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Pääkirjoitus

Pysäkkikuulutukset - vihdoinkin
Tuija Ahtialansaari on löytänyt 
käsitöistä tärkeän harrastuksen 
näkövammautumisen jälkeen.

19 N äkövammaiset ovat odottaneet pää-
kaupunkiseudun busseihin ja raitio-

vaunuihin pysäkkikuulutuksia 1970-luvulta 
saakka. Vuonna 1974 Helsingin kaupungin-
hallitus sai aiheesta Näkövammaisten Opis-
kelijayhdistyksen laatiman esityksen, josta 
tuli totta elokuussa 1976. Kuulutuksiin vel-
voitettiin kuljettaja tai rahastaja, jonka piti il-
moittaa matkustajan tiedusteleman pysäkin 
nimi.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 
esteettömyys on kehittynyt noista päivistä 
merkittävästi. Nykyisin Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin lii-
kennelaitoksen (HKL) kalusto on valtaosin 
matalalattiaista. 1980-luvulla erityis ryhmille 
määriteltiin vapaalippujen myöntämisperus-
teet, jotka tosin ovat jo muuttuneet.

Nykyisin näkövammainen saa ilmaisen 
HSL:n matkakortin, jos hänen näkövamman-
sa haitta-aste on vähintään 50 prosenttia. 
Tulossa on myös HSL:n vapaalippu kaikille 
näkövammaisille kotikunnasta riippumatta. 
Ilmainen lippu on yhdenvertaisuuskysymys, 
sillä teknisestä kehityksestä huolimatta ny-

kyiset lipunleimauslaitteet ja lipunmyynti-
automaatit ovat esteellisiä.  

Nyt pysäkkikuulutuksista näyttää tulevan 
totta. Ne otetaan raitiovaunuissa vaiheittain 
käyttöön toukokuusta alkaen. Parhaiten ne 
kuuluvat vaunun etuosassa. Raitiovaunujen 
jälkeen vuorossa ovat runkolinjabussit. Kuu-
lutuksia ovat kommentoineet näkövammai-
set käyttäjät ja NKL:n asiantuntijat.

Esteettömästä joukkoliikenteestä puhut-
taessa ei kuitenkaan riitä, että matkustaja 
osaa jäädä oikealla pysäkillä pois. Sen lisäksi 
esimerkiksi matka pysäkille tai asemalle ja 
siitä kohteeseen, asemarakennukset, lipun 
ostaminen ja leimaaminen, aikataulutiedot 
poikkeustilanteineen sekä näyttöruudut ja 
sähköiset palvelut on rakennettava saavu-
tettaviksi. Jos ketjun yhdessäkin osassa on 
heikko kohta, koko ketju uhkaa katketa.

Teknisten ratkaisujen lisäksi tarvitaan kou-
lutusta: riittävästi liikkumistaidonohjausta 
näkövammaisille ja kuljettajille kohtaamisen 
osaamista. Kun heidän tietonsa ovat ajan 
tasalla ja asenteensa kohdallaan, esteetön 
matka on mahdollinen.      
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Lehtien havinakin on erilaista eri vuoden-
aikoina: syksyllä kovettunut lehti pitää 

erilaista ääntä kuin alkukesän pehmeä lehti. 
Tuttu kotikatukin muuttuu monta kertaa 

vuodessa.

sokea yrittäjä Laila Rantanen-Timonen 
YLE uutiset, yle.fi. 23.3.2018

PÄIVYRI
touko–kesäkuu

9.6.
avoimet ovet Opaskoirakoululla

Vantaalla Itä-Hakkilassa

VUODEN KOIRAKKO ON 
MARIANNE TENHAMI JA PEKKO
Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu 
nimesi kansainvälisenä opaskoirapäivänä 
vuoden koirakoksi Marianne Tenhamin ja 
opaskoira Pekon, jotka ovat toimineet yh-
dessä vuodesta 2010.

Tenhami on tuonut esiin opaskoiratoimin-
taa ja opaskoirakon oikeuksia sekä koulut-
tanut palveluiden tarjoajia opaskoirakon 
kohtaamisesta. Parivaljakko käyttää moni-
puolisesti julkisia liikennevälineitä.

Lisäksi palkittiin Virpi Lahnaojan hoi-
toperhe, joka vapaaehtoistoiminnallaan 
on tukenut opaskoiria työssään. Perhe on 
tarjonnut lyhytaikaisia hoitojaksoja useille 
opaskoirille, ihanteellisen rentoutumispai-
kan, liikuntaa metsässä ja kuntoutusta. 

Suomen opaskoirayhditys valitsi vuoden 
peesariksi 25 vuotta peesarina toimineen 
Jaana Huhdanperän Valkeakoskelta.

SOKEIDEN UNET ENSIESITETTIIN
Mies Mikkosen uutuusdokumentti Sokei-
den unet on saanut ensiesityksensä Suoma-
laisen elokuvan festivaaleilla. Elokuvan te-
kemiseen Mikkonen sai apua sokeilta, jotka 
kertoivat omista tavoistaan nähdä unia.

Sokeiden unet kertoo sokeutuneiden ih-
misten näkemistä unista. Mikkonen tutkii 
elokuvassaan, miten voi esittää jotain, mitä 
ei voi nähdä ja mitä sen kokijakaan ei vält-
tämättä näe. Onko aiemmin näkökykyisen 
ihmisen aistista jäänyt jotain jäljelle? 

Elokuvan näkymiä kommentoi kertojan 
ääni, jonka lukema teksti on peräisin Mikko-

sen haastattelemien ihmisten kommenteis-
ta.

Helsingin ratapihan kunnostustyöt vaikutta-
vat alueen lähijunaliikenteeseen kesä–elo-
kuussa.

24.6.–16.7. K- ja N-junat eivät liikennöi päi-
väsaikaan lainkaan Helsingin päärautatiease-
malle saakka, vaan niiden lähtö- ja päätea-
sema on Pasila. 17.7.–5.8. A- ja L-junat eivät 
pysähdy Ilmalassa. Koko kunnostustöiden 
ajan lentoasemalle menevistä I- ja P-junista 
vuorotellen yhden lähtöasema on Pasila ja 
toisen pääteasema Pasila.

Päärautatieasemalle, Pasilaan, Huopa-
lahteen, Tikkurilaan ja lentoasemalle tulee 
oppaita, jotka neuvovat matkustajia poik-
keusliikenteen suhteen. Heitä on ohjeistettu 
kiinnittämään erityistä huomiota näkövam-
maisiin matkustajiin. HSL myös kehottaa 
kiinnittämään erityistä huomiota asemien 
kuulutuksiin.

Tarkemmat tiedot poikkeusliikenteesta tu-
levat HSL:n Reittioppaan ja VR:n Matkahaun 
verkkosivuille.

POIKKEUKSIA HELSINGIN 
LÄHIJUNALIIKENTEESSÄ KESÄLLÄ 

TEKOÄLY DIAGNOSOI 
SILMÄSAIRAUKSIA
Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto 
FDA on hyväksynyt silmänpohjasta 
otettujen kuvien analysoinnin teko äly ohjel-
mistolla. Kuvauksilla pyritään havaitsemaan 
muutoksia diabeetikkojen silmänpohjassa 
ennen kuin ne aiheuttavat vaurioita.

FDA:n testeissä 900 ihmisen silmänpohjis-
ta otetuista kuvista ohjelmisto löysi retino-
patiapotilaat 87 prosentin tarkkuudella.

NKL:n palvelulinjan johtaja Johanna Reiman 
(oik.) luovuttaa vuoden koirakon tunnustuk
sen Marianne Tenhamille ja Pekolle.
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Verkon silmässä

Iltalehti
Monimutkainen 
sivusto, jota on 
yllättävän yksinker-
taista käyttää.
 Joitakin otsikoita 
ja leipätekstejä on eroteltu pelkällä 
fonttikoolla, mikä aiheuttaa ruudun-
lukuohjelmalle harmaita hiuksia – 
esim. ”JUURI NYT IL seuraa livenä”.

Mukavahko sivusto käytettäväksi 
vähemmälläkin nettikokemuksella.

Ilta-Sanomat
Jos kaikki sivustot olisi-
vat tällaisia, olisi tiedon 
etsiminen netistä las-
ten leikkiä. Saavutetta-
vuusjuttuja on selkeästi 
mietitty, hakuun ja pääsisältöön pää-
see yhdellä painalluksella, mitään gra-
fiikkasotkua ei ole ja sivuston rakenne 
on todella selkeä. Hakupainikkeen seli-
tetekstinä on  tosin ”Hae suurennusla-
si”, mutta se on vain pieni kauneuspilk-
ku muuten erinomaisella sivustolla.

Palstalla Airut arvoi verkkosivujen saavutettavuutta.

EU:n vammaiskortti 
käyttöön toukokuussa
Haku on kaksivaiheinen:  
ensin pitää hakea oikeus 
korttiin Kelasta, ja vasta sen 
jälkeen voi tilata itse kortin.

Vammaiskortti (EU Disability Card) on vapaa-
ehtoinen ja maksullinen kortti. Korttia näyt-
tämällä vammainen henkilö voi Suomessa ja 
muissa EU-maissa osoittaa tuen tarpeensa 
esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja erilai-
sia palveluita käyttäessään.

Vammaiskorttia voivat hakea kaikki, joilla 
on kunnan tai Kelan myöntämä päätös, joka 
oikeuttaa kortin saamiseen. Osa päätöksistä 
oikeuttaa lisäksi A-merkintään, joka kertoo 
avustajan tai tukihenkilön tarpeesta.

Hakemus lähetetään Kelaan

Lähetä vammaiskorttihakemuksesi Kelaan. 
Lomakkeen löydät Kelan verkkosivuilta ja 
osoitteesta vammaiskortti.fi. Paperisia lo-
makkeita saat myös Kelan palvelupisteistä.

Tilausohjeet tulevat sähköpostiin

Kun Kela on vahvistanut oikeutesi vam-
maiskorttiin, saat kortin toimittajalta viestin 
sähkö postiisi. Viestissä on mukana linkki, 
jonka kautta pääset tilaamaan kortin.

Ennen tilauksen jättämistä joudut vielä 
täydentämään tilauslomaketta mm. valoku-
vallasi. Voit myös lisätä korttiin tuen tarvetta 
selventäviä symboleita tai QR-koodin. Kortin 
tilaus vahvistetaan maksamalla sen omakus-

tannehinta. Tämän jälkeen saat kortin pos-
titse.

Kysyttävää?

Kaikissa vammaiskorttia koskevissa kysy-
myksissä voit olla yhteydessä vammaiskort-
titoimistoon osoitteeseen vammaiskortti@
kvps.fi tai soittamalla maksuttomaan palve-
lunumeroon 0800 122 533 (ma–ti klo 9–12, 
ke klo 12–15).

Vammaiskortti on kehitetty 
yhteistyössä

Vammaiskortin käyttöönottoa on valmis-
teltu Euroopan komission rahoittamassa 
vammaiskorttihankkeessa vuodesta 2016 
lähtien. Kehittämisessä on ollut mukana 
laaja joukko vammaisjärjestöjä, palve-
luntarjoajia, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Kela sekä THL.

Vammaiskortin käyttöönoton koor-
dinoinnista vastaa Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö. Nykyisin kehittämistyötä 
tukee STEA Veikkauksen tuotoista.
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EHDOTA VUODEN ÄÄNIKIRJAA 
25.5. MENNESSÄ
Milloin äänikirjan lukija tavoittaa parhaiten 
kirjan sisällön ja samalla kuulijan? Välittyykö 
sisältö paremmin, jos lukija elävöittää tekstiä 
– vai värittääkö lukija liikaa? Äänikirjaraati va-
litsee vuoden äänikirjan 2018 Celian vuosina 
2016–2018 tuottamista uusista äänikirjoista. 
Valintakriteereinä ovat erityisesti toimivuus 
äänikirjana ja sisällön välittyminen kuulijalle.

Ehdota vuoden äänikirjaa 25. toukokuuta 
mennessä Celiaan palvelut@celia.fi tai Näkö-
vammaisten liiton Kirjasto-keskustelualueel-
le kirjasto-keskustelu@thp.nkl.fi.
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N äkövammautumisesta huolimatta 
Mari Tammisaarelle töistä pois 
jääminen ei ole ollut vaihtoehto. 

Hän on sinnikkäästi hakenut ratkaisuja, joi-
den avulla töiden tekeminen on mahdollista 
näön heikkenemisestä huolimatta. Niitä on 
myös löytynyt. 

Aalto-yliopistossa yhdistyy kuusi kor-
keakoulua: Insinööritieteiden korkeakoulu, 
Kauppakorkeakoulu, Kemian tekniikan kor-
keakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Säh-

kötekniikan korkeakoulu sekä Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulu. Tammisaari työs-
kentelee viimeksi mainitussa eli ARTS:issa. 
Pääkampus sijaitsee Espoon Otaniemessä, 
muut Helsingin Töölössä ja Arabiassa. 

– ARTS:ille valmistuu juuri uusi toimitalo 
Väre keskelle Otaniemeä. Luovumme kesäl-
lä 2018 Arabian kampuksesta ja aloitamme 
kesälomien jälkeen aivan uudessa, meille 
suunnitellussa rakennuksessa, Tammisaari 
kertoo.

Oma 
aktiivisuus 
auttaa 
pysymään 
töissä

T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A T  Else Kyhälä

Näkövamman ja työn yhteen
sovittaminen vaatii omaa 
aktiivisuutta, asiantuntijaapua  
ja työnantajan sitoutuneisuutta.  

8 9
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Aalto-yliopistossa on lähes 20 000 opis-
kelijaa ja henkilöstöä 4 000. Se on moniam-
matillinen yhteisö, joka kehittyy ja muuttuu 
kaiken aikaa. Henkilöstölle tämä asettaa vaa-
timuksia ja todellista halua pysyä vauhdissa 
mukana.

Sisään suomalaiseen arkeen

Porvoolainen Mari Tammisaari aloitti työt 
Taideteollisessa korkeakoulussa, joka sulau-
tui Aalto-yliopistoon, 12 vuotta sitten. Re-
tinitis-diagnoosin hän sai pari vuotta myö-
hemmin aivan sattumalta kaihileikkauksen 
yhteydessä.

Hän näki kuitenkin pitkään kohtuullisen 
hyvin, kunnes viimeisten kahden vuoden 
aikana hänen näkönsä on heikentynyt niin 
paljon, että työssä selviytyminen alkoi tuot-
taa suuria vaikeuksia.

Tammisaaren työ Aallon HR-palveluissa on 
kansainvälistä, sillä asiakkaat ovat ulkomailta 
Aaltoon rekrytoituja ammattilaisia. Työ sisäl-
tää monipuolista neuvontaa, opastamista 
ja auttamista ja se tapahtuu englanniksi. Se 
vaatii kansainvälisten viranomaisasioiden ja 
lainsäädännöllisten asioiden asiantuntemus-
ta, selvitystyötä, yhteistyötaitoja ja verkot-
tumista viranomaisten ja Aalto-yhteisön eri 
toimijoiden kanssa.

Kulttuurinen sensitiivisyys on tehtävässä 
välttämätöntä, sillä asiakkaiden taustat voi-
vat olla hyvinkin erilaisia.

– Autan rekrytoituja esimerkiksi viran-
omaisasioissa ja kuljen mukana maistraatis-
sa, verotoimistossa ja Kelassa. Yleensä autan 
sähköpostitse, mutta joskus olen itse paikal-
la auttamassa konkreettisesti. Välillä selvitän 
asioita koko perheen puolesta: puolison, las-
ten ja jopa lemmikin.

Tammisaari kuvaa työtään todella antoi-
saksi ja mielenkiintoiseksi, sillä siinä saa mat-
kata hetken mukana toisen elämässä.

– Ajattelen, että tämä on sellaista ”practice 

acts of kindness” -työtä eli hyvän tekemistä 
muille.

Ratkaisuja yhteistyössä

Kun Mari Tammisaaren työssä selviytymistä 
alettiin näön heikkenemisen vuoksi selvit-
tää, järjestettiin aluksi työkykyneuvottelu. 
Siinä haettiin sellaisia ratkaisuja ja järjeste-
lyjä, joilla tuettaisiin häntä jatkamaan työs-
sään sovittamalla työtehtävät näkökykyyn 
ja toisaalta sellaisiksi, että myös työantaja 
on tyytyväinen. Tässä kohtaa suuri merkitys 
oli myös sillä, että työnantaja oli halukas ym-
märtämään ja löytämään ratkaisuja.

Työterveyshuollossa järjestettyyn neuvot-
teluun osallistuivat Mari Tammisaaren lisäksi 
työterveyslääkäri ja -hoitaja, Tammisaaren 
esimies, työpaikan henkilöstöpäällikkö ja Nä-
kövammaisten liiton työelämäpalveluiden 
työllisyysneuvoja Marina Baarman, jonka 
kanssa Mari Tammisaari oli keskustellut jo 
aiemmin.

Siitä, että Mari Tammisaari valmistautui 
etukäteen huolellisesti, oli paljon hyötyä. 

– Mietin, mitä voin tehdä ja missä olen hy-
vä ja mitä taas en pysty tekemään. Kerroin, 
miten näen, ja käytin esimerkkeinä sudokua 
ja Excel-taulukoita. Kaikilla loksahti suu auki 
ja he sanoivat, että eivät ole ymmärtäneet 

Kerroin, miten 
näen, ja käytin 
esimerkkeinä 
sudokua ja 
Excel-taulukoita.

– Työtäni on mukautettu niin, että olen siir
tynyt fyysisestä työsopimusten ja papereiden 
valmistelusta ja excelien käytöstä asiantun
temusta vaativaan neuvontatyöhön, kertoo 
Mari Tammisaari.

11
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Miten  
Näkövammaisten 
liiton työelämä-
palveluiden 
työllisyys neuvoja 
Marina Baarman  
auttoi Mari 
Tammisaarta?

tilannettani aiemmin.
Neuvotteluiden tuloksena työnantaja oli 

valmis mukauttamaan ja miettimään konk-
reettisia työjärjestelyjä sen toteuttamiseksi. 

– Työtäni on mukautettu niin, että olen 
siirtynyt fyysisestä työsopimusten ja pape-
reiden valmistelusta ja excelien käytöstä 
asiantuntemusta vaativaan neuvontatyö-
hön, jossa työvälineenä enimmäkseen säh-
köposti ja puhelin. 

Aalto-yliopisto on sitoutunut Vastuullisen 
käyttäytymisen periaatteet työyhteisössä 
-ohjeistukseen, jossa todetaan jokaisen Aal-
to-yhteisön jäsenen oikeus turvalliseen ja 
viihtyisään yliopistoympäristöön ja esteet-
tömään opiskeluun ja työntekoon.

– Tätä Aallon tapaa toimia on omalla koh-
dallani on noudatettu hyvin, Mari Tammisaa-
ri toteaa, vaikka myöntää, että haasteitakin 
on matkan varrella ilmaantunut.

Tärkeä avustaja ja vertaistuki

Selviytymisen edesauttamiseksi Mari Tam-
misaari hakeutui itse Näkövammaisten liiton 
kuntoutukseen ja harjoittelemaan it-taitoja, 
jotka työssä olivat olennaisia. Hänellä on 
käytössään kuljetuspalvelu Porvoosta Hel-
sinkiin ja henkilökohtainen avustaja, jotka 
molemmat vähentävät työn kuormittavuut-
ta merkittävästi. 

Henkilökohtainen avustaja on iso apu eri-
tyisesti Otaniemen kampuksella, jossa on 
hankalampi liikkua sen laajuuden vuoksi. 
Mari Tammisaaren työpiste on yli 10 vuotta 
ollut Arabiassa ja Otaniemeen siirtymisessä 
on ollut sulattelua. Entiseen puolen tunnin 
työmatkaan kuluu nyt noin tunti suuntaan-
sa. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa 
sen, että Mari Tammisaari voi keskittyä osaa-
misensa ytimeen eli ihmisten palvelemiseen 
ja neuvomiseen eikä hukkaa voimavarojaan 
esimerkiksi liikkumisesta selviytymiseen. 

Työympäristössä hän pärjää muuten koh-

tuullisen hyvin jäljellä olevan näkönsä avulla. 
Hänellä on kuitenkin käytössään valkoinen 
merkkikeppi, joka kertoo näkövammasta 
muille. 

Mari Tammisaari on käynyt puhumas-
sa myös omalla työpaikallaan Aalto goes 
Accessible -symposiumissa, jossa keskity-
tään esteettömyyteen ja saavutettavuuteen 
liittyviin asioihin. Hän myös kertoo näkö-
vammastaan aina, kun perehdyttää uusia 
työntekijöitä ja esittelee itsensä. 

Omaa asennettaan työhön hän kuvaa ak-
tiiviseksi.

– Pysyn pirteänä, kun saan olla etunenäs-
sä menossa. Kun tulee jotain uutta, haluan 
mieluummin olla ensimmäisten joukossa ko-
keilemassa, kuin jäädä odottelemaan.

Näkövammaisyhteisöön tutustuminen ja 
sieltä saatu vertaistuki on Mari Tammisaarel-
le ollut käänteentekevää. 

– Olen tehnyt pitkän matkan. Aluksi en 
tiennyt mitään näkövamman kanssa selviy-
tymisestä ja nyt toimin kokemuskoulutta-
jana, jolloin voin antaa omat kokemukseni 
ja sen tiedon, joka minulla on, isompaan 
käyttöön. Kokemuskouluttajana pyrin aina 
lisäämään vakaviin asioihin myös ripauksen 
huumoria.

Työn ohella kolmen aikuisen lapsen äiti 
rakastaa Intiaa ja sen kulttuuria, matkustaa 
mielellään ja lukee paljon.

– Kesällä matkustan intialaisen kollegan 
häihin Etelä-Intiaan monsuunisateiden ja 
kuumuuden aikaan. Mukaan saan avustajan, 
sillä en voi matkustaa yksin.

– Paperisten kirjojen lukemisesta luopumi-
nen muutama vuosi sitten teki kipeää. Kirja-
kokoelmastani olen luopunut osittain mutta 
en vieläkään kokonaan.      

Työllisyysneuvoja 
Marina Baarman:
M ari Tammisaari oli minuun yhteydessä, kun 

hänen työpaikallaan oli tekeillä organisaatio-
muutos. Hän halusi selvittää, onko hänellä oikeus vai-
kuttaa omaan työhönsä ja sen sisältöön.

Aallossa työskenteli tuolloin yhteensä 12 HR-assis-
tenttiä, jotka kaikki tekivät samoja tehtäviä. Kerroin, 
että yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että kaikkien 
tehtävät ovat täsmälleen samat, vaan että näkövam-
man takia on oikeus vaikuttaa omaan työkuvaan.

Pohdimme yhdessä perusteellisesti, mistä tehtävis-
tä Mari Tammisaari voisi ottaa enemmän vastuuta ja 
mitä tehtäviä pitäisi karsia. Näin meillä oli hyvä läh-
tökohta, josta lähteä neuvottelemaan työnantajan 
kanssa. Mari itse oli myös tehnyt loistavan taustatyön.

Teimme yhdessä hakemuksen henkilökohtaista 
avustajaa varten. Minun tehtäväni oli varmistaa, että 
uusi työnkuva ja henkilökohtaisen avustajan tehtävät 
vastaavat toisiaan. Pilkoimme ja purimme työkuvan 
yksittäiset tehtävät ja kirjasimme tarkasti, kuinka 
paljon tunteja niihin menee. Näin pystyimme kerto-
maan, mikä on avustajan rooli yksittäisessä tehtäväs-
sä. 

Hyvä yhteistyö lähiesimiehen kanssa oli avainase-
massa. Hän suhtautui positiivisesti ja oli muutokseen 
sitoutunut, jotta Mari Tammisaaren työnkuva saatiin 
mukautettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Osallistuin Mari Tammisaaren kanssa työkykyneu-
votteluun, johon oli toimitettu myös lääkärin B-lau-
sunto. 

Lisäksi autoin Mari Tammisaarta tekemään tar-
vittavat hakemukset Kelaan. Niiden laatimisessa on 
tärkeää tietää, mitkä asiat ovat merkityksellisiä, jotta 
saadaan esimerkiksi kuntoutus käyntiin.

Keskeinen tavoite työn mukauttamisprosessissa 
on, että lopputuloksena syntyy oikea toimenkuva, ei 
irtopaloja sieltä täältä sisältävä paketti. Mukautusten 
aikaansaaminen on prosessi, ja minun tehtäväni on 
toimia prosessin koordinaattorina, joka tietää mitä, 
milloin ja kuka kulloinkin tekee.          

”
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A joittaisesta kurasta huolimatta Uu-
den ylioppilastalon kierreportaiden 
mustat teipit hyppäävät silmään. 

Viivat eivät ehkä ole aina ihan suorat, mutta 
selkeät kuitenkin.

Viime helmikuussa seitsemän Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallituk-
sen jäsentä kerääntyi Uuden ylioppilastalon 
A-rappuun ja teippasi itse kaikki kuuden ker-
roksen portaat kontrastiteipeillä.

Nyt opiskelijatoiminta oli taas askelmien 
verran esteettömämpää. Teippaus oli lop-
pusilaus rapun viime vuonna valmistuneelle 
remontille. Remontissa myös rapun valais-
tusta parannettiin, alakerran kyltit vaihdet-
tiin vähemmän heijastaviksi sekä vaarallisen 
lyhyiksi jääneitä portaikon kaiteita pidennet-
tiin. B-rapun eteen rakennettiin myös pyörä-
tuoliliuska. Korjaukset perustuivat Kynnys 
ry:n vuonna 2015 tekemään esteettömyys-
kartoitukseen.

Kun portaat edellisen kerran teipattiin, 
mukaan tarjoutui myös muutama aktiivi hal-
lituksen ulkopuolelta – heidän joukossaan 
järjestövaliokunnan jäsen Jane Kärnä. Tänä 
vuonna Kärnäkin kuuluu HYYn hallitukseen. 
Hänen yhtenä vastuualueenaan on opiskeli-
jatoiminnan yhdenvertaisuus.

– Kiusaamis- ja häirintäasiat ovat olleet 
meillä nyt tosi paljon esillä, mikä on vaikut-
tanut yhdenvertaisuustyön painotuksiin. 
Remontissa aiemmat teippaukset jouduttiin 
irrottamaan, ja portaat olivat odottaneet 
uusia jo puoli vuotta. Siksi aloitettuani hal-
lituksessa halusin hoitaa sen valmiiksi mah-
dollisimman nopeasti, hän sanoo.

– Se oli pieni asia mutta tärkeä.

Yhdenvertaisuuden speksit

HYYn johdossa yhdenvertaisuudesta huo-
lehtii kolme hallituksen jäsentä. Yhden 
vastuulla ovat HYYn tapahtumat ja edus-
tajistovaalit ja toisen vastuulla yliopisto ja 
sidosryhmät kuten YTHS ja Unisport. Kol-
mas eli Jane Kärnä vastaa muun muassa 

opiskelija järjestöjen omien yhdenvertaisuus-
vastaavien kouluttamisesta.

– Tänä vuonna tavoitteenamme on, että 
yhdenvertaisuuden edistämisestä huolehti-
sivat jatkossa muutkin kuin ensisijaiset vas-
tuuhenkilöt. Järjestämme siksi koulutuksia 
muillekin kuin yhdenvertaisuustoimijoille 
itselleen, Kärnä kertoo.

Kärnä on pyrkinyt lisäämään ylioppilas-
kunnan toiminnan esteettömyyttä jo opis-
kelija-aikansa alusta saakka.

Ennen hallitustyötään Kärnä ehti toimia 
yhdenvertaisuusvastaavana kolmessa eri 
järjestössä. Humanistispeksi-näytelmän 
tuotannossa lisättiin suomea puhumatto-
mien mahdollisuuksia osallistua näytelmän 
tekoon, vaikka itse esityksen kieli onkin suo-
mi. Tämän vuoden orkesteriin kuuluikin yksi 
suomea puhumaton opiskelija.

Kärnän aktiiviaikana hänen tiedekunta-
järjestönsä alkoi valita hallinnon opiskeli-
jaedustajat anonymisoidusti eli niin, että 
valitsijoilla ei ollut tiedossa hakijoiden nimiä, 
vain ominaisuudet.

Pois huonoista tiloista!

Monen muun yliopiston ja ylioppilaskunnan 
tapaan HYY:n tilat ovat pääosin vanhoja suo-
jeltuja rakennuksia. Esimerkiksi Uuden yliop-
pilastalon tärkeimpään juhlatilaan Alina-sa-

Täällä ollaan 
myötämielisiä 
muuttamaan 
toimintaa, jotta 
yksilöiden tarpeet 
tulisivat paremmin 
huomioiduksi.

HYYn Jane Kärnä 
haluaa tehdä kaik
kensa vammaisten 
opiskelijoiden eteen. 
Ja niin haluaa hänen 
mukaansa myös muu 
opiskelijayhteisö.

T E K S T I  J A  K U V A T  Aatu Komsi

Tervetuloa  
yliopistoon!
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liin pääsee pyörätuolilla vain kannettuna. 
HYY kuitenkin yrittää. Uudelta löytyy kan-

nettava induktiosilmukka, ja Alina-salissakin 
on invavessa ja kannettava pyörätuoli. Re-
montin yhteydessä opiskelijoiden palvelu-
toimisto siirrettiin B-rappuun, johon on nyt 
myös täysin esteetön sisäänkäynti. Palvelu-
toimistossa on myös totuttu auttamaan nä-
kövammaisia opiskelijoita esimerkiksi lomak-
keiden allekirjoittamisessa.

– Esteelliset tilat ovat isoin haasteemme. 
Yhteisön asenteessa en kuitenkaan ole huo-
mannut mitään ongelmaa, Kärnä sanoo.

– Olen kokenut, että ihmiset täällä ovat 
yleensä aika myötämielisiä tekemään muu-
toksia toimintaan, jotta yksilöiden tarpeet 
tulisivat paremmin huomioiduksi.

Kärnän haastattelu tehtiin helmikuussa 
kontrastiteippauksen jälkeen. Nyt touko-
kuussa Kärnä kertoo, että ylioppilaskunta on 
päättänyt luopua B-rapun esteellisistä tilois-
ta kokonaan ja hankkia niiden tilalle muita, 
esteettömiä tiloja. Vappuna myös kahdelle 
muulle esteelliselle kokoustilalle sanottiin 
hyvästit.

Kärnän omaan lähipiiriin ei kuulu vammai-
sia, eikä hän ole juuri vammaisia opiskelijoi-
takaan kohdannut. Hän kuitenkin tietää, että 
näkövammaisia opiskelijoita on ollut osassa 
järjestöistä todella aktiivisinakin jäseninä.

– Siitä ei vain tehdä numeroa, koska ei 
haluta nostaa sitä heidän vammaisuuttaan 
esille.

Näkövammaiset sitseillä

Pari vuotta sitten Kärnä oli mukana pöytä-
juhlissa eli sitseillä, joihin osallistui myös so-
kea opiskelija. Järjestäjät oli kyselleet opiske-
lijalta erikseen toiveita illan suhteen, ja tämä 
plaseerattiin paikalle, josta olisi mahdolli-
simman helppoa liikkua. Toinen sitsaaja oli 
mukana myös tämän opiskelijan avustajana.

– Muuten en osaa kuvitella, että kukaan 
meillä perisi avustajasta osallistumismaksua, 

jos avustajan käyttö kerran on välttämätön-
tä, Kärnä sanoo.

Viime joulukuussa sattui HYYlle kuiten-
kin nolosti. Ylioppilaskunnan edustajisto oli 
kokoontunut yliopiston päärakennukselle 
valitsemaan uutta hallitustaan. Kokoustilaan 
vievät pitkät portaat kuitenkin estivät pai-
kalle äänestämään saapuneen pyörätuolilla 
liikkuvan varaedustajan osallistumisen.

HYY turvautui poikkeusjärjestelyyn: opis-
kelija antoi pääsihteerille valtakirjan ja oh-
jeisti tätä Skypellä äänensä suhteen.

Kärnä itse ei ollut vielä tuolloin hallitukses-
sa eikä vastannut kokouksen järjestelyistä.

– Tämä vuonna kaikki kokouksemme ovat 
joka tapauksessa esteettömissä tiloissa – tu-
lee kyseinen henkilö sinne tai ei, hän sanoo.

Pulaa asiantuntijoista

HYYn toiminnan yhdenvertaisuuden kehit-
tämistä hankaloittavat etenkin liian vähäi-
set henkilöresurssit toiminnan laajuuteen 
nähden. Ylioppilaskunnalla ei ole yhtään 
työntekijää, jonka tehtävänkuvaan kuuluisi 
yhdenvertaisuusasioiden asiantuntemus. 

Hallituksen kolme yhdenvertaisuudesta 
vastaavaa jäsentä vaihtuvat vuosittain, ja he 
kantavat vastuun omasta osaamisestaan ja 
perehdyttämisestään itse.

Uuden ylioppilastalon remontoituja rap-
puja lukuun ottamatta Kärnä ei esimerkiksi 
osaa kertoa, ovatko opiskelijajärjestöjen tilat 
valaistukseltaan riittävät heikkonäköisille tai 
löytyykö niiden lattioista ohjaavia listoja. 
Myöskään saavutettavuusdirektiivistä Kärnä 
ei ollut vielä helmikuussa kuullut.

– Haasteena on, että meillä ei ole asian-
tuntijaa. Tiedän yhdenvertaisuudesta var-
masti enemmän kuin osa opiskelijoista, 
mutta sekin pohjaa lähinnä siihen, mitä olen 
sattunut erikseen ottanut selvää, Kärnä ker-
too.

Kärnän mukaan HYY joutuu priorisoimaan 
muutoksia sen mukaan, kuinka moneen 
opiskelijaan ne vaikuttavat. Mutta jos jonkun 

Noora valmistui Helsingin yliopistosta oike-
ustieteen maisteriksi vuosi sitten. Hän ei ha-
lua esiintyä tässä jutussa oikealla nimellään, 
jotta tieto hänen näkövammastaan ei leviäisi 
mahdollisten työnantajienkin tietoon.

– Kun en sitä mihinkään hakemuksiin laita, 
hän sanoo.

Noora kertoo kokeneensa opiskelijayh-
teisön ottaneen hänen vammansa hyvin 
huomioon. Opinnot aloittaessaan hän oli 
vaikeasti heikkonäköinen, mutta nykyisin 
sokea. Suurimmat haasteet liittyivät opis-
keluun itseensä. Luennon seuraamista olisi 
helpottanut, jos hän olisi voinut saada luen-
toaineiston jo etukäteen saavutettavassa 
muodossa.

– Monta kertaa kävi jopa niin, että vaik-
ka sainkin aineiston myöhemmin, muiden 
opiskelijoiden saatavilla se oli ollut jo ennen 
luentoa, Noora kertoo.

Noora osallistui aktiivisesti osakuntansa 
toimintaan. Hän toimi ”emäntänä” ja järjesti 
osakunnan kahvituksia ja sitsejä. Kertaakaan 
hänen sopivuuttaan luottamustehtäviin ei 

kyseenalaistettu hänen vammansa vuoksi.
Täysin ongelmatonta kaikki ei ollut. Esi-

merkiksi fuksiaisten tehtävät olivat Nooralle 
liian visuaalisia, ja hän joutui usein mietti-
mään, voiko tällaisiin ohjelmanumeroihin 
lainkaan osallistua ja jos niin miten.

Sitseillä hän ei koskaan käyttänyt avusta-
jaa. Tuttuja oli paikalla aina niin paljon, että 
ongelmatilanteissa joku tuli oma-aloitteises-
tikin auttamaan. Laulukirjan sanat hän opet-
teli kotona luku-tv:n avulla etukäteen.

Se Nooraa jäi jälkikäteen harmittamaan, 
että moniin juomalauluihin liittyvät koreo-
grafiat jäivät hänelle vieraiksi eikä hän pys-
tynyt niihin osallistumaan.

 – Siinä avustajasta olisi ehkä ollut hyötyä. 
Olihan se hassua, että ehdin olla jo useissa 
kymmenissä pöytäjuhlissa tietämättä niiden 
koreografioista yhtään mitään.

– Tärkeintä minusta on, että tapahtumien 
järjestäjillä on sellainen asenne, että jos tu-
lee jotakin yllättävää, ollaan välittömästi 
valmiita miettimään ratkaisuja. Ja sellainen 
asenne minusta ylioppilaskunnassa oli.    

”Kukaan ei kyseen alaistanut minua”

erityistarve huomataan, se pyritään kyllä 
huomioimaan mahdollisimman nopeasti.

– Tämän huomaa varsinkin järjestöissä. 
Jos siellä tulee vastaan liikunta- tai näköra-
joitteinen, järjestö todella satsaa siihen, että 
tämä henkilö voi olla mukana, Kärnä sanoo.

HYYn hallituksen ja asiantuntijoiden tilat 
Uuden ylioppilastalon toisessa kerroksessa 
ovat esteelliset muutenkin, eivät vain rappu-
käytävän osalta. Jos hallitukseen tai asian-
tuntijatyöhön hakisi vammainen henkilö, 
Kärnä ei vielä osaa sanoa, miten tilahaaste 
ratkaistaisiin.

– Mutta sitten keksitään jokin ratkaisu. Se, 
että meillä ei ole vielä valmista mallia, ei voi 
olla syy olla palkkaamatta henkilöä.    

Jane Kärnä on yksi yhdenvertaisuudesta 
vastaavista HYYn hallituksen jäsenistä.
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T E K S T I  Sari Karjalainen
K U V A T  Linda Baarman

Tuija Ahtialansaari, 40, asuu omakotitalossa lähel-
lä Hangon keskustaa. Perheeseen kuuluvat hänen 

lisäkseen mies, kolme tytärtä, kaksi kissaa ja opaskoira.
Ahtialansaaret elävät nyt aikaa, jolloin pahimmat 

ruuhkavuodet alkavat olla takanapäin. Vanhin tyttäristä 
on muuttamassa pois kotoa ja käy töissä, keskimmäinen 
opiskelee toisella paikkakunnalla ja viettää kotona vii-
konloput, nuorin tytär käy yläastetta. 

Tuija Ahtialansaari sai retinitis pigmentosa -diagnoo-
sin vuonna 1999. Hän on suvussaan ainut, jolla diagnoosi 
on, mutta jälkeenpäin geenitestit osoittivat, että hänen 
vanhempansa ovat olleet sairaan geenin kantajia. 

Tuijan näkö heikkeni niin vähitellen, ettei hän huo-
mannut sen vaikuttavan arkeensa kuin harvoin. Autoa 
ajaessaan hän ei nähnyt hämärässä tien reunoja. Esikois-

Sokeutuminen 
toi elämään 
äänikirjat ja 
opaskoiran
Tuija Ahtialansaaren näkö on 
heikentynyt retinitiksen vuoksi 
pikkuhiljaa lähes olemattomiin. Hän 
jäi pois töistä, mutta löysi elämäänsä 
uusia kiintopisteitä.

Käsityöt ovat tuoneet vaa
tetusartesaaniksi opiskel
leen Tuija Ahtialansaaren 
elämään paljon sisältöä 
hänen sokeutumisensa 
jälkeen.
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ta syöttäessään hän ei aina löytänyt lattialle 
pudonnutta lusikkaa näön avulla.

Kahden vanhemman lapsen hoitamista 
Tuijan näkövamma ei muuten vielä haitan-
nut. Nuorimmaisen kanssa hän kulki ulkona 
käsi kädessä, ettei tämä viipottaisi omille 
teilleen.

– Uhkasin ommella hänen vaatteisiinsa 
kulkusia, että kuulisin, missä hän on. Päivä-
kodista hakiessani en enää näöltä tunnista-
nut omaa lastani, Tuija kuvailee.

Tällä hetkellä Tuijan vasen silmä on sokea, 
ja oikealla silmällä hän näkee pienen putken 
kautta vahvaa tummaa tekstiä ja hahmoja, 
muttei tunnista kasvoja. 

Kun näkö lähti, hän alkoi keksiä kaikenlai-
sia selviytymiskikkoja. Lopulta hän otti hat-
tuhyllyllä pitkään kummitelleen valkoisen 
kepin käyttöönsä.

Hän pohti, joutuisiko pienellä paikkakun-
nalla silmätikuksi kepin kanssa liikkuessaan. 
Samalla hän kuitenkin ajatteli, ettei halua 
tulla leimatuksi humalaiseksi kompuroides-
saan ja kolhiessaan itseään. Keppi oli selkeä 
viesti muille, ettei hän näe.

Avoimuus auttaa

Kun sokeutumisen mahdollisuus tuli esille, 
Tuija sanoi miehelleen, ettei tämän tarvitse 
jäädä häntä hoitamaan.

– En halunnut olla kenenkään riippa. Mies 
sanoi, ettei hän lähde tästä mihinkään, kun 

olemme kerran vastanneet tukevamme toi-
siamme myötä- ja vastoinkäymisissä, Tuija 
sanoo.

Lapset ovat jo isoja ja pärjäävät itsenäi-
sesti. Hän kertoo, että he ovat oppineet 
ottamaan äitinsä näkövamman huomioon 
eivätkä esimerkiksi jätä tavaroitaan keskelle 
lattiaa. Heistä on myös vaivihkaa kehittynyt 
melko taitavia kuvailutulkkeja.

Ollessaan kuntoutusjaksoilla Iiriksessä 
Tuija tapasi näkövammaisia, joilla oli käytös-
sään opaskoira. Hän innostui ajatuksesta it-
sekin, ja sai koiran puolessatoista vuodessa. 
Nyt hän on kulkenut koiransa kanssa jo viisi 
vuotta yhdessä. Hanko on sen verran pieni 
kaupunki, että asiat hoituvat helposti opas-
koiran kanssa kävellen.

Tuija ei ole pyrkinyt salaamaan näkövam-
maansa. Harrastuksissa ja kursseilla hänet on 
otettu tasavertaisena huomioon. 

– Kaikki vanhat ystävyyssuhteetkin ovat 
säilyneet. 

Avain lähipiirin ja tuttavien myönteiseen 
suhtautumiseen lienee siinä, että hän on 
aina ollut avoin ja valmis kertomaan näkö-
vammastaan. Hänestä on hyvä, että siitä ky-
sellään ja että hän pääsee vastaaman – jopa 
välillä kotiväen harmiksikin. 

– He kun joutuvat kuulemaan samaa jut-
tua uudelleen ja uudelleen.

Käsitöistä elämänsisältöä

Tuija Ahtialansaari on opiskellut vaatetusar-
tesaaniksi ruotsinkielisessä käsi- ja taideteol-
lisessa koulussa Tammisaaressa, jotta oppisi 
samalla ruotsin kielen.

Ennen vammautumistaan hän työskenteli 
kymmenisen vuotta joulukoristeiden val-
mistajana ja nautti työstään. Kun hän nuo-
rimman tytön syntymisen ja hoitovapaan 
jälkeen palasi takaisin töihin, hän ei enää 
erottanut värejä kunnolla tai pystynyt tark-
kailemaan tuotteiden laatua. 

– Pelkäsin jättäväni kädet vahingossa työ-
koneiden väliin, ja tuli pieniä kolhimisia.

Hän jäi sairaslomalle, ja haki vuoden kulut-
tua työkyvyttömyyseläkettä. Uudelleen kou-
luttautuminen ei innostanut, kun sopivaa 
alaa ei oikein löytynyt. Eläkkeelle siirtyminen 
poisti taakan hänen harteiltaan – huoli toi-
meentulosta ja stressin oireet katosivat. 

Nykyään Tuija Ahtialansaari tekee eläk-
keellä ollessaan kaikenlaisia käsitöitä tera-
piatöinä. Hän toimii kahdessa paikallisessa 
käsityöyhdistyksessä, joilla on muun muassa 
pienimuotoista käsityömyyntiä. 

– Jossain vaiheessa tein enemmän rottin-
kitöitä, sitten olen tehnyt muovipärekasseja 
ja -koreja ja virkattuja ontelokudekoreja. 
Neuletöitä teen lähinnä lahjoiksi, koska en 
vielä täysin luota omaan laadun tarkkailuun, 
Tuija naurahtaa.

Rottinki- ja muovipäretöiden tekemisen 
hän oppi Iiriksessä ryhmäkuntoutusjaksoilla. 
Toisilta näkövammaisilta kuntoutuskursseilla 
saamaansa vertaistukea hän pitää kuitenkin 
hyvin tärkeänä. 

Äänikirjat avartavat

Tuijan tärkeimmät harrastukset nykyisin ovat 
käsityöt ja äänikirjojen kuuntelu. Hän käy 

vanhimman tyttärensä kanssa kansalaiso-
piston keramiikkakurssilla ja harrastaa siellä 
myös kankaankudontaa.

Näkevänä Tuija ei juuri lukenut. Nyt hän 
iloitsee kovasti äänikirjoista, ja sanoo olevan-
sa niistä riippuvainen. Hän lukee mielellään 
kotimaisia dekkareita ja jonkin verran myös 
muusikoiden elämäkertoja.

– Kirjat ovat avartaneet maailmankatso-
mustani, hän sanoo.

Miehensä kanssa Tuija käy silloin tällöin 
kirpputoreilla. Kesäisin he ajelevat tandemil-
la.

Tuija Ahtialansaari kertoo aina olleensa 
näköihminen, ja hänellä on ollut hyvä valo-
kuvamuisti. Vaikka hän sanoo ajattelevansa 
asioita aina ensin positiivisesti, näkövam-
mautumiseen liittyy harmin aiheitakin: esi-
merkiksi juuri se, että ei enää pysty toimi-
maan yhtä itsenäisesti kuin ennen ja joutuu 
pyytämään perheenjäseniltä vaikkapa lu-
kuapua. 

– Sekin harmittaa, kun en erota värejä ja 
pysty nauttimaan luonnon värien katselemi-
sesta. Olen kyllä oppinut jo kuuntelemaan, 
haistelemaan ja tunnustelemaan asioita.

Vaikka hän on sokeutunut, hän uskoo, että 
hänellä on edelleen näkevän ihmisen identi-
teetti.         

Tuija käy vanhimman 
tyttärensä kanssa 
kansalaisopiston 
keramiikkakurssilla.

Tuija Ahtialansaaren mukaan Hanko on sen 
verran pieni kaupunki, että hänen on helppo 
hoitaa asiansa opaskoiran kanssa kävellen.
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Airutlehti.fi 
koekäyttöön
Näkövammaisten Airut toivoo lukijoiltaan palautetta ja 
korjausehdotuksia uudesta verkkolehdestään heinäkuun 
loppuun saakka. Testijakson aikana lehti julkaistaan entiseen 
tapaan myös vanhoilla sivuilla.

T E K S T I  Aatu Komsi

N äkövammaisten Airuen verkkolehteä 
ollaan uudistamassa. Uusi verkkoleh-

ti on nyt avattu koekäyttöön osoitteessa 
www.airutlehti.fi. Kuitenkin Airuen touko- 
ja kesäkuun numerot julkaistaan vielä sekä 
vanhalla että uudella sivustolla.

Uutta verkkolehteä testataan touko–hei-
näkuun ajan. Testijakson aikana Airuen luki-
joiden toivotaankin lähettävän toimituksel-
le uudesta sivustosta runsaasti palautetta 
ja kehitysehdotuksia. Erityisesti lukijoiden 
toivotaan kertovan, jos huomaavat sivuston 
saavutettavuudessa parannettavaa.

Palaute- ja kehitysviestit toivotaan lähe-
tettävän toimitukselle sähköpostitse osoit-
teeseen airut@nkl.fi heinäkuun loppuun 
mennessä.

Airuen muut julkaisukanavat – painettu 
lehti, pistelehti, Daisy ja Luetus – säilyvät uu-
distuksesta huolimatta ennallaan. Uudella 
verkkolehdellä ei ole vaikutusta niihin.

Nykyaikaiset sivut

Airuen verkkolehden uudistus lähti liikkeelle 
etenkin tarpeesta kehittää Näkövammais-
ten liiton viestintää. Vanha verkkolehti on 
toiminnoiltaan rajoitetumpi eikä myöskään 
vastaa ilmeeltään 2010-luvun verkkolehdil-
tä odotettu tasoa. Uusi verkkolehti on myös 
ulkoasultaan lähempänä painetun lehden 
ilmettä.

Verkkolehteä on pyritty kehittämään juuri 
näkövammaisille nykyistä sopivammaksi: ku-
via on mahdollista katsoa isompana ja myös 
niiden kontrastia voi kukin halutessaan kas-
vattaa.

Palvelu sisältää myös kokonaan uudet 
ilmoitussivut lukijoiden ja muun näkövam-
maisyhteisön käyttöön. Sivujen kautta on 
mahdollista lähettää ilmoitus painettuun 
Airut-lehteen, mutta ilmoituksen voi myös 
julkaista lehden verkkosivuilla.

Verkossa julkaistavaksi annetut 
ilmoitukset tulevat julki vain muu-
taman päivän viiveellä ja näkyvät 
siellä aina kahden kuukauden ajan. 
Lisäksi verkossa julkaistava ilmoitus 
voi olla paljon painetun lehden ilmoitusta 
pidempi.

Omaa ilmoitusta on myös helppoa linkit-
tää eri sosiaalisen median kanaville.

Testialusta liitolle

Uudet sivut on rakennettu avoimen lähde-
koodin Wordpress-julkaisujärjestelmällä, ja 
ne on toteuttanut digitoimisto Poutapilvi.

Verkkolehden uudistusprojektin tarkoi-
tuksena on myös hankkia Näkövammaisten 
liitolle lisää kokemusta sekä avoimen lähde-
koodin ohjelmien saavutettavuudesta että 

mahdollisten saavutettavuusongelmien 
korjaamisesta. Näistä on hyötyä, kun liiton 
omien sivujen uusiminen tulee lähivuosina 
eteen – tai liitolta kysellään, onko Wordpres-
sillä mahdollista tehdä näkövammaisille so-
pivia sivuja ylipäätään.

Näkövammaisten Airuen päätoimittajan 
Marika Mäkisen mukaan Airuen omasta 
verkkolehdestä on haaveiltu jo vuosia.

– Tämä verkkolehden uusiminen on pi-
lottihanke. Jos tämä onnistuu, se palvelee 
myös koko liittoa ja sen kaikkia verkkosivuja, 
Mäkinen arvioi.       

Airuen uudessa verkkolehdessä heikko
näköinen lukija voi paitsi kasvattaa 
kuvan kokoa myös lisätä sen kontrastia.
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Vieraileva kolumnistiKirjakor va

T E K S T I  Tarja Räisänen

Meänkielen rankka oppitunti

Liksom, Rosa: Everstinna
Like Kustannus 2017
Lukija: Anna Saksman

Rosa Liksom alias Anni Ylävaara on saa-
nut varmaan kaikki mahdolliset kirjalli-

suuspalkinnot maassamme. Minut hän kou-
kutti jo ensimmäisellä novellikokoelmallaan 
Yhden yön pysäkki. Se oli rajua luettavaa 
1980-luvulla ja samalla ehkä ensimmäinen 
kosketukseni lappilaiseen puheeseen.

Everstinna on kirjoitettu meänkielellä. Se 
on kieli, jota puhutaan Ylitornion alueella, 
josta myös Liksom on kotoisin. Ruotsissa 
kielellä on virallinen vähemmistökielen ase-
ma, Suomessa kiistellään siitä onko se oma 
kielensä vai suomen kielen murre. Oli miten 
oli, kieleen tottuminen vei aikansa. Sitä kyllä 
pystyy ymmärtämään siinä missä muitakin 
murteita.

En osaa sanoa miksi niin innokkaasti aina 
odotan Liksomin uutta teosta. Itse asiassa 
joudun hyppimään niissä aika ajoin, sillä en 
pysty kuuntelemaan minkäänlaista väkival-
taa. Hämmästyin huomatessani, että Evers-
tinnassa on paperisena vajaa 200 sivua. Tari-
na oli paljon pitempi.

Everstinnaa voi lukea henkilökohtaise-
na suurenemisen, pienenemisen ja kasvun 
tarinana.  varsinkin sen alkuosa on samalla 
kurkistus maamme lähihistorian rankkaan ai-
kaan: jakoon punaisiin ja valkoisiin, fasismin 
nousuun, toisen maailmansodan aikaan ja 
sen jälkeisiin tunnelmiin. Sodan jälkeen ta-
rina on enemmänkin henkilökohtainen kuin 
historiallinen, syykin selviää. Everstinnan esi-
kuvana pidetään lappilaista kirjailijaa Annik-
ki Kariniemeä, ja ilmeisesti tässä seurataan 
ainakin osittain hänen elämäänsä. 

Anna Saksman selvisi murreluvusta 
meänkieltä osaamattoman korviin uskot-
tavasti. Hän luki kaiken kuin vanhan naisen 

hieman kärisevällä äänellä. Se sopi siinä 
mielessä, että kyse on vanhan everstinnan 
muistelusta. Mutta nuoren tytön aikaa muis-
tellessa äänikin olisi voinut hieman kirkastua. 

Suosittelen kirjaa kaikille, jotka ovat kiin-
nostuneita 1900-luvun Suomen historiasta. 
Herkkäkorvaiset älkööt tähän tarttuko tai 
ainakin pitäkää sormi valmiina hyppäämään 
yli pahimmat paikat.      

O sallistuin taannoin seminaariin, jonka 
yhtenä aiheena olivat identiteetit. Työ-

pajassa jokaisen piti kirjoittaa lapulle kuusi 
omaa identiteettiään. Minä kirjoitin: aktivisti, 
vihreä, vammainen, äiti, teologi ja nainen. 

Sitten piti valita enintään kaksi tärkeintä 
ja sitten ottaa pois yksi, jota ilman olisin yhä 
minä. Molemmat olivat mahdottomia teh-
täviä. Tilanteesta riippuu, mikä identiteetti 
korostuu. Kotona olen eniten äiti, valtuusto-
salissa poliitikko ja töissä asiantuntija.

Identiteetti voi myös muuttua – esimerkik-
si kahdeksan vuotta sitten en tiennyt oleva-
ni joskus äiti. Silti jokainen identiteettini on 
osa kokonaisuutta, joka olen minä. Jos jon-
kin ottaisi pois, lähtisi osa minua. 

Minua ei ole oikeastaan koskaan harmitta-
nut, että olen vammainen. Mutta minua har-
mittaa useasti se, että muut ihmiset näkevät 
minut vain vammaisena. Lempikirjailijani 
Tommi Kinnunen on tiivistänyt tämän vam-
maisuuden uuvuttavimman puolen teokses-
saan Lopotti näin: ”He mittaavat minua itse 
keksimillään mittareilla. Niiden mukaan olen 
aina vajaa.”

Näissä tilanteissa minua ei kuunnella, jos 
puhun muista asioista kuin vammaisuudes-
ta. Ja silloinkin oletetaan, että tunnen vain 
oman kokemukseni enkä kelpaa oikeaksi 
asiantuntijaksi. 

Ajattelen vammaisuutta paljon työni puo-
lesta. Silloin mietin enemmän yhteiskunnal-
lisia rakenteita ja vammaisuuden esittämistä 
kuin omaa identiteettiäni – se kun on jo sel-
vä. Olen vammaisten ihmisoikeusjärjestön 
puheenjohtaja ja vammaisten ihmisten his-
toriaa popularisoivan hankkeen hankepääl-
likkö. 

Vammaiseksi identifioituminen on minulle 
helpompaa kuin niille, joiden mielestä se on 

Nämä kaikki yhdessä minussa
yksinomaan huono asia. Tyypillisesti vam-
mainen ihminen itse ei juuri ole kiinnittänyt 
huomiota vammaisuuteen, mutta kaikki 
muut mainitsevat sen ensimmäiseksi hänes-
tä kertoessaan. Hankkeessamme tuomme 
esiin mieluummin vammaisten ihmisten 
omia määritelmiä itsestään.

Vapaa-ajallani ajattelen vammaisuutta 
aika vähän – oikeastaan vain silloin, kun mi-
nua kohdellaan sen takia väärin. Toisaalta en 
erityisesti peittele sitä, koska se ei mihinkään 
häivy enkä minä häpeä sitä. Vietän vapaa-ai-
kaani mieluiten porukoissa, joka suhtautuu 
minuun suunnilleen samalla tavalla. Heille 
minä olen Amu ja hyvä näin, kaikkine omi-
naisuuksineni. Me olemme toisillemme ihmi-
siä. Kuka oikeastaan tarvitsee sen enempää 
määrittelyjä?        

Joka kolmannessa Airuessa on vieraileva 
kolumnisti. Tällä kertaa se on Kynnys ry:n 
puheenjohtaja Amu Urhonen
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ILMOITUK SET ILMOITUK SET

Aineiston aikataulu 

Airut 6–7/2018 ilmes-
tyy 15.6.2018. Ilmoi-
tukset viim. 28.5.2018.

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.

Kokoukset

Keski-Suomen Näkö vam-
maisten kevätkokous 9.6.

Yhdistyksen sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään la 
9.6. klo 13 Alkio-opistolla (os. 
Tähtiniementie 26, Korpilah-
ti). Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat 
ja Elsa Lampelan Rahaston  
sään töjen muuttaminen.

Tervetuloa! Hallitus

Kurssit,  leirit

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. 
Kurssimaksu on 10 e/hlö, vain 
yhdeksi päiväksi osallistuvil-
ta 5 e/hlö. Samalla maksulla 
voi osallistua molempiin 
kursseihin. Ilmoittautumiset 
18.6. mennessä Ari Korhosel-
le, 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!

Liikunnallinen kesäleiri 
Lepolassa 9.–14.7.

HUOM: Leirin aika vaihtunut!
Päijät-Hämeen Näkövam-

maiset ry järjestää liikunnal-
lisen kesäleirin Loma- ja kurs-
sikeskus Lepolassa (os. Sipu-
rantie 32, 15320 Lahti). Kurssi 
alkaa ma klo 12 lounaalla ja 
päättyy la klo 13 lounaaseen.

Leirimaksu on 10 e/hlö. Il-
moittautumiset toimistolle 
viim. 15.6. (puh. 03 752 1542). 
Majoituksensa kukin varaa 
Lepolasta itse, puh. 03 756 
1521 / 040 716 9633. Kerro 
myös mahdollisesta erityis-
ruokavaliostasi. Lepolan täy-
sihoitohinnat: Näkövammai-
set, heidän puolisonsa/avus-
tajansa sekä itse näkövam-
maiset tai näkövammaisen 
omaisensa mukana liikkuvat 
(yli 6-v) lapset 52 e/vrk.

Tervetuloa! Päijät-Hämeen 
Näkövammaiset ry.

Käsityökurssi Lepolassa 
10.–12.7. 

Kurssilla voi tehdä omaa kä-
sityötään, tutustua neulonta-
harpulla neulomiseen tai val-
mistaa ontelokuteesta lau-

kun virkkaamalla tai neulo-
malla. 

Kurssi alkaa ti klo 10 ja päät-
tyy to klo 14. Kurssimaksu on 
10 e/hlö, vain yhdeksi päiväk-
si osallistuvilta 5 e/hlö. Mak-
sut kerätään paikan päällä. 
Materiaalit ja työvälineet jo-
kainen tuo mukanaan.

Ilmoittautumiset ma 18.6. 
mennessä kurssin ohjaajalle 
Sanna Tynkkyselle, puh. 
040 594 2760. Kurssi toteu-
tuu, jos ilmoittautuneita on 
vähintään viisi.

Näkövammaisten 
hengellinen leiri

Leiri järjestetään ma–pe 
30.7.–3.8. Evankelistakodilla 
Mänttä-Vilppulassa (os. Ajos-
harjuntie 59). Ohjelmassa on 
mm. raamattutunteja, yhteis-
laulua, pelejä ja retki Mäntän 
helluntaiseurakuntaan. Raa-
mattutunnit pitää Jori Asikai-
nen. Musiikista huolehtivat 
Tarja ja Jouko Varjonen sekä 
Jori ja Tabita Asikainen.

Voit tulla oman avustajasi 
kanssa, mutta paikalla on 
myös yleisavustajia. Leirin 
hinta täysihoitoineen on 
200 e/hlö, avustajat ja lapset 
100 e/hlö. Varattavissa on 
myös erilaisia hoitoja hintaan 
15–45 e (maksu käteisellä).

Helsingin suunnalta tule-
vien kannattaa tulla samassa 
junassa Riitta Lindlöfin  (puh. 
050 300 1934) kanssa. Evan-

kelistakodilta tullaan vastaan 
linja-auto- ja rautatieasemal-
le Vilppulaan. 

Ilmoittaudu viim. 15.7. Evan-
kelistakodille, puh. 03 471 
6208 tai 050 525 4130. Kerro 
myös allergioistasi ja halua-
mistasi hoidoista. Lisätietoja 
antavat Tarja (puh. 050 574 
8228) ja Jouko Varjonen (puh. 
045 7710 3027). Leirin järjes-
tävät Hyvä Sanoma ry ja 
Evankelistakoti.

Tapahtumat

Näkövammaisten 
Kristillinen Yhdistys 
Helsingissä 27.5.

Su 27.5. klo 14–16 kokoonnu-
taan Vartiokylässä taloyhtiön 
piharakennuksen punaisessa 
tuvassa, os. Kukkaniityntie 21, 
Helsinki. Markus Jalonen pi-
tää keskustelevan hartauden. 
Muusikkoina Ari Talja ja Sari 
Karjalainen. Yhteislaulua, 
kahvitarjoilu ja arpajaiset yh-
distyksen hyväksi.

Taksilla tulevia ollaan vas-
tassa kadulla. Julkisilla tulevat 
voivat ajaa metrolla Itäkes-
kukseen ja jatkaa bussilla 95 
Inkeroistentien risteykseen.  
Tervetuloa!

Uudet kirjat

Tiennäyttäjät 2018 
-kirjasarja myynnissä

Opaskoiran Joulu ry:n ja So-
tasokeat ry:n yhteistyönä jul-
kaiseman Tiennäyttäjät-kirja-
sarjan ensimmäinen kirja il-
mestyy kesäkuussa. Sarjaa 
julkaistaan vuosittain yhteen-
sä neljänä 80-sivuisena kirja-
na sekä vuonna 2022 laajem-
pana kovakantisena ja digi-
taalisena koosteena.

Kirjasarja kertoo Sotasokeat 
ry:n toiminnasta sekä viime 
vuosisadan sodissa näkönsä 
menettäneiden 225 sotilaan 
kuntoutustoiminnasta ja elin-
keinojen ja kulttuurin harjoit-
tamisesta – opaskoiratoimin-
taa unohtamatta. Kirjan tuot-
to ohjataan lyhentämättö-
mänä sotasokeiden leskien 
kuntouttamiseen.

Tiennäyttäjät 2018-kirjaa 
voi tilata spostitse osoittees-
ta juha@opaskoiranjoulu.fi 
tai puh. 040 353 1979. Kirjan 
hinta on 15 e + postikulut.

Sekalaista

Kirjoituskilpailu

Suomen Sokeat ry julistaa 
10-vuotisjuhlavuoden kirjoi-
tuskilpailun aiheella Valoisaa 
sokeutta. Aihetta voi käsitel-
lä oman mielikuvituksensa 
mukaan. Kilpailuun voivat 
osallistua kaikki näkövam-
maiset.

Kilpailun palkinnot ovat 
150 e, 100 e ja 75 e. Tulokset 
julkistetaan juhlaseminaaris-

sa 27.10. (huom: viikkoa aiem-
min kuin ennen).

Kilpailutyöt tulee lähettää 
viimeistään 31.8. Teksti saa 
olla enintään 10 000 merkkiä  
pitkä ja joko pisteillä, sähköi-
sesti tai mustavalkoisena 
tekstinä. Kirjoita nimimerkil-
lä ja liitä mukaan kirjekuori, 
jonka päällä on nimimerkki ja 
sisällä oikea nimesi ja osoit-
teesi. Sähköpostilla lähetetty-
jen töiden nimiä ei anneta 
raadin tietoon.

Kilpailun raati valitaan myö-
hemmin. Työt tulee lähettää 
osoitteeseen Eeva Korkala, 
Pellervonkatu 25 A 18, 33540 
Tampere  tai spostitse eeva.
korkala@gmail.com.

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


Valitse sinäkin Kankaanpää!
Tervetuloa monipuoliseen hyvinvoinnin keskukseen näkövammaisten  
sopeutumisvalmennuskursseille. Seuraavia alkavia kurssejamme ovat: 

Aikuisille
72316  alle 68-vuotiaille 06.08.–10.08.2018 
72321  yli 68-vuotiaille 24.09.–28.09.2018

Yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille nuorille 
72332  23.07.–27.07.2018 
72333  10.12.–14.12.2018 
 

 Näkövammaisten lasten perheille 
 72341 25.06.–29.06.2018 alakoululaiset 
 72340 09.07.–13.07.2018 alakoululaiset 
 72339 23.07.– 27.07.2018 koulunsa aloittavat 
 72336 27.08.–31.08.2018 1-2-vuotiaat ja alle kouluikäiset 

Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Henkilökunnan 
asiantuntemus,  
luotettavuus ja 
uskottavuus
4,9 / 5,0
 

- Soilikki Viljasen  
kyselytutkimus 
vaativan lääkinnällisen  
yksilökuntoutuksen  
asiakkaillemme 2017 
(Eetti & Inno -hanke)

Kysy lisää kuntoutussihteeriltä: p. 050 394 7524 

Kurssit ovat asiakkaille  

maksuttomia!


