
4
2018

Minttu Mustakallio on 
vuoden ääninäyttelijä

Onko lomakotien  
aika ohi? 

Glaukooma vaatii  
kellontarkkaa hoitoa



2 4/2018

Näkövammaisten liitto 
ry:n jäsenlehti
107. vuosikerta

11 numeroa vuodessa 
printtilehtenä, Daisy- 
äänilehtenä, piste-
kirjoituksella, sähköisenä 
Luetus-julkaisuna  
ja pdf-näköislehtenä.

ISSN 0358-2930 
Paino: 
Savion kirjapaino Oy

airut@nkl.fi
www.nkl.fi/airut

Päätoimittaja 
Marika Mäkinen
p. 09 3960 4652, 
0500 417 670
marika.makinen@nkl.fi

Taitto, ilmoitukset
Aatu Komsi
p. 09 3960 4651,
050 396 4651
aatu.komsi@nkl.fi

Tilaukset, versio- ja 
osoitteenmuutokset
Niina Juntunen
p. 09 3960 4656
lehtitilaus@nkl.fi

Pääkirjoitus 3
Kiikarissa 4
Tippahoitoa 7
Jäähyväiset  
lomakodeil le? 10
Jaakko Kuitunen  
in memoriam 17
Säteilevä komedienne 18
Kartal la 22
I lmoitukset 23
I lmoitusohjeet ja  
aineiston aikataulu 27

K A N N E S S A  Minttu Mustakallio
K U V A  Valtteri Kantanen

4

Voivatko näkövammaisten omat 
lomakodit olla enää taloudellisesti 
kannattavia – tai edes kysyttyjä?

10

R
IS

T
O

 B
U

R
M

A
N

http://www.nkl.fi/airut


34/2018

T E K S T I  Marika Mäkinen

Pääkirjoitus

Pidetään meteliä

N äkövammaisten liiton hallitus on vah-
vistanut liiton uuden viestintästrategi-

an. Edellinen viestintästrategia oli vuodelta 
2013 ja osittain jo vanhentunut. Viidessä 
vuodessa viestinnän kenttä on monimut-
kaistunut, viestintäkanavien määrä lisäänty-
nyt ja viestinnän rooli kasvanut.

Viestintästrategian tarkoitus on tukea ja 
edistää liiton strategian toteutumista. Sen 
avulla nostetaan esiin näkövammaisille tär-
keitä ja kriittisiä asioita, jotka on jäsennetty 
yhdeksän teeman alle. Niitä ovat koulutus-
taso, työllisyys, kirjastopalvelut, liikkuminen, 
vertaistuki, köyhyys, saavutettavuus ja es-
teettömyys, sote-lainsäädännön uudistukset 
ja rakentava keskustelukulttuuri.

Teemat näkyvät liiton viestintätiimin tuot-
tamissa sisällöissä, esimerkiksi Airut-lehdes-
sä, mutta sitouttavat myös koko organisaa-
tioita jäsenyhdistyksineen. Yhtenäinen ja 
harkittu viesti lisää näkövammaisyhteisön 
painoarvoa markkinoilla, jossa kilpailu on 
kovaa ja joka on jatkuvassa muutoksessa. 

Viestinnässä puhutaankin nyt muutosä-

lykkyydestä, joka on organisaation kehitty-
misen ja menestymisen elinehto. Muutos-
älykkyyteen liittyvät keskeisesti uteliaisuus 
ja ennakkoluulottomuus. Se ei tarkoita ydin-
viestin hylkäämistä, vaan uskallusta välittää 
se myös uusilla tavoilla ja erilaisista näkökul-
mista.

Järjestöviestintä on kaiken kaikkiaan haas-
teellista ja sen pitäisi vakuuttaa hyvin erilai-
sia kohderyhmiä. Oma viiteryhmä, jäsenet 
ja näkövammaisyhteisö, on kohderyhmistä 
etummaisena. Sitten tulee iso joukko sidos-
ryhmiä, päättäjiä, rahoittaja ja suuri yleisö. 
Niiden muistaminen on välttämätöntä, jotta 
näkövammaisten erityistarpeet tulevat ym-
märretyksi yhteiskunnassa laajemmin. 

Runsaan viikon kuluttua vietetään taas 
kansainvälistä opaskoirapäivää, johon me-
dia on tarttunut perinteisesti ahkerasti. Toi-
votaan, että nytkin käy niin.

Ylipäätään on hyvä muistaa, että jokainen 
esiintulo viestimissä muistuttaa olemassa-
olostamme. Pidetään siis meteliä.     
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KIIK AR ISSAKIIK AR ISSA

Meidän pärjäämisemme oli sossun tädeille 
kauhea ongelma. Meinasin tehdä virheen ja 
ottaa avustajan. Sitten tulin järkiini ja taju-
sin, ettei siitä mitään tulisi, jos joku istuisi 

tässä kahdeksan tuntia päivässä.

sokea kolmen lapsen yksinhuoltaja  
Meeri Korte YLE uutisissa 17.3.

PÄIVYRI
huhti–toukokuu

25.4.
kansainvälinen opaskoirapäivä

Keistä vuoden koirakko?

UNELMIEN 
LIIKUNTAPÄIVÄNÄ 
MENNÄÄN ULOS
Suomen yhteistä Unelmien liikun-
tapäivää vietetään 10. toukokuuta. 
Päivä on kaikenlaisen liikkumisen 
pop up -päivä, johon kaikki voivat 
osallistua.

Suomen vammaisurheilu ja -lii-
kunta urheilu VAU ry kannustaa 
jäsenyhdistyksiään ja -seurojaan 
mukaan. Tänä vuonna panostetaan 
erityisesti ulkona ja luonnossa liikku-
miseen. 

VAU tarjoaa taloudellista tukea 
paikallisiin liikuntatapahtumiin, joi-
den järjestämisestä vastaa vähin-
tään kaksi VAU:n erilaista taustata-
hoa edustavaa jäsenyhdistystä.

Lisätietoa www.unelmien liikunta-
paiva.fi.
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EMOJIT OPASKOIRAN JA 
VALKOISEN KEPIN KÄYTTÄJILLE
Apple on tehnyt esityksen yhdeksästä uudesta 
emojista. Listalta löytyy vaihtoehtoja etenkin 
näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisuudesta. Nykyi-
sin suoraan vammaisuutta kuvaavia emojeja ei 
ole ollut pyörätuolimerkkiä lukuun ottamatta.

– Nykyisessä emojien valikoimassa on suuren 
yleisön kannalta monipuolinen lista ihmisiä, 
harrastuksia ja esineitä, mutta hyvin harva niistä 
puhuttelee vammaisten ihmisten elämänkoke-
muksia, Apple perustelee esitystään.

Yhtiön mukaan emojit mahdollistaisivat aiem-
paa paremmin paitsi vammaisten itseilmaisua 
myös muiden ihmisten tuen ilmaisemista heille.

Ehdotukseen sisältyvät omat emojit esimer-
kiksi opaskoiralle, valkoisen kepin käytölle sekä 
manuaaliselle ja sähköiselle pyörätuolille. Pyörä-
tuoleja on listassa kaksi, koska tarve sähköiselle 
pyörätuolille kertoo suuremmasta liikuntara-
joitteisuudesta. Etenkin ei-näkyviä vammoja ja 
rajoitteita kuvaamaan Apple ehdottaa avustaja-
koiraa.

Mikäli emojistandardia hallinnoiva Unicode 
hyväksyy esityksen, uudet emojit tullevat käyt-
töön vuonna 2019. Apple korostaa, että esitys 
on vasta alku vammaisuuden monipuolisem-
malle esittämiselle emojivalikoimassa.

OPASKOIRA-VUOSIKIRJA 
ILMESTYNYT
Satasivuinen Opaskoira 2018 -vuosikirja si-
sältää opaskoirankäyttäjien ja muiden opas-
koiraihmisten tarinoita, joiden kautta lukija 
pääsee mukaan mielenkiintoisiin seikkailui-
hin ja saa uusia oivalluksia näkövammaisten 
arjesta. Vuosikirja on Opaskoirayhdistyksen 
tärkein varainhankintatuote. 

Vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1954 läh-
tien. Tilaukset osoitteesta info@opaskoira-
yhdistys.fi, hinta 28 euroa.
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Verkon silmässä

McDonald’s
Kuvissa  on vaihtoeh-
toiset kuvaukset – sil-
loinkin kun se ei ole 
tarpeen. Sokean apu-
välineillä hampurilai-
sen ravintosisällön selvittäminen ku-
lutti kaloreita ja hermoja, joten hyvällä 
omallatunnolla saatoin burgerini lä-
himmästä Mäkkäristä hakea, kun opin 
miten karttanäkymästä pääsee pois.

Pienellä opettelulla pystyin toimi-
maan sivustolla kohtalaisen sujuvasti.

Hesburger
Etenkin etusivulla oli 
paljon linkkejä, joissa 
ei ollut tekstikuvausta. 
Erehdyin klikkaamaan 
niistä yhtä, ja pään-
räjäyttävä rock musiikki sai minut sul-
kemaan selaimen ennen kuin ehdin sa-
noa hampurilainen kaikilla mausteilla.

Sivuston rakenne oli kuitenkin sel-
keä, ja tietoa oli helppo etsiä, kunhan 
muisti olla klikkailematta nimettömiä 
linkkejä. 

Palstalla Airut arvostelee verkkosivujen saavutettavuuden.

KAURISMÄKEÄ MOVIEREADING-
SOVELLUKSELLA
Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuva 
on kuvailutulkattu MovieReading-sovellukselle. 
Sen voi katsoa Yle Areenassa.

MovieReadingin lataus- ja käyttöohjeet löy-
tyvät Näkövammaisten Kulttuuripalvelun verk-
kosivuilta osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi/
kuvailutulkkaus/elokuvat.

Toivon tuolla puolen kertoo suomalaisesta 
kauppamatkustaja Wikströmistä (Sakari Kuos
manen) ja syyrialaisesta pakolaisesta, joiden 
polut risteävät.
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Kun Vilma Nurmi oli täyttänyt 54, 
hän päätti tutkituttaa silmänsä sil-

mälääkärissä ja hankkia niin sanotut pää-
telasit.

– Käytin työssäni paljon aikaa tieto-
koneen ääressä. Silmälaseja en tuolloin 
muuten tarvinnut, viestintäalan yrittäjä-
nä toiminut Vilma Nurmi kertoo.

Hän saikin heti glaukoomadiagnoosin, 
sillä silmänpaineet olivat koholla.

Kun silmänpaineen normaalilukema 

Tippa

T E K S T I  J A  K U V A  Marika Mäkinen
P I I R R O S  Shutterstock

Helsingin Töölössä asuva 
Vilma Nurmi on sairastanut 
glaukoomaa kolmetoista vuotta. 
Taudin kurissa pysyminen 
edellyttää säännöllistä 
lääketippojen ottamista.

hoitoa
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on 10–21 mmHg eli elohopeamillimetriä, 
Nurmella se oli vasemmassa silmässä 43 ja 
oikeassa 25. 

Vasemmasta silmästä löytyi myös näkö-
kenttävaurioita ylhäältä ja nenän puolelta. 
Oikeassa silmässä näkökenttävaurioita ei on-
neksi vielä juurikaan ollut. Niin kuin yleensä 
on, myös Nurmella glaukooma oli alkuvai-
heessa täysin oireeton.

– Mitään särkyä, huonoa näköä tai muita 
silmäoireita en itse tuntenut. Kiitos kehitty-
neen silmälääketieteen ja -lääkkeiden näkö-
kentässäni ei vielä ole puutosalueita tarkan 
näön alueella eli olen välttynyt varsinaiselta 
näkövammaisuudelta, Vilma Nurmi sanoo. 

Tipat ja laserhoito

Hoito aloitettiin glaukoomatipoilla, muun 
muassa Cosoptilla, jota Vilma Nurmi edel-
leenkin käyttää.

Vuonna 2012 hänen vasempaan silmäänsä 
tehtiin lasertrabekuloplastia. Toimenpiteessä 
käsitellään laserilla silmän kammiokulmaa, 
jolloin silmänsisäisen nesteen ulospääsy 
helpottuu. Itse toimenpide on nopea ja ki-
vuton. 

– Sen silmänpainetta alentava vaikutus oli 
kuitenkin vaatimaton ja lyhytaikainen, mikä 
johtui ehkä siitä, että minulla on silmässä 
myös exfoliaatiota eli mykiö hilseilee.

Vuonna 2013 Vilma Nurmen vasempaan 
silmään tehtiin syvä sklerektomia Aqua-
flow-implantin kanssa. Sklerektomia on 
toimenpide, jossa silmän kammionesteelle 
tehdään kirurgisesti uusi ulostulosaukko.

Kun silmänpaineet taas nousivat vuonna 
2014, vasempaan silmään jouduttiin teke-
mään täydentävä laserhoito eli goniopunk-
tuura kahdesti. Glaukoomatipat myös 
vasempaan silmään aloitettiin uudelleen 

Tiesitkö tämän glaukoomasta?

Glaukooma eli silmänpainetauti on nä-
köhermoa vaurioittava sairaus, joka voi 
hoitamattomana johtaa näön heikkene-
miseen. Sairaus vaurioittaa näköhermoa 
ja aiheuttaa puutoksia näkökenttään.

Glaukoomatyyppejä on monenlaisia, 
joista kaksi yleisintä ovat avokulma- ja 
ahdaskulmaglaukooma.

Glaukooman tärkein riskitekijä on ko-
honnut silmänpaine. Silmänpaine on 
normaalisti 10–21 mmHg, ja riski kasvaa 
etenkin, kun silmänpaine ylittää arvon 
30 mmHg. Muita riskitekijöitä ovat ns. 
mykiön hilsetystila (eksfoliaatio), diabetes 
ja näköhermonpään verenvuoto. Myös 
perintötekijöillä ja likinäköisyydellä on 
vaikutusta glaukooman puhkeamiseen.

Glaukooman aiheuttamat vauriot kehit-
tyvät usein huomaamatta. Ne ilmenevät 
ensin toiminnallisina häiriöinä näkemises-
sä, lähinnä käytännön askareiden suorit-
tamisessa ja liikkumisessa.

Silmänpainetaudin riski lisääntyy yli 
40-vuotiailla, joiden on syytä tarkistuttaa 
paine muutaman vuoden välein.

Koko maailmassa yleisimpiä sokeuden 
syitä ovat kaihi, trakooma, jokisokeus ja 
glaukooma. Suomessa glaukooma johtaa 
yhä harvemmin näkövammaisuuteen, 
mikäli se todetaan ajoissa. 

Lähde Terveyskirjasto Duodecim



94/2018

seuraavana vuonna.
– Nykyisin laitan oikeaan silmään yhtä lää-

ketippaa aamuin, illoin sekä toista lääkettä 
iltaisin myös vasempaan silmään. Kuivasil-
mäisyyteen laitan kostutusgeeliä päivittäin 
useita kertoja.

Nyt 67-vuotias Nurmi on käyttänyt kol-
metoista vuotta silmätippoja kellontarkasti 
kaksi kertaa päivässä.

Tällä hetkellä kaikki hänen käyttämänsä 
tipat ovat säilöntäaineettomia, mikä on suu-
ri parannus hänen alkuaikoina käyttämiinsä 
tippoihin verrattuna. Silmät eivät tästä syys-
tä enää kirvele eivätkä punoita.

Salakavala tauti

Tippahoidon lisäksi Vilma Nurmi käy vä-
hintään kerran vuodessa glaukoomaan eri-
koistuneen silmälääkärin vastaanotolla ja 
säännöllisesti näkökenttätutkimuksissa ja 
mittauttaa silmänpaineensa. Jos niissä ilme-
nee jotain hälyttävää, hän saa hoitoon lisä-
ohjeistusta.

– Kaikista tärkeintä on tutkituttaa silmänsä 
ajoissa. Glaukooma on oireettomuutensa ta-
kia salakavala ja hyvin usein myös perinnöl-
linen. Myös 46-vuotiaalla tyttärelläni on juuri 
alkamassa glaukoomaseurannat.     



10 4/2018

V illinki myydään. Ei myydä. Myydään. 
Harkitaan. Ei myydä. Myydään.

Helsingin ja Uudenmaan Nä-
kövammaisten (HUN) omistama lomakoti 
Villinki on kuulunut alueyhdistykselleen jo 
kohta 80 vuotta. Ja jo ensimmäisistä vuosis-
ta lähtien HUNin sisällä on väännetty kättä 
siitä, kannattaako Villinkiä sittenkään omis-
taa.

Viime marraskuussa yhdistys päätti jäl-
leen pistää Villingin myyntiin. Tämän leh-

Jäähyväiset 
 lomakodeille?
Puolet Näkövammaisten liiton 
alueyhdistysten lomakodeista 
on jo myyty pois. Mitä 
tapahtuu jäljellä oleville?

T E K S T I  Aatu Komsi
K U V A T  Risto Burman, Laura Lahtinen, Suvi 
Mittilä ja Varsinais-Suomen Näkövammaiset
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den painoonmenon ja ilmestymisen välillä 
on todennäköisesti ehtinyt tapahtua kaksi 
asiaa: 1. HUNin hallitus on julkaissut Villingin 
myynti-ilmoituksen. 2. HUNin kevätkokous 
on käsitellyt jäsenaloitteen peruuttaa koko 
myyntipäätös.

Lomakoti Villinki – toiselta nimeltään Vil-
lingenäsin huvila – sijaitsee periaatteessa 
arvokkaalla paikalla Villingin saaressa Helsin-
gin edustalla. Nimellä Helsingin Sokeat vielä 
tuolloin toiminut HUN osti tontin rakennuk-
sineen 13.6.1940.

Liiton neljä vuotta aiemmin ostama loma-
koti Onnela oli paitsi käynyt liian ahtaaksi 
myös siirtynyt puolustusvoimien käyttöön. 
Nykyrahassa 80 000 euroa maksanut Villinki 
näyttäytyi HUNin aktiiveille poikkeuksellisen 
hyvänä tarjouksena.

Myöhemmin huomattiin, että saari ei ehkä 
sittenkään ole optimaalinen paikka juuri nä-
kövammaisille lomailijoille. Oikeaan rantaan 
löytäminen ja liikennöinnin järjestäminen 
mantereelta oli ajoittain hankalaa, ja ympä-
röivä vesi käytännössä estää rakennuksen 
käytön puolet vuodesta. Muunmuassa siksi 
Villinki on haasteellinen sekä taloudellisesti 
että kunnostuksen kannalta.

Tappiota Villinki onkin tuottanut omista-
jilleen lähes joka vuosi. Esimerkiksi vuonna 
1955 se teki tappiota nykyrahassa 11 500 
euroa, ja vuonna 1978 silloinkin 7 000 euroa. 
Tuolloin se ei pahasti haitannut, sillä yhdistys 
teki kokonaisuutena voittoa ja lomakotitoi-
minta koettiin tärkeäksi. Kirjanpitotermein: 
Villinki oli käyttö- eikä sijoitusomaisuutta, 
joten se saikin tehdä tappiota.

Mutta kuinka paljon on liikaa? Viime vuo-
det Villingin vuotuinen tappio on ollut kes-
kimäärin jopa 20 000 euroa. Vuoden 2017 
tappio nousi pitkään lykättyjen kunnostus-
töiden vuoksi lähes 40 000 euroon.

Pari viime vuotta HUNin talous on voinut 
hyvin, mutta koko muun 2000-luvun alueyh-
distyksen yhteenlaskettu vuositulos oli sään-

nönmukaisesti tappiollinen. Heikon talousti-
lanteen vuoksi välttämättömiäkin korjauksia 
lykättiin ja Villinki päästettiin rapistumaan 
entisestään. Oli normaalia, että yhdistyksen 
oli myytävä omaisuuttaan kuten testamen-
tilla saatuja asuntojaan toimintansa mahdol-
listamiseksi.

– Vaikka Villingin ikkunaremonttiin olisi 
saatu Museovirastolta avustusta, remontti 
piti jättää tekemättä, koska HUNilla ei ollut 
varaa sen omavastuuosuuteen, HUNin toi-
minnanjohtaja Heikki Majava kertoo.

HUNin hallitus on nyt asettanut Villingin 
hintapyynnöksi 950 000 euroa. Myyntiä vas-
tustavat jäsenet olettavat, että tontin arvo 
voisi lähivuosina nousta, ja sen takia myyntiä 
kannattaisi lykätä.

Harva kuitenkaan uskoo, että HUNilla olisi 
Villingille vielä todellista käyttöä.

Ennen saatiin rahaa

Monia alueyhdistysten lomakoteja on raken-
nettu tai kunnostettu talkoovoimin. Useille 
jäsenille niistä ehti tulla vakituisia kesänviet-
topaikkoja. 40 vuotta sitten Villingissä järjes-
tettiin paljon ohjelmaa esimerkiksi lapsille ja 
nuorille, tilaa vuokrasivat muutkin alueyh-
distykset omiin tapahtumiinsa ja lomavuo-
rokausia kertyi vuoden aikana yli 1 200.

1980-luvulla alueyhdistysten toiminta 
kasvoi muutenkin. Silloin RAY:n myöntä-
mistä avustuksista peräti puolet saattoi olla 
kiintiöity investointeihin kuten lomakotien 

Vuonna 2017 Villinki 
tuotti lähes 40 000 
euroa tappiota.
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ostoon ja kunnostukseen. 90-luvun aikana 
investointirahoituksen osuus kuitenkin laski 
dramaattisesti. Nykyisin investointien osuus 
STEA:n myöntämistä avustuksista on enää 5 
prosenttia. Vaikka RAY silloin muutoksesta 
ennalta tiedottikin, Villinki ja muut lomako-
dit olivat silti vanhasta mallista riippuvaisia.

Toinen muutos tapahtui vuonna 2012, kun 
RAY siirtyi kierrättämään lomatukensa liiton 
ja alueyhdistysten sijaan erillisten lomayh-
distysten kuten Solarik sen ja Hyvinvointi-
lomien kautta. Tämä oli lopullinen naula 
etenkin Villingin arkkuun. Vielä edellisenä 
vuonna Villingissä oli järjestetty tuettuja lo-
mia 17 000 eurolla.

– Lomayhdistysten on kilpailutettava lo-
mapalvelunsa, ja Villinki ei monestakaan 
syystä täytä kilpailutukselle asetettuja ehto-
ja kuten esteettömyyttä. Se on liikuntavam-
maiselle vaikea paikka, pyörätuolilla sinne ei 
pääse millään, Heikki Majava kertoo.

2000-luvulla puolet alueyhdistysten lo-
makodeista onkin myyty pois: Pohjois-Sa-

Villinki on ollut Helsingin ja Uudenmaan 
Näkö vammaisten omistuksessa jo lähes 
80 vuotta.

von Koivuranta, Keski-Suomen Kouluranta, 
Pohjois-Pohjanmaan Pihlajaranta ja Lapin 
Seitaranta.

Mutta kaikilla ei mene huonosti. Varsi-
nais-Suomen Rauhaniemi tekee siedettävää 
tappiota, Tampereen seudun Koivupuisto 
ja Päijät-Hämeen Näkövammaisten Lepola 
tuottavat yhdistyksilleen jopa voittoa.

Kuka haluaa helppoa lomaa?

Moni alueyhdistyksen edustaja arvioi, että 
aika on ajanut perinteisten lomakotien ohi. 
HUNin Heikki Majavan mukaan esimerkiksi 
Villinkiä kohtaan on ”enemmän intohimoa 
kuin käyttöä”.

– Näkövammaiset nuoret matkustavat ym-
päri maailmaa muutenkin. Ja monet iäkkäis-
tä jäsenistä, jotka ovat käyneet Villingissä ko-
ko ikänsä, ovat jo liian vanhoja jaksaakseen 
enää tulla sinne, hän sanoo.

Koivupuiston omistavan Tampereen seu-
dun Näkövammaisten (TSN) puheenjohta-
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jan Kari Vähäsen mukaan myös kuluttajien 
laatuvaatimus on kasvanut.

– Ei Koivupuistossa ole tarjottavana sa-
maa palvelutasoa kuin jossakin kylpylässä. 
Eikä meillä ole ollut resursseja lähteä kehit-
tämään sitä sellaiseksi, Vähänen sanoo.

Koivupuistolla on kuitenkin yksi valtti: se 
on TSN:ssä tunnettu helppoudestaan. Paitsi, 
että tilat ovat tutut, avarat ja isolta osin es-
teettömät, erityistä kiitosta saa paikan yrit-
täjä Suvi Mittilä. Hän on jo yli kymmenen 
vuoden ajan huolehtinut paikan palveluista 
ja tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Jä-
senten keskuudessa Mittilä tunnetaan siitä, 
että hän osaa ottaa näkövammaisten tar-
peet huomioon, avustaa oikein ja jopa tun-
tee monet kävijät nimeltä.

Samalla juuri Mittilä on tavallaan keulaku-
va sille, miksi lomakoteja ei näkövammaisten 
keskuudessa enää entiseen tapaan tarvita.

– Meille tulee ihmisiä, joista on ihana tulla, 
kun he sokeudesta huolimatta tuntevat pai-
kan ja pärjäävät siellä ilmankin avustajaansa, 
Mittilä sanoo.

– Mutta nuorempi, muuhun väestöön in-
tegroitunut näkövammaisporukka ei hakeu-
du lomakoteihin. On kylpylöitä, ja avustajia-
kin he pystyvät hyödyntämään paremmin. 
He osaavat hakea apua ja haluavat käydä 
nimenomaan haastavammissa paikoissa.

Vaikka palvelu on Koivupuistossa help-
poa, sinne pääseminen ei ole. 22 kilometrin 
päässä Tampereen keskustasta sijaitsevaan 
lomakotiin ei pääse julkisella liikenteellä. Jos 
omia kuukausimatkoja ei ole jäljellä, matka 
tulee kalliiksi.

Kun alueyhdistys kokeilumielessä järjesti 
aktiivien jouluruokailun Koivupuiston sijaan 
Tampereen keskustassa, jäsenet kiittivät pai-
kalle tulemisen helppoutta.

Vaikka virallisia esityksiä ei ole jätetty, 
myös Tampereella keskustellaan jatkuvasti 
oman lomakodin myymisen tarpeellisuu-
desta, kertoo TSN:n toiminnanjohtaja Päivi 
Meduri.

– Kysymys on todella tulenarka. Koivupuis-
tosta luopuminen tuntuisi joistakin varmasti 
samalta kuin omasta kodista luopuminen. 
Jäsentapaamisessa minulta tultiin kysymään, 
että ei kai sitä vaan olla myymässä. Sanoin, 
että ei ole tehty mitään päätöksiä, mutta 
eihän se mikään rahasampo ole, Meduri sa-
noo.

TSN:lle tapahtumien järjestäminen Koi-
vupuistossa tulee toki edullisemmaksi kuin 
jossakin muussa vuokratilassa.

– Mutta hintaero ei ole sellainen, että jo-
kainen tapahtuma kannattaisi aina järjestää 
juuri siellä, Meduri arvioi.

HUNissa lomakotipalvelujen tarjoamisen 
ei enää koeta kuuluvan yhdistyksen ydinteh-
tävään, arvioi Heikki Majava.

– Eivät nuoret ole enää kiinnostuneita 
viettämään lomiaan aina samassa näkövam-
maisten omassa paikassa tai vain näkövam-
maisseurassa, hän sanoo.

Lepolalla on aikaraja

– Lepola on merkittävä osa varainhankin-
taamme, tiivistää Päijät-Hämeen Näkövam-
maisten (PHN) puheenjohtaja VeliMatti 
Santavuori.

Alueyhdistyksen omistama loma- ja kurs-
sikeskus Lepola onkin taloudellisesti lähes 
Villingin vastakohta. Vuonna 2016 se tuotti 
yhdistykselleen yli 15 000 euroa.

Lepolan tarina 
näkövammaisten 
lomakotina päättynee 
seitsemän vuoden 
päästä.
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Lepolan tilat on vuokrattu ulkopuoliselle 
yrittäjälle, joka myy Lepolan palveluja eteen-
päin. Sen kysyntä onkin muiden alueyhdis-
tysten lomakoteja laajempaa. Sen yrittäjän 
Kari Kuutin mukaan Lepolassa on toimin-
taa tai majoittujia jopa noin 300 päivänä 
vuodessa. Paikalla järjestetään niin syntymä-
päiviä, karaokeiltoja kuin yli sadan hengen 
häitä. Lepolassa myös majoittuu arkisin ulko-
paikkakuntalaisia, joka käyvät töissä Lahden 
alueella.

Santavuoren mukaan Lepolassa on vuo-
sittain 10–15 PHN:n omaa tapahtumaa: ver-
taisiltoja, kokouksia, pikkujouluja, leiri sekä 
erilaisia käsityökursseja, joiden ilmoituksia 
löytyy Airuestakin säännöllisesti. Lepolaan 
myös pääsee helposti paikallisbussillakin.

Tästä huolimatta Santavuori arvioi, ettei 
Lepola ole nykyisille alueyhdistyksen jäsenil-
le samalla tavalla kipeän rakas kuin esimer-
kiksi Villinki ja Koivupuisto omilla alueillaan.

– Sitä meidän omaa toimintaamme voisi 

varmasti järjestää muuallakin. Jos vuokra-
sopimustamme ei enää jatketa, emme me 
siitä katkeria ole, hän sanoo.

Vuokrasopimuksella Santavuori viittaa 
tonttiin, joka on Lahden kaupungilta vuok-
ralla vuoteen 2025 saakka. Tontista tehtiin 
80-luvulla normaali ja pitkäaikainen vuokra-
sopimus, mutta sen vuokra on 0 euroa.

Lahjoitus oli sen verran arvokas ja tontti 
nykyisin varsin kannattavalla paikalla, että 
on erittäin epätodennäköistä, että kaupunki 
uusisi vuokrasopimusta enää muuten kuin 
markkinahinnoilla. Käytännössä Lepolan ta-
rina näkövammaisten lomakotina päättynee 
seitsemän vuoden päästä.

Yhdistyksen linja on ollut, että Lepolan 
yrittäjän toimintaan ei puututa muuten 
kuin yhdistyksen omien tapahtumien jär-
jestelyjen osalta. Se pätee myös esimerkiksi 
maaliskuun lopulla Lepolassa järjestettyyn 
striptease-esitykseen, johon sisältyi Lepo-
lan verkkosivujen mainoksen mukaan myös 

Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset: Villinki

• Saaressa Helsingin edustalla
• Tontin koko: 1,19 ha
• Vain kesäkäytössä. Käyttöpäiviä vuo-

dessa 10–20, kävijäkertoja noin 200
• Majoituskapasiteetti 36
• HUN huolehtii ylläpidosta. Aiemmin 

tiloissa oli ulkopuolinen yrittäjä.
• Käytetään vain HUNin omiin tapahtu-

miin.
• Vuoden 2016 tulos ennen poistoja: 

-19 385 €

Tampereen seudun  
Näkövammaiset: Koivupuisto

• Näsijärven rannalla, 22 km Tampereen 
keskustasta

• Tontin koko: 2,2 ha
• Ympärivuotisessa käytössä. Käyttö-

määrää ei tilastoitu.
• Majoituskapasiteettia vuodenajasta 

riippuen 30–45 hengelle.
• Tilat vuokrattu yrittäjälle, joka vuokraa 

tiloja eteenpäin. TSN huolehtii kiin-
teistöstä ja käyttää tiloja myös omiin 
tapahtumiinsa.

• Vuoden 2016 tulos ennen poistoja: 
+4 594 euroa
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Varsinais-Suomen  
Näkövammaiset: Rauhaniemi

• Littoistenjärven rannalla, 9 km Turun 
keskustasta. Paikalle pääsee bussilla.

• Tontin koko: 0,5 ha
• Ympärivuotisessa käytössä. Käyttö-

päiviä vuodessa 110, kävijäkertoja 600.
• Ei yöpymismahdollisuutta.
• Pääsääntöisesti vain VSN:n omassa 

käytössä. Kunnostusta tehdään isol-
ta osin talkoovoimin. Yläkerran tilat 
vuokrattu asunnoksi.

• Vuoden 2016 tulos ennen poistoja: 
-118 euroa

Päijät-Hämeen  
Näkövammaiset: Lepola

• Alasenjärven rannalla, 9 km Lahden 
keskustasta. Paikalle pääsee bussilla.

• Tontin koko: 1,3 ha 
• Tontti vuokralla ilmaiseksi 2025 asti.
• Ympärivuotisessa käytössä noin 300 

päivänä vuodessa. Kävijöitä ei tilastoitu.
• Majoitustilaa 50 hengelle.
• Tilat vuokrattu yrittäjälle, joka vuok-

raa tiloja eteenpäin. PHN vastaa kiin-
teistönhoidosta ja käyttää tiloja myös 
omiin tapahtumiinsa.

• Vuoden 2016 tulos ennen poistoja: 
+15 611 euroa

topless-tarjoilu. Lepolan yrittäjän mukaan 
esitys järjestettiin asiakkaiden toiveesta.

– Varmaan jäsenistöstämme löytyy hei-
täkin, jotka tuomitsisivat moisen ohjelman. 
Itse en kuitenkaan ole kuullut kenenkään 
valittavan. Emme ole yhdistyksessä koke-
neet voivamme lähteä moralisoimaan toisen 
liiketoimintaa, eikä muistaakseni vuokra-
sopimuksemme yrittäjän kanssakaan kiellä 
tällaisten tapahtumien järjestämistä, Santa-
vuori sanoo.

– Niin kauan kuin siellä kuitenkin men-
nään lain sisäpuolella, se on ok.

Mitä varten lomakotia pidetään?

Yksi 2000-luvulla kannattamattomana pois,-
myydyistö lomakodeista on Pohjois-Pohjan-
maan Näkövammaisten tuolloin omistama 
Pihlajaranta. Vuonna 2008 yhdistys antoi 
hallitukselleen luvan Pihlajarannan poismyy-
miseen. Yhdistyksen silloinen puheenjohtaja 

Lasse Jalonen muistelee olleensa itsekin yl-
lättynyt, kuinka vähän esitystä vastustettiin.

– Pihlajaranta oli ollut todella monta vuot-
ta vuokrattuna ulos, ja vuokralaisten tasokin 
vaihteli suuresti. Omaa toimintaa meillä ei 
siellä viimeisinä vuosina juuri ollut. Vaikka 
se olikin aiemmin jäsenistölle tunnepuolella 
tärkeä, se ei selvästikään ollut sitä enää, Jalo-
nen sanoo.

Se, että alueyhdistys oli itse rakennuttanut 
Pihlajarannan, ei lisännyt Jalosen mukaan 
jäsenistön rakkautta paikkaan. Rakennustyö 
oli Jalosen mukaan tehty ”erityisen huo-
nosti”, mistä seurasi todella paljon jatkuvia 
korjaustarpeita. Jalonen kertoo, että ennen 
poismyyntiään Pihlajaranta tuotti yhdistyk-
selle tappiota noin 10 000 euroa vuodessa. 

Tilanne parani vasta viimeisinä vuosina, 
kun ravintolatoimintaa pyörittäneet vuok-
ralaiset vaihtuivat hoivakotiyritykseen, joka  
pystyi maksamaan parempaa vuokraa. Pai-
kasta oli silti järkevää luopua.
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Lasse Jalonen sanoo oppineensa Pihlaja-
rannan poismyynnistä kaksi asiaa:

– Tehkää selvä ero käyttö- ja sijoitusomai-
suutenne välille. Ja tiedostakaa valmiiksi, 
että lomakodin myyntityö voi olla pitkä 
byrokraattinen prosessi. Vaikka meillä oli jo 
ostaja selvillä, meiltä meni vuosi, että saim-
me hoidettua tontin myyjälle kuuluneet vas-
tuumme pois alta.

Vain jäsenten Rauhaniemi

Mikä tekee lomakodista 2010-luvun loma-
kodin? Riittääkö pelkkä jäsenten virkistystila, 
vai pitääkö siellä voida myös majoittua?

Turun Rauhaniemessä, jälkimmäinen ehto 
ei täyty. Mutta muilta osin Varsinais-Suomen 
Näkövammaisten (VSN) omistama Rauhanie-
mi tuntuu täyttävän tavoitteet erinomaisesti. 
Alueyhdistyksellä on siellä useita virkistysta-
pahtumia ympäri vuoden: pakkasherran ul-
koilupäivää, talviliikuntapäivää, kevätkauden 
avajaisia, lintubongausta, boccia-turnausta...

Tiloissa yöpyminen ei ole mahdollista, 
mutta tilat ovat ympärivuotisessa käytössä 
saunoineen. Päijät-Hämeen Lepolan tapaan 
Rauhaniemeenkin pääsee bussilla.

– Meidän porukka on tottunut voivansa 
kesällä vain mennä Rauhaniemeen viettä-
mään päivää. Siksi tiloja ei vuokrata ulko-
puolisille kuin alku- tai loppukesästä yksit-
täisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, kertoo 
Varsinais-Suomen Näkövammaisten toimin-
nanohjaaja Marika LeinonenVainio. 

Rauhaniemi tekee vuosittain tavallisesti 
vajaa tuhat euroa tappiota, mitä yhdistys 
pitää siedettävänä – onhan kyse jäsenpalve-
lusta. Kesäisin alueesta huolehtii palkkatuel-
la työllistetty työntekijä, ja muuten paikan 
kunnostus ja tapahtumajärjestelyt tehdään 
pääosin talkoovoimin. Lisärahoitusta on saa-
tu lahjoituksista sekä päärakennuksen ylä-
kerran asukkaan vuokrasta.

Vaikka muutkin yhdistykset ja yksityishen-
kilöt vuokraavat Rauhaniemeä omiin tapah-

tumiinsa, Varsinais-Suomen alueyhdistys 
ei aktiivisesti pyri tarjoamaan tiloja muille. 
Rauhaniemen ylläpito vuokraus kunnossa ja 
sen markkinointi vaatisivat liikaa palkallista 
työvoimaa.

– Palkkojen maksaminen vaatisi hirveän 
suurta kysyntää. Nyt meillä ei sellaista huol-
ta ole, Leinonen-Vainio sanoo.

Rauhaniemi on siis tila, jota käytetään yh-
distyksen omiin tapahtumiin ja jäsenten vir-
kistystoimintaan – kuitenkaan kilpailematta 
suosiosta monipäiväisten kesämatkojen ja 
leirien kanssa. Ja se on pysynyt jäsenistölle 
riittävän kiinnostavana kuitenkaan rasitta-
matta yhdistyksen taloutta liikaa.

Mutta kyllä käyttäjiä saisi olla enemmän-
kin, arvioi alueyhdistyksen puheenjohtaja 
Aimo Lintunen.

– Talo myös vaatisi enemmän kunnostus-
ta, kuin mihin olemme pystyneet. Pohjarat-
kaisultaan kokoustilan muoto ei myöskään 
ole kovin käytännöllinen ja on puhuttu, että 
olisi kunnostuksen sijaan parempi rakentaa 
tilalle kokonaan uusi talo, Lintunen sanoo.

Lintusen mukaan myös Rauhaniemen 
osalta käydään ajoittain keskustelua sen 
myyntitarpeesta. Viimeksi eräät jäsenet esitti 
vät paikan myyntiä vuosikymmenen alussa, 
kun taloustilanne oli huolestuttava. On myös 
ajateltu, että samalla hinnalla yhdistys voisi 
vuokrata paremmat tilat jostakin muualta 
yhtä hyvältä paikalta. Silloin alueyhdistyksen 
ei itse tarvitsisi huolehtia omistajan roolista.

Myyntiesitys kuitenkin hävisi äänestykses-
sä.         

Rauhaniemi saa lisä-
rahoitusta yläkerran 
asukkaan vuokrasta.
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H iihtoneuvos Jaakko Vihtori Kuitu
nen syntyi Kangasniemen Ohensa-

lon kylässä suutari Vihtori Kuitusen ja hä-
nen Hilma-vaimonsa kolmantena lapsena 
10.8.1930. Tuohon aikaan oli lasten ryhdyt-
tävä työntekoon mahdollisimman aikaisin, ja 
niinpä Jaakkokin työskenteli ”pikku renkinä” 
jo alta kymmenvuotiaana.

Maataloissa rengin tehtävät olivat moni-
naiset. Navetassa karsinoiden tyhjennystä, 
metsätöitä ja hevosmiehenä, tukin uittoa 
ja peltojen kyntämistä.  Työtunteja päivässä 
saattoi kertyä pitkälti toistakymmentä. Jaa-
kon näkövammasta johtuen tarkan työnte-
on tekeminen oli hankalaa ja samasta syystä 
myös koulu jäi Jaakolta kesken. Suuri pet-
tymys oli myös se, että kutsunnoissa hänet 
merkittiin ”ruunun raakiksi” eli ei otettu ase-
velvollisuutta suorittamaan. 

Niinpä Jaakon olikin suunnattava Ohen-
salon kylästä maailmalle. Hän hakeutui 
1950-luvun alussa sokeain ammattikouluun, 
jossa hän opiskeli hierojaksi. Ahkera kun oli, 
hän kävi samalla myös harjansitojan ja ver-
hoilijan kurssin.

Järjestötoimintaan Jaakko tuli mukaan 
ensiksi Vaasan läänin sokeiden asiamie-
henä Keski-Suomeen. Kun Keski-Suomen 
sokeat perustettiin 1956, Jaakosta tuli sen 
hallituksen jäsen ja aktiivinen toimija. Kes-
ki-Suomessa luettiin vapaaehtoisena lukuna 
äänikirjoja sokeille, ja Jaakko oli tuon äänikir-
jaston hoitaja. Hän lainasi kirjoja ja kuljetteli 
niitä kärryissä asiakkaille. Myös seurakunnan 
toiminnassa Jaakko oli ahkerasti mukana. 

Jaakko sitoi harjoja runsaat 50 vuotta Jy-
väskylässä. Hänen asiakkainaan olivat alueen 
suuret yritykset. 

Hiihto ja urheilu olivat Jaakon intohimo. 
Hän sai ensimmäiset suksensa nelivuotiaa-
na, ja siitä lähtien hän hiihti. Vuosikymmen-
ten mittaan hän piti näkövammaisille hiihto-
leirejä mm. Onnelassa. Hän kannusti etenkin 
sokeita harrastamaan hiihtoa, ja antoi heille 
ohjausta ja opetusta. Kirjassaan Jaakko Kui-
tunen suksilla hän kertoo, miten suuria en-
nakkoluulot olivat aluksi näkövammaisten ja 
etenkin sokeiden hiihtämistä kohtaan. Jaak-
ko on ensimmäisiä uranuurtajia, jotka mur-
sivat tuon käsityksen. Hän osallistui myös 
aktiivisesti näkövammaisten kilpahiihtotoi-
mintaan ja kansainvälisiin kilpailuihin, joissa 
hän menestyi hyvin. 

Jaakko Kuitunen sai hiihtoneuvoksen ar-
vonimen vuonna 2003, jolloin hänelle tuli 
täyteen viidestoista Finlandia-hiihto. Hiih-
täminen neuvokselle oli niin iso sydämen 
asia, että hän oli vuosikymmenien ajan hiih-
tämässä Lapissa usean viikon ajan vuodes-
sa. Hän hiihti siellä joko ryhmissä tai useasti 
myös yksinään. Vielä 80-vuotiaana hän oli 
Lapissa vaeltamassa ryhmän mukana. 

Hiihtoneuvos Jaakko Kuitusen pitkä latu 
päättyi 13.1.2018. Jaakko on haudattu synty-
mäkuntansa Kangasniemen hautausmaalle 
sukuhautaan.        

Mauno Sirviö 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n
puheenjohtaja

Hiihtoneuvoksen pitkä latu
In memoriam
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S okeain kuunnelmaraati on aloittanut 
kuudennen vuosikymmenensä uu-
distuksella. Vuoden parhaan kuun-

nelman lisäksi raati on palkinnut ensimmäis-
tä kertaa myös vuoden ääninäyttelijän.

Kuunnelmaraati kehuu vasta valittua vuo-
den ääninäyttelijää näin:

”Raati on vilpittömästi vaikuttunut ääni-
työstäsi paitsi kuunnelmissa, myös televisio- 
ja elokuvarooleissa. Sinua luonnehdittiin 
valintakokouksessa sädehtiväksi komedien-
neksi, jonka ilmeet ovat kuultavissa äänestä. 
Äänesi on helposti tunnistettava ja artikulaa-
tio selkeää.”

– Otan tämän isona kunniana, palkinnon 
saanut Minttu Mustakallio sanoo istahtaes-
saan Svenska Teaternin alakerran kahvilan 
pöytään.

– On hienoa saada tällainen huomionosoi-
tus asiantuntijoilta, jotka todella kuuntele-
vat. 

Kysyn vuoden ääninäyttelijältä, minkälai-
nen suhde hänellä on omaan ääneensä.

– Kukaan ei ole tainnut kysyä tätä aikai-
semmin, Minttu sanoo ja jää miettimään.

– Olen kyllä tosi tyytyväinen siitä, että 
minulla on toimiva ääni. Se varmaan tulee 
geeneistä. Äitini oli laulaja, ja olen ehkä 
saanut jotain hänen äänensä soinnista. Raa-
din perusteluissa sanottiin, että ääneni on 

tunnistettava. Kai se sitten on, koska usein 
ihmiset tunnistavat, että olen ollut jossakin 
mainoksessa. Ja minä kun luulin, että voisin 
tehdä niitä salaa, Minttu vitsailee. 

Kun vuodet ovat tuoneet mukanaan töi-
tä, äänityöläinen on oppinut arvostamaan, 
kunnioittamaan ja huoltamaan omaa työka-
luaan. Hän käy säännöllisesti Voicewell-ääni-
hieronnassa ja huolehtii äänensä kestävyy-
destä.

– Kerran Kansallisteatterin näytös piti pe-
rua, kun ääneni oli mennyt. Tuntui todella 
kurjalta, kun 700 ihmistä oli ostanut lipun ja 
esitys oli pakko peruuttaa. Siinä ei tosiaan 
tullut mieleen, että jee, sainpa vapaaillan. 
Haluan huolehtia äänestäni niin, että pystyn 
tekemään töitä vielä pitkään, Minttu kertoo.

Entä saako jonkun ihmisen ääni Mintussa 
aikaan vau-reaktion?

– Ensimmäisenä tuli mieleen kummitä-
tini, jolla oli kantava ja voimakas ääni, joka 
tuli hänestä tosi vapaasti. Hänen äänensä oli 
kaunis, iso ja turvallinen. Nautin suunnatto-
masti siitä, kun ihminen avaa suun ja laulu 
tai puhe tulee täysin pakottamatta. 

Kuulokuvan synnyttäminen 
kiehtoo

Iiris ja viettelykset on komediasarja kes-

Säteilevä komedienne

T E K S T I  Riikka Hänninen
K U V A T  Valtteri Kantanen ja Ilmari Fabritius / YLE Kuvapalvelu

Minttu Mustakallio on ensimmäinen Sokeain kunnelmaraadin 
palkitsema vuoden ääninäyttelijä.
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Kun koko esitys pitää peruuttaa siksi, että oma 
ääni on mennyt, ei ensimmäisenä iloitse vapaaillasta, 
sanoo vuoden ääninäyttelijä Minttu Mustakallio.
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ki-ikäisen naisen parisuhteen, työn ja ystä-
vyyden kiemuroista. 

– Teksti on ollut minusta alusta asti hirmu 
hauska. Pirjo Toikan maailmankuva ja hah-
mot ovat olleet raikkaita ja rikkaita, Minttu 
kehuu.

Kuunnelmatyö on Mintusta hauskaa ja 
vaihtelevaa. Se on niin erilaista kuin näyttä-
möllä tai elokuvassa näytteleminen. 

– Kun työn jälki perustuu vain siihen, mil-
tä se kuulostaa, ei tarvitse keskittyä yhtään 
siihen, miltä liikkeet ja eleet näyttävät. Voin 
vapaasti ilvehtiä studiossa vaikka miten, 
Minttu nauraa. 

– Siinä ollaan perusasioiden äärellä, kun 
mietitään, miten studioympäristössä saa-
daan tehtyä uskottava äänikuva jostain 
muusta tilasta. Äänisuunnittelijalla on to-
della iso osa, kun hän tekee maailman sinne 
ympärille. 

Minttu antaa esimerkin jaksosta, jossa Iiris 
ja hänen siskonsa Tytti lähtevät Italian vuo-
ristoon pyöräilemään sähköpyörillä. 

– Se oli aika vaikea jakso, kun mietin, mi-
ten ihmeessä se voisi kuulostaa siltä, että 
tässä tosiaan pyöräillään Pohjois-Italian vuo-
ristossa, Minttu muistelee. 

Hänen mukaansa kai-
kenlaisia hengästymisiä 
on vaikea esittää niin, 
etteivät ne kuulostaisi 
falskeilta.

– Ohjaaja Janne Tap
per oli luottavainen ja 
sanoi, että antakaa men-
nä vaan. Lopulta siitä tu-
li yksi parhaista jaksois-
ta. Ja kun kuuntelin sitä, 
niin minustakin kuulosti 
ihan siltä, että siellä 
mennään ylä- ja alamä-
kiä. Se on kyllä paljon 
myös äänisuunnittelija 
Ari Mursulan ansiota. 

Pyörällä ääni auki

Kuunnelman tekoon liittyi muitakin haastei-
ta. 

– Meidän piti äänittää Iiriksen toista kaut-
ta aikaisin aamulla, koska Mikko Reitalalla 
oli päiväharjoitukset Kaupunginteatterissa. 
Siinä sitten etsittiin keinoja, miten ääni toi-
misi niin aikaisin aamulla ja läpi koko neljän 
tunnin äänityssession. Tehtiinkin ohjaajan 
kanssa sopimus, että tultiin Pasilan studiolle 
pyörillä. Yritän käyttää työmatkat lämmitte-
lyyn, näyttelijä kertoilee. 

Entä kuunteleeko Minttu itse kuunnelmia?
– Tosi vähän. Ennen kuuntelin niitä enem-

män, mutta nykyään en oikeastaan kuunte-
le mitään. Arki on niin hektistä, minulla on 
monta lasta ja sosiaalinen työ, joka on täyn-
nä puhetta, ääntä ja efektejä. Siksi hiljaisuus 
on nykyään minulle suurin ihanuus, Minttu 
tunnustaa

Onnistunut näytteleminen vaatii läsnä-
oloa ja omaa rauhaa

Monet legendaariset näyttelijät sanovat, 
että rooli seuraa heitä kotiin. Minttu Mus-
takallio on puolestaan pyrkinyt erottamaan 
näyttelemisen ja yksityiselämän jo opiskelu-

Iiris ja viettelykset -sarjan tähdet: Mikko Reitala (vas.), 
Minttu Mustakallio ja Ria Kataja.
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Sokeain kuunnelma palkinto  
Töissä täällä -kuunnelmasarjalle

Sokeain kuunnelmaraati on palkinnut 
vuoden 2017 parhaana kotimaisena 

kuunnelmana JuhaPekka Koskisen kir-
joittaman ja Matti Ijäksen ohjaaman Töissä 
täällä -kuunnelmasarjan. Sarjan tarina sijoit-
tuu tuli tikkutehtaan konttoriin.  

Voittajakuunnelmassa työelämän muu-
toksia on kuvattu hauskasti ja nokkelasti. 
Töissä täällä on toisaalta hervottoman haus-
kaa satiiria nykyajan työelämän outouksista, 
toisaalta lempeää ja ajatonta hymyilyä ih-
misluonnolle.

Näyttelijät istuvat oivallisesti rooleihin-
sa. Erilaiset ihmistyypit heikkouksineen ja 
vahvuuksineen on helppo tunnistaa. Töissä 
täällä antaa mahdollisuuden nauraa vapau-
tuneesti ja sille, mikä oikeassa elämässä voisi 
synnyttää pelkoa ja epävarmuutta. 

Kuunnelman pääosissa ovat Jari Salmi, 
Miitta Sorvali, Pia Andersson ja Ville Mylly-
rinne.

Sokeain kuunnelmaraati valitsi vuoden 
parhaan kuunnelman nyt 51. kerran. Kuun-
nelmaraati toimii Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun alaisuudessa ja sen kausi kestää 
neljä vuotta. Raatilaiset kuuntelivat YLEn 
vuoden aikana lähettämät kotimaisten 
kuunnelmien kantaesitykset ja valitsivat niis-
tä voittajan.

Kuka Minttu Mustakallio?

Syntyi Ylivieskassa 1973, valmistui Teatte-
rikorkeakoulusta vuonna 2000. On työs-
kennellyt näyttelijänä niin näyttämöllä, 
elokuvissa, tv-sarjoissa kuin kuunnelmis-
sakin.

Tunnettuja töitä:
• Päähenkilö Ella tv-sarjassa Klikkaa mua 

(parhaan esiintyjä Venla-palkinto, ylei-
söäänestys 2012)

• Näyttelijä Vedetään hatusta ja Mitä tuli 
tehtyä -showssa

• Rauha Räppääjä kolmessa viimeisim-
mässä Risto Räppääjä -elokuvassa, 

• Satu elokuvassa Lapsia ja aikuisia (Par-
haan naissivuosan Jussi-palkinto 2005)

• Armi elokuvassa Pesärikko
• Karita Varasto ja Varasto 2 -elokuvissa

ajoista asti. 
– Minä en halua roolejani kotiin. En usko 

siihen, että omassa kodissaan voi elää jos-
sain roolissa. Silloinhan en oikeastaan ole 
läsnä enkä ole oma itseni. Ja läsnäolo taas 
on edellytys sille, että pystyn näyttelemään 
hyvin, Minttu kiteyttää. 

Läsnäolosta ovat huolehtineet Mintun 
kolme lasta. He tarvitsevat äitiään ja vetävät 
olemassaolollaan äidin pois näyttämöltä ko-
tiin. Joskus näyttelijän, päiväkodin ja koulun 
aikataulut tuntuvat toisiinsa sopimattomilta 
palapelin paloilta. Minttu on kuitenkin per-
heestään kiitollinen. 

– Kotona on vastassa ihan toisenlainen 
elämä kuin töissä. Kun minulla on se oma, 
yksityinen elämä, pystyn helpommin hyp-
päämään monenlaisiin rooleihin ja teke-
mään työtä täysipainoisesti. jos ajattelisin 
töitä koko ajan, olisin sietämätön persoona 
ja menisin sekaisin, Minttu nauraa.    
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Kartalla

T eknologian merkitys ihmisten arjessa ja 
yhteiskunnallisessa muutoksessa kas-

vaa, mutta kuka hyötyy näistä keksinnöistä 
tai voi käyttää uusia teknologisia sovelluk-
sia? 

Yhteiskunnallisen osallistumisen esteet 
ovat eri puolilla maailmaa erilaisia. Suomes-
sa esteeksi muodostuu usein apuvälinetek-
nologian korkea hinta tai se, että teknologi-
nen kehitys on aina apuvälineiden kehitystä 
nopeampaa. Näkövammaisen käyttäjän tar-
peet ovat valmistajien näkökulmasta margi-
naalisia, ja näkövammaiselle työntekijälle voi 
nousta seinä pystyyn siinä, mitä apuvälineil-
lä on mahdollista tehdä ja millaista teknolo-
giaa käyttää.

Toisaalla tie nousee pystyyn jo aikaisem-
min. Yhä edelleen maailman vammaisista 
lapsista vain murto-osa pääsee koulutielle. 
Harvat peruskouluun pääsevätkin joutuvat 
usein sinnittelemään vähillä tai olemattomil-
la apuvälineillä ja mukautuksilla. Aineelliset 
resurssit ovat niukat ja opettajien koulutus-
taso matala. Erityisopettaja on harvinaisuus.

Näkövammaisten tilanne kehitysmaissa 
on karu. Näkövammaistaitojen opettajia ja 
sosiaalityöntekijöitä on todella vähän. Ilman 
pistekirjoitustaitoa etenkin sokeat lapset 
jäävät ilman luku- ja kirjoitustaitoa. Oppima-
teriaalia pistekirjoituksella on vähän, eivätkä 
pisteiden äärelle pääsevätkään saa välttä-
mättä juuri mitään materiaalia valmiina. 
Tilanne vaatii erityisesti matemaattis-luon-
nontieteellisten aineiden opetuksessa kek-
seliäisyyttä, ja usein ratkaisu on, ettei näkö-
vammaiselle opeteta matematiikkaa tai siitä 
opetetaan vain alkeet.

Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei näkö-
vammaisella nuorella ole mahdollisuutta 
matematiikkaan pohjaaviin jatko-opintoi-

Kehitysyhteistyö 2.0
hin. Samalla, kun Suomessa uutisoidaan 
juuri tieto- ja viestintäteknologian alalla 
olevan tasa-arvoisimmat mahdollisuudet 
näkövammaisille ammattilaisille työllistyä, 
repii kehitysmaiden koulutuspolitiikka yhä 
suuremman kuilun näkövammaisten ja vam-
mattomien nuorten urapolkujen välille.

Kuvamme kehitysyhteistyöstä liittyy usein 
nälkäisten ruokkimiseen ja köyhien auttami-
seen. Nyt tarvitaan kuitenkin päivitys uu-
teen versioon: kehitysyhteistyö 2.0. Meille se 
voi tarkoittaa esimerkiksi erityispedagogiik-
kaan ja matematiikan ja luonnontieteiden 
opetukseen liittyviä hankkeita, joiden avulla 
yhä useampi nuori Näkövammaisten liiton 
yhteistyömaissa pääsee osalliseksi tulevasta 
teknologisesta kehityksestä ja koodaamaan 
ja rakentamaan sitä itse.      

Tytti Matsinen on heikkonäköinen teekkari ja
teologi, joka katselee maailmaa uteliaasti ja
tarkasti.
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Oikaisut

Twitterin kuvailut voi 
tehdä kännykällä

Airuen numerossa 3/2018 
kerroimme, että Twitterin 
kännykkäversiolla kuvaan ei 
voisi lisätä alt-tekstiä. Oikeas-
ti se onnistuu kyllä, mutta alt- 
tekstin syöttämisen mahdol-
lisuus pitää ensin asettaa 
päälle ohjelman asetusten 
kohdasta Esteettömyys (And-
roid) tai Käyttöapu (iPhone).

Kokoukset

Etelä-Savon Näkö vam-
mais  ten kevätkokous 28.4.

Etelä-Savon Näkövammaiset 
ry:n kevätkokous pidetään la 
28.4. klo 13.30 ravintola Pavil-
jongissa (Rajalahdenkatu 4, 
Savonlinna).

Kevätkokouksessa käsitel-
lään sääntöjen kevätkokouk-
selle määräämät asiat. Ilmoit-
tautumiset yhdistyksen toi-
mistoon ke 18.4. mennessä, 
puh. 044 0161 555.

Ennen kokousta klo 12 lou-
nas ja kokouksen jälkeen kah-
vit. Tervetuloa! Hallitus

Pohjois-Karjalan Näkövam-
maisten kevätkokous 20.4.

Pohjois-Karjalan Näkövam-
maiset ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään per-
jantaina 20.4. klo 11 alkaen 
Teatteriravintolan lasiterassil-
la (Rantakatu 20, 80100 Joen-
suu). Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kurssit,  leirit

Laulukurssi 18.–20.5.

Kulttuuripalvelu järjestää 18.–
20.5. laulukurssin, jonka 
opettajana toimii Petri Rau-
tio. Kurssipaikan osoite on 
Poutamäentie 1, Helsinki. 

Kurssi sisältää 3 h pariope-
tusta ja 4 h yhteisopetusta. 
Tunneilla tehdään kaikkea, 
mikä liittyy laulamiseen: ää-
niharjoituksia, laulujen har-
joittelua ja itse laulamista. Ai-
empaa kokemusta ei tarvita.

Kurssin hinta on Kulttuuri-
palvelun jäsenille 60 e ja ei-jä-
senille 105 e. Matkakulut kor-
vataan 20 e ylittävältä osuu-
delta käytettäessä halvinta 
matkustapaa. Kurssille ote-
taan enintään 8 osallistujaa. 

Ilmoittaudu kurssille 9.5. 
mennessä osoitteeseen osal-
listun@kulttuuripalvelu.fi tai 
puh. 040 964 9288. Kerro sa-
malla ne 3–4 laulua, joita ha-
luaisit harjoitella, opettaja 
tarvitsee lauluista nuotit/
soinnut. Tarvittaessa Kulttuu-
ripalvelun toimisto auttaa 
nuottien metsästyksessä.

Tervetuloa laulamaan!  Järj. 
Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry ja Opintokeskus Si-
vis.

Lasten elämysleiri 
Ähtärissä 25.–29.6.

Pohjanmaan Näkövammaiset 
ry järjestää leirin Valkeisen 
Loma -maaseutumatkailu-
tilalla Ähtärissä 25.–29.6. Lei-
ri on suunnattu 7–12-vuotiail-
le näkövammaisille lapsille 
ympäri Suomen.

Leirille mahtuu 10 osallistu-
jaa ilman huoltajia. Leirillä on 
neljä ohjaajaa. Elämysleirillä 
nautitaan kesästä, maalais-
elämästä, luonnosta ja eläi-
mistä. Päiväretkien kohteena 
mahdollisesti poropuisto, Äh-
täri Zoo -kotieläintila, eläin-
puisto ja Pandatalo. Leiri on 
maksuton mutta matkat lei-
rille ja takaisin ovat omakus-
tanteiset.

Tiedustelut ja sitovat ilmoit-
tautumiset 14.5. mennessä, 
puh. 045 698 4791 tai toimin-
takoordinaattori@pohjan-
maannakovammaiset.fi.

Lue lisää: www.pohjan-
maannakovammaiset.fi.

Liikunnallinen kesäleiri 
Lepolassa 8.–13.7.

Päijät-Hämeen Näkövammai-
set ry järjestää liikunnallisen 
kesäleirin Loma- ja kurssikes-
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kus Lepolassa (os. Sipurantie 
32, 15320 Lahti). Kurssi alkaa 
su klo 17 ja päättyy pe klo 14.

Leirin ohjelmassa on liikun-
taa vedessä ja maalla, erilai-
sia pelejä ja leikkejä, sekä tie-
tenkin mukavaa yhdessä-
oloa. Leirillä on ohjaaja, joka 
vastaa liikunnallisista aktivi-
teeteistä.

Leirimaksu on 10 e/hlö. Il-
moittautumiset toimistolle, 
puh. 03 752 1542, viimeistään 
15.6. Majoituksensa kukin va-
raa Lepolasta itse, puh. 
03 756 1521 / 040 716 9633. 
Muista kertoa myös mahdol-
lisesta erityisruokavaliosta.

Lepolan täysihoitohinnat: 
Näkövammaiset, heidän puo-
lisonsa/avustajat sekä lapset,-
jotka itse ovat näkövammai-
sia tai ovat näkövammaisen 
omaisensa mukana 52 e/vrk. 
Alle 6-vuotiaat oleskelevat il-
maiseksi

Tervetuloa! Päijät-Hämeen 
Näkövammaiset ry.

Pitkä kuuma kesä – 
nuorten kesäleiri 9.–14.7.

Vuoden 2018 nuorten kesä-
leiri järjestetään Lohjalla Kan-
neljärven opistolla.

Tänä vuonna osallistuja va-
litsee yhden viikkopajan, jo-
hon haluaa osallistua useana 
päivänä. Vaihtoehdot pajak-
si ovat leikkimökkipaja, 
musa paja, yrityspaja, Nousu 
ja urheilupaja.

Mökkipajassa rakennetaan 
leikkimökki alusta alkaen. 
Musapajassa nautitaan musii-
kin ilosta ja luodaan uutta 
bändin tavoin. Yrityspajassa 
perustetaan leiriyritys ja tuo-
tetaan koko leirille kauppata-
varaa. Yrityspajassa on myös 
mahdollista suorittaa hygie-
niapassi. Suomalaisten suosi-
maan Putous-sarjaan verrat-
tava uuden Nousun paja tar-
joaa tilaa humoristiselle teat-
terille, improvisaatiolle ja 
sketsihahmojen luonnille. Ur-
heilupajassa kokeillaan viikon 
aikana useita eri lajeja.

Leiri sisältää myös suositut 
vakio-ohjelmat kuten viimei-
sen illan diskon, leirinuotiot, 
paralympialaiset, retki lähi-
alueelle ja iltashow:t. 

Kesäleirille ovat tervetullei-
ta kaikki 12–30-vuotiaat nä-
kövammaiset nuoret ympäri 
Suomea. Hinta on 180 e/hlö, 
ja se sisältää ohjelman, mat-
kat, majoituksen ja ruokailun.

Ilmoittautumiset 30.5. men-
nessä www.nkl.fi/nuoret -si-
vulta löytyvällä lomakkeella.

Jos jokin mietityttää, ota 
yhteyttä nuorisotoimen 
suunnittelijaan Teemu Ruo-
hoseen, puh. 050 596 5022 / 
teemu.ruohonen@nkl.fi.

Rottinki- ja ekopärekurssi 
Lepolassa 9.–13.7.

Päijät-Hämeen Näkövammai-
set ry järjestää rottinki- ja 

ekopärekurssin ma–pe 9.–
13.7. Loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa Lahdessa. Kurssien 
ohjaajiksi tulevat Ari Korho-
nen (rottinki) ja Heikki Kinnu-
nen (ekopäre).

Kurssi alkaa ma klo 10 ja 
loppuu pe klo 14. Kurssimak-
su on 10 e/hlö, vain yhdeksi 
päiväksi osallistuvilta 5 e/hlö. 
Samalla maksulla voi osallis-
tua molempiin kursseihin. Il-
moittautumiset 18.6. men-
nessä Ari Korhoselle, puh. 
040 861 6519. 

Maksu kerätään paikan-
päällä. Kurssimateriaalit ja 
mahdollisen majoittumisen 
Lepolassa jokainen maksaa 
itse. Varaathan majoituksesi 
ja ruokailusi suoraan Lepolas-
ta, puh. 050 576 9443. Työka-
lut tuonet mukanasi, tarvit-
taessa voit lainata ohjaajien 
työkaluja. Tervetuloa!

Tapahtumat

Näkövammaisten 
Kristillinen Yhdistys 
Jyväskylässä 22.4.

Kokoonnumme 22.4. klo 15–
18 Keski-Suomen Näkövam-
maiset ry:n tiloissa, Eeronka-
tu 7, Jyväskylä. Puhujana Jor-
ma Vilkko. Puheenjohtaja 
Riitta Lindlöf kertoo yhdis-
tyksestä. Yhteislaulua, kahvi-
tarjoilu.

Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut 19.4. mennessä Tarja 
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Varjonen, p. 050 574 8228 tai 
tarja.t.varjonen@gmail.com. 

Tervetuloa, kuuluitpa yhdis-
tykseen tai et!

Kirjailijavieraana Joel 
Haahtela

Ilkka Väisänen haastattelee 
Joel Haahtelaa Iiris-keskuk-
sen Outa-tilassa ti 15.5. klo 
17.30 alkaen. Tilaisuus netti-
radioidaan.

Joel Haahtelan esikoisro-
maani Kaksi kertaa kadonnut 
ilmestyi vuonna 1999, tuo-
rein Mistä maailmat alkavat 
vuonna 2017. Yhteensä hän 
on julkaissut 10 romaania.

Osallistumismaksu 5 e sisäl-
tää kahvitarjoilun. Kirjastoyh-
distyksen jäsenet osallistuvat 
veloituksetta. Ilmoittaudu 
ma 14.5. mennessä miel. säh-
köpostitse osoitteeseen osal-
listun@kulttuuripalvelu.fi tai 
puh. 040 964 9288. 

Tervetuloa! järj. Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelu ry ja 
Näkövammaisten Kirjastoyh-
distys ry 

Matkat

Hei hieroja, tule risteilylle 
Tallinnaan 2.6.

Olisiko kiva tavata hierojaka-
vereita ja tutustua uusiin? 
Tykkäisitkö herkutella laivan 
buffetissa? Haluaisitko Tallin-

naan? Järjestämme jälleen 
risteilyn näkövammaisille hie-
rojille Tallinnaan!

Lähtö Helsingistä (Kataja-
nokan terminaali) on la 2.6. 
klo 10.30. Takaisin Helsingis-
sä ollaan klo 19.30.

Matkan hinta n. 35 e/hlö si-
sältää meno–paluu laivamat-
kan, menomatkan buffetin 
juomineen, hytin matkatava-
roille, kahvin + hedelmiä. 
Avustajasta peritään muut 
paitsi henkilölipun osuus (8 
e). Tarkka hinta varmistuu 
lähtijämäärän mukaan.

Ota mukaan passi tai kuval-
linen henkilökortti. Tieduste-
lut ja sitovat ilmoittautumiset 
25.4. mennessä osoitteeseen 
jaana.argillander@kolumbus.
fi. Ilmoita nimesi, sukupuole-
si, syntymäaikasi ja näkövam-
maisen osalta näkötilanteesi 
(sokea, heikkonäköinen). Il-
moita myös avustajan tiedot. 

Lähtijöille ilmoitetaan pa-
luuviestinä tarkka summa ja 
tilitiedot, jonne risteily mak-
setaan 30.4 mennessä.

Historian havinaa 
Tallinnassa 8.–10.6.

NKL:n nuorisotoimi vie vii-
konlopputapahtuman Etelä–
Helsinkiin eli Tallinnaan! Kuo-
rimme historiaa kuin sipulia 
hauskasti toiminnallisin me-
netelmin. Päihteetön tapah-
tuma on tarkoitettu näkö-
vammaisille 12–30-vuotiaille, 

joita kiinnostaa hyvä meinin-
ki ja hiukan myös historia.

Osanottomaksu on 80 e ja 
sisältää ruoat, majoituksen, 
matkat, loistavan ohjelman ja 
ylipäätään uskomattoman 
kokemuksen. Passin tai voi-
massaolevan henkilökortin 
omistaminen auttaa pääsys-
sä Tallinnaan.

Ilmoittautumiset viim. 6.5. 
sivulta www.nkl.fi/nuoret 
löytyvän lomakkeen kautta. 
Lisätietoa: puh.  050 596 5022 
tai teemu.ruohonen@nkl.fi.

Kulttuurimatka 
Pietarsaareen, Vaasaan ja 
Uusikaarlepyyhyn 28.–
30.9.

Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry, Helsingin ja Uu-
denmaan Näkövammaiset ry 
ja Pohjanmaan Näkövammai-
set ry järjestävät kulttuuri-
matkan Topeliuksen jalanjäl-
jissä pe 28.–30.9.

Ohjelmaan sisältyy vierailu 
Rosenlundin pappila-alueel-
la ja Aspegrenin puutarhassa 
sekä joko Skatan puuta-
loalueella tai Runebergin tu-
vassa Pietarsaaressa, Myrsky-
luodon Maija -musikaali Vaa-
san kaupunginteatterissa ja 
tutustuminen Topeliuksen 
lapsuudenkotiin Kuddnäsiin 
ja Raatihuoneengallerian To-
peliuksen satumaailma -näyt-
telyyn Uusikaarlepyyssä.

Matkaa ei toteuteta, jos il-
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moittautujia yhteensä on al-
le 50.

Ohjeet Kulttuuripalvelun ja 
HUNin jäsenille:

Bussi lähtee Helsingistä pe 
28.9. klo 15. Päivällistä  syö-
dään Ikaalisissa ja majoittu-
minen Pietarsaaren kaupun-
ginhotellissa. Helsinkiin pala-
taan su n. klo 21.

Matkan hinta sisältää kulje-
tuksen, majoituksen pe-su, 
opastetut kierrokset, päiväl-
lisen perjantaina, lounaan 
lauantaina ja lounaan ja päi-
vällisen sunnuntaina sekä 
teatterilipun. Hinta on kor-
keintaan 192 e/hlö (majoitus  
2 hh) tai 271 e/hlö (majoitus 
1 hh). Hinta vahvistetaan 
osallistujille elokuussa. Osal-
listujilta laskutetaan touko-
kuussa varausmaksu 50 e ja 
loput elokuussa. 

Oma avustaja on välttämä-
tön. Ilmoittaudu sitovasti 
15.5. mennessä miel. sähkö-
postitse osoitteeseen osallis-
tun@kulttuuripalvelu.fi tai 
puhelimitse kulttuurisihtee-
rille, puh. 040 964 9288. 

Ohjeet Pohjanmaan Näkö-
vammaisten jäsenille:

La 29.9. bussi Pietarsaareen, 
tarkka reitti vahvistuu myö-
hemmin. Hinta on 55e/hlö + 
mahd. majoitus 99 e/huone 
(2 hh) tai 89e/huone (1 hh).

Hinta sisältää bussikuljetuk-
set, opastetut kierrokset, lou-
naan la ja su sekä teatterili-
pun. Sitovat ilmoittautumiset 
15.5. mennessä osoitteeseen: 

toimintakoordinaattori@poh-
janmaannakovammaiset.fi tai 
puh. 045 698 4791. Tarkem-
mat tiedot aikatauluista, bus-
sireiteistä ja maksutiedoista 
tulevat elokuussa.

Liikunta

Sokkopingiksen kesäkisa 
16.6.

Keski-Suomen Näkövammai-
set järjestää sokkopingiksen 
kesäkisan la 16.6. Turnaus pe-
lataan Jyväskylässä, KSN:n ti-
loissa osoitteessa Eeronkatu 
7 B 19. Pelit alkavat kello 10. 
Kisa on tarkoitettu B-sarjan 
tason pelaajille.

Ilmoittautumiset 2.6. men-
nessä Pasi Pumperille, puh. 
040 251 3147, pasi.pumperi@
gmail.com. Osallistumismak-
su on 15 e/hlö ja maksetaan 
2.6 mennessä Keski-Suomen 
Näkövammaiset ry.n tilille: 
FI10 8216 3710 0003 13. Vies-
tiksi: ”Sokkopingiksen kesä-
kisa”. Kisakanttiinin eväät si-
sältyvät osallistumismak-
suun.

Tervetuloa pelaamaan!

Koulutus

EU:n tietosuoja-asetuksen 
koulutus yrittäjille 4.5.

EU:n uusi tietosuoja-asetus 
tulee voimaan toukokuussa, 

mistä eteenpäin henkilötie-
tojen käsittelyn on oltava tie-
tosuoja-asetuksen mukaista. 
Järjestämme yrittäjille koulu-
tuksen, josta saa neuvoja uu-
den asetuksen mukaisesti 
toimimiseen.

Asetuksen tavoitteena pa-
rantaa kunkin omien tieto-
jensa hallintaa. Asetus sään-
telee mm. henkilötietojen ke-
räämistä, käsittelyä ja luovut-
tamista. Tule päivittämään 
tietosi mm. asiakasrekisteriin 
kirjattavista tiedoista, miten 
suostumus pyydetään, mitä 
tietosuojaselosteessa tulee 
olla ja miten tietosuojasään-
telyä valvotaan. Saat tietoa 
henkilötietojen käsittelyyn ja 
ohjausta tietosuojaselosteen 
laadintaan.

Koulutustyöpaja järjeste-
tään perjantaina 4.5. klo 13–
16 Helsingissä, Iiris-keskuk-
sen kokoustila Outassa (Mar-
janiementie 74, 6. krs). Kou-
luttajana toimii lakimies Jen-
ni Eromäki / Via Juridica Oy.

Ilmoittaudu 20.4. mennes-
sä osoitteesta www.nkl.fi/tyo 
löytyvällä lomakkeen. Voit il-
moittautua ja tiedustella 
myös sähköpostitse hanna.
karesjoki@nkl.fi tai puhelimit-
se 050 443 2265.

Tilaisuus nettiradioidaan 
osoitteessa http://radio.nkl.fi. 
Tilaisuuden aikana voit lähet-
tää kysymyksiä kouluttajalle 
sähköpostitse tai tekstivies-
tillä em. yhteystietoihin.

Järj. Näkövammaisten liiton 
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ILMOITUK SET

Ilmoitusohjeet

Ohjeet ilmoitusten te-
koon löydät osoitteesta 
www.nkl.fi/airut > Me-
diakortti. Pyri pitämään 
ilmoituksesi mahdollisim-
man lyhyen, jotta tilaa jää 
muillekin.

Aineiston aikataulu 

Airut 5/2018 ilmestyy 
16.5.2018 . I lmoituk-
set viim. 24.4.2018 .

Katso loppuvuoden aika-
taulut mediakortistam-
me osoitteesta www.
nkl.fi/airut. Ilmoitukset 
jätettävä ilmoitettuna 
päivänä klo 15.45 men-
nessä, mielellään sähkö-
postitse airut@nkl.fi
Toimituksella on oikeus muo-
kata lehden aineistoja ja käyt-
t ä ä  l ehden ju t tu j a  w w w-s i -
vu i l l a an .  To imi tus e i  v a s t a a 
tilaamatta jätetyn aineiston säilyt-
tämisestä tai palauttamisesta. Leh-
dessä ei julkaista voimakkaasti po-
liittisia tai uskonnollisia kirjoituksia.

työelämäpalvelut, Yritystä! 
-hanke, STEA tukee.

Yrittäjäpäivä 18.5.

Miten hyödynnät digitaalista 
mediaa markkinoinnissa ja 
hinnoittelet tuotteesi tai pal-
velusi? Millaisia yrittäjän säh-
köisiä työkaluja tai sovelluk-
sia on tarjolla apuvälinekäyt-
täjille?

Tule näkövammaisten yrit-
täjäpäivään kuulemaan ja ky-
symään digitaalisen median 
hyödyntämisestä. Tarjolla 
myös tietoa tuotteiden ja pal-
velujen hinnoittelusta ja tois-
ten yrittäjien kokemuksia. Li-
säksi asiantuntijat esittelevät 
apuvälineillä toimivia yrittä-
jän sähköisiä työkaluja.

Tapahtuma järjestetään pe 
18.5 klo 9–16.15 Helsingissä 
osoitteessa Ensilinja 1, ko-
koustila Uno, NewCoHelsin-
ki. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 2 vkoa etukäteen osoit-
teesta www.nkl.fi/tyo löyty-
vällä lomakkeella, sähköpos-
titse osoitteeseen hanna.ka-
resjoki@nkl.fi tai puhelimitse 
nroon 050 443 2265.

Osallistuminen on maksu-
tonta. Osallistujille tarjotaan 
ohjelma ja päivän ruokailut. 
Matkat ovat omakustantei-
set. Tarkempi ohjelma lähe-
tetään ilmoittautuneille.

Yrittäjäpäivät järjestää Nä-
kövammaisten liiton työelä-
mäpalvelut. STEA tukee.

My ydään – ostetaan

Ostetaan veren paine-
mittari

Ostan toimivan ja puhuvan 
verenpainemittarin näkö-
vammaiselle henkilölle.

Yst. vast. Irma Vesteri, puh. 
0400 807 864 tai irma.veste-
ri@gmail.com

Sekalaista

Ehdota vuoden äänikirjaa

Milloin äänikirjan lukija ta-
voittaa parhaiten kirjan sisäl-
lön ja samalla kuulijan? Muut-
taako nopeasti kehittyvä tek-
niikka äänikirjaa myös elä-
myksenä?

Äänikirjaraati valitsee Vuo-
den äänikirjan 2018 Celian 
vuosina 2016–2018 tuotta-
mista uusista äänikirjoista. 
Palkintoseremonia järjeste-
tään loppuvuonna 2018.

Vuoden äänikirjan valinnas-
sa kiinnitetään huomiota kir-
jan ja lukijan väliseen vuoro-
vaikutukseen. Valintakritee-
reinä ovat erityisesti toimi-
vuus äänikirjana ja kirjan si-
sällön välittyminen kuulijal-
le, missä lukijalla ja hänen 
ammattitaidollaan on ratkai-
seva merkitys.

Voit vaikuttaa valintaan jät-
tämällä ehdotuksesi vuoden 
äänikirjaksi perusteluineen  
25.5. mennessä sähköpostit-

se osoitteeseen palvelut@ce-
lia.fi tai kirjasto-keskustelu@
thp.nkl.fi. Voit lähettää ehdo-
tuksesi myös kirjeitse osoit-
teeseen Celia, Vuoden ääni-
kirja, PL 20, 00030 IIRIS, tai 
puh. 0295 333 050 (suom.) / 
0295 333 060 (ruots.).

http://www.nkl.fi/airut
http://www.nkl.fi/airut


H. C. Andersen on kirjoittanut paljon satuja – tuttuja ja tuntemattomia. Tunnet toki ”Ruman 
ankanpoikasen”, mutta tiedätkö mistä satu nimeltä ”Isä tekee aina oikein” tai ”Etana ja 
ruusupensas” kertovat? Näkövammaisteatteri on valinnut esitettäväkseen pieniä herkkuja koko 
perheelle. 

Ensi-ilta Iiris-keskuksen (Marjaniementie 74, Helsinki) näyttämötilassa su 6.5. klo 14.
Muut esitykset: ma 7.5. klo 18, ti 8.5. klo 18 ja to 10.5. klo 14.

Esityksen kesto n. 40 min. Ei väliaikaa. Liput 12/8 e. 

Lippuvaraukset sähköpostitse osoitteeseen osallistun@kulttuuripalvelu.fi.
Tiedustelut: kulttuurisihteeri Tanja Rantalainen, puh. 040 964 9288

Näkövammaisteatteri esittää keväällä 2018

Hatunvaihtoa lastenkamarissa
H. C. Andersenin satujen pohjalta 

dramatisoinut ja ohjannut Helena Ryti

NÄKÖVAMMAISTEN
KULTTUURIPALVELU


