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Puhetta äänimajakoista

Kosketusnäytöt aiheuttavat
maksuongelmia

Aisti Sportin monipuoliset
ryhmät käyntiin

Nuorten musaviikonloppu
21.–23.4.2023
Oletko ajatellut soittamisen, laulamisen, säveltämisen ja sovit-
tamisen olevan asioita, joita ainoastaanmusiikin paatuneet
ammattilaiset tekevät kammioissaan tuhansia tunteja harjoi-
teltuaan? Tämämyytti sekämonia muita kumotaan, kun osal-
listutmusaviikonloppuun Eurajoen opistolla 21.–23.4.
Voit olla joko vasta-alkaja tai jo pidemmällä oleva muusikko.
Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla aiempaa soittotaitoa tai
musiikin harrastustaustaa. Ota mukaasi ennakkoluuloton
asenne ja mahdollinen oma instrumenttisi. Pääset tutustu-
maanmusiikkiin bändin jäsenenä soittaen tai laulaen. Lisäksi
tarjolla on valinnaisia työpajoja, joissa voit keskittyä niin
musiikin säveltämiseen ja sovittamiseen, käytännönläheiseen
musiikin teoriaan sekä erilaisiin soittimiin. Teknologiapajassa
saat niksejä äänittämisestä ja musiikkiin liittyvistä teknisistä
avuista, kuten äänityslaitteista sekä tietokone- ja puhelinsovel-
luksista. Asiantuntevilta ohjaajilta saat myös niin halutessasi
monia hyödyllisiä vinkkejä. Tärkeintä on kuitenkin yhdessä
tekeminen sekä onnistumisen kokemukset. Tule mukaan!
Viikonloppu on tarkoitettu 12–30-vuotiaille näkövammai-

sille nuorille. Osanottomaksuun sisältyy ohjelma, ruokailut,
majoitus ja matkat. Hinta on 95 € nuorelta.
Ilmoittautumiset viimeistään 19.3. Näkövammaisten

liitonwww.nkl.fi/nuoret -sivuilta löytyvän lomakkeen kautta.

Perinnurin 3202
-leiriin kutsu
Asiat menevät ihan villiksi, kun vähän kaikki on väärinpäin.
Aamuhetket löytyvät illalla, leiri alkaa diskolla, iltasaunakin on
aamulla ja lopussa kysytään leiriodotuksia. Onneksi sentään
korikiipeilyssä tähdätään ylös eikä alas ja kanootitkin toivotta-
vasti pysyvät oikein päin. Suojalkapallossa mennään joka
tapauksessa nurin ja Shakissa taas mustat nappulat aloittavat
pelin. Viherpeukaloista ei koskaan tiedä,mistä peukalo löytyy
ja savitöissä lopputulos voi olla melkein mitä vain. Leiri päät-
tyy Rautavaaralla perjantaina 28.7. ja saavumme Nuori-
sokeskusMetsäkartanoon sunnuntaina 23.7. Tule paikalle
selvittämään, kuinka paljon kaikki voikaan olla nurinperin.

Kesäleiri on tarkoitettu 12–30-vuotiaille näkövammaisille nuo-
rille. Hintaan sisältyy matkat,majoitus, ruoka, ohjelma ja
paljon hyviä kokemuksia. Hinta on 199 € nuorelta.

Ilmoittautumiset viimeistään 14.6.: www.nkl.fi/nuoret.

Lisätiedot: Näkövammaisten liiton nuorisotoimen suunnittelija
Teemu Ruohonen
teemu.ruohonen@nkl.fi
p. 050 596 5022.
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Olen vasta aloittanut Silmäterän päätoimittajana ja oppinut jo paljon. Kun otin
tämän tehtävän vastaan, halusin tuoda ripauksen positiivisuutta näkövammais‐
ten perheiden arkeen.

En halunnut tuoda positiivisuutta väkisin. Olen itse oppinut sokean pojan isänä
näkemään näkövammaisuudessa kauneutta ja mahdollisuuksia. Tiesin, etten voi
vaatia samaa muilta, sillä jokaisella on oikeus omaan näkökulmaansa. Heti
ensimmäiset haastattelut ja jutut osoittivat, ettei sitä tarvitse tuoda väkisin.

Rikun äiti Marjut arvostaa elämää ja osaa nähdä positiiviset puolet. Ylivilk‐
kaus auttaa näkövamman kanssa. Jos menohaluja ei olisi niin paljon, voisi
Rikulta jäädä pyöräilyt ja kiipeilyt väliin. Joku saattaisi nähdä vain ikävän
puolen kolikosta.

Iida kiersi Eurooppaa, eikä meinaa nyt saada tarpeekseen matkustamisesta.
Näkövammaisuuden esteet ovat vain hidasteita, jotka voi ratkaista yksi kerral‐
laan, eivätkä ne todellakaan estä matkustamista.

Pihka valloittaa Tiktokia juuri sellaisena upeana itsenään kuin haluaa. Ja You‐
tuben ihanalla olemuksellaan Molly Burke, jota kuuntelemalla näkeväkin tajuaa
näkkäreiden elämästä enemmän.

Vasta yksi lehti takana ja jo näin paljon kiinnostavia tyyp‐
pejä. On etuoikeutettua päästä kertomaan näitä tarinoita
teille. Uskon, että tästä on valtavasti hyötyä omassa elämäs‐
säni 7-vuotiaan Pauli-pojan isänä. Ja uskon, että jatkuva
oppiminen Paulin kanssa tekee minusta paremman tähän
hommaan.

Silmäterä on pieni lehti, jolla on erityinen koh‐
deryhmä. Olisi mahtavaa, jos entistä useampi
näkövammaisten yhteisöön kuuluvista osallis‐
tuisi lehden ideointiin ja tekemiseen. Minulle
saa aina laittaa viestiä, kertoa kuulumisia ja
ehdottaa juttuaiheita. Toivon, että voimme
yhdessä tehdä lehdestä entistä paremmin
yleisöään palvelevan.

Ripaus uutta, ripaus positiivisuutta

Panu Jansson





ida Juola innostui viime vuonna
matkustamaan. Mikä oli suosikki‐
paikkasi kaikista, missä kävit?

– Vaikea valita suosikkia. Monessa
paikassa näkyi niin paljon ja omalaa‐
tuisia juttuja. Maisemat olivat upeim‐
mat Sloveniassa, Iida sanoo.

Haastattelun hetkellä Iida on juuri
tullut Britanniasta, missä hän oli
tapaamassa interrail-reissulla saami‐
aan ystäviä. Iidan vierailtujen maiden
lista viime vuodelta on vaikuttava.
Kuukauden interrail-reissulla, johon
Iida lähti yksin alkusyksystä, listalle
päätyivät Unkari, Tsekki, Itävalta,
Slovenia, Kroatia ja Montenegro.

Sitä ennen parin viikon reissulla
kavereiden kanssa hän kävi Saksassa,
Itävallassa, Italiassa ja Ranskassa.

– Kun tulin ensimmäiseltä reissulta,
heti piti päästä uudestaan jonnekin.
Mietin tekeväni sen mieluusti yksin.
Muiden kanssa pitäisi suunnitella kau‐
heasti. Päätin lähteä yksin ja kerralla
pidemmäksi aikaa, Iida sanoo.

Iidalla oli selkeä taktiikka matkal‐
leen. Yksin lähtiessä on helpompi
tarttua yllättäviin ideoihin ja on alt‐
tiimpi tapaamaan uusia ihmisiä.
Hänellä oli junamatkustamiseen
Euroopassa oikeuttava Interrail-passi,
muttei sen tarkempia suunnitelmia.

Iidalla on albinismi, joka aiheuttaa
näkövamman. Hänellä on paljon
hajataittoa ja nystagmus eli nykivät
silmät. Otitko näkövamman jotenkin
huomioon suunnitellessasi reissua?

– Vaikea kysymys, koska en ajat‐
tele itse rajoitteita. Niistä selvitään,
kun niitä tulee vastaan. En mieti etu‐
käteen niitä.

– Vaikein osuus oli juna-asemilla
suunnistaminen ja taulujen lukemi‐
nen.

Iida kertoo, miten Google Mapsin
arvio kävelymatkasta saattoi heittää

ja aiheuttaa pientä hämmennystä.
Katujen nimiä oli vaikea nähdä ja
välillä meno saattoi olla poukkoilua
paikasta toiseen.

– Välillä pyysin apua. Kertaakaan
en astunut väärään junaan.

Ylivoimaisesti suurin osa ihmisistä
on avuliaita, kun apua vain uskaltaa
pyytää. Iida sai reissun alusta asti apua.

– Olin pyytänyt etukäteen, voisiko
minut ohjata lentokoneesta bussille.
Oletin, että joku vain näyttäisi bussia‐
seman, mutta minut ohjattiin bussiin
sisälle asti ja kuski ohjasi vielä sieltä
ulos. Kun pysähdyin minuutiksi kat‐
somaan, missä hostelli on, ihmisiä oli
valmiina auttamaan.

Yksin matkustaminen ei tarkoittanut
yksinoloa. Ensimmäiset kaverit löy‐
tyivät nopeasti.

– Tulin Budapestiin väsyneenä ja
ärtyneenä. Hostellin sisäänkirjautu‐
misessa oli ongelma. Kolme poikaa
Briteistä alkoi juttelemaan ja meillä
oli kauhean hauskaa.



Juuri noiden kavereiden luona Iida
kävi Briteissä vierailulla. Budapestissä
oli hauskaa yhdessä, joten Iida lähti
uusien kavereiden mukaan Prahaan,
Tsekkeihin. Uusiin ideoihin oli
helppo tarttua, kun tarkkoja suunni‐
telmia omalle reissulle ei ollut.

– En suunnitellut etukäteen min‐
kään päivän tekemisiä. Katsoin
Googlesta, mitä lähistöltä löytyy, mutta
minkäänlaista aikataulua ei ollut. Kun

tulin uuteen paikkaan, menin hostel‐
lille ja aloin kävellä ympäriinsä ja etsiä
paikkoja. Jos hostellilla tapasi ihmisen,
hän saattoi sanoa, että menen tällai‐
seen paikkaan, lähdetkö mukaan?

Näin kävi esimerkiksi Sloveniassa.
Iida oli ajatellut jäävänsä pääkaupun‐
kiin Ljubljanaan, mutta oli kuullut
hostellissa, että lähellä olisi pienempi
paikka, missä on parhaat maisemat ja
ihana Bled-järvi.

– Päätinkin mennä sinne kolmeksi
päiväksi ja se oli paras muutos, jonka
tein reissussa.

Hän oli tavannut Sloveniassa juna-
asemalla tytön, johon myöhemmin
törmäsi Bled-järvellä.

– Päädyimme lopulta matkusta‐
maan 10 päivää yhdessä.

Pääsee näkemään kaikkia uusia paik‐
koja ja uutta tapaa, miten ihmiset
elää muualla. Yksin matkustaessa ei
ole yksin, sillä koko kuukauden reis‐
sulla vietin ehkä kolme päivää yksin.
Koko ajan tapasin uusia ystäviä ja
tuntemattomienkin kanssa tutustui
helposti.

Iida valmistui ylioppilaaksi viime
vuonna ja päätti pitää lukion perään
välivuoden.

– Olen käyttänyt aikaa matkusta‐
miseen ja kokeillut erilaisia töitä.

̈

̈



Olin esimerkiksi musiikkifestareilla
kesällä töissä. Joulusesongiksi olen
lähdössä Lappiin Leville töihin.

Reissuja ei ole vielä heitetty
tarpeeksi. Päin vastoin.

– Matkustaminen ei jää
tähän. Haluaisin lähteä seuraa‐
vaksi vähän pidemmälle
Euroopasta. Aasia kiinnostaa.
Siellä kohteena voisi olla
Kambodza, Vietnam ja Thai‐
maa. Sinne voisi mennä
vähän pidemmälle reppureis‐
sulle. Äiti pitää vaan ensin
suostutella tuohon reissuun.

Jouduitko suostuttelemaan
äitiäsi, että pääsit aiemmille reis‐
suillesi?

– En hirveästi suostutellut, vaan
sanoin, että menen. Enemmän ilmoi‐
tin kuin kysyin.

Interrail on junalippu, jolla voi matkustaa ympäri
Eurooppaa junalla. Interrail-matkalle on tarjolla kaksi
eri lipputyyppiä: usean maan kattava yleinen lippu ja maa‐

kohtainen lippu.

Lipuilla on erilaisia hintoja riippuen siitä, miten usein ja pitkään aiot matkustaa. Esimerkiksi aikuisen Interrail-
lippu maksaa 352 euroa ja nuoren eli 12–27-vuotiaan 264 euroa, jos matkustat seitsemänä päivänä kuukauden
sisällä. Kuukauden rajaton matkustaminen maksaa 704 euroa aikuiselta ja 528 euroa nuorelta.

Interrail-lippuja on myyty jo yli 50 vuotta. Ne olivat etenkin 1970- ja -80-luvulla suosittu reppumatkailun muoto,
kun lippuja myytiin Suomessakin kymmeniä tuhansia vuodessa. Lippujen vyöhykkeet ja hinnat ovat vaihdelleet
vuosien varrella.



aikkien meidän näkövammaisten arjen san‐
kareiden supervoima on rohkeus. Uskallan
avata suuni, puhua yleisön edessä, vaikken

näe kuulijoiden katseita ja ilmeitä. Puhua papatan
asiani ja muistan, ettei kannata jäädä pohtimaan,
mitä muut minusta nyt ajattelevat, sillä muutoin
rohkeuteeni tulisi säröjä. Hurjinta on, jos haluan
puhua minulle tärkeästä asiasta, josta arvelen
muiden olevan eri mieltä tai kertoa uuden idean,
jota olen pitkään pohtinut. Rohkeus ajaa minua jat‐
kamaan, vaikka ääni säröilisi ja haluaisin palavasti
tietää, miten muut sanomisiini reagoivat.

Rohkeutta on, kun uskallan pyytää apua, kysyä
mihin bussi menee tai miten löydän tarvitsemani.
Rohkeutta on näyttää, että olen erilainen pitämällä
esimerkiksi valkoista keppiä tai apuvälinettä esillä.
Rohkeutta on, kun tekee asiat eri tavalla kuin muut.
Toisaalta rohkeutta on myös sanoa, ettei uskalla tai
jaksa, että omat voimat on nyt lopussa ja on säästel‐
tävä rohkeutta.

Joskus rohkeutta on yllin kyllin, tuntee että pystyy
tekemään mitä tahansa eikä edes muista mikä voisi‐
kaan mennä pieleen. Silloin sitä lähtee reippaasti
täysin uuteen paikkaan pelkkä kännykkä oppaana

tai aloittaa uuden harrastuksen. Toisinaan se ei riitä
kuin arkiaskareisiin, siihen että kulkee matkat kulje‐
tuspalvelulla ja paistaa jauhelihan. Suurta viisautta
on hyväksyä nämä molemmat tilanteet, oppia jopa
säännöstelemään rohkeuden käyttöä niin, ettei väsy,
että jaksaisi pidemmälle.

Toisaalta rohkeus on riippuvainen myös tempera‐
mentistamme, toiselle se on luonnostaan helppoa ja
uskallusta on enemmän. Luotan silti siihen, että
näkövammaisena tämä vahvuus kehittyy, etenkin jos
lähipiiri tukee ja kannustaa yrittämään ja kokeile‐
maan itsenäisesti asioita ja näkemään oman rohkeu‐
tensa pienissäkin tilanteissa.

Olisi tärkeää olla ylpeä omasta rohkeudestaan ja antaa
kehuja sille, joka uskaltaa. Toisaalta joskus on tilan‐
teita, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin olla rohkea.
Vaikka tekisi mieli jäädä kotiin peiton alle, on men‐
tävä lääkärin kuulemaan magneettikuvien tulokset
tai uuteen kouluun aloittamaan opinnot. Etukäteen
ajattelee, ettei siitä selviä, ettei rohkeus riitä, mutta sil‐
loin mennään loppuun sisulla, toisella supervoimalla.
Onneksi rohkeus on vahvuus, joka kehittyy elämän‐
kokemuksen myötä. Kun on uskaltanut kokeilla,
tehdä itse, uskaltaa helpommin uudelleenkin.

Puheenjohtajalta
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Vanhempien viikonloppu
25.–26.3.2023
Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous 25.3.2023

Silmäterä-viikonloppu 15.–16.4.2023

€

€
€

€
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Oo mun kaa! -leiri
18.–22.6.2023

Keväinen viikonloppu
5.–7.5.2023

€

€
€

€
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Läheisten ilta

Perheleiri 26.–29.6.2023

Perhetapaamiset
Helsingissä

€
€

€



Oo mun kaa! -kerhoja

Sisu-kerho

Etäkerho
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iku Saari aloitti pyöräilyn
kolmevuotiaana. Hän oli
kuullut isän ja äidin keskuste‐

levan apupyörien laitosta hänen pyö‐
räänsä, mutta Rikua eivät apupyörät
kiinnostaneet. Hän otti seuraavana
päivänä pyörän ja lähti polkemaan.
Apupyöriä ei tarvittu ja siitä asti pyö‐
räily on ollut yksi nyt viisivuotiaan
Rikun suosikkipuuhista.

– Osaan mä keuliakin, Riku sanoo.
Rikulla on okolutaaninen albinis‐

mi. Se tarkoittaa, että albinismi vai‐
kuttaa sekä ihoon että silmiin.

Monimutkainen tilanne ei estä äiti
Marjut Saarta näkemästä elämän
positiivisia puolia.

Riku on myös ylivilkas, mutta se
ei ole välttämättä ongelma. Perhees‐
sä koetaan, että Rikun vilkkaus voi
jopa auttaa näkövamman kanssa. Se
tekee hänestä rohkean ja kokeilun‐
haluisen.

– Näönkuntoutuksen ohjaaja oli
samaa mieltä. Rikun mahdollinen
ylivilkkaus ja adhd tuovat niin paljon
rohkeutta, Marjut sanoo.

– Riku ei pelkää vettä, joten minun ei
tarvitse houkutella häntä. Hän on
kova saunomaan ja käymään kylmä‐
altaassa.

– Minulla pitää olla tuntosarvet
hereillä, kun hän menee pelottomasti.
Onhan siinä kaatumisriski, kun hän
juoksee liukkailla kaakeleilla.

Pyörälenkeillä äiti polkee tosis‐
saan pysyäkseen pojan vauhdissa ja
yhteiset vaellusreitit ovat menevälle
porukalle tuttua puuhaa.

– Olimme Pyhä-Häkin kansallis‐
puistossa. Luonnossa hän rentoutuu,
istuu mättäällä, lauleskelee ja poimii
puolukoita, Marjut kuvailee.

Isän kanssa Riku pääsi testaamaan
mopolla ajamista. Isä vaihtoi jaloilla
vaihteita ja Riku väänsi kaasua ja
ohjasi. Myös äitin Volvolla Riku on
ajanut niin, että äiti hoitaa polkimet
ja Riku ratin.

Ajoitko kovaa?
– Ajoin tiellä kahtasataa, Riku

sanoo, mutta vauhdissa taitaa olla
hieman nuoren miehen lisää.

Videopuhelun kautta tehdyssä haas‐
tattelussa riittää vipinää. Juttelemme
Rikun kanssa hieman hänen suosik‐
kijutuistaan: autoista, kiipeilystä ja
pyöräilystä.

Riku on levoton ja jännittynyt, ja
haastatteluun on vaikea keskittyä.
Videopuhelun kautta välittyy kuva
päättäväisestä ja omaehtoisesta pojasta.

Autot kiinnostavat. Riku tunnistaa
automerkit hyvän muistinsa ansiosta.
Korimalli ja ääni kertovat, mistä
menopelistä on kyse.

– Bemari on paras. Se menee
nopeasti.

Myös kiipeily kiinnostaa. Riku kii‐
peilee oman pihan omenapuussa ja
päiväkodin kiipeilytelineessä.

– Kiipeän aina niin korkealle kuin
pääsee.

Äidin mukaan perheessä on käy‐
tössä järkevä sääntö kiipeilyn suhteen:



niin korkealle saa kiivetä, että pääsee
itse alas.

Kotona Rikulla on kaverina iso‐
sisko ja isoveli. He ovat molemmat jo
koulussa.

Vauhdikas elämä tarkoittaa kenelle
tahansa pieniä kolhuja silloin tällöin.
Niitä on tullut muutamia Rikullekin.
Kerran meni hampaat huulesta läpi
pyörällä kaatumisen seurauksena.

Riku esittelee päiväkotireppuaan,
jossa komeilee Mustang-autoja. Esi‐
merkki Rikun vauhdikkuudesta löytyy
repun sisältä, kun Riku kaivaa esiin
lähinäköä auttavat lasinsa. Ne ovat
taittuneet ihan mutkalle ja toinen
linssi on irronnut.

Okolutaanisessa albinismissa tar‐
vitaan lähilaseja. Rikulta puuttuu
tarkan näön alue kokonaan. Silmissä
on nystagmusta eli silmävärvettä,
joka näkyy silmien nykivänä liik‐
keenä. Huono valaistus vaikeuttaa
uusiin tiloihin tutustumista. Silloin
voi tulla helposti väsy ja levottomuus.

Riku pääsi ADHD-tutkimuksiin
loppuvuodesta lasten neurologian
poliklinikalle. Välillä on vaikea
arvioida, mikä johtuu huonosta
näöstä ja mikä vilkkaudesta. Tutut
paikat ja muiden aistien käyttö
voivat myös piilottaa näkövammaa.

– Nyt, kun esikoulun tilat ovat tul‐
leet tutuksi ja kotona huonekalut ovat
pysyneet samassa paikassa, monet
ihmettelevät, että onko hänellä näkö‐
vamma, Marjut sanoo.

Esikoulussa
korvaamatto‐
mana apuna
toimii henkilö‐
kohtainen avus‐
taja Tiina. Riku
on saanut myös
hyvin erilaisia apu‐
välineitä käyttöönsä
eskariin, niistä uusim‐
pana suurennuslaite.

Välillä vanhempienkin on
ollut vaikea arvioida, miten paljon
Riku näkee. Marjut kertoo esimerkin
tilanteesta, jossa Riku oli törmännyt
pyörällä kotiin ajaessa auton oveen.

– Hän tietää, missä kohtaa meidän
auto on. Mutta kun auton ovi oli
jätetty auki, hän ajoi suoraan sitä
päin.

Näön heikkouden huomaa myös
joissain sosiaalisissa tilanteissa.
Rikun on vaikea esimerkiksi hahmot‐
taa, kenelle eskarin ohjaajat puhuvat,
jos eivät sanallisesti kohdista asiaansa
nimenomaan Rikulle.

– Tai ruokatunnilla on tullut sellai‐
sia tilanteita, että toisella puolella
salia jotkut nauravat, ja Riku luulee,
että he nauravat hänelle, Marjut-äiti
kertoo.

Rikulla on erinomainen muisti. Se
auttaa tunnistamaan autoja, mutta
myös hahmottamaan paikkoja ja tun‐
nistamaan ihmisiä.

– Riku oli kolmen vanha, kun
palautimme yhden asuntovaunun.

Hän muistaa edelleen sen risteyksen,
mihin se palautettiin.

Marjut-äidin vahvuus on puoles‐
taan asioiden positiivisen puolen
näkeminen. Hän odottaa esimerkiksi
innolla, millaista uutta teknologiaa
tulevaisuus tuo Rikun avuksi.

– Olen ajatellut, että on etuoikeu‐
tettua, että vanha äiti saa opiskella
vielä tällaisia asioita. Kyllä täytyy
kääntää voimavaraksi ja omaksi
opiksi. Ei voi jäädä surkuttelemaan,
eikä siihen ole mitään aihettakaan.

Loppuun vielä positiivisen ajatte‐
lun taidonnäyte.

– Rikun vahvuuksia on tunteiden
näyttäminen. Hän halaa helposti ja
alahuuli menee mutruun helposti, ja
huoneen ovi saattaa pamahtaa kiinni.
Ei tarvitse arvailla, mitä hän on
mieltä, vaan hän kertoo sen hyvin
avoimesti.

– Äidille se on ihana palkinto, kun
Riku kietoo kätensä kaulaan, suukot‐
taa poskille ja sanoo: ”Olet niin
rakas”.

Rikun vahvuuksia on
tunteiden näyttäminen.”



n ollut todella surullista huomata, miten niin
moni vammainen, tai erityistä tukea tarvit‐
seva lapsi ja nuori on jäänyt ilman positiivi‐

sia liikuntakokemuksia.

Uskallan omaan kokemukseeni ja kuulemaani noja‐
ten väittää, että tämä johtuu osittain koululiikun‐
nasta. Koululiikunta on parhaimmillaan hyvä tapa
tutustuttaa ja tukea lapsia ja nuoria liikuntaan,
mutta pahimmillaan se tappaa liikunnan ilon, kun
et yksinkertaisesti saa tai pysty tehdä mitään tai
osallistua ohjelmaan. Itse kävelin reilut 100 kilomet‐
riä yläkoulun liikuntatuntien aikana.

Yksi iso tavoite vuoden 2014 opetussuunnitelmassa
koululiikunnan osalta on tutustuttaa ja tukea lasten
ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Mutta miten
hyvin tämä toteutuu erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten kohdalla?

Totta kai tavoitteiden toteutuminen riippuu opetta‐
jasta, mutta valitettavasti oma kokemukseni on,
etteivät ne toteudu ainakaan näkövammaisten
lasten ja nuorten kohdalla. Se on harmi, sillä par‐
haimmillaan liikunta ja urheilu antavat todella
paljon. Tietenkään urheilu ei välttämättä ole kaik‐
kien juttu, ja sekin on tosi okei.

On todella hämmentävää, että niin pieni osa liikun‐
nanopettajista hyödyntää eri tapoja soveltaa. Totta
kai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat varmasti
vähemmistössä, mutta kun meitä ilmenee, meitä
pitäisi ehdottomasti kannustaa kohti liikuntaa. Sillä
tutkimukset osoittavat, että vammaiset ja erityistä
tukea tarvitsevat lapset ja nuoret liikkuvat huomat‐
tavasti vammattomia ikätovereitaan vähemmän.

Osittain tämä selittyy varmasti soveltamisen puut‐
teena koululiikunnassa, mutta osittain myös sillä,
että harvaan urheiluseuraan tai joukkueeseen halu‐
taan mukaan erityistä tukea tarvitsevia liikkujia.
Osa syyllinen on myös se, että tietoa on vähän, tai
vaikeasti saatavilla. Ja kun tietoa on vaikeaa löytää,
ei erityistä tukea tarvitseville nuorille esitellä eri lii‐
kunta- ja urheiluvaihtoehtoja ja lajeja. Lopulta noi‐
dankehä kulminoituu siihen, että meillä on yhä
useampia nuoria, jotka eivät tykkää liikunnasta.

Tässäkin siis korostetaan erilaisuuden ymmärtä‐
mistä ominaisuutena esteen sijaan. Koska kuten
ystäväni sanoi: ”soveltaminen ei ole henkilölle
omien sääntöjen luomista, vaan kaikkien sääntöjen
muokkaamista. Kannattaa mieluummin keskittyä
mahdollistaviin tekijöihin hankaloittavien sijaan.
Eikä pienten asioiden merkitystä saa väheksyä”.



ilja Salonen, 14, hyppää
pukin päälle ja tekee erilaisia
temppuja. Jos keli olisi

parempi, Vilja olisi harrastusporukan

kanssa ulkona hevosen selässä. Laji ei
ole helpoin mahdollinen, nimittäin
vikellys eli hevosen selässä tehtävä
akrobatia.

– Minähän olen hevoshullu, joten
tuntui kivalta aloittaa tämä ratsastuk‐
sen lisäksi. Siinä on oma viehätyk‐
sensä, että tuntee edistyksen, kun ei



ensin osaa liikettä, mutta oppii sen,
Vilja kertoo vikellystallilla Vihdissä.

Vilja syntyi aivolisäkkeen vajaatoi‐
minnan kanssa. Huono näkö alkoi
mietityttämään vasta kolmevuoti‐
aana. Näköä piti tutkia.

– Päästiin silmälääkärille tosi
monta kertaa vuoden välein. Vasta
neljäs kerta toi diagnoosin, Viljan äiti
Susanna Salonen kertoo.

Se oli verkkokalvon rappeuma.
Verkkokalvot olivat synnynnäisesti
vajaakehittyneet. Taustalta paljastui
harvinainen TBC1D32-geenin
mutaatio.

– Se on tosi harvinainen. Tiedän
yhden perheen Briteistä, missä on
sama.

Rappeuma aiheuttaa Viljalle 85
prosentin näköhaitan. Hänellä on
todettu heikko näkö ja hämäräso‐
keus.

– Diagnoosin saaminen helpotti. Se
helpottaa hirveästi ihmisten kysy‐
myksiin vastaamista. On ihana aloit‐
taa kertomalla, että on geenivirhe,
sen sijaan, että kuvai-
lee ongelmaa.
Vilja voi nyt itse‐
kin kertoa,
mikä hänellä
on, Susanna
sanoo.

Diagnoosin
selviäminen toi sel‐
vyyden myös perheen
aiempaan käänteente‐
kevään hetkeen. Ennen
Viljan syntymää per‐
heeseen syntynyt Eino-
poika menehtyi kolme‐
vuotiaana. Syynä oli
sama geenivirhe, mutta
silloin sitä ei oltu tunnis‐
tettu. Silloin keskityttiin sel‐
viytymään.

– Viljan ja diagnoosin
jälkeen tuli ymmärrys,
ettei voi syyttää itseä.

Kun kyse on harvi‐
naisesta sairaudesta,
voi diagnoosin saa‐
misessa kestää. Sai‐
raus aiheut‐
taa aivoli‐
säkkeen
vajaa‐
toi‐

mintaa. Aivolisäke tuottaa kasvuhor‐
monia ja säätelee muun muassa suku‐
puolihormonien ja kortisolin eritystä.

Lääkityksenä on kaikkien puuttu‐
vien hormonien korvaaminen. Ennen
kaikkea kortisonilääkitys on elintär‐
keä, ja melko pienikin puute aiheut‐
taa voimattomuutta ja pahoinvointia.

Viljalla on säännöllinen lääkitys,
jota hän ottaa monta kertaa päivässä.

On jonkinlainen klisee, että vas‐
toinkäymiset vahvistavat ja saavat
arvostamaan elämää. Salosen per‐
heen tapauksessa fraasi vaikuttaa
pitävän paikkansa.

– Päivä kerrallaan eläminen on
ollut merkittävä oppi. Tässä on

oppinut sen, ettei voi ikinä tietää,
mitä tulevaisuus tuo tullessaan,

Susanna sanoo.
Perheen aktiivinen elä‐

mäntapa ja Viljan rohkeus
kertovat positiivisesta

elämänasenteesta.
Viljan perheestä
tehtiin juttu
Meidän perhe -
lehteen kolme
vuotta sitten.
Jutussa perhe
kertoo vas‐
toinkäymi‐
sistä ja niistä
selviämisestä.

Eino-pojan
kuolema on vai‐

kuttanut siihen,



miten vanhemmat suhtautuvat Viljan
tilanteeseen. Vanhemmat kertovat
päättäneensä, etteivät he pelkää tur‐
haan Viljan puolesta.

– Olemme varmaan sellaisia ihmi‐
siä, että meille uskaltaa sanoa asiat
niin kuin ne ovat. Einon syntymän
jälkeen kävimme lääkärin kanssa
hyvin tarkasti ja arkailematta läpi

kaikki yksityiskohdat muun muassa
Einon sukupuoleen liittyen, Viljan isä
Pasi Salonen sanoi Meidän perhe
-lehden jutussa.

Vilja elää päivä kerrallaan tavallista
kahdeksasluokkalaisen elämää.

Hänellä on kaksi kania, Severi ja
Martta, joiden kanssa hän tykkää
pötkötellä. Toinen kaneista on innos‐
tunut kanihypyistä.

– Severi hyppää tällä hetkellä 30
sentin korkeudesta. Suomen ennätys
on jotain metrin, Vilja kertoo.

Kanit tulivat eläinrakkaaseen
perheeseen eläinsuojeluyhdistyk‐

Närhisulka on suosikkihahmoni. Se on sokea. Sen takia se
viehättää minua, koska minäkin olen näkövammainen. Se on tehnyt
kaikille kissoille selväksi, että se pärjää, eikä sitä tarvitse paapoa.”



seltä, mihin ne olivat päätyneet löy‐
tötalosta.

Ratsastamaan Vilja pääsee lähellä
kotiaan Tumppi-ponilla sekä silloin
tällöin muilla talleilla.

Vikellystallilla hänen suosikkinsa
on Veera-hevonen. Miten hevosen
selässä vikeltäminen eroaa pukin
päällä harjoittelusta?

– Oikea hevonen liikkuu, joten
se on paljon vaikeampi tehdä liik‐
keitä. Kaikki liikkeet pystyy peri‐
aatteessa tekemään myös hevosen
päällä.

– Hevosen päälle mennään
aika lailla heti. Aloitetaan yksin‐
kertaisista liikkeistä. Jos on huono
keli, olemme pukilla. Aloittelijatkin
menevät heti selkään, mutta ei tar‐
vitse tehdä kuin yksinkertaisia temp‐
puja.

Vikellys sisältää voimistelua,
venyttelyä ja sulavia akrobaattisia
liikkeitä hevosen selässä. Erikoisella
lajilla on vanhat perinteet, sillä sitä
harrastettiin jo antiikin sirkuksissa.
Suomeen laji rantautui 1980-luvulla.

Vihdin vikellystallilla joukko tyt‐
töjä tekee vuorotellen omia koreogra‐
fioita vikellyspukin päällä. Liikkeet
vaativat hyvää liikkuvuutta ja Vilja
suoriutuu hyvin uudesta ohjelmas‐
taan.

Vilja harrastaa myös animaatioi‐
den tekemistä. Animaatioiden väsää‐
minen omalla puhelimella on muka‐
vaa hommaa. Usein aiheena on
kissat.

– Soturikissat on hyvä kirjasarja.
Teen sen pohjalta animaatioita, joten
niissä tapahtuu välillä raakojakin
asioita.

– Närhisulka on suosikkihah‐
moni. Se on sokea. Sen takia se vie‐
hättää minua, koska minäkin olen
näkövammainen. Se on tehnyt kai‐

kille kissoille selväksi, että se pärjää,
eikä sitä tarvitse paapoa. Minäkin
haluan olla joskus samanlainen, Vilja
sanoo.

Viljalla on koulussa henkilökohtai‐
nen avustaja ja apuvälineitä, jotka
auttavat.

– Olen tavallisella luokalla, enkä
ole joutunut pienluokalle. Minulla on
koulussa taulutelkkari, jossa on
kamera kiinni ja sillä osoittelen
ympäri luokkaa, että näen tekstit tau‐
lulta paremmin. Avustaja auttaa siir‐
tämään laitetta.

Avustajaa ei pääse itse valitse‐
maan, mutta Viljalla kävi tuuri. Piia-

avustaja on hänen mukaansa paras
tähän astisista.

– Muut ovat olleet ehkä vähän
liian paapovia. Piia ymmärtää kaikki
jutut. Se hoitaa minun jutut, mutta
osaa antaa myös omaa tilaa.

Se on yksi avustajan tärkeistä teh‐
tävistä. Kun nuori itsenäistyy, pitää
avustajan osata väistyä oikeissa tilan‐
teissa takavasemmalle.

– Kaverit on tärkeitä ja on kiva,
kun saa niiden kanssa mennä, eikä
avustaja tule aina mukaan.

Isoa joukkoa kavereita ei ole, eikä
tarvitse ollakaan. Pari hyvää kaveria
riittää hyvin.

– Kaksi parasta kaveria riittää. Ne
on parhaita.



olly Burke on kanadalainen
tubettaja ja some-tähti. 28-
vuotias Molly on kerännyt

Youtubessa lähes kaksi miljoonaa
seuraajaa ja hänen videoitaan on kat‐
seltu satoja miljoonia kertoja.

Mollyn kanavan ideana on kertoa
sokean ihmisen elämästä. Molly on
menestyvä, mutta suorapuheinen ja
tunteellinen esiintyjä, joka on kerto‐
nut näkövammaisuudesta isommalle
yleisölle kuin moni muu.

Molly osaa puhutella yleisöä ja vi‐
deoilla on vetävät otsikot: "5 asiaa,
jotka kaikkien tulisi tietää sokeudesta",
"SOKEA vs. NÄKEVÄ: Kummalla on
paremmat aistit", "OIenko oikeasti so‐
kea?". Hän heittäytyy videoillaan esi‐
merkiksi meikkaamaan, tekemään eri‐

laisia haasteita ja ottamaan tatuointeja.
Usein hän puhuu sokeuteen liittyvistä
asioista, mutta ihan yhtä usein hänen
videoillaan esiintyy toimelias nainen, joka
videobloggaa aktiivisesta elämästään.

Vaikka Mollyn kanava on keskittynyt
pirteään (joskus suomalaiseen
makuun jopa tekopirteään) tyyliin,
ottaa hän välillä puheeksi synkemmät‐
kin aiheet. Juuri ennen vuodenvaih‐
detta hän esimerkiksi avautui viime
vuonna läpi käymistään vaikeuksista.
Vuoteen mahtui muun muassa auto‐
kolari ja räjähdys uudessa asunnossa.
Yksittäisten sattumusten lisäksi Molly
oli kokenut henkilökohtaisia mielen
haasteita ja terveysongelmia perheessä.

Isossa roolissa Mollyn kanavalla
ovat hänen opaskoiransa. Nykyinen
opas on nimeltään Elton John. Gallop,
Bennix ja Gypsy ovat jo eläköityneet.

Mollylla todettiin verkkokalvon rap‐
peuma, kun hän oli neljävuotias. Hän
menetti suurimman osan näöstään
14-vuotiaana. Näön menettäminen
aiheutti häntä kohtaan kiusaamista ja
muita ongelmia. Molly kuitenkin käänsi
vaikeudet voitoksi alkamalla puhua
niistä. Hänestä tuli esimerkki monille.

Mollya hyvin kuvaava tapaus
tapahtui jo hänen ollessaan teini-
iässä. Hänelle oltiin sanottu, ettei
sokeat voi osallistua kauneuskilpai‐
luihin. Tästä sisuuntuneena hän
päätti osallistua Miss Teen Canada
-kilpailuun. Hän voitti kilpailun.

Sokot sometähdet
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ihka Aaltonen
löytyy Tiktokista
nimellä Bihqa. 23-

vuotias Pihka lähti uu‐
teen sosiaalisen median
kanavaan mukaan tutulla
tavalla: ensin seurattiin
muiden tekemisiä, sitten
oli aika tehdä omia
videoita.

– Ensin katselin
muiden videoita. Sitten
tein videon ja tajusin,
että joku katsoo näitä,
Pihka kertoo.

Pihka hahmottelee
kanavan tulevaa sisältöä
jo viime heinäkuussa jul‐
kaistulla ensimmäisellä
videollaan. Luvassa olisi
asiaa transihmisten
oikeuksista ja collie-koi‐
rista. Jos aihe kiinnostaa,
hän lupasi kertoa myös
sokeuteensa liittyvistä
asioista.

– Esittelin itseäni ja
kerroin, mistä aion
puhua videoissa. Näkö‐
vammajutuilla ei pitänyt
olla mitään hirveän isoa
roolia, mutta olen vas‐
taillut paljon kysymyk‐
siin, kun niitä on tullut.
Alun perin suunnittelin

tekeväni, ja olen tehnyt‐
kin, videoita esimerkiksi
transasioista ja eläinten
oikeuksista.

Pihkalla on Tiktokissa
kohta kuusituhatta seu‐
raajaa. Mitään tarkkaa
suunnitelmaa hänellä ei
ole yleisön kasvattami‐
seksi tai kosiskelemi‐
seksi. Hän ei myöskään
lähtenyt varsinaisesti
vaikuttamaan ihmisten
mielipiteisiin, vaan
puhumaan itselle tär‐
keistä asioista.

– Translaki on uudis‐
tumassa onneksi. Siitä
olen puhunut, sillä edel‐
leen on paljon transfobi‐
sia asenteita ja olen
saanut kommentteja,
että on vain kaksi suku‐
puolta. Asenteet muut‐
tuvat hitaasti, mutta
hienoa, jos ne ovat
muuttumassa, sanoo
Pihka, joka on itsekin
transmies.

Kahden colliensa
kanssa ahkerasti ulkoi‐
leva Pihka rakastaa eläi‐
miä, ja siksi eläinten
oikeudet ovat tärkeässä
roolissa hänen kanaval‐
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laan. Koirat ovat tär‐
kein syy siihen, miksi
Pihka asuu Hartolassa
Päijät-Hämeen maa‐
seudulla. Siellä koirien
kanssa ulkoilu on hel‐
pompaa kuin kaupun‐
gissa.

Pihka opiskelee
äidinkielenopettajaksi
Jyväskylässä, mutta
suurin osa opinnoista
sujuu etänä.

– Jos voisin päättää,
olisin hevosalalla. Ylä‐
asteella mietin alan
valintaa, ja siitä piti
luopua. Teen gradua
parhaillani. Sokkona
on vaikea kouluttaa
nuoria koiria kaupun‐
kiolosuhteissa, Pihka
kertoo.

Sokkoaiheita Pihka
käsittelee rennolla
otteella. Hän on ollut
syntymästään asti
sokea ja se tuntuu kiin‐
nostavan monia. Pihka
on näyttänyt, miten
sokkona onnistuu koi‐
rien ulkoilutus, luistele‐
minen, pianon soitto

tai piirtäminen. Hän
on kertonut pistekir‐
joituksesta sekä arki‐
sista askareista ja ku‐
monnut sokeuteen liit‐
tyviä myyttejä.

Suursiivouksen
yhteydessä tehdyllä
videolla hän kertoo
harvinaisesta operaa‐
tiosta. Hän oli nimit‐
täin tiskannut sil‐
mänsä tiskiaineella.
Pihkalla on silmissä
kovamuoviset protee‐
sit.

Tiktokissa ihmisillä
on matala kynnys
kysyä asioita, jotka
ovat voineet mietityt‐
tää pitkään: näkevätkö
sokeat vain mustaa,
ahdistaako sokeus,
osaako sokeat kuvitella
värejä, tietävätkö
sokeat miltä maailma
näyttää? Ne on isoja
kysymyksiä, joihin
Pihka antaa avoimesti
oman näkökulmansa.
Kannattaa seurata
häntä, jos vastaukset
kiinnostavat.

– Sokkoaiheisiin
liittyen on paljon kysy‐
myksiä esimerkiksi

Sokkoaiheisiin liittyen on paljon kysymyksiä
esimerkiksi puhelimen käytöstä, kuten miten luen kommentit.

On kiva lisätä tietoisuutta näistä asioista.”
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puhelimen käytöstä, kuten miten
luen kommentit. On kiva lisätä tietoi‐
suutta näistä asioista.

– Tiktok ei ole suunniteltu siihen,
että sokot käyttävät sitä. Kun lisää
videoon ääntä, tietyssä vaiheessa
voiceover on otettava pois ja tökät‐
tävä tiettyyn kohtaan ruudun alareu‐
nassa. Tiktokin kommenttikenttä on
sellainen, että kun kirjoitan sinne, en
näe tekstiä, vaan mun on napattava
ruutukaappaus ja vietävä se tekstin

tunnistusohjelmaan. Se vaatii kokei‐
lunhalua ja opettelua, Pihka listaa
Tiktokin käytön haasteita.

Yksi isoimmista haasteista on
kameran suuntaaminen. Siihen kan‐
nattaa suhtautua huumorilla.

– Kun yritän saada koirista videota,
se on aika iso kysymysmerkki.

Osa videoista ei tarjoa sokolle somen
selaajalle paljoakaan. Onneksi on
myös paljon videoita, jotka tarjoavat.

– Toki on paljon videoita, mistä en
ymmärrä mitään. Onneksi algoritmit
tajuavat, että pyyhkäisen ne videot

pois. Sovellus oppii, että jään katso‐
maan vain videoita, joissa on puhetta.
Pitää myös hyväksyä, ettei kaikkea voi
saada irti.

Pihkalla vaikuttaisi olevan poik‐
keuksellisen rohkea ja utelias elämä‐
nasenne. Se auttaa niin somessa kuin
muussa elämässäkin.

– Olen aina saanut tehdä asioita
vanhempien ja perheen puolesta ja
minulla on ollut aktiiviset harrastuk‐
set. Minulla oli hevonen kuusi
vuotta, ja aina on ollut paljon teke‐
mistä ja eläinten kanssa touhuilua.
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usiikkia kuunnellaan,
mutta sitä havainnoidaan
myös monin muin tavoin.

Se voi aiheuttaa kylmiä väreitä, jotka
tuntuvat ihon pinnalla kun karvat
nousevat pystyyn. Musiikin rytmi
voi saada sinut liikkumaan ja toisen
ihmisen kanssa tanssiessa kosketus
tuottaa oman vahvan aistimuksen.

– Sitä on itse niin näön ohjaama,
eikä meinaa hoksata, miten tärkeä
auditiivinen kanava on oppimisen
kannalta. Se mahdollistaa erilaisten
asioiden oppimista, moniaistisuutta
tutkinut professori Elina Kontu
sanoo.

Ihmisellä on erilaisia tapoja
oppia. Erilaiset oppijat voi jakaa eri
ryhmiin: yksi oppii visuaalisesti eli
näön avulla, toinen auditiivisesti eli
kuulon avulla, kolmas kineettisesti
eli liikkeen kautta ja neljäs taktiili‐
sesti eli tuntemuksen kautta.

Oppimistilanteet ovat useimmi‐
ten sekoitus eri aistien kautta välitty‐
vää tietoa.

Näkövammaiselle musiikki voi olla
tärkeä väline ajattelun kehityksessä.
Musiikin rytmit, melodiat, dynamii‐
kan vaihtelut ja erilaisten soitinten
erilaiset roolit maalaavat mieleen
monimutkaisia kuvia ja yhteyksiä.

– Jos ajattelee esimerkiksi pientä
lasta, joka kokeilee ja tunnustelee,
musiikin kokeminen ei ole vain
auditiivista kanavaa, vaan koko
kehoa. Tuntoaisti ja iho ovat siinä
valtavan suuressa merkityksessä.
Ihossa on paljon eri kohtia, joilla
aistitaan eri tavoin, Kontu sanoo.

Kontu käyttää esimerkkinä
netissä kiertävää kuvaa. Siinä pieni
vauva makaa kitaran reunalla aikui‐
sen soittaessa.

– Siinä musiikista nautitaan
kokonaisvaltaisesti.



Sama kokonaisvaltaisuus toistuu esi‐
merkiksi Lontoon Fabric-yöker‐
hossa, missä jättimäiset bassokaiutti‐
met tuottavat sen päällä tanssivalle
fyysistä tuntemusta musiikin kuule‐
misen rinnalle.

Länsimaissa näköaisti nostetaan tur‐
han usein etusijalle.

– Se on kulttuurinen ja länsimai‐
nen asia, että näköaisti on valtavan
ohjaava, sanoo Kontu.

On helppo ajatella esimerkiksi
sosiaalisen median olevan täysin

visuaalista kulttuuria. Nopeasti suo‐
siota kasvattanut Tiktok kuitenkin
todistaa, ettei aina tärkeintä ole se,
mitä ruudulla näkyy. Välillä kaikista
kiinnostavinta on ihmisten tarinat tai
musikaalisen lahjakkuuden taidon‐
näytteet. Niiden kokemiseen ei tar‐
vita näköaistia.

Kontu sai jo uransa alkupuolella
kosketuksen näkövammaisten tapaan
hyödyntää moniaistisuutta.

– Ensimmäiset tutkimukset, joilla
lähdin konferensseihin, oli sokean
kaverin raportointia. Sitä, miten hän
oli oppinut pianonsoittoa. Se oli

huikea matka kulkea ja pohtia, miten
ihmeellisimmillä tavoilla hän oli
napannut erilaisia asioita, vaikka ei
ollut saanut opetusta, Kontu kertoo.

Konnun mukaan samat tavat
oppia voisivat olla käytössä myös
näkevillä.

– Mutta me ei huomata niitä samal‐
la tavalla.

Kontu on ollut pitkään mukana
lasten- ja nuorten opettajankoulutuk‐
sessa. Hänen mukaansa ajatus siitä,
että näkö ohjaa, on todella vahva alalla.

– Kaikille ihmisille olisi hyvä aja‐
tella, että myös muilla aisteilla on



merkitystä oppimisen ja kehittymi‐
sen kannalta. Ehkä pitäisi olla enem‐
män tutkimusta, jossa saadaan tietoa
sokeilta ihmisiltä itseltään.

Ihminen saa valtavasti tietoa
muiden aistien kautta, mutta saadulle
tiedolle ei osata antaa riittävää merki‐
tystä.

– Musiikkiin kannustan, ja ajatte‐
len, että se auditiivinen kanava on
kauhean keskeinen. Tuntoaistin mer‐
kitystä ei varmasti ymmärretä laa‐
jasti, mutta sokeat ihmiset sen
ymmärtävät, kun he tekevät tunnus‐
telemalla asioita, Kontu sanoo.

Tuntoaisti tuntee painovoiman,
lämpötilat, muodot ja materiaalit.

– Sen huomioiminen on jäänyt
ihmisillä vähemmälle kuin muiden
aistien.

Eri ihmisillä on eri mieltymykset,
mutta kodissa voi vaikuttaa aistitun‐
temuksiin esimerkiksi pintamateriaa‐
lien, ilmanvaihdon, valaistuksen ja
sisustuksen avulla. Ilmanvaihto voi
vaikuttaa sekä kodin ilman laatuun
sekä äänimaailmaan. Puinen sisustus

voi vaikuttaa tuntumaan, mutta myös
tuoksuun.

Yksi keskeinen moniaististen tun‐
temusten lähde on nojatuoli tai
sohva. Jos siinä viettää paljon aikaa,
on sen syytä olla miellyttävistä mate‐
riaaleista. Jos taas moniaistinen nau‐
tinto liittyy enemmän liikuntaan, voi‐
siko sitä tukea renkailla tai puola‐
puilla?

Siisteys on muutakin kuin silmäni‐
loa. Näkövammaiselle on usein tär‐
keää, että tavaroilla on omat paik‐
kansa. Sekamelska on arvaamatonta
ja voi tuoda turvattomuutta.

Se on kulttuurinen ja
länsimainen asia, että
näköaisti on valtavan
ohjaava."



enneen joulun merkittävimmän joululah‐
jan sain Espoon rakennusvalvonnalta.
Olemme jo vuosia saunoneet useasti vii‐

kossa, mutta sähkön hinnan nousu keskeytti tämän.
Jonkun kerran alkusyksystä laitettiin elämä rantta‐
liksi ja uhkarohkeasti painettiin sähkökiuas päälle.
Kerrasta opin, miten arvokasta saunominen on.

Vieroitusoireet saivat minut haaveilemaan puukiu‐
kaasta, joka saunassamme muuttaessamme oli.
Aikoinaan sauna ja hormi kunnostettiin ja uusi
kiuaskin hankittiin, mutta tyttären sairaus iski ja
puukiuas jäi asentamatta. Siinä se on saunan kul‐
massa seisoskellut yli 15 vuotta. Melkein hävettää
tunnustaa. Muutama vuosi sitten pihasta kaadetut
puutkin odottivat pilkkomista pihalla.

Rakentamisessa ja etenkin tulisijojen kanssa on
syytä kuitenkin hoitaa lupa-asiat kuntoon. Var‐
muudeksi kysyin asiaa siis Espoon rakennusval‐
vonnasta. Ei ehkä olisi kannattanut – uuden kiu‐
kaan asentaminen on Espoossa luvanvaraista.
Hetken aikaa väittelin viranhaltijan kanssa, mutta
hän oli mielipiteineen järkähtämätön. Itse alan
ammattilaisena mietin, ettei luvan hakeminen
paljoa vaadi. Muutaman viikon illat menivät
talomme kuvia piirtäessä. Varmuudeksi tarkastu‐
timme myös hormin. Kaikki asiakirjat Lupapistee‐
seen ja odottelemaan lupaa.

Uskaltauduin soittamaan perään ja käsittelijä oli
vaihtunut. Mutta koska edellinen oli kirjoittanut mie‐
lipiteensä paperille, niin tämäkään viranhaltija ei
kyseenalaistanut luvan tarvetta. Kertoi siinä sitten
ohimennen, että tarvitsevat myös kiukaan käyttöoh‐
jeen. Yllätyksekseni se vielä löytyi ja taas soitin
rakennusvalvontaan ja taas oli käsittelijä vaihtunut. Ja
kolmannen kerran kerroin, mistä on kyse ja taas tuli
uusi vaatimus lisää. Tarvitaan savukaasujen lämmön‐
mittaustulokset sekä päästömittaukset ja jotain muu‐
takin. Ei ole olemassa ja tuskin ikinä sellaisia tehty‐
kään. Kiukaan valmistajaakaan ei enää ole olemassa.
Selitin vielä kerran asian ja ongelman lupaviranomai‐
selle, joka välttyäkseen kanssani väittelyltä lupasi
kysyä asiaa ylempää. Lopputulema oli, ettei lupaa
tarvitakaan! Kuulostaako tutulta? Vammaispalvelun
kanssa käyty lyhyt oppimäärä oli suureksi avuksi
tässä koko syksyn kestäneessä tahtojen taistossa.

Saimme kiukaan ja poika pilkkoi puut. Varmuudeksi
itse pidättäydyin katselemasta, kun näkkäriteini
heilui kirveen kanssa. Kai sen olisi kuullut, jos olisi
osunut jalkaansa? Ja kaiken vaivan jälkeen voimme
taas nauttia saunomisesta. Ja mikä parasta – se 15 v.
teinipoika hyggeilee kanssani saunan lämmityksessä.
Ollaan keskusteltu siinä lomassa enemmän kuin
moneen vuoteen. Tänään kertoi tarvitsevansa moot‐
torisahan puiden pilkkomiseen. Jollain näkkärilei‐
rillä oli sen käyttöä kuulemma harjoitellut! Sic!



.

Vammaispalvelulaki törmäsi kritiikkiin



äkövammaiskiekko (engl. blind
hockey) on näkövammaisille
sopiva versio suomalaisille

rakkaasta jääkiekosta. Se on vauhdikas
laji, jota moni myöhemmin näkövam‐
mautunut on pelannut nuorempana.

Suomessa näkövammaiskiekkoa on
harrastettu nyt kolmen vuoden ajan ja
lajin ympärille on kehittynyt pieni,
mutta innostunut harrastajakunta.
Kuten arvata saattaa, lisää pelaajia
kaivataan mukaan toimintaan.

Pajulahdessa järjestettiin kolmatta
kertaa näkövammaiskiekon leiri jou‐
lukuun alussa. Osallistujia oli seitse‐
mänvuotiaasta yli viisikymppisiin, eri

puolilta Suomea. Paikalla oli myös
kansainvälistä väriä brittiläisten kiek‐
koilijoiden muodossa.

Aisti Sport järjestää pääkaupunki‐
seudulla kolme kertaa viikossa näkö‐
vammaiskiekon harjoitukset.

Näkövammaiskiekon säännöt on
kevyesti muokattu jääkiekosta. Kiek‐
ko on iso, metallinen ja ontto, ja pitää
rohisevaa ääntä. Maali on vähän
tavallista matalampi.

Tärkein erottava tekijä verrattuna
jääkiekon sääntöihin on syöttösääntö.
Näkövammaiskiekossa pitää syöttää
hyökkäysalueella vähintään kerran
ennen maalintekoa. Tämä estää

yksittäistä pelaajaa luistelemasta
kentän läpi maalintekoon.

Lajin kotimaa on Kanada. Siellä
toiminta on edelleen aktiivisinta ja
Kanadassa on laitettu alulle myös
lajin kansainvälinen lajiliitto. Tällä
hetkellä etsitään lisää pelaajia eri
puolilta maailmaa.

– He toivovat, että maajoukkuetoi‐
mintaa saataisiin muuallakin kuin
Kanadassa ja USA:ssa. Se ei ole käyn‐
nistynyt kunnolla muualla kuin Suo‐
messa, lajia harrastava Jukka Pulkki‐
nen kertoo.

Voit lukea Jukan matkasta Kana‐
daan seuraavalta aukeamalta.



.



ukka Pulkkisella on tiedossa
vilkas kevättalvi. Tammi‐
kuussa hän matkusti Kana‐

daan näkövammaiskiekkoleirille,
johon oli kutsuttu 30 maailman
parasta näkövammaiskiekkoilijaa.

Tarkoituksena oli löytää tarpeeksi
kovia pelaajia, jotta Kanadan maa‐
joukkueen kokeneet ja tasokkaat
pelaajat saisivat vastusta.

Kanadan joukkue on ollut viime
vuodet ylivoimainen, joten nyt kol‐

mestakymmenestä paikalle kutsutusta
pelaajasta oli tarkoitus rakentaa kaksi
joukkuetta, jotka voivat kilpailla tasai‐
sesti.

– Haluan ehdottomasti lähteä
pelaamaan hyvien pelaajien kanssa
hyviä pelaajia vastaan, Jukka sanoo.

Jukka lopetti jääkiekon jo 12-vuo‐
tiaana. Hän näkövammautui 26-vuo‐
tiaana. Nyt hän on viisikymppinen.

– Välissä oli 36 vuotta, etten pelan‐
nut jääkiekkoa. Sydän meni lajille
ensimmäisen leirin myötä. Se oli rak‐
kautta ensisilmäyksellä, Jukka kertoo
ensimmäisen Pajulahdessa järjestetyn
leirin vaikutuksesta.

– Ensimmäisellä leirillä oli kaksi
Kanadan maajoukkuepelaajaa ja
kaksi valmentajaa Kanadasta. Se alkoi
jo, kun mentiin ensimmäisen kerran
pukuhuoneeseen. He laittoivat musat
päälle ja aloimme yhdessä pukemaan
varusteita. Siinä tuli se vanha fiilis,
että hitto tää on hieno homma.

Jukka matkustaa kevättalven
aikana toisenkin kerran Kanadaan.
Maaliskuussa siellä pelataan näkö‐
vammaiskiekon vuosittainen tur‐
naus. Suomesta mukaan lähtee
yhdeksän pelaajaa sekä valmentaja ja
huoltaja.

– Olemme tehneet varainkeruuta
myymällä vessapaperia ja keksejä,
jotta saamme rahat kasaan, Jukka
sanoo.

Viime vuonna Jukka oli ainoa tur‐
nauksessa mukana ollut suomalai‐
nen. Silloin porukka jaettiin neljään
eri joukkueeseen. Kun kaikki olivat
pelanneet toisiaan vastaan, kaksi
parasta pelasi finaalin, kaksi huo‐
nointa pronssiottelun.

– Kun jäälle meni varusteet päällä,
oli selvä, että tämä on minun juttuni.
Se oli sellainen uudestisyntyminen,
Jukka hehkuttaa löytämäänsä lajia.

Jukka pääsi peliin 36 vuoden
tauon jälkeen



yömarkkinoiden kohtaanto-ongelmassa on
kyse siitä, kun työpaikat ja työnhakijat eivät
jostain syystä kohtaa. Syitä Suomen työmark‐

kinoiden kohtaanto-ongelmaan voidaan etsiä työn‐
hakijoista, työnantajista ja siitä työmarkkinoiden
kulttuurista, joka toimii työnantajien ja työntekijöi‐
den välissä.

Yksittäisen työnhakijan näkökulmasta kohtaan‐
non ongelma saattaa löytyä esimerkiksi tarjolla
olevan työn epävarmasta tai ikävästä luonteesta, pie‐
nestä palkasta, huonoista työehdoista tai pitkästä
työmatkasta. Työnhakija saattaa arvioida, että työn
tekemisen kielteiset vaikutukset ovat suuremmat
kuin myönteiset vaikutukset.

Työnantajan näkökulmasta kyse on työvoimapu‐
lasta ja siitä, ettei työnantajan tarjoamalle työlle
löydy riittävästi tekijöitä työnantajan määrittelemillä
ehdoilla.

Järjestelmän tasolla kohtaanto-ongelmien takaa
voidaan löytää esimerkiksi palkkojen määräytymi‐
seen vaikuttavia rakenteita ja työttömyyden aikaisen
toimeentulon tuen muotoja. Kulttuurin tasolla koh‐
taantoa saattaa estää myös perheen ja vapaa-ajan
tarpeiden asettuminen työn edelle ja esimerkiksi
työnantajiin kohdistuvat vaatimukset yritystoimin‐
nan vastuullisuudesta.

Esitetyt ratkaisut kohtaannon ongelmaan vaihte‐
levat suuresti. Ratkaisun esittäjästä riippuen taustalla
voivat olla liian pienet palkat, liian suuret työttö‐
myysetuudet, työmarkkinoiden jäykät rakenteet,

työperäisen maahanmuuton esteet, etuusjärjestel‐
män byrokratian koukerot tai työmoraalin rappio.

Näkövammaisten työelämäosallisuuden edistämi‐
sen näkökulmasta työelämän kohtaannon ongelmat
näyttäytyvät erilaisilta.

Näkövammaisten joukossa on paljon korkeasti
koulutettuja, työllistymiseen erittäin myönteisesti
suhtautuvia henkilöitä, jotka eivät silti työllisty. Osit‐
tain syyt ovat samoja kuin näkevillä, mutta taustalta
löytyy myös haasteita, joita muut eivät joudu koh‐
taamaan ja joista mediassa ei juuri puhuta.

Rekrytointitilanteissa tapahtuva syrjintä on yllät‐
tävän yleistä, valitettavan monimuotoista ja hyvin
hankalaa näyttää toteen. Moni näkövammainen
työnhakija ei pääse edes näyttämään taitojaan, kun
polku työelämään katkeaa työhaastatteluun.

Työllisyyttä edistävät palvelut, kuten esimerkiksi
työkokeilu, työhönvalmennus ja palkkatuki ovat
sinänsä toimivia, mutta niitä tarjoavilla toimijoilla ei
välttämättä ole osaamista näkövammaisuuteen liitty‐
vistä erityishaasteista.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kuten hen‐
kilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut saattavat olla
työtä haettaessa ja työllistymisen aikana tärkeässä roo‐
lissa, mutta henkilökohtaista avustajaa voi olla vaikea
löytää ja kuljetuspalvelut ovat ajoittain epäluotettavia.

Vammaiset henkilöt muodostavat alihyödynnetyn
työvoimapotentiaalin, jonka hyödyntämisestä koh‐
taannon parantamisessa tulisi julkisestikin keskus‐
tella enemmän.



lmoittauduimme tapahtumaan jo
noin vuotta aiemmin, mutta
koronan vuoksi tapahtumaa jou‐

duttiin siirtämään.
Niinpä Jooa olikin jo lähes 2-vuo‐

tias, kun tapasimme ensimmäistä
kertaa toisen sokean lapsen muuta‐
maa viikkoa ennen mökkireissua.

Sokeain lasten tuki ry:n järjestä‐
mään mökkiviikonloppuun osallistui
meidän lisäksi kolme perhettä sekä
ohjaajat Maarit, Heidi, Arja ja
Ronja, joista jälkimmäinen on itse‐
kin sokea.

Muut sokkolapset olivat Jooaa sel‐
västi vanhempia, 9-11 vuoden ikäisiä,
mutta ohjelma sopi hyvin meille kai‐
kille: uimista ja saunomista, vierailu
kotieläintilalla ja rentoa yhdessäoloa
sekä koko porukalla että vanhemmat
ja lapset erikseen.

Piispalassa jokaisella perheellä oli
oma mökki majoittumista varten.
Ruoan laittamisesta ei tarvinnut huo‐
lehtia, vaan ruokailut oli järjestetty
nuorisokeskuksen ravintolassa. Piis‐
palan omasta uimahallista oli varattu
lauantaiaamulle uintivuoro pelkäs‐
tään meitä varten. Lapset nauttivat
uimisesta, ja uimisen ja saunomisen
lomassa me aikuiset ehdimme jutella
monenlaista.

Lauantaina iltapäivällä suunta‐
simme Piispalan omalle kotieläinti‐

lalle. Jooa liittyi isänsä kanssa muun
porukan seuraan hieman jäljessä päi‐
väunien vuoksi. Juuri heränneenä
Jooa oli hieman tavallista varaukselli‐
sempi eläinten kanssa, mutta hän
pääsi kuitenkin silittämään ponia,
vuohia, silkkikanaa ja marsua. Isom‐
mat lapset saivat pitää marsuja sylis‐
sä, mutta arvelimme, että marsun
silittäminen oli sillä kertaa Jooalle
riittävän jännittävää.

Meille vanhemmille oli viikonlo‐
pun aikana antoisaa tavata isompia
sokkolapsia ja kuulla heidän arjes‐
taan. Yksi harrasti kuorolaulua,
toinen uintia ja kolmas lenkkeilyä.
Saimme kuulla myös hupaisia sattu‐
muksia. Lenkkeilijätytöllä on tapana
kulkea lyhyttä tuntemaansa reittiä
edestakaisin lenkkeillessään, ja
niinpä naapurit olivat arvelleet hänen
olevan eksyksissä. Seuraavalla ker‐
ralla lenkille lähtiessään tyttö oli tuu‐
mannut vanhemmilleen: ”Saapa
nähdä, saako sitä tänään lenkkeillä
rauhassa!”

Olimme osallistuneet aiemmin
useampiin näkövammaisten lasten
perheille suunnattuihin tapahtumiin,
mutta tänä viikonloppuna erityisen
merkittävää oli nimenomaan toisten
sokkolasten perheiden tapaaminen.
Löytyi paljon samankaltaisia koke‐
muksia, ja toisten lapsissa oli jotain
tuttua. Sydämessä läikähti mukavasti,
kun vertaisperheen 9-vuotias huu‐
dahti: ”Jooa on niin söpö! Ihan niin
kuin meidän xx pienenä.”

Koin, että meitä vanhempia yhdis‐
ti pohjaton rakkaus lapsiamme koh‐
taan ja sama tavoite kasvattaa lapsis‐
tamme pystyviä aikuisia – tavallisia
veronmaksajia.

Anu Savola



LOMAT TAPAHTUMAT

Tammikuu

Helmikuu
4.2.
11.2.

Laskettelutapahtuma, Ellivuori
Tanssi- ja musiikkityöpaja, Iiris-keskus

Maaliskuu
5.–10.3.
13.–17.3.
27.–31.3.

Kuusamon talviseikkailu
Vuokatin lasketteluloma
Pikku Syötteen lasketteluloma

Huhtikuu 15.4.
22.4.

Silmäterä-päivä, Nuuksio
Muumimuseo

Toukokuu 26.–28.5. Huittisten ratsastusloma

Kesäkuu 7.–11.6. Kavioiden kopsetta ja laineiden liplatusta, Möhkö

Heinäkuu 1.–5.7.
Vko 27

Purjehdusloma, Nauvo/Pensar
Omatoimiloma, Mehtola

Elokuu 31.7.–4.8. Lemmenjoen kultamaat loma

Syyskuu 9.–10.9. Koiramainen viikonloppu, Nuuksio 23.9. Musiikkikeskus Resonaari, Helsinki

Lokakuu 13.–16.10.
Vko 42

Kylpyläloma
Omatoimiloma

Marraskuu 11.11. Yhteistapahtuma HUN,Näkövammaiset lapset ry

Joulukuu 30.11.–3.12. Joulupukinmaa, Rovaniemi
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Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmassa
etsitään 6–23-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja
nuorille liikuntaharrastusta. HakuValtti-ohjelmaan on auki
1.3.–30.4. ja ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan
pääasiassa syksyllä 2023.

Valtti-ohjelma toimii siten, että ohjelmaan valituille lapsille ja nuorille
osoitetaanValtti, eli henkilökohtainen liikuntakaveri ja harrastuksen pariin
saattaja.Valtit ovat pääasiassa kuntoutus-, liikunta-, kasvatus- tai sosiaali-
alan opiskelijoita, joille Valtti-ohjelma on osa opintoja. Valtti-ohjelman
kumppaneina ovat lukuisat yhteistyöoppilaitokset eri puolilta Suomea.

Valtti laatii kokeilusuunnitelman, jossa on kartoitettu lapsen tai nuoren
harrastustoiveita ja etsii ohjattavalleen vähintään neljä liikuntakokei-
lua, joiden avulla mieluinen harrastus pyritään löytämään.Valtti on lii-
kuntakerroilla ohjattavansa tukena ja kannustajana.

Löydä liikuntaharrastus Valtin avulla!
Ohjelma onmaksuton,mutta perhe vastaa lapselle tai nuorelle ohjel-
man aikana tulevista harrastuksen osallistumismaksuista,matkaku-
luista, avustajasta ja vakuutuksista. Paralympiakomitea vastaa Valttien
matka- ja osallistumiskuluista sekä vapaaehtoisten vakuutuksista.

Hae omaa Valttia:
www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti

Mistä Valtti-ohjelmassa on kyse ja mitä se tarjoaa ohjelmaan osallistu-
ville perheille?

Kurkkaa videolta kahden perheen kokemuksia Valtti-ohjelmasta:
https://youtu.be/Wm-_reS3NwI

€ €






