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Uutiset

Pääkirjoitus

Alvar, perhe ja uusi koti
Alvarin uudessa kodissa Kokkolassa on otettu

huomioon hänen heikkonäköisyytensä esimerkiksi

selkeän pohjapiirustuksen, kontrastien ja muoto-

jen avulla. Siksi esimerkiksi takka ja keittiön jää-

kaappi ovat mustia.

Kolumni: Maija Somerkivi
Pelottava yläkoulu

Uutiset

Yhdistys
Mm. Ensitietopäivä etäyhteyksin, Vertaisperheitä

sokkotreffeillä, Vanhempien viikonloppu.

Luukaksen koulu vaihtui syksyllä
toimintakeskukseksi
Uusi laajennettu oppivelvollisuus koskee myös

16-vuotiasta näkömonivammaista Luukas Kyntä-

jää Vantaalta. Hän ei ole kuitenkaan saanut opis-

kelupaikkaa.

TELMA-koulutus ei ole aina paras
vaihtoehto
Livesäätiön rehtori Antti Aavikko kertoo, että

Vantaan Liven järjestämään TELMA-koulutuk-

seen haki tänä syksynä 77 hakijaa. Ensisijaisia

hakijoita on ollut viime vuosina keskimäärin

20–25 nuorta, joista sisään pääsi 12.

Kouluun pitäisi päästä
Kasvatustieteen tohtorin ja erityispedagogin Erja

Sandbergin tiedossa on, että TELMA-koulutus-

paikkoja ei ole ollut riittävästi tai koulutuksia on

jäänyt järjestämättä, vaikka kysyntää olisi.

Soitto-opettaja ja hänen oppilaansa
Soitto-opettaja Joose Ojala ja hänen oppilaansa

Ville Köngäs kertovat, miksi pistenuotteja kan-

nattaa opiskella.
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Avustaja.

In memoriam Antti Rusi

Tuoreessa näkövammarekisterin
vuositilastossa muutama yllätys

Virva Jääskeläisellä on kaksi erityislasta
Jyväskyläläinen Virva Jääskeläinen on ollut yksin-

huoltaja neljälle lapselle, joista 11-vuotias poika

Jasu on sokea. Virva käy päivätyössä ja pitää per-

heen aikatauluja kasassa tarkalla suunnittelulla.

Monipuolista kuntoutusta Kelalta

Vahvistusta ja varmuutta
Haastattelussa Kelan kuntoutuspalvelujen suun-

nittelija Laura Jokiranta.

Kolumni Merja Rukko
Kuuleeko joulupukki?

Kirja: Ilkka Koppelomäen Nuoren kirja

Uutiset

Harrastuksena ammunta
Apumaharrastus ei ehkä tule ensimmäisenä mie-

leen, kun perheessä ajatellaan harrastusta vaik-

kapa murrosikäiselle näkövammaiselle pojalle tai

tytölle.

Uusi vammaispalvelulaki voi tuottaa
yllätyksiä

Kolumni Ville Ukkola
TELMA-koulutus ja oppivelvollisuuden laajentuminen.

Sokeain lasten tuki ry
Avustajakoirien kanssa Nuuksiossa.

Opinnäytetyö
Terapiakoira tuo paljon hyvää elämään.
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LEGO tarjoaa live-tilaisuuksia
LEGO Foundation tarjoaa LEGO Braille-palikoiden
ympärille rakennettuja live-istuntoja. Ne alkoivat
lokakuussa ja jatkuvat vuoden 2023 puolelle. Nämä
kuukausittaiset interaktiiviset istunnot ovat itsenäi-
siä omia kokonaisuuksiaan.

Missasitko yhden tai edellisen sarjan? Katso
uusinta YouTube-kanavalta:
www.youtube.com/channel/UCqeu5UnSaa-8CmcotDKiciQ

Seuraavassa esimerkkejä sessioiden sisällöstä:
LIVE-TUNNUS #3 - Luovat manuaaliset toiminnot

jouluksi 12. joulukuuta 2022, 16–16:45 Lontoon
aikaa, 11–11:45 New Yorkin aikaa
https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_8nokVOd0SN-ZcICDoygmsw

Joulu on hyvää aikaa tehdä käsitöitä. Jaetaan
upeita ja hauskoja kosketusideoita näkövammaisille
lapsille.

LIVE SESSION #5 - Kouluikäisen laskutaito
1. helmikuuta 2023, 16–16:45 Lontoon aikaa,
11–11:45 New Yorkin aikaa
https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_a-7XiriMTuSmBn7QFoPJZw

LEGO ja LEGO Braille -palikat matematiikan teke-
miseen: tutustutaan näiden pienten palikoiden
moniin käyttötarkoituksiin numeeristen ja geomet-
risten taitojen kehittämiseen, symmetrian ymmärtä-
miseen ja paljon muuta…

LIVE SESSION #6 - Päivittäiset aktiviteetit
6. maaliskuuta 2023, 16–16:45 Lontoon aikaa,
11–11:45 New Yorkin aikaa
https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_ZemRTRTCR2iRTl1JcyfezQ

Tutkitaan päivittäisiä toimintoja LEGO Braille
-palikoilla ja jaetaan parhaita käytäntöjämme, koke-
muksiamme, vihjeitämme…
Katso lisää: https://www.legobraillebricks.com/

Kuvailutulkattu Pelle Hermanni
Legendaarinen Pelle
Hermanni seikkailee jäl-
leen valkokankaalla.
Kirjailija Simo Ojasen
luoma sydämellinen
Pelle Hermanni -hahmo
on saanut oman eloku-
vansa. Elokuvan on tuot-
tanut Artista Filmi Oy ja
ohjannut Timo Koi-
vusalo.

Elokuva on myös
kuvailutulkattu. Tulk-
kauksen teki Carita
Lehtniemi, jota on aiemmin myös haastateltu Sil-
mäterä-lehdessä.

Elokuvan rooleissa nähdään suomalaisnäyttelijöi-
den kärkikaartia: Vesa Vierikko, Martti Suosalo,
Hannu-Pekka Björkman, Iina Kuustonen, Minttu
Mustakallio, Heikki Nousiainen, Tom Lindholm,
Linda Wiklund, Ylermi Rajamaa, Tuija Piepponen,
Helena Vierikko, Kalle Lamberg sekä lapsinäytteli-
jät Milo Tamminen ja Oona Hakanpää.

Educa-messuilla valokeilassa
taktiiliaineistot
Opetus- ja kasvatusalan Educa-messut järjestetään
jälleen Helsingin Messukeskuksessa 27.–28.1.2023.

Tällä kertaa Celian messuosastolla ovat pää-
osassa taktiilimateriaalit koskettelukirjoista piste-
kirjoihin. Erityisen huomion saavat LEGO Braille
Bricks -pistekirjoituspalikat, joita opetusalan
ammattilaiset voivat tilata maksutta Celiasta 4–17-
vuotiaiden näkövammaisten lasten opetukseen.



5S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 2 2 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
Alvar Haapala. Kuva Haapaloiden
perhealbumista.

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
ISSN 0787-8907

Paino
Suomen Uusiokuori Oy

Silmäterä 1/2023
ilmestyy viikolla 9

Juttuehdotukset
nlt@silmatera.fi

Osoitteenmuutokset
nlt@silmatera.fi

4 •2022

Tiina Ruulio
päätoimittaja

Nykyinen aika ruokkii tavallista avokätisemmin sellaisia ihmisen kannalta vaa‐
rallisia tunteita kuin epävarmuus, pelko ja suoranainen lamaannuskin. Maailma
tarjoaa hyvin vähän sellaista, joka rohkaisisi, antaisi kivoja näkymiä tulevai‐
suuteen ja auttaisi toteuttamaan haaveita.
Tästä surkeasta nykyhetkestä huolimatta on pidettävä hampaat irvessä

kiinni siitä toivosta, että asiat järjestyvät, hirmuhallitsijat kaatuvat ja elämä
voittaa. Tämä ei tarkoita pelon torjumista itsensä pettämisen vanhalla meto‐
dilla. Kyllä esimerkkejä on vaikka kuinka paljon siitä, kuinka mahdottomilta
tuntuvat asiat muuttuvat tuotapikaa aivan mahdollisiksi, jopa osaksi arkielä‐
määmme.
Tässäkin lehdessä on tästä hyvä esimerkki.
Sokeus ja ammunta tuntuvat ensi alkuun jopa huvittavan mahdottomalta

yhdistelmältä, vähän kuin etana haastaisi gepardin kilpajuoksuun. Mutta eikö
mitä. Nykyinen digiteknologia kaikkine siihen nivoutuvine miljoonine sovel‐
luksineen on tehnyt todellisuuden sellaiseksi, että ampumaradalla sokea ja
näkevä ottavat aivan tasavertaisesti mittaa toisistaan.
Kysymys onkin vain siitä, miten saamme itsemme vakuuttuneeksi omista

mahdollisuuksistamme tulevaisuutemme rakentamisessa, vaikka emme ehkä
ole joka asiassa ehdotonta valioluokkaa. Paljon tärkeämpää on ymmärtää,
ettemme enää elä keräilytaloudessa ja kivikirveen ajassa vaan huipputeknolo‐
gian täyttämässä modernissa yhteiskunnassa, joka tuottaa aivan uusia palveluja
myös meille vajavaisille ihmisille. Utopioiden toteuttaminen on tullut miltei
jokaisen ulottuville. Mutta rohkeutta se tietenkin vaatii, omaa rohkeuttamme.

Tämä on viimeinen Silmäterä-lehti, jonka päätoimittajana olen. Olen haasta‐
tellut viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana useita kymmeniä äitejä, isiä,
lapsia ja nuoria ja joitain isovanhempiakin. Olette olleet haastatteluissa kivoja,
avoimia, rohkeita ja rehellisiä. Se on mahdollistanut
työni toimittajana, kun olen pyrkinyt avaamaan
rehellistä kuvaa näkövammaisten perheiden elä‐
mästä: arjen iloista, suruista, toiveista ja petty‐
myksistäkin. Kiitos yhteistyöstä.

Uutena päätoimittajana aloittaa Panu Jansson.

Ota utopiasta koppi
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Haapaloiden perhe
rakensi Alvarillekin
sopivan talon

TIINA RUULIO, KUVAT HAAPALAN PERHEALBUMI

A
lvar viihtyy hyvin päiväko‐
dissa. Hänen veljensä, toka‐
luokkalainen Oiva pelaa

ikäistensä tavoin jalkapalloa ja tieto‐
konepelejä. Alvarille on ostettu uudet
juoksukengät, sillä hän on käynyt
urheilukentällä juoksemassa isänsä
kanssa katsottuaan ensin tiiviisti
Suomi-Ruotsi-maaottelua syys‐
kuussa. Hän voi juosta hyvin, koska
näkee juoksuradan reunat.
Olohuoneen television edessä on

palli, josta Alvar näkee katsoa televi‐

siota – hyvin läheltä, mutta kuitenkin.
Äiti kertoo, että Alvar näkee televi‐
sion tällä hetkellä noin 10 sentin etäi‐
syydeltä. Sen lisäksi hän näkee vaik‐
kapa suurten rakennusten hahmoja.
Hänen virallinen näöntarkkuu‐

tensa on 0,1.

Kun silmät eivät näe kunnolla
Juoksemisen ohella myös jalkapallo
kiinnostaisi Alvaria.
– Yhtäkkiä minusta on alkanut

tuntua, että Alvar ei ole pieni enää

pitkään. Olemme ryhtyneet jo val‐
mistelemaan kahden vuoden esikou‐
lun aloittamista ensi syksynä. Varasin
juuri ensi keväälle psykologin vastaan-
oton, huokaisee äiti.
Äiti myöntää jo nyt ajattelevansa

sellaistakin asiaa, miten Alvar
mahtaa pärjätä yksin kavereidensa
synttäreillä, kun sosiaalinen piiri laa‐
jenee. Ajatus on tietenkin osittain
hassu, mutta se kuvaa hyvin tosiasiaa,
että pikkupojan elämä on vähitellen
muuttumassa.

Emma, Janne, Alvar ja Oiva Haapala ovat onnellinen nelihenkinen perhe Kokkolasta.

He asuvat uudessa valoisassa omakotitalossa, jonka rakentamisessa otettiin huo-

mioon perheen nuorimmaisen, 4,5-vuotiaan pojan näkövamma.
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Alvar sai jo ensimmäisellä kuntoutusjaksollaan 2,5-vuotiaana valkoisen
kepin. Poika ryhtyi harjoittelemaan innokkaasti sen käyttöä heti kun näönkäy-
tön ohjaaja oli auttanut hänet alkuun. Nykyään hän ei lähde juuri minnekään
ilman keppiään.

Mutta nyt takaisin tähän päivään.
– Päiväkoti on mennyt hyvin,

vaikka avustaja vaihtuikin nyt elo‐
kuussa. Uusi avustaja on hyvin taitava
ottamaan huomioon erilaisia Alvarin
asioita. Alvaria ei myöskään onneksi
kiusata päiväkodissa; muut lapset ovat
tottuneet Alvarin heikkonäköisyy‐
teen, kertoo isä Janne Alvarin arjesta.
Alvar on sosiaalinen ja positiivi‐

nen poika, reipas nelivuotias.
– On hyvä, että vanhempi veli

kavereineen ottavat Alvarin leikkei‐
hinsä, vaikka leikit ovatkin välillä
aika hurjia. Kun hain kerran Alvarin
päiväkodista, pihalla oli kymmen‐

kunta eri-ikäistä lasta, jotka huusivat
pojalleni: ”Nähdään Alvar huomen‐
aamulla.” Alvar sanoi siihen ”hei hei”
ja luetteli kaikki pihalla olleet lapset
nimeltä, vaikka ei nähnytkään heitä.
Alvarilla on vanhempien mukaan

hämmästyttävän hyvä muisti muu‐
tenkin.
Alvar itse on kommentoinut heik‐

koa näkökykyään osuvasti: Minulla
on keppi, koska silmäni eivät näe
kunnolla.

Epätietoisuus päättyi
Alvarin elämä näkövammaisena pik‐
kupoikana sai paremman suunnan,

kun hän pääsi 2,5-vuotiaana ensim‐
mäiselle kuntoutusjaksolle Näkövam‐
maisten liiton Iiris-keskukseen. Hän
sai Iiriksen kautta myös elämänsä
ensimmäiset absorptiolasit, joiden
linssiväri poistaa häikäistymistä ja
parantaa kontrastia.
Kuntoutusjaksoon päättyi van‐

hempien epätietoisuuden aika pojan
näkökyvystä.
– Ennen kuntoutusjaksoa sanaa

näkövammainen ei edes mainittu,
vaikka Alvar näki selvästi huonosti.
Kun Alvar oli seitsemän viikon ikäi‐
nen, huomasimme, että hänen sil‐
mänsä liikkuvat oudosti. Hänellä
todettiin lopulta silmävärve, mutta
tutkimukset kuitenkin jatkuivat, sillä
silmävärve liittyy usein muihin neu‐
rologisiin sairauksiin. Se kerrottiin
meille kyllä heti, jatkaa äiti.
Alvarilta ei kuitenkaan löytynyt

mitään muuta vakavaa. Äidistä
tuntui, että Alvarin heikkonäköi‐
syyttä kuitenkin vähäteltiin keskus‐
sairaalassa, ja siitä ei puhuttu suo‐
raan, vaikka vanhemmat tunsivat
varsin hyvin arjen tilanteen. Hänen
diagnoosinsa oli aivan liian pitkään
määrittelemätön näkökyvyn heik‐
kous.
Niinpä Alvar ja hänen perheensä

jäivät alussa tuen ja kuntoutuksen
ulkopuolelle.
– Siinä mielessä olimme lähinnä

helpottuneita, kun meille sanottiin

Minulla
on keppi,
koska silmäni
eivät näe
kunnolla."
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Iiriksessä suoraan ensimmäistä
kertaa, että Alvar on näkövammai‐
nen. Sanoimme siellä, että kiitos, kun
kerrotte meille tämän, Alvarin äiti
toteaa.

Samoilla linjoilla
– Täytyy myöntää, että pari vuotta
oli meille henkisesti raskasta aikaa
poikamme vuoksi. Onneksi se päät‐
tyi. En tiennyt näkövammoista juuri
mitään etukäteen. Saimme vasta
Iiriksessä kuulla, että näkövammoja

on erilaisia. Olin aikaisemmin aja‐
tellut, että näkövamma tarkoittaa
suunnilleen aina sokeutta, isä jatkaa.
Vanhemmat ovat pystyneet tuke‐

maan toinen toistaan.
– Olemme aina puhuneet kaiken‐

laisista asioita, myös tunteista, avoi‐
mesti keskenämme. Olemme kulke‐
neet jo pitkän matkaa yhdessä, sillä
ryhdyimme seurustelemaan 15-vuo‐
tiaina, sanoo Emma.
Alvarin isä pitää tärkeänä sitä,

että vanhemmat pystyvät olemaan

Vanhemmat ovat pystyneet tukemaan toinen toisiaan
vaikeissa tilanteissa.”

Janne Haapala kertoo, että hän tiesi
hyvin vähän näkövammaisuudesta
ennen kuin asia tuli oman perheen
kohdalle. Vasta Iiriksen kuntoutus-
jaksolla hänelle selvisi, kuinka
paljon erilaisia näkövammoja voi-
kaan olla. Kuvassa myös Alvarin iso-
veli Oiva.

Emma Haapala myöntää jo nyt ajat-
televansa sellaistakin asiaa, miten
Alvar mahtaa pärjätä yksin kaverei-
densa synttäreillä, kun sosiaalinen
piiri laajenee ensi syksynä alkavan
esikoulun myötä.
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samoilla linjoilla Alvarista. Kumpi‐
kaan ei kyseenalaista toisen näke‐
mystä. Vertaistukea perhe on saa‐
nut Iiriksen kuntoutusjaksoilla.
Vanhemmat eivät tiedä, olisiko
Kokkolassa toista näkövammaista
perhettä.

Taisteluhenkeä on tarvittu
Alvar sai jo ensimmäisellä kuntou‐
tusjaksollaan valkoisen kepin. Poika
ryhtyi harjoittelemaan innokkaasti
sen käyttöä heti kun näönkäytön
ohjaaja oli auttanut hänet alkuun.
– Keppi on Alvarille tärkeä. Läh‐

demme harvoin ulos ovesta ilman
sitä, toteaa äiti.
Myös muut päiväkotilapset olivat

kepistä hyvin kiinnostuneita. Sitä
myös esiteltiin heille.
Päiväkotikin on tullut Alvarin

näkövammaa vastaan. Muun
muassa päiväkodin lasiovissa ja lat‐
tioissa on erivärisiä teippauksia,
jotka auttavat Alvaria tilojen hah‐
mottamisessa.
– Taisteluhenki on kehittynyt

Alvarin asioita hoitaessani. Kela-
asiat ovat sujuneet hyvin, mutta
kaupungin vammaispalvelujen
kanssa on ollut ongelmia. Ajattelen
niin, että kyse ei ole niinkään raha‐
summista vaan siitä, että näkövam‐
maisen poikani pitäisi saada
oikeutta. Kun kaupunki ei suostu‐
nut kustantamaan sälekaihtimia
vammaispalvelulain mukaisina
asunnon muutostöinä, veimme
asian Vaasan käräjäoikeuteen.
Meitä kehotettiin tekemään niin,
sanoo Emma.
Jannen mielestä kodin muutos‐

töiden kanssa on ollut muutenkin
vääntöä.
– Se on tuntunut todella type‐

rältä, hän lisää.

Selkeä pohjapiirustus, vähän nurkkia
Haapalan perheen uusi omakotitalo Kokkolaan valmistui viime
vuonna.

– Yritimme ottaa mahdollisimman monessa asiassa Alvarin
heikkonäköisyyden huomioon. Talossa on mahdollisimman selkeä
pohjapiirustus, vähän nurkkia eikä korkeita kynnyksiä, kertoo äiti
Emma Haapala.

Talon etelänpuoleisiin ikkunoihin on hankittu erikoispinnat.
Myös valaistukseen tehtiin muutoksia.

– Vältimme kirkkaita, kiiltäviä tai liukkaita materiaaleja.
Haimme kontrasteja ja pyöreitä muotoja, esimerkkinä tästä musta
takka.

Keittiössä käytettiin suunnittelijaa, joka tiesi, miten näkövam-
maisen lapsen perheen keittiö kannattaa suunnitella.

– Esimerkiksi keittiön kaapeissa ei ole vetimiä, vaan erilaisia
uria, jotka erottavat kaapit toisistaan. Kodinkoneet ovat mustia
Alvarin hahmottamisen helpottamiseksi.

Eteisen, kodinhoitohuoneen ja wc:n laatikkojen ja kaappien veti-
met ovat pehmeää ruskeaa nahkaa. Näin Alvar ei pääse lyömään
niihin päätään ja samalla vetimet erottuvat hyvin valkoisesta pin-
nasta. Samasta syystä ulko-ovien karmit ja talon pääovi ovat väril-
tään mustia.

Lopputulos, siis uusi koti, tuntuu toimivan hyvin koko perheelle.
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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.

Pelottava yläkoulu

K
un itse aloitin yläkoulun 90-luvulla, koulu ei
ottanut näkövammaista oppilasta kovinkaan
ennakkoluulottomasti vastaan. Näkemättä

minua tai kuulematta yhtään tarkemmin tilanteestani
koululta suositeltiin vahvasti ”sokeiden” kouluun siir‐
tymistä. Onneksi äitini ei luovuttanut, ja sain aloittaa
lähikoulussani. Nämämuistot vaikuttivat siihen, että
Juuson siirtyminen seiskalle jännitti kovasti. Etenkin
kun Juuso oli alakoulun montessoriluokalla, ja nyt
koitti siirtyminen uuteen ”taviskouluun”.

Kaikki on mennyt paremmin kuin osasimme toivoa‐
kaan. Yläkoulun erityisopettaja otti meihin yhteyttä
toukokuussa, ja pääsimme käymään koululla tutus‐
tumassa tiloihin ja keskustelemassa tuen tarpeista.
Päivää ennen koulun alkua opettajien kokouksesta
oli varattu Juusolle yksi puolituntinen. Kerroin
Juuson näöstä ja erityistarpeista, ja Juuso esitteli
oman uuden apuvälineensä, Magnilink tabin toimin‐
taa uteliaille opettajille. Mahtavaa oli seurata, miten
jokainen aineenopettaja tuntui heti miettivän, miten
asiat juuri hänen tunneillaan hoidetaan parhaiten.

Jälleen, kun vertaan omaa yläkouluaikaani, täytyy
sanoa, että myös Juuson asenne omaan näkövam‐

maansa on aivan erilainen kuin itselläni. Minua
kiusattiin pullonpohjalaseistani, enkä olisi halunnut,
että näkövammastani olisi kerrottu kenellekään
mitään. Juuso halusi kertoa luokkakavereilleen vam‐
mastaan heti ekana päivänä, ja haluaa vetää liikunta‐
tunnilla maalipalloa koko porukalle.

Paljon on inkluusiota kouluissa parjattu, mutta sen
myötä ainakin opettajien tietämättömyys ja ennak‐
koluulot ovat hälventyneet. Tiedän, että kouluissa
ollaan äärirajoilla resurssien vähäisyyden vuoksi,
pienistä haasteista pääsee kasvamaan liian suuria, ja
aikuisia on liian vähän suhteessa oppilaisiin. Kaikki
eivät hyödy suurista ryhmistä, joissa opettajan mah‐
dollisuudet tukea yksilöllisesti ovat rajalliset, mutta
näkövammaisten kohdalla minusta tilanne on eri.
Pienillä järjestelyillä kaikista oppiaineista saadaan
soveltuvat, eikä opettajien työtaakka kasva liian suu‐
reksi erityisjärjestelyjen toteuttamiseenkaan.

Yläkoulussa haasteita toki varmasti meillekin vielä
tulee, murrosikä ja motivaation löytäminen opiske‐
luun lienevät ne suurimmat, mutta nyt kun tiedän,
että koulusta löytyy yhteistyöhalua ja tahtoa löytää
sopivat ratkaisut, ollaan jo pitkällä.

Puheenjohtajalta



11S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 2 2 11S i l m ä t e r ä 4 / 2 0 2 2

Tutkimus: Koulujen tukitoimet
toteutuvat puutteellisesti
Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjär-
jestö Vammaisfoorumi toteutti Ihmisoikeuskeskuk-
sen tuella kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyse-
lyn perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimin-
tarajoitteisten lasten huoltajille vuodenvaihteessa
2020–2021. Tavoitteena oli selvittää perheiden koke-
muksia lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumi-
sesta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutu-
misesta. Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruot-
siksi. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa.

Vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten van-
hempien kokemusten mukaan tukitoimet koulussa
toteutuvat epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja
monin paikoin puutteellisesti etenkin yleisopetuk-
sen luokilla ja opetusryhmissä. Noin 40 prosenttia
vanhemmista oli tyytymättömiä oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuen toteutumiseen ja avun saamiseen
koulupäivän aikana. Koulujen henkilöstömitoitus on
tiukka, ja vanhemmat toivat esiin esimerkiksi kou-
lunkäynninohjaajien liian vähäisen määrän ja suuren
vaihtuvuuden. 43 prosentin mielestä opettajilta ja
koulunkäynninohjaajilta puuttui osaamista vam-
maisten lasten ja etenkin neurokirjon lasten oppimi-
sen tukemisesta.

Apuvälinevuokrausta Vuokatissa
Soveltavan liikunnan apuvälineitä vuokraava SOLIA
on avannut kuudennen toimintayksikkönsä Vuokatti-
Sportin yhteydessä Sotkamon Vuokatissa. Saatavilla

on esimerkiksi erilaisia pyöriä tai talviliikunnan apu-
välineitä luonnossa liikkumiseen.

– Liikunnan apuvälineet, kuten esimerkiksi käsi-
pyörät, tandempolkupyörät, maastopyörätuolit ja
hiihtokelkat, ovat erikoisvälineitä, joita ei saa hankit-
tua lähimmästä urheiluvälinekaupasta. Välineet ovat
lisäksi usein melko hintavia, joten on tärkeää, että
käyttäjä pääsee kokeilemaan välinettä ennen han-
kintapäätöksen tekemistä, Suomen Paralympiako-
mitean apuvälineneuvoja Jukka Parviainen selvittää
SOLIAn toiminta-ajatusta.

SOLIA toimii Suomen Paralympiakomitean alai-
suudessa.

Käy lorupankissa
Lue lapselle -sivustolta löytyy mukava lorupankki
erilaisia tilanteita varten. Lorut on ryhmitelty nel-
jään eri kategoriaan: hellittely-, leikki- ja uniloruihin
sekä sylittelyyn. Lorun lopussa annetaan useimmi-
ten vinkki siihen, miten loruun voi liittää jotain
pientä toimintaa.

Sivustolta löytyy myös paljon lukuvinkkejä eri-ikäi-
sille pienille lapsille.

Esimerkki lorusta:
Tiirin taarin
Tiirin taarin tokka,
sulla on nykerönokka.

Sivellään lapsen kasvoja runon rytmissä, Lopuksi
sipaistaan kevyesti lapsen nenänpäätä.
Katso: https://luelapselle.fi/lorupankki/.

Tieto luo näkymää
”Kuvittele, että astelet sinulle tuttua polkua tutussa
metsässä. Yhtäkkiä polku muuttuu, etkä enää tun-
nista sitä. Et tiedä, mitä edessä on, ja minne olet
menossa. Et tiedä, mitä tulet kohtaamaan ja millai-
sia askelia ja liikkeitä uusi, tuntematon reitti sinulta
vaatii. Takanasi polku näyttää samalta kuin ennen,
mutta et voi enää palata sinne. Et voi muuta, kuin
jatkaa eteenpäin, epävarmuudesta huolimatta.”

Näin kuvailee Johanna Repo Harvinaiskeskus
Noriosta tunnetta, kun perheen lapsella todetaan
harvinen diagnoosi.

Hän jatkaa blogiaan:”Kun tietoa kertyy, voi hallinnan
tunne vahvistua. Sitä ei kukaan voi luvata, ettei tieto
voisi myös lisätä tuskaa. Tieto ei välttämättä luo toivoa.
Tieto kuitenkin vahvistaa näkymää lapsen polulla,
mikä voi auttaa suuntaamaan voimavaroja nykyhet-
kessä ja luottamaan siihen, että elämä kantaa.”
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Ensitietopäivä etäyhteyksin

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä

Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous 25.3.2023

Vanhempien viikonloppu
25.–26.3.2023

Onko lapsesi saanut näkövammadiagnoosin? Mitä
tukia haetaan näkövammaiselle lapselle? Kuinka
näkövammainen lapsi pääsee kuntoutukseen? Mistä
saa ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatukseen tai
lapsen koulutielle? Ensitietopäivässä saat tietoa eri
tahojen myöntämistä tuista, palveluista ja tapahtu-
mista. Tilaisuus on suunnattu näkövammaisten
lasten vanhemmille.

Iltapäivätapahtuma toteutetaan keskiviikkona
8.2.2023 klo 15–17 Teamsin välityksellä. Ohjelmaa
ei tarvitse ladata koneelle, vaan se toimii nettiselai-
mella.

Ilmoittautuminen 1.2. mennessä:
silmatera.fi/ensitieto-vanhemmille-ilmoittautuminen

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sok-
kotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla (Vellikellon-
polku 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 per-
heille maksuttomia.

Kevätkauden sunnuntait klo 16–18: 22.1., 12.3. ja
16.4.

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

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

Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki

Näkövammaisten lasten ja nuorten vanhemmille
suunnattu viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertais-
vanhempien parissa ja antoisia keskusteluja. Viikon-
loppu alkaa kello 10 yhdistyksen vuosikokouksella.
Lounaan jälkeen osallistujat pääsevät tutustumaan
Musiikkimuseo Fameen.

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 26.2.2023 mennessä.
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Pohjois-Suomen leiri
18.-19.3.2023

Silmäterä-viikonloppu
15.–16.4.2023

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

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

Hinnat:

- näkövammainen lapsi ilmainen

- yksi saattaja 20 €

- aikuinen 40 €

- lapsi yli 4-vuotias 20 €

- alle 4-vuotias ilmainen

Viikonlopun vietto alkaa lauantaina klo 10.00 ja leiri
loppuu sunnuntaina lounaaseen klo 12.00. Pitkämat-
kalaisten on mahdollista yöpyä perjantai–lauantai
välinen yö hintaan 50 €/aikuinen (sisältää lauantain
aamiaisen).

Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla sportho-
tellin 2–4 hengen standard huoneissa sekä ohjelman.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean kanssa.

Hakemukset 12.2.2023 mennessä.

Hotelli Nuuksio,Espoo

Silmäterä-viikonloppu on suunnattu näkövammais-
ten lasten perheille, jotka eivät ole aiemmin osallis-
tuneet Näkövammaiset lapset ry:n tai Sokeain lasten
tuki ry:n toimintaan. Tapahtumassa kohtaat vertais-
perheitä ja kuulet, mitä muuta toimintaa on tarjolla.
Ohjelmaa on lapsille ja aikuisille yhdessä ja erik-
seen. Viikonloppu alkaa lauantaina kello 11. Sun-
nuntaina osallistujilla on mahdollisuus viettää aikaa
oman perheen kanssa Nuuksion miljöössä.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten
tuen kanssa.

Hinta:

- näkövammainen lapsi ilmainen

- saattaja 10 €

- aikuinen 30 €

- 4–14-v. lapsi 20 €

- alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut (lauantain
lounaasta sunnuntain aamiaiseen) sekä järjestetyn
ohjelman.

Ilmoittautuminen 12.3.2023 mennessä.
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Oo mun kaa! -kerhot Oo mun kaa! -etäkerho

Sisukerho

Kerhot on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä ver-
taiskavereiden kanssa: pelaamista, leikkejä, käden-
taitoja, retkiä ja ulkoilua kerholaisten toiveiden
mukaisesti. Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali-
ja terveysalan opiskelijat. Kerho on maksuton osal-
listujille.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, Keski-
Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello
17.30–19.30, Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello
17.30–19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5.

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.

ke 18.1. klo 17–18

ma 13.2. klo 17–18

ti 14.3. klo 17–18

ke 12.4. klo 17–18

ke 10.5. klo 17–18

Ilmoittautuminen: anne.latva-nikkola@silmatera.fi

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 Helsinki.

Kerhopäivät ovat 17.1., 14.2., 14.3., 18.4. ja 9.5.

Uusien kerholaisten ilmoittautuminen: silmatera.fi/
toiminta
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A
jattelimme itsekin jo
keväällä, sopisiko Luukak‐
selle paremmin hoitopaikka

kuin uusi koulu hänen vammaisuu‐
tensa vuoksi. Meitä kuitenkin kan‐
nustettiin valitsemaan koulunkäynti,
sillä laajennettu oppivelvollisuus kos‐
kisi myös Luukasta. Saimme kesä‐
kuun puolivälissä tiedon, että opiske‐
lupaikkaa ei tullut, sillä hakijoita oli
paljon ja paikkoja vähän, kertoo Luu‐
kaksen äiti ja omaishoitajaDorota
Kyntäjä.

Uusi laajennettu oppivelvollisuus koskee myös 16-vuotiasta näkömonivammaista

Luukas Kyntäjää Vantaalta. Vaikeasti kehitysvammainen Luukas ei kuitenkaan voinut

aloittaa syksyllä vaativan erityisen tuen koulunkäyntiä Live Tikkurilassa, koska hän ei

saanut opiskelupaikkaa.
TIINA RUULIO

Dorota Kyntäjä ja hänen miehensä
allekirjoittivat paperin, jossa he
keskeyttivät näkömonivammaisen
Luukaksen oppivelvollisuuden,
kun opiskelupaikkaa ei tullut.
Kuvassa äiti ja poika.

Toinen kouluvaihtoehto olisi ollut
Järvenpäässä, mutta siellä oltiin jo
lähtökohtaisesti sitä mieltä, että Luu‐
kaksen vammat olivat liian vaikeita
koulunkäyntiä silmällä pitäen.
Hänelle ei myöskään voitu tarjota
vuodepaikkaa koulussa.
Kielteisen koulupäätöksen jälkeen

alkoikin lomakausi, joten Luukaksen
syksy jäi täysin auki odottamaan elo‐
kuun alkua. Luukaksen asiat eivät siis
edenneet, ja epätietoisuus nakersi van‐
hempienmieltä. Pojan äiti jatkoi kään‐

nöstöidensä tekemistä iltaisin, jos Luu-
kas sai hoitajan sekä viikonloppuisin.
Omaa aikaa hänellä ei ollut lainkaan.

Oppivelvollisuus keskeytettiin
Luukaksenmoninaiset vammat johtu‐
vat streptokokkibakteerista, johon hän
sairastui viikon ikäisenä. Luukas ei
näe hyvin, istuu kehitys- ja CP-vam‐
maisena poikana pyörätuolissa ja saa
useita epileptisiä kohtauksia päivittäin.
– Luukas on luonteeltaan rauhalli‐

nen poika, joka leikkii mielellään ja

Luukaksen koulu vaihtui
syksyllä toimintakeskukseksi
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Livesäätiön rehtori Antti Aavikko kertoo, että Vantaan
Liven järjestämään Telma-koulutukseen (Työhön ja
itsenäiseen elämään valmentava koulutus) haki tänä
syksynä 77 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita on ollut viime
vuosina keskimäärin 20–25 nuorta, joista tänä vuonna
sisään pääsi 12 opiskelijaa.

Telma-koulutus
ei ole aina paras
vaihtoehto

TIINA RUULIO

haluaa ihmisiä ympärilleen. Hän
pitää myös siitä, että hänelle puhu‐
taan henkilökohtaisesti, kuvailee äiti
poikaansa.
– Elokuun puolivälissä allekirjoi‐

timme mieheni kanssa lopulta pape‐
rin, jossa keskeytimme määräaikai‐
sesti Luukaksen oppivelvollisuuden,
jotta saisimme hänet päivätoimin‐
taan. Syyskuun puolivälissä Luukas
pääsi vihdoin Malminniityn toimin‐
takeskukseen hoitokokeiluun, jonne
hän voi mennä oman hoitajan kanssa
kuudeksi tunniksi arkipäivisin.
Paikka on kuitenkin toistaiseksi

epävirallinen, eikä siellä pystytä tarjoa‐
maan hoitoa. Sänkypaikka sentään on.

Kahdeksan hoitajaa
elokuussa
Käytännössä hoitaja tulee Luukaksen
kotiin aamuisin, auttaa poikaa
aamuaskareissa ja lähtee tämän
kanssa toimintakeskukseen.
– Joskin kaikki hoitajat eivät pysty

lähtemään Luukaksen kanssa pois
kotoa. Silloin he ovat koko päivän
kotona. Pojalla oli elokuun aikana
kahdeksan eri hoitajaa, joista vain
kaksi tunsimme kunnolla etukäteen.
Minä käytännössä koulutan jokaisen
uuden hoitajan tai avustajan pitä‐
mään huolta pojastamme.
Dorota Kyntäjän on ollut hyvin

vaikea hoitaa Luukaksen asioita
kunnan vammaispalvelun kanssa.
Hän kertoo, että hänen kääntäjätyö‐
tään ei ole otettu vakavasti, vaan on
oletettu, että hän voi myös hoitaa päi‐
visin vaikeasti vammaista poikaansa
kotona ilman korvausta.
Luukaksen vanhemmat hoitavat

Luukasta yhdessä satunnaisen hoi‐
toavun kanssa iltaisin, öisin ja viikon‐
loppuisin. Perheessä on myös muita
lapsia.
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Livesäätiön rehtori Antti Aavikko
kertoo, että Vantaan Liven Telma-kou-
lutuksen paikkatarve on 60–70 opiske-
lupaikkaa. Tällä hetkellä opiskelu-
paikka voidaan tarjota noin puolelle
tarvitsijoista. Kuvassa Vantaan Liven
toimipaikka Kielotiellä Tikkurilassa.

T
elma-koulutus kestää vuo‐
desta kolmeen vuoteen opis‐
kelijalle tehtävän yksilöllisen

suunnitelman mukaan.
Live on Vantaalla ainut oppilaitos,

joka tarjoaa Telma-koulutusta. Toinen
vaihtoehto on periaatteessa Kiipulan
ammattiopiston toimipiste, mutta
sinne ei ole valittu uusia Telma-opis‐
kelijoita viime vuosina.
– Telma-koulutuksen paikkamää‐

rän tarve Vantaalla on tulevaisuu‐
dessa yhteensä 60–70 opiskelupaik‐
kaa. Tällä hetkellä tilat riittävät puo‐
lelle tästä määrästä. Tiloja onkin tar‐
koitus jatkossa kasvattaa. Avustajia
meillä on kyllä riittävästi, kertoo
Aavikko.

Hoivaa ja huolenpitoa
on paljon koulussakin
Hän pitää vaikeana kysymystä siitä,
onko Telma-koulutus välttämättä
paras vaihtoehto esimerkiksi näkö‐
monivammaiselle nuorelle.
–Monet Telma-koulutuksen opis‐

kelijat tarvitsevat päivittäisissä toimin‐
noissa ja opiskeluun osallistumisessa
jatkuvaa avustajan tukea. Ajattelen
periaatteessa itse niin, että moni- ja
vaikeavammaisen henkilön toiminta‐
kyvyn edistämiseen kuuluu mahdolli‐
suus oppia ja kehittyä läpi elämän.
Hakijoita ja opiskelupaikkoja ei ole

yhtä paljon.
– Jotkut opiskelijat tarvitsevat

yksilöllisiä tiloja, koska he eivät pysty
toimimaan ryhmissä. Näitä tiloja on

tarjolla vain rajattu määrä. Se näkyy
hylätyissä hakemuksissa.
Aavikko ei ole kuitenkaan aivan

vakuuttunut siitä, että ammatillinen
koulutus on kaikille paras vaihtoehto.
– Koulutuksen tavoite periaat‐

teessa muuttuu, kun siirrytään perus‐
opetuksesta toisen asteen koulutuk‐
seen. Kun opiskelija on vaikeasti
vammainen, ei tavoitteita kuitenkaan
voida muuttaa käytännössä. Heidän
ensisijainen tarpeensa liittyy päivit‐

täin hoivaan ja huolenpitoon. Par‐
haassakin tapauksessa aktiivista opis‐
kelua voi olla päivässä tunti tai kaksi.

Voitaisiinko perusopetusta
jatkaa?
Hylkääviä opiskelijapäätöksiä tehdään
myös silloin, jos nuorella on häiritse‐
vää uhkaavaa käytöstä vaikkapa jo
tutustumispäivänä, vaikka koululle
tullaan kahden avustajan kanssa. Uusi
koulu ja sen tuoma muutos saattavat
aiheuttaa nuorissa stressiä, joka pur‐
kautuu aggressiivisuutena.
Aavikon mielestä eräs ajatus voisi

olla perusopetuksen jatkaminen
tutussa ja turvallisessa koulussa
siihen asti kun oppivelvollisuus päät‐
tyy. Keinotekoinen koulun vaihto
kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi ei ole
aina hyvä vaihtoehto.
– Tämä olisi luultavasti jopa mah‐

dollista uuden oppivelvollisuuslain ra‐
joissa. Toinenmahdollisuus saattaisi olla
sairaalaopetuksen kaltainen systeemi,
joka yhdistäisi hoidon ja opetuksen.

Ammatillisen koulutuksen rahoi‐
tusjärjestelmä on tällä hetkellä
melko monimutkainen kokonai‐
suus. Sitä on kuitenkin tarkoitus
yksinkertaistaa.
– Paikkamäärän kannalta olen‐

naista on rahoituksen jatkuva ja kes‐
tävä taso pitkällä aikavälillä. Tällä
hetkellä rahoituspäätös tehdään jäl‐
kijunassa jokaiselle vuodelle erik‐
seen. Nyt esimerkiksi mennään
vuoden 2020 tilanteen mukaan.

Ammatillinen koulutus ei
ole kaikille paras vaihtoehto.”
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– Nyt kouluissa tai kunnan sosiaa-
litoimessa on suositeltu keskey-
tystä perheille, vaikka se ei ole
heidän tehtävänsä. Päätöksen tulee
lähteä perheestä, kertoo kasvatus-
tieteen tohtori, erityispedagogi Erja
Sandberg.

S
andberg on mm. Laajen‐
nettu oppivelvollisuus -hank‐
keen pääkouluttaja.

– Koulutuksen järjestäjät eivät
ole osanneet luultavasti varautua
siihen, kuinka moninaisia tarpeita
erityisen tuen nuorilla on. Työhön
ja itsenäiseen elämään valmentavia
Telma-koulutuspaikkoja ei ole ollut
riittävästi tai koulutuksia on jäänyt
järjestämättä, vaikka kysyntää olisi.

TIINA RUULIO

Isossa kuviossa kyse on siitä, että
laajennettua oppivelvollisuutta kos‐
keva lainsäädäntö ja oppilaitosten
mahdollisuudet järjestää koulutusta
eivät kohtaa.
– Lainsäätäjä ei esimerkiksi

ymmärtänyt sitä kunnolla, että
oppivelvollisuuteen voidaan hakea
keskeytystä. Nyt kouluissa tai
kunnan sosiaalitoimessa on suosi‐
teltu keskeytystä perheille, vaikka
se ei ole heidän tehtävänsä. Päätök‐
sen tulee lähteä perheestä.

Laki ei luultavasti muutu
Periaatteessa vammaistenkin lasten
pitäisi pystyä jatkamaan opiskelua
18-vuotiaaksi saakka kuten muiden‐
kin nuorten. Erityisen tuen opetuk‐
seen erikoistuneiden ammattioppilai‐
tosten tehtävänä olisi järjestää opis‐
kelupaikka.
– Ainakin yhteen erityisoppilai‐

tokseen on perustettu tänä vuonna
kehitysvammaisille opiskelijoille

oma linja, jossa tarjotaan typiste‐
tympää ja huomattavasti heikkota‐
soisempaa opetusta kuin muille. On
ehkä ajateltu, että vammaiset nuoret
eivät osaa vaatia opiskeluun tiettyä
tasoa.
Tällä hetkellä ainoa keino mm.

Telma-opiskelupaikkojen lisäämi‐
seksi ja niiden laadun takaamiseksi
on vanhempien ja esimerkiksi erityis‐
oppilaitosten opettajien aktiivisuus.
– On erittäin ikävää, jos vammai‐

set nuoret eivät pääse opiskelemaan,

vaikka heillä on siihen oikeus. En silti
usko, että lakia lähdetään helposti
muuttamaan, sillä kyseessä on koko‐
naisuutta ajatellen niin pieni joukko
nuoria. Asia on valitettavasti näin,
toteaa Sandberg.

Kouluun pitäisi päästä
Kasvatustieteen tohtorin ja erityispedagogin Erja Sandbergin tiedossa on, että

vaativan erityisen tuen opiskelupaikat ovat olleet tiukassa sen jälkeen kun Suomessa

tuli voimaan laajennettu oppivelvollisuus.

On ikävää, jos vammaiset
nuoret eivät pääse
opiskelemaan.”
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J
oose suoritti musiikkialan
perustutkinnon Pop & Jazz
Konservatoriossa 2010-luvulla.

Pistenuotit hän on opetellut pääosin
ns. kantapään kautta itseopiskeluna.

Joose Ojala on Helsingin Puotilassa asuva muusikko ja musiikin opettaja. Hän opetteli

soittamaan instrumenttiaan, harmonikkaa, lähinnä korvakuulolla – sokea kun on.

Tällä hetkellä hän auttaa näkövammaisia oppilaitaan pärjäämään musiikin teoriassa.

Nuotitkin voi
opetella pisteillä

TIINA RUULIO

Joose Ojalalla on ollut oppilainaan useampia näkövammaisia musiikkialan opiskelijoita, joille hän on opettanut erilai-
sia menetelmiä opiskella musiikin teoriaa. Hänen oma instrumenttinsa on harmonikka.
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Jatkaessaan musiikkiopintoja Metro‐
polia ammattikorkeakoulussa hän
hallitsi pistenuotit jo varsin hyvin.
–Haluaisin, ettänäkövammaisillamu‐

siikin harrastajilla ja opiskelijoilla olisi

mahdollisuus oppiamyösmusiikin teo‐
riaa, lähinnä nuotteja, tasavertaisesti
muiden opiskelijoiden kanssa. Musiik‐
kioppilaitosten tutkintoja ei voi saada
maaliin ilman teoriaopintoja, Joose sanoo.
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Nuotitkin pitää usein
opetella
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun
ylläpitämältäOpi pistenuotteja.fi -si‐
vustolta saa pistenuotteja koskevaa
tietoa, mutta musiikkitason oppi‐
laan tai ammattiopiskelijan kannat‐
taa käydä silti asiaa läpi myös opet‐
tajan kanssa.
– Näin oppilas voi kysyä mieleen

tulevia asioita saman tien ja piste‐
nuottien harjoitteleminen on järjes‐
telmällisempää. Opettaja voi myös
tarkastaa tehtäviä ja antaa niistä
palautetta.
Joose Ojalalla on ollut oppilai‐

naan useampia näkövammaisia
musiikkialan opiskelijoita, joille
hän on opettanut erilaisia menetel‐
miä, joiden avulla he voivat pärjätä
musiikin teorian opinnoissa ja val‐
mistua näin ollen oppilaitoksistaan.
Ojala uskoo, että minkä tahansa

instrumentin tai laulamisen opet‐
telu sujuu näkövammaisilta musii‐
kin harrastajilta ja opiskelijoilta
hyvin. Siihen opettaja ja opiskelijat
voivat löytää helposti erilaisia
tapoja. Sen sijaan musiikin teoriao‐
pinnot ja varsinkin nuotit tai oman
musiikin kirjoittaminen saattavat
olla hankalampi este ylitettäväksi.

Kuuntelua ja pistenuotteja
Pistenuottien oppiminen ja niillämu-
siikin tuottaminen voi olla alkuun
vaivalloista, mutta se kannattaa.
– Yleensä musiikkia harjoitellaan

hybridimallilla. Ensin kuunnellaan
kappale, joka halutaan oppia, ja sitten
tarkastellaan pistenuoteista mm.
hankalimpia kohtia. Pistenuotteja ei

tavallisesti seurata orjallisesti samalla
kun soitetaan, sillä ne ovat melko
monimutkaisia tähän tarkoitukseen.
Pistenuottien saatavuus on Suo‐

messa heikkoa, vaikka pistenuottien
digitaalinen tuottaminen voisi par‐
haassa tapauksessa kohentaa saata‐
vuutta merkittävästi. Tässä asiassa
Ojala heittää pallon Celia-kirjastolle.
Ojala itsekin on tehnyt pistenuot‐

teja jonkin verran.
– Tapana on ollut, että kunkin

musiikkioppilaitoksen opettajat yrit‐
tävät keksiä näkövammaisille opis‐
kelijoille erilaisia tapoja selvitä
musiikin opiskelusta, sillä yhtenäistä
ammatillista toimintatapaa tähän ei
ole. Näin samaa pyörää yritetään
keksiä yhä uudelleen musiikkiopis‐
toissa, musiikin koulutusohjelmissa
ammattikorkeakouluissa jne.

Ota neljän tahdin pätkä …
Joose Ojala kirjoitti musiikkiopis‐
toaikana nuotteja Word-tiedostoi‐
hin tekstimuotoon. Työ oli hidasta
ja vaikeaa.
– Teoriaopinnot olivat aika‐

moista säätämistä näkövamman
takia, eikä tukea ollut mahdollista
saada. Haluaisin korjata omalta
osaltani tämän tilanteen.
Näkövammaiset muusikot voivat

olla soittamisessa hyvinkin eteviä,
mutta heiltä saattaa puuttuu teoria‐
pohjaista sanastoa, jolla kommuni‐
koida toisten näkevien muusikoiden
kanssa. Mitä tarkoittaa esimerkiksi
pyyntö ”Ota neljän tahdin pätkä”, jos
soittaja ei tiedä, mitä tahti tarkoittaa?
Teoriaopintoja tarvitaan siis

tähänkin.

Joose Ojalan pistenuotti-

oppilas Ville Köngäs opis-

kelee musiikkialan perus-

tutkintoa Pop & Jazz Kon-

servatorio Lappiassa Tor-

niossa. Hän opiskelee

laulua.

Musiikkia ja
radiotöitä

Pistenuottien oppiminen ja niillä
musiikin tuottaminen voi olla alkuun
vaivalloista, mutta se kannattaa.”
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K
un opettaja asuu Helsingissä
ja oppilas Torniossa, pidetään
viikoittaiset pistenuottitunnit

etäyhteyden varassa.
– Emme ole koskaan tavanneet

henkilökohtaisesti, naurahtaa Ville.
Köngäs ja Ojala opiskelevat piste‐

nuottien lukemista ja kirjoittamista.
Myös pistenuottien tuottamiseen ja
skannaamiseen tarkoitettua tietoko‐
neohjelmistoa (Goodfeel) on opiskeltu
ahkerasti varsinkin viime kesänä.
– Viime aikoina minulla on kyllä‐

kin ollut teknisesti ongelmia, kun
ensin hajosi oma tietokone ja kesällä

pistenäyttö. Tunnit ovat sujuneet aina
hyvässä hengessä, ja haluan kovasti
oppia kirjoittamaan pistenuotteja.
Nuotit ovat muusikoiden välinen

yhteinen kieli, kommunikaatioväline,
ja siksikin tärkeitä.
– Minulla on myös haluja päästä

eteenpäin oman musiikin kirjoitta‐
misessa, jatkaa Ville.

Verkostoituminen
kannattaa aina
Ville Köngäs kertoo, että pistenuot‐
tien opiskelu on ollut hänelle pidem‐
pi projekti.

– Alussa pistenuotit ja -kirjaimet
tahtoivat mennä sekaisin. Esimer‐
kiksi C-nuotti pisteillä on hyvin
samanlainen kuin D-kirjain.
Köngäs on ollut sokea syntymäs‐

tään saakka. Hän osaa liikkua kon‐
servatoriolla ja muutenkin melko
itsenäisesti. Tarvittaessa hän käyttää
avustajaa. Myös konservatorion opet‐
tajat ovat suhtautuneet näkövammai‐
seen opiskelijaan todella hyvin ja
soveltaneet opetusta tarvittaessa.
– Sain yhteyden Jooseenkin oman

laulunopettajani kautta, joka tunsi
hänet. Maksan itse pistenuottitunnit,
mutta pistenuottiohjelmiston maksaa
Kela.
Villen tulevaisuuden suunnitel‐

miin kuuluu opiskelujen jatkaminen
tutussa konservatoriossa. Tähtäi‐
messä on musiikkituotannon ammat‐
titutkinto.
– Toinen iso haaveeni on päästä

radioon. Olen tehnyt nyt kahdeksan
vuotta nuorisoradiokanava Herzilää
Torniossa. Haluaisin jatkaa tästä
eteenpäin.
Ville kannustaa näkövammaisia

nuoria harrastamaan ja opiskelemaan
musiikkia.
– Tällä alalla joku tuntee aina

jonkun toisen eli verkostoituminen
on todella tärkeää. Verkoston avulla
voi löytyä esimerkiksi itselle sopiva
opiskelupaikka musiikkialalta.

Ville Köngäs opiskelee musiikkialan perustutkintoa Pop & Jazz Konserva-
torio Lappiassa Torniossa. Hän opiskelee laulua.

Kannustan
näkövammaisia
nuoria
harrastamaan
ja opiskelemaan
musiikkia.”
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Ronja Hampf
on ihmisoikeudesta, unelmista ja

aktivismista kiinnostunut nuori. Hän on sokea,
muttei elä vamma edellä.

Henkilökohtainen avustaja

H
enkilökohtaiset avustajat ovat ihmisiä, jotka
ovat mullistaneet elämän ja mahdollistaneet
sekä minulle että vanhemmilleni hieman

hermolomaa toisistamme.

En niinkään sanoisi, että avustajat auttavat minua
vaan, että he toimivat toimivina silminä, joita itsel‐
läni ei ole. Kiitos avustajien pystyn harrastamaan,
matkustamaan leireille ja seminaarimatkoille ulko‐
maille sekä käymään lenkeillä. Olen päässyt juokse‐
maan portaita, uimaan kilpaa, vaeltamaan, nukku‐
maan viikon riippumatossa sekä seikkailuradalle
korkealle puiden latvoihin. Toki olisin voinut tehdä
tämän kaiken myös vanhempieni kanssa, mutta
avustajan myötä olen voinut toteuttaa ne täysin
omilla ehdoillani, omalla tavallani ja omaan tahtiin.
Karu fakta on myös se, että hyvin harva yli yksitoista‐
vuotias haluaa tehdä ihan kaiken huoltajansa kanssa.

Jokainen lapsi alkaa esiteini-iässä kasvattaa rakoa
huoltajien ja itsensä väliin. Voimmemyös todeta, että
tämä prosessi on hitaampi vammaisilla lapsilla. Osit‐
tain siksi, että itsenäisyys on vaikeampaa, osittain
siksi, että vanhempaa saattaa pelottaa päästää lapsi
joskus hieman ableistiseen (syrjivään) maailmaan.

Voin silti vilpittömästi sanoa kaikille vähääkin epä‐
röiville huoltajille, että älkää olko huolissanne. Mitä

enemmän tilaa lapsesi saa, sitä itsenäisempi, pärjää‐
vämpi ja itsetietoisempi hänestä tulee. Se, että van‐
hempani ovat uskaltaneet tuupata minut seitsemän‐
vuotiaana avustajan kera maailmalle, on aiheuttanut
lieveilmiön, joka nykypäivänä näyttäytyy lähes
samantasoisena itsenäisyytenä vammattomien ikäto‐
vereideni kanssa.

Voisin melkein vannoa, että joka ikinen henkilökoh‐
taisen avustajan käyttäjä on jossain vaiheessa käynyt
suhteellisen tiukan sisäisen dialogin. Omalla koh‐
dallani tämä dialogi käydään säännöllisen epäsään‐
nöllisesti, ja joka kerta sisältö on suunnilleen sama:
On ärsyttävää olla autettava, kun haluaisin olla itse‐
näinen. Samaan hengenvetoon on kuitenkin myön‐
nettävä se, että ilman avustajia en olisi niin itsenäi‐
nen kuin olen. Ja sitä paitsi - kun eri avustajien
kanssa pyörii monta tuntia viikossa, oppii tunte‐
maan monia mahtavia tyyppejä, ja voi jopa saada
uuden ystävän.

Vaikka avustajatuntien hakeminen ja niiden tarpeen
perusteleminen urheiluleirille tuntuukin epäreilulta,
on se loppupeleissä kaiken vaivan väärti. Hyvin
perusteltuina ja pienellä ystävällisellä psykologisella
manipulaatiolla höystettyinä hakemukset menevät
useimmiten läpi, ja viiden tähden leirikokemus ja
mukava huonekaveri ovat taatut.
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Antti Rusi oli aktiivinen toimija, lei‐
riohjaaja ja leirinjohtaja näkövam‐
maisten lasten ja nuorten vertaistoi‐
minnassa. Vuosikymmenien ajan
hän työskenteli näkövammaisten
leiri- ja liikuntatoiminnassa ja jätti
pysyvän jäljen tapaan, jolla tapahtu‐
mia edelleenkin tehdään. Monille
perheille Antti tuli tutuksi leirien
kautta – hän toivotti perheet terve‐
tulleiksi ledivaloilla varusteltu lippa‐
lakki päässään. Hän loi valovoimai‐
suudellaan positiivisen ilmapiirin
ympärilleen, niin sanotun leirihengen, sekä unohtu‐
mattomia kokemuksia perheille. Hän toimi monelle
lapselle ja nuorelle esikuvana etenkin siksi, ettei hä‐
nelle hänen oma näkövammansa ollut mikään hidaste.

Leirit olivat tärkeä osa Antin elämää, ja siltä mat‐
kalta löytyi myös Antin sydämenvalittu Reet. Avio‐
pari ohjasi vuosien ajan leirejä yhdessä, ja heidän
keskinäinen yhteistyönsä oli saumatonta ja toisiaan
täydentävää. Antilta löytyi ratkaisu jokaiseen haas‐
teeseen, ”onnistuu” oli vastaus, kun jotain pyydet‐
tiin. Näkövammaistyö oli tärkeä osa Antin elämää,
esimerkiksi perheen auto vaihtui pakettiautoon,
jotta kaikki askartelu- ja liikuntavälineet saatiin kul‐
jetettua leiripaikkaan.

Liikunta oli aina lähellä Antin sydäntä. Hän halusi
nostaa näkövammaislajien profiilia, tuoda ne kai‐
kille tutuiksi ja arvostetuiksi. Myös eri lajien sovelta‐
minen näkövammaiselle sopivaksi tai kokonaan
uusien lajien keksiminen onnistui Antilta. Tärkeintä
oli, että jokainen löysi liikunnasta iloa ja onnistumi‐
sen kokemuksia.

Inmemoriam
Antti Rusi
20.6.1970–9.10.2022

Antti on kannustanut ja opastanut
monia näkövammaisia nuoria kohti
unelmiaan ja haaveitaan. Hänellä
oli kyky nähdä toisen vahvuudet ja
rohkeus sanoa ne myös ääneen.
Antilla oli aina aikaa kahdenkeski‐
sille keskusteluille, häneltä saattoi
kysyä apua ja hän mielellään auttoi
pyyteettömästi. Antti neuvoi näkö‐
vammaisen lapsen vanhempia niin
tandempyörän hankinnassa kuin
lapsen harrastuksen etsimisessä
Tiedämme, että meistä monella on

lämpimiä muistoja kauniista sanoista ja kannustuk‐
sesta, joita Antilta olemme saaneet. Ne sanat ovat
vaikuttaneet siihen, millaisia valintoja elämässämme
olemme tehneet.

Antilla oli valtava määrä ideoita ja visioita, joita hän
toteutti näkövammaisten lasten ja nuorten kanssa.
Hänelle oli tärkeää, että lapset pääsivät itse teke‐
mään ja kokemaan asioita. Antin ohjauksessa on
käytetty moottorisahaa, tehty rottinkitöitä, istutettu
puita, purettu auton moottoreita ja rakennettu leik‐
kimökkiä. Hän toimi useissa eri verkostoissa, kuten
Suomen Paralympiakomiteassa ja Sokeain Lasten
Tukisäätiössä. Vaikka viimeisinä vuosinaan Antti ei
päässyt ohjaamaan leirejä, hän vaikutti taustalla
visioillaan ja kannusti leiriohjaajia työssään. Antti oli
aina kiinnostunut, kuinka leireillä oli mennyt.

Pitkäaikaisen sairauden, syövän, myötä Antti lähti
rauhallisesti pois. Lämpimät osanotot Antin per‐
heelle ja läheisille.

Maija Somerkivi ja Anne Latva-Nikkola
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N
äissä luvuissa ovat mukana
kaikki rekisterissä olevat
lapset ja nuoret, yhteensä 907.

Seuraavina tulivat tarkemmin mää‐
rittämätön heikkonäköisyys 10,9 %,
verkkokalvon perinnölliset rappeu‐
mat 7,1 %, valontaitto yms. viat 5,7 %,

Vuoden 2021 Näkövammarekisterin vuositilastojen mukaan Lasten ja nuorten (0–17-

vuotiaiden) näkövammojen diagnooseja hallitsivat näköratojen vikojen ryhmä 29,9 %

sekä synnynnäiset kehityshäiriöt 22,4 %.

Näköratojen
viat hallitsevat lasten
silmädiagnooseja

Näkövammarekisterin vuositilastot 2021 valmistuivat:

TIINA RUULIO

keskosen verkkokalvosairaus ROP
5,7 %, albinismi 3,4 %, näkökentän
kaventumat yms. 3,4 % sekä silmä‐
värve 2,3 %.
Vuoden 2021 Näkövammarekiste‐

rin tilastotiedot ulottuvat 31.12.2021
saakka.

Näköratojen viat olivat aikaisem‐
pina vuosina nostaneet osuuttaan
uusien, vuonna 2021 tehtyjen ilmoi‐
tusten joukossa tässä ikäryhmässä.
Vuonna 2021 niiden osuus oli 25 %.
Synnynnäiset kehityshäiriöt ovat
olleet jo pitkään laskussa. Vuonna

Rekisteröityjen näkövammaisten lasten ja nuorten (0–17-v.) yleisimmät näkövammadiagnoosit, uudet rekisteröidyt
vuonna 2021.
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– Koska lasten näkövammaa halutaan tutkia aika pitkään, jotta diagnoosi
olisi mahdollisimman oikea, saattaa hyvinkin käydä niin, että Näkövam-
marekisterin ilmoitus jää tekemättä, toteaa Laura Tolkkinen.

2021 niiden osuus uusista diagnoo‐
seista on 17,9 %. Se on yhtä paljon
kuin tarkemmin määrittelemättö‐
män heikkonäköisyyden osuus.
Verkkokalvon perinnöllisiä rappeu‐
tumia uusista rekisteröinnistä oli 3,6
%. Vuosittainen vaihtelu on tämän
ikäryhmän pienen koon takia ollut
huomattavan suurta, jolloin kehitys‐
trendejä on vaikea nähdä.
Ensimmäisinä rekisterin toiminta‐

vuosina 1980-luvulla rekisteriin
ilmoitettiin runsaasti lapsia, nuoria
ja työikäisiä. Sen jälkeen näiden ryh‐
mien osuudet ovat tasaisesti laske‐
neet ja ikääntyneiden osuudet nous‐
seet. 65 vuotta täyttäneiden osuus on
jatkuvasti kasvanut.
Viimeksi kuluneiden viidentoista

vuoden aikana kaikkien ikäryhmien
osuudet uusista rekisteröidyistä
näkövammaisista ovat vakiintuneet,
ja vaihteluvälit on helppo havaita.
Uusista rekisteröidyistä 0–17-vuo‐
tiaita on keskimäärin kolme pro‐
senttia, 18–39-vuotiaita samoin
kolme prosenttia, 40–64-vuotiaita
kuusi prosenttia ja 65 vuotta täyttä‐
neitä 88 %.
Viime vuonna rekisteriin ilmoi‐

tettiin kuitenkin vain 28 0–17-vuo‐
tiasta.

Näin alhainen uusien ilmoitusten prosentti on kirjattu näkövammarekiste-
rin 40-vuotisen historian aikana vain kerran.

Kun prosentti muutetaan luvuiksi, merkitsee se viime vuonna 28 uuden
alle 17–vuotiaan lapsen ilmoittamista näkövammarekisteriin.

– Ilmoituksissa on ollut paljon vuosittaista vaihtelua. Käytännössä ilmoi-
tusten määrän putoamiseen voi olla kaksi syytä: joko näkövammaisia
lapsia syntyy entistä vähemmän tai sitten lapset unohdetaan ilmoittaa
rekisteriin.

Jos jälkimmäinen vaihtoehto pitää paikkansa, ei rekisteri anna aivan
todellista kuvaa nimenomaan lasten luvuissa.

– Koska lasten näkövammaa halutaan tutkia aika pitkään, jotta diagnoosi
olisi mahdollisimman oikea, saattaa hyvinkin käydä niin, että ilmoitus jää
tekemättä, jatkaa Laura Tolkkinen.

– Lapsia koskevat tiedot ovat kuitenkin tärkeitä. Ne kertovat, mihin näkö-
vammaisuus on menossa, miten diagnoosit, silmälääketiede ja eri hoito-
muodot kehittyvät. Kyse on myös lasten silmäsairauksien näkyväksi teke-
misestä rekisterissä.

Näkövammarekisterin valtavirtana voidaan pitää väestön ikääntymistä ja
siihen liittyvää silmäsairauksien yleistymistä.

Näkövammarekisterin datasta on monenlaista hyötyä vaikkapa lainsää-
däntötyöhön.

– Esimerkiksi äskettäin tiedot menivät YK:n vammaisten henkilöiden
yleissopimuksen (CRPD) taustatiedoksi. Ylipäätään vammaisuudesta on
olemassa yllättävän vähän tämäntasoisia tilastoaltaita.

Uusien näkövammarekisteriin ilmoitettujen lasten ja nuorten

määrä verrattuna kaikkiin ilmoituksiin oli viime vuonna hyvin

alhainen. – Se on ollut nykyisellä 1,9 prosentin tasolla ainoastaan

vuonna 2014, jolloin käytiin 1,8 prosentissa, kertoo Näkövamma-

rekisterin tutkimuspäällikkö Laura Tolkkinen.

Lasten osuus väheni
uusista ilmoituksista

Lapsia
koskevat
tilastotiedot
ovat tärkeitä.”
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Jyväskyläläinen Virva Jääskeläinen on ollut yksinhuoltaja neljälle lapselle, joista

11-vuotias poika Jasu on sokea. Virva käy päivätyössä ja pitää perheen aikatauluja

kasassa tarkalla suunnittelulla.

Kahden erityislapsen
äidistä tuli taistelija

TIINA RUULIO

KUVAT: JÄÄSKELÄISEN PERHEALBUMI

I
tse asiassa Virva on kahden eri‐
tyislapsen äiti, sillä hänen 13-vuo‐
tias tyttärensä Ronja on keskivai‐

keasti kehitysvammainen. Vanhin
lapsista on jo muuttanut pois kotoa,
ja 20-vuotias tytär suunnittelee
parasta aikaa kotoa lähtemistä.
– Olen myös viikon ikäisen pienen

pojan mummo, kertoo Virva iloisena
heti haastattelun aluksi.
Virva on perheensä ainut huoltaja.

Hänestä on vuosien mittaan kouliin‐
tunut taitava arjen pyörittäjä tilan‐
teen pakosta.
– En varmaan osaisi elää normiar‐

kea, jossa lapset harrastaisivat paljon ja
viilettäisivät itsenäisesti kaikkialle.
Meillä on kuitenkin ollut oma erikoi‐
nen hyvä arki. Päivitän kalenterin vii‐
koittain A3:n kokoiselle paperille:
koulut, taksit, avustajat, opettajien
tapaamiset, harrastukset…Käytämme
mm. neljää eri taksifirmaa, jotka hoi‐
tavat kahden lapsen kyytejä.
Jääskeläisen perhe asuu Jyväsky‐

lässä Köhniön pientaloalueella van‐

Veli ja sisko, Jasu ja Ronja. Tyttären
kehitysvammaisuus todettiin Jasun
syntymän jälkeen. Kun lapset olivat
pieniä, perheessä saattoi käydä seit-
semänkin eri terapeuttia tai hoitajaa
viikon aikana. Kuva Levitunturilta.
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Jasu soitti viime vuonna koulun puhallinorkesterissa fagottia ja vetopasuu-
naa. Musiikkiopistoon hän ei kuitenkaan päässyt, kun opistossa katsottiin, että
opistossa ei kyetä opettamaan näkövammaista poikaa.

hassa rintamamiestalossa. Talo on
kulkenut suvussa, ja niinpä Virvakin
asui lapsena samassa talossa.

Tärkeät ystävät
Virvalla ei ole ollut aikaa omille har‐
rastuksille. Hän kuitenkin tapaa ystä‐

viään aina kun voi ja ehtii. Joillain
ystävistäkin on omia erityislapsia.
– Minulla on vapaata kolme päivää

kuukaudessa. Saan silloin omaishoi‐
tajat kummallekin erityislapselleni.
Jos vapaa on keskellä viikkoa, tulen
normaalisti työstä kotiin, mutta
ruokaa minun ei tarvitse laittaa. Jos
vapaata on viikonloppuisin, voin
tavata ystäviäni.
Jos hänellä olisi aikaa ja taloudelli‐

sia mahdollisuuksia, hän haluaisi
matkustaa ja ylipäätään tutustua
uusiin paikkoihin. Poikansa Jasu
haluaisi tehdä sitä samaa. Hänen haa‐
veenaan olisi päästä matkustamaan
Amerikkaan. Kaikki on pojan
mukaan kiinni äidin lottovoitosta tai
säästämisestä.
Kun 11-vuotias Jasu syntyi silmät‐

tömänä ja nenättömänä, äiti eristäy‐
tyi kotiin puoleksitoista vuodeksi.
Hän valvoi öisin ja seurasi poikansa
happisaturaatiolaitetta. Vasta puoli‐
toistavuotiaana varmistui, että poika
jää eloon.
– Sulkeuduin ja lakkasin pitä‐

mästä yhteyttä ystäviini, ja teinkin
siinä ison virheen. En tee sitä enää
toiste. Pystyin kuitenkin myöhem‐
min uusimaan ystävyyssuhteeni, ja
uusiakin ystäviä on tullut mm. ver‐
taistoiminnan kautta. He ovat
minulle todella tärkeitä, voimme
puhua aivan kaikesta.
Yhdessä vaiheessa Virva veti

Jyväskylässä Leijonaemojen vertais‐
tukiryhmää toisen äidin kanssa.

Virvasta on
tullut taitava
arjen pyörittäjä
tilanteen pakosta.”
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Hänen on ollut kuitenkin pakko ope‐
tella sanomaan ”ei” joillekin asioille,
sillä oma perhearki on sen verran
rankkaa.
– Autan ja tuen mielelläni muita

erityislasten perheitä, ja haluaisin
puuttua moniin epäkohtiin. En kui‐
tenkaan ehdi tehdä kaikkea, mitä
haluaisin, hän sanoo.
Kun Jasu ja Ronja olivat pieniä,

perheessä saattoi käydä seitsemänkin
eri terapeuttia tai hoitajaa viikon
aikana.
– Se oli kova paikka kahdelle ter‐

veelle lapselle. Onneksi saimme tila‐
päishoitopaikan kahdelle erityislap‐
selle aina välillä, jotta vanhemmat
lapset saivat olla kotona rauhassa.

Koulu on huippu
Jasulla on erittäin harvinainen BAM-
syndrooma, viralliselta nimeltään
Bosma Arhinia Microphthalmia. Sitä
on todettu viimeisen vuosisadan
aikana alle sadalla henkilöllä koko
maailmassa.
Jasu on fiksu ja sosiaalisesti lahja‐

kas poika, joka käy Kypärämäen
koulun viidettä luokkaa. Hän on
kasin ja ysin oppilas. Hän soitti viime
vuonna koulun puhallinorkesterissa
fagottia ja vetopasuunaa. Jasulla on
hyvä muisti, ja hän käyttää sitä paljon
hyväkseen opiskelussa.
Virva yritti saada pojalleen myös

musiikkiopistopaikkaa, mutta
musiikkiopistossa sanottiin, että he
eivät osaa opettaa sokeaa lasta. Tällä
hetkellä Virva yrittää hakea pojalleen
soitonopettajaa tutun jyväskyläläisen
muusikon verkostojen kautta.
Koulun puhallinorkesteria ei nimit‐
täin tänä vuonna saatu kasaan.
Jasu haluaisi myös aloittaa ratsas‐

tamisen, ja hänelle etsitäänkin
parasta aika sopivaa harrastustallia,

Jasu kulkee toistaiseksi melko varovasti valkoisen keppinsä kanssa. Kuva
Laukaan perinnekylä Tupaswillasta.
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joka pystyisi vastaamaan pojan tar‐
peisiin.
– Jasun koulussa on sujunut

kaikki hyvin, koulu on mielestäni
aivan huippu. Myös avustaja on
pysynyt vuosia samana. Jasu on
saanut koulusta mm. kaikki tarvitta‐
vat apuvälineet. Opettajat ja rehtori
ovat ihania. Sain myös Valteri-koulu
Onervalta korvaamatonta apua sil‐
loin kun Jasu aloitti koulutaipa‐
leensa. Rehtori vain kuunteli, mitä
kaikkea kouluun pitäisi hankkia
sokean oppilaan varalle. Hän sanoi
lopulta, ettei tiedä, mistä kaikki saa‐
daan, mutta ne hommataan joka
tapauksessa. Se olisi hänen eikä esi‐
merkiksi äidin päänvaiva.

Kaikki voi olla mahdollista
Jasun opettaja kysyy säännöllisesti,
onko heillä huolta tai murheita läk‐
syjen tai oppimisen kanssa.
– En voi sanoa muuta kuin että

sujuu hyvin. Minun viestini pojalle
on ollut, että kaikki se, mitä hän
haluaa, voi olla mahdollista.
Kiusaamista koulussa tulee esiin

aina silloin tällöin, kun kouluun
tulee uusia oppilaita, jotka eivät ole
ehkä koskaan tavanneet sokeaa lasta.
Kiusaamiseen on puututtu hana‐
kasti.
– Tänä syksynä oli yksi tapaus,

joka selvitettiin heti. Pojalta myös
pyydettiin anteeksi.
Jasu kulkee toistaiseksi melko

varovaisesti valkoisen keppinsä
kanssa.
– Meillä on vielä meneillään

melko vahva äiti-poika-vaihe. Käve‐

lemme paljon yhdessä, ja Jasu kulkee
käsipuolessani.
Virva Jääskeläinen antaa kiitosta

nykyisin 20-vuotiaalle tyttärelleen.
– En olisi selvinnyt ilman hänen

apuaan ruuhkavuosista. Hän on vali‐
tettavasti aina välillä joutunut liikaa‐
kin toisen vanhemman rooliin, kun
sitä ei ole ollut. Tytär on auttanut
sisarusten kuljettamisessa ja hoitami‐
sessa ja ollut kotona heidän kanssaan
odottamassa äitiä töistä.
Tytär toimii nykyään ohjaajana

Jyväskylän Oo mun kaa! -kerhossa.

Äiti kasvoi taistelijaksi
Virva tekee tällä hetkellä 30-tuntista
työviikkoa. Hän on koulutukseltaan
hoitaja, mutta tekee töitä koulun‐
käyntiavustajana. Kokopäivätyötä
hän ei voi kuitenkaan tehdä lasten
hoitojärjestelyjen takia.
Hän on kasvanut vuosien mittaan

taistelijaksi, joka ajaa Jyväskylässä
vammaisten lasten ja perheiden
asioita aina kun ehtii.
– Meillä on pieni vanhempien

ryhmä, joka tekee valituksia mm.
Aviin ja ottaa kantaa sellaisiin kau‐
pungin päätöksiin, jotka eivät tue
vammaisten lasten yhdenvertaista ja
samalla yksilöllistä kohtelua. Kau‐
punki vetoaa usein yleiseen käytän‐
töön tai kaupungin linjaukseen, joka
saattaa olla lainvastainen. Vali‐
tusprosessit ovat usein pitkiä, jopa
1,5 vuotta. Vaikka valitus ei auttaisi‐
kaan omaa perhettäni, niin jotain
muuta perhettä se saattaa aina
auttaa.
Hän antaa yhden esimerkin las‐

tensa elämästä: Vaikka Jasulla on
vammojensa vuoksi korkein mah‐
dollinen haittaluokka, hän ei saa
avustajaa kotiin iltapäiviksi odotta‐
maan äidin töistä paluuta. Siksi hän
joutuu menemään viidesluokkalai‐
sena pienempien lasten iltapäiväker‐
hoon, minkä äiti tietenkin maksaa.
Ronjan erityishuolto-ohjelma takaa
hänelle puolestaan ilmaiset palvelut,
vaikka hänen haittaluokkansa on
paljon matalampi kuin veljellään.
– Tosiasia sekin, että Jasun vam‐

maispalvelut heikkenevät koko ajan
kun hän vanhenee, jatkaa äiti.

Virva-äiti ja Jasu. Kahden erityislap-
sen äitinä Virvalla ei ole ollut aikaa
omille harrastuksille. Hän kuitenkin
tapaa ystäviään aina kun voi ja ehtii.
Joillain ystävilläkin on omia erityis-
lapsia.

Sulkeuduin ja lakkasin pitämästä yhteyttä ystäviini,
ja teinkin siinä ison virheen.”
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LAURA JOKIRANTA

LYHYESTI

Lapselle ja nuorelle suun-
natut Kelan palvelut ovat
siis kiteytettynä seuraavat:
sopeutumisvalmennuksen
perhekurssi, harkinnanva-
rainen moniammatillinen
yksilökuntoutus sekä vaa-
tiva moniammatillinen
yksilökuntoutus

Lisäksi mahdollisia ovat
Kelan vaativan lääkinnälli-
sen kuntoutuksen terapiat,
mikäli myöntämiskriteerit
täyttyvät.

https://www.kela.fi/miten-
haet-kuntoutukseen

Kelalta
monipuolista apua
näkövammaisille
lapsille ja nuorille
Kela tarjoaa näkövammaisille lapsille ja nuorille moni-

puolista kuntoutusta moniammatillisen yksilökuntou-

tuksen ja sopeutumisvalmennuskurssien muodossa.

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää

arjen, työn tai opiskelun sujuvuutta. Kuntoutuksessa

asiakas saa neuvontaa ja ohjausta, joiden tavoite on

auttaa häntä elämään mahdollisimman täysipainoista

elämää näkövammasta huolimatta.

S
opeutumisvalmennuskurssi
järjestetään perhekurssina. Se
soveltuu perheelle, joka tar‐

vitsee tietoa, ohjausta ja tukea elä‐
mäntilanteensa hallintaan sekä kei‐
noja, apua ja valmennusta näkövam‐
masta aiheutuvien ongelmien
ymmärtämiseen ja mahdollisten käy‐
tännön ongelmien ratkaisemiseen.
Kursseista löytyy sopivia vaihtoeh‐

toja niin vuoden täyttäneille pikku‐
lapsille, kouluikäiselle näkövammai‐
selle lapselle, koulunsa aloittavalle
kuin myös alakouluikäiselle lapselle.
Kurssi järjestetään palveluntuottajan
toimipisteessä, ja se kestää viisi vuo‐
rokautta. Asiakasperhe voi yöpyä
kuntoutuspaikassa tai matkustaa
sinne päivittäin kotoaan.
Sopeutumisvalmennuskurssilla

pyritään vahvistamaan perheen voi‐

mavaroja ja elämänhallintaa sekä
antamaan tukea lähiverkoston kanssa
tehtävään yhteistyöhön. Kurssi toteu‐
tetaan ryhmäkuntoutuksena, ja kurs‐
silla on mahdollisuus tavata muita
samassa elämäntilanteessa olevia. Se
sisältää ryhmäkeskusteluja, pienryh‐
mätyöskentelyä, yksilöllisiä tapaami‐
sia kuntoutusasiantuntijoiden kanssa
sekä muuta monipuolista toimintaa.

Yksilökuntoutus alle
18-vuotiaille
Kela tarjoaamoniammatillista yksilö‐
kuntoutusta sellaiselle lapselle tai nuo‐
relle, jonka sairaus tai vamma on laaja-
alainen ja johon liittyy monia eri
ongelmia. Tämä kuntoutus on tarkoi‐
tettu alle 18-vuotiaalle lapselle tai nuo‐
relle ja hänen perheelleen. Lapsen
perhe osallistuu kuntoutukseen

kokoaikaisesti yhdessä lapsiasiakkaan
kanssa. Nuoren perheellä onmahdolli‐
suus osallistua kuntoutukseen kokoai‐
kaisesti tai vain osan aikaa, jos se esi‐
merkiksi tukee nuoren itsenäistymistä.
Vaativa moniammatillinen yksilö‐

kuntoutus soveltuu asiakkaalle, jonka
sairaus tai vamma vaikeuttavat huo‐
mattavasti arjen sujumista eikä
muusta kuntoutuksesta ole riittävästi
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apua. Lisäksi vaativaan kuntoutuk‐
seen pääsy edellyttää, että sairauden
oletetaan vaativan vähintään yhden
vuoden mittaista kuntoutusta. Kun‐
toutuksen pituuteen vaikuttaa se,
onko kyseessä sopeutumisvalmen‐
nukseen vai kuntoutukseen painot‐
tuva kokonaisuus.
Harkinnanvarainenmoniammatilli‐

nen yksilökuntoutus soveltuu puoles‐

taan asiakkaalle, joka tarvitseemonion‐
gelmaisen sairausoireistonsa vuoksi
yksilöllisesti ja moniammatillisesti
toteutettua kuntoutuspalvelua. Kuntou‐
tus kestää enintään 15 arkipäivää.
Molemmat yksilökuntoutuksen

muodot toteutetaan vähintään kah‐
dessa jaksossa, jos kyseessä on yli 10
arkipäivän kuntoutuskokonaisuus.
Näin kuntoutuksen hyödyt siirtyvät

mahdollisimman hyvin asiakkaan
arkeen. Kuntoutukselle annetaan
yksilölliset tavoitteet ja se pitää sisäl‐
lään sekä yksilö- että ryhmämuotoista
toimintaa. Moniammatillinen työ‐
ryhmä auttaa perhettä löytämään eri‐
laisia keinoja arjen helpottamiseksi ja
kuntoutuksen tukemiseksi.
Kirjoittaja on Kelan kuntoutus‐
palvelujen suunnittelija.
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P
erheen kannattaa aloittaa
näkövammaisten lasten Kela-
kuntoutuksen hakeminen

omasta terveydenhuollosta.
– Lääkärin ja näkövammaisen

lapsen vanhempien pitäisi arvioida
yhdessä, minkälaista kuntoutusta lapsi
tarvitsee, sanoo Kelan kuntoutuspal‐
velujen suunnittelija Laura Jokiranta.
Lääkäri laatii lausunnon, josta

pitäisi ilmetä silmäsairaus tai -vamma,
lapsen toimintakyky omassa arjes‐
saan, suositeltava kuntoutus ja sen
tavoitteet. Jos haetaan vaativaa lää‐
kinnällistä kuntoutusta, tarvitaan
lisäksi julkisessa terveydenhuollossa
laadittu kuntoutussuunnitelma.
Kun hakemus toimitetaan Kelaan

ajoissa ja hakemus liitteineen on
kunnossa, niin päätöksen saaminen
sujuu juohevasti, jatkaa Jokiranta.
Näkövammaisten lasten ja nuorten
Kela-kuntoutukseen siis pääsee, jos
kuntoutuksen tarve on perusteltu
riittävän hyvin.
Kuntoutus on perheelle maksu‐

tonta. Vanhemmat voivat saada
lapsen kuntoutuksen ajaksi kuntou‐
tusrahaa, jos he joutuvat olemaan
pois töistä kuntoutusjakson aikana.
Myös matkoja korvataan.

Näkövammaisten liitto
palveluntuottajana
Näkövammaisten liitto tuottaa näkö‐
vammaisille lapsille suunnatut Kelan
kuntoutuspalvelut.

Vahvistusta ja varmuutta

TIINA RUULIO

Kelan Laura Jokirannan mukaan
asiakashaastatteluista on selvinnyt,
että kuntoutus on saattanut tuoda
perheille vahvistusta ja varmuutta.

– Asiakaspalautteen mukaan suurin
kuntoutuksen tuoma hyöty liittyy ver‐
taistukeen. Se koskee sekä aikuisia että
itse kuntoutettavia lapsia ja nuoria.
Kuntoutus myös voimaannuttaa ja eh‐
käisee syrjäytymistä, toteaa Jokiranta.
– Yritämme informoida julkista

terveydenhoitoa yhä paremmin Kelan
järjestämistä kuntoutuspalveluista ja
eri palveluntarjoajista. Kela kartoittaa
eri palvelumuotoja, jotta niiden
kesken ei olisi päällekkäisyyksiä.
Jokiranta on huomannut senkin,

että näkövammaisten lasten perhei‐
den tilanne voi olla hyvin erilainen
eri puolilla Suomea esimerkiksi suh‐
teessa terveydenhuoltoon, kuntou‐
tukseen, vammaispalveluihin jne.
Kelan kuntoutuspalvelut mahdol‐

listavat Jokirannan mukaan myös
uusien asioiden oppimisen näkövam‐

maistaitojen ja liikkumistaidon
ohjauksen kautta. Kun perhe on
päässyt irti arkiympyröistä kuntou‐
tukseen, on sillä ollut eri tavalla aikaa
keskittyä uusien taitojen opetteluun.

Arjen asiat ovat aina tärkeitä
Aikaisemmin Kela puuttui hyvinkin
tarkasti kuntoutusjaksojen sisältöön.
– Tämä on nyt muuttunut niin,

että palveluntarjoaja suunnittelee
nykyään entistä enemmän kuntou‐
tuksen sisältöä asiakkaiden mukaan.
Kela voi silti puuttua mm. siihen,
miten suuri osa kuntoutuksesta
toteutetaan yksilö- tai ryhmäkuntou‐
tuksena tai vaatia palveluntuottajalta
tiettyä osaamista ja tiloilta määrättyjä
asioita.
Asiakashaastatteluista on selvinnyt

sekin, että kuntoutus on saattanut
tuoda perheille vahvistusta ja var‐
muutta. Elämä ei kaadu, vaikka per‐
heessä on näkövammainen lapsi.
Myös arjen asioiden läpikäynti on
koettu tärkeäksi anniksi.
Kela pyrkii siihen, että kuntoutuk‐

sessa sovitut asiat siirtyvät oikeasti
perheen arkeen.
– Palveluntarjoaja seuraakin nyky‐

ään, miten perheillä menee kuntou‐
tusjakson jälkeen. Samalla halutaan
varmistaa, että perhe tietää kaikki
mahdolliset tahot, joihin perhe voi
olla yhteydessä näkövamma-asioissa.
Palveluntarjoaja kannustaa perheitä
verkostoitumaan.

Kelan saaman asiakaspalautteen mukaan näkövammaisten

lasten kuntoutus voimaannuttaa, ehkäisee syrjäytymistä ja

antaa mahdollisuuden vertaistuelle.
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Merja Rukko
on arkkitehti, Leijonaemojen yhdistysaktiivi

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

Kuuleeko joulupukki?

M
aailma jatkaa hulluuttaan. Mitä enemmän
kuuntelen ja katselen uutisia maailmalta,
sen varmempi olen leviävästä universaa‐

lista hulluudesta. Hulluuden vaikutukset ympäröivät
meidät ja tekevät elämästä osin pelottavaa ja ainakin
sekä vaikeampaa että kalliimpaa. Ja mitä enemmän
tuota hulluutta tiedostan, sen kiitollisempi olen kai‐
kesta siitä, mikä minut juuri tänään ympäröi.

Olen kiitollinen perheestäni – runsas 10 vuotta
sitten sen olemassaolo oli uhattuna. Siitä on jo niin
kauan aikaa, ettei enää oikein edes muista, kuinka
pahalta se tuntuikaan. Tänään perhe on jotakuinkin
itsestäänselvyys, mutta vieläkään en unohda olla
siitä kiitollinen yhtenäkään hetkenä. Lapseni opiske‐
levat ja käyvät koulua. He oppivat uusia asioita ja
ottavat vähitellen kapulaa ja vastuuta omalta osal‐
taan tulevaisuudesta. Meillä on hieno koulusysteemi
ja upeita opettajia, vaikka teini-ikäiseni onkin vah‐
vasti eri mieltä.

Olen kiitollinen pienistä hyvistä hetkistä. Sähkön
hinnan nousu ja energiapula on saanut rajoittamaan
myös lämmitystä ja saunomista. Välillä kotona on
jopa viileää, mutta kuinka kiitollinen olenkaan, kun
kuopus kääriytyy hetkeksi vierelleni sohvalle saman
viltin alle lämmittelemään. Saunasta on tullut ylelli‐
syyttä. Syksyn aikana olenkin löytänyt itseni sauno‐
masta yhdessä muiden kanssa ja nauttimasta kollek‐

tiivisesta saunakokemuksesta. Kiitollinen tällaisista
hienoista yhdessäolon hetkistä ja niihin kuuluvasta
lämmöstä.

Vuosia sitten toivoin, että ainoa stressin aihe olisi
työasiat. No nyt olen siinä vaiheessa, että vaikka
kuinka välillä ahdistaa, niin tunnen kiitollisuutta
sekä työstä että stressin suunnasta. Kotistressi on
huomattavasti kuluttavampaa kuin työstressi.

Syksyä tauottavat retket ja vertaisperheiden tapaa‐
miset. Me emme lähteneet syyslomalla palmupuiden
katveeseen, mutta ripustimme hetkeksi riippumaton
mäntyjen väliin raikkaassa syyssäässä Näkövam‐
maisten lasten perheviikonlopussa. Upeita hetkiä
yhdessä muiden kanssa. Kiitollinen tämän yhdistyk‐
sen toiminnasta.

Pimeys on pahimmillaan. Siitä voi olla näin näköra‐
joitteisen vanhempana vaikea olla kiitollinen, mutta
tämän ajanjakson jälkeen ollaan taas valon puolella.
Siitä taas tuntee helposti kiitollisuutta. Siihen asti
nautin kynttilän liekin lepatuksesta.

Elämä on täynnä isoja ja pieniä kiitollisuuden
aiheita, kun niitä oikein pysähtyy ajattelemaan.
Enempää en voisi toivoa. Mutta jos joulupukki
sattuu tätä lukemaan, niin erityisen kiitollinen olisin
siitä maailmanrauhasta.
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Jos valintojen tekeminen tuntuu sinusta vaikealta
tai jos ylipäätään on sellainen epävarma olo elä-
mästään, niin sinun kannattaa ehkä tutustua Ilkka
Koppelomäen uuteen
teokseen Nuoren kirja.
Se kuuluu sarjaan Saa
mitä haluat ja sopii erityi-
sen hyvin vaikkapa näkö-
vammaisille nuorille,
koska se antaa ohjeita ja
rohkaisee tavoittelemaan
unelmiaan, vaikka ne
tuntuisivatkin saavutta-
mattomilta.

Koppelomäki on
itsensä johtamisen val-
mentaja, joka on erikois-
tunut mielen hallintaan,
intohimon löytämiseen ja
tavoitteiden toteuttami-
seen. Hänen perusta-
mansa Uskalla Innostua -
tiimi on inspiroinut suo-
malaisia itsensä ja oman
elämänsä kehittämiseen
jo vuodesta 2007 lähtien.
Nuoren kirja on opas kai-
kille suurten valintojen
edessä oleville nuorille,
heidän vanhemmilleen ja
myös kaikille nuorten kanssa työskenteleville
aikuisille.

Teos pohjautuu Koppelomäen aiemmin luomaan
menetelmään, jonka hän on muokannut nuorille
sopivaksi tarjoten apua ja tukea esimerkiksi opiske-
lupaikan valintaan, huonon itsetunnon parantami-
seen ja haastavista elämäntilanteista selviämiseen.

Nuoren kirja auttaa
unelmien toteutumista

Teoksessa on inspiroivia tarinoita ihmisistä, jotka
ovat selvinneet esimerkiksi kiusaamisesta, vam-
mautumisesta tai riippuvuudesta. Tarinansa jakavat

mm. Pekka Hyysalo,
Ninja Sarasalo, Toni Jun-
nila, Heljä-Tuulia ja Lassi
Lappi sekä Saa mitä
haluat -valmennukseen
osallistuneet nuoret.

– Riippumatta siitä, mil-
lainen elämäsi on ollut
tähän asti ja millaiset
lähtökohdat olet saanut
elämääsi ja millainen sinä
olet, uskon, että sinulla
voi olla todella upea
elämä. Minä uskon
sinuun ja haluan, että tie-
dät, että juuri sinä olet
tärkeä. Uskalla uskoa
itseesi ja tehdä omasta
elämästäsi parasta mah-
dollista, rohkaisee Ilkka
Koppelomäki nuorta luki-
jaa uutuusteoksessaan.

Jotta Nuoren kirja
sopisi mahdollisimman
hyvin nuoren luettavaksi,
sen tekemisessä on ollut
mukana Oscar Järvinen,

Koppelomäen valmennukseen osallistunut 16-vuo-
tias nuori. Lisäksi kirjan teossa on auttanut erityis-
luokanopettaja ja kouluttaja Jenni Kallio, jotta se
sopisi myös ammattilaisten käyttöön.

Teoksen on kustantanut Viisas Elämä Oy.
Kannen kuva: Taivo Org

I R J A T
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Eduskunnan käsittelyssä oleva versio esteettömyys-
direktiivin soveltamistavasta Suomessa uhkaa kirja-
alan mielestä kaikkia vanhoja sähkökirjoja.

Euroopan unionin vuonna 2019 antamaan esteet-
tömyysdirektiivin on jo aloitettu valmistelu meillä-
kin. Direktiivin tarkoituksena on taata kuluttajille
palveluja ja tuotteita, joita voi hyödyntää erilaisista
toimintarajoitteista riippumatta.

Direktiivi olisit tullut saattaa osaksi kansallista
lainsäädäntöä kesäkuussa 2022, mutta se on Suo-
messa viivästynyt. Arvio on, että uusi lainsäädäntö
on voimassa ensi vuoden alussa, ja sääntelyä tulee
noudattaa 28.6.2025 lähtien.

Esteettömyysvelvoitteet koskevat sähkökirjoja ja
niiden lukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja. Uuden

lainsäädännön myötä sähkökirjoja tulee alkaa tehdä
uudella tavalla ja sellaisilla tiedostomuodoilla,
joiden avulla esteettömyysvelvoitteet voidaan täyt-
tää. Uudet velvoitteet koskevat myös jakeluketjua.

Direktiiviä koskeva hallituksen esitys annettiin
eduskunnalle huhtikuussa. Lausuntokierroksella
olleeseen versioon nähden esitys on kirja-alan
näkökulmasta huonompi. Siinä on päädytty ratkai-
suun, jossa uudet velvoitteet ulotetaan koskemaan
myös sellaisia sähkökirjoja, jotka on julkaistu ennen
kuin lakia tulee alkaa noudattaa. Kirja-alan mielestä
olisi ollut tärkeää, että velvoitteita ei sovellettaisi
ennen 28.6.2025 julkaistuihin sähkökirjoihin. Jos ne
poistuvat markkinoilta, saatavilla olevien teosten
määrä vähenee dramaattisella tavalla.

Opinnoista eronneiden määrä putosi Vantaalla
samaan aikaan kun se kasvoi koko maassa.

Vantaan ammattiopisto Variassa pilotoitiin vuosina
2021–2022 opintojen keskeyttämistä ennaltaehkäi-
sevää ja opiskelijoita tukevaa chatbot-ratkaisua.

Matalan kynnyksen tukipalvelua kehitettiin Van-
taan ammattiopisto Varian kanssa kaksivuotisessa
hankkeessa. Siihen osallistui 4 205 opiskelijaa ja 353
ammattilaista. Opiskelijoiden tuen tarpeita tunnistet-
tiin hankkeen aikana 1 167 ja viestejä opiskelijoiden
ja botin välisessä viestiliikenteessä kertyi 50 458.

Annie-tukibotti vähensi opintojen keskeyttämistä

Esteettömyysdirektiivi uudistaa sähkökirjat

Tukibotti Annie lähestyy opiskelijaa tekstivies-
titse tasaisin väliajoin tai opintojen solmukohdissa
ja selvittää, tarvitseeko hän tukea. Jos opiskelija
tarvitsee tukea, tukibotti ohjaa hänet oikealle hen-
kilökunnan jäsenelle tuen tarpeen perusteella.

– Tuen pyytämiseen liittyy edelleen stigmaa ja
häpeää, erityisesti jos asia on herkkä. On ollut ilo
huomata, että tukibotti on laskenut tuen pyytämi-
sen kynnystä sitä tarvitsevilla opiskelijoilla, Annie
Advisor Oy:n toimitusjohtaja Miska Noponen
sanoo.
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A
sia ei silti olekaan näin, vaan
lajia pystyvät harrastamaan
hyvin kaikki näkövammaiset

lapset. 45,5 millimetrin tauluun täh‐
tääminen hoidetaan aseeseen liitetyn
elektronisen tähtäyskameran ja sen
antaman äänisignaalin avulla. Vie‐
ressä seisoo avustaja, jonka olisi hyvä
tuntea lajin perusteet, jotta hän pys‐
tyisi takaamaan turvallisen ampumi‐
sen. Muuten näkövammaiset kilpai‐
levat samoilla perusteilla kuin näke‐
vät, miehet ja naiset yhdessä.
Naisia pidetään usein jopa parem‐

pina ampujina kuin miehiä varsinkin

TIINA RUULIO, kuvat MIKKO TAUSSI

näkevien ampujien maailmassa.
Näkövammaiset ampuvat yleensä

ilma-aseilla, siis ilmakiväärillä 10
metrin radalla. Kilpailulajeina ovat
60 laukausta makuulta ja seisten.
Vaikka Suomessa on ollut vain kou‐
rallinen kilpailijoita, ovat muutamat
heistä yltäneet maailman huipulle.
Esimerkiksi lokakuussa järjestettyi‐
hin näkövammaisten MM-kisoihin
lähti Suomesta kaksi ampujaa maa‐
joukkuevalmentaja Mikko Taussin
kanssa.
Ampumaurheilu on ollut perintei‐

sesti suosittu laji Suomessa. Ampu‐

maseuroja on yli 300. Paras keino
lähestyä harrastusta onkin ottaa
yhteyttä läheiseen ampumaseuraan
tai suoraan Suomen Paralympiako‐
miteaan. Sopiva seura löytyy var‐
masti, ja seurasta saa harjoittelulle
mukavan taustayhteisön.
Jos ampumaharrastus etenee kil‐

pailutasolle saakka, on harrastajan
mahdollisuus osallistua mm. leireille,
joissa harjoitellaan yhdessä muiden
lajin harrastajien kanssa.

Kysy lisää ampumaharrastuksesta:
mikko.taussi@gmail.com

Harrastuksena ammunta
Ampumaharrastus ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen, kun perheessä ajatellaan

harrastusta vaikkapa murrosikäiselle näkövammaiselle pojalle tai tytölle. Ampuminen

kun perustuu pitkälti tähtäämiseen, ja tähtäämiseen liittyy näkeminen.
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1
Tärkeintä ampu‐
maurheilussa on
itsensä voittaminen,

ja joskus myös kaverin.
Aina tässä järjestyksessä,
tietävät harrastajat.

2
Ampumaharrastus ei
ole aivan halpaa. Alkuun
kuitenkin pääsee käytet‐

tyinä ostetuilla varusteilla. Niitä voi
myös usein lainata. Jos harrastus
kantaa, kannattaa varusteita ryhtyä
hankkimaan vähitellen itselleen.

3
Ampumaharrastus kehittää
määrätietoisuutta, järjestelmäl‐
lisyyttä ja keskittymiskykyä.

Hyvä harrastus kehittää sekä elämän
henkistä että fyysistä puolta ja tuo
samalla mielekästä sisältöä elämään.

4
Ampumaharrastuksen aloitta‐
minen ei vaadi fyysistä huip‐
pukuntoa. Hyvä kunto kuiten‐

kin tukee ampumista, ja siksi varsin‐
kin lajissa kilpailevat näkövammaiset
tekevät säännöllisesti erillisiä fyysisiä
harjoituksia.

5
Lajin pariin halutaan lisää
nuoria näkövammaisia harras‐
tajia. Varsinkin tyttöjä houku‐

tellaan mielellään mukaan.

Minua viehätti ammunnassa lähinnä
se, että useimpien mielestä ampuma‐
harrastus ja näkövamma eivät mahdu
samaan kuppiin. Alun perin tutustuin
lajiin, kun osallistuin silloisen Näkö‐
vammaisten Keskusliiton järjestämään
ampumaharrastuksen esittelytilaisuu‐
teen Kuortaneella. Jäin heti koukkuun.

Miten markkinoisit
ampumaharrastusta nuorille?
Tässä lajissa pystyy tekemään samoja
asioita kuin näkevätkin, kuten osal‐
listumaan samoihin kisoihin samoilla
säännöillä ja aseella. Välineet ovat
kehittyneet siihen suuntaan, että lajia
pystyy myös harrastamaan yksin
ilman avustajaa. Kun ammutaan
elektroniselle taululle, saa ampuma‐
tuloksen automaattisesti sovelluksen
kautta. Myös tähtäyspisteen kiinnittä‐
minen taululle onnistuu sokealtakin
ampujalta.
Tunnen, että näkövammaisia

ampumaharrastajia arvostetaan.
Monelle tulee yllätyksenä se, kuinka
hyvin kuulon perusteella pystyy
ampumaan.

Mitä laji on sinulle antanut?
Se on opettanut minut keskittymään ja
rauhoittumaan. Kilpailemisen kautta
olen saanut paljon ulkomaisia tuttavia.
Kilpailumatkoilta palaan aina monta
kokemusta rikkaampana kotiin.

TimoNyström on ensimmäinen
para-ampumaurheilun MM-kultami‐
talisti vuodelta 2019. Hän matkusti
marraskuun alussa Arabiemiraattei‐
hin puolustamaan kultamitaliaan.

Miksi ryhdyit harrastamaan
ammuntaa ja myöhemmin
myös kilpailemaan?

Kilpailija

Faktaa:
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Laki on parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan käsittelyssä. Uudessa laissa vam-
maispalvelulaki ja 70-luvulta peräisin oleva kehi-
tysvammalaki yhdistyvät. Nyt ollaan saamassa siis
yksi ja sama laki niin kehitysvammaisille kuin
muillekin vammaisille. Tätä pidetään varsin terve-
tulleena parannuksena nykytilanteeseen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvamma-
liitto, FDUV ja Autismiliitto pitävät tärkeänä, että
vammaispalvelulainsäädännön uudistus saataisiin
hyväksyttyä syksyn aikana eduskunnassa ja voi-
maan ensi vuoden alusta lukien. Näiden neljän jär-
jestön mielestä lakiin tarvitaan kuitenkin vielä
monia merkittäviäkin korjauksia, jotta se täyttäisi
YK:n vammaisyleissopimuksen Suomelle asetta-
mat velvoitteet.

Järjestöt kiinnittävät erityistä huomiota siihen,
että tällä hetkellä kehitysvammaisten tukipalvelut
ovat maksuttomia. Huomattavan suuria laskuja
voisi lakiesityksen mukaan kuitenkin kertyä esi-
merkiksi kehitysvammaisen lapsen perheelle, jos
lapsen asuminen on järjestetty kodin ulkopuolelle.
Tällainen sijoittelu voisi tuoda vammaisjärjestöjen
mukaan perheelle jopa yli 1 800 euron kuukausi-
kustannukset.

Tärkeimmät korjaustarpeet liittyvätkin järjestö-
jen mukaan asiakasmaksurasituksen kasvuun, työ
ja päivätoiminnan sekä työhönvalmennuksen jär-
jestämiseen ja yhdenvertaiseen vapaa-ajan apuun.

Yle: Kustannukset jopa
2 314 euroa kuukaudessa

Yleisradion uutistoimitus on laskenut uuden lain
mukanaan tuomat kustannukset sellaiselle per-
heelle, jossa lapsi on päiväkodissa tai koulussa ja
joka tarvitsee lisäksi lyhytaikaista huolenpitoa ja
vaativaa moniammatillista tukea.

Eduskunnan käsittelyssä olevaa vammaispalvelulain kokonaisuudistusta pidetään periaatteessa

hyvänä asiana. Huolta on kuitenkin herättänyt se, että uudistus uhkaa nostaa vaikeasti vammai-

sen lapsen perheen hoitokustannukset pahimmillaan jopa yli 2000 euroon kuukaudessa.

Asiakasmaksuja
uhkaa kova nousu

Vammaispalvelulaki uudistumassa:

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulisi maksamaan 120
euroa kuukaudessa, loma-ajan hoito 180 euroa,
kuntouttava varhaiskasvatus vähintään 28 euroa,
kuljetukset 96 euroa, perheen kotipalvelut 30
euroa ja viimeisenä varsinaisena hirmumenona
lapsen asuminen kodin ulkopuolella 1 860 euroa,
kaikki nämä kuluerät siis kuukaudessa.

Toisin sanoen jos lakiin ei eduskuntakäsittelyn
yhteydessä saada muutoksia aikaan, joutuvat eräät
vaikeavammaisen lapsen perheet maksamaan
asiakasmaksuina yhteensä 2314 euroa kuukau-
dessa. Siihen ei monella perheellä nyky-Suomessa

ole varaa.
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Ville Ukkola
työskentelee Näkövammaisten liitossa

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

TELMA-koulutus
ja oppivelvollisuuden
laajentuminen

O
ppivelvollisuuden laajentuminen on ollut
monipolvinen prosessi, joka on vaatinut
perustavaa laatua olevia lainsäädännöllisiä

muutoksia ja muuttanut tietenkin myös opetuksen
järjestäjien toimintaa monella tavalla. Vuodesta 2021
alkaen jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäs‐
luokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa
toisen asteen koulutuksessa.
Työelämän vaatimukset koulutuksen ja osaamisen

suhteen ovat korkeammat kuin aiemmin, ja pelkällä
perusasteen koulutuksella työllistyminen on erittäin
vaikeaa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suo‐
rittaminen antaakin paremmat mahdollisuudet työl‐
listyä kuin pelkkä perusaste. Oppivelvollisuuden laa‐
jentamisen taustalla onkin halu varmistua siitä, että
jokaisella oppivelvollisuutensa päättävällä nuorella on
hyvät mahdollisuudet siirtyä opintojen päätyttyä työ‐
elämään.
Yksi tärkeä syy oppivelvollisuuden laajentumiselle

oli sellaisten nuorten suuri määrä, jotka eivät jatka‐
neet perusasteelta toiselle asteelle. Näiden nuorten
syrjäytymisriski oli huomattavan suuri.
Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä suunnil‐

leen koko ikäluokka pitäisi saada siirtymään perusas‐
teelta toiselle asteelle, minkä seurauksena oppilaiden
määrä toisella asteella tulee kasvamaan. Näin on
myös tapahtunut.

Eräs tähän liittyvä ilmiö on työhön ja itsenäiseen
elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) suosion
kasvu. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa
koulutusta järjestävät Suomessa lähes yksinomaan
ammatilliset erityisoppilaitokset. Koulutus on suun‐
nattu sellaisille erityistä tukea tarvitseville opiskeli‐
joille, joiden kohdalla tutkintotavoitteinen koulutus
edes ammatillisen erityisoppilaitoksen viitekehyksessä
ei ole realistinen vaihtoehto. Monelle näkövammai‐
selle nuorelle TELMA-koulutus on perusasteen jäl‐
keen varteenotettava vaihtoehto.
Oppivelvollisuuden laajentumisen jälkeisessä todel‐

lisuudessa koko koulutusjärjestelmää ohjaa tarve
löytää jokaiselle nuorelle koulutuspaikka.
Koulutusjärjestelmälle tuottaa mahdollisesti erityi‐

sen suuria vaikeuksia löytää opiskelupaikkoja niille
nuorille, jotka ennen oppivelvollisuuden laajentumista
eivät jatkaneet opintojaan toiselle asteelle. Nämä
nuoret muodostavat monimuotoisen joukon opiskeli‐
joita, joiden yksilöllinen ohjaaminen perusasteen ja
toisen asteen nivelvaiheessa on haastavaa.
Uhkana on, että työhön ja itsenäiseen elämään val‐

mentavaan koulutukseen ohjataan enenevässä määrin
sellaisia oppilaita, joiden edessä perusasteen opinto-
ohjaajat ovat jostain syystä pulassa ja aseettomia, mutta
joille lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmän paine pakot‐
taa kuitenkin kehittämään jonkun koulutuspaikan.
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M
ukana oli perheitä, joissa on
näkövammainen nuori sekä
terapiakoira. Ulkoilimme koi‐

Vietimme koiramaisen viikonlopun Hotelli Nuuksiossa

kansallispuiston upeissa maisemissa huhtikuussa.

Koiramaista
viikonloppua
Nuuksiossa

Merja Helander ja terapia-
koira Taateli. Terapiakoira
voi vaikuttaa nuoren näkö-
vammaisen arkeen monella
eri tavalla. Koira rauhoittaa,
itsenäistää ja tuo tarvit-
taessa lohtua ja on mainio
ulkoilukaveri.

rien kanssa. Saimme tuoksujen tunnis‐
tamisrastin ja leikimme lautapeleillä.
Keskustelimme ryhmässä, saimme ver‐

Merja Helander
valokuvaaja
näkövammaisen Ompun ja
terapiakoira Taatelin äippä

TEKSTI JA KUVAT:
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taistukea ja uusia ystäviä. Pienimmät
pääsivät koiran vetämän kärryn kyy‐
tiin, ja hauskaa oli. Puheen sorinaa, iloa
ja naurua riitti pitkälle iltaan saakka.
Minä toimin viikonlopun valoku‐

vaajana. Parasta oli, kun nuoret ja
perheet tulivat mielellään kuvatta‐
viksi ja nuorilla oli ihania pohdintoja
sekä ideoita. Löysimme jokaiselle
sopivat paikat, joissa kuvia otettiin,
hassutelttiin ja naurettiin. Opin myös
itse uusia asioita valokuvaajana. Sen,
miten näkövammainen kokee kuvaa‐
misen ja valokuvien merkityksen.

Terapiakoirasta on moneksi
Terapiakoiran läsnäolo vaikuttaa
näkövammaisen nuoren arkeen
monella eri tavalla. Koira mm. rau‐
hoittaa levottoman mielen, pelon tai
kiukun sekä helpottaa jännitystä.
Läksyjenteko sekä opiskelu luokassa
sujuvat leppoisammin koiran ollessa
läsnä makaamassa pulpetin vieressä.
Koira auttaa myös itsenäistymi‐

sessä, kun nuori uskaltaa olla hetkiä
yksin kotona koiran ollessa kaina‐
lossa. Nuoren tulee lähdettyä myös
ulos useammin kulkemaan pidem‐

piäkin matkoja, sillä alkeellisemmal‐
lakin opastuksella koira antaa tukea
ja itsevarmuutta kävelemiseen.
Sosiaalistaminenkin tapahtuu

kuin itsestään, sillä koiran kanssa
tapaa helposti muita ihmisiä, joiden
kanssa on helppo jäädä juttelemaan.
Koira on myös kielimuurin rikkoja,
sillä koiran kanssa ei tarvita sanoja.
Se on paras kaveri, kuuntelija, loh‐
duttaja, perheenjäsen ja työkaveri
sekä hyvän mielen, itsetunnon ja
onnellisuuden kohottaja. Terapeutti
vailla vertaa.

Ryhmäkuva koiramaiselta viikonlopulta Nuuksiosta.
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Metropolia Ammattikorkeakoululle
tehdyn työn tarkoituksena oli selvit-
tää näkövammaisten nuorten ja
heidän vanhempiensa kokemuksia
terapiakoiran käytöstä. Siinä haettiin
ennen kaikkea vastauksia siihen,
miten terapiakoira voi auttaa näkö-
vammaisia nuoria osallistumaan
yhteiskuntaan tasavertaisesti muiden
kanssa.

Opiskelijoiden yhteistyökumppa-
nina opinnäytetyön tekemisessä oli
Sokeain lasten tuki ry. Aiheeseen
päädyttiin yhteistuumin.

Opinnäytetyön aineiston keruu
toteutettiin Sokeain lasten tuki ry:n ja
Opaskoiran joulu ry:n järjestämässä
Koiramainen viikonloppu -tapahtu-
massa. Tapahtumaan osallistuneilla
perheillä oli mukana terapiakoira,
joka oli koulutettu tukemaan näkö-
vammaista nuorta tämän arjessa.
Nuoret olivat alle 18-vuotiaita, joten
heillä ei ole vielä mahdollisuutta
saada virallista opaskoiraa lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen apuvälineeksi.

Koira auttaa keskittymään
Opinnäytetyön tekijät haastattelivat
nuoria ja heidän vanhempiaan erik-
seen. Haastatteluissa tuli esille, että
terapiakoiralla on myönteinen merki-
tys nuoren elämään kokonaisvaltai-
sesti. Koiran läsnäolo vahvistaa
nuoren itsetuntoa sekä lisää nuoren
osallistumista kotona ja kodin ulko-
puolella.

Lisäksi koirasta huolehtiminen
kasvattaa nuoren vastuuntuntoa ja
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Terapiakoiria Koiramainen viikonloppu -leiriltä Nuuksion kansallispuistosta.

kykyä huolehtia itsestään. Haastatte-
luista ilmeni, että koira lisää nuoren
rohkeutta ja motivaatiota olla yksin
kotona sekä liikkua itsenäisesti.
Nuoren on myös helpompi keskittyä
päivittäisiin toimintoihin, kuten läksy-
jen tekemiseen, kun koira on läsnä.
Haastateltavien mukaan koira hel-
potti erilaisia kohtaamisia muiden
ihmisten kanssa. Myös kaverisuhtei-
den luomisesta tuli luontevaa.

Nuoren arjen sujuvuutta puoles-
taan rajoittaa se, ettei terapiakoiraa
saa ottaa mukaan kaikkialle. Haasta-
teltavien mielestä esimerkiksi koiran
läsnäolo koulussa tukisi nuorten liik-
kumista ja auttaisi sosiaalisissa
tilanteissa

Koiran myötä nuori ei tarvitse aina
vanhempia avukseen, jolloin nuoruu-
teen kuuluva itsenäistyminen vahvis-
tuu. Tämä taas tekee hyvää myös
nuoren ja vanhempien keskinäiselle
suhteelle.

Lähde: Terapiakoirat ja näkövammaisten nuorten osallistuminen ympäristöönsä: nuorten ja vanhempien kokemuksia.
Toimintaterapeuttiopiskelijat Senja Ilola ja Julianna Rikkonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101221142

Koira ei korvaa avustajaa
Koiran läsnäolo ei ole silti juurikaan
vähentänyt nuoren henkilökohtaisen
avustajan tarvetta, koska koira ei kui-
tenkaan voi täysin korvata avustajaa.
Toisaalta, koska nuori ei enää tar-
vitse avustajaa esimerkiksi kotona,
hän voi hyödyntää avustajatuntejaan
vapaammin hänelle mieluisaan teke-
miseen.

Opinnäytetyö synnytti ajatuksen
siitä, että näkövammaisten nuorten
kannattaisi harjoitella koiran käyttöä
apuvälineenä jo ennen täysi-ikäi-
syyttä ja mahdollista opaskoiran saa-
mista.

On myös tärkeää huomata, että jos
perheeseen tulee terapiakoira, koko
perheen on sitouduttava koiran hoi-
tamiseen. Koiraa ei voi jättää täysin
nuoren vastuulle. Terapiakoiralle voi-
daan myös opettaa yksilöllisesti tai-
toja, jotka helpottavat perheen
nuoren arkea.

SENJA ILOLA JA JULIANNA RIKKONEN

Terapiakoira tuo paljon hyvää elämään
Terapiakoiralla on myönteinen merkitys nuoren elämään kokonaisvaltaisesti. Koiran läsnäolo vahvistaa nuoren

itsetuntoa sekä lisää nuoren osallistumista kotona ja kodin ulkopuolisessa ympäristössä. Tämä kävi ilmi toimin-

taterapeuttiopiskelijoiden Senja Ilolan ja Julianna Rikkosen terapiakoiran käyttöä koskevasta opinnäytetyöstä.
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Olemme kaikki terapiakoiria!
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