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Pääkirjoitus

Ilon ja surun vuosi
Helsinkiläiseen Konttajärvi-Finnigin perheeseen

syntyi näkövammainen Varpu vähän yli vuosi

sitten. Äiti Nealle viimeksi kulunut vuosi on mer-

kinnyt tunteiden vuoristorataa.

Kolumni: Maija Somerkivi
Kosketuksen voima.

Yhdistyssivut

Kirja: Pohdiskellaan periytymistä

Koulutus kannattaa – myös
näkövammaisille
Työelämäasiantuntija Ville Ukkola Näkövam-

maisten liitosta kertoo, että ajankohtainen oppi-

velvollisuuden laajentaminen on erittäin merkit-

tävä muutos koulutusjärjestelmälle.

Uutisia

Leirielämää Sopukassa
Oo mun kaa! -leirillä Koulutuskeskus Sopukassa

kului paljon vesipulloja ja aurinkorasvaa, sillä

juhannusviikon aikana lähes koko Suomi kylpi

helteessä.

Tukitiimistä lisää voimaa JNCL-
perheille
Vakavasti sairaan JNCL-lapsen ja perheen

ympärille haluttaisiin ammattilaisten tukitiimi,

joka toimisi lapsen elämän taitekohdissa per-

heen tukena.

Äiti ja poika
Tytti on 15-vuotiaan JNCL-nuoren äiti Keski-Suo-

mesta. Anton pitää kovasti koulunkäynnistä ja

kotoilusta äidin ja koiran kanssa. Kotona häntä

auttaa kaksi avustajaa.

Näkövammaisten apuvälineistä
uusi opinnäytetyö
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskeleva

sokea Juho Tuomainen on kirjoittanut ensimmäi-

sen näkövammaisten tietoteknisiä apuvälineitä

koskevan opinnäytetyön Suomessa.
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Kolumni: Solina Rosti
Pandemia on kuin pitkä vaellus.

Laajennettu oppivelvollisuus
on vielä mysteeri
Näkövammaisten liiton uusi sosiaaliturvapäällikkö

Ulla Hannula, lapsi- ja perhetyön asiantuntija

Annika Tyynysniemi sekä oikeuksienvalvonnan

asiantuntija Jaana Engblom keskustelivat ajankoh-

taisista asioista.

Naskalilla uusi päätoimittaja
Näkövammaisten lasten pistelehti Naskali on

saanut uuden päätoimittajan Pihka Aaltosesta.

Kirja: Samalle kartalle lapsen kanssa

Ensitiedon antamista syytä kehittää
Tieto oman lapsen näkövammasta voi olla vanhem-

mille järkytys. Vaikeasta asiasta kertominen on

myös hoitohenkilökunnalle hyvinkin hankalaa.

Kolumni: Merja Rukko
Yläkoulu ja korona.

Näkövammaisille nuorille oma
puhelinrinki
Pow wow -rinki on Pohjois-Amerikan intiaanien

perinteinen tanssijuhla. Se on myös Minun näköi-

nen mieli -hankkeeseen liittyvän näkövammaisten

nuorten puhelinrinki.

Tärkeintä koulunkäynnissä on osallisuus
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja,

erityisopettaja Niina Laitinen ja erityisluokanopet-

taja Pirjo Turunen ovat tehneet ensimmäiset näkö-

vammaisten lasten ohjauskäynnit tänä syksynä.

Uutiset

Kolumni: Ville Ukkola
Ohjaus- ja valvontavastuu laajenee.

Sokeain lasten tuki ry
Syksyllä Solvallaan ja Suomenlinnaan.

Kolumni: Jenni Aittasalo
Koulutuspolkujen varsilla olevat esteet täytyy

purkaa.
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60 vuotta suomalaista maalipalloa
Näkövammaisten menestyslajin historia on koottu
kansien väliin, kun Suomen Paralympiakomitea on
julkaissut 60 vuotta suomalaista maalipalloa -histo-
riikin.

Suomi on voittanut historiansa aikana maalipal-
lossa mm. kolme paralympiakultaa, kolme maail-
manmestaruutta ja kuusi Euroopan mestaruutta.
Mitalisateen lisäksi laji on antanut sen parissa toi-
mineille ihmisille valtavasti yhteisöllisyyttä ja tuntei-
den kirjoa laidasta laitaan.

Maalipallo oli kehitetty toisen maailmansodan jäl-
keen Keski-Euroopassa sodassa sokeutuneiden
henkilöiden kuntoutusmuodoksi. Ensimmäinen
maalipalloturnaus Suomessa järjestettiin 7. maalis-
kuuta 1971 Turussa Puolalan kansakoululla.

Vuonna 1991 Suomi isännöi ensimmäisiä maali-
pallon arvokisojaan, kun lajin EM-kilpailut pelattiin
Lahdessa.
www.paralympia.fi/urheilu/lajit/maalipallo/historiikki

Näkemisen merkitys työelämässä
THL:n näkövammarekisteri järjestää etäyhteyksillä
(teamsilla) syyskuussa 24.9.2021 klo 10–15 Näkemi-
sen merkitys työelämässä -seminaarin. Seminaari
on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostu-
neille.

Ilmoittaudu etäseminaariin 22.9.2021 mennessä
linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/
D0C8EA72CBAB3AD6. Saat vastauksena teams-
osallistumislinkin. Tilaisuus tulee myös nettira-
dioon. Tilaisuutta ei tallenneta.

Työryhmä haluaa kehittää
toimeentulolakia
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityö-
ryhmä ehdottaa muutoksia toimeentulotuen lain-
säädäntöön ja toimeenpanoon. Keskeisenä tavoit-
teena on vastata haavoittuvimmassa asemassa ole-
vien asiakkaiden tuen tarpeisiin nykyistä paremmin.

Työryhmä ehdottaa, että perustoimeentulotuen
asemaa selkeytetään, viranomaisten välistä tiedon-
vaihtoa parannetaan sekä tuen hakumenettelyjä ja
toimeenpanoa koskevia säännöksiä kehitetään.

Toimeentulotuki on viimesijainen harkinnanvarai-
nen sosiaalihuollon tukimuoto, jonka toimeenpano
jakautuu kahdelle eri viranomaiselle. Kela vastaa
perustoimeentulotuesta ja kunnat täydentävästä ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Covid-19-taudin RNA-rokote ja
harvinaissairaudet
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.

Tarkemmin selitettynä Covid-19 virus on ns. RNA-
virus, jollainen on myös esimerkiksi tuhkarokkovi-
rus. Virusten perimä on joko RNA:ta tai DNA:ta ja
tuon perimäaineksen lisäksi viruksissa ei ole juuri
muuta kuin kuori, ja joitain rakenteita tai aineita,
jotka auttavat sitä pääsemään ihmisen soluun.
Lähde: Norio-keskus



5S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 1 5

PÄÄKIRJOITUS

Julkaisija
Näkövammaiset lapset ry

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

Päätoimittaja
Tiina Ruulio
tiina.ruulio@silmatera.fi

Taitto
Elias Kapiainen

Yhdistyksen hallitus
Maija Somerkivi, pj. Espoo
Tiia Immonen, Turku
Salla Kivelä, vpj, Hyvinkää
Juho Kyntäjä, Vantaa
Jenna Mäkelä, Aura
Anna Sarén, Lempäälä
Minna Sutinen, Pieksämäki

Lahjoitukset
Näkövammaiset lapset ry
Lahjoitustili Nordea FI40 1016 3000 0764 75

Kannen kuva
Perhe Konttajärvi-Finnig Falkullan
kotieläintilan maisemissa Helsingissä.
Kuva: Tiina Ruulio

Takakannen kuva
Oomun kaa! -leiriläisten taidetta.
Kuva: Tiina Ruulio

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
ISSN 0787-8907

Paino
Suomen Uusiokuori Oy

Silmäterä 4/2021
ilmestyy viikolla 49

Juttuehdotukset
tiina.ruulio@silmatera.fi

Osoitteenmuutokset
nlt@silmatera.fi

3 •2021

Tiina Ruulio
päätoimittaja

M
onille vanhemmille ensitieto uuden lapsen syntymästä lienee siihenas‐
tisen elämän merkittävimpiä hetkiä. Varmasti onkin, jos lapsi on van‐
hemman tai vanhempien ensimmäinen. Ikävä kyllä, seuraava ensitieto

saattaa nousta joissakin perheissä vielä tärkeämmäksi. Näin silloin, jos tämä
ensitieto kertoo syntyvän tai jo syntyneen lapsen vammaisuudesta.

Tässä lehdessä kerrotaan tutkimuksesta, jossa on kartoitettu vanhempien koke‐
muksia siitä hetkestä, jolloin hoitohenkilökunta on ensi kertaa kertonut heille
lapsen silmäsairaudesta. Yleisenä arviona voitaneen liikaa yleistämättä tai mitään
ryhmää erityisesti syyttämättä todeta, että parantamisen varaa on rutkasti.

Tiedetään muutenkin, että jo kunnallisen perusterveydenhoidon tasolla on lääkä‐
reiden ja muun hoitohenkilökunnan ylimalkaisesta ja jopa tylystä suhtautumi‐
sesta potilaisiin kuultu monen monta tarinaa. Osa selittyy luonnollisesti henkilö‐
kunnan puutteesta ja sen aiheuttamasta ainaisesta kiireestä, mutta osa on kyllä
pantava myös puutteellisen koulutuksen ja väärän asenteenkin piikkiin. Mutta jos
nämä kaksi viimeksi mainittua syytä pätevät myös silloin, kun vanhemmille
annetaan ensitieto lapsen vammaisuudesta, pitäisi viimeistään kaikkien hälytys‐
kellojen soida.

On nimittäin vaikea kuvitella, mikä olisi vanhemmuudessa sen herkempi ja haa‐
voittavampi hetki kuin tämä. On itsestään selvää, että vanhemmat kokevat tiedon
pelottavaksi ja järkyttäväksi. Kun he sen lisäksi aistivat tietoa antavan henkilö‐
kunnan olevan liian kiireistä, välinpitämätöntä ja suhtautumiseltaan jopa kylmää,
niin kokemuksesta tulee kyllä traumaattinen ja musertava. Se on huono pohja
alkaa rakentaa hoitohenkilökunnan kanssa yhteistyötä lapsen hyvän tulevaisuu‐
den takaamiseksi.

Psykologista pelisilmää ja lämmintä empatiaa – siis enemmän ihmissuhdekoulu‐
tusta – on hoitajille ja lääkäreille vaadittu jo monta
vuotta. Tämän tutkimuksen valossa ei enää ole
yhtään aikaa odottaa.

Mihin unohtui lämmin empatia?
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Helsinkiläiseen Konttajärvi-Finnigin perheeseen syntyi näkövammainen Varpu-tytär

vähän yli vuosi sitten. Äiti Nealle viimeksi kulunut vuosi on merkinnyt varsinaista

tunteiden vuoristorataa, ja isä Sauli on pohtinut paljonkin tyttärensä tulevaisuutta

koskevia isoja kysymyksiä.

Ilon ja surun vuosi
Varpun silmäongelmat todettiin jo 2 kk:n iässä:

Teksti ja kuvat TIINA RUULIO
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Äiti Nea Finnig kertoo, kuinka häntä
varoitettiin silmäklinikalla kolo-
booma-nimisen silmäsairauden
googlaamisesta. – Kaikki lääkärit tie-
tävät, että vanhemmat menevät aivan
ensimmäiseksi katsomaan nettiin,
mitä siellä kerrotaan diagnoosista.

Perhe Konttajärvi-Finnig Falkul-

lan kotieläintilan maisemissa

Helsingissä. Perheen pikku tytär

Varpu on runsaan vuoden ikäinen

tomera tyttö. Varpun silmäongel-

mat paljastuivat jo parin kuukau-

den iässä.

V
arpu-vauva sai lähetteen neu‐
volalääkäriltä HUS:in sil‐
mäklinikalle, kun hän oli

kahden kuukauden ikäinen. Lääkäri
kun ei saanut Varpun silmistä näky‐
viin punaheijasteita.
– Olimme toisaalta itsekin ehtineet

ihmetellä sitä, kuinka tyttären silmät
pyörivät päässä, Nea Finnig kertoo.
– Silmät liikkuivat vähän kuten

hedelmäpelissä, jatkaa Sauli Kontta‐
järvi.
– Toisaalta ajattelimme, että lapsen

näköhän kehittyy viimeisenä, joten
emme olleet asiasta vielä kovin huoles‐
tuneita. Emme osanneet verrata silmiä
tai näkemistä mihinkään, sillä Varpu
on ensimmäinen lapsemme, lisää äiti.
Varpu ei kuitenkaan ehtinyt sil‐

mäklinikalle asti, vaan vanhemmat
veivät hänet Uuden lastensairaalan
päivystykseen, kun he huomasivat,
että tyttären silmissä näyttäisi olevan
muutakin vikaa.

Empatiaa neuvolasta
Tämän jutun haastattelupaikkana on
kaunis Fallkullan kotieläintila Poh‐
jois-Helsingin Tapanilassa. Kotieläin‐
tilan rakennukset, eläimet ja polut
ovat tuttuja Konttajärvi-Finnigin per‐
heelle ja heidän kahdelle koiralleen.
Varpun silmäongelmat saivatkin

uuden käänteen, kun kummastakin
silmästä löytyi koloboomat, silmän
synnynnäiset rakennepoikkeavuudet.
Uudessa lastensairaalassa saatua
diagnoosia pääsi kuulemaan vain
toinen vanhempi sairaalan koronara‐
joitusten takia.
Tieto oli luonnollisesti järkytys

vanhemmille.
– Minua jopa varoitettiin sairaa‐

lassa kolobooman googlaamisesta,
sillä sieltä saattaa löytyä ikäviäkin
asioita erilaisista oireyhtymistä, joita

poikkeavuuteen saattaa liittyä. Lää‐
käri tiesi varsin hyvin, että vanhem‐
mat menevät ensimmäiseksi nettiin
hankkimaan lisätietoja. Meitä keho‐
tettiin pitämään pää kylmänä ennen
sisäelinten ultrakuvausta. Varpulla
kehityshäiriötä on onneksi vain sil‐
missä, kertoo äiti.
Vähän huonompina päivinä van‐

hemmat ovat lohduttaneet itseään
juuri tällä.
Nea ja Sauli ovat saaneet sairaa‐

lasta mielestään riittävää lääketieteel‐
listä tietoa tyttärestään. Myös kaikkiin
mahdollisiin tutkimuksiin on päästy
välittömästi jopa korona-aikana.
– Kukaan ei silti sairaalassa kysy‐

nyt, miten meillä muuten menee,
äiti-Nea jatkaa.
– Neuvolassa onneksi kyllä kysyt‐

tiin meidän vanhempienkin vointia, ja
sitäkin, tarvitsemmeko apua, lisää isä.

61 geeniä tutkittiin
Tärkein Konttajärvi-Finnigin perheen
asiantuntijatuki viime vuoden aikana
on ollut fysioterapeutti, joka on käynyt
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Varpun luona kotona tähän saakka
kolme kertaa kuukaudessa harjoittele‐
massa monenlaisia vauvan liikkumi‐
seen liittyviä asioita: pään kannattelua,
kääntymistä, kierimistä jne.
– Olemmemyös oppineet, miten

voimme tukea Varpun motorista
kehitystä arjessa. Varpulle tämä on
ollut fysioterapiaa ja meille vanhem‐
mille muunlaista terapiaa, äiti kertoo.
Varpulla on jatkossa silmälääkärin

kontrolli kerran vuodessa ja neurolo‐
gin tapaaminen kerran puolessa vuo‐
dessa. Häneltä on tutkittu 61 geeniä,
joista yksikään ei selvittänyt silmäon‐
gelmien syitä.
Vanhempia kalvaa jatkuva epävar‐

muus siitä, mihin suuntaan tyttären
näkö lopulta kehittyy.
– Jos tytär olisi syntynyt vaikkapa

sokeana, tietäisimme tarkasti, mikä
on tilanne. Nyt voimme vain odottaa,
miten asiat menevät. Näköä päästään
tutkimaan paremmin vasta sitten,
kun tytär osaa itse kertoa, mitä hän
näkee ja mitä ei, toteaa äiti.

Äidin ja isän huolet
Sauli Konttajärvi myöntää ajattele‐
vansa usein tyttärensä tulevaisuutta:
miten hän oppii liikkumaan, luke‐
maan tai miten itsenäistyminen ja
opiskelut sujuvat ajallaan.
– En kuitenkaanmurehdi niin

paljon kuin alussa, sillä olen nähnyt jo
nyt, miten Varpu kehittyy. Hän osaa
esimerkiksi suunnistaa kotona yllättä‐
vän hyvin ja varoa kynnyksiä. Syvyys‐
näköäkin siis on. Olemme saaneet
Nean kanssa paljon tukea toisiltamme.
– Tässä meillä on selvä perheen

sisäinen työnjako. Sauli on ottanut
murheekseen työ- ja opiskeluasiat,

minä taas pohdin vaikkapa Varpun
harrastuksia, ystävien saamista ja
hänen elämänsä laatua ylipäätään.
Toivon aina välillä, että voisimme
ajatella enemmän samaan suuntaan,
jatkaa äiti.
Yhdestä asiasta isä on lähestul‐

koon varma. Hän nimittäin uskoo,
että tyttärestä tulee isona Linnan‐
mäen vakiokävijä.
– Hän pitää tavattomasti hyppyyt‐

tämisestä ja heittelystä, naurahtaa
Sauli Finnig.

Isompi koti
Finnigin perhe on saanut paljon
tukea isovanhemmilta, ystäväpiiriltä
ja muilta näkövammaisten lasten
vanhemmilta.
– Vertaistuki on merkinnyt minulle
tosi paljon, Nea kertoo.
Nea on ollut toistaiseksi hoitova‐

paalla ja palaa syksyllä töihin. Isä-
Sauli on käynyt töissä päivittäin Hel‐
singin keskustan tuntumassa ja on
ollut mukana Varpun asioissa aina
kun on töistään päässyt. Varpulla on
jo päivähoitopaikka, ja hänelle on

myönnetty avustaja toisen lapsen
kanssa jaettavaksi.
Isä Sauli kertoo, että perhe hakee

juuri nyt selvästi isompaa asuntoa pää‐
kaupunkiseudulta. Elämä kahden
koiran, etätyötä tekevän isän, äidin ja
tyttären kesken kävi välillä melko tuka‐
laksi vanhassa pienessä asunnossa.
Äidin mukaan Varpu on ollut

helppo ja tyytyväinen tyttö. Hän syö
ja nukkuu hyvin, leikkii itsekseen ja
kuuntelee musiikkia, laulaakin. Hän
saattaa kuitenkin esimerkiksi säikäh‐
tää yhtäkkiä jotain ääntä.

Valoa, musiikkia ja liikettä …
Varpun lempiohjelma televisiossa on
ehdottomasti Tanssii tähtien kanssa.
Hän rakastaa ohjelman valoja,
musiikkia ja liikettä.
– Toisaalta Varpu vaatii uskoakseni

enemmän aikaa kuin muut lapset, ja
mukaudumme selkeästi hänen maail‐
maansa. Emmehän voi esimerkiksi
näyttää hänelle asioita. En osaa silti
sanoa, onko lapsiperhearkemme nor‐
maalia hankalampaa, sillä meillä ei
ole tähän vertailukohtaa, sanoo äiti.
Silloin kun Varpun tutkimukset

olivat kesken ja diagnoosi epävarma,
eivät vanhemmat kertoneet tyttärensä
silmäongelmasta kuin lähipiirille.
– Nyt kun tiedämme enemmän, ei

näkövammasta kertominen ole
mikään ongelma, ei sosiaalisessa
mediassakaan. Asia tuleemuutenkin
nopeasti esille, kun teemme jotain eri
tavalla kuinmuut lapsiperheet. Ihmiset
suhtautuvat asiaan hyvin luontevasti.
–Minua myös väsytti kertoa

alussa samoja asioita yhä uudelleen
eri ihmisille. Nyt tilanne on tasaantu‐
nut, Varpun isä lisää.

Kukaan ei sairaalassa kysynyt, miten meillä muuten menee.”

Isä Sauli Konttajärvi on ehtinyt aja-
tella jo Varpu-tyttären tulevaisuutta:
miten hän oppii liikkumaan, luke-
maan tai miten itsenäistyminen ja
opiskelut sujuvat ajallaan.
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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.

Kosketuksen voima

J
älleen on todettava, että asioiden tärkeyden
ymmärtää vasta menetyksen kautta. Olen
pitänyt itseäni kaikkea muuta kuin ”halausih‐

misenä”, mutta tämä eriskummallinen aika on
saanut minut kaipaamaan tuttujen ihmisten koske‐
tusta ja ymmärtämään kosketuksen tärkeyden. Tar‐
koitan nyt tässä tekstissä nimenomaan perheen
ulkopuolisten ihmisten koskettamista.

Koen olevani tökerö halaaja. On vaikea aistia, mil‐
loin tuttu haluaa tavatessa halata, milloin kätellä,
joten olen tullut tökkäisseeksi useampaakin vatsaa
kädelläni, kun toinen on halannut ja minä kätellyt.
Näitä noloja tilanteita olen jännittänyt ennakkoon.
Olisi voinut kuvitella, että nyt kun halaamisesta on
tullut suoranaista kansalaistottelemattomuutta,
voisin kokea oloni levollisemmaksi, mutta onkin
käynyt päinvastoin. Koen nyt yksinäisyyttä ja epä‐
varmuutta, kun matka muihin on vähintäänkin sen
turvavälin mittainen ja maski muuttaa äänensävyjä.

Kevättalvella olimme ystäväperheen kanssa Sokeain
lasten tuki ry:n järjestämällä unelmalomalla Sal‐

lassa. Reissun päätteeksi emmin hetken, uskaltai‐
sinko, mutta kapsahdin lopulta ystäväni kaulaan.
Se halaus lämmittää ja hymyilyttää yhä. Siinä välit‐
tyi niin paljon enemmän kuin pelkillä sanoilla olisi
voinut ilmaista. Yhdistyksemme kesäleiri oli per‐
heemme kesän huipentumia, mutta sielläkin tuntui
ankealta pysyä turvaetäisyyden takana ja jättää
ihanat leiriohjaajamme halaamatta.

Nyt kaipaan työkaverin voimahalausta tai kaverin
lohduttavaa kosketusta. Sanoin ei samaa viestiä saa
aina välitettyä. Olen henkisestikin kauempana
muista, yksinäisempi ja epävarmempi siitä mitä
sanon tai teen, kun en tiedä, onko keskustelu‐
kumppanini läsnä. Lohduttamisesta tai toisen tun‐
teiden jakamisesta on vaikea saada selkoa, kun
koskettaminen, lyhytkin rohkaiseva sipaisu, on
kielletty. Enkä tiedä, miten voisi tutustua uusiin
ihmisiin, kun ei edes tiedä, katsooko keskusteluka‐
veri minuun päinkään tai miten hän minuun
reagoi. Turvaväli tuntuu henkiseltä muurilta kes‐
kusteluissa, ja sen ylittäminen vaatii rohkeutta ja
uskoa itseensä.

Puheenjohtajalta
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Vanhempien viikonloppu
20.–21.11.2021

Pääkaupunkiseudun
sokkotreffit

Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Vanhempien viikonloppu on suunnattu kaikenikäis-
ten näkövammaisten lasten ja nuorten vanhemmille.
Viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien
parissa, antoisia keskusteluja, luonnon rauhaa ja
maukasta ruokaa. Sopukka sijaitsee hyvien kulkuyh-
teyksien päässä Sipoon Östersundomissa meren
läheisyydessä. Paikalle pääsee julkisilla kulkuneu-
voilla, bussipysäkit ovat aivan vieressä.

Viikonloppu aloitetaan leppoisasti lounaalla klo
12.00. Aikaa on yhteisille keskusteluille ja rauhalli-
selle saunahetkelle.

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

Hakemukset 10.10.2021 mennessä.

Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset ovat suun-
nattu näkövammaisten lasten perheille. Sokkotreffit
kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1,
00410 Helsinki). Jaatisella on tapaamisille mukavat
tilat: lapsille löytyy kiinnostavaa tekemistä erilaisten
lelujen, pelien ja peuhaamishuoneen välineiden
kanssa. Lastenohjaajat ovat menossa mukana.
Aikuisille on tarjolla yhteinen juttuhetki kahvi- ja tee-
kupposen ääressä aikuisten puolella. Tapaamiset
ovat perheille maksuttomia.

Sunnuntait 3.10. ja 28.11. klo 16–18.

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

Ilmoittautuessasi kerrothan mahdollisista aller-
gioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen,
sokea vai monivammainen.
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Oo mun kaa! -kerhot

Sisukerho Helsingissä

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille.

Kerhoissa puuhataan lasten toiveiden mukaisesti:
pelataan, leivotaan, liikutaan, askarrellaan, retkeil-
lään ja tavataan kavereita. Ohjauksesta vastaavat
pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kerho on
osallistujille maksuton.

Helsinki
Kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Jyväskylä
Kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

Tampere
Kerran kuukaudessa maanantaisin kello
17.30–19.30, Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.

Turku
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello
17.30–19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

Etäkerho
Etäkerho jatkuu kerran kuukaudessa kello 17–18
Teamsin välityksellä: keskiviikko 1.9., tiistai 12.10.,
keskiviikko 10.11. ja tiistai 14.12.

Mukaan pääsee eri puolilta Suomea omasta kodista.

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille.

Kerhossa leikitään, ulkoillaan, tehdään retkiä, musi-
soidaan ja askarrellaan lasten toiveiden ja ryhmän
tarpeiden mukaan. Leikin lomassa harjoitellaan vuo-
rovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja motoriik-
kaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on lapsille
ilmainen.

Kerho kokoontuu Näkövammaiset lapset ry:n
tiloissa (Malminkaari 15 A) kerran kuukaudessa tiis-
taisin klo 17.30–19.00: 31.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja
14.12.

Ilmoittautumiset 15.8. mennessä.
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Vyöhyketerapia ja
satuhieronta -etätilaisuus

Seksuaalisuudesta
puhuminen lapsen kanssa
-etätilaisuus

Alle kouluikäisille näkövammaisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen suunnatussa etätilaisuudessa saat
vinkkejä vyöhyketerapian ja satuhieronnan käytöstä
kotona.

Vyöhyketerapia ja satuhieronta antaa perheelle kei-
noja rauhoittaa arkea, tehdä kivaa yhdessä ja tukee
sekä vanhempien että lasten kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Niiden avulla autetaan lasta rentoutu-
maan ja rauhoittumaan. Hoito on lapsilähtöistä,
luovaa ja helposti arkeen sovellettavaa hierontaa
saduilla höystettynä.

Ensimmäisellä kerralla pureudutaan teoriaan, kerta
on suunnattu vanhemmille. Kahdella seuraavalla
kerralla vanhempi tekee hoitoa lapselleen.

Tilaisuudet ohjaa Neuvola Nupusta terveydenhoitaja
Laura Merivirta.

Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai tabletin,
Teams-ohjelma toimii nettiselaimella. Osallistumis-
linkki lähetetään osallistujille. Tilaisuus on maksu-
ton.

Ajankohta: keskiviikot 8.9., 15.9. ja 22.9. kello
17.30–18.15.

Toivottavaa on, että osallistujat pääsevät jokaiselle
kerralle mukaan.

Ilmoittautuminen 1.9. mennessä:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Kuinka puhua lapsen kanssa seksuaalisuudesta?
Mitä on kehontunnekasvatus ja turvataidot? Entäpä
epävarmuus omasta kehosta? Kuvailun ja vuorovai-
kutuksen merkitys näkövammaisen lapsen kanssa.
Alustajana on seksuaaliterapeutti Tanja Roth Tasa-
painoiseksi – terapia-, kuntoutus- ja koulutuspalve-
luista.

Linjoilla on myös näkövammainen nuori aikuinen.

Etätilaisuus järjestetään tiistaina 5.10. klo 17–19
Teamsin välityksellä. Tilaisuus on suunnattu näkö-
vammaisten lasten vanhemmille.

Vanhemmat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä ja
aiheita, joita voidaan nostaa esiin alustuksessa: tera-
piaroth@gmail.com. Laita sähköpostin aiheotsikoksi
tapahtuman nimi.

Ilmoittautuminen 26.9. mennessä:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Tilaisuus on ilmainen.
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Läheisten lauantai
13.11.2021
Näkövammaiset lapset ry:n toimisto, Helsinki

Läheisten lauantai on suunnattu näkövammaisten
lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit,
tädit, sedät jne.).

Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuu-
desta? Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen
lapsen kanssa? Miten tuen koko perhettä parhaiten?

Läheisten lauantaista saa tietoa näkövammaisen
kasvusta ja kehityksestä, yhteisten kokemusten
vaihtoa.

Päivän kesto klo 10–16. Päivä on ilmainen läheisille.

Hakemukset 24.10.2021 mennessä.

Pohdiskellaan
periytymistä
Uusi lastenkirja Pohdiskel-
laan periytymistä tekee
yleisimmät periytymistavat
tutuiksi kaikenikäisille ja
herättelee monipuolisella
tarinallaan ja värikkäillä
kuvillaan keskustelua
aiheista, joista on usein
vaikea puhua ja joita on
hankala ymmärtää.

– Idea ja tarve kirjalle on
tullut asiakkailtamme.

Olen työssäni vuosien varrella pohtinut useiden vanhem-
pien kanssa, kuinka periytymisestä voisi puhua harvinais-
sairaiden lasten, heidän sisarustensa ja muiden lähipiirin
lasten kanssa. Nämä asiat ovat usein hankalia aikuisillekin,
ja tällaiselle kirjalle on ollut kova tarve, kertoo Harvinais-
keskus Norion perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari.

Parisaari on toinen kirjan kirjoittajista ja vastannut kirjan
asiaosuuksista. Kirjan tarinan on luonut Sanna Kalmari.
Kuvataiteilija Ilona Partanen vastaa kirjan värikkäästä kuvi-
tuksesta.

Kirjan päähenkilöt, Emma ja Joonas, ovat tuttuja jo
kahden aiemman lastenkirjan sivuilta. Vuonna 2015 jul-
kaistu Leivotaan ihminen tarjoaa perustietoa ihmisen peri-
mästä, ja vuonna 2018 julkaistu Ihmetellään kromosomeja
keskittyy kromosomeihin ja niissä oleviin muutoksiin.

Uudessa kirjassa on paljon asiaa, sillä periytymistapojen
kuvaaminen vaatii väistämättä paljon sanoja. Kirjassa keski-
tytään peittyvään, vallitsevaan ja X-kromosomissa periyty-
miseen.

–Kirjassa korostui se, että vaikeiden asioiden ympärille
saatiin luotua keveyttä ja myös muita teemoja. Päähenkilöt
Emma ja Joonas ovat perheineen harvinaista perinnöllistä
sairautta sairastavien lasten perheiden kurssilla, jossa he
kohtaavat uusia ihmis- ja eläinystäviä. Halusin nostaa kir-
jassa näkyväksi myös kurssilla toteutuvan vertaistuen eri-
tyisesti lasten näkökulmasta, Sanna Kalmari kertoo.

Kirjan pdf-versioon voi tutustua osoitteessa
www.norio-keskus.fi/tietoa/julkaisut ja sen voi tilata
Kehitysvammaisten Tukiliiton verkkokaupasta.
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U
udistus helpottaa todennäköi‐
sesti nuorten työllistymistä,
kasvattaa osaavan työvoiman

määrää työmarkkinoilla ja vähentää
työttömyyttä. Alle 18-vuotiaiden syr‐
jäytymiskehitykseen pystytään myös
puuttumaan aiempaa tehokkaammin.

Myös tutkintoon valmistava koulu‐
tus kokee muodonmuutoksen.
Ville Ukkolan mukaan koulutus

kannattaa myös näkövammaisille
nuorille. Koulutuksen yhteys mm.
työllistymiseen on selkeä.
Uudistus merkitsee, että koulutus‐

järjestelmän on pakko kiinnittää
aiempaa merkittävästi enemmän
huomiota perusasteen ja toisen asteen
väliseen siirtymään.
– Koko järjestelmä uhkaa sakata,

mikäli merkittävä osa perusasteen
päättävistä nuorista ei jatkakaan opin‐

Työelämäasiantuntija Ville Ukkola Näkövammaisten liitosta

kertoo, että ajankohtainen oppivelvollisuuden laajentaminen on

erittäin merkittävä muutos koulutusjärjestelmälle.

– Noin yleisesti ottaen uudistus parantanee koulutusastetta eli

yhä suurempi osuus ikäluokasta suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Toivottavasti myös näkövammaisille nuorille käy juuri näin.

Koulutus kannattaa
– myös näkövammaisille

– On mielenkiintoista nähdä, muut-
tuuko näkövammaisten oppilaiden
ohjaus uudessa koulutusjärjestel-
mässä jollain tavalla, työelämäasian-
tuntija Ville Ukkola Näkövammaisten
liitosta kertoo.

tojaan toisella asteella. Tällöin kun‐
tien on lähdettävä selvittämään tilan‐
netta. Toisaalta on selvää, että kuntien
resurssit esimerkiksi etsivän nuoriso‐
työn resursseilla eivät kestä yksittäis‐
ten oppivelvollisten ”jahtaamista”
takaisin koulunpenkille.

Keskeyttämisen uhka
Perusasteen ja toisen asteen väliin
putoavien nuorten lukumäärä pitäisi
siis saadamahdollisimman pieneksi,
jotta uudistus onnistuu.
– Tehostunut ohjaus ja siirtymien

valvonta ovatkin tärkeimpiä asioita
oppivelvollisuuden laajentamisessa.
Korkeakouluun kulkeva koulutus‐

polku lukio-opintojen kautta olisi suo‐
tava vaihtoehto jo yksin työllistymisen
kannalta näkövammaisillekin nuorille.
– Olisikin todella huolestuttavaa,

mikäli näkövammaisten nuorten
ohjaaminen lukio-opintoihin vähenee
uudistuksen myötä.
Ville Ukkola uskoo, että näkövam‐

maiset nuoret lähtevät opiskelemaan
uudistuksen jälkeenkin toiselle asteelle
suunnilleen saman verran kuin nykyään.
–Mielenkiintoista on silti nähdä,

muuttuuko näkövammaisten oppilaiden
ohjaus uudessamallissa jollain tavalla.

Teksti ja kuvat TIINA RUULIO

Koulutuksen yhteys työllistymiseen
on selkeä näkövammaisillakin.”
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Uusi TUVA, valmentava
koulutus
Myöskään näkövammaisten perhei‐
den näkökulmasta uudistus ei tuo
mukanaan isoja mullistuksia.
– Sen ei pitäisi vaikuttaa apuväli‐

neiden saatavuuteen tai vammais‐
palvelulain mukaisiin palveluihin
eikä kuntoutukseen. Myös piden‐
netty oppivelvollisuus tai erityisen
tuen mahdollisuus pysynevät enti‐
sellään, toteaa Ville Ukkola.
Sen sijaan toiselle asteelle valmen‐

tava koulutus muuttuu: uusi TUVA
eli tutkintokoulutukseen valmentava
koulutus korvaa vanhan VALMA-
koulutuksen, kymppiluokan ja
LUVA-koulutuksen.
– TUVA-koulutuksen rooli perus‐

asteen ja toisen asteen siirtymässä on
kriittisen tärkeä. Uusi valmentava
koulutus on tarkoitettu kaikille niille,
jotka eivät peruskoulun päättyessä
vielä tiedä, mitä haluavat jatkossa
opiskella sekä niille, joilla ei ole vielä
valmiuksia siirtyä toiselle asteelle.
Koska TUVA-koulutukseen osal‐

listuu käytännössä varsin heterogee‐
ninen joukko nuoria, on koulutus
luonteeltaan ohjaavaa ja keskittyy
oppilaiden henkilökohtaisiin tarpei‐
siin.
– Toisen asteen opintojen keskey‐

tyminen johtuu usein epäonnistu‐
neesta koulutusvalinnasta tai puut‐
teellisista opiskelutaidoista. Ideaaliti‐
lanteessa jo perusasteella huoma‐
taan, ettei nuoren siirtyminen toisen
asteen ammatilliseen koulutukseen
tai lukioon ole vielä ajankohtaista tai
tarkoituksenmukaista. Silloin nuori
ohjataan yhdeksännen luokan jäl‐
keen TUVA-koulutukseen, jossa
harjoitellaan juuri niitä taitoja, jotka
mahdollistavat siirtymisen toiselle
asteelle.

Näkövammaisen avuksi robottikoira?
Älypuhelinvalmistaja Xiaomi on esitellyt robottikoiran, Cyber Dogin. Mekaa-
ninen koira tarkkailee maailmaa yli kymmenellä sensorilla ja osaa temppu-
jakin, Xiaomi kertoo blogissaan.

Uuden robottiystävän pitäisi myös oppia uusia temppuja, sillä syväoppimi-
seen varta vasten optimoituja ytimiä on kaksi.

CyberDog pinkaisee juoksuun 11,5 kilometrin tuntinopeudella ja osaa
temppuja, joista tavalliset koirat voivat vain haaveilla.

Xiaomi aikoo jakaa CyberDogeja yhteistyökumppaneilleen ja faneilleen
yhteensä 1 000 kappaletta. Sitä, saapuuko ihmisen paras robottiystävä
joskus kuluttajamarkkinoillekin, ei vielä tiedetä.

X
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Albinismi-opas
Terveyskylän Harvinaissairauksien talossa on julkaistu uusi Albinismi-opas.
Opas sopii albinismi-ihmisille, heidän läheisilleen ja sote-ammattilaisille.
Oppaassa käsitellään muun muassa albinismin ilmiasua ja vaikutusta näkö-
kykyyn, albinismiin liittyviä tutkimuksia ja hoitoa sekä elämää albinismin
kanssa.

Oppaan löydät: www.terveyskyla.fi/harvinaissairaudet/oppaat/albinismi-opas

Apuvälinemessut 28.–30.10.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävillä messuilla tee-
mana on koulu, opiskelu ja työllistyminen. Paralympiakomitea isännöi Lii-
kuntamaata, jossa voi tutustua lajeihin, välineisiin ja harrastusmahdolli-
suuksiin. Tänne kannattaa lähteä koko perheen voimin.

Xiaomin uusi robottikoira, Cyber Dog.
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Oo mun kaa! -leirillä Koulutuskeskus Sopukassa kului

paljon vesipulloja ja aurinkorasvaa, sillä juhannusviikon

aikana lähes koko Suomi kylpi helteessä. Helle ei kuiten-

kaan menoa haitannut, vaan toi leirille aidon kesän

tunnun.

Leirielämää Sopukassa

T
oiseksi viimeisen leiripäivän
aamuna leiriohjaajatAnniina
Latikka jaMiika Honkanen

ryhtyivät valmistelemaan aarteen‐
metsästystä. Reitti suunniteltiin niin,
että näkövammaiset lapset pystyivät

käyttämään hyväksi mm. kuuloaistia
aarteita etsiessään. Tarvittaessa pii‐
loja myös helpotettiin ja ylimääräisiä
neuvojakin annettiin.
– Vaikka Sopukan maasto voi

tuntua vaikealta, ovat lapset oppineet

erilaisia reittejä tosi hyvin, totesi
Miika Honkanen.
Itse aarteet sopivat hyvin leirin hen‐

keen. Ne olivat nimittäin vesipulloja.
Ennen aarteenmetsästystä leiriläi‐

set ja ohjaajat kokoontuivat Sopukan

Teksti ja kuvat TIINA RUULIO



Anniina Latikalla ja Miika Honkasella
on paljon kokemusta näkövammais-
ten lasten leireistä.
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pihalle ringiksi. Vuorossa oli ensim‐
mäisen leirimitalin jakaminen. Sen
sai Urho pianovirtuaalisuudestaan.
Mitali jaettiin jo etukäteen, koska
Urho lopetti leirin jo vähän aikaisem‐
min kuin muut.
Siitäkin muistutettiin, että keski‐

viikkoiltana jaettaisiin vielä viimeisiä
huoneiden siivouspisteitä. Joku leiri‐
läisistä huokaisi ääneen…

Sopukka toimi hyvin
Näkövammaiset lapset ry:n järjes‐
tämä 8–13-vuotiaiden kesäleiri pidet‐

tiin Koulutuskeskus Sopukassa
Sipoossa juhannusviikolla.
– Tämä on meille sopiva paikka.

Moni asia on riittävän lähellä, ja
koko Sopukka on varattu vain
meille. Palvelu on ollut ystävällistä.
Tilanne on hyvä kaikille terveys‐
turvallisuudenkin takia, kertoi
Anniina Latikka.
Hän itse on osallistunut monille

näkövammaisten lasten leireille 9-
vuotiaasta lähtien.
– Kesäleirit olivat ainakin

minulle lapsuuden parasta aikaa.

Leireillä sai uusia kavereita ja oppi
uusia asioita, itsenäistymäänkin.
Leirille osallistui 14 näkövammaista

lasta, joista noin puolet on sokeita ja
puolet heikkonäköisiä. Yhdellä lapsella
oli mukana oma henkilökohtainen
avustaja. Ohjaajia leirillä oli puolet
lasten lukumäärästä, siis seitsemän.
– Pientä koti-ikävää on esiintynyt,

mutta se kuuluu asiaa. Kenenkään
leiri ei ole kuitenkaan mennyt pilalle
sen takia, kertoi leirinjohtaja Miika
Honkanen.

Kukaan ei jää yksin
Ohjaajat kuvailevat leiriläisiä hyvin
reippaiksi ja auttavaisiksi toisiaan
kohtaan. Leirin aikana on treenattu
myös paljon erilaisia itsenäistymi‐
seen liittyviä pieniäkin taitoja oman
voileivän voitelusta saakka. Petaami‐
sen ja pukeutumisen kaltaiset aamu‐
rutiinit sujuvat monelta jo hyvin.
Apu ja oppiminen kulkivat leirillä

moneen suuntaan. Heikkonäköiset
lapset auttoivat sokeita leiriläisiä
vaikkapa liikkumisessa, ja vastaavasti
sokeat lapset opettivat pistekirjoitusta
niille, jotka eivät sitä osanneet.
Se, kuinka paljon leirillä pitää olla

järjestettyä toimintaa, on veteen piir‐
retty viiva.
– Lapset pitävät myös siitä, että on

aikaa vain hengailla toisten kanssa tai
jutella vaikka ohjaajille, kertoi Miika
Honkanen.
Leirin kirjoittamattomiin sääntöi‐

hin kuului sekin, että kukaan ei jää
koskaan yksin.
Leirien kestosuosikki on uiminen,

niin tälläkin leirillä.
– Kävimme uimassa Sopukan

altaassa, sillä uimarantaa ei lähistöllä
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ollut, vaikka leirikeskus sijaitseekin
aivan meren rannalla. Myöskään
läheisen Östersundomin asuinalu‐
eella ei ole kunnon uimarantaa, totesi
Anniina Latikka.
Östersundomin retkikin jäi teke‐

mättä, sillä juuri retkelle lähdettäessä
Sipoon ylle saapui kova ukonilma.

Lotta, Saara ja Jasu
13-vuotiaat leiriläiset Lotta ja Saara
odottivat pihalla muita leiriläisiä ja
ohjaajia. Heidän mielestään parasta
leiriohjelmassa oli ollut edellisen
päivän olympialaiset. He kummatkin
ovat olleet leireillä myös aikaisemmin.
9-vuotias Jasu Jääskeläinen Jyväs‐

kylästä tuli vuorollaan aarteenmet‐
sästyksen askartelupisteeseen.
– Sisareni toi minut leirille, jossa

onkin ollut tosi mukavaa. Kivointa
on ollut uinti. Koti-ikävää en ole

juuri potenut, mutta eilen illalla (tiis‐
tai) soitin kuitenkin kotiin. Puhuin
puhelimessa sekä vanhempien että
sisarusten kanssa.
Ensi syksynä neljännellä luokalla

aloittava Jasu kertoi saaneensa leirillä
uusi kavereita.
– Olen kertonut leirillä myös vit‐

sejä, osaan niitä sekä suomeksi että
englanniksi.

Ohjaajakin oppii leirillä
Erityisopettajaksi aikova Jenni Taa‐
likka oli yksi leirin ohjaajista. Hänen
torstain aamupäiväohjelmansa piti
sisällään askartelua lasten kanssa.
Hän haaveilee tulevaisuudessa
erityisopettajan ammatista.
–Ohjaaja oppii leirillä paljon. Täällä

voi kehittää luovasti uusia taitoja ja
toimia näkövammaisten lasten kanssa.
Hän haluaisi päästä joskus opetta‐

jaksi kouluun, jossa olisi myös näkö‐
vammaisia lapsia.

– Moni asia voitaisiin tehdä kou‐
luissa nykyistä paremmin näkövam‐
maisten lasten näkökulmasta. Viime
kädessä kaikki riippuu opettajista,
miten he pystyvät tulemaan omasta
opettajan kuplastaan ulos.

Ella
Askartelupisteen kaltaisissa paikoissa
puhuttiin ohjaajien kanssa ihan
muista asioista: koulusta, kavereista,
liikuntatuntien tylsyydestä jne.
– Sillä, miten muut luokkakaverit

suhtautuvat vaikkapa uuteen näkö‐
vammaiseen luokkatoveriin, on iso
merkitys. Usein opettaja ei kerro
muulle luokalle, minkälaisia apuväli‐
neitä hän käyttää tai mitä näkö‐
vamma tarkoittaa lapsen elämän kan‐
nalta. Kaikki tällainen auttaisi näkö‐
vammaista lasta, Jenni Taalikka
jatkoi.
Lempäälästä kotoisin oleva leiriläi‐

nen, 10-vuotias Ella Sarén, luki Sopu‐
kan isossa salissa pisteillä taideteosta,
johon liittyy kohokuvana esitetyt
Sopukan rakennukset sekä pistekir‐

Sipoossa pidetty Oo mun kaa! -leirin
ohjelma keskiviikkona 23.6.

Ensimmäisen leirimitalin sai Urho
pianovirtuaalisuudestaan.”

Jyväskylästä kotoisin oleva Jasu
Jääskeläinen ei ole potenut leirillä
juurikaan koti-ikävää. Hän on kun-
nostautunut leirillä vitsien kertojana
ja innokkaana uimarina.

Lempääläinen Ella Sáren näytti,
kuinka hän lukee pisteillä kohoku-
vaa, taideteosta, jossa esiteltiin mm.
Sopukan rakennukset.
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joituksella kirjoitettu leirin nimi ja
paikka.
– Osaan lukea pisteillä, Ella kertoi.
Hän olisi voinut olla leirillä vähän

pidempäänkin, sillä aika on kulunut
hyvin nopeasti.

– Ohjelma on ollut kivaa ja ohjaa‐
jat mukavia. Olen saanut uusia kave‐
reita. Täältä on surullista lähteä. En
ole myöskään potenut koti-ikävää.
Täytyy soittaa illalla äidille, ettei hän
huolestu.

Amanda, Otto
Amanda ja Ella jakavat leirillä huo‐
neen. He eivät tunne entuudestaan,
mutta ovat ystävystyneet nyt leirillä.
– Minulla on vähän huono oma‐

tunto siitä, että en ole muistanut
soittaa äidille. Illalla on yleensä
väsyttänyt aika tavalla päivän teke‐
misistä.
Hän haluaa osallistua leireille jat‐

kossakin.
– Ohjelmaa on ollut sopivan

paljon, ja pidän ohjaajista, kym‐
menvuotias Amanda kertoo.
Myös sipoolainen, Söderkullassa

asuva Otto Clark on 10-vuotias ja
menee ensi vuonna neloselle. Otto
on sokea. Hänkin on pitänyt lei‐
ristä, sen ohjelmasta (erityisesti
uimisesta) ja ohjaajista kovastikin.
– Vapaa-aikaakin on onneksi

riittävästi.
Hän odottaa myös kovasti vii‐

meisen illan bileitä esityksineen ja
herkkuineen. Juhannusta hän aikoo
viettää oman ja tuttavaperheen
kanssa.

Leirillä treenattiin itsenäistymiseen
liittyviä taitoja.”

Sopukassa oltiin paljon ulkona, mutta välillä myös askarreltiin sisällä. Askar-
rellessa tuli myös juteltua paljon vaikkapa koulunkäyntiin liittyvistä asioista
toisten leiriläisten ja ohjaajien kanssa.

Söderkullalainen Otto Clark odotti kovasti jo illan bileitä herkkuineen ja esi-
tyksineen.

Amanda ja Ella ovat ystävystyneet
leirillä.
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J
NCL-sairaus käynnistyy poik‐
keuksetta lapsen näkökyvyn
heikkenemisellä eli ensimmäi‐

nen lääkärikäynti tehdään yleensä sil‐
mälääkärin luo. Siinä vaiheessa lapsi
osaa usein jo ajaa pyörällä ja on mah‐
dollisesti aloittamassa koulunkäynti‐
ään. Kaiken olisi pitänyt siis olla
hyvin.
JNCL – juveniili neuronaalinen

seroidilipofuskinoosi – on harvinai‐
nen ja surullinen sairaus. Se alkaa
keskimäärin 6–8-vuotiaana ja kehit‐
tyy vähitellen hyvinkin vaikeaksi her‐
mostoa rappeuttavaksi oireyhty‐
mäksi. JNCL-diagnoosin saaneen
lapsen ja nuoren eliniän odote on
noin 20 vuotta.
Sairauteen ei ole parantavaa lää‐

kettä tai hoitoa.
– Vähitellen kaikki opitut taidot

vain putoavat pois. Vanhemmat puo‐
lestaan romahtavat mustaan kuiluun
diagnoosin saatuaan, kertoo Suomen

JNCL-perheiden tukiyhdistys ry:n
toiminnanjohtajaAnuHaapanen.
Tukiyhdistykseen kuuluu noin 40

perhettä, joilla on 50 JNCL-lasta – eli
joissain perheissä saattaa olla kaksi‐
kin JNCL-lasta. Tukiyhdistyksen
mukaan suurin osa suomalaisista

JNCL-perheistä on tukiyhdistyksen
jäseniä.

Monenlaista asiantuntijuutta
tarvitaan
Yhden JNCL-lapsen ja perheen
ympärillä on sairauden edetessä var‐

Vakavasti sairaan JNCL-lapsen ja perheen ympärille haluttaisiin ammattilaisten

tukitiimi, joka toimisi lapsen elämän taitekohdissa perheen tukena. Tukitiimi keräisi

myös tietoa tästä harvinaisesta ja traagisesta sairaudesta.

Tukitiimistä lisää
voimaa JNCL-perheille

– Valitettavasti JNCL-sairauden tun-
tevat eri asiantuntijat toimivat
yleensä liian siiloutuneesti hajallaan
ympäri Suomea. Keskitetyn tiedon
tarve on kova. Verkosto ei toimi
yhdessä, kertoo Suomen JNCL-per-
heiden tukiyhdistys ry:n toiminnan-
johtaja Anu Haapanen.

Teksti ja kuva TIINA RUULIO
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sinainen ammattilaisarmeija. Asian‐
tuntijat liittyvät lapsen hoitoon, ope‐
tukseen ja sosiaaliseen tukeen. Tyy‐
pillistä myös on, että vanhemmat
joutuvat kannattelemaan koko
kuviota.
– Valitettavasti eri asiantuntijat toi‐

mivat yleensä liian siiloutuneesti
hajallaan ympäri Suomea. Verkosto ei
toimi yhdessä. Olisi todella tärkeä
tietää, mitä he kaikki – erityisopettaja,
kuntoutusohjaaja, vammaispalvelun
sosiaalityöntekijä, oikeudenvalvoja
jne. – tekevät JNCL-lasten ja perhei‐
den kanssa. Keskitetyn tiedon tarve
on todella kova, Haapanen jatkaa.
Tukiyhdistys on käynnistänyt nyt

kaksivuotisen kehittämishankkeen,
jonka keskiössä olisi perheen tueksi
muodostettu ammattilaisten tuki‐
tiimi. Se aktivoituisi ns. nivelvaiheissa
kuten ensidiagnoosin jälkeen, kou‐
lunkäynnin alkaessa, murrosiässä,
silloin kun sairauteen tulee uusia
piirteitä tai vaikeita oireita, lääkitystä
muutetaan tai kun hoito tiivistyy
lähestyttäessä kohti palleatiivista lop‐
puvaihetta.
Hankkeella on myös oma ulko‐

puolinen ohjaustiimi, jossa on
mukana JNCL-sairauden kannalta
olennaisia asiantuntijoita.
Tukitiimin tehtävänä on samalla

kerätä sairauteen liittyvää ammatil‐
lista tietoa, jota voitaisiin jakaa esi‐
merkiksi sairaanhoitopiirien kesken.
– Jossain sairaanhoitopiirissä tietty

JNCL-oireyhtymää sairastava lapsi
saattaa olla erikoistuvan lääkärin
ensimmäinen JNCL-potilas. On
selvää, että lääkäri tarvitsisi avukseen

tietopankkia, jotta hän tietäisi, miten
muualla Suomessa toimitaan.

Kaikille ei some sovi
Vanhemmilla on jo nyt mahdollisuus
osallistua lapsen sairautta käsittele‐
viin lakisääteisiin verkostotapaami‐
siin. Oman tukitiimin muodostami‐
nen olisi tästä askel eteenpäin. Anu
Haapanen kertoo, että hän pyrkii ole‐
maan mukana verkostotapaamisissa
aina kun vanhemmat niin toivovat.
– JNCL-perheiden tukiyhdistyk‐

sen tehtävänä on puolestaan mahdol‐
listaa vertaistuen saaminen sekä
välittää sairautta koskevaa informaa‐
tiota ja kokemustietoa perheille,
muille läheisille ja ammattilaisille.
Vertaistuki on monille perheille tär‐
keää varsinkin sairauden alkuvai‐
heessa.
Jotkin perheet haluavat jakaa

kokemuksiaan suljetussa Facebook-
ryhmässä, toiset taas eivät halua
viedä kokemuksiaan sosiaaliseen
mediaan.
– Joillekin perheille voi riittää ver‐

taistueksi se, että he saavat vaikkapa
soittaa minulle tarvittaessa tai että
minä soitan heille.

Sisäänpäin käpertyneitäkö?
Perheiden kanssa töitä tekevät
ammattilaiset saattavat ajatella, että
JNCL-perheissä ollaan liiankin
sisäänpäin käpertyneitä.
– Olen vähitellen oppinut ymmär‐

tämään, mistä tämä saattaa johtua.
Sairaus on niin kuormittava, että per‐
heen kaikki voimavarat menevät per‐
heeseen sekä asiantuntijaverkoston

tukemiseen. Jos vanhemmat lähtisi‐
vät aukaisemaan perheen tilannetta,
heillä olisi pian ympärillään valtava
joukko ihmisiä, joita heidän pitäisi
jaksaa kannatella.
Tavallista on sekin, että lapselle tai

nuorelle ei edes kerrota, että hän sai‐
rastaa JNCL-tautia. Asian ajatellaan
olevan hänelle liian iso järkytys.
– Aluksi puhutaan vain heikkonä‐

köisyydestä ja myöhemmin vaikkapa
solumuutoksesta.

Juuri kukaan ei tunne
JNCL:ää
Anu Haapanen aloitti uudessa tehtä‐
vässään JNCL- tukiyhdistyksen toi‐
minnanjohtajana viime vuoden mar‐
raskuussa.
– Olen nyt kahlannut läpi koko toi‐

mintakentän. Selvittänyt, mitä kaik‐
kea tapahtuu sen jälkeen kun lapsi saa
JNCL-diagnoosin. Haluan ymmärtää,
minkälaista ammattilaisjengiä perhei‐
den pitäisi hallita. Olen myös kysynyt
perheiltä, miten he voivat, miten eri
palvelut sujuvat ja missä toiminnot
sakkaavat. Yleensä vanhemmat eivät
ole kuulleet JNCL:stä ennen kuin
heidän lapsellaan todetaan sairaus.
Järkytys on valtava.
JNCL-perheet tarvitsisivat jatku‐

vaa tukea myös etuusasioissa ja
omassa jaksamisessa.
– On vaikea ymmärtää, että eri

puolilla Suomea tehdään erilaisia
päätöksiä harkinnanvaraisuuteen
vedoten. Jossain päin Suomea perhe
saattaa saada tuekseen vaikka oman
perhetyöntekijän, toisaalla ei juuri
mitään.

JNCL – juveniili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi
– on harvinainen ja surullinen sairaus.”
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Äiti ja poika
Tytti on 15-vuotiaan JNCL-nuoren äiti Keski-Suomesta.

Anton pitää kovasti koulunkäynnistä ja kotoilusta äidin

ja koiran kanssa. Kotona häntä auttaa kaksi avustajaa.

Koulunkäynti Jyväskylän Valteri Onervassa on saatu

päätökseen.

silmissä. Kotiin on vastikään han‐
kittu pyörätuoli tulevaisuutta sil‐
mällä pitäen.
Antonin liikuntakykyä on tarkoi‐

tus tukea niin pitkälle kuin mahdol‐
lista.
– Anton on ainokaiseni. Hän on

luonteeltaan hirvittävän positiivinen
ja hyväntuulinen, kertoo Tytti pojas‐
taan.
Anton ja hänen äitinsä esiintyvät

tässä jutussa vain etunimillään yksi‐
tyisyyden säilyttämisen vuoksi.

Koulu, sairaala, kunta ja Kela
Antonin JNCL-oireyhtymä alkoi vii‐
sivuotiaana, kun terveen pojan näkö‐
kyky alkoi heiketä dramaattisesti.
Sokeutumisen syytä haettiin pitkään,
mutta tuloksetta. Lopulta äiti löysi
internetistä JNCL-oireyhtymän ja
pyysi Iiriksen silmälääkäriä tutki‐
maan asiaa kuntoutusjakson yhtey‐
dessä.
Otettiin verikoe, jonka tulos oli

dramaattinen. Antonilla on harvinai‐
nen JNCL-oireyhtymä.
– Ajattelen niin, että se oli myös

oman elämäni vedenjakaja: on ollut
elämää ennen ja jälkeen diagnoosin.
Koko arvomaailmani teki silloin
kuperkeikan.
Antonin isä ja äiti erosivat yli viisi

vuotta sitten, ja poika asuukin vuoro‐
viikoin jommankumman luona.
Antonin elämään liittyvät järjestelyt
ovat kuitenkin äidin kontolla.
– Antonin elämässä on paljon jär‐

jesteltävää koulun, sairaalan, kunnan
ja Kelan kanssa. Jotenkin toivoisin,
että se kaikki olisi yksinkertaisem‐
paa. Joka vuosi toistuva paperisota
turhauttaa paljonkin, sillä Antonin
tilanne ei todellakaan muutu aina‐
kaan parempaan suuntaan. Kunnan
kanssa ongelmia aiheuttaa se, että eri

A
nton voi tänä päivänä koh‐
tuullisen hyvin vakavaan sai‐
rauteensa nähden. Pahim‐

massa murkkuiässä oli aikamoista
kuohuntaa, mutta nyt hänen mielia‐
lansa on tasaantunut, kertoo äiti.

Anton on täysin sokea. Sokeuden
lisäksi häntä kiusaavat eniten epi‐
lepsiasta johtuvat toistuvat poissao‐
lokohtaukset, joihin haetaan sopi‐
vaa lääkettä. Puhekyky on huonon‐
tunut, ja nyt liikkuminen heikkenee

TIINA RUULIO
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henkilöt hoitavat eri asioita ja hekin
vaihtuvat usein. Kenelläkään ei
tunnu olevan kattavaa käsitystä
kokonaistilanteestamme.
Tytin pojan elinajan odote ei ole

kovin pitkä.
– Ajattelen asiaa varmasti päivit‐

täin. Uskon, että valmistan tällä
itseäni tulevaan, hän kertoo.

Ahkera oppilas
Anton nautti suunnattomasti kou‐
lunkäynnistä Valteri Onervassa. Syk‐
syllä hän aloitti TELMA-opinnot
Ammattiopisto Spesiassa.
– Valteri Onerva oli meille fantas‐

tinen koulu, tärkein tuki, jonka
olemme saaneet. Toivoisin, että hän
voisi jatkaa vielä koulunkäyntiä, sillä
hän on äärettömän innostunut opis‐
kelija.
Tytiltä on kysytty usein, miten hän

kestää lapsensa vakavaa neurologista
sairautta.
– Sehän on kestettävä, kun

kyseessä on oma lapsi. Tilanne on
täysin vaihtoehdoton.
Parasta henkilökohtaista tukea

Tytti on saanut omalta äidiltään ja
tämän puolisolta, jotka asuvat
samalla paikkakunnalla.
– Ilman heidän apuaan en olisi

varmasti pärjännyt. Antonilla on
ollut myös kaksi avustajaa, jotka viet‐
tävät aikaa hänen kanssaan esimer‐
kiksi nyt kesällä, kun olen töissä.
Olen mielestäni saanut riittävästi
tukea sekä Antonille että itselleni.
Olen ottanut kaiken mahdollisen
tuen vastaan.
Tytti on verkostoitunut vahvasti

muiden JNCL-lasten vanhempien
kanssa JNCL-perheiden tukiyhdis‐
tyksen kautta.
– Vertaistuki on meillä muuttu‐

nut vertaisystävyydeksi nyt kun

JNCL – juveniili neuronaalinen
seroidilipofuskinoosi

Lapset syntyvät terveinä. Tauti havaitaan yleensä esikouluiässä (noin
4–6-vuotiaana).

Sen myötä:
• Näkökyky heikkenee (johtaen yleensä sokeutumiseen 2–6 vuotta

taudin toteamisen jälkeen).
• Epilepsiakohtaukset alkavat, ensimmäinen kohtaus keskimäärin

10 vuoden iässä.
• Parkinson-tyyppisiä puhe- ja liikuntavaikeuksia alkaa ilmetä
• Älyllinen taso taantuu vaihtelevasti, psyykkisiä häiriöitä ja union

gelmia ilmaantuu.
Elinikäennuste on noin 16–30 vuotta.
(Lähde: Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys)

Antonin diagnoosista on kulunut 10
vuotta.Meidän vanhempien ei tar‐
vitse selitellä toisillemme mitään,
sillä tiedämme,mikä lastemme
tilanne on. Puhumme paljon lääki‐
tyksistä ja jaamme kokemuksia.
Meillä vanhemmilla on pakkokin
olla paljon tietoa sairaudesta, sillä
lääkärit ovat usein neuvottomia har‐
vinaisen JNCL-taudin kanssa.
Tytti on myös kertonut rehelli‐

sesti poikansa sairaudesta sekä
töissä että ystävilleen. Se on ollut
eräs tapa selvitä raskaasta tilan‐
teesta.

Oma itse jää toiseksi
Antonin sairaudessa vuorottelevat
huonot ja paremmat kaudet.
– Meillä on ollut tähän mennessä

Jyväskylässä hyvä lääkäri, jolla on
ollut vanhastaan kokemusta JNCL-
lasten hoidosta. Nyt Anton siirtyy
sairaalassa ns. aikuispuolelle, ja
vanha lääkäri jää eläkkeelle. Ilmassa
on siis jännitystä, miten sairaalassa
sujuu jatkossa.

Antonin äidillä Tytillä on myös
omaa aikaa silloin kun poika on
isänsä luona.
– En kuitenkaan jaksa harrastaa

mitään erityistä muuta kuin kotona
puuhastelua ja koiran kanssa ulkoi‐
lua. Tiedän, että olen jättänyt itseni
hieman retuperälle. Oma itse jää sel‐
västi toiseksi, kun on vakavasti sairas
lapsi.
Anton ei tiedä sairautensa aitoa

diagnoosia tai sen kehityskulkua. Se
on yleinen tapa JNCL-perheissä.
– En voi viedä Antonilta uskoa

tulevaisuuteen tai hänen onnellisuut‐
taan. En halua kuormittaa häntä
yhtään nykyistä enempää.
Koska Tytti ei toisaalta halua

valehdella pojalleen, on hänen
puhuttava erilaisista oireista hyvinkin
kieli keskellä suuta. Tähän mennessä
Antonia on harmittanut eniten näön
menetys.
– Lapsen ei uskota loppuvaiheessa

enää ymmärtävän huonoa tilaansa.
En ole asiasta aivan vakuuttunut,
Tytti sanoo.
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J
uho Tuomainen saa keväällä
päätökseen kolmannen opis‐
keluvuotensa tietojenkäsittelyn

koulutusohjelmassa Jyväskylässä.
Hän uskoo valmistuvansa ensi
vuoden jouluun mennessä.
Opinnäytetyössä esitellään 37

näkövammaisille tarkoitettua apuvä‐
linettä sekä haastatellaan kahta apu‐
välineyrityksen työntekijää. Apuväli‐
neet ovat peräisin useammasta eri
yrityksestä. Hän sivusi työssään myös
tietoteknisten apuvälineiden histo‐
riaa Suomessa sekä niiden digitaalista
saavutettavuutta.
Opinnäytetyölle on ollut myös

kysyntää, sillä sitä ladattiin keväällä
muutaman kuukauden aikana 388
kertaa.
– Pyrin tekemäänkin työn mahdol‐

lisimman laajalle lukijajoukolle it-
ammattilaisista näkövammaisten
lasten vanhempiin. Silti latausten
määrä yllätti.
Tutkimukseen mukaan päässeet

apuvälineet jakautuivat seuraavasti:
14 pistenäyttöä, 7 ruudunlukuohjel‐

maa, 4 optista luku- ja suurennuslai‐
tetta, 2 puhesyntetisaattoria sekä
joukko muita laitteita ja ohjelmistoja.

Suunnitelmia on monenlaisia
Pieksämäeltä kotoisin oleva Juho
Tuomainen kertoo, että opiskelut

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskeleva sokea Juho

Tuomainen on kirjoittanut ensimmäisen näkövammaisten

tietoteknisiä apuvälineitä koskevan opinnäytetyön Suomessa.

Näkövammaisten
apuvälineistä uusi
opinnäytetyö

Juho Tuomainen kertoo, että tieto-
jenkäsittelyn koulutusohjelman opis-
kelut ovat sujuneet vähintäänkin
kohtalaisesti, vaikka opiskelumate-
riaalien digitaalisessa saavutettavuu-
dessa onkin ollut välillä ongelmia.

ovat sujuneet vähintäänkin kohtalai‐
sesti, vaikka opiskelumateriaalien
digitaalisessa saavutettavuudessa
onkin ollut välillä ongelmia. Myös
korona-aika on sotkenut opiskele‐
mista jonkin verran.
– Nautin erityisesti opinnäytetyön

kirjoittamisesta sekä siihen liittyvästä
tiedonhankinnasta, jossa myös avus‐
taja auttoi. Saatan jatkaa samasta
aiheesta myöhemmin yliopistossa,
jonne haluan seuraavaksi. Esimer‐
kiksi eri maiden apuvälinevertailu
olisi kiinnostava tutkimuskohde,
samoin syvempi perehtyminen tiet‐
tyyn apuvälineryhmään.
Kahden korkeakoulun välissä Juho

Tuomainen haluaisi vielä lukea kie‐
lenkääntäjän tutkinnon, sillä kielet
ovat kiinnostaneet häntä aina. Harvi‐
naisista kielistä hän on opiskellut
jonkin verran kreikkaa.
– Täytyy myöntää, että suunnitel‐

mia on monenlaisia, mutta katsotaan,
mitkä niistä toteutuvat, hän naurahtaa.
Juho Tuomainen on ollut käytän‐

nöllisesti katsoen sokea aina, sillä hän
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sokeutui vauvaiässä vakavan silmä‐
sairauden seurauksena.
– Pystyn kylläkin aistimaan jonkin

verran valoa, kun käännän kasvoni
valoa kohti. Se on vähän hassua, sillä
en näe varsinaisesti sitä.

Opiskelutapa vaihtelee
Jälkeenpäin ajateltuna tiedekorkea‐
koulu olisi ollut hänelle parempi
opiskelupaikka kuin ammattikorkea‐
koulu.
– Olen teoreettinen ihminen, ja

opetusmateriaalien kanssa on ollut
nyt liikaa taistelua. Nykyisessä opiske‐
lupaikassa vasta opetellaan sekä digi‐
taalista että fyysistä saavutettavuutta.
Suurimmat vaikeudet ovat olleet

luentovideoissa, joissa kerrotaan,
miten jokin asia pitäisi tehdä yhdisty‐
neenä puutteelliseen opetukseen.
– En saa tietenkään mitään irti

videoista, jos opettaja ei kerro, mitä
niissä tapahtuu. Myös itse koulura‐
kennus ei ole fyysisesti saavutettava.

Onneksi opiskelukaveri on autta‐
nut kiperissä kohdissa.
Positiivisena esimerkkinä hän mai‐

nitsee kielten opiskelun, joka oli tehty
helpoksi myös näkövammaiselle.
– Opiskelen sekä ruudunlukuoh‐

jelman puheen että pistenäytön
avulla. Avustaja puolestaan muokkaa
joitain materiaaleja saavutettavam‐
paan tekstimuotoon. Pidän hyvin tär‐
keänä sitä, että pistetuntuma ei
katoaisi. Olen huomannut, että piste‐
kirjoituksesta on ollut paljonkin apua
esimerkiksi kielten opiskelussa.
Juho Tuomainen kertoo, että jos‐

sain vaiheessa murrosikää hän ajatteli
olevansa luuseri, kun opiskelee pis‐
teillä. Lukeminen sujui liian hitaasti
nuorelle, joka pyrki olemaan paras
kaikissa aineissa.
– Kannustan sokeita ja heikkonä‐

köisiä nuoria käyttämään pistenäyttöä.
Koskaan ei voi tietää, missä kohtaa
kyseistä taitoa tarvitaan. Pistenäyttö
on kaiken lisäksi hyvä tekninen laite.

Juho kertoo:
”Saatuani ensimmäiset tietotekniset apuvälineet kouluaikana alkoi myös
totuttelu teknisiin ongelmiin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat olleet tilapäi-
nen ruudunlukuohjelman jumiutuminen, pistenäytön toimimattomuus ja
tätä harvinaisempi päivitysongelma. Rakkaassa harrastuksessa musii-
kissa huomasin, että musiikintekolaitteistojen digitaalinen saavutetta-
vuus on jäänyt jonnekin 70–80-luvulle.
Peruskoulun loppuvaiheessa päätin ryhtyä tekemän ongelmille jotain.
Asensin tietokoneelle virtuaali-Linuxin, näkövammaisille suunnatun
Vinux-version, joka perustui Ubuntuun. Lukion loppuvaiheessa tiesin
haluavani koodariksi ja hain Jyväskylän ammattikorkeakouluun, jonne
pääsin ainoana näkövammaisena opiskelijana yli 200 hakijasta.”

Lue Juhon opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/494484/Opinnaytetyo_Tuomainen_Juho.pdf

Hän käyttää liikkuessaan valkoista
keppiä ja pistekelloa.
– Pistekello on minusta parempi

kuin puhuva kello, sillä sitä voi
katsoa huomaamattomammin.

Musiikkia ja kävelylenkkejä
Juho Tuomainen asuu Jyväskylässä
opiskelija-asunnossa. Itsenäinen elämä
on häneltä sujunut ”vaihtelevasti”.
– Korona-aika on tuonut takapak‐

kia erinäisiin asioihin, mutta tavoit‐
teena on yhä itsenäisempi elämä.
Fyysisen saavutettavuuden heikko

taso on turhauttanut nuorta miestä jo
vuosia.
– Julkisten rakennusten suunnitte‐

luvaiheessa pitäisi jo ottaa huomioon
esteettömyysasiat: saada esimerkiksi
yrityksissä opasteviivat sekä pihalle
että sisälle.
Lukuvuoden päättyessä hän palasi

kotiin Pieksämäelle.
– Teen itsenäisesti aamupalaa,

luon musiikkia ja käyn ulkona käve‐
lyllä. Kuntosalilla käynti loppui viime
vuoden marraskuussa Jyväskylässä,
kun sali meni kiinni. Tällä hetkellä
en käytä avustajaa.

Opinnäytetyölle on ollut kysyntää, sillä sitä ladattiin
keväällä muutaman kuukauden aikana 388 kertaa.”

Uutta apuvälinetekniikkaa edustaa
OrCam MyEye. Silmälaseihin kiinni-
tettävä pieni kamera mahdollistaa
visuaalisen informaation saamisen
äänimuotoisena.
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Solina Rosti
on aktiivinen ja innostunut heikkonäköinen nuori, joka on

juuri aloittanut lukion. Hän pelaa sokkopingistä sekä
maalipalloa ja on tuttu näky NKL:n nuorisotapahtumissa.

Pandemia on
kuin pitkä vaellus

O
lin vaelluksella Utsjoella kesäkuussa. Viikko
teltassa keskellä ei mitään ja kahdeksan
tunnin patikointiosuudet olivat uutta.

Vaikka kokemus oli upea, välillä oli raskasta, ja pie‐
nimmätkin asiat saattoivat olla todella ärsyttäviä.
Aina ei tiennyt, miten toimia, ja ongelmat täytyi
ratkoa rinkan varustearsenaalilla. Ilman öitä ja
ilman puhelinta aikaakaan ei hahmottanut samalla
lailla kuin yleensä. Retki tuntui tavallaan loputto‐
malta. Paluumatkalla Sodankylääkin osasi arvostaa
”suurkaupunkina”.

Koronapandemia on kuin pitkä vaellus. Täytyy
oppia uusia toimintatapoja ja yrittää vain sopeutua.
Sen loppumista ei kannata edes ajatella, koska se ei
ole tarpeeksi lähellä. On rankkoja päiviä, ja niitä
päiviä, jolloin koko pandemiaa ei edes muista, ja
kaikki menee hienosti.

Pakottaessaan luopumaan monista asioista korona
näyttää niiden arvon. Ystäväni ovat aina olleet
minulle tärkeitä, mutta korona on osoittanut,
kuinka tärkeitä. Pitkien rajoitus- ja etäkoulujakso‐
jen jälkeen olen aina ihan innoissani menossa kou‐
luun ja treeneihin juuri ihmisten takia. Kaverit ovat
aina saaneet kohotettua fiilistäni pandemian aikana.

Näkövammaisyhteisöstä olen löytänyt monia par‐
haita kavereitani. Sokkopingis- ja maalipallotree‐
neissä, Näkövammaisten liiton leireillä ja muissa
tapahtumissa on aina huikea yhteishenki. Tunsin
olevani osa porukkaa jo ensimmäisestä kesäleiris‐
täni lähtien, vaikken etukäteen tuntenut ketään
kunnolla.

Viime vuoden Nuorisotoimen leiri jäi koronan takia
välistä. En usko, että olen ainoa, jota se jäi harmitta‐
maan. Tänä vuonna leiri onneksi toteutui. Viikko
oli huippu, mutta viimeisinä päivinä ilmeni korona‐
tartuntoja. Kaikki leirillä olleet joutuivat karantee‐
niin ja monet – minä mukaan lukien – saivat tar‐
tunnan. Siitä huolimatta leiri oli sen arvoinen.

Eristyksissä kävi taas kuitenkin selväksi, kuinka
mahtavaa porukkaa ”näkkärit” ovat. Juttuseuraa
riitti yötä päivää. Ohjaajat keksivät tekemislistoja,
oli näkkäriajoja eli järjestettyjä videotapaamisia jne.

Ei ole niin väliä, mistä kaverinsa löytää. Kun on
joku, kenen kanssa nauraa ja itkeä, niin se on upeaa.
Jos taas kavereista on pulaa, kannattaa rohkeasti
tulla mukaan tutustumaan kaikkiin näkkärien
tapahtumiin!
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Näkövammaisten liiton uusi sosiaaliturvapäällikkö Ulla

Hannula, lapsi- ja perhetyön asiantuntija Annika

Tyynysniemi sekä oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Jaana Engblom keskustelivat kesäkuussa uudesta laa-

jennetusta oppivelvollisuudesta sekä näkövammaisten

lasten sosiaaliturvasta.

Laajennettu
oppivelvollisuus
on vielä mysteeri

S
yksystä 2021 voimaantule‐
van laajennetun oppivelvol‐
lisuuden ideana on, että

jokainen peruskoulun päättävä
nuori suorittaa toisen asteen kou‐
lutuksen. Mitä tämä tarkoittaa
näkövammaisille nuorille ja
heidän perheilleen?

Annika Tyynysniemi: Laajennettu
oppivelvollisuus ei tule ainakaan
tällä hetkellä muuttamaan käytän‐
töjä. Nuorella on edelleen oikeus
vammaispalvelulain mukaisiin kul‐
jetuksiin sekä opintojen tueksi
annettuihin avustajapalveluihin.
Aika näyttää, mitä erilaisia palve‐
luita tarvitaan uuden tilanteen
myötä ja kuka kyseiset palvelut
tuottaa.
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AT: On tilanteita, joissa kunnan
sosiaalityöntekijä on voinut antaa
esimerkiksi vanhemmalle puheli‐
mitse kielteisen päätöksen vaikkapa
vapaa-ajan avustajasta. Perusteluna
on ollut, ettei heillä ole ollut tapana
myöntää sellaista.
Tällöin vanhemmat luopuvat hel‐

posti koko hakuprosessista, koska he
ajattelevat, ettei palvelua voi saada.
Päätöksiä ei voi kuitenkaan koskaan
tehdä puhelimitse, vaan asioita kan‐
nattaa hakea aina kirjallisesti. Tällöin
päätöskin tulee kirjallisena, jonka
jälkeen se on myös valituskelpoinen.
Kouluissa ilmenevät ongelmat liit‐

tyvät mm. koulunkäyntiavustajan
saamiseen, Valterin palvelujen
myöntämiseen, opetuksen puutteelli‐
siin järjestelyihin tai miten näkö‐

vammaista lasta koskeva tieto kulkee
eri opettajien kesken. Kun vanhem‐
mat ottavat meihin yhteyttä näissä
asioissa, ryhdymme käymään kes‐
kusteluja oppilaitosten kanssa. Reit‐
tejä on useita. Joskus pelkkä puhelin‐
soitto riittää asioiden korjaamiseksi,
joskus joudumme tekemään enem‐
män töitä.
Järjestämme tänä syksynä yhteis‐

työssä Valterin kanssa huoltajille
suunnatun koulutuksen, joka liittyy
nimenomaan erityisen tuen päätök‐
seen sekä siihen liittyvään pedagogi‐
seen selvitykseen ja vanhempien
kuulemiseen.
UH: Olennaista olisi, että van‐

hemmat pystyisivät erittelemään
hakemuksissa, miten heidän tilan‐
teensa poikkeaa terveen lapsen tilan‐
teesta. Tähän KHO:kin vetoaa pää‐
töksissään.
JE: Peruslähtökohtana on hyvin

tehty ja perusteltu hakemus. Siihen
kannattaa satsata. Esimerkiksi henki‐
lökohtaisen avun hakemiselle löytyy
hyvin tietoa Näkövammaisten liiton
ja assistentti.info -nettisivustoilta.

Näkövammaisen lapsen arjen suju‐
misessa on mukana oman perheen
lisäksi kunta, koulu, sairaalat ja
Kela. Pitäisikö palveluviidakkoa
karsia, ja mistä vanhemmat saavat
parhaiten tietoa?

AT: Sairaalan kuntoutusohjaajat ovat
tärkeässä asemassa tiedon jakajina ja
eri palveluihin ohjaamisessa. Me
puolestamme pyrimme jakamaan
sekä kuntoutusohjaajille että per‐

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija
Jaana Engblom uskoo, että laajen-
nettu oppivelvollisuus parantaa vähi-
tellen näkövammaisten työllisty-
mistä.

Jaana Engblom: Apuvälineasioi‐
hinkaan ei tule varmasti muutosta.
Uskoisin, että uudistus parantaa
pidemmällä tähtäimellä näkövam‐
maisten nuorten työllistymistä.
Meillä on tutkimustietoa siitä, että
mitä korkeampi koulutustaso, sen
varmempaa on näkövammaisten
työllistyminen. Tutkintoon valmen‐
tava TUVA-koulutuskin mietityttää:
kuka sitä lopulta järjestää ja minkä‐
laiseksi sen sisältö muotoutuu.
Koulutuksen eräs ongelma tähän

mennessä on ollut oppimateriaalien
muokkaaminen saavutettavaan
muotoon.
Ulla Hannula: Laajennettu oppi‐

velvollisuus tai soteuudistus uusine
sotealueineen ovat meille vaikuttami‐
sen paikka. Tulevat vuodet ovat tässä
mielessä ratkaisevia.

Vanhempia uuvuttavat sosiaalitur‐
vaan liittyvä tiedonhaku ja hakemi‐
set. Päätökset tuntuvat heistä usein
mielivaltaisilta.

AT: Huoltajat eivät aina tiedä, min‐
kälaisiin palveluihin heidän näkö‐
vammaiset lapsensa ovat oikeutettuja
ja miten niitä haetaan. Sen lisäksi
kunnissa tehdään hyvin vaihtelevia
päätöksiä. Sekin, miten vanhemmat
osallistetaan lapsen palvelujen suun‐
nitteluun, vaihtelee. Vammaispalve‐
luissa eräs toistuva ongelma on hen‐
kilökohtaisen avustajan saaminen
lapsen vapaa-ajalle. Monessa kun‐
nassa koko asia on täysin vieras.
JE: Toivottavasti erot tasaantuvat,

kun soten hyvinvointialueet toteutuvat.

Koulutuksen eräs ongelma tähän mennessä on ollut oppi-
materiaalien muokkaaminen saavutettavaan muotoon.”
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heille tietoa eri palveluista. Korona-
ajan digiloikka on ollut tässä suh‐
teessa puolellamme, ja tietoa on
voitu jakaa jopa enemmän kuin lähi‐
koulutuksissa.
UH: Voi olla, että uudet soten

hyvinvointialueet helpottavat palve‐
luviidakon hahmottamisessa, kun
kokonaisuus on paremmassa hallin‐
nassa. Parhaillaan puhutaan siitä,
miten ihmiset saadaan oikean tiedon
lähteille. Voi olla, että avuksi otetaan
jonkinlainen segmentointi.
JE: Tulevaisuuden palvelujärjestel‐

män asiantuntijoilta, palveluohjaa‐
jilta, odotetaan paljon. Toivottavasti
palveluohjaajiksi saadaan riittävän
kokenutta väkeä.
AT: Järjestöjen merkitys tiedon

tuottajina korostuu uudessa sotessa.
Toivoisin, että tiedon avulla pystyt‐
täisiin ennalta ehkäisemään hankalia
tilanteita ja epäoikeudenmukaisia
päätöksiä. Ettei jouduttaisi tilantee‐
seen, jossa kielteisiin päätöksiin liit‐
tyvät pitkät muutoshakuprosessit
kuormittavat perheen tilannetta enti‐
sestään.

Yksilöllinen harkinta, miksi se on
niin hankala asia?

JE: Kunnat käyttävät yksilöllistä har‐
kintaa myöntäessään erilaisia palve‐
luja. Harkinnanvaraisuus ei ole vält‐
tämättä huono asia, jos sosiaalityön‐
tekijä osaa käyttää sitä asiakkaan
eduksi. Tästäkin on esimerkkejä.
UH: Käytännössä yksittäisellä

sosiaalityöntekijällä ei useinkaan ole
aikaa tai osaamista ratkoa näkövam‐

maisen lapsen perheen asioita. Van‐
hemmille sosiaalipalvelut taas mer‐
kitsevät palveluviidakkoa, jonka
kaikkia mahdollisuuksia ei tunneta.
Järjestöjen tehtävänä on täyttää
tähän jäävää osaamisvajetta.
AT: Viranomaisilla on velvollisuus

neuvoa näkövammaisten lasten van‐
hempia erilaisten palvelujen hakemi‐
sessa. Törmäämme usein siihen, että
velvollisuutta ei käytetä.

Miksi jo 16-vuotiaita näkövammai‐
sia nuoria yritetään saada eläk‐
keelle? Entä miten itsenäisen
elämän opettelun pitäisi tapahtua?

JE: Minun on hyvin vaikea ymmär‐
tää, mikä voi olla Kelan motivaatio
tarjota eläkkeitä jo 16-vuotiaille.
UH: Selvää on, että näkövammai‐

nen nuori tarvitsee monenlaista
tukea opiskelussa ja yhä vaativam‐

massa työelämässä. Eläkkeelle jäämi‐
nen ei voi koskaan olla hyvä ratkaisu.
Eläkkeen takana vaanii myös köy‐
hyyttä. Järjestönä haluamme, että
näkövammaiset nuoret opiskelevat ja
työllistyvät.
JE: Nuoret tarvitsevat paljon tieto‐

teknisiä ja myös sosiaalisia taitoja
pärjätäkseen työelämässä. Itsenäi‐
sestä elämästä selviäminen ei ole
helppoa varsinkaan silloin, jos
nuoria on paapottu liikaa.
AT: Itsenäistä elämää pitäisi

päästä opettelemaan läpi elämän.
Ylipäätään näkövammainen lapsi ja
nuori tarvitsee paljon oikea-aikaista
tukea ja sen taakse osaavaa ammatti‐
henkilöstöä. Ammattihenkilöstöllä
tulisi olla oikeus päästä koulutuksiin
helposti. Huonossa tapauksessa voi
käydä niin, että lapsi ja nuori luis‐
kahtaa alisuoriutujan tielle jo var‐
hain.
Kuntoutuksen tarve ei lopu siihen,

kun lapsi täyttää vaikkapa 12 vuotta.
Kun perheen nuori on 15- tai 16-
vuotias, sekin voi olla hyvä paikka
mennä kuntoutukseen. Siellä voi‐
daan harjoitella vähän itsenäisempää
elämää.
UH: Perheet näyttävät taas hakeu‐

tuvan kuntoutukseen kiitettävästi.
Jossain vaiheessa vaikkapa interne‐
tissä saatu vertaistuki otti kuntou‐
tuksen roolia. Tällä hetkellä saattaa
olla niin, että erilaiset verkostot jopa
ruokkivat kuntoutukseen mene‐
mistä. Kun jokin perhe on saanut
kuntoutuksesta positiivisia koke‐
muksia, leviää sanoma nopeasti
verkon kautta.

Lapsi- ja perhetyön asiantuntija
Annika Tyynysniemen mukaan uusi
laajennettu oppivelvollisuus ei
muuta ainakaan toistaiseksi näkö-
vammaisen nuoren elämän käytän-
töjä. Aika näyttää, minkälaisia uusia
palveluja mahdollisesti tarvitaan.

Toistuvana ongelmana on henkilökohtaisen avustajan
saaminen lapsen vapaa-ajalle.”
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N
askali ilmestyy neljä kertaa
vuodessa noin 50-sivuisena
pistevihkona. Yksi lehden

jutuista on kirjoitettu harvalla rivivä‐
lillä nuorempia lukijoita varten, muut
ovat tavallista tiheää pistetekstiä.
Yhteen lehteen mahtuu arviolta kah‐
deksan juttua.
Tuore päätoimittaja Pihka Aalto‐

nen on 21-vuotias äidinkielen opis‐
kelija Jyväskylän yliopistosta. Opiske‐
lut ovat hyvällä mallilla, sillä kandi‐
vaihe on jo ohitettu ja sivuaine histo‐
ria edistyy hyvin.
– Koronavuoden olen ollut kotona

Hartolassa opiskelemassa etänä,
mutta tarkoituksena on palata Jyväs‐
kylään elokuussa. Jyväskylä on
mukava opiskelukaupunki, jossa
näkövammaisen on suhteellisen
helppoa liikkua.
Pihka Aaltonen on ollut sokea syn‐

tymästään saakka.
– Minulla on ollut hyvin aikaa

tottua siihen, hän naurahtaa.

Pistekirjoja ei kannata
unohtaa
Kulunut vuosi on sujunut Pihka Aal‐
toselta vauhdikkaasti, sillä hän on 9-
kuukautisen collie-pennun omistaja.
– Koirani on hyvin aktiivinen ja

liikun hänen kanssaan tosi paljon eri‐

Näkövammaisten lasten pistelehti Naskali on saanut

uuden päätoimittajan Pihka Aaltosesta.

Naskalilla uusi
päätoimittaja

tyisesti metsässä. Koira bongailee
uusia pienempiä polkuja, joita en itse
huomaisi. Voin myös juosta koiran
kanssa. Pidän siitä todella paljon.
Tuoreen koiraharrastuksen lisäksi

päätoimittaja on ratsastanut 10
vuotta. Hän myös kuuntelee musiik‐
kia, kirjoittaa ja lukee.
– Olen iloinen Naskali-lehden

päätoimittajuudesta. Se sopii minulle
hyvin, kun voin tehdä lehteä vapaasti
etänä missä vain.
Tätä haastattelua tehtäessä päätoi‐

mittaja tekee ensimmäistä Naskaliaan.
– Naskali on tarkoitettu 7–12-vuo‐

tiaille alakoululaisille. Toivoisin, että

Naskali voisi lisätä lasten kiinnos‐
tusta kirjoja ja pisteillä lukemista
kohtaan. Sekä ääni- että pistekirjoja
löytyy tosi hyvin, ja niitä voi käyttää
helposti vaikkapa lomittain. Lapsena
äiti lainasi minulle saman tyylisiä
pistekirjoja, joita olin kuunnellut
aikaisemmin, kuten heppakirjoja ja
pottereita. Tuntui aina mukavalta,
kun sain uuden pistekirjan.
Hän oppi lukemaan pisteillä esi‐

koulussa ja piti siitä heti.

Mukaan myös lasten
tiedejuttuja
Pihka Aaltonen pyrkii kirjoittamaan
lehteensä mielenkiintoisia juttuja,
joita 7-vuotias voi jo ymmärtää ja
samalla 12-vuotiaskin saisi niistä
vielä jotain irti. Tehtävä ei ole aivan
helppo. Tulevat aihepiirit liittyvät
varmasti mm. erilaisiin harrastuk‐
siin, eläimiin ja vaikkapa välipala‐
kokkailuihin, jota voisi samalla har‐
joitella.
– Olen myös ajatellut ottaa

mukaan jotain lapsia kiinnostavia
tiedejuttuja vaikkapa avaruudesta.
Lehteen on tarkoitus saada myös

lukijoiden omia kirjoituksia.
Sokeus ei ole juuri vaikeuttanut

tulevan äidinkielen opettajan opis‐
keluja.
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– Kun suunnilleen kaikki on digi‐
taalista ja netissä, on opiskelu yleensä
hirmu kätevää. Joskus jokin kirja on
vain paperimuodossa, mutta opettajat
ovat olleet hyvin joustavia sen suh‐
teen, että olen voinut korvata sen digi‐
muodossa olevalla toisella teoksella.
Joskus esimerkiksi joidenkin kaa‐

vioiden kääntäminen tekstimuotoon
voi tuottaa päänvaivaa.
– Pitää vain yrittää olla kärsivälli‐

nen, kun hakee oikeaa ohjelmaa, jolla
saisi aineistot saavutettavaan muo‐
toon.
Pihka Aaltonen on myös tottunut

oppimaan kuuntelemalla.
– Joskus teen myös tietokoneella

muistiinpanoja, joita kuuntelen ruu‐
dunlukuohjelman kautta myöhem‐
min. Toinen tapa on kerrata oppi‐
maansa samalla kun kuuntelee. Näin
teen varsinkin historiaa opiskellessa.
Hän kertoo, että ei tätä nykyä käytä

niin paljon pisteitä kuin lukiossa
pitkän matematiikan opiskelijana.
– Pistekirjoituksen käyttö riippuu

varmasti myös opintosuunnasta. Jois‐
sain matemaattisissa aineissa niitä
tulisi varmasti käytettyä enemmän.
Joskin ruotsin kielen kursseilla
minulla oli pisteistä paljon hyötyä,
pelkkä kuunteleminen ei siinä riittä‐
nyt.

Pihka Aaltonen toivoo Naskalin lisää-
vän lasten kiinnostusta kirjoja ja pis-
teillä lukemista kohtaan.

Samalle kartalle lapsen kanssa
Kohti lapsen näköistä osalli-
suutta -verkkojulkaisussa 24
ammattilaista jakaa parhaat
vinkkinsä siihen, miten lapsen
osallisuutta voi vahvistaa käy-
tännön tekojen avulla.

Pelastakaan Lapset ry:n viime
toukokuussa julkaisema verk-
kojulkaisu on suunnattu kaikille
lapsia kohtaaville aikuisille, eri-
tyisesti ammattilaisille. Teok-
sessa lähestytään lapsen
elämää ja osallisuuden koke-
muksia lapsille merkityksellis-
ten paikkojen ja palveluiden
kautta.

Julkaisu liittyy Pelastakaa Lap-
set ry:ssä toteutettuun Arjesta
voimaa -kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut edistää
myönteisen tunnistamisen näkökulmaan pohjautuvia, 4–12-vuotiai-
den lasten osallisuutta vahvistavia toimintatapoja.

Kirjoittajina teoksessa on käytännön ammattilaisia, tutkijoita ja koke-
mustoimijoita.

Teos kumpuaa myönteisen tunnistamisen asenteesta ja sosiaalipe-
dagogisesta osallisuusajattelusta, jotka yhdessä lapsen oikeuksien
kanssa luovat vahvan perustan lapsen näköiselle osallisuudelle.
Olennaista myönteisen tunnistamisen mukaisessa ajattelussa on se,
että lapsi pyritään näkemään sellaisena kuin hän kokee itse ole-
vansa, ilman ulkopuolelta tulevia määritelmiä. Tämä tapahtuu avoi-
men tutustumisen kautta. Tutustumisessa lapselle syntyy mahdolli-
suus kertoa asioista itselleen luontevalla tavalla, ja aikuiselle tulee
mahdollisuus tavoittaa lapselle tärkeitä asioita, päästä ”samalle kar-
talle”.

Lasten ikä sekä halu tutustua lapsiin mahdollisimman avoimesti
edellyttävät ammattilaisilta kykyä sietää epävarmuutta ja luopua
kysymyspatteristoista ja haastattelurungoista. On pitänyt siirtyä
aikuismukavuusalueelta lapsimukavuusalueelle, joka sekin on muo-
dostunut erilaiseksi eri lasten kanssa.

Teoksen on toimittanut Pelastakaa Lapset ry:n työntekijät Hanna
Tulensalo, Reetta Kalliomeri sekä Janica Laimio. Kuvittajana on toi-
minut Sanna Pelliccioni.

Katso linkki:
pelastakaalapset.fi/uutiset/kohti-lapsen-nakoista-osallisuutta-kirja-julkaistu

Hanna Tulensalo,
Reetta Kalliomeri ja

Janica Laimio (toim.)

Saan olla oma itseni, 
kuulun joukkoon, 

saan huolenpitoa ja rakkautta 
sekä pystyn osallistumaan ja vaikuttamaan 

minulle tärkeisiin asioihin.

Näihin toiveisiin tiivistyy monen lapsen ajatus hyvästä elämästä ja 
lapselle merkityksellisestä osallisuuden tunteesta. Miten me aikuiset 
voimme erilaisissa kohtaamisissa ja palveluissa omalla toiminnal-
lamme vastata näihin lasten esiin nostamiin tarpeisiin? Teos tarjoaa 
näkökulmia siihen, mitä lapsen näköinen osallisuus on ja käytännön-
läheisiä vinkkejä, miten lapsen hyvää oloa voi vahvistaa.

Teos on suunnattu kaikille lapsia kohtaaville aikuisille, erityisesti 
ammattilaisille. Teoksessa lähestytään lapsen elämää ja osallisuuden 
kokemuksia lapsille merkityksellisten paikkojen ja palveluiden kaut-
ta. Kirjoittajina teoksessa on käytännön ammattilaisia, tutkijoita ja 
kokemustoimijoita. Heistä jokainen on pysähtynyt erityisesti sen ää-
reen, mitä on lapsilta ja lasten kanssa oppinut.

Pelastakaa Lasten kehittämistyö lasten kanssa on ollut sytykkeenä 
teoksen syntymiselle ja kirjan rakenne pohjautuu lapsilta opittuun. 
Teos kumpuaa myönteisen tunnistamisen asenteesta ja sosiaalipeda-
gogisesta osallisuusajattelusta, jotka yhdessä lapsen oikeuksien kanssa 
luovat vahvan perustan lapsen näköiselle osallisuudelle.

Pelastakaa Lapset ry
Kansi: Sanna Pelliccioni
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E
nsitieto liitetään tilanteeseen,
jossa lapsen vammaisuudesta
tai sairaudesta kerrotaan van‐

hemmille. Ensitieto voidaan ymmär‐
tää myös laajemmin, jolloin se koskee
pidempää aikaa perheen elämässä.
Ensitieto tulisi antaa perheille niin,

että tilanne jää mieleen rauhallisena
ja turvallisena kohtaamisena. Per‐
heille tulee silloin tunne, että he eivät
jää asian kanssa yksin ja että tukea on
saatavilla alusta asti.
Irlantilainen ensitietosuositus,

Informing Families of their Child´s
Disability, on yksi toimintamalli ensi‐
tiedon antamiseen. Toimintamalli on
laajan tutkimustyön pohjalta laadittu
näyttöön perustuva asiaa koskeva
suositus. Vanhemmat ja terveyden‐
huollon ammattilaiset ovat olleet
yksimielisiä siitä, että malli ja siihen
perustuva koulutus ovat parantaneet
ensitiedon laatua. Suomessa ensitie‐
toverkosto käännätti suosituksen
suomen kielelle vuonna 2014.

Kokemukset ensitiedosta jopa
karuja
Suomalaiset sairaanhoitajaopiskelijat
Senni Leppä-Aho ja EmmaHaapala
ovat vastikään saaneet valmiiksi
opinnäytetyön, jonka tarkoituksena
on selvittää, millaisia kokemuksia

Tieto oman lapsen näkövammasta voi olla vanhemmille järkytys. Tiedon ja tuen tarve

myös jatkuu heti ensitiedon saamisen jälkeenkin. Vaikeasta asiasta kertominen voi

olla myös hoitohenkilökunnalle hyvinkin hankalaa.

Ensitiedon antamista
syytä kehittää

SENNI LEPPÄ-AHO ja EMMA HAAPALA

perheillä on ensitiedon saamisesta
terveydenhuollossa ja mitä perheet
itse olisivat tässä tilanteessa hoito‐
henkilökunnalta toivoneet.
Opinnäytetyön tavoitteena on, että

hoitohenkilökunta voi käyttää sen
tuloksia kehittäessään omaa ammat‐
titaitoaan ensitietoa antaessaan. Toi‐
sella opinnäytetyön tekijällä on näkö‐
vammainen lapsi ja näin ollen omaa‐
kin kokemusta ensitiedon saamisesta
vanhempana.
Tekijät saivat opinnäytetyöhön 13

vastausta. Tutkimus oli kvalitatiivi‐

nen, ja kaikilla tutkimukseen osallis‐
tuneilla perheillä oli kokemusta ensi‐
tiedon saamisesta. Opinnäytetyö teh‐
tiin yhteistyössä Näkövammaiset
lapset ry:n kanssa. Myös yhdistyk‐
sessä tiedetään, että perheiden koke‐
mukset ensitiedon saamisesta ovat
hyvinkin karuja.

”Ikävä kokemus”
Tutkimuksen mukaan suurin osa
perheistä koki, että ensitiedon anta‐
misessa oli puutteita ja että he olivat
kokeneet ensitiedon saamisen shok‐

Senni Leppä-Aho ja Emma Haapala.
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kina. Tapa, millä tieto kerrottiin, jär‐
kytti, lamaannutti ja aiheutti jopa lie‐
västi traumaattisen kokemuksen. He
käyttivät myös sanoja “pelottava, jär‐
kyttävä, huono ja kylmä” kuvailles‐
saan saamaansa ensitietoa.
Vastaajista osa oli sitä mieltä, että

hoitohenkilökunta ei osannut koh‐
data vanhempia oikein tilanteessa,
jossa kerrottiin ensimmäisen kerran
lapsen silmäsairaudesta. Jotkut van‐
hemmista kokivatkin, että he jäivät
asian kanssa yksin eivätkä saaneet
riittävästi tukea. Vanhempien mie‐
lestä heidän tunteitaan ei osattu ottaa
tarpeeksi huomioon. Heidät jopa yri‐
tettiin saada nopeasti tilanteesta pois,
etteivät he esittäisi liikaa kysymyksiä
lapsensa tilasta.
Myös saatu tieto oli puutteellista,

sillä lapsen tilanne saatettiin vain
todeta. Perheistä suurin osa katsoi
myös, että sisaruksia ei otettu ensi‐
tietotilanteessa mitenkään huo‐
mioon. Niinpä vanhemmat joutuivat

itse kertomaan tilanteesta muille
sisaruksille.

Miten jatkaa tilanteesta
eteenpäin
Perheet esittivät erilaisia käsityksiä
siitä, mitä hoitohenkilökunnan olisi
hyvä ottaa huomioon ensitiedon
antamisessa. Osa perheistä oli nimit‐
täin kokenut koko tilanteen odotta‐
mattomana. Myös lääkäri saattoi olla
yllättynyt.
Perheet toivoivat hoitohenkilö‐

kunnan ottavan vanhempien havain‐
not lapsesta tosissaan sekä huolehti‐
van samalla siitä, että näkövammai‐
nen lapsi saisi tarvittavat palvelut.
Hoitohenkilökunnan pitäisi myös

varmistaa, että vanhemmat ovat
ymmärtäneet oikein diagnoosiin liit‐
tyvät vaikeat asiat. Myös parempia
vuorovaikutustaitoja odotettiin. Nyt
tiedot kerrottiin kuin töksäyttämällä,
jolloin asiat jäävät helposti epämää‐
räisesti roikkumaan. Hoitohenkilö‐

kunnalta toivottiin näkemystä siitä,
miten tästä tilanteesta jatketaan
eteenpäin. Tyhjän päälle perheitä ei
saa jättää.

Kuunteleminen,
kiireettömyys
Useampi perhe oli sitä mieltä, että
hoitohenkilökunnan ja perheen koh‐
taamisessa oli puutteita nimenomaan
tunnetasolla. Lapsen sairautta koske‐
vat tiedot tulisikin antaa vanhem‐
mille aina kirjallisena, koska kaikkea
ei pysty muistamaan jälkikäteen.
Myös kriisihoito tai ainakin kuun‐

televien ihmisten saaminen paikalle
koettiin tärkeäksi asiaksi. Perheet
kertoivat kokeneensa, että myös lää‐
käri oli vaivautunut tilanteessa eikä
osannut kohdata perhettä. Myös kii‐
reettömyys ja lapsen sairauteen liitty‐
vien ennusteiden pois jättäminen oli‐
sivat tärkeitä asioita näissä tapaami‐
sissa.
On myös tärkeää, että ensitietoa ei

anneta puhelimitse. Lisäksi tiedon
antajan täytyisi valmistautua van‐
hempien kohtaamiseen ennalta eikä
ainakaan hämmästellä asiaa yhdessä
vanhempien kanssa

Ensitieto tarkoittaa tietoa, joka
annetaan perheelle, kun van-
hemmat kohtaavat lapsen tai
sikiön vammaisuuden tai sai-
rauden. Ensitieto voidaan käsit-
tää ensimmäiseksi tilanteeksi,
jossa lapsen vammaisuudesta
tai sairaudesta kerrotaan, tai
se voidaan käsittää laajemmin,
jolloin ensitietoa annetaan
pidemmän ajan kuluessa per-
heen elämässä. Jokainen ensi-
tietotilanne on ainutkertainen.

MITÄ ENSITIETO ON?

Opinnäytetyön johtopäätöksenä on, että ensitiedon antamista perheille
tulisi kehittää yhä perhelähtöisemmäksi. Perheitä ei pidä jättää yksin
ensitiedon antamisen jälkeen, vaan heitä tulisi tukea ja heidän kysymyk-
siinsä vastata. Ensitietotilanteessa koko perhe tulee kohdata ammatti-
maisesti ja huolehtia siitä, että suositusta noudatetaan. Perheen tulee
saada myös kaikki mahdollinen tuki, johon heillä on oikeus.

Tietoa ensitiedosta ja sen tärkeydestä ja merkityksestä perheelle
tulisi jakaa hoitoyksiköihin nykyistä enemmän. Hoitohenkilökunnan
koulutusta ensitiedon antamiseen olisi hyvä lisätä ja täydentää sitä
säännöllisesti uusien tutkimustulosten valmistumisen myötä, jotta per-
heiden tieto asiasta saataisiin pysymään ajantasaisena.

Kohti perhelähtöisempää ensitietoa

Suurin osa perheistä koki, että
ensitiedon antamisessa oli puutteita.”
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Yläkoulu ja korona

M
eillä alkoi nyt viimeisen kerran yläkoulu.
Kahdesti olemme sen jo läpikäyneet, mutta
kovin erilaisissa tunnelmissa. Esikoinen sai‐

rasti koko yläasteen ja suoritti sitä lähinnä poissaole‐
vana. Keskimmäisen yläkoulusta en juuri muista
mitään. Hän jäi näkymättömänä siskonsa sairauden
varjoon. Nyt ”vauvamme” on yläkouluikäinen ja vah‐
vasti myös teini. Kolmannen kohdalla sentään tietää
jo mitä teiniys tuo tullessaan. Hiukan naurattaa, kun
kuulee isoveljen kertovan kauhutarinaa vintille nos‐
tetusta huoneensa ovesta. Sinne se joutui, kun pauk‐
kui liian usein kovin äänekkäästi.

Kevään Valteri-viikko vaihtui muutamaksi lähiope‐
tuspäiväksi Ruskiksella. Hyvä edes niin, jotta
saimme apuvälinelausunnot, vaikka muuten odo‐
tettu jakso peruuntui. Kelalle on annettava kunnia‐
maininta. Keskusteltuaan apuvälineen käytöstä ja
tarpeellisuudesta vanhempien kanssa, heiltä tuli
päätös ja laite aivan ennätysvauhtia. Poika sai kan‐
nettavan taulutv:n ja sen mukana tabletin.

Koronatilanne ratkesi aavistuksen kurjalla tavalla,
kun poika toi näkövammaisten nuorten leiriltä koro‐
nan mukanaan. Elimme kahden viikon ajan jaettua
taloutta kotonamme. Pojalle annettiin käyttöön ylä‐
kerta ja me vanhemmat hajaannuimme alakertaan.
Nukuimme eri huoneissa estääksemmemolempien
vanhempien yhtäaikaisen sairastumisen. Isoveli toi

paremman näytönohjaimen pojan koneeseen, ruo‐
kahuolto toimi huoneen ovelle ja vanhemmatkin
pysyivät poissa ovelta. Pojalla oli näin kesän paras
kaksiviikkoinen. Suurimmat vammat taisivat
syntyä, kun poika piti irrottaa pelikoneesta.

Yleisen koronatilanteen ohella kuopuksen yläas‐
teelle siirtymistä on varjostanut jonkinasteinen epä‐
luottamus koulua kohtaan. Ensimmäinen vääntö
piti käydä kuljetuksista, kun koulu jätti ilmoitta‐
matta pojan aamuaikataulut kuljetusyhtiölle. Reh‐
tori ehdotti ratkaisuksi, että poika jäisi pois aamun
ensimmäiseltä tunnilta koko elokuun ajan. Erikoi‐
nen ehdotus. Onneksi viranhaltijat opetusvirastossa
olivat toista mieltä ja asia saatiin ratkaistuksi.

Erilaisia käänteitä on taas mahtunut tämän uuden
elämänvaiheen alkuun, mutta jos niitä tarkastelee
kokonaisuutena, niin itse asiassa kaikkihan meni
erinomaisesti. Korona on nyt sairastettu lievin
oirein eikä siis tarvitse pelätä tartuntaa. Meidän
vanhempien rokotusten tehot tuli koeponnistettua
ja säästyimme sairastumiselta. Poika muistelee
kahden viikon rajoittamatonta peliaikaa haikeu‐
della ja leirillä oli ollut mukavaa. Saimme apuväli‐
neet ajoissa ja kuljetuksia säätäessämme saimme
muistuteltua koulua muistakin tärkeistä asioista.
Lopputuloksena kaikki on siis hyvin – toivottavasti
teilläkin.



35S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 1 35S i l m ä t e r ä 3 / 2 0 2 1

N
äkövammaisten liiton Minun
näköinen mieli -hankkeen
puhelinringit alkoivat oikeas‐

taan koronapandemian myötä.
– Olimme luoneet siihen mennessä

patavalmennuksen, mutta kun selvisi,
että ihmiset eivät voineet tavata toisi‐
aan kasvokkain, käynnistimme puhe‐
linringit, johon mahdollisimman
moni näkövammainen voisi osallis‐
tua, kertoo hankkeen koordinaattori
ja valmentaja Jutta Saanila.
– Uskon, että myös nuoret tarvitse‐

vat rinkiä, jossa he voivat luottamuk‐
sellisesti keskustella mieltä painavista
asioista, jotka on hyvä sanoa ääneen
juuri siinä tilanteessa.
Kyseessä on ensimmäinen nimeno‐

maan nuorille tähdätty puhelinrinki.
– Olemme tähän mennessä järjes‐

täneet jo kymmeniä erilaisia näkö‐
vammaisten rinkejä. Toisinaan ringin
osanottajat keksivät seuraavan tapaa‐
misen teeman, joskus sen tekee puhe‐
linringin kokoonkutsuja.
Nuorten puhelinringin vetäjä on

Päivi, joka on ollut paljon tekemisissä
nuorten kanssa. Hän itse on sokea.
– Puhelinringissä edetään yleensä

hyvin nopeasti pinnalta syvemmälle.
Rinkiin osallistuminen tuo mielihy‐
vää, iloa ja usein myös helpotusta.

Pow wow -rinki on Pohjois-Amerikan intiaanien suuri perinteinen tanssijuhla ja koh-

taamisrinki. Sama nimi on annettu myös Minun näköinen mieli -hankkeeseen liitty-

välle näkövammaisten nuorten puhelinringille, joka kokoontuu viitenä peräkkäisenä

torstaina syyskuun lopusta lähtien.

Näkövammaisille
nuorille oma puhelinrinki

Minun näköinen mieli -hankkeen koordinaattori Jutta Saanila kertoo, että
puhelinringissä edetään yleensä hyvin nopeasti pinnalta syvemmälle. Rinkiin
osallistuminen tuo mielihyvää, iloa ja usein myös helpotusta.

Tärkeä asia ringissä on anonymiteetti,
mikä tarkoittaa, että mukaan voi tulla
vaikka vieraalla nimellä.

Ensin on teema
Hankkeen alkuperäisen patavalmen‐
nuk-sen ideana oli, että padan äärellä
opitaan havainnoimaan ajatuksia ja
löytämään tunne- ja kehoyhteys. Näi-
den avulla työstettäisiin padassa synty-
vää teemaa. Puhelinrinkien tarkoitus
on osittain sama, ”padan” korvaa vain
kännykkä tai vaikka teams-sovellus.

Puhelinringin tarkoituksena on
olla samalla turvallinen paikka tutus‐
tua uusiin nuoriin. Jaettujen koke‐
musten salassapitovelvoite on ehdo‐
ton.
– Liikkeelle lähdetään aina jostain

teemasta, joka voi olla esimerkiksi
apuvälineet, pandemia tai näkö‐
vamma ylipäätään. Ringissä herätel‐
lään uusia ajatuksia, käydään läpi
elämän hankaluutta ja erilaisia tun‐
teita. Pyrimme työstämään asioita
myös kehollisesti.
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Puhelinrinki saa itse päättää,
käytetäänkö tapaamisissa kännyk‐
kää tai esimerkiksi teams-sovel‐
lusta.
– Olen huomannut, että kynnys

tulla mukaan rinkiin saattaa olla
korkea, mutta rinkiläiset uskaltavat
luottaa ja avautua hyvinkin
nopeasti.
Jutta Saanila suunnittelee myös

läheispuhelinringin käynnistä‐
mistä. Siihen voisivat osallistua
näkövammaisten lasten vanhem‐
mat. Sopiva vetäjäkin ringille on jo
olemassa.

Tulossa on puhelinrinki
13–19-vuotiaille näkövam-
maisille nuorille.

- kokoontuu 5 kertaa
- on tunnin pituinen
- on luottamuksellinen.

Rinkiin osallistuu 5 ihmistä ja
kokoonkutsuja. Jokaisella on yhtä
paljon aikaa puhua. Keskustelun-
aiheena on nuorten valitsema oma
teema, mukana myös keskittymis-
harjoitteita.

Rinki kokoontuu viitenä torstaina
23.9. alkaen klo 19.

Tule mukaan!

Ilmoittautuminen:
Jutta Saanilalle 050-5339491 tai
jutta.saanila@nkl.fi

Minun näköinen mieli -hanke on
kolmen vuoden projekti, jolla tar-
jotaan näkövammaisille matalan
kynnyksen keinoja lisätä merki-
tyksellisyyttä ja hyvinvointia elä-
mään.

Pow wow -rinki

N
iina Laitisen ja Pirjo Turusen
fyysinen työpaikka on Valteri
Ruskiksella Helsingissä. Val‐

terin kaikki toimipisteet toimivat kui‐
tenkin tiiviissä yhteistyössä keske‐
nään.
– Lähiopetukseen tulevat näkö‐

vammaiset lapset ovat olleet hyvin
innokkaita aloittamaan koulunkäyn‐
tiä. He tietävät koronapandemiasta
paljon, ja osaavat olla varovaisia. Esi‐
merkiksi opettajan käyttämät maskit
saattavat olla heille silti ongelma, sillä
maski vaikeuttaa sosiaalisten tilantei‐
den tulkintaa, koska kasvojen ilmeet
eivät näy, sanoo Niina Laitinen.

Tukistartissa harjoitellaan
pisteitä
Ohjauskäyntejä ja tukijaksoja on pys‐
tytty järjestämään varsin hyvin pan‐
demia-aikana.
– Osa lähikoulujen, ohjaavien

opettajien, terapeuttien, avustajien
ja vanhempien välisistä tapaamisista
on toteutettu etäyhteyksien avulla.
Olemme saaneet vanhempia parem‐

Tärkeintä
koulunkäynnissä
on osallisuus
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavalla opetta-

jalla, erityisopettaja Niina Laitisella on takana syksyn

ensimmäiset näkövammaisten lasten ohjauskäynnit

pääkaupunkiseudun kouluissa. Sama koskee hänen

kollegaansa, erityisluokanopettaja Pirjo Turusta.

TIINA RUULIO

min mukaan tapaamisiin etänä, sillä
töistä irrottautuminen keskellä
päivää ei onnistu kaikilta, jatkaa
Niina Laitinen.
– Mikäli lapsen tukijakso on jou‐

duttu perumaan esimerkiksi karan‐
teenin vuoksi, voidaan jakso järjes‐
tää lapsi- ja koulukohtaisesti. Osa
tukijaksosta saatetaan toteuttaa
lapsen omassa koulussa. Myös
kunnat ovat joustaneet tilanteissa,
joissa ulkopuolisia ei ole päästetty
kouluihin. Verkosto- ja ohjauskäyn‐
tejä on järjestetty luovasti lähi- ja
etäyhteyksillä.
Eräs uudehko palvelu on mm.

pisteoppilaille tarkoitettu tukistartti.
Tavoitteena on lapsen kielellisten
valmiuksien vahvistaminen sekä
opiskelutaitojen tukeminen varhai‐
sessa vaiheessa, jotta alkava luku- ja
kirjoitustaito vahvistuu. Jos lapsi
asuu suhteellisen lähellä Valterin
toimipistettä, voidaan Valterista
käydä vaikka kerran viikossa kou‐
lulla harjoittelemassa pisteitä lapsen
kanssa yksilöllisesti lapsen tahtiin.
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koulunkäynnissä Byrokratia hidastaa
Valterin tarjoamat palvelut maksaa
kunkin lapsen kotikunta.
– Pyrimme kuntien kanssa

kumppanuuteen, jotta saamme
toteutettua palvelut mahdollisim‐
man joustavasti kunnan tarpeet
huomioiden. Kunnissakin on
eroja, joskus byrokratia on hidas‐
tanut asioiden etenemistä, kertoo
Niina Laitinen.

Kouluilla ja vanhemmilla on iso
merkitys siinä, minkälaisia palve‐
luja, apuvälineitä tai kouluun teh‐
täviä teknisiä muutoksia näkö‐
vammainen lapsi voi saada.
– Koulun kannattaa olla aktiivi‐

nen kuntapäättäjiin päin. Asioiden
käsittelyä edistää, kun koulu osaa
perustella, miten ohjauskäynnit ja
tukijaksot liittyvät oppimiseen ja
koulunkäyntiin.

Rehtorin tuki ja myönteinen
asenne näkövammaisen oppilaan
tarpeisiin merkitsee paljon. Rehtorin
osallistuminen nivelvaiheen yhteis‐
työpalavereihin on koettu hyväksi.
Kaikista näkövammaisen nuoren

tai lapsen koulunkäyntiin liittyvistä
asioista yhdeksi tärkeimmistä
nousee osallisuus.
– Kyse on siitä, miten lapsen osal‐

lisuus toteutuu eli miten hän tulee
kuulluksi, voi vaikuttaa ja kuuluu
porukkaan. Osallisuutta edistää
myös se, että voi käyttää esteettömiä
oppimateriaaleja.

Avustaja on tärkeä
Ongelmiakin on, kuten vaikka kou‐
lunkäynnin avustajien ja opettajien
vaihtuvuus tai perheen tiheät muut‐
tamiset, jolloin koulukin vaihtuu.
– Koulunkäynnin avustajista on

myös iso pula. Saattaa olla niin, että
kunta suostuu avustajan käyttöön,
mutta vakituista avustajaa ei heti
löydy, jatkaa Pirjo Turunen.
Opettajan ohella avustajalla on

merkittävä rooli siinä, minkälaiseksi
näkövammaisen lapsen koulupolku
muodostuu. Hänen pitäisi osata,
miten pysyä samaan aikaan takava‐
semmalla, ja kuitenkin myös olla
saatavilla.
Koulunkäynti voi kuormittaakin.
– Jotkut lapset saattavat ylisuorit‐

taa ja tehdä läksyjä pari kolmekin
tuntia illassa, minkä jälkeen äiti tulee
vielä auttamaan. Sanon aina, että läk‐
syjä ei kannata lukea liikaa vaan
pikemmin luottaa siihen, mitä lapsi
on jo oppinut. Ylipäätään koko päivä
ei saa olla näkövammaiselle lapselle
yhtä suorittamista. Häntä pitää joskus
auttaa ihan vain arjen taidoissa, jotta
hän ehtii koulussa muiden mukaan,
sanoo Niina Laitinen.

Koulun kannattaa olla aktiivinen
kuntapäättäjiin päin.”

Erityisluokanopettaja Pirjo Turunen (vas.) ja ohjaava opettaja, erityisopettaja
Niina Laitinen kertovat, että näkövammaiset lapset ovat aloittaneet koulun
tänä syksynä hyvin innokkaina.
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Kelan kurssihaku
Kela on julkaissut uudet kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskurssien verkkosivut, jonne on luotu
omat alasivut eri kursseille. Näkövammoilla on
myös oma verkkosivunsa.

Uusilla kurssien verkkosivuilla kerrotaan mm.
kurssien kohderyhmästä, tavoitteista ja toteutuk-
sesta. Jos kuntoutusasiat mietityttävät, juttelethan
siitä keskussairaalan näkövammaisten lasten kun-
toutusohjaajan tai lapsen hoitavan lääkärin kanssa.

Tutustu:
kela.fi/nakovammat-sopeutumisvalmennuskurssit
kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

Rohkeus-kirja
Näkövammaisten liiton Minun näköinen mieli
-hanke on julkaissut "Rohkeus – Tietoisuuden työ-
kalut valon ja varjon leikkiin" -kirjan. Se on kirjoi-
tettu erityisesti juuri näkövammautuneille henki-
löille sekä heille, joiden näkö on heikentymässä.
Kirja tarjoaa tukea näkövammautumisen kriisiin
sekä harjoituksia tilanteen hyväksymiseksi.

Kirjan ovat kirjoittaneet hankkeen hankekoordi-
naattori Jutta Saanila ja Kuntoutus-Iiriksen neu-
ropsykologi Liisa Lahtinen.

Kirja on luettavissa:
https://cms.nkl.fi/sites/default/files/2021-06/
Rohkeus-kirja.pdf

Näkövammaisen lapsen ohjaaminen
-etäkoulutus
Työskenteletkö näkövammaisten pienten lasten
kanssa? Kaipaatko tietoa näkövammaisuudesta?
Mietitkö miten ohjata näkövammaista lasta? Etä-
koulutus on suunnattu näkö- ja näkömonivammais-
ten alle kouluikäisten lasten kanssa työskenteleville
lähityöntekijöille.

Aika: 8.12.2021 klo 12–16
Paikka: Etäkoulutus Microsoft Teams -ympäristössä

Sisältö: Saat perustietoa näkövammaisuudesta sekä
vammaisen lapsen kehityksestä. Tutustut näkövam-
maisen lapsen erityispiirteisiin ja saat vinkkejä mm.
näönkäytön ja itsenäisen liikkumisen tukemiseen.
Luentojen antia syvennetään pienillä toiminnallisilla
harjoituksilla. Ennakkotehtävät lähetetään osallistu-
jille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Osallistumismaksu: 50 €/organisaatio
Samasta organisaatiosta voi osallistua useampi
henkilö samalla maksulla.
Lisätietoja: nkl.fi/fi/tapahtumat

Vammaiset nuoret
koronakeväänä 2020
Suomalaisten vammaisten nuorten koronaeristys-
kertomukset keväältä 2020 tuovat esille suurta vaih-
telua pandemiaelämään sopeutumisessa sekä vam-
maisuuden kokemuksessa koronaeristyksessä,
Vammaisen lasten ja nuorten tukisäätiön Vamlasin
kehittämispäällikkö Karoliina Ahosen ja yliopistotut-
kija Reetta Mietolan tuore tutkimus paljastaa.

Useissa vammaisten nuorten teksteissä koronae-
ristäytyminen ei johtanut suuriin muutoksiin nuoren
kokemuksessa itsestään tai vammaisuudestaan.
Muutamat kertomukset tekivät näkyväksi sen, kuinka
eristäytyminen jopa vähensi vammaisuuden koke-
musta kertojan elämässä. Joillakin nuorista eristäy-
tyminen on kuitenkin johtanut entistä syvempään
“sopeutumattomuuden” tunteeseen sekä korostanut
entisestään heidän vammaisuuden kokemustaan.
Tutkimuksen löydökset asettavat kyseenalaiseksi
vammaisuuden käyttämisen ensisijaisena tekijänä
vammaisten nuorten koronaeristyskokemuksia seli-
tettäessä. Vammaisten nuorten asettaminen yhdeksi
ryppääksi ei myöskään kunnioita nuorten omaa itse-
määrittelyä.

Lue https://vamlas.fi/tuore-tutkimus-vammaisten-
nuorten-koronakevatkokemuksista-julkaistu-lue-nyt/

ROHKEUS

Tietoisuuden 
työkalut 
valon ja varjon 
leikkiin

Jutta Saanila | Liisa Lahtinen
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

työelämäasiantuntijana. Hänen vastuualueeseensa
kuuluvat alle 30-vuotiaiden työelämä- ja opiskeluasiat.

Ohjaus- ja
valvontavastuu
laajenee

U
usi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan
1.8.2021. Lain ja oppivelvollisuuden laajenta‐
misen tavoitteena on koulutustason korotta‐

minen ja sitä kautta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen. Pelkän perusasteen koulutuksen varaan
jäävien työllistyminen on muuttunut koko ajan han‐
kalammaksi ja voidaan olettaa tämän trendin jatku‐
van, joten koulutusasteen nostolla pyritään myös
parantamaan työllistymistä pitkällä tähtäimellä.
Jotta mahdollisimman suurelle joukolle pystyttäi‐

siin takaamaan toisen asteen koulutus, tulee myös
ohjaus- ja valvontavastuuta perusasteen ja toisen
asteen välissä ajatella uudelleen. Mikäli nuori jää
ilman toisen asteen opiskelupaikkaa, hänen syrjäyty‐
misriskinsä kasvaa merkittävästi ja juuri tämän
riskin pienentämiseen tähdätään myös oppivelvolli‐
suuden laajentamisen avulla.
Ohjaus- ja valvontavastuu kuuluu oppivelvollisuus‐

koulutusta järjestäville tahoille eli käytännössä perus‐
opetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu‐
tuksen järjestäjille. Perusopetuksen järjestäjällä on
vastuu ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siihen asti,
kunnes oppivelvollinen tosiasiallisesti aloittaa opinnot
toisen asteen oppilaitoksessa. Tämän jälkeen ohjaus-
ja valvontavastuu siirtyy toisen asteen oppilaitokselle.
Mikäli oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa,
siirtyy ohjaus- ja valvontavastuu asuinkunnalle.

Osana oppivelvollisuuden laajentamista kehite‐
tään myös tehostettua henkilökohtaista oppilaanoh‐
jausta. Mikäli oppilas tarvitsee tukea pohtiessaan
toisen asteen jatko-opintoja, hänellä on mahdolli‐
suus saada tavanomaisen ohjauksen ohella myös
tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.
Edellä mainitun ohjauksen tarkoituksena on kehit‐
tää opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja varmistaa,
että oppilas tulee ohjatuksi parhaiten hänelle sopi‐
viin toisen asteen jatko-opintoihin.
Näkövammaisten koululaisten kannalta olisi tär‐

keää, että mahdollisimman moni pääsisi tehostetun
henkilökohtaisen oppilaanohjauksen piiriin perus‐
asteen 8. ja 9. luokalla. Näkövammaisten nuorten
ammatinvalinnassa ja jatko-opintoja suunniteltaessa
on syytä aina ottaa huomioon kokonaistilanne ja
kiinnittää opintopolkuun erityistä huomiota.
Edellinen huomioiden tehostetun henkilökohtai‐

sen oppilaanohjauksen pitkäjänteisempi ja syvälli‐
sempi luonne soveltunee hyvin näkövammaisten
koululaisten tarpeisiin. Olisi myös hienoa, jos ylä‐
koulussa tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaan‐
ohjauksessa nuorten verkostoilla ja lähipiirillä olisi
selkeä rooli. Esimerkiksi keskussairaalan kuntou‐
tusohjaajan, Valterin ohjaavan opettajan tai Näkö‐
vammaisten liiton työntekijän tuki voi olla oppilaan‐
ohjauksen kannalta merkittävä.
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S
okeain lasten tuki ry:lle on
avattu kesän aikana uudet
koti- ja Facebook-sivut sivut

sekä Instagram-tili. Sivuilla julkais‐
taan lomilla otettuja tunnelmakuvia
sekä ilmoitetaan tulevasta toimin‐

Sokeain lasten tuki ry:n toiminta on toteutunut vallitsevasta pandemiatilanteesta

huolimatta toimintasuunnitelman mukaan kevään ja kesän aikana. Lomat ovat

toteutuneet pääsääntöisesti yhden perheen lomina.

Syksyllä Solvallaan ja
Suomenlinnaan

Syksyn aikana yhdistyksen kotisi‐
vuilla julkaistaan vuoden 2022 toi‐
mintasuunnitelma. Jatkossa lomille
on mahdollisuus hakea kohdenne‐
tusti kotisivujen kautta. Hakea voi
myös sähköpostilla tai soittamalla
minulle.
Perhe voi olla myös yhteydessä

allekirjoittaneeseen, jos perhe
haluaa lomalle, mutta et ehkä vielä
tiedä, mikä loma olisi sopivin. Per‐
heet, jotka eivät ole aiemmin osallis‐
tuneet yhdistyksen toimintaan, ovat
edelleen etusijalla lomia myönnet‐
täessä, mutta lomahakemuksia käsi‐
teltäessä huomioidaan toki perheen
elämäntilanteet.
Yhdistyksen toimintaa kannattaa

siis aktiivisesti seurata Facebookissa
ja Instagramissa ja uusiin kotisivui‐
hin kannattaa tutustua. Olisi myös
hienoa, jos edellä mainittujen kana‐
vien kautta perheet kertoisivat toi‐
veitaan ja ajatuksiaan uusista loma‐
kohteista ja -teemoista. Näin yhdis‐
tys pystyy toteuttamaan toimintaa,
joka vastaa perheiden toiveita ja tar‐
peita.
Lämpimästi tervetuloa mukaan

yhdistyksen toimintaan!

Maarit Törnikoski-Hampf
toiminnanjohtajaKullanhuuhdontaa Lemmenjoella elokuussa 2021.
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nasta. Pyrin myös ilmoittamaan
Facebook -sivuilla, mikäli lomille
tulee peruutuspaikkoja eli ns. ”äkki‐
lähtöjä”. Uusilta kotisivuilta löytyy
myös lomien ja lomakohteiden
kuvaukset.
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Syksyn tulevaa toimintaa (tilaa vielä löytyy)

Lemmenjoen lomalaiset.

18.9.2021 Sokeain lasten tuki ry:n
perheille järjestämä luonto- ja lii-
kuntatapahtuma Solvallan Urheiluo-
pistolla kello 11–15. Tapahtumassa
perheillä on mahdollisuus tutustua
geokätköilyyn sekä kokea vauhdin
hurmaa köysiradalla. Ilmoittautumi-
nen tapahtumaan päättyy 2.9.2021.

25.9.2021 Silmäterä-päivä Suomen-
linnassa yhteistyössä Näkövammai-
set lapset ry:n kanssa. Ilmoittautumi-

nen ja lisätiedot Näkövammaiset
lapset ry:n kotisivujen kautta.

29.–31.10.2021 Apuvälinemessut
Tampereella. Lomalla yövytään Tam-
pereen kylpylässä ja käydään Apuvä-
limessuilla lauantaina. Tilaa kahdelle
perheelle. Ilmoittautuminen Sokeain
lasten tuki ry:n kotisivujen kautta.

Lisäksi syksyllä 2021 toteutetaan
sovitusti seuraavat lomat, jotka ovat

jo täynnä, mutta ne tulevat mahdolli-
sesti toistumaan myös vuonna 2022.

8.–12.9.2021 Jänissaaren syysseik-
kailu yhteistyössä Möhkön luontopal-
veluiden kanssa. Loman aikana lii-
kumme luonnossa, kalastamme ja
nautimme kiireettömästä leirielä-
mästä. Loma täynnä.

18.–23.10.2021 Omatoimiloma Villa
Hauki, Puumala. Loma täynnä.
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Jenni Aittasalo
Jenni toimii Turun Oo mun kaa! -kerhossa ohjaajana.

Koulutuspolkujen
varsilla olevat esteet
täytyy purkaa

Y
ksilön valintaa ja mahdollisuuksien pal‐
joutta pidetään koulutusjärjestelmässä
arvossa. Jo alakoululainen saattaa päättää,

mitä kieltä hän tulee tulevaisuudessa taitamaan. Iän
myötä mahdollisten valintojen ja koulutuspolkujen
määrä moninaistuu. Teini-ikäinen tekee jo isoja
päätöksiä. Samaan aikaan valintojaan suunnittelevia
ja tekeviä lapsia ja nuoria määritellään ulkoa päin.
Poikkeavaksi määritellyn, esimerkiksi näkövam‐
maisen, mahdollisuuksien kirjo nähdään usein sup‐
peampana.

Näkövamman kaltaiset ominaisuudet voivat pai‐
koin rajata koulutuspolkujen mielekkyyttä, mutta
sitä useammin oikea tuki voi pitää useita ovia auki.
Vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan vam‐
maisuus rakentuu yksilön ja yhteiskunnan suh‐
teesta. Kun vammaisuutta ei tulkita vain yksilön
ominaisuudeksi, paljastuu, että myös useat koulu‐
tuspolkujen mielekkyyttä rajaavat esteet on mah‐
dollista purkaa. Se on yhteinen velvollisuutemme,
sillä jokaisella yksilöllä on oikeus sivistyä, oppia
mieleinen ammatti ja kukoistaa valitsemallaan
polulla.

Minulla itselläni on hydrokefalia ja aivovammape‐
räinen näköhäiriö sekä kognitiivisia vaikeuksia.
Kuntoutuessani koin henkilökohtaisesti sen,
miten ammattilaiset sulkivat yksittäisiin testeihin
tai diagnooseihin perustuen mahdollisuuksiani
kouluttautua. Onnekseni läheisteni tuki piti
uskoani yllä. Nyt ammatillisen perustutkinnon ja
ensimmäisen yliopisto-opintovuoden jälkeen olen
myös kiitollinen oppilaitosten valmiudesta tukea
monenlaisia opiskelijoita. Tuki ei kuitenkaan ole
itsestäänselvyys. Kohdallani sosiaalisen ympäris‐
tön tuki piti avoinna sellaisia ovia, joita toisilta
saatetaan sulkea.

Jotta voitaisiin puhua oikeudenmukaisesta ja
aidosti valintoja tarjoavasta koulutusjärjestel‐
mästä, olisi kaikkien koulutuspolkujen varsilta jär‐
jestelmällisesti purettava kaikki poistettavissa
olevat esteet sekä niitä luovat ennakkoluulot. Sitä
ennen eri tavoin vammaiset lapset ja nuoret ovat
valitettavan riippuvaisia niiden läheisten, järjestö‐
jen ja yksittäisten ammattilaisten ja oppilaitosten
tuesta, jotka ennakkoluuloista huolimatta taipuvat
pitämään ovia auki.
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