
riippumatta, onko heillä jonkin vamma tai ei. Osa
odottaa koulun alkua innolla, osalla se saa aikaan
nipistelyä mahan pohjassa, sanoo Tuija Piili-Jokinen.
Hänen mukaansa näkövammaisen oppilaan koulupolun eteen tehdään moniammatillisesti töitä. Lasta
tuetaan eri ammattilaisten voimin, jotta edessä oleva
polku tasoittuisi:
– Kuntoutusohjaaja käy esimerkiksi kesällä oppilaan kanssa uudella koululla ohjaamassa liikkumistaitoa, jolloin tiloihin on helppo tutustua talon ollessa
tyhjä. Koulun alkuviikkoina oppilas saa lisää ohjausta
niin sisätiloissa kuin koulun pihassa liikkumiseen,
koulumatkaan sekä apuvälineiden käyttöön. Myös
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Ohjaava opettaja Tuija Piili-Jokinen näkövammaisten oppilaiden tukijaksoluokassa.

näkövammaisten ohjaava opettaja on hyvin usein
ohjauskäynnillä oppilaan koululla tai päiväkodissa
ja mukana oppilaan HOJKS- tai oppimissuunnitelmapalaverissa, joko keväällä tai syksyllä tai molemmissa, kertoo Piili-Jokinen nykyisistä käytännöistä.
Hän ei myöskään usko, että vamman laadulla olisi
jokin olennainen merkitys lapsen sopeutumiselle.
Hänen mielestään on selvää, että sosiaalisten taitojen sekä arjen taitojen osuus ovat kaikenikäisillä oppilailla, vammasta riippumatta, tärkeässä roolissa kognitiivisten taitojen ohella.
Mutta yhdessä asiassa näkövammaisilla on hänen
mielestään eräänlainen erityisasema:
– Erityisen tärkeää on, että opettaja käyttää ryhmäytymiseen ja oppilaiden ryhmätaitoihin vielä enemmän aikaa kuin yleensä, jotta näkövammainen pääsee
lähikontaktiin muiden oppilaiden kanssa.

olisivat koulussa vielä alttiimpia uhreja kuin vammattomat.
Piili-Jokinen ei kuitenkaan tätäkään väitettä ihan
suoraan hyväksy. Hänen mukaansa kiusaamisen erityinen kohdentuminen vammaiseen on pikemmiten
poikkeus kuin sääntö:
– Yleensä oppilas otetaan hyvin mukaan, mutta se
on totta, että oppilaiden kiinnostuksen kohteet eriytyvät, ja tämän kautta osa luokkakavereiden ja samanikäisten maailmasta ei aina kohtaa. Tämä tulee esille
vanhempien ja oppilaiden puheissa, mutta se koskee kuitenkin enemmänkin vapaa-aikaa kuin koulua, Piili-Jokinen sanoo.
Hänen mukaansa luokkakaverit ovat yleensä hyvin
kiinnostuneita näkövammaisen oppilaan apuvälineistä.
– Kun muut oppilaat tietävät, miksi jollakulla on
vaikkapa suurennuslasi, he innostuvat koittamaan
sen toimivuutta ja huomaavat tätä kautta sen merkityksen kaverilleen. Tämä jos mikä lisää tasavertaisuutta luokkaan.

Kiusaaminen ei ole erityisongelma

Koulukiusaamisesta on puhuttu ja kirjoitettu viimeksi kuluneina vuosina ja vuosikymmeninä tavattoman paljon. Jokainen oppilaitos sanoo kysyttäessä,
että heillä on kiusaamiseen nollatoleranssi, ja kuitenkin ongelma tuntuu olevan edelleen kasvamaan päin.
Miten tämä asian näkee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ammattilainen? Paljon siteeratulla talonpoikaisjärjellä voisi kuvitella, että vammaiset lapset
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iPadin lukuisat mahdollisuudet oppimisen tukena.
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Uusi koluministiimi esittäytyy:

Käsittelyyn
lapsiperheiden
palvelut

M

e Näkövammaisten liiton (NKL) Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat teemme työtä
jokaisessa maakunnassa näkövammaisten
asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa.
Neuvomme palvelujen pariin ohjautumisessa niin lapsiperheitä, nuoria, työikäisiä kuin eläkeikään ehtineitäkin.
Asiantuntijamme ovat sosiaalialan ammattilaisia.
Yksi työmme painopisteistä on löytää sosiaali- ja terveysturvan avulla ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin ja viime kädessä auttaa valitusten tekemisessä ja
hallintomenettelyn ongelmissa.
Silmäterän kolumneissa pureudumme lasten ja
nuorten palveluihin, niiden hakemiseen ja yleiseen
saatavuuteen.
Näitä palveluja ovat mm. vapaa-ajan kuljetuspalvelumatkat, joita käytetään vaikkapa partioon, ratsastustunneille, kaverisynttäreille tai ystävän luokse kyläilyyn. Tai vapaa-ajan avustajan tunnit, joita jo pieni
alakoululainenkin tarvitsee avuksi mm. harrastuksissa, ostoksilla tai iltapäiväkerhoissa.
Etsimme vastauksia perheiden kanssa mm. seuraaviin kysymyksiin: Onko kotona riittävä valaistus lapsen itsenäisen toimimisen ja turvallisuuden takaamiseksi? Ovatko Valterin palvelut saatavilla lähikouluun
ja tukijaksoihin? Onko Kela-matkoille käyttöä terapioihin kulkemisen helpottamiseksi? Entä olisiko tarvetta hakeutua Iirikseen yksilölliselle kuntoutusjaksolle, jossa pohditaan lapsen asioita?
Tavoitteemme on, että tulemme tunnetuksi näkövammaisten lapsiperheiden keskuudessa. Keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat ovat tärkeä ja arvokas
linkki lapsen palveluiden hakemisessa. Heidän lisäkS i l m ä t e r ä

4 / 2 0 1 9

seen lapsen palveluihin liittyvistä asioista voi tiedustella myös alueellisilta työntekijöiltämme.
Autamme mielellämme kaikissa lasten palveluihin
liittyvissä kysymyksissä ja toivomme yhteydenottoa
erityisesti silloin, kun jokin päätös mietityttää tai jos
et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen tai kohteluun.
Voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä oman
alueesi Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvojiin
puhelimitse tai sähköpostilla. Teemme tarvittaessa
myös kotikäyntejä tai olemme mukana verkostopalavereissa.
Oikeuksienvalvontayksikön tiimin puolesta,
Annika Tyynysniemi
Lapsi- ja perhetyön asiantuntija
p. 050 352 1945
annika.tyynysniemi@nkl.fi
https://www.nkl.fi/fi/etusivu/yhteys/yhteys_asiht
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Toimeentulon hankaluus
riskitekijä lasten ja
vanhempien hyvinvoinnissa
Toimeentulon kokeminen helpoksi tai hankalaksi on yhtey
dessä sekä lasten että vanhempien hyvinvointiin monella
tapaa. THL:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin yli 30 osoittimen avulla toimeentulokokemusten yhteyksiä hyvinvointiin
alakoululaisten perheissä.
– Tutkimuksessa oli käytettävissä laaja kirjo hyvinvoinnin osoittimia. Vanhempien ja lasten hyvinvointi oli niillä kaikilla heikompaa perheissä, joissa vanhempi arvioi toimeentulon olevan hankalaa, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Minna
Salmi.
Toimeentulo-ongelmia kokevissa perheissä vanhemmat
tunsivat itsensä yksinäisiksi huomattavasti useammin kuin ne
vanhemmat, jotka kokivat perheen toimeentulon helpoksi.
Vanhempien arvioissa lasten hyvinvoinnista suurimpia
eroja oli läksyjen tekemisen sujumisessa sekä vanhemman
käsityksessä siitä, tietääkö hän hyvin, miten lapsella menee
koulussa.
– Toimeentulo-ongelmat aiheuttavat lisäksi vanhemmille
lisäkuormitusta tilanteissa, joissa hyvinvointia heikensivät
myös muut tekijät, kuten terveysongelmat tai tyytymättömyys parisuhteeseen, Salmi toteaa.
Tutkimuksessa oli mukana 33 000 vanhempaa.
Lähde: Toimeentulokokemukset ja hyvinvoinnin erot alakoululaisten
perheissä. Tuloksia Kouluterveyskyselyn 2017 vanhempien aineistosta.

Suomen maalipallojoukkueet
eivät matkusta Tokioon
Suomen maalipallojoukkueita ei nähdä Tokion 2020 paralympialaisissa. Asia varmistui lokakuussa, kun sekä miesten että naisten joukkue hävisi EM-kisojen puolivälieräottelunsa. EM-kisoissa oli jaossa vain yksi paralympiapaikka
miehille ja yksi naisille.
Täten Tokion paralympialaiset ovat ensimmäiset sitten
vuoden 1976, kun Suomen miesten maalipallomaajoukkue
ei ole kisoissa mukana.
Suomi on menestynyt maalipallossa perinteisesti hyvin.
Edellinen maalipallon paralympiakulta on Lontoossa 2012.
Lähde: YLE

Nuoret eläinten keskellä
Kevään korvalla Näkövammaisten liiton nuoret lähtevät
savisten peltojen keskelle Kanniston kotieläintilalle Loimaalle. Leiri järjestetään perjantaista 24.4. sunnuntaihin
26.4.2020.
Tilalla on vähintään 200 eläintä – kaikille tuttujen
hevosten, lampaiden, porsaiden ja pupujen lisäksi Kanniston tiluksilla on alpakoita, poroja ja jopa seepra. Karvaisia
ystäviä on kuin Nooan arkissa ja tämä myös näkyy ohjelmassamme.
Eläinten keskellä pitää huolehtia myös puhtaudesta.
Eli oletko koskaan saunonut olkisavusaunassa? Olkisavusauna on jo yksin riittävä syy lähteä mukaan kanssamme
Loimaalle.
Ilmoittautumiset leirille on tehtävä 22.3.2020 mennessä
liiton nuorisotoiminnan sivuilta löytyvän lomakkeen kautta,

www.nkl.fi/nuoret. Viikonloppu on tarkoitettu kaikille
näkövammaisille 12–30-vuotiaille nuorille ympäri Suomea.
Osanottomaksu on 85 euroa hengeltä. Omavastuu sisältää ohjelman, majoituksen,
ruokailut, matkat ja hyvän fiiliksen pitkäksi aikaa.
Lisätiedot:
Näkövammaisten liiton nuorisotoiminnan suunnittelija
Teemu Ruohonen, p. 050 596 5022
tai teemu.ruohonen@nkl.fi.

merja rukko

Kaksi supervoimaa
riittää
”Äiti, minkä supervoiman sinä haluaisit”, kysyi 11-vuotias poikani taannoin. Ennen kuin ehdin vastata, hän
itse jatkoi haluavansa olla supernopea ja liikkua – ei
vain etäisyyksiä ja matkoja – vaan myös ajassa eteenja taaksepäin. Seuraavaksi kuulin, mitä kaikkea hyötyä tästä olisi:
”Mieti äiti, jos olisit voinut estää siskon sairauden?
Voisit palata viemään hänet aiemmin lääkäriin. Eikö
olisi hienoa?”
Sujuvasti äärettömästä nopeudesta siirryttiin seuraavaan supervoimaan, oliko se sitten ajatustenlukua
vai näkymättömyyttä. Juuri sillä hetkellä näistä kaikista
pojan supervoimista oli esillä kuitenkin lähinnä taukoamaton puheentuotto.
Kuulin itseni vastaavan, etten tiedä, mikä on minun
supervoimani, mutta en myöskään usko, että haluisin
palata ajassa taaksepäin, koska silloin emme olisi tässä
hetkessä nyt vaan jossain muualla. En olisi tällainen
ihminen vaan toisenlainen. En tiedä, olisinko onnellisempi tai en, olisinko rikkaampi tai kauniimpi, olisinko parempi ihminen.
Montako kertaa menneiden vuosien aikana olen
miettinyt, että olisinpa tehnyt jonkin asian toisin. Miksi
en vienyt lasta lääkäriin aiemmin, miksi olin aina vain
S i l m ä t e r ä
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töissä, miksi en valinnut koulussa sitä tiettyä kurssia,
miksi en lähtenyt edellisestä työpaikastani aiemmin.
Lista on loputon.
Meistä jokainen on satavarmasti tätä keskustelua
itsensä kanssa käynyt. Jokainen syyttää itseään jossain
vaiheessa vääriksi osoittautuneista päätöksistä, eikä
itselle juuri armoa anneta. Syytökset ovat raakoja –
kohde ei pääse pakoon. Tälle taistelutantereelle jää moni.
Menneitä päätöksiä en voi enää muuttaa, mutta
tuleviin voin antaa edellisten päätösten kokemusten
vaikuttaa. Virheet ja onnistumiset ovat muokanneet
minut tällaiseksi kuin olen, itsekseni. Ja kaikesta huolimatta juuri tällä hetkellä asiat ovat jotakuinkin mallillaan. Jokin kiertävä viisaus on oikeassa kun sanoo, että
on keskityttävä hyväksymään ne, joita ei voi muuttaa ja
muuttamaan ne, joihin voi vielä vaikuttaa.
Kun olen nyt tätä supervoimaani miettinyt, niin seuraavalla kerralla osaan kysymykseen vastata. Minulla
on näitä voimia itse asiassa vähintään kaksi. Molemmat ovat kehittyneet juurikin näiden menneiden kokemusten myötä ja avustuksella.
Ensimmäinen on musta huumori, ja toinen on vanhemmuus. Niiden avulla selvitään. Ja varsinkin vanhemmuutta suurempaa supervoimaa ei ole eikä tule.
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KELA/KATRI LEHTOLA

Mitä tapahtui
sopeutumisvalmennuskursseille?
Vuonna 2019 ei järjestetä yhtään näkövammaisten lasten sopeutumisvalmennuskurssia,
kun esimerkiksi vuonna 2013 Suomessa toteutui vielä 19 kurssia. Tilanne on nurinkurinen,
sillä monet perheet ovat pitäneet sopeutumisvalmennuskursseja hyvin tärkeinä sekä
lapsen kuntoutukselle että koko perheelle.
TIINA RUULIO
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– Pyrimme järjestämään kursseja jatkossakin, jos vain hakijoita löytyy, kertoo vastaava suunnittelija Elina Kulmanen Kelan kuntoutuspalvelujen
ryhmästä.
Tällä hetkellä kursseja toteuttavat
Näkövammaisten liitto, Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Kyyhkylä Oy
Mikkeli. Hippo Terapiaklinikka myös
valittiin toteuttamaan kursseja, mutta
se halusi lopettaa niiden järjestämisen,
koska hakijoita ei ollut.
Kelassa ei tiedetä tarkasti, miksi
perheitä ei enää lähetetä sopeutumisvalmennuskursseille.
– Kurssien toteuttajiksi valittiin
sopimuskaudelle 2018–2021 uusia
palveluntuottajia, jotka eivät olleet
aiemmin mukana. Arvelemme, että
terveydenhuolto ei enää halua lähettää asiakkaita näille kursseille.

Kurssien kohdennus on
muuttunut

Kela hankki ennen vuotta 2014 kaikki
kurssit suorahankinnalla Näkövammaisten liitosta ja yhden kurssin
Näkövammaiset lapset ry:ltä.
– Kun toimittiin näin, sai Näkövammaisten liitto itse päättää, miten
he halusivat kohdentaa kurssinsa.
Niitä järjestettiin hyvin spesifeille
kohderyhmille, kuten Näkö- ja moni-

Näkövammaisten kurssit
lapset ja nuoret (euroa vuosittain)

v. 2013 414 000
v. 2014 738 325
v. 2015 793 185
v. 2016 306 330
v. 2017 307 838
v. 2018 94 609
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Sopeutumisvalmennuskurssit
(kurssien määrä ja niille osallistuneet perheet)

v. 2013 19 kurssia

77 perhettä

v. 2014 16 kurssia

65 perhettä

v. 2015 17 kurssia

71 perhettä

v. 2016 8 kurssia

23 perhettä

v. 2017 7 kurssia

27 perhettä

v. 2018 2 kurssia

7 perhettä

v. 2019 ei kursseja

vammaisten 2–5-vuotiaiden lasten
kurssi.
Kun Kela siirtyi hankintalain muutoksen vuoksi kilpailuttamaan kurs-

Hän ounastelee myös, että internet ja eri some-kanavat ovat vaikuttaneet ihmisten halukkuuteen lähteä
kurssille. Ajatellaan, että asiantunti-

Pyrimme järjestämään
kursseja jatkossakin, jos vain
hakijoita löytyy.”
seja, ei ollut enää mahdollista kohdentaa niitä yhtä tarkasti.
Yksikään uuden palveluntuottajan
kursseista ei ole vielä tähän mennessä
toteutunut.
– Kursseja perinteisesti järjestänyt Näkövammaisten liitto järjestää
kuitenkin edelleen kaksi kurssia vuodessa, mutta näillekään ei tuntunut
löytyvän asiakkaita.

Syrjäyttikö
yksilöllinen kuntoutus
sopeutumisvalmennuksen?

Kulmunen toteaa, että Kela on huolissaan kursien tilanteesta.
– Olemmekin nyt panostaneet aistivammaisten kursseista viestimiseen.

jatietoa löytyy helpomminkin kuin
matkustamalla koko perheen voimin
kuntoutukseen.
– Ehkä laitosmuotoinen kuntoutuskaan ei enää ole niin suosittua.
Sopeutumisvalmennuksen lisäksi
Kela järjestää lapsille myös moniammatillista yksilökuntoutusta sekä harkinnanvaraisena että vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.
– Näissä palveluissa Näkövammaisten liitto on ainoa palveluntuottaja. Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa
yksilöllisellä kuntoutusjaksolla kävi
35 lasta, eli osa perheistä onkin ehkä
hakeutunut moniammatilliseen yksilökuntoutukseen sopeutumisvalmennuskurssin sijasta.
29

Kuntoutus muuttunut yhä
yksilöllisempään suuntaan
TIINA RUULIO

Arja Marila on kuntouttanut näkövammaisia
lapsia Näkövammaisten liiton Iiris-keskuksessa
30 vuotta. Hänen perustyötään on lasten
kuntoutusjaksojen suunnittelu ja toteutus.

– Kuntoutus on muuttunut paljonkin. Ennen järjestettiin runsaasti
sopeutumisvalmennuskursseja, nykyään niiden tilalle ovat tulleet yksilölliset kuntoutusjaksot.
Muutos on ollut iso, sillä Näkövammaisten liitto järjestää tällä hetkellä
vain kaksi Kelan maksamaa sopeutumisvalmennuskurssia eli ”sopparia”
vuosittain ja kurssien täyttymisessä
on ollut ongelma.
– Pidän tätä valitettavana, sillä
näillä viiden päivän kursseilla on selkeästi omat hyvät puolensa. Niille on

saatu mukaan suunnilleen samanikäisiä näkövammaisia lapsia perheineen,
jolloin kuntoutusjaksoissa päästiin helpommin asioiden ytimeen mm. vanhempien keskusteluissa. Myös vertaistuki toteutui.
Kelan myöntämällä yksilöllisellä
maksusitoumuksella perhe pääsee kuntoutukseen, jonka ajankohta
pyritään sopimaan perheen toiveiden
mukaan.
– Yritämme saada samassa tilanteessa olevia perheitä kohtaamaan toisensa, mutta helppoa se ei ole.
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Digitaidot tärkeitä

Yksilöllinen kuntoutus kestää yleensä
kolme viiden päivän jaksoa. – Kuntoutuksen tärkein anti saattaa olla
se, että siellä saadaan selvyyttä lapsen toiminnalliseen näköön. Perhe
saa kurssilta vinkkejä, joiden avulla
voidaan jatkaa harjoittelua kotona.
Myös perustaidot kuten vuorovaikutus, liikkuminen ja digitaidot ovat
kuntoutuksessa tärkeitä.
– Digitaitojen harjoitus on tätä
päivää. Jos kuusivuotias näkevä lapsi
osaa jo käyttää kännykkää, pitäisi
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Kuntoutuksen tärkein anti saattaa olla
se, että siellä saadaan selvyyttä lapsen
toiminnalliseen näköön.”
näkövammaisen lapsen saada harjoitella samoja asioita.
Kela kilpailuttaa nykyään perheille
suunnatut kuntoutusjaksot eri kuntoutusjärjestäjien kesken.
– Jos saamme jonkin kurssin
vaikka kahdeksi vuodeksi, se on jo
iso asia. Kuntoutuksen pitkäjänteinen visioiminen moniammatillisessa
tiimissä on kilpailutuksen myötä vaikeampaa kuin ennen.
Kuntoutusjaksojen väheneminen
on myös aiheuttanut henkilöstösupistuksia Näkövammaisten liitossa.
Arja Marila uskoo, että vanhemmat eivät aina saa riittävästi tietoa
näkövammaisten lasten kuntoutusmahdollisuuksista. Tietoa kyllä on,
mutta sitä pitäisi jaksaa etsiä.
– Jos perhe ei ole voimissaan eikä
kaikkea mahdollista jakseta kysyä tai
selvittää, menee äkkiä puoli vuotta
tai vuosi ilman että lapsen kuntoutusasiat etenevät.
Olisi myös tärkeää, että perheen rinnalla kulkee kuntoutusohjaaja, jonka avulla lapsi pääsee kiinni
omaan kuntoutuspolkuunsa riittävän ajoissa.

Lapsilla ei ole enää omia
aluesihteereitä.

Yksi selitys kuntoutusasiakasmäärien laskuun vaikuttavista tekijöistä
saattaa olla se, että Näkövammaisten liiton lastenaluesihteerien toimet
jouduttiin lakkauttamaan. Nykyiset
oikeuksienvalvonnan asiantuntijat
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hoitavat kaikki oman alueen näkövammaiset vauvasta vaariin ja heitä
työllistävät erityisesti heikkonäköiset vanhukset. Näkövammaisten lasten perheiden tukiasiat on keskitetty
yhdelle heistä.
Marilan mukaan Suomessa on kyllä
riittävästi osaamista näkövammaisten lasten kuntoutuksessa. Esimerkiksi pienen näkövammaisen lapsen
alkukuntoutus on muuttunut melko
vähän. Edelleen on tärkeä tukea
mm. aktiivista liikkeelle lähtemisistä, käsillä ”katsomista”, tutkimista
ja vuorovaikutuksen vahvistumista.
Käytännössä arki kuntouttaa näkövammaista lasta parhaiten. Siksi vanhemmat tarvitsevat arkeen mahdollisimman paljon erilaisia vinkkejä
asiantuntijoilta.
– Näkevä lapsi katsoo mallia ja
tekee. Näkövammaisen lapsen vanhempi joutuu tekemään monin verroin enemmän, toistamaan, kädestä
pitäen ohjaamaan, sanoittamaan.
Myös näkövammaisen lapsen sisarusten rooli on tärkeä kuntoutuksessa.
Perheet suhtautuvat näkövammaisten lastensa kuntoutukseen hyvin eri
tavalla.
– On perheitä, jotka pärjäävät
paremmin kuin toiset, löytävät kuntoutusmahdollisuuksia ja selviämiskeinoja. Jotkut taas tarvitsevat tukea
selvitäkseen edes joten kuten. Vanhempien omat lapsuuden kokemukset ja verkostot vaikuttavat osaltaan
siihen, miten perhe jaksaa.

– Sopeutumisvalmennuskursseilla on selkeästi omat hyvät puolensa. Niille on
saatu mukaan suunnilleen samanikäisiä
näkövammaisia lapsia perheineen, jolloin
kuntoutusjaksoissa päästiin helpommin
asioiden ytimeen mm. vanhempien keskusteluissa, sanoo vastaava kuntoutusohjaa Arja Marila Näkövammaisten liitosta.
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Kursseihin tuli tauko
Kysyimme myös uusilta näkövammaisten lasten

TIINA RUULIO

sopeutumisvalmennuskurssin järjestäjiltä, mitkä ovat
heidän odotuksensa ensi vuoden kursseista. Entä miksi
suunnitelluille kursseille ei ole saatu perheitä?
– Yksi Kelan kuulovammaisten sopeutumisvalmennuskurssi järjestettiin,
mutta ei yhtään näkövammaisille
lapsille. Olemme olleet tästä hyvin
ihmeissämme. Tilanne tuntuu mystiseltä, kertoo valtakunnallisen Hippoterapiaklinikan terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja Heli Vuorio.
Eräs syy hiipuneeseen mielenkiintoon näitä kursseja kohtaan saattaa olla se, että vanhemmat haluavat
käyttää perheen vapaa-ajan muuhun
kuin kuntoutukseen. He myös suosivat lähinnä yksilöllistä kuntoutusta,
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jossa asiantuntijat keskittyvät vain heidän lapseensa.
– Vanhemmat kertovat myös, että he
saavat vertaistukea paikallisesti – sitä
ei enää tarvitse hakea sopeutumisvalmennuskursseilta.
Hippoterapiaklinikka on myös
yrittänyt markkinoida tämän vuoden sopeutumisvalmennuskursseja,
mutta se ei ole muuttanut tilannetta.
– Mielestäni asiassa ei voi syyttää
Kelaa, sillä siellä ihmetellään samaa
asiaa, ja siitä on myös soitettu minulle.
Kela kyllä myöntää rahaa kursseille,

jos vain niille halutaan mennä. Olen
kuullutkin, että kaikki kursseille hakeneet ovat niille päässeet.
Vuorio uskoo, että sopeutumisvalmennuskurssien puuttuminen ei
sinänsä vaikuta lasten kuntoutukseen,
sillä riittävää peruskuntoutusta saa
myös lähempää kotia.
– Silti on uskomatonta, että perheet eivät tule sopeutumisvalmennuskurssille viikoksi kylpylään, josta saa
moniammatillista apua lapsille, ja vanhemmatkin voivat rentoutua ja verkostoitua.
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Saattaa myös hyvin olla, että keskussairaaloiden
kuntoutusohjaajat tai lääkärit eivät ole osanneet
ohjata perheitä uusille kursseille.”
Vaikuttiko kilpailutus kurssien
suosioon?

Vuorio arvelee, että kurssien kilpailutus on ehkä myös saattanut vaikuttaa niiden suosioon.
– Ennen totuttiin käymään kursseilla ehkä samassa paikassa, ja nyt
kun paikkoja on useampia, ei niihin
osatakaan enää hakeutua.
Kuntoutuskeskus Kankaanpäästä
puolestaan kerrotaan, että siellä on
suunniteltu ensi vuodelle yhteensä
kuusi sopeutumisvalmennuskurssia
näkövammaisille lapsille ja heidän
perheilleen ja sisaruksilleen. Kaksi
kursseista on tarkoitettu alle kouluikäisille ja neljä koulunsa aloittaville
ja alakouluikäisille.
Tänä vuonna kursseja ei järjestetty.

kannata järjestää, sanoo Kyyhkylän
kuntoutuspäällikkö Hely Seppänen.
Hän uskoo, että sopeutumisvalmennuskurssien määrän lasku johtuu ainakin osittain uudesta tilanteesta, jossa yhden entisen järjestän
sijaan (Näkövammaisten liitto) järjestäjiä on muitakin. Uuteen tilanteeseen sopeutuminen ottaa usein
aikansa kilpailutusten jälkeen. Uutta
tilannetta koskeva tietokaan ei ole
mahdollisesti kulkenut optimaalisesti.
Seppänen kertoo, että tapahtumien kulku ei ole tavaton tilanteessa,
jossa yhden ison kuntoutusjärjestäjän rinnalle tulee uusia toimijoita.
– Saattaa myös hyvin olla, että

keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat
tai lääkärit eivät ole osanneet ohjata
perheitä uusille kursseille. He ovat
tässä avainasemassa. Myös näkövammaisten kuntoutusohjaajan työtaakka
esimerkiksi Mikkelissä on tavattoman suuri. Kuopiostakin on tullut
sellaista viestiä, että sopeutumisvalmennuskursseille on saatu vain harvoja maksusitoumuksia.
Kyyhkylä aikoo toteuttaa jatkossa
kursseja normaalisti Kelan kanssa
tehdyn sopimuksen mukaan jos vain
hakemuksia tulee.
– Nykytilanne on todella harmillinen niiden asiakkaiden näkökulmasta, jotka haluaisivat päästä sopeutumisvalmennuskurssille.

Mikkelin Kyyhkyläkin odottaa
ilmoittautumisia

Mikkelissä sijaitseva Kyyhkylän
kuntoutuskeskus on yksi kolmesta
uudesta kuntoutusyrityksestä, joka
sai Kelan kilpailutuksen jälkeen
oikeuden järjestää näkövammaisten lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseja vuonna 2018.
Tähän mennessä Kyyhkylässäkään ei ole järjestetty vielä yhtään
näkövammaisten lasten tai nuorten
sopeutumisvalmennuskurssia osallistujien puutteen takia.
– Muutamalle kurssille oli 1–2
perhettä tulossa, mutta niin pienellä osallistujamäärällä ei kursseja
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Kyyhkylän kartano ja kuntoutuskeskus Saimaan rannalla Mikkelissä.
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Minna Majuri ja 8-vuotias tytär Amanda kahvilassa koulujen syyslomaviikolla. Äitiä ja
tytärtä yhdistää sama
ominaisuus, albinismi.

Minna on kesyttänyt
albinisminsa
Käyttöliittymäsuunnittelija Minna Majurilla on ominaisuus,

TIINA RUULIO

joka on vaikuttanut myös hänen näkökykyynsä, nimittäin
albinismi. Hän on miehensä kanssa adoptoinut tyttären,
Amandan, jolla on sama ominaisuus.

A

lbinismi tarkoittaa, että
ihmisellä on hyvin vähän
tai ei lainkaan pigmenttiä ihossa, hiuksissa ja silmissä. He eivät vaaleudellaan kuiten-
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kaan erotu silmiinpistävästi vaaleiden
ihmisten Suomessa.
– Minulla on ollut yksi työkaveri,
joka oli vielä selvästi vaaleampi kuin
minä, ja jolla tätä ominaisuutta ei ollut.

Ihmiset, joilla on albinismi, sulautuisivat vielä paremmin muiden joukkoon, jollei heidän näkökykynsä olisi
usein kuitenkin niin heikko, sanoo
Minna Majuri.
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Minna piti taannoin Suomen Albinismiyhdistyksen tilaisuudessa esityksen aiheesta Identiteetti ja itsensä
hyväksyminen. Hän on ollut mukana
perustamassa Suomen Albinismiyhdistystä muutama vuosi sitten yhdessä
muiden perheiden kanssa.
Yhdistyksen keskeinen idea on
jakaa asiasta oikeaa ja positiivista tietoa ja saada albinismiperheet verkostoitumaan keskenään.

Haitta-aste ei kerro näkemisestä
Minna Majurin näkökyvyn haitta-aste
on 85 prosenttia

Lisäksi hän on säätänyt koneestaan
tekstien ja kursorin koon suuremmaksi ja käyttää monissa ohjelmissa
sisäänrakennettua zoomaustoiminnallisuutta.
– Yritän ajatella niin, että useimmiten löydän jonkin keinon ylittää näkemiseen liittyviä esteitä.
Minna saa tehdä sitä työtä, mitä hän
haluaa. Hän on myös kouluttautunut
loppututkintoon asti.
– Tiedän, että monilla näkövammaisilla työllistyminen on tosi vaikeaa. On
paljon ammatteja, joihin näkövammaiset eivät voi työllistyä. Toisaalta monet

lut tukea albinismin tai siitä johtuvan
näkövamman käsittelyyn.
– Lukemaan minua kylläkin kannustettiin.
Esimerkiksi ala-asteen erikoispöytää hän vihasi, ja se vietiinkin hissukseen takaisin koulun varastoon.
– Yläasteella otin avukseni pienen yhdelle silmälle tarkoitetun kiikarin, jolla pystyin tiirailemaan taululle.
Samanlainen pienoiskiikari on käytössä
Minnalla edelleenkin esimerkiksi palavereissa tai bussin numeroita katsellessa.
– Elämässä on ollut tasapainoilua
häpeän ja sen asian ymmärtämisen

Aivot on pantava toimimaan mieluummin kohti
informaatiota kuin näkemistä, kun näkökyky on heikko.
Näkeminen on tiedon käsittelyä.”
– Haitta ilmenee eniten lukemisessa
ja ihmisten tunnistamisessa, sillä ne
vaativat pienten yksityiskohtien havaitsemista. Usein haitta on kierrettävissä,
vaikka toisaalta koko yhteiskunta
perustuukin asioiden lukemiseen.
Haitta-aste ei kuitenkaan kerro
mitään itse näkemisestä, vaan ainoas
taan haitan suuruudesta.
– Itse asiassa näönkäyttö paranee
iän myötä, kun oppii kokemuksen
myötä tulkitsemaan paremmin sitä,
mitä näkee. Aivot on pantava toimimaan mieluummin kohti informaatiota kuin näkemistä, kun näkökyky
on heikko. Näkeminenhän on tiedon
käsittelyä.
It-firmassa töissä oleva Minna on
ratkaissut näkemiseen liittyvät ongelmat tuomalla erillisen monitorin sopivan lähelle silmiä jatkovarren avulla.
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asiantuntija-ammatit tuovat mahdollisuuksia, jos vain pää kestää opiskelemista näkövammasta huolimatta.

Kuplassa eläminen vapauttaa

Se, ettei Minna tunnista ihmisten kasvoja kaukaa, haittaa häntä usein. Hän
tuntee kokevansa sosiaalista häpeää.
– Se tarkoittaa, että en katso ihmisiä kadulla kasvoihin, vaan kuljen
ikään kuin laput silmillä. Olisin paljon enemmän ulospäin suuntautunut,
jos vain pystyisin.
Minnan liikkuminen kodin, lasten koulun, työpaikan ja lähikaupan
välillä sujuu hyvin. Se on vapauttava
tunne näkövammaiselle. Hän myöntää hävenneensä näkövammaa paljon elämän varrella. Häpeään on liittynyt myös nöyryytyksen tunnetta ja
huonoa itsetuntoa. Kotoa ei juuri tul-

välillä, että jonkin apuvälineen avulla
voi päästä tietyn esteen yli.
Minna ei yhtään ihmettele sitä,
että näkövammainen lapsi ja nuori
voi masentua helposti.
– On vaikea hyväksyä sitä, että itsellä
on sellaisia rajoja, joita muilla ei ole.

Vaikeudet ovat olemassa

Häpeän tunne lakkasi Minnalla sen
jälkeen, kun hän hankkiutui eroon
sairauden leimasta.
– En siis ole sairas, vaan minulla on
ominaisuus nimeltä albinismi. Vältän
myös näkövammainen-sanan käyttöä
itseeni liittyen. Sen sijaan olen pyrkinyt löytämään näkemistäni kuvaavia
neutraaleja sanoja.
– Tätä voisi pitää teeskentelynä,
mutta uskon, että sanat merkityksineen värittävät sekä omaa että mui35
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den ajattelua. Esimerkiksi työhaastatteluissa kerron, että minulla on alentunut näöntarkkuus ja tuon selkeästi
esiin sen, miten se vaikuttaa kykyyni
tehdä hakemaani työtä ja miten ei.
Käytännön apua näkövammaansa
Minna sai lapsena ja nuorena lähinnä
Silmäklinikalta, Valteri-koulu Onervasta ja kouluterveydenhoitajilta. Kela
maksoi lukioajan tietokoneen.
Minna käyttää tarvitsemiaan apuvälineitä avoimesti ja ilman häpeää,
mutta myöntää, että häntä ei huvita
toitottaa muille omaa erityistarvettaan ja sen tuomia haasteita.
– Haluan sulautua joukkoon ja toimia itsenäisesti, vaikka eihän se tietenkään aina onnistu. Vaikeudet ovat olemassa, ja niihin törmää melko usein.
Rimpuilen vähän väliä näkevien ja
näkövammaisten välisellä rajalla.

Hyvää itsetuntoa ja positiivista
elämänasennetta

Minna on ajatellut, että hän pyrkii kaikin
tavoin tukemaan 8-vuotiasta tytärtään
Amandaa hyvän itsetunnon ja positiivisen elämänasenteen saavuttamiseksi.
– Toivon, että hänellä on elämän
varalle paremmat eväät kuin minulla.
Amanda itse kertoo, että häntä
ei esimerkiksi kiusata koulussa toisin kuin äitiä. Hänellä on kavereita
monelta luokalta.
– Minuun kiusaaminen jätti pysyvät jäljet. Pystyin vasta yhdeksännellä
luokalla lopettamaan uhrina olemisen, ja samalla loppui kiusaaminen,
sanoo Minna
Tällä hetkellä Minna odottaa erityisesti sellaisen liikkumiseen liittyvän
teknologian kehittymistä, josta näkövammaisetkin voivat hyötyä.
–Itseohjautuva Tesla (ilman ajokorttia) olisi kyllä hieno juttu, hän naurahtaa.
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Monokulaari eli pieni yhden silmän kiikari on ollut Minnan tärkein apuväline yläkoulusta
saakka. Hän kantaa sitä aina mukanaan.

Suomen albinismiyhdistys
Suomen albinismiyhdistys ry:n tarkoituksena on koota yhteen henkilöitä, joilla
on albinismi sekä heidän läheisiään, tarjota vertaistukea ja jakaa tietoa albinismista.
Albinismi on yhteisnimitys eräälle ryhmälle heikkonäköisyyttä aiheuttavia
perinnöllisiä tiloja, joissa ihon, silmien ja hiusten pigmentaatio on tavallisesti
vähäistä tai olematonta.
Yhdistys järjestää albinismiperheiden tapaamisia 1–2 kertaa vuodessa.
Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, joilla itsellään tai joiden läheisellä on okulaarinen tai okulokutaaninen albinismi siitä riippumatta, ovatko he yhdistyksen jäseniä vai eivät.
Perheet voivat myös liittyä Facebookissa Albinismiperheiden vertaisryhmään, jonka keskustelut eivät ole julkisia.
– Facebook ei yksityisyysmielessä ole kaikin puolin hyvä, mutta parempaa
vaihtoehtoa ei ole vielä löydetty, kertoo yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva Minna Majuri.
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Teksti Ville Ukkola/
Työelämäpalvelut/NKL ry
ville.ukkola@nkl.fi

Erityisoppilaitoksissa
löytyy jokaiselle jotakin

M

ikäli nuori tarvitsee ammatillisissa opinnoissaan tavanomaista enemmän tukea,
on syytä harkita opintoja ammatillisessa
erityisoppilaitoksessa. Pelkän näkövamman ei tulisi kuitenkaan automaattisesti johtaa tähän,
vaan valinnan tulisi aina perustua nuoren yksilöllisen
tilanteen kokonaisvaltaiseen arvioon.
Suomessa on kuusi ammatillista erityisoppilaitosta.
Ammattiopisto Live toimii pääosin Uudellamaalla
ja tunnettiin aiemmin Keskuspuiston ammattiopistona. Ammattiopisto Luovi toimii koko maan alueella.
Ammattiopisto Spesia perustettiin vuonna 2018, kun
Bovallius-ammattiopisto ja Validia ammattiopisto
yhdistyivät. Optima järjestää ruotsinkielistä koulutusta Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Aitoon koulutuskeskus on oppilaitoksista pienin, ja Kiipulan
ammattiopisto toimii Etelä-Suomessa. Yhdessä oppilaitokset muodostavat AMEO-verkoston.
Ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät niin
ammatillista kuin valmentavaa koulutusta. Ensin
mainitussa hankitaan olennaiset perustaidot tietylle
alalle työllistymistä varten, ja oppilaitokset tekevät
yleensä runsaasti yhteistyötä paikallisten työnantajien
kanssa. Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa opiskeS i l m ä t e r ä
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leva nuori saa opinnoissaan enemmän tukea ja ohjausta kuin tavallisessa oppilaitoksessa, ja niiden henkilökunnalla on myös enemmän osaamista erityistukea
tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisessa.
Valmentava koulutus jaotellaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen
(TELMA). VALMA-koulutuksessa keskitytään nimen
mukaisesti opiskelijan valmiuksiin siirtyä opiskelemaan ammatillista tutkintoa. Mikäli nuori ei perusasteen loputtua ole vielä varma omista suunnitelmistaan, hän voi VALMA-koulutuksen aikana myös jäsennellä omia ajatuksiaan mieleisestä opiskelupaikasta.
TELMA-koulutus on suunnattu puolestaan niille, joille
tutkintoon johtavan koulutuksen ei arvioida soveltuvan vamman tai sairauden vuoksi tai jota pidetään
muuten vain liian vaativana. Näissä tapauksissa koulutuksen jälkeinen työllistyminen avoimille työmarkkinoille olisi epärealistista. TELMA-koulutus voi kestää kolme vuotta, jos opiskelijan arvioidaan tarvitsevan sitä näin kauan, mutta se voi olla myös vain vuoden pituinen. Sen aikana harjoitellaan mm. itsenäisen elämän taitoja ja muiden ihmisten kanssa toimimista työympäristössä.
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Syrjäyttääkö
robotti opaskoiran?
Suomalaisesta kvanttitietokoneesta on toivottu tulevan

TIINA RUULIO / PERTTI JOKINEN

maamme seuraava maailman valloittava teknologinen
innovaatio. Luultavasti ensiksi kuitenkin ehtii näkövammaisille
tarkoitettu opasrobotti. Ainakin sen ”isä”, professori Aarne
Halme GIM Robotics Oy:stä on kohta menossa Kiinaan
esittelemään opaskoiran korvaavan robotin prototyyppiä.

I

han toimiva tämä robotti ei siis
vielä ole. Halmeen mukaan prototyyppi voisi olla valmis vuoden
kuluttua. Parastaikaa sillä teh
dään testejä näkövammaisten suppeahkossa ryhmässä, joka valittiin 40 kiinnostuneen joukosta. Testiryhmässä on
mukana nuoria aikuisia, mutta myös
keski-ikäisiä, sekä miehiä että naisia.
–Tärkeintä koekäytössä on testata
robotin käyttöergonomiaa ja käyttöliittymää. Niiden tulee sopia kaikille.
Näkövammaiset ovat siitä helppo kohderyhmä, koska monet heistä ovat valmiiksi erittäin digiorientoituneita, professori Halme kertoo.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta,
kun hän on tekemisissä opasrobotin kanssa. Jo 1980-luvun lopulla hän
seurasi Japanissa kehittävää vastaavaa digitaalista opaskoiraa nimeltään
Meldog, mutta silloinen ultraääneen
perustuva tutkateknologia ei vielä ollut
riittävän korkealla tasolla teknisesti.
Vasta nykyiset lasertutkat ovat
herättäneet tämän ”teknokoiran”
uudelleen henkiin. Keskeinen sensori
siinä on lasertutka LiDAR. Sen näkö38

kyky on lumisateessa ja sumussa paljon parempi kuin ihmisellä.
Halmeen mukaan ollaan nyt suunnilleen opasrobottiprojektin puolivälissä. Ja vuoden kuluttua siis se annettaisiin ensi kerran itsenäiseen käyttöön
kokeiltavaksi.

Vaikeaa ratkaistavaa riittää

Moni asia robotissa ei ole enää mikään
tavaton ihme ja kumma. Teknologia
on aika pitkälle sama kuin itsestään
liikkuvissa autoissa; LiDARia käytetään myös niissä.
Ohjelmiston kehittäminen juuri
näkövammaiskäyttöön on tietenkin oma lukunsa. Millainen käyttöliittymä olisi tarkoituksenmukaisin,
miten kommunikointi pannaan pelaamaan, miten kadunylitykset järjestetään… Yksityiskohtia on hiottava
myriadeittain.
–Robotin ilmoitukset tulevat
puheella luukuulokkeisiin, jotta korvat pysyvät vapaina aistimaan ulkopuolisia ääniä. Komennoissa sen
sijaan pitäydytään perinteisiin kytkimiin, koska puheen erottaminen lii-

kenteen melun keskeltä on ollut hankalaa. Entä millaiseksi pitää rakentaa
sormille sopiva kytkinlaatikko, joka
pitäisi voida vaihtaa kädestä toiseen?
Millaiset valjaat ja millainen säädettävä vetovoima niihin, Aarne Halme
luettelee suunnittelijoiden työpöydällä
pyöriviä asioita.

Robotti ohjaa, ihminen päättää

Halme kertoo, että robotille opetetaan näkövammaisen käyttämät reitit
aika pitkälle samalla tavalla kuin koiralle, sillä erotuksella vain, että koiralla oppi tallentuu pikkuisille aivoille
mutta robotilla prosessoriin, johon
laserkuvalla on piirretty 3d-kartta. Siihen on merkitty monenlaisia reitin
haarakkeita, erityiskohtia joista robotin tulee varoittaa jne.
Koiran käyttäytymistä robotti jäljittelee myös kadun ylityksessä. Se vie
suojatien päähän ja ilmoittaa sen. Sen
jälkeen vastuu ylityksestä siirtyy käyttäjälle. Periaatteessa robotin lasertutka
seuraa autoliikennettä, mutta myös
ihmisen aisteja tarvitaan, ennen muuta
tietenkin kuuloa.
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Opasrobotille opetetaan näkövammaisen
käyttämät reitit suunnilleen samoin kuin
opaskoiralle.”
Idea suomalaisesta opasrobotista
lähti liikkeelle itse asiassa keväällä
2016 Näkövammaisten liiton silloisen toiminnanjohtajan Merja Heikkosen HS:ään lähettämästä mielipidekirjoituksesta, jossa hän ehdotti tällaisen laitteen kehittämistä.
S i l m ä t e r ä
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Halme huomasi kirjoituksen ja teki
siihen vastineen. Siitä alkoi rahoituksen etsiminen, jota saatiinkin lopulta
EU:n Eurostars-ohjelmasta yhdessä
saksalaisen robotiikka-alan yrityksen
Locomotecin kanssa. Vaikka Halme
olikin lähdössä lokakuun lopussa Kii-

Näkövammaisille tarkoitetun opasrobotin
ensimmäinen testi. Robotti on toistaiseksi
prototyyppi ja sen ulkonäkökin varmasti
vielä hioutuu suunnittelupöydällä.

naan esittelemään opasrobottia, niin
ensi vaiheen päämarkkinat hän näkee
Euroopassa.
Robotin lopullista hintaa Halme
ei vielä suostu laskemaan, mutta aika
varma hän on siitä, että opaskoiraa
halvempi siitä tulee.
39

RILLA AURA-KORPI

Millainen lomailija olet?

S

okeain lasten tukiyhdistys järjestää vuonna
2020 lomia näkövammaisen lapsen perheelle.
Mieti ensin itse ja juttele sitten perheesi
kanssa, miten teidän perhe haluaa viettää
lomaa yhdessä. Onko talvi, kesä vai kevät juuri teille
sopivin loma-ajankohta? Entä mitä haluatte lomalla
tehdä?
Jos ette ole vielä osallistuneet Sokeain lasten tukiyhdistyksen lomille tai edellisestä lomasta on jo vuosia, kannattaa loma-asiassa aktivoitua. Soita tai lähetä
sähköpostia Rilla Aura-Korvelle tai lähetä kotisivujen kautta loma-anomus toiveineen.
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Rilla Aura-Korpi
Pitkäniityntie 12
21270 Nousiainen
p. 040 5211 693
info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com
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Varaustilanne vuoden 2020 lomille
Helmikuu

Elokuu

Monivammaisten lasketteluloma

Patikointia Kiilopäällä

Hiihtoloma

Lemmenjoki

Ellivuori 31.1.–2.2.

Vuokatti, Sotkamo 17.–21.2.
TILAA YHDELLE PERHEELLE.

Maaliskuu
Kevättalven taikaa

Möhkö, Ilomantsi 12.–15.3.
TILAA YHDELLE PERHEELLE.

Toukokuu

Avoin, TILAA YHDELLE PERHEELLE.
Inari 31.7.–3.8. TILAA YHDELLE PERHEELLE.

Melontaa

Koitajoella 12.–16.8.

Syyskuu
Jänissaaren syysseikkailu
Möhkö, Ilomantsi 8.–12.9.

Marraskuu

Ratsastusloma

Huittinen 20.–23.5.		

Issikat

Sotkamo 25.5.

Kaksi kylpylälomaa
Paikka ja aika avoin.

TAPAHTUMAT 2020

Kesäkuu

Lumilauantai-tapahtumat kevättalvella

Näkövammaiset lapset 50 v.

Aulanko 6.–7.6.
Sokeain lasten tuki ry on mukana.

Kavion kopse ja laineiden liplatus
Möhkö, 10.–14.6.

VAU & Malike yhteistyössä.

Suksille tapahtuma

Ellivuori, Sastamala 1.2.

Lintutorni tapahtuma

Liminka, 17.–18.4.		

Hevostellen perheleiri

Huittinen 23.–26.6.
Yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa.

Monikulttuurinen sirkuspäivä
Helsinki, huhtikuu

Silmäteräpäivä

Heinäkuu
Nauvo, Seili, Saaristomeri avoin vk 28 tai 29.

Huittinen 5.–6.9.,
Yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry.

Harrastepäiviä tai viikonloppuja
Kaksi tapahtumaa, teema avoin.
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Apuväline 2019: Miten yhdenvertaisuus toteutuu apuvälineitä
käyttävien arjessa?
– Yli 40 vuoden fysioterapeutin kokemuksellani kohtaan
yhä tilanteita, joissa apuvälineen käyttäjä huomaa, ettei
olekaan saanut käyttöön tarvittavaa opastusta ja harjoittelumahdollisuuksia. Eri puolilla Suomea harjoittelua ei
aina automaattisesti järjestetä. Se olisi kuitenkin toivottavaa, sillä esimerkiksi pyörätuolia käyttävän kohdalla puhutaan päivittäisistä mahdollisuuksista liikkua ja osallistua,
kertoo fysioterapeutti Aila Peräjoki.
Peräjoki toivoo, että ne, jotka myöntävät apuvälineitä
kuten hoitohenkilöstö ja avustajat voisivat itse kokeilla,
miten apuvälineen oikeaoppinen mitoitus ja käyttö vaikuttavat sen käyttökokemukseen. Asiaan paneutumalla
apuvälineiden käytön opastus, avustaminen ja turvallisuus parantuisivat.
Peräjoki oli mukana järjestämässä Tampereella 7.–9.
11. pidettyjen Apuvälinemessujen toiminnallista apuvälinerataa, jossa opastettiin käytännön tilanteissa liikkumaan ja avustamaan oikein.
Apuvälineradalla koettiin todellisia ahaa-elämyksiä,
kun mm. taito ylittää kynnyksiä, vesikouruja ja katukiveyk

Harri Ahtee ja Markku Poikela Validia Kuntoutuksesta opastavat
pyörätuolikäyttäjän avustamista Apuvälinemessuilla.

siä on vapauttanut liikkumaan turvallisemmin ja itsenäisemmin.
– Yksi kokemus on enemmän kuin sata sanaa, Peräjoki
summaa ja toivoo parempaa ohjausta ja ymmärrystä apuvälineiden käyttöön.

Näkövammaisten jääkiekkoleiri nyt Suomessa
– ilmoittaudu mukaan!
Suomen ensimmäinen näkövammaiskiekkoleiri järjestetään liikuntakeskus Pajulahdessa 31.1.–2.2.2020.
Näkövammaisten jääkiekko on PohjoisAmerikassa kasvanut laji, jota pilotoidaan
nyt Suomeen. Lue lajista lisää artikkelista
Näkövammaisten jääkiekko on nouseva
laji, Airut 12/2018.
Näkövammaiskiekkoleiri on tarkoitettu
kaikenikäisille näkövammaisille. Järjestäjinä toimivat Antti Latikka ja Markus Tihumäki Aisti Sport ry:stä yhteistyössä kansainvälinen näkövammaisjääkiekkoliitto
IBIHF:n kanssa. Tukijoina ovat Sokeain lasten tukisäätiö sekä Suomen näkövammaissäätiö.

Leirin tarkoitus on antaa näkövammaisille mahdollisuus kokeilla Suomen seuratuinta urheilulajia. Leirin osallistujat jaetaan ryhmiin tasonsa mukaan luistelua
opettelevista jo pelitaitoisiin osaajiin.
Kiekkoleiri alkaa perjantaina 31. tammikuuta ja päättyy sunnuntaina 2. helmikuuta. Viikonlopun hinta-arvio on alle
16-vuotiailta lapsilta 90 ja aikuisilta 130
euroa. Lapsen hintaan sisältyy avustaja tai
oma vanhempi. Leirimaksu kattaa jääajan
ja ohjelman, majoituksen, ruokailut sekä
mahdolliset lainavarusteet. Lainavarusteita
löytyy, mutta niitä pitää tiedustella ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä. Hinnat ovat arvioita ja pienet muutokset ovat
mahdollisia osallistujamäärästä riippuen.

Ilmoittautumiset viimeistään 20. joulukuuta sähköpostiviestillä markus.tihumaki@gmail.com. Muista täydelliset yhteystiedot, osallistujan ikä ja se, tuleeko
mukaan mahdollinen vanhempi tai avustaja, löytyykö omia varusteita tai vastaavasti luistimen koko ja osallistujan mitat
tarvittaviin lainavarusteisiin.
Näkövammaisten jääkiekkoviikonloppu
on askel lajin käynnistymiselle Suomessa.
Lisätietoa Facebookista Näkövammaiskiekko Suomi -sivulta sekä allekirjoittaneilta.
Antti Latikka puh. 0504691600,
anttilatikka@gmail.com
Markus Tihumäki puh. 0445696298,
markus.tihumaki@gmail.com

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 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)
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 YHTEISÖJÄSENEKSI
Yhteisöjäsenen maksu on 20

50

tai 100

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

Nimi
Osoite
Puhelinnumero 		

			

Sähköposti

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

			

Sähköposti

www.silmatera.fi

5. Tilaan Silmäterä-uutiskirjeen sähköpostiin:

www.silmatera.fi

Iloista joulunodotusta!

