
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULE NÄHDYKSI 

Opasvihko näkövammaisten ihmisten kohtaamisesta Espoon seura-

kuntien työntekijöille 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Juvonen ja 

Terhi Somersalo 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULE NÄHDYKSI -  

OPASVIHKO NÄKÖVAMMAISTEN IHMISTEN KOHTAAMISEEN 

ESPOON SEURAKUNTIEN TYÖNTEKIJÖILLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena Juvonen ja 

Terhi Somersalo 

Opinnäytetyö, syksy 2012 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, 

Diak Etelä, Helsinki 

Terveysalan koulutusohjelma 

Diakonisen hoitotyön 

suuntautumisvaihtoehto 

Sairaanhoitaja (AMK) + Diakonissa 



TIIVISTELMÄ 
 
Juvonen, Elena & Somersalo, Terhi. Tule nähdyksi. Opasvihko näkövammais-
ten ihmisten kohtaamisesta Espoon seurakuntien työntekijöille.  
Helsinki, syksy 2012, 71 s., 2 liitettä. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki. Terveysalan koulutusohjel-
ma, diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK) + dia-
konissa. 
 
Asetimme työllemme tavoitteeksi sen, että opasvihkosta tulee toimiva työväline 
Espoon seurakuntayhtymän ja Espoon seurakuntien työntekijöille näkövam-
maisten kohtaamiseen, jotta näkövammaiset tuntisivat olevansa tervetulleita 
kirkkoon ja seurakunnan toimintaan. Samalla pyrimme lisäämään näkövamma-
tietoisuutta Espoon seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa. 
Tavoitteenamme oli myös oppia tekemään produktio ja samalla hankkia lisää 
tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisten henkilöiden luontevasta koh-
taamisesta. Pyrimme lisäämään ammatillista tietoa, jolloin vältyttäisiin näkö-
vammaisten henkilöiden leimaamiselta ja heihin voitaisiin suhtautua luontevasti. 
Halusimme myös oppia opastamaan. 
 
Aineistona käytimme aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta näkövammaisuu-
desta. Tietoa saimme Näkövammaisten Keskusliitolta ja osallistumalla Espoon 
seurakuntayhtymän järjestämälle näkövammaisille henkilöille suunnatulle kesä-
leirille vuonna 2011, jossa teimme kyselyn seurakunnan toiminnasta. Tietoa 
saimme myös työelämäyhteistyöhenkilöltämme Espoon seurakuntayhtymästä. 
 
Näkövammaisten leirillä teettämästämme kyselystä tuli ilmi se, että kehityseh-
dotuksia löytyisi kulkuohjeissa, tilapäisen avun saamisessa ja seurakunnan toi-
minnan suunnittelussa. Haastatteluista nousi toive, että näkevät voisivat ottaa 
rohkeammin kontaktia näkövammaisiin ihmisiin ja tulla spontaanisti auttamaan. 
Kyselyssä tuli esille, että osa tunsi itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi seura-
kunnassa. Hyvänä pidettiin myös avustajien ja diakoniatyöntekijän toimintaa. 
Leirillä huomasimme, että ulkona ja sisällä liikkuminen oli monella leiriläisellä 
hankalaa. Tämä näkyi epävarmuutena ja hieman hitaampana liikkumisena. 
 
Kyselystä voimme päätellä, että vaikka on olemassa Kirkko kaikille -linjaus, joka 
pyrkii kirkon esteettömyyden takaamiseen jokaiselle, leiriläisten vastauksista tuli 
selville, että se ei ole kuitenkaan täysin toteutunut käytännössä ja esteettömyys 
aiheena on siis ajankohtainen. 
 
Esittelimme produktin Espoon seurakunnille ja työ sai hyvän vastaanoton. Ke-
räsimme lyhyen palautteen opasvihkostamme, ja ilmeni, että opastuskuvat ovat 
hyviä. Muutettavaa olisi heikkonäköisyyden huomioimisessa sekä kieliasussa. 
Ulkoasu sai kiitosta selkeydestä, mutta kontrastia voisi olla vielä enemmän.  
 
 
Asiasanat: Näkövammaisuus, kohtaaminen, Espoon seurakuntayhtymä, pro-
dukti, Kirkko kaikille -saavuttamisprojekti, opastaminen, heikkonäköisyys 
  



ABSTRACT 
 
Juvonen, Elena and Somersalo, Terhi. 
Become seen. A guidebook on meeting visually impaired people for the parish-
es of Espoo. 
71 p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2012. Diaconia Uni-
versity of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing, Option in Diaconal 
Nursing. Degree: Nurse. 
 
The aim of our study was to produce a guidebook for the workers of Espoo par-
ishes on meeting people with visual impairment. The goal is to help visually im-
paired people to feel themselves welcome to church. Moreover, our objective 
was to raise knowledge on visual impairment among the workers and volun-
teers in Espoo parishes. Our aim was also to learn to make a product and gain 
more information on visual impairment and on how to meet visually impaired 
people. In addition, our objective was to increase professional knowledge in 
order to avoid stigmatizing visually impaired people, and to encourage people in 
meeting with them. 
 
The data consisted of earlier research and literature on visual impairment. We 
obtained material from The Finnish Federation of the Visually Impaired. We also 
participated in a summer camp for visually impaired people organized by Espoo 
parish in 2011. At the camp we distributed a questionnaire to the participants 
concerning church activities. We also collected information from our co-
operating worker in Espoo parish. At the camp we observed the physical activity 
of the participants. 
 
The results of the study show that there is a need for improvement in guiding, 
receiving temporary help and in planning church activities for the visually im-
paired people. A wish was raised among the interviewees that people with good 
eyesight could have more courage in contacting visually impaired people. The 
results show that some of the interviewees considered themselves accepted at 
church. Diaconal work and personal assistance were considered important. 
 
As a conclusion, despite the Church for All programme, there is a need for im-
proving the accessibility. We presented our product to Espoo parish and it was 
considered significant. According to the feedback, the pictures in the guidebook 
were good. 
 
 
Keywords: Visual impairment, meeting, Espoo Parish, product, Church for All 
Reaching Project, guiding 
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1 JOHDANTO 

 

 

Teimme opinnäytetyön näkövammaisten kohtaamisesta seurakunnassa. Valit-

simme tämän aiheen, koska haluamme lisätä teoriatietoa näkövammaisuudesta 

Espoon seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille. Haluamme olla omalta 

osaltamme kantamassa vastuuta siitä, että näkövammaiset tulevat kohdatuiksi 

arvokkaina ihmisinä seurakunnan toiminnassa. Tähän pyrimme kuvaamalla nä-

kövammaisten arkea ja arjen haasteista. Lisäksi halusimme syventää ammat-

tiaitoamme ja osaamistamme. 

 

Näkövammaisaihe on ajankohtainen, koska tilastollisesti näkövammaisten mää-

rä lisääntyy väestön ikääntymisen seurauksena. Näkövammarekisterissä on 

nähtävissä vasta osa suomen 80.000 näkövammaisesta. (Ojamo 2010). Es-

poon seurakuntayhtymässä on menossa syksyllä 201 2 näkövammaistyön 40-

vuotisjuhlavuosi, ja senkin takia opinnäytetyömme on ajankohtainen. 

 

Teimme opinnäytetyön Espoon seurakuntayhtymälle. Siinä kuvaamme Espoon 

seurakuntayhtymän työtä ja yhteistyötä eri Espoon seurakuntien kanssa. Esitte-

lemme myös Espoon seurakuntien näkövammaisille tarjoamat palvelut, joita 

ovat muun muassa erilaiset seurakuntien järjestämät kerhot ja leirit. Opinnäyte-

työmme on osa evankelis-luterilaisen kirkon saavuttamisprojektia. Saavuttamis-

projektin tarkoituksena on mahdollistaa jokaisen ihmisen osallistuminen seura-

kuntayhteisöön. (Kirkon saavutettavuusohjelmaluonnos 2012, 3). 

 

Oppinäytetyömme teoriaosuudessa kuvaamme, mitä näkövammaisuus on ja 

mitkä syyt voivat aiheuttaa sitä. Näkövammaisten kohtaamisosiossa kuvaamme 

näkövammaisten arkea ja arjen haasteita sekä käytössä olevia apuvälineitä. 

Lisäksi työssämme käsittelemme kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista ja dia-

konista hoitotyötä sekä näkövammaisten opastamista. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuuden lisäksi teemme Tule nähdyksi -opasvihkon, jonka 

tarkoituksena on auttaa Espoon seurakuntayhtymää ja Espoon seurakuntien 

työntekijöitä sekä näkövammaisten ihmisten kanssa työskenteleviä vapaaehtoi-
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sia kohtaamaan näkövammaisia seurakunnan toiminnassa. Opasvihko on väli-

nen työtilanteisiin, sillä siinä tulee olemaan tietoa näkövammaisuudesta ja käy-

tännön neuvoja ja havainnollistavia kuvia näkövammaisen kohtaamiseen. Tule 

nähdyksi -opasvihkomme on jatkoa Tule kuulluksi -oppaalle, joka kertoo miten 

ikähuonokuuloisen ihmisen erityistarpeet tulee huomioida seurakunnassa. 

 

Osallistuimme näkövammaisten leirille kesällä 2011, jolloin keräsimme tausta-

tietoa opasvihkoamme ja kirjallista työtä varten. Leirillä haastattelimme kym-

mentä näkövammaista henkilöä kirjallisella teemahaastattelulomakkeella. Haas-

tattelussa kysyimme näkövammaisilta, mikä on hyvää seurakunnan toiminnassa 

ja mitä tulisi kehittää. Näkövammaisten leiri oli tärkeä osa opinnäytetyötämme, 

sillä siellä saimme näkövammaisilta arvokasta tietoa. Näin saimme selville juuri 

ne asiat, joihin meidän tuli erityisesti kiinnittää huomiota produktiamme tehdes-

sä. 
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2 NÄKÖVAMMAISTYÖ OSANA EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON SAA-

VUTETTAVUUTTA 

 

 

2.1 Vammaisten oikeudet 

 

Vuonna 2010 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Suomen vammaispoliittinen 

ohjelman VAMPO:n. Se pohjautuu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) vuonna 

2006 solmimaan vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimukseen. 

 

Tämän sopimuksen tarkoitus on edistää, suojella ja varmistaa täy-
simääräinen ja yhdenvertainen nauttiminen ihmisoikeuksista sekä 
perusvapaudet jokaiselle ihmiselle, jolla on rajoittavia tekijöitä, sekä 
edistää kunnioitusta heidän synnynnäiselle arvolleen. 
Ihmisiin, joilla on rajoittavia tekijöitä, luetaan heidät, joilla on pitkä-
aikainen fyysinen, psyykkinen, älyllinen, tai aistillinen rajoite, joka 
vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa saattaa estää täy-
simääräisen ja tehokkaan osallisuuden yhteisössä tasavertaisella 
perustalla muiden kanssa. (UN 2006, suomennos.) 

 

 

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimuksen tarkoituksena on edis-

tää ja suojata sitä, että kaikki vammaiset ihmiset voivat nauttia täysivaltaisesti ja 

yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Euroopan Unio-

ni (EU) ratifioi sopimuksen vuonna 2011 ja pyrkii turvaamaan YK:n sopimuksen 

mukaiset oikeudet jäsenmaissaan asuville vammaisille ihmisille. YK:n sopimuk-

sen toteutumista varten Euroopan Unioni (EU) on luonut oman vammaisstrate-

giansa vuosille 2010–2020 (Euroopan unioni 2010). EU:n jäsenmaat allekirjoitti-

vat YK:n yleissopimuksen vuonna 2007, mutta kaikki, muun muassa Suomi, 

eivät ole vielä ratifioineet sitä. Suomessa vammaisten ihmisten oikeusasioiden 

edistyminen näkyy kuitenkin Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n 

ohjelmajulistuksessa. 

 

1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voi-
maansaattaminen 
2. Vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantami-
nen ja köyhyyden torjunta 
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3. Erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmista-
minen maan eri puolilla 
4. Yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja li-
sääminen 
5. Vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen se-
kä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vam-
maispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi.  (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2010.) 

 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kehitellyt saavutettavuusohjelman, joka 

pohjautuu Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n tavoitteisiin. YK:n, 

VAMPO:n ja kirkon saavutettavuusohjelman päämääränä on vammaisen äänen 

saattaminen kuuluviin ihmisoikeusasioissa. Rajasimme opinnäytetyömme kos-

kemaan näkövammaisen ihmisen asemaa ja hänen kohtaamistansa. ”Vam-

maisten ihmisten oikeutta yhdenvertaiseen osallistumiseen tulee edistää ja lisä-

tä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämäänsä, asumiseen, liikkumi-

seen ja työhön sekä osallisuutta palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.” (Kir-

kon saavutettavuusohjelmaluonnos 2012, 3.) 

  

Saavutettavuusohjelmaan on sisällytetty myös ympäristön esteettömyys, jonka 

mukaan yhteiskunnan julkiset palvelut tulee suunnitella niin, että ne ovat kaikille 

sopivia ja että ympäristö on esteetön. Näin jokaiselle taataan yhtäläiset mahdol-

lisuudet toimia ja elää yhteyskunnassa. Erityispalveluita on saatavilla tarvittaes-

sa kuten esimerkiksi asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalveluita. Tämä 

mahdollistaa fyysisen saavutettavuuden. Kirkon saavutettavuusohjelma pyrkii 

esteettömyyden toteuttamisella kohtaamaan näkövammaisen ihmisen huomioi-

den hänen erityistarpeensa. Tästä syystä saavutettavuudessa keskeistä on, 

kuinka kohtaaminen tapahtuu. (Kirkon saavutettavuusohjelmaluonnos 2012, 3.) 

 

 

2.2 Kirkon näkövammaistyö ja saavutettavuus 

 

Evankelis-luterilainen kirkko aloitti näkövammaistyön ”virallisesti” vuonna 2003. 

Kirkon näkövammaistyön linjauksessa ”kirkon näkövammaistyön tehtävänä on 

tukea seurakuntia tarjoamaan näkövammaisten ihmisten tarvitsemaa erityistuki 
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ja -materiaali, jotta he voivat löytää elävän seurakuntayhteyden.” Tähän kuulu-

vat pistekirjoitus-, äänite- ja isotekstimateriaalit. Tämä Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon vammaispoliittisen ohjelman Kirkkohallitus on hyväksynyt 

13.8.2003. Tämä on tarkoitettu käsikirjaksi seurakuntien työntekijöille, luotta-

mushenkilöille ja seurakuntalaisille. Ohjelman avulla näkövammaiset sekä kirk-

ko pystyvät kehittämään vammaisten mahdollisuuksia osallistua seurakunnan 

toimintaan. Ohjelma puhuu myös näkövammaisten tasavertaisuuden puolesta 

yhteiskunnassa. Ohjelman päämääränä on kirkko kaikille; jossa vammaisten 

ääni kuuluisi kirkon toiminnan päätöksenteossa. Vammaispolitiikan linjauksen 

mukaan jokaiselle on varmistettava keino tiedon saamiseksi ja itsensä ilmaise-

miseksi. Siihen liittyy muun muassa Jumalanpalveluksen ja muun toiminnan 

järjestäminen suomenkielen lisäksi ruotsin tai muun vähemmistön kielellä. Saa-

vutettavuus takaa ihmisille mahdollisuuden osallistua kirkon toimintaan riippu-

matta ihmisten erilaisista ominaisuuksista. Saavutettavuus kuuluu osaksi Kirkko 

kaikille, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittista ohjelmaa, joka 

hyväksyttiin vuonna 2003. Sen tarkoituksena on luoda seurakunta, joka huomioi 

tasavertaisesti kaikkien jäsenien tarpeet.(Kirkko kaikille – Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon vammaispoliittinen ohjelma 2003.) 

 

Kirkko kaikille -ohjelma puhuu esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.  Suo-

men laissa on määritelty vammaisten oikeudet saada toimitilat, jotka ovat es-

teettömät. Suomen lainsäädäntötasoisen sitovan uudisrakentamista koskevan 

normiston mukaan vammaisten henkilöiden on päästävä esteettä julkisiin ra-

kennuksiin sekä liike- ja palvelutiloihin. Tätä soveltaen seurakunnan kirkkosalin 

lisäksi muiden tilojen tulisi olla vammaisten saavutettavissa, esimerkiksi wc-, 

ruokailu-, toimisto- ja palvelutilojen. Seurakunnan tilojen sisustuksessa tulee 

ottaa huomioon seurakuntalaisten allergiat ja astmat. Esteettömään pääsyyn 

kuuluu vammaisten oikeus saada tarvittaessa tulkki ja yleisavustaja, ja avustajia 

tulee olla tarpeeksi monta. Vammaisilla tulee olla mahdollisuus vertaistukeen ja 

sielunhoitoon. (Kirkko kaikille – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammais-

poliittinen ohjelma 2003.) Esteettömyys ei liity ainoastaan rakenteisiin ja ympä-

ristön esteettömyyteen. Esteettömyys sisältää palveluiden saatavuuden, väli-

neiden käytettävyyden, tiedon ymmärrettävyyden ja mahdollisuuden osallistua 
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itseään koskevaan päätöksentekoon. (Tampereen Ev.lut. seurakuntayhtymän 

esteettömyysohjelma 2010.) 

 

 

2.3 Espoon seurakuntayhtymän näkövammaistyö 

 

Yhteistyötahomme opinnäytetyössä on Espoon seurakuntayhtymä. Espoon 

seurakuntayhtymä koostuu kuudesta seurakunnasta: Espoonlahden seurakun-

nasta, Espoon Tuomiokirkkoseurakunnasta, Leppävaaran seurakunnasta, Ola-

rin seurakunnasta, Tapiolan seurakunnasta ja Esbo svenska församlingenista. 

Espoon seurakuntayhtymän virasto hoitaa seurakuntien taloutta, kiinteistöjä, 

hautausmaita, henkilöstöasioita, viestintää ja tietohallintoa. Espoon seurakun-

tayhtymä hoitaa perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, erityisdiakoniaa ja oppi-

laitostyötä. (Espoon seurakuntayhtymä 2012.) 

 

Espoon seurakuntayhtymässä tehdään näkövammaistyötä, joka kuuluu erityis-

diakoniaan. Siitä vastaa sairaanhoitaja (amk) diakonissa ja psykoterapeutti Tar-

ja Huttunen, ja hän toimi tässä opinnäytetyössä yhteyshenkilönämme. Espoon 

seurakuntien yhteinen näkövammaistyö tarjoaa monipuolista ohjelmaa näkö-

vammaisille ja heidän perheilleen. Vuonna 2012 seurakunnat järjestävät muun 

muassa vertaistukiryhmiä. Hyvä mieli – iloa elämään ja Näkökulma ovat suun-

nattu sekä vähän aikaa sitten näkövammautuneille että pitkään näkövammansa 

kanssa eläneille. Seurakunnassa toimivat lisäksi näkövammaisten raamattupiiri, 

matalan kynnyksen lukupiiri ja Keskiviikon kahvila. Siellä näkövammaiset henki-

löt voivat tavata toisiaan ja saada tukea ja rohkaisua samassa tilanteessa olevil-

ta sekä luoda uusia ystävyssuhteita. Uutena ryhmänä, vuonna 2012, on perus-

tettu Näkö menee – mitä jää? -vertaistukiryhmä. Tämä on suunnattu hiljattain 

näkönsä menettäneille henkilöille. Lisäksi näkövammaistyöhön kuuluvat leiri-

toiminta, retket ja erityisesti näkövammaisille suunnatut messut kahdesti vuo-

dessa sekä näkövammaisten, heidän perheidensä ja opasystävien joulujuhla 

Hvittorpissa. Näkövammaiset ovat mukana toteuttamassa seurakunnan näkö-

vammaistoimintaa esimerkiksi olemalla raamattupiirin vetäjinä tai leirillä vas-

taamassa musiikista. Espoon seurakuntayhtymältä voi saada keskusteluapua 

muun muassa näkövamman kanssa elämiseen, hengellisiin kysymyksiin, perhe-
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tilanteeseen, elämäntilanteeseen. (Espoon seurakuntayhtymän kausiohjelma, 

kevät 2012.) 

 

Lisäksi Espoon seurakuntayhtymä järjestää kahdesti vuodessa koulutuksia nä-

kövammaisten oppaille ja lähimmäispalvelijoille seurakuntien yhteisillä lähim-

mäispalvelukursseilla. Lähimmäispalvelija voi olla ystävänä esimerkiksi kotona 

asuvalla vanhukselle, kirkossa kävijälle, tai näkövammaiselle henkilölle. Hän voi 

olla avustajana retkillä, leireillä tai ulkoiluapuna, mutta hänen tehtäviinsä eivät 

kuulu siivous tai kodinhoidolliset tehtävät. (Espoon seurakuntien verkkosivut. 

Vapaaehtoistyö/lähimmäispalvelut 2011.) Seurakunta järjestää vapaaehtoisille 

oppaille myös kerran kuussa opaspalavereita, joissa voidaan jakaa kokemuksia 

ja joissa on mahdollisuus työnohjaukseen. Oppaat ovat vapaaehtoisia ja avus-

tavat muun muassa näkövammaisleireillä, messuissa, sekä ovat ystävänä aut-

tamassa erilaisissa askareissa. Opas voi esimerkiksi käydä kaupassa näkö-

vammaisen kanssa tai olla lenkkiseurana. Vapaaehtoistyötehtävistä voi saada 

tietoa Espoon vapaaehtoisverkoston sivuilta (Espoon vapaaehtoisverkosto ). 
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3 YLEISTIETOA NÄKÖVAMMAISUUDESTA 

 

 

3.1 Näöntarkkuus eli visus ja näkövammaisuuden määrittely 

 

Näkövammaisuus määritellään näkökentän koon ja näöntarkkuuden ja näkö-

kentän koon perusteella. Näkökenttä on alue, jonka silmä pystyy kerrallaan nä-

kemään. Näöntarkkuudella (visuksella) ilmaistaan kykyä erottaa mahdollisim-

man lähellä toisiaan olevat pisteet vielä erilliseksi pisteeksi. Visus mitataan ku-

viotesteillä ja näistä saatu tulos kertoo, mikä visus on (mm. E-merkkitestit). Lap-

sen näöntarkkuus kehittyy vähitellen. Niinpä kolme–neljävuotiaan odotetaan 

näkevän tarkkuudella 0,5. (Hermanson 2008.) Kun visus on alhainen, yksityis-

kohdat erottuvat heikosti. Lukeminen on tyypillistä melko hyvää yksityiskohtien 

erottamista vaativaa toimintaa, joka vaikeutuu näöntarkkuuden laskiessa. Lu-

kemisen vaikeutuminen tarkoittaa yleensä vaikeutta kaikessa kirjallisen infor-

maation saavuttamisessa.(Näkövammaisten keskusliitto 2012.) 

 

Normaali näöntarkkuus on välillä 0.8–2.0. Näkövammainen ihminen voi olla 

heikkonäköinen tai sokea. Näkövammaiseksi ihminen luokitellaan silloin, kun 

laseilla korjattuna paremman silmän visus on alle 0,3. Tällöin hän on heik-

konäköinen ja kykenee optisten apuvälineiden avulla lähes samanlaiseen elä-

mänlaatuun kuin normaalisti näkevä, (Näkövammaisten keskusliitto 2012; WHO 

2012.) 

 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että jo 0,4:n visus aiheuttaa arkielämässä sel-

viytymisessä ongelmia, mutta näkövammaisen oikeudet tukiin astuvat voimaan 

vasta silloin, kun visus on 0,3. Näkövammaisen saamiin tukiin kuuluvat esimer-

kiksi ilmaiset valaisinmuutokset ja taksikyydit. (Huttunen 2012.) 

 

Vaikeasti heikkonäköinen henkilö on silloin, kun hänen näöntarkkuutensa jää 

alle 0,1. Tällöin lukunopeus on hidastunut ja näköä pystyy korjaamaan vain eri-

koisapuvälineitä käyttäen. Näöntarkkuuden jäädessä alle 0,05 henkilö on syväs-

ti heikkonäköinen, ja silloin hänet määritellään sokeaksi. Sokeaksi henkilö mää-

ritellään myös, jos tämän silmien näkökenttä supistunut halkaisijaltaan alle 20 
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asteeseen (normaali näkökentän halkaisija on 180 astetta), tai jos toiminnallinen 

näkö (mm. suuntausnäkö vieraassa ympäristössä ja lukunäkö) on jostain muus-

ta syystä vastaavalla tavalla heikentynyt. Syvästi heikkonäköinen tarvitsee mui-

ta aisteja näköaistin toiminnan korvaamiseen. Lähes sokealla visus jää alle 0,02 

ja toiminta on lähes täysin muiden kuin näköaistin varassa. Lisäksi on täysi so-

keus, jolloin henkilön visus on 0. (Näkövammaisten keskusliitto; WHO 2012.) 

 

Kuvio 1. Näkövamman vaikeusaste WHO:n luokittelun mukaan 

 

 

WHO:n kuviosta voi huomata, että näkövammaisista henkilöistä heikkonäköisiä 

on suurin osa, eli vain harva ei näe mitään. Koska WHO määrittelee jo syvästi 

heikkonäköisen henkilön sokeaksi, useimmat sokeista henkilöistä näkevät valoa 

tai jopa hahmoja. Esimerkiksi vain toiminnallisesti sokea ihminen saattaa pystyä 

lukemaan erityisapuvälineiden kuten lukutelevision avulla. Heikkonäköisyyteen 

liittyy usein myös hämäräsokeutta ja häikäistymisherkkyyttä. (WHO 2012.) 

 

 

 

 

 

Näkövammarekisterin vuositilastot 2009 

WHO2 Vaikeasti 
heikkonäköinen 14 % 

WHO1 Heikkonäköinen 60 % 

WHO3 Syvästi 
heikkonäköinen 

10 % 

WHO4 Lähes 
sokea 9 % 

WHO5 Täysin 
sokea 2 % 

WHO9 Vaikeus-  
aste määrittä- 
mättä 2 % 

Heikkonäköiset 
yhteensä 77 % 

(luokat 1 ja 2 sekä  
määrittämätön) 

Sokeat yhteensä 21% 
(luokat 3, 4 ja 5 sekä  

määrittämätön) 

N = 17 747 
Määrittämätön  
sokeus 1 % 

Määrittämätön  
heikkonäköisyys 2 % 
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3.2 Näkövammaisuutta aiheuttavat syyt 

 

 

KUVIO 2. Yleisimmät näkövammaisuuteen johtavat diagnoosit.(Ojamo 

2010 näkövammarekisteri)  

 

 

Näkövamman aiheuttaa moni syy. Sairauksien lisäksi näkövammaisuutta voivat 

aiheuttaa tapaturmat ja erilaiset onnettomuudet. Näkövamma voi tulla kenelle 

tahansa iästä riippumatta. 

 

Silmäpohjan ikärappeuma (makuladegeneraatio) on erityisesti ikääntyvien sai-

raus. Se on silmän verkkokalvon keskeisen osan sairaus, jossa tarkan näkemi-

sen alueen solut tuhoutuvat vähitellen. Tämä sairaus kehittyy iän myötä ja on 

yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja Suomessa. Sairaus yleistyy 70 ikävuoden 

jälkeen. Sitä esiintyy useammin naisilla kuin miehillä. Riskitekijänä tälle sairau-

delle on tupakointi. Muita mahdollisia riskitekijöitä ovat korkea verenpaine, ylei-

set verisuonisairaudet sekä auringonvalo. Ikärappeuman oireita ovat näön heik-

keneminen, kirjainten katoaminen sanoista, värien näkemisen häiriintyminen ja 

keskelle näkökenttää ilmentyvä harmaa alue. (Hietanen, Hiltunen & Hirn 2005, 

88.) 
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Verkkokalvon perinnölliset rappeumat (dystrophia retinae) ovat yleensä hitaasti 

eteneviä perinnöllisiä silmätauteja, jotka alkavat lapsuudessa, mutta usein nuo-

rella iällä. Osa rappeumista vaikuttaa tarkan näön alueeseen, osa vaikuttaa ko-

ko verkkokalvoon. Verkkokalvon perinnöllisen rappeuman oireet alkavat yleen-

sä hämäräsokeutena. Vähitellen näkökenttä supistuu niin pieneksi, että potilais-

ta tulee käytännössä sokeita, vaikka keskeinen näkö säilyy usein pitkään hyvä-

nä. (Therapia Fennica i.a. verkkokalvon perinnölliset rappeumat.) 

 

Näköratojen vikojen ryhmään ”kuuluvat kaikki ne näköhermojen ja muiden nä-

köratojen viat, jotka eivät ole synnynnäisiä kehityshäiriöitä. Näitä ovat mm. nä-

köhermon pään (papillan) turvotus, näköhermon tulehdus ja surkastuma, näkö-

hermojen risteyksen (kiasma) viat sekä näkökeskuksen viat. Näkökentän puu-

tokset ovat tyypillisiä tälle ryhmälle. Lasten aivoperäinen sokeus (cortical blind-

ness) luetaan tähän ryhmään.” (Näkövammaisten keskusliitto 2012.) Viat aihe-

uttavat vakavuudestaan riippuen erikokoisia puutoksia näkökentässä ja tämä 

vaikeuttaa hahmottamista. Näköratojen vikojen oireena ovat usein päänsärky 

sekä äkilliset näköhäiriöt, jotka kestävät päiviä (Summanen i.a.) 

 

Näiden lisäksi näkövammaisuutta aiheuttavia sairauksia ovat mm. glaukooma, 

diabeettinen verkkokalvosairaus, ja silmätulehdukset. Glaukooma on hitaasti 

etenevä krooninen näköhermon sairaus. Yleensä tauti tulee esille 40-vuoden 

ikäisenä, mutta tauti voi olla jo synnynnäinen. Taudin tarkkaa syytä ei tiedetä, 

mutta suuren riskin antaa taudin esiintyminen lähisuvussa. Yleensä se on oiree-

ton eikä sitä itse huomata, koska lukunäkö säilyy sairauden edetessä vielä pit-

kään. Siihen ei ole parantavaa hoitoa, koska näköhermovauriota ei voi korjata. 

(Hietanen ym. 2005, 99–100.) Diabeettinen verkkokalvosairaus eli retinopatia 

on diabeteksen aiheuttama. Alussa diabeettinen retinopatia on oireeton, mutta 

edetessään heikentää näköä. Tauti voi myös aiheuttaa kauas katsomisen vai-

keuksia tai häiriöitä värien näkemisessä. (Seppänen 2010.) 

 

Silmän toimintaan vaikuttavat myös tavallisemmat syyt. Silmätulehduksetkin 

voivat aiheuttaa näönmenetyksen. Yksi niistä on sarveiskalvotulehdus, jonka 

seurauksena kirkkaaseen, läpinäkyvään sarveiskalvoon tulee pysyvä samentu-
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ma tai samentumia. Oireita ovat silmän punoitus, roskan tunne, särky ja vetis-

tys. Näkö saattaa olla heikentynyt. Tähän kuuluu lisäksi värikalvotulehdus. (Hie-

tanen ym. 2005, 68–70). 

 

Synnynnäisiä silmäsairauksia ovat synnynnäinen kaihi ja karsastus. Kaihi voi 

olla periytyvää. Se voi olla yhteydessä silmän kehityshäiriöihin tai siihen voi vai-

kuttaa raskauden alkukolmanneksen aikana sairastettu infektio esim. herpes. 

Vastasyntyneillä kaihi leikataan muutaman viikon sisällä siksi, että estetään py-

syvä heikkonäköisyys. (Hietanen ym. 2005, 76.) Karsastus on silmien yhteis-

toiminnan häiriö. Siinä toinen silmä katsoo suoraan havaintokohteeseen ja kar-

sastava silmä sisään-, ulos-, ylös- tai alaspäin. Karsastus liittyy myös useisiin 

neurologisiin sairauksiin ja oireyhtymiin. Lapselle karsastus aiheuttaa sen, että 

lapsi katsoo vain paremmalla silmällä, jolloin huonompi silmä laiskistuu eikä opi 

näkemään tarkasti. (Hietanen ym. 2005,105,108.) Karsastusta voidaan korjata 

silmälaseilla tai joskus piilolinsseillä. (Näkövammaisten keskusliiton verkkosivut 

i.a.) 

 

Neurologisia silmäsairauksia on näköhermotulehdus. Se on nuorten ja keski-

ikäisten sairaus. Yleensä se on vain yhdessä silmässä kerrallaan. Joka toisessa 

tapauksessa aiheuttaja on lihasrappeumatauti eli MS-tauti (Multippeliskleroosi). 

Sen aiheuttajana voi olla myös virus- ja bakteeri-infektiot. Näköhermotulehduk-

sen oireita ovat näön huononeminen ja silmien liikutteluarkuus. Häiriöitä voi il-

metä myös värien ja syvyyksien näkemisessä ja liikkeen seuraaminen voi han-

kaloitua. Näöntarkkuuden palautuminen on hidasta. (Hietanen ym. 2005, 103–

104.) 
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4 NÄKÖVAMMAISEN IHMISEN KOHTAAMINEN 

 

 

4.1 Vuorovaikutuksellisen kohtaamisen lähtökohtana kokonaisvaltainen ihmis-

käsitys 

 

Luomiskertomus osoittaa Jumala on Luoja ja elämän Yläpitäjä. Ihminen on elä-

män vastaanottaja. Jumala loi ihmisen yhteyteensä. Ihmisellä on ainutlaatuinen 

mahdollisuus elää vuorovaikutuksessa Jumalaan. Ihmiset on luotu vuorovaiku-

tukseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, myös toisensa kanssa. "Ei ole ihmisen 

hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun." (Raamattu, 1. Mooses 2:18). 

 

Vuorovaikutus perustuu viestintään, joka on sanoman lähettämistä ja vastaanot-

tamista. Sanoman voi lähettää sanallisessa muodossa tai fyysisesti, kuten il-

mein, elein tai havaintovälineitä käyttänen. Näkövammaisen kanssa kommuni-

koidessa sanallinen viestinnän tärkeys korostuu. Sanallisella ilmaisulla pystym-

me kuvaamaan asioita, ilmiöitä ja tunteitamme, niin että näkövammainen ym-

märtää viestin sisällön. (Kauppila 2005, 27–28, 33.) 

 

Ihmisten kohdatessa vuorovaikutus suhteissa samalla kohtaavat myös ihmisten 

maailmankatsomukset. Niihin kuuluvat heidän historiansa, kulttuuritaustansa ja 

uskomuksensa. Ne ovat läsnä vuorovaikutustilanteissa. (Mönkkönen & Roos 

2010, 45−46). Näkövammaisella ihmisellä on oma yksilöllinen historiansa. Aisti-

vamma ei saisi vaikuttaa siihen, miten kohtaamme ihmisiä vuorovaikutustilan-

teessa. Näkövammaisen kohtaamiseen saattaa liittyä pelkoa ja epävarmuutta, 

sen vuoksi, kun ei tiedetä miten toimia erilaisessa tilanteessa. Näkövammainen 

saatetaan leimata ajattelemalla vain, että ”hän on näkövammainen”. Sillä saate-

taan ohittaa ihmisen kohtaaminen. Seurakunnan näkövammaistyössä on tärke-

ää pyrkiä tarjoamaan mahdollisuudet toimia seurakunnassa tasavertaisesti 

muiden ihmisten kanssa. Näkövammaiselle nuorelle olisi järjestettävä mahdolli-

suus osallistua seurakunnan leirille ja retkille ikätovereidensa kanssa. (Jääske-

läinen 2002, 203.) 
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Ihminen on kokonaisuus. Ihmistä on autettava ammatissamme diakoniatyössä 

tai terveysalalla hänen fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissaan. 

(Niemelä 2002, 102). Rauhala määrittelee kehollisuuden eli fyysisen ulottuvuu-

den sen olemassaoloksi orgaanisena eli elimistöllisenä tapahtumana. (Rauhala 

1989, 32–34). Tajunta eli psyykkisen ulottuvuus voidaan ymmärtää inhimillisen 

kokemuksen kokonaisuudeksi. Hän puhuu mielestä ja mielellisyydestä eli mie-

len avulla ymmärrämme asiat joksikin. Asioille tulee näin merkityksiä ja mielen 

avulla voimme uneksia, ymmärtää, tuntea ja uskoa. Mielen avulla asiat ja tapah-

tumat saavat henkilökohtaisen merkityksen. (Rauhala 1989, 29–32.) Rauhala 

puhuu lisäksi sosiaalisesta ulottuvuudesta, joka käsittää sen maailman, jossa 

ihminen elää ja johon ihminen on suhteessa. Ihmisellä on henkilökohtainen ja 

ainutkertainen situaatio, vaikka ihmisillä on yhteisiäkin tekijöitä, kuten esimer-

kiksi kulttuuri, tavat ja tottumukset, arvot sekä uskonnollinen ilmapiiri. (Rauhala 

1989, 48–52). Hengellisyyden olemassaolon ja kokemuksen Rauhala määritte-

lee ensisijaisesti henkilökohtaisen oman kokemuksen ja sosiaalisen ulottuvuu-

den kokemisen vastavuoroisuuden kautta. (Rauhala 1989, 67). 

 

Kristillinen ihmiskäsitys on lähtökohtana kaikelle seurakuntatyölle. Se nousee 

Raamatusta. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan Jumala on yhteydessä ihmi-

seen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. (Raamattu, 1. Moos. 1:26–27). 

Kun ihmisen lankesi syntiin, menetti hän vapauden olla yhteydessä Jumalaan. 

Ihmisen syntisyys erotti ihmiset myös toisistaan. Kolmas piirre kristillisessä ih-

miskäsityksessä on se, että Jumala on avannut mahdollisuuden ihmiselle palata 

yhteyteen kanssaan ja myös syvempään yhteyteen lähimmäisiin. (Niemelä 

2002, 88–90.) 

 

Ihmisen kokonaisvaltaisuus näkyy siinä, että ihmisen fyysinen paha olo ja sai-

raus heijastuvat psyykkeeseen. Ihminen voi tuntea kipua tai sydämentykytyksiä 

ollessaan ahdistunut. Toisaalta fyysiset oireet ja vakava sairastuminen voivat 

aiheuttaa myös masennusta. (Niemelä 2002, 96.) Esimerkiksi vaikeudet työssä 

tai toimeentulossa ja ihmissuhteissa voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja 

ilmetä psyykkisenä ja henkisenä huolestuneisuutena. Myös ruumiilliset vammat 

voivat rajoittaa liikkumista ja näin heijastuu sosiaalisiin suhteisiin. Kun näkö 

huononee tai sen menettää, avuntarve lisääntyy ja ollaan riippuvaisia muista 
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ihmisistä. Myös harrastukset saattavat tämän myötä jäädä ja harrastusten kaut-

ta solmitut sosiaaliset suhteet. (Niemelä 2002, 97.) Kokemuksemme mukaan 

fyysinen tai psyykkinen sairaus sekä sosiaalisen aseman äkillinen muutos saat-

tavat puolestaan herättää ihmisessä hengellisiä kysymyksiä tai hengellisen krii-

sin. Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen edellyttää diakonisen hoitotyön 

näkökulmaa. 

 

 

4.2 Ihmisen kohtaaminen on diakonialähtöistä 

 

Diakonian lähtökohta on kristilliseen rakkauteen perustuva avunanto niille, joita 

ei muuten auteta ja joiden hätä on suurin. Seurakunnassa työntekijöiden lisäksi 

seurakuntalaisten tulisi harjoittaa diakoniaa. Diakonia juontaa juurensa Jeesuk-

sen toimintaan 2000 vuotta sitten siitä syystä, että Jeesus oli köyhien, syrjäyty-

neitten ja syntisten ystävä ja auttaja. Jeesus opetti, että jokainen ihminen on 

rotuun, sukupuoleen, uskontoon, ikään tai vammaan katsomatta lähimmäinen ja 

arvokas. ”Diakoniatyöhön kuuluu karitatiivinen, eli lähimmäisen rakkauteen pe-

rustuva yksilöllinen ja välitön auttaminen.” Karitatiiviseen auttamiseen kuuluu 

myös ihmisen ohjaaminen hengelliseen apuun, sillä vaikeudet johtavat usein 

ihmiset etsimään Jumalaa. (Veikkola 2002, 114–115, 117.) Diakoninen kohtaa-

minen näkyy myös sairaanhoitaja-diakonissan ammatissa diakonisessa hoito-

työssä. 

 

Diakoninen hoitotyö ottaa huomioon potilaan hengellisyydestä huolehtimisen ja 

potilaan uskonnollisten kysymysten huomioimisen. Siinä käytetään henkisiä 

voimavaroja, terveyden edistämiseksi. Diakoninen hoitotyö sisältää hengellisyy-

den lisäksi hoitotyön tieto- ja taitoalueet. Tietoalue kuvaa muun muassa teoria-

tietoa sairauksista ja niiden hoidosta ja ihmisestä. Taitoalue käsittää muun mu-

assa havainnoimisen, potilaan auttamisen (kliininen hoitotyö), ohjaamisen ja 

tukemisen sekä motivoimisen hoitoon. Lisäksi tähän kuuluu hoivaaminen. (Myl-

lylä 2004, 39–41.) Diakonisen hoitotyön osaamisen lisäksi on tärkeää ottaa sel-

vää, millaisena ihminen näkee oman elämänsä laadun ja miten hän elää arke-

aan. Tämä tieto auttaa antamaan tukea arjessa selviämiseen ja kohtaamisesta 

tulee mahdollisimman luonteva. 
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4.3 Näkövammaisuuden vaikutus arkeen 

 

Arjenviettoon liittyy vahvasti käsitys hyvästä elämästä ja elämänlaadusta, tämän 

käsityksen mukaan ihminen pyrkii elämään ja se ohjaa arjen valintoja. WHO 

(World Health Organization) kuvaa elämänlaatua yksilön omana käsityksenä 

hänen asemastaan elämässään yhteydessä siihen kulttuuriin ja arvosysteemiin, 

jossa hän elää. Elämänlaatuun sisältyy WHO:n määritelmän mukaan myös yksi-

lön oma käsitys suhteessa hänen omiin tavoitteisiinsa, odotuksiinsa, standar-

deihin ja huolenaiheisiinsa (WHOQOL Group 1997; Vaarama, Moisio & Karvo-

nen 2010, 128). 

 

Aistivammalla on vaikutusta elämänlaatuun, sillä se vaikeuttaa suoriutumista 

sellaisissa asioissa, joissa näkö on suureksi avuksi. Britanniassa Royal National 

Institute of Blind people -instituutiossa on tutkittu aihetta, ja tutkimukseen osal-

listui näkönsä menettäneitä aikuisia. Tutkimuksen mukaan sokeista 32 % ovat 

menettäneet itseluottamuksen, 20 % kokee arvottomuutta. Yli puolet, (55 %) on 

tyytymättömiä terveyteensä. 36 % heistä on tyytymättömiä tuloihinsa, vapaa-

aikaansa tyytymättömiä näkönsä menettäneistä henkilöistä 22 %. Työhön kui-

tenkin suurin osa on melko tyytyväisiä. Elämäänsä yleisesti tyytymättömiä on 25 

%. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet sokeat henkilöt kokivat rajoitteita 

osallistua yhteisöihin. Rajoitteita kokivat eniten keski-ikäiset ja ikääntyneet. Yksi 

näistä rajoittavista tekijöistä on liikkuminen esimerkiksi autolla ja bussilla. (Mc-

Manus & Lord 2012, 18–24, 54, 61–62.) 

 

Samaisessa Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin aikuisten näkönsä 

menettäneiden henkilöiden elämää ja sen haasteita. Tutkimuksessa tuli selville, 

että näkönsä menettäneillä ei ollut varaa mennä lomamatkoille. Kuitenkin heillä 

oli yhtäläisesti työttömyyttä niiden kanssa, joilla ei ollut näkövammaa. Tutkimuk-

sessa myös selvisi se, että kodin ulkopuolella liikkuminen oli vaikeaa. Joka vii-

des tutkimukseen vastanneista kohtasi vaikeuksia toimia myös omassa kodis-

saan. Näkönsä menettäneille oli kolme kertaa vaikeampaa normaalinäköisiin 

verrattuna hakeutua terveyspalveluihin. Näkönsä menettäneet olivat myös ko-
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keneet näkövammansa takia kaksi kertaa enemmän syrjintää kuin muut vam-

maiset. (McManus & Lord, 2012.) 

 

Näkönsä menettäneiden arjen haasteiden lisäksi on tutkittu heikkonäköisyyttä ja 

heikkonäköisen arjen haasteita. Kulmalan tutkimuksessa "Heikentynyt näkö on 

iso terveysriski iäkkäille” tulee esille se, että vanhetessa näkökyky voi heikentyä 

ja näin ollen kuvat eivät ole enää tarkkoja ja selkeitä. Ikääntyessä myös silmän 

luomen liikuttajalihas voi heikentyä. Tästä syystä kyky katsoa ylöspäin heikke-

nee. Vaikeuksia voi tulla objektien katsomisessa, jotka ovat silmän yläpuolella ja 

näkökenttä voi kaventua. Näön heikkeneminen tuo ongelmia edellä mainitsemi-

en asioiden lisäksi liikkumisessa. Liikkumiskyky heikkene ja voi aiheuttaa on-

gelmia esimerkiksi portaissa kävelemisessä. Kävelystä voi tulla hidasta ja ihmi-

nen voi ottaa isompia askeleita kävellessään. Myös arkipäivän askareista voi 

tulla haastavia. Kulmalan tutkimuksessa tuli esille että 55-vuotiailla ja sitä van-

hemmilla heikkonäköisillä ihmisillä esiintyi arjessa 4–5 kertaa enemmän haas-

teita syömisessä, vesassa käymisessä, omasta hygieniasta huolehtimisesta ja 

pukeutumisessa. Haasteita ilmeni asunnossa liikkumisessa, ruuanlaitossa, os-

toksilla käymisessä ja pankkiasioiden hoitamisessa. Ikääntyessä ja näön hei-

kentyessä voi ihmisen kaatumisriski lisääntyä. Kaatumisiin voi liittyä myös heik-

ko lihaskunto ja tasapaino-ongelmat. (Kulmala 2010, 13–14, 21–22, 27.) 

 

Näkövammainen nainen kertoi Silmäterä-lehden artikkelissa (Borgman 2012, 

26–27) ongelmastaan löytää haluamiinsa paikkoihin. ”Valkoinen keppikään ei 

auttanut asiaa, sillä se ei osannut opastaa.” Hän tunsi tämän takia itsensä avut-

tomaksi, kun ei osannut kulkea yksin. Hän sai eläkkeelle jääneen opaskoiran 

Yden avukseen. Opaskoira osoitti kaikki vaarapaikat ja osasi reitit tärkeisiin 

paikkoihin, kuten esim. taksiasemalle tai mummolaan. Se löysi myös haastatel-

lun naisen hukkaamat tavarat ja toi ne hänelle. Haastateltava kertoo tutustu-

neensa muihin opaskoiran käyttäjiin ja on päässyt mukaan heidän tapahtumiin-

sa. 

 

Meidän kokemuksemme näkövammaisten leiriltä tukevat tutkimuksia. Osallis-

tuimme Espoon seurakuntayhtymän järjestämälle näkövammaisten leirille ke-

sällä 2011. Leiriläisistä osa näki jonkin verran, mutta suurin osa oli käytännössä 
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sokeita. Osallistuimme näkövammaisten leiriläisten opastamiseen ja huo-

masimme, että ulkona ja sisällä liikkuminen oli monelle leiriläiselle hankalaa. 

Tämä näkyi epävarmuutena ja hieman hitaampana liikkumisena. Sen lisäksi 

opastimme heitä ruokailussa. Arjen haasteiksi leirillä tuli näkövammaisille suun-

natun ohjelman suunnittelu. Suunnittelimme sketsi ohjelmaa ja siinä piti tarkasti 

miettiä sanamuotoja, niin että näkövammainen ihminen pääsee osalliseksi vitsin 

merkityksestä ja nauraa kansamme. Tätä ohjelmaa suunniteltaessa äänenpai-

not tulivat tärkeäksi. Haasteellista oli lisäksi huomioida kaikkien leiriläistä aller-

giat, niin, että jokainen leiriläinen pystyy osallistumaan toimintaan, jossa käyte-

tään erilaisia materiaaleja. Materiaalien, esimerkiksi askartelutilanteessa, tulisi 

olla selkeitä, jotta jokainen tunnistaa mitä materiaalia käytetään. 

 

 

4.4 Näön apuvälineet 

 

Heikkonäköisille ja sokeille henkilöille kehitetään apuvälineitä, joiden avulla ar-

jesta selviytyminen onnistuu helpommin. Apuvälineet voidaan jakaa erilaisiin 

ryhmiin. (Malm 2004, 307–311.) Niitä ovat liikkumista helpottavat apuvälineet, 

päivittäisiä askareita helpottavat apuvälineet esimerkiksi kodinhoitovälineet. Li-

säksi on tiedonsaantia ja tarkkaa näkemistä helpottavia apuvälineitä, hoito- ja 

harjoitusapuvälineitä sekä vapaa-aikaan liittyviä apuvälineitä. (Apuvälinemyy-

mälä Aviris 2011.) 

 

Liikkumista helpottavat tukikeppi ja valkoinen keppi. Opaskoira on myös suosit-

tu niiden keskuudessa, jotka eivät ole allergisia koirille, sillä liikkumisen helpot-

tamisen lisäksi opaskoirasta on seuraa. (Apuvälinemyymälä Aviris 2011.) Näkö-

vammaisen henkilön on mahdollista hankkia opaskoira sillä edellytyksellä, että 

henkilön yleiskunto on riittävä koiran kanssa liikkumiseen. Opaskoiraa voi ha-

kea oman keskussairaalan näönkuntoutusyksikön kautta hakemuksella. Opas-

koiran pidosta aiheutuvat kulut maksaa opaskoirakoulu. (Opaskoirakoulu 2012.) 

 

Yhteenvetona voi todeta, että näön apuvälineet hyödyntävät muita aisteja ja 

mahdollista jäljellä olevaa näköä. Liikkumista helpottavat välineet sekä Braille-

kirjoitusjärjestelmä hyödyntävät tuntoaistia, erilaiset valaisimet ja suurentavat 
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laitteet hyödyntävät jäljellä olevaa näköä, Daisy-soitin ja puheohjelmat esimer-

kiksi tietokoneen syntetisaattoriohjelma, tai kännykän puheohjelma hyödyntävät 

kuuloaistia. Näön apuvälineistä voi saada lisää tietoa apuvälinemyymälä Avirik-

sesta (Aviris 2011). 

 

 

4.5 Opastaminen 

 

Apuvälineiden lisäksi näkövammainen henkilö voi tarvita myös näkevää ihmistä 

oppaakseen erilaisissa tilanteissa. Ihminen kaipaa myös yhteyttä toisiin ihmisiin, 

ja oppaasta ja näkövammaisesta henkilöstä voi tulla myös läheiset ystävät. 

Opas on näkevä henkilö, joka toimii näkövammaisen henkilön ”silminä”. Koke-

muksemme mukaan opastaminen on yhteistyötä, mutta tämän lisäksi oppaan 

on hyvä tietää opastusohjeet, jotta opastamisesta tulisi mahdollisimman suju-

vaa. Oppaalla on eri rooli opastettavan henkilön näkövamman vakavuudesta 

riippuen. Heikkonäköinen näkee tarpeeksi liikkuakseen, mutta arjen askareista 

suoriutuminen on vaikeutunut. Sokea ja vaikeasti heikkonäköinen tarvitsevat 

myös liikkumiseen apua. 

 

Opastaessa on tärkeää muistaa esitellä itsensä opastettavalle. Tämä tapahtuu 

siten, että opas koskettaa näkövammaisen olkapäätä, sanoo nimensä ja tarjoaa 

opastusapua. Opastustapoihin vaikuttavat opastustilanteet, onko kyseessä tuo-

liin tai penkkiin opastaminen, portaissa tai kapeassa paikassa opastaminen. 

Perusopastusotteessa opas joko vapaaehtoinen tai seurakunnan työntekijä tar-

joaa käsivartensa, johon opastettava tarttuu kiinni kyynärpään yläpuolelta. Nä-

kövammaiselle lapselle tarjotaan opastaessa sormi tai ranne, josta hän ottaa 

kiinni. On hyvä muistaa, että kun liikutaan kapeassa paikassa, niin selvästi vie-

dään opastuskäsi selän taakse. Näin opastettava tietää kulkea oppaan takana. 

Myös portaissa liikkuessa on muistettava kulkea aina askeleen opastettavaa 

edellä. Tärkeää on näin näyttää myös opastettavalle missä kaide on. Tuoliin 

opastettaessa on tärkeää kertoa, millaiseen tuoliin ollaan istumassa. Opas vie 

takaa tultaessa opastuskäden tuolin selkänojalle. Edestä lähestyessä opas oh-

jaa näkövammaisen mahdollisimman lähelle tuolin etureunaa. (Näkövammais-

ten keskusliitto 2012) 
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Näkövammaista henkilöä on hyvä osata opastaa myös jumalanpalveluksessa ja 

kirkkokahveilla. Jumalanpalveluksessa on tärkeää muistaa tarjota mahdollisuut-

ta pistevirsikirjaan tai selkokieliseen virsikirjaan, teksti on isommalla. Jos selko-

kielisiä virsikirjoja ei ole saatavilla, laulettavat virret voi tulostaa suurennettuna 

evl.fi:n sivuilta, jotta heikkonäköinen saa selvän. Virret voi etsiä valmiiksi. Jos 

opastettava ei näe, hänelle on hyvä kertoa, milloin messun aikana noustaan 

seisomaan ja milloin istutaan. Kun mennään ehtoolliselle, opas kulkee edellä ja 

ohjaa opastettavan henkilön alttarin luo. Näkövammaiselle on hyvä antaa pikari 

valmiiksi käteen, riippuen seurakunnan käytännöistä, antaako sen opas vai eh-

toollisen jakaja. Opas kehottaa myös näkövammaista henkilöä ojentamaan pie-

nesti kätensä, jolla hän vastaanottaa ehtoollisleivän. (Huttunen 2012.) 

 

Kirkkokahveilla tulee muistaa kertoa, mitä on tarjolla. Jos opastettava toivoo, 

että opas hakee ruoan/kahvit, on hyvä kertoa opastettavalle, missä kohtaa lau-

tasta mikäkin sijaitsee, esim. ”kakkupala on kello kahdeksan kohdalla”. Jos nä-

kövammaisella tippuu jotain puserolle, asiasta on hyvä kertoa kohteliaasti ja 

neuvoa häntä pyyhkimään itse tahra pois (pitää kertoa, missä se on). Näin ei 

nolata näkövammaista. (omat opastuskokemukset 2012). 
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5 PRODUKTION VAIHEET 

 

 

5.1 Opinnäytetyön valinta 

 

Aloitimme opinnäytetyöprosessin vuonna 2009, ja tähän aiheeseen, Tule näh-

dyksi, päädyimme keväällä 2010. Valitsimme opinnäytetyömme aiheen siksi, 

että haluamme olla auttamassa näkövammaisten aktiivista osallistumista seura-

kunnan toimintaan ja ehkäistä heidän syrjäytymistä. Opinnäytetyömme avulla 

kehittämme ammatillista kohtaamista ja syvennämme tietouttamme näkövam-

maisuudesta. Toivomme näkövammaisten tulevan kohdatuksi Kristuksen rak-

kaudella, jonka tulisi olla jokaisen seurakuntalaisen ja seurakunnan työntekijän 

tehtävä. Haluamme toimia eettisesti oikein leimaamatta näkövammaisia ihmisiä 

ja tämä tulee näkymään työssämme. 

 

Opinnäytetyömme aihe on tilattu produktio, jonka teemme Espoon seurakun-

tayhtymälle ja Espoon seurakunnille. Espoon seurakuntayhtymästä on noussut 

tarve opasvihkolle eri-ikäisten näkövammaisten kohtaamiseen. Kuitenkin alla 

oleva kuvio 3 osoittaa, että uusien näkövammaisten määrä moninkertaistuu 75–

90-vuotiaiden ikäryhmissä ja tämäkin vuoksi uskomme työllämme olevan merki-

tystä. Näkövammaisuus on lisäksi esillä evankelis-luterilaisen seurakunnan 

saavutettavuusohjelmassa 2012 sekä YK:n ihmisoikeusjulistuksessa. Opinnäy-

tetyömme on myös osa Espoon seurakunnissa tänä vuonna olevaa vammais-

työn 40-vuotisjuhlavuotta. 
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Kaavio 3. Ikäryhmät, uudet rekisteröidyt näkövammaiset v. 2010. 

 

 

5.1.1 Produktion työstäminen ja materiaalinen keruu 

 

Opinnäytetyömme on kaksivaiheinen. Siihen kuuluu kirjallinen osio sekä pro-

duktina opasvihko, joka jää Espoon seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtois-

ten käyttöön. Produktio on Business-sanakirjan mukaan tavaran, idean, meto-

din, informaation, objektin tai palvelun lopputulos, joka palvelee valittua kohde-

ryhmää. Siinä yleensä otetaan huomioon hyödyt, käyttötavat, muodot, jotta se 

palvelee mahdollisimman monia. (Businessdictionary 2012.) 

 

Opinnäytetyötä varten kävimme eri-ikäisten näkövammaisten ihmisten kesälei-

rillä 2011, jossa kysyimme näkövammaisilta Espoon seurakuntien toiminnasta 

avoimilla kysymyksillä. Tällä kyselyllä saimme tietoa opasvihkomme tekoa var-

ten. Lisäksi käytimme aineistona tutkimuskirjallisuutta ja Näkövammaisten kes-

kusliiton (NKL) aineistoa. Hyödynsimme työelämäyhteistyöhenkilön sairaanhoi-

taja (AMK) -diakonissa Tarja Huttusen ammattitaitoa ja omakohtaisia kokemuk-

sia näkövammaisuuden kohtaamisesta. Lisäksi saimme tärkeää tietoa Suomi-

sen opinnäytetyöstä, jossa Suominen haastatteli 35 näkövammaista pääkau-

punkiseudulla. Suomisen haastateltavat myös osallistuivat leiritoimintaan ja vir-

kistyspäiviin muun seurakunnan toiminnan lisäksi. Haastateltavat kertoivat viih-
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tyvänsä seurakunnan näkövammaisille seurakuntalaisille järjestetyssä toimin-

nassa jossa he olivat tunteneet itsensä tervetulleeksi. 

 

 

5.1.2 Produktion aikataulu 

 

Kun aloitimme opinnäytetyön teon, tarkoituksenamme oli saada se valmiiksi 

keväällä 2012, ja olisimme silloin esitelleet produktimme Espoon seurakunnan 

työntekijöille. Kuitenkin ajanpuutteen myötä siirsimme opinnäytetyön valmistu-

misen ja produktin esittelyn syksyyn 2012. Tämä ei ollut ongelma Espoon seu-

rakuntayhtymän yhteistyökumppanillemme. Tarkoituksena oli esitellä Tule näh-

dyksi opasvihko muutamalle Espoon seurakunnalle, sillä emme syksyn aikana 

ehdi käydä kaikissa Espoon seurakuntien työntekijäkokouksessa Lisäksi suun-

nittelimme esittävämme työmme Punaiselle Ristille. Suunnitelma oli kerätä pa-

lautetta produktistamme Espoon seurakuntien työntekijöiltä. 

 

 

5.2 Näkövammaisten kesäleirin kuvaaminen 

 

Osallistuimme Espoon seurakuntayhtymän järjestämälle, näkövammaisille 

suunnatulle neljän päivän kesäleirille kesällä 2011. Leiri järjestetään joka kesä 

ja vastuu leirin järjestämisestä on vuorotellen eri Espoon seurakunnissa. Leirille 

osallistui ikääntyneitä ja nuoria näkövammaisia avustajineen ja kolme seura-

kunnan työntekijää. Leiriläisiä oli 18 näkövammaista henkilöä, jotka olivat 17–90 

ikävuoden välillä. Avustajia oli 16. 

 

Olimme oppaina leirillä ja osallistuimme leirin ohjelmaan opastettaviemme 

kanssa sekä keräsimme samalla taustatietoa ja aineistoa opasvihkoa varten. 

Elena opasti näkövammaista 17-vuotiasta nuorta ja Terhi opasti noin 50-

vuotiasta näkövammaista ja monisairasta rouvaa. Leiriläisten ikä vaihteli suu-

resti, 17-90v. Kuitenkin suurin osa seurakunnan leiriläisistä oli ikääntyviä. Nuo-

ria osallistujia on harvemmin. Leirillä avustimme ruokailussa ja liikkumisessa. 

Avustimme myös askartelussa. Terhin avustustehtävään kuului myös haavan-

hoitoa ja päivittäistoiminnoissa avustamista. Olimme lisäksi järjestämässä sket-
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siohjelmaa leirinuotiolle erään nuoren opastajan kanssa sekä järjestimme har-

tauden Elenan kanssa. Elena osallistui myös leiriolympialaisten järjestämiseen. 

 

 

5.3 Näkövammaisten näkemyksiä Espoon seurakuntien toiminnasta 

 

Toteutimme näkövammaisten leirillä opinnäytetyöllemme taustatutkimuksen, 

jossa selvitimme seurakunnan toiminnan hyviä puolia ja kehittämistarpeita. 

Suunnittelimme yhdessä opinnäytetyömme yhteyshenkilön sairaanhoitaja 

(AMK) -diakonissa Tarja Huttusen kanssa lomakkeen, jossa näkövammaiset 

arvioivat seurakunnan toimintaa. Kyselyymme vastasi 10 leiriläistä. Kyselylo-

makkeemme oli avoin, eli siinä ei ollut etukäteen määritelty tarkkaa etenemistä. 

Valitsimme avoimet kysymykset siksi, että halusimme mahdollisimman omakoh-

taiset vastaukset ja näin saamme laajemmin tietoa opasvihkoa varten. Emme 

halunneet strukturoitua lomaketta, siitä syystä, että haastateltavien määrä oli 

lähtökohtaisesti pieni. Strukturoidussa lomakkeessa kysymykset ja vastausvaih-

toehdot ovat tarkkaan määriteltyjä, (Tuomi 2007, 138.). Haastatteluillamme py-

rimme kuitenkin ensisijaisesti näkövammaisten henkilöiden äänen esille nosta-

miseen, emme niinkään tutkimustulosten aikaansaamiseen. 

 

Ennen kyselylomakkeiden jakamista kerroimme näkövammaisille ja heidän op-

pailleen opinnäytetyöstämme. Kerroimme myös, että kyselyyn vastattaisiin 

opastajan avulla. 

 

Kyselyssä kartoitettiin 

1. Missä seurakunnan toiminnassa näkövammaiset käyvät? 

2. Mikä on hyvää seurakunnan toiminnassa? 

3. Mitä puutteita seurakunnan toiminnassa on? 

4. Miten näkövammaisuus on huomioitu seurakunnassa? 

 

 

Kyselyn vastauksista nousi esille, että kehitysehdotuksia löytyisi kulkuohjeissa, 

tilapäisen avun saamisessa ja seurakunnan toiminnan suunnittelussa. 
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Ikäisteni toiminta sekavaa - - toiminta rikkonaista (74-vuotias nai-
nen) 
 
On toimintaa myös tosi ikäihmisille - - haetaan taksiautolla ja vie-
dään kotiin rapun eteen – on hieno homma! ( 90-vuotias nainen) 
 
Apua saa pyytäessä, ei osata tulla antamaan apua spontaanisti 
(17-vuotias mies) 

 

Kyselyssä tuli esille, että osa tunsi itsensä tervetulleeksi ja hyväksytyksi seura-

kunnassa. Hyvänä pidettiin myös avustajien ja diakoniatyöntekijän toimintaa. 

 

Tuntee itsensä hyväksytyksi ja tervetulleeksi - - Puutteita kulkuoh-
jeissa (53-vuotias nainen) 
 
Hyvät avustajat (yli 55- vuotias nainen) 
 
Seurak. diakonissan toiminta, saa apua ja neuvoja tarvittaessa - - 
Lisää / helposti saatavaa apua tilapäiseenkin avuntarpeeseen(68-
vuotias mies) 

 

 

Haastatteluista nousi lisäksi toive, että näkevät voisivat ottaa rohkeammin kon-

taktia näkövammaisiin ihmisiin ja tulla spontaanisti auttamaan. Kyselyyn osallis-

tuneet henkilöt olivat eri seurakunnista – yksi oli myös Espoon seurakuntayhty-

män ulkopuolelta – ja vastaajien ikä vaihteli, joten vastauksissa esiintyi paljon 

variaatiota, mutta myös ristiriitaisuuksia. 

 

Kyselystä voimme päätellä, että vaikka on olemassa Kirkko kaikille -linjaus, joka 

pyrkii kirkon esteettömyyden takaamiseen jokaiselle, leiriläisten vastauksista tuli 

selville, että se ei ole kuitenkaan täysin toteutunut käytännössä ja esteettömyys 

kehittämisen aiheena on siis ajankohtainen. 

 

 

5.4 Opasvihkon ulkoasun ja sisällön tekeminen 

 

Teimme opasvihkon A5-kokoiseksi, sillä sen kokoista vihkoa on helppo lukea. 

Valitsimme vaalean taustan tekstille. Haluamme tällä viestittää seurakuntien 

työntekijöille, miten pienillä teoilla voi saada suuren muutoksen aikaan ja näkö-
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vammainen tuntee itsensä kohdatuksi ja hänen seurakunnassa käymisensä 

helpottuu. Teimme opasvihkon selkeästi luettavaksi kokonaisuudeksi ja käy-

timme opasvihkossa selkeää kieltä. Opasvihkoon laitoimme opastuskuvia, jotta 

opastaminen helpottuu. 

 

Alkusanoissa tarkoituksenamme on korostaa, että työntekijä voi auttaa näkö-

vammaista henkilöä leimaamatta vamman takia koko ihmistä. Halusimme ottaa 

mukaan näkövammaisuuden määrittelyn, koska on tärkeää, että seurakunnan 

kaikille työntekijöille tulee selkeä kuva siitä, mitä näkövammaisuus on ja mistä 

tunnistaa, että joku ihminen on näkövammainen. Opasvihkon tavoitteena on 

ytimekkyys. Pohja tekstille tuli opinnäytetyömme teoriasta sekä Näkövammais-

ten keskusliiton (NKL:n) opasvihkoista. Persoonallisuutta työllemme antoivat 

näkövammaisten seurakuntalaisten omat mietteet, joita laitoimme opasvih-

koomme, jolloin heidän ajatuksensa tulevat työntekijöiden tietoon. 

 

On tärkeää osata huomioida näkövammainen ihminen ihmisenä, mutta lisäksi 

on tärkeä osata myös opastaa. Näkökulmaksi otimme liikkumisen, sillä kulkemi-

nen on koettu vaikeaksi seurakunnan tiloissa. Lisäksi halusimme kertoa mes-

sussa ja kirkkokahveilla opastamisesta ja antaa käytännön vinkkejä siihen. 

Neuvoja saimme tähän osioon keskustelemalla näkövammaisten ihmisten 

kanssa ja opastamalla heitä. Saimme tietoa myös NKL:n materiaalista Näkö-

vammaisen opastaminen. Opastamisen ei tulisikaan olla ainoastaan vapaaeh-

toisten tehtävänä, vaan työntekijä voi myös olla seurakunnassa oppaana näkö-

vammaiselle henkilölle. Laitoimme opasvihkoomme ohjeita tilankäytöstä, joka 

huomioisi näkövammaisen henkilön niin, että hän voi osallistua muiden kanssa 

samoihin tilaisuuksiin. (Huttunen 2011; leirikyselyn tulokset 2011 ja omat ha-

vainnot 2012.) 

 

Seurakunnan työntekijä kohtaa näkövammaisia ryhmissä ja henkilökohtaisesti. 

Kerromme tässä osiossa yleisesti ihmisen kohtaamisesta huomioiden näkö-

vammaisuuden. Kerromme Avirista lähteenämme käyttäen opasvihkossamme 

yleisimmistä apuvälineistä, joita näkövammaisella ihmisellä voi olla käytössä. 

Seurakunnan työntekijöiden on hyvä tietää millaisia apuvälineitä näkövammai-

nen ihminen käyttää ja mistä voi saada lisätietoa. Tässä on hyvä huomioida 
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mahdollinen opaskoira ja sen tuominen seurakunnan tilaisuuksiin. Lopuksi lai-

tamme vielä vinkkejä lisätietojen saamiseksi, joita voi tarpeen vaatiessa lukea. 

 

 

5.5 Produktion esittely Espoon seurakuntayhtymässä 

 

Esittelimme opasvihkomme PowerPoint-esityksellä Espoon seurakuntayhtymäl-

lä työntekijäkokouksessa 22.10.2012. Päivän teemana olivat huonokuuloisuus 

ja näkövammaisuus osana evankelis-luterilaisen seurakunnan vammaistyön 40-

vuotisjuhlavuotta. Paikalla oli Espoon seurakunnista ja -seurakuntayhtymältä 

diakoniatyöntekijöitä sekä näkö- ja kuulovammaistyön erityistyöntekijät. Paikalla 

oli myös muutama sosiaalityöntekijä ja edustajat Näkövammaisten Keskusliitol-

ta ja kuurojen yhdistykseltä. 

 

Saimme työllemme esittelyaikaa noin 10 minuuttia. Keräsimme tätä varten Po-

werPoint-esitykseen asioita, joita yhteistyöhenkilömme toivoi meidän puhuvan. 

Meitä pyydettiin kertomaan, että teemme opasvihkon näkövammaisten kohtaa-

misesta ja opastusohjeita työntekijöille ja vinkkejä näkövammaisen henkilön 

kohtaamiseen. Emme kertoneet teoriaa näkövammaisuudesta emmekä tilasto-

ja, sillä NKL:n edustaja kertoi niistä. 

 

Opastusohjeista näytimme perusopastusotteen, tuoliin ohjaamisen ja kapeassa 

paikassa kulkemisen. Kerroimme myös jumalanpalveluksessa huomioon otetta-

via opastusohjeita, mutta jätimme ajan puutteen vuoksi kirkkokahveilla opasta-

misen näyttämättä. Haasteena esittelyllemme koimmekin ajan puutteen, sillä 

asiaa olisi ollut paljon suhteessa rajattuun aikaan. PowerPoint-esityksessä, jon-

ka esitimme Espoon seurakuntien työntekijöille, on jonkin verran kirjoitusvirhei-

tä. Otamme niistä opiksi. 
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6 PRODUKTIN JA PRODUKTION ARVIOINTI 

 

 

6.1 Produktista saatu palaute 

 

Esittelimme 22.10.2012 opinnäytetyömme PowerPoint-esityksen avulla Espoon 

seurakuntayhtymälle. Olimme myös tulostaneet opasvihkomme senhetkisen 

version. Keräsimme kyselylomakkeella palautteen kaikilta osallistujilta produk-

timme sisällöstä ja ulkoasusta. Osallistujia oli 20, mutta täytettyjä lomakkeita 

palautui 4 ja suullisen palautteen saimme kahdelta osallistujalta. 

 

Sisällöstä saatu palaute: 

 

Opasvihkon sisältöön toivottiin omaa erillistä lukua näkövammaisen kohtaami-

sesta kahden kesken ja ryhmässä. Opastuskuvia pidettiin hyvinä. Palautteessa 

toivottiin, että opasvihko olisi ollut laadittu käyttämällä enemmän ammatillista 

kieltä puhekielen sijasta. Toivottiin selkeää tieto-osan erottamista opastusosios-

ta. Opasvihkon 20 sivua pidettiin liian pitkänä. Käytännön vinkit koettiin hyviksi 

näkövammaisen kohtaamisessa, mutta toivottiin, että vihkossa kerrottaisiin, 

mistä apuvälineitä voisi saada. Palautteessa tuli esille se, että turhat sanat tulisi 

karsia, esimerkiksi ”siten”, ”että” ym. Suullisena palautteena meille ehdotettiin, 

että kuvaisimme myös heikkonäköisen henkilön kohtaamista, koska heidän mie-

lestä opasvihkomme oli painottunut sokean ihmisen kohtaamiseen. 

 

Ulkoasusta saatu palaute: 

 

Kansilehteen toivottiin värikästä kuvaa ja otsikkoa suuremmaksi. Opasvihkon 

sanottiin olevan kuitenkin "selkeä, kaunis ja havainnollinen". Teksti oli tarpeeksi 

isoa, sitä oli helppo lukea ja eikä yksi sivu ei sisältänyt liikaa tekstiä. Lisäksi toi-

vottiin sivujen 2 ja 3 yhdistämistä. Ulkoasuun toivottiin myös parempaa kontras-

tia tekstin ja värien kanssa. Opasvihkon toivottiin myös olevan pienemmässä 

koossa lukemisen helpottamiseksi. 
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Korjaamme opasvihkoa saamamme palautteen mukaisesti ja mietimme vielä 

miten saamme siitä toimivamman sisältö ja ulkoasu kokonaisuuden. Vihkosta 

toivottiin myös ruotsinkielinen versio Esbo svenska församlingeniin ja sen kään-

tämisen hoitaa Espoon seurakuntayhtymä. 

 

 

6.2 Produktion arviointi 

 

Arvioimme opinnäytetyömme eettisyyttä yleisen etiikan ja tutkimusetiikan näkö-

kulmasta. "Etiikka on systemaattinen yritys ymmärtää oikeaa ja väärää koskevia 

käsityksiä.” Etiikassa tulee myös esille ihmisen moraalikäsitykset, jotka yksilön 

tulee tiedostaa ja olla niihin sitoutunut. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 13.) Eet-

tisyys ilmenee jo aiheen valinnassa ja työn tarkoituksessa, kun työ edistää nä-

kövammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista seurakunnassa. Kerroimme 

ennen haastattelua haastattelun tarkoituksen, kysymyksiin vastaamisen vapaa-

ehtoisuuden ja sen, että haastateltavat pysyvät anonyymeinä opinnäytetyössä. 

Kysyimme haastateltavilta luvan taustakyselyn toteuttamiseen Espoon seura-

kuntien leirillä. Tiedostamme myös haastateltavien vastauksista sen, että niihin 

saattoi vaikuttaa se, että toinen henkilö (opastaja) luki kysymykset ääneen ja 

kirjoitti vastaukset paperille, vaikka tilanne olikin kahdenkeskinen. Täten suorat-

kin lainaukset vastauksista saattavat olla muokkautuneet siten, kuinka opastaja 

on ne ymmärtänyt. (Räsänen, Anttila & Melin 2005, 20–21.) Ketään ei leimata 

näkövamman tai muun sairauden takia. Kysyimme luvan opaskuvien käyttämi-

seen opasvihkossamme Näkövammaisten keskusliitolta ja saimme siihen luvan. 

 

Opasvihkoa tehdessä meillä on eettinen vastuu, sillä annamme opasvihkon ja 

sen sisällöllisen tiedon näkövammaisten ihmisten kohtaamiseen Espoon seura-

kuntayhtymän ja Espoon seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisen käytet-

täväksi. Tietomme tulee olla validia, luotettavaa ja työntekijöitä palvelevaa. Käy-

tämme lähteitä monipuolisesti ja lähteet liittyvät sairaanhoitaja-diakonissan tut-

kintoon. Perustelemme työssämme lähteiden käytön. Työllemme luotettavuutta 

antaa myös se, että työssämme tulee esille meidän omat kokemuksemme nä-

kövammaisten kohtaamisesta sekä näkövammaisten oma ääni esille. 
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Aloittaessamme mietimme opinnäytetyömme tavoitteita. Asetimme työllemme 

tavoitteeksi sen, että opasvihkosta tulee toimiva työväline Espoon seurakun-

tayhtymän ja Espoon seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille näkövam-

maisten kohtaamiseen, jotta näkövammaiset tuntisivat olevansa tervetulleita 

kirkkoon ja seurakunnan toimintaan. Samalla pyrimme lisäämään näkövamma-

tietoisuutta Espoon seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa. 

Perustavoitteenamme oli oppia tekemään produktio ja samalla hankkia lisää 

tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisten henkilöiden luontevasta koh-

taamisesta. Pyrimme lisäämään ammatillista tietoa, jolloin voitaisiin luontevasti 

näkövammaisten ihmisten kohtaamiseen. Halusimme myös harjaantua opasta-

misessa. 

 

Produktin tavoitteiden toteutuminen jää osaksi avoimeksi, sillä emme voi sanoa 

tuleeko opasvihkostamme toimiva työväline Espoon seurakuntayhtymän ja Es-

poon seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoisille näkövammaisten kohtaami-

seen. Toivomme kuitenkin opasvihkon palvelevan Espoon seurakuntien työnte-

kijöitä ja vapaaehtoisia mahdollisimman hyvin. Tämän voi arvioida vain ajan 

kanssa. Opasvihkosta saa tiivistetysti tietoa näkövammaisuudesta ja käytännön 

ohjeita näkövammaisten henkilöiden kohtaamisessa. Ajan myötä opasvihko voi 

herättää mielenkiintoa ja innostaa toiminnan kohdistamista näkövammaisille ja 

rohkaista heidän kohtaamisessaan. Omat tavoitteemme täyttyivät produktiota 

tehdessä siten, että opimme erittäin paljon näkövammaisuudesta ja saimme 

valmiuksia omaan ammatilliseen osaamiseemme sairaanhoitaja-diakonissoina. 

Näkövammaisten kohtaamisesta on tullut meille luontevaa keskusteltuamme 

heidän kanssaan ja opastaessamme heitä. Lisäksi olemme oppineet tekemään 

produktion ja ymmärrämme, miten produktio opinnäytetyönä eroaa laadullisesta 

ja määrällisestä opinnäytetyöstä, mutta on kuitenkin tutkimus. Lisäksi pyrimme 

kuvaamaan näkövammaisia tavallisina ihmisiä tuodessamme esille heidän arjen 

haasteita ja vaikeuksia. 

 

Mietimme jatkotutkimusaiheita liittyen opinnäytetyöhömme. Mielenkiintoista ja 

tärkeää olisi tutkia miten opasvihko on otettu käyttöön ja toimiiko se Espoon 

seurakuntayhtymän ja Espoon seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisen 
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työssä. Toisaalta voisi tutkia sitä miksi näkövammaiset nuoret osallistutat niin 

vähän seurakunnan toimintaan. 

 

 

6.3 Produktion haasteet 

 

Haasteena koimme produktion luonteen, että opinnäytetyömme ei edusta laa-

dullista eikä määrällistä tutkimusta, mutta kuitenkin siinä tulee näkyä tutkiva 

työote. Koimme myös Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010 -oppaan produktio-

osoion olevan vaikeaselkoinen. Vaikeaa oli opasvihkon lukujen jäsentely sekä 

sisällysluettelon tekeminen A5-kokoiseen opasvihkoomme, sekä se, miten sai-

simme produktin ja produktion kommunikoimaan keskenään. Aluksi produkti-

omme oli sisällöllisesti erillään produktista. 

 

Produktiossa vaikeaa on ollut ajankäytön oikeanlainen hallinta, koskien suunnit-

teluun ja kirjoittamiseen käytettyä aikaa. Opinnäytetyö on kummallekin meistä 

ensimmäinen, emmekä osanneet arvioida kuinka paljon aikaa tulisi menemään 

opinnäytetyön tekemiseen. Ajankäytön hallinnan teki vaikeaksi myös se, että 

lopullinen aiheen valinta vei aikaa, vasta vuonna 2011 valitsimme nykyisen ai-

heen. 

 

Koimme aluksi haasteena sen, että löysimme tietoa paljon näkövammaisuudes-

ta ja monia tutkimuksia on tehty näkövammaisuuteen liittyen. Lähdimme käsitte-

lemään aihetta kohtaamisen kannalta, mutta mietimme, onko työllämme käy-

tännössä suurta hyötyä, sillä Näkövammaisten Keskusliitolla on ohjeita ja opas-

vihkoja näkövammaisuudesta ja näkövammaisen henkilön kohtaamisesta. 

Ajankohtaisia tutkimuksia kuitenkaan näkövammaisen kohtaamisesta ei ollut. 

Suurin osa tutkimuksista oli pro graduja ja opinnäytetöitä, ja kun löytyi suomen-

kielisiä väitöskirjoja näkövammaisuusaihetta koskien, nämä olivat melko vanho-

ja. Loppusuoralla löysimme kuitenkin ajankohtaisempia tutkimuksia, joista toi-

nen oli Iso-Britanniasta. 

 

Opinnäytetyöprosessissa haastavaa on ollut pysyä aiheessa ja linkittää se arjen 

elämään. Haastavaksi koimme myös kieliasun, sillä kirjoitamme helposti puhe-
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kielellä tekstin. Opinnäytetyön sisällysluettelo ja otsikot ovat myös olleet jatku-

van muutoksen kohteena. Haasteena työllemme oli lisäksi opastaminen, sillä 

Elena oli ensimmäistä kertaa opastamassa näkövammaista. Terhille opastami-

nen oli tuttua ennestään. 
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7 POHDINTA 
 

 

7.1 Sairaanhoitaja-diakonissan ammatillinen näkökulma 

 

Koska olemme tulevia sairaanhoitaja-diakonissoja, meille tulee olemaan tärke-

ää ammattieettinen toiminta työssämme. ”Ammattietiikka tarkoittaa ammattialan 

yhteistä systemaattista näkemystä siitä, millainen ammatillinen toiminta on oi-

keaa ja hyvää ja millainen puolestaan väärää ja pahaa.” Tämä näkemys tulee 

esille esimerkiksi sairaanhoitajan ja diakoniatyöntekijän eettisissä ohjeissa. Li-

säksi ammattikunnalla on muitakin sääntöjä. Ammattieettisten ohjeiden olemas-

saolo kertoo millaista ammatillista toimintaa pidetään hyväksyttynä ja millaista 

tulee välttää. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 13.) 

 

Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa, kuten meidän produktiossammekin tulee 

esille tärkeimpänä ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Ter-

veyden edistäminen on osa näitä eettisiä ohjeita. Ammattietiikkaan kuuluu li-

säksi tietojen salassapitovelvollisuus ja muiden ammattiryhmien kunnioitus. 

Työntekijän on päivitettävä ammattiosaamistaan työn ohella. On tärkeää toimia 

Suomen perustuslain säännösten mukaisesti, jotka koskevat muun muassa ih-

misten perusoikeuksia ja potilaan asemaa ja oikeuksia. Eettisten ohjeiden mu-

kaan nämä takaavat asiakkaille oikeuden elämään, henkilökohtaiseen vapau-

teen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Jokaisen tulee saada riittävät sosi-

aali- ja terveyspalvelut. (Lindqvist 2001, 5–6.) 

 

Koska saamme myös pätevyyden kirkon työntekijöiksi, tarkastelemme myös 

diakoniatyön eettisiä ohjeita. Diakoniatyössä on tärkeää kunnioittaa ihmisiä 

keskenään tasavertaisina Jumalan luomina olentoina. Diakoniatyöntekijän tulee 

olla ammatillisesti luotettava ja rehellinen. Hänen tulee kunnioittaa jokaisen ih-

misen uskontoa, kulttuuria ja mielipidettä. Tärkeää on myös, että diakoniatyön-

tekijä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja puolustaa sen heikoimpia 

jäseniä. (Diakoniatyöntekijöiden liitto ry 2001.) 
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Sairaanhoitaja-diakonissan näkökulmasta opinnäytetyöprosessi on auttanut 

meitä tulevaa ammattiamme varten ja kehittämään työelämää produktimme 

avulla. Jos produkti saavuttaa Espoon seurakuntien työntekijät, se voi lisätä 

kunnioittavaa kohtaamista näkövammaisia henkilöitä kohtaan. Näin olemme 

omalta osaltamme mukana edistämässä ihmisoikeuksien toteutumista. Olemme 

kasvaneet produktiota tehdessämme ammattitaitoisemmiksi sairaanhoitaja-

diakonissioiksi lisäämällä omaa näkövammatietoisuutta ja käytännön kokemus-

ta opastaessamme näkövammaisia. Samalla olemme laajentaneet näkemys-

tämme seurakuntien erityisdiakoniatyöstä. Tämän avulla meidän on hyvä lähteä 

työelämään valmistuttuamme, vaikkain koko ajan joudumme kehittämään taito-

jamme ja päivittämään tietojamme. 

 

 

7.2 Opinnäytetyön oman oppimisprosessin pohdinta 

 

Löysimme tämän opinnäytetyön aiheen Diakonia-ammattikorkeakoulun aiheväli-

tyspankista. Tämä on Espoon seurakuntayhtymän tilaama opinnäytetyö ja val-

miiksi rajattu aihe. Tässä työssä meillä yhdistyvät diakoninen ja sairaanhoidolli-

nen ulottuvuus. 

 

Olemme oppineet teoriaosuutta tehdessämme, että näkövammaisuus voi olla 

synnynnäinen asia tai että tapaturman aiheuttama. Lisäksi olemme huoman-

neet, että näkövammaisuus ei ole yhteiskunnassa kovinkaan paljon esillä, ja 

ettei siitä puhuta paljon. Enemmän pinnalla ovat esimerkiksi dementia ja mie-

lenterveysongelmat, mitkä ovat nekin tärkeitä ja ajankohtaisia. Tämän takia 

olimme innoissamme, kun kuulimme keväällä 2012 Punaisen ristin kiinnostuk-

sesta opinnäytetyötämme kohtaan sekä mahdollisuudesta esitellä työ kaikille 

Espoon seurakunnille. Koimme opasvihkon laajan esittelyn tärkeäksi, koska 

aiheemme on ajankohtainen ja liittyy ihmisoikeuksiin. Opinnäytetyönämme kehi-

tämme opasvihkon, jonka avulla näkövammaiset voivat tulla kohdatuiksi vielä 

paremmin Espoon seurakuntayhtymän ja Espoon seurakuntien toiminnassa. 

 

Kuitenkin syksyllä 2012 sopiessamme lähemmin työn esittelyaikatauluista meil-

le kuitenkin kerrottiin, että esittelisimme opasvihkon Espoon seurakuntayhtymäl-
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lä kokouksessa, eikä työn esittelemisestä erikseen seurakunnille tai Punaiselle 

ristille ollut mitään puhetta. Koimme sen vähentävän työmme saavutusmahdol-

lisuuksia ja petyimme. Toivomme kuitenkin, että opasvihkon avulla näkövam-

maisen henkilön kohtaaminen tulee luontevammaksi, ettei sitä pelätä tai vältel-

lä. Koulun opettajat ja opinnäytetyömme työelämäyhteistyötaho ovat tukeneet 

meitä opinnäytetyön toteutumisessa. Lisäksi olemme saaneet neuvoja kirjaston 

informaatikolta lähteiden etsinnässä. 

 

Kumpikin meistä oppi näkövammaisten leirillä erilaisia asioita, jotka kehittävät 

meitä ihmisinä. Opimme myös huomioimaan näkövammaisen henkilön koko-

naisvaltaisesti. Elena oppi leirillä lisää Kristuksen rakkaudesta ihmistä kohtaan 

ja tuli varmemmaksi opastajaksi. Elenasta leiri oli hyvin organisoitu ja järjestetty. 

Elena huomasi näkövammaisten olevan ihania ihmisiä, heidän kohtaamistaan ei 

tarvitse pelätä. Hän huomasi, että opastaminen ei ole ”salatiedettä”, vaan itse 

asiassa mukavaa, mutta tarkkaa, koska opas toimii näkövammaisen silminä. 

 

Terhillä on näkövammainen ystävä, ja opastaminen oli siksi ennen leiriä jo tullut 

tutuksi. Hän sai leiriltä varmuutta ja rohkeutta toisen vieraan ihmisen kohtaami-

seen ja ohjaamiseen ja oppi myös uutta haavan hoidosta. 

 

Opimme yhdessä opinnäytetyötä tehdessämme pitkämielisyyttä ja kärsivälli-

syyttä toisia ihmisiä kohtaan. Tähän liittyy ennen kaikkea muuttuviin tilanteisiin 

ja aikataulujen vaihtuvuuteen sopeutuminen. 

 

 

7.3 Yhteistyö työyhteistyötahon kanssa ja opinnäytetyön tekijöiden välillä 

 

Yhteistyö Espoon seurakuntayhtymän kanssa on sujunut hyvin, Ohjaajamme 

diakonissa Huttunen on ollut innostunut aiheesta ja motivoitunut olemaan mu-

kana opinnäytetyöprosessissa. Olemme tavanneet usein opinnäytetyön ohjauk-

sen merkeissä. Saimme myös sovittua yhteisen palaverin Huttusen ja ohjaavien 

opettajien kanssa. Koimme sen tärkeäksi, sillä niin pystyimme kaikki keskuste-

lemaan työn kulusta. Työn loppuvaiheessa meillä oli epäselvyyttä siitä miten 

työmme etenee yhteistyötahon puolelta. Saimme kuitenkin sovittua opasvihkon 
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esittelyn Espoon seurakunnille. Olemme saaneet paljon materiaalia Huttuselta 

ja saaneet konkreettisesti tutustua näkövammaisiin ihmisiin ja opetella opasta-

mista. 

 

Parityöskentelymme on sujunut hyvin eikä meillä ole ollut ristiriitoja siinä mitä 

työhön kirjoitetaan. Valitsimme työn aiheen yhteisymmärryksessä. Olemme työ-

tä tehdessä pystyneet jakamaan työtä niin, että kummallekin tulee tasapuolises-

ti kirjoittamista. Olemme myös keskustelleet näkövammaisuusteemasta. Olem-

me pystyneet puhumaan tunteista, joita opinnäytetyömme tekeminen herättää. 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haasteista huolimatta hauskaa ja olemme 

nauraneet sen äärellä. 
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1. ALKUSANAT 

 

Suomessa näkövammaisuus lisääntyy, kun väestö elää pidem-

pään. Tästä syystä on hyvä huomioida, että erityisesti ikääntyvil-

lä näkö heikkenee. Näkövamma ei kuitenkaan katso aina ikään. 

 

Teimme opasvihkon seurakunnan työntekijöille, jotta he voisivat 

saada jokapäiväiseen työhönsä nopeasti tarvittavaa tietoa ja 

opastusohjeita kohdatessaan näkövammaisia henkilöitä. Näin 

työntekijä auttaa näkövammaisia osallistumaan seurakunnan 

toimintaan tasavertaisena seurakuntalaisena. Kirkkohallitus on 

2012 syksyllä julkaissut uuden Saavu – Kirkon saavutettavuus-

ohjelman, joka käsittelee saavutettavuutta erityisesti vammaisten 

ja viittomakielisten ihmisten kannalta. Se löytyy Suomen ev.lut. 

kirkon sivuilta www.sakasti.evl.fi/saavutettavuus sivuilta Saavu 

– Kirkon saavutettavuusohjelma. 

 

 

 

 Elena Juvonen 

 juvonenelena@hotmail.com 

 Terhi Somersalo 

 hopska@hotmail.com 

 Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 Opinnäytetyö 2012 

http://www.sakasti.evl.fi/saavutettavuus
mailto:juvonenelena@hotmail.com
mailto:hopska@hotmail.com
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2. NÄKÖVAMMAISUUS 

 

 

2.1 Mistä näkövammaisen ihmisen tunnistaa?  

 

Näkövammainen ihminen voi olla heikkonäköinen tai sokea. 

Hän liikkuu tukikepin, valkoisen kepin tai opaskoiran kanssa 

(koiran valjaissa tunnusmerkki). 

 

Valkoisella kepillä näkövammainen tunnustelee edessään olevaa 

maastoa ja huomaa esteet. Opaskoira on parempi opas kuin val-

koinen keppi yksistään, mm. siksi, että koira ilmoittaa esteistä 

pysähtymällä, myös esim. suojatien kohdalla. On hyvä muistaa, 

että opaskoira saa olla messuissa. Opaskoira on silloin töissä 

eikä aiheuta häiriötä. 

 

Näkövammaisuuden määrittelee lääkäri näöntarkkuuden perus-

teella, normaalisti se on 1,0 tai enemmän. Ihminen on näkö-

vammainen siitä alkaen, kun paremman silmän näöntarkkuus 

on 0,3. Sokeuden rajaksi on määritelty 0,05 näöntarkkuus. 
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2.2 Mikä aiheuttaa näkövammaisuutta?  

 

 

Silmänpohjan ikärappeumassa (=kaaviossa  

makuladegeneraatio) näöntarkkuus heikkenee ja lukeminen vai-

keutuu. 

 

Perinnöllinen retinitis aiheuttaa näkökentän kaventumista ja se 

aiheuttaa hämäräsokeutta. Ihminen tulee häikäisyalttiiksi. Sa-

malla värinäkö ja kontrastiherkkyys heikentyvät, mutta lukemi-

nen voi olla mahdollista. Ongelmaksi retinitiksessä tulee työs-

kentely hämärässä ja pimeässä. 

 

Glaukooma on hitaasti etenevä krooninen näköhermon sairaus, 

jossa näköhermo tuhoutuu vähitellen. Riski tähän kasvaa 40 

ikävuoden jälkeen, mutta aiheuttajaa ei tiedetä. Glaukooma vai-

keuttaa päivän askareista suoriutumista. 
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Diabeteksen aiheuttama verkkokalvo-sairaus on teollisuus-

maissa työikäisten sokeutumisen tavallisin syy. Diabeteksen 

aiheuttamat silmäongelmat ilmenevät hitaasti. Lievät muutokset 

heikentävät värien erottamiskykyä. Pitkälle edenneenä liikku-

misnäkö pysyy, mutta lukemiseen tarvitaan apuvälineitä. 

 

Näkövammaisuutta aiheuttavat myös erilaiset silmätulehduk-

set, jos niitä ei hoideta ajoissa, taikka keskosuus (silmän kehit-

tyminen jää vajaaksi). Muut 22 % kaaviossa sisältää useita, mut-

ta harvinaisempia sairauksia. 
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3. MITEN HUOMIOIN NÄKÖVAMMAISEN 

 

 

3.1 Perusopastaminen 

 

Perusopastamiseen kuuluvat ovesta kulkeminen, perusopas-

tusote, opastaminen tuoliin, opastaminen kapeissa paikoissa ja 

portaissa. 

 

Näkövammaisen saapuessa seurakunnan ovelle kirkon työnteki-

jä toivottaa hänet tervetulleeksi taputtamalla hänen olkapää-

tään, esittelemällä itsensä ja tarjoamalla opastamisapua. 

Ovesta mennään sisälle niin, että työntekijä aukaisee oven. 

Sitten hän osoittaa vapaalla ”opastuskädellä” näkövammaiselle 

oven kahvan, johon näkövammainen tarttuu, kulkee oppaan ta-

kana ja sulkee oven perässään. Opas kulkee aina näkövammai-

sen edellä. 
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Perusopastusotteessa opastava vapaaehtoinen tai seurakunnan 

työntekijä tarjoaa käsivartensa, johon opastettava tarttuu kiinni 

kyynärpään yläpuolelta. Näkövammaiselle lapselle tarjotaan 

sormi tai ranne, josta lapsi ottaa kiinni. 

 

(kuvaaja Peter Forsgård/ Näkövammaisten Keskusliiton arkisto, 

saatu lupa.) 

 

 

Kun opastaa tuoliin, opas kertoo, onko tuoli jotenkin erityinen 

(penkki, jakkara, onko pöydän ääressä, onko esteitä lähellä). 

Takaa tultaessa opas vie ”opastuskäden” tuolin selkänojalle. 

Edestä lähestyessä opas ohjaa näkövammaisen mahdollisimman 

lähelle tuolin etureunaa. 
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(kuvaaja Peter Forsgård/ Näkövammaisten Keskusliiton arkisto.) 

 

 

Seurakunnassa voit joutua kulkemaan kapeissa paikoissa opas-

tettavan kanssa. Tällöin seurakunnan työntekijä ilmaisee lähes-

tyvän kapean paikan viemällä ”opastuskäden” selkänsä taakse. 

Tällöin opastettava tietää kulkea oppaan takana. 

 

(kuvaaja Peter Forsgård/ Näkövammaisten Keskusliiton arkisto.) 
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Jos opastat näkövammaista portaissa, niin lähestyt portaita koh-

tisuorasti ja kerrot portaiden suunnan (ylös vai alas). Ylösmen-

täessä opas pysähtyy portaiden ensimmäiselle askelmalle ja 

osoittaa kaiteen ”opastuskädellään”. Opas kulkee yhden rappu-

sen edellä ja portaiden loppuessa tasanteelle noustessa opas ot-

taa yhden selkeän askeleen ja pysähtyy. Alas tullessa opas osoit-

taa kaiteen ”opastuskädellään” ja laskeutuu ensimmäisen askel-

man. 

 

(kuvaaja Peter Forsgård/ Näkövammaisten Keskusliiton arkisto.) 

 

 

3.2 Jumalanpalveluksessa ja kirkkokahveilla opastami-

nen 

 

Oppaan tulee kysyä Jumalanpalveluksen alkaessa haluaako 

näkövammainen pistevirsikirjan käyttöönsä ja hakea se. Hyvä 

on etsiä myös virret valmiiksi näkövammaiselle. Jos näkövam-

mainen näkee, mutta näkö on heikentynyt, on hyvä huolehtia 
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siitä, että hän saa virret ja laulut isoilla kirjaimilla. Tämän voi 

tehdä etukäteen suurentamalla ja tulostamalla evl.fi -sivulta lau-

lettavat virret (fonttikoko esim. 22 tai 24). Toinen vaihtoehto on 

sanoa virren edellä lauseet ääneen, jotta näkövammainen voi 

laulaa mukana, esim. pistevirsikirjojen puuttuessa. 

 

Kirkonpenkkiin opastettaessa seurakunnan työntekijä lähtee 

tuolirivin päästä sivuttaisaskelin liikkeelle, kohti vapaita paikko-

ja. Opas ja näkövammainen pitävät tässä sormillaan toisistaan 

kiinni. Poistuttaessa opas kulkee jälleen edellä. On hyvä myös 

kertoa, milloin seurakunta nousee seisomaan ja milloin istuudu-

taan. Näin vältytään noloilta tilanteilta. 

 

Ehtoollisen aikaan näkövammaiselta kysytään, haluaako hän 

ehtoollisen ja haluaako hän, että se tuodaan penkkiin vai men-

näänkö hakemaan se. Jos ehtoollinen otetaan vastaan alttarilta, 

opas kulkee edellä ohjaten opastettavan polvistumaan ehtoolli-

selle. Opas antaa viinipikarin opastettavalle ja kehottaa häntä 

ojentamaan kätensä vastaanottamaan ehtoollisleivän. 

 

Jumalanpalveluksen jälkeen, kirkkokahvilla opastettaessa nä-

kövammaiselle kuvaillaan mitä on tarjolla. Pöydän ääressä nä-

kövammaiselle on hyvä kertoa missä kohtaa lautasella syötävät 

ovat. Esimerkiksi ”keksit ovat kello 8:n kohdalla”. Jos syödessä 

sattuu vahinko, esim. kakkua putoaa puserolle, asiasta on hyvä 
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kertoa kohteliaasti ja näin ei nolata näkövammainen. Asian voi 

hoitaa neuvomalla näkövammaista henkilöä itse pyyhkimään 

tahra pois (pitää kertoa, missä se on). 

 

Opastus sujuu parhaiten yhteistyöllä. Näkövammainen osaa par-

haiten neuvoa sinua opastamaan! Älä epäröi ottaa kontaktia nä-

kövammaiseen henkilöön! 

 

 

3.3 Tilan käyttö 

 

Opastamisen lisäksi on tärkeää huomioida seurakunnan sisä- ja 

ulkotilojen esteettömyys. 

Ota nämä asiat huomioon: 

- Käytä oikeanlaista valaistusta (ei häikäiseviä valoja) 

- Käytä selkeitä värejä. Muun muassa suuret selkeät värikont-

rastit ovat hyödyksi hahmottamiselle. Esimerkiksi kirkkaankel-

tainen ja oranssi eivät ole sopiva väriyhdistelmä. 

- Huomioi opasteet niin, että näkövammainen ei kompuroi. 

Opasteiden tulee sijaita sopivalla etäisyydellä ja korkeudella 

kiinteistöstä. Selkeät symbolit ilmaisevat, missä esimerkiksi wc 

sijaitsee. 

- Seurakunnan piha-alueella tulee mahdollistaa taksien ja mui-

den autojen esteetön kulku seurakunnan rakennusten läheisyy-

teen. 
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- Hautausmailla tulee huolehtia esteettömistä kulkuväylistä ja 

seurakunnan työntekijöiden tulee asettaa kynttilät niin, ettei nä-

kövammainen henkilö polta vahingossa itseään. 

- Talvikunnossapitoon on näkövammaisten seurakuntalaisten 

kannalta kiinnitettävä erityistä huomiota (hiekoitus, lumenluon-

ti). 
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4. YKSILÖKOHTAAMINEN JA KOHTAAMINEN RYH-

MÄSSÄ 

 

Seurakunnan työntekijän on hyvä esitellä itsensä jokaiselle ryh-

män jäsenelle henkilökohtaisesti esim. ovella seurakunnan ker-

hoon tullessa. Ryhmässä kaikille annetaan sama määrä aikaa 

esitellä itsensä ja puheenvuorot yritetään jakaa niin, että jokai-

nen saa tuotua esiin omat mielipiteensä. Ryhmässä on tärkeää 

huomioida jokaisen näkövammaisen henkilön opastustarve ja 

tarjota mahdollisuus piste / selkomateriaaliin. 

 

Toimintaa suunnitellessa on hyvä hyödyntää erilaisia tuoksuja ja 

materiaaleja, sillä kaikkien aistien maksimaalinen käyttö antaa 

kokonaisvaltaisemman kokemuksen. Huomioi kuitenkin ryhmä-

läisten mahdolliset tuoksu- / materiaaliallergiat. Yksilökohtaa-

misessa pätevät samat asiat kuin ryhmäkohtaamisessakin. Kai-

kessa näkövammaisen kohtaamisessa on erittäin tärkeää, että 

puhutaan suoraan näkövammaiselle henkilölle, ei hänen oppaal-

leen, sillä näkövammainen kuulee ja ymmärtää puheen samalla 

tavalla kuin näkeväkin. Kohtaamisessa ei tarvitse myöskään 

pelätä käyttää sanoja ”hauska nähdä” tai ”näkemiin”. 

Yksilökohtaaminen ei eroa ryhmäkohtaamisen periaatteista, eli 

näkövammaiselle ihmiselle puhutaan suoraan ja esitellään itsen-

sä. Kahdenkeskisessä tapaamisessa seurakunnan työntekijä voi 

itse opastaa ja kohtaaminen on läheisempää. 



14 
 

Jos poistuu paikalta, on tärkeää kertoa se ja myös kuinka kauan 

on pois. Tämä on huomionarvoista, vaikka näkövammaisella 

olisi opastaja mukana. 
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5. NÄKÖVAMMAISTEN SEURAKUNTALAISTEN MIET-

TEITÄ SEURAKUNNAN TOIMINNASTA 

 

 ”Tunnen itseni hyväksytyksi ja tervetulleeksi” 

 ”Hyvät avustajat” 

 ”Seurak. diakoniatyöntekijän toiminta, saa apua ja 

neuvoja tarvittaessa” 

 ”Lämmin tunnelma” 

 ”On toimintaa myös tosi ikäihmisille - - haetaan 

taksiautolla ja viedään kotiin rapun eteen – on hieno homma!” 

 

 ”Puutteita kulkuohjeissa” 

 ”Lisää / helposti saatavaa apua tilapäiseenkin 

avuntarpeeseen” 

 ”Ikäisteni toiminta sekavaa - - toiminta rikkonais-

ta” 

 ”Puutteita yksilön huomioimisessa” 

 ”Apua saa pyytäessä, ei osata tulla antamaan apua 

spontaanisti” 
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6. APUVÄLINEET 

 

Näkövammainen käyttää mm päivittäisiä askareita helpottavia 

apuvälineitä, muun muassa kodinhoitovälineitä. Lisäksi on myös 

tiedonsaantia ja tarkkaa näkemistä helpottavia apuvälineitä. Nii-

hin kuuluvat asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet, 

esimerkiksi pöytävalaisimen kohdevalo. On myös olemassa ran-

nekelloja ja herätyskelloja, jotka puhuvat tai joissa on piste- tai 

selkotaulu. 

 

Edellisten ryhmien lisäksi näkövammaisen on mahdollista 

hankkia hoidon apuvälineitä. On myös vapaa-aikaan liittyviä 

apuvälineitä, kuten elektroniset Daisy-soittimet ja matkapuheli-

mien puheohjelmat. 
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7. VINKIT LISÄTIETOJEN SAAMISEKSI 

 

Espoon seurakuntien näkövammaistyö 

Diakonissa Tarja Huttunen 

Espoon seurakuntayhtymä 

Puh. (09) 8050 2340, 040 734 7715 

tarja.huttunen@evl.fi 

Kirkkokatu 1 / PL 200, 02771 ESPOO 

 

Näkövammaisten keskusliitto ry 

Yhdistys edistää näkövammaisten ihmisten oikeuksien toteutu-

mista ja on Suomessa näkemisen asiantuntija. 

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, 

Marjaniementie 74, Itäkeskus Helsinki. 

PL 30, 00030 Iiris. 

Puh. (09) 396 041 

nkl@nkl.fi 

 

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry (HUN) 

Yhdistys sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten ihmisten oma 

järjestö, joka toimii Uudenmaan maakunnan alueella. HUN on 

Näkövammaisten Keskusliiton suurin jäsenyhdistys. 

Palvelu- ja toimintakeskus Iiris 

Postiosoite: PL 60, 00030 IIRIS 

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

mailto:nkl@nkl.fi
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www.hun.fi, toimisto@hun.fi 

Puh. (09) 396 041 (vaihde) 

 

Celia-kirjasto 

Tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esi-

merkiksi äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. 

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, 

(Iiris-talo), 2. krs, Itäkeskus Helsinki. 

Postiosoite: Celia-kirjasto, 

Asiakaspalvelu, PL 20, 00030 IIRIS 

Lainaaminen, neuvonta ja ilmoittautumiset: 

Suomeksi (09) 2295 2200, palvelut@celia.fi 

Ruotsiksi (09) 2295 2230, tjanster@celia.fi 

Faksi: (09) 2295 2295 

 

Sokeain ystävät ry 

Säätiömäinen yhdistys, joka myöntää 

taloudellista tukea suoraan näkövammaisille 

ja sokeille yksityishenkilöille. 

Petaksentie 2-4, 00630 Helsinki 

Puh. (09) 761 176 

info@syry.fi 

  

mailto:info@syry.fi
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LÄHTEET 

 

Apuvälinemyymälä Aviris 2011. Näön välineet. Näkövammais-
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Huttunen, Tarja 2011. Henkilökohtainen tiedonanto. 

Näkövammaisten keskusliitto ry. www.nkl.fi. 

  

http://aviris.nkl.fi/fi/etusivu
http://www.nkl.fi/
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Liite 2: Työntekijäkokouksissa esitetty PowerPoint-esitys 

Dia 1 

 

 

Dia 2 

Taustalla oma mielenkiinto näkövammaisteemaa 

kohtaan, ammatillinen oppiminen. 

 Espoon seurakuntayhtymästä  tuli tarve 

opasvihkon tekemiselle ja työmme aihe on 

tilattu.  

Suomessa näkövammaisuus lisääntyy, kun aina 

ikääntyvä väestö elää pidempään. 
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Dia 3 

 Kaikki seurakunnan työntekijät  voivat 
saada  opasvihkosta jokapäiväiseen 
työhönsä nopeasti tarvittavaa tietoa ja 
opastusohjeita kohdatessaan 
näkövammaisia henkilöitä. 

 Näin työntekijät auttavat näkövammaisia 
osallistumaan seurakunnan toimintaan 
ilman leimautumisen tai syrjäytymisen 
riskiä.

 

 

 

Dia 4 

 Teimme kesällä 2011  Espoon 
seurakuntayhtymän  näkövammaisten leirillä 
kyselyn.

 Kyselyssä  kartoitimme näkövammaisten 
kokemuksia seurakunnan toiminnasta . 

 Kehitysehdotuksia seurakunnille:

 ”Puutteita yksilön huomioimisessa”

 ”Apua saa pyytäessä, ei osata tulla antamaan 
apua spontaanisti”
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Dia 5 

 Puutteita kulkuohjeissa”

 ”Ikäisteni toiminta sekavaa - - toiminta 

rikkonaista”

 ”Lisää / helposti saatavaa apua tilapäiseenkin 

avuntarpeeseen”

 

 

 

Dia 6 

 Tervehdi näkövammaista taputtamalla hänen

olkapäätä, esittelemällä itsensä ja

tarjoamalla opastamisapua.

Perusopastusotteessa opastava

vapaaehtoinen tai seurakunnan työntekijä

tarjoaa käsivartensa, johon opastettava

tarttuu kiinni kyynärpään yläpuolelta.
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Dia 7 

 Näkövammaiselle lapselle tarjotaan

sormi tai ranne, josta lapsi ottaa kiinni

 Kun opastaa tuoliin, opas kertoo, onko

tuoli jotenkin erityinen .Takaa tultaessa opas 
vie  ”opastuskäden” tuolin selkänojalle.

Edestä lähestyessä opas ohjaa

näkövammaisen mahdollisimman 

lähelle tuolin etureunaa.

.

 

 

 

Dia 8 

 Kapeissa paikoissa opastettaessa Tällöin 

seurakunnan työntekijä ilmaisee lähestyvän 

kapean paikan viemällä”opastuskäden” 

selkänsä taakse. Tällöin opastettava tietää 

kulkea oppaan takana.
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Dia 9 

 Muista Jumalanpalveluksessa kysyä :
 Tarvitseeko näkövammaisen 

pistevirsikirjan ja hae se hänelle. Etsi virret 
valmiiksi hänelle.

 Jos näkövammaisen näkee, mutta näkö  on 
heikentynyt on hyvä huolehtia siitä, että 
hän saa virret ja laulut isoilla kirjaimilla. 
Tämän voi

 tehdä etukäteen suurentamalla ja
 tulostamalla evl.fi -sivulta laulettavat 

virret. 

 

 

 

Dia 10 

 Kerro milloin noustaan messun aikana ylös ja 
milloin istutaan, näin vältytään noloilta 
tilanteilta.

 Kysy haluaako näkövammainen ehtoolliselle, 
tuodaanko se penkkiin vai haetaanko se.  Jos 
ehtoollinen otetaan vastaan alttarilta, opas 
kulkee edellä ohjaten opastettavan 
polvistumaan ehtoolliselle. Opas antaa 
viinipikarin opastettavalle ja kehottaa häntä 
ojentamaan kätensä vastaanottamaan 
ehtoollisleivän.
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Dia 11 

Lisävinkit näkövammaisten kohtaamiseen:

 Näkövammainen yleensä toimivat muut aistit 
(esim. tunto ja kuulo)

 Näkövammaiselle voi puhua kuten kenelle 
tahansa muullekin hänen iän mukaisesti  ja 
hänelle voi sanoa ”hauska nähdä” tai ”nähdään 
taas”.  

 Papeille rohkaisuksi, että näkövammainen ei 
loukkaannu, jos saarnassa puhutaan 
hengellisestä sokeudesta.

 Opastamisen oppii parhaiten yhdessä 
näkövammaisen kanssa, hän tietää parhaiten 
miten juuri häntä on mukava opastaa

 

 

 

Dia 12 

 Opastamista ei tarvitse pelätä. Jos 
näkövammaisen kohtaa tavallisena 
ihmisenä Jumalan rakkaudella, niin pienet 
mokat eivät haittaa. 

 ROHKEASTI VAIN OPASTAMAAN!
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Dia 13 

Näkövammaisten keskusliitto ry

 Yhdistys edistää näkövammaisten

 ihmisten oikeuksien toteutumista ja

 on Suomessa näkemisen asiantuntija.

 Näkövammaisten palvelu- ja

 toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74,

 Itäkeskus Helsinki.

 PL 30, 00030 Iiris.

 Puh. (09) 396 041

 nkl@nkl.fi


 

 

 

Dia 14 

Sokeain ystävät ry

 Säätiömäinen yhdistys, joka myöntää

 taloudellista tukea suoraan näkövammaisille

 ja sokeille yksityishenkilöille.

 Petaksentie 2-4, 00630 Helsinki

 Puh. (09) 761 176

 info@syry.fi



 Erityisrippikoulut, ev.lut. kirkko

 Näkövammaisten rippikoulut, vammaistyön 
sihteeri

 Puh. (09) 180 2302
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Dia 15 

s

KIITOS JA SIUNAUSTA 
TYÖHÖNNE!

 


