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Uutisia

Pääkirjoitus

Panu ja Pauli, isä ja poika
Panu Jansson on Vantaanlaaksossa asuva toi-

mittaja ja kahden lapsen isä. – Työhuone on

meillä tärkeä tila, sillä harrastamme siellä myös

musiikkia näkövammaisen poikani Paulin

kanssa. Musiikki on meille yhteinen harrastus.

Kolumni: Maija Somerkivi
Tölväisyjä ja toljotusta.

Yhdistyssivut
Mitä sinulle kuuluu? Ensitietopäivä etäyhteyksin,

Vertaisperheitä sokkotreffeillä, Vanhempien vii-

konloppu, Pohjois-Suomen leiri yms.

Albertin tukijakso
Albert Haanpää ja hänen äitinsä Amanda Haan-

pää kertovat, miten Albertin itsenäinen tukijakso

sujui.

Kolumni: Leo Immonen
Yläkoulun aloittaminen.

Alisuoriutumiselle on aina syynsä
– Alisuoriutuminen tunnistetaan paremmin kuin

ennen, mutta ei silti riittävän hyvin, sanoo psyko-

logi Elina Lehtinen.

Alisuoriutuminen liittyy passiivisuuden
kierteeseen
Erityispedagogiikan professori Simo Vehmas

uskoo, että alisuoriutuminen on melko yleistä

vammaisilla useammastakin eri syystä.

Sutinen valitsee värin
Carita Lehtniemen esikoiskirja Sutinen valitsee

värin avaa näkövammaisille lapsille värien

maailmaa.

Silmäsairauksien perimä tunnetaan
usein jo hyvin
Silmälääkäri Joni Turusen mukaan silmäsai-

rauksien perinnöllisyyden selvittäminen aiheut-

taa potilaissa ja heidän perheissään enemmän

helpotusta kuin ahdistusta.
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Paljon kysyttävää perimästä
Perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari Harvinaiskes-

kus Noriosta antaa matalan kynnyksen keskustelu-

tukea ja neuvontaa harvinaisiin sairauksiin ja peri-

mään liittyvistä asioista.

Näkövamma ei juurikaan vaikuta
seksuaalisuuteen
Seksuaaliterapeutti ja -kasvattaja Tanja Roth

sanoo, että seksuaalisuus on parhaimmillaan

kehon ja mielen hyvinvointia. Seksuaalisuus kuuluu

kaikille.

Tuore Näkövammarekisteri 2020 ilmestyi
Vuosikirja kertoo olennaisimmat näkövammaisuu-

teen liittyvät luvut Suomessa. Lukuihin liittyy myös

pieniä yllätyksiä.

Kolumni Merja Rukko
Valo voittaa aina.

Uutena lajina näkövammaisjalkapallo
Aisti Sportin näkövammaisten lasten ja nuorten lii-

kuntaryhmät Vantaalla käynnistyivät syksyllä

korona-ajan jälkeen. Uusien lajien uskotaan kiin-

nostavan jatkossa.

Teos vammaisen lapsen oikeuksista:
Tasa-arvo on vielä kaukana
Yläkoulua käyvän Aminin mielestä on tärkeää, että

hän voi olla sellainen kuin on, pelata jalkapalloa

aivan kuten muutkin pojat. Isla-tyttö haluaa, että

aikuisten kuuntelisivat häntä itseään hänen omissa

asioissaan.

Kolumni: Ville Ukkola
Nuoret työmarkkinoilla.

Sokeain lasten tuki ry
Kahden perheen lomia vuodeksi 2022.

Uutisia

Liity jäseneksi

34
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40

Tilaa uutiskirje: www.silmatera.fi
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Nuorten maalipalloleiri
Suomen Paralympiakomitea järjestää nuorten maa-
lipalloleirin 28.–30.1.2022 Liikuntakeskus Pajulah-
dessa, Nastolassa. Leiri on suunnattu noin 13–20-
vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita liikun-
nasta ja erityisesti maalipallosta.

Hinta: 100 euroa/hlö.

Lisätietoja: https://www.paralympia.fi/tapahtuma/
9145-nuorten-maalipalloleiri-120554-23092021.

Luontoon esteettömästi
Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen tulee kiinnit-
tää enemmän huomiota, jotta kaikilla on yhdenver-
tainen mahdollisuus liikkua luonnossa, toteavat
Invalidiliitto ja Paralympiakomitea luonnon virkistys-
käytön strategiaa koskevissa lausunnoissaan.

Yhdenvertaisuus tulisi huomioida paremmin
luonnon virkistyskäytön strategian sanavalinnoissa,
joissa ei pitäisi tehdä oletuksia luonnossa liikkumi-
sen ja toimimisen tavoista. Heille, joille luonnossa
liikkumisen terveyttä edistävät vaikutukset voisivat
olla kaikkein suurimmat, luontoon pääsy on usein
kaikkein hankalinta.

– On vastuullista, että luonnossa liikkujien moni-
naisuus, kuten eri tavoin vammaiset ihmiset, huo-
mioidaan tulevaisuudessa nykyistä paremmin.
Tämä tarkoittaa esteettömien ja saavutettavien
luontoreittien, -kohteiden ja -palvelujen lisäksi
myös laajempaa asenteiden ja ajattelutavan muu-
tosta, sanoo Invalidiliiton vastaava esteettömyys-
asiantuntija Johanna Hätönen.

Muutamia esteettömiä luontoretkikohteita toki jo
on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja sen tuntu-
massa: Sipoonkorven Storträsk, Uutelan polut
Vuosaaressa, Salmen ulkoilualue Vihdissä ja Nis-
kalan puulajistopuisto Helsingissä.

Nuori toimija -koulutus
Suomen Paralympiako-
mitean Nuori toimija
-koulutus on tarkoitettu
noin 13–20-vuotiaille lii-
kunnasta ja urheilusta
kiinnostuneille nuorille.
Nuori toimija (Nuto) voi
toimia kykyjensä mukaan
eri tehtävissä liikunnan
parissa urheiluseurassa,
oppilaitoksessa tai har-
rastekerhossa.

Seuraava Nuto-koulu-
tus järjestetään Liikunta-
keskus Pajulahdessa,
Nastolassa:

• I lähijakso 1.–3.4.2022
• II lähijakso 23.–25.9.2022

Ilmoittautuminen koulutukseen on avoinna
25.2.2022 asti.
Lisätietoja: https://www.paralympia.fi/liikunta/
lapset-ja-nuoret/nuori-toimija.

NKL selvitti keskustelukulttuuriaan
Näkövammaisten liitto on selvittänyt sisäistä kes-
kustelukulttuuriaan eri keskustelukanavilla ja orga-
nisaatiossaan osana Hyvin sanottua -hanketta, jonka
takana ovat Yle ja Erätauko-säätiö.

NKL ylläpitää yli 70 näkövammaisille tarkoitettua
keskustelukanavaa, joilla kommunikoidaan sähkö-
postiviestein. Keskustelukanavien tarkoituksena on
tarjota näkövammaisille ihmisille matalan kynnyk-
sen palvelu, jossa voi käydä moniäänistä keskuste-
lua turvallisessa ilmapiirissä.

Kyselyn tulosten perusteella selvisi, että tilanne ei
tällä hetkellä ole tavoitteen mukainen. Moni vastaaja
kertoi, että käy ilmapiiriongelmien ja asiattoman
keskustelun vuoksi lukemassa keskustelukanavia
vain harvoin, ja osa on lopettanut viestien lukemisen
kokonaan.

Vaikka kanavat on tarkoitettu ihmisten väliseen
ajatusten jakamiseen, voi viestejä sinkoilla joskus
liikaakin. Vastaajat ehdottivat ratkaisuksi muun
muassa päivittäisen viestimäärän rajaamista.

Näkövammaisten liiton tarkoituksena onkin terä-
vöittää keskustelukanavien sääntöjä ja lisätä kana-
vien moderointia.



S i l m ä t e r ä 4 / 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
Sutinen valitsee värin -kirjan kirjoittaja ja
kuvittaja Carita Lehtniemi
Kuva: Jarkko Mikkonen

Takakannen kuva
Joulukalenteri: Korvatunturin Pulmapiste
(Yle). Kuva: Jorma Lehti

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
ISSN 0787-8907

Paino
Suomen Uusiokuori Oy

Silmäterä 1/2022
ilmestyy viikolla 9

Juttuehdotukset
tiina.ruulio@silmatera.fi

Osoitteenmuutokset
nlt@silmatera.fi

4 •2021

Tiina Ruulio
päätoimittaja

Monet ammattilaiset ovat huolissaan siitä, että liian moni vammainen nuori on
selvä alisuorittaja. Toisin sanoen hän suoriutuu koulussa ja elämässään muutenkin
selvästi huonommin, mihin hänen henkiset ja fyysiset kykynsä hyvin riittäisivät.

On huomattu, että tämä vaje ei useinkaan johdu siitä, että lapsi tai nuori aliar‐
vioisi omat voimansa ja oman kykynsä, vaan siitä, että niihin eivät usko häntä
ympäröivä ylisuojelevien ihmisten rinki. Se tekee sen vakavan virheen, että kuvit‐
telee tietävänsä lapsen kyvyt ja toiveet paremmin kuin tämä itse. Kun tämä jatkuu
tarpeeksi jyräävästi ja tarpeeksi kauan, käy helposti niin, että lapsi ja nuori alkaa
itsekin uskoa tämän ringin viestiin enemmän kuin omaan ajattelukykyynsä.

Ylisuojelun seurauksena on siis alisuoriutuminen ja sen lisäksi passivoituminen
kaikilla elämän arkisillakin osa-alueilla. Ylisuojelun hinta voi olla kova.

Asiantuntijoiden yhteinen näkemys on kirkas. Vammaista lasta ja nuorta tulee
auttaa aina silloin, kun hän selvästi apua tarvitsee. Muuten häntä tulee kohdella
aivan samalla vaatimustasolla kuin kaikkia muita ikäisiään – tietenkin huomioon
ottaen vamman aiheuttamat aivan selvät rajoitteet – eikä hyväksyttävä mitään
turhanpäiväisiä tekosyitä velvollisuuksien väistämiseen.

Lasta pitäisi myös kannustaa tekemään ja kokeilemaan kaikenlaista rajoituksista
huolimatta. Hänelle pitäisi antaa palautetta siitä, missä he ovat hyviä ja vahvoja,
sillä se kehittää itsetuntoa.

Ennen kaikkea on kuitenkin uskottava, että lapsi tietää ja tuntee omat kykynsä ja
mahdollisuutensa paljon paremmin kuin häntä ympäröivä maailma. Tästä syystä
hänen kuuntelemisensa tarkalla korvalla on tärkeää.

Hyvä vanhempi, opettaja tai asiantuntija, kysy lapsen mielipidettä, kuuntele ja
anna hänen uskoa itseensä. Anna lapsen kokeilla siipiään,
haaveilla ja unelmoida.

Ja kun lapsi sanoo haluavansa mennä uimaan,
hänet viedään uimaan eikä hiekkalaatikolle,
vaikka se saattaisi ollakin äidin tai isän käsitys
lapsensa maksimaalisesta suorituskyvystä.

Vähän vähemmän ylisuojelua, kiitos
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Panu Jansson on Vantaanlaaksossa asuva toimittaja,

kahden lapsen isä. Toinen pojista, 6-vuotias Pauli, käy

eskaria, ja 9-vuotias Eino on kolmannella luokalla. Pauli on

sokea. Sekä Paulin eskari että Einon koulu sujuvat hyvin.

TIINA RUULIO

Panu ja Pauli,
isä ja poika
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P
anu tekee toimittajan töitä
Helsingin Sanomien Lasten
uutisissa, joita hän oli perusta‐

massa vuonna 2020. Hän on työsken‐
nellyt etupäässä kotona läpi korona-
ajan.
– Työhuone on meillä tärkeä tila,

sillä harrastamme siellä myös
musiikkia Paulin kanssa. Musiikki on
minun ja poikani yhteinen harrastus.
Huone on täynnä musavehkeitä,
joilla toteutamme erilaisia ideoita.
Kun lähdin tähän haastatteluun,
Pauli tuli miksaamaan omia biise‐
jään. Hän sai myös synttärilahjaksi
sähkörummut.
Isä kertoo, että pohjimmiltaan

musiikkiharrastus on heille kummal‐
lekin eräänlainen selviytymiskeino.
– Olemme altistaneet itsemme jo

melko monimutkaisellekin musiikille,
vaikka koko homma lähti liikkeelle
räpistä. Minulle on tullut vahva
tunne siitä, että musiikki voi tarjota
sokealle lapselle kuvia, joita häneltä
muuten puuttuu. Musiikki on myös
selvästi kehittänyt pojan muistia.
Kliseenomaisesti sanotaan, että

ääni on sokeille tärkeä. Paulin isä voi
kuitenkin allekirjoittaa väittämän
oman poikansa osalta.
Panumyöntää, että pojan musiikki-

into on hänelle itselleenkin samalla
täydellinen tekosyy leikkiä erilaisten
musiikkivempainten kanssa.
– Saan Paulin innosta itselleni luo‐

vuutta, motivaatiota ja syytä. Kun
hän toivoo, että laita tuohon kovat
sähkörummut tai vaikka poliisiauton
ääntä, teen sen ja huomaan samalla,
kuinka hyvin ne siihen sopivatkaan.

Diagnoosi oli yllätys
Panu Jansson ja hänen vaimonsa
eivät tienneet etukäteen, että he
voivat saada sokean lapsen.

– Meillä molemmilla vain sattui ole‐
maan sama, synnynnäistä verkkokalvon
rappeumaa aiheuttava geeni. Sokeus
periytyy niin, että joka neljäs lapsemme
olisi sokea ja puolet geenin kantajia.
Yksi neljästä lapsesta olisi terve.
Vanhemmat eivät halunneet huo‐

mata Paulin näköongelmaa aluksi.
– Ajattelimme vain, että pieni

ihminen katsoo helposti ohi, koska ei
tiedä, mihin tarkentaa katsettaan.
Paulin äiti alkoi epäillä näköä parin
kuukauden iässä, ja kolmen kuukau‐
den iässä Pauli vietiin yksityiselle sil‐
mälääkärille. Hakeuduimme silmä‐
lääkäriin, kun neuvolassa huolta ei
otettu vakavasti.
Lääkäri kertoi ensimmäistä kertaa

Panun vaimolle pojan sokeudesta
puhelimitse töksäyttämällä asiansa.
Myöhemmin selvisi, että hän luuli,
että vanhemmat tietäisivät asiasta
alustavasti.
– Surimme yhdessä asiaa ensim‐

mäisen viikonlopun yli, ja sen jälkeen
päätimme, että nyt on aika lähteä
eteenpäin. Mahdollisia vaikeuksia ei
kannata ryhtyä suremaan etukäteen,
koska sillä teemme vain hallaa lap‐
selle ja itsellemme.
Panun mielestä hän ja hänen vai‐

monsa vetävät isoissa linjoissa yhtä
köyttä ja näin pystyvät jakamaan eri‐
laisia asioita.
– Pieniä erojakin on. Paulin äidin

pöydällä ovat käytännön asiat, minun
spektrini on filosofisella ylätasolla.
Olennaista on, että ymmärrämme
toistemme arvon ja osaamme käydä
toistemmemaailmoissa riittävästi.

Sääli on pahinta
– Eniten minua ärsyttää ulkopuolelta
tulevan säälin kohtaaminen, se tun-
tuu raskaalta. Olen vastannut sääliin
mahdollisimman reippaasti tuomalla

Isä ja poika, Panu
ja Pauli lempihar-
rastuksensa, eli
musiikin parissa.
Pauli Jansson
kertoo, että
musiikki on heille
kummallekin
eräänlainen sel-
viytymiskeino.
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esiin omaa positiivista näkökulmaa.
Yritämme kummatkin olla mahdolli‐
simman suorapuheisia ja kertoa avoi‐
mesti Paulin sokeudesta ja siitäkin,
että meillä on oikein hyvä olla.
Ja tietysti ennen kaikkea siitä, että

Pauli on fiksu ja iloinen poika. Hän
uskaltaa kohdata asioita ja ihmisiä,
vaikkei näekään. Hän ei mene isän tai
äidin selän taakse piiloon.

– Näen hänessä paljon potentiaalia.
En ole kuitenkaan aivan varma, syn‐
nyttääkö hänen erityisyytensä pientä
perspektiiviharhaa. Toivon silti, että
hän pystyisi pitämään rohkeudestaan
kiinni, jotta elämässä ei tulisi lannis‐
tavia takaiskuja.

Ihana avustaja
Panu Jansson kertoo, että hänen per‐
heensä ei halua vammaisperheen
leimaa.
– Olemme hakeneet ja saaneet

sekä vertaistukea että ammattilaisten
apua niin paljon kuin on tarvittu.
Minua auttoi, kun huomasin, että
oma poikamme on aika helppo
tapaus vertaisten joukossa. Monella
lapsella näkövamma on vain sivuoire,
ja muu vammaisuus on vaikeaa.
Isä toivoo, että Paulia ei kiusata

koulussa.
– Ainakaan tähän mennessä päi‐

väkodissa ja eskarissa niin ei ole
käynyt. Päiväkodissa vähän isommat
tytöt toimivat Paulin suojakilpenä ja

samalla myös ystävinä. Hänellä on
ollut päiväkodissa ja eskarissa myös
loistava avustaja, Mari. Ottaisimme
hänet mielellään mukaan kouluun‐
kin, mutta se ei taida olla mahdol‐
lista.

Eino ja Pauli
– Vanhempi veli Eino on pelinjohta‐
jatyyppinen tarinankertoja, eikä nuo‐
rempaa haittaa, vaikka leikeissä on
selvä opastus ja muutenkin selkeät
sävelet. Isomman veljen täytyy silti
palvella paljon pienempää, koska hän
ei näe. Joskus Eino ei vain yksinker‐
taisesti jaksa täyttää Paulin toiveita.
Isän ja pojan väliset jutut ovat pai‐

nimista ja nuhjupainia, kutitustemp‐
puja, lauluja.
– Olen ajatellut, että yritän tarjota

leikin varjolla mahdollisimman
paljon kosketusta, sillä fyysiset koh‐
taamiset ovat Paulille tärkeitä.
Jossain vaiheessa kuvioon astuvat

myös vakavammat asiat kuten piste‐
kirjoituksen harjoittelu.

– Vaikka Pauli liikkuukin reip‐
paasti ja on taitava kepin kanssa, hän
saattaa laiskuuttaan yrittää kannatut‐
taa itseään. Joissain tilanteissa niitä
jalkoja vain löytyy paremmin kuin
toisissa.
Pauli on jo saanut liikkumistaidon

ohjausta.

Mahdollisuuksista
Sokean lapsen kanssa voi löytää yllät‐
tävän helposti elämän erityisen mer‐
kityksen ja tarkoituksellisuuden.
– Kun normin mukaan ei voi

mennä, oikeuttaa se perheen ole‐
maan oikeastaan mitä vain haluaa,
ajattelee Panu Jansson.
Isä ei ajattele poikansa sokeutta

aktiivisesti. – Oikeastaan suhtaudun
siihen samankaltaisena ominaisuu‐
tena kuin pituus tai lyhyys. En ole
myöskään ajatellut, mitä työmaailma
hänelle joskus tarjoaa. Sama koskee
vanhempaa poikaa.
Paulin isä on sitä mieltä, että Suo‐

messa pystytään näkövammaisille
tarjoamaan paljon erilaisia elämän
rakennuspalikoita. Myös erilaiset
digitaaliset apuvälineet ovat loistavia.
– Olen ajatellut, että en ryhdy

rajaamaan sokean poikani mahdolli‐
suuksia millään tavalla. Jopa pienillä
äänensävyillä voit aurata sokealle lap‐
selle liian kapean ladun edetä.

Lääkäri kertoi ensimmäistä kertaa Panun
vaimolle pojan sokeudesta puhelimitse
töksäyttämällä asiansa.”
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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.

Tölväisyjä ja toljotusta

E
n jaksa enää yrittää bussiin täällä pääkaupun‐
kiseudulla ilman valkoista keppiä, mutta
ikävä kyllä sekään ei aina takaa sitä, että kul‐

jettaja suostuisi kertomaan bussin numeron. Minua
on nimitelty, naurettu päin naamaa tai tuijotettu
tympeästi, kun olen kysynyt bussin numeroa kuljet‐
tajalta. Viimeksi heiluttelin kuskille valkoista keppiä,
mutten siltikään saanut hänestä numeroa irti.
Onneksi matkustajien joukosta löytyi rohkeutta
kertoa bussin olevan minulle oikea.

Kalatiskillä tai kahvilassa voi joutua kysymään kol‐
meenkin kertaan saman asioinnin aikana, että voi‐
sitko kertoa mitä siellä on, kun myyjä vain osoittelee
tuotteita ja puhuu tästä ja tuosta. Tihrustaessani
läheltä vessan ovessa olevaa symbolia varmistuak‐
seni, onko kyse naisten vai miesten huoneesta, olen
monet kerrat saanut oven nenääni tai säikytellyt ves‐
sasta tulijan pahanpäiväisesti. Avustajan kanssa kau‐
passa käydessäni ihmiset tuijottavat, supisevat ja
pahimmillaan kiertävät meidät kaukaa kulmat kur‐
tussa.

Kerran kävelin koiran kanssa uutta katua, ja pihalta
nainen tuli äkäisenä kyselemään, mitä siellä tein,
kun tie on umpikuja eikä siitä mihinkään kohta
pääse. Vaikka kerroin, etten nähnyt liikennemerk‐
kiä, hän ei uskonut ja tuli seuraamaan minua var‐

mistaakseen, että poistuin isommalle tielle. Tämän
kävelyn aikana hän sätti minua mitä mielikuvituk‐
sellisimmin termein.

Näitä kohtaamisia ei onneksi tule päivittäin, mutta
ne jäävät kyllä kaivertamaan ja vaikuttavat siihen,
mitä haluan lähteä itsekseni ylipäätään tekemään.
Heikkonäköisellä on oltava paksu nahka, jotta tätä
kommentointia kestää. Nuorempana jätin monet
kokemukset kokematta, koska pelkäsin muiden
sanomisia - otin ne todella raskaasti. Nyt elämä on
opettanut, ja osaan olla ottamatta niitä itseeni. Ajat‐
telen, että kommentit kertovat vain toisen osapuolen
tietämättömyydestä ja – no, suoranaisesta tyhmyy‐
destä, mutta silti ilkeät sanat satuttavat joka kerta.
Ainakin ne osaavat aina yllättää niin, ettei läheskään
aina osaa antaa mitään nohevaa takaisin.

Heikkonäköisellä on minusta kaksi vaihtoehtoa: olla
valmis pitämään tiedotustilaisuuksia omasta vam‐
mastaan milloin kenellekin vastaantulijalle tai sitten
niellä saamansa huono kohtelu ja mennä eteenpäin.
Itse ajattelen, ettei oman terveyteni tila kuulu jokai‐
selle vastaantulijalle ja ettei minun tule olla mikään
kävelevä yhdenvertaisuusagentti. Välillä on voi‐
maannuttavaa jakaa tietoa, mutta välillä olisi piristä‐
vää saada elää ihan tavallista elämää oman erilaisuu‐
tensa unohtaenkin.

Puheenjohtajalta
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Mitä sinulle kuuluu?

Ensitietopäivä etäyhteyksin

Lähetä
sähköinen
joulukortti

Näkövammaisten lasten perhetapaaminen järjeste-
tään etäyhteydellä sunnuntaina 12.12. klo 15–16.
Tule tapaamaan perheitä eri puolilta Suomea. Mitä
perheellesi kuuluu? Kuinka vuosi on mennyt? Millai-
sia ilonaiheita teillä on ollut, entäpä haasteita? Mieti-
tyttääkö näkövammaisen lapsen kuntoutus, etuudet
tai jokin muu asia? Linjoille voi tulla vanhempi yksin
tai yhdessä koko perheen kanssa.

Keskustelua luotsaa vertaistukija Salla Kivelä.
Tapaaminen toteutetaan Google Meet -sovelluksella,
joka toimii nettiselaimella.

Ilmoittautuminen 9.12. mennessä:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi.

Voit ladata netistä Näkövammaiset
lapset ry:n ilmaisen sähköisen
joulukortin, jonka on kuvittanut
Leena Honkanen.

Löydät kortin:
silmatera.fi/hyvaa-joulua
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Oletko hiljattain saanut diagnoosin lapsesi näkövam-
masta? Ensitietopäivässä saat tietoa tukipalveluista
ja tapahtumista sekä kohtaat vertaisvanhempia.
Iltapäivätapahtuma toteutetaan 16.2.2022 klo 15–17
Teamsin välityksellä. Ohjelmaa ei tarvitse ladata
koneelle, vaan se toimii nettiselaimella.

Järjestäjät: Näkövammaiset lapset ry
ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonta

Ilmoittautuminen 9.2. mennessä:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi.
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Vanhempien viikonloppu
26.–27.3.2022
Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous 26.3.2022

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä

Pohjois-Suomen leiri
2.–3.4.2022

Varalan Urheiluopisto, Tampere

Näkövammaisten lasten ja nuorten vanhemmille
suunnattu viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertais-
vanhempien parissa ja antoisia keskusteluja. Viikon-
loppu alkaa kello 10 ja alussa pidetään yhdistyksen
vuosikokous. Iltapäivällä vanhemmille on luvassa
pilatestunti ja illalla rentoudutaan saunan lämmössä.

Hinta: 60 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet
ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lau-
antaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sun-
nuntaina aamiainen).

Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan
yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.

Hakemukset 27.2.2022 mennessä.

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokko-
treffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1,
00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-
tai teekupposen äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata
ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa.
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

Kevätkauden sunnuntait klo 16–18: 23.1., 6.3. ja 24.4.

Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com.

Kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä
onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkö-
monivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa
yhteistä talviliikuntaa koko perheelle, rentoutumista
kylpylässä, peuhaamista Funparkissa ja vertaistari-
noita. Mukaan mahtuu kuusi perhettä.

Hinnat:
- näkövammainen lapsi ilmainen
- yksi saattaja 20 €
- aikuinen 40 €
- lapsi yli 4-vuotias 20 €
- alle 4-vuotias ilmainen

Aloitus on lauantaina klo 10.00 ja leiri loppuu sun-
nuntaina lounaaseen klo 12.00. Pitkämatkalaisten on
mahdollista yöpyä perjantain ja lauantain välinen yö
hintaan 50 €/aikuinen (sisältää lauantain aamiaisen).

Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla sporthotel-
lin standard 2–4 hengen huoneissa sekä ohjelman.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean kanssa.

Hakemukset 27.2.2022 mennessä.



S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 2 112Ilm
oi
tt
au

tu
m
is
et
:w

w
w
.si
lm

at
er
a.
fi/
to
im

in
ta

Sisukerho

Oo mun kaa! -etäkerho

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Kerhossa tehdään luovia liike- ja pari-
harjoituksia erilaisten aistivälineiden innostamina
hyödyntämällä musiikkia ja tanssia. Leikin lomassa
harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmotta-
mista ja motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa.
Kerho on ilmainen lapsille.

Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin
kello 17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n toi-
mistolla. Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Hel-
sinki. Kerhopäivät ovat 18.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.

Uusien kerholaisten ilmoittautuminen:
silmatera.fi/toiminta

Kerho on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille. Tule juttelemaan vertaisten kanssa eri puo-
lelta Suomea. Kerho pidetään kerran kuukaudessa
Teamsin välityksellä.

ti 18.1. klo 17–18
ke 16.2. klo 17–18

Maalis-toukokuun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Oo mun kaa! -kerhot
Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä ver-
taiskavereiden kanssa: pelaamista, leikkejä, käden-
taitoja ja ulkoilua kerholaisten toiveiden mukaisesti.
Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysa-
lan opiskelijat. Kerho on maksuton osallistujille.

Helsinki
Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
11.1., 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.

Jyväskylä
Kerran kuukaudessa torstaisin klo 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
13.1., 10.2., 10.3., 7.4. ja 12.5.

Tampere
Kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaan-
katu 8 A 4)
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.

Turku
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo
17.30–19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.

Uusien kerholaisten ilmoittautuminen:
silmatera.fi/toiminta
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Kolmasluokkalainen Albert Haanpää Rovaniemeltä kävi Oppimis- ja ohjauskeskus

Valteri Onervan tukijaksolla Jyväskylässä syyskuussa – ja oli ensimmäistä kertaa

yötä pois kotoa vieraassa paikassa. Silmäterä-lehti haastatteli Albertia ja hänen

äitiään Amanda Haanpäätä ennen ja jälkeen tukijakson.

Albertin tukijakso

Albert ja ohjaaja Mikko Liimatainen
punovat rottinkikoria Oppimis- ja
ohjauskeskus Valterin Onervan tuki-
jaksolla Jyväskylässä.

TIINA RUULIO

K
IR

S
I

S
A

L
O

N
E

N

>



S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 2 114

(matkalla kansalaisopiston musiikki‐
ryhmään äidin kanssa)

Äiti Amanda Haanpää:
Albert aloitti nyt kolmannen luokan
koulussa, ja koulu on mennyt häneltä
hyvin. Hänonkäynyt tukijaksoilla aiem‐
minkin, mutta silloin minä olen ollut
Jyväskylässä mukana. Nyt puhuimme
niin, että olisinAlbertin seurana ensim‐
mäisen yön, jonka jälkeen Albert jää
kolmeksi yöksi Jyväskylään yksin.
Viime kevään tukijaksolla Albert

tutustui yhteen tyttöön, ja he vaihtoi‐
vat puhelinnumeroita. Kesällä soitel‐
tiin ahkerasti.
Olen toivonut etukäteen, että

Albert voisi opetella tukijaksolla
hieman itsenäistä elämää ja oppia
huolehtimaan esimerkiksi omista
tavaroistaan nykyistä paremmin.
Minulla on hyvin luottavainen mieli
Albertin pärjäämiseen, sillä hän on
reipas ja rohkea poika, vaikka onkin
sokea. Olemme samaa mieltä asiasta
Albertin isän kanssa.
Uskon silti, että ikävöin poikaani

tukijakson aikana.
Muutimme Rovaniemelle noin

vuosi sitten, ja jouduin silloin soittele‐
maan kaupungille selvittääkseni tuki‐
jaksojenmerkitystä Albertille. Kyseen‐
alaistivat aluksi kovasti tukijaksoja.
Myöhemmin tilanne on muuttunut,
ja tukijaksoja on kustannettu.

Albert:
Menen tukijaksolle iloisella mielellä,
siellä on varmasti kivaa tekemistä.
Jyväskylä myös jännittää, koska en
ole tottunut olemaan yksin. Nukku‐
mistakin olen ajatellut etukäteen, sillä
minulla on kotona ollut ongelmia
valvomisesta.

Ennen tukijaksoa

Tukijakson jälkeen
Äiti:
Jäin todellakin maanantain ja tiistain
väliseksi yöksi Jyväskylään Albertin
toiveesta, minkä jälkeen hän jäi sinne
kolmeksi yöksi yksin. Hän oli sama
reipas Albert, kun näimme jälleen
perjantaina. Hän ei kylläkään olisi
halunnut lähteä pois tukijaksolta.
Täytyy myöntää, että minua jännitti

aika tavalla täällä kotona, sillä Albert
on ollut aiemmin pois kotoa yön yli
vain sukulaisten ja tuttujen luona. Val‐
voin ja ajattelin, mahtaako Albert
itkeä iltaisin tai pystyykö hän nukku‐
maan. Itsenäinen tukijakso tuntui
yhtäkkiä aika isolta asialta.
Soittelimme kerran päivässä iltai‐

sin, ja kaikki tuntui sujuvan hyvin.
Samalla tukijaksolla oli viisi muuta
lasta ilman vanhempiaan. Sama
porukka oli nyt kolmatta kertaa
yhdessä. Se varmasti vaikutti lasten
sopeutumiseen.
Koulunkäynnin lisäksi lapsilla oli

paljon muutakin ohjelmaa. Osallistu‐
minen siihen oli vapaaehtoista, mutta
Albert oli käsittääkseni mukana kai‐
kessa.
Pidän siitä, kuinka paljon tukijak‐

sot ovat auttaneet Albertin koulun‐
käynnissä. Nyt esimerkiksi loppupala‐
veri järjestettiin ensimmäistä kertaa

niin, että siihen osallistuivat myös
Albertin opettaja ja avustaja Jyväsky‐
län opettajan ja minun lisäkseni. Näin
tukijakson havainnot välittyivät suo‐
raan eteenpäin kouluun, ja näkyvät
myös varmasti kouluarjessa. Tukijak‐
son jälkeen Albert tuntuu kotona
vähän isommalta pojalta, ja voin jättää
hänet esimerkiksi yksin kotiin, jotta
pääsen kauppaan.
Albert pääsi myös opettelemaan

tukijaksolla puhuvan kynän käyttöä, ja
sen käyttöä suositeltiin jatkossa. Kynä
auttaa Albertia rakentamaan koulu‐
päivänsä sekä seuraamaan päivän ja
tehtävien kulkua. Hän voi myös aktii‐
visesti kertoa kynän ja avustajan
avulla mielipiteensä kouluasioista.

Albert:
Tiistaina kun äiti lähti kotiin, meillä
oli sohvapalaveri, jossa keskusteltiin
kaikenlaista. Koulupäivä oli normaali
koulupäivä, kävin siellä läpi omia
koulujuttuja. Sitten menimme temp‐
puradalle. Pidin siitä, kuten kaikesta
vapaasta toiminnasta. Seuraavana
päivänä teimme retken hevostallille,
jossa pääsimme hevoskärryajelulle.
Torstaina oli vuorossa uinti.
Ohjelmassa oli myös leipomista.

Yleensä olen leipomisessa huono,
mutta nyt kakuista, kekseistä ja piira‐
koista tuli oikein hyviä. Eipä silti,
kyllä kouluruokakin oli hyvää.
Kaverit olivat kivoja, kuten yövah‐

tikin. Hän opetti minua laittamaan
herätyksen kännykkään. Heräsin
Jyväskylässä itsenäisesti kello 8. Äiti
haki minut perjantaina kotiin. Yksi
lelu unohtui kylläkin sinne.
Pidin siitäkin, että sain puhuvalla

kynällä arvioida oppitunteja. On
kiva, että mielipidettä kysytään. Olen
ajatellut niin, että menisin keväällä‐
kin tukijaksolle, jos vain pääsen

Albertille tuli hieman surullinen olo,
kun tukijakso loppui.
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Leo Immonen
Olen Leo ja olen 13-vuotias. Asun Turussa.

Olen ollut sokea syntymästä asti.
Olen myös kilpauimari.

Yläkoulun aloittaminen

Y
läkoulu ei hirveästi eroa alakoulusta. Ainoat
muutokset ovat luokkien ja opettajien vaih‐
tuminen ja uudet oppiaineet. Luokkien vaih‐

tuminen ei ole vaikeaa, kun luokkien sijainnit oppii.
Minulla oli hiukan etulyöntiasemaa, koska kävin
samassa koulussa alakouluni. Opettajien kanssa
kannattaa puhua tilanteesta etukäteen. Uusia oppiai‐
neita yläkoulussa ovat kemia, fysiikka, kotitalous,
maantieto sekä biologia.

Yläkoulussa alkaa myös OPO eli oppilaan ohjaus, ja se
on keskustelua ja kirjoittamista. 7. luokan aikana on
kaksi TET päivää eli työelämään tutustumista, joka
toteutui meillä koulun ruokalassa. Minä tein aamulla
kesäkurpitsasalaattia silppurikoneella ja sen jälkeen
menin astioiden palautuslinjastolle. Siellä laitoin
palautettuja tarjottimia koreihin, jotka kulkivat liuku‐
hihnalla pesuun. Hoidin yli 700 ihmisen tarjottimet.
Se sujui hyvin. Keväällä on toinen samanlainen päivä.
Nykyajan koulukeittiön koneet ovat niin tehokkaita ja
turvallisia, että kaikki onnistuu hyvin ja turvallisesti.

Kotitalouden pitäisi onnistua mainiosti, koska kaikki
tehdään ryhmätyönä, ja jos tarvitsee, voi pyytää opet‐
tajaa näyttämään työvaiheet etukäteen. Kemian ei
pitäisi tuottaa paljon ongelmia, mutta kannattaa olla
erittäin varovainen tiettyjen aineiden kanssa. Kemias‐
sakin työt tehdään pareittain, joten oman parin voi
laittaa tekemään vaikeat tai vaaralliset osat ja näkö‐

vammainen voi toimia kirjurina. Fysiikka ja biolo‐
gia hoituvat ilman suurempaa ongelmaa. Maantieto
onnistuu hyvin, mutta haasteita voi tulla vaikeasti
heikkonäköisille ja täysin sokeille karttatehtävissä.

Olen ollut myös oppilaskunnan hallituksessa kaksi
vuotta, ja tämä vuosi on kolmas. Joka vuosi olen
ollut jossain erikoistehtävässä. Ensimmäisenä vuo‐
tena olin tiedotusvastaava, joka päivitti oppilaskun‐
nan hallituksen blogia ja teki oppilaskunnan kuulu‐
tushommat. Toisena ja tänä vuonna olen ollut oppi‐
laskunnan hallituksen sihteerinä. Minä siis kirjoi‐
tan jokaisen kokouksen pöytäkirjaan hallituksen
päätökset tietokoneellani. Tämä pesti on sujunut
hyvin, ja pidän oppilaskuntatoiminnasta.

Omalla kohdallani yläkoulun alku oli erittäin
helppo myös siksi, että kolme parasta kaveriani ala‐
koulusta pääsivät samalle luokalle. Ongelmia tuot‐
taa se, että on vaikea löytää kavereita isosta väen‐
paljoudesta. Ylipäätään yläkoulussa tulee omat
haasteensa, mutta ne eivät ole pahoja ja niihin
tottuu nopeasti. Yläkoulu on minun kokemuksieni
mukaan aika samanlainen tai jopa helpompi kuin
alakoulun loppu. Tämä johtuu siitä, että syksyllä
monessa oppiaineessa kerrataan vanhoja alakou‐
lussa opittuja juttuja ja niihin lisättyjä pieniä asioita.
Yläkoulu ei siis ole vaikea paikka näkövammaiselle,
vaikka siltä se saattaa vaikuttaa.
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A
lisuoriutumisesta on kyse,
kun lapsi tai nuori pärjää
vaikkapa koulussa selvästi

oletettua huonommin tai kun
hänestä tulee koulupudokas. Alisuo‐
riutuminen ei kuitenkaan liity vain
koulukäyntiin, vaan se näkyy myös
muilla elämän alueilla.
Alisuoriutumiseen on useita syitä.
– Kyse on melko monimutkaisesta

kuviosta, johon lapsen oma persoo‐
nakin vaikuttaa. Selvää kuitenkin on,
että näkövamma ja erityisen tuen
tarve lisäävät riskiä alisuoriutumi‐

Näkövammaisten lasten ja nuorten alisuoriutuminen voi olla jopa luultua yleisempää.

– Alisuoriutuminen myös tunnistetaan nykyään paremmin kuin ennen, mutta ei silti

riittävän hyvin, sanoo Valteri-koulu Onervan psykologi Elina Lehtinen.

Alisuoriutumiselle
on aina syynsä

TIINA RUULIO

– Näkövammainen lapsi saattaa siis
ajatella, että ollakseen muiden kal-
tainen hänen ei kannata käyttää opis-
kelun apuvälineitä, koska silloin hän
on nimenomaan erilainen kuin muut,
toteaa psykologi Elina Lehtinen Val-
teri-koulu Onervasta.

seen. Mukana on usein myös huonoa
itsetuntoa.
Myös yhteiskunnan asettamien

vaatimusten lisääntyminen voi
aiheuttaa yleisemminkin vammaisten
alisuoriutumista.
Elina Lehtinen on työskennellyt

pitkään näkövammaisten lasten
kanssa. Tällä hetkellä hänen työnsä
painottuu pieniin näkövammaisiin
koululaisiin.
– Toimin myös psykologina Val‐

teri-koulu Onervan ohjauspalve‐
luissa. Konsultoin ohjaavia opettajia,

jos he tuntevat tarvitsevansa työssään
psykologista asiantuntemusta, Lehti‐
nen jatkaa.

Varhaiskuntoutus estää
alisuoriutumista
Alisuoriutuminen johtuu aina jos‐
tain. Syynä voi olla vaikkapa se, että
lapsi tai nuori ei suostu käyttämään
koulussa tarvitsemiaan apuvälineitä,
ei halua istua luokan edessä nähdäk‐
seen paremmin, ei halua pyytää apua
tehtävissä jne. Kyse voi olla tällöin
lapsen luontaisesta halusta olla
samanlainen kuin muut. Näkövam‐
mainen lapsi saattaa siis ajatella, että
ollakseen muiden kaltainen hänen ei
kannata käyttää opiskelun apuväli‐
neitä, koska silloin hän on nimeno‐
maan erilainen kuin muut.
– Usein lapsen ja nuoren alisuoriu‐

tuminen tunnistetaan tosi myöhään
esimerkiksi yläluokilla. Vahinkoa on jo
ehtinyt tapahtua, toteaa Elina Lehtinen.
Lehtisen mukaan paras keino

estää alisuoriutumista on ennen
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koulua tapahtuva lapsen varhais‐
kuntoutus. Kyse on lapsen ja hänen
perheensä riittävästä ja oikea-aikai‐
sesta tuesta.
Olennaista on myös saada näkö‐

vammaisen lapsen käyttöön erilaisia
apuvälineitä riittävän ajoissa. Silloin
koulusta ei tule isoa kynnystä apuvä‐
lineiden käyttämiselle luontevasti.
Riittävä apuvälineiden hallinta yhdis‐
tettynä luontevaan koulunkäynnin
ohjaajan apuun auttavat jo pitkälle.
– Tärkeää myös on, että lasten

omaa näkemystä kuunnellaan
aidosti. Lapset ja nuoret tuntevat par‐
haiten omat asiansa. Ainoastaan
heillä on esimerkiksi syvempi käsitys
omasta näkökyvystä.

Kasvun prosessi
Olisi hyvä, jos vaikkapa Valterin
ohjaava opettaja voisi olla lapsen
luottohenkilö koulutaipaleella.
– Apuvälineiden käyttö on aina

kasvun prosessi, ja keskusteluja
niistä kannattaa käydä säännölli‐
sesti. Vähitellen lapsi itsekin
huomaa apuvälineiden käytöstä
saatavan hyödyn. Korostaisin kodin
ja koulun ja toisaalta eri asiantunti‐
joiden välistä yhteistyötä kaikissa
koulunkäyntiin liittyvissä kysymyk‐
sissä. Kun lapsen ja nuoren asioissa
vedetään yhtä köyttä, tukee se heitä
parhaiten.
Näkövammaista lasta saatetaan

helposti ylisuojella, mikä osaltaan

johtaa lapsen passiivisuuteen ja ali‐
suorittamiseen.
– Lasta pitää kovasti kannustaa

varhaisesta lapsuudesta lähtien.
Hänen kannattaa yrittää tehdä kai‐
kenlaista rajoituksista huolimatta.
Lasten tulisi myös saada palautetta
siitä, missä he ovat hyviä ja vahvoja,
sillä se kehittää itsetuntoa. Lapsen
pitää saada kertoa, mistä hän pitää.
Näin syntyvä hyvä itsetunto auttaa
vaikeissakin tilanteissa, jolloin alisuo‐
riutuminenkaan ei uhkaa.
Lapsen tietoisuus omasta itsestään

ja ympäristön tietoisuus lapsesta
käyvät tavallaan jatkuvaa vuoropuhe‐
lua. Tämän varassa lapsi kehittyy ja
oppii. Niistä tulee hänen elämänsä
tukipilareita kouluajan jälkeenkin.

Koskaan ei ole liian
myöhäistä
Jos kuitenkin näyttää siltä, että lap‐
sesta on kehittymässä alisuoriutuja
koulussa, voidaan asialle aina tehdä
jotain kodin, koulun ja tarvittavien
asiantuntijoiden yhteistyöllä. Kos‐
kaan ei ole liian myöhäistä puuttua
asiaan.
– Korostaisin myös perheen ver‐

taistukea, jota mm. saadaan leireillä,
kursseilla ja keskinäisissä keskuste‐
luissa. Hyvä vertaistuki auttaa per‐
hettä ja myös näkövammaista lasta
vahvistamaan omaa oppimisen pol‐
kuaan.
Eri kuntien resurssit tukea näkö‐

vammaisia lapsia ja heidän perhei‐
tään vaihtelevat suuresti.
– Oikeanlainen asenne lapseen ja

nuoreen ei kuitenkaan maksa mitään,
kuten ei lapsen tukemiseen tähtäävä
yhteistyökään. Kyse on aina lapsen
elämän kokonaistilanteesta, johon
liittyy olennaisena osana oppiminen
ja koulunkäynti.

Ylisuojelu voi johtaa
lapsen passiivisuuteen ja
alisuorittamiseen.”
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H
än on keskittynyt omassa tutki‐
muksessaan vammaisuuteen
liittyviin teoreettisiin ja eettisiin

kysymyksiin. Vehmakselta ilmestyy
ensi vuoden alkupuolella kirja myös
suomeksi. Kirjan nimi on Vaikeasti
kehitysvammaisten arki ja ihmisyys.
Vammaisuutta koskevassa kirjalli‐

suudessa alisuoriutumista on lähestytty
riippuvuuden kautta.
– Vammaiset ehdollistetaan lapsuu‐

desta saakka erilaiselle ulkoistetulle
asiantuntijuudelle: psykologeille, lääkä‐
reille, terapeuteille jne. Vammaiset oppi‐
vat herkästi luottamaan heihin liikaa,
mistä puolestaan käynnistyy tietty pas‐
siivisuuden ja riippuvuuden kierre.

Työelämätaidoissa
parantamisen varaa
On niinkin, että hyvinvointivaltion
vammaispolitiikka ei ole kauhean
aktivoivaa.
– Eräs tekijä taustalla on työelä‐

män ja sosiaalietuuksien yhteensovit‐
tamisen hankaluus. Kun paikkaa työ‐
elämässä ei oikein löydy, ajatellaan
helposti, että sujuuhan se elämä avus‐
tustenkin varassa.
Työelämään sijoittumisen vaikeus

on voinut johtaa siihen, että hyvin
skarpeistakin tyypeistä on tullut ikui‐
sia opiskelijoita, jotka opiskelevat
lähinnä harrastuksekseen. Kun heiltä

– Uskon, että alisuoriutuminen on aika yleistä vammaisilla, vaikka en tiedäkään, että

asiasta on tieteellistä näyttöä. Tunnen itsekin monia vammaisia, jotka ovat sitä selvästi,

sanoo erityispedagogiikan professori Simo Vehmas Tukholman yliopistosta.

Alisuoriutuminen liittyy
passiivisuuden kierteeseen

TIINA RUULIO

Simo Vehmas.

ei vaadita mitään, he eivät vaadi itsel‐
täänkään liikoja.
Professori Simo Vehmas sanoo, että

nuorten vammaisten työelämätai‐
doissa olisi joskus parantamisen varaa.
–Kalle Könkkölä puhui aikoinaan

vammaisista harjoittelijoista, jotka eivät
aluksi tienneet edes sitä, että työhön
pitää tulla tiettyyn aikaan eikä suin‐
kaan silloin, kun heitä itseään sattui
huvittamaan. Opittavaa oli paljon.
– Tämäntyyppisiä taitoja pitäisi

ehdottomasti opettaa vammaisille
nuorille sekä kotona että koulussa.
Ainakaan ei pitäisi ajatella niin, että
työelämätaidot voisi jättää opetta‐
matta vammaisuuden takia.

Be as you can
Vammaisliikkeessä on kiusaus aja‐
tella, että vammaisen kuuluukin
oikeastaan olla köyhä ja syrjitty.
– Jos vammainen on hyvässä

työssä ja menestyy taloudellisesti, se
ei ehkä olekaan sopivaa. On ajateltu,
että vammainen on myynyt sielunsa
terveiden maailmalle.
– Monella vammaisella on kaikki

edellytykset menestyä elämässä
hyvin. Jos hän ei kuitenkaan tee
mitään asian eteen, vaan heittäytyy
mieluummin alisuoriutujaksi, voi‐
daan mielestäni puhua myös yksilön
vastuusta.
Vammaisen menestyminen työelä‐

mässä on myös kulttuurinen kysymys.
– Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Bri‐

tanniassa ja jopa Ruotsissa on enem‐
män vallalla ”be as you can” -asenne
(suom. ole sitä, mihin kykenet). Se
merkitsee itseensä luottamista. Aina‐
kin Yhdysvalloissa ja Britanniassa
vammaisten osuus palkkatöissä on
suurempi kuin Suomessa.
Onkin sanottu, että vammaiset

ovat maailman suurin vähemmistö
työelämässä.
– Näkövammaisten nuorten asema

on kylläkin parempi, sillä heitä mm.
opiskelee korkeakouluissa enemmän
kuin muiden vammaisryhmien
nuoria.

Katso kirja: Kapeat elämät, ilmestyy suomeksi ensi vuoden alussa. https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/m/10.16993/bbl/
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K
irjan suurikokoinen teksti,
pistekirjoitus, tarinaan
integroitu kuvailutulkkaus ja

tunnusteltavat kohokuvat on saatu
aikaan kolmen eri painomenetelmän
avulla. Yhdistelmä on jännittävä.
Kolmitasoisen Sutinen-kirjan tyy‐

likäs ja rauhallinen värimaailma ilah‐

Carita Lehtniemen esikoiskirja Sutinen valitsee värin avaa näkövammaisille lapsille

värien maailmaa. Kuvakirja johdattaa ajattelemaan, miltä värit näyttävät, tuntuvat ja

kuulostavat. Sutinen-kirja ilmestyy marraskuussa.

Sutinen valitsee värin on Carita
Lehtniemen esikoiskirja. Koskettelu-
kirjassa on sekä pistekirjoitusta että
kohokuvia.

Teksti TIINA RUULIO, kuvat JARKKO MIKKONEN

Sutinen valitsi värin

duttaa myös näkevää lukijaa. Vaiku‐
telma on esteettinen ja samalla enna‐
koimaton ja leikkisä.
– Pisteissä myös kerrotaan jotain

enemmän kuin painetussa tekstissä.
Uskoisin, että nämä ”bonuspisteet”
houkuttelevat lasta harjoittelemaan
pisteillä lukemista. Käytän pisteissä

tarkoituksella helppoja sanoja, toistoa,
lyhyitä sanoja ja rivejä, kertoo kirjailija.
Kirja valittiin myös ehdokkaaksi

kansainväliseen Typhlo & Tactus
-koskettelukirjakilpailuun, jonka lop‐
pukilpailu pidetään Italiassa keväällä
2022. Kilpailuun lähetettiin Suomesta
ehdolle viisi kirjaa.
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Henkilökohtainen ja vaativa työ
Kirjan kirjoittaja ja kuvittaja Carita
Lehtniemi on helsinkiläinen graafi‐
nen suunnittelija, kuvittaja ja kuvai‐
lutulkki. Hän kertoo halunneensa
kuvittajaksi ja lastenkirjojen tekijäksi
jo aivan pienenä.
– Opiskelin ensin Suomessa graafi‐

seksi suunnittelijaksi, minkä jälkeen
lähdin opiskelemaan kuvittajaksi
Ranskaan Haute École des Arts du
Rhin -oppilaitokseen.
Vuonna 2017 Lehtniemi irtisanou‐

tui vakituisesta AD:n työstä ja ryhtyi
apurahataiteilijaksi. Aika oli kypsä
ensimmäiselle lastenkirjalle.
– Sutinen on henkilökohtaisin ja

vaativin työ, jota olen koskaan
tehnyt. Nautin sen tekemisestä valta‐
vasti. Kirjassa oli kuitenkin paljon
reunaehtoja, jotka liittyvät mm.
paino- ja kustannuspuoleen. Haavee‐
nani on, että voisin kääntää kirjan
vaikka ranskaksi ja ottaa siitä suo‐
meksikin useampia painoksia.

Sutinen ja Tuubiset
Lehtniemi myös kustansi kirjan apu‐
rahojen turvin ja opetteli kirjaa varten
pistekirjoitusta. Painotalo Trinketin
asiantuntijuus oli ensiarvoisen tärkeää
kirjan synnylle.
– Esimerkiksi pistekirjoitus luotiin

kirjaan noin sata vuotta vanhalla tek‐
niikalla.
Kirjan kertomuksessa päähenkilö

Sutinen löytää värikaupasta toinen
toistaan houkuttavampia värejä ja
yrittää eriväristen ja -mielisten väri-
Tuubisten kannustamana tehdä vai‐
kean valinnan. Kirjan sävy on empaat‐
tinen ja ihmisläheinen.
– Haluan kertoa kirjan avulla sen,

kuinka henkilökohtaista värien näke‐
minen ja kokeminen ovat näkövammai‐
sellekin. Värit liittyvät aina tunteisiin.

10 miljoonaa väriä
On tutkittu, että näkevä ihminen
näkee 10 miljoonaa eri väriä. Se tar‐
koittaa esimerkiksi miljoonaa eri sävyä
vihreätä. Kuitenkin vihreästä käyte‐
tään vain yleisnimeä vihreä, joka on
tavallaan typistetty muoto vihreästä.
– Haluaisin avata näkövammaisille

lapsille tätä värien kirjoa. Pyrin
samaan myös kuvailutulkkauksessa.
Haluan lukijan oivaltavan, että väri
voi olla muutakin kuin se minkä
silmä havaitsee. Väri on mielikuvia,
tunteita, merkityksiä, makuja, hajuja,
muistoja. Ei ole yhtä oikeaa tapaa
kokea vihreä.
Carita Lehtniemi on perinyt

suvussaan kulkevan hyvän värinäön
ja värierottelukyvyn.
– Esimerkiksi isoisälläni oli tutki‐

tusti ns. absoluuttinen värinäkö.
Kirjan kuvituksessa on myös

jotain hyvin ranskalaista, sillä se
yhdistää ranskalaisen luonnosmai‐
suuden ja sattumanvaraisuuden tark‐
koihin yksityiskohtiin. Kuvat on
toteutettu vesivärimonotypiana.

– Periaatteessa jo yksin sinisestä
väristä olisi saanut oman kirjan. Pää‐
dyin kuitenkin ottamaan kirjaan
kaikki päävärit.

Kuvailutulkkaus on
lisääntynyt
Lehtniemi on tehnyt kuvailutulk‐
kauksia vuodesta 2010, aluksi oman
päivätyönsä ohessa.
– Kymmenen vuotta sitten kuvailu‐

tulkkausta ei juuri tilattu, ja teinkin
sitä alussa lähinnä vapaaehtoistyönä.
Oo mun kaa! -kerhoissa sain testata
tarinoitani. Noin vuonna 2017 alkoi
yleinen tietoisuus saavutettavuudesta
ja esteettömyydestä kasvaa, kun EU
valmisteli asioita koskevia direktiivejä.
Kuvailutulkkausten kysyntä lisääntyi.
Esimerkiksi elokuvien kuvailutulk‐

kaus on tuonut viime aikoina Carita
Lehtniemelle uusia työtilaisuuksia.
Haastatteluhetkellä lokakuun alussa
hänellä oli työn alla kaksi kotimaista
elokuvaa.
– Kyse on pohjimmiltaan Suomen

elokuvasäätiön uudesta linjauksesta,
jossa kuvailutulkkaus ja heikkokuu‐
loisten tekstitys ovat edellytyksenä
tuotantotuen saamiselle.

Ei taiteilija, vaan tulkki
Lehtniemi innostui alun perin kuvai‐
lutulkkauksesta silkasta uteliaisuu‐
desta, koska asia kuulosti hänestä
aivan uskomattomalta.
– Visuaalisena ihmisenä ihmette‐

lin, miten kuvien sanottaminen voi
olla edes mahdollista. Lähden kuvai‐
lutulkkauksessa aina liikkeelle itse
teoksesta, sen visuaalisuudesta.
Yritän löytää ja sanottaa olennaisen,
sen mitä taiteilija tai elokuvan ohjaaja
on halunnut näyttää tai kertoa.
Käytännössä Carita Lehtniemi kat‐

selee elokuvan kertaalleen läpi ennen

Kirjan kirjoittaja ja kuvittaja Carita
Lehtniemi on helsinkiläinen graafi-
nen suunnittelija, kuvittaja ja kuvai-
lutulkki. Hän kertoo halunneensa
kuvittajaksi ja lastenkirjojen teki-
jäksi jo aivan pienenä.
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Sutinen valitsee värin
Carita Lehtniemi 2021
ISBN 978-952-94-4918-7
www.kuvailutulkkaus.fi
Painotalo Trinket Oy
Helsinki 2021

Sutinen valitsee värin -kirjaa voi mm. tilata suoraan kirjailijalta tai Celia-
kirjastosta, jonne kirjailija lahjoittaa muutamia kappaleita.

Silmäterä-lehden lukijat saavat kirjan tarjoushintaan 20 euroa + postitus-
kulut suoraan kirjailijalta sähköpostitse carita@kuvailutulkkaus.fi

kuin ryhtyy kuvailutulkkaamaan sitä.
Joskus hän myös kuuntelee elokuvan
aluksi, jos aikaa on.
– Minulla on todella vahva palo

kuvailutulkkaukseen ja ajatukseen

siitä, mitä kaikkea kuvailutulkkauk‐
sella voi saada aikaan. Kuvailutulk‐
kaaja ei esimerkiksi saa paljastaa tai
möläyttää asioita, jotka on tarkoitettu
elokuvan katselijan ja kuulijan kypsy‐

teltäväksi ja oivallettavaksi.
– Sekin pitää muistaa, että kuvailu‐

tulkki ei ole taiteilija, vaan tulkki.
Jokaisesta kuvailutulkkauksesta oppii
hirvittävästi lisää. Tämä työ sopiikin
uteliaalle ihmiselle.

Sutinen-kirjan pisteissä kerrotaan
jotain enemmän kuin painetussa teks-
tissä. Carita Lehtniemi uskoo, että
kyseiset ”bonuspisteet” houkuttelevat
lasta harjoittelemaan pisteillä luke-
mista.

Visuaalisena ihmisenä ihmettelin,
miten kuvien sanottaminen voi olla
edes mahdollista.”
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– Silmäsairauksien perinnöllisyyden
selvittäminen aiheuttaa potilaissa ja
heidän perheissään enemmän helpo-
tusta kuin ahdistusta, kertoo HUS Sil-
mätautien klinikan silmälääkäri Joni
Turunen.

Silmäsairauksien
perimä tunnetaan
usein jo hyvin

– Lasten silmäsairauksien perinnöllisyydestä eli silmäsairauksia aiheuttavista

geneettisistä varianteista tiedetään nykyään jo aika paljon. Silti tutkimus jatkuu koko

ajan, sanoo HUS Silmätautien klinikan silmälääkäri Joni Turunen.

TIINA RUULIO
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Geeni eli perintötekijä on biologisen informaation yksikkö, joka on tallentunut
DNA:n tai RNA:n nukleiinihappoketjuun.
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J
oni Turunen on keskittynyt
työssään lasten ja aikuisten
geneettisiin silmäsairauksiin.

Alun perin hän teki väitöskirjansa
edesmenneen, maailman johtaviin
geenitutkijoihin lukeutuneen akatee‐
mikko Leena Palotien tutkimusryh‐
mässä. Väitöskirjan aihe koski skit‐
sofrenian periytymistä. Myöhemmin
Turunen eteni geneettisiin silmäsai‐
rauksiin lääkäriurallaan.
Hän johtaa myös silmägenetiikan

tutkimusryhmää Folkhälsanin tutki‐
muskeskuksessa.
Eri silmäsairauksien perinnölli‐

syyttä tunnetaan eri tavalla riippuen
siitä, mihin tautiryhmään sairaus
kuuluu.
– Esimerkiksi perinnöllisissä verk‐

kokalvorappeutumissa geenivirhe
löydetään noin 70 prosentilla poti‐
laista. Jos taas puhutaan synnynnäi‐
sestä glaukoomasta, vastaava pro‐
sentti on vain noin 10–20, toteaa Joni
Turunen.
Silmäsairauksiin liittyviä geenites‐

tejä tehdään HUSLabissa tai palvelu
ostetaan muualta ostopalveluna.

Vastaus kysymykseen ”miksi”
Joni Turusen mukaan silmäsairauk‐
sien perinnöllisyyden selvittäminen
aiheuttaa potilaissa ja heidän perheis‐
sään enemmän helpotusta kuin
ahdistusta.
– Geenitestin avulla voidaan vas‐

tata sairauden syyhyn, siis kysymyk‐
seen miksi. Yleensä geenitutkimus
myös vapauttaa vanhemmat esimer‐
kiksi raskausaikaan liittyvästä syylli‐
syyden tunteesta.
Myös perinnöllisyysneuvonta

perustuu siihen, että geenivirhe tun‐
netaan. Silloin on mahdollista selvit‐
tää, mikä on lähisukulaisten riski sai‐
rastua samaan silmäsairauteen tai

millä todennäköisyydellä sairaus
periytyy seuraaville lapsille tai vaik‐
kapa silmäsairautta potevan lapsen
mahdollisille omille lapsille.
Olennaista myös on, että silmäsai‐

rauksien eri hoitomuotoja ei pystyt‐
täisi kehittämään ilman sairauksien
genetiikan selvittämistä.
Suomessa ei ole harvinaisia silmä‐

sairauksia erityisen paljon muihin
maihin verrattuna.
– Geeniperimämme erityisyys liit‐

tyy lähinnä Suomen väestöhistoriaan,
mm. nälänhätiin ja asutuspolitiik‐
kaan. Esimerkiksi kuningas Kustaa
Vaasa antoi perheille verohelpotuksia,
jos he muuttivat rannikolta Pohjois-
Karjalaan tai Kuusamoon. Syntyi
pieniä kyliä, joissa ihmiset perustivat
uusia perheitä liian läheisten sukulais‐
ten kanssa. Joitain geneettisiä sairauk‐
sia keskittyi näille alueille tästä syystä.
– Toisaalta Suomesta puuttuu

geneettisiä sairauksia, joita esiintyy
muualla Euroopassa, jatkaa Turunen.

Useita hoitomuotoja
kehitteillä
Erilaisten geenivirheiden hoito on
vasta alkuvaiheessa. Alaa myös tutki‐
taan kiivaasti, ja uusia hoitomuotoja
kehitetään.

–Maailmalla on yksi hyväksytty geeni‐
terapiahoito lasten synnynnäiseen sil‐
mäsairauteen, jonka aiheuttaa RPE65:n
geenivirhe. Suomessa kyseistä hoitoa ei
tosin vielä ole annettu. Kannattaa kui‐
tenkin tiedostaa, että esimerkiksi perin‐
nöllisiin verkkokalvosairauksiin liittyy
300 eri geeniä. Niissä on paljon tutkit‐
tavaa ennen kuin hoitoihin päästään.
Geeniterapiassa ns. virheellinen

geeni korvataan terveellä. Turusen
mukaan myös Suomessa tehdään
geeniterapiatutkimuksia.
Toinen tutkimusvaiheessa oleva

hoitomuoto on geenisaksihoito, jossa
silmän geenivirhe hoidetaan suoraan
silmässä. CRISPR-geenisakset mah‐
dollistavat genomin tarkan muok‐
kauksen lähes missä tahansa ennalta
määritellyssä genomin kohdassa.
Geenisaksien kehittäjä sai Nobelin

kemian palkinnon viime vuonna.
Kolmas kehitteillä oleva geenivir‐

heiden hoitomuoto on soluterapia,
jossa potilaan kantasolut muunne‐
taan verkkokalvon soluiksi.
– Uudet hoitomuodot antavat

toivoa näkövammaisille lapsille ja
heidän perheilleen. Jo nyt vanhem‐
mat kysyvät vastaanotolla poikkeuk‐
setta tulevaisuuden hoitomuodoista
ja niihin liittyvistä tutkimuksista.
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Parisaarelle saatetaan soittaa diag‐
noosin saamisen jälkeen – ja senkin
jälkeen, kun on jo käyty sairaalan
perinnöllisyyslääkärin luona. Peri‐
mään liittyvät asiat kun eivät välttä‐
mättä aukea aivan helposti.
– Selvitänkin aina, mitä tietoa

perhe on jo saanut ja mikä merkitys
sillä on perheen elämään. Tiedon ja
sen käsittelyn tarve on kokonaisuu‐
dessaan kova.

Moderni geenitutkimus on
nostanut perimän esiin
Joskus soittaja on tilanteessa,
jossa jostain mummon laatikosta

löytyykin tietoa harvinaisesta
diagnoosista, josta on vaiettu
suvussa ja perheessä. Perinnölli‐
syys ja perimä ovat olleet monesti
tabuja, joista halutaan vaieta.
– Myös perhesuunnittelu tulee

nopeasti esille. Mitä esimerkiksi
tarkoittaa, että jos suunnitellulla

P
arisaari saa vuodessa noin 750
yhteydenottoa.
– Norioon ei tarvita lähetettä

eikä palvelummemaksa mitään.
Kuka tahansa, joka on kiinnostunut
harvinaisista sairauksista ja perinnöl‐
lisyydestä, voi soittaa, tarkentaa Ulla
Parisaari.
Parisaari kertoo lähtevänsä aina

liikkeelle siitä, mikä on kysyjän tarve.
– Käyn usein soittajan kanssa läpi

esimerkiksi lapsen diagnoosia, johon
mahdollisesti kytkeytyy perinnöllisyys,
ja sitten sitä, mitä kaikkea se merkitsee
käytännössä. Annan tietoa ja poik‐
keuksetta myös psyykkistä tukea.

Diagnoosi on aina kytköksissä
soittajan muuhun elämäntilanteeseen
ja ennen kaikkea sen kuormittavuu‐
teen. Harvinaisen sairauden perin‐
nöllisyys herättää myös monenlaisia
tunteita.
– Mikään inhimillinen ei ole vie‐

rasta tässä yhteydessä.

Paljon kysyttävää
perimästä
Perinnöllisyyshoitaja Ulla Parisaari Harvinaiskeskus Noriosta antaa matalan

kynnyksen keskustelutukea ja neuvontaa harvinaisiin sairauksiin ja perimään

liittyvistä asioista. Myös monet silmäsairaudet kuuluvat tähän ryhmään.

TIINA RUULIO

lapsella on kohonnut riski sairas‐
tua johonkin harvinaiseen sairau‐
teen.
Parisaareen ottaa yhteyttä tavalli‐

simmin isä, äiti, sisarus tai periyty‐
vään sairauteen sairastunut. Lapset
ja nuoretkin kaipaavat keskustelua,
jolloin vanhemmat usein toimivat
ns. siltana lapsen ja Parisaaren väli‐
sen kontaktin saamiseen. Osa soitta‐
jista on raskaana olevia naisia, jotka
tietävät, että tulevalla lapsella on
jokin perinnöllinen sairaus tai epäily
siitä.
Parisaaren mielestä on sinänsä

hyvä, että perimästä ja sen tutkimi‐

sesta puhutaan enemmän julkisuu‐
dessa kuin ennen. Myös kouluissa
kerrotaan geeneistä ja perimästä
enemmän kuin aiemmin.

Ensitieto määrittää paljon
Lapsen harvinaista perinnöllistä
sairautta koskevan ensitiedon

Annan tietoa perinnöllisyydestä ja poikkeuksetta
myös psyykkistä tukea.”
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antaminen joko onnistuu tai ei
onnistu suomalaisessa terveyden‐
hoidossa.
– Haluaisin nähdä asian niin, että

ensitiedon antamisessa on kyse pro‐

Harvinaisen sairauden perinnöllisyys herättää myös monenlaisia tunteita.
– Mikään inhimillinen ei ole vierasta tässä yhteydessä, kertoo perinnöllisyys-
hoitaja Ulla Parisaari Harvinaiskeskus Noriosta.

sessista, jossa vanhemmille tarjotaan
useampia mahdollisuuksia puhua
asioista. Kukaan ei pysty sisäistämään
kaikkea tietoa yhdellä kertaa. Ensitie‐
don onnistuminen määrittää paljon

sitä, miten perhe pystyy jatkamaan
tilanteessa eteenpäin.
Ulla Parisaari törmää nykyään

usein kysymykseen siitä, miten
netistä saatuun tietoon perinnöllisyy‐
destä tai eri sairauksista pitäisi suh‐
tautua.
– On selvää, että vanhempi, joka

kaipaa oman lapsen tilanteeseen liit‐
tyvää tietoa, ei voi olla menemättä
nettiin. Tärkeää olisi, että sinne ei jää
koukkuun. Sanon myös usein, että
netissä olevat kertomukset ovat usein
vain yhden ihmisen tai perheen
kokemuksia asiasta. Ja jos googletta‐
minen alkaa ahdistaa, kannattaa siitä
pitää taukoa.

Lapsellani on harvinainen
sairaus…
Entä miten perheen kannattaisi
kertoa lapsen harvinaisesta perinnöl‐
lisestä sairaudesta muille?
– Tarkkaa diagnoosia ei tarvitse

aina kertoa, koska silloin muutkin
saattavat löytää googlesta tietoa, jota
perhe ei pohjimmiltaan haluaisi
jakaa. Mietinkin usein vanhempien
kanssa sitä, minkälaisia sanoja he
voivat käyttää kertoessaan sairau‐
desta erilaisissa tilanteissa. Voi sanoa
vaikkapa niin, että lapsellani on har‐
vinainen sairaus, johon liittyy näitä ja
näitä oireita.
Ulla Parisaari kannattaa sellaista

ajatusta, että lapselle ja nuorelle ker‐
rottaisiin tämän harvinaisesta sairau‐
desta kuhunkin ikäkauteen sopivasti.
– Myös lapsi hyötyy tiedosta. Jos

asia jää mysteeriksi, lapsi paikkaa
herkästi tiedon aukkoja mielikuvi‐
tuksen avulla. Hänelle voi syntyä
hämmentäviä ja jopa ahdistavia mie‐
likuvia siitä, että sairaus johtuukin
jostain sellaisesta, mitä hän itse on
mahdollisesti tehnyt.
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R
oth kertoo, kuinka vammai‐
silta ihmisiltä evätään usein
koko seksuaalikasvatus.

– Joku muu saattaa päättää hel‐
posti vammaisten puolesta, että he
eivät esimerkiksi saa muodostaa suh‐
teita, vaan heidän kohdallaan puhu‐
taan ainoastaan ystävyydestä.
Etätapahtuman järjesti Näkövam‐

maiset lapset ry lokakuun alussa.
Oululainen Tanja Roth on kolmen

lapsen äiti. Hän liikkuu pyörätuolilla.
Hänen mukaansa vammaisten ihmis‐
ten seksuaalikasvatukseen sisältyy
tänäkin päivänä syrjintää, vähättelyä
ja toiseuttamista.

Sosiaalisesta haitasta
– Seksuaalisuus on ilo ja voimavara
myös näkövammaisille. Kuulo- tai
näkövamma ei juuri vaikuta itse sek‐
suaalisuuteen. Sen sijaan sosiaalinen
haitta on usein sitäkin suurempi. Kun
seksuaalisuuteen liittyvät nonverbaa‐
liset viestit eivät välity näkövamman
takia, syntyy helposti väärinymmär‐
ryksiä tai näkövammainen jää sivuun
muusta ryhmästä.
Roth kannustaa näkövammaisten

lasten vanhempia keskustelemaan
omissa vertaisryhmissään esimerkiksi
lapsiaan koskevista seksuaalioikeuk‐

Erityistason seksuaaliterapeutti ja seksuaalikasvattaja Tanja Roth kertoo Seksuaalisen

kasvun ja kehityksen tukeminen ja näkövammaisuus -etätapahtumassa, että seksuaa-

lisuus on parhaimmillaan kehon ja mielen hyvinvointia. Seksuaalisuus kuuluu kaikille,

ja sitä ei voi poistaa kenestäkään.

Näkövamma ei juurikaan
vaikuta seksuaalisuuteen

TIINA RUULIO

Erityistason
seksuaalitera-
peutti ja seksu-
aalikasvattaja
Tanja Roth
sanoo, että sek-
suaalisuus on ilo
ja voimavara
myös näkövam-
maisille.

sista sekä arvoista, tunne- ja turvatai‐
doista. Kaikista aiheista löytyy jo ikä-
ja kehitystason mukaista kirjalli‐
suutta.

Kaikesta pitäisi voida puhua
Tieto on aina tärkeässä roolissa, kun
pohditaan, miten vanhempien
pitäisi auttaa näkövammaisia lapsi‐
aan tutustumaan kehoonsa, oppi‐
maan turvataitoja tai puhumaan
avoimesti seksuaalisuudesta. Ilman
näitä tietoja lapsi ei välttämättä opi
tunnistamaan asioita, mitä hänessä
tai hänen ympärillään kulloinkin
tapahtuu.
– Täytyy olla sanoja, että voi

puhua, Roth jatkaa.
Seksuaalikasvatus tarkoittaa, että

lasten ja nuorten kanssa puhutaan
kaikista seksuaalisuuteen liittyvistä
asioista sopivalla ikä- ja kehitysta‐
solla. Myös kysymyksiin pitäisi vas‐
tata. Pienten lasten kohdalla vastaava
termi on kehontunnekasvatus. Se
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä
lapsi löytää sukuelimensä varhain.
Pieni lapsi huomaa myös mahdolli‐
sen erilaisuutensa, kuten näkövam‐
mansa, noin 3–6-vuotiaana.
– Vaikka tietoa annetaan kou‐

lussa, on monia asioita hyvä pohtia

kotonakin. Oikeastaan seksuaalisuus
alkaa jo kohtuelämässä: syntyvä
vauva kuulee isän ja äidin äänen, ais‐
tiin äidin tunteet ja hyväilyt ihon läpi
jne., toteaa Tanja Roth.

Nimet kehon eri osille
Näkövammaiselle lapselle kannattaa
ryhtyä kertomaan pikkulapsena,
miltä hänen kehonsa näyttää sukueli‐
miä unohtamatta. Kehonosien nimiä
on helppo käydä läpi vaikkapa kyl‐
vyssä tai lasta pukiessa ja riisuessa.
Sukuelinten nimeämistä voi tehdä

mm. käsi käden päällä tekniikalla.
– Vähän isommalle lapselle voi

vaikka muovailla muovailuvahasta
yksinkertaisen pimpin, jonka avulla
voi selvittää sen rakennetta ja tehtä‐
vää. Joku virkkasi pojalleen tekopip‐
pelin, joka ajoi vastaavaa asiaa,
kertoo Tanja Roth.
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Melko pienet lapset ryhtyvät kos‐
kettelemaan mielellään omia sukueli‐
miään, sillä se tuottaa mielihyvää.
Tätä kutsutaan unnutukseksi erotuk‐
seksi masturbaatiosta.
– Sitä ei pidä kieltää, mutta asialle

voi antaa normeja kuten, että itseään
saa kosketella illalla nukkumaan
mennessä omassa huoneessa ja että
kädet on hyvä pestä.
Pikkupojille saattaa tulla erektio jo

varhain. Siihen voi suhtautua ihan
normaalisti ja kertoa ikään sopivalla
tavalla, miksi niin tapahtuu.

”Lasta pitää kuvailla
arvostavasti”
Koska näkövammainen lapsi ei näe
itseään, on hyvä, että joko vanhempi
tai joskus sisarus tai ystävä toimii
ikään kuin peilinä lapselle.
– Lasta pitää kuvailla aina arvosta‐

vasti, muistuttaa Roth.
Lapsen näkövammaa sekä muut‐

tuvaa ja kasvavaa kehoa sekä seksuaa‐
lista kasvua voi turvallisesti käsitellä
lastenkirjojen välityksellä. Sadut aut‐
tavat lasta käsittelemään omaa tilan‐
netta.

– Niinkin sanotaan, että lapset saavat
ensimmäisen ”seksuaalikasvatuksensa”
ensimmäisellä luokalla vanhemmilta
oppilailta. Tästä syystä on hyvä, että
kotona asioista on jo kerrottu.
Kuudennen ikävuoden jälkeen

alkaa vaihe, jossa tytöt leikkivät mie‐
lellään tyttöjen kanssa ja pojat poi‐
kien. Sukupuolen moninaisuudesta ja
sateenkaariperheistä löytyy lastenkir‐
joja, sarjakuvia ja lapsille sopivia
videoita (Tika-hanke).
– Tärkeää olisi, että näkövammai‐

set lapset pääsisivät leikkimään

Vaikka tietoa annetaan koulussa, on
monia asioita hyvä pohtia kotonakin.”

P
IX
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muiden samanikäisten ja myös
muiden näkövammaisten lasten
kanssa jo nuorena. Näin he oppivat
erilaisia sosiaalisia taitoja ja empa‐
tiaa. Vähän isommille lapsille pitää
ryhtyä antamaan narua hyvissä ajoin,
jotta he oppivat vaikkapa liikkumaan
itsenäisesti.

Vähemmistöstressiä
murkkuna
Murrosikävaihetta auttaa, jos lapsella
olisi näkevä ystävä, jonka kanssa
käydä läpi esimerkiksi seksuaalisuu‐

teen tai vaikka pukeutumiseen ja
ulkonäköön liittyviä asioita.
– Oli vammaa tai ei, niin kaikki

samat asiat ilmenevät kunkin ihmi‐
sen seksuaalisuudessa, seksuaalisessa
suuntautumisessa ja sukupuolen
moninaisuudessa. Ei ole olemassa
mitään vammaisseksuaalisuutta tai -
seksiä, toteaa Tanja Roth.
– Näkövammaisen lapsen ja

nuoren pitäisi aina saada kysyä
paljon erilaisia asioita. Lapsen lähi‐
piiri voi opetella kuvailua ja kerto‐
mista ja tulla siinä aika hyväksikin.

Näkövammaisen nuoren seksuaali‐
suuteen liittyvä sosiaalinen vaikeus voi
myös lisätä vähemmistöstressiä.
– Kun nuori on omassa ryhmässään

ainut näkövammainen, tilanne voi syn‐
nyttää painetta, kun nuori haluaa kuulua
joukkoon ja selviytyä tilanteissa. Tilanne
voi purkautua stressinä, loukkaantumi‐
sina ja muina tunteenpurkauksina.
Vanhempien olisi hyvä ymmärtää

tämä. Tilanne voidaan saada helposti
hallintaan joko perheessä tai asiantun‐
tijan avulla, kun ymmärretään, mistä se
johtuu. Vertaistuki on myös tärkeää.

– Monet nuoret kysyvät minulta, mistä
he tietävät, koska voivat aloittaa
seksin. Vastaan heille yleensä niin,
että sitten kun suojaikä (16 vuotta) on
ylitetty ja heistä itsestä tuntuu, että se
on turvallista ja on itse siihen valmis.
Olisi hyvä, jos nuori hallitsisi siinä
vaiheessa tunne- ja turvataitoja.

Mikäli alle 18-vuotias nuori aloittaa
suhteen itseään huomattavasti van-

Koska voin aloittaa seksin?
hemman kanssa, voidaan katsoa, että
se vahingoittaa nuorta. Tilanne voi riit-
tää huostaanottoon lastensuojelulain
nojalla. Moni ei asiaa tunne, kertoo
erityistason seksuaaliterapeutti ja
seksuaalikasvattaja Tanja Roth.

Hän uskoo, että näkövammaisuu-
desta voi olla jopa hyötyä, kun puhu-
taan luonnollisesta suhtautumisesta
kehollisuuteen.

– Voi olla, että näkevä ihminen ei
osaa antautua samalla tavalla koske-
tukselle kuin näkövammainen, jolla
on hyvin kehittynyt tuntoaisti.

Niinkin voi käydä, että erilaisuus
saa nuoren voimaan huonosti. – Siitä
voi seurata, että nuori ryhtyy käyttä-
mään omaa kehoa välineenä pääs-
täkseen ryhmään ja tulee näin hyväk-
sikäytetyksi.

P
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Haastattelun aihepiiriin liittyviä kirjavinkkejä
(Tanja Roth)

Jussi Aaltonen:

Turvataitoja
nuorille

Kaija Lajunen,

Minna Andell, Mirja

Ylenius-Lehtonen:

Tunne- ja turva-
taitoja lapsille

Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston:

Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari
(pienille lapsille)

Kuvaäänikirja, e-kirja. Tämä kirja on kuvaa ja ääntä sisältävä Epub3-
versio, joka toimii vain lukuohjelmissa, jotka tukevat Epub3-kirjoja.

Jani Toivola:

Poika ja hame

Susanna

Silvander-Rosti:

Sulon ja Elsin
uudet naapurit
(pienille lapsille)

https://otava.fi/kirjat/sulon-ja-elsin-uudet-naapurit/

https://otava.fi/kirjat/poika-ja-hame/

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90817/
Opas_21%20_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.suomalainen.com/products/
tunne-ja-turvataitoja-lapsille

https://www.kummakustannus.fi/Julia-P%C3%B6yh%C3%B6nen/
Fanni-ja-ihmeellinen-tunnel%C3%A4mp%C3%B6mittari.html
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Määristä
Suomalainen näkövammainen ihmi‐
nen on joko heikkonäköinen tai
sokea. Uusista näkövammaisista
suuri enemmistö (75 %) on heikko‐
näköisiä. Suomessa on luultavasti
noin 55 000 näkövammaista, joista
valtaosa on jo täyttänyt 65 vuotta.
Alle 18-vuotiaita näkövammaisia on
1 000–1 500.
Sokeiden osuus uusista näkövam‐

maisista on laskusuunnassa. Koska
väestön elinajanodote nousee ja
näkövammaa aiheuttavat sairaudet
aktivoituvat ikääntymisen myötä,
uusien näkövammaisten keski-ikä
nousee vuosi vuodelta.
– Pieniä viitteitä on myös, että

näkövammaisuus on kääntymässä
laskuun. Hyvä diabeteksen hoito
vanhemmissa ikäluokissa näkyy.
Näkövammaisia lapsia koskevia
uusia ilmoituksia tuli rekisteriin
viime vuonna vain 52. Luku on kui‐
tenkin vain arvio näkövammaisista
lapsista, sillä yksityisiltä ja julkisilta

silmäyksiköiltä voi jäädä lakisäätei‐
siä ilmoituksia tekemättä arjen kii‐
reessä. Tämä toistuu vuodesta toi‐
seen. Tästä syksystä alkaen näkö‐
vammarekisteri-ilmoitusten on
voinut tehdä sähköisenä, ja toi‐
vomme sen helpottavan ilmoitta‐
misten tekemistä, kertoo Näkövam‐
marekisterin tutkimuspäällikkö
Laura Tolkkinen.
Niin kauan kuin ilmoituksia ei

tehdä, näkövammarekisteri edustaa
vain osaa suomalaisista näkövam‐
maisista. Tilastointiongelmaa on
pyritty ratkaisemaan ennen kaikkea
yhdistelemällä erilaisia muita rekiste‐
ritietoja, jotta lisää näkövammaisia
löydettäisiin. Tämä koskee myös
lapsia.
– Asia kuitenkin pysyy lääkärien

aktiivisuuden varassa niin kauan
kuin tiedot eivät tule suoraan potilas‐
tietojärjestelmästä. Se olisikin hartain
toiveemme, jatkaa Laura Tolkkinen.
Tähän samaan pyrkivät mm.

syöpä- tai keskosrekisterit.

Perusongelmana
koulutustaso
Näkövammaisten perusongelmat eli
matala koulutustaso tai heikko työl‐
listyminen näyttävät pysyvän suun‐
nilleen samana vuodesta toiseen,
kertoo Näkövammaisten vuosikirja
2020. Samaa koskee työttömyysas‐
tetta, joka on verrattain korkea.
Koulutustason ja työllistyminen

tiedot ovat vuodelta 2018.
Näkövammaisten ihmisten koulu‐

tusaste on alhaisempi kuin koko väes‐
töllä keskimäärin. Pelkän peruskoulun
suorittaneita näkövammaisia on 1,7
kertaa enemmän kuin muussa väes‐
tössä. Vammautumisikä vaikuttaa sel‐
västi koulutusasteeseen. Vuonna 2018
ennen kouluikää vammautuneista 48%
on suorittanut vain perusasteen tut‐
kinnon, 38 % keskiasteen tutkinnon ja
14 % korkea-asteen tutkinnon. Tut‐
kinnon suorittaneilla näkövammai‐
silla suosituin ala on tekniikka.
– Näkövammaisten koulutusaste

nousee kuitenkin kaiken aikaa, vaik‐

Tuore Näkövammarekisterin vuosikirja 2020 on ilmestynyt. Vuosikirja kertoo

olennaisimmat näkövammaisuuteen liittyvät luvut Suomessa. Lukuihin liittyy

myös pieniä yllätyksiä. Eräs niistä on, että nuoret siirtyvät viettämään itsenäistä

elämää kodin ulkopuolelle paljon useammin kuin 10 vuotta sitten.

Uusi Näkövammarekisteri:

Monet perusongelmat
samat, joitain yllätyksiäkin
mukana

TIINA RUULIO
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kakin hitaasti. Toisaalta koko väestön
koulutustaso on noussut nopeam‐
min, joten ero koko väestöön kasvaa
vuodesta toiseen, toteaa Laura Tolk‐
kinen.
Tilanteen parantamiseksi ponnis‐

tellaan kuitenkin koko ajan.
– Pyrimme poistamaan näkövam‐

maisuuteen liittyviä esteitä kaikissa

työ, erilaisten koneiden käyttö,
myyntityö ja markkinointiala eivät
näkövammaisia työllistä.

Työllisyys
Näkövammaisten ihmisten työllisty‐
misaste on alhaisempi kuin koko
työikäisellä väestöllä keskimäärin.
Kun työikäisestä väestöstä työllisiä on
72 prosenttia, näkövammaisilla luku
on 41 prosenttia.
– Vaikka työllistyneiden määrä on

pienempi kuin suurimmalla osalla
väestöä, näkövammaisten työllisty‐
misaste näyttää olevan suurempi
kuin muilla vammaisilla henkilöillä
keskimäärin, sanoo Tolkkinen.
Suurempana ero näkyy työttömien

määrässä. Kun koko väestöstä työttö‐
miä on 7 prosenttia, näkövammai‐
sista työttömänä on 35 prosenttia.
Rekisteri ei anna tietoja näkövam‐

maisten tulotasosta.
– Asia on tilastollisesti melko han‐

kala, kun näkövammaisilla on usein
monenlaista tuloa samaan aikaan:
etuuksia, palkkaa, osa-aikaista yrittä‐
jyyttä jne. Pyrimme seuraamaan

ikäluokissa tässä ja nyt, yksilön tar‐
peisiin keskittymällä.

Työpaikat
Näkövammaiset sijoittuvat parhaiten
ns. ’siisteihin sisätöihin’, joissa työs‐
kennellään toimistotyyppisessä kiin‐
teässä työpaikassa ja käytetään tieto‐
tekniikkaa. Sen sijaan liikkuva ulko‐

Rekisteröityjen näkövammaisten lasten ja nuorten (0–17v.) näkövammadiag-
noosit, vas. kuvassa kaikki rekisteröidyt (657 lasta) ja oik. uudet vuonna 2020
rekisteröidyt (52 lasta).

Yleisimmät näkövamman
taustalla olevat perinnölliset
sairaudet ovat:

• Retinitis pigmentosa
• Retinoschisis
• Usherin syndroma
• Syndroma Stargardt
• Atrofia nervi optici Leber
• Congenital amaurosis of Leber
• Gyrata atrofia
• Aniridia
• Choroideremia
• Achromatopsia
• Cone-Rod dystrofy
• Syndroma Spielmeyer
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Näkövammarekisteriä voi lukea NKL:n verkkosivuilla https://www.nkl.fi/fi/nakovammarekisteri tai tilata painettua
versiota (rajoitettu erä) laura.tolkkinen@nkl.fi.

näkövammaisten tulotason kehitystä
tästä huolimatta, jatkaa Laura Tolkki‐
nen.
– Järkevä ammatti on tärkeä osa

näkövammaisenkin elämää. Se liit‐
tyy keskusteluun elämänlaadusta ja
monipuolisuudesta. Yhä tärkeämpää
on lähestyä näkövammaisen työllis‐
tymistä yksilön kannalta. Esimerkiksi
hallituksen lupaus saada osatyöky‐
kyiset nopeammin työelämään ei ole
toteutunut.

Diagnoosit
Lasten ja nuorten (0–17-vuotiaiden)
näkövammojen diagnooseja hallitse‐
vat näköratojen vikojen ryhmä 29,8
%. Synnynnäiset kehityshäiriöt ovat
olleet jo pitkään laskussa. Vuonna
2020 niiden osuus uusista diagnoo‐
seista on 21,2 %.

Itsenäistyminen
Tilastojen valossa erityisesti nuoret,
15 – 24-vuotiaat, ovat lähdössä kotoa
itsenäiseen elämään. Tässä ikäryh‐
mässä vuonna 2010 vielä 77,8 %
kuului perheisiin, mutta vuoden
2015 aineistossa enää 68,4 % ja
vuonna 2018 67,1 %. Pudotus on yli
10 prosenttiyksikköä.
– Tämä kertoo siitä, että näkövam‐

maisilla nuorilla on rohkeutta ja
energiaa muuttaa omilleen. Olen‐
naista on, että he saavat pysyä ikäluo‐
kan mukana. Myös konkreettiset ver‐
taisesimerkit ovat näkövammaisille
tärkeitä, jatkaa Tolkkinen.

– Tästä syksystä alkaen näkövammarekisteri-ilmoitusten on voinut tehdä
sähköisenä, ja toivomme sen helpottavan ilmoittamisten tekemistä, kertoo
Näkövammarekisterin tutkimuspäällikkö Laura Tolkkinen.

Näkövammaisten koulutusaste nousee kuitenkin
kaiken aikaa, vaikkakin hitaasti.”
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Valo voittaa aina
Kuopuksemme ollessa alle kouluikäinen hän heräsi
toistuvasti öisin aivan paniikissa ja kertoi juuri tuol‐
loin tulleensa nyt kokonaan sokeaksi. Paniikki ja pel‐
kotila olivat käsin kosketeltavia, eikä niihin juuri‐
kaan auttanut äidin syli tai rauhoittava puhe.

Varsinainen diagnoosi pojallemme tuli geenivirhe‐
löydöksen jälkeen esikouluikäisenä, mutta tutkimuk‐
sia oli toki tehty jo vuosia tätä ennen. Pieni ihminen
ymmärsi ainakin osittain, että ei näe niin kuin muut
ja että näön huononeminen voi olla todennäköistä
hyvin nopeastikin. Onneksi viimeinen kohta on
osoittautunut ainakin jossain määrin virheelliseksi.

Nuoren ihmisen sopeutuminen on ilmiömäistä. Tois‐
tuvasti kuulen, että ”kyllä mä pärjään” ja ”älä äiti huo‐
lehdi”. Vähitellen olenkin oppinut olemaan huolehti‐
matta ja siirtynyt rohkaisemaan poikaa ilmaisemaan
avoimesti, jos ei näe. Erilaisista avustavista kommen‐
teista on tullut normaalia viestintää, ja pahassa pai‐
kassa pojan käsi nappaa omastani kiinni täysin luon‐
tevasti. Heikkonäköisyydestä on tullut arkea.

Tämä aika syksyä on meillä se pahin kuten niin
monelle muullekin. Ulkona on sysipimeää. Märkä
musta maa heijastelee valoja, ja pihat ja kadut täyt‐
tyvät jälleen koristevaloista, jotka kaikki aiheutta‐
vat häikäisyä. Heikkonäköisen nuoren inhokki‐
vuodenaika on käsillä, eivätkä edes itsestään tum‐
muvat lasit pelasta, kun pääsääntöisesti on kuiten‐
kin aina pimeää. Häikäisyn aiheuttamalta haitalta
ei oikein voi suojautua mitenkään eikä missään.
Vielä kun palettiin lisätään parin viikon päästä eri‐
laiset roihut ja muut ulkotulet, niin tilanne onkin
hankalimmillaan.

Onneksi aika ja kasvu on auttanut tilanteen koh‐
taamisessa, ja nuori itse tietää, että tilanne on
ohimenevä. Parin kuukauden päästä on jo hel‐
pompaa, kun on ohitettu vuoden mustin aika –
aivan kuin vuosia sitten paniikissa huutavan
lapsen sokeutumisen pelko voitettiin sytyttämällä
valot. Synkimmän ajan jälkeen taas valo voittaa.

Kyllä me selvitään siihen saakka.
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E
nsi kevätkauden Aisti Sportin
ryhmissä on luultavasti muka‐
vasti tilaa. Seuran hallituksen

puheenjohtaja ja valmentajaMiika
Honkanen kertoo, että korona-aika
on näkynyt vielä lasten ja nuorten lii‐
kuntaharrastusten käynnistymisessä
tänä syksynä. Perheissä on oltu vielä
varovaisia.

Uutena lajina
näkövammaisjalkapallo

TIINA RUULIO

Aisti Sportin näkövammaisten lasten ja nuorten liikuntaryhmät Vantaalla käynnistyivät

syksyllä korona-ajan jälkeen. Uusien lajien, kuten näkövammaisjalkapallon, uskotaan

kiinnostavan jatkossa näkövammaisia lapsia ja nuoria.

Aisti Sport esitteli lapsille näkövammaisjalkapalloa Espoon Hop on Hop off -liikuntatapahtumassa koulujen syysloman
aikana.

– Toimimme hyvin ammattimai‐
sesti ja mahdollisimman turvallisesti
myös koronan varalta. Toivon, että
näkövammaiset lapset ja nuoret löytä‐
vät tiensä liikuntaharrastusten pariin.
Liikunnallisten taitojen kehittäminen
on todella tärkeää näkövammaisille.
Varsinkin näkövammaisjalkapallo

ja -jääkiekko ovat lajeja, jotka yhdis‐

tävät näkövammaisia lapsia ja nuoria
luontevasti muihin ikätovereihin.
– Harrastamisella voi olla hyvin‐

kin tärkeä sosiaalinen merkitys,
vaikka ei ehkä pelatakaan samoissa
joukkueissa. Yhteisistä harrastuk‐
sista voidaan aina puhua ja jakaa
näin kokemuksia, jatkaa Miika
Honkanen.

H
E

N
R

II
K

K
A

T
O

IV
O

L
A



S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 2 1 35

Sokkofutis muunnos
futsalista
Aisti Sport järjestää viikoittain lap‐
sille ja nuorille liikunnallista toimin‐
taa. Aisti Games on keskittynyt
joukkuelajeihin, maalipalloon, näkö‐
vammaisjalkapalloon ja -jääkiek‐
koon. Aisti Play toimii enemmän lii‐
kuntakerhon omaisesti keskittyen
leikkeihin, peleihin ja ratoihin sekä
näkövammaisille että näkeville lap‐
sille. Aisti Play -kerhoja on järjes‐
tetty vuodesta 2018 saakka.
Näkövammaisjalkapallo on uusi,

tänä vuonna käynnistetty laji Aisti
Sportissa.
– Viime kesänä meillä oli hyvä

ulkoharjoittelukenttä, mutta nyt jou‐
dumme pelaamaan liikuntasalissa.
Toivomme saavamme laidallisen
kentän myös sisäharjoittelulle, jatkaa
Miika Honkanen.
Näkövammaisjalkapallo on tällä

hetkellä yksi harrastetuimmista para‐
lympialajeista, ja sen suosio kasvaa
kohisten. Tokion paralympialaisissa
viime kesänä laji oli mukana viidettä
kertaa.
Aisti Sportissa aikuiset pelaavat lajia

ns. blind footballina (silmät peitet‐
tynä), lapset ja nuoret heikkonäköisten
versiona, jossa silmiä ei peitetä. Jalka‐
pallon sisään on laitettu helistimiä ja
maalia vartioivat aina näkevät ihmiset.
Laji on itse asiassa muunnos vam‐
mattomien futsalista, josta on otettu
muun muassa näkövammaisjalka‐
pallon kentän ja maalien koko.

Lajia pelataan virallisissa otteluissa
yleensä 5 vastaan 5 muodossa.

Leirit käynnistyivät jälleen
Aisti Sportin leiritoiminta käynnistyi
jälleen lokakuun lopussa, kun viime
keväänä peruuntunut kaikenikäisten
kiekkoleiri voitiin järjestää liikunta‐
keskus Pajulahdessa. Leiri oli toinen
lajiaan.
– Lasten ja nuorten lajikerhoihin

voi tulla katsomaan, mitä niissä
tapahtuu. Aina kannattaa kokeilla.
Toimimme kerhoissa ylipäätään
matalan kynnyksen periaatteella.
Esimerkiksi näkövammaiskiekossa
saa opetella aluksi vain luistelua ja
tutustua vähitellen itse lajiin. Har‐
rastamme eri lajeihin liittyvää lii‐
kuntaa monipuolisesti.
Näkövammaisen lapsen ja nuoren

kannattaa harrastaa liikuntaa jo yksin
motoriikan kehittymisen kannalta.

Mukaan tulevat tietysti myös muut
fyysiset ja terveyteen liittyvät syyt.
Liikuntaharrastus voi tuoda muka‐
naan myös uusia ystäviä.

Mitä seuraavaksi?
–Mietimme koko ajan myös uusia
lajeja. Seuraavaksi ryhdymme tar‐
joamaan sokkopingistä. Koska peliin
tarvitaan vain kaksi pelaajaa kerral‐
laan, siihen on helppo ryhtyä. Kaikki
eivät myöskään pidä joukkuelajeista
eli sokkopingis toisi tähän vaihtelua.
Muitakin ideoita on tulevaisuu‐

den varalle, kuten aika ajoin järjes‐
tettävät yksittäiset ulkoilutapahtu‐
mat.
– Talvella voisimme mennä vaik‐

kapa lumikenkäilemään tai laskette‐
lemaan, jatkaa Miika Honkanen.
Tähän saakka Aisti Sport on

saanut koulutettua valmentajia ja
muita vetäjiä aika mukavasti etu‐
päässä omasta seurasta.
– Olemme kasvattaneet omaa

yhteisöä vuosien varrella. Myös
lasten vanhempia on ollut aktiivi‐
sesti mukana.

Harrastamisella voi olla tärkeä
sosiaalinen merkitys.”

Kuva näkövammaiskiekkoleiriltä
Pajulahdesta lokakuussa.
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A
min ja Isla pääsivät sano‐
maan mielipiteensä video‐
tervehdyksen välityksellä

Valteri-koulu Onervasta Lapsiasia‐
valtuutetun toimiston etäyhteydellä
järjestetyssä julkaisutilaisuudessa
lokakuun loppupuolella. Aiheena
oli lapsiasiavaltuutetun toimiston
uusi teos, jossa etsitään 12 kirjoi‐
tuksen kautta vastauksia siihen,
miten vammaisen lapsen oikeudet
toteutuvat tämän päivän Suomessa
ja miten heidän omaa ääntään
kuunnellaan.
Teoksen nimi on Vammaisuus

ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää
vamman kanssa. Sen ovat toimitta‐
neet lapsiasiavaltuutettu Elina Pek‐
karinen ja lapsiasiavaltuutetun toi‐
miston erikoistutkija Anton Schalin.
Tiedotustilaisuudessa Schalin

sanoi tulleensa teosta kootessaan
varmaksi siitä, että lapset todella
haluavat vaikuttaa omiin asioihinsa
ja että heidän ehdotuksensa ovat
yleensä erittäin järkeviä ja kehitys‐
kelpoisia.
– Lasta on siis kuunneltava ja

hänet on kohdattava omana itse‐

nään. Ennen kaikkea on muistet‐
tava, että lapsi on aina ensisijaisesti
lapsi ja ettei häntä saa määritellä
vain hänen vammansa kautta.

Perusoikeudet ovat
– ainakin teoriassa
Teoksen kantavana näkökulmana
on yhdenvertaisuuden problema‐
tiikka, joka on samalla lapsiasiaval‐
tuutetun toimiston tämän vuoden
teema. Kirjan kokoaminen aloitet‐
tiin vuonna 2019 kun huomattiin,
että oli vierähtänyt liian pitkä aika
siitä, kun vammaisen lapsen
oikeuksiin oli toimistossa kunnolla
paneuduttu.
Elina Pekkarisen mielestä perus‐

ongelma on siinä, että koko maa‐
ilma on rakennettu keskivertokan‐
salaisuuden näkökulmasta. Tästä
syystä vammaiset lapset törmäävät
edelleen moniin fyysisiin ja myös
asenteellisiin esteisiin, vaikka samat
ihmis- ja perusoikeudet on kirjattu
niin EU:n kuin YK:nkin ihmisoi‐
keussopimuksiin.
– Kirjaa tehtäessä törmäsimme

vammaisten lasten masentaviin

kokemuksiin tavallisessa arjessakin.
Miten hän pääsee vaikkapa lumi‐
sohjossa ulos tai metsälenkille
ilman apuvälinettä? Ei tietenkään
mitenkään. Lapsi voi saada tästä
jopa vaurioittavan epäoikeudenmu‐
kaisuuden kokemuksen. Pienin
elein voitaisiin kokemusta helpot‐
taa. Apuväline tai avustaja pystyvät
auttamaan arjessa selviytymistä
huomattavasti.
Schalin oli avustaja-asiasta samaa

meiltä.
– Avustaja mahdollistaa vammai‐

selle asioita, jotka ovat vammatto‐
malle itsestään selviä. Lapsellehan
on tärkeää saada viettää ihan taval‐
lista lapsen elämää. Ei vamma saisi
tällä tavalla määritellä ja eristää
häntä.

Kuunnellaanpa lasta itseään
Lapsi- ja nuorisotutkija Reetta Mie‐
tolaHelsingin yliopistosta arveli
julkaisutilaisuudessa, että vammai‐
sista lapsista ja nuorista tarvittaisiin
lisää tietoa ja tutkimusta. Paljon on
aukkoja tutkimustiedossa esimer‐
kiksi heidän oikeuksiensa toteutu‐

Tasa-arvo on vielä
kaukana

Tärkeä teos vammaisen lapsen oikeuksista:

PERTTI JOKINEN

Yläkoulua käyvän Aminin mielestä on tärkeää, että hän voi olla sellainen kuin on,

pelata jalkapalloa aivan kuten muutkin pojat. Saman kouluasteen Isla-tyttö haluaa,

että aikuiset kuuntelisivat häntä itseään hänen omissa asioissaan.
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misessa, heidän kaverisuhteissaan ja
harrastuksissaan. Sekin tieto mikä
on, on usein liian hajallaan.
– Vammaisjärjestöillä onkin

tärkeä asema tämän tiedon tuotta‐
jina, mutta ehkä koko homma on
jätetty hieman liikaa kokonaan
heidän vastuulleen. Parempaa
yhteistyötä heidän ja tutkijoiden
välille tarvitaan.
Anton Schalinin mielestä suppea

medikalistinen näkökulma vammai‐
suuteen saattaa olla ainakin osa‐
syynä siihen, että yhdenvertaisuus ei
ole kunnolla toteutunut vankasta
lainsäädäntöpohjasta huolimatta.
Kielteisiä asenteita ja ennakkoluu‐
loja on vielä liian paljon:
– Viime aikoina on puhuttu

paljon lähikouluperiaatteesta ja eri‐
tyisopetuksen järjestämisestä,
vaikka koulun ja opetuksen pitäisi
aivan itsestään selvästi olla yhden‐
vertaisesti myös vammaisten saavu‐
tettavissa. Puutteita on kuitenkin
paljon inkluusiossa, tukitoimien
epätasaisessa jakautumisessa ja
monessa muussa asiassa. Liikuntaa‐
kin vammaiset lapset pääsevät usein

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkari-

sen mielestä perusongelma on

siinä, että koko maailma on raken-

nettu keskivertokansalaisuuden

näkökulmasta.
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Lasta
kuunnellaan
aivan liian
vähän.”
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harrastamaan vain kuntoutuksen
yhteydessä.
Schalinin mielestä ylipäätään

lasta itseään kuunnellaan aivan liian
vähän. Yleensä vain vanhempia
kuunnellaan, vaikka lapsella saattaisi
olla aivan erilaiset toiveet vaikkapa
mieleisestään liikuntaharrastuksesta
kuin vanhemmillaan.

Teoksen takana laaja
tutkimustieto
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkari‐
sen mielestä nyt ilmestynyt teos on
yksi tärkeimmistä lasten oikeuksia
käsittelevistä kirjoista pitkään
aikaan. Koronavirus toki vaikeutti ja
hidasti kirjan tekemistä aika pahasti,
mutta tilanteesta selvittiin.
Teoksen kahdentoista artikkelin

kirjoittamiseen on osallistunut 27
asiantuntijaa, joista osa työskentelee
vammaisalan tutkimuksen, osa vai‐
kuttamisen ja osa palvelujen parissa.
Teos on jaettu kolmeen osaan:
vamman kanssa elävien lasten
oikeudet perus- ja ihmisoikeuksien
näkökulmasta, lasten oikeuksien
toteutuminen eri instituutioissa sekä
elettyä ja koettua arkea vamman
kanssa.
Näin lasten oikeuksien toteutu‐

mista on kyetty valaisemaan
monesta erilaisesta näkökulmasta.
– Kaiken kaikkiaan tärkeintä on

muistaa, että lapsi on ensisijaisesti
aina lapsi riippumatta siitä, mitä
sanoja hänen vammaisuudestaan
sitten käytetäänkin, jatkaa Elina
Pekkarinen.

Katso julkaisu:

Elina Pekkarinen & Anton Schalin (toim.) 2021. Vammaisuus ja
lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiaval-
tuutetun toimiston julkaisuja 2021:4. Julkaisu on vapaasti ladat-
tavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Vammaisuus ja lapsen oikeudet:
Lapsen elämää vamman kanssa.
Kirjan ovat toimittaneet lapsiasiain-
valtuutettu Elina Pekkarinen ja lap-
siasiavaltuutetun toimiston erikois-
tutkija Anton Schalin.
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

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

Nuoret
työmarkkinoilla

L
oppukesällä uutisotsikoihin löysi tiensä Jode‐
lissa käyty keskustelu hampurilaisketju Hes‐
burgerin työskentelyolosuhteista. Tuntojaan

viestisovelluksessa purkivat pääosin nuoret, sillä
hampurilaisravintoloiden työntekijät ovat yleensä
keskimääräistä nuorempia, koska itse sovellus on
nuorten suosiossa.
Keskustelun mediassa saama huomio yllätti Hes‐

burgerin, joka alun haparointien jälkeen oli pako‐
tettu ottamaan työntekijöidensä kokemukset vaka‐
vasti. Pian Hesburgerin perustaja Heikki Salmela
pyysikin anteeksi, ja Hesburger ilmoitti ryhtyvänsä
toimenpiteisiin työskentelyolojen parantamiseksi.
Somekohu kuitenkin valotti hyvin nuorten työ‐

elämän todellisuutta, eikä kuva mairittele suoma‐
laista työelämää. Nuoret tarvitsevat työpaikkoja ja
yhteiskunta Hesburgerin kaltaisia yrityksiä, jotka
tarjoavat työtä nuorille. Heillähän ei välttämättä ole
koulutusta, osaamista tai työkokemusta. Kohtaami‐
sen tulisi kuitenkin olla sellainen, että se hyödyttää
kaikkia osapuolia.
Ensimmäisen työpaikan kokemus saattaa vaikut‐

taa yllättävän voimakkaasti siihen, millainen kuva
nuorelle muodostuu työelämästä ja siis myös siitä,
mitä työelämällä on hänelle annettavaa. Mikäli
kokemus on kielteinen, voi nuoren olla vaikeaa

motivoitua opiskeluun, työnhakuun ja työllistymi‐
seen jos on siinä luulossa, että työelämässä on tar‐
jolla vain kohtuuttomia vaatimuksia, huonoa kohte‐
lua ja pahaa mieltä. Ensimmäiset kohtaamiset työ‐
elämän todellisuuden kanssa ovat yksilöä voimak‐
kaasti muokkaavia, ja niihin tulisikin suhtautua vaa‐
dittavalla vakavuudella.
Nuorten ensimmäiset työelämäkokemukset ovat

usein oppilaitosten järjestämiä jaksoja, ja näkövam‐
maisten nuorten mahdollisimman täysipainoinen
osallistuminen näille jaksoille olisikin tärkeää.
Mikäli nuori epäilee mahdollisuuksiaan selvitä työ‐
elämässä, tulisi jakson onnistumiseen kiinnittää eri‐
tyistä huomiota. Hyvä jakso antaa usein uskoa
omiin kykyihin ja polttoainetta tulevaisuuden suun‐
nitelmille. Nuoren on helpompi motivoitua työnha‐
kuun ja opiskeluun, kun elämän tarjoamat mahdol‐
lisuudet näyttäytyvät myönteisinä. Vammaiset
nuoret pohtivat usein työelämää yksinomaan
vamman aiheuttamien rajoitusten kautta ja miettivät
pelonsekaisin tuntein, mikä heidän roolinsa työelä‐
mässä voisi olla. Ei ole yllättävää, että se näyttäytyy
monelle tulevaisuudessa häämöttävänä mörkönä.
Positiiviset kokemukset voivat kuitenkin mahdol‐

listaa mörkö-ajattelusta irtautumisen ja luoda uskoa
siihen, että työelämässä on tilaa jokaiselle.
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Kahden perheen lomia
vuodeksi 2022

Vuoden 2022 lomat ja tapahtumat ovat nähtävissä
yhdistyksen nettisivuillawww.sokeainlastentuki.com.
Nyt on siis hyvä aika lähteä pohtimaan, löytyisikö
ohjelmasta teidän perheellenne sopiva loma.
Jos haluat lomista enemmän tietoa, niin soita p. 045

2619400 tai lähetä postia info@sokeainlastentuki.com.
Mikäli vuoden 2022 lomista ei löydy sopivalta tun‐
tuvaa lomaa, niin otan mielelläni vastaan perheiden
lomatoiveita ja -unelmia. Voin ottaa niitä huomioon
yhdistyksen tulevaa toimintaa suunniteltaessa.
Kuten aiempinakin vuosina, ovat ensikertalaiset

perheet etusijalla lomia myönnettäessä. Yhdistyksen
lomalla jo kerran olleet voivat hakea uudelle lomalle,
mikäli perheessä on alle 16-vuotias lapsi. Yhdistyk‐
sen somekanavilla ilmoittelen äkkilähdöistä – kan‐
nattaa siis ottaa yhdistyksen Facebook ja Instagram
seurantaan.

Näkövammaisjääkiekkoon ja -luisteluun voi
tutustua 29.1. Jyväskylässä, yhteistyötapah-
tuma Aisti Sportin kanssa.

15.–19.6. tehdään pyöräilyloma Ahvenan-
maan saaristoon yhteistyössä Kehitysvam-
maisten Tukiliitto Malikkeen kanssa. Pyöräi-
lijöiden tukikohtana toimii Brändön saari,
josta käsin teemme pyöräretkiä lähisaariin
kuten Fiskö, Jurmo ja Lappoo.

31.7.–4.8. toteutuu luonto- ja seikkailu-
loma Kuusamossa yhteistyössä Seikkailu-
apinoiden kanssa.

Yllä mainittujen lomien lisäksi yhdistyksen
toimintakalenterista löytyy vielä paljon muu-
takin toimintaa, jota toteutetaan pitkäaikais-
ten ja luotettavien yhteistyökumppanien
kanssa.

Muutamia nostoja vuoden
2022 toimintakalenterista

Jänissaaren ruska, kuva otettu Jänissaaren syysseik-
kailu -lomalla 8.–12.9.

Koronatilanteesta huolimatta yhdistys on pystynyt toteuttamaan kuluneena

vuonna toimintaansa suunnitellusti. Vuoden 2022 lomat järjestetään kahden

perheen lomana, eli lomille voi hakea vaikkapa oman tuttavaperheen kanssa,

jossa on näkövammainen lapsi. Ensi vuoden lomissa- ja tapahtumissa näkyy

vahvasti luonto- sekä harrastusteema.

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Maarit Törmikoski-Hampf
Toiminnanjohtaja
Sokeain lasten tuki ry
045 261 94 00

info@sokeainlastentuki.com
www.sokeainlastentuki.com
IG sokeain_lasten_tuki_ry
FB Sokeain lasten tuki ry
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L
oma kesti neljä päivää, ja perhe
nautti täysin siemauksin luon‐
nosta, vaeltamisesta ja itse

Lemmenjoesta, kertoo äiti Eeva
Teränen. Lomasääkin suosi Lem‐
menjoen kansallispuiston matkaili‐
joita, sillä Inari oli elokuun alussa
Suomen lämpimin kunta. Paras
loma-asu olikin shortsit ja teepaita.
Teräsen perhekuntaan kuuluvat

vanhempien lisäksi 7-vuotiasAltti,
5-vuotias Edith ja koira. Altti on
heikkonäköinen silmävärveen eli
nystagmuksen takia. Lomalle lähdet‐
tiin yhdessä.
– Kuvittelimme aiemmin, että

emme voi päästä Sokeain lasten tuen
lomalle, kun Altin silmäsairaus ei ole
vakavampi. Mutta olimme väärässä.
Entinen toiminnanjohtaja Rilla
Aura-Korpi soitti meille viime
keväänä ja ehdotti matkaa. Innos‐
tuimme nopeasti, sillä emme olleet
käyneet Lemmenjoella aikaisemmin.
Lemmenjoelle matkusti kaksi per‐

hettä sekä ohjaajat Rilla jaMaarit.
– Ohjaajat tekivät myös valtaosan

ruuista, jotka sai halutessaan vaikka
omaan mökkiin Lemmenjoen Njur‐
galahden rannassa. Sanoimmekin,
että tämähän on ihan samanlaista
kuin tilaisimme ruuan kaupungissa
Woltilla, naurahtaa Eeva Teränen.
Aamiaiset ja välipalat piti kuiten‐

kin järjestää omasta takaa.

Kempeleläinen Teräsen perhe lähti ensimmäistä

kertaa Sokeain lasten tuki ry:n lomalle Lemmenjoelle

Ylä-Lappiin viime elokuun alussa.

Kultalassa huuhdottiin kultaa

TIINA RUULIO

Kohti Kultalaa
Muutenkin retken järjestelyt toimivat
rennosti. Ohjelman lomassa sai
vetäytyä omaan mökkiin lepäämään
aina kun siltä tuntui. Saunomiselle‐
kin löytyi hyvin aikaa. Teräsen per‐
heestä viisivuotias Edith uskalsi jopa
kastautua Lemmenjoessa.
Ensimmäisen lomapäivän ohjel‐

massa oli läheiselle Joenkieliselle pati‐
kointi. Toisena päivänä klassinen joki‐
vene vei retkeläiset pitkin Lemmenjo‐
kea kohti legendaarista Morgamojan
Kultalaa.
– Joenkieliselle kukin sai nousta

niin pitkälle kuin halusi. Kultalaan
pääsimme kaikki, vaikka sinnekin oli
nousua. Mukana olleet lapset jaksoi‐
vat kuitenkin jopa yllättävän hyvín,
sanoo Eeva Teränen.

Joenkielisen patikkamatkan kahden
pysähdyksen mahdollisuus oli otettu
myös järjestelyissä huomioon.
Kultalassa huuhdotaan tietenkin

kultaa, ja niin Alttikin pääsi yrittä‐
mään, tarttuisiko vaskooliin jokunen
kultahippu.

Lasten ehdoilla mentiin
– Hienointa matkassa ja koko ohjel‐
massa oli, miten kaikki asiat oli
suunniteltu ensisijaisesti lasten kan‐
nalta. Loman tunnelma oli hyvä, ja
sain kuulla, että meillä olisi jossain
vaiheessa mahdollisuus myös toiseen
lomaan. Sitä jo vähän suunniteltiinkin.
Kolmannen päivä ohjelmaan

kuului huovutustaitojen opettelua
huovutustaiteilijaKaija Palton avus‐
tamana. Poronhoidosta osittain elävä
Palton perhe omisti myös lomanviet‐
topaikan, jonka palveluja leiriläiset
käyttivät. Hyvään palveluasenteeseen
kuului, että isäntäpariskunta järjesti
kalastuksesta innostuneelle Altille
kalastuspaikan omalta laiturilta.
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Eroisät sopeutuvat, mutta myös
uhriutuvat
Vanhempien ero muuttaa useimmiten perheenjä-
senten suhteita sekä vanhemmuutta. Parhaimmil-
laan isyydestä tulee eron jälkeen yhä keskeisempi
voimavara niin lapselle kuin isälle itselleen. Aina ei
kuitenkaan käy näin, vaan elämän heitellessä joutuu
myös isän ja lapsen suhde koetukselle. Näin kerto-
vat Jyväskylän yliopiston dosentit Johanna Terävä ja
Marja Leena Böök ”Vanhemmuus eron jälkeen”-tut-
kimushankkeensa tuloksista.

Erityisesti lasten menettämisen pelko jäytää isien
mieltä. Tämän vuoksi osa miehistä ”kunnostautuu”
isänä eron jälkeen, ja suhde lapsiin voi lujittua ja
syventyä. Myös aiemmat tutkimukset osoittavat
monien isien kokeneen suhteen lapsiinsa vahvistu-
neen eron jälkeen.

Korvatunturin Pulmapiste
Joulukuun alussa käynnistyvässä Yle TV2:n Jouluka-
lenterissa koheltavat kaksi puutarhatonttua, sisa-
rukset Myrsky ja Vimma. Vauhdikkaat tontut pääse-
vät askeleen lähemmäs unelmaansa tulla jouluton-
tuiksi, kun itse Joulupukki kutsuu heidät työharjoit-
teluun Korvatunturin Pulmapisteelle.

Myrsky ja Vimma ovat valmiina hommiin, mutta
kuinka heidän pomonsa Pulmu Pulmatonttu suh-
tautuu työharjoittelijoihin, joiden tiedot joulusta
osoittautuvat varsin puutteellisiksi?

Joulukalenterin tarkempaa juonta ei voi tieten-
kään paljastaa. Salaisuuden verhoa on kuitenkin
paljastettu sen verran, että tontut ovat tänä vuonna
hieman erilaisia kuin on totuttu näkemään. Tari-
naan on myös ujutettu teemoja ystävyydestä.

Joulukalenteri on kuvailutulkattu.

Monsteri kaapissa
Näinä aikoina lapsi voi pelätä yksin olemista, yksin
jäämistä tai sairautta. Oli pelko sitten pieni tai suuri,
uutuuskirja auttaa ymmärtämään pelon syitä ja hel-
pottaa pelon hallintaa.

Onko sinua pelottanut joskus? Onko pelkosi ollut
niin suuri, että sinulla on jäänyt asioita tekemättä
sen vuoksi? Tai oletko pelännyt jotain pienen pientä,
kuten esimerkiksi hämä-
häkkejä?

Monsteri kaapissa
(Basam Books 2021) on
kirja, jonka avulla lapset
ja vanhemmat voivat
keskustella pelosta
yhdessä. Kirjaa lukiessa
lapsi ja aikuinen voivat
pohtia kysymysten avulla
aiheita, joita pelkoon ja
sen käsittelyyn liittyy.
Kirjan on kirjoittanut
Tuulia Luomala ja kuvit-
tanut Anniina Suninen.

Mun laji -sarja Yleltä
Yle Areenasta löydät Mun laji- sarjan, jossa nuoret
kertovat omasta lajistaan ja mitä se heille merkit-
see. Muun muassa 16-vuotias Solina Rosti esittelee
sokkopingiksen ja Eemil Utriainen maalipallon har-
rastuksena. Eemil on 16-vuotias maalipalloilija Jär-
venpäästä.

Sarjassa on 11 jaksoa, joissa jokaisessa esittäytyy
yksi nuori ja hänen urheilulajinsa.

Solina kertoo sokkopingiksestä:
”Aloitin sokkopingiksen kuudennen luokan syk-

syllä. Testasin peliä muutamilla näkövammaisten
leireillä, ja se tuntui omalta lajilta. Tykästyin sen
nopeuteen ja flow´hun. Sokkopingis soveltuu myös
näkeville, sillä sitä pelataan mustat lasit päässä.
Lasit tuovat peliin erilaista elementtiä. Sokkopingis
on vauhdikas ja nopea laji.”

Eemil Utriainen:
”Harrastan maalipalloa Aisti Inclusion -joukkueessa.

Maalipallo on suunnattu näkövammaisille ja sokeille,
mutta myös näkevät pystyvät pelaamaan sitä. Kaikki
kentällä olevat pelaajat ovat samalla tavoin sokeita
lasien avulla. Peli kulkee kuulon, tuntoaistin ja jouk-
kuekavereiden varassa. Maalipalloon pitää pystyä
keskittymään 100-prosenttisesti ja kuuntelemaan
omaa joukkuetta. Kehonhallinta on tärkeää.”
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