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kommentoi. Näitä nuoria yhdistää eriasteinen näkövamma, joka ei kuitenkaan juuri häiritse heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan.
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Turvataidot ja omat rajat
– Koska seksuaalisuus kehittyy jo vauvasta saakka,
kannattaisi seksuaalisuuteen liittyvistä asioista
puhua jo paljon ennen murrosikää, kertoo seksuaaliterapeutti Minna Sarola.

19

Korona-aika laittaa
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Kun koronarajoitukset veivät tukiverkot ja terapiat,
pantiin erityislapsiperheen voimavarat koetukselle. – Onneksi 6-vuotiaan tyttäremme Islan päiväkoti jatkoi toimintaansa korona-aikana, kertoo
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Espoolainen Laura Routa tekee ammatikseen silmäproteeseja. Se, miten lapsi suhtautuu silmän
menetykseen tai silmäproteesiin, on Lauran mukaan
kiinni vanhemmista.

”Parasta Mintun elämässä on koulu”
Mirka Virtasen 8-vuotiaan tyttären Mintun silmissä
on melko uudet muotin avulla valmistetut silmäproteesit. – Proteeseilla on iso sosiaalinen merkitys, kun
Mintulle puhuvat ihmiset saavat hänen katsekontaktin, vaikka Minttu ei näekään mitään.

Näin Kela vastaa
Luonnon kuvailutulkkaus
uusi asia Suomessa
Luonto rauhoittaa ja synnyttää iloa. – Luontokokemukset ovat aina ainutkertaisia, niitä ei voi saada
mistään muualta, kertoo luontokuvailutulkki Niina
Ollanketo.
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välttämättä lainkaan helppoa, tietää Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija
Jaana Engblom.
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Lasten ja nuorten näönkuntoutusohjaaja Laila Paananen Jyväskylän keskussairaalasta tietää, että
erityisesti Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen
hakeminen saattaa rasittaa monia perheitä.
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Näkövammainen Outi Keskinen kiersi Ison Karhunkierroksen Kuusamossa.

Näkövammainen nuori, kuten muutkin nuoret,
ovat elämänsä käännekohdassa perusopetuksen
loppuessa 9. luokalla. On erilaisten valintojen aika.

Kolumni: Ville Ukkola
Vapaa-ajalla pitää olla todella vapaalla.

Sokeain lasten tuki ry
Vuokatissa talvilomalla
Uutisia
Liity jäseneksi

Yli 10-vuotiaan tiedot Omakannassa

Huoltajat näkevät jatkossa yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen ja nuoren tiedot Omakannassa. Tähän mennessä
huoltaja on voinut nähdä vain alle 10-vuotiaan lapsen
tiedot. Asiointi mahdollistuu sitä mukaa kuin terveydenhuollon organisaatiot tekevät muutokset omiin potilastietojärjestelmiinsä.
Jos alaikäinen on terveydenhuollossa arvioitu kyvykkääksi päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus päättää, näytetäänkö hänen tietonsa Omakannassa huoltajalle. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi kyvykkyyden jokaisella käynnillä tai hoitojaksolla. Arvioon vaikuttavat muun muassa ikä, kypsyystaso ja hoidettava asia.
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/
asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/ensimmaisethuoltajat-voivat-nyt-nahda-myos-yli-10-vuotiaan-tiedotomakannassa.

Sote lähestyy, entä
uusi vammaispalvelulaki?

Hiotun Sote-uudistuksen esitysluonnos on annettu lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta. Hallituksen
esitys eduskunnalle on puolestaan tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa.
Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue.
Myös vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki oli tarkoitus yhdistää Soten vanavedessä yhdeksi vammaisten
henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi, joka koskee
kaikkia vammaisia henkilöitä yhdenvertaisesti.
Uutta aikataulua laille ei ole vielä annettu.
Uuden vammaispalvelulain mukaan palveluiden myöntämisperusteeksi tulisi yksilöllinen arvio siitä, miten vam
ma rajoittaa toimintakykyä, ei siis niinkään diagnoosi. On
ajateltu, että se helpottaisi esimerkiksi henkilökohtaisen
avun saamista näkövammaisille.
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Mistä avustajalle maski?

Tällä hetkellä Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan koronaepidemiaan liittyviä suojavarusteita tulee käyttää myös
henkilökohtaisessa avussa.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi keväällä
ohjeita ja sitovan päätöksen suojavarusteiden järjestämisestä henkilökohtaiseen apuun ja muihin kotiin annettaviin palveluihin. Nyt sen sijaan ohjeen ovat tehneet
Työterveyslaitos yhdessä THL:n kanssa. Ohjeessa todetaan, että kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa.
Suositeltavaa on olla yhteydessä kuntaan ja pyytää
suojavarusteita, jos niitä ei syystä tai toisesta ole mahdollista itse hankkia. Vammaispalvelulain nojalla kunnan
tulee joka tapauksessa korvata työsuojelusta aiheutuvia
kuluja.
Lähde: Heta Ry.

Apteekkien perustamista helpotetaan

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta
on tarkoitus laajentaa annetussa uudessa lääkelakiluonnoksessa.
Apteekkeja ja sivuapteekkeja voisi jatkossa perustaa
nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon
yksiköiden, kuten sairaaloiden, yhteyteen. Lääkelakiin
lisättäisiin samoin säädös apteekkien noutolokerikoista.
Myös apteekkien verkkopalvelun mahdollisuuksia selvennettäisiin.
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Kuuntele, ymmärrä ja neuvo
Mikään ei ole juuri mitään. Puhutaan kun viitsitään, eli harvoin. Kiukutellaan, pyöritellään tekohämmästyneenä päätä ja silmiä, vetäydytään omaan huoneeseen pakoon
tyhmiä vanhempia. Väsyttää ja keljuttaa.
Murkkuhan se siinä kotioloissa leppoisalla tuulellaan.
Niin. Nämä oireet tunnistanee miltei jokainen vanhempi, oli murkku sitten poika
tai tyttö, näkövammainen tai ei. Kun hormonit rupeavat valtaamaan tilaa keskenkasvuisessa ruumiissa, ovat oireet aina samat, ovat ilmeisesti olleet jo kymmeniä
tuhansia vuosia.
Tämä täytyy vanhempien aina ymmärtää, vaikka lapsen mielenliikkeet olisivat
kuinka poukkoilevia ja aggressiivisia tahansa. Kaiken takanahan on vain epävarmuus ja lisääntyvä epätietoisuus omasta itsestään, omasta ruumiistaan ja omista
oudoista ajatuksistaan.
Vanhemmilta vaaditaan tässä lapsensa kasvuvaiheessa paljon ymmärtämystä ja vielä
paljon enemmän herkkyyttä vaistoamaan, auttaako nyt puhuminen vaiko kenties
pelkkä hiljainen läsnäolo, eräänlainen sanaton empatia.
Tutkimuksia asiasta ei liene, mutta voisi hyvin olettaa, että näkövammaisella nuorella
murrosiän myrsky olisi vielä voimakkaampi kuin ikätovereillaan. Ainakin hänellä luulisi olevan enemmän epävarmuutta omasta tulevaisuudestaan ja hormonien mukanaan tuomien viestien ja viettien merkityksestä ja hallinnasta.
Ilahduttavaa kyllä, tässä Silmäterän numerossa käsiteltyjen esimerkkitapausten ja
asiantuntijamielipiteiden valossa näin ei kuitenkaan näytä olevan. Näyttää päinvastoin siltä, että näkövammaisille murkuille ja heidän perheilleen puberteettimyrsky
onkin vain veden rauhallista aaltoilua. Toinen mahdollisuus on, että muiden ”ilmastoongelmien” vuoksi myrsky on näissä perheissä vain hieman viivästynyt…
Niin tai näin, jos haluamme pikku gallupistamme
jonkinlaisen lyhyen yhteenvedon vanhemmille
esittää, niin se mahtuisi noin kolmeen sanaan:
kuuntele, ymmärrä ja neuvo.

VILMA RUULIO

4 • 2020

Niin, tietenkin: Ja muista, millainen itse olit
juuri noina samoina vuosina.
Tiina Ruulio
päätoimittaja
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KUVAT: PERHEALBUMIT

Ajokortti
harmittaa Iidaa
Kokkolalainen Iida Juola käy lukion toista luokkaa ja harrastaa

LAURI JAAKKOLA

JENNA VIRTANEN

Neljä teiniä, kaksi poikaa ja kaksi tyttöä, kertovat, minkälaista heidän elämänsä
on joko murkkuna tai aikuisuuden kynnyksellä. Myös yksi äiti kommentoi
poikansa orastavaa murrosikää. Näitä nuoria yhdistää eriasteinen näkövamma,
joka ei kuitenkaan häiritse pahemmin heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan.

maalipalloa ja musiikkia. Hän näkee melko huonosti, mutta
silmälasit auttavat.

L

uokan taululle Iida näkee kannettavan luku-tv:n avulla.
Kotona hän lukee suurennuslasilla ja myös ilman sitä.
– Minulla on albinismi. Silmät ovat
hyvin valonarat, ja siksi näkökyky on
hyvin paljon kiinni siitä, kuinka kirkasta tai hämärää on.
Vaikka Iida ei näe tarkasti esimerkiksi
vastaantulijoita, ei hän tarvitse valkoista keppiä tutuilla reiteillä. Vieraissa paikoissa hän kuitenkin tukeutuu keppiin.
– En ole vielä ajatellut tulevaisuutta
kovin paljon. Ainakin haluaisin jatkaa
opiskelua lukion jälkeen, matkustella
ja tehdä aikuisena jotain kansainvälistä työtä. Äidinkieli ja englanti ovat
vahvimpia aineitani koulussa.
Heikko näkö ei ole harmittanut
häntä kovin paljon.
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– Joskin nyt enemmän kuin ennen,
kun kaverit alkavat saada ajokortteja,
ja minä en sitä saa.
Murrosikä on sujunut Iidalta hyvin
tasaisesti ilman tunnemyrskyjä ja
kapinointia.
– Minulla on rauhallinen luonne, ja
vanhemmat ovat olleet tosi ymmärtäväisiä. Kotona ei ole ollut konflikteja.
Seksiasioista on puhuttu kotona
murrosiän alussa ja myös koulussa
melko paljonkin.
Iida uskoo, että hän haluaa itsenäistyä ja muuttaa asumaan omilleen
lukion jälkeen.
– Vanhemmatkin ovat jo huomanneet, että pärjään myös itsekseni ja
olenkin saanut vapauksia.
– Olen pelannut pari kuukautta
maalipalloa naisten maajoukkueessa.

Iida Juola kertoo, että hän haluaa itsenäistyä ja muuttaa asumaan omilleen
lukion jälkeen.

Odotan innolla maalipalloleirejä ja kilpailumatkoja. Yksi Japanin matka kylläkin peruuntui koronan takia. Täällä
kotona minun täytyy harjoitella omatoimisesti lähinnä koulun liikuntasalissa, josta saan omia vuoroja.
Myös musiikkiharrastukset eli kuorolaulu sekä ukulelen ja basson soitto
vievät osan Iidan vapaa-ajasta.
S i l m ä t e r ä
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Pikkuriitelyä ja
kapinointia
14-vuotias Miikka Kytömäki käy Mänttä-Vilppulassa Koskelan
yläkoulussa kahdeksatta luokkaa. Hän harrastaa viulunsoittoa

14-vuotias Miikka Kytömäki on kiinnos
tunut politiikasta ja yhteiskunnallisista
asioista laajemminkin.

S i l m ä t e r ä
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M

änttä-Vilppula on tunnettu metsäteollisuuskaupunki sekä nykyään myös
taidekaupunki Tampereen ja Jyväskylän puolivälissä.
Edellä mainittujen harrastusten
lisäksi Miikka on kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista
laajemminkin toisin kuin useat ikätoverinsa.
– Istun oppilaskunnan hallituksessa
ja seuraan myös ”oikeaa” poliittista
päätöksentekoa lähinnä tv:stä.
Hän kiinnostui politiikasta törmättyään erään kansanedustajan YouTube
-videoon vahingossa.
– Ryhdyin sen kautta seuraamaan
laajemminkin päätöksentekoa.
Miikka kertoo, että hän ei näe niin
kauas kuin tavalliset ihmiset.
– Valkoista keppiä en kuitenkaan
tarvitse koko ajan. Käytän koulussa
lukutv:tä. Heikko näkö harmittaa aina

välillä senkin takia, että asioita pitää
suunnitella aika paljon.
Murrosikä on tuonut kotiin pikkuriitelyä ja kapinointiakin vähän,
hän myöntää.
– Yleensä riidat koskevat tässä taloudessa aivan turhanpäiväisiä asioita. Uskon, että murrosikäni on aivan
samanlainen kuin muillakin teineillä.
Näkökyky ei vaikuta siihen mitenkään.
Miikan tähtäimessä ovat ensiksi
lukio ja sen jälkeen yliopisto. Hän seuraa jo nyt eduskunnan täysistuntoja.
– Haaveilen päästä töihin eduskuntaan tai europarlamenttiin.
Hän uskoo, että näkökyky saattaa
rajoittaa esimerkiksi yliopisto-opiskeluja jonkin verran.
–Tähän mennessä olen pärjännyt
lähinnä ulkomuistin varassa enkä
usko, että törmään jatkossakaan ylitsepääsemättömiin ongelmiin.
7

JUSSI KOSKELA

ja epäsäännöllistä lenkkeilyä.

Edlan pahimmat
murkkuvuodet
takana päin
Edla Bamberg on 17-vuotias lukiolaistyttö Vesilahdelta
Pirkanmaalta. Hän käy naapurikunnan Lempäälän lukiota.
Edlan heikkonäköisyys johtuu okulokutaanisesta albinismista.
– Omasta mielestäni näen kohtuullisen hyvin, osaan liikkua sekä julkisilla
että jalan tutuissa paikoissa. Syvyysnäkö minulta puuttuu kokonaan, ja
silmissä on valoherkkyyttä. Kauas en
näe tarkasti.
Lukeminen sujuu Edlalta kunhan
tekstiä saa ensin vähän suurennettua.
– Odotan tällä hetkellä myös pääsyä
karsastusleikkaukseen TAYS:iin. Sen
ansiosta muiden ihmisten on varmasti
helpompi suhtautua silmiini.
Edla tuntee olevansa murrosiän ns.
paremmalla puolella.
– 15-vuotiaana harmitti paljon,
kun kaikki muut saivat mopokortin.
Nyt olen hyväksynyt senkin, etten saa
ajokorttia. Äidinkin kanssa otettiin
yhteen, pienistä asioista tehtiin isoja.
Olemme kummatkin hyvin vahvaluonteisia.
– Ärsytyksessä vellominen vaikkapa ajokortista ei kuitenkaan kannata, jatkaa Edla.
Edlaa kiusattiin eskarissa sekä sen
jälkeen uudessakin koulussa. Hän
arvelee kiusaamisen syynä olleen erilaisuus ja ystävyyssuhdekuviot.
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Albinismi on tuonut mukanaan sen,
että Edla varoo menemästä ulos kesällä
keskipäivän aikaan ja käyttää aurinkorasvassa kerrointa +50. Hän käyttää
myös välillä uv-vaatteita. Edla on siitä
onnekas, että hänellä on ystävänään
toinen samanikäinen albiinotyttö.
– Olemme tosi hyviä ystäviä.
Hän käy kerran viikossa ratsastamassa, lenkkeilee metsässä perheen
kahden kultaisennoutajan kanssa sekä
treenaa salilla.
– Haluan oppia kovasti uutta ja auttaa ihmisiä. Haaveilen lääkärin ammatista, jossa saan toteuttaa näitä asioita.
Odotan jo, että pääsen opiskelemaan
ja asumaan omilleni.
Edla seurusteli seiskaluokalla melkein vuoden.
– Nyt minulla ei ole kiirettä seurusteluihin.
Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista
ei ole paljon puhuttu kotona.
– Olen oppinut asioita keräämällä
tietoa eri lähteistä. Yläasteella asioista
opetettiin mitä opetettiin. Myös naapurissa asuvien vähän vanhempien teinien kanssa on keskusteltu.

– 15-vuotiaana harmitti paljon, kun kaikki
muut saivat mopokortin. Äidinkin kanssa
otettiin yhteen, pienistä asioista tehtiin
isoja. Olemme kummatkin hyvin vahvaluonteisia, kertoo Edla Bamberg murkkuiästään.
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Panun
murrosikää
odotellaan
13-vuotias Panu Räty käy Kymintehtaan koulun seitsemättä
luokkaa Kuusankoskella. Hänen lempiharrastuksensa on
keilaaminen.
Panu Räty ei usko, että hänen murrosikänsä olisi vielä alkanut. – En riitele
kotona, äänenmurrosta ei ole vielä tullut
ja pituuskasvukin on kesken, hän perustelee näkemystään.

H

än odottaa tällä hetkellä

koulunkäyntinsä avuksi kannettavaa Magnilink TAB -nimistä laitetta, jossa on kosketusnäyttö heikkonäköisille tarkoitetuilla näppäimillä sekä myös kamera.

– Laitteen täytyy olla kannettava,
sillä tunteja on nyt yläasteella monessa
eri luokassa. Äiti laittoi laitteesta Kelahakemuksen heti koulun alettua, kertoo Panu.
Koulussa on tällä hetkellä paljon
oppiaineita, ja koulupäivät ovat pitkiä.
– Minulla on täydellinen hämäräsokeus, ja häikäistyn helposti. Näen
lukea: koulussa käytän suurennuslaitetta, mutta kotona luen ilman sitä.
Pidän lukemisesta ja äänikirjojen
kuuntelemisesta, kertoo Panu.
Panu uskoo, että hänen murrosikänsä ei ole vielä alkanut.
S i l m ä t e r ä
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– En riitele kotona, äänenmurrosta
ei ole vielä tullut ja pituuskasvukin on
kesken. Toivon, että olisin murrosiän
jälkeen luonteeltani suurin piirtein
samanlainen kuin nyt.
Panun lempioppiaine on kotitalous.
– Käsityössä, kemian tunnilla ja liikunnassa minulla on avustaja. Myös esimerkiksi metsässä kävely tuottaa hankaluuksia. Haluan lukioon ja sen jälkeen mahdollisesti yliopistoon opiskelemaan kieliä.
Itsenäisempää elämää hän on harjoitellut mm. näkövammaisten lasten
Oo mun kaa -leireillä. Leirit ovat olleet
hänelle mieluisia.
Seksuaalikasvatusta hän uskoo saavansa yläasteen terveystiedon tunneilla.
– En ole vielä ihastunut kehenkään
tyttöön, Panu jatkaa.

9

Äidin näkemys:

Rauhallinen
esimurkku
13-vuotiaan Panun äiti Karita Räty yhtyy poikansa Panun
näkemykseen siitä, että Panun murkkuikä ei näy vielä juuri
missään.
– Panu on aika tavalla samantyyppinen kuin minä vastaavassa iässä, aika
rauhallinen ja kilttikin. Alkavaan murrosikään saattaa viitata se, että vuotta
nuorempi pikkuveli ottaa häntä enemmän hermoon kuin aikaisemmin.
Panulla on tarkalleen ottaen synnynnäinen silmänpohjarappeuma,
joka etenee hitaasti. Kesällä tai kun
valaistus on oikeanlainen, hän näkee
hyvin. Kontrastivaikeudet alkavat jo
pienessä hämärässä. Hänellä on myös
jonkin verran motorisia vaikeuksia.
– Panu on perusluonteeltaan tosi
sosiaalinen ja sopeutuu erilaisiin tilanteisiin hyvin. Hän suhtautuu näkövammaansa realistisesti ja tavallaan hyväksyy tilanteen. Hän ajattelee niin, että
apuvälineiden avulla pärjätään kyllä.
Puhumme kotona hänen kanssaan kaikista asioista avoimesti. Toivon, että
hänellä on turvallinen olo elämässä
ylipäätään.
Kouluun liittyvät asiat ovat olleet
Panulle helppoja hyvän muistin ansiosta.
10

– Hän harrastaa aktiivisesti maalipalloa, on mukana näkövammaisten
nuorten WhatsApp-ryhmässä ja on
käynyt Oo mun kaa! -leirillä viimeksi
kuluneet 5–6 vuotta. Tänä syksynä
hän on menossa liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden nuorten Nuori
toimija -koulutukseen.
– Olemme kannustaneet Panua
lähtemään itsenäisesti leireille. Hän ei
myöskään murehdi turhaan tulevasta,
vaan luottaa siihen, että asiat hoituvat aina jollain tavalla. Panu uskoo,
että hänellä on paljon mahdollisuuksia näkövammasta huolimatta. Itsekin suhtaudun hänen tulevaisuuteensa
luottavasti, olen luonteeltani optimisti.
Panun isä on ehkä huolestunut asioista
enemmän.
Panun vanhemmat ovat eronneet,
mutta asuvat muutaman kilometrin
päässä toisistaan.
– Panun isä kertoi, että hän on jo
keskustellut Panun kanssa mm. seksiasioista. Uskon, että niistä puhutaan
myöhemmin enemmän koulussa.

Panu on tänä syksynä osallistumassa liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden
nuorten Nuori toimija -koulutukseen.

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.

Liikunnan tulee olla iloa

O

n surullista, miten koulu onnistuu edelleen
usein tappamaan näkövammaisen lapsen
liikunnanilon. Aikoinaan peruskoulussa
koin itse olevani huono kaikessa liikunnassa. En muista, että mitään olisi sovellettu näkööni
sopivaksi, vaan siirryin nopeasti laidalle tai muka-kävelemään, kun koin olevani enemmänkin tiellä oppi- tai
välitunnilla. Liikunta tuntui pahalta, romutti itsetuntoa, ja näkö tuntui estävän kaiken. Surullisinta taisi olla
se, että sain lukiossa luvan suorittaa liikunnan kurssit itsenäisesti eikä opettaja millään tavoin kontrolloinut tekemisiäni.
Vapaa-ajalla harrastin ratsastusta. Se oli ja on edelleen paras tapa irtaantua arkitodellisuudesta, mutta
en oikeastaan kouluikäisenä pitänyt sitä edes liikuntana. Ratsastus opetti kärsivällisyyttä, vastuullisuutta,
tunteiden hallintaa ja itsetuntemusta.
Maalipallosta tuli tärkeä laji ja osa elämääni moneksi
vuodeksi ehkä siksi, että sain ensimmäistä kertaa tuntea kuuluvani johonkin ryhmään (perheen ulkopuolella). Oli opittava toimimaan tiiminä, tekemään töitä
pitkäjänteisesti yhteisen päämäärän eteen. Maajoukkueessa pääsin kokemaan asioita, joita en tule koskaan unohtamaan.
S i l m ä t e r ä
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Silti vasta crossfit-harrastuksen myötä koin ensimmäistä kertaa olevani vahva, taitava ja liikunnallinen.
Lajin yhteisöllisyys ja positiivinen ilmapiiri imivät
mukaan, ja kehityin nopeasti. Oli huikeaa, kun tankoon saattoi ladata yli oman painonsa verran rautaa,
ja ryhmä kannusti vieressä tekemään ennätyksiä liikkeissä, joita en ollut kuvitellutkaan edes oppivani.
Toivoisin, että lapsenikin saisivat kokea liikunnan
iloisena ja energiaa tuovana, ei vain pelkkänä pakollisena suorittamisena. Uskon, että jos itse olisin nuorena löytänyt liikunnasta saman nautinnon ja kokenut
itseni sitä kautta paremmaksi, olisin voinut henkisestikin paremmin. Omaan kehoon ja tekoihin suhtautuminenkin muuttuu yllättävän paljon, kun liikunnasta löytää hetkiä, joissa osaa ja jaksaa ylittää jopa
omat rajansa.
Toivoisin, että jokainen lapsi ja nuori löytäisi sen itseään kiinnostavan oman lajinsa ja pääsisi myös harrastamaan sitä riippumatta perheen varallisuudesta
tai lapsen vammasta. Kaiken perusta on koulu, jossa
pitäisi nähdä liikunta laajemmin kuin vain opetussuunnitelmassa lueteltujen lajien puritaanisena opiskeluna. Soveltavia tapoja liikkua on aina. Kyse on opettajien ja valmentajien viitseliäisyydestä ja asenteista.
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Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Sivujen 12–15 kuvitus: Leena Honkanen

Lähetä sähköinen joulukortti
Voit ladata netistä Näkövammaiset lapset ry:n ilmaisen sähköisen joulukortin,
jonka on kuvittanut Leena Honkanen. Lähetä kuva ystävillesi ja kuuntele, mitä
lapsi kertoo kortista.

Löydät kortin: silmatera.fi/hyvaa-joulua
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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.

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä vertaiskavereiden
kanssa: pelaamista, leikkejä, kädentaitoja, ulkoilua ja lasten toiveita. 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)
12.1., 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.
Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-Suomen
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 20.5.
Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu
8 A 4)
11.1., 1.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.
Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
13.1. Askartelu ja omien iltapalaleipien teko
10.2. Lautapelailua napostelujen kera
10.3. Yhteinen ruokailu (hampurilaiset)
14.4. Digi ja elokuva
19.5. Vesibussilla retki Ruissaloon. Sateella picnic kerhotilassa.
Uusien kerholaisten ilmoittautuminen:
silmatera.fi/toiminta

S i l m ä t e r ä
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Kerhopäivät ovat 19.1., 16.2., 23.3., 20.4. ja 18.5.
Uusien kerholaisten ilmoittautuminen:
silmatera.fi/toiminta

Virtuaalikerho

kerran kuukaudessa Teamsin välityksellä
Kerho on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Tule juttelemaan vertaisten kanssa eri puolilta Suomea.
ke 27.1. klo 17–18
ti 16.2. klo 17–18
ke 24.3. klo 17–18
ti 20.4. klo 17–18
ti 11.5. klo 17–18
Ilmoittautuminen virtuaalikerhoon:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Nuorten chatit
Näkövammaisten nuorten chat on suunnattu 12–17-vuotiaille näkövammaisille. Tervetuloa mukaan juttelemaan ja
tutustumaan toisiin! Chatissa linjoilla vertaisohjaaja ja työntekijä. Chatissa ei vaihdeta puhelinnumeroita tai muita tunnistettavia tietoja. Osallistujan on rekisteröidyttävä Tukinettiin ennen chatin avautumista. Chatin löydät:
tukinet.net/teemat/nakovammaiset-nuoret/ryhmachatit/
to 21.1. klo 18–19.30 Uusi vuosi ja uudet kujeet
ma 15.2. klo 18–19.30
ti 9.3. klo 18–19.30
ke 28.4. klo 18–19.30
ke 26.5. klo 18–19.30
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Ilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Oo mun kaa! -kerhot

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–
19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toimistolla. Osoite on
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokkotreffit, kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410
Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-/teekupposen äärellä, ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. Tapaamiset ovat
perheille maksuttomia.
Kevätkauden sunnuntait klo 16–18: 31.1., 14.3. ja 25.4.
Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com, p. 044 532 1085.
Kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä sen,
onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.

Mitä sinulle kuuluu?
Tule vanhempien rupatteluhetkelle etäyhteyksien kautta
Teamsin välityksellä perjantaina 4.12. klo 19–20.30. Jos et
ehdi koko ajaksi, viivähdä hetkeksi. Tähän tapaamiseen pääsee mukaan eri puolilta Suomea, ja kaikenikäisten lasten ja
nuorten vanhemmat ovat tervetulleita.
Linjoilla vertaisvanhempi Minna Kemppi ja toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola.
Ilmoittautumiset: anne.latva-nikkola@silmatera.fi.

Vapaaehtoiseksi etätapaamisiin
Näkövammaiset lapset ry etsii vertaisvanhempia
vapaaehtoisiksi etätapaamisiin: chatteihin ja Teamstapaamisiin. Olisiko sinulla puolitoista tuntia aikaa
vapaaehtoistyöhön? Haluaisitko kuulla vanhempien
kokemuksia ja vastavuoroisesti kertoa omista kokemuksistasi? Tämä vapaaehtoistyö voi olla kertaluonteista, pop-up hengessä ja tapahtuu kotoasi. Tarvitset

14

ainoastaan nettiyhteydellä toimivan tietokoneen tai
tabletin. Sinun ei tarvitse olla tekniikan taituri, vaan
kuunteleva ja keskusteleva läsnäolija linjoilla. Tekniikka ei ole haasteellinen, mutta moderointiapu on
tapaamisessa mukana.
Jos olet etsimämme vertaisvanhempi, laitathan viestiä: anne.latva-nikkola@silmatera.fi.

S i l m ä t e r ä
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Vanhempien viikonloppu
27.–28.3.2021
Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous 27.3.2021
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo
Näkövammaisten lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu
viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien parissa,
antoisia keskusteluja, luonnon rauhaa ja maukasta ruokaa.
Sopukka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Sipoon
Östersundomissa meren läheisyydessä. Paikalle pääsee
julkisilla kulkuneuvoilla - bussipysäkit ovat aivan vieressä.

Pohjois-Suomen leiri
27.–28.2.2021
Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkömonivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa yhteistä liikuntaa
koko perheelle, rentoutumista ja vertaistarinoita. Mukaan
mahtuu 6 perhettä.
Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 20 €
- aikuinen 40 €
- lapsi yli 4-vuotias 20 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Viikonloppu aloitetaan leppoisasti tervetulokahvilla klo
10.00. Klo 10.30 on Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous. Vuosikokouksen jälkeen saa nauttia keväisestä ulkoilmasta ja rentoutua Sopukan saunaosastolla.
Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen).
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 18.2.2021 mennessä.

Aloitus on lauantaina klo 10.00, ja leiri loppuu sunnuntaina
lounaaseen klo 12.00. Pitkämatkalaisten on mahdollista
yöpyä perjantain ja lauantain välinen yö hintaan 50 €/aikuinen (sisältää lauantain aamiaisen).
Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla sporthotellin
standard 2–4 hengen huoneissa sekä ohjelman.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa.
Hakemukset 24.1.2021 mennessä.
S i l m ä t e r ä
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Seksuaalikasvatuksen ytimessä:

Turvataidot
ja omat rajat
– Koska seksuaalisuus kehittyy jo vauvasta saakka, kannattaisi
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhua jo paljon ennen
murrosikää, kertoo seksuaaliterapeutti Minna Sarola.

PIXABAY

TIINA RUULIO
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S

alossa asuva Minna Sarola on sosionomi ja seksuaaliterapeutti. Hän on tehnyt työtä mm. erityislasten perheiden ja harvinaissairaiden nuorten parissa. Toisinaan asiakkaan diagnoosiin
on kuulunut myös näkövamma.
– Se, koska murrosikä tulee, on hyvin yksilöllistä.
Turvataidot ja kehontunnekasvatus ovat kuitenkin
asioita, jotka kannattaisi nostaa esille jo hyvissä ajoin.
Turvataidoissa on kyse siitä, miten opastaa lasta
suojaamaan itseään ja kunnioittamaan toisia. Kehontunnekasvatus pitää puolestaan sisällään kaiken sen,
miten lapsi oppii tuntemaan itsensä ja kehonsa.

Apuvälineitäkin kannattaa käyttää

likasvatukseen liittyvää materiaalia, jota vanhemmat
voivat käyttää nuorten kanssa käytävien keskustelujen tukena.
Jos seksuaalisuuteen liittyvät asiat jäävät puhumatta, voi se lisätä näkövammaisen nuoren riskiä
joutua hyväksikäytön uhriksi.
– Siksi vanhempien kannattaa harjoitella lasten
kanssa turvataitoja, sekä miettiä lapsen omia rajoja
jo hyvissä ajoin. On hyvä muistaa myös, että omien
rajojen opettelussa keskeistä on myös opetella tunnistamaan toisten rajoja, toteaa Sarola.

Kuivaharjoittelua

Käytännön ongelmia voi liittyä myös alkaviin kuuItse asiassa monet vanhemmat ovat aloittaneet las- kautisiin tai pojilla parrankasvuun.
tensa seksuaalikasvatuksen jo paljon aiemmin kuin
– Esimerkiksi kuukautissuojan käyttöön voi tutusitse kuvittelevat. Esimerkiksi
tua ennen kuin kuukautiset
niinkin yksikertainen asia kuin
edes alkavat. Asioiden harkehon osien nimeäminen on jo
joitteluun kannattaa käyttää
seksuaalikasvatusta.
On ajateltu niinkin, luovaa mielikuvitusta. Uskon,
– Jos vanhemmasta tuntuu,
että näkövammaiset nuoret
että seksuaalisuus ei ovat oppineet käyttämään
että kynnys ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä teemoja
kuulu vammaisille.” omia oivalluksiaan muutenon suuri, kannattaa pysähtyä
kin elämässään.
ensin sen ääreen, minkälaisia
Minna Sarola toivoo myös,
seksuaalikasvatukseen liittyviä kokemuksia on itsellä että koulujen terveystiedon seksuaalikasvatuksen opeollut. Yleensä kiusaannuttavat fiilikset kumpuavat tuksessa otettaisiin huomioon luokassa istuva näköjuuri näistä kokemuksista.
vammainen.
Näkövammaisen murkun käsitys omista tai toisen
– Näissä tilanteissa opettajalta vaaditaan ennakkosukuelimistä voi olla hieman heiveröinen.
luulottomuutta ja mielikuvitusta.
– Seksikaupat ovat täynnä apuvälineitä, joita voi
Näkövammaisten someturvataidot ovat oikeastaan
käyttää tässäkin hyödyksi. Niitä on turvallista tut- osa seksuaalikasvatusta.
kiskella. Seksivälineisiin liittyy monesti tabuja, mutta
– Kotona pitäisi puhua mm. siitä, mitä kaikkea
niistä kannattaa pyrkiä eroon.
somessa voi tulla vastaan, mitä someen voi laittaa ja
missä sometuttavuuksia on turvallista tavata. Tai miten
Väestöliiton sivuille
lapsi ja nuori voi tunnistaa groomingin tai olla takerJoskus on ajateltu niinkin, että seksuaalisuus ei kuulu tumatta liikaa somen luomiin ulkonäköpaineisiin.
vammaisille. Muun muassa tästä syystä SuomessaGroomingilla tarkoitetaan aikuisen sosiaalisessa
kin puhutaan laajalti vammaisten seksuaalioikeuk- mediassa alkavaa manipulointia, jolla tekijä valmistesista, jotka löytyvät esimerkiksi Väestöliiton sivuilta. lee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla tähän
Samoilta sivuilta löytyy myös monenlaista seksuaa- kiintymyssuhteen.
S i l m ä t e r ä
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INKA TAHVANAINEN

– Jos murrosikäinen näkövammainen nuori tuntuu liian kiltiltä, voi aikuinen pysähtyä pohtimaan asiaa hetkeksi. Voiko ylikorostuneen kiltteyden tai tasaisuuden takana olla jotain vallan muuta, toteaa seksuaaliterapeutti Minna Sarola.

– Kaiken kaikkiaan nuoren pitäisi pystyä turvaamaan itsensä liikkuessaan somessa, Sarola huomauttaa.

Sydänsurut kuuluvat elämään

Näkövammainenkin nuori ihastuu ja luultavasti myös
kohtaa sydänsuruja.
– Nämä kuuluvat jokaisen nuoren elämään, yhtä
hyvin näkövammaisen kuin näkevänkin. Vakavampi
asia on se, jos näkövammainen nuori kokee ulkopuolisuuden tunnetta vammansa takia.
Näkövamma on osana ihmisen identiteettiä, ja
asia voi näyttäytyä eri lailla ihmisen eri elämänvai
heissa.
18

– Jos murrosikäinen näkövammainen nuori tuntuu
liian kiltiltä, voi aikuinen pysähtyä pohtimaan asiaa
hetkeksi. Voiko ylikorostuneen kiltteyden tai tasaisuuden takana olla jotain vallan muuta? Murkkua
voi muistuttaa, että kaikki tunteet ovat tervetulleita,
ja niiden näyttämiselle on perheessä tilaa.
– Nuoren kanssa ei tulisi käyttää heteronormatiivisia olettamuksia. Sanat tyttö- tai poikaystävä on näppärä korvata esimerkiksi sanalla ”kumppani”. Moninaisuudelle on tärkeää jättää tilaa. Se on arvokas viesti
vanhemmalta nuorelle.
Minna Sarola on vieraana Näkövammaiset lapset ry:n
näkövammaisten nuorten chatissa 16.12.2020.
S i l m ä t e r ä
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Korona-aika laittaa
erityislapsiperheen
lujille

Korona-aika on ollut raskasta kaikille lapsiperheille. Erityisen raskasta
se on ollut perheille, joissa on erityislapsi. Kun koronarajoitukset veivät

KUVAT:
PERHEALBUMI

tukiverkot ja terapiat, pantiin erityislapsiperheen voimavarat koetukselle.
TIINA RUULIO

S i l m ä t e r ä
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Isla 6 v. ja Islan veli Sisu. Sisarusten välit ovat hyvät.

O

nneksi 6-vuotiaan tyttäremme Islan päiväkoti jatkoi toimintaansa korona-aikanakin, kertoo Islan äiti Johanna Väisänen.
Isla kantaa Suomessa ainutlaatuista
geenivirhettä, jonka kantajia on Suomessa yksi, Isla,
ja maailmassa noin kaksisataa. Geenivirhe aiheuttaa hänessä monenlaisia kehitysviiveitä: Isla ei puhu
vielä, hän oppi kävelemään 2,5-vuotiaana, ja sydänkin jouduttiin operoimaan parivuotiaana. Hänellä on
myös heikko lähinäkö.
– Näkö ei ole usein ensimmäinen aisti, jota hän
edes käyttää. Siksi hän usein törmäilee ja kompuroi.
Häntä pitää erikseen kehottaa katsomaan.

Mikään ei ole mahdotonta

Islan vanhemmat huomasivat jo vauvaiässä, että kaikki
ei ole niin kuin pitäisi. Islalla on kaksi vuotta van20

hempi veli, jonka vauva-aikaan he vertasivat Islan
kehitystä.
– Tuntui siltä, että pienen vauvan kaikki kehitysvaiheet jäivät tytöltä pois. Hän ei alkanut hymyillä,
ottanut katsekontaktia eikä tutkinut ympäristöään
katseellaan.
Nyt Isla kuitenkin kehittyy ja yllättääkin usein.
– Islan terapeutit suhtautuvat asiaan niin, että
mikään ei ole mahdotonta hänen edetessä kohti
seuraavaa tavoitetta, ja olen oppinut samaa asennetta heiltä. Alussa minua häiritsi se, että kukaan
ei osannut antaa Islalle mitään ennustetta. Nyt koen
sen pikemminkin mahdollisuutena.
Se, oppiiko Isla puhumaan vai ei, on toistaiseksi
iso kysymysmerkki. Kuten sekin, minkälaista
ymmärrystä hänellä saattaa olla puhumattomuuden takana.
S i l m ä t e r ä
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Islan vanhemmat
huomasivat jo vauvaiässä,
että kaikki ei ole niin kuin
pitäisi.”
– Tällä hetkellä harjoittelemme käyttämään iPadia
kommunikaation tukena.

Sisaruksilla on hyvät välit

Isla on positiivinen, iloinen ja sosiaalinen tyttö. Hän
pitää ulkoilusta, uimisesta ja musiikista. Äiti näkee
lapsessa tietysti myös toisen puolen eli Isla osaa kyllä
temppuillakin.
Islalla ja hänen veljellään Sisulla on hyvä välit.
– Sisu ottaa paljon Islaa mukaan: opettaa hänelle
leikkejä, he liikkuvat yhdessä ulkona ja käyvät
uimassa. Sisarukset ovat tyytyväisiä toisiinsa, vaikka
veli ymmärtääkin hyvin, että Isla on erilainen.
Korona-aika vei Islan perheeltä omaishoidon
vapaat, hoitopaikat ja oikeastaan koko tukiverkoston.

– Ymmärsin konkreettisesti, kuinka tärkeä asia
tukiverkosto on jaksamisen ja parisuhteenkin kannalta. Nyt kun vanhat kuviot ovat käynnistyneet jälleen, olemme yrittäneet järjestää yhteistä parisuhdeaikaa. Toimimme tiukan paikan tullen hyvin tiiminä,
mutta vanhemmat tarvitsevat myös omaa aikaa.

Näön kuntoutus vaikuttaa
moneen asiaan

Isla saa fysio-, allas- ja puheterapiaa pääsääntöisesti
esikoulussa. Terapeutit tekevät myös yhteistyötä.
Hänellä on meneillään yksilöllinen kuntoutusjakso
Näkövammaisten liiton Iiriksessä.
– Islan fysioterapeutti osaa ottaa hyvin huomioon
Islan näön. He ovat harjoitelleet Islan liikkumista erilaisilla alustoilla, vartalon kannattamista ja hallintaa.
Fysioterapeutti on pysynyt samana neljän kuukauden ikäisestä vauvasta asti. Sillä on valtava merkitys.
Kun lapsella on monenlaisia ongelmia, saattaa
näkövamma ja sen kuntoutus jäädä valitettavasti muiden vammojen jalkoihin.
– Olemme huomanneet, että Islan näönkuntoutus on auttanut merkittävästi muiden osa-alueiden
kehittymisessä. Pidän tärkeänä sitä, että näönkäytön
ongelmat otetaan huomioon Islan kuntoutuksessa.

Tavoitteena pienluokka

– Olemme joutuneet opiskelemaan asioita ja selvittämään tietoja Islan koko elämän ajan. Juuri kukaan
ei ole esimerkiksi kertonut meille, mitä meidän kuuluu saada. Omaa aktiivisuutta on tarvittu. Ainoastaan näön kuntoutukseen liittyvissä asioissa olemme
saaneet ohjausta. Sokeain lasten tuki ry:n lomallekin pääsimme.
Islalla alkaa ensi syksynä koulu.
– Koulupaikka on vielä mysteeri tällä hetkellä.
Islan pitäisi päästä pienluokkaan, jossa opiskellaan
toiminta-alueittain. Omassa kotikaupungissa sellaista ei kuitenkaan ole, joten joudumme kartoittamaan vaihtoehtoja lähikunnista.
Islan äiti Johanna Väisänen miettii, että kouluasia
on jälleen yksi esimerkki siitä, että vammaisen lapsen vanhemmat joutuvat osallistumaan sellaisiin päätöksiin, joihin heillä ei ole ns. syvempää tietämystä.
Isla pitää ulkoilusta, uimisesta ja musiikista.
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Miten puhua lapselle koronasta?

Koronaviruksesta kertovat uutiset voivat tuntua lapsista
vaikeilta. Hämmentävä informaatio saattaa aiheuttaa lapselle ahdistusta, stressiä tai surua. Siksi UNICEF on julkaissut kahdeksaan vinkkiin perustuvat ohjeet siitä, miten
aikuisen tulisi puhua lasten kanssa koronaviruksesta. Seuraavassa ohjeiden päälinjat, lisää tietoa löytyy lopun linkistä.
• Kysy lapselta, onko hänellä kysyttävää ja ole läsnä.
• Kerro totuus lapsen ikään sopivalla tavalla.
• Näytä, miten virukselta suojaudutaan.
• Ole lapsen tukena.
• Varmista, ettei lasta kiusata ja ettei lapsi itse kiusaa
muita viruksen takia.
• Näytä lapselle, että ihmiset välittävät toisistaan.
• Huolehdi myös omasta hyvinvoinnistasi.
• Varmista lapsen olotila keskustelun päätteeksi.
www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle

Kyllästyttääkö kotoilu,
käy leikkipankissa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kokoama leikkipankki
on kerännyt jo useamman vuoden ajan leikkejä ns. yhteen
paikkaan, osoitteeseen www.leikkipankki.fi. Tällä hetkellä leikkipankkiin on tallennettu jo 900 leikkiä, ja tarkoituksena on kasvattaa se tuhanteen loka-marraskuussa
järjestetyn Uuden leikin kilpailun myötä.
Leikkipankkiin kerätään sekä upouusia että vanhoja,
kaikkien tuntemia leikkejä. Eli jos leikit ovat loppu, kannattaa opetella uusia. Leikkejä voi myös varioida sellaisiksi,
että ne sopivat näkövammaisellekin lapselle.
Sokeat ja heikkonäköiset lapset suosivat tutkimusten
mukaan tunnonvaraisia ja ääneen perustuvia leikkejä
näkeviä lapsia useammin. He myös leikkivät usein mielellään yksin.
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Nuori, oletko kuunnellut Nyöriä?

Nyöri on näkövammaisten nuorten oma nettiradio Sound
Cloudissa. Sitä toimittaa Konsta Ranta. Radion takana on
Näkövammaisten liitto.
Lokakuun Nyörissä puhuttiin mm. joogasta, makaronilaatikosta ja käytiin hopeadollarin saluunassa. Vakavana
aiheena olivat perhesurmat.
Voit lähettää Nyöriin myös omia juttuja osoitteessa
nyorijutut@gmail.com.
Nyöristä saa joka kuukausi myös ruokaohjeen sekä
infoa erilaisista tapahtumista.
Nyöri somessa:
Facebook: facebook.com/nyorijutut
Twitter: @ nyorijutut #nyöri
www.nkl.fi/fi/nyori

Myös vanhempi
voi tilata ohjauskäynnin kouluun

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tärkeimpiä tukipalveluita ovat kouluihin tai varhaiskasvatusyksiköihin tehtävät ohjauskäynnit. Viime vuonna toteutettiin 750 käyntiä.
Kukin ohjauskäynti suunnitellaan lapsen ja nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan. Samalla syvennetään oppilaan kanssa työskentelevien aikuisten osaamista ja tietotaitoa.
Tukea voidaan antaa esim. oppimisen haasteisiin, koulunkäynnin pulmiin, toiminnanohjaukseen, vuorovaikutukseen, käyttäytymiseen, oppimateriaaleihin, kommunikaatioon, apuvälineisiin sekä koulun rakennusteknisiin
ratkaisuihin liittyvissä asioissa.
Pyyntö ohjauskäyntiin voi tulla oppilaan perheeltä,
koululta, varhaiskasvatusyksiköstä, kuntoutuksesta tai
asumisen järjestäjältä. Tilaajana ja maksajana on useimmiten opetustoimi.
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MERJA RUKKO
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi
sekä kahden täysi-ikäisen ja 12-vuotiaan Kaarlon äiti.
Nuorimmaisella on heikko näkö.

Nuori nainen katsoo
menneisyydestä

N

uorehko nainen katsoo vakavana vanhasta
valokuvasta. Ei tarvitse kuin vilkaista kuvaa,
kun jo ymmärtää, että hänellä on näön
kanssa ongelmia. Jos hän ei ole kokonaan
sokea niin ainakin vahvasti heikkonäköinen.

Diagnoosi ja geenivirheen löytyminen oli aikoinaan valtava helpotus. Olin jo päässäni pyöritellyt
erilaisia skenaarioita siitä, miten olen syönyt väärää
juustoa odotusaikana tai kanniskellut vauvaa säteilevissä paikoissa siskonsa syöpähoitojen yhteydessä.

Siinä se nyt on – poikamme geenivirhe jossain aiemmassa sukupolvessa. En vain tiedä, kuka tämä kuvan
nuori nainen oikein on. Tiedän vain, että siinä on mieheni isoäidin isän omistusleimaus, ja tämä isoisoisä on
kuollut jo 1905.

Geenivirheen löytyminen armahti minut – en voinut tälle mitään. Diagnoosiksi tuli perinnöllinen
verkkokalvorappeuma. Tutkimuksia tehtiin, jotta
etenemistä pystytään seuraamaan. Ainakin toistaiseksi pojan tilanne on stabiili eikä tilanne ole edennyt mitenkään hallitsemattomasti.

Pojallamme on geenivirhe, jota me molemmat mieheni
kanssa kannamme. Tämä selvisi perinnöllisyystutkimuksessa, jossa myös kerrottiin tämän virheen olevan
hyvin harvinainen Suomessa. Tiedossa on vain kaksi
tunnettua tapausta, molemmat miehillä. Enemmän
tätä geenipoikkeamaa esiintyy mm. Norjassa. Lääkärin esitellessä ilmentymisalueita muistan mananneeni
muinaisia viikinkejä.
Aloitin aikoinaan varovaisen tiedustelun sukulaisilta,
josko joku tietäisi jonkun, jolla tämä sama geeni olisi
aiheuttanut näkövikaa. Kukaan ei tuntunut tietävän, ja
asenne oli tyypillinen: ”Ei meidän suvussamme”. Jonkin
ajan kuluttua sivulauseessa joku tosin mainitsi, ettei se
ja se sukulaismies saanut ajokorttia, kun oli niin huono
näkö. Eli on näitä tapauksia muitakin, perheemme ei
vain tiedä niistä mitään.
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Tuo nuori nainen esi-isän albumissa riivaa itseäni
kovasti. Olenkin jo löytänyt itseni kaivelemassa kirkonkirjoja ja muita vanhoja arkistoja. On selvinnyt, että tämän isoäidin isän sisarukset ovat kaikki
olleet kuuromykkiä, mutta näkemisestä ei mainita
mitään. Tietysti jos joku on nähnyt heikosti, niin
ehkä sitä ei tuolloin ole diagnosoitu maininnan
arvoiseksi. Toisaalta osattiinko kuuromykän kanssa
kommunikoida niin, että näönkäytön ongelmat olisivat paljastuneet?
Jatkan aiheen parissa, mutta samalla käytän tämänkin oljenkorren. Onko kellään antaa hyviä vinkkejä tuon tytön henkilöllisyyden selvittämiseksi?
Sisäinen Sherlock Holmesini ottaisi mielellään
niitä vastaan.
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Silmäproteesi on
iso asia itsetunnolle

24
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Espoolainen Laura Routa tekee ammatikseen
silmäproteeseja. Se, miten lapsi suhtautuu silmän
menetykseen tai silmäproteesiin, on Lauran mukaan
kiinni vanhemmista.
Teksti ja kuvat TIINA RUULIO

A

lun pitäen Laura Routa
opiskeli hammasteknikoksi. Koulutusohjelmaan
sisältyi myös silmäkurssi,
jonka aikana hän sai ahaa-elämyksen:
tätä haluan tehdä. Hän perustikin heti
valmistuttuaan vuonna 2012 alan yrityksen, Suomen Silmäproteesiklinikan.
– Silmä- ja hammasproteesien valmistuksessa on paljon yhteistä: samat
koneet, samantyyppiset materiaalit
ja työtavat. Silmiä on tosi kiva tehdä,
sillä työ on pienimuotoista, taiteellista ja saan olla koko ajan asiakkaiden kanssa tekemisissä.
Silmäproteesi hankitaan, kun oikea
silmä on pitänyt poistaa esimerkiksi
onnettomuuden tai sairauden takia.
Joskus silmä tai silmät puuttuvat kokonaan jo syntymästä asti. Yksi osa Lauran työtä on valmistaa silmään kuoriproteesi, jos silmä halutaan peittää
esteettisestä syystä.
– Usein asiakas itse on törmännyt netissä tietoon kuoriproteesista
ja ehdottaa sitä lääkärille.

Maksumääräys on
irronnut helposti

Laura Roudasta piti tulla alun perin
hammasteknikko, mutta hänestä tulikin
silmäproteesien valmistaja.
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Laura Roudan mukaan lapset ovat
yleensä varsin reippaita silmäproteesin sovittajia ja käyttäjiä.
– Sydämeni murtuu silloin, kun
vanhemmat eivät hyväksy lapsensa
ulkonäköä. Miettiä sopii, mitä se merkitsee lapsen itsetunnolle.
Lauran vanhin asiakas on ollut
98-vuotias ja nuorin neljän kuukauden ikäinen vauva.
– On tärkeää, että lapsen ensimmäinen proteesi laitetaan riittävän nopeasti esimerkiksi silmänpoiston jälkeen,
jotta kasvot kehittyvät symmetrisesti.
Lapsilla proteesia suurennetaan noin
vuoden välein kasvojen kehityksen
myötä.
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Olennaista on, että silmästä saadaan
elävän ja luonnollisen näköinen.”
Olennaista on, että silmästä saadaan elävän ja luonnollisen näköinen.
Silmäproteesin ulkonäöllä voi olla iso
vaikutus silmäproteesin käyttäjän itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin.
– Eräs asiakkaani, nuori tyttö, sanoi,
että hänestä tuntuu jopa kummalliselta, kun häntä ei enää tuijoteta kaupoissa vaurioituneen silmän takia.
Silmäproteesiin saa keskussairaalapiiriltä maksusitoumuksen. Laura
Routa ei ole kuullut, että asiaan olisi
liittynyt ongelmia.

Useita innovaatioita

Laura Routa on tehnyt urallaan kolme
innovaatio, jotka liittyvät silmäproteesin muotoon (ja sitä kautta liikkuvuuteen), ulkonäköön ja painoon. Silmäproteesien materiaalina hän käyttää
yksinomaan akryyliä.
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– Päätin heti alusta alkaen ryhtyä
tekemään silmäproteeseja uudella
tavalla. Valmistan aluksi silmäkuopasta tarkan jäljennöksen, jolloin proteesista saadaan sopiva. Toinen ideani
on ottaa silmän iiriksestä eli värikalvosta valokuva, joka upotetaan proteesin sisälle. Vanhastaan iiris on
jäljennetty maalaamalla.
Myös valkuaisen ja
iiriksen reunaan pitää
kiinnittää erityistä
huomiota. Sama koskee langasta tehtyjä
silmän verisuonia,
jotka asetetaan proteesin pinnalle.

Avuksi tuli Robert

Kolmas innovaatio liittyy isoihin silmäproteeseihin, joihin turvaudutaan

silloin kun silmäkudosta on jouduttu
poistamaan erityisen paljon.
– Teen silloin kevyen onttoproteesin, jossa on ilmaa sisällä mutta etuja takapinnan muoto oikeat.
Uransa alkuvaiheessa Laura haki
lisäoppia englantilaisesta silmäsairaalasta. Nykyään hän tekee tiivistä
yhteistyötä HUS:n silmäsairaalan
kanssa. Hän on ottanut työparikseen
Robertin, joka tuli Lauran yritykseen
alun pitäen työharjoitteluun.
– On kiva ajatus, että voi
opettaa omaa työtapaani
eteenpäin. Ala on hyvin
pieni eikä varsinaista
silmäproteesikoulua
ole.

Silmäproteesin ulkonäöllä
voi olla iso vaikutus silmäproteesin käyttäjän itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Silmäproteesiin valmistukseen liittyy myös tietokone.
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Perhepotretissa 8-vuotiaan Minttu Virtasen perhe. Minttu on sokeutensa lisäksi vaikeasti kehitysvammainen tyttö,
jonka ongelmiin ei ole löytynyt koskaan mitään syytä tai geenivirhettä. Kuva: Perhealbumi

”Parasta Mintun
elämässä on koulu”
Mirka Virtasen 8-vuotiaan tyttären Mintun silmissä on ollut elokuusta
asti uudet muotin avulla valmistetut silmäproteesit, jotka pysyvät
varmasti paikallaan ja ovat aitojen silmien näköiset.
TIINA RUULIO
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V

anhat proteesit putosivat
minne sattuivat kaupan
jonossa, kaupungilla tai
vaikkapa kotiterassin lautojen alle, minkä takia osa terassista
piti purkaa, naurahtaa Mirkka Virtanen.
Suomessa syntyy korkeintaan kaksi
lasta ilman silmiä vuosittain. Vauvana

Minttu istuu pyörätuolissa, käyttää
vaippoja ja häntä syötetään. Häntä pitää
auttaa kaikissa asioissa.
– Minttu tarkkailee kuitenkin tarkasti
ympäristöä ja oppi päiväkodissa tunnistamaan 20 eri lapsen äänet. Tällä hetkellä
Minttu käy musiikkiterapiassa. Musiikista
toivotaan hänelle jonkinlaista vaihtoeh-

Silmäproteesien ansiosta Mintulle
puhuvat ihmiset saavat häneen
katsekontaktin.”
Minttu piti yleensä aina silmäluomiaan kiinni.
– Ensimmäiset silmäproteesit pannaan yleensä jo puolivuotiaana, jotta
kasvot pysyvät hyvässä asennossa. Proteeseilla on myös iso sosiaalinen merkitys, kun Mintulle puhuvat ihmiset
saavat häneen katsekontaktin, vaikka
Minttu ei tietysti näekään mitään.
Uudet Mintun elämän kolmannet
proteesit muistuttavat myös visuaalisesti aitoja silmiä. Vieras ihminen ei
edes erota proteesisilmiä oikeista.
– Kehitysvammapoliklinikan lääkäri oli tulossa lampun kanssa katsomaan Mintun silmiä kunnes kerroin
hänelle, että silmät ovat proteesit. Hän
ei vain ollut ehtinyt lukea Mintun papereita huolella läpi ennen vastaanottoa

Parasta on koulu

Minttu on sokeutensa lisäksi vaikeasti
kehitysvammainen tyttö, jonka ongelmiin ei ole löytynyt koskaan mitään
syytä tai geenivirhettä. Tytön dna:ta
tutkittiin ulkomaita myöten useampi
vuosi, kunnes asian selvittely lopetettiin tuloksettomana. Hänellä ei ole sen
paremmin diagnoosia kuin ennustetta.
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toista kommunikointimahdollisuutta.
Minttu käy Sastamalassa Muistolan
koulun vaikeavammaisten erityisluokkaa. Hän kävi samassa koulussa myös
2-vuotisen eskarin.
– Parasta Mintun elämässä on ollut
koulu. Koulussa tehdään paljon asioita

Vahvasti riskiryhmässä

Äidin mielestä Minttu-tytär on saanut hyvää hoitoa koko elämänsä ajan.
– Hän on ollut paljon sairaalassa
varsinkin erilaisten infektioiden takia.
Häneltä ei ole evätty mitään hoitoa
kehitysvammaisuuden vuoksi. Myös
tukiasiat Kelassa ja sairaanhoitopiirissä
ovat sujuneet mukavasti.
Korona-aika on merkinnyt Mintulle
mm. terapioiden keskeyttämistä, sillä
hän on vahvasti riskiryhmäläinen.
– En usko, että Minttu selviäisi
koronaviruksesta, toteaa äiti.
Mirka Virtanen kertoo, että Mintun hoito ja koko perhekuvio kävi raskaaksi silloin, kun hän lähti töihin toisen lapsen syntymän jälkeen. Minttu
valvotti ja äiti väsyi.
– Saimme viisi vuotta sitten tilapäishoitopaikan Mintulle, mikä on ollut
tärkeä asia pikkusiskonkin kannalta.
Meillä on ollut nyt aikaa olla hänenkin kanssaan.

Kehitysvammapoliklinikan lääkäri oli
tulossa lampun kanssa katsomaan
Mintun silmiä kunnes kerroin hänelle,
että silmät ovat proteesit.”
lasten kanssa ja otetaan huomioon kunkin lapset yksilölliset vahvuudet, joita
myös harjoitellaan ahkerasti. Kaikki
lapset osallistuvat koulun toimintaan,
ketään ei jätetä ulkopuolelle. Koulun
ohjaajat ovat Mintun ystäviä.
Mintulla on terve pikkusisko Minni.
– Minttu tykkää kovasti, kun Minni
tulee syliin ja leikkii hänen kanssaan.
Hän myös kuuntelee pikkusiskoaan mielellään.

Virtasen perhe viettää paljon aikaa
yhdessä kotona, koska Mintun kanssa
kulkeminen on hankalaa. Jos hän ei
viihdy jossain, nousee asiasta kova
meteli.
– Mintun arjesta tuli meille normaali
lapsiarki. Kun meille syntyi myöhemmin terve tytär, ajattelin, että voivatko
asiat mennä todella näinkin – että lapsi
vaikkapa istuu lattialla ja leikkii itsekseen.
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SOLINA ROSTI
on aktiivinen ja innostunut heikkonäköinen nuori, joka käy yhdeksättä
luokkaa Vantaan Kansainvälisessä koulussa. Hän pelaa sokkopingistä
sekä maalipalloa ja on tuttu näky NKL:n nuorisotapahtumissa.

Positiivisella energialla
pärjää pitkälle

P

ienestä pitäen olen ollut utelias ja halunnut
kokea ja oppia uutta. Aina, kun olen saanut
mahdollisuuden, olen kokeillut uusia asioita
– toisinaan vaikka ei olisi kannattanutkaan.
Joissakin tilanteissa näkövammani luonnollisesti aiheuttaa lisähaasteita, mutta en ole ikinä ajatellut, etten
näkövammani takia voisi tehdä jotakin.
Toisin sanoen näkövammani on osa minua, ei asia,
joka rajoittaa minua. En ole pitänyt näköni aiheuttamia haasteita negatiivisina, vaan vain asioina, joihin
täytyy keksiä ratkaisu. Se, että henkilö näkee näkövamman osana itseään – ikään kuin luonteenpiirteenä
eikä rajoittavana tekijänä – on minusta tärkeää. Näkövammaa ei tarvitse peitellä eikä myöskään tuoda esille.
Jos vamman hyväksyy ja sen kautta hankkii kokemuksia, siitä voi saada jopa paljon iloa. Itse olen saanut paljon kavereita näkövammaistoiminnasta ja löytänyt sokkopingiksen. Asenne voikin olla suurempi
ongelma kuin itse vamma. Jos asioihin suhtautuu
positiivisesti ja on avoin eri ratkaisuille, ne sujuvat
helpommin. Vaikka ihanteellista ratkaisua ei olisi, ei
sekään haittaa. Jos vain pysyy hyvällä tuulella ja yrittää parhaansa, lopputulos on yleensä tarpeeksi hyvä.
Perheeni, ystäväni ja koulun henkilökunta ovat aina
tukeneet minua ja auttaneet keksimään ratkaisuja ja
S i l m ä t e r ä
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vaatimaan tarvitsemiani apuvälineitä ja -järjestelyjä.
Luulen, että oma ajattelutapanikin on paljolti kehittynyt muiden ansiosta. En tiedä, olisinko yhtä iloinen ja valmis kokeilemaan kaikkea, jos minulla ei
olisi näkövammaa.
Se, että olen joutunut keksimään ratkaisuja eri tilanteisiin, on pakottanut minut ajattelemaan luovasti ja
kommunikoimaan muiden kanssa. Toisinaan voi tuntua raskaalta väitellä taksikuskien ja opettajien kanssa,
mutta loppujen lopuksi siinä samalla oppii paljon.
Nyt yhdeksännen luokan työharjoittelussa hyvistä
kommunikaatiotaidoista ja ongelmanratkaisukyvystä
on ollut suuresti apua. Monilla ikäisilläni ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kehittää näitä taitoja.
Kuten sanottu, ihanteellista ratkaisua ei välttämättä
löydy. Kuitenkin kannattaa aina yrittää, vaikeitakin asioita. Pidän esimerkiksi vuorikiipeilystä. Minun on kuitenkin hankala nähdä etäisyyksiä ja kulkea vaikeassa
maastossa, mutta sillehän ei vain voi mitään. Siispä
varataan lisäaikaa, koska laskeudun muita hitaammin.
Positiivisella energialla pääsee pitkälle. Näkövamman myötä voi löytää kavereita ja mieluisia harrastuksia. Näkövamma ei siis ole vain haitta, vaan myös
mahdollisuus.
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Avustajan saamiselle
laki on sama, tulkinta
vaihtelee
Avustajan saaminen kunnalta tai itse avustajan löytäminen ei ole
näkövammaisen lapsen perheelle välttämättä lainkaan helppoa.
TIINA RUULIO

– Usein toivotaan, että henkilökohtainen avustaja olisi nuori aikuinen, kun
itse avustettavakin on lapsi tai nuori.
Toisaalta juuri tämän ikäisten avustajien elämäntilanne muuttuu opiskeluiden, töiden ja asuinpaikan johdosta. Siksi perhe joutuu usein tilanteeseen, jossa avustaja saattaa vaihtua usein, toteaa Näkövammaisten
liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jaana Engblom. Engblomin toiminta-aluetta ovat Varsinais-Suomi
ja Satakunta.
Eräs syy avustajien vaihtuvuuteen
ja jopa avustajapulaan juontaa juurensa avustajien matalasta palkkatasosta, joka on työehtosopimuksen
minimitasoa, noin 11 euroa tunti.
Jos avustajan ja perheen suhde toimii työnantajamallilla eli perhe on
liittynyt henkilökohtaisten avustajien
työnantajille tarkoitettuun Heta-liittoon, on palkka parempi ilta- ja viikonloppulisineen.

– Joissain kunnissa vapaa-ajan avustajan on voinut saada jo vaikka nelivuotiaan
näkövammaisen tytön satubalettiin, kertoo
Jaana Engblom.
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Henkilökohtainen avustaja voi tulla
myös kunnan ostopalveluna tai palvelusetelillä. Myös kunta voi toimia avustajan työnantajana.
Osa avustajista tekee työtään työllistämistuella. Kun tuki katkeaa, katkeaa työkin.

Tulkintaerot ovat suuret

Avustajat ovat olleet jo pitkään sitä
mieltä, että heidän palkkauksensa
tulisi saada lähihoitajan palkan tasolle.
Kyse on samalla alan arvostuksesta,
silloin se vastaisi mm. koulunkäynnin avustajan palkkaa.
Avustajan saaminen riippuu myös
kunnasta, jossa asutaan. Vaikka oikeus
henkilökohtaiseen apuun on periaatteessa kaikille sama, vaihtelee vammaispalvelulain tulkinta kunnasta toiseen.
– Joissain kunnissa vapaa-ajan avustajan on voinut saada jo vaikka nelivuotiaan näkövammaisen tytön satubalettiin, toisessa alin ikäraja on voinut
olla 8 vuotta, kertoo Engblom.
Laissa sinänsä ei ole alaikärajaa henkilökohtaisen avun saamiselle, vaan
oikeus apuun arvioidaan aina yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan.
”Lapsella on oikeus saada henkilökohtaista apua silloin, kun avuntarve johtuu hänen vammastaan eikä pelkästään hänen iästään”, sanoo laki.
Henkilökohtaisen avun määrä kuukaudessa on 30 tuntia. Sen pitäisi olla
minimi, mutta käytännössä siitä on
tullut maksimi. Lisätunteja voi saada,
mutta niitä ei suinkaan aina saa.

Minkälainen on hyvä hakemus?

Avustajaa haetaan kotikunnalta.
– Hyvä perusteltu hakemus on todella tärkeä. Hakemuksessa kannattaa
avata sitä, mihin kaikkeen lapsi tarvitsee avustajan ja kuinka pitkäksi ajaksi.
S i l m ä t e r ä

4 / 2 0 2 0

Hyvin perusteltu hakemus on
todella tärkeä.”
Hakemuksessa kannattaa myös painottaa näkemystä siitä, miten avustaja
mahdollistaa lapsen elämänpiirin laajentamisen ja kotoa irrottautumisen.
Laki sanoo asiasta näin: ”Vammaiselle lapselle on annettava yhdenvertainen mahdollisuus itsenäistyä
ja kehittyä kuten ikätoverinsa. Lapsen pitää voida kokeilla ja opetella
uusia asioita sekä saada omia voimavaroja vähitellen enemmän ja enemmän käyttöön. Siksi lapsellekin tulee
myöntää henkilökohtaista apua.”
Käytännössä sairaanhoitopiirin kun
toutusohjaajalta voi kysyä neuvoa hakemuksen teossa, joskin kuntoutusohjaajien resurssit tämäntyyppiseen
neuvontatyöhön vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin.
Myös lapsen omiin mielipiteisiin
ja toivomuksiin avustaja-asiassakin
pitäisi kiinnittää erityistä huomiota
sosiaalipalvelulain mukaan.

Lisää koulutusta?

Kokonaisuutena ottaen näkövammaiset ovat saaneet paremmin henkilökohtaisen avustajan kuin vaikkapa
autistiset lapset.
– Heikko näkö on kuitenkin helppo todeta verrattuna esimerkiksi erilaisten neurologisten ongelmien kirjoon.
Avustajaksi pääsee ilman koulutusta.
– Jos alalle vaadittaisiin tiettyä
koulutusta, pelkään, että se karsisi
alalle hakeutuvien määrää entisestään. En kuitenkaan tarkoita, ettei
koulutukseen voisi kehittää uusia toimintamalleja. Esimerkiksi Näkövammaisten liiton alueyhdistyksissä on
paljon kokemustoimijoita, jotka voisivat opastaa uusia avustajia siinä,
miten näkövammaisia lapsia avustetaan käytännössä.

Entä oikeuskäytännöt?
Lapsia ja henkilökohtaista apua koskevaa Korkeimman hallinto-oikeuden
oikeuskäytäntöä on vähän. Oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg Näkövammaisten liitosta kuvaa valituskeinoja seuraavasti:
– Muutoksenhakutie on pitkä ja siihen kuluu paljon aikaa. Ensin tehdään
oikaisuvaatimus ja sen jälkeen valitus hallinto-oikeuteen. Kun HaO:sta saadaan
päätös, on aikaa kulunut hyvinkin 1,5–2 vuotta alkuperäisestä hakemuksesta.
Valitustien käyttäminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka ei ole useinkaan perheen intressissä varsinkin, kun henkilökohtaisen avun asioissa tarvitaan valituslupa KHO:hon. Parempi tapa onkin ehkä tehdä uusi henkilökohtaista apua koskeva hakemus, sillä lapsen tilanne muuttuu koko ajan hänen
kehittyessään ja kasvaessaan. Valitusviranomainen käsittelee hakemusta aina
lapsen kulloisenkin tilanteen mukaan.
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Kiusana byrokratia
Lasten ja nuorten näönkuntoutusohjaaja Laila Paananen Jyväskylän keskussairaalasta tietää,
että erityisesti Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuen hakeminen saattaa rasittaa monia perheitä.
TIINA RUULIO

Useissa kunnissa henkilökohtaiset päiväkoti- tai kouluavustajat on
haluttu korvata ryhmäavustajilla tai
ryhmäkoulunkäyntiavustajilla.
– He ovat tärkeä lisäresurssi ryhmille, kun mukana on erityislapsia,
mutta eivät välttämättä riitä näkövammaiselle lapselle. Vaikeasti heikkonäköinen lapsi tarvitsee usein omaa avustajaa.
Laila Paananen ei ole huomannut,
että nimenomaan pienet kunnat olisivat
hankalia avustaja-asioissa, vaan päinvastoin: niissä asiat saattavat edetä helpommin kuin suurissa kaupungeissa.

Palveluja ja etuuksia jää
hakematta

Lasten ja nuorten kuntoutusohjaajan
työ painottuu lapsen varhaisvuosiin.
Tiiviimpi yhteydenpito jatkuu kouluun saakka.
– Lapsen ja perheen tarve määrittää pitkälle sen, kuinka usein tapaan
perhettä. Alussa tapaamisia voi olla
kerran kuukaudessa. Kun lapsi lähtee
koulutielle, saatamme tavata vaikkapa
kerran vuodessa tai silloin kun tarvitaan asioiden selvittelyä ja asiantuntijan tukea.

BEN WICKS / UNSPLASH

– Heikkonäköisille lapsille tehdään
usein päätös vain joko vuodeksi tai
kahdeksi eteenpäin. Uuteen hakemukseen tarvitaan aina uusi lääkärinlausunto sekä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Lääkärinlausunto myös maksaa, sanoo Paananen.
Paananen pyrkii auttamaan heikkonäköisen lapsen vanhempia ensimmäisissä Kela-hakemuksissa ja tarpeen
mukaan myöhemminkin.
– Monista vanhemmista ehtii tulla
vuosien mittaan taitavia hakemusten
täyttäjiä.
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– Valitettavasti on myös perheitä,
jotka ohjautuvat näön kuntoutuksen
palveluihin varsin myöhään. Syynä
tähän voi olla esimerkiksi se, että
näkövamma on diagnostisoitu myöhään, esimerkiksi kouluiässä, kun
näköongelmat paljastuvat oppimisvaikeuksien takaa.
Perheille ja lapsille suunnattuja
palveluita ja etuuksia jää luultavasti
myös hakematta.
– Eri palvelu- ja tukimuotoihin
liittyvä informaatio on saattanut
mennä vanhempien ohi tilanteessa,
jossa lapsen terveyteen liittyvät asiat
ovat olleet pinnalla. Paras tapa tulla
informoiduksi riittävästi on kysyä
asioista esimerkiksi jokaisella vastaanotolla.

Esimerkki Jyväskylästä

Jyväskylän kaupunki ei myönnä
vapaa-ajan kyytejä ja henkilökohtaisia avustajia alle 10-vuotiaille lapsille, vaan vanhemmat velvoitetaan
huolehtimaan harrastuksista.
– Uskoisin, että aika moni näkevä
alle 10-vuotias lapsi menee jo itsenäisesti harrastuksiin vanhempien
työaikana, jos harrastukset sijaitsevat lähellä kotia. Miksi silloin näkövammaisen lapsen vanhempien pitäisi
kuskata lapsensa harrastuksiin työaikana, ihmettelee Laila Paananen.
Häntä harmittaa myös se, että kaupunki ei myönnä erityishuolto-ohjelman mukaisia palveluita muille kuin
kehitysvamma- tai autismidiagnoosin
saaneille lapsille. Esimerkiksi sokean
tai etenevää sairautta sairastavan lapsen tarpeet voivat olla täysin samanlaisia.
– Lain mukaanhan erityishuoltoohjelman laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia, vaan ratkaisevaa on erityishuollon tarve.

Näin vastaa Kela
– Usein saatetaan ajatella, että tietty lapsen diagnoosi oikeuttaa tietyn suuruiseen vammaistukeen, kertoo Kelan vammaisetuuksien juristi Annukka
Tervaniemi.
Kun arvioidaan lapsen oikeutta vammaistukeen, niin sairauden diagnoosi yksin ei kuitenkaan merkitse kaikkea. Se on silti tärkeä osa alle
16-vuotiaan vammaistuen hakemista.
– Merkittävää tuen saamisessa on myös se, minkälaista rasitusta ja
sidonnaisuutta sairaudesta, vammasta ja siihen liittyvästä hoidosta aiheutuu. Kriteerejä ovat myös tarvittava hoito, huolenpito ja kuntoutus. Tätä
kokonaisuutta verrataan aina terveen lapsen hoitamiseen.
Vammaistukihakemuksessa kannattaisikin kuvata mahdollisimman
seikkaperäisesti mm. hoidon ja huolenpidon tarvetta sekä sidonnaisuuden astetta. Vanhempien täytettäväksi tuleva vammaistuen hakulomake
ohjaa osaltaan hakemista juuri kyseiseen suuntaan.
– Täytyy myöntää, että hakemus on melko laaja. Sen tarkoituksena onkin
saada selville, minkälaista lapsen arki konkreettisesti on.
Tervaniemi myöntää, että myös lääkärinlausunnossa olisi hyvä olla
mukana hoidon, huolenpidon sekä sidonnaisuuden näkökulmaa
– Lääkäriltä voisi asiaa pyytääkin, jatkaa Tervaniemi.

Ratkaisu on aina yksilöllinen

Kela yrittää katsoa aina lapsen tilannetta niin pitkälle kuin mahdollista
yhdellä hakukerralla.
– Se, että tukia myönnetään määräaikaisesti, johtuu siitä, että lapsen
kasvu ja kehitys vaikuttavat hoivan ja huolenpidon tarpeeseen joko vähentäen tai lisäten sitä. Siksi vammaistukea voi joutua hakemaan useamman
kerran.
Alle 16-vuotiaan vammaistuen hakemus ratkaistaan pääsääntöisesti
siinä vakuutuspiirissä, jossa lapsella on kotikunta. Mukana arvioinneissa
on usein myös asiantuntijalääkäri.
Vammaistukea on kolme eri tasoa: perusvammaistuki, korotettu vammaistuki ja ylin vammaistuki.
Lapsen kokonaistilanne otetaan aina huomioon, kun tuen taso määritellään. Jokainen ratkaisu on siis yksilöllinen.
– Kelan päätöksistä voi myös aina valittaa. Kela tarjoaa myös omaa lomakepohjaa valituksen tekijälle.
Vammaisetuuksien hakemisesta on paljon tietoa Kela.fi:ssä. Myös asiakaspalvelu auttaa ongelmatilanteissa.

Katso erityishuolto-ohjelmasta: https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/erityishuolto-ohjelma/
S i l m ä t e r ä
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Luontokuvailutulkki Niina Ollankedon (oik.) ja luonto-opas Tuomas Lillebergin ensimmäinen yhteinen kuvailutulkattu luontoretki toteutui Vantaan Sipoonkorpeen (kuva otettu Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa).

Luonnon kuvailutulkkaus
uusi asia Suomessa
Luonto rauhoittaa näkövammaisia lapsia ja nuoria. Se synnyttää iloa ja auttaa rentoutumisessa.
– Luontokokemukset ovat aina ainutkertaisia, niitä ei voi saada mistään muualta, kertoo
luontokuvailutulkki Niina Ollanketo.
Teksti ja kuva TIINA RUULIO

N

iina Ollanketo on kielenkääntäjä, tulkki ja kuvailutulkki. Hän tekee parasta
aikaa pro gradu -tutkimusta luonnon ja luontoretkien kuvailutulkkauksesta näkövammaisille ja heikkonäköisille Tampereen yliopistossa.
Ensimmäinen kuvailutulkattu luontoretki toteutettiin yhdessä luontoopas Tuomas Lillebergin kanssa Vantaan Sipoonkorpeen lokakuun puolivälissä. Retken järjesti Vantaan aikuisopisto.
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– Kun yliopisto järjesti ensimmäisen
kuvailutulkkauksen kurssin pari vuotta
sitten, osallistuin sille. Innostuin siitä
heti. Toisella kurssilla toteutimme mm.
kuvailutulkatun museokierroksen työväenmuseo Werstaassa. Haluan gradullani
tukea sitä, että kuvailutulkkaus kehittyisi
Suomessa. Monet maat, kuten vaikkapa
Espanja tai Puola, ovat meitä edellä.
Ollanketo uskoo, että kuvailutulkattuja luontoretkiä järjestetään myös jatkossa. Niitä on suunniteltu esimerkiksi
Vantaalle ja Tampereelle ensi keväällä.

Luonnolla paljon positiivisia
vaikutuksia

Niina Ollankedon henkilökohtainen
suhde luontoon on läheinen.
– Luonto ja luonnossa oleilu on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Sen
lisäksi luonnolla on paljon positiivisia
vaikutuksia sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Mikseivät siis näkövammaiset saa nauttia siitä tasavertaisesti näkevien kanssa?
Luonnon kuvailutulkkaukselle ei ole
olemassa selviä ohjeita.
S i l m ä t e r ä
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PETRI KINNUNEN

Myös näkevät
luontoretkeilijät
voivat nauttia
kuvailutulkkauksesta.”
– Tein luonto-opas Tuomaksen
kanssa noin puolen tunnin mittaisen
äänitteen Helsingin Kruunuvuorenrannasta, jossa testasimme erilaisia
yksityiskohtia luonnon kuvailutulkkauksessa. Olemme saaneet siitä paljon
hyvää palautetta.
– Ihmiset pitävät tulkkauksessa
hyvinkin erilaisista asioista. Joillekin
tunnelma ja maisema merkitsevät paljon, toisille taas äänet tai erilaisten
värien kuvaaminen rikkaalla sanastolla.
Lintujen äänistä myös pidetään kovasti.

Maisema jää saavuttamatta

Maiseman merkitys kuvailutulkkauksessa on Niina Ollankedon mielestä
helppo ymmärtää, sillä näkövammaiset pystyvät usein tutkimaan luonnon
yksityiskohtia tunnustelemalla ja vaikka
haistamalla, mutta maisema jää heiltä
herkästi saavuttamatta.
Kuvailutulkkauksessa tarvitaan hyvää
sanavarastoa ja mielikuvitusta.
– Kielenkääntäjän ja tulkin koulutus
auttavat minua tässä, ne ovat kehittäneet
sanavarastoa ja sanoittamisen taitoa.
Niina Ollanketo kertoo, että myös
näkevät luontoretkeilijät voivat nauttia kuvailutulkkauksesta.
– Kuvailutulkkaus saa luonnossa
liikkuvan pysähtymään yksityiskohtien äärelle. Luonnossa liikuttaessa luotetaan helposti liikaa näköön. Siitä on
jopa hyvä irtaantua hetkeksi ja ryhtyä
vaikkapa tunnustelemaan erilaisia muotoja.
S i l m ä t e r ä
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Hienointa oli
hiljaisuus
Näkövammainen Outi Keskinen kiersi Kuusamossa sijaitsevan
legendaarisen Ison Karhunkierroksen Seikkailuapinoiden
pääoppaan Heidi Savolaisen kanssa elokuun lopussa. Matkaa
taittui 82 kilometriä noin viikossa.
TIINA RUULIO

– Olin treenannut etukäteen vajaan
vuoden pitkäkestoista kestävyysharjoittelua eli käytännössä kävellyt noin

10 kilometrin mittaisia lenkkejä avustajien ja ystävien kanssa, kertoo Outi
Keskinen valmistautumisestaan.
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PETRI KINNUNEN

Kuljimme eteenpäin kuin juna.”
Siksi Oulangan kansallispuiston
Karhunkerros ei ollut hänelle fyysisesti niin raskas vaellus kuin kuvitella
saattaisi.
– Olkapäät ja selkä kipeytyivät rinkasta parina ensimmäisenä päivänä,
kunnes kipu hellitti, hän jatkaa.
Naiset kulkivat käytännössä niin,
että Outi kulki oppaansa perässä pitäen
kiinni tämän rinkasta. Toisessa kädessä
hänellä oli vaellussauva, joka auttoi
tasapainon pitämisessä ja jonka avulla
hän pystyi tutkimaan maastoa etenkin
vaikeimmissa kohdissa.
32-vuotias helsinkiläinen Outi suosittelee vaeltamista myös nuorille näkövammaisille.
– Harjoittelun voi aloittaa lähiluonnosta ja lyhyistä matkoista perheen
36

tai ystävien kanssa. Metsälenkkejä voi
pidentää vähitellen ja opetella siinä
sivussa perusretkitaitoja.

Opas luki luontoa

Outin kokemista luontoelämyksistä
hienointa oli äänimaisema, hiljaisuus.
– Hiljaisuuden rikkoivat vain puiden humina ja koskien pauhut. Tunnustelin ja haistelin myös luontoa.
Matka sujui hyvin senkin takia, että
opas luki maastoa koko ajan sokealle
matkakumppanille tyyliin iso kivi,
poikkijuuri jne.
– Kuljimme eteenpäin kuin juna,
naurahtaa Outi.
Tärkeää oli myös se, että vaelluksella ei ollut kiire mihinkään, vaan
matka taittui rauhallisesti.

– Olin asettanut itselleni pari välitavoitetta, jos kokonaisen Karhunkierroksen kiertäminen olisi osoittautunut hankalaksi esimerkiksi
sateen liukastamien kivien takia.
Lopulta naiset saivat sateen niskaansa vain yhtenä päivänä.
Outi kertoo olleensa iltaisin aina
hyvin väsynyt päivän kokemuksista. Yöt vietettiin kaikissa mahdollisissa nukkumispaikoissa eli teltassa, kodassa, laavussa, tuvassa ja
jopa hotellissa.
Outin ja Heidin vaellusmatkat
eivät luultavasti lopu Karhunkierrokseen.
– Olemme jo alustavasti puhuneet siitä, jos lähtisimme ensi talvena talvivaellukselle.
S i l m ä t e r ä
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Tienhaarassa
Näkövammainen nuori, kuten muutkin nuoret, ovat
elämänsä käännekohdassa perusopetuksen loppuessa
9. luokalla. On erilaisten valintojen aika.

TIINA RUULIO

– Valintojen tekeminen ja opintoihin hakeminen saattaa tuntua vaikealta sekä nuoresta että vanhemmista.
Nuorta voi pelottaa ajatus uuteen kouluun lähtemisestä: saako hän sieltä
uusia ystäviä tai tarvitsemaansa tukea.
Valinnat onnistuvat varmasti paremmin, kun tunteita käydään rohkeasti
läpi, sanoo ohjaava opettaja ja erityisopettaja Pekka Karmala Valteri Onervasta Jyväskylästä.
Karmala osallistui Näkövammaisten liiton verkossa järjestämään Mikä
muuttuu, kun nuori aloittaa 9. luokan? -infotilaisuuteen lokakuun alussa.
Tilaisuuteen osallistui sekä koulutuksen että näkövammaisten sosiaaliturvan asiantuntijoita ja myös vanhempia.
Karmalan mukaan ysiluokkalaista
voi kannustaa rohkeuteen valinnoissa,
”tästä jutusta voidaan selvitä voittajina”.
Epävarmuutta ei pidä pelätä. Olennaista on saada selville, minkä tyyppisiin valintoihin nuorella löytyy motivaatiota.

Unelmia pitää olla

– Tunnen erään näkövammaisen
pojan, joka halusi ammattijalkapalloilijaksi. Unelma ei ollut ammatinvalintana kovinkaan realistinen,
mutta unelmista voi aina saada joitain yksittäisiä osia reppuun tulevaisuuden varalle.
S i l m ä t e r ä
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Olennaista on selvittää, mihin valintoihin
nuorella löytyy motivaatiota.”
Karmalan mukaan monella näkövammaisella nuorella on usein erittäin
hyvät tiedolliset ja taidolliset resurssit
jatko-opintoja varten. Mutta muitakin
taitoja tarvitaan.
– Kehottaisin vanhempia jo alakoulusta lähtien panostamaan siihen, että
näkövammaisesta lapsesta kasvaisi
aktiivinen nuori, joka harrastaa, hoitaa sosiaalisia suhteita, osaa käyttää
omaa puhelinta ja pankkikorttia, haluaa
lähteä vaikkapa kaupungille ystävän
kanssa jne.
Käytännön elämäntaitojen harjoitteluun kannattaa satsata kotona.
– Nuoret, jotka ovat jo kotona harjoitelleet itsenäisen elämän taitoja, ovat
monta harppausta edellä näkövammaisia ikätovereitaan, kun lähdetään toisen asteen jatko-opintoihin.

Apuvälineitä ei kannata piilotella

Käytännössä näkövammaisille oppilaille rakennetut tutustumispäivät ja
koulutuskokeilut ovat olleet hyvä tapa
pehmentää siirtymistä toiselle asteelle.
– Niiden avulla voimme pohtia esimerkiksi sitä, miten tarvittava tuki
voidaan siirtää seuraavalle asteelle ja
miten se muuttuu.
– On selvä, että nuori joutuu ottamaan omasta elämästään enemmän vastuuta toisen asteen opinnoissa. Mikään
vastuu ei saa kuitenkaan olla niin iso,
että se haittaa elämää tai opiskelua.
Olisi hyvä, jos nuorta olisi kannustettu jo aikaisemmin käyttämään erilaisia apuvälineitä sekä luokkatyössä
että harrastuksissa.
– Apuvälineen ja nuoren suhde
voisi näin ollen kasvaa ja jalostua toi38

sella asteella. Uusiin oppimisympäristöihin saatetaan kaivata myös liikkumistaidon ohjausta. Siitä kannattaa sopia kuntoutusohjaajan kanssa
hyvissä ajoin ennen koulun alkua.
Näkövammaisen nuoren pohdittavana on ensi keväänä kolme hakua
yhden kuukauden aikana: ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaku,
vaativana erityisenä tukena järjestet-

tävä ammatillinen koulutus ja Valmaja Telma-koulutus sekä haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan
koulutukseen.
Valma- sekä Telma-koulutukset ovat
hyvin joustavia ja monimuotoisia.
– Esimerkiksi Valmasta voi jo lukuvuoden aikana siirtyä mahdollisuuksien mukaan ammatilliseen koulutukseen, toteaa Pekka Karmala.

Tärkeä suunnitelma
Valteri Onervan ohjaava opettaja Mika Minkkinen muistutti, että näkövammaiselle nuorelle pitäisi järjestää yhdeksännen luokan tammi-helmikuussa palaveri
toisen asteen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman laadintaa varten. Palaverissa ovat mukana nuoren koulun opo, erityisopettaja ja luokanvalvoja sekä
huoltajat, kuntoutusohjaaja, Valterin ohjaava opettaja ja tietenkin nuori itse.
Suunnitelmalla on iso merkitys myös Kelaan päin, kun nuorelle haetaan erilaisia tukia.
– Suunnitelmaan kirjataan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia toisen
asteen opintoihin liittyviä asioita näkövamma edellä. Suunnitelmapalaverissa
voidaan myös evästää uuden oppilaitoksen henkilökuntaa, mikäli opiskelupaikka
on jo tiedossa.
Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jaana Engblom Näkövammaisten liitosta
kertoi erilaisista tukimuodoista kuten nuoren kuntoutusrahasta, ammatillisen
kuntoutuksen tuesta, vammaistuesta/eläkettä saavan hoitotuesta tai sokean
työkyvyttömyyseläkkeestä.
– 16–19 -vuotiaille suunnatun nuoren kuntoutusrahan tarkoituksena on avittaa nuorta kohti työelämää ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Tukea voi saada jo
yhdeksännellä luokalla perusopintoihin ja jatko-opintoihin, kuten Valmaan, lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.
Ammatillisen kuntoutuksen tuki lähtee taas siitä ajatuksesta, että Kela antaa
tukea yhteen ammattiin.
– Joskin siihen voi sisältyä useampia välitavoitteita vaikkapa kymppiluokasta
lähtien ja päätyen amk-tutkintoon, lisää Engblom.
– Jossain tapauksessa perheet ajattelevat, pitäisikö 16-vuotiaan jäädä jo eläkkeelle vai elää vammaistuella. Asiaa kannattaa ajatella tosi tarkkaan siitäkin
näkökulmasta, miten eläke vaikuttaa nuoren minäkuvaan.
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VILLE UKKOLA
työskentelee Näkövammaisten liitossa työelämäasiantuntijana.
Hänen vastuualueeseensa kuuluvat alle 30-vuotiaiden
työelämä- ja opiskeluasiat.

Vapaa-ajalla pitää olla
todella vapaalla

N

äkövamman vaikutus ihmisen työ- ja
toimintakykyyn on moninainen. Moni
ei ymmärrä, kuinka kokonaisvaltaisesti
aistivamma vaikuttaa arkeen, työhön ja
opiskeluun. Näistä asioista puhuttaessa keskitytään
usein siihen, minkälaisin erityisjärjestelyin näkövammainen voi opiskella ja/tai tehdä työtä. Tällöin herkästi unohtuu, kuinka kuormittavaa itse työskentelykin voi olla.
Uupumusta voivat aiheuttaa monet tekijät. Monella
etenevästä silmäsairaudesta kärsivällä voimavaroja
syö jatkuva sopeutuminen hitaasti mutta vääjäämättömästi heikentyvään näkökykyyn. Juuri kun työpaikalla
on saatu aikaan omalle näkökyvylle mukautettu työ,
ja tilanne näyttää hyvältä, näön edelleen heikkeneminen pakottaa taas ryhtymään uusiin järjestelyihin.
Työtä tulisikin mukauttaa ennen kuin se aiheuttaa
uupumusta. Erityisen tarkasti tulisi kiinnittää huomiota työn sisältöön ja kysyä, mitkä työtehtävät aiheuttavat uupumusta tai muita ongelmia. Työstä ja siitä
selviytymisestä aiheutuva huoli kantaa helposti työajan ulkopuolelle, ja ihminen päätyy vapaa-ajallaankin miettimään tulevaisuuden työkykyään. Se johtaa helposti uupumukseen, koska näkövammainen
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ei ”vapaallakaan” pääse aidosti palautumaan työn
rasituksista.
Tällainen tilanne ei ole kestävä, sillä työn ei tulisi
olla niin rasittavaa, että koko vapaa-aika kuluu siitä
palautumiseen.
Apuvälineet ovat hyödyllisiä, mutta niiden tulee toimia ja niiden käyttäjän tulee myös osata käyttää niitä.
Näin ei kuitenkaan valitettavan usein ole. Avun saaminen apuvälineongelmiin työpaikalle on kiven takana,
ja tämä aiheuttaa työssä uusia ongelmia. Tästä syystä
kaikkiin välineongelmiin tulisi puuttua välittömästi.
Muuten apuvälineet saattavat aiheuttaa jopa enemmän haittaa (eli usein uupumista) kuin hyötyä.
Työterveyshuollon ja lähiesimiehen yhteistyö uupumuksen syihin puuttumisessa on tärkeää, mutta myös
työntekijän tulee olla itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä
työterveyshuoltoon. Näkövammaisten liiton työelämäpalvelut (www.nkl.fi/fi/tyo) auttavat niin näkövammaisia kuin näköongelmaisia juuri työhön ja
opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Meiltä saa tietoa kohtuullisista mukautuksista, kuntoutuksesta ja
myös apua työssä jaksamisessa tarvittavien ratkaisujen pohdintaan.
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Tervetuloa lomille tai
tapahtumiin
RILLA AURA-KORPI

K

iitos perheille, jotka olette kuluvana vuonna
olleet lomilla tai tapahtumissa mukana.
Tässä alustavaa tietoa kevään 2021
lomista, joilla vielä on tilaa.

Tammikuu
29.–31.1. Monivammaisten laskettelutapahtuma Vuokatissa, yhteistyössä Suomen hiihdonopettajayhdistys ry:n
ja Maliken kanssa. Omavastuu 100 e.

Helmikuu
6.2. Suksille-tapahtuma. Laskettelukeskus Ellivuori Sastamalassa.

Maaliskuu
18.–21.3. Kevättalven taikaa Möhkössä Ilomantsissa.
Lisätietoja www.Mohkonmanta.net.

Huhtikuu

Luukas on hippocampe-kärryssä Vuokatissa. Kärryssä on
sukset alla ja sillä on helppo siirtyä hotellista rinteeseen.
Kuvassa vas. isä Juho Kyntäjä, avustaja Svetlana Filatova,
Rilla Aura-Korpi ja Rimma Joenperä (ohjaaja).

24.–25.4. Koira harrastuksena, yhteistyössä Opaskoiran
Joulu ry:n kanssa.
30.4.–2.5. Ratsastusloma Rekikosken tallilla Huittisissa.
Ohjaaja Heidi Hilden.

Toukokuu
14.–16.5. Liikunnallinen viikonloppu Pajulahdessa Nastolassa, yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n ja Suomen Paralympiakomitean kanssa. Sokeain lasten tuki ry
on mukana erilaisten polkupyörien kanssa.
Issikat, Sotkamo, siirtyi vuodelta 2020
Linturetkipäivä suunnitteilla Uudellamaalla
Lintutornipäivä suunnitteilla Hailuotoon tai Liminkaan
29.5. Silmäterä-päivä, Kyyhkyrinteen kotieläintila, Lieto,
yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa.
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Sokeain lasten tuki ry on nimestään huolimatta tarkoitettu kaikille näkövammaisten lasten perheille,
ja lisävammat eivät ole este osallistumiselle.
Lomille ovat tervetulleita perheet, joiden näkövammainen lapsi on alle 16-vuotias. Kerron mielelläni
lisää lomista ja tapahtumista. Lomat ovat ilmaisia
ja niille päästääkseen ei tarvitse olla yhdistyksen
jäsen.
RILLA AURA-KORPI
info@sokeainlastentuki.com
puh. 045 2619 400
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Vuokatissa talvilomalla

J

uho on 12-vuotias näkömonivammainen nuori,
joka tykkää erityisesti uinnista. Lumella liikkuminen on jäänyt aiemmin vähiin, koska
pienempänä Juho kylmettyi helposti jaloistaan ja käsistään. Nykyään hän ulkoilee mielellään
kelillä kuin kelillä.
Loppuvuodesta saimme ilouutisen, peruutuspaikan Sokeain lasten tuki ry:n lumilomalle! Isovanhemmatkin olivat tervetulleita. Helmikuinen hiihtolomareissu Helsingistä Kajaaniin taittui lentokoneella ja loppumatka bussilla yhteensä noin neljässä
tunnissa. Perillä meitä odotti täysin varusteltu Vuokatti Chalets -huoneisto. Juhon erityisruokavalion
kannalta oma keittiö oli hyvä juttu, tosin puolihoidon myötä saimme maukkaat ruoat pääosin talon
puolesta valmiina.
Vuokatissa oli meidän perheen ja isovanhempien
lisäksi Luukaksen perhe, jossa oli useampi lapsi sekä
Luukaksella oma hoitaja mukana vanhempien lisäksi.
Sokeain lasten tuki ry:n puolesta mukana olivat toiminnanjohtaja Rilla Aura-Korpi ja hiihdonopettaja
Rimma Joenperä.
Vuokatissa oli ihana talvi, loppuviikosta -12 astetta
ja auringonpaistetta. Olin varannut itselleni pilkkiretkelle paikan, mukaan lähti myös Luukaksen äiti
ja pikkusisko. Kalaa emme saaneet, mutta pääkaupunkiseudun räntäkelien jälkeen aurinkoinen talvikeli tuntui taivaalliselta.
Juholle oli varattu SnowComfort-kelkka kokeiluun, mutta Juho ei halunnut luopua pyörätuolistaan. Onneksi meillä oli mukana WheelBlades-minisukset, jotka kiinnitimme pyörätuolin eturenkaisiin.
Kun Juho lähti mummin ja papan kanssa ulkoilemaan
jäälle, pääsimme puolisoni kanssa hiihtämään. Sitten
vaihdettiin vuoroa, ja mummi ja pappa pääsivät hiihtämään. Koko perheen lumiloma siis, irtiottoa arjesta!
Juholle viikon kohokohta oli uinti Vuokattihallissa. Aikuisten altaan vesi oli n. +29 asteista. Juho
kellui kaikessa rauhassa, sitten uiskenteli selällään ja
lopulta vauhdikkaasti vatsauintia kierroksen. Tuntui,
että Juho löysi vuoden verran kadoksissa olleen uintirytminsä ja oli selvästi siitä onnellinen.
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Juho ui Pia-äidin (oik.) ja Anne Myllyksen kanssa Vuokattihallissa.

Juhon näkökyky on rajallinen, mutta hän skannaa
jatkuvasti ympäristöään korvillaan. Ehkä siksi hän
mieluummin tekee asioita tuttujen ihmisten kanssa
kuin ryhmässä. Tällä lomalla Juho sai touhuta ja hankkia elämyksiä omaan tahtiinsa. Aktiivisesta lomasta
jäi hyvät muistot.
PIA JÄTTÖMÄKI, Juhon äiti

Sokeain lasten tuki ry
etsii yhdistykselle uutta toiminnanjohtajaa
Rillan jäädessä ansaitusti eläkkeelle.
Työpaikkailmoitus löytyy osoitteesta
www.te-palvelut.fi.
Haku päättyy 6.1.2021.
Lisätietoja tehtävästä antaa puheenjohtaja Jutta
Kivimäki puh. 050 5721714,
puheenjohtaja@sokeainlastentuki.com
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Aisti Play -nuorten liikuntakerho

Aisti Sport on käynnistänyt 10–15-vuotiaiden nuorten liikuntaryhmän Vantaalla Ylästön koululla. Ryhmä on maanantaisin klo 17.30–18.15 osoitteessa Ollaksentie 29 D Vantaa. Nuorten ryhmässä pidetään hauskaa monipuolisten
pelien sekä innostavien taito- ja liikuntaratojen parissa. Liikuntakerhossa käytettävät aktiviteetit kasvattavat nuoren
positiivista asennetta liikuntaa kohtaan, sekä kehittävät
monipuolisesti nuoren liikunnallisia ja kehonhallinnallisia
taitoja. Aisti Play:ssä harrastavat hauskaa liikuntaa näkövammaiset ja vammattomat yhdessä toiminnan ollessa
sovellettua kaikille mahdollisimman saavutettavaksi.
Lisätietoja: aistisport.com

Yhdenvertaisuus ei aina toteudu
osaamisen arvioinnissa

Perusopetuksen päättöarvioinnin edellytyksenä tulee olla
varmuus siitä, että näkövammaisen oppilaan tuki on ollut
riittävää opintopolun aikana ja että oppilaalla on ollut käytössään hänelle sovitetut apuvälineet, joita hän on pystynyt sujuvasti käyttämään, toteaa Näkövammaisten liitto
Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa.
Liitto onkin huolissaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta perusopetuksessa olevien näkövammaisten oppilaiden osaamisen arvioinnissa
Lausunnossa sanotaan, että koulujen henkilökunnan
on ajoittain vaikeaa arvioida, millä tavoin näkövamma vaikuttaa oppimiseen. Näkövammasta aiheutuvat oppimisen
vaikeudet saattavat jäädä tunnistamatta.
Koulussa voidaan myös virheellisesti arvioida, että
näkövammaisen oppilaan huono koulumenestys on seurausta oppimisvaikeuksista tai motivaation puutteesta,
kun todellisuudessa kyse on puutteellisista tukitoimista
tai sopimattomista apuvälineistä. Jos tukimuodot ovat
puutteelliset, vaikuttaa se väistämättä näkövammaisen
oppilaan opintomenestykseen. Seurauksena on alisuoriutumista.
Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3170-2020.
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Länsirannikon sote-palvelut
ovat hajanaiset

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueen sosiaalija terveyspalvelujärjestelmät ovat hajanaiset. Hajanaisuus
vaikeuttaa palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen koordinointia sekä perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittamista. Palvelujärjestelmän hajanaisuus heikentää asiak
kaiden mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluita
oikea-aikaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa.
Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
lokakuun julkaisemista arvioinneista, jotka koskevat
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä vuonna 2019
Turun yliopistosairaalapiirin kolmella alueella.

Näin vammaispalvelut sujuvat

Vammaispalvelujen tilanteen selvittäminen on erityisen
tärkeää nyt, kun lainsäädäntöön on tulossa lähivuosina
suuria muutoksia mm. sote-uudistuksen takia.
Kolmen vuoden välein tehtävä Vammaispalvelut 2019
-kuntakysely on yhteenveto 297 kunnan toimittamista tiedoista kyselyyn. Kyselyn tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Kunnat arvioivat, että määräaikojen seuranta ja palvelujen järjestäminen vaikeutuivat vuonna 2019 vuoteen 2016
verrattuna. Palvelujen järjestämisen vaikeudet johtuivat
usein resurssien vähyydestä, palvelujen saatavuudesta tai
sopivuudesta.
Kuljetuspalveluissa liikennepalvelulain voimaantulon
arvioitiin vaikuttaneen palvelujen saatavuuteen.
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut viime
vuosikymmenten ajan. Pienempiä tuntimääriä saavien
asiakkaiden osuus on kasvanut, ja erilaisten järjestämistapojen käyttäminen on monipuolistunut. Palvelusetelin
käyttö on yleistynyt henkilökohtaisessa avussa. Hankaluuksia tuotti henkilökohtaisen avun käytännön järjestäminen.
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www.silmatera.fi

Ensi kesä jo
mielessä...

Kuvassa Miisa ja Ruska, NouHaun opaskoirat ja samalla
Härkösen perheen hoitokoirat.

