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Uutisia
Pääkirjoitus
Avoin oppimisympäristö 		
joustaa ja vaatii
12-vuotias Leo Immonen käy koulua Yli-Maarian
uudessa yhtenäiskoulussa Turussa. Koulu on rakennettu avoimeksi oppimisympäristöksi, jossa sokea
Leo on nyt käynyt vuoden, osin poikkeusoloissa.

Esimerkkikoulu Jyväskylästä
Valteri-koulu sai uuden puoliavointa oppimisympäristöä ilmentävän koulurakennuksen vuonna 2016
Jyväskylään.
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Etänä mutta lähempänä
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kuukaudessa – HopLopissa Sokeiden viikon juhlat
– Näkövammaiset lapset ry:n hallitus 2020 – Kuvakirja Rasti ja Rauha kaverileirillä
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Lasikaton puhkaisijat
Teemu Ruohonen tuntee hyvin näkövammaiset nuoret. Useimmat heistä pärjäävät hänen
mukaansa elämässään oikein mukavasti, mutta
eivät kuitenkaan kaikki.
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Kolumni: Merja Rukko
Kaikki on hyvin

NKL:n Nuorisofoorumi 		
Hämeenlinnan Kiipulassa
Päiväkodin aloituksessa
monta mutkaa matkassa
Siiri Kronströmin ja Essi Tammilehdon tekemän pro
gradu -tutkielman tavoitteena oli mm. selvittää,
miten näkö- ja kuulovammaisten lasten päiväkodin aloitusta voisi kehittää.

Monenlaista apua tabletista
Näkövammainen voi käyttää kosketusnäyttölaitteita
siinä missä näkeväkin; käyttötapa vain on erilainen.

Opaskoira auttaa nuorta 			
itsenäistymään
– Olen tällä hetkellä huolissani näkövammaisista
nuorista, liikkuvatko he tarpeeksi ja miten he itsenäistyvät, pohtii opaskoirakouluttaja Minna Leppälä.

Kolumni: Ville Ukkola
Työ ja opiskelu koronan jälkeisessä maailmassa

Hevosia, leirielämää ja vertaistukea
Elokuun alussa pidetyllä Hevostellen-perheleirillä
Huittisten Ratsastuskeskuksessa tietenkin ratsastettiin, hoidettiin hevosia ja jaettiin vertaistukea.

Kolumni: Markus Tihumäki
Hetkessä

Sokeain lasten tuki ry
Turvallisesti lomalle syys-, loka- ja marraskuussa.

Kirjat
Liity jäseneksi

Näkövammaisen palveluopas
2020 on ilmestynyt

Näkövammaisen palveluopas on kattava tietopaketti, jossa on perustietoa sosiaaliturvasta sekä
näkövammaisten palveluista ja tuista. Löydät palveluoppaan osoitteesta nkl.fi/fi/palveluopas. Saatavana myös äänitteenä ja pistekirjoituksella. Tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 3960 41.

Vammaisille uusi liikkumisesteisen
pysäköintitunnus

Kesäkuun alussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain
mukaan vammaisen pysäköintiluvan nimi muuttui liikkumisesteisen pysäköintitunnukseksi. Ennen 1.6.2020
myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat ovat voimassa niiden voimassaolon loppuun asti.
Tunnuksen myöntämiseen tai hakemiseen ei tullut
muutoksia. Tunnusta haetaan edelleen Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta tai Ajovarmalta.

Taksien liikennepalvelulakia
korjataan syksyllä

Näkövammaisten liikkuminen on pitkälti taksipalvelujen varassa.
Näkövammaisten liitto
pääsi keväällä kommentoimaan Liikenne- ja viestintäministeriön tekemää taksisääntelyn toimivuutta koskevaa
esitystä, joka on tarkoitus viedä hallitukselle syyskuun 21.
päivä alkavalla viikolla.
Näkövammaisilta saadun palautteen perusteella näkövammaisilla ja kuulonäkövammaisilla on ongelmia taksiliikenteen kanssa. Taksinkuljettajat eivät aina osaa ottaa
huomioon näkövammaisten asiakkaiden erityistarpeita.
Pahimmillaan puutteet ovat aiheuttaneet vaaratilanteita näkövammaisille taksimatkustajille.
Näkövammaisten liitto kannattaa esityksessä mainittua
erityisryhmien kuljettajakoulutusta. Onnistuneena ehdotuksena pidetään sitä, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksen voi suorittaa jo ennen ajoluvan hakemista. Suoritettu koulutus merkittäisiin rekisteriin ja ajolupaan.
Lisäksi taksien valvontaa pitää tehostaa. Koulutuksen
ohella valvonta on olennainen osa taksipalvelujen laadun
säilyttämistä.
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Tekniikka ja teatterit haltuun

Hiljattain Suomen elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan päällikön tehtävistä eläkkeelle jäänyt Harri Ahokas edisti työurallaan elokuvan saavutettavuutta monin
tavoin.
– Klaus Härön ohjaama Miekkailija (ensi-ilta vuonna
2015) valikoitui ensimmäiseksi mobiililaitteille kuvailutulkatuksi elokuvaksi, koska sen tuotanto- ja levitysyhtiö kiinnostuivat tästä mahdollisuudesta ja antoivat sekä luvan
että apuaan tulkkauksen toteuttamiseen, Ahokas kertoo
Airut-lehden numerossa 5/2020.
Näkövammaisten liiton Saavutettavuusteko-palkinnon
toukokuussa voittaneen Harri Ahokkaan mukaan elokuvan digitaalinen esitystekniikka mahdollisti kuvailutulkkauksen viemisen elokuvateatterin näytökseen älypuhelimessa tai tabletissa toimivan sovelluksen avulla.
– Elokuva kuuluu näkövammaisille yhtä lailla kuin muillekin niin elokuvateatterissa kuin kotikatsomoissa. Suosittelen MovieReading-sovelluksen lataamista ja tutustumista kuvailutulkattuihin kotimaisiin elokuviin, jos ei vielä
ole sitä tehnyt. Tekniikka ja teatterit kannattaa ottaa haltuun.
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PÄÄKIRJOITUS
3 • 2020
Julkaisija
Näkövammaiset lapset ry
Osoite
Malminkaari 15 A,
00700 Helsinki
www.silmatera.fi
Päätoimittaja
Tiina Ruulio
tiina.ruulio@silmatera.fi
Taitto
Elias Kapiainen
Yhdistyksen hallitus
Maija Somerkivi, pj. Espoo
Tiia Immonen, Turku
Salla Kivelä, vpj, Hyvinkää
Juho Kyntäjä, Vantaa
Jenna Mäkelä, Aura
Anna Sarén, Lempäälä
Minna Sutinen, Pieksämäki
Lahjoitukset
Näkövammaiset lapset ry
Lahjoitustili Nordea FI40 1016 3000 0764 75

Hopotiti hummani hei
Vanhaan maalaisidylliin on aina kuulunut hyvin olennaisesti hevonen. Muistelkaapa vain vanhojen aapisien tai Maamme-kirjan kuvitusta rekiretkistä joulukirkkoon tai iloisesta työskentelystä aina aurinkoisilla heinäpelloilla tai tykkylumen peittämissä metsissä.
Hevonen ei ole enää työkone vaan monen harrastuksen mahdollistama ystävä, jonka
kanssa voi jakaa niin ilot kuin surutkin ja kaikki mahdolliset tunteet niiden välissä.
Tällainen välittämisen henki oli selvästi aistittavissa myös yhdistyksen Huittisten
Hevostellen-leirillä, josta tässä lehdessä kerrotaan. Näkövammaiset lapset äitineen,
isineen ja sisaruksineen saivat omakohtaisesti kokea, mistä syystä suomalainen kuvaja laulelmaperinne on nostanut hepan niin korkealle jalustalle.
Lapset näyttivät Huittisissa tulleen sinuiksi heppojen kanssa tavattoman nopeasti ja
nauttivat täysin siemauksin kaikista niistä elämyksistä, joita ratsastaminen ja hevosten hoito tuo mukanaan. Uskaltaa jopa sanoa niin, että kun samassa ratsastusringissä seurasi lasten ja heidän vanhempiensa suoritusta, lapset näyttivät paljon enemmän cowboyilta kuin heidän vanhempansa. Ja olikohan sekin oikea havainto, että
ratsastuksen päätyttyä lapset, näkövammastaan huolimatta, olivat innokkaampia
saattamaan hepat talliin ja harjaamaan niitä kuin aremman oloiset vanhempansa?

Kannen kuva
Kuvaaja Pertti Jokinen

Leiri oli kokonaisuudessaan hieno juttu. Kotiin sai tuomisiksi elävän kosketuksen
suomalaisen kansanperinteen kunnioittamaan eläimeen ja siihen kohdistuvaan erilaisten tunteiden ja elämysten myrskyyn.

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
ISSN 0787-8907

Ties vaikka peräti hevoshulluuteenkin tai ainakin uuteen harrastukseen.

Paino
Suomen Uusiokuori Oy
Silmäterä 4/2020
ilmestyy viikolla 49

Vanhemmat taas odottivat erityisen paljon valmiilta ruokapöydältä ja leirillä käytävistä keskusteluista muiden vanhempien kanssa. Heilläkin oli varmasti omat kotiin
tuomisensa.

Juttuehdotukset
tiina.ruulio@silmatera.fi
VILMA RUULIO

Osoitteenmuutokset
nlt@silmatera.fi

Tiina Ruulio
päätoimittaja
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Avoin
oppimisympäristö
joustaa ja vaatii
12-vuotias Leo Immonen aloitti viime vuonna opinnot Yli-Maarian
uudessa yhtenäiskoulussa Turussa. Koulu on rakennettu avoimeksi
oppimisympäristöksi, jossa sokea Leo on nyt käynyt vuoden, osin
poikkeusoloissa.
TIINA RUULIO
JENNA VIRTANEN

– Muutimme tänne jo kolme vuotta sitten, mutta uusi
koulu ei ollut silloin vielä valmis. Aluksi Leo kävi vanhaa koulua ja aloitti uudessa koulussa vuosi sitten.
Koulurakennus oli valmistunut puoli vuotta aikaisemmin, kertoo Leon äiti Tiia Immonen.
Viidennen luokan alussa Leolla vaihtui paitsi koulu
myös koulutyyppi. Vanha koulu oli perinteinen luokittain toimiva koulu, kun taas Yli-Maarian koulu
toimii avoimena oppimisympäristönä, missä tavarat ja työpaikat vaihtavat paikkoja. Siellä myös liikutaan enemmän.
– Oli tosi hyvä, että Leo sai liikkumistaidon ohjausta
uuden koulun tiloissa ennen kuin hän aloitti sen. Siksi
hän pystyi aloittamaan varsinaiset opiskelut rauhallisemmissa merkeissä. Uuden koulun opettaja oli
myös käynyt Leon vanhassa koulussa tutustumassa
hänen työskentelyynsä. Opettajalla ei ollut aiempaa
kokemusta näkövammaisesta tai sokeasta oppilaasta.
Leo Immonen on koulunsa ainut näkövammainen oppilas.
– Minulla meni suunnilleen kuukausi siihen, että opin liikkumaan avoimen oppimisympäristön tiloissa. Keppiä en
sisällä käytä, kertoo Leo.
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Uusi koulusysteemi vaatii vanhemmilta ja avustajalta
aktiivista otetta.”
”Alussa vähän kolhin itseäni”

Leo on nytkin koulunsa ainut näkövammainen oppilas.
– Minulla meni suunnilleen kuukausi siihen, että
opin liikkumaan koulun tiloissa. Keppiä en sisällä
käytä. Alussa vähän kolhinkin itseäni, kun esimerkiksi tuolia ei ollut pantu pöydän alle tai huonekalujen paikkaa oli muutettu. Liiankaan varovainen
ei voi olla. Jos jokin asia on edessä, niin siitä täytyy
vain selvitä.
Leon mukaan luokka on suhtautunut mukavasti
hänen sokeuteensa.
– Vanha opettaja, avustajani Jenna ja minä kerroimme koulussa etukäteen, mitä sokeana oleminen käytännössä merkitsee. Esittelin muille myös
pistenäyttökonetta.
Koulun äänimaailma ei ole häirinnyt Leoa, ja omakin luokka on hyvin hiljainen.
– Minut valittiin myös oppilaskunnan tiedotusvastaavaksi vuosi sitten, mutta kausi jäi kesken koronan takia. Se harmittaa. Nyt aion hakea oppilaskunnan sihteeriksi tai puheenjohtajaksi.
Leolla on useampia lempiaineita koulussa.
– Ympäristötieto, historia, matematiikka ja englanti, hän luettelee.

Äiti pitää koulun joustavuudesta

Leon äiti Tiia Immonen kertoo, että Leo on ollut
sokea syntymästään asti. Sokeus johtuu poikkeavuudesta näköhermojen päissä (septo-optinen dysplasia).
– Pidän hyvänä sitä, että Leon koulussa on myös
yläaste eikä hänen siis tarvitse vaihtaa koulua alaja yläkoulun välissä. Se vie aina oman energiansa.
Korona-aikana Leo etäopiskeli koululuokassa, jossa
ei ollut opettajaa. Se, että muu luokka tuli paikalle
toukokuun lopulla, tuntui hänestä aluksi vähän rauhattomalta.
S i l m ä t e r ä
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Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonissa on tilat perusopetukselle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisopalveluille,
kouluterveydenhoidolle ja neuvolapalveluille. Havainnekuva.

Ilmiöpohjaista oppimista tukevat avoimet oppimisympäristöt liittyvät vuonna 2016 julkaistuun uuteen
opetussuunnitelmaan, OPS 2016.
– Kun opettajat joutuvat muutenkin miettimään
uusia oppimistapoja ja opetustilanteita, niin ehkä he
voivat myös kehittää hanakammin uusia tapoja sille,
miten vaikkapa sokea Leo voi osallistua paremmin
opetukseen. Pidän uuden koulun joustavuudesta,
ajattelee Tiia Immonen positiivisesti.
Koulunkäynti labyrinttimaisessa avoimessa oppimisympäristössä on lisännyt Leon riippuvuutta
uudesta henkilökohtaisesta avustajasta Jenna Virtasesta.
– Myös koulun rehtorilla on iso merkitys siihen,
miten näkövammainen oppilas pärjää avoimessa
oppimisympäristössä. Rehtorin asenne on myös signaali muulle opettajakunnalle. Uusi opettaja esimer7

Esimerkkikoulu
Jyväskylästä
Valteri-koulu sai uuden puoliavointa
oppimisympäristöä ilmentävän koulu
rakennuksen vuonna 2016 Jyväskylään.
JENNA VIRTANEN

Käyttäjän puolesta projektia johti koulun
apulaisrehtori Tuulia Kuntsi.

kiksi on opetellut pistekirjoitusta, kun taas vanha ei
sitä osannut.

Muuttuva labyrintti

Tiia Immonen sanoo, että uusi koulusysteemi vaatii
sekä vanhemmilta että henkilökohtaiselta avustajalta
aktiivista otetta. Esimerkiksi kun kouluun tuli uusia
lasiovia ja -seiniä, pyydettiin niihin kirkkaita huomiotarroja, jotta Leo ei törmäisi niihin.
Siis vaikka Leo onkin sokea, hän pystyy hahmottamaan kontrasteja sekä valoja ja varjoja.
– Meidät on otettu hyvin vastaan uudessa koulussa. Esimerkiksi minulta tullaan kysymään erilaisia kehitysideoita koulussa, kertoo Leon avustaja
Jenna Virtanen.
– Löysimme hyvin yhteisen sävelen, kun koulu
alkoi. Pidän itse uudesta oppimisympäristöstä, ja
parhaimmillaan se voi antaa Leollekin uusia mahdollisuuksia. Miinuspuolena tulee se, että tilaa voisi
kuvailla sanalla muuttuva labyrintti. Minunkin täytyy olla tosi tarkkana siinä, ettei Leo satuta itseään.
Erilaisia asioita pitää myös soveltaa jatkuvasti Leolle
sopiviksi.
Jenna Virtanen on viittomakielen tulkki, ja hän
osaa myös kuvailutulkkauksen.
– Koska Leolla on nyt useampia opettajia, pitää
opettajia välillä muistuttaa siitä, että hän tarvitsee
vaikkapa matematiikan monisteet tai kokeet päivää
aikaisemmin, jotta ehdin laittaa ne pistekirjoituskoneelle.
8

– Pohdimme koulun rakennushankkeen esteettömyysteemaa tuen tarpeiden ja eri aistien eli kuulemisen, näkemisen ja tuntoaistin kautta. Mukana
suunnittelussa olivat varsinaisten suunnittelijoiden
lisäksi koulun henkilökunta, vanhemmat ja oppilaat. Esimerkiksi oppilaat olivat kertoneet jo etukäteen, että heitä jännitti uudessa koulussa eniten eksymisen mahdollisuus.
He saivat myös piirtää tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Niissä esimerkiksi vesi oli valtavan tärkeä
elementti.
– Siksi saimme kouluumme uima-altaan, vaikka
se oli jo kertaalleen karsittu suunnitelmista. Säästimme muualla.
Uudessa Valteri-koulun oppimisympäristössä on
näkövammaiset otettu huomioon mm. opasteraitojen, valaistuksen, pihan tuoksumaailman tai kaikumajakoiden avulla.
– Tarkoituksena oli luoda kuntapuolelle myös esimerkki siitä, millaisia oppimisympäristöjä kannattaa
suunnitella, jotta ne palvelisivat hyvin erilaisia lapsia ja nuoria niin ettei erityiskouluja enää tarvittaisi.
Meillä onkin käynyt paljon vierailijoita.
Valteri-koulu on oppimisympäristönä puoliavoin.
– Kaikki oppilaamme eivät hyödy täysin avoimista
ympäristöistä. Siksi olimme vähän varovaisempia.

Ongelmana akustiikka

Eräs iso ongelma avoimissa oppimisympäristöissä on
akustiikka, kun koulun melutaso pääsee nousemaan.
– Toinen tärkeä asia näkövammaisten oppilaiden
kannalta on, miten taata oppilaille selkeät kulkureitit,
S i l m ä t e r ä
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JUSSI KOSKELA

– Oppilaat kertoivat jo etukäteen, että
heitä jännitti eniten uudessa koulussa
eksymisen mahdollisuus, kertoo Valterikoulun apulaisrehtori Tuulia Kuntsi.

9

JUSSI KOSKELA

Mukana suunnittelussa olivat myös koulun henkilökunta,
vanhemmat ja oppilaat.”
kun vaikkapa pöytäpaikat muuttuvat säännöllisesti.
Oppilaiden mieleen täytyy piirtyä koko ajan ajatus
siitä, missä hän on.
Tuulia Kuntsi ei pidä hyvänä sitä, että avustajan
rooli kasvaa avoimissa oppimisympäristöissä.
– Päinvastoin, lapsen ja nuoren pitäisi päästä kohti
itsenäistä liikkumista, mikä vahvistaa hänen itsenäistymistään ja itsetuntoaan. Tässä voivat auttaa mm. äänimajakat, jotka auttavat suunnistuksessa. Käytämme
10

koulussa myös BlindSquare-mobiiliappia. Näitä voisi
hyödyntää myös aivan tavallisissa kouluissa.
Julkisten rakennusten esteettömyydellä tarkoitetaan
Tuulia Kuntsin mukaan usein vain sitä, miten liikuntavammainen pystyy liikkumaan siellä. Esimerkiksi
näkövammaisten tarpeita ei ole mukana lainkaan.
– Se, että mikä tahansa julkinen rakennus olisi saavutettava monesta eri näkökulmasta, on vielä kaukainen haave.
S i l m ä t e r ä
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Puheenjohtajalta

Maija Somerkivi
Maija Somerkivi on espoolainen opinto-ohjaaja,
Näkövammaiset lapset ry:n puheenjohtaja
ja kahden pojan äiti. Hänellä itsellään ja myös
vanhemmalla pojallaan Juusolla on näkövamma.

Etänä mutta lähempänä

K

evään työpäivistä puuttui monta arkeeni
perinteisesti kuuluvaa haastetta. Yhtäkkiä,
yllättäen näinkin miltä keskustelukumppanini kasvot ja ilmeet näyttivät ja pääsin
todella opettelemaan käytännössä sanatonta viestintää. Huikea tunne oli, kun ensimmäistä kertaa näin
omin silmin, miltä opiskelijastani tuntui ilman, että
hän sanoi sen ääneen.
Ymmärsin myös, miten kevyttä on osallistua kokouksiin tai koulutuksiin, kun ei tarvitse pohtia jo ennalta,
miten löytää oikean tien, rakennuksen, huoneen ja
vielä vapaan istumapaikankin. Powerpointeihinkin
oli yhtä esteetön pääsy kuin kaikilla muillakin. Ja
vihdoin minäkin tiesin, ketkä kokouksessa kanssani
olivat. Oppitunteja pitäessä näin ensimäistä kertaa,
ketkä viittasivat.
Kaikki oli saatavillani, jopa takapihalla riippukeinussa
kiikkuessani tai metsälenkillä kävellessäni. Voiko työ
olla näin helppoa? Mihin kaiken säästyneen energian
käytänkään?
Hykerryttävintä etäkeväässä oli huomata, kuinka
kollegat ja opiskelijat joutuivat painiskelemaan normaalioloissa minulle kovin tuttujen vuorovaikutukS i l m ä t e r ä
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sen ongelmien kanssa. Etätapaamisissa puheenvuorojen saaminen tai jakaminen kuulosti nimittäin
tutun vaikealta kaikille, enkä voinut kuin iloita tästä
tasa-arvoisuuden hetkestä. Yhtäkkiä kukaan ei voinut saada puheenvuoroa katsekontaktilla eikä muiden ollut yhtään minua helpompi oivaltaa, milloin
puhuja oli lopettamassa oman vuoronsa.
Näkevät tuntuivat paikoin olevan sosiaalisesti jopa
kömpelömpiä kuin minä. He nolostuivat tutun tuntuisesti puhuessaan toistensa päälle tai silloin, kun
eivät saaneet sanoilleen sanallista palautetta muilta.
Tervetuloa minun arkeeni, totesinkin muutaman
hässäkkätilanteen jälkeen tunnelmaa keventääkseni.
Toki etätyöhön ja -opiskeluun kyllästyisi ennen pitkää, koska se on yksinäisempää. Silti tulen kyllä kaipaamaan tätä etäaikaa. Pelkonani on, että työpaikalle
palattuani uusi normaali tarkoittaa entistä pidempiä
välejä keskustelukumppaneihin ja kirjallisia ohjeita
seinillä ihmiskontaktien sijaan. Jakso näytti, millaista
elämä olisi, jos olisin paremmin samalla viivalla näkevien kanssa. Samalla se muistutti kipeästi siitä, miten
paljon pieniä, isoja tai muuten vain ärsyttäviä esteitä
arjessani joudun sietämään näköni vuoksi.
11

Sivujen 12–17 kuvitus: Leena Honkanen

Oo mun kaa! -leiri
11.10.–14.10.2020
Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Turenki
Syyslomaleiriltä löydät uusia kavereita, vietät lomaa vertaisten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman vanhempia.
Leiriltä palaa kotiin monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. Leiriläiset valitsevat yhden
työpajan, jonka parissa työstetään monenlaista. Pajoina
ovat puutyö ja rottinki, hajoita ja hallitse, musiikkibändi,
käsityöt ja askartelu, draama ja sketsi sekä köksäpaja. Viimeisenä iltana järjestetään huikeat lasten syntymäpäivät.
Leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille näkövammaisille lapsille.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruokailut ja ohjelman).

Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Hakemukset 6.9.2020 mennessä.

Syysviikonloppu
17.10.–18.10.2020
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Vietä leppoisa viikonloppu vertaisperheiden kanssa. Kylpylässä uintia ja rentoutumista, syksyinen luonto ja hyvä
ruoka. Tänä viikonloppuna koko perhe puuhaa yhdessä.

Nuorten viikonloppu
14.11.–15.11.2020

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 30 e
Muut perheenjäsenet:
- aikuinen 85 e
- 4–14-v. lapsi 20 e
- alle 4-vuotias ilmainen

Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain tervetulokahvista sunnuntain lounaaseen, kylpylän sisäänpääsymaksun sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 13.9.2020 mennessä.
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Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille. Leiri alkaa lauantaina klo 11.00 ja päättyy sunnuntaina
lounaaseen klo 11.30.
Viikonlopun ohjelmassa on itsenäisen elämän taitoja, pelailua ja saunomista. Aikaa jää kavereiden kanssa jutusteluun
ja leppoisaan oleskeluun.
Hinta: 40 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 27.9.2020 mennessä.
S i l m ä t e r ä
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Vanhempien viikonloppu
21.11.–22.11.2020
Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna

Viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien parissa,
antoisia keskusteluja, rentoutumista ja maukasta ruokaa.
Hotelli sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman läheisyydessä eli sinne on helppo saapua myös julkisilla kulkuneuvoilla eri puolilta Suomea.
Viikonloppu aloitetaan klo 12.00 lounaalla. Klo 14.00
on ryhmälle varattu opastettu kierros Hämeen linnassa,
luvassa tarinoita linnan menneisyydestä. Yhteinen buffet
illallinen nautitaan klo 18.30 rauhassa rupatellen.

Läheisten lauantai
3.10.2020
Näkövammaiset lapset ry:n toimisto, Helsinki
Läheisten lauantai on suunnattu JNCL-lasten perheiden
läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.).
Päivän aikana tietoa etenevästä keskushermostosairaudesta, perheen jaksamisesta ja mahdollisuudesta kohdata
vertaisia.

Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen)
sekä ohjelman. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15
lähtien.

Tilaisuuden aloitus on klo 10.00 ja päättyy klo 18.00. Vetäjinä kuntoutusohjaajat Kirsti Hänninen ja Arja Marila.

Hakemukset 18.10.2020 mennessä.

Hakemukset 13.9.2020 mennessä.

Hinta: 15 €/henkilö
Hinta sisältää ruokailut ja ohjelman.

Läheisten lauantai
7.11.2020
Scandic Koskipuisto, Tampere
Läheisten lauantai on suunnattu näkövammaisten lasten
perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät
jne.). Tietoa näkövammaisen lasten kasvusta ja kehityksestä, yhteisten kokemusten vaihtamista.
Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuudesta?
Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen lapsen kanssa?
Miten tuen koko perhettä parhaiten?
Päivä kestää klo 10–18. Vetäjinä kuntoutusohjaajat Kirsti
Hänninen ja Arja Marila.
Hinta: 15 €/henkilö
Hinta sisältää ruokailut ja ohjelman.
Hakemukset 4.10.2020 mennessä.
S i l m ä t e r ä
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Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Tämä viikonloppu on suunnattu kaikenikäisten näkövammaisten lasten vanhemmille.

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokko
treffit, 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 klo 16–18:
sunnuntai 6.9. kello 16–18
Vieraana Näkövammaisten liiton Iiris-kuntoutuksesta kuntoutusohjaaja. Saat neuvoja, missä vaiheessa kuntoutukseen kannattaa hakeutua ja mitä kurssit antavat näkövammaiselle lapselle, vanhemmille ja sisaruksille.
sunnuntai 25.10. kello 16–18
sunnuntai 22.11. kello 16–18

Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085. Kerrothan
mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.

Virtuaalikerho
kerran kuukaudessa Teamsin välityksellä
Kerho on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille. Tule juttelemaan ympäri Suomea tulevien lasten kanssa!
ke 16.9. klo 17–18
ti 20.10. klo 17–18
ke 18.11. klo 17–18
ti 8.12. klo 17–18
Ilmoittautuminen virtuaalikerhoon:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Sisukerho
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.
Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin kello
17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toimistolla.
Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki. Kerhopäivät ovat 25.8., 22.9., 20.10., 24.11. ja 15.12.
Ilmoittautuminen kerhoihin 16.8. mennessä.
Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, Anne Latva-Nikkola
p. 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi
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Nuorten chatit
Näkövammaisten nuorten chat on suunnattu 12–17-vuotiaille näkövammaisille nuorille. Tervetuloa mukaan juttelemaan ja tutustumaan toisiin! Chatissa linjoilla vertaisohjaaja ja työntekijä. Chatissa ei vaihdeta puhelinnumeroita ja muita tunnistettavia tietoja. Osallistujan on rekisteröidyttävä Tukinettiin ennen chatin avautumista.
ke 26.8. klo 18–19.30 Mikä ärsyttää, entä mikä on hyvää näkövammassa? Jutellaan näkövamman herättämistä tunteista.
ti 29.9. klo 18–19.30 Kiusaaminen
ma 9.11. klo 18–19.30 Mikä minusta tulee isona? Vieraana
Ville Ukkola, Näkövammaisten liitto työelämäpalvelut.
ke 16.12. klo 18–19.30 Ihastuminen ja seurustelu
Vanhempien chat
Näkövammaisten lasten vanhempien chat järjestetään
perjantaina 4.9. klo 19–20.30. Illan teemana on jaksaminen. Tule mukaan juttelemaan ja tutustumaan toisiin.
Chatissa linjoilla vertaisvanhempi ja työntekijä. Chatissa
ei vaihdeta puhelinnumeroita ja muita tunnistettavia tietoja. Osallistujan on rekisteröidyttävä Tukinettiin ennen
chatin avautumista.

HopLopissa Sokeiden
viikon juhlat
Jyväskylä, Raisio, Tampere ja Vantaa
Sokeiden viikkoa juhlitaan näkövammaisten lasten perheiden kanssa neljässä HopLopissa: 14.11. Jyväskylässä,
Raisiossa ja Linnainmaalla Tampereella sekä 15.11. Varistossa Vantaalla. Lähde mukaan ja tule ilmaiseen perhetapahtumaan!
Tarjolla on aamupalaa ja sisäleikkipuistojen huimat leikkitilat vapaasti käytettävissä.
Touhuamaan saa jäädä, vaikka koko päiväksi.
Tapahtumapaikat:
lauantai 14.11. klo 9-11 Jyväskylä (Sorastajantie 1)
lauantai 14.11. klo 9-11 Raisio (Itäniityntie 16)
lauantai 14.11. klo 9-11 Tampereen Linnainmaa (Korpikodinkatu 3)
sunnuntai 15.11. klo 9-11 Vantaan Varisto (Kauppakeskus
Viisari, Martinkyläntie 47)
Ilmoittaudu 1.11. mennessä.

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous pidettiin 11.8.2020 yhdistyksen toimistolla Helsingissä. Kokoukseen oli
mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Kokouksessa valittiin uusi hallitus sekä Näkövammaisten liiton valtuustoon valtuutetuksi Maija Somerkivi ja varavaltuutetuksi Salla Kivelä.
Näkövammaiset lapset ry:n hallitus vuonna 2020:
Varsinaiset jäsenet
Maija Somerkivi, Espoo puheenjohtaja
Tiia Immonen, Turku
Salla Kivelä, vpj, Hyvinkää
Juho Kyntäjä, Vantaa
Jenna Mäkelä, Aura
Anna Sarén, Lempäälä
Minna Sutinen, Pieksämäki

S i l m ä t e r ä
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Varajäsen
Merja Rukko, Espoo
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Jani Pohjolainen, Pornainen
Hanno Peuranen, Turku
Sirpa Bamberg, Lempäälä
Minna Kemppi, Turku
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Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Virtuaalikerho

Rasti ja Rauha
lähtevät leirille
Kun kesäloma alkaa, Rastin kaverit lähtevät kuka minnekin
mökeille ja mummoloihin. Rastin sokea serkku, Rauha, on lähdössä
näkövammaisten ja näkevien lasten yhteiselle kaverileirille ja
toivoo, että Rasti voisi lähteä mukaan. Rastista ajatus kuulostaa
kamalalta, mutta hän suostuu, kun muutakaan tekemistä ei ole.
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RASTI JA RAUHA KAVERILEIRILLÄ

Rasti ja Rauha kaverileirillä on kuvakirja näkeville
lapsille. Se avaa näkövammaisen lapsen maailmaa ja
tutustuttaa taitoihin, joita sokeat ja heikkonäköiset
käyttävät. Rasti huomaa, kuinka helppoa pistekirjoitus
on, ainakin silloin kun sitä voi lukea silmillä. Sporttipäivänä lapset oppivat ajamaan tandemilla sekä pelaaRasti lähtee sokean
serkkunsa Rauhan kanssa
kaverileirille.
maan maalipalloa
ja sokkopingistä.
Leirillä
vierailee
Leirikeskus Kesäkolossa ohjaajat Antero ja Reetta
myös opaskoira
Hertta.
järjestävät lapsille kivaa tekemistä, kuten aistiradan ja naamiaiset.

kaverileirillä

Rasti opettelee myös opastusotteen ja vähän pistekirjoitusta.
Sporttipäivänä ajetaan tandemilla ja pelataan maalipalloa.

Leiriohjaajat Antero
ja Reetta järjestävät lapsille joka
Opaskoira Herttakin vierailee leirillä.
Viiden kesäisen päivän
aikana leiriläiset aikana
ystävystyvät.nähdään,
päivä kivaa tekemistä.
Leiriviikon
Yhteiset leikit ja pelit sujuvat sokeiden,
miten yhteiset leikitheikkonäköisten
ja harrastukset
ja näkeviensujuvat eri tavoin
lasten kesken.
näkevien lasten kesken ja
kuinka ystävyyksiä syntyy.

Teksti ja kuvitus

Leena Honkanen

TEKSTI JA KUVITUS LEENA HONKANEN

Kirja soveltuu päiväkoti-, esikoulu- ja alakouluikäisille. Sen tietoja ja leikkiesimerkkejä voi käytää opetuksen tukena. Aiheeseen liittyviä tehtäviä ja leikkivihjeitä löytyy lisää silmatera.fi -nettisivuilta.

Rasti ja
Rauha

Rasti-ja-Rauha-kannet-Elias.indd 1

12.6.2020 14.25

Leena Honkanen
Rasti ja Rauha kaverileirillä
Julkaisija Näkövammaiset lapset ry 2020
ISBN 978-952-99804-6-8
Kirja on Näkövammaiset lapset ry:n 50-vuotisjuhlavuoden julkaisu. Sen painatusta on tukenut Sokeain Lasten
Tukisäätiö.
40 sivua.
Hinta:
15 euroa ja postikulut painon mukaisesti.
Tilaukset:
https://www.silmatera.fi/silmatera-lehti/muut-julkaisut/

S i l m ä t e r ä
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Yhdistys tarjoaa jatkossakin
vertaistukea myös etänä
Koronavirusepidemia sulki keväällä Näkö
vammaiset lapset ry:ssä lasten kerhojen ovet,
ja myös perhetapaamiset ja leirit siirrettiin
syyskaudelle. Kevään aikana lähdettiinkin
kokeilemaan uutta toimintaa etäyhteyksin,
mikä mahdollisti perheiden osallistumisen
yhdistyksen toimintaan eri puolilta Suomea.
Etätoiminta jatkuu syksylläkin.
ANNE LATVA-NIKKOLA

U

usien etäyhteyksien avulla 8–13-vuotiaat
näkövammaiset lapset pääsivät vaihtamaan kuulumisia virtuaalikerhossa kerran kuukaudessa. Linjoille saatiin myös
uusia kerholaisia, joille kerhoihin osallistuminen ei
olisi mahdollista pitkän välimatkan vuoksi. Skypen
kautta toteutettujen etäyhteyksien toimivuudessa oli
ongelmansa, joten tapaamiset toteutettiin Teamsin
avulla.
Lasten virtuaalikerhoissa pohdittiin mm. etäkoulun hyviä puolia ja haasteita, leikittiin sanaleikkejä ja
tehtiin kesäsuunnitelmia.

Nuorten chat käynnistyi jo huhtikuussa

Näkövammaisten 12–17-vuotiaiden nuorten chat
käynnistyi huhtikuun lopussa. Tukinetin chat-alustan linjoilla keskustelua luotsaavat vertaisohjaaja
yhdessä yhdistyksen työntekijän kanssa. Näkövammaiset nuoret ja vertaisohjaajat kokivat alustan helppokäyttöiseksi. Myös ruudunlukuohjelman käyttäjille alusta oli selkeä.
Chattiin kirjaudutaan nimimerkillä, ja siellä ei
jaeta henkilökohtaisia tunnistetietoja kuten oikeaa
nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. Vaikka osallistujat saattavat tuntea toisensa entuudestaan, on näkövammaisten nuorten omassa chatissa hyvä harjoitella
turvallista nettikäyttäytymistä ja netin toimintatapoja.
18

Näkövammaisten nuorten chat käynnistyi huhtikuun
lopussa Tukinetin chat-alustalla. Etäyhteyksien avulla haetaan nyt uusia toimintamuotoja.

Vanhempien kohtaamisia

Näkövammaisten lasten vanhemmat pitivät rupattelutuokioita kerran kuukaudessa Google Hangouts
Meetin välityksellä. Linjoilla oli vertaisvanhempi ja
yhdistyksen työntekijä. Etäyhteys mahdollisti osallistumisen kauempaakin, ja tuokiot koettiin pieneksi
hengähdystauoksi perhearjesta.
Yhteistyössä Näköpiste Polar Printin kanssa järjestettiin tietoisku erilaisista pelisovelluksista ja vinkeistä
kesätekemiseksi. Teams välitti tietoiskun.
Ensimmäinen vanhempien chat avattiin kesäkuussa,
ja linjoille saatiinkin heti muutamia vanhempia. Vanhemmat saivat kysyä vapaasti ja jakaa arjen hyviä
vinkkejä. On toivottu, että chatit jatkuvat myös syksyllä. Erääksi keskusteluteemaksi on tulossa jaksaminen.

Etäily jatkuu

Syyskaudella yhdistyksen kerho- ja leiritoiminta käynnistyy turvallisuus- ja epidemiaohjeistuksia noudattaen. Etäkohtaamiset jäävät kuitenkin osaksi yhdistyksen perustoimintaa. Etäyhteyksistä on ilmiselvästi
hyötyä, sillä Näkövammaisten lasten perheet asuvat
eri puolella Suomea, jolloin etäisyydet ovat pitkiä.
Etätapahtumissa on mahdollista kohdata vertaisia
omalta kotisohvalta. Yhdistys-sivuilta löydät syksyn
tulevat etätapahtumat. Tervetuloa mukaan.
S i l m ä t e r ä
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Onko inkluusio uhka opetukselle
ja oppimiselle?

Inkluusion perimmäisenä tarkoituksena on edistää
oppilaiden välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta,
eikä sen verukkeella tulisi tavoitella muita hyötyjä.
Yhteinen fyysinen opetustila ei ole sama asia
kuin onnistunut inkluusio. Inkluusio on onnistunut ja toimiva vain silloin, kun opetusjärjestelyt
yleisluokissa ovat sellaiset, että ne palvelevat ihan
jokaista oppijaa. Edellytys tasa-arvoiselle opetukselle ja oppimiselle on tukipalveluiden ja apuvälineiden integroiminen oppilaiden mukana yleisluokkiin. Mikäli tämä ei toteudu, voidaanko inkluusiota
pitää parhaana ratkaisuna?
Opiskelijan ääni -blogi. Kaleva 23.4.2020

Actilino on 16-merkkinen uuden sukupolven pistenäyttö,
joka soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi matkapuhelimen
kanssa. Laitetta voi myös käyttää itsenäisenä muistiinpano
välineenä.

Kannattaa muistaa, että…

pistenäyttöä on mahdollista hakea apuvälineeksi työhön
tai opiskeluun Kelasta ja vapaa-ajan käyttöön keskussairaalasta. Näin syksyn tullen kannattaa huolehtia siitä, että
apuvälineasiat ovat ajan tasalla.
Kun tarvitset apuvälineitä opiskeluun, täytä Kelan
hakemus KU 103. Opiskelijalla ja työssäkäyvällä henkilöllä on mahdollisuus saada tarvitsemansa apuvälineet
ja niihin käytönopetus Kelalta.
Hae tarvittaessa ensin kartoitusta. Kartoitustarve voi
ilmetä työ- tai opiskelupaikan, näkötilanteen tai vaikka
käyttöjärjestelmän muuttuessa. Kartoituksessa käydään
läpi apuvälinetarpeesi, käytössäsi mahdollisesti jo olevien
apuvälineiden toimintakunto ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi sekä tarvittavan käytönopetuksen määrä.
Jos näkövammainen lapsesi käy ala-astetta tai tarvitsette apuvälineitä kotiin, kannattaa ottaa yhteyttä keskussairaalan kuntoutusohjaajaan. Hän kartoittaa tilanteesi ja
ohjaa sinut eteenpäin.
Lähde: Näköpiste Polar Print

S i l m ä t e r ä
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Tunnetko näkövammaismerkin,
käytätkö sitä?

Käytätkö näkövammaismerkkiä? Miksi tai miksi et? Millaisia hyötyjä olet merkkiä käyttäessäsi huomannut? Käyttäisitkö merkkiä, jos se olisi erilainen?
Näkövammaisten liitto kartoittaa yhdessä Förbundet
Finlands Svenska Synskadaden kanssa näkövammaismerkin käyttöä sekä syitä sen käytölle ja käyttämättömyydelle.
Kysely on tarkoitettu näkövammaisille ihmisille, ja siihen
voi vastata anonyymisti. Vastauksia kerätään 27.9.2020
asti. webropol.com/s/nakovammaismerkki2020.
Sininen ja pyöreä näkövammaismerkki kertoo, että
merkin käyttäjä on näkövammainen ja saattaa tarvita
apuasi.
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TIINA RUULIO

Mehmet kertoo, että huumorista
on ollut hänelle paljon apua näkövammaisuuden hyväksymisessä ja
elämässä muutenkin. Oma asenne
ratkaisee paljon. – Minulla ei ole
myöskään ollut tapana stressata
asioista etukäteen.

Kotoa maailmalle
Lappeenrantalainen, suomais-turkkilainen Mehmet Kasap muutti pois
kotoa heti kirjoitusten jälkeisenä syksynä 18-vuotiaana ja on opiskellut
siitä lähtien Tampereen keskustakampuksella tietojenkäsittelytieteitä.
Hän on elänyt aivan tavallista opiskelijan arkea yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta: hän ei näe juuri mitään.
TIINA RUULIO
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– Olen loppupeleissä kuitenkin ehkä
enemmän tekemisen ihminen kuin
lukijatyyppi, ja siksi olen hakenut
tänä keväänä ammattikorkeakouluun
opiskelemaan sosionomiksi. Haluan
tehdä myös ihmisläheisempää työtä
kuin tietotekniikka-alalla pystyn, kertoo 20-vuotias Mehmet jatkosuunnitelmistaan.
Mehmet kertoo, että hänen itsenäistymisensä on sujunut oikeastaan
hyvin, vaikka hän myöntääkin olleensa
melko uusavuton muuttaessaan opiskelija-asuntoon Tampereelle.
– Kotona asuessani siskot yleensä
auttoivat kotitöissä, joten jouduin harvoin niitä tekemään. En edes tiennyt
Tampereella, miten käytetään pesutuvan pesukonetta. Ruoanlaitto sujui
aavistuksen verran paremmin, sillä
olin lukion viimeisen vuoden aikana
kokkaillut jonkin verran kotona.
– Silti ensimmäiset Tampereella
tekemäni ruuat olivat aika järkyttäviä. Näkökin tuli siinä vastaan. Huomasin, että oli vaikea nähdä, koska
ruoka oli kypsää ja ruoka-aineiden
mittaaminen tuotti vaikeuksia. Käytännön kautta opin itselle soveltuvat
keinot valmistaa ruokaa.
Mehmet myöntää, että hän ei millään kehdannut soittaa äidille jokaisessa käytännön ongelmatilanteessa,
vaan haki ratkaisuja arkielämän ongelmiin lähinnä googlettamalla. Nykyään arki sujuu jo hyvin. Yhteydenpitoa kotiin pidetään yllä puhelujen ja
WhatsAppin välityksellä.

”Yritän ajatella sairauksia
mahdollisimman vähän”

Mehmetin heikko näkö huomattiin
terveydenhoitajan luona vasta 3-vuotiaana. Sitä ennen hän oli kulkenut sisarusten perässä ja ottanut tukea tarvittaessa esimerkiksi huonekaluista.
S i l m ä t e r ä
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Kelan kanssa asiointi vahvisti
itsenäistymistä lukion alusta asti.”
– Hämäsin kaikkia ilmeisesti aika
hyvin, hän naurahtaa.
Lopullisen diagnoosin, Sticklerin
oireyhtymän, hän sai vasta vuonna
2012. Oireyhtymä aiheuttaa ensisijaisesti oireita silmiin, kuuloelimiin
ja luustoon. Silmiä, etenkin vasenta,
on leikattu useita kertoja nuorempana
verkkokalvojen irtoamisen vuoksi.
– Minulla on ainakin toistaiseksi
oikeastaan vain heikko näkö haittana.
Yritän ajatella sairauksiani mahdollisimman vähän ja elää normaalia elämää. En
juurikaan murehdi tulevaisuutta.
Erittäin vahvasta likinäköisyydestä
huolimatta Mehmet on saanut kokea
hyvinkin normaalin lapsuuden.
– Sain olla mukana muiden lasten
leikeissä, opetella pyöräilemään sekä
liikkumaan ja toimimaan itsenäisesti.
Se, että olen voinut lapsena vammasta
huolimatta temmeltää suhteellisen
vapaasti, on ollut mielestäni ensimmäinen tärkeä askel itsenäistymiselleni.
Peruskouluaikana Mehmetin näkövammaisuutta ei piiloteltu, vaan siitä
pyrittiin olemaan hyvinkin avoimia
sekä opettajille että oppilaille.
– Uskon, että samanluokkalaisten
oli helpompi hyväksyä minut, kun he
tiesivät näkötilanteestani ja apuvälineistä.

Miten näen pitää PowerPoint
-esitelmän?

Opiskelussa Mehmet ei tällä hetkellä
tarvitse muita apuvälineitä kuin tietokoneen, sillä kaikki yliopiston opetusmateriaalit ovat sähköisessä muodossa.
Ala-asteella oli käytössä vielä useita
apuvälineitä, mutta löytäessään hiljal-

leen hänelle soveltuvat tekniikat opiskeluun niiden määrä väheni. Ennen
opiskelujen sähköistymistä lukukiikari
oli ehdottomasti tärkein apuväline.
Mehmet pystyy liikkumaan ilman
keppiä, kun pitää oikeassa silmässä
vahvaa piilolinssiä tai päässään silmälaseja. Vasen silmä on hyvin samea,
mutta siitä on silti hyötyä liikkuessa.
Mehmet myöntää olleensa yläasteella ujo, ja vielä lukion alussa esiintymiset jännittivät.
– Toisaalta muutkin jännittivät
vaikkapa esitelmien pitämistä. Minulle
suurin stressi syntyi ehkä siitä, miten
voin pitää PowerPoint-esitelmää, jos
en edes näe omia dioja. Kännykkä ja
ulkoa opettelu tuli tilanteessa avuksi.
Hän kertoo harjoitelleensa itsenäistä elämää jo lukion alkuvaiheessa
ryhtyessään hoitamaan itseään koskevia asioita aluksi Kelan kanssa.
– Vähitellen päädyin hoitamaan
kaikkia omia asioitani. Se oli hyvää
harjoittelua tulevaisuuden varalle.
Mehmet kirjoitti lukiosta hyvät yopaperit.
– Tykkään kovasti oppia uutta, mutta
en jaksa päntätä. Tämä on korostunut
minulle kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
– Olin mielestäni kirjoitusten jälkeen valmis itsenäistymään, enkä osittain siitä syystä hakenut Lappeenrantaan opiskelemaan. Onneksi vanhemmat eivät pahemmin vastustaneet
suunnitelmiani.

Apua huumorista

Mehmet ei tuntenut Tampereelta etukäteen ketään kaksi vuotta sitten. Se
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Lasikaton
puhkaisijat
tuntui ajatuksellisesti hieman epämukavalta. Hän päättikin osallistua
ensimmäisenä opiskeluvuotenaan
ahkerasti erilaisiin opiskelijatapahtumiin tutustuakseen uusiin ihmisiin. Se kannatti.
– Minulla on hyvä määrä sekä
näkeviä että näkövammaisia kavereita. Näkövammaisiin nuoriin olen
tutustunut etupäässä Näkövammaisten liiton nuorisotoiminnan kautta,
jossa olen ollut aktiivisesti mukana
12-vuotiaasta lähtien. Olen saanut
sieltä valtavasti vertaistukea murrosiässä, ja nyt haluan jakaa sitä muille.
Mehmet on tällä hetkellä osa nuorisotoimen nuorisotoimijaryhmä
Nutoria, joka pääasiassa suunnittelee nuorille toimintaa ja edustaa
näkövammaisia nuoria eri tilaisuuksissa. Hän on myös käynyt Valterikoululla Jyväskylässä kertomassa elämästään näkövammaisille yhdeksäsluokkalaisille.
Mehmet kertoo, että huumorista
on ollut hänelle paljon apua näkövammaisuuden hyväksymisessä ja
elämässä muutenkin. Oma asenne
ratkaisee paljon.
– Minulla ei ole myöskään ollut
tapana stressata asioista etukäteen.
– Toivon tulevaisuudessa päätyväni tekemään jotain sellaista, mistä
oikeasti pidän. Näkövamman kanssa
voi tulla elämässä hyvin toimeen.
Jotkin asiat saattavat näkövamman
vuoksi olla haastavampia, mutta harvoin mahdottomia.
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Teemu Ruohonen tuntee hyvin näkövammaiset nuoret, sillä hän
suunnittelee päivätyönään Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaa.
Useimmat näkövammaiset nuoret pärjäävät hänen mukaansa
elämässään oikein mukavasti, mutta eivät suinkaan kaikki.
TIINA RUULIO
– Monilla näkövammaisilla nuorilla
on hyvä kaveripiiri ja vertaistukeakin.
Toisilla asiat eivät ole näin hyvin, ja
yksinäisyyskin vaivaa. Varsinkin pienellä paikkakunnalla tilanne voi olla
hankala, kun siellä ei ole muita samanikäisiä näkövammaisia. Vertaistukea
ei silloin ole.
Teemu Ruohonen uskoo, että esimerkiksi näkövammaisella yhdeksäsluokkalaisella on keskimäärin vähemmän kavereita kuin näkevillä luokkatovereillaan. Näkövamman takia monia
myös kiusataan.
– Nämä ovat asioita, joista ei puhuta
helposti edes näkövammaisten nuorten leirillä. Asioita tulee usein vähitellen esiin ihan muiden keskustelujen yhteydessä.

ole kuitenkaan selvästi musta tai valkoinen, mutta avustajalta vaaditaan tässä
asiassa hyvää pelisilmää.
Näkövammaisten liiton nuorisotyön
pääsatsaus on kesän nuorisoleiri, joka
kyllä tänä kesänä jäi pitämättä koronaepidemian vuoksi. Tämän lisäksi
järjestetään viikonlopputapahtumia ja
nyt loppukesästä myös joitain päivätapahtumia peruuntuneen leirin tilalle.
Teemu Ruohonen sanoo, että näkövammaisten nuorten tavoittaminen ei
ole aivan yksinkertainen juttu.
– Yritämme tavoittaa heidät oikeastaan miljoonaa eri pikku reittiä pitkin: tukijaksojen, kuntoutusohjaajien,
sairaanhoitopiirien jne. kautta. Eniten
olen huolissani niistä, joita emme saa
lainkaan kiinni.

Avustajalta vaaditaan
hyvää pelisilmää

Kriisin paikka

Se, miten henkilökohtainen avustaja
vaikuttaa lapsen ja nuoren mahdollisuuksiin löytää näkeviä ystäviä koulusta, voi olla melko hankala yhtälö.
– Jos avustaja on koko ajan näkövammaisen lapsen ja nuoren kintereillä
koulussa, se hankaloittaa varmasti sosiaalisten suhteiden solmimista. Asia ei

Näkövamma on jossain vaiheessa
jokaiselle ihmiselle jonkin tason kriisin paikka, joka pitää selvittää itselleen. Ruohosen kokemuksen mukaan
näkövammaisen nuoren itsenäistymishalu herää puolestaan usein 2–3 vuotta
myöhemmin kuin näkevillä nuorilla,
luultavasti siksi, että näkövammaisten
nuorten suhde kotiin on usein kiinteä.
S i l m ä t e r ä
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Sain itse näkövammaisena työpaikan
mediatoimistosta, jossa olinkin 10 vuotta.”
TIINA RUULIO

Nuorisoleirin alaikäraja on 12 vuotta.
– Se on monelle nuorelle ensimmäinen kerta, kun hän matkustaa jonnekin ilman vanhemman seuraa. Sanon
aina huolestuneille vanhemmille, että
leirillä voi tulla kolhuja mutta että ne
kuuluvat elämään. On tärkeää, että
itsenäistyminen lähtisi käyntiin riittävän ajoissa.
Jo yksin nuoren leirimatka julkisessa
kulkuvälineessä saattaa olla vanhemmalle kova pala purtavaksi, vaikka leirin
ohjaaja onkin pääteasemalla vastassa.
Ruohonen puhuu myös niistä näkövammaisista nuorista, jotka kieltävät
koko vamman olemassaolon niin pitkälle kuin mahdollista ja elävät sen
takia rajoitettua elämää. Myös vanhemmat voivat yrittää kieltää nuorensa
näkövammaisuuden, millä saattaa olla
traagisia seurauksia.

Työelämään ei ole
helppo sujahtaa

– Näkövamman hyväksyminen on
aina iso prosessi. Toinen iso kynnys on
valkoisen kepin hankkiminen. Monesti
ei oivalleta, että valkoisen kepin käyttäminen auttaa samalla näkevien suhtautumista kepin käyttäjään. Keppi
antaa selvän signaalin ulospäin, joka
ymmärretään.
Teemu Ruohonen kannustaa kovasti
vanhempia antamaan lapsille erilaisia mahdollisuuksia kokeilla omia siipiään.
– Jo 20-vuotiaista nuorista näkee
eron siinä, kuinka paljon tai toisaalta
kuinka vähän asioita näkövammainen
nuori osaa hoitaa. Erot voivat olla hirvittävän suuria kahden yhtä fiksun ja
samanlaisilla silmillä varustetun nuoren välillä.
Näkövammaisille nuorille on melko
vähän rajoituksia ammatinvalinnan
kanssa.
S i l m ä t e r ä
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– Jo 20-vuotiaista nuorista näkee eron siinä, kuinka paljon tai toisaalta kuinka vähän asioita näkövammainen nuori osaa hoitaa, kertoo Teemu Ruohonen Näkövammaisten liitosta.

– Näkövammaisuus ei enää ensisijaisesti ohjaa ajatuksia tulevaisuudesta,
riippuen tietysti siitä, liittyykö näkövammaisuuteen muitakin vammoja.
Isompi ongelma on työelämään sujahtaminen, vaikka yhteiskunnalla onkin
tarjota useita mekanismeja näkövammaisten työllisyyden tukemiseksi.
– Usein työpaikan saaminen vaatii
tietyn lasikaton puhkaisemista. Näkövammaisuus ei ole helppo asia monille

työnantajille. Siitäkin keskustellaan
koko ajan, pitäisikö työhakemuksessa
edes kertoa, että hakijalla on näkövamma.
Teemu Ruohonen itse oli töissä
näkövammaisena mediatoimistossa.
Työsuhde kesti 10 vuotta.
– Työpaikkojen johtajatasolla ei
näkövammaisia vielä juuri tapaa. Siinä
olisikin toinen lasikatto puhkaistavaksi.
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Virtuaalitodellisuus
hyödyttää
heikkonäköisiä
Timo Repo

IT apuvälineasiantuntija
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Outi Lappalainen
Liikkumistaidon asiantuntija

Virtuaalitodellisuus muuttaa tapoja, joilla ihmiset pelaavat pelejä, katsovat videoita ja käyttävät
eri ohjelmia. Näistä uusista ideoista hyötyvät myös henkilöt, joiden näöntarkkuus on hyvinkin
alhainen. Virtuaalitodellisuuden kuva kun näkyy aivan silmien edessä.

O

ppimis- ja ohjauskeskus
Valterissa on hyödynnetty virtuaalitodellisuutta
sekä heikkonäköisten että
autismin kirjon oppilaiden arjen tukena.
Valteri-koulun oppilaat ovat käyneet
muun muassa katsomassa mielenkiintoisia kansallisia maamerkkejä, laskeutuneet kuuhun ja totta kai pelanneet
pelejä virtuaalilaseja käyttäen.
Oppiakseen mahdollisimman itsenäiseksi liikkujaksi näkövammainen
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tarvitsee usein paljon harjoittelua ja
toistoja uusia reittejä opetellessaan.
Reitin varrella olevat maamerkit, asiat
ja vaaran paikat eivät aina ensimmäisellä kerralla jää muistiin. Etukäteen
tutustuminen auttaakin hahmottamaan uutta reittiä tai tilaa.
Ensimmäiset itsenäiset liikkumiskerrat liikkumistaidon ohjauksen jälkeenkin voivat jännittää, ja mielessä
voi liikkua paljon ajatuksia, jotka entisestään lisäävät jännitystä.

Vaaroja ympäröiviin maamerkkeihin voidaan tutustua nyt 360-videolla useaan otteeseen ja tunnistaa ne
lopulta myös aidossa tilanteessa.

Toistoja rajattomasti

Kuvaamalla reitistä tai paikasta
360-videon ja tutkimalla tätä virtuaalimaailmassa voidaan jännitystä siis
lieventää ja kasvattaa liikkujan itsevarmuutta. Ensimmäisten liikkumistaidon ohjauskertojen jälkeen liikkuja
S i l m ä t e r ä
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Virtuaaliteknologian avulla voi harjoitella reittejä ilman kiirettä.”
voi virtuaaliteknologian avulla katsoa
videota kotona tai muussa turvallisessa
ympäristössä ja harjoitella reittiä rajattomasti, ilman kiirettä.
Videon voi halutessaan pysäyttää,
katsella ympärilleen kaikessa rauhassa
ja tutkia tarkemmin jotain kohdetta.
Reitin yksityiskohdat, käännökset ja
maamerkit on näin ollen helpompi
painaa mieleen.

Helppo toteuttaa

Kun liikkuja tuntee hallitsevansa reitin
riittävän hyvin, hän voi lähteä harjoittelemaan ulos, oikeaan ympäristöön.
Itsenäisen harjoittelun jälkeen liikkumistaidon ohjaaja voi myös arvioida
videosta saadun hyödyn.
Kuvattavaksi sopii mikä tahansa
arjen reitti. Se voi olla reitti työpaikalle, kouluun, harrastuksiin – tai
esimerkiksi lähikaupan sisätiloista
kuvattu video.
Liikkumistaidon ohjaaja, omainen tai liikkuja itse voi kuvata reitin
360-kameralla. Myös Valterissa on
tehty tätä jo jonkin verran. Videota voi
jälkikäteen katsoa esimerkiksi tietokoneelta, puhelimelta ja VR-laseilta. VRlasien etu on, että kuva saadaan aivan
käyttäjän silmien eteen, jolloin sisältö
on helpompi nähdä. Videoon on myös
helpompi eläytyä, kun lasit sulkevat
näkökentästä kaiken muun pois.
Käyttäjä näkee videon VR-laseissa
aivan silmien edessä, jolloin sisältöä
voidaan katsella hyvinkin alentuneella
näöntarkkuudella. Tämä kuitenkin
edellyttää, että käyttäjä näkee lähelle
edes kohtuullisen tarkasti. Tutkittua
tietoa tarvittavasta näöntarkkuudesta
tai vaikuttavuudesta ei ole, mutta VRlasien käyttökelpoisuus liikkujalle selviää kokeilemalla.
S i l m ä t e r ä
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Oppilaalle näytetään video koulumme reitistä, jossa hän ei ole aiemmin liikkunut.

Oppilas löysi tutun maamerkin, jonka oli
nähnyt videolla.
Kohde löytyi!
Kyseisen reitin kuvasi Valteri-koulun henkilökunta käyttäen 360-kameraa. Oppilas
löysi reitiltä videolla näkemiään maamerkkejä ja kykeni suunnistamaan uudella reitillä näiden avulla.

Virtuaalitodellisuuden
sanastoa
360-kamerat ovat kameroita, jotka on varustettu usealla kalansilmälinssillä.
Nämä linssit kuvaavat täydellisesti koko kameran ympäristön ja näiden kaikkien
kuva-alojen saumaton yhdistyminen luo lopulta 360-asteisen kuvan tai videon.
360-asteen videot tunnetaan myös nimellä virtuaalitodellisuus tai VR.
360-videoissa kamerat kuvaavat jatkuvasti joka suuntaan, joka mahdollistaa
sen, että videota voi tarkastella mihin suuntaan tahansa esimerkiksi kursorin
tai sormen avulla sekä kääntämällä mobiililaitetta kädessä. Videoita voi katsoa
myös siihen tarkoitukseen kehitetyillä laseilla.
VR- eli virtuaalitodellisuuslasit ovat silmille laitettava laite, joka mahdollistaa
virtuaalitodellisuuteen uppoutumisen. Niitä käytetään videopelien pelaamiseen sekä erilaisiin simulaatioihin. VR-lasien lisälaitteena käytetään usein liikeohjaimia, joiden avulla VR-lasien käyttäjä voi käyttää käsiään virtuaalitodellisuudessa. Joitakin VR-laseja voi käyttää myös älypuhelimen kanssa, jolloin VRlasit ovat halvempia eikä VR-lasien kiinnittämiseen muutoin vaadittavia kaapeleita tarvita.
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Merja Rukko

on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi
sekä kahden täysi-ikäisen ja 12-vuotiaan Kaarlon äiti.
Nuorimmaisella on heikko näkö.

Kaikki on hyvin

O

mat päivitykseni sosiaalisessa mediassa
8–12 vuoden takaa nostavat edelleen mieleen väkevästi ne ajat, jolloin en tiennyt,
tuleeko huominen ja miten selviämme
seuraavasta tunnista. Vanhin lapsista keikkui kuoleman rajamailla sairaalassa, keskimmäinen jäi kymmenvuotiaana jotakuinkin omilleen, ja vastasyntynyt
vauvani oli päivät vieraan ihmisen hoidossa. Mitään
ei voinut suunnitella, nukkumaan ei pystynyt, kaikki
terveellinen ja säännöllinen toiminta perheessämme
jäi syrjään. Tärkeää oli vain hengittää ja juuri muuhun
eivät omat voimat riittäneetkään. Muistan vain loputtoman uupumuksen.
Vuonna 2012 kirjoitin Facebook-seinälleni, ettemme
selviä. Joku meistä menehtyy, ja perheemme sinkoaa
pois kiertoradaltaan kohti jotain tuntematonta pimeyttä. Kävimme syvällä, minä ja koko perhe, todella
syvällä. Pelko oli voimakkain ja äänekkäin perheenjäsen. Se tuli kaikkialle mukaan. Jos ummisti silmänsä
nukkuakseen, niin Pelko riehaantui. Se valtasi kaikki
ajatukset ja vei kaiken tilan. Se tanssi seinillä varjojen kanssa eikä totellut mitään tai ketään.
Voi kun olisin voinut tuolloin tietää, että lopulta kaikki
järjestyy. Voi kun nyt voisin lohduttaa tuota silloista
minääni kertomalla, että tulee hetki, jolloin kaikki on
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hyvin. Kunpa voisin palata ajassa taaksepäin kertomaan
minuudelleni, että selviämme hengissä, saamme asiat
kuntoon ja tulee hyviä, kiitollisuudentäyteisiä päiviä.
Olen jopa kommentoinut noihin vanhoihin postauksiini tuntemuksia tältä kesältä, kun kaikki on hyvin.
Kirjoittanut pientä selviytymistarinaa siitä, mitä tapahtui noiden epätoivoisten postausten jälkeen. Josko tulevaisuuden historiantutkimus kaivaa vanhaa dataa jostain ja joku ne lukee. Tuskin, mutta leikin ajatuksella.
Tänä kesänä kaikki on hyvin. Koen elämälle valtavaa
kiitollisuutta siitä kaikesta missä olemme ja mitä nyt
tapahtuu. Elämän rajamailla horjunut tytär aloittaa
lääketieteen opintonsa. Yksin jätetystä keskimmäisestä lapsesta on kasvanut vastuuntuntoinen ja harkitseva nuori mies, joka opiskelee jo toista vuotta tekniikkaa. Nuorimmainen etenee omaa tahtiaan koulussa ja on saanut osakseen kaiken sen tuen, joka
hänen koulutaivaltaan voi auttaa.
Aikoinaan perusturvallisuus romahti pahasti. Ei se
varmasti koskaan aivan ennalleen rakennu, mutta
usko siihen, että elämä kantaa ja asiat järjestyvät jotenkin, on palannut. Asiat eivät aina järjesty niin kuin
haluamme, mutta jotenkin kuitenkin. Voi kun siihen
olisi aina voinut luottaa. Kunpa joku olisi minulle sen
tuolloin osannut uskottavasti kertoa.
S i l m ä t e r ä
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Nuorisofoorumi
Näkövammaisten liitto järjestää 12-30-vuotiaille näkövammaisille Nuorisofoorumin 9.–11.10.2020. Pelipaikkanamme on Kiipula Hämeenlinnassa. Perinteisesti nuoret ovat Nutorilaisten muodossa järjestäneet foorumin
ohjelman. Nutorilaisten kehittelemän foorumin teeman
ja ohjelman voit käydä lukemassa Näkövammaisten liiton nettisivuilta. Voimme jälleen luvata hauskan viikonlopun.
Sunnuntaina aamupäivällä on Nutorin valintakokous.
Tänä vuonna Nutoriin, eli nuorisotoimijaryhmään valitaan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Kaikki 12–30-vuotiaat alueyhdistysten jäsenet pääsevät äänestämään ja
olemaan halutessaan ehdolla vaaleissa.

Osanottomaksu on 85 euroa nuorelta. Hintaan sisältyy majoitus, ruoka, ohjelma, matkat sekä varmasti paljon naurua.
Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 7.9.
www.nkl.fi/fi/nuoret -sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.
Lisätietoa antaa mielellään nuorisotoimen suunnittelija Teemu Ruohonen puhelimitse 050 596 5022 tai
sähköisesti teemu.ruohonen@nkl.fi.

“Mitä perusopetuksen jälkeen” -infosarja
näkövammaisen nuoren huoltajille
Mietityttääkö sinua nuoresi tulevaisuus? Mitä tapahtuu peruskoulun jälkeen? Millaista tukea on saatavilla
nuoren itsenäistymiseen?
Mitä perusopetuksen jälkeen -infosarjan etätilaisuuksista saat tietoa yläkoulun ja perusopetuksen
jälkeiseen sosiaaliturvaan, palveluihin, opintoihin ja
vapaa-aikaan liittyen.
Näkövammaisten liitto järjestää infotilaisuudet neljänä peräkkäisenä tiistaina Teams-yhteydellä. Jokaisella päivällä on oma teemansa. Aiheen alustusten
lisäksi aikaa jää myös vapaaseen keskusteluun. Näkövammaisten liiton asiantuntijoiden lisäksi mukana on
asiantuntijoita myös muista nuorille tärkeistä organisaatioista. Infojen ajankohdat ovat seuraavat:

Tilaisuus on suunnattu näkövammaisten nuorten huoltajille. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Ilmoittautumislinkki löytyy Näkövammaisten liiton tapahtumakalenterista. Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä torstaina webropolin kautta. Lähetämme sähköpostilla ilmoittautuneille Teams-linkin
ennen infoa. Tapahtuma on osanottajille ilmainen.
Tilaisuuksiin osallistutaan Teams-sovellusta käyttäen. Voit osallistua infoihin vieraana sähköpostiin saapuvan linkin kautta, joten sinun ei tarvitse olla rekisteröitynyt Teamsiin. Sovelluksena Teams on helposti saavutettavavissa.
Vastaamme mielellämme heränneisiin kysymyksiin
sähköpostilla tai puhelimitse.

tiistai 6.10. kello 15.00–17.00
Mikä muuttuu, kun nuori aloittaa 9. luokan?

Annika Tyynysniemi, annika.tyynysniemi@nkl.fi,
p. 050 352 1945 (6.10. ja 20.10. tilaisuudet)

tiistai 13.10. kello 15.00–17.00
Nuoren vapaa-aika ja vertaistuki

Teemu Ruohonen, teemu.ruohonen@nkl.fi,
p. 050 596 5022 (13.10. tilaisuus)

tiistai 20.10. kello 15.00–17.00
Näkövammaisen opiskelijan tukipalvelut

Ville Ukkola, ville.ukkola@nkl.fi,
p. 050 463 2588 (27.10. tilaisuus)

tiistai 27.10. kello 15.00–17.00
Työ ja opiskelu
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PIXABAY

Päiväkodin aloituksessa
monta mutkaa matkassa
Siiri Kronströmin ja Essi Tammilehdon tekemän varhaiskasvatukseen liittyvän pro gradu -tutkielman
tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia vanhemmilla oli näkö- tai kuulovammaisen lapsensa
päiväkodin aloituksesta sekä miten varhaiskasvatuksen aloitusta voisi kehittää.
TIINA RUULIO

28

keensä mikä tahansa – läsnäolo päiväkotiryhmässä lisäsi vanhemman
luottamusta lapsen pärjäämisestä
sekä lapsen omaa turvallisuudentunnetta.

PIXABAY

O

sa vanhemmista oli tutkimuksen mukaan tyytyväisiä päiväkodin henkilöstön suhtautumiseen
näkö- tai kuulovammaista lasta ja hänen
perhettään kohtaan. Se vaikutti positiivisesti esimerkiksi vanhempien ja kasvattajien väliseen yhteistyöhön sekä
lapsen sopeutumiseen ja viihtymiseen
päiväkodissa.
Suurimmat epäonnistumiset liittyivät puolestaan ennakoinnin heikkoon tasoon, henkilöstön asenteisiin
ja vaihtuvuuteen.
Eräs positiivinen tekijä oli myös
avustajan saaminen. Olennaista oli,
että avustajan – oli hänen työnimik-

Epäonnistumisia: ennakointi ja
kielteinen asenne

Tutkimus selvitti myös näkö- tai kuulovammaisen lapsen päiväkodin aloitukseen liittyviä epäonnistumisen
kokemuksia. Vanhemmat saattoivat olla tyytymättömiä mm. päiväkodin ennakointiin, joka liittyi päiväkodin tilojen hitaisiin muutostöihin, avustajan ja tarvittavien apuvälineiden hankkimisen hitauteen sekä

henkilöstön puutteelliseen kouluttautumiseen.
Myös päiväkodin henkilöstön kielteinen asennoituminen lasta ja perS i l m ä t e r ä
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Eräs selvä
positiivinen tekijä
oli avustajan
saaminen.”
hettä kohtaan aiheutti närää. Henkilöstöltä toivottiinkin myönteisempää
suhtautumista lapsen tarpeita kohtaan sekä lapsen yksilöllisempää huomioon ottamista esimerkiksi pedagogiikan suunnittelussa.
Vanhemmat eivät myöskään pitäneet päiväkodin henkilöstön vaihtuvuudesta. Tämän takia esimerkiksi
lasta koskevia tietoja joudutaan siirtämään useita kertoja eri osapuolten
välillä. Henkilöstön vaihtuvuus hidastuttaa myös vanhemman ja kasvattajan
välisen luottamuksen rakentumista ja
yhteistyön toteutumista.
Tutkielman tekijät olettavat henkilöstön suhtautumisen olevan todella
merkittävä tekijä siinä, millaiseksi kokemukseksi päiväkodin aloitus perheelle
muodostuu. Suhtautuminen vaikuttaa
moniin aloitukseen merkittävästi liittyviin tekijöihin kuten vanhempien ja
kasvattajien yhteistyön rakentumiseen
sekä lapsen sopeutumiseen.

Kehitysideoita tuli paljon

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten
näkö- tai kuulovammaisten lasten vanhempien mielestä varhaiskasvatuksen
aloitusta voisi kehittää. Esille nousi erityisesti ennakointi. Vanhemmat toivoivat esimerkiksi päiväkotiympäristön muutostöiden olevan valmiina
jo ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa sekä henkilöstölle mahdollisuutta
saada ulkopuolelta tulevaa tietoa ja
koulutusta näkö- tai kuulovammaisen
lapsen kanssa toimimiseen.
S i l m ä t e r ä
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Aloituksen ennakointiin liittyi myös
perheen tiedottaminen ja ajan tasalla
pitäminen, mikä auttaa perhettä tarvittavien etukäteisjärjestelyiden hoitamisessa. Ajoissa saatu tieto päiväkotipaikasta yhdistyneenä vaikkapa
tutustumiskäyntiin uudessa päiväkodissa olisivat tärkeitä asioita muutoksen kynnyksellä.
Toinen vanhempien kehitysehdotuksista koski monialaisen yhteistyön
lisäämistä.
Lisäksi vanhemmat toivoivat päiväkodin henkilöstöltä myönteisempää suhtautumista näkö- tai kuulovammaista lasta ja hänen perhettään
kohtaan.
Viimeinen vanhempien kehitysehdotuksista liittyi resurssien lisäämiseen,
kuten päiväkodin henkilöstön pysyvyyteen ja varhaiskasvatuksen taloudellisten resurssien kasvattamiseen.

Vanhempien aktiivisuus ei riitä

Tutkimuksen tekijöiden mukaan näkötai kuulovammaisen lapsen siirtymi-

nen päiväkotiin voi olla henkilöstölle
vaikea asia. Se johtuu esimerkiksi tietojen ja taitojen puutteesta. Sen vuoksi
kasvattajien riittävästä perehdyttämisestä sekä aika- ja henkilöstöresursseista tulisi huolehtia.
Vanhemmat saattavat lapsen päiväkodin aloituksessa luonnollisesti
ottaa aktiivisen roolin, sillä heillä on
erityistä tuntemusta sekä tietämystä
omasta lapsestaan ja hänen vammastaan. Vaikka vanhemman rooli on keskeinen, tulisi myös kuntien lisätä antamaansa tukea esimerkiksi tarjoamalla
henkilöstölle koulutusta.
Tutkimus osoitti myös, että näköja kuulovammaisten lasten varhaiskasvatuksen aloituksessa on päiväkotikohtaisia eroja, vaikka inklusiivisen kasvatusajattelun mukaan näin ei
pitäisi olla.
Siiri Kronström & Essi Tammilehto:
Näkö- tai kuulovammaisen lapsen varhaiskasvatuksen aloitus vanhempien kuvaamana.
Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma
Jyväskylän yliopisto
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Näkövammaiselle on tabletista monenlaista hyötyä sekä koulussa että kotona. Myös täysin sokea tai vaikeasti heikkonäköinen voi
käyttää tablettia ruudunlukuohjelman ja pistenäytön avulla.

Monenlaista
apua tabletista
Kosketusnäytölliset älypuhelimet ja tabletit eli taulutietokoneet ovat nykyään arkipäivää niin
kouluissa kuin kodeissakin. Näkövammainen voi käyttää kosketusnäyttölaitteita siinä missä
näkeväkin; käyttötapa vain on erilainen.
JOHANNA HERRANEN
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O

lipa perheessä sitten Applen iPad tai jokin Androidkäyttöjärjestelmällä varustettu tabletti, sen käyttö
onnistuu myös ilman näköä, kun laitteessa on käynnissä ruudunlukija eli
ohjelma, joka tulkitsee näytöllä olevan
tekstin puheeksi. Laitteisiin on myös
mahdollista liittää pistenäyttö Bluetooth-yhteydellä. Pistenäytön avulla
on mahdollista ohjata myös tabletin
tai puhelimen toimintoja tarvitsematta
lainkaan koskea itse laitteeseen.

Apple, helppo ja mukava

Jos perheessä on jokin Applen laite,
siinä on valmiina kaikki mitä tarvitaan
sen käyttämiseksi ilman näkökykyä.
Helpoin tapa käynnistää VoiceOverruudunlukuohjelma jo käytössä olevassa
laitteessa on pyytää sitä Applen Siriavustajalta. Ei tarvitse muuta kuin sanoa
Sirille ”Laita VoiceOver päälle” ja vastaavasti ”Laita VoiceOver pois päältä”.
VoiceOverin saa myös käyttöön reittiä
Asetukset > Käyttöapu > VoiceOver.
Kun VoiceOver on käytössä, sen käyttölogiikka on erilainen kuin käytettäessä
laitetta ns. normaalisti. Kohteet eivät
avaudu napauttamalla eikä niitä voi
pienentää tai suurentaa nipistämällä tai
harottamalla sormia. Puhe kertoo näkövammaiselle käyttäjälle, mitä sormen alla
on, ja haluttu kohde aktivoidaan kaksoisnapauttamalla. Näin näkövammainen
voi selailla rauhassa kosketusnäyttöä ja
saada käsityksen siitä, missä kohdassa
ruutua mikäkin kohde sijaitsee. VoiceOveria käytetään yhden tai useamman
sormen pyyhkäisyillä ja napautuksilla.
VoiceOver-eleitä on mahdollista harjoitella asetuksissa kohdassa käyttöapu
> VoiceOver > VoiceOver-harjoittelu.
Applen laitteista löytyy myös valmiina suurennus, värien kääntäjä ja
koko joukko muita mukautuksia, jotta
S i l m ä t e r ä
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Tabletti toimii pelilautana, äänikirjojen lukijana
ja jossain määrin näkevän silmän korvaajana.”
jokainen käyttäjä voi tehdä käyttökokemuksesta mieleisensä.
Koska Applen laitteilla on vain yksi
valmistaja ja aina joko iOs- tai iPadOs
-käyttöjärjestelmä, on niissä aina samat
esiasennetut ohjelmat ja ominaisuudet. Applen laitteet ovat melko kalliita,
mutta myös pitkäikäisiä.

Android, edullinen ja erilainen

Myös Android-käyttöjärjestelmällä
varustetuista tableteista ja puhelimista
löytyy ruudunlukuohjelma aivan
samaan tapaan kuin Applenkin laitteissa.
Koska valmistajien ja laitteiden kirjo on
niin suuri, on mahdotonta antaa ruudunlukijasta jotakin yhtä yleispätevää
ohjetta. Esim. Samsungin laitteissa on
esiasennettuna Voice Assistant -niminen ruudunlukuohjelma, mutta useimmiten ruudunlukijan nimi on Talkback.
Vaikka ruudunlukijaa ei laitteesta esiasennettuna löytyisikään, sen voi asentaa ilmaiseksi Google Play -kaupasta.
Toisin kuin Applella, Android-laitteisiin
on asennettava erillinen Braillebacksovellus pistenäyttöä varten, mikäli sellaista haluaa käyttää. Google Play -kaupasta löytyy myös koko joukko erilaisia
puhesyntetisaattoreita, joista voi valita
mieleisensä.
Talkbackin käyttölogiikka on melko
samanlainen kuin VoiceOverinkin.
Yksityiskohdat kannattaa vilkaista käyttöoppaasta. Myös Androidista löytyy
koko joukko muitakin mukautuksia,
kuten suurennus heikkonäköisille, käännetyt värit jne.
Android-tabletin voi saada paljon
edullisemmalla hinnalla kuin Applen
laitteen, mutta ominaisuudet ja käyttökokemus vaihtelevat jonkin verran riip-

puen laitteen valmistajasta. Tällä hetkellä ruudunlukuohjelman kanssa hyvin
toimivia kaikille tarkoitettuja sovelluksia löytyy Applen laitteille enemmän.

Hyödyllisiä sovelluksia

Tabletti voi toimia pelilautana, äänikirjojen lukijana tai jossain määrin
näkevän silmän korvaajana. Sekä Applen laitteille että Androidille on saatavilla koko joukko sovelluksia, jotka on
suunniteltu erityisesti näkövammaisille
ja sovelluksia, jotka toimivat hyvin ruudunlukuohjelmien kanssa.
Valitettavasti useat erityisesti näkövammaisille suunnitellut sovellukset
ovat englanninkielisiä. Jos kieli ei ole
este, on saatavilla sovelluksia aina pikkulapsille tarkoitetusta VoiceOverin
opettelupelistä Ballyland Magic aina
monimutkaisiin äänipeleihin asti. Suomenkielisiä hyvin ruudunlukijalla toimivia sovelluksia molemmille käyttöjärjestelmille ovat mm. Celia-kirjaston
Pratsam Reader, vapaaehtoisiin auttajiin perustuva Be my eyes, tietovisapeli
Trivia Crack ja tekstintunnistussovellus
Voice Dream Scanner.
YouTube ja Facebook toimivat hyvin
molemmissa. Myös erilaiset äänikirjasovellukset ovat molemmissa melko
hyvin käytettäviä.
Jos tulee ostaneeksi sovelluksen,
joka ei toimikaan ruudunlukuohjelman kanssa, on mahdollista hakea
molemmista sovelluskaupoista rahojaan takaisin.
Osoitteesta www.applevis.com löytyy
paljon tietoa ja sovellusarvioita Applen laitteille.
Androidille vastaava sivusto löytyy
osoitteesta www.inclusiveandroid.com.
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Opaskoira auttaa
nuorta itsenäistymään
Suomessa on keskimäärin 250 opaskoiraa, joita koulutetaan

TIINA RUULIO

kolmessa opaskoirakoulussa: Näkövammaisten liiton koulussa
sekä kahdessa yksityisessä koulussa Kuopiossa ja Ilmajoella.
Opaskoiratoiminta täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
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MIIKA LEPPÄLÄ

Minna Leppälä on kouluttanut opaskoiria vuodesta 1997.
– Oman koulun käynnistäminen on
ollut yli 10 vuoden projekti. Alussa pyöritin siinä sivussa myös perimääni viljatilaa. Kesti kauan ennen kuin opaskoirien kasvattamisesta ja kouluttamisesta
sai puuroa pöytään, kertoo Leppälä.
Opaskoira auttaa näkövammaista
itsenäistymään.
– Koiran kanssa pitää ja saa liikkua.
Sen avustuksella pääsee esimerkiksi harrastuksiin ja kauppaan ja pystyy hoitamaan ylipäätään omaa elämäänsä. Toki
joissain tilanteissa tarvitaan avustajaakin. Nuorten näkövammaisten suosima
BlindSquare-appi hoitaa hyvin ympäristön ja reitin ja opaskoira lähiopastuksen. Ne ovat hyvä yhdistelmä, sanoo
Leppälä.
NouHau tekee myös omaa opaskoirien kasvatustyötä.
– Työn onnistumisprosentti kasvaa,
kun tuntee koirien taustat, terveyden
ja luonteen. Saatuamme Kansainvälisen opaskoirakoululiiton IGDF:n jäsenyyden aukesivat ulkomaiset jalostusyhteistyön mahdollisuudet.

Sairaanhoitopiiri kustantaa
opaskoiran
Minna Leppälä ja Otso-oppilaskoira NouHaun Opaskoirapalvelusta. Leppälä on
kouluttanut opaskoiria vuodesta 1997.

– Olen tällä hetkellä huolissani näkövammaisista nuorista. Liikkuvatko he
tarpeeksi ja miten he itsenäistyvät? Entä
liikutaanko liikaa avustajan käsikynkässä, pohtii ilmajokelaisen NouHaun
Opaskoirapalvelun omistaja ja opaskoirakouluttaja Minna Leppälä.
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Minna Leppälä sanoo, että monet näkövammaiset nuoret eivät tiedä, miten
opaskoiraa voi anoa ja miten siitä aiheutuvat kustannukset menevät.
– Sairaanhoitopiirit maksavat opaskoiran, se katsotaan henkilökohtaiseksi
apuvälineeksi. Opaskoirakoulu hoitaa
koiran terveyden ja välineet. Koirasta
ei tule kustannuksia koiran käyttäjälle
ellei koiraa halua hemmotella ylimääräisillä hankinnoilla.
Opaskoiran saamiselle on kaksi ehdotonta kriteeriä: näkövammaisen kyky ja
halu liikkua ja se, että näkövammasta on
merkittävää haittaa liikkumiselle.

Hoitokoiran
kanssa voi kokeilla
koiraelämää.”
NouHoun opaskoirat ovat pääasiassa
labradorinnoutajia.
– Labradorinnoutaja on helppo koulutettava, sillä on ystävällinen luonne
ja hyvät hermot. Meillä on pennuille
sosiaalistamisohjelma, joka alkaa jo
ennen pennun syntymää. Luomme jo
emolle mahdollisimman miellyttävät
olosuhteet, jossa sitä hoivataan ja hellitään. Näin vältetään mahdollinen emon
kokema stressi, joka tarttuu myös pentuihin.

Opaskoira vaatii työkokemusta

Opaskoiria ei olisi Suomessa ilman
vapaaehtoisia hoitoperheitä, joissa pentukoirat ovat noin vuoden, puolitoista.
– Opetamme pentuja mm. kävelemään taluttimessa ja käymään kauppakeskuksissa ennen kuin ne lähtevät hoitoperheeseen. Koulutamme ja tuemme
myös hoitoperheitä koko sen ajan, kun
koira on heidän luonaan.
Noin vuoden ikäisenä koirat testataan, minkä perusteella katsotaan, voiko
niistä tulla oppaita tai jäävätkö ne kotikoiraksi perheeseen.
– Opaskoira vaatii paljon työkokemusta ennen kuin siitä tulee taitava
opas. Koira ei ole robotti, vaan elävä
olento, joka oppii kokemastaan. Yleensä
koiran ja näkövammaisen yhteistyö
sujuu hyvin.
Opaskoirat tuottavat opaskoirakouluttajallekin jatkuvasti positiivisia yllätyksiä.
– Kuvittelen aina tuntevani ne todella
hyvin, kunnes joku koira yllättääkin
minut oppimiskyvyllään.
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Miisa ja Ruska, Pia Härkösen
perheen hoitokoirat
Espoolaisen Pia Härkösen perhe otti ensimmäisen sokeiden opaskoirapennun Miisan hoitokoirakseen
vajaat kolme vuotta sitten. Perheen koirakuume on ensimmäisen koiran myötä vain kasvanut, sillä
nyt perheessä onkin toinen hoitokoira, vajaan vuoden ikäinen labradorinnoutajan pentu Ruska.

Koira tuo elämään perspektiiviä

Pialle suositeltiin NouHaun Opaskoirapalvelua ja sieltä Miisa-pentu saatiinkin.
– Puhuimme lapsille koko ajan, että
Miisa tulee vain meille asumaan vuodeksi ennen kuin sitä aletaan kouluttaa määrätietoisemmin oppaaksi. Lap34

set ymmärsivät tämän hyvin. Olimme
tavallaan Miisan varaperhe. Vuosi sujui
nopeasti, ja saimme paljon tukea koirakoululta arjen koulutukseen ja muihinkin asioihin.

PIA HÄRKÖNEN

– Opiskelin vielä luokanopettajaksi,
kun perheen koirakuume alkoi todella
nostaa päätään. Silloin meillä oli kolme
lasta ja HESY:n löytökissa. Mietimme,
miten pystymme pyörittämään koiraperhettä, kun elämme kiireisimpiä
ruuhkavuosia.
Tässä tilanteessa perheen äiti Pia Härkönen tapasi metrotunnelissa näkövammaisen ja hänen opaskoiransa.
Opaskoira oli menossa rikkinäisiin rullaportaisiin ja Pia auttoi
parivaljakon toimivien rullaportaiden luokse. Samalla
Pia kertoi perheen haaveista
ottaa oma labradorinnoutaja, jolloin hänelle suositeltiin hoitokoiraa.
Pia oli itsekin törmännyt
samaan mahdollisuuteen sosiaalisessa mediassa.
Sattuma oli täydellinen, sillä
myöhemmin näkövammainen ja
hänen koiransa istuivat samalla luennolla Pian kanssa yliopistolla. Sattuma
johti ystävystymiseen.

– Koko perhe ehti tietenkin ikävöidä
Miisaa, mutta hoitokoiran ottaminen ei
kaduttanut silloinkaan. Päin vastoin,
koira on tuonut elämäämme ainutlaatuista perspektiiviä.
Pia suosittelee lämpimästi hoitokoiran ottamista varsinkin silloin, kun
perhe haluaa kokeilla koiraelämää
ennen ns. lopullista päätöstä oman
koiran ottamisesta.
– Vuoden aikana ehtii esimerkiksi kokea kaikki vuodenajat pennun kanssa. Oppii tietämään, mitä on esimerkiksi
säännöllinen lenkille lähtö
marraskuun pimeydessä,
kun taivaalta tulee räntää.

Hoitokoirasta hyväksi
oppaaksi

Härkösen perheen tärkein tehtävä
oli sosiaalistaa Miisa perhe-elämään ja
opettaa sille arkielämän asioita. Koiraan
liittyvistä välittömistä kuluista vastaa
aina koirakoulu, josta koira on saatu.
Se, että Miisa palasi koirakoulusta
Härkösen perheeseen, oli tosi iloinen
yllätys. Se ei kelvannutkaan opaskoulutukseen silmäsairautensa takia, joka
saattaa haitata Miisaa joskus.

Hoitokoiran mukana saa myös
tunteen siitä, että sokea saa
lopulta pennusta hyvän oppaan,
jonka kanssa hän pystyy liikkumaan
vapaasti.
– Kun tiedostaa tämän, ei omaa luopumisen tuskaa tarvitse märehtiä lainkaan.
Vastuu koirasta on aina aikuisilla.
– Labradorinnoutajat ovat eläväisiä
tapauksia eivätkä kovin pienet lapset
pysty niitä ulkoiluttamaan. Vanhin poikamme, 14-vuotias Samu, on jo sen
ikäinen ja kokoinen, että voi mennä
koirien kanssa ulos.
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa työelämäasiantuntijana.
Hänen vastuualueeseensa kuuluvat alle 30-vuotiaiden
työelämä- ja opiskeluasiat.

Työ ja opiskelu koronan
jälkeisessä maailmassa

K

oronaviruksen vaikutus Suomen kansantalouteen, suomalaisten työskentelytapoihin, oppilaitosten toimintaan ja perheiden
arkeen on ollut mullistava ja ennennäkemätön. Viruksen vaikutuksia tullaan arvioimaan vielä
pitkään, mutta hyvin todennäköisesti voidaan jo nyt
arvioida, että koulujen ja oppilaitosten vuoden 2020
syyslukukausi tulee eroamaan merkittävästi edellisen
vuoden syyslukukaudesta.
Työelämässä ja oppilaitoksissa on jouduttu etsimään
uudenlaisia tekemisen tapoja, mutta vielä on epävarmaa, minkälaiseksi koronan jälkeinen aika Suomessa
muodostuu. Korona on pakottanut monet työpaikat
ja oppilaitokset digiloikkaamaan ja arvioimaan keinoja tehokkaaseen etätyöskentelyyn. Nähtäväksi jää,
miten nämä avaukset juurtuvat jokapäiväiseen tekemiseen, mutta varmaa on, että virheitä tullaan tekemään. Toivottavasti niistä myös opitaan.
Etätyössä on paljon hyviä puolia. Työmatkat saattavat olla näkövammaiselle kuormittavia, joten niiden
pois jääminen paitsi lyhentää tosiasiallista työaikaa
myös vähentää kuormitusta. Työmatkojen ilmastokuorma jää myös pois. Liikkuminen omassa kodissa
on monelle helpompaa kuin työpaikalla, joten myös
työskentely siellä voi olla vähemmän kuormittavaa.
S i l m ä t e r ä
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Toisaalta työpaikan verkostojen kehittäminen ja ylläpito on vaikeampaa etätyötä tehtäessä. Moni etätyötä
tekevä myös kipuilee työn rutiinien, työergonomian,
työn apuvälineiden sekä työn ja vapaa-ajan erottamisen kanssa. Etätyö tarjoaa niin vapautta ja joustoja kuin vastuuta ja haasteitakin.
Mahdollistamalla etätyön yritykset pystyvät tarjoa
maan työntekijöilleen joustavampaa työelämää.
Lisäksi kallista toimitilaa tarvitaan vähemmän, jos
vain osa työntekijöistä on fyysisesti työpaikalla läsnä
samaan aikaan. Toisaalta työnantajat ovat huolissaan
siitä, miten työntekijät pystyvät toimimaan tiimeinä,
jos he eivät ole riittävän usein fyysisesti läsnä yhdessä.
Etäopiskelussa on paljon samoja haasteita kuin etätyössä, mutta järjestettäessä koulutusta etänä on tiettyihin asioihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Opiskelijoiden mahdollisuudet ja valmiudet omaksua tietoa etänä ovat moninaiset. On huolehdittava siitä,
että jokainen lapsi ja opiskelija saa opintoihinsa riittävän määrän tukea ja ohjausta. Mikäli sitä ei voida
järjestää etänä, se tulisi järjestää lähiopetuksen viitekehyksessä. Etäopiskelussa opiskelijoiden yksilölliset
lähtökohdat saattavat korostua, ja kouluissa tulisikin
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen.
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Vielä tässä vaiheessa ajatus ratsastamisesta pelotti… Kuvassa äiti Salla Kivelä nuorimmaisen poikansa Otson kanssa.

Hevosia, leirielämää
ja vertaistukea
Elokuun alussa pidetyllä Hevostellen-perheleirillä Huittisten Ratsastuskeskuksessa tietenkin
ratsastettiin ja hoidettiin hevosia. Pienimmät ratsastajat laittoivat kypärät päähän jo heti
herättyään, vaikka ajatus hevosen selkään menemisestä saattoi aluksi vähän pelottaakin.
TIINA RUULIO
Kuvat PERTTI JOKINEN
36

S i l m ä t e r ä

3 / 2 0 2 0

N

äkövammaisten lasten per
heleirin johtaja Alma
Westerholm kertoi, että
mukana leirillä oli viisi
perhettä, seitsemän ohjaajaa ja 13 lasta.
Lasten ratsastustaito vaihteli aloittelijoista
vähän pidemmälle ehtineisiin, mutta
olennaista oli, että kaikki halukkaat saivat ratsastaa joko hevosella tai ponilla,
itsenäisesti tai talutettuna. Hevosia sai
myös hoitaa.
– Leirin aikataulutus ja ohjelman
kasassa pitäminen ei olekaan aivan
yksinkertainen juttu, sillä yksilöllisiä
tarpeita on paljon, kertoo leirinjohtaja.
Kaikkia ohjaajia siis tarvittiin.
Myös vanhemmat halusivat ja saivat
ratsastaa. Lisäksi leirillä oli oheisohjelmaa, kuten vanhempien omia vertaistukikeskusteluja samaan aikaan kun
lapset leikkivät, pelasivat tai liikkuivat.

Vanhemmatkin ratsastivat Hevostellen-perheleirillä, jotkut jopa ensimmäistä kertaa elämässään. Mukana kentällä myös Ahlgrenin veljekset Niko ja Jani (keltaiset teepaidat).

Ei pyykkiä, siivousta tai
ruuanvalmistusta …

Marika Igbinedion oli tullut leirille
Kristiinankaupungista miehensä ja kol-

Näytti siltä, että Marika Igbinedionin (kuvassa)
12-vuotias näkövammainen poika Jani Ahlgren saattaisi innostua ratsastuksesta harrastukseksi asti. Tähän saakka äiti on harrastanut
lajia lähinnä tyttärensä kanssa.

Hevostellen-perheleirin johtaja Alma Westerholmin mukaan leirin aikataulutus ja
ohjelman kasassa pitäminen eivät ole
aivan yksinkertaisia asioita.
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men lapsen kanssa, joista 12-vuotias
Jani on näkövammainen.
– Pidämme kaikki ratsastamisesta,
mutta aktiivisimmin olen harrastanut
lajia 15-vuotiaan tyttären kanssa. Nyt
näyttää siltä, että Janikin voisi innostua tästä – olemme hakeneetkin hänelle
omaa harrastusta.

Perheen äiti pitää siitä, että leirillä on mahdollisuus vertaistukeen
ja samalla saada lisää tietoa näkövammaisen palveluista ja niihin liittyvistä
hakuprosesseista.
– Näkövammaisen adhd-murkun
kanssa iskee päälle välillä totaalinen
turnausväsymys. Toivon, että voin
saada tilanteeseemme täältä uutta
näkökulmaa.
– Täällä perheleirillä ei myöskään
tarvitse siivota, pyykätä tai tehdä ruokaa neljään päivään. Se on todellista
lomaa, jatkaa Marika Igbinedion.

Perheen yhteinen loma

Ratsastuskeskuksen omistaja Krista
Rekikoski vie puolenpäivän jälkeen
hevosia lepäämään pariksi tunniksi.
– Meillä on täällä usein erityislasten
leirejä. Periaatteessa näkövammainen
lapsi oppii ratsastamaan kuten näkeväkin lapsi. Jokainen saa leiriltä varmaan
jotain. Arkoja rohkaisemme, ja rohkeimmat saavat kokeilla vaikka ravia.
Janakkalasta kotoisin oleva 11-vuotias leiriläinen Lotta Nurminen on
tullut leirille äitinsä Taru Gröhnin
37

Pidän siitä, että leirillä on perheelle paljon
yhteistä tekemistä. Arvostan myös muiden
vanhempien tapaamisia.” -Taru Gröhn, äiti
heeseen kuuluu mies ja viisi lasta, joista
10-vuotias Miko on erityislapsi. Hänellä
on näkö-, kehitys- ja puhevamma.
– Ratsastin tänä aamuna ensimmäistä kertaa elämässäni. Myös kolme
lasta on jo ollut ratsailla. Hevoset näyttävät olevan hyvin lauhkeita. 6-vuotias

Väinö näyttää olevan meidän perheen
varsinainen hevospoika.
Kivelän perheelle on tärkeää päästä
porukalla lomalle.
– Täällä on omanlaisensa ”kuulun
joukkoon” -tunnelma, josta pidän. Tietysti valmiiseen ruokapöytään pääseminen on myös iso asia perheenäidille.
Korona-aika on sujunut Kivelän perheessä käsiä pesten ja isompia riskejä vältellen. Kaikki ovat olleet onneksi terveitä.
– Pääsimme sentään kerran käymään
Kalajoella tänä kesänä, hän kertoo.

Janakkalasta kotoisin oleva 11-vuotias leiriläinen Lotta Nurminen (vas.) on tullut leirille Humppilaan äitinsä Taru Gröhnin sekä
8-vuotiaan veljensä Henri Nurmisen kanssa.

sekä 8-vuotiaan veljensä Henri Nurmisen kanssa. Myös Taru Gröhnin
anoppi lähti mukaan. Reipas ratsastajatyttö Lotta sairastaa aniridiaa, joka
on värikalvon synnynnäinen vaikea
alikehittyneisyys, joka aiheuttaa heikkonäköisyyttä.
Hänelle ratsastaminen on leirillä
kaikki kaikessa.
– Pidän siitä, että leirillä on perheelle paljon yhteistä tekemistä.
Arvostan myös muiden vanhempien
tapaamisia. Uskon, että voimme keskustella kaikenlaisista arkeen liittyvistä ongelmista ja myös siitä, mistä
voisi saada apua erilaisiin tilanteisiin,
kertoo puolestaan Lotan äiti.

Tiia-Tuulia Ahlgren on ratsastanut aiemminkin äitinsä kanssa.

Kivelän perheen äitikin
pääsi ratsaille

Hyvinkääläinen Salla Kivelä on tullut leirille koko perheensä kanssa. Per38

10-vuotias Miko Ruotsalainen harjasi hevosta, kun Krista Rekikoski piti sitä aloillaan.
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Markus Tihumäki on lukioikäisenä sokeutunut yliopisto-opiskelija, joka toimii
aktiivisena mm. Näkövammaisten liiton nuorisotoimessa sekä urheiluseura Aisti
Sportissa maajoukkuemaalipalloilussa.

Hetkessä
Istun järven rannalla laiturilla. On aamuyö. Järven
pinta on peilityyni, enkä edes tunne tuulenvirettä.
Ilma on viileä ja kostea. Päässä pyörii monenlaisia
ajatuksia, pienistä isoihin. Mieli pyörittelee arkea. On
hyvä pysähtyä vain tähän hetkeen, luonnon ääniin,
vielä kesäyöhön. Hetki on tässä, kaikki muu tuolla
jossain.

Laituri natisee, kun liikahdan. Samassa huomaan,
kuinka tuuli puhaltaakin hennosti ja uskon sen rikkovan järven tyyneyttä. Se tekee sen kuitenkin äänettömästi. Tuuli tuo hyvin kaukaa metsästä yksittäisen
linnun ääntelyä. Ihmisääniä ei enää kuulu mistään
ja tuntuu, että kaikki on pysähtynyt. Voisin kuvitella
kellon pysähtyneen. Maailma nukkuu. Luonto valvoo.

Jalkani ovat koleat kostealla puupenkillä istuessani.
Kuuntelen ympäristöä katsomatta sitä. Minun ei tarvitse nähdä sitä. Kuulen tyynen järven pinnan, joka
säännöllisesti loiskahtelee, kun kalat ja hyönteiset
rikkovat veden pintaa. Kaukaa tämän tuoltapuolen, järven ja sitä reunustavan metsän takaa, kantautuu tasaisesti etenevän auton kaukainen hurina,
joka häviää tyhjyyteen. Omalta puoleltani rantaa
kuulen, kun yhtäkkiä miesääni huutaa: ”Tämä on
kivaa.” Se kaikuu upeasti kokonaisena lauseena järven toiselta puolelta.

Tässä hetkessä keskityn vain kuulemaani ja fyysisesti
tuntemaani. Viileys hiipii kehon pinnalla, äänet korvissa. Hetkessä ei ole muuta.

Lopetan kirjoittamisen ja pysähdyn.
Tilanne on uskomattoman hiljainen. Hetki sitten
järven rannalta kuului musiikkia. Toisaalla haukkui koira, ja kauempana lauloi lintu. Hetki on ainutlaatuinen. Veden loiske ja sen aiheuttajat hallitsevat
tätä hetkeä.
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Nenääni leijailee raikkaan vihdan tuoksu, tuore
koivu. Se tuo mieleen puhtauden. Ilma on todella
kevyttä. Kevyttä ja täydellisen raikasta ilmaa hengittäessä tajuaa, mitä on olla suomalainen. Hetki
on turvallinen.
Hetkeen pysähtyessäni tajuan nauttivani luonnosta.
Tajuan nauttivani suomalaisesta puhtaasta ilmasta ja
hiljaisuudesta. Ymmärrän nauttivani siitä, että olen
tässä hetkessä. Hetkeksi kaikki muu unohtuu.
Hetki on pieni sana, mutta iso käsite. Siihen pysähtyminen on hyvä, mutta hyvin vaikea taito. Hetki on
aina lähellä, mutta silti usein niin kaukana. Hetki on
pysäyttävä.
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Turvallisesti
lomalle
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K

esän lomat on pidetty, mutta syksyllä on
lomia ja tapahtumia tulossa. On mahdollista, että syksyn lomat toteutetaan vaikkapa
yhden perheen lomina, kuten toimimme
kesä-heinäkuussa. Lomailu on edelleen tärkeää, ja
ympäristön vaihdos voi piristää koko perhettä. Ymmärrettävästi perheet ovat kuitenkin lähteneet varovaisesti
liikkeelle. Kaikilla syksyn lomilla ja tapahtumissa on
tilaa. Jos perheesi kiinnostuu jostakin, niin laittakaa
asiasta heti viestiä minulle, niin kerron mielelläni lisää.
Kotimaan matkailu ja luonnossa liikkuminen ovat
lisääntyneet tänä vuonna. Nämä ovat olleet jo vuosia yhdistyksen lomien kulmakiviä. Esimerkiksi syyskuun kohteemme Ilomantsi on lähempänä kuin Lappi,
mutta jo sieltä löytyy luonnonrauhaa ja upeita maisemia. Yhteistyökumppanimme Mantan Luontopalvelut tarjoaa asiakkailleen aitoja luontokokemuksia
kaikkina vuodenaikoina. Yrityksen tukikohtana toimii Ilomantsin Möhkössä sijaitseva Mantan Majatalo,
jonka toiminnan kulmakiviä ovat turvallisuus ja asiakaslähtöinen palvelu. Täyden palvelun luontoretkistä
tunnettu yritys on tehnyt yhteistyötä Sokeain lasten
tuki ry:n kanssa jo yli 15 vuotta.
Myös ensi vuoden suunnitelmia tehdään jo täydellä vauhdilla. Jos perheelläsi on tiettyyn lomakohteeseen liittyvä toive, niin siitä kannattaa kertoa, jotta
kohde saadaan mahtumaan vielä ensi vuoden suunnitelmiin. Tai jos toivot jotain uutta teemaa, jota emme
vielä ole toteuttaneet, niin kerro siitä. Otamme uusia
ideoita ilolla vastaan.
Syyskuussa yhdistyksen hallitus kokoontuu kehittämispäivään. Kaikki viestit teiltä perheiltä antavat
meille eväitä tehdä työtä yhdistyksessä entistä paremmin. Kaikkien ajatukset ovat tärkeitä, vaikka omasta
lomasta olisikin jo vuosia tai ensimmäinen loma olisi
vasta käsillä.

Neo ja Oliver Illi Framnäsin rantakallioilla Nauvossa.

Sokeain lasten tuki ry on perustettu 1964, ja sen
rahoituksesta vastaava Sokeain Lasten Tukisäätiö
on perustettu 2001.
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea näkövamSokeain
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Oliver Illi, Rimma Joenperä ja kapteeni Sami Uotinen
purjehtimassa Tacksamhetenillä Nauvon vesillä

Syyskuu
Jänissaaren syysseikkailu, Möhkö, Ilomantsi 8.–12.9.
Esteetön loma soveltuu hyvin myös isommalle perheelle,
koska vesillä liikutaan joko jokiveneellä tai lautalla, johon
koko ryhmä mahtuu.
Ponipäivä, Riihikallion talli, Lemu, Masku 19.9.,
varsinaissuomalaisille perheille

Lokakuu
Monikulttuurinen sirkuspäivä, Seikkailupuisto,
Turku 10.10.
Yhteistyössä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan
kanssa. Ilmoittautumiset Rillalle.

Sokeain Lasten
Tukisäätiön
apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö
myöntää apurahoja mm.
näkövammaisten lasten
harrastustoimintaan,
erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden
lomakustannuksiin tai muuhun
sellaiseen tarkoitukseen, jonka
kohteena on näkövammaisten lasten
ja heidän perheidensä elinolosuhteet
ja niiden parantamiseen
tähtäävä toiminta.
Hakemukset 30.9.2020 mennessä.

Marraskuu
Monikulttuurinen sirkuspäivä, Sirkus Magenta, Ruskis,
Helsinki 14.11.
Joulupukinmaa-loma, SantaSport, Rovaniemi 19.–22.11.
Toteutuminen pienellä varauksella ja korkeintaan yhdelle
perheelle. Toteutumista harkitaan vielä syksyllä.
Tubetusta, Junior Games -tapahtuman yhteydessä Jyväskylässä 25.11. Teema alkaa Nuori toimija -koulutuksessa
Pajulahdessa 18.–20.10.
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Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme
Mäntykatu 9
37830 AKAA
040 7280970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
www.sokeainlastentukisaatio.fi
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Mahdollinen vai mahdoton inkluusio?

Pomenian taikamaailma

Mahdoton inkluusio?
– Tunnista haasteet ja mahdollisuudet.
Toim. Mari Hyypä
PS-Kustannus Jyväskylä
Kevät 2020

Pomania-sarja
Kumma-kustannus
ISBN 978-952-370-019-2
1.painos elokuu 2020

PS-kustannuksen loppukeväällä julkaisema kirja Mahdoton
inkluusio on ajankohtainen perusteos inklusiiviseen kasvatukseen. Kirjassa käydään mm. läpi peruskäsitteitä, koulutuspoliittista tilannetta Suomessa ja lopuksi opettajankoulutusta.
Inklusiivinen kasvatus ymmärretään kirjassa nimenomaan
pyrkimyksenä tasa-arvoiseen koulutukseen. Vastausta haetaan kysymyksiin, miten ja millä edellytyksellä se toteutuu
ja minkälaisia esteitä sen toteutumisen tiellä on. Mukana
on monta eri näkökulmaa joustavista oppimisympäristöistä
positiiviseen kasvatukseen ja luokanopettajakoulutukseen.
Kirjan kirjoittamisessa ovat olleet mukana mm. professori Marjatta Takala, yliopistonlehtori Aino Äikäs sekä yliopistonlehtori Suvi Lakkala. He kaikki ovat inklusiivisen
kasvatuksen asiantuntijoita.
Kirja sopii hyvin sekä opetusalan ammattilaisille että
vaikkapa koulunsa aloittavien näkövammaisten lasten vanhemmille.
Kirjan rakenne on selkeä, ja siksi sieltä on helppo noukkia ne osa-alueet, jotka erityisesti kiinnostavat lukijaa. Kirja
on kirjoitettu hyvin, jolloin sen lukeminenkin sujuu helposti myös muilta kuin alan asiantuntijoilta.
TIINA RUULIO
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Satutaiteilija, kuvittaja ja kuuden lapsen äiti Petronella
Grahn on luonut yli 20 vuoden ajan moniulotteista satumaailmaa, jossa korostetaan lapsen oikeutta leikkiin,
mielikuvitukseen ja rohkeuteen olla oma itsensä. Suuren kirjatrilogian ensimmäinen osa ja varhaiskasvatustuotteet ilmestyvät elokuussa.
Pomenia – Taikamaailman suuri seikkailu avaa oven
Pomenian taikamaailmaan. Eräänä keväänä kaikki taikamaailman kauneus kasvaa niin upeaksi, että Pimeydenvelho Käämä ärsyyntyy, uhkaa estää taikapölyn keräämisen ja langettaa ikuisen talven.
Pomenian elokuussa julkaistuun satumaailmaan liittyy myös varhaiskasvatustuotteita: Satuseikkailu-lautapeli kehittää lasten tunnetaitoja ja motoriikkaa. Tunneseikkailukortit tukevat tunneoppimista.
– Jokainen lapsi osaa ja haluaa leikkiä omalla tavallaan, kunhan siihen vain on tilaisuus. Aikuiset voivat
tarjota luovan leikin mahdollisuuksia ja luoda leikkisää
ilmapiiriä. Siksi suunnittelimme Pomenia-sarjaan muun
muassa lautapelin, joka tuo mielikuvitusrikasta ja kehittävää tekemistä perheen yhteisiin hetkiin, sanoo Pomenian luoja, satutaiteilija Petronella Grahn.
Pomenia-kirjan suositusikä on 6+.
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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 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:

RASTI JA RAUHA KAVERILEIRILLÄ
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Uusi istu!
julka

an kanssa kaverileirille.

Rasti ja
Rauha
kaverileirillä

t Antero ja Reetta

en aistiradan ja naamiaiset.

a vähän pistekirjoitusta.

a pelataan maalipalloa.

Teksti ja kuvitus

railee leirillä.

Leena Honkanen

riläiset ystävystyvät.

vat sokeiden,

.

TEKSTI JA KUVITUS LEENA HONKANEN
12.6.2020 14.25

Hinta: 15 euroa (+ lähetyksen painon mukainen postimaksu)
Tilaukset: silmatera.fi/silmatera-lehti/muut-julkaisut

www.silmatera.fi

näkevien

