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Lukijalle

4

Tieto tai epäilys oman lapsen kehitysvammaisuudesta pysäyt-
tää aina. Maailma tuntuu seisahtuvan ja pelko tulevaisuudes-
ta voi olla suuri. Tummat myrskypilvet valtaavat taivaan ja 
äkillinen myrsky saattaa peittää alleen kaiken muun. 

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa uskoa auringonsäteiden 
olemassaoloon myrskypilvienkin takana. Kirja perustuu oma-
kohtaisiin kokemuksiin ja koostuu kehitysvammaisten lasten 
vanhempien kirjoituksista. Vanhemmat haluavat kertoa per-
heensä elämästä esittelemällä lapsensa ja tuomalla esiin aja-
tuksiaan. Näin he haluavat valottaa tulevia vuosia monine 
mahdollisuuksineen niille vanhemmille, joille on syntynyt tai 
syntymässä kehitysvammainen lapsi. Mukana on sekä pieniä 
että vähän isompia lapsia. Kirjoitukset etenevät ikäjärjestyk-
sessä vauvaiästä aikuisuuteen. Joistakin lapsista on mukana 
kirjoituksia myös aiemmasta kirjasesta ja sitä edeltäneistä 
kansioista. Mukana on myös aikuistuvan nuoren haastattelu 
sekä opettajan kuvaus vaikeavammaisen lapsen koulupäiväs-
tä.

Toivomme, että lukija saa kirjaan kirjoittaneiden perheiden 
kokemuksista ja arjen kuvauksista apua uudessa elämänti-
lanteessa sekä uskoa oman arjen järjestymiseen lapsen kehi-
tysvammaisuudesta huolimatta. Kirjan tarkoituksena on olla 
osaltaan auttamassa sen tien alkuun, jota kulkemalla elämän 
suuri salaisuus ja jokaisen ihmisen elämän arvo paljastuvat 
ehkä odottamattoman kirkkaina.
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Keväällä 2008

Ensimmäinen lapsemme Ruusu syntyi maaliskuussa 2007 
Kätilöopiston sairaalassa. Raskaus oli sujunut hyvin, myös 
synnytys käynnistyi ja eteni ongelmitta. Melko pian synny-
tyksen jälkeen saimme kuitenkin kuulla, että Ruusulla on 
Downin syndroomaan viittaavia piirteitä. Vahva epäily var-
mistettaisiin kromosomitutkimuksella. Meidän, tuoreiden 
vanhempien, onni ja hämmennys vaihtuivat suunnattomaksi 
epäuskoksi: me emme yksinkertaisesti voineet olla ne ihmiset, 
jotka tuon tiedon olivat juuri vastaanottaneet. Ruusu ei ollut 
se tavallinen lapsi, jota olimme mielikuvissamme odottaneet. 
Vasta jälkeenpäin ymmärsimme alkushokin olleen melkoi-
nen.

Saatoimme Ruusun syntymäyönä vastasyntyneiden osastol-
le lisähapen tarpeen vuoksi. Saimme perhehuoneen, jossa 
nukahdimme unilääkkeen avulla. Seuraava aamu oli käsittä-
mättömän epätodellinen. Tuska ja suru tuntuivat valtavilta, 

Yksivuotias
Ruusu

Ruusun
ensimmäinen vuosi
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Hoidimme Ruusua päivät vastasyntyneiden osastolla, söimme 
ja nukuimme lapsivuodeosastolla. Harjoittelimme Ruusun 
kanssa sitkeästi imettämistä, myös tuttipulloa ja nenä–maha-
letkua käytettiin. Vauvanhoito sekä erilaiset tutkimukset täyt-
tivät päivät. Downin syndroomaa ja kehitysvammaisuutta 
pohdimme pieninä palasina kerrallaan välillä itkien, välillä 
kerraten saamiamme faktoja. Toisinaan myös huumorin avul-
la. Tärkeintä kuitenkin oli ja on vieläkin, että Ruusu on Ruu-
su, meidän lapsemme. Ruusu oli kaiken kaaoksen keskellä 
tärkein voimanlähteemme.

emmekä olisi jaksaneet kohdata tapahtunutta. Kysymyksiä 
oli miljoonia. Ensimmäisenä taisimme pohtia, millaisen teks-
tiviestin lähetämme perheille ja ystäville lapsemme syntymäs-
tä. Viestissä päätimme kertoa vain pituuden ja painon kera, 
että meille syntyi 18.3. tyttövauva. Down-uutisen soitimme 
lähimmille erikseen.

Läheisemme suhtautuivat uutiseen varmaankin pitkälti sa-
moin kuin me vanhemmat: ällistys, epäusko ja huoli höys-
tettynä miljoonilla kysymyksillä. Sairaalavierailuilla vas-
taanotimme lohduttavia sanoja, myötätuntoisia halauksia ja 
voimientoivotuksia, mutta myös onnitteluja ja ihasteluja, sillä 
Ruusu oli kuin ruusu, äärettömän suloinen tyttö. Tietysti me 
vanhemmat saimme kuulla yleiset ”totuudet” Down-ihmis-
ten luonteenpiirteistä ja muista elämisen edellytyksistä, jotka 
aluksi hämmensivät ja myöhemmin ärsyttivät. Äitinä ihmet-
telin, miten lapsellemme vielä vieraat ihmiset tunsivat hänet, 
vaikka itsekin vasta häneen tutustuin. Kohtasimme myös lä-
heistemme epävarmuutta ja varovaisuutta sen suhteen, kuin-
ka lähestyä meitä ja lastamme.

Ruusu 2,5-viikkoisena
kotiutuksen jälkeen

6
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Tutkimuksissa Ruusu todettiin terveeksi tytöksi. Vain sydä-
messä oli pieni reikä, josta ei tulisi olla huolissaan. Tyttärem-
me kotiutettiin sairaalasta kahden ja puolen viikon ikäisenä 
kahden hyvin sujuneen kotiloman jälkeen. Toisen kotilo-
mamme selvisimme ilman nenä–maha-letkua ja melko pian, 
Ruusun voimien lisääntyessä, myös tuttipullot saivat väistyä. 
Ruususta kehkeytyi ”imumaisteri”, joka muiden lasten ta-
paan aloitti kiinteiden ruokien syömisen perunan maistelulla 
kuuden kuukauden iässä.

Vanhemmuus tuo varmasti aina eteen monia kysymyksiä. 
Meille vanhemmuuteen kasvamiseen tarvittiin ja tarvitaan 
yhä monenlaisten, vaikeidenkin kysymysten äärelle pysähty-
mistä ja niistä kumpuavien tunteiden käsittelemistä. Olemme 
surreet mielikuvissamme odottamamme lapsen pois ja opetel-
leet kertomaan lapsemme kehitysvammaisuudesta sekä vas-
taanottamaan kanssaihmisten erilaisia reaktioita. Olemme 
tunteneet valtavaa suojelemisen halua ja uhmakasta ylpeyttä 
kohdatessamme uteliaita katseita. Olemme ihmetelleet kiitol-
lisina, mutta myös vaivaantuneina erilaisten asiantuntijoiden 
läsnäoloa ympärillämme. Olemme pohtineet yhteiskuntam-
me arvoja, kehitysvammaisten tyttöjen ja poikien, naisten ja 
miesten ihmisarvoa, sekä ajatelleet Ruusun tulevaisuutta täs-
sä yhteiskunnassa. Olemme kyseenalaistaneet, keskustelleet, 
itkeneet ja nauraneet. Kaiken kaikkiaan olemme ihmetelleet, 
kuinka vahvoja tunteita vanhempi tuntee omaa lastaan koh-
taan.

Meille yksi oivallus muiden joukossa oli ymmärtää, ettei Ruu-
su kehitysvammaisena, monessa yhteydessä erityisenä lapse-
na, ole muita lapsia huonompi tai parempi. Ruusu on meille 
ja läheisillemme erityisen rakas, totta kai. Myös muille hänen 
tulee saada olla erityinen lapsi muiden aivan yhtä erityisten 
lasten joukossa.

Tällä hetkellä perheemme elämä on vahvasti keskittynyt tä-
hän hetkeen, kuten varmastikin useissa lapsiperheissä. Se on 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, synttäreiden val-
mistelua, muskaria, päivähoitopaikan hakemista, lomasuun-
nitelmia, yhdessäoloa eli tavallista elämää. Lisäksi vammais-
neuvolan asiakkuuden myötä perheemme rutiineihin kuuluu 
varhaiskuntoutukseen osallistuminen, tukiviittomien opettelu 
sekä ylipäätään tietoisuus koko Downin oireyhtymästä.

Meidän tapamme rakentaa tietoisuutta on toiminut periaat-
teella ”olla tiedostamatta liikaa”. Tiedämme lääketieteelliset 
faktat ja todennäköisyydet. Tämä tarkoittaa, että oireyhtymän 
vuoksi Ruusun terveydentilassa on asioita, joita seurataan ja 
joista on hyvä olla selvillä. Ensimmäisen ikävuoden aikana 
olemme käyneet tavallisten neuvolakäyntien lisäksi kerran sy-
dänkontrollissa, silmälääkärin vastaanotolla sekä verikokees-
sa. Mutta toisaalta sairaalasta päästyään Ruusu ei ole saanut 
ainoatakaan flunssaa, vaikka meitä vanhempia varoitettiin 
Down-vauvojen räkäisyydestä.

Ruusu
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Ruusu ja vanhemmat

Tätä kirjoittaessamme Ruusun ensimmäinen syntymäpäivä 
on kohta käsillä. Ruusu on herkkä, huumorintajuinen, omaa 
tahtoa omaava tyttö, jonka lempipuuhia tällä hetkellä ovat 
erilaisten soittimien soittaminen, vauvakeinussa keinuminen, 
vedellä läträäminen, palikkatornien kaataminen, kirjojen kat-
selu sekä köröttely ja hypittely. Ruusu ymmärtää hyvin pu-
hetta ja seuraa kiinnostuneena puheen tukena käyttämiämme 
tukiviittomia. Ruusu harjoittelee konttaamista, hän osaa kie-
riä, istua tuetta, vilkuttaa ja vaikka mitä muuta. Selvää kui-
tenkin on, että Ruusu oppii uusia asioita ja kehittyy omassa 
tahdissaan. Siksi Ruusun kehityksen vertailu vammattomiin 
lapsiin tai vaikkapa muihin Down-lapsiin ei ole tarkoituksen-
mukaista. Myös siihen me vanhemmat olemme pikkuhiljaa 
opetelleet. Lapsemme ensimmäisen ikävuoden aikana olem-
me tutustuneet ja rakastuneet häneen sellaisena tyttönä kuin 
hän on. 

Ruusun sanoin: ”Pa pa pa paa, ma ma ma maa!”. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti toista ikävuotta.

Kirsi Saarinen
Mikko Raita
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Keväällä 2008

Onnea! Tästä se lähtee, elämä erityislapsen kanssa. Iloineen 
ja suruineen.

Viljamia odottaessani kaikki hokivat, kuinka lapsi muuttaa 
koko maailman. Niin se todella teki. Esikoisemme Viljami 
syntyi kaksi vuotta ja kaksi kuukautta sitten, pari viikkoa en-
nen laskettua aikaa. Muutama tunti synnytyksen jälkeen las-
tenlääkäri tuli huolestunut ilme kasvoillaan kertomaan, että 
vauvalla epäillään Downin syndroomaa. Antoivat luettavaksi 
jonkun opuksen vuodelta viisi – ajalta, jolloin keharit lukittiin 
kellariin tai kärrättiin laitokseen suoraan synnytyksestä. Vain 
hetkeä aiemmin olin vielä onnesta sekaisin nuuskuttanut ter-
veenä pitämäni vauvan tuoksua. Hetkeä myöhemmin luimme 
shokissa mongoloidismista. Vieläkään tilanteen absurdius ei 
naurata. 

kahteen ensimmäiseen 
vuoteen mahtuu monenlaista

Viljamin

Viljami tanssii
äidin säestyksellä
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Ensimmäinen vuosi ei ollut helppo. Imettäminen ei onnis-
tunut, ja kolmen kuukauden räpeltämisen jälkeen luovutin 
tuntien suurta syyllisyyttä. Vasta myöhemmin selvisi, etten 
todellakaan ollut ainoa. Monilla Down-vauvoilla käytetään 
nenä–maha-letkua vastaavien ongelmien takia. 

Seuraavaksi alkoi taistelu oksentelua vastaan. Kukaan ei otta-
nut ongelmaa todesta. Puhuivat pulauttelusta, kun minä pu-
huin kaaressa oksentamisesta. Onneksi tilanne helpotti, kun 
sain toisten Down-lasten vanhemmilta vinkkejä syömiseen. 
Noin vuoden ikäisenä oksentelu vihdoin loppui. Vieläkään 
poika ei suostu syömään mitään, jossa on paloja. Puhetera-
peutti ja vertaistuki ovat vakuuttaneet, että kyllä se siitä läh-
tee, kolmivuotiaana vetää jo kurkkua ja leipää. Eipähän pääse 
poika lihoamaan, kun ei suostu edes keksiä maistamaan.

Syömisongelmien lisäksi Viljami kärsii jatkuvista flunssista. 
Olen menettänyt monesti uskoni lääkäreihin, kun olen vienyt 
hurjasti röhisevän ja yskivän lapsen lääkäriin ja palannut siel-
tä “tavallinen flunssa” -diagnoosi kainalossa. Seuraava päivä 
ja seuraava lääkäri ja hups – siellä olikin taas korvatulehdus. 
Viime talvena Viljami oli viikon Lastenklinikalla keuhko-
kuumeessa. Se, mikä ei tapa, vahvistaa. Sanovat, että Down-
henkilöt eivät aikuisena sairasta niin paljon, kun rakentavat 
lapsuuden sairasteluillaan niin vankan vastustuskyvyn. Sitä 
odotellessa. 

Vastoinkäymisten vastapainoksi Viljami on tuonut mukanaan 
valtavasti hyvää. Olemme tutustuneet ihaniin uusiin ihmisiin. 
Olemme tutustuneet itseemme. Olemme varmasti muuttuneet 
jopa paremmiksi ihmisiksi Viljamin ansiosta. Olemme oppi-
neet nauttimaan pienistä asioista – niistä, joista se oikea onni 
koostuu. Kuten esimerkiksi viikko sitten: Viljami oli siirtynyt 
pari yötä aiemmin nukkumaan pinnasängystä isojen poikien 
sänkyyn. Iltatoimien jälkeen serkku auttoi yöpuvun vaihtami-

Viljami
kolme kuukautta
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sessa, ja kokemuksen puute näkyi toiminnan hitautena. Vilja-
mi ojenteli kiltisti nilkkojaan sukkia varten, nosti kädet riisut-
taessa, mutta lopulta väsymys voitti. Pikkumies nousi serkun 
sylistä, kapusi äidin kaulaan antamaan halauksen, viittoi en-
simmäistä kertaa “nukkumaan”, vilkutti ja kömpi omatoimi-
sesti omaan sänkyyn. Suloinen otus. 

Kahteen vuoteen on mahtunut paljon huolta, surua, itkua ja 
hämmennystä. Mutta yhä enenevässä määrin myös iloa, nau-
rua ja positiivista hämmästystä. Viljamista on kasvanut iloi-
nen, mutta itsepäinen tohottaja, joka hurmaa tädit (kunnes 
vetää niitä tukasta), antaa pikkuveljelle pusuja (ja litsareita) 
sekä viittoo innokkaasti teletappeja nähdessään ja vääntää te-
koitkun aina, kun pitäisi tulla ulkoa sisälle. Viljami rakastaa 
kylvyssä läträämistä, jogurttia ja tavaroiden heittelyä. Viljami 
vihaa hiustenleikkuuta, karkeaa ruokaa ja hampaiden pese-
mistä. 

Kaiken kaikkiaan Viljami on riemukas tapaus. Koemme ole-
vamme etuoikeutettuja saadessamme kasvattaa erityislasta, 
kaikkine haasteineen ja hankaluuksineen. Tätä ei kaikille 
suoda.

Mikko Kiviniemi
Eeva-Liisa Kiviniemi

Viljamin perhe
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Keväällä 2008

Pyry on juuri neljä vuotta täyttänyt, iloinen ja sosiaalista 
kontaktia hakeva hurmaava pikkupoika. Syntymäpäivää vie-
tettiin Pyryn lähimpien päiväkoti- ja pihaystävien seurassa. 
Tietenkin myös kuusivuotias isosisko Anni touhusi vieraiden 
joukossa.

Pyry syntyi perheemme toiseksi lapseksi aivan lasketun ajan 
tienoilla. Vuorokauden ajan hän oli kaikin puolin terve ja 
normaali vauva, mutta seuraavan päivän lääkärintarkastuk-
sessa nostettiin esiin epäily Downin syndroomasta, mikä oli 
kova järkytys meille vanhemmille. Kromosominäytteestä asia 
varmistui viiden vuorokauden odotuksen jälkeen. Asiassa oli 
sulattelemista koko lähisuvulla. Ihanaa oli kuitenkin se, että 
Pyry oli kromosomipoikkeavuudesta huolimatta fyysisesti 
täysin terve. Hän pääsikin kotiin jo toisena vuorokautena syn-

päiväkotivuosi
Pyryn

Pyry
mietteliäänä
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nytyksestä, mutta punnituksissa jouduimme käymään Kätilö-
opistolla aluksi parin päivän välein, koska poika ei jaksanut 
pysyä hereillä rinnalla ja hänelle jouduttiin pakkosyöttämään 
maitoa pullosta. Normaali lapsiperheen arki alkoi kuitenkin 
heti kotiin päästyämme ja isosisko Anni sai uuden tulokkaan 
ihmeteltäväkseen.

Halusin pitää lapset kotihoidossa kolme vuotta. Anni kävi 
näinä vuosina eri kerhoissa ja minä kävin äiti–lapsi-kerhossa 
Pyryn kanssa. Vietimme lasten kanssa aikaa myös puistoissa. 
Puistossa käynti oli äidillekin henkireikä ja hetki keskustel-
la muiden äitien kanssa. Pyrylle puistossa olo oli kehittävää, 
mm. kärryjä työnnellen tuli harjoiteltua kävelyä.

Kun kolmen vuoden raja alkoi häämöttää, mietimme eri päi-
vähoitovaihtoehtoja. Mietin, olisiko erityislasten ryhmä paras 
paikka Pyrylle. Tiesin, että tällaisessa ryhmässä voi olla hy-
vinkin vaikeasti vammaisia tai autistisia lapsia, joiden kanssa 
Pyry ei voisi kovin hyvin leikkiä tai kommunikoida. Integ-
roidussa ryhmässä, jossa olisi erityislasten lisäksi vammatto-
mia lapsia, ei juurikaan ollut paikkoja avoimena. Mielessäni 
pyörikin koko ajan vaihtoehto tavallisesta päiväkodista, jossa 
Pyry voisi pärjätä avustajan kanssa. Siellä Pyryn kehitykselle 
olisi suurena etuna muiden lasten malli. Myös sisko olisi sa-
massa päiväkodissa. Ajattelin, että päiväkoti-iässä Pyry kyke-
nisi vielä olemaan samassa ryhmässä vammattomien lasten 
kanssa, mutta kouluiässä kehitysero ikätovereihin nähden 
olisi jo liian suuri. Silloin Pyry voisi käydä erityiskoulua tai 
harjaantumisluokkaa. Siellä Pyryllä olisi samantasoisia kou-
lukavereita, joista voisi tulla elinikäisiäkin ystäviä.

Pyryn päiväkotiin lähtö otti henkisesti koville. Pyry on tun-
tunut usein vieläkin perheen vauvalta, kuten kuopus usein 
tuntuu. Pyryllä vauvamaisuus korostuu, koska hän heittäytyy 
helposti ”jalattomaksi” tai muuten vaan passattavaksi. Myös 
vaippojen jatkuva käyttö voimistaa tuota ajatusta. 

Päiväkotiajan lähestyessä huolenaiheenamme olivat myös 
Pyryn ilmaisutaidot. Muutamien sanojen lisäksi Pyry tiesi 
päiväkotiin mennessä noin 20 viittomaa, mutta ei käyttänyt 

Pyry ja
Anni-sisko
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niitä oma-aloitteisesti esimerkiksi halutessaan jotain. Pyry on 
aina ollut hyvin tyytyväinen. Vauvana hän ei koskaan itkenyt 
nälkäänsä, vaan ainoastaan kipuitkua. Hän on aina ottanut 
tyytyväisenä vastaan sen, mitä saa, osaamatta vaatia enem-
pää. Pelkäsinkin, ettei Pyry osaa pitää puoliaan ja että häntä 
kiusattaisiin erilaisuutensa vuoksi. Myös Pyryn juomatto-
muus huoletti minua, koska Pyry yksinkertaisesti käänsi pää-
tään pois, kun juomaa tarjottiin. Olin varma, että Pyryn vatsa 
olisi jatkuvasti sietämättömän kovalla. Pelkäsimme myös sitä, 
että Pyry voisi livahtaa huomaamattomasti portista, jos joku 
jättäisi sen auki, koska hänen liikkumisensa oli hyvin vähäe-
leistä ja huomaamatonta.  

Toisaalta päiväkotiin lähtö herätti myös toiveikkaita ajatuk-
sia: kenties Pyry oppisi päiväkodissa omatoimisemmaksi. 
Kotona olin vielä syöttänyt Pyryä, enkä osannut sitä lopettaa 
– kaipa minulta puuttui tietty tiukkuus Pyryn suhteen. Tällai-
sin ajatuksin me, äiti ja isä, sitten veimme Pyryn tavalliseen 
päiväkotiin.  

Kyseisessä päiväkodissa ei ollut aiemmin ollut kehitysvam-
maista lasta ja Pyry sai olla uranuurtaja tällä saralla. Pyry sai 
reippaan naisavustajan, ja vaikka Pyry aluksi itki ja roikkui 
lahkeessa, kun häntä vietiin päiväkotiin, oli avustaja hänelle 
kuin kakkosäiti, joka otti syliin ja lohdutti. Se tuntui hyvältä. 
Olimme Pyryn ja Annin kanssa käyneet tutustumassa päivä-
kodissa muutaman kerran, joten paikat ja piha olivat edes jo-
tenkin tutut. Olin valmistellut Pyrylle oman kansion, jossa oli 
Pyryn elämänhistoria ja taidot lyhyesti kuvattuna sekä Pyryn 
osaamia tukiviittomia kuvineen ja ohjeineen.

Positiivista oli, ettei Pyryä tarvinnut enää kuljettaa terapioihin, 
vaan ne järjestyivät hoitopäivien aikana, kun tutut terapeutit 
tulivat pitämään tuokionsa päiväkotiin. Puheterapeutin tuoki-
ot olivat yhteislaulutuokioita koko Pyryn ryhmälle.  Iloisena 
seurasin toisten lasten innokkuutta viittoa laulujen mukana. 
Minua lohdutti kovasti lastentarhanopettajan kommentti, et-
teivät Pyryn harjoittelemat asiat eronneet juurikaan ryhmän 
muiden lasten harjoittelemista taidoista: omatoimisuutta pu-
kemisessa ja syömisessä, puhumista sekä vessa-asioita harjoit-
telivat kaikki muutkin lapset. Pian Pyry ei enää itkenytkään 
perään aamuisin, vaan käveli muumi-kuvien tai -kirjojen luo, 
eikä meinannut heiluttaakaan vanhemmilleen.

Uskomaton uusi asia oli oma vapaa-aikani. Koska tein vuoro-
työtä ja lapset olivat maanantaista perjantaihin päiväkodissa, 
jäi minulle monesti päivisin omaa aikaa tavata ystäviä, käydä 
kaupassa, ottaa päiväunia tms. Myös puolison kanssa sattui-
vat joskus vuorot täsmäämään niin, että meillä oli päivällä 
kahdenkeskistä aikaa. Aluksi podin huonoa omaatuntoa siitä, 
että lapset olivat päiväkodissa, vaikka äiti oli vapaapäivän vie-
tossa kotona. Melko pian huono omatunto kuitenkin hälveni. 
Tunsimme, että Pyryn kehityksen kannalta oli melkeinpä pa-
rempi, että hän on päiväkodissa kuin kotona. 
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Avustaja teki Pyryn kanssa erilaisia kehittäviä ”koritehtäviä”, 
luki kirjoja ja väritti sekä askarteli. Tällaiset hommat jäivät 
kotona aika vähiin, varsinkin kun Annikin oli hakemassa 
omaa huomiota. Pyryn omatoimisuus lisääntyikin vähitellen 
ja hän alkoi kuin huomaamatta syödä itse myös kotona. Vaat-
teiden riisumisessa ja pukemisessa Pyry selvästikin osallistui 
eikä ollut enää vain passiivinen nukke, jota puetaan. Ilahduin 
kovasti myös siitä, että Pyry oli eräänä päivänä leikkinyt tun-
nin verran kotileikkiä erään tytön kanssa: tyttö oli äidin roo-
lissa ja Pyry vauva, jota hoidettiin.

Ensimmäisen päiväkotivuoden ajalta ovat monet pelkoni 
osoittautuneet turhiksi ja lasten kevät- ja joulujuhlissa on 
lasten osallistumista aina seurattu tippa linssissä. Tuntuu-
kin, että oli oikea päätös laittaa Pyry tavalliseen päiväkotiin.  
Kiusaamisen pelko oli turha: kaikki tuntevat Pyryn ja monet 
isommat lapset halaavatkin Pyryä päiväkodin pihalla ohi kul-
kiessaan. Mielenkiintoista on sekin, että Pyry on ollut myös 
tuki ja turva eräälle Pyryä nuoremmalle tytölle, joka aluksi 
arasteli päiväkodissa oloa. Kenties Pyryn rauhallisuus ja kilt-
teys vaikuttivat asiaan. Muistan kyllä kerran nähneeni, miten 
kooltaan isompi poika otti Pyryn kädestä lelun. Minua liikut-
ti se, miten Pyry alahuuli väpättäen antoi tilanteen olla eikä 
tehnyt mitään itseään puolustaakseen. Tämä puolustuskyvyt-
tömyys minua edelleenkin joskus mietityttää. Pyrynkin oli-
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Lukutuokio
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si joskus opittava, miten kova paikka maailma voi toisinaan 
olla. Pyry tuntuu kuitenkin olevan rauhaa rakastava eikä osaa 
riidellä kenenkään kanssa.

Pelko Pyryn juomattomuudesta haihtui samalla, kun poika 
oppi itse juomaan mukista. Nykyään hän osaa jo pyytääkin 
juotavaa. Juoma ei mene enää väärään kurkkuun ja poika 
osaa itse säädellä sitä, paljonko juomaa ottaa kerralla suu-
hunsa. Tämä on aivan valtava kehitysaskel verrattuna siihen, 
mikä tilanne oli ennen päiväkodin alkua! Yhden kerran Pyry 
pääsi hetkellisesti livahtamaan päiväkodin portista, mutta on-
neksi portin kohdalla ei ole vilkasliikenteistä autotietä. Tämä 
läheltä piti -tilanne säikäytti hoitajat pahasti, mutta onneksi 
asiasta tiedotettiin meille vanhemmille avoimesti enkä osan-
nut suuttua asiasta. 

Iso muutos Pyryn päiväkotielämässä oli tuttujen terapeuttien 
pois jääminen kuvioista kesällä ja uuden puheterapeutin tulo 
tilalle syksyllä. Uusi puheterapia alkoi intensiivisemmin ja 
uusi puheterapeutti huomasi pian, mitkä Pyryn ongelmakoh-
dat kommunikaatiossa olivat ja puuttui niihin. Pyry ajoittain 
jopa vältteli katsekontaktia, jolloin tukiviittomien käyttö vai-
keutui. Pyryn huomio piti siis saada keinolla millä hyvänsä, 
jotta kommunikointi onnistuisi. Pyryllä otettiin käyttöön 
PECS-kuvat, joilla tuetaan Pyryn puutteellista oma-aloittei-
suutta ilmaisussa. Kuvakansio löytyy sekä päiväkodista että 
kotoa. Kuvien avulla Pyry nykyään pyytää asioita, kuten juo-
mista, musiikin kuuntelua, videoiden katselua, eri ruokalajeja 
jne.

Pyryn puhekin on monipuolistunut ja entistä useampia ään-
teitä on tullut Pyryn ”omaan kieleen”. Pyry on kuitenkin sa-
noissaan ja viittomien käytössään niin vähäeleinen, että ne 
menevät hyvin helposti ohi aikuisen tajuamatta, että Pyry 
yritti viestiä jotain. Normaalisti kehittyvästä lapsesta Pyry 
poikkeaakin juuri siinä, että hän tyytyy kohtaloonsa, jos hä-
nen viestimisyritystään ei huomata. Moni vielä puhetaidoton 
pikkulapsi kurkottelisi, huutaisi ja repisi äitiään kädestä, jotta 
tulisi ymmärretyksi.
 
Pettymys on ollut päiväkotielämässä se, että avustajat ja 
muukin henkilökunta vaihtuvat kovin usein. Pettymys oli 
eräällä lailla sekin, että Pyryn tukiviittomataidot taantuivat 
ensimmäisen vuoden aikana. Tämä varmaankin johtui siitä, 
että hoitajat eivät aluksi osanneet käyttää viittomia eivätkä 
vanhemmat jaksaneet kotona olla aktiivisia niiden käytössä 
rankan työpäivän jälkeen.  Ajoittain mietityttääkin, olisiko 
erityisryhmässä olo ollut parempi vaihtoehto Pyrylle, koska 
siellä kaikki hoitajat osaavat käyttää kuvia sekä tukiviittomia 
lasten kanssa. Jossittelu tuntuu kuitenkin aika turhalta ja ku-
luttavalta. Onneksi puheen kehitystä ja kuvienkäytön oppi-
mista on kuitenkin tapahtunut. 

Sen olen huomannut, että kehitysvammaiselle lapselle vuo-
sittain laadittavan kuntoutussuunnitelman tavoitteet ja keinot 
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näyttävät paperilla hienoilta, mutta hoitajien on  lisäksi keske-
nään sovittava, kuka ottaa minkäkin asian hoitaakseen, jotta 
asiat eivät jää vain ilmaan roikkumaan. Vanhempien on hyvä 
pitää huoli ja seurata, että keinoja toteutetaan ja tavoitteisiin 
pyritään. Päiväkodissa on valitettavan helppo vedota kiiree-
seen ja hoitajien vähyyteen.

Nykyinen päiväkotiarkemme sujuu jo hyvin. Aamuheräämi-
set ovat usein rankkoja, mutta Pyry osaa olla väsyneenäkin 
hyväntuulinen ja hymyileväinen, mikä antaa vanhemmillekin 
voimia. Pyry on nykyään vielä puettu aamuisin, mutta kiireet-
töminä hetkinä Pyryä aktivoidaan osallistumaan vaatekappa-
leidensa hakemiseen ja päälle pukemiseen. Myös valintatilan-
teita hänelle tarjotaan, jotta hän alkaisi ymmärtää, että hänen 
mielipiteillään ja tahdollaan on merkitystä ja tahtoa kannattaa 
ilmaista aktiivisesti. Olemme hyvin optimistisia tämän kevään 
ja tulevan syksyn suhteen. Tärkeintä on, että Pyry viihtyy päi-
väkodissa ja jää sinne mielellään! 

Sanna Ratilainen
Tero Ratilainen

Pyryn perhe
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lähtee kouluun!

Keväällä 2008

Vappu täytti kuusi vuotta tammikuussa 2008. Hän on ollut 
esikoululaisen statuksella päiväkodissa meneillään olevan lu-
kuvuoden. Kun muut eskarilaiset ovat käyneet tutustumassa 
omaan tulevaan kouluunsa, on Vappu pakannut myös rep-
punsa ja lähtenyt erityislastentarhanopettajan kanssa tutustu-
maan Käpylän kouluun ja sen pienryhmän luokkaopetukseen, 
tuleviin luokkakavereihinsa ja kouluympäristöön.  Kouluun 
saapuminen aina vähän jännittää, mutta illalla kotona muis-
tellaan koulupäivää hyvin innoissaan.

Olemme olleet tulevaan kouluun yhteydessä jo edellisen vuo-
den keväästä saakka: kävimme silloin toisen Down-tytön äi-
din kanssa tutustumassa tyttöjen mahdolliseen kouluun. Siitä 
lähtien olemme pitäneet kouluun ja opettajaan yhteyttä eri-
tyislastentarhanopettajan kanssa. Toki olisi ollut mahdollista 
käydä vierailemassa useissakin eri kouluissa, mutta meidän 
lähikoulumme tuntui heti sopivalta paikalta Vapulle. 

Vappu

18

Vappu pitää
piirtämisestä
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Vappu tykkää tehdä erilaisia tehtäviä: kirjainharjoitukset ovat 
mieluisia, samoin kuin kolmioiden, neliöiden, ympyröiden 
ja rastien harjoittelu. Myös useita värityskirjoja on täytetty. 
Synttärikortit syntyvät käden käänteessä. Askartelutuokiot 
rauhoittavat Vapun pitkäksikin toviksi itsenäiseen ja luovaan 
toimintaan. Tällaisten koulumaisten tehtävien harjoittelu 
rauhassa kotona ja päiväkodissa auttaa varmasti sopeutu-
maan ensi syksynä alkavaan kouluun.

Vapun sosiaalinen ympäristö laajenee ja monipuolistuu koko 
ajan. Erityisesti Vapun mainio päiväkotiympäristö on kehittä-
nyt tyttöä valtavasti yhden vuoden iästä lähtien. Veimme Va-
pun päivähoitoon tammikuussa 2003, vaikka päivähoitopaik-
kaa hakiessamme meitä kehotettiin vielä miettimään, olisiko 
yksivuotiaan Vapun paikka sittenkin kotona. Päiväkoti oli 
kuitenkin oikea vaihtoehto Vapulle. Tämä tuli todistettua vii-
meistään nyt viimeisenä lukuvuotena, kun keräsimme yhteen 
ja näytille kaikki Vapun seitsemän reissuvihkoa päiväkodin 
henkilökunnan iloksi. Palaute on ollut pelkästään positiivista 
ja ihastelevaa: Vappu on saanut paljon potkua kehitykselleen 
juuri samanikäisten lasten touhuja seuratessaan. Hänestä on 
tullut yhä rohkeampi osallistumaan, keksimään leikkejä ja 
jopa vitsailemaan ikäistensä ryhmässä. 

Vappu tarvitsee aikaa uusiin asioihin ja ihmisiin tutustues-
saan. Hän tarkkailee, ujostelee ja pistää hanttiin, jos jokin 
asia vieroksuttaa. Joskus se on todella hankalaa ja suoraan 
sanoen raivostuttavaa, jos aika on vähissä ja asioiden pitäisi 
edetä. Onneksi kuitenkin vuosien myötä asiat vain yksinker-
taisesti sujuvat helpommin. Kehitys tapahtuu edelleen pyräh-
dyksittäin, mutta yhä suuremmilla harppauksilla. Olemme 
huomanneet, että on tärkeää jaksaa kerrata tulevia ja men-
neitä tapahtumia sekä opetettavia asioita, tällöin lopputulos 
on selvästi parempi. Tällä tavoin on taas jotain uutta opittu, 
ja sanavarastoakin samalla kartutettu.

Vapun maalaus
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Kuusivuotias Vappu osaa olla itsepäinen, kiukutteleva ja räh-
jäävä lapsi, kuten muutkin samanikäiset. Sana aurinkoinen 
ei varmasti kuulukaan kaikkien Down-perheiden aktiiviseen 
sanavarastoon. Meillä tilanteita on tasoittanut kolme vuotta 
nuorempi pikkuveli, joka tykkää leikkiä isosiskonsa kanssa 
päivittäin ja ikävöi Vappua, kun tämä on eskarihommissa. 

Ensi syksy on Vapulle hyvä irtiotto pikkuveljestä, jonka kave-
ripiiri ja kouluympäristö kuitenkin tulevat jatkossa eroamaan 
Vapun vastaavista. Luulen, että Jaakko-veli tuleekin olemaan 
hieman haikea ja kateellinen, kun sisko pääsee aamuisin tak-
silla kouluun!

Susanna Hartikainen
Tero Virkkula 
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Vappu äidin
ja pikkuveljen kanssa
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on vaikeavammaisuudestaan
huolimatta toimelias koululainen

Heini

Heini keskittyy
tuttuun lauluun

Keväällä 2008

Heini syntyi perheemme ensimmäisenä lapsena ja terveenä 
tyttönä syksyllä 1999. Vähitellen ihmetys tytön kehitykses-
tä sai sanoja ja muuttui huoleksi. Tytön motorinen kehitys 
näytti olevan ikätasoa jäljessä. Heinin ollessa yhdeksän kuu-
kauden ikäinen saimme pyynnöstämme konsultaation ter-
veyskeskuksen fysioterapeutille ja pian jo lähetteen Lasten-
linnaan. Ensimmäisen kerran tapasimme lastenneurologin 
Heinin 1-vuotissyntymäpäivää edeltävänä päivänä. Vuoden 
ajan tehtiin useita tutkimuksia. Otettiin verikokeita ja näyte-
paloja sekä tehtiin kromosomitutkimukset. Aivojen magneet-
tikuvassa löytyi poikkeamaa, mutta vieläkään ei ollut tietoa, 
mistä aivojen valkean aineen puutos johtui. Heinin ollessa 
lähes kaksivuotias löytyi uusin tutkimusmenetelmin kro-
mosomivirhe, jonka tiedetään aiheuttavan kehitysvammaa, 
epilepsiaa, puheenkehityksen viivästymää ja monenmoista 
muuta poikkeavaa lapsen kehitykseen. Lista kromosomivir-
heen aiheuttamista vaivoista oli pitkä ja kattava.
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Tuolloin en uskaltanut ajatellakaan, että lähes kaikki listan 
ongelmista voisivat toteutua Heinin kohdalla. Halusin aja-
tella, että Heini sittenkin kuuluisi siihen pieneen joukkoon, 
jonka kehitys voisi edetä mukavasti, vaikka jotain erikoistu-
kea hän tulisikin aikanansa tarvitsemaan. Vähitellen toiveet 
kehityksestä ja taitojen karttumisesta ovat hiipuneet. Heini ei 
tule oppimaan puhumaan eikä kävelemään. 

Tällä hetkellä Heini on yhdeksänvuotias koululainen. Pie-
nestä helposti hoidettavasta lapsesta on kasvanut pitkä tyttö, 
joka kävelee talutettuna ja kommunikoi huutamalla ja naura-
malla. Heini tarvitsee apua kaikissa päivittäisissä toiminnois-
saan ja osallistuminen arkeen on aina aikuisen varassa. 

Heinin arki on kuitenkin varsin toimeliasta. Koululaisemme 
harrastaa ratsastusta ja kuntosalilla käyntiä sekä musiikkia 
monin tavoin. Tyttö rakastaa kirjoja ja on kiitollinen yleisö 
veljien hassuille hypyille ja lauluesityksille. Heini on tieten-
kin myös mummon kulta. Televisio-ohjelmista Heinin suo-
sikkeja ovat musiikkiohjelmat ja säätiedotukset. Lempivideot 
tyttö tunnistaa ensi sekunneista. Heini osaa myös orientoitua 
paikkaan ja tilanteeseen: kouluaamuin taksiin lähdetään hy-
myssä suin, kun taas kampaamon ovella kuuluu kovaääni-
nen protesti. Tuntoyliherkän tytön hiustenleikkuu on hikinen 
paikka sekä äidille että kampaajalle.

Päiväkodista kouluun siirtyminen oli iso päätös. Päiväkodin 
tutut rutiinit ja turvalliset aikuiset oli vaikea jättää. Kuusi-
vuotias tuntui kouluun niin kovin pieneltä, eikä taitojakaan 
ollut juuri kertynyt. Heinin kohdalla sopiva ryhmä ja vapaa 
paikka löytyi onneksi helposti tutusta koulusta. Jälkeenpäin 
huomasin, että päätös koulun aloittamisesta oli sittenkin 
hyvä. Heini sopeutui uuteen ryhmäänsä helposti. Luottamus 
kokeneeseen opettajaan syntyi, kun huomasin, että työsken-
tely koulussa oli tavoitteellista ja lapsen asioihin perehdyttiin 
tarkasti. Yhteistyö ja henkilökohtaisen kontaktin luominen 
opettajaan ja avustajiin on tärkeätä. Puhumaton lapsihan ei 
kerro, mitä koulussa tapahtuu, onko hän ollut väsynyt vai 
iloinen, onko hän syönyt ja mitä tunnilla tehtiinkään. Reis-
suvihkoon kirjoitetaankin koulunpäivän kuulumiset samoin 
kuin myös kodin kuulumiset ja viikonloppujen tapahtumat.   

Monen kotiäitivuoden jälkeen olen palannut takaisin työ-
elämään. Veljet ovat aloittaneet päiväkodissa ja Heini jatkaa 
koululaisen taivaltaan. Ilman yhteiskunnan palveluja vaikeas-
ti kehitysvammaisen lapsen vanhemman työnteko olisi var-
masti käytännössä mahdotonta. Kehitysvammaiselle lapselle 
järjestetään koulukyyti aamuin illoin ja koulupäivän jälkeen 
Heini jää iltapäiväkerhoon, joka on sosiaalitoimen palvelua. 

Arkiaamut kolmen lapsen kanssa ovat aikamoista hulinaa. 
Pojat puetaan ja pakataan isän kyytiin. Heinin aamutoimiin 
kuuluvat pisut ja pesut, aamupala, pukeminen sekä viimehet-
ken viestit reissuvihkoon. Taksi tulee klo 7.10 ja valmiina on 
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oltava. Kyyti odottaa myöhästyjää kaksi minuuttia! Illan tak-
sikyyti on kotona klo 16.30. Täsmällisyyttä on noudatettava 
illallakin. Minun on lähdettävä hyvissä ajoin töistä, että saan 
ensin haettua pojat päiväkodista, ja jotta varmasti ruuhkassa-
kin ehdin ajoissa portille taksia vastaan. Kokonaista työpäivää 
en ehdi tehdä ja olenkin toistaiseksi osittaisella hoitovapaalla. 
Työtehtävien hoitamiseen lapsen aikataulut tuovatkin omat 
haasteensa. Kotiin on lähdettävä säntillisesti oli työtilanne 
mikä hyvänsä ja ylitöitä voi tehdä vain suunnitellen aikataulut 
lasten isän kanssa etukäteen. Tuttua asiaa varmasti kaikissa 
lapsiperheissä, mutta vaikeasti kehitysvammaisen lapsen koh-
dalla muutosta helpompaan ei ole ehkä odotettavissa. Heini 
ei kolmasluokkalaisenakaan vielä pärjää yksin kotona edes 
pientä hetkeä, eikä hän ymmärrä kelloa tai kykene nouse-
maan pyörätuolistaan ylös. 

Vaikeasti kehitysvammaisen lapsen kehityksen vaiheet eivät 
välttämättä seuraa toisiaan tutussa järjestyksessä ja uusien tai-
tojen oppiminen ja lapsen kasvaminen eivät ehkä tuokaan hel-
potusta kaikkiin arjen ongelmiin. Monet asiat sujuvat Heinin 
kanssa toki nyt paremmin kuin aikaisemmin: tyttö kestää jo 
muutosta rutiineissa ja aikatauluissa, eivätkä vieraat tilanteet 
ja kovat äänet pelota niin paljon kuin aikaisemmin. Toisaalta 
lasta on nyt painava nostaa ja hänen kanssaan on hankalampi 
liikkua. Usein Heinin käyttäytyminen (huutaminen) aiheut-
taa ulkopuolisissa hämmennystä.

Välillä katselen Heiniä ja mietin, miltä hän näyttäisi ja min-
kälainen hän olisi, jos hän olisi vammaton. Ymmärrys Heinin 
vammasta on kasvanut vähitellen ja sopeutuminen tilantee-
seen vaatii jatkuvaa päivittämistä. Ajattelen, että surua kehi-
tysvammaisesta lapsesta ei voi käsitellä yhtenä palana yhdellä 
kertaa, vaan se aktivoituu uudestaan eri tilanteissa. Heinin 
syntymäpäivät eivät äidille aina ole olleet kovinkaan odotettu 

Heini
pikkuveljen kanssa
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asia, koska toivo kehityksestä karkaa vuosi vuodelta pidem-
mälle. Kouluunlähtö oli myös vaikea paikka. Ostin tytölle 
uuden koulurepun, vaikka tällainen asia ei Heinille itselleen 
ehkä ollutkaan merkityksellinen. 
 
Joskus ihmiset kysyvät, miten tällaisen tilanteen on oppinut 
hyväksymään. Kiintymys lapseen on kuitenkin jo syntynyt ja 
vanhemmalla on halu tehdä lapsen eteen paras mahdollinen. 
Toivoa on aina olemassa ja siihen on tartuttava. Arkea on vain 
elettävä eteenpäin. Arki itsessään on eheyttävääkin. Itselleni 
perheemme vammattomat lapset ovat tärkeä tasapainottava 
voima, sillä kaikessa kiireessä ei jouda vain Heinin asioita 
kaiken aikaa murehtimaan. Jollakin kummalla tavalla mah-
dollisuus marista ja jupista välillä myös vammattomien lasten 
tavallisista murheista on aivan ihanaa.

Lopuksi vielä totean kuten eräs toinen äiti: Vamman antaisin 
pois heti, mutta tätä kokemusta en milloinkaan. Olen oppinut 
paljon mielenkiintoisia asioita ja saanut tavata monia hienoja 
ihmisiä. Suvaitsevaisuutta ja epätäydellisyyden hyväksyntää 
olen saanut harjoitella intensiivikurssilla. Olen oppinut, että 
pienetkin asiat voivat olla ilon aiheita. Heinin kädenojennus 
ja silitys poskesta on yhtä arvokas taito kuin veljen polkupyö-
rällä ajo tai luistelemaan oppiminen.

Soile Jordan

Heini ja äiti
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Keväällä 2008

Heinin ja muiden saman luokan oppilaiden koulupäivä al-
kaa heidän saavuttuaan takseilla kouluun. Lyhyen välitunnin 
jälkeen vaatteet riisutaan ja kokoonnutaan yhteiseen aamu-
piiriin. Aamupiiri on monelle oppilaistamme, myös Heinille, 
eräs päivän tärkeimpiä ja mieleisimpiä hetkiä – merkki yhtei-
sestä tuokiosta ja uuden koulupäivän alkamisesta. Kyseessä 
on vahvasti vuorovaikutteinen hetki, jossa harjoitellaan oman 
vuoron odottamista sekä kontaktinottamista kättelyn, katse-
kontaktin ja kuvista tehtävien valintojen avulla. Aamupiirin 
aikana orientoidumme yhdessä uuden päivän alkamiseen 
pohtimalla, mikä viikonpäivä on, millainen sää on ulkona, 
ketkä oppilaista ovat tänään paikalla ja millä tuulella kukin 
heistä on.  Merkkisignaalien käyttö aamupiirissä auttaa oppi-
laita ennakoimaan tulevaa. Aamupiirin alkamisen merkkeinä 
toimivat kilikellon kilahdus, aamupiiri-kuva ja kättely. Aamu-
piirin loppumista ennakoi tuttuakin tutumpi loppuloru. 

Aamupiirin loputtua, ja muutoinkin seuraavaan toimintoon 
siirryttäessä, katsotaan aina toimintaa kuvaava kuva omas-
ta päiväjärjestyksestä. Se, mitä aamupiirin jälkeen tapah-
tuu, riippuu viikonpäivästä. Luokkamme viikko-ohjelmaan 
kuuluu ryhmätunteja, kuten liikuntaa, kehonhahmotus- ja 
rentoutustunteja, musiikkia sekä vaihtelevissa määrin käden 
taitoja, esimerkiksi maalaamista tai kotitaloutta. Monesti op-
pitunnit ovat kooste erilaisista opittavista asioista ja elämyk-
sistä. Esimerkiksi kotitaloustunteihin voi liittyä ostosretki 
lähikauppaan, ainesten pilkkomista, taikinan vaivaamista ja 
näin erilaisia tunto-, haju- ja makuaistin elämyksiä. Luok-
kamme ryhmätoimintaan kuuluu myös erilaisia vierailuja, 
kuten yhteistoimintaa yleisopetuksen ystävyysluokkamme 

tyypillinen koulupäivä
Heinin

Kuvat apuna
koulutyössä
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kanssa sekä yhteisiä musiikkitunteja naapuriluokkamme 
kanssa. Retket ovat säännöllinen osa luokkamme arkea. Lähi-
ympäristön lisäksi tutustumme muunkinlaiseen kaupunkiym-
päristöön: julkisiin kulkuvälineisiin, asiointiin kirjastossa ja 
kauppakeskuksissa sekä puutarhoihin, museoihin ja kulttuu-
ritapahtumiin. Viime lukukauden suurena ilonaiheena meille 
oli kehitysvammaisille nuorille suunnatun kulttuurikurssin 
monipuolinen anti!

Lukujärjestyksemme sisältää myös yksilötunteja, jossa opis-
kelu on eriytetympää ja oppilaiden yksilöllisiin tavoitteisiin 
pohjautuvaa. Heinin kanssa harjoittelemme mm. oman ke-
hon hahmottamista erilaisten liikunnallisten harjoitteiden ja 
aistiharjoitusten avulla. Myös käsien toiminnallisuus, kuten 
tarttuminen ja otteen säilyttäminen, painikeharjoittelut ja 
erilaisten pintojen tunnustelut ovat kiinteä osa Heinin opis-
kelua. Vuorovaikutukseen liittyvät opiskelun tavoitteet ovat 
oppilaillemme tärkeitä, sillä vuorovaikutus muodostaa yhdes-
sä tekemisen ja arjen työskentelyn perustan. Heinin kanssa 
olemme harjoitelleet esimerkiksi yhteisten asioiden jakamista 
ja valintojen tekemistä kuvien tai esineiden avulla. Opiskelu 
vaikeimmin kehitysvammaisten erityisluokalla on käytännön-
läheistä: harjoittelemme arkielämässä tarvittavia perustaitoja 
yksilöllisesti ja mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen 
tähdäten.

Vaikeimmin kehitysvammaiset lapset opiskelevat erityisluo-
kissa pidennetyn oppivelvollisuuden ajan (11 vuotta). Opintie 
alkaa sinä vuonna, kun oppilas täyttää kuusi vuotta, minkä 

Heini odottaa
koulukyytiä
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jälkeen hän opiskelee kaksi ensimmäistä vuottaan esiasteella. 
Näissä ns. pienluokissa erityisluokanopettaja ja koulunkäyn-
tiavustajat työskentelevät enintään kuuden oppilaan kanssa. 
Opetuksen lähtökohtana on yksilöllisyys ja tätä tavoitetta tu-
kee lukuvuosittain laadittava henkilökohtainen opetussuun-
nitelma (HOJKS), joka toteutetaan opettajan, vanhempien ja 
mahdollisten kuntouttavien henkilöiden kesken. Yhteistyö ja 
hyvä tiedonkulku koulun, kodin ja muiden asiantuntijoiden 
välillä onkin tärkeää oppilaan oppimisen ja arjen sujumisen 
kannalta.

Erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisten koululaisten koh-
dalla oppimisympäristön fyysiset ja psykososiaaliset piirteet 
vaikuttavat oppimisen laatuun. Turvallinen oppimisympäris-
tö, jossa on mahdollisimman vähän ylimääräisiä häiriöteki-
jöitä esimerkiksi äänimaailman suhteen, luo puitteet hyväl-
le oppimiselle. Myös aikuisen rooli osaavana ja aktiivisena 
vuorovaikutuskumppanina korostuu ja oppiminen perustuu 
mm. aikuisen antamaan malliin ja asioiden toistamiseen. 
Erilaisten taitojen harjoittelu nivoutuu osaksi koulupäivän 
arjen tapahtumia: esimerkiksi motorisia taitoja voidaan har-
joitella liikuntatuntien lisäksi vaikkapa siirryttäessä kävellen 
ruokasaliin tai harjoittelemalla ruokailun yhteydessä mukis-
ta kiinni pitämistä. 

Heinin opettaja

Salla Turtiainen

Heini tekee valintaa
kuvakorteista
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Kesällä 1997

Tuulikin kehitysvammaisuus varmistui sikiövesitutkimuksella 
kesällä 1995. Perheemme asuntokauppaongelmat menettivät 
merkityksensä, kun shokin ja kaaoksen keskellä oli tehtävä 
ratkaisu kohdussa potkivan ihmisalun kohtalosta. Päätös sel-
kiytyi yksimielisesti: hylkäsimme abortin. 

Kuopus syntyi marraskuussa. Syntymään olimme valmistau-
tuneet huolella: lukien, itkien, puhuen ja vaihtaen Kätilöopis-
to Naistenklinikaksi. Myös sukulaisille ja tuttaville kerroimme 
ajallaan, mitä tuleman piti: pieni sydänvikainen Down-tyttö, 
joka saisi nimekseen Satu-Tuulikki.

Ennen Tuulikin sydänleikkausta elämä oli raskasta. Tuulikki 
oli niin heikko, ettei jaksanut imeä rintaa, vaan maito oli va-
lutettava tuttipullosta suuhun. Kun sydän sitten kahden kuu-
kauden iässä leikattiin, oli muutos silminnähtävä: aiemmin 
lähes pelkästään nukkunut Tuulikki muuttui pirteäksi ja uteli-
aaksi pikku kansalaiseksi.

Tuulikki
– matkalla kohti yläastetta

Tuulikki on
jo teini-ikäinen
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Tänään vuonna 1997 Tuulikki on yhden vuoden ja yhdeksän 
kuukauden ikäinen iloinen ja riehakas pikkuneiti, joka ta-
pailee sekä ensiaskeleitaan että viittomiaan. Kiipeily näyttää 
olevan Tuulikin erityislaji ja suuri ylpeyden aihe – ja muun 
perheen huoli. Kaiken kaikkiaan olemme onnellisia, että koh-
talo on tuonut kohdallemme Tuulikin kaltaisen aarteen, joka 
olemassaolollaan on antanut elämällemme uuden tavan näh-
dä ja kokea asioita.

Keväällä 2000

Nyt vuonna 2000 neljä- ja puolivuotiaan Tuulikin päivät täyt-
tyvät pienen tytön toimista. Aamulla isä kävelee Tuulikin 
kanssa päiväkotiin, jossa Tuulikki on integroituna vammatto-
mien lasten ryhmään avustajan kera. Kommunikointi tapah-
tuu lähinnä viittomien avulla ja puheterapeutti käy tarhassa 
tapaamassa Tuulikkia kerran viikossa.

Fysioterapiaa Tuulikki ei enää tarvitse. Monet toiminnot, ku-
ten pukeminen, sujuvat Tuulikilta vallan mainiosti, joissakin 
asioissa, kuten vessahommissa, Tuulikki taas tarvitsee vielä 
apua. Tiistaisin Tuulikki käy voimistelemassa Touhuvintissä 
ja keskiviikkoisin kehitysvammaisten lasten omassa muska-
rissa.

Elämämme etenee normaalia ison perheen arkea. Puolitoista 
vuotta sitten perheeseemme syntyi neljäs lapsi, Saara, josta 
on tullut Tuulikille mainio ystävä ja ehkä tärkein ihminen täs-
sä maailmassa. Tuulikki on innokas Saaran hoitaja ja välillä 
touhuissaan liiankin kovakourainen. Vaikka moinen raastaa 
usein perheen aikuisten hermoja, ovat tyttöjen hyvät hetket 
niin hienoja, että niiden avulla sitä jaksaa eteenpäin.

Kaiken tämän hulinan keskellä ei Tuulikin kehitysvammai-
suutta niinkään muista. Väsymys on kuitenkin ollut tuttu vie-
ras perheemme arjessa, mutta sen kanssa olemme oppineet 
elämään ja hyväksymään sen osaksi kokonaisuutta.

Tuulikki on
onnellinen isosisko
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Keväällä 2008

Tuulikki on nyt kaksitoistavuotias. Perheemme elämä on ny-
kyään murrosikäisten valtaamaa. Tuulikin kaksi isompaa si-
sarta räiskivät jo ihan kunnolla ja Tuulikki tulee hyvää vauh-
tia perässä. Yleisin vastaus on ”en tee”, ”ei kiinnosta” tai ”en 
halua”. Usein aika kuitenkin tekee tehtävänsä ja, jos asiasta 
on puhuttu Tuulikin kanssa ajoissa, luonnistuu meneminen, 
tuleminen ja tekeminen ilman suurempia mutkia.

Itsenäistyminen on ollut Tuulikille tärkeää. Tuulikki liikkuu 
lähitienoilla mielellään yksin ja on aamuisin kulkenut itsek-
seen bussilla kouluun. Oma liikkuminen onkin tuonut mu-
kanaan hurjasti itsevarmuutta ja iloista mieltä. Myös omalla 
avaimella kotiin tuleminen sekä yksikseen kotona oleminen 
ovat olleet Tuulikille mieleen.

Vaikka itsenäistyminen onkin ollut Tuulikille tärkeää, yhä 
useammin saamme käydä keskusteluja itse tekemisestä. Tuu-
likki kysyykin helposti, että miksei ”palvelu” toimi, kun kysy-
mys on juuston höyläämisestä tai piimän kaatamisesta lasiin. 
Tällaisten pienten asioiden kanssa joudumme me vanhem-
mat usein ryhdistäytymään ja vaatimaan toimintaa Tuulikil-
ta, joka on kuin varkain tottunut siihen, että asiat tapahtuvat 
itsestään ja luonnostaan palveltuina.

Tuulikki käy edelleen Touhiksessa jumppaamassa vammat-
tomien lasten parissa. Lisäksi hän harrastaa jalkapalloa, jota 
pelaa FC Konnun erityisjoukkueessa. Pallopelit ovat erityi-
sesti Tuulikin mieleen ja pallon varjolla isä saakin Tuulikin 
houkuteltua ulos, vaikka muuten neiti istuisikin mieluusti ko-
tona kuuntelemassa satukasetteja ja puuhailemassa kirjojensa 
parissa. Myös silitettävät helmet ovat Tuulikille mieluisia ja 
niistä hän kokoaakin kauniita kokonaisuuksia yhden toisensa 
jälkeen.

Syksyllä Tuulikilla alkaa yläaste ja tämä tuo mukanaan pal-
jon uutta. Tuulikki siirtyy yksin uuteen kouluun, joka sijaitsee 
kauempana ja jossa ainevalikoima tulee olemaan laajempi. 
Koemme muutoksen Tuulikin suhteen tervetulleeksi, vaikka 
metrolla kulkeminen onkin uusi oppimisen haaste ja meidän 
vanhempien jännittämisen aihe. Yläasteelle siirtyminen tuo 
mukanaan mietteitä ajan nopeasta etenemisestä sekä poh-
dintaa tulevaisuudesta. Jo muutaman vuoden päästä oppivel-
vollisuus loppuu ja siitä eteenpäin elämä onkin meidän van-
hempien ymmärryksessä pelkkänä kysymysmerkkinä. Uudet 
Kela-kuviot, jatko-opiskelupaikan löytyminen ja Tuulikin 
ammatillisen mielenkiinnon hahmottaminen ovat meille kai-
kille varsinaisia haasteita ja usein puheeksi tulleita asioita.

Tässä vaiheessa elämää on kaikkia opittuja taitoja tärkeäm-
mäksi muodostunut itsetunnon kehittyminen sekä se, että 
Tuulikista kasvaisi tyytyväinen ja onnellinen ihminen. Jäl-
keenpäin ajatellen perheemme olisi päässyt huomattavasti 
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helpommalla, jos olisimme satsanneet enemmän jaksamiseen 
sekä vanhempien omaan aikaan. Vasta näin myöhemmin, 
kun hankalin on jo ohi, huomaa, miten väsyneitä olemme me 
vanhemmat olleet. Lisävoimia olemme nykyään hankkineet 
luonnosta ja liikunnasta. Nythän kaikki tuntuukin olevan 
mahdollista, kun Tuulikin voi jättää jo hetkeksi yksikseen ja 
isommista sisarista on paljon apua pidempää ulkoilua ajatel-
len. 

Tuulikki, Saara ja vanhemmat

Sirpa Volanen
Matti Jauhiainen
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 – Sitkeästi omaa 
kaistaa eteenpäin

Aapo harrastaa
rumpujen soittoa

Kesällä 2000

Aapo on perheemme kolmas lapsi. Hän syntyi 3.11.1991.  
Olimme odotusaikana erityisseurannassa, koska vauvan kas-
vu oli normaalia hitaampaa. Asiaa tutkittiin, mutta mitään 
hälyttävää ei kuitenkaan löytynyt. Aapo oli syntyessään terve 
yhdeksän pisteen poika ja elämä hymyili. 

Alussa vauvaperheen elämä sujui kuten aikaisemmillakin ker-
roilla. Itkuisuus ja koliikki olivat kuitenkin meille uusia asioi-
ta, mutta nekin sopivat normaalirajoihin ja elämänmenoon. 
Aapon kehitys oli kuitenkin erilaista verrattuna kahteen aikai-
sempaan lapseemme. Äiti huomasi tämän helpommin kuin 
isä, joka ajatteli, että kyllä poika kirii sen umpeen, mitä nyt 
vähän on jäljessä. Korvasairauden yhteydessä lastenlääkäri 
ihmetteli Aapon ylitaittuvaa peukaloniveltä ja suositteli tutki-
muksiin menoa. Tästä alkoivat vuoden mittaiset tutkimukset 
ja monenlaiset kokeet sekä epätietoisuus ja huoli. 

Jouluaatonaattona 1993 perinnöllisyyslääkäri kertoi meille, 
että lapsellamme on Williamsin-syndrooma. Lamaannus iski. 
Monet kysymykset nousivat mieleen, eikä mitään osannut ky-
syä! Ajomatka sairaalasta kotiin ei palaudu mieliini. Joulu 
vietettiin hammasta purren ja mustalla mielellä.

Jo samana päivänä kerroimme asiasta joillekin tutuille ja vä-
hitellen myös kaikille muille. Reaktiot olivat monenkirjavat. 
Siitä alkoi voimia kuluttava vuosi. Isä oli hoitovapaalla koto-
na ja pyöritti arkea ja äiti kävi töissä. Kotona ollessa saattoi 

Aapo
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itkeä tirauttaa ja vajota hetkeksi sohvanpohjalle miettimään 
synkkiä. Miten tästä voi elämää jatkaa. Pettymyksen tunne 
puristi kurkussa. 

Kontakti perheeseen, jossa oli vuotta vanhempi Williams-
poika, antoi ensimmäisen tunteen siitä, että joku ymmärtää, 
mitä meille on tapahtunut. Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton järjestämä Williams-oireyhtymän sopeutumisvalmennus-
kurssi oli upea. Saimme tietoa ja tapasimme monia saman 
asian “harrastajia”. Kurssilla pystyi myös kurkistamaan tu-
levaisuuteen eri-ikäisten Williams-lasten kautta. Kurssin jäl-
keen elämäämme on kuulunut olennaisena osana yhteyden-
pito muihin Williams-lasten perheisiin. 

Aapo sai diagnoosinsa jälkeen monenlaista kuntoutusta ja 
terapiaa. Hän on ollut kaksi- ja puolivuotiaasta lähtien integ-
roituneena tavallisessa päiväkodissa, jossa on saanut hyvää 
huolenpitoa ja monenlaisia elämyksiä. Koulunkäynnin Aapo 
aloitti kuusivuotiaana harjaantumisopetuksessa.

Aapo on tunteellinen kaveri, joka osaa tulla lähelle – niin ilos-
sa kuin murheessakin. Sanat ja halaus väsyneelle äidille “Äiti 
rakas, mä rakastan sinua” sulattaa murheet ja taas jaksetaan! 
Aapo on sitkeä yrittäjä ja harjoittelija urheiluun liittyvissä asi-
oissa: pyöräily, sähly, uiminen, luistelu ovat mieluisia. Näissä 
asioissa Aapo on antanut meille monia ihmetyksen ja ilon 
hetkiä. Koulutöissä, lukemisessa, laskemisessa ja kirjoittami-
sessa tarvitaan vanhempien apua. Hyvänä elämän kouluna 
ovat Aapolle olleet vanhemmat sisarukset, joilta on opittu 
painin alkeet, härskit ilmaisut ja myös anteeksipyynnöt. 

Nyt kun alun ahdistuksesta on kulunut hyvän aikaa ja Aapon 
koulutaival on alussa, voimme tuntea helpotusta – perusasi-
at ovat kohdallaan. Olemme tietoisia siitä, että tulevaisuus ei 
Aapon kohdalla ole ns. normaali, mutta kenenpä tulevaisuut-

Sisarusrakkautta
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ta pystyisikään ennustamaan! Tavoitteena ei olekaan pärjä-
tä “elämän kiihdytyskaistalla”, vaan saada aikaan mukava, 
onnellinen elämä vaikka sitten turvallisella “ryömintäkaistal-
la”.

Keväällä 2008

Aapo on nyt 16-vuotias peruskoulun yhdeksäsluokkalainen. 
Hän on pitkästä nahkatakista haaveileva ja niittiranneketta 
käyttävä hevimusiikin ystävä, joka ei anna leikkauttaa tuk-
kaansa. 

Takana ovat päiväkotivuodet ja ala-asteikä. Edessä on taas 
uusi elämänvaihe, kun peruskoulu on päättymässä. Pitkä tie 
on kuljettu siitä päivästä, kun diagnoosin tehnyt apulaislää-
käri totesi perinnöllisyysklinikalla tuolloin kaksivuotiaasta 
Aaposta, että tämä poika ei sitten koskaan opi tuntemaan kel-
loa. Nyt tämä poika paitsi tuntee kellon, lukee, kirjoittaa, ui, 
pyöräilee ja soittaa rumpuja myös surffaa netissä etsimässä 
videoita myrkyllisistä käärmeistä.  

Monenlaista on näihin vuosiin mahtunut. Kirjahyllyssämme 
on metrin verran mappeja, joista löytyy otsikoita: Aapo – va-
litukset, oikeusprosessit, Aapo – kouluasiat, iltapäivähoito, 
Aapo – leirit, kurssit, Aapo – taksiasiat, Aapo – terveys jne. 
Tämä kertoo omaa kieltään siitä taipaleesta, jota on kuljettu 
sekä siitä paperisodasta, mitä vammaisen lapsen vanhemmat 
eivät pääse pakoon. Lomakkeet, hakemukset ja myös vali-
tukset kuuluvat vammaisperheen arkeen siinä missä päivä-
hoito, peruskoulu ja kuntoutuskin. Suomalainen hyvinvoin-
tiyhteiskunta pitää kyllä huolta heikoimmistaan, mutta kun 
sosiaaliturva on pykälin sorvattu ja momenteissa määritelty, 
samaisin pykälin myös oikeuksiaan on vaadittava. Kukaan ei 
tule mitään valmiina tarjoamaan ja monista asioista on otet-
tava itse selvää. Tässä asiassa on muiden vammaisperheiden 
verkosto korvaamaton. Tämä verkosto on paitsi hyödyllinen 
myös suuri ilo. Olemme vuosien varrella tutustuneet ihaniin 
ihmisiin, joiden kanssa on ollut mahtavaa jakaa niin arkea 
kuin juhlaa. 

Seuraavat suuret muutokset Aapon elämässä liittyvät opiske-
luun – mitä peruskoulun jälkeen? Taas on edessä uusia selvi-
tettäviä asioita ja uusia valintoja. Uudet kuviot merkitsevät 
uutta opeteltavaa niin Aapolle kuin koko perheelle. Nuoren 
kasvu merkitsee tietysti myös sitä, että elinpiiri laajenee ja uu-
det asiat alkavat kiinnostaa. Vanhempien haasteena onkin osa-
ta irrottaa sitä myöten, kun uusia valmiuksia tulee niin, ettei 
suojele liikaa eikä ole kehityksen jarruna. Voi olla, että joskus 
vammaisen lapsen itsenäistymisen yksi suuri este olemme me 
vanhemmat. Emme uskalla päästää irti, pelkäämme, miten 
nuoremme pärjää, haluamme varmistaa, ettei mitään pahaa 
tapahtuisi. Tätä olemme joskus itsekin joutuneet pohtimaan – 
kenties Aapokin olisi esimerkiksi voinut kulkea koulumatkan 
itsenäisesti jo aikaisemmin. 
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Kouluasioiden lisäksi työnteko ja asuminen ovat suuria kysy-
mysmerkkejä. Niin meille vanhemmille kuin Aapollekin on 
ollut selvää, että tulee aika, jolloin Aapo muuttaa omaan ko-
tiin. Mutta mistä asunto ja vielä sellainen asunto, joka vastaa 
Aapon valmiuksia ja toiveita? Mistä löytyy koti, joka turvaa 
Aapolle yksityisyyden, mutta ei aiheuta yksinäisyyttä, tarjo-
aa itsenäisyyttä, mutta turvaa myös huolenpidon sekä antaa 
mahdollisuuden viettää rikasta vapaa-aikaa kaikkine harras-
tuksineen. Aapo oli itse joku vuosi sitten sitä mieltä, että hä-
nen tuleva kotinsa sijaitsee Espanjassa, mutta ehkä siitä vielä 
keskustellaan …

Menneet vuodet ovat tuoneet tullessaan paljon iloa. Aapo on 
myönteinen, sosiaalinen ja toisista välittävä nuori mies, joka 
osaa myös näyttää tunteensa. Hän on oppinut vuosien var-
rella monia sellaisia asioita, joista diagnoosin tehnyt lääkäri 
ei tiennyt mitään. Ennusteisiin – ainakaan niihin vähemmän 
toiveikkaisiin – ei kannata tuijottaa, vaan ajatella, että asioilla 
on taipumus järjestyä! 

Liisa Vuorio
Jari-Matti Vuorio

Aapo ja vanhemmat
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Maaliskuussa 2008

Aapo käy Siilitien peruskoulun yhdeksättä luokkaa mukau-
tetussa opetuksessa. Hänen luokallaan on yhteensä 11 oppi-
lasta ja Aapo on luokkalaisista ainut, jolla on kehitysvamma, 
muilla luokkalaisilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. Aapo 
aloitti koulutaipaleensa Vuosaaren peruskoulun harjaantu-
misopetuksessa. Pian kuitenkin huomattiin, että Aapo voisi 
pärjätä myös vaativammassa opetuksessa, joten hän siirtyi 
kolmannella luokalla mukautetun opetuksen piiriin. Aapo 
on oppinut koulutaipaleensa aikana paljon vaikeita asioita, 
kuten kertotaulun ja kellon käytön. Koulun ohella Aapolla 
löytyy aikaa myös monipuolisille harrastuksille.

- Millainen on tyypillinen koulupäiväsi?
No, tänään oli esimerkiksi ainaki historiaa, äidinkieltä… ja 
matikkaa. Huomenna englantia. Päivittäin on aina aika mon-
ta ainetta. Meillä on suunnilleen neljä eri opettajaa viikossa. 
Jos on kotitaloutta, niin on eri opettaja ja jos on liikuntaa, 

 Aapon haastattelu

Aapo uudessa
nahkatakissaan
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niin on eri opettaja. Musiikissa on kans eri opettaja. Avusta-
jaa ei ole joka tunnilla, me pärjätään usein hyvin pelkästään 
opettajanki kanssa. Huomenna koulua on kaheksasta neljään, 
mutta eilen päästiin jo yheltä.  Meillä on tosi hyvä koulu ja 
lähellä. Mä kävelen aina kouluun.

- Mikä on mukavinta koulussa?
Musiikki. Oon musiikkimiehiä.

- Entä mikä on vaikeinta koulussa?
No, ehkä biologia. Siinä joutuu lukemaan älyttömästi.

- Ketä perheeseesi kuuluu?
Isosisko,  isoveli, äiti ja isä. Ja tietysti minä. Sisko on nyt  
kakskyt ja isoveli taitaa nyt olla 24. Isoveli ei asu enää kotona, 
mutta se käy usein sunnuntaisin kylässä. Me pelaillaan ennen 
ruokailua sen kanssa esimerkiks Uunoa, Jatsia tai Muuttuvaa 
labyrinttia.

- Mitä teet vapaa-ajallasi? Millaisia harrastuksia sinulla on?
Jalkapallo ja judo. Sitten mä käyn Resonaarissa bändi-tree-
neissä, soitan rumpuja. Oon soittanu joku neljä vuotta. Mei-
dän bändin nimi on Melutaso. Jalkapallo on viikonloppusin, 
bändi-treenit maanantaisin ja keskiviikkosin on judo. Mä 
käyn välillä uimassaki, yleensä isän ja kavereiden kanssa. 
Sitten käyn myös Herttoniemen nuorisotalolla. Pelaan siellä 
biljardia ja pöytätennistä. Joskus siellä on paljon porukkaa, 
joskus vähän. Kaakon kammarissa taas nään vanhoi koulu-
kavereita.

- Mitä yleensä teet koulun jälkeen? Lähdetkö suoraan harrastuk-
siin?
No kyllä mulla jää vähän vapaa-aikaakin. Koulun jälkeen mä 
kuuntelen yleensä musiikkia, metallia. Suosikkibändejä löy-
tyy useitaki: Dimmu Borgir, Children of  Bodom, Nightwish, 
Machine Men, Immortal… Pienempänä kuuntelin räppiä, 
mutta nyt metallia. 

 - Onko sinulla suunnitelmia tulevalle kesälle?
Taidan lähteä Tuska-festareille Kaisaniemeen.. Ja sitten läh-
den tietenkin leirille, tällä kertaa Saksaan. Saksassa on kehi-
tysvammaisten leiri, yhdeksän päivää. Viime vuonna se oli 
Ruotsissa ja sitä edellisvuonna Unkarissa. Siellä tehdään vä-
lillä reissuja, uidaan ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Kaikkea 
tuommoista kivaa. 

- Entä millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
No, kaikennäköisiä… Oon nyt yheksännellä luokalla ja kyllä 
mää kymppiluokkaa oon miettiny, tai sitten Haavikkoa [ope-
tus- ja aikuiskasvatuskeskus]. 

- Mitä haluaisit aikuisena tehdä työksesi?
Kokki ois aika kiva. Ruuanlaittopuoli kiinnostaa.
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- Mitä kehitysvammaisuus sinun mielestäsi tarkoittaa ja miten se 
ilmenee?
Hmm… En oo kyllä pohtinu… No ainaki välillä on ollu ne 
oppiaineet vaikeita… Vaikka osaanki lukea ja kirjottaa.

- Sinä taidat olla kaikin puolin tyytyväinen tämän hetkiseen elämää-
si?
Kyllä! No mutta on niitä murheitaki välillä…Esimerkiks tä-
nään isotäti kuoli… Mutta se on tätä elämää.

Aapo Vuorio

Muistoja
festarimatkasta
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 – aikuisuutta kohti

Talvella 1991

Inka on perheemme kolmesta lapsesta nuorin, ainakin tois-
taiseksi. Inka syntyi isänsä syntymäpäivälahjaksi 20.10.1988 
pikkusiskoksi silloin viisivuotiaalle Laurille ja kaksivuotiaal-
le Heinille. Kahden tunnin ikäisenä Inka sai diagnoosikseen 
terve tyttö – mutta syndrooma Down. Pelko tulevaisuudesta 
ja sen tuomista murheista pysäytti hetkeksi koko maailmam-
me.

Nyt vuonna 1991 kolmen vuoden ja kahden kuukauden ikäi-
senä Inka kävelee ja juoksee, ilmaisee itseään oppimallaan 
200 eri viittomalla. Puhumistakin Inka harjoittelee ja tapai-
lee tällä hetkellä ehkä pariakymmentä sanaa. Inka on iloinen, 
itsepäinen ja hyväntuulinen. Vaippoja ei juuri enää tarvita. 
Inka käy mielellään puolipäivätarhassa ja osallistuu omalla 
tavallaan kodin askareisiin. Pöydän kattaminen ja siivoami-
nen kuuluvat rakkaimpiin töihin.

Inkan kehitysvamma on näkynyt muita lapsia hitaampana 
kehityksenä. Vaikeus ymmärtää asioita ja muistaa kielto-
ja koettelee usein sisarusten ja vanhempien kärsivällisyyttä. 
Perheemme elämää ei Inka ole rajoittanut sen enempää kuin 
tavallinenkaan lapsi. Tosin Inkan flunssat kehittyvät helpos-
ti keuhkokuumeeksi, ja hengitysvaikeuksien vuoksi Auroran 
sairaala ja sen päivystysosasto on tullut tutuksi.

Inka

Mitä tulevaisuus
tuokaan tullessaan?
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Ero kehityksessä verrattuna muihin lapsiin kasvaa koko ajan, 
mutta uskomme, että Inka pystyy elämään tyytyväisenä ja 
onnellisena omaa elämäänsä. Se tulee varmasti poikkeamaan 
”meidän tavallisten ihmisten” elämästä, arvoineen ja arvos-
tuksineen. Yritämme varautua myös takaiskuihin, sillä elämä 
on täynnä yllätyksiä – myös sisarusten Laurin ja Heinin elä-
mä.

Inka on opettanut meitä ymmärtämään elämän moninaisuut-
ta ja ihmisten erilaisuutta. Ihmisarvo ei sittenkään ole kiinni 
suorituskyvystä. Inka ei varmasti tule täyttämään vanhempien 
tavanomaisia odotuksia elämässä menestymisestä, mutta tai-
taa olla perheemme iloisin ja ahkerin halaaja ja pussaaja – se 
on jo paljon se!!

Syksyllä 1996

Inka on nyt vuonna 1996 kahdeksanvuotias. Hänestä on tullut 
isosisko, kun Meri syntyi vuonna 1992. Arkiaamuina Inkan 
koulupäivä alkaa kotiportilta noin klo 7.40, kun tuttu koulu-
taksi tulee hakemaan hänet. Sama taksi tuo Inkan kotiin noin 
klo 16. Tähän väliin mahtuu lukemista, laskemista, ulkoilua, 
retkiä ja uskomaton määrä innostusta. Koulunkäynti on In-
kan mielestä ihanaa. Hän tuntee hyvin kirjaimet ja osaa kir-
joittaa – lukeminen vaatii vielä harjoittelua. Laskeminen on 
Inkan mielestä hauskaa ja vaikeaa.

Muun ajan Inka jakaa harrastusten ja leikin välillä. Luistelu, 
uinti ja jumppa ovat viikottaisia harrastuksia, joissa kehitty-
mistä tapahtuu melko hitaasti, mutta varmasti. Luistellessa 
Inka pysyy jo liukuen pystyssä, uidessa pinnalla ja jumpatessa 
lähes koko ajan porukan tahdissa. Leikeistä rakkaimpia ovat 
nukke- ja kotileikit Meri-siskon kanssa. Palapelit, värityskirjat 
ja maalaaminen kuuluvat hänen lempipuuhiinsa.

Inkan lahjakkuutena on aina ollut kyky innostua ja iloita asi-
oista ja ihmisistä. Inkan tapa katsoa maailmaa opettaa meille 
muille päivittäin todellisen ilon aiheita ja turhan murehtimi-
sen tarpeettomuutta.

Kesällä 2000

Inka on nyt jo pian 12-vuotias, murrosikää lähestyvä nuori 
neiti, joka suhtautuu elämäänsä ja tulevaisuuteensa innok-
kaasti ja uteliaasti. Sisaruksista Lauri on kuusitoista, Heini 
neljätoista ja Meri seitsemän vuotta.

Inkalla on vahva asema perheessä ja meille kaikille Inka on 
oma persoonansa, jonka kehitysvammaisuus ei ole hänen hal-
litseva piirteensä. Se on hyväksytty asia, joka ei juurikaan ra-
joita tai vaikeuta muiden perheenjäsenten arkipäivää. Kaikki 
ymmärtävät Inkan rajoitukset, mutta viime vuosina olemme 
oppineet sen, että Inkalla on myös vahvuuksia. Meillä muilla 
on Inkalta opittavaa.
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Nämä vahvuudet ovat ennenkaikkea iloisuus, myönteisyys 
ja kyky huomioida muita ihmisiä empaattisella tavallaan. 
Leikeissä syntyvät riidat saattavat usein ratketa Inkan avara-
katseisten ja epäitsekkäiden ehdotusten avulla, vaikka itsepäi-
syyskin on eräs Inkan luonteenpiirre. Ennakkoluulottomuus 
uuden kokeilemiseen ja peräänantamattomuus uusien asioi-
den harjoittelussa ovat myös Inkan vahvuuksia. Joskus häm-
mästyttää, kun Inka on taas oppinut jotakin, mihin emme us-
koneet hänen kykyjensä riittävän. Tällaisia asioita ovat olleet 
esimerkiksi seinäkiipeily, laskettelu tai moottoriveneen peräs-
sä polvilaudalla temppuilu.

Inka pystyy lukemaan muutamia sivuja lastenkirjasta ja muis-
tamaan lukemansa tarinan. Hän laskee yksinkertaisia laskuja. 
Mieluista puuhaa on olla mukana Trivial Pursuit -tietokilpai-
lupelissä ja lukea kysymyksiä ja vastauksia. Inka ehdottaakin 
usein pelaamista. Avoimin kortein pelattu Musta Maija sujuu 
jo aika hyvin, vaikka pataa ja ristiä onkin joskus vaikea erottaa 
toisistaan. Kellon tuntemisessa on vielä pientä viimeistelyä. 
Inka osallistuu aktiivisesti ja mielellään keskusteluun myös ai-
kuisten kanssa. Inka on kova uimari ja talvisin hän osallistuu 
sähly- ja jumppakerhoon. 

Tulevaisuus tuo tullessaan uusia asioita, mutta luotamme ja 
uskomme saavamme jatkossakin olla ylpeitä ilopilleristäm-
me!

Inkan peruskoulun
päätösjuhlan kiitoskortti
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Keväällä 2008

Vuodet kuluvat nopeasti ja Inka täyttää tänä syksynä jo 20 
vuotta. Isommat sisarukset Lauri ja Heini opiskelevat ja asu-
vat jo omissa kodeissaan, joten kotona lapsista on Inkan lisäk-
si enää Meri, joka aloittaa kohta lukion. Emme siis enää ole 
pienten lasten perhe. Koirammekin on kohta jo 12-vuotias, 
lähes kuuro koiravanhus. Paljon on mahtunut kuluneeseen 
kahdeksaan vuoteen, jolloin viimeksi pysähdyimme Inkan 
kuulumisia näin päivittämään.

Inkan tie peruskoulussa päättyi vuonna 2006, kun hän oli 
käynyt Käpylän yläasteen kymppiluokan. Koulun päättämi-
nen ja oppivelvollisuuden täyttäminen tuntuivat juhlavilta. 
Inkan koulunkäyntiä pitkitti vuonna 2003 sattunut laskette-
luonnettomuus: uudet sukset, uusi rinne ja kova, Inkamainen 
halu pysyä muiden mukana lennätti hänet ulos rinteestä ja 
päin suurta mäntyä. Molemmat reisiluut murtuivat ja alkoi 
pitkä sairasloma monine komplikaatioineen. Alun pelko In-
kan hengissä selviämisestä vaihtui Inkan käsittämättömän si-
sun ja kivun siedon ihailuun. Inkan kyky elää juuri elettävää 
hetkeä auttoi koko perhettä vaikean ajan yli. 

Peruskoulun jälkeen Inka sai opiskelupaikan Helsingin Dia-
koniaopistosta, jossa hän suorittaa kotitalous- ja kuluttaja-
palveluiden perustutkintoa erityisopetuksessa. Ryhmässä on 
kahdeksan opiskelijaa ja kokonaisuus on Inkalle enemmän 
kuin lottovoitto. Opiskeluun kuuluu yleisiä ja ammatillisia 
opintoja sekä työharjoittelujaksoja. Työelämä kutsuu Inkaa 
ja me luotamme Inkan koko ajan keräävän avuja tuohon kut-
suun vastaamiseen. 

Harrastuksissa Inkalla on selkeää runsauden pulaa. Innostus 
aloittaa ja kokeilla uutta on säilynyt, ja ajoittain me jarru-
tamme liian täysiä viikko-ohjelmia. Flamencon tanssiminen 
ja musiikin soittaminen Resonaarin bändissä ovat antaneet 
vuosien ajan iloa ja itsetuntoa. Tällä hetkellä ystävät, vilkas 
seuraelämä, poikaystävät ja Kallion nuorisotalon kehari-ilto-
jen turvallinen ilmapiiri ovat Inkalle todella tärkeitä. 

Suurin asia perheessämme tänä vuonna on Inkan muutto 
pois kotoa omaan asuntoon. Saimme olla mukana 19 muun 
perheen kanssa Käpytikka-nimisessä asuntoprojektissa. Koh-
ta kuusi vuotta olemme yhdistyksenä tehneet töitä ja nyt talo 
on Arabianrannassa kohta harjassaan. Toivomme sen olevan 
vasta ensimmäinen monista Helsingin alueelle kohoavista 
vastaavista taloista. Taloon muuttava nuorten ryhmä on tu-
tustunut toisiinsa ja me vanhemmat toisiimme vuosien ajan. 
Muutto ajoittuu tämän 2008 vuoden loppupuolelle ja se al-
kaa tuntua todelta, Inkasta ja meistä. Inka on innolla valinnut 
keittiöönsä kaappeja, lattiamateriaaleja ja kaakeleita.. ja il-
taisin, ennen nukkumaan menoa kerrannut pelkojaan selviy-
tymisestään ja myös meidän muiden selviytymisestä. Ajatus 
omasta avaimesta omaan kotiin on kiehtova ja pelottava. Mo-
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Elina Timgren
Martti Timgren

net kerrat olemme mielikuvissamme tulleet Arabianrantaan 
kylään ja saaneet Inkan sunnuntailounaalle kylään lapsuuden 
kotiin.

Meille vanhemmille Inkan lähtö kotoa ja oikeastaan koko ai-
kuistuminen on toisaalta todella helppoa ja toisaalta todella 
vaikeaa. Helppoa on uskoa Inkan mahdollisuuksiin ja nähdä 
Inkan usko omiin kykyihinsä. Kotikaupungissaan Inka mat-
kustaa omatoimisesti ja toteaa usein: ” Jos en heti löydä, niin 
ainahan voin kysyä!”. Ylpeinä kuuntelemme ja ajattelemme 
kaiken kasvattamisemme tähdänneenkin juuri tähän, uskoon 
omiin siipiin. Vaikeaa on kuitenkin luottaa maailman hyvyy-
teen. Inka on törmännyt epäonnistumisiin, pettymyksiin ja 
siihen tosiasiaan, ettei kaikkiin voi luottaa. Näinä hetkinä on 
äidillä ja isällä suuri halu vain pitää sylissä ja olla päästämät-
tä koskaan irti. Huoli tulevasta tuntuu välillä jopa fyysisenä 
kipuna.

Onneksi Inka, kuten eivät muutkaan lapsemme, kysy meil-
tä lupaa aikuistua. Meidän onkin vain uskottava, että elämä 
kantaa meitä kaikkia – aina!

Inkan perhe
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Vanhempien näkemyksiä voimavaroista, 

elämän auringonsäteistä

puoliso ja yhteinen aika

lapset ja heidän 
hellyydenosoituksensa

ystävät 
ja sukulaiset

kyky nauraa ja itkeä

elämän pienet ilot, 
kuten hyvä ruoka ja juoma
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kehitysvammaisen
lapsen edistysaskeleet

vertaistuki

vanhemmille ja perheelle 
järjestetty virkistys- 

ja vertaistoiminta

oma vapaa-aika
ja harrastukset

lastenhoitoapu
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Yhteystiedot

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on Helsingissä toimiva 
kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja läheistensä edun-
valvonta- ja tukiyhdistys.

Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on tarjota tukea ja toi-
mintaa kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen 
elämän eri vaiheissa. Yhdistyksessämme toimii vanhempien 
ryhmiä eri-ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden vanhem-
mille. Ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, joissa keskeistä on ko-
kemusten ja tunteiden jakaminen sekä tiedon välittäminen. 
Järjestämme lisäksi viikonloppukursseja ja virkistystapah-
tumia sekä pienten lasten että aikuisten kehitysvammaisten 
perheille. Tarjoamme myös asumis- ja päivätoimintaa, tila-
päishoitopalvelua sekä kehitysvammaisten henkilöiden va-
paa-ajan toimintaa eri puolilla Helsinkiä.

Vanhemmat voivat tulla keskustelemaan perheen uudesta 
tilanteesta yhdistyksen perhetyön suunnittelijan kanssa. Yh-
teistyössä yhdistyksemme kanssa Helsingin Kätilöopistolla 
toimii ensitukiryhmä, joka toteuttaa uusille helsinkiläisille 
kehitysvammaisten lasten perheille ensitukineuvottelun. En-
situkineuvottelussa on mahdollisuus pohtia yhdessä läheisten 
ihmisten kanssa lapsen kehitysvammaisuuden esille tuomia 
tunteita, saada tietoa ja katsahtaa tulevaisuuteen. Lisätietoja 
ensitukiryhmästä saa Helsingin Kehitysvammatuen perhe-
työn suunnittelijalta.

Ota rohkeasti yhteyttä, 
olemme Sinua ja perhettäsi varten! 

Terveisin

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n perhetyö

Bulevardi 34 a A 4 00120 Helsinki
Toimisto (09) 6122 000 Perhetyö (09) 6122 0018

www.kvtuki57.fi
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”Onnea! Tästä se lähtee, elämä erityislapsen kanssa. 
Iloineen ja suruineen!!” 

Eeva-Liisa Kiviniemi, Viljamin äiti

Näiden kansien sisällä vanhemmat pohtivat elämää kehi-
tysvammaisen lapsen vanhempina eri elämänvaiheissa. 
Esiin nousee voimakkaita tunteita, vaikeiden kysymys-
ten äärelle asettumista ja vastoinkäymisiä, mutta myös 
iloa – elämän auringonsäteitä. Kirjan tekstien toivotaan 
antavan tukea uudessa elämäntilanteessa muille kehitys-
vammaisten lasten vanhemmille.

”Vamman antaisin pois heti, mutta tätä kokemusta en 
milloinkaan.”

Soile Jordan, Heinin äiti
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