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This thesis aimed at finding out and describing the need for peer support for 
visually impaired people in the congregation. The thesis was implemented in 
cooperation with the Congregation of Rauma and its department for diaconal 
work and as well with visually impaired young people from Kainuu. This thesis 
is case-based and partially generalizable to other congregations. The data was 
collected from research, literature, internet publications and interviews of pro-
fessionals related to the thesis topic. 
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 JOHDANTO 

 

 

Vertaistuki on samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kokemusten jaka-

mista. Se on kertomista ja kuuntelemista. Monelle vertaistuki on varsin tärkeää 

sekä kokemuksena ja apuna merkittävä. Erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa ih-

minen voi jakaa kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ver-

taistuen kautta voi saada tietoa, tukea ja toivoa, virikkeitä ja vaihtelevuutta elä-

mään sekä uusia ystäviä. (Terveyskylä. Mitä on vertaistuki; Terveyskylä. Mitä 

vertaistuesta saa; Helsingin yliopisto. Vertaistuki.) 

 

Vaikka harvemmin enää sairaudet vievät näköä tai lapsia syntyy näkövamman 

kanssa, kuitenkin väestö ikääntyy ja myös näkövammautuu. On tärkeää tietää 

näkövammaisuudesta sekä siitä, mitä vertaistuki vammautuneelle on. 

 

Opinnäytetyömme on näkövammaisten vertaistukityön tarpeen selvittämisestä 

seurakunnassa. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Rauman seurakunnan 

diakoniatyön ja siellä erityisesti Rauman seurakunnan näkövammaisten ker-

hon kanssa sekä Kainuussa asuvien näkövammaisten nuorten kanssa. Haas-

tattelimme aiheesta Rauman seurakunnan näkövammaisten kerhon kävijöitä 

näkövammaisten leirillä heinäkuussa 2019. Myöhemmin syksyllä haastatte-

limme kahta Kainuulaista näkövammaista nuorta. 

 

Rauman seurakunnan näkövammaisten kerho on hiipumassa pois kävijöiden 

vanhetessa. Missä nuorempi sukupolvi on ja miten heidät saataisiin mukaan? 

Miten näkövammaisten kerhoa voitaisiin kehittää? Näkövammaisia nuoria ei 

ole Suomessa suuria määriä. Varsinkin Raumalta näkövammaiset puuttuvat 

lähes kokonaan ja Satakunnan alueellakaan ei heitä ole montaa. Etsimme val-

takunnallisesti nuoria näkövammaisia haastateltavaksi ja kovan työn jälkeen 

löysimme kaksi nuorta Kainuusta. Nuorten haastattelut olivat tärkeät, koska 

halusimme kuulla nuoria näkövammaisia vertaistukeen ja seurakuntaan liit-

tyen. Nuorten osuus tässä työssä oli myös tärkeää siksi, koska Anna-Maria 

valmistuu kirkon nuorisotyöhön. 
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Työn tuloksista kerrotaan näkövammaisten kerhossa ja valmis opinnäytetyö 

annetaan Rauman seurakunnan diakoniatyön käyttöön. Tavoitteena on, että 

kerätyn tiedon avulla näkövammaisten kerhoa voitaisiin kehittää.  
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 NÄKÖVAMMAISUUS 

 

 

2.1 Näkövammaisuuden määritelmä 

 

Henkilö määritellään näkövammaiseksi, kun hänen paremman silmän laseilla 

korjattu näöntarkkuus eli visus on heikompi kuin 0,3. Sokealla tämä on alle 

0,05. Sokeaksi voidaan määritellä myös, jos näkökenttä on supistunut halkai-

sijaltaan alle 20 asteeseen tai jos toiminnallinen näkö on samalla lailla heiken-

tynyt. Normaali näöntarkkuus on 1,0 tai enemmän. Jos ihmisen näkö pystytään 

korjaamaan silmälaseilla, ei häntä silloin luokitella näkövammaiseksi. Sama 

pätee, jos toisessa silmässä on normaali näkö. Näkövammaisuuden virallisen 

määrityksen tekee aina silmälääkäri. Määritys perustuu Maailman terveysjär-

jestön WHO:n luokitukseen. Siinä otetaan huomioon muun muassa näöntark-

kuus ja näkökentän puutteet. (Näkövammaisten liitto ry. Näkeminen ja näkö-

vammaisuus. Kuka on näkövammainen; Näkövammaisten liitto ry. Näkeminen 

ja näkövammaisuus. Näköaistimus.) 

 

Kokemustoimija Sirpa Myöhänen (henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2018) ker-

too, että näkövammaisille määritellään haittaluokka ja haitta-aste. Suomessa 

puhutaan enemmän haitta-asteesta. Näkövammaisen ihmisen haitta-aste on 

50 prosenttia. Sen alle jääneet ovat heikkonäköisiä, mutta eivät näkövammai-

sia. Jos henkilö saa haitta-asteekseen 100 prosenttia, ei se kuitenkaan välttä-

mättä tarkoita, että hän olisi täysin sokea. Tällöin näkökyky on niin huono, että 

sitä ei voida korjata, mutta jäljellä olevaa vähäistä näköä pyritään ylläpitämään. 

(Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2018.) 

 

Usein näkövamma liitetään täydelliseen sokeuteen. Kuitenkin vain pieni pro-

sentti näkövammaisista ei näe mitään. Heikkonäköisyys on huomattavasti ylei-

sempää. Sokeaksi määritelty henkilö voi nähdä vielä vähän, esimerkiksi valon. 

Eräs näkövammainen on kertonut huomaavansa aina, jos hellan levy on jäänyt 

päälle, sillä hän näkee hellassa loistavan punaisen valon. Hänen puolisonsa 

ei näe tätä valoa. Tämän valon näkevä on sokea ja hänen kumppaninsa heik-

konäköinen. Tämä osoittaa, että näkövammaisuus ei aina ole niin yksiselit-

teistä. (Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2018.) 
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Yleisin näkövammaan johtava sairaus Suomessa on silmänpohjan rappeuma 

eli makuladegeneraatio. Muita yleisiä näkövammaan johtavia sairauksia ovat 

diabeteksesta johtuvat silmänpohjan muutokset, silmänpainetauti eli glau-

kooma sekä retinitis-taudit. On olemassa myös perinnöllisiä silmänpohjan rap-

peutumia aiheuttavia sairauksia, jotka johtavat näkövammaan. Muita näkö-

vammaan johtavia sairauksia ovat tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys, 

sarveiskalvon viat, näkökentän puutokset ja muut näköhäiriöt, patologinen liki-

taitteisuus, verkkokalvon reikä sekä suonikalvon viat. Harmaakaihin aiheutta-

maa näkövammaisuutta on vähän, sillä nykyään kaihi pystytään leikkaamaan 

ja tulokset ovat hyviä. Myös työtapaturmista tai tulehduksista johtuvat näkö-

vammat ovat vähentyneet, sillä työsuojelu on parantunut ja lääketiede kehitty-

nyt. Lasten näkövammaisuus johtuu yleisimmin synnynnäisistä kehityshäiri-

öistä sekä näköhermoston vioista. Keskosuus on neljänneksi yleisin syy lap-

sen näkövammaisuuteen. 75 prosentilla lapsista, jotka syntyvät näkövammai-

sina, on myös muita vammoja. (Näkövammaisten liitto ry. Näkövammarekiste-

rin vuosikirja. 2.3 Näkövamman diagnoosi; Näkövammaisten liitto ry. Näkemi-

nen ja näkövammaisuus. Aiheuttajia.) 

 

Koska näkövammaisuutta on monenlaista, tarkoittaa se, että näkemisen vai-

keuksia on erilaisia. Jollain on putkinäköä, joka tarkoittaa, että näkökenttä su-

pistuu vähitellen. Toisella taas näkökenttä on repaleinen, mikä näyttää siltä 

kuin henkilö katsoisi maisemaa reikäisen tumman kankaan läpi. On näkövam-

maisia, jotka näkevät kuin sumun läpi. Jotkut taas ovat menettäneet näkönsä 

kokonaan. Toiset tarvitsevat paljon valoa, kun joitain taas valo häikäisee ja voi 

aiheuttaa kipuilua silmiin ja päähän. (Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tie-

donanto 6.6.2018.) 

 

Näkövamma tarkoittaa alentunutta näkökykyä, mikä haittaa näkövammaisen 

jokapäiväistä elämää. Haittaan vaikuttavat muun muassa vammautumisaika, 

vamman kesto, uusien asioiden omaksumiskyky, henkilön psyykkinen sopeu-

tumiskyky, elämäntavat, erinäisten tehtävien asettamat vaatimukset näköky-

vylle sekä ympäristöolosuhteet. (Näkövammaisten liitto ry. Kuka on näkövam-

mainen.) 
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Vammaisuuden määritelmä riippuu yhteiskunnan arvomaailmasta ja siitä, mitä 

vaatimuksia yhteisö asettaa jäsenilleen. Näkövammaisuuden raja siis perus-

tuu siihen, millaista näkökykyä yhteiskunta jäseniltään vaatii. Esimerkiksi visu-

aalisuus on lisääntynyt opasteissa ja erilaisten automaattien määrä on kasva-

nut. Nämä lisäävät näkövammaisuutta, sillä kaikki eivät kykene vastaanotta-

maan tietoa visuaalisesti ja myös automaattien käyttö tuottaa ongelmia. (Nä-

kövammaisten liitto ry. Kuka on näkövammainen.) Aiemmin näkövammaisten 

on ollut vaikea liikkua pääkaupunkiseudulla esimerkiksi raitiovaunuilla tai pai-

kallisilla busseilla, sillä pysäkit ilmoitettiin ainoastaan tekstinä valotaululla. Ny-

kyään moniin julkisiin kulkuneuvoihin on tullut pysäkkikuulutukset, mikä hel-

pottaa näkövammaisen itsenäistä liikkumista paikasta toiseen. Pienillä paikka-

kunnilla, kuten Raumalla, kuski ilmoittaa näkövammaiselle oikean pysäkin, 

ellei hänellä ole avustajaa mukana tai sitten henkilö itse tuntee reitin ja tietää, 

milloin jäädä kyydistä. Näkövammaiset käyttävät kuitenkin enemmän taksia. 

Vammaispalvelut myöntävät työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkoihin taksin 

käyttöoikeuden, jolloin näkövammainen maksaa ainoastaan omavastuuhinnan 

taksikyydistä. (Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2018.) 

 

 

2.2 Näkövammaiset Suomessa 

 

Näkövammarekisteri on näkövammaisten oma rekisteri. Se on Näkövammais-

ten liiton ylläpitämä ja se on yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n 

valtakunnallisista henkilörekistereistä. (Näkövammaisten liitto ry. Näkövam-

marekisteri.) Suomessa näkövammaisia on noin 60 000. Rekisteriin tulevien 

ilmoitusten perusteella pystytään arvioimaan, että heistä ainakin 50 000 on 

ikäihmisiä ja työikäisiä alle 10 000. Näkövammaisia lapsia ja nuoria on vain 

muutama tuhat. (Näkövammaisten liitto ry. Kuka on näkövammainen.) Näkö-

vammaisten liiton mukaan suomessa syntyy joka vuosi noin 70-100 näkövam-

maista lasta. Tämä on karkea arvio, sillä tarkkaa määrää ei tiedetä. Suurin osa 

näkövammaisina syntyvistä lapsista on vaikeasti monivammaisia, eikä näkö-

vammaisuutta välttämättä saada heti selville. Näkövammaisten liiton mukaan 

työiässä ihmisiä näkövammautuu noin 300-400 henkilöä vuosittain. Ikäänty-

neitä näkövammaisia on muihin ryhmiin nähden huomattavasti enemmän. 
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(Näkövammaisten liitto ry. Näkövammarekisterin vuosikirja. 1.3 Arviot näkö-

vammaisten lukumäärästä Suomessa.) Satakunnan Näkövammaisiin kuuluu 

noin 490 jäsentä. Satakunnan Näkövammaiset ry on perustettu vuonna 1933 

ja sen toimialueena on koko Satakunta. (Satakunnan Näkövammaiset ry.) 

 

Olemme laskeneet seuraaviin kuvioihin (kuviot 1, 2, 3 ja 4) näkövammaisten 

määrää Suomessa, Satakunnassa, Raumalla ja Kainuussa. Laskutoimituksiin 

on tarvittu tietoa asukasluvuista (Tilastokeskus. Väestörakenne 2018; Rauma. 

Avaintiedot), prevalenssit eli esiintyvyys erityisvastuualueilta (Näkövammare-

kisterin vuosikirja. 2.2 Alueellinen jakautuminen) sekä ikäjakaumatiedot (Nä-

kövammarekisterin vuosikirja. 2.1 Ikäryhmät ja sukupuoli). Kaikki kuviot ovat 

vuodelta 2018. 

 

 

KUVIO 1. Näkövammaisten määrä Suomessa 

 

Suomessa näkövammautuneita on eniten ikääntyneiden ryhmässä. Pienin 

ryhmä ovat lapset ja nuoret. Tulokset ovat kuitenkin vain arvioita, sillä tarkkaa 

näkövammaisten määrää Suomessa ei tiedetä. (Näkövammarekisterin vuosi-

kirja. 1.3 Arviot näkövammaisten lukumäärästä Suomessa.) 
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KUVIO 2. Näkövammaisten määrä Satakunnassa 

 

Koko Satakunnassa ei vuonna 2018 ollut kuin hieman vajaa 30 näkövam-

maista lasta ja nuorta ja nuoria aikuisia vain hieman yli 80. Myös Satakunnassa 

valtaosa näkövammaisista oli 65 ikävuodesta ylöspäin. 

 

 

KUVIO 3. Näkövammaisten määrä Raumalla 
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Vuonna 2018 Raumalla ei ollut kuin 5 rekisteröityä näkövammaista lasta ja 

nuorta. Samalla tavalla kuin Suomessa ja Satakunnassa, niin myös Raumalla 

näkövammaisia on ikääntyneiden ryhmässä eniten. 

 

 

KUVIO 4. Näkövammaisten määrä Kainuussa 

 

Myös Kainuussa lasten ja nuorten osuus on pieni, mutta määrät ovat suurem-

mat kuin Raumalla. Kainuussakin yli 65-vuotiaita on koko määrästä kaikkein 

eniten. 

 

 

2.3 Nuoret ja työikäiset näkövammaiset 

 

Myös näkövammaisen elämä on elinikäistä oppimista. Näkövammainen on eri-

lainen oppija. Erilaisen oppijan määritelmä on laaja, sillä olemme jokainen op-

pijoina erilaisia. Erilainen oppija on henkilö, jolla on vaikeuksia oppimisessa 

sekä toimintojen ja asetettujen tavoitteiden toteutumisessa ja saavuttamisessa 

ja joka oppiakseen tarvitsee tukea ja hänen erilaisuutensa välttämätöntä huo-

mioimista. Erilaisen oppijan kanssa käytettäviä oppimistyylejä ovat auditiivi-

nen, visuaalinen ja kinesteettinen oppiminen. Auditiivinen oppija vastaanottaa 

tietoa kuulemalla, kun taas visuaalinen oppija hyödyntää oppimisessa näkö-

ään. Kinesteettinen oppija oppii parhaiten tekemisen ja kokemusten kautta. 

(Suomen ev.lut. kirkko. Erilaiset oppijat; VirtuaaliAMK. Oppimisympäristöt. Eri-

laiset oppijat ja oppimistyylit; Hirvonen 2013.) Muita erilaisia oppijoita ovat 

muun muassa kehitysvammaiset, kuurot ja huonokuuloiset, keskittymis- ja 
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tarkkaavaisuushäiriöiset, kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivät, autistit, as-

pergerit sekä paniikkihäiriöistä kärsivät tai mielenterveysongelmaiset (Suomen 

ev.lut. kirkko. Erilaiset oppijat). 

 

Näkövammaiset lapset ja nuoret suorittavat yleensä perusopetuksen integroi-

tuna tavalliseen peruskouluun, jolloin heillä on koulussa avustaja sekä tarvit-

tavat apuvälineet koulunkäyntiin. Lähtökohtana on aina, että näkövammainen 

lapsi ja nuori saa lähikoulussaan riittävän tuen avulla perusopetuksen luontai-

sessa opetusryhmässä. Jos lähikoulu ei ole oppilaan edun mukainen, voi hän 

päästä esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin. Valteri on valtakunnal-

linen ja toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valteri-kouluun kuuluu toimipis-

teitä ympäri Suomea, esimerkiksi Onerva Jyväskylässä tai ruotsinkielinen 

Skilla Helsingissä. Oppimateriaaleja saa muun muassa Celiasta. (Näkövam-

maisten liitto ry. Lapsen koulunkäynti; Valteri.) 

 

Muiden nuorten tavoin myös näkövammaisen nuoren on pohdittava peruskou-

lun jälkeistä opiskelua. Pitää päättää, menisikö lukioon vai ammattikouluun. 

Ammatillisia tutkintoja on monia. On mietittävä, mikä itseä kiinnostaa ja sa-

malla ottaa huomioon oma näkövamma. Näkövammaisten liiton työelämäpal-

velujen työllisyysneuvojalta saa apua miettimiseen sekä kouluihin hakemi-

seen. Työllisyysneuvoja auttaa nuorta saamaan tarvittavat erityisjärjestelyt 

kouluun. Myös oppilaitokset voivat olla yhteydessä työllisyysneuvojaan ja ky-

sellä, miten he voisivat tukea nuorta opinnoissa. (Näkövammaiset lapset ry. 

Aikuiseen elämään.) 

 

Tutkimusten mukaan näkövammaisten koulutustaso on edelleen heikompi, 

kuin muun väestön. Se myös nousee hitaammin, kuin muilla ihmisillä. Tutki-

musprofessori Mika Gissler kirjoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blo-

gissa, että rekisteröidyistä näkövammaisista 38 prosentilla oli perusasteen 

koulutus. Keskiasteen eli ammatillisen koulutuksen saaneita näkövammaisia 

oli 44 prosenttia. Se oli sama prosenttimäärä, kuin koko väestöä mitattaessa, 

mutta kun katsotaan näkövammaisten korkeakoulutettujen määrää, oli se vain 

18 prosenttia, kun taas koko väestössä se oli 31 prosenttia. (Gissler 2015.) 
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Samassa blogikirjoituksessa Gissler (2015) kirjoittaa työikäisten näkövam-

maisten työllistymisestä. Täysin työllistettyjä näkövammaisia oli 22 prosenttia 

ja osittain työllistettyjä 19 prosenttia. Työttömiä näkövammaisia oli hieman yli 

2 prosenttia ja opiskelijoita hieman yli 3 prosenttia. Eläkeläisiä näkövammaisia 

oli noin puolet. Kotiäitejä tai jostain muusta syystä työelämän ulkopuolella ole-

via näkövammaisia oli myös hieman yli 3 prosenttia. Täysin työttömiä tai osit-

tain työllistettyjä oli noin kolmanneksen vähemmän muuhun väestöön verrat-

tuna. (Gissler 2015.) 

 

Suurin osa näkövammaisista työllistää itse itsensä ja heillä on yleensä oma 

toiminimi. Suurin osa näkövammaisista on kädentaitajia, kuten hierojia tai eri-

laisten käsitöiden tekijöitä. Toki näkövammaiset työllistyvät myös ulkopuolisille 

työnantajille. Näkövammaisia toimii muun muassa koodareina, diakoneina, 

lastentarhanopettajina ja lakimiehinä. (Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tie-

donanto 6.6.2018.) 

 

 

2.4 Näkövammaisten apuvälineet 

 

Näkövammainen ihminen pystyy nykyään elämään paljon itsenäisempää ja 

helpompaa arkea, sillä teknologian kehittyessä erilaiset apuvälineet ovat li-

sääntyneet ja kehittyneet. Kotiarkea helpottavat muun muassa puhuva lämpö-

mittari, puhuva vaaka, värintunnistin sekä erilaiset suurennuslaitteet, kuten 

suurennuslasit, kiikarit, lukutelevisio ja elektroniset suurennuslaitteet. Joiltain 

löytyy myös nimikointilaite, joka kertoo esimerkiksi sen, mikä maustepurkki on 

kyseessä. Tarratyynyjä käytetään esimerkiksi keittiölaitteiden, kuten hellan 

painikkeiden merkitsemiseen. Näkövammaisille on omia ompelutarvikkeita 

sekä puhuvia ja tunnusteltavia rannekelloja. (AVIRIS. Näkövammaisten ylei-

simmät apuvälineet; Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2018.) 

 

Tärkeimpiä apuvälineitä ovat liikkumisen apuvälineet, kuten opaskoira ja val-

koinen keppi. (AVIRIS. Näkövammaisten yleisimmät apuvälineet.) Älypuheli-

meen saa näkövammaisille suunnatun BlindSquare –paikannussovelluksen, 

joka kertoo sijainnin, näyttää lähellä olevat palvelut ja opastaa niihin. Myös 
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Google Maps toimii samalla tavalla. (Sirpa Myöhänen, henkilökohtainen tie-

donanto 6.6.2018.) 

 

Opiskelua ja työelämää helpottavat tietokoneet, joihin on lisätty erilaisia apu-

välineitä. Yksi niistä on ruudunlukuohjelma JAWS, joka puhuu ääneen kaiken 

koneella tapahtuvan, kuten tekstit ja valikot. Toinen hyvä apuväline on ruudun-

suurennusohjelma ZoomText, joka suurentaa tietokoneen näytön näkymän. 

Siitä löytyy myös puhetuki sekä mahdollisuus suurentaa hiiren kokoa ja muut-

taa kontrasteja ja värejä näkemisen helpottamiseksi. Nykyään Windowsilla on 

oma suurennuslasiohjelma, joka toimii vastaavalla tavalla ilman puhetukea. 

Tietokoneesta löytyy myös helppokäyttöohjelma, jolla voi säädellä esimerkiksi 

kontrasteja. Jotkut näkövammaiset käyttävät pistenäyttöä, jonka avulla voi lu-

kea esimerkiksi asiakirjaa tai skannattua kirjaa. On myös olemassa lukutelevi-

sioita, jotka heijastavat esimerkiksi lehden kameran kautta ruudulle. (AVIRIS. 

Näkövammaisten yleisimmät apuvälineet.) Tarratyynyjä käytetään tietokoneen 

näppäimistön merkitsemisessä. Näin näkövammaisen on helpompi suunnis-

taa näppäimistöllä ja löytää oikeat näppäimet. (Sirpa Myöhänen, henkilökoh-

tainen tiedonanto 6.6.2018.) 

 

Näkövammainen käyttää puhelinta, tablettia ja tietokonetta siinä missä muut-

kin. Erityisesti Applen iPhone ja iPad ovat hyviä näkövammaiselle, sillä niissä 

on ruudunlukuohjelma ja suurennuslasiohjelma. Näihin älylaitteisiin näkövam-

mainen voi ladata lähes kaikki tarvitsemansa apuvälineet. Enää ei tarvitse kan-

taa mukanaan isoa kasaa erilaisia apuvälineitä. Movie Reader, Tap-Tap See 

ja Eye Of Brovidence ovat applikaatioita, jotka moni näkövammainen omistaa. 

Movie Readerilla saa kuvailutulkkauksen elokuvaan. Tap-Tap See kertoo lait-

teen kameralla otetusta kuvasta, mitä kuvassa on. Sovellus siis kertoo esimer-

kiksi sen, onko huoneessa valot päällä tai minkä värinen kuvattu vaatekappale 

on. Eye Of Brovidence on taas eräänlainen skanneri. Siinä on myös värintun-

nistin ja sen avulla voidaan lukea esimerkiksi maustepurkkeja. (Sirpa Myöhä-

nen, henkilökohtainen tiedonanto 6.6.2018.) 

 

Näkövammaiset kuuntelevat paljon kirjoja. Heille on oma kirjasto Celia, joka 

tuottaa ja välittää muun muassa ääni- ja pistekirjoja. Äänikirjan voi ladata pu-
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helimeen Pratsam –sovellukseen tai näkövammainen voi saada muistikortilli-

sen kuuntelulaitteen äänikirjoille. Äänikirjoina löytyy monipuolisesti muun mu-

assa opiskelu- ja ammattikirjallisuutta. (Celia. Palvelut.)  
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 VERTAISTUKI 

 

 

3.1 Mitä vertaistuki on 

 

Vertaistuessa vaihdetaan kokemuksia sekä saadaan ja annetaan tukea, esi-

merkiksi näkövamman kanssa elämisessä. Vertaistukiryhmässä on ihmisiä, 

joilla on keskenään samankaltainen elämäntilanne. Kun vertaistukiryhmässä 

jaetaan kokemuksia omasta tilanteesta, lisää se myös keskinäistä ymmär-

rystä. Vertaistuessa tärkeää on keskusteleminen ja kuuleminen. Ihmistä ei 

voida koskaan pakottaa liittymään vertaistukiryhmään tai vastaanottamaan 

vertaistukea. Vertaistuen on oltava omaehtoista. Sen pitäisi olla myös vasta-

vuoroista. (Mielenterveystalo. Vertaistuki.) 

 

Vertaistukea voidaan järjestää monella eri tavalla ja monessa eri organisaa-

tiossa. Se voi olla kansalaislähtöistä toimintaa, jolla ei ole mitään taustayhtei-

söä takanaan tai järjestöjen ja yhteisöjen järjestämää toimintaa, jolloin tausta-

yhteisö saattaa tarjota tapaamisiin tilat ja ohjaajille koulutusta. On myös kol-

mannen sektorin ja ammattilaistahon yhteisesti järjestämiä ryhmiä sekä am-

mattilaistahon järjestämää toimintaa, jolloin se olisi yksi osa ryhmään osallis-

tujan saamaa palvelua tai hoito- ja kuntoutusprosessia. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos. Vammaispalvelujen käsikirja.) 

 

 

3.2 Vertaistuen muodot 

 

Vertaistukea voi saada henkilökohtaisesti, kahden kesken ja toisten vertaisten 

kanssa. Se voi olla spontaani tapaaminen esimerkiksi lenkkipolulla. Silloin ky-

seessä on vastavuoroinen vertaistuki, jolloin molemmat osapuolet ovat sekä 

tukijoita että tuettavia. Vaitiolovelvollisuutta ei ole. Jos henkilökohtainen ver-

taistuki on organisoitu, perustuu se taas siihen, että tukija jakaa tuettavan 

kanssa samankaltaisen kokemuksen. Organisoidussa vertaistuessa vertaistu-

kija on yleensä vapaaehtoistyöntekijä, joka on koulutettu kyseiseen tehtävään. 

Hänellä on myös vaitiolovelvollisuus. (Terveyskylä. Vertaistuen muodot.) 
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Erilaisia vertaistukiryhmiä järjestetään monella eri tavalla. Yleensä vertaistuki-

ryhmiä tai vertaisryhmiä järjestetään suljettuina tai avoimina ryhminä. Suljettu 

ryhmä tarkoittaa, että uusia tulijoita ei oteta mukaan, kun vertaistukiryhmä 

aloittaa toimintansa. Suljetuissa ryhmissä on yleensä tarkat ennalta sovitut ta-

paamisajat ja sitoutumista ryhmän tapaamiskertoihin vaaditaan. Vertaistuki-

ryhmät voivat olla myös avoimia ryhmiä, jolloin ryhmän tapaamisiin voi tulla 

mukaan kuka tahansa ja koska vain. (Terveyskylä. Vertaistuen muodot.) 

 

Vertaistukeen perustuvia ryhmiä on monenlaisia. On olemassa vertaisryhmiä, 

joissa ei ole varsinaista ohjaajaa, mutta kokoontumiskutsun lähettäjä on ni-

metty. Näissä ryhmissä voidaan kokoontua keskustelemaan esimerkiksi kir-

joista. On myös vertaistukiryhmiä, joissa on ohjaajana joko koulutettu vapaa-

ehtoinen vertaisohjaaja tai ammattilainen. Myös internetissä kokoontuu erilai-

sia vertaistukiryhmiä ja vertaisryhmiä. Näissä internetissä olevissa vertaistuki-

ryhmissä tai vertaisryhmissä on yleensä ylläpitäjät tai moderaattorit. (Terveys-

kylä. Vertaistuen muodot.) Esimerkiksi Facebookissa on näkövammaisten ver-

taisryhmiä, kuten Näkövammaiset naamakirjailijat, Näkövammaiset opiskelijat 

sekä Näkövammaiset kirkon työntekijät. 

 

 

3.3 Vertaistuen hyödyt 

 

Vertaistuesta voi olla monenlaista hyötyä osallistujalle, jos sille antaa mahdol-

lisuuden. Kun ihminen on ollut mukana vertaistoiminnassa jonkin aikaa, voi 

hän saada sen kautta ymmärrystä omasta menneisyydestään (sairastuminen, 

vammautuminen ja niiden mukana tulleet tunteet ja teot). Vertaistuki voi myös 

tuoda toivoa tulevasta. Vertaistukea tarvitsevalle ihmiselle voi jo pelkkä tieto 

siitä, että vertaistukiryhmä on olemassa, antaa turvallisuuden tunteen. 

(Gothóni, Helosvuori, Kuusimäki & Puuska 2012, 113.) Kokemusten vaihto ja 

niistä keskustelu saattaa myös auttaa ahdistuneisuuden ja pelon tunteiden hä-

viämiseen (Mielenterveystalo. Vertaistuki). Vertaistukea pidetään prosessina, 

jossa ihminen pystyy löytämään sekä tunnistamaan omat voimavaransa. Kun 

voimavarat löytyvät ja toivoa on, pystyy ihminen silloin ottamaan vastuuta 

myös omasta elämästään. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaispalve-

lujen käsikirja.) 
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Kun ihminen uskaltaa mennä mukaan vertaistuki- tai vertaisryhmään, huomaa 

hän pian, ettei hän ole yksin oman asiansa tai ongelmansa kanssa. Keskuste-

lun kautta voi saada uusia näkökulmia ja ajatuksia omaan tilanteeseen. Usein 

ryhmässä on myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat asian kanssa eri vaiheessa 

kuin itse on. Ryhmästä saakin neuvoja erilaisiin tilanteisiin ja omaan jaksami-

seen liittyen. Koska vertaistukiryhmä ei ole asiakas-työntekijäsuhde vaan pe-

rustuu tasa-arvoon, ei siinä tarvitse myöskään jännittää tai yrittää olla muuta 

kuin on. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaispalvelujen käsikirja.) 

 

Vertaistuen yksi hyvä puoli on se, että omaan tilanteeseen tarvittava tieto, esi-

merkiksi vammaispalvelujen muutoksista, liikkuu niin sanotusti suusta suuhun. 

Sitä kautta voi saada myös neuvoa arjen eri tilanteisiin, kuten avustajan löytä-

miseen tai miten saa siivottua hyvin, vaikka ei näe kunnolla. Vertaisryhmien 

kautta ihmiset saavat myös uutta sisältöä elämäänsä ja uusia kaveruussuh-

teita. Vertaisryhmissä voidaan myös innostua tuomaan oman asiansa epäkoh-

tia esiin, esimerkiksi kuntaan ja viedä sinne parannusehdotuksia ongelmakoh-

tiin. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Vammaispalvelujen käsikirja.) 

 

Vertaistukiryhmä on yhteisö, joka perustuu luottamukseen kanssavertaisten 

kesken. Markku Hyyppä kirjoittaa, että ryhmät eivät toimi demokraattisesti, jos 

luottamusta ei löydy. Samassa kirjoituksessa hän kertoo, että on huomattu, 

kuinka luottamus vaikuttaa ihmisen terveyteen positiivisesti. Hyyppä kuvaa 

luottamusta liimana, joka pitää ihmisten suhteet koossa. On helpompi toimia 

ja olla ryhmässä sekä keskittyä ryhmän juttuun, kun perusluottamus on kun-

nossa. (Hyyppä 2005, 33.)  
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 RAUMAN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ 

 

 

4.1 Rauman seurakunnan diakoniatyön historia 

 

Raumalla on tehty diakoniatyötä yli 130 vuotta. Rauma on Suomen ensimmäi-

nen kaupunki, jossa diakonissa on työskennellyt diakonissalaitoksen ulkopuo-

lella. Ensimmäinen diakonissalaitoksen ulkopuolella toiminut diakonissa oli 

Cecilia Blomqvist. Hän saapui Raumalle vuonna 1879 ja hänet palkattiin kau-

pungin työntekijäksi. Cecilian työtehtäviin kuului kiertää ihmisten kodeissa an-

tamassa sairaanhoitoa, taloudellista apua sekä hengellistä ja sielunhoidollista 

apua. Cecilian palkkaaminen Rauman kaupungille toteutui suuren testament-

tilahjoituksen ansiosta. Lahjoituksen antoi varakas raumalainen puutavara-

kauppias ja laivanvarustaja Johan Michael Ilvan. Hän oli syvästi uskovainen ja 

teki itsekin käytännön diakoniatyötä. Vieraillessaan Tukholmassa Ilvan oli näh-

nyt diakonissoja työskentelemässä sairaiden ja köyhien parissa. Hän koki 

myös Rauman tarvitsevan diakonissaa ja määräsikin vuonna 1866 testamen-

tissaan pysyvän diakoniarahaston Rauman kaupungille. Pian huomattiin, 

kuinka kysyttyä ja tarpeellista diakonissan tekemä työ oli, eikä siitä haluttu luo-

pua. (Niemi 2015, 18–21.) 

 

Diakonissat olivat pitkään Rauman kaupungin palkkaamina, kunnes 1890-lu-

vulla ilmoille nousi voimakas tarve ja toive seurakunnan palkkaamasta diako-

nissasta. Asiasta keskusteltiin Rauman kirkkoneuvostossa, mutta vasta 

vuonna 1917 Rauman seurakunta perusti kanttori-diakonin viran. (Niemi 2015, 

24.) 

 

Sosiaaliturvan keskeiset lait annettiin vuonna 1937, jolloin yhteiskunnallinen 

sosiaalityö ja seurakunnan tekemä diakoniatyö alkoivat haarautua. Rauman 

seurakunnan oma diakoniatyö alkoi 1940-luvulla ja myöhemmin vuonna 1950 

Rauman kaupungin diakonissasopimus irtisanottiin. Seurakunnan diakonia-

työn keskeisimmäksi työtehtäväksi jäi avun antaminen heikoimmassa ase-

massa oleville ihmisille. (Niemi 2015, 23.) 
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Tänä päivänä Rauman diakoniatyöhön kuuluu muun muassa aistivamma-, ke-

hitysvamma-, perhe-, avustus-, maahanmuutto-, mielenterveys- ja päihde- 

sekä vanhustyötä. (Satu Salla, henkilökohtainen tiedonanto 12.3.2020.) 

 

 

4.2 Rauman seurakunnan näkövammaisten kerho 

 

Diakoniatyössä on pitkään pidetty erilaisia kerhoja myös erityisryhmille, kuten 

näkövammaisille. Kerhojen tarkoitus on tarjota virkistystä, hengellistä hoitoa, 

yhteydenpitoa ja vertaistoimintaa. (Satu Salla, henkilökohtainen tiedonanto 

12.3.2020.) 

 

Vuonna 1967 Rauman seurakuntasisar pääsi osallistumaan näkövammaisten 

neuvottelupäiville. Tämän jälkeen heti seuraavana kesänä järjestettiin jo en-

simmäinen näkövammaisten leiri ja myöhemmin syksyllä aloitettiin näkövam-

maisten oma kerhotoiminta. Kerho kokoontui kerran kuussa ja sen kävijämää-

räksi vakiintui noin 25 henkilöä. Näkövammaisten omaa kirkkopyhää ja ulkoi-

lupäivää vietettiin kerran vuodessa sekä tietysti joulujuhlaa ja leirejä. Retkillä 

käytiin yleensä keväisin. Muutaman kerran kerholaiset ovat tehneet myös ul-

komaanmatkan. Toiminta laajeni näkövammaisten lasten ja heidän vanhem-

piensa ruvettua kokoontumaan yhteen. Alettiin myös pitää näkövammaisten 

omia saunailtoja. Diakoniatyöntekijän työtehtäviin kuului näiden toimintojen 

ohjausten lisäksi myös näkövammaisten opastaminen erilaisissa tilanteissa. 

(Niemi 2015, 43–44.) 

 

Rauman näkövammaisten kerhoa ohjaa diakonissa. Kerho kokoontuu joka toi-

nen torstai Rauman seurakuntatalolla kello 13-15. Kun nykyinen diakonissa 

aloitti kerhossa, oli osallistujia parhaimmillaan 25 henkilöä. Nykyinen kävijä-

määrä on noin 14 henkilöä. Kerholaisten keski-ikä on noin 85 vuotta. Ikäänty-

minen selittää kävijämäärän laskun, sillä osa osallistujista on kuollut ja osalla 

taas on kunto huonontunut niin, ettei pääse enää tulemaan kerhoon. (Satu 

Salla, henkilökohtainen tiedonanto 12.3.2020.) 

 

Näkövammaisten kerhon tavoitteena on tarjota erilaisista näkemisen ongel-

mista kärsiville vertaistukea ja virkistäytymistä, hengellistä antia unohtamatta. 
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Hengellisyys tukee ihmisen voimavaroja ja siihen liittyy kokemus yhteydestä 

Jumalaan, mutta myös toisiin ryhmäläisiin. (Gothóni, Helosvuori, Kuusimäki & 

Puuska 2012, 114.) Tavoitteena on myös ehkäistä näkövammaisten syrjäyty-

mistä ja yksinäisyyttä. Tarvittaessa annetaan myös ohjausta näkövammaisille 

tarkoitettuihin sosiaali- ja terveysalojen palveluihin. Kerholaisten toimintakykyä 

tuetaan hyödyntämällä erilaisia apuvälineitä, kuten valkoista keppiä, suuren-

nuslaitetta tai puhetukea. (Satu Salla, henkilökohtainen tiedonanto 12.3.2020.) 

 

Jokainen kerhokerta etenee hyvin samanlaisella kaavalla. Kerho alkaa alku-

hartaudella, nimenhuudolla ja kuulumisten vaihdolla, jonka jälkeen kahvitel-

laan. Kahvin jälkeen kuullaan Satakunnan Näkövammaiset –jäsenyhdistyksen 

terveiset, josta edetään päivän aiheeseen. Kerho päättyy päätösvirteen ja Her-

ran siunaukseen. Kun kysyimme diakonissalta, mikä asia kerhossa merkitsee 

kävijöilleen eniten, hän vastasi sen olevan hengellinen anti ja toisten tapaami-

nen. (Satu Salla, henkilökohtainen tiedonanto 12.3.2020.) 

 

Osallistujilta kysellään toiveita ja ajatuksia kerhon suhteen, mutta suuria kehi-

tysideoita ei ole. Jos kävijämäärä ei nouse vaan tippuu entisestään, on mietit-

tävä, yhdistyykö Rauman seurakunnan näkövammaisten kerho johonkin muu-

hun näkövammaisten kerhoon. Himmi on toinen Raumalta löytyvä näkövam-

maisten kerho. Suuri haaste on saada uusia kerholaisia mukaan. (Satu Salla, 

henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2018.)  
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 OPINNÄYTETYÖN KULKU 

 

 

5.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää näkövammaisten vertaistukityön tar-

vetta seurakunnassa. Kohderyhmänä ovat näkövammaiset sekä kirkon työn-

tekijät, jotka voivat työssään kohdata näkövammaisia. Opinnäytetyö tehtiin yh-

teistyössä Rauman seurakunnan diakoniatyön ja Kainuussa asuvien näkö-

vammaisten nuorten kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, miten tärkeänä Rau-

man seurakunnan näkövammaisten kerhon jäsenet pitävät vertaistukea ja 

saako sitä seurakunnan kerhosta sekä kuulla myös 13–18-vuotiaita nuoria nä-

kövammaisia vertaistukeen ja seurakuntaan liittyen. 

 

Tavoitteena oli haastatella Rauman seurakunnan näkövammaisten kerhon jä-

seniä ja nuoria näkövammaisia. Työn tuloksista kerrotaan näkövammaisten 

kerhossa ja valmis työ annetaan Rauman seurakunnan diakoniatyön käyttöön. 

Tavoitteena on, että kerätyn tiedon avulla näkövammaisten kerhoa voitaisiin 

kehittää. 

 

 

5.2 Teemahaastattelu 

 

Haastattelumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Tällä menetelmällä 

voidaan selvittää muun muassa yksilön ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. 

Teemahaastattelu on keskustelunomainen menetelmä, jossa keskitytään en-

nalta kohdennettuun ja suunniteltuun teemaan tai teemoihin. Sitä käytetään 

erityisesti silloin, kun halutaan selvittää vähän tiedettyjä asioita tai ilmiöitä. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Hannila & Kyngäs 2008.) 

 

Teemahaastattelu vaatii huolellisen perehtymisen valittuun aihealueeseen. 

Myös haastateltavien tilanne on tunnettava. Teemahaastattelussa ollaan tiet-

tyjen aihepiirien äärellä, jolloin on keskeistä, että haastateltavilla on kokemuk-

sia näistä asioista ja tilanteista. Olennaista teemahaastattelussa on antaa tilaa 

vapaalle puheelle ja etenemiselle sekä ottaa huomioon haastateltavien omat 
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kokemukset tutkittavasta aiheesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; 

Hannila & Kyngäs 2008.) 

 

Tarkkoja ja samassa järjestyksessä esitettäviä kysymyksiä ei ole, mutta hyvä 

on kuitenkin laatia mukaan jonkinlaiset muistiinpanot, esimerkiksi lista käsitel-

tävistä teemoista tai apukysymyksiä ja avainsanoja keskustelun tueksi. Tee-

mahaastattelu voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006; Hannila & Kyngäs 2008.) 

 

 

5.3 Haastattelujen toteutus 

 

Rauman seurakunta järjesti näkövammaisten leirin 8.–11.7.2019 Raumalla 

Petäjäksessä. Leirejä on järjestetty ennenkin, ja ne ovat olleet suosittuja Rau-

man näkövammaisten kerhon kävijöiden keskuudessa. Tänä vuonna leirillä 

osallistuja oli vähän, sillä heitä on tippunut pois korkean iän, huonontuneen 

kunnon ja kuolemien takia. Menimme leirille tekemään haastattelut. Tästä oli 

etukäteen sovittu diakoniatyöntekijän kanssa. Tavoitteena oli saada vähintään 

kolme, enintään viisi, haastateltavaa. Haastatteluun suostui neljä kerholaista. 

Ennen haastattelua esittelimme itsemme ja asian kerholaisille. Tämän jälkeen 

kysyimme, ketkä haluaisivat osallistua haastatteluun. Haastateltaville annettiin 

palkkioksi kahvipaketit. 

 

Saimme yhden huoneen käyttöömme haastatteluja varten. Ennen haastatte-

luja vielä kerroimme, mitä olemme tekemässä ja miksi. Samalla luimme haas-

tateltavalle suostumuslomakkeen, jossa haastateltava allekirjoituksellaan 

suostui haastattelujen nauhoittamiseen. Suostumuslomakkeessa kerrottiin 

myös, että kun haastattelut on nauhoitettu, ne litteroidaan, jonka jälkeen 

teemme yhteenvedon kaikista vastauksista. Kun yhteenvedot on tehty, haas-

tattelutaltiointi ja litteroinnit tuhotaan. Haastattelut tehtiin nimettöminä. 

 

Tutkimuslupa oli annettu suullisesti jo vuosi sitten. Kuitenkin seurakunnasta 

johtuvien syiden vuoksi virallinen tutkimuslupa saatiin vasta jälkikäteen. Kun 

haimme tutkimuslupaa, laitoimme liitteeksi opinnäytetyösuunnitelmamme. 

Haastattelut saatiin tehtyä heinäkuun 2019 puolessavälissä. 
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Nauhoitimme haastattelut puhelimella. Kun kaikki haastattelut oli tehty, siir-

simme nauhoitteet tietokoneelle. Sieltä yksitellen haastattelut litteroitiin. Haas-

tattelut siis kirjoitettiin puhtaaksi sanasta sanaan, niin kuin haastateltavat olivat 

kysymyksiin vastanneet. Kun olimme litteroineet haastattelut, niin teimme 

niistä yhteenvedon. Yhteenvedossa on jokainen haastattelukysymys erikseen 

ja kysymysten alla koonti haastateltavien vastauksista. Haastattelukysymykset 

löytyvät liitteestä 1. 

 

Alkuperäinen tarkoituksemme oli haastatella kerholaisten lisäksi Rauman alu-

een 13–18-vuotiaita näkövammaisia nuoria. Emme kuitenkaan tavoittaneet 

ketään kohderyhmään sopivaa nuorta, joten laajensimme hakua koko Sata-

kunnan alueelle. Sekään ei tuottanut tulosta ja lopulta etsimme haastateltavia 

valtakunnallisesti. Pyysimme apua muun muassa Näkövammaisten liitolta, 

Satakunnan Näkövammaiset ry:ltä, Facebookissa toimivista Näkövammaiset 

naamakirjailijat ja Näkövammaiset opiskelijat –keskusteluryhmistä sekä Näkö-

vammaisten liiton valtakunnalliselta nuoriso-toimikunnalta Nutorilta. Tavoi-

timme Pohjois-Satakunnasta yhden 15-vuotiaan näkövammaisen pojan, mutta 

hän ei halunnut osallistua. Lopulta saimme Kainuun Näkövammaiset ry:n ATK-

hankkeen kautta kaksi näkövammaista nuorta haastatteluun. Molemmat ovat 

Kainuusta ja iältään he ovat 15 ja 17 vuotta. Haastattelut tehtiin sähköpostitse 

ja myös nimettöminä. Lähetimme haastattelukysymykset nuorille ja he vasta-

sivat niihin. Nämä kysymykset löytyvät liitteestä 2. Tässäkin kävimme jokaisen 

haastattelukysymyksen ja nuorten vastaukset läpi. Nuoret eivät halunneet 

palkkiota osallistumisesta. 

 

 

5.4 Näkövammaisten kerhon kävijöiden haastattelut 

 

Haastateltavista yksi oli aloittanut kerhossa 1980–luvulla ja loput olivat tulleet 

mukaan noin 10-15 vuotta sitten. Nuorin haastateltava oli 40–50-vuotias. Toi-

set olivat 80–90-vuotiaita. 

 

Vastaajat osallistuvat kerhoon, koska siellä on yksinkertaisesti kiva käydä. 

Kerhossa tapaa omia kohtalotovereita ja seura on hyvää. Vaikka joskus asiat 
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riitelisivät, niin ihmisten kesken ei synny konflikteja. Kerhossa saa tietoa tär-

keistä ja ajankohtaisista asioista, esimerkiksi mitä vammaispalvelussa tapah-

tuu. 

 

Se on ihan tämmöinen mukava paikka tavata ystäviä. Ihan täm-
möinen seurustelu paikka. 

 

Vertaistuki on vastaajille hyvin tärkeää, koska silloin ihminen ei jää asioiden ja 

vamman kanssa yksin sekä tuki on aina ympärillä. Vastanneista kaksi kertoo, 

että kerho täyttää vertaistuen tarpeen. Yksi vastanneista pohti, että tarve ei 

täyty ihan kokonaan. Hän jäi kaipaamaan myös oman ikäisiä kävijöitä. Yhden 

mielestä kerho ei täytä hänen vertaistuen tarvettaan. 

 

No, kyllähän se tietysti. Ei se koskaan liiaksi ole, mut täällä nyt 
aika kivasti homma hoituu. 

 

On ehdottomasti. 
 

Entä tukeeko kerho kävijöidensä toimintakykyä? Neljästä kaksi koki kerhon tu-

kevan heidän toimintakykyään. Yhden mielestä kerho sekä tukee että ei tue. 

Yksi haastateltavista totesi, että kerho ei tue mitenkään hänen toimintakyky-

ään. 

 

Kaikki olivat sitä mieltä, että kerhoon kaivattaisiin mukaan nuorta sukupolvea. 

Nuoret elävöittäisivät kerhoa ja se olisi muutenkin mukavaa. Se myös ylläpi-

täisi kerhoa, sillä nykyinen kävijäkunta alkaa olla niin iäkästä, että väki harve-

nee heikentyneen kunnon tai kuoleman takia. 

 

Ehdottomasti, ehdottomasti. Se jotenkin elävöittäis tämän kerhon, 
kun se ruppee oleen ukkokerho tai akkakerho. 

 

Se olisi tietysti kiva, kun siellä olisi nuorempaakin. 
 

Haastatteluissa pohdittiin sitä, miten nuorempia saataisiin mukaan kerhoon. 

Muutama ehdotti Himmin, toisen Raumalta löytyvän näkövammaisten kerhon, 

ja seurakunnan näkövammaisten kerhon yhdistymistä. Yksi ehdotti, että nuo-

ria pitäisi lähteä kohtaamaan ja henkilökohtaisesti kutsumaan mukaan. Tietoa 
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kerhosta pitäisi saada eteenpäin. Esimerkkinä annettiin ”digimaailma”, nuoret 

kun käyttävät arjessaan niin paljon sosiaalista mediaa. 

 

Kun kysyttiin, voisiko kerhoa kehittää jotenkin, eivät haastateltavat oikein roh-

jenneet kommentoida mitään. Yksi vastasi, että kaikkea tarvitsisi aina kehittää, 

mutta mitään konkreettisia ideoita hänellä ei ollut. 

 

Sanotaan niin nyt sitten, että aina kaikkee tarvis kehittää, mut en 
mä osaa sanoa, että millä tavalla. 

 

Kyllä varmaan jotain keksis. Ei tiedä, mitä uskaltais ehdottaa. 
 

Lopuksi kysyimme, haluavatko haastateltavat lisätä tai sanoa vielä jotain. Ker-

honohjaajaa ja kerhon ohjelmaa kehuttiin. Retkistä pidettiin paljon. Kuitenkin 

päällimmäisenä jäi toive uusista jäsenistä kerhoon. 

 

Jokainen jäsen tuo ainakin jotain uutta tullessaan. Mitä enempi 
niitä tulee ja useammin, sen kirjavammaksi ja värikkäämmäksi toi-
minta tulee kerhossa. 

 

 

5.5 Nuorten näkövammaisten haastattelut 

 

Saadaksemme mukaan nuorten näkövammaisten ajatuksia, haastattelimme 

kahta alle 18-vuotiasta Kainuulaista näkövammaista nuorta vertaistuesta. 

Haastattelut tehtiin anonyymisti sähköpostin välityksellä. Apua haastateltavien 

löytämiseen saimme Kainuun Näkövammaiset ry:ltä. 

 

Molemmat nuoret pitivät vertaistukea tärkeänä, koska silloin ei ole vammansa 

kanssa yksin. Vertaistuen kautta saa apua ja jaksaa asioita paremmin. Toinen 

nuorista kertoi saavansa vertaistukea sosiaalisen median kautta, kuten Face-

bookin näkövammaisten yhteisöistä. Toinen saa vertaistuen perheeltä, kave-

reilta, toisilta näkövammaisilta ja seurakunnasta. 
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Kysyimme, ovatko nuoret olleet mukana seurakunnan toiminnassa. Toinen 

nuorista kertoi, ettei hän osallistu seurakunnan toimintaan, koska se ei kiin-

nosta häntä. Toinen osallistuu seurakunnan kerhoon ja on siellä myös ohjaa-

jana. Hän kokee saavansa sieltä parhaiten tukea. 

 

Yhtenä kysymyksistä oli, että jos seurakunta tarjoaisi näkövammaisille nuorille 

suunnattua toimintaa, menisivätkö he mukaan. Molemmat vastasivat ehdotto-

masti menevänsä. Nuoret haluaisivat yhdessä tehtävää mukavaa toimintaa, 

esimerkiksi erilaisia näkövammaisille suunnattuja pelejä. Molemmat myös toi-

voivat oman ikäistä seuraa, eli opiskelevia tai hieman sitä nuorempia. 

 

Ei mitään mummoja. 
 

Jotakin mukavaa isolla porukalla. Oman ikäistäni. 
 

 

5.6 Yhteenveto haastatteluista 

 

Haastatteluissa selvisi, että vertaistuki on erityisen tärkeää kerholaisille ja se 

pitää heidät liikkeellä. Seura, hauska tekeminen, hengellinen anti ja uusi tieto 

vammaispalveluista on tärkeää heidän jokapäiväisen elämisensä kannalta. 

Sitä emme saaneet tietoomme, mitä uutta he haluaisivat kerhoon. Selväksi 

kävi, että nuorempaa polvea halutaan mukaan ja uusia kävijöitä muutenkin, 

sillä se toisi uusia tuulia jo itsessään, mutta mitään konkreettisia ehdotuksia 

kerhon kehittämiseksi ei ollut. 

 

Sekä kerhossa kävijät että nuoret näkövammaiset kaipaavat kaikki vertaistu-

kea ja hakevat sitä tavalla tai toisella. Toiset käyvät kerhossa ja omaavat nä-

kövammaisia ystäviä, mutta myös esimerkiksi Facebook on vertaistuen tar-

peen täyttäjänä nuoremmalla polvella. Iästä riippumatta vertaistuki on tärkeää, 

koska silloin ihminen kokee, että ei ole vammansa kanssa yksin, saa neuvoja 

ja apua vertaistuen kautta ja kokee tulevansa ymmärretyksi omassa tilantees-

saan. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on tärkeää. 

 

Nuoret näkövammaiset kaipaisivat omiin kerhoihinsa hauskaa tekemistä poru-

kalla, kuten pelien pelaamista. Kun asiaa kysyttiin näkövammaisten kerhon 
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kävijöiltä, ei heiltä tullut mitään ehdotuksia siitä, mitä kerhossa voitaisiin tehdä. 

Retket ovat kivoja, mutta niitäkään ei voida koko ajan järjestää. Leiriä ja joulu-

juhlia odotetaan joka vuosi. Jotain uutta kaivattaisiin, mutta mitä se olisi, sitä 

ei kukaan kertonut. Jäi epäselväksi, eivätkö he uskaltaneet kertoa edes ulko-

puolisille, jotka olisivat voineet olla viestinviejinä vai kaivataanko vain uutta, 

mutta ei itsekään tiedetä, mitä se voisi olla. Kerhoa voi olla vaikea kehittää ja 

viedä eteenpäin ilman selkeää palautetta. Olisi tärkeää, että kerholaiset osal-

listuisivat suunnitteluun. Hienoa oli kuitenkin kuulla, että kerhoa ohjaavasta 

diakonissasta pidettiin kovin.  
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 POHDINTA 

 

 

6.1 Tavoitteiden toteutuminen ja pohdintoja työstä 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää näkövammaisten vertaistukityön tar-

vetta seurakunnassa. Onko vertaistuki tärkeää eri ikäisille näkövammaisille ja 

saako vertaistukea seurakunnasta. Haastattelimme Rauman seurakunnan jär-

jestämän näkövammaisten kerhon kävijöitä sekä kahta näkövammaista nuorta 

Kainuusta. 

 

Odotimme näkövammaisten kerhon kävijöiden haastatteluja paljon. Haastat-

telut sujuivat hyvin. Saimme positiivisen vastaanoton niin leiriläisiltä kuin työn-

tekijöiltä. Yhteistyö oli muutenkin hyvää. 

 

Kerholaiset kaipaisivat kerhotoimintaan lisää kaikenikäisiä ihmisiä. Heidän 

mukaan saaminen on kuitenkin ongelma, sillä nuorempaa väkeä on vaikeampi 

tavoittaa. Eräs kerholainen ehdotti kerhon mainostamista sosiaalisessa medi-

assa. Pohdittiin myös sitä, että diakonit jalkautuisivat ja menisivät kohtamaan 

näkövammaisia esimerkiksi koteihin ja näin kutsuisivat mukaan toimintaan. 

Hyviä ideoita, mutta onko näihin resursseja ja saisiko työntekijä selville, missä 

näkövammaisia asuu Raumalla. Tiukentuneen tietosuojan vuoksi yhteystietoja 

on vaikeampaa saada selville. 

 

Koska Raumalla näkövammaistenleirillä tai näkövammaisten kerhossa ylipää-

tään ei käy nuoria, noin 13–18-vuotiaita, haimme valtakunnallisesti nuoria nä-

kövammaisia, joita voisimme haastatella. Haastateltavien löytäminen oli vai-

keaa. Yksi syy on, että nykyään lapset ja nuoret eivät enää niin paljon näkö-

vammaudu sairauksien takia tai synny sokkona tai näkövammaisena. Jos lapsi 

syntyy näkövammaisena, on hän usein myös monivammainen tai vaikeasti 

vammainen. Tämän ikäisiä nuoria on muutenkin vaikea saada haastatteluun. 

 

Opinnäytetyön kautta selvisi vertaistuen tärkeys näkövammaisille. Rauman 

seurakunnassa, mutta myös muualla seurakunnissa, tarvitaan näkövammai-



30 
 

 

set huomioivaa toimintaa. On ihmisiä, jotka haluavat tulla seurakunnan toimin-

taan mukaan, jos seura on oikeaa. Näin he voivat kokea kuuluvansa johonkin 

eikä tarvitse miettiä, onko niin sanotusti vaivaksi muille. Mietimme, miten tä-

mänkaltaista toimintaa pitäisi markkinoida seurakunnissa niin, että ihmiset us-

kaltavat tulla mukaan. Nuorien haastatteluista selvisi, että he haluaisivat toi-

mintaa oman ikäistensä parissa, mikä on ymmärrettävää. Vanhemmat ihmiset 

taas haluavat seuraa ikään katsomatta. Ongelma on, että työikäiset ovat päi-

visin opiskelemassa tai töissä, jolloin toiminnan pitäisi olla iltaisin. Silloin taas 

vanhempi väki ei välttämättä enää lähde mielellään kerhoon. Kun näkövam-

maisten kerho alkaa kello 13, on se opiskeleville tai työssä käyville liian aikai-

sin. Jos kerho alkaisi esimerkiksi kello 17.30, on se taas ehkä liian myöhäinen 

aika varttuneelle väelle. Raumalla olisi ideaalia yhdistää seurakunnan kerho 

sekä Himmi, toinen Raumalta löytyvä näkövammaisten kerho. Näin kerhoon 

tulisi enemmän porukkaa ja ikäjakauma suurenisi. Himmiläiset eivät vain halua 

yhdistyä. Onkin siis suuri haaste siinä, miten saada pidettyä yllä näkövam-

maisten kerhoa Rauman seurakunnassa. 

 

Mietimme, mitä jos näkövammaisten ja näkevien ryhmät seurakunnissa yhdis-

tettäisiin yhdeksi ryhmäksi. Näkövammaiset voisivat osallistua esimerkiksi 

keskusteluryhmiin, kuten Raumalla Haappusten diakonia- ja lähetyspiiriin. Asi-

assa on kuitenkin kaksi puolta. Luultavasti näkövammaisten kerho hiipuu, jos 

uusia kerholaisia ei saada mukaan, mutta ne, jotka haluaisivat käydä kerhossa 

nimenomaan vertaistuen takia, eivät välttämättä halua mennä uuteen kerhoon. 

On ehkä jopa pelottavaa mennä näkevien kerhoon, jos näkövammainen esi-

merkiksi kokee olevansa taakaksi muille, koska tarvitsee apua. Toisaalta nä-

kövammainen voi pelätä myös saavansa täysin erilaista kohtelua kuin muut. 

Pienissä kaupungeissa integraatio on luultavasti potentiaalinen vaihtoehto, 

koska kävijämäärät voivat muuten olla pienet. Isoissa kaupungeissa taas voi 

olla, että ryhmät ovat jo sen verrat isot, että vammautuneita ei kannata integ-

roida muihin ryhmiin. Vertaistuen näkökulma voi myös olla hankala. Parhaiten 

näkövammainen saa vertaistukea muilta näkövammaisilta. Olisi kuitenkin hie-

noa, että näkövammaisia rohkaistaisiin osallistumaan myös muihin tapahtu-

miin ja ryhmiin. Näin saataisiin myös ennakkoluuloja puolin ja toisin kitkettyä 

pois. 
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Jäimme miettimään ehdotuksia siitä, mitä kerhossa voitaisiin tehdä. Voisiko 

kerhossa vierailla esimerkiksi jokin taho. Olisiko kerholaisten mieleen, jos he 

joskus leipoisivat yhdessä esimerkiksi joulun alla joulupipareita tai –torttuja. He 

voisivat käydä teatterissa tai teatteriryhmä vierailemassa kerhossa. Entä jos 

lähitarhasta tai koulusta kävisi lapsia esiintymässä. He voisivat myös jäädä 

mehulle sen jälkeen. Lähikaupasta voisi joku tulla maistattamaan erilaisia he-

delmiä ja puhumaan niistä. Kunnalliselta puolelta fysioterapeutti tulisi varmasti 

mielellään esimerkiksi ohjaamaan tuolijumppaa ja puhumaan liikunnan tärkey-

destä. Tässä kohtaa voitaisiin tehdä yhteistyötä myös seurakunnan nuoriso-

työn kanssa ja kutsua myös nuoria mukaan osallistumaan tai järjestämään eri-

laisia toimintoja. Näkövammaisia voitaisiin kutsua myös tutustumaan ja vierai-

lemaan nuorten toimintaan. 

 

Näkövammaisten kerhon kävijät toivoivat, että voisimme tulla vielä kertomaan 

heille kuluneesta opinnäytetyömatkasta sekä tuloksista. Sovimme kerhoa oh-

jaavan diakonissan kanssa, että vierailisimme kerhossa maaliskuun lopulla. 

Tämä ei kuitenkaan onnistunut Suomeen tulleen koronaviruksen vuoksi. Ko-

ronan takia monet seurakunnat joutuivat perumaan ihmisiä kokoavia toimintoja 

ja tästä syystä myöskään Rauman seurakunnan näkövammaisten kerhoa ei 

toistaiseksi pidetä. Tilanne on hyvin valitettava, mutta syyt ovat meistä riippu-

mattomat. Seuraavaksi tähtäimessä on mennä kesällä Rauman seurakunnan 

näkövammaisten leirille kertomaan opinnäytetyöstä. Mielellämme menemme 

tapaamaan kerholaisia, joten jäämme odottamaan tulevaa kesää. 

 

 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettisyys ja luotettavuus ovat opinnäytetyön ydin. Opinnäytetyössä tulee nou-

dattaa eettisiä vaatimuksia ja sääntöjä. Näitä ovat älyllinen kiinnostus, tunnol-

lisuus, rehellisyys, vaaran eliminoiminen, ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaa-

linen vastuu, ammatinharjoituksen edistäminen ja kollegiaalinen arvostus. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211–212.) Tutkijan tulee olla kiin-

nostunut hankkimaan uutta tietoa. Kun tutkimusta tehdään huolellisesti ja pa-

neutuen, voidaan saavuttaa mahdollisimman luotettavia tuloksia. Tutkimuk-
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sessa on noudatettava rehellisyyttä. Vilpin käyttö tai tutkimustulosten väären-

täminen on väärin. Tutkimuksesta ei saa koitua vahinkoa tai vaaraa, eikä sen 

tekeminen saa loukata kenenkään ihmisarvoa tai moraalista arvoa. Tutkimuk-

seen liittyy myös vastuuta. Suunnittelu, toteutus ja raportointi on toteutettava 

oikealla tavalla. On myös tärkeä sopia ja pitää kiinni esimerkiksi tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden anonymiteettisuojasta sekä tutkimusaineistoista ja 

niiden käyttöoikeuksista ja hävittämisestä. Tutkijan tulee toimia tutkimusta 

edistävästi sekä asianmukaisella tavalla huomioida muut tutkijat ja heidän 

työnsä tai saavutuksensa. Eettisyyteen ja luotettavuuteen kuuluu myös tarvit-

tavien tutkimuslupien hankkiminen, rahoituksen järjestäminen sekä lainsää-

dännön huomioiminen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211–212; 

Varantola, Lauris, Helin, Spoof & Jäppinen 2013, 6–7.) 

 

Valmistauduimme haastattelutilanteeseen huolella. Valmistelimme kysymyk-

set etukäteen. Mietimme ajankäyttöä ja yhden haastattelun kestoa. Vara-

simme kuitenkin haastatteluille hyvin aikaa, ettei haastattelutilanteessa tarvit-

sisi kiirehtiä ja tilannetta nopeuttaa. Kerroimme haastateltavalle, mitä teemme 

ja miksi. Pyysimme kirjallisen suostumuksen haastatteluun ja sen nauhoitta-

miseen. Haastattelut tehtiin anonyymisti. Tallensimme haastattelut puheli-

meen. Ennen haastatteluja testasimme laitteen toimivuuden ja olimme varau-

tuneet myös tarvittaessa kirjoittamaan vastaukset käsin. Haastattelut tehtiin 

luottamuksella ja niissä keskityttiin olennaiseen, kuitenkin antaen haastatelta-

valle tilaa omille vastauksille. Kun vastauksia ei enää tarvittu, niin ne hävitettiin. 

 

Nuorten haastattelut tapahtuivat sähköpostin kautta. Haastattelun tarkoitus in-

formoitiin ja selvitettiin huolella haastateltavalle. Haastatteluissa taattiin täysi 

anonymiteetti ja luottamus huolehtimalla tutkittavien yksityisyyden suojasta. 

Laadimme haastattelun kysymykset tarkoin ja ne lähetettiin haastateltaville. 

Opinnäytetyön valmistuttua vastaukset hävitettiin. 

 

Opinnäytetyössä noudatimme hyvää tieteellistä käytäntöä ja panostimme sen 

eettisyyteen ja luotettavuuteen työn kaikissa vaiheissa. 
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6.3 Ammatillinen oppiminen ja kasvu 

 

Hengellisen työn työntekijöille on laadittu ydinosaamiskuvaukset. Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon nettisivuilta löytyy kaikkien kirkon ammattien ydin-

osaamiskuvaukset sekä kirkon hengellisen työn kaikille yhteinen ydinosaami-

nen. (Suomen ev.lut. kirkko. Kirkon työntekijän ydinosaaminen. Ydinosaamis-

kuvauksia.) Kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiseen kuuluu hen-

gellisen työn osaaminen, arvo-osaaminen, persoonallinen ja ammatillinen 

kasvu, työyhteisöosaaminen sekä läsnä oleminen ja kyky kohdata. Kirkon 

ydinosaamiskuvauksista heijastuu erityisosaamista, mitä työntekijältä tarvi-

taan näkövammaisten kanssa työskentelyyn. Muun muassa työntekijällä on 

kyky asettua lähimmäisen asemaan ja hän on aidosti kiinnostunut toisesta ih-

misestä. Hän kykenee läsnäoloon ja vuorovaikutukseen tunnetasolla. Työnte-

kijä pystyy olemaan ja toimimaan yksittäisen ihmisen kanssa sekä ryhmässä, 

esimerkiksi näkövammaisten kerhossa. Näkövammainen kohdataan kunnioit-

tavasti ja hänet sekä hänen tilanteensa otetaan todesta. (Suomen ev.lut. 

kirkko. Kirkon työntekijän ydinosaaminen. Ydinosaamiskuvauksia. Kirkon hen-

gellisen työn työntekijän ydinosaaminen.) 

 

Meidän tulevina sosiaali- ja kirkon alan ammattilaisina on tärkeää muistaa, että 

erilaisuutta on monenlaista. Se tarkoittaa, että esimerkiksi palveluja ja tapah-

tumia suunnitellessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon kohderyhmä ja se, 

että tapahtuma olisi esteetön kaikin tavoin. Esimerkiksi näkövammaisten ker-

hossa ei jaeta laulujen sanoja liian pienellä fontilla, vaan otetaan sanat isom-

malla ja selkeällä fontilla. Jollain näkövammaisella asiakkaalla tai kerholaisella 

voi olla esimerkiksi putkinäkö, jolloin hän taas tarvitsee laulujen sanat ehkä 

hyvinkin pienellä fontilla. Jos näytetään kuvia, niin ne tulkataan eli kerrotaan, 

mitä kuva esittää. Palvelun tarjoajana pitää muistaa, että näkövammainen 

saattaa tarvita apua myös esimerkiksi kaavakkeiden täyttämisessä. Tämän 

kaiken muistaminen ja huomioiminen voi olla alkuun vaikeaa, varsinkin jos oh-

jaajalle tai palveluntarjoajalle tilanne on uusi. Nämä asiat kuitenkin opitaan 

vain työtä tekemällä. Tilannetta ja suunnittelua helpottaa, kun miettii itsensä 

tilanteeseen. Mitä jos minä en näkisi, miten tämän asian tekisin. Näkövammai-

silta voi myös suoraan kysyä apua ja neuvoja. 
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Halusimme, että tämä opinnäytetyö voisi palvella myös kirkon työntekijöitä nä-

kövammaisen kohtaamisessa. Välttämättä moni ei ole ollut ollenkaan tekemi-

sissä näkövammaisen kanssa tai niin suurella kirjolla, kuin näkövammaisia on. 

Moni voi luulla, että näkövammaisia autetaan ja opastetaan samalla lailla ja 

että kaikilla näkövammaisilla on samanlaiset tarpeet. Näin se ei kuitenkaan 

ole. Jokainen näkövamma on huomioitava erikseen. On kuitenkin hyviä perus-

ohjeita näkövammaisen kohtaamiseen. Teimme näistä huoneentaulun, jota 

työntekijä voi hyödyntää. Huoneentaulu löytyy liitteistä, liitteenä 3. Lisää tietoa 

sekä ohjeita ja neuvoja näkövammaisen kohtaamiseen löytyy hyvin esimer-

kiksi Näkövammaisten liiton sivuilta (Kun kohtaat näkövammaisen, Opastami-

nen ja Esteetön asiointi). Nämä löytyvät opinnäytetyön lähdeluettelosta. 

 

Opinnäytetyön merkitys ammatillisessa kasvussamme on iso. Tutkimustyö 

osoitti sen, että tutkimuksen tekeminen ei ole helppo tehtävä. Ammatillista 

osaamista ja kasvua kohdallamme osoittavat tämän tekemämme tutkimuksen 

kohteiden ja tutkimustapojen selvittäminen ja löytyminen, monien mahdollisten 

työtapojen, esimerkiksi haastattelu ja yhteistyöväylien hyväksi käyttäminen, 

esimerkiksi seurakunta sekä työhömme täysillä sitoutuminen. Osaamisen 

myötä myös ammatillinen vuorovaikutus ja sosiaalinen kanssakäyminen eri-

laisten yhteistyötahojen kanssa on lisääntynyt. Valmistuttuamme on meillä 

mahdollisuus tehdä tutkimusta työmme ohessa, jos aihe löytyy ja tutkimukselle 

on tarvetta. Nyt meillä on vahva pohja sille, miten tutkimusta tehdään ja mitä 

se vaatii. 

 

Anna-Marialle näkövammaisuus oli aiheena tuntematon. Kaisan kautta Anna-

Marialla oli jokin ajatus siitä, mitä näkövammaisuus voi olla, mutta esimerkiksi 

se tieto, että näkövammaisuutta on niin monenlaista, miten paljon apua ar-

jessa voi tarvita ja miten paljon apuvälineitä näkövammaisilla on käytettävissä, 

oli uutta. Myös se, miten ottaa näkövammaisuus huomioon haastatteluja teh-

dessä tai kerhoa ohjatessa tuli opeteltua. Se ei ole yksinkertaista, sillä kaikki 

haastateltavat näkevät eri tavalla. Pystyykö joku lukemaan isoa tekstiä tai joku 

toinen pientä tekstiä? Onko selkeämpää, jos haastattelu tehdään niin, että toi-

nen lukee kysymykset? Entä kun ohjataan näkövammaisia, miten se tehdään 

niin, että kaikki pystyvät osallistumaan? Näihin kysymyksiin Kaisa yritti vastata 

muiden näkövammaisten ohella. 
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Kaisa taas oppi sen, kuinka tärkeää on kohdata ihminen juuri sellaisena kuin 

hän on, yhtään vähättelemättä ja aliarvioimatta. Kunnioittava kohtaaminen on 

tärkeää. Vaikka Kaisa ei itse käy vertaistoiminnassa mukana, hän ymmärsi 

sen, kuinka tärkeää toisille vertaistuki voi olla. Kaisa haluaisikin tehdä vam-

maistyössä vertaistukityötä ja jatkokouluttautua siihen. 

 

Meille molemmille on tärkeää, että saamme tehdä työtä kaikenlaisten ihmisten 

parissa. Haluamme kohdata ihmisiä ja nähdä heidät niin kuin Jumala heidät 

näkee. Kuitenkin lopulta me kaikki olemme vertaisia.  
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LIITE 1. Haastattelukysymykset näkövammaisten kerhon kävijöille 

 

Koska olette tulleet kerhoon? 

Miksi käytte kerhossa? 

Onko vertaistuki teille tärkeää? Täyttääkö kerho vertaistuen tarpeen? 

Tukeeko kerho toimintakykyänne? 

Kaipaatteko kerhoon nuorta sukupolvea? Miten heidät saataisiin mukaan? 

Voisiko kerhoa kehittää jotenkin?  
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LIITE 2. Haastattelukysymykset nuorille näkövammaisille 

 

Kuinka tärkeänä koet vertaistuen? 

Jos vertaistuki on sinulle tärkeää, mistä saat vertaistukea? Esimerkiksi seura-

kunta, vai jokin muu taho/paikka? 

Oletko seurakunnan toiminnassa mukana? Jos olet/et ole, miksi? 

Jos seurakuntasi tarjoaisi näkövammaisille toimintaa, menisitkö mukaan? 

Millaista toimintaa haluaisit? 

Minkä ikäisessä seurassa haluaisit järjestettävän toimintaa? 
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LIITE 3. Huoneentaulu 

 

KIRKON TYÖNTEKIJÄNÄ NÄKÖVAMMAISELLE 

 

• Puhu suoraan näkövammaiselle ja katso häntä silmiin. 

• Puhuttele näkövammaista nimeltä ja kosketa häntä vaikka kevyesti ol-

kapäästä. 

• Käytä normaalia puheääntä. 

• Ota huomioon tilojen esteettömyys. Jos tila ei ole esteetön, muista 

avustaa ja opastaa. Kun opastat, tarjoa näkövammaiselle käsivartesi. 

• Anna näkövammaiselle selkeät ohjeet, esimerkiksi ”oikealla”, ”vasem-

malla”, ”edessä”. 

• Kuvailutulkkaa ja ole lukuapuna. 

• Huolehdi, että kirjallisessa materiaalissa teksti on riittävän suurta ja 

fontti selkeä. Musta teksti valkoisella pohjalla on yleensä paras. 

• Ota huomioon eri näkövammat. 

• Kysy, jos et ole varma, miten toimia. 

• Kohtaa näkövammainen arvostavasti ja kunnioittavasti. 
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