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Oppimista tuetaan
neuvontapalvelulla
Valterin Oppimisen tuen neuvontapalvelu eli OTN
tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysy-
myksissä mm. näkövammaisten lasten vanhem-
mille. Palvelusta saa ohjeita esimerkiksi perusope-
tuslain ja normien tulkinnassa. Palvelu on tarkoi-
tettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
ammattilaisille sekä huoltajille.

Oppimisen tuen neuvontaan on tullut kysymyksiä
mm. seuraavista aiheista: Saako lapseni riittävää
tukea – Pidennetty oppivelvollisuus – Oppimäärän
yksilöllistäminen – Toiminta-alueittainen opiskelu
jne.

Oppimisen tuen neuvontapalvelusta vastaavat Val-
terin asiantuntijat, jotka auttavat löytämään ratkai-
suja perusopetuksessa askarruttaviin kysymyksiin.
Neuvontapalveluun saa yhteyden soittamalla sihtee-
rille numeroon 0295 332900 koulupäivisin klo 9–15.
Valterin yhteyshenkilö ottaa yhteyttä soittajaan, kun
asia on ratkaistu.

Yhdessä vahvemmaksi
Parisuhdekeskus Kataja on julkaissut 24-sivuisen
opaskirjan nimeltä yhdessä vahvemmaksi. Kirja on
tarkoitettu ennen kaikkea tilanteeseen, jossa puo-
liso sairastuu. Kirjassa käsitellään myös lapsen sai-
rastumista, ja siitä on hyötyä kenen tahansa per-
heenjäsenen tunnetilojen käsittelyssä.

Oppaassa todetaan, että sairastuminen herättää
monenlaisia tunteita niin sairastuneessa itsessään
kuin läheisissäkin. Omien tunteiden tunnistaminen
on tärkeää, sillä tunteet kertovat omista tunnetason
perustarpeistamme, kokea turvallisuutta ja saada
arvostusta.

Vakava sairastuminen merkitsee kriisiä, jossa on
neljä vaihetta: shokki-, reaktio- ja käsittelyvaihe
sekä lopuksi uudelleen suuntautumisen vaihe.

Arki myös muuttuu sairauden myötä. Sairaus vai-
kuttaa parisuhteen ja koko perheen vuorovaikutuk-
seen, tunneilmaisuus ja vaikkapa konkreettisiin
kotitöihin. Parisuhteen kestolla ja hyvinvoinnilla on
suuri merkitys sille, millainen vaikutus sairaudella
on lopulta suhteeseen.

Ilmaisen oppaan pääsee lataamaan
www.parisuhdekeskus.fi -sivustolta.

Iloon yli esteiden
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Iloon yli
esteiden -hankkeelle myönnettiin joulukuun
puolivälissä opetus- ja kulttuuriministeriön
yhdessä myöntämä Liikunnan yhdenvertai-
suuspalkinto. Liikunnan esteettömyyttä ja
lasten ja nuorten osallisuutta edistävä hanke
on saanut myönteisen vastaanoton kouluissa
eri puolilla Suomea.

– Jos jokin asia saadaan toimimaan eri-
tyistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille,
niin silloin se toimii kaikille. Näin kaikki
lapset pääsevät osallistumaan. Koululiikun-
nan idea on, että sen avulla kokisimme lii-
kunnan iloa myös aikuisena, sanoo hank-
keesta vastannut Valterin kuntoutuspäällikkö
Mari Jokitalo-Trebs.

– Sehän ei ole oikein, että toiset luistelevat
kentällä ja osalle sanotaan, että kävelkää te
kenttä ympäri. Osallisuus kulminoituu tähän.
Valterissa pyrimme miettimään, miten kaikki
pääsisivät aidosti mukaan.

1

YHDESSÄ VAHVEMMAKSI
Opas parisuhteen tueksi,kun perheessä on sairautta

0295 332900
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Olemme vuosikymmeniä kuulleet jokaisen rehtorin ja opettajan suusta, että
ainakin heidän koulussaan on kiusaamiseen nollatoleranssi. Heti ensimmäisen
oireenkin ilmaantuessa asiaan puututaan jämerällä tavalla.

Kuinkahan tosielämässä lienee? Helsingin Koskelassa tapahtunut vuosikausia
kestänyt kiusaaminen johti lopulta järkyttävään sadistiseen murhaan. Uhria
kiusattiin sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Tässä lehdessä kerrotaan 17-vuotiaasta näkövammaisesta Jasminesta, jonka
koulunkäynti meni osittain pilalle koko ajan pahenevan kiusaamisen johdosta.
Yhtä pitkälle kuin Koskelassa eivät asiat onneksi menneet, mutta monia ongel‐
mia, psyykkisiäkin, ehti tytölle kuitenkin tulla. Itsetunnon menetyksestä puhu‐
mattakaan.

Jasminen koulussa toimittiin niin, että kiusaamisen loppumisesta tehtiin
oikein virallinen paperi, jonka osapuolet allekirjoittivat. Mutta ei ehtinyt muste
paperissa kuivua, kun kiusaaminen alkoi uudelleen. Enää ei siihen sen jälkeen
puututtu, kun asia oli jo paperilla ja siis ”hoidettu”. Luokanvalvoja kielsi koko
kiusaamisen olemassaolon.

Jasminen pelasti se tuttu keino eli koulunvaihto. Uudessa koulussa tulivat
kuvioon mukaan uudet ystävät sekä mahdollisuus puhua kiusaamisesta
ammattiauttajan kanssa.

Kiusaajat jäivät luultavimmin jatkamaan rakastamaansa käyttäytymismallia
uuden uhrin kanssa. Näinhän se tuntuu olevan aina: syyllinen palkitaan oikeu‐
della jäädä, uhria rangaistaan pakottamalla hänet lähtemään.

Mitään viisastenkiveä koulukiusaamisen kertakaikkiseksi lopettamiseksi
tuskin edes on, mutta ainakin voimme yhtyä sydämes‐
tämme siihen yhä kovempiääniseen kuoroon. Var‐
sinkin Koskelan tragedian jälkeen koululaitok‐
selta on vihdoinkin vaadittu todellisia tekoja,
vaikkapa koulukuraattoreiden ja psykologien
määrän tuntuvaa lisäämistä tyhjänpäiväisten
nollatoleranssihokemien tilalle.

Mikä ihmeen nollatoleranssi?
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K
auneusalan yrittäjä ja kouluttaja Susanna
Haanpää on 8-vuotiaan sokeanAlbertin
mummu. Albert ja hänen äitinsä ovat juuri

muuttaneet Vaasasta Rovaniemelle, mikä lopetti
mummun ja Albertin jokaviikkoiset tapaamiset.
– Muutto tuntui aluksi shokilta, mutta nyt yri‐

tämme nähdä asian niin, että minä matkustan kerran
kuukaudessa junalla Rovaniemelle ja Albert tulee
vastaavasti tänne Vaasaan yhtä usein äidin kanssa.
Susanna Haanpää on tavannut paljon Albertia

koko pojan elämän ajan. Mummusta oli konkreet‐
tista apuakin, kun Albertin vanhemmat erosivat.
Hänellä on myös neljä muuta lastenlasta.
– Tunnen heistä Albertin parhaiten, koska olen

nähnyt häntä eniten. Aistimme toistemmemielialat.
Tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan olla mukana
rakkaan Albertin elämässä näin paljon.

Tietoa löytyi, mutta ei riittävästi
Alun perin Susanna Haanpää ajatteli, että Albertin
sokeus jotenkin korjaantuu iän myötä, mutta eihän
siinä niin käynyt. Sokeus tuntui epätodelliselta
senkin takia, ettei hän ollut koskaan aiemmin edes
tavannut sokeaa ihmistä.
Ensimmäisestä järkytyksestä toivuttuaan

Susanna-mummu ryhtyi välittömästi hakemaan eri‐
laista tietoa sokeudesta, sokean lapsen isovanhem‐
muudesta jne. Tietoa löytyi, mutta jälkeenpäin
ottaen sitä olisi voinut saada enemmänkin.
– Minun piti toimia heti jotenkin. Saimme tietää‐

kin, että Vaasassa asui perhe, jossa oli kaksi sokeaa
teini-ikäistä poikaa. Saimme heiltä tilanteeseen
ensiapua, vertaistukea. He kutsuivat kerran myös
omien poikiensa isovanhemmat paikalle yhtä aikaa
minun kanssani.

Kaksi isovanhempaa kertoo, minkälaista on elämä näkövammaisen lapsen

mummuna ja vaarina. Parhaimmillaan se on hyvinkin läheistä ja mukavaa,

kun vammaisuuden aiheuttamasta alkushokista on toivuttu.

Mummuna ja vaarina

TIINA RUULIO

Susanna Haanpää tuntee olevansa etuoikeutettu,
kun saa olla paljon läsnä tyttärenpoikansa elämässä.

Yhteinen suosikkibändi
Eniten tukea hän sai kuitenkin Näkövammaisten
liiton järjestämällä isovanhempien sopeutumisval‐
mennuskurssilla, johon hän osallistui Albertin
ollessa pieni.
– Tajusin siellä, kuinka hyvin meillä olikaan

asiat, kun Albert on vain sokea. Muiden kurssilla
olleiden lapsenlapset olivat monivammaisia, joille
näkö oli vain yksi ongelma.
Susanna Haanpään mukaan Albert on fiksu ja

huumorintajuinen herrasmies.
– Hän on hyvin tarkka mm. siitä, millä sävyllä

ihmiset puhuvat toisilleen. Silloin kun Albert oli
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pieni, kävimme yhdessä mm. vauvamuskarissa ja
äidin apuna vauvauinnissa.
Albert sai olla paljon myös mummon sylissä.
– Luin jostain, että näkövammaisen vauvan

kanssa kannattaa toimia niin. Edelleen Albert
haluaa tulla paljon syliin.
Susanna myös lauloi Albertille paljon, kun

poika oli pieni.
– Vähän vanhempana Albert alkoi pyytää

minulta, että ”laula niitä sun lauluja”.
Tänä päivänä mummun ja Albertin yhteinen

suosikkibändi onThe Queen, josta kertovassa
musikaalissakin he kävivät yhdessä.

Harrastuksena kasvit
Sinänsä Albertin hoitaminen oli alusta pitäen
luontevaa Susanna Haanpäälle.
– Eniten minua on askarruttanut se, miten Albert
voisi leikkiä enemmän esimerkiksi näkevien serk‐
kujensa kanssa.
Mummun ja tyttärenpojan rakkain yhteinen

harrastus on tätä nykyä kasvit.
– Tutkimme mökilläni erilaisia kasveja, niiden

tuoksuja, varsia ja lehtiä. Opettelemme kasvien
nimiä. Syntymäpäivälahjaksi Albert sai omiakin
kasveja, joita hän voi hoitaa.
– Vietämme myös yhteisiä hemmotteluhetkiä,

jolloin Albert saa jalkakylvyn. Sen jälkeen men‐
nään makuulle ja viritellään YouTubesta kelttiläistä
rentoutusmusiikkia. Samalla hieron Albertin jalat.

Kouluasiat järjestyivät Rovaniemellä hyvin
Mummu on hyvin iloinen siitäkin, että Albertin
kouluasiat järjestyivät Rovaniemellä loistavasti.
– Koko koulu otti Albertin hyvin vastaan, ja luo‐

kanopettaja ja avustaja lähtivät heti kurssille Jyväsky‐
län Valteri Onervaan, kun luokkaan tuli sokea lapsi.
Vaasassa Albertilla oli ensimmäisen vuoden

aikana 9 avustajaa. Rovaniemellä taas kysyttiin,
minkälaisen avustajan äiti haluaa Albertille.

Albertin nykyinen luokanopettaja myös opettaa
pojalle henkilökohtaisesti magneettimatematiikkaa.
Albertilla menee siis hienosti Rovaniemellä.
– Samalla tähän sisältyy huoli siitä, että tytär ja

Albert jäävät Rovaniemelle, kun tyttäreni opiskelut
päättyvät siellä.
Susanna Haanpää myöntää, että vieläkin aina

välillä hänelle tulee surullinen olo Albertin sokeu‐
den takia.
– Esimerkiksi Albertin isällä on tosi hieno akvaa‐

rio, enkä voi olla ajattelematta, että Albert ei voi kos‐
kaan nähdä sen värikkäitä akvaariokaloja ja erikoisia
koralleja.

P
älkäneellä asuvan Jussi Tiitolan tyttären‐
poika Ilari, 9 vuotta, asuu 800 kilometrin
päässä Rovaniemellä. Tapaamisia järjestyy

muutamia kertoja vuodessa, mutta esimerkiksi
kesällä tyttären perhe lapsineen tulee Pälkäneelle vii‐
koksi.
– Erityisesti verkoilla käyminen ja ravustus ovat

Ilarille ja hänen kaksi vuotta vanhemmalle veljelleen
Laurille tärkeitä asioita täällä Pälkäneellä. Myös

Kalastushommat
yhdistävät vaarin ja Ilarin

Jussi Tiitola kertoo, että hän tapaa tyttärenpoi-
kaansa Ilaria muutamia kertoja vuodessa. Kesäisin
Ilari ja hänen perheensä tulevat kuitenkin vaarin
luokse Pälkäneelle kokonaiseksi viikoksi.

Alun perin ajattelin, että
Albertin sokeus jotenkin
korjaantuu iän myötä.”
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uiminen on heistä tosi mukavaa, poikia ei tahdo
saada järvestä ylös lainkaan, kertoo Jussi Tiitola.
Jussi-vaari ihailee avoimesti Ilarin äitiä, tytärtään

Petraa, siinä, kuinka paljon työtä hän on tehnyt poi‐
kansa eteen.
Hän on myös huomannut, kuinka tarkoiksi Ilarin

tunto- ja kuuloaisti ovat kehittyneet.
– Teimme Ilarin kanssa taannoin 4,5 kilometrin

kävelymatkan Kolarissa. Hän pysähtyi mm. purojen
luo kuuntelemaan veden solinaa. En kuullut itse sitä
lainkaan, koska kuulo on ilmeisesti sen verran huo‐
nontunut, Jussi-vaari naurahtaa.

Terve poika, sitten kaikki muuttui
Ilari syntyi terveenä poikana ja ensimmäiset kuu‐
kaudet sujuivat normaalisti. Kolmen kuukauden
neuvolakäynnin jälkeen Ilarin tila romahti, jonka
seurauksena hän joutui kolmeksi kuukaudeksi sai‐
raalaan. Ilari oli kriittisessä tilassa, eikä tiedetty, sel‐
viääkö hän ylipäätään.
– Olimme täysin lohduttomia, sillä Ilarin tulevai‐

suus näytti tosi synkältä. Mutta onneksi asiassa kävi
paljon paremmin kuin kukaan osasi toivoa, jatkaa
Jussi Tiitola.
Lopulta Ilari heräsi. Heti sen jälkeen todettiin,

että mm. pojan näkökyky oli vaurioitunut. Kuntou‐
tus alkoi heti. Kaikista tutkimuksista huolimatta sai‐
rauksien aiheuttaja on yhä epäselvä.

Terapiat ovat auttaneet
Jussi Tiitolan puoliso Leena Saarve on Ilarille
Leena-mummo.

– Harmittaa Ilarin äidin Petran puolesta se pape‐
risota, mihin hän on joutunut vammaisen lapsen
vanhempana, vaikka näkövamma onkin todettu
pysyväksi.
Uusi piirre Ilarin ja vaarin suhteessa ovat viikoit‐

taiset puhelinsoitot.
– Ilari myös pyytää äidiltään, voidaanko vaarille

soittaa. Se on mukavaa.
Ilari on nykyisin varsinainen tuulispää kotonaan

Rovaniemellä.
– Sanonkin, onko tällä pojalla enää lainkaan

näkövammaa, niin varmasti hän kotona kulkee.
Olen todella yllättynyt siitä, kuinka normaalia
elämää poika voi elää nykyisin. Hän on saanut
siihen paljon tukea, mm. erilaisia pitkäjänteisiä tera‐
pioita, ja hyvä niin, Jussi-vaari kertoo.

Uskoa tulevaisuuteen
Jussi Tiitolan ja Leena Saarven käsitys heikkonä‐
köisyydestä muuttui pysyvästi Näkövammaiset
lapset ry:n järjestämän isovanhempien kurssilla
Siuntiossa.
– Meille laitettiin side silmille ja annettiin käteen

keppi, jonka avulla piti tunnustella vierasta huo‐
netta. Ymmärsin silloin konkreettisesti, miltä Ilarista
on tuntunut.
Ilari näkee jonkin verran kapean näkökenttänsä

turvin ja voi siksi katsella kuvia suurennuslaitteen
avulla. Myös muuta Ilaria auttavaa tekniikkaa on
otettu perheessä avuksi.
Jussi-vaari uskoo myös, että Ilari pärjää hyvin

aikuisena, koska on niin energinen ja tarmokas.

Uusia järjestelyjä
– Olemme hoitaneet Ilaria useita kertoja kotona
Rovaniemellä ja Pälkäneellä, jotta hänen vanhem‐
pansa pääsevät johonkin, vaikkapa teatteriin tai iltaa
istumaan. Ilari on yleensä aurinkoinen poika, mutta
jos asiat eivät mene kuten hän haluaa, saattaa hänen
mielialansa vaihtua jyrkästikin, kertoo Leena.
Hän on myös tyytyväinen siitä, että Ilari voi viet‐

tää pari viikonloppua kuukaudessa kuntoutusyksi‐
kössä Kolpeneen Säteessä.
– Tämän järjestelyn avulla vanhemmat voivat

tehdä yhdessä jotain vanhemman veljen kanssa.
Äitikin voi ehkä levätä vähän.

Ilari puussa.
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I
llan aikana pohdittiin mm. sisa‐
ruutta ja läheisen roolia näkö‐
vammaisen lapsen perheessä. Toi‐

veena osallistujilla oli kohdata vertai‐
sia, saada tietoa ja pystyä paremmin
tukemaan perhettä.
Isovanhemmat, kummit, tädit ja

sedät ovat tärkeä osa näkövammaisen
lapsen perheen lähipiiriä. Parhaassa
tapauksessa he tukevat omalla toi‐
minnallaan vanhemman jaksamista.
Jos perheessä on useampi lapsi, voi
läheinen esimerkiksi pyytää näkö‐
vammaisen lapsen yksin hoitoon. Sil‐
loin toimitaan lapsen ehdoilla.
Niin näkövammainen lapsi kuin

hänen sisarensa tarvitsevat omaa
yksilöllistä huomioita.
– Ihanaa, kun ei ole ketään muita,

oli yksi lapsenlapsista huokaissut
hänen kyläillessään isovanhemman
luona yksin.
Mikäli perheen läheinen asuu

lähellä, voi hän helpottaa arjen kii‐
reitä kuljettamalla lapsia harrastuk‐
siin. Joskus vanhempi kaipaa kuunte‐
levaa korvaa, jolloin pelkkä puhelu
tai voimaviesti riittävät. Läheisen
herkät tuntosarvet voivat tunnistaa ja
jakaa perheen kokemat monenlaiset
tunteet.

Vertaisia kaivataan
Isovanhemmalla saattaa olla tupla‐
huoli kannettavanaan: huoli oman

Näkövammaiset lapset ry järjesti Läheisten illan
marraskuun lopussa ensimmäistä kertaa etäyhteydellä.
Kuntoutusohjaajat Kirsti Hänninen ja Arja Marila
alustivat illan keskustelun.

Läheiset kohtasivat etänä

ANNE LATVA-NIKKOLA

lapsen jaksamisesta erityisen lapsen
vanhempana sekä huoli vammaisesta
lapsenlapsesta. On tärkeää, että lähei‐
sen on mahdollista jakaa ajatuksiaan
jonkun kanssa. Lapsen perheeseen ei
tätä huolta kannata siirtää. Läheisten
vertaistapaaminen on yksi paikka
juuri tällaiselle keskustelulle.
Muutama läheisistä oli osallistunut

aiemmin järjestettyyn Läheisten vii‐
konloppuun. Tämä oli koettu mie‐
leenpainuvana tapahtumana. Esimer‐
kiksi lapsen näkövammaa oli havain‐
nollistettu kokeilemalla simulaatiola‐
seja. Valkoisen kepin käyttöäkin har‐
joiteltiin.
– Simulaatiolasien kokeileminen

avarsi minulle, millainen lapsenlap‐
seni näkö onkaan, pohti yksi osallis‐
tujista. Etätapaamisessa konkreetti‐
nen kokemus jää paitsioon.
– Tulipahan tämäkin koettua ja osa‐

sin käyttää Teams-ohjelmistoa, tuumasi
yksi isovanhemmista tietokoneen
ääreltä etätapaamisen lopussa.

maanantaina 29.3. klo 18–20

Läheisten ilta on suunnattu näkö-
vammaisten lasten perheiden lähei-
sille (isovanhemmat, kummit, tädit,
sedät jne.). Tapaaminen on etäyh-
teyksin Teams-ohjelmiston välityk-
sellä vaikkapa omalta kotisohvalta.

Tarvitset nettiliittymällä toimivan
tietokoneen, puhelimen tai muun
älylaitteen.

Ohjelmaa ei tarvitse ladata
koneelle, vaan se toimii nettiselai-
mella.

Ohjelma
• Tutustuminen
• Toiveita tapaamiselle
• Kun perheeseen syntyy

näkövammainen lapsi
• Kenen kanssa jakaa ajatuksia
• Läheisten tuki perheelle
• Esiin tulleiden toiveiden käsittelyä

Keskustelua johdattelevat kuntou-
tusohjaajat Kirsti Hänninen ja Arja
Marila.

Ilmoittautuminen 21.3. mennessä:
toiminnanjohtaja Anne Latva-Nik-
kola, Näkövammaiset lapset ry
anne.latva-nikkola@silmatera.fi,
p. 050 403 9080
Saat paluupostissa osallistumislinkin.

Tulossa myös!

Läheisten lauantai
13.11.2021 klo 10–16
Näkövammaiset lapset ry:n
toimistolla, Helsingissä
Katso lisätiedot:
www.silmatera.fi/toiminta

Läheisten ilta
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Maija Somerkivi
on espoolainen opinto-ohjaaja,

Näkövammaiset lapset ry:n puheenjohtaja
ja kahden pojan äiti. Hänellä itsellään ja myös

vanhemmalla pojallaan Juusolla
on näkövamma.

Avun pyytäminen on
vahvuutta

T
änä syksynä Juuso kadotti motivaation kou‐
lunkäyntiin. Vitosluokalla ope ja koulukaverit
olivat tuttuja, mutta pojalle kaikki kouluun

liittyvä muuttui vastenmieliseksi. Aamuisin jou‐
duimme pakottamaan pojan kouluun. Läksyjen ja
koulutöiden teko oli tervanjuontia, ja hänen mie‐
lensä oli jatkuvasti maassa. Vanhempana tunsin
itseni turhautuneeksi, avuttomaksi ja tuskaiseksi, kun
emme päässeet perille äkillisen muutoksen syystä.

Syyskuussa sairaspäiviä oli enemmän kuin koulupäi‐
viä. Aamulla tai jo edeltävänä iltana iski usein
kurkku- tai mahakipu. Koronatilanteen vuoksi pois‐
saolot venyivät herkästi vähintään kolmeen päivään,
ja testeissäkin ramppasimme suhteellisen usein, kun
halusin varmistaa, ettei vaaraa koronasta ollut.

Tuntui, että yritin kaikkea, mutta mikään ei edennyt.
Onneksi emme jääneet vatvomaan asiaa tai pakotta‐
maan poikaa kouluun pidemmäksi ajaksi. Päätin
pyytää apua koulusta. Järjestin tapaamisen, johon
tuli minun ja Juuson lisäksi opettaja ja oppilashuol‐
toryhmän jäsen.

Tapaaminen oli tosi onnistunut. Pidin huolta siitä,
että pysyimme ratkaisukeskeisessä ja positiivisessa
hengessä koko ajan. Olimmemyös sopineet etukä‐
teen Juuson kanssa, mitä asioita hän halusi opettajan
kuulevan. Keskustelussa onnistuimme kertomaan
opettajalle, millaiset asiat Juusoa koulussa vaivasivat,
ja yhdessä keksimme niihin ratkaisujakin. Ne otet‐
tiin heti käytäntöön.

Ehkä tärkein ratkaisun avain löytyi Valterin ohjaa‐
van opettajan vierailusta koululla. Marketta kävi
seuraamassa Juuson opiskelua ja piti loistavan
ohjaustunnin kaikille Juusoa opettaville opettajille.
Vaikka meistä asiat tuntuivat itsestään selviltä (niis‐
tähän me olimme yrittäneet opettajille paasata), oli
info ja saatu kannustus hyvin tärkeää Juusolle kou‐
lussa viihtymisen ja opiskelun kannalta.

Nyt poika tuntee, että häntä ymmärretään parem‐
min. Asiat sujuvat koulun arjessa hyvin. Suuria
muutoksia ei tehty. Merkittävintä taisi olla opettajien
suhtautumisessa tapahtunut muutos ja kommuni‐
kaation lisääntyminen.

Puheenjohtajalta
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Liikunnallinen perheviikonloppu 14.–16.5.2021
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu,
jonka aikana lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä.
Ohjelmassa on lasten maalipalloturnaus, pyöräilyä
ja muuta soveltavaa liikuntaa.

Ensi sijalla ovat ensimmäistä kertaa leirille lähtijät.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Mahdollisuus osallistua ainoastaan maalipallotur-
naukseen lauantaina klo 11–17, ilman yöpymistä.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 50 e

- aikuinen 120 e
- lapsi 6-16v. 40 e
- lapsi 0-5-v. ilmainen

Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi
vuorokautta) sekä täysihoidon.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Aisti Sportin,
Suomen Paralympiakomitean ja Sokeain lasten tuki
ry:n kanssa.

Hakemukset 5.4.2021 mennessä.

Vanhempien viikonloppu 27.–28.3.2021

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 27.3.2021 klo 10.30

Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Viikonloppu on suunnattu kaikenikäisten näkövam-
maisten lasten ja nuorten vanhemmille. Viikonloppu
tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien parissa, antoi-
sia keskusteluja, luonnon rauhaa ja maukasta ruokaa.
Koulutuskeskus Sopukka sijaitsee hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä Sipoon Östersundomissa meren läheisyy-
dessä. Paikalle pääsee julkisilla kulkuneuvoilla, bussi-
pysäkit ovat aivan Koulutuskeskuksen vieressä.

Viikonloppu aloitetaan leppoisasti tervetulokahvilla klo
10.00, ja sen jälkeen pidetään Näkövammaiset lapset

ry:n vuosikokous. Aikaa jää nauttia keväisestä ulkoil-
masta ja rentoutua Sopukan saunaosastolla.

Hinta: 65 e/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet
ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lau-
antaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sun-
nuntaina aamiainen).

Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan
yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 18.2.2021 mennessä.

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-
suus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintar-

kastajien lausunto vuodelta 2020.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja

menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle
2022.

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
sekä heille varatilin-/toiminnantarkastaja vuo-
delle 2022.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään

kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esityk-
set, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa
kokoukselle.

12. Kokouksen päätös.



Luomajärven Kievari, Ikaalinen

Kesäleiri rakentuu koko perheen ohjelmalle maa-
laismiljöössä. Luvassa on ainakin pelejä, liikuntaa ja
kädentaitoa sekä tietenkin vertaistoimintaa. Eläimiä
tilalla riittää rapsuteltaviksi: mm. kissoja, hevosia,
vuohia, lampaita, kanoja ja pupuja. Täällä vietät eri-
laisen loman vertaisperheiden kanssa.

Luomajärven Kievari on 1800-luvun tunnelmaa huo-
kuva talonpoikaistila, jossa majoitutaan aittakama-
reissa ja kartanomajoituksessa. Huomioithan, että
kievarin majoitusrakennukset ovat erillään päära-
kennuksesta, joten päivän aikana siirrytään väistä-
mättä paikasta toiseen.

Mukaan mahtuu viisi perhettä. Suunnattu 0–12-
vuotiaiden näkövammaisten lasten perheille.

Järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- saattaja 60 €
Muut perheenjäsenet:
- aikuinen 100 €
- 2–12-v. lapsi 50 €
- alle 2-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen täysihoidolla sekä
leirin ohjelman.

Hakemukset 18.4.2021 mennessä.
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Perheleiri 28.6.–1.7.2021Oo mun kaa! -leiri
20.–24.6.2021
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Sopukan leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövam-
maisille lapsille. Leiriltä löydät uusia kavereita,
vietät kesälomaa muiden näkövammaisten lasten ja
hauskojen ohjaajien kanssa, ilman vanhempia. Sieltä
kotiutuu monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi ja
itsenäisempi lapsi. Leiriläiset valitsevat yhden työpa-
jan, jonka parissa työstetään monenlaista. Pajoina
ovat askartelu ja käsityö, liikunta sekä ilmaisutaito.

Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja
ensi sijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille
tulevat. Mukaan mahtuu 18 leiriläistä.

Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla,
ruokailut ja ohjelman)

Leirillä majoitutaan 3–4 hengen huoneissa.
Leirimatkoja ei korvata, ja leirille ei ole järjestetty kul-
jetusta.
Mikäli lapsi tarvitsee henkilökohtaista apua ruokai-
luissa, wc-käynneissä tai muissa arjen askareissa,
huoltajat anovat kunnan vammaispalvelusta henkilö-
kohtaisen avustajan lapselle leirille mukaan. Huomioi,
että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kustantaa
majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.
Myös leirimaksuun on mahdollista kysyä taloudel-
lista avustusta sosiaalihuollosta.

Hakemukset 18.4.2021 mennessä.
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Sisarusten etätapaaminen

Oo mun kaa! -etäkerho

Nuorten chatit

Pääkaupunkiseudun
perhetapaamiset

Näkövammaisten lasten kouluikäisille sisaruksille
suunnattu etätapaaminen järjestetään keskiviik-
kona 3.3. klo 17.30–19 Teamsin välityksellä. Jutel-
laan sisaruudesta ja tutustutaan sisaruksiin eri puo-
lilta Suomea.

Linjoilla on vertaisohjaaja/näkövammaisen lapsen
sisar ja toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola.

Ilmoittautumiset 1.3. mennessä:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten etäkerho
järjestetään kerran kuukaudessa etäyhteyksin
Teamsin välityksellä klo 17–18.

Tule juttelemaan vertaisten kanssa eri puolilta
Suomea. Ohjelmaa suunnitellaan lasten kanssa.

tiistai 16.2.
keskiviikko 24.3.
tiistai 20.4.
tiistai 11.5.

Näkövammaisten 12–17-vuotiaiden nuorten chatissa
kohtaat vertaisia eri puolilta Suomea. Keskustelu käy-
dään anonyymisti, nimimerkillä. Linjoilla ovat vertais-
ohjaaja ja Näkövammaiset lapset ry:n työntekijä.

Tiistaina 9.3. klo 18–19.30 teemana on vapaa-aika.
Mitä sinä teet vapaa-ajalla? Harrastatko jotakin? Nyt
voit viettää ainakin vapaa-aikaa vertaisten kanssa!

Keskiviikkona 28.4. klo 18–19.30 teemana on itse-
näistyminen.

Mitä ovat itsenäisen elämän taidot? Millaisia taitoja si-
nulla on? Mitä taitoja tarvitset itsenäistymiseen ja kuin-
ka niitä voisi oppia? Millaisia vahvuuksia sinulla on?

Perhetapaamiset on suunnattu näkövammaisten
lasten perheille. Kokoontumiset ovat Jaatisen
Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki). Jaati-
sella on tapaamisille mukavat puitteet: lapsille
löytyy kiinnostavaa tekemistä erilaisten lelujen,
pelien ja peuhaamishuoneen välineiden kanssa las-
tenohjaajien seurassa. Aikuisille on oma yhteinen
juttuhetki kahvi- ja teekupposen ääressä aikuisten
puolella. Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

sunnuntai 14.3. klo 16–18. ja sunnuntai 25.4. klo
16–18.

Ilmoittautumiset vertaistukija
Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com,
p. 044 532 1085.

Ilmoittautuessasi kerrothan
mahdollisista allergioista, lapsen
iän sekä onko lapsi heikkonäköinen,
sokea vai monivammainen.
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Sisukerho

Oo mun kaa! -kerhot

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhossa leikitään, ulkoillaan, tehdään
retkiä, musisoidaan ja askarrellaan lasten toiveiden
ja ryhmän tarpeiden mukaan. Leikin lomassa harjoi-
tellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista
ja motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on
ilmainen lapsille.

Ajankohdat ovat kerran kuukaudessa tiistaisin klo
17.30–19.00: 16.2., 23.3., 20.4. ja 18.5.

8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten kerhoissa
puuhataan lasten toiveiden mukaan: pelataan, leivo-
taan, liikutaan, askarrellaan, retkeillään ja tavataan
kavereita. Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja
terveysalan opiskelijat. Kerho on maksuton osallis-
tujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
2.3., 6.4. ja 4.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin klo 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B
19)
11.3., 8.4. ja 20.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
8.3., 12.4. ja 10.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.30–19.30,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen
Pitkäkatu 37) 10.3., 14.4. ja 19.5.
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Kohti koulupolkua!
Näkövammaisten liitto ja Valteri järjestävät
20.3.2021 klo 10–14 webinaarin Kohti koulupolkua!

Näkövammaisen lapsen koulupolun valmistelut
aloitetaan lapsen ollessa 4-vuotias. Webinaarissa
saa tietoa siitä, mitä tarkoittaa pidennetty oppivel-
vollisuus, erityisen tuen päätös ja miten koulun-
käynnin alkamista valmistellaan.

Webinaarissa esiintyvä Oppimis- ja ohjauskeskus
Valteri Onervan ohjaava opettaja kertoo näkövam-
maiselle lapselle ja hänen verkostolleen annetta-
vasta tuesta. Lisäksi käsitellään lapsen vapaa-
aikaan liittyviä asioita.

Tilaisuus on tarkoitettu vanhemmille sekä var-
haiskasvatuksen ammattilaisille.

Webinaari toteutetaan Teams-sovelluksella.
Linkki osallistujille lähetetään sähköpostilla muu-
tama päivä ennen tilaisuutta.
Ilmoittautuminen 17.3. mennessä:
nkl.fi/fi/tapahtuma/kohti-koulupolkua-webinaari.
Ilmoittautua voi myös sähköpostilla tai puhelimella:
jaana.engblom@nkl.fi, p. 050 591 8167.

Voiko Covid-19-rokotteen ottaa,
jos lapsella on harvinaissairaus?
Harvinaiskeskus Norioon on tullut muutama kysely
siitä, voiko Covid-19 lähetti-RNA (mRNA)-rokotteen
ottaa, vaikka harvinaispotilaalla on jonkin geenin
(DNA:n) mutaatio.

Kysymykset ovat liittyneet epäilyyn siitä, että
mRNA-rokote voisi vaikuttaa haitallisesti ihmisen
omaan DNA:han. Perinnöllisyyslääkäri Helena Kää-
riäinen kertoo, ettei mikään Suomessa käyttöön
tulevista rokotteista vaikuta ihmisen omaan peri-
mään (DNA:han) silloinkaan, kun DNA:ssa on jokin
harvinainen mutaatio.

Harvinaissairauden taustalla oleva geenimutaatio
vaikuttaa jonkin tietyn geenin luentaan, eikä rokot-
teen mRNA vaikuta tuohon luentaan ja toisinpäin:
henkilön harvinaista sairautta aiheuttavalla mutaa-
tiolla ei ole merkitystä rokottamisen tehon tai sivu-
vaikutusten kannalta.
Rokotteen sisältämä mRNA hajoaa nopeasti eikä
muuta tai häiritse yksilön omaa perimää (DNA:ta).
Yksityiskohtaista tietoa mRNA-rokotteista löytyy
THL:n sivuilta.

Työryhmä: Koronakriisi näkyy
lasten ja nuorten hyvinvoinnissa
Lasten ja nuorten tilanteisiin ja tarpeisiin on
kiinnitettävä erityistä huomiota koronakriisiin
vastaamisessa ja sen jälkihoidossa, toteaa
lasten oikeuksia ja hyvinvointia koronaepide-
mian jälkihoidossa pohtinut työryhmä toi-
sessa raportissaan.

Työryhmä on huolissaan siitä, että pitkittyvä
kriisi vaikuttaa syvästi jo valmiiksi heikom-
massa asemassa olevien lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointiin, ja kriisin sosiaaliset
vaikutukset voivat olla erittäin pitkäaikaisia.

– Koronakriisillä on huomattavat sukupolvi-
vaikutukset. Koko yhteiskunnan tasolla on
vahvistettava lasten ja nuorten tulevaisuuden
uskoa ja turvallisuuden sekä osallisuuden
kokemuksia arjessa. On panostettava arjen
peruspalveluihin, mutta samalla oltava herk-
kyyttä havaita ja reagoida esiin tuleviin ongel-
miin, toteaa työryhmän puheenjohtaja Esa
Iivonen.

Asiakasmaksulaki uudistuu –
lakimuutokset voimaan 1. 7. 2021
Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu. Se laa-
jentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa
maksuja. Laki sisältää myös kauan odotetut sään-
nökset palveluasumisen maksuista. Uudistuksen
myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut
pienenevät nykyisestä.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esi-
merkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuol-
lossa sekä alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit.
Myös 683 euron maksukattoa laajennetaan. Asiak-
kaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täytty-
mistä.
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K
oulutyön lisäksi hän avustaa
näkö- ja monivammaista
Urhoa myös aamu- ja iltapäi‐

väkerhoissa sekä osallistui kerran
Urhon kanssa kahdestaan näkövam‐
maisten lasten Oo mun kaa! -leirille
Turengin Kiipulassa.
– Meillä on sujunut Urhon kanssa

tosi hyvin. Parasta työssäni on huo‐
mata, kuinka Urho edistyy koulussa.
Hän oppii uutta joka viikko esimer‐
kiksi pistekirjoituksessa, jota opetan
hänelle. Olen kääntänyt hänelle mm.
uuden englannin oppikirjan pistekir‐
joitukselle.

Verkosto toimii
Krista on koulutukseltaan koulun‐
käyntiavustaja sekä lähihoitaja. Hän
pitää työstään, jota hän on tehnyt
aikaisemmin Helsingissä, silloinkin
näkövammaisen lapsen kanssa. Hän
muutti Varsinais-Suomeen runsaat
viisi vuotta sitten. Krista on myös
opetellut pistekirjoitusta lähinnä
omalla ajallaan.
– Näin vuonna 2019 työpaikkail‐

moituksen, jossa kunta haki näkö‐

Krista auttaa Urhoa
koulunkäynnissä

TIINA RUULIO

Henkilökohtainen avustaja Krista
Mattsson on kääntänyt Urholle mm.
uuden englannin oppikirjan pistekir-
joitukselle. Hän on opetellut piste-
kirjoitusta lähinnä omalla ajallaan.

Krista Mattsson on tokaluokkalaisen Urho Mäkelän henkilökohtainen avustaja Turun

liepeillä Aurassa.
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vammaiselle tulevalle ekaluokkalai‐
selle koulunkäyntiavustajaa. Sain työ‐
paikan.
Kristan työn sujuminen on kiinni

pitkälti työyhteisöstä, johon kuuluvat
opettaja, koulun rehtori, Urhon van‐
hemmat sekä terapeutit.
– Esimerkiksi vanhemmilta olen

voinut kysyä avoimesti mitä tahansa
Urhoon liittyviä asioita. Suhdetta
vanhempiin ei ole tarvinnut jännit‐
tää. Terapeuteilta olen saanut vink‐
kejä siitä, mitä kaikkea voin harjoi‐
tella Urhon kanssa.
Koska Urhon verkosto toimii niin

hyvin, ei Krista pidä työtään lainkaan
raskaana.

Rakkaudesta lajiin
Kunta maksaa Kristan palkan, joka
on alle 1 000 euroa kuussa. Päälle
tulevat ylimääräiset korvaukset ker‐
hotunneista, jotka Krista ottaa
vapaana.
– Teen tätä työtä rakkaudesta

lajiin, Krista naurahtaa.
– Tämän työn ainoa huono puoli

onkin palkkaus ja arvostuksen puute.
Henkilökohtaiset avustajat myös
lomautetaan herkästi, jos kunnalle
tulee yt-neuvotteluja. Palkka on hei‐
kompi kuin vaikkapa koulunkäyn‐
ninohjaajalla.

Innokas opiskelija
Krista kuvailee Urhoa reippaaksi
koululaiseksi, joka tulee joka aamu
mielellään kouluun.

– Hän on
innokas opiske‐
lija. Joskus har‐
voin pistekirjoi‐
tuksen opettelun
motivaatio on kateissa,
mutta sekin palaa nopeasti takaisin,
kun olemme puhuneet muista
asioista tai ylipäätään opiskelun mer‐
kityksestä.
Viime keväänä Krista sopi koulun

rehtorin kanssa Urhon kotiohjauk‐
sesta, kun muut lapset olivat etäope‐
tuksessa.
– Urho ihailee kovasti koulunsa

rehtoria, ja aikoo itsekin ryhtyä isona
rehtoriksi. Rehtori mm. antoi meidän
käyttää luokkatilaa iltapäiväkerhojen
aikana. Kerhossa on 20 lasta, ja
meteli on liian kova Urholle. Kuunte‐
lemme luokassa musiikkia ja teemme
fysioterapiaharjoituksia.
Krista kannustaa vanhempia opet‐

telemaan pistekirjoitusta vaikka
yhdessä vaikeasti heikkonäköisen
lapsen kanssa. Sillä tavoin vanhem‐
matkin pysyvät paremmin mukana
lapsen koulunkäynnissä.
Krista oli lokakuussa ensimmäistä

kertaa näkövammaisten lasten Oo
mun kaa! -leirillä Urhon kanssa.
– Olimme leirillä kaksi päivää ja

yötä. Osallistuimme kaikkeen siihen,
mihin Urho halusi mennä: musiik‐
kiin, käsityöhön, leipomiseen jne.
Leiri antoi meille myös liikkumatilaa.
Sain leirin ohjaajilta ja muilta lapsilta
paljon ideoita.

Urhon äiti Jenna Mäkelä jännitti
lopulta vain vähän Urhon lähte-
mistä ensimmäistä kertaa näkö-
vammaisten lasten leirille ilman
omaa perhettä.

– Luotin kylläkin Urhon avus-
tajaan Kristaan sataprosentti-
sesti. Krista myös ehdotti, voisi-
vatko he lähteä leirille yhdessä.
Alun perin olin ajatellut, että
Urho on siihen vielä liian nuori.
Sitä hän ei kuitenkaan ollut.

Urhon äiti suosittelee myös
muille perheille, että päästävät
lapset leireille rohkeasti ilman
vanhempia vaikka luotettavan
avustajan kanssa, kun lapsi
alkaa olla siihen valmis. On vain
hyvä, jos lapsi uskaltaa lähteä ja
vanhemmat uskaltavat päästää
hänet turvalliselle leirille.

Leiriläisten ja kotona olevan
perheen viestittely hoidettiin aina
iltaisin WhatsAppin kautta.

– Eniten mietin etukäteen sitä,
miten Urho mahtaa nukkua vie-
raassa paikassa. Hyvin uni kui-
tenkin maistui.

Urho jännitti etukäteen leirille
lähtemistä. Vaikka Urho ei juuri-
kaan puhu, äiti vaistosi jännityk-
sen.

– Uskon, että Urho nautti
eniten leirin yhteisöllisyydestä,
siitä, että sai tehdä erilaisia
asioita muiden lasten kanssa.
Hän myös oli jotenkin itsevar-
memman oloinen palattuaan
kotiin.

Kun Urho oli leirillä, lähtivät
äiti, isä ja pikkuväli puolestaan
retkelle kansallispuistoon.

Jenna Mäkelä kuvailee Urhon
koulunkäyntiavustajaa Kristaa
avoimeksi, lempeäksi ja iloi-
seksi.

– Hän osaa olla myös riittävän
jämpti. Ennen kaikkea hän tekee
työtä sydämestään.

Äitiä jännitti vain vähän
Parasta työssäni on huomata, kuinka
Urho edistyy koulussa.”
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Vammaisuus voi altistaa huonolle itsetunnolle. Toisaalta normaalin hyvän itsetunnon

hankkiminen ei vaadi ihmeitä, vaan arjen pienet onnistumiset riittävät siihen.

Ylikorostunutkaan itsetunto ei välttämättä ole erityisen huono asia. Se on usein

vammaiselle lapselle selviytymiskeino, joka asettuu oikealle tasolle iän myötä.

TIINA RUULIO

S
anat itseluottamus ja itsetunto sotkeutuvat
usein toisiinsa.
– Itsetunnossa on kyse siitä, miten vaik‐

kapa nuori näkee omat kykynsä ja taitonsa suhteessa
ihanneminään. Minäkuva eli käsitys omista taidoista
(itseluottamus) alkaa kehittyä puolestaan jo 4–5-
vuotiaana, sanoo lastenpsykiatriksi juuri valmistuva
lääkäri Riikka Riihonen.
Hän on myös tietokirjailija, luennoitsija ja on val‐

mistunut lasten ja nuorten kognitiiviseksi psykotera‐
peutiksi.

Vammaisuus, vaikkapa näkövamma
tai muut erilaisuuden kokemukset altistavat huo‐
nolle itsetunnolle. Luetteloon voidaan myös lisätä
fyysiset sairaudet tai oppimisvaikeudet.
– Huonon itsetunnon tunnistaa mm. siitä, että

lapsen tai nuoren käsitys itsestään on negatiivinen ja
hän ei uskalla vaikkapa kokeilla uusia asioita.Hän
puhuu helposti itsestään väheksyen. Huono itse‐
tunto saattaa altistaa monille psyykkisille ongelmille.
Huonon itsetunnon syntyyn voi liittyä myös tem‐

peramentin tai persoonallisuuden piirre.

Arjen taidot
tekevät hyvää
itsetunnolle
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Lastenpsykiatriksi juuri valmistuva Riikka Riihonen
sanoo, että kaikki lapset tarvitsevat itsetuntonsa
vahvistamiseksi myönteisiä kokemuksia omasta
itsestään sekä tukea ja hyväksyntää.

– Kun ollaan hyvin vaativia itsensä suhteen ehkä
jo pienestä pitäen, voi pienikin virhe merkitä maail‐
man loppua.

Lapsi oppii ja osaa
– Erityislapsen itsetuntoa voidaan vahvistaa kehittä‐
mällä mm. arjen taitoja niin pitkälle kuin lapsi voi
niitä oppia. Arjen taidot lähtevät liikkeelle pienestä
kuten ruokailusta, vessassa käynnistä ja hygieniasta.
Teini-iässä voidaan jo harjoitella vaikkapa pyykkiko‐
neen päälle laittamista tai bussipysäkkien hakemista,
sanoo Riikka Riihonen.
Aikuisten rooli arjen taitojen oppimisessa on

merkittävä.
– Aikuisten pitäisi osata arvioida, mihin kaikkeen

lapsi pystyy kussakin iässä ja auttaa häntä harjoitte‐
lemaan uusi asioita. Kannattaa luottaa siihen, että
lapsi kyllä oppii ja osaa. Liikaa ei saa vaatia, ja
senkin arvioinnissa tarvitaan aikuisten hoksnokkaa.

Epäonnistuminen ei haittaa
Kaikki lapset tarvitsevat itsetuntonsa vahvistami‐
seksi myönteisiä kokemuksia omasta itsestään sekä
tukea ja hyväksyntää.

On ensiarvoisen tärkeää, että lapselle annetaan
mahdollisuuksia tehdä itse arjen asioita ja onnistua
niissä.
– Kaikki kiireiset vanhemmat tunnistavat sen,

että monia asioita olisi helpompi tehdä itse kuin
ottaa lapsi mukaan. On tosi tärkeää, että lapsi saa
onnistua ja epäonnistua vaikka leipomisessa. Eikä
haittaa yhtään, vaikka hän epäonnistuukin.
Erityislapsen ahdistuneisuusongelmille on tyypil‐

listä, että lapsi ei uskalla tehdä asioita itsenäisesti.
– Arjen taitojen oppimisella on tosi iso merkitys

nimenomaan vammaisille lapsille, jotka ovat usein
riippuvaisia vanhemmista, hoitajista, avustajista jne.

Mikä on vanhemman tehtävä?
Arjen pienten asioiden ympärille kehittyvä itsetunto
on lopulta asia, jota ei tarvitse hirveästi edes ajatella.
Itse asiassa aika monella suomalaisella lapsella on
juuri sopiva itsetunto.
– Äitien ja isien ei tarvitse ottaa paineita siitä,

harjoitellaanko esimerkiksi kaikkea riittävästi. Jos
perheessä huomataan, että näkövammainen lapsi
aristelee vaikkapa koulumatkan kulkemista yksin,
niin sitäkin kannattaa ryhtyä harjoittelemaan vähi‐
tellen.
Myös vammaisen lapsen vanhemman tehtävä on

tehdä lopulta itsensä tarpeettomaksi.
– Lopulta kyse on siitä, mitä kaikkea lapsen pitää

harjoitella, jotta hän pärjäisi täysi-ikäisenä. Joiden‐
kin vanhempien on vain hyvin vaikea luottaa siihen,
että lapsi osaa erilaisia asioita.

Kun lapsi on paras kaikista…
Kouluikäisten itsetuntoon vaikuttavat tutkimusten‐
kin mukaan koulusta tai kaverisuhteista saadut
kokemukset. Pienelle lapselle ratkaisevia asioita ovat
hoivasuhde sekä ylipäätään suhde vanhempiin ja
perheeseen.
Tosiasia kuitenkin on, että mitä enemmän lapsella

on fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia, vaikeita elämän‐
kokemuksia tai epäonnistumisia koulussa, sitä
enemmän se kaikki voi näkyä itsetunnossa.
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– Tämän vastakohta on ilmapalloitsetunto, jossa
lapsi kuvittelee, että hän on paras kaikista. Sieltä
tippuu nopeasti alas, kun lapsi siirtyy vaikka vaati‐
vampaan kouluun, jossa on aina joku muu parempi.
Tippuminen merkitsee lapselle pahimmillaan
romahdusta.
Vammainen lapsi voi kehittää liian hyvästä itse‐

tunnosta itselleen selviytymiskeinon teini-iässä. Rii‐
kosen mielestä tämä ns. flexaaminen eli itsensä
kehuminen ei kuitenkaan ole kovin vakava asia, sillä
kyseessä voi olla pelkkä rooli. Se kertoo myös siitä,
että teini-ikäisen aivot eivät ole teini-iässä miten‐
kään valmiit.

Lapsen potentiaali esiin
Liian hyvä itsetunto ei ole suomalaisessa kulttuurissa
kovin yleistä. – Mieluumminkin täällä törmää vielä
siihen, että lapsia kasvatetaan vaatimattomuuteen.
Tärkeää olisi nähdä lapsen potentiaali eli se, mihin

kaikkeen lapsi pystyy, vaikka olisikin vammainen.
– Lapsilla, myös vammaisilla lapsilla, on uskoma‐

ton potentiaali oppia vaikka mitä. Vaikeasti liikunta‐
vammainen lapsi voi olla esimerkiksi hyvä piirtäjä.
Niin kauan kuin vanhemmat, opettajat ja terapeutit
menevät oikeaan suuntaan kuntoutuksessa, ollaan
oikealla tiellä itsetunnonkin kannalta.

Äidin ja isän itsetunto
Äidin ja isän itsetunto voi saada pahan kolauksen,
kun perheeseen syntyy vammainen lapsi. Vamma
tavallaan romahduttaa toiveen siitä, minkälainen
lapsi olisi voinut olla.
– Tämä on sinänsä jännä juttu, sillä eiväthän

lapset ole koskaan meidän vanhempien jatkeita,
vaan alusta asti erillisiä yksilöitä. Näkisin asian niin,
että vammat kuuluvat elämän kirjoon, ja lopultahan
kaikilla on jokin vamma tai erityisyys – toisilla vain
näkyvämpi kuin toisilla.

Kognitiivisesta psykoterapiasta
Riikka Riihonen on kognitiivinen psykoterapeutti.
Tässä terapiamuodossa ollaan kiinnostuneita nime‐
nomaan mielen maailmasta, ei pelkästään tunteista
ja käyttäytymisestä.
– Vanhemmilla voi olla esimerkiksi tiettyjä aja‐

tuksia vammaisuudesta, kuten että lapseni on hauras
tai ei uskalla altistaa itseään vaikeille tilanteille. Kog‐
nitiivisessa psykoterapiassa selvitellään sitä, ovatko
ajatukset totta tai ei. Lopulta ajattelussa pyritään
mahdollisimman realistiseen vaihtoehtoon.
Kognitiivisesta psykoterapiasta haetaan apua

myös mm. lapsen ahdistuneisuuteen tai pakko-oirei‐
suuteen.

Koulukiusaaminenkin voi vaikuttaa lapsen itse-

tuntoon, käsitykseen omasta minästä. Myös

näkövammaisia lapsia kiusataan erilaisuutensa

takia.

– Kiusaamiseen on melko vaikea vaikuttaa,

koska kiusaamiseen liittyy aina kaksi erilaista

lapsiyhteisöä, kiusaajat ja kiusatut. Sanon aina

koulukiusatuille potilailleni, että kiusaajalla on

lopulta kaikkein vaikeinta, sillä hän on keinoton

kohtaamaan vaikeuksiaan järkevällä tavalla. Se

ei ole mikään lopullinen selitys, mutta se auttaa

tekemään kiusaamisesta näkyvämpää, sanoo

lastenpsykiatriksi valmistuva Riikka Riihonen.

Yleensä sekä kiusattu että kiusaaja tarvitse-

vat apua.

– Kiusatuille opetan omien rajojen puolusta-

mista, mielen mallien luomista. Kiusatun ei ole

pakko uhriutua, vaan hän voi miettiä jo etukä-

teen, mitä tekee tai sanoo, kun kiusaaminen

alkaa.

Kiusaaminen on lopulta aina vanhempien ja

koulun asia. Lapsia myös pitäisi pystyä valvo-

maan paremmin kiusaamisen varalta.

Kiusaamisesta

Lapsilla, myös vammaisilla
lapsilla, on uskomaton
potentiaali oppia vaikka
mitä.”
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J
asmin asuu tätä nykyä Tampereen Pispalassa
ja opiskelee toista vuotta kaupungissa ravin‐
tola- ja cateringalaa. Viikonloppuisin hän käy

kotonaan Kotkassa. Korona-aikaan teoriaopinnot
ovat sujuneet etänä hybridimallilla joko aamu- tai
iltavuorossa. Koululle on sentään päästy tekemään
ruokaa.
Jasmin näkee melko huonosti. Vikaa on kauko- ja

lähinäössä. Silmät myös häikäistyvät, ja näköä rasit‐
taa värisokeus.
– Pystyn toimimaan melko normaalisti ja liikun

hyvin tutuissa paikoissa. Vieraaseen paikkaan tarvit‐
sen aluksi jonkun mukaani. Silmäsairauteni etenee,
mutta en murehdi sitä. Aikaisemmin pelkäsin tule‐
vaisuutta, enää en sitä tee.
Jasmin sanoo, että hänen asiansa ovat hyvällä

tolalla.
Opiskelun vastapainona Jasmin pelaa maalipalloa

Nashvillen maalipallojoukkueessa sekä maajoukku‐
eessa. Korona-aikaan Nashvillen joukkueen yhteiset
harjoitukset ovat olleet pysähdyksissä, ja pelaamista
tukevat kuntotreenit on hoidettu joko kotona tai
kuntosalilla. Maajoukkueleirejä on pystytty kuiten‐
kin järjestämään.

17-vuotiasta kotkalaista Jasmin Mikkolaa kiusattiin rajusti koulussa.

Koulunvaihto, uudet ystävät, harrastus sekä psykologin apu auttoivat

häntä itsetunnon palauttamisessa.

Koulu ei puuttunut
riittävästi Jasminin
kiusaamiseen

TIINA RUULIO

Jasmin, talvinen luonto ja perheen labradorinnouta-
jat Nalli 4 v. ja Vilka 9 v. Kummatkin koirat ovat Van-
taan opaskoirakoululta.
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Kiusaamista kesti monta vuotta
Jasminia kiusattiin Kotkassa kouluaikana monta
vuotta rankastikin. Kiusaaminen alkoi neljännellä
luokalla, kun vanha luokka siirtyi uuteen isompaan
kouluun.
– En osaa sanoa, mistä kiusaaminen alkoi. Yhtäk‐

kiä vanhat luokkakaverit alkoivat vain kiusata,
vaikka he eivät olleet tehneet sitä aikaisemmin.

Jasmin on ajatellut, että kiusaamisen alkusysäys
saattoi olla se, että hän sai luokassa enemmän huo‐
miota kuin muut, koska opettaja auttoi häntä heikon
näön takia.
Kiusaajia olivat aluksi tytöt, kunnes kiusaaminen

levisi kuudennella luokalla oikeastaan koko luok‐
kaan.
– Ajattelin niin, että koko luokka oli minua vas‐

taan. Yritin joskus kysyä kiusaajilta, miksi he kiusaa‐
vat, mutta he eivät osanneet sanoa siihen mitään.
Kiusaaminen meni Jasminin mukaan melko

vakavaksi; häntä saatettiin mm. kampittaa ja töniä
välitunnilla. Kaikkein inhottavinta oli kuitenkin
somekiusaaminen. Häntä esimerkiksi kuvattiin salaa
tunneilla, ja kuvat laitettiin joko Snapchatiin tai Ins‐
tagramiin.
– Kiusaaminen meni niin pahaksi, että en oikeas‐

taan halunnut mennä kouluun lainkaan seiskalla ja
kasilla. Ajattelin, ettei kukaan halua minua sinne
kuitenkaan. Poissaoloja tuli aika paljon.

Itsetunto romahti
Koulussa ei puututtu kiusaamiseen juuri lainkaan,
vaikka vanhemmatkin sitä pyysivät. Luokanvalvoja
kielsi koko kiusaamisen olemassaolon.
– Apulaisrehtori kutsui lopulta kiusaajat ja minut

neuvotteluun pari kertaa seiskalla. Siellä laadittiin

yhteiset kiusaamiseen puuttuvat säännöt, jotka alle‐
kirjoitettiin. Kiusaaminen kuitenkin alkoi heti kun
päästiin neuvottelusta ulos.
Jasmin ei kertonut kotona kiusaamisestaan lain‐

kaan kolmeen ensimmäiseen vuoteen.
– Ajattelin, että jos kerron vanhemmille ja he

ottavat yhteyttä kouluun, koko tilanne vain pahenee.
Jälkeenpäin Jasmin ajattelee niin, että koulun olisi

pitänyt ehdottomasti puuttua kiusaamiseen kun‐
nolla, ja esimerkiksi kiusaajien vanhemmat olisi
pitänyt pyytää koululle puhumaan asioista yhdessä
Jasminin vanhempien kanssa. Sitä ei tapahtunut ker‐
taakaan.
Jasmin sanoi, että kiusaaminen vaikutti hänen

itsetuntoonsa.
– En lopulta enää tiennyt, kuka olin. En luottanut

itseeni. Vieläkin Kotkassa pelkään isoja nuoriso‐
joukkoja, kun törmään niihin ulkoiluttaessani koi‐
riamme. Siitä tule ahdistunut olo.

Uusi suunta Jyväskylästä
Jasminin koulukäynti ja elämä saivat kokonaan
uuden suunnan hänen siirtyessään ysiluokalle Jyväs‐
kylän Onerva-kouluun vanhempien myötävaikutuk‐
sella. Hän asui koululla viikot ja vietti viikonloput
kotona Kotkassa.
– Jyväskylä merkitsi minulle uutta alkua, ja aloin

saada itsetuntoakin vähitellen takaisin. Pääsin puhu‐
maan kiusaamisesta Onervan henkilökunnan ja psy‐
kologin kanssa. Tapasin psykologia viikoittain.
Jasmin sai Onerva-koulussa myös uusia ystäviä,

joihin hän pitää nytkin jatkuvasti yhteyksiä.
– Minulle on jäänyt sellainen käsitys ystävienikin

kautta, että varsin monia näkövammaisia lapsia ja
nuoria on kiusattu. Emme ole suoranaisesti puhu‐
neet asiasta, mutta näin olen ymmärtänyt. Sen sijaan
näkemisestä puhumme paljonkin netissä.
Maalipallonkin aktiivinen pelaaminen alkoi

Jyväskylässä. Aikaisemmin Jasmin oli pelannut sitä
vain satunnaisesti.
Tulevaisuuteensa Jasmin suhtautuu positiivisesti.
– Haluaisin päästä a lá carte -ravintolaan teke‐

mään ruokaa niin kauan kun näen. Ylipäätään
haluaisin tehdä omalla alalla töitä mahdollisimman
pitkään. Tällä hetkellä toivoisin tietysti eniten, että
korona-aika päättyisi.

Koulun olisi pitänyt
puuttua kiusaamiseen
kunnolla.”
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

sekä kahden täysi-ikäisen ja 12-vuotiaan Kaarlon äiti.
Nuorimmaisella on heikko näkö.

Ystäväni Huoli,
Suru ja Murhe

E
n olekaan kuullut teistä pitkään aikaan. En
ole itse asiassa edes muistanut teitä ollenkaan.
Sen verran on pitänyt kiirettä sisarus‐

tenne Ilon, Toivon ja Luottamuksen kanssa. On
sinänsä hyvä muistaa olemassaolonne, mutta muu‐
toin kanssakäymisemme voisi jatkossakin jäädä
vähäiseksi.

Nousitte elävästi mieleeni, kun vierailimme poi‐
kamme yläasteella vuodenvaihteessa. Kyllä, niin
isoksi se poika on ihan huomaamatta kasvanut. Ja
ala-aste on mennyt hyvin. Koulu ja sen opettajat ovat
olleet suurenmoisia. Poika taasen on – miten sen nyt
sanoisi – ei ole ainakaan varsinainen työnarkomaani,
mutta pärjää keskinkertaisesti, vaikka paremminkin
toki voisi. Toisaalta sisaruksensakin ovat samalta
tasolta ponnistaneet yliopistomaailmaan asti, joten
en ihan valtavasti osaa olla huolissani. Ehkä pitäisi.

Yläaste on se sama, jonka isovelikin kävi, se moni‐
kerroksinen rakennus tuossa muutaman kilometrin
päässä. Kun kaikki luokan pojat menevät tähän kou‐
luun, niin sinne poikakin haki ja siellä käytiin myös
tutustumassa. Kaverit ovat tärkeitä, 12-vuotiaan
maailmassa tärkeämpiä kuin esteettömyys.

Paikalla oli kymmenkunta opettajaa ja muuta henki‐
lökuntaa sekä minä, mies ja poika. Ala-asteen opet‐
tajat olivat Teams-yhteyden päässä. Kuljimme

mustia, melko kapeita portaita useamman kerroksen
neuvottelutilaan. Poika piti minua kädestä kiinni, ja
hyvä niin, koska korkeita kynnyksiä oli tässä vähän
aikaa sitten remontoidussa rakennuksessa yllättävän
paljon.

Kuulimme vaatimuksista, joita koulunkäynti edellyt‐
täisi. Vastavuoroisesti me puhuimme poikamme
ominaisuuksista ja epäkohdista, joita jo tällä käyn‐
nillä huomasimme: valaistuksen puutteesta, tum‐
mista portaista ja kynnyksistä.

Rehtori kertoi rahan puutteesta, valtavasta urakasta
ja kaiken mahdottomuudesta. Taisi mainita myös
tasavertaisuuden, joka estää toimenpiteiden ajattele‐
misenkaan yhden oppilaan takia. Koulussa kun on
muitakin oppilaita. Mustat portaat olisivat äkkiä
niin epäsiistit reunat teipattuina. Ja oliko jo tullut
ilmi, että koulukuljetusta on hyvin vaikea saada.

Hyvät Huoli, Suru ja Murhe. Siirtymät nostavat
teidät vahvasti taas mieleeni. En tiedä odotinko sitä,
mutta olen kiitollinen näistä vuosista, joiden aikana
yhteydenpitomme on jäänyt vähäiseksi. Pahaa pel‐
kään, että keskustelemme jatkossa enemmän ja
muutenkin kuin kirjeitse. Tällä kerralla toivon, että
sovitte samaan tilaan sisarustenne kanssa. Ilo, Toivo
ja Luottamus ovat oikein mukavaa seuraa, kun
heihin pääsee tutustumaan.
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V
alteri Ruskiksen ohjaava opet‐
taja ja näkövammaisten erityi‐
sopettajaMarketta Karvonen

kertoo, että pistekirjoituksen opette‐
lun tarpeellisuutta pohditaan yleensä
perusteellisesti. Se, millä tekniikalla
lapsi lopulta oppii lukemaan, kirjoit‐
tamaan ja kommunikoimaan, ei ole
välttämättä helppo päätös.
– Jos lapsella on pahoja näkökent‐

tämuutoksia, näöntarkkuus on alhai‐
nen ja hän näkee esimerkiksi yhden
kirjaimen kerrallaan, ei näkö luulta‐
vasti riitä lukemiseen. Silloin piste‐
kirjoituksen opettelu kannattaa.
Etenevien silmäsairauksien koh‐

dalla kannattaa puolestaan toimia
niin, että suurennuksen rinnalla ryh‐
dytään opettelemaan pistekirjoitusta.
– Kun näköä on vielä jäljellä, on

pistekirjoitusta helpompi oppia. Toi‐
saalta jos lapsi tai nuori ei jaksa lukea
suurennettua tekstiä, kannattaisi
hänen opetella myös pistekirjoitusta,
sanoo Valteri Skillan ruotsinkielinen
ohjaava opettaja ja näkövammaisten
erityisopettajaMisaMöller.

Onko pistekirjoitus syrjäytymässä uusien digitaalisten apuvälineiden tieltä?

Kannattaako heikkonäköisen lapsen edes opetella pistekirjoitusta? Ja missä

elämänvaiheessa?

Vanha uusi
pistekirjoitus

TIINA RUULIO

– Usein pistekirjoitukseen liittyvät
vaikeudet ovat hyvin yksilöllisiä, ja
niiden ratkaisemisessakin pitää
edetä yksilöllisesti, toteaa Valteri
Skillan ruotsinkielinen ohjaava opet-
taja ja näkövammaisten erityisopet-

Vastaan saattaa kuitenkin tulla
motivaatio.
– Lasta voi olla vaikea motivoida

lukemaan pisteillä, kun hän näkee
edes jotain. Näkö on hyvin voimakas
aisti, jatkaa Marketta Karvonen.

Pistekirjoitusta yksilöllisesti
Monet täysin sokeat lapset oppivat
lukemaan pisteillä jo ennen koulun
alkua.
– On hyvin yksilöllistä, miten lapsi

oppii pistekirjoitusta. Autamme jo
päiväkoteja siinä, miten siellä voi‐
daan harjoitella esimerkiksi käsien
käyttöä ja tuntoaistin vahvistamista
pistekirjoitusta silmällä pitäen, jatkaa
Marketta Karvonen.
Pisteiden opettelu muuttuu kuiten‐

kin vaikeammaksi, mikäli näkövam‐
man lisäksi myös lapsen tuntoaisti on
heikentynyt. Silloin joudutaan jälleen
pohtimaan, minkä tekniikan turvin
lapsi pystyy jatkossa opiskelemaan ja
ottamaan tietoa vastaan.
– Usein pistekirjoitukseen liittyvät

vaikeudet ovat hyvin yksilöllisiä, ja

niiden ratkaisemisessakin pitää edetä
yksilöllisesti, toteaa Misa Möller.
Pistekirjoitusta on lopulta helppo

oppia, mikäli näköä on edes vähän
jäljellä.
– Päivässä voi ymmärtää jo sen,

miten pistekirjoitus rakentuu, vaikka
sen täydellinen oppiminen vaatiikin
paljon toistoja ja harjoittelua. Myös
ammattilaisen tukea tarvitaan pitkin
matkaa, kertoo Misa Möller.

(jatkuu s. 26)
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LEGO:n uusien Braille Bricks -pistekirjoituspalikoiden tar-
koituksena on helpottaa pistekirjoituksen oppimista ja
opettamista. Yksi sarja sisältää noin 300 pistekirjoitus-
tiiltä, jotka kattavat aakkoset suomeksi ja ruotsiksi, nume-
rot nollasta yhdeksään ja tietyt matematiikkasymbolit.

Palikoiden uskotaan olevan innovatiivinen työkalu, jota
voivat käyttää sekä sokeat että näkövammaiset lapset
yhdessä näkevien luokkatovereiden kanssa.

Pohjimmiltaan ideassa on kyse tutuista LEGO-palikoista,
jotka on muokattu vastaamaan pistekirjoituksen aakkosia.

Pistekirjoituslegot sopivat lapsille ja nuorille noin kahdek-
sannesta vuodesta ylöspäin. Pistekirjoituksen lisäksi pali-
koissa on myös painettu kirjain ja numero. Ne on tarkoitettu
opettajille, varhaiskasvattajille ja ammattilaisille käytettä-
viksi kouluissa, päiväkodeissa ja vastaavissa laitoksissa.

Pedagoginen asiantuntija Petra Okkonen Celiasta kertoo,
että Suomessakin on jo kyselty paljon pistekirjoituspalikoi-

den saatavuudesta. Tilauksia oli tehty joulukuun loppuun
mennessä 30 kappaletta. Sarjojen postittaminen käynnistyi
tammikuun toisella viikolla.

Celia hoitaa Suomessa LEGO:n Braille Bricksien jakelun.
Ne ovat tilaajille ilmaisia.

Braille Bricks -projektin taustalla on huoli pistekirjoituk-
sen tulevaisuudesta.

– Kun saatavilla on tuhansia äänikirjoja ja tietokoneohjel-
mia, yhä harvempi lapsi oppii lukemaan pistekirjoitusta.
Toisaalta tiedämme, että pistekirjoituksen käyttäjät ovat
usein itsenäisempiä, heillä on korkeampi koulutustaso ja
paremmat työllistymismahdollisuudet, sanoi Euroopan
sokeiden liiton rahastonhoitaja Philippe Chazal LEGO
Braille Bricks -projektin esittelytilaisuudessa.

Projekti esiteltiin Pariisissa järjestetyssä Sustainable
Brands Conference -konferenssissa vuonna 2019. Sen
kaupallinen versio valmistui viime vuonna.

LEGO:n pistekirjoituspalikat
auttavat pisteiden lukemisessa

L
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Vanha keksintö
Pistekirjoitus on vanha keksintö, joka
kuitenkin muuttuu ja täydentyy jat‐
kuvasti. Säännöllisesti kokoontuva
Braille-toimikunta pitää siitä huolen.
Valterin opettajat kuitenkin puo‐

lustavat pistekirjoituksen merkitystä.
– Se huolestuttaa, että uudet teknolo‐
giat ovat heikentäneet pistekirjoituk‐
sen asemaa. Varsinkin sujuva ja

nopea pisteen lukemisen taito on
hankala saavuttaa, jos pisteitä lukee
ainoastaan tietokoneen pistenäytöltä,
joka näyttää vain yhden rivin kerral‐
laan, toteaa Marketta Karvonen.
– Paperipistekirja on aivan ehdo‐

ton nopean lukutaidon kehittämi‐
sessä. Sitä ei saisi unohtaa, jatkaa
Misa Möller.

Kursseja myös vanhemmille
Se, että vaikeasti näkövammainen
lapsi oppii pistekirjoitusta, on pitkälti
koulun ja Valterin vastuulla. Ennen
kouluikää vastuu on sairaanhoitopii‐
reillä.
Pistekirjoituksen harjoitteluun saa

tukea ennen kaikkea Valteri-koulujen
tukijaksoilla ja Valterin opettajien
kouluun tekemien ohjauskäyntien
aikana. Pistekirjoitusta pitää kuiten‐
kin harjoitella päivittäin omassa kou‐
lussa.
Luokanopettajat ja oppilaan avus‐

taja ovatkin tärkeässä roolissa pistelu‐

kemisen opettelussa. Valteri tarjoaa‐
kin heille kursseja pistetekniikoiden
opettamiseen. Myös Näkövammais‐
ten liiton Iiriksen kuntoutusjaksoilla
harjoitellaan pistevalmiuksia. Liitto
tarjoaa myös eri puolille Suomea
ulottuvaa alueellista pistekirjoituk‐
sen ohjaajien verkostoa.
Näkeville vanhemmillekin järjes‐

tetään pistekirjoituskursseja Näkö‐

vammaisten liitossa. Vanhemmat
voivat halutessaan myös osallistua
Valterin ohjaavien opettajien pitä‐
miin pisteperehdytyksiin oppilaan
omassa koulussa.

Pistetulostimet kouluissa
harvinaisia
Pistekirjoituksen opettelu aloitetaan
yhä vielä Perkinsin pistekirjoitusko‐
neella yleensä ensimmäisellä luo‐
kalla. Sairaanhoitopiiri voi myöntää
oppilaalle tietokoneeseen yhdistettä‐
vän pistenäytön jo alkuopetuksen
aikana. Suosituksen pistenäytöstä
oppilas saa tukijaksoilta.
Tietokoneeseen on mahdollista

hankkia pistetulostin, mutta suo‐
menkielisellä puolella lähikouluissa
pistetulostimet ovat hyvin harvinai‐
sia.
– Myös Celian rooli pistekirjoitus‐

materiaalien valmistuksessa on edel‐
leen merkittävä. Vaikka monet
näkövammaiset pystyvät jo käyttä‐

mään nettiä, ei paperista pistekirjaa
kannata unohtaa. Se kehittää parhai‐
ten myös nopeaa lukemista, Misa
Möller lisää.
Myös kännykkäteknologia ja piste‐

kirjoitus kohtaavat: mm. iPhoneen
saatava MBraille-appi tuo mahdolli‐
suuden käyttää pistekirjoitusta teksti‐
viestien, sähköpostien, twiittien, face‐
book-päivitysten, kalenterimerkintö‐
jen sekä internet-hakujen tekoon.

Lukutaito ensin, äänikirjat
sitten
Monet näkövammaiset lapset ja
nuoret pitävät myös äänikirjoista.
– Äänikirjojen käyttöä on hyvä

harjoitella kuuntelemalla satuja ja
tarinoita jo ennen kouluikää. Oppi‐
kirjoina äänikirjat vaativat oman har‐
joittelunsa. Olen sitä mieltä, että
ensiksi pitäisi hankkia lukutaito ja
sitten ottaa äänikirjat rinnalle esimer‐
kiksi kolmannella luokalla. Lukutai‐
dolle pitää antaa aikaa ensin, Mar‐
ketta Karvonen sanoo.
Näkevien lasten lukutaidon heik‐

kenemisestä on puhuttu jo pitkään.
Entä mikä on tilanne näkövammai‐
silla lapsilla?
– Vaikka asiaa ei ole tutkittu, niin

sanoisin, että tilanne on samanlai‐
nen, uskooMisa Möller.
Eräs ikuisuuskysymys on ollut pis‐

tekirjoituksella tehtyjen opetusmate‐
riaalien puute.
– Tässä haluaisin nostaa esiin Val‐

teri Onervan opettajien ja Celian laa‐
timanMatikkaa pisteillä -oppimateri‐
aalin. Sen avulla näkövammaiset
lapset pysyvät paremmin mukana
matematiikan perusopetuksessa, käy‐
tettiinpä koulussa mitä kirjasarjaa
tahansa. Ensi keväänä kirjasta ilmes‐
tyy painos, joka kattaa 5–6-luokkien
matematiikan perusasiat.

Lasta voi olla vaikea motivoida
lukemaan pisteillä, kun hän
näkee edes jotain.”
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Mehmet Kasap
on sosiaalialan opiskelija, aktiivinen Näkövammaisten

liiton nuorisotoiminnassa ja toimii Nutorin puheenjohta-
jana. Hän on syntymästään asti ollut heikkonäköinen.

Vertaistoiminta
on arvokasta

H
ei sinä näkövammaisen lapsen tai nuoren
vanhempi, joka luet tätä. Onnittelut, olet
nimittäin löytänyt tiesi tiedon ja vertaistoi‐

minnan piiriin. Olen itse ollut mukana näkövam‐
maispiireissä nyt hieman yli kymmenen vuoden
ajan, mutta tieni tänne ei ollut mutkaton.

Ensimmäiset kokemukseni vertaistoiminnasta sain
vuonna 2009 ollessani neljännellä luokalla ja osallis‐
tuessani silloisen Jyväskylän näkövammaisten
koulun tukijaksolle. Ennen sitä kontaktini näkövam‐
maispiireihin olivat olleet olemattomat. Tukijaksolle
päädyin heti, kun olin saanut sellaisesta tiedon. Sitä
ennen se ei ollut tullut perille.

Ennen tukijaksoa olin kuitenkin pärjännyt yllättä‐
vän hyvin, koulussakin. Tästä voin varmasti kiittää
pientä koulua, hyviä opettajia sekä pumpulin puut‐
tumista kasvatuksestani. Vanhoista äitini säilyttä‐
mistä papereistani voin kuitenkin lukea, että kouluni
alkamisesta ja siellä pärjäämisestä on oltu kovasti
huolissaan tiedon ja tuen vähäisyyden vuoksi.

Ensimmäisellä tukijaksolla sain ensimmäisen näkö‐
vammaisen kaverini. Vihdoin siis tunsin jonkun,
joka kamppaili samojen asioiden kanssa ja ymmärsi
täysin, kun puhuin näkövammaisuuteen liittyvistä
haasteista. Olin kyllä onnistunut tätä ennenkin saa‐
maan kavereita, mutta nämä uudet suhteet näkö‐

vammaisten kanssa olivat erityisen arvokkaita juuri
vertaistuen vuoksi. Äitinikin pääsi tukijakson aikana
tutustumaan toisten lasten vanhempiin ja jakamaan
kokemuksia heidän kanssaan.

Tämän ensimmäisen jakson jälkeen olimmekin
”sisällä” vertaispiireissä – tosin äitini nykyisin vain
lehtien kautta. Hän oli kuitenkin se, joka tien
minulle raivasi. Olen päässyt osallistumaan monen‐
laiseen toimintaan, ja sitä kautta olen saanut paljon
tietoa, tärkeää vertaistukea, uusia kokemuksia sekä
tietysti useita kavereita. Koen, että vertaistoiminta
on tukenut minua erittäin paljon ja auttanut minua
myös hyväksymään näkövammani paremmin. Tar‐
vetta vertaistuelle olisi kuitenkin varmasti ollut jo
aikaisemmin.

Tiedonkulku on nykyisin onneksi nykyisin parem‐
paa kuin 10 vuotta sitten. Suurimpana tekijänä voi‐
daan varmasti pitää internetin yleistymistä. Siellä
tietoa pystyy jakamaan ja sitä löytää nopeasti ja vai‐
vattomasti. Toimintakin on monipuolistunut, ja
mahdollisia kanavia päästä mukaan näihin piireihin
on entistä enemmän.

Aina kuitenkin löytyy parantamisen varaa. Ajatus‐
kin siitä, että joku vertaistoiminnan tarpeessa oleva
ei ehkä vieläkään tiedä mitään tällaisen mahdolli‐
suuden olemassaolosta, on kovin ikävä.
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Näkövammaisten lasten kuntoutus pitäisi aloittaa

riittävän varhain, jotta mm. epäedulliset pään asentoon

tai vartalon linjaukseen liittyvät tavat eivät ehtisi kehittyä

liian pitkälle. Aina tämä ei ole mahdollista, sillä fysio-

terapian saaminen on hyvin erilaista eri puolilla

Suomea.

TIINA RUULIO

Kuvassa Nikke Saarenketo, 5 v., har-
joittelee katseen siirtämistä oikealle.
Fysioterapeutti Heli-Maija Rajaniemi
avustaa häntä pysymään asennossa,
joka helpottaa silmien liikuttamista.
Näkövammaisten lasten kuntou-
tusohjaaja Laila Paananen Keski-Suo-
men keskussairaalasta on mukana
tilanteessa antamassa vinkkejä Niken
näön käytön aktivoimiseksi.
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untoutuksen aloituksen
tilanne johtuu käsitykseni
mukaan keskussairaalapiirin

ja perusterveydenhuollon työskente‐
lytavoista, yhteistyökuvioista, alueen
palvelutarjonnasta jne., sanoo jyväs‐
kyläläinen fysioterapeuttiHeli-Maija
Rajaniemi Coronaria kuntoutus- ja
terapiapalveluista.
Rajaniemellä on pitkä kokemus

lastenneurologisesta fysioterapiasta.
Hänen työnsä pohjautuu erityisesti
kokonaisvaltaiseen NDT/Bobath -
lähestymistapaan, ja hän on erikois‐
tunut myös vauvojen terapiaan.
– Kun kuntoutus alkaa riittävän

aikaisin, ei lapsi ole vielä ehtinyt
oppia poikkeavia tapamalleja, jotka
voivat liittyä mm. pään asentoon suh‐
teessa vartaloon tai siihen, miten lapsi
ojentautuu painovoimaa vastaan.
Niiden purkaminen on aina hankalaa
myöhemmin, kun väärästä tavasta on
tullut tottumus toistojen takia.

Tuntoaistikin vaikuttaa
liikkumiseen
Heli-Maija Rajaniemi on kuntoutta‐
nut eniten liikuntavammaisia lapsia,
joilla saattaa olla liitännäisvammana
varsinainen näkövamma tai lievem‐
piä näönkäytön pulmia, jotka johtu‐
vat mm. silmien liikkeiden poikkea‐
vuudesta. Asiakkaina on ollut myös
sokeita tai eri tavalla näkövammaisia
lapsia.

Terapeutin
silmin
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– Näkövamma tuo aina oman
lisänsä kuntoutukseen. Näkövam‐
man, kuten myös tuntoaistin merki‐
tys liikkumisessa ja asennoissa on
todella iso. On ikävää, jos näkö‐
vamma jää syystä tai toisesta muiden
vammojen taakse. Näön käytön
pulmia kun ei välttämättä havaita
kovin nopeasti monivammaisilla lap‐
silla.
Kun lapsella on pelkästään näkö‐

vamma, keskitytään fysioterapiassa
normaalin sensomotorisen kehityk‐
sen tukemiseen muutaman vuoden
aikana.
– Tavoitteena on sujuva liikkumi‐

nen hyvässä linjauksessa. Myöhem‐
min alkava liikkumistaidon ohjaus
on sitä helpompaa, mitä paremmat
motoriset taidot lapsella on. Tähän
liittyy myös sekä oman kehon että
ympäristön hahmottaminen.

Tasapainosta
Eräs olennainen asia näkövammai‐
selle lapselle on tasapaino. – Itse
pidän tärkeänä myös sitä, että lapsi
oppii tiedostamaan, miltä oma keho
tuntuu ja miten sen eri jäsenet toimi‐
vat suhteessa toisiinsa. Lapsen on
hyvä tietää, mitä tapahtuu vaikkapa

Fysioterapiaa ei aina saa

Moni näkövammaisen lapsen vanhempi kokee, että ei ole saanut riittä-
västi tukea lapselleen tai perheelleen vaikeassa elämäntilanteessa.

– Tiedän, että esimerkiksi näkövammaisen lapsen fysioterapia ei ole
itsestäänselvyys. Lähtökohtaisesti pitäisi olla niin, että jos terapiaa tarvi-
taan, sitä olisi myös mahdollisuus saada. Käytännössä prioriteetit voivat
kuitenkin mennä toisin tai sitten tuen tarjonta ja sen tarve eivät vain
kohtaa.

Näkövammaisen lapsen fysioterapiassa voidaan lopulta vaikuttaa hyvin
moneen asiaan: lapsen liikkumiseen, tasapainoon, liikkumisen rohkeu-
teen, itsensä ja ympäröivän tilan hahmottamiseen jne. Tämä kaikki
kehittää ongelmanratkaisukykyä ja edelleen oppimista.

horjahtaessa. Liikkumisen sulavuus
syntyy kehon, sen asentojen ja liik‐
keiden tiedostamisen kautta, jatkaa
Heli-Maija Rajaniemi.
Näkövammaisen lapsen fysiotera‐

pian tavoite on hyvä toimijuus. Se
tarkoittaa, että lapselle muodostuisi
tahto toimia ja kokea aktiivisesti,
mahdollisimman sujuvasti ja itsenäi‐
sesti omassa ympäristössään.
– Fysioterapia sujuu aina asiak‐

kaan, tässä tapauksessa lapsen,
ehdoilla. Lapsen motivoiminen fysio‐
terapiaan ei ole erityisen hankalaa,
siihen pitää vain löytää oikeat keinot.
Fysioterapian määrä ja laatu riippu‐
vat siitä, mikä on lapsen lähtötilanne,
hänen voimavaransa tai terapialle
annettu odotusarvo eli kuinka paljon
terapialla voidaan vaikuttaa oppimi‐
seen.
Fysioterapeutin täytyy myös osata

aistia, missä kehitysvaiheessa lapsi on
ja mitä hänen kanssaan pitää harjoi‐
tella milloinkin.

Mitä on NDT / Bobath?
Rajaniemi on erikoistunut neurologi‐
sen kuntoutuksen Bobath-lähesty‐
mistapaan. Sitä käytetään paljon sekä
Suomessa että maailmalla.
– NDT / Bobath-lähestymistapa

lasten fysioterapiassa (sekä toiminta-
ja puheterapiassa) lähtee liikkeelle
lapsen normaalista sensomotorisesta
kehityksestä ja siitä, mitä valmiuksia
tietyn taidon oppiminen vaatii.
Tämän jälkeen katsotaan, minkä
asian harjoittelu hyödyttäisi häntä
eniten.
Harjoittelussa otetaan huomioon

lapsen motoriikan lisäksi aistit, kog‐
nitio ja motivaatio. NDT / Bobath -
terapeutilla on myös tietoa poikkea‐
vasta kehityksestä ja sen tuomista
ongelmista.
Kyse on siis kokonaisvaltaisesta

lähestymistavasta, joka pitää sisällään
jatkuvaa kliinistä päättelyä ja
moniammatillista yhteistyötä eri
terapeuttien kesken.
Rajaniemi sanoo, että terapeuttien

välinen yhteistyö vaatii aktiivisuutta
ja oikeaa asennetta.
– Mitä paremmin terapeutit tunte‐

vat toisensa ja ovat verkostoituneet
keskenään, sitä sujuvammin yhteis‐
työ toimii. Kiteyttäisin niin, että
yhteistyöhön tarvitaan tietoa, taitoa
ja asennetta.

Kohti yhteistä tavoitetta
Myös yhteistyö näkövammaisten
lasten kotien suuntaan toimii pää‐
sääntöisesti hyvin. Kouluihin ja opet‐
tajiin päin se joko sujuu tai jossain

Näkövamman ja tuntoaistin
merkitys liikkumisessa ja asennoissa
on todella iso.”
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tapauksissa ei suju kovinkaan hyvin.
Tilanne on pitkälti henkilöistä kiinni.
Rajaniemen mukaan parasta olisi,

jos yhteistyö kotiin ja kouluun päin
voitaisiin toteuttaa arkiympäristössä.
– Olennaista on, että asioita tehtäi‐

siin yhdessä kohti samoja tavoitteita
aina kun se vain on mahdollista.
Esimerkiksi erityiskoulut eivät

aina päästä terapeutteja kouluun,
vaan terapian on tapahduttava jos‐
sain muualla.
– Yhteistyö tapahtuu silloin kor‐

keintaan palavereissa. Jotkin tavalli‐
set koulut taas ottavat mielellään
terapeutit kouluun.
Tässä kohtaa ajatus menee Raja‐

niemen mukaan niin, että lapsella on

lapsen tavoitteet ja kaikki muut autta‐
vat häntä saavuttamaan ne.

Vanhemman tulee olla
vanhempi
Terapeutin ja vanhemman välinen
ero on Rajaniemestä selvä, vaikka
vammaisen lapsen vanhemman rooli
onkin usein erilainen verrattuna ter‐
veen lapsen vanhempaan.
– Vanhempien tulee olla ennen

kaikkea vanhempia, heidän ei tar‐
vitse olla ammattiterapeutteja, se on
oma juttunsa.
– Fysioterapeutin ja kodin suhde on

kuitenkin tärkeä, ja pystymme anta‐
maan vanhemmille monenlaisia vink‐
kejä lasten arkeen: miten lapsen kan‐
nattaa istua ruokapöydässä, miten hän
syö, miten hänelle puetaan vaatteet
päälle jne. Oikeat tavat toimia hyödyt‐
tävät aina myös lasta ja vievät hänen
kehitystään suotuisaan suuntaan.
Sen sijaan vanhempien terapointi

ei kuulu fysioterapian toimenkuvaan.
– Vanhempi voi kuitenkin voi‐

maantua, kun hän saa tukea ja tietoa,
miten lapsen kanssa kannattaisi
toimia. Terapeutti voi olla myös myö‐
täelävä keskustelukumppani.

Miten etäkuntoutus toimii?

– Korona-aikana opimme toteuttamaan etäkuntoutusta lapsen hoitajan
tai vanhemman kanssa. Se on joissakin tapauksissa todella hankalaa tai
ei onnistu lainkaan ja joskus taas toimii oikein hyvin. Parhaimmillaan
etäkuntoutus luo hyvän mahdollisuuden ohjata lapsen käsittelyä.

– Käytännössä etäkuntoutus toimii siten että minulla on tietokoneen
ääressä mukanani mollamaija. Kuntoutettava lapsi on puolestaan hoita-
jan tai vanhemman kanssa oman päätelaitteen edessä. Etäkuntoutuk-
sessakaan terapia ei kuitenkaan merkitse temppuja ja kikkoja, vaan tun-
temista ja oivaltamista. Hyvä yhteistyö kantaa hedelmää tässäkin tilan-
teessa.

– Korona ei ole tuonut pitkiä taukoja kuntoutukseen asiakkailleni, sillä
terapioita on voinut toteuttaa myös lähikontaktissa hyvin suojautuneena.

Tasapaino on olennainen asia näkö-
vammaiselle lapselle.
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Testaa tietosi koulukiusaamisesta
Koulukiusaaminen voi ilmetä hyvin monilla tavoin.
Kiusaaminen voi olla fyysistä ja henkistä ja sen koh-
teeksi voi joutua kuka tahansa.

Näin todetaan Suomen Mielenterveys ry – Mielen
nettisivuilla. Sivustolla tarjotaan myös testiä koulu-
kiusaamista koskevan tiedon testaamiseksi.

Koulukiusaaminen voi olla fyysistä väkivaltaa, kuten
potkimista, lyömistä tai hiuksista repimistä. Yhtä
hyvin se voi olla esimerkiksi nimittelyä, kaveriporu-
kasta eristämistä tai kiusatusta otettujen (muokattu-
jen) kuvien luvatonta lataamista internetiin. Varsin-
kin tyttöjen sanotaan usein kiusaavan tavoilla, joita
ulkopuolinen ei välttämättä heti havaitse, mutta jotka
satuttavat kiusaamisen kohteeksi joutunutta syvästi.

Kiusaamisen kohteeksi voi joutua kuka tahansa ja
kiusatun on aivan turha etsiä syytä itsestään.

Kiusaaminen ei välttämättä loppuisi, vaikka
kiusattu yrittäisi muuttaa itseään kiusaajien tahdon
mukaan eli esimerkiksi lihavaksi haukuttu ryhtyisi
laihduttamaan.
https://mieli.fi

Lasten lihavuutta tulisi hoitaa
yhteistyössä perheiden kanssa
Suomessa neljäsosa pojista ja viidesosa tytöistä on
ylipainoisia. Kouluterveydenhuollon tiiviimpi ja
oikea-aikainen yhteistyö perheiden kanssa auttaisi
puuttumaan lasten ylipainoon ennen kuin se kehittyy
lihavuudeksi, selviää Helsingin yliopiston väitöstut-
kimuksesta.

Lasten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toteutumi-
sesta kouluterveydenhuollossa on tiedetty vähän. LL
Paula Häkkänen on väitöstutkimuksessaan selvittä-
nyt, miten lasten lihavuus kehittyy ala-asteen aikana
ja miten sen hoito toteutuu.

Tutkimuksessa todettiin, että sekä koulutervey-
denhoitajat että -lääkärit havaitsivat ylipainon ja
lihavuuden hyvin. Hoito oli kuitenkin enemmän
tilanteen seurantaa kuin konkreettisia hoitosuunni-
telmia. Eniten hoitoa saivat lapset, jotka olivat kou-
luiässä jo selkeästi ylipainoisia tai lihavia. Painol-
taan jatkuvassa nousevassa kehityksessä oleviin
lapsiin kiinnitettiin kouluterveydenhuollossa vähem-
män huomiota.

Tä ytä tkö tä nä
vuonna 18 vuotta ?
Digi- ja väestötietovirasto, Kela, Ohjaamot ja
poliisi ovat onnitelleet syntymäpäiväkortilla kaik-
kia tänä vuonna 18 vuotta täyttäviä nuoria.
Samalla ne muistuttivat, että täysi-ikäistymisen
myötä moni virallinen asia on hoidettava itse.

18 vuoden ikä tuo monia oikeuksia ja uusia
velvollisuuksia nuoren arkeen, kun muun
muassa viranomaisasiat tulee hoitaa itse. Van-
hemmat eivät voi enää asioida täysi-ikäisen
nuoren puolesta ilman erillistä puolesta-asioin-
nin valtuutusta.

Tätä uutta elämänvaihetta tukemaan Suomi.fi-
verkkopalveluun luotu Suomi.fi/18v.-tietopaketti
kokoaa yhteen kaikki ne viralliseen asiointiin liit-
tyvät asiat, jotka täysi-ikäistyttyään on otettava
huomioon.

Jos viranomaisasiointi ei ole tuttua, apua saa
esimerkiksi Ohjaamoista (www.ohjaamot.fi),
joissa palvellaan sekä paikan päällä että puheli-
mitse, WhatsAppilla, tekstiviestillä tai sähköpos-
tilla.
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S
uunnittelijan täytyy esittää
rakennusvalvontavirastoon
esteettömyyssuunnitelma,

joka vastaa säännöksiä. Suurin
ongelma näkövammaisille on se, että
heidän esteettömyyttään ei säädellä
kovin tarkasti. Asioista puhutaan
kovin yleisellä tasolla kuten että ”tilo‐
jen tulee soveltua näkövammaisille”.
Sylberg antaisi arvosanan 7 julkis‐

ten tilojen esteettömyydelle näkö‐
vammaisten kannalta. Liikuntaesteis‐
ten tilanne on parempi, koska esi‐
merkiksi kynnyksiä, ovien leveyksiä
tai invavessojen mittoja määritellään
millien tarkkuudella.

Valo, häikäisy, kontrastit,
pimeät kulmat
– Esteettömyys on tärkeää esimer‐
kiksi silloin, kun näkövammaisia
lapsia ja nuoria kannustetaan liikku‐
maan itsenäisesti. Valitettavasti asia
ei ole heidän kannaltaan kunnossa.
Näkövammaisille olennaisia

esteettömyysasioita ovat valaistuksen
riittävyys sekä häikäisyn ja valaistuse‐
rojen minimointi. Rakennusten
pimeät kulmat ovat hankalia kuten
myös kontrastit, kun siirrytään
tiloista toiseen.

Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntijan Juha

Sylbergin työnä on käydä läpi suunnittelijoiden kanssa

julkisten tilojen esteettömyyssuunnitelmat näkövam-

maisten näkökulmasta ennen kuin tiloja ryhdytään

rakentamaan.

Julkisten tilojen valaistus:
arvosana 7

TIINA RUULIO

Rakennusten pimeät kulmat ovat näkö-
vammaisille hankalia, kuten myös kont-
rastit, kun siirrytään tilasta toiseen.

– Kun normaalisti näkevä ihmi‐
nen siirtyy kirkkaammasta vähem‐
män kirkkaaseen tilaan, voi sama tar‐
koittaa näkövammaiselle siirtymistä
hyvin valaistusta tilasta täysin pime‐
ään.

Otsalamppu voi pelastaa
tilanteen
– Valaistuksen kannalta nimeno‐
maan tummat lattiat ja vaaleat seinät
ja katot ovat hyvä yhdistelmä. Silloin
voidaan päästä siihen, että valo hei‐
jastuu katosta tasaisesti, jatkaa Juha
Sylberg.
Eräs vaikeasti heikkonäköinen

nuori ratkaisi julkisten tilojen valais‐
tusongelman käyttämällä kaupasta
ostettua kirkasta otsalamppua. –
Lamppu auttoi yllättävän hyvin.
Periaatteessa vakiintuneet julkis‐

ten tilojen suunnittelutoimistot osaa‐
vat jo suunnitella säännösten mukai‐
sia tiloja. Uusien toimistojen kanssa
saattaa tulla isojakin yllätyksiä.
– Esimerkiksi Kirkkonummen

hyvinvointikeskuksessa jouduimme
käymään kaikki tilat läpi hyvinkin
perusteellisesti ennen kuin saimme
tilojen valaistuksen nykysäännösten
tasolle.

Valaistus ei nostanut
Iiris-talon kustannuksia
Se, että julkisten tilojen valaistusasiat
laitettaisiin kerralla kuntoon uudisra‐
kentamisessa, ei maksa paljon. Kyse
on enemmän tahdosta. – Esimerkiksi
Iiris-talon kustannukset eivät nous‐
seet hyvän valaistuksen takia. Jos kor‐
jauksiin lähdetään sen sijaan jälkikä‐
teen, kun rakennus on jo pystyssä,
maksaa se luonnollisesti enemmän.
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– Valaisin, joka hallitsee yhtä aikaa sekä luksit että häikäisyn, on paras valaisin

näkövammaisen kotiin, sanoo Innojokin toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi. Kun nor-

maalinäköinen pärjää muutamalla kymmenellä luksilla, tarvitsee heikkonäköinen

200–500 luksin teholla valoa, joka ei häikäise.

Valo on moniulotteinen
juttu heikkonäköiselle

TIINA RUULIO

H
elsingissä toimiva Innojok on
tehnyt tuhansia valaistusmuu‐
tostöitä näkövammaisten

koteihin Uudellamaalla vuodesta 1993,
jolloin Jokiniemi perusti yrityksen.
– Yrityksen liiketoiminta lähti liik‐

keelle juuri näkövammaisten kotien
muutostöistä. Myöhemmin mukaan
tulivat valaisinten suunnittelu, kir‐
kasvalot ja design-valaisimet. Nyky‐
ään valmistamme Suomessa 50 000
valaisinta vuodessa, Jokiniemi
kertoo.
Itse asiassa valon ja heikkonäköi‐

syyden yhdistelmä ei ole kovin yksin‐
kertainen. Hallittavia asioita on
monia: kontrasteja, heijastuksia, häi‐
käisyä, keinovaloa, luonnonvaloa jne.
– Puhtaassa valaistuksessa tär‐

keintä on hyvä ja riittävä häikäisemä‐
tön valo. Sen jälkeen voidaan ryhtyä
keskustelemaan varjojen olemuksesta
sekä mm. suoran ja epäsuoran valon
suhteesta. Myös sillä, kuinka hyvin
värit toistuvat valaistuksessa eli värin‐

Luonnonvalo on tietenkin valoista
tehokkainta. – Suurin kysymys-
merkki liittyy luonnonvalon määrän
hallintaan. Myös luonnonvalon tulo-
suunta vaihtelee paljon eri vuoden-
aikoina, sanoo Jukka Jokiniemi.
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toistoindeksillä on merkitystä, kuten
myös valon sävyllä.
Toiminnallisen näön kannalta rat‐

kaisevaa on, tuleeko tilaan keinova‐
lon lisäksi luonnonvaloa ja kuinka
paljon. Sen jälkeen ollaankin jo häi‐
käistymisen hallinnassa. Tilan väri‐
tykselläkin on väliä.
– Itse asiassa ns. huonompikin

valo riittää, jos tilassa on käytetty
vaaleita värejä. Noin 90 prosenttia
valosta heijastuu takaisin vaaleista
pinnoista. Tummilla pinnoilla heijas‐
tumaprosentti on 10.

Luonnonvalo on hyvä renki,
mutta huono isäntä
Luonnonvalo on tietenkin valoista
tehokkainta.
– Suurin kysymysmerkki liittyy

luonnonvalon määrän hallintaan.
Myös luonnonvalon tulosuunta vaih‐
telee paljon eri vuodenaikoina.
Sanoisin, että luonnonvalo on näkö‐
vammaiselle hyvä renki mutta huono
isäntä. Valo tekee, mitä huvittaa. Kei‐
novaloa voidaan sen sijaan aina hal‐
lita ja säädellä.

Jukka Jokiniemi kannattaa design
for -ajattelua valaistuksessakin. Se
tarkoittaa, että kodin valaistuksen
muutostyöt auttavat esimerkiksi
näkövammaista lasta ja nuorta näke‐
mään, mutta tuovat samalla lisäarvoa
myös muille perheenjäsenille ja
samalla koko asunnolle.
– Valaisinten pitää olla kivan

näköisiä, ja niiden sijoittelua täytyy
miettiä. Yksi ulottuvuus asiassa on
kuntien sosiaalitoimi, joka kustantaa
muutostyöt. Mikään ei saa maksaa
liikaa.

Ei niin kallista
Käytännössä valaistuksen muutostöi‐
den hakemiseen kunnalta tarvitaan
sairaanhoitopiirin näönkuntoutusoh‐
jaan lausunto. Hän tekee myös valais‐
tussuunnitelman. Kyse on subjektiivi‐
sesta oikeudesta, jonka toteutus vali‐
tettavasti vaihtelee eri puolilla
Suomea lain tulkinnallisuuden takia.
– Muutostöitä määrittävässä laissa

mainitaan sanat ”vaikeavammainen”
tai ”välttämätön”, joita kuitenkaan ei
ole määritelty. Pelkästään kiinteät

valaisimet korvataan, mutta ei irtova‐
laisimia. Toisaalta irtovalaisimesta
saadaan kiinteä, kun se asennetaan
johonkin kiinni. Myös ulkovalaistuk‐
sen korvaamisesta on oltu eri mieltä.
Mielestäni ainakin omakotitalon
sisääntuloreitti pitäisi valaista.
Pihan leikkipaikan valaistuksen

saaminen kunnalta voi olla jo hanka‐
lampaa.
Valaistusremontit eivät ole kalliita.

Useimmiten selvitään alle 1 000
euron budjetilla.
– Omakotitaloon voi tietysti

mennä useampiakin tuhansia. Valais‐
tusta koskevat muutostyöt maksavat
kuitenkin vain murto-osan esimer‐
kiksi liikuntavammaisille tehtävistä
kotien muutostöistä.

Lamppuna käytetään lediä
Valaistusmuutokset pyritään teke‐
mään yleensä kerralla kuntoon, jotta
prosessia ei tarvitsisi käynnistää
useampia kertoja.
– Koko homma käynnistyy sillä,

että näkövammaisen lapsen tai
nuoren perhe ottaa asiassa yhteyttä
näönkuntoutusohjaajaan. Hän on
muutostöiden moottori ja asiantun‐
tija. Perheet yleensä tuntevat asian
hyvin.
Valaistusremontit tehdään periaat‐

teella ”halvalla mahdollisimman
hyvää”.
– Jos perheeseen halutaan design-

valaisimia, ne pitää maksaa itse. Nuu‐
kuus on näissä projekteissa hyve.
Markkinoilla on onneksi saatavilla
kohtuullisen hintaisia näkövammai‐
sille sopivia valaisimia. Asiaan ei liity
minkäänlaista mystiikkaa.
Valonlähteenä eli lamppuna käyte‐

tään nykyään yksinomaan lediä.
Valonlähde ei kuitenkaan ratkaise
valon laatua, vaan valaisin.

Huonompikin valo riittää, jos
tilassa on käytetty vaaleita
värejä.”
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Jukka Jokiniemi on itse sokea. Hän
sai silmänpohjarappeumadiagnoosin
19-vuotiaana aloittaessaan opinnot
Teknillisessä korkeakoulussa, nykyi-
sessä Aalto-yliopistossa. Hän oli alle
nelikymppiseksi heikkonäköinen ja vii-
meksi kuluneet 19 vuotta sokea.

– Olen kuulemma ainut muotoilu-
johtaja Suomessa, joka myöntää ole-
vansa sokea. Sokea voi itse asiassa
hyvin suunnitella esineitä kolmiulot-
teisilla kappaleilla. Täytyy vain tietää,
miten valo toimii ja käyttäytyy erilai-
sissa tilanteissa, Jokiniemi kertoo.

Tosiasiassa Jokiniemi johtaa Innojo-
kin suunnittelua, ja konkreettista
suunnittelutyötä Innojokissa tekevät
teolliset muotoilijat.

– Olen koulutukseltani insinööri ja tie-
dän parhaiten sen, minkälaisia muotoja
on helppo valmistaa ja minkälaisia ei.

Jokiniemi on tehnyt väitöskirjan
moniaistisuudesta ja saavutettavuu-
desta nimellä Kaupunki kaikille ais-
teille. Tutkimuksen teoriaosassa tar-
kastellaan ihmisen aistijärjestelmää ja
toimintakykyä rakennetussa ympäris-
tössä, kun näkökyky on heikentynyt.

Väitöskirja on tuottanut yhteyde-
nottoja mm. Japanista ja Norjasta.

– Olemme tehneet esimerkiksi
Japaniin palvelutalojen valaistuksia,

Jokiniemi kertoo.

Sokea
muotoilujohtaja

Innojokin valaisimia.
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Kutsun sinut kylpylään

Ennen suvivirttä Näkövammaisten liiton nuorisotoimi käy viettämässä laa-
tuaikaa Imatran kylpylässä 14.–16.5.2021. Aktiiviseen viikonloppuun
kuuluu luonnollisesti parikin kertaa kylpylästä nauttiminen ja toivottavasti
kuuluisan kosken pauhun ihailu paikan päällä.

Ukonniemen ulkoilualueelta löytyy mukavasti eri aktiviteetteja viikonlop-
puun – kuten melontaa, frisbeegolfia, keilailua tai geokätköilyä. Lähdethän
mukaan nauttimaan seurasta, ohjelmasta ja Imatran vetovoimasta kans-
samme.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Kylpyläviikonloppuun 7.4.

Hinta 90 euroa viikonloppu (sisältää majoituksen, matkat, ruuat ja ohjelman).

Minä lähden Pohjois-Karjalaan, lähde sinäkin!

Tiistaina 13.7. Näkövammaisten liiton nuorisotoimen bussi starttaa Helsin-
gistä kohti korpista Suomea. Matkalta on hyvä poimia mukaan kavereita ja
matkan päätepisteenä toimii Nuorisokeskus Hyvärilä Nurmeksessa. Vii-
meistään tässä kohtaa voit vaihtaa farkut shortseihin.

Viikko Pohjois-Karjalassa sisältää tietenkin
perinteiset huippukohdat saunoineen ja
uimisineen ja leiriolympialaisista aina
viimeisen illan diskoon. Mukaan
mahtuu tietysti myös kaikkea uutta
jännää värikuulasodasta ukulelen tuu-
naukseen ja mahdollisuuteen yöpyä
yksi yö teltassa.

Mitähän mahtaa löytyä Bomban kaduilta
ja Nurmeksen geokätköistä? Monta
kokemusta rikkaampana bussimme palaa
takaisin ruuhka-Suomeen sunnuntaina 18.7.

Kesäleirin hinta on 199 euroa ja se sisältää ohjelman, majoituksen, ruuat,
matkat ja varmasti hauskan viikon.

Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 2.6.

Näkövammaisten liiton nuorisotoimen tapahtumat ovat suunnattu 12–30-
vuotiaille näkövammaisille nuorille. Ilmoittautuminen tapahtumiin:
www.nkl.fi/nuoret -sivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.
Lisätiedot Teemu Ruohonen, p. 050 596 5022, teemu.ruohonen@nkl.fi.
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L
ASSO-perhekurssien eräs idea
on, että myös erityislasten per‐
heet osallistuvat kurssien

suunnitteluun kursseja edeltävissä
ideapajoissa. Kurssien lähtökohta on
arki ja sen sujuminen.
– Ideapajoissa keskustellaan

oikeastaan aivan kaikesta: kenelle
kurssi on tarkoitettu, minkälainen
sen pitäisi olla, missä se järjestetään,
miten kurssi jaksotetaan ja miten
markkinoidaan. Esimerkiksi täksi
kevääksi olemme suunnitelleet lasten
omaishoitajien koko perheelle tarkoi‐
tettua kurssia pääkaupunkiseudulle.
Kurssia koskevat ideapajat järjestet‐
tiin viime marraskuussa.

LASSO-hankkeessa kehitetään uudenlaisia perhekurssimalleja yhdessä perheiden,

ammattilaisten ja järjestöjen kanssa. Kuusi kurssia on nyt järjestetty, ja niistä saadut

kokemukset ovat innostavia, kertoo hankepäällikkö Timo Rautiainen.

laitetaan arki sujumaan

TIINA RUULIO

Ei lähetettä tai diagnoosia
Rautiaisen mukaan perheille ilmaiset
LASSO-kurssit eivät kilpaile Kelan
sopeutumisvalmennuskurssien
kanssa.
– Kurssit ovat vain erilaisia.

Meidän kurssien yhteinen tekijä on
perheen kulloinenkin elämäntilanne
eikä niinkään lapsen diagnoosi. Kurs‐
seille ei siis tarvita lääkärin lähetettä
tai diagnoosia. Eräs olennainen ero
on kurssin joustava jaksotus, joka voi
olla esimerkiksi 2 + 2 + 2 päivää, 3 +
3 päivää tai 1 + 2 + 3 päivää.
– Tarkoitus on, että erityislasten

perheet pääsevät kokeilemaan kurssi‐
jaksojen välissä uusia käytäntöjä.

Ehdimmemyös vahvistaa ja arvioida
niitä. Uskon, että kurssin hyöty saa‐
daan näin näkyvämmäksi kuin vaik‐
kapa yhdellä viiden päivän kurssilla.
Esimerkiksi näkömonivammaisia

perheitä ei kursseilla ole toistaiseksi
vielä näkynyt. Rautiainen kannustaa
heitäkin lähtemään mukaan.

Aamutoimet uusiksi
Kurssien aiheet ovat liittyneet tähän
mennessä mm. erityistä tukea tarvit‐
sevien lasten adoptioon, yksinhuolta‐
juuteen tai sijaisperheisiin. Sijaisper‐
hekurssi toteutetaan tänä keväänä
verkossa. Normaalisti kurssit toteute‐
taan paikoissa, joista voi lähteä myös

LASSO-
kursseilla
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Hankepäällikkö Timo Rautiainen
toivoo, että myös näkömonivammais-
ten lasten perheet lähtisivät LASSO-
perhekursseille.
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LASSO-HANKKEEN TAUSTAJÄRJESTÖT
Aivoliitto

Epilepsialiitto

Invalidiliitto

Munuais- ja maksaliitto (hallinnoi hanketta)

Lihastautiliitto

TATU

Harvinaiskeskus Norio

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

halutessa yöksi kohtiin. Siksi ns.
virallinen kurssiohjelma loppuu aina
kello 17.

– Kursseilla käydään usein läpi
arjen sujumista hyvinkin tarkasti
vaikkapa aamutoimista lähtien. Sitä‐

kin on käsitelty, miten perheet onnis‐
tuvat kehittämään itselleen omaa
tekemistä, jotta perheenjäsenten ruu‐
tuaika jopa vähenisi. Eräs ratkaisu
tähän saattaa olla yksi yhteinen peli-
ilta viikossa, mitä lähdetään kokeile‐
maan jo kurssijaksojen välissä.
Lääkärit eivät käy luennoimassa

LASSO-kursseilla. Kunkin lapsen
diagnoosit ja lääkitykset nousevat
Rautiaisen mukaan esille keskuste‐
luissa, mutta ne eivät ole kurssien
olennaisin asia.
– Tärkeintä kursseilla on pyrkiä

hakemaan ja löytämään uutta näkö‐
kulmaa ja uusia käytäntöjä perheiden
vaativaan arkeen, Rautiainen jatkaa.
Hankkeen eräs tavoite kuluvan

vuoden aikana on luoda konkreetti‐
sia työvälineitä ja menetelmiä, joita

taustajärjestöjen työntekijät voivat
käyttää perhetyössä. Konkreettinen
työväline voi olla esimerkiksi hyväksi

koettu peli tai leikki. Lopullinen
työkalupakki valmistuu suunnitel‐
mien mukaan ensi vuonna.

Kaikki lähti liikkeelle
kirjasta
LASSO-hankkeen ajatus lähti liik‐
keelle noin viisi vuotta ennen kuin
itse hanke käynnistyi vuonna 2019.
Vuonna 2014 ilmestyi kirja Sopeu‐
tumisvalmennus - suomalaisen
kuntoutuksen oivallus. Kirja oli
tehty asiantuntijoiden ja useiden
sopeutumisvalmennuskursseja jär‐
jestävien järjestöjen yhteistyönä.
– Monet järjestöt kuitenkin kai‐

pasivat kirjaan myös lasten ja per‐
heiden näkökulmaa. Kirja oli tehty
hyvin aikuispainotteisesti, kertoo
Timo Rautiainen
Toinen hankkeen syntyyn vaikut‐

tanut tekijä oli, että järjestöt alkoivat
jossain vaiheessa hävitä KELA:n
kustantamia ja kilpailuttamia
sopeutumisvalmennuskursseja jär‐
jestäville isoille kuntoutuslaitoksille.
– Ajattelimme järjestöissä, että

hyvät kursseihin liittyvät toimintata‐
vat ja käytännöt pitäisi saada turvat‐
tua. Emme alussa edes ajatelleet,
että tästä voisi syntyä oma hanke
omine perhekursseineen, jatkaa

Erityislasten perheet pääsevät
kokeilemaan uusia käytäntöjä
kurssijaksojen välissä.”



38 S i l m ä t e r ä 1 / 2 0 2 138 S i l m ä t e r ä 1 / 2 0 2 1

Opin ja osaan
VIP-verkoston toiminta-alueittain järjestettävän
opetuksen teemaryhmä on julkaissut juuri uuden
oppaan: Opin ja osaan. Toiminta-alueittain järjestet-
tävä opetus perusopetuksessa.

Very Important Person, VIP, eli erittäin tärkeä
henkilö, viittaa tässä yhteydessä oppilaisiin, jotka
oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat
vaativaa erityistä tukea.

VIP-verkoston takana ovat Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä opetushallitus.

Myös vanhemmille tarkoitetussa oppaassa kuva-
taan toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen
sisältöjä ja käytänteitä. Lisäksi kerrotaan pedagogi-
sista ja hallinnollisista asiakirjoista ja päätöksistä.
Oppaassa kurkistetaan myös perusopetuksen jäl-
keisiin vaihtoehtoihin.

Opetuksen toiminta-alueita ovat motoriset, kogni-
tiiviset ja sosiaaliset taidot, kieli ja kommunikaatio
sekä päivittäisten toimintojen taidot. Kaikki toi-
minta-alueet käydään oppaassa läpi.

Opas kertoo myös erityistä tukea vaativien oppilai-
den koulupäivästä mm. seuraavasti: ”Oppilaan kou-
lupäivä on kokonaisuus, ja myös sosiaaliset tilanteet
ja siirtymät esimerkiksi välitunnille ovat oppimisti-
lanteita. Tavoitteiden mukaista oppimista tapahtuu
koko koulupäivän ajan. On huomioitava, että päivit-
täistaitojen harjoitteluun tulee varata aikaa ja mah-
dollisuuksia. Jos tavoitteena on esimerkiksi kenkien
itsenäinen pukeminen, paras aika sen harjoittelemi-
selle on pukeutumistilanteissa.”

Tutustu uuteen oppaaseen teemaryhmän materiaa-
lisivustolla vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/
2019/12/Opin-ja-osaan.pdf

Kaikki oppii!
Saman VIP-verkoston toinen opas Kaikki
oppii! käsittelee pidennettyä oppivelvolli-
suutta ja oppimisen mahdollisuuksia. Oppaan
tarkoituksena on auttaa vaikeasti vammaisen
tai vakavasti sairaan lapsen koulupolun
suunnittelua. Opas on suunnattu huoltajille
sekä kuntoutuksen, terveydenhuollon sekä
opetuksen ammattilaisille

Oppaassa kuvataan, miten pidennetty oppi-
velvollisuus vaikuttaa lapsen opintopolkuun.
Siinä kerrotaan esimerkiksi niistä eri vaih-
toehdoista, joita lapsella on esiopetuksen
kestosta ennen perusopetuksen aloittamista.

Myös perusopetuksen opetussuunnitelma-
vaihtoehdot kuvataan lyhyesti.

Lapsen koulupolun varrella laaditaan
monia asiakirjoja, joiden tavoitteena on
kuvata, kuinka lapsen kouluarki ja opetus
käytännössä järjestetään. Oppaassa havain-
nollistetaan, miten erityisen tuen päätös
mahdollistaa oppimisen tuen lapselle esi- ja
perusopetuksessa.

Lisäksi lukijalle kerrotaan opetukseen ja
hallinnollisiin päätöksiin liittyvistä asiakir-
joista sekä termeistä, joita käytetään esi- ja
perusopetuksessa.
vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2019/12/
Kaikki-oppii-Pidennetty-oppivelvollisuus-
ja-oppimisen-mahdollisuudet-1.pdf

1

Opin ja osaan.
Toiminta-alueittain järjestettävä
opetus perusopetuksessa

MOTORISETTAIDOT SOSIAALISETTAIDOT

PÄIVITTÄISTENTOIMINTOJENTAIDOT
KOGNITIIVISETTAIDOT

KIELI JAKOMMUNI-KAATIO

1

Pidennetty oppivelvollisuus
ja oppimisen mahdollisuudet

Kaikki oppii!
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

työelämäasiantuntijana. Hänen vastuualueeseensa kuu-
luvat alle 30-vuotiaiden työelämä- ja opiskeluasiat.

Verkostoja kannattaa
rakentaa

V
erkostot näyttelevät usein tärkeää osaa työl‐
listymisessä. Verkostojen kautta saa tietoa
niin työllistymismahdollisuuksista kuin työl‐

listymistä edistävästä toiminnasta. Vastavuoroisesti
niiden kautta kulkee henkilöstä itsestään tietoa
mahdollisille työnantajille.

Opiskelun aikana luodut verkostot ovat korostetun
tärkeässä roolissa, sillä niissä liikkuu ihmisiä, jotka
opiskelevat samaa alaa ja työllistyvät samalle alalle
kuin itse opiskelija. Oppilaitoksen ympärille rakentu‐
neista verkostoista on mahdollista saada tietoa yritys‐
maailmassa käynnissä olevista projekteista, harjoitte‐
luohjelmista ja kesätyömahdollisuuksista. Niissä liik‐
kuu myös paljon ikäryhmälle tyypillistä hiljaista
osaamista esimerkiksi työnhausta, työhaastatteluti‐
lanteessa toimimisesta, omien työllistymismahdolli‐
suuksien parantamisesta ja vaikkapa sosiaalisen
median roolista työllistymisessä. Niiden kautta on
mahdollista saada myös oma nimensä esille myöntei‐
sessä valossa työnantajan suuntaan. Verkostot saatta‐
vat toimia myös kasvualustoina aloittaville yrityksille.

Omat sosiaaliset taidot ovat olennaisessa osassa ver‐
kostoja rakennettaessa. Nehän koostuvat ihmisistä,

ja kyky olla luontevassa sosiaalisessa kanssakäymi‐
sessä muiden kanssa on tärkeää. Toiset ovat sosiaali‐
sia luonnostaan, toiset taas introvertteja. Juuri intro‐
verttien saattaa olla vaikeaa hakeutua kontaktiin
muiden ihmisten kanssa hälyisissä sosiaalisissa
tilanteissa, esimerkiksi illanvietoissa, joita opiskelu‐
jen aikana säännöllisesti järjestetään ja joissa verkos‐
toja juuri luodaan.

Näkövamma vaikeuttaa usein asiaa entisestään.
Näkövammaisen saattaa olla vaikeaa hahmottaa
ryhmässä tapahtuvan vapaamuotoisen keskustelun
polveilua, ja verkoston ulkopuolelle jäämisen riski
kasvaa.

Mikäli joissakin sosiaalisissa tilanteissa toimiminen
tuntuu vaikealta, olisi tällaisten tilanteiden hallintaa
hyvä harjoitella jo etukäteen. Toimivia alustoja ovat
vaikkapa harrastukset ja jo olemassa olevat verkos‐
tot. Lähtökohtana voi pitää omien heikkouksiensa
tunnistamista. Jos ei tiedosta ongelmaa, ei sitä voi
ratkaistakaan. Jos esimerkiksi tietyt tilanteet jännit‐
tävät, kannattaa miettiä, auttaisiko ehkä jonkun luo‐
tetun henkilön läsnäolo. Oleellisinta on, ettei kos‐
kaan luovuta.
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Pyöräily on moniaistinen elämys ja
hyvä liikuntamuoto. Pyörä voidaan
valita näkövammaisen lapsen toimin-
takyvyn mukaan: on tandempyörä tai
rinnakkain ajettava pyörä, kaikkein
pienimmille kolmipyörät.

Tärkeintä on, että lapsi pääsee
tutustumaan pyöräilyyn pienestä
pitäen. Ensin pyöräilemään äidin tai
isän kyydissä sopivassa istuimessa
tai kuljetuskärryssä. Myöhemmin
poljetaan itse kolmipyöräisellä, perä-
pyörällä ja sitten tandempyörällä.

Pyöräily on parhaimmillaan koko per-
heen laji.

Näkövammaiselle tandempyöräily
on oiva tapa kohentaa kuntoa. Se vaatii
sujuakseen hyvää yhteispeliä – harjoit-
telu tekee mestarin sekä pilotista että
näkövammaisesta pyöräilijästä.

Opetteluun sopii käytetty tandempyö-
rä ja myöhemmin, kun matkat pitenevät,
voidaan perheeseen hankkia oma sopi-
va tandemmalli. Sähköpyörä keventää
matkantekoa, mutta on kallis vaihto-
ehto ensimmäiseksi polkupyöräksi.

Sokeain lasten tuki ry tutustuttaa
perheitä erilaisiin polkupyöriin Näkö-
vammaiset lapset ry:n Liikunnallisen
viikonlopun yhteydessä Pajulahdessa
15.5.2021. Kokeilutapahtumia järjes-
tää myös Kehitysvammaisten tukiliitto
Malike. Tandempyörän voi saada
vuokralle lyhemmäksi aikaa joko
Suomen Paralympiakomiteasta
SOLIA:sta ja Malikkeesta.

On tärkeää, että tandempyöriä ensin
kokeillaan ja niistä keskustellaan
toisten perheiden kanssa ennen oman

Pajulahdessa pyöräillään tandemilla

Sokeain lasten tuki ry on järjestänyt luontolomia jo yli 20
vuotta. Aina ei ole tarvinnut matkustaa kauas, vaan lähi-
seudultakin voi löytää luontoelämyksiä. Luontoon lähde-
tään ennen kaikkea rentoutumaan ja huolehtimaan
omasta terveydestä ja hyvästä olosta.

Sokeain lasten tuki ry:n lomatoiminta jatkuu entiseen
malliin vuonna 2021, jos se vain on mahdollista. Yhdelle
lomalle osallistuu yhdestä kahteen perhettä.

Mainituilla lomilla ja tapahtumissa on vielä tilaa. Kaikki
kevään ja kesän mökkilomat ovat jo täynnä, ja varauksia
on tehty myös vuodelle 2022.

Laita lomahakemus kotisivujemme kautta tai laita säh-
köpostia tai soita, jos perheesi kaipaa lomaa tai jokin
tapahtumistamme kiinnostaa.

MAALISKUU
18.–21.3. Kevättalven taikaa, Möhkö, Ilomantsi

HUHTIKUU
Avoin Luistellen-tapahtuma

TOUKOKUU
13.–15.5. Ratsastusloma, Rekikosken talli, Huittinen

14.–16.5. Liikunnallinen viikonloppu, Pajulahti, Nastola
Yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa. Sokeain
lasten tuki ry järjestää polkupyörien kokeilun.

Avoin Linturetkipäivä Uudellamaalla
Avoin Lintutornipäivä, Liminka

29.5. Silmäterä-päivä, Kyyhkyrinne, Lieto
Yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa

Luontoon!
HEINÄKUU
13.–17.7. Nauvo, portti Turun saaristoon
Patikointia, vesillä liikkumista ja saaristoelämää.

SYYSKUU
8.–12.9. Jänissaaren syysseikkailu, Möhkö, Ilomantsi

25.9. Silmäterä-päivä, Uusimaa
Paikka avoin, yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n
kanssa

LOKAKUU
Syyslomalla mökkiloma

Syyslomien ajankohta vaihtelee, eli jos toivot tätä lomaa,
ota yhteyttä.

Sokeain lasten tuki ry on nimestään huolimatta tarkoi-
tettu kaikille näkövammaisten lasten perheille, ja lisävam-
mat eivät ole este osallistumiselle.

Lomille ovat tervetulleita perheet, joiden näkövammai-
nen lapsi on alle 16-vuotias.

Kerron mielelläni lisää lomista ja tapahtumista, joten
jään odottamaan soittoasi tai sähköpostia.

Rilla Aura-Korpi
(ja uusi toiminnanjohtaja, joka aloittaa 1. 4. 2021,
yhteystiedot pysyvät ennallaan).
info@sokeainlastentuki.com
p. 045 2619 400

Lomat ovat ilmaisia, ja niille päästäkseen ei tarvitse olla
yhdistyksen jäsen. Kotimatkat omalla autolla. Vapaa-ajan
vakuutuksista perheet huolehtivat itse.
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Suomen Purjelaivasäätiön s/y Vahinella alle 16-vuo-

tiaille nuorille 7.–10. 6. 2021

Kuusi näkövammaista nuorta ovat tervetulleita nuorten purjehdukselle
Turun saaristoon. Nuorten lisäksi purjehduksella on mukana kaksi pur-
jehdustaitoista aikuista vertaisohjaajaa, kaksi purjehdusohjaajaa sekä
Vahinen kapteeni ja perämies. Nuorilta ei edellytetä aiempaa purjehdus-
kokemusta.

Mukaan pääset lähettämällä hakemuksen, jossa kerrot, miksi juuri sinut
tulisi valita mukaan tälle purjehdukselle. Myös aiemmin mukana olleet
voivat hakea.

Mukaan valitut nuoret kutsutaan toukokuussa tapaamiseen Turussa.
Purjehdus alkaa Turun Aurajoesta maanantaina 7.6. klo 12.00. Purjeh-
duksen lisäksi matkalla saunotaan, uidaan ja yövytään saariston sata-
missa.

Lopullinen purjehdusreitti määräytyy myöhemmin. Vahine palaa Turun
Aurajokeen torstaina 10.6. viimeistään klo 16.00. Purjehduksen omavas-
tuuhinta on 100 euroa nuorelta. Hinta sisältää täyden ylläpidon. Omaa
avustajaa et tarvitse, sillä jokaista nuorta kohden on yksi aikuinen mie-
histön jäsen. Purjehduksella teemme kaiken yhdessä, opimme purjehti-
maan ja laittamaan ruokaa yhdessä sekä huolehtimaan veneen siistey-
destä.

Hakemukset ja tiedustelut

31.3. mennessä Päiville, paivi.helminen@dnainternet.net. Voit myös soit-
taa Päiville p. 0500 534 332 ja jutella lisää purjehduksesta. Kerro hake-
muksessa nimesi, yhteystietosi ja lyhyt kuvaus, miksi haluat purjehduk-
selle. Kerro myös, oletko aiemmin ollut purjeveneessä tai onko sinulla
muuta veneilykokemusta. Tiedot valinnoista ilmoitetaan 15.4.2021 men-
nessä sähköpostilla.

S/y Vahine on tyypiltään Swan 65, noin 20-metrinen kaksimastoinen valta-
merikelpoinen purjevene. Lisätietoja s/y Vahinesta löytyy Suomen Purjelai-
vasäätiön kotisivuilta www.staf.fi.

Purjehdus toteutetaan Sokeain Lasten Tukisäätiön taloudellisella tuella.
Yhteistyössä ovat mukana Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n vammaispur-
jehdusjaos ja Suomen Purjelaivasäätiö.

Nämä asiat yllättivät nuoret purjehtijat edellisellä purjehduksella:

”Paalusolmu on niin helppo.”

”Ohjaaminen oli helpompaa.”

Tervetuloa mukaan!

Kesällä purjehtimaan

pyörän hankintaa. Tandempyöräilyn
moniosaaja Antti Rusi on auttanut
lukuisia perheitä pyörän valinnassa ja
hankinnassa. Oikealla valinnalla
löytyy tandempyörä, jonka käyttö on
pitkäikäinen. Pyörä vaatii sopivan säi-
lytystilan ja vuosittaiset huollot.

Käytetyn tai uuden tandempyörän
hankintaan ovat useat perheet saa-
neet tukea Sokeain Lasten Tukisää-
tiöltä. Mutta ensin kokeilemaan!

Rilla Aura-Korpi
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Kodin ja koulun välisestä
yhteistyöstä
Kodin ja koulun yhteistyö on kirjattu lakiin ja ope-
tussuunnitelmiin normina, mutta monet opettajat
kokevat yhteistyön kuuluvan vahvasti vapauden pii-
riin.

Asiaa väitöstyössään tutkinut Miina Orell Turun
yliopistosta havaitsi opettajien pitävän yhteistyötä
tärkeänä, mutta sen käytännön toteutus jää opetta-
jan omaan harkintaan. Kaikki tutkimusta varten
haastatellut opettajat totesivat saaneensa vain
vähän koulutusta kodin ja koulun väliseen yhteis-
työhön.

Orellin mukaan normiohjaus – eli lainsäädäntö ja
opetussuunnitelmat – korostaa kodin ja koulun
yhteistyön merkitystä. Yhteistyön taustalle jää kui-
tenkin oletus jaetusta ymmärryksestä kodin ja
koulun välillä.
Väitöskirja löytyy netistä:
www.utupub.fi/handle/10024/150842

Levollinen olo leikin avulla
Näkövammaisen lapsen arki eroaa samanikäisen
näkevän lapsen arjesta siten, että sen, mitä näkö-
vammainen lapsi ei pysty havaitsemaan katseellaan,
hän kuvittaa omassa mielessään itselleen tyydyttä-
väksi kokonaisuudeksi. Joskus tämä, mielikuvituk-
sen avulla luotu valheellinen todellisuus, kääntyy
kuvittajaansa vastaan: imurista tulee äänekäs lelu-
jen syöjä, astian- ja pyykinpesukoneista murisevia
vesihiisiä ja niin edelleen.

Esimerkiksi täysin sokealle lapselle ovat ole-
massa ainoastaan ne asiat, jotka hän kuulee, tuntee,
haistaa ja maistaa. Niin kutsuttu kuudes aistikaan ei
ole pienellä ihmisellä vielä kovinkaan kehittynyt,
joten mittasuhteiden muodostaminen lapsen oman,
pienenpienen maailman sisällä saattaa olla ajoittain
jännittävää ja pelottavaakin.

Näiden lapsen kokemusten yhdistäminen todelli-
suuteen vaatii turvallisen aikuisen läsnäoloa ja kärsi-
vällisyyttä sekä kikkapussin, jonne ensin kerätään ne
metodit, joiden avulla lasta voisi tukea kohtaamaan
pelottavat mutta silti välttämättömät arjen apurit.

Samoihin tilanteisiin voi joutua törmäämään myös
esimerkiksi neuvolassa. Kun lapsi ei näe rokottavaa
neulaa, se on pakko kuvitella omassa mielessään, ja
useimmiten mielikuva neulasta rakentuu uhkaa-
vammaksi kuin tuo esine tosiasiassa onkaan.

Avuksi voi ottaa esimerkiksi toden ja sadun yhdis-
täviä harjoituksia. Tätä valmennusmuotoa käytetään

myös aikuisilla traumojen purkamisessa, ja tästä on
kirjoitettu myös kirjoja, joista todella kattava teos on
Maiju Kinossalon Tarinan voima opetuksessa.

Sanna Lehtonen,
kahden erityislapsen vanhempi
rentoutusvalmentaja

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoi-

mintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun tarkoituk-

seen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja

niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.

Hakemukset 31.3.2020 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet

Asiamies

Juha Halme

p. 040 7280970

asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi

http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/

Sokeain Lasten Tukisäätiön apurahat
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Rasti
Rauha

Teksti ja kuvitus
Leena Honkanen

Hinta: 15 euroa (+ lähetyksen painon mukainen pos�maksu)
Tilaukset: silmatera.fi/silmatera-leh�/muut-julkaisut

Uusi lastenkirja
Uusi lastenkirja

julkaistu!
julkaistu!


