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Pääkirjoitus

Saavutettavan kirjallisuuden ja julkai-
semisen asiantuntijakeskus Celia on 
kehittänyt uusia aineistoja pisteluke-
maan opetteleville lapsille.

8

T änä vuonna julkaistun European Blind 
Unionin (EBU) tutkimuksen mukaan 

sen jäsenjärjestöjen hallituksissa on joita
kin poikkeuksia lukuunottamatta naisia vä
hemmän kuin miehiä. Hallitusten puheen
johtajista vain noin joka viides on nainen. 
Aluetasolla tilanne on tasaisempi sukupuoli
jakautumaltaan.

Suomessa jo 1800luvun loppupuolella 
näkövammaiset naiset pääsivät kouluun ja 
opiskelemaan itselleen ammatin. He osal
listuivat aktiivisesti Sokeain Keskusliiton 
perustamiskokoukseen vuonna 1928, mutta 
ensimmäinen nainen nousi liiton hallituk
seen vasta 1970luvulla. Ensimmäisen nais
puheenjohtajan liitto sai kaksi vuotta sitten. 

Tällä hetkellä kolmasosa liiton hallituksen 
jäsenistä ja vajaa kolmannes valtuutetuista 
on naisia.

Pohjoismaisten näkövammaisjärjestöjen 
naistoimikunta (NKK) perustettiin yli kaksi
kymmentä vuotta sitten. Sen tavoitteena on 
lisätä tasaarvoa ja parantaa näkövammais

ten naisten asemaa. NKK kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa. Maaraporttien avulla kar
toitetaan naisten elinolosuhteita eri maissa.

Lokakuussa pidettiin Malmössä naiskon
ferenssi, jossa vahvistettiin naisjohtajuutta. 
Työpajapainotteisten päivien aikana tarkas
teltiin omia vahvuuksia, kehitettiin esiinty
misvarmuutta, analysoitiin hallitsemisen tek
niikoita ja panostettiin vaikuttamistyöhön. 
Pohjoismaissa korostetaan, että naiset ja 
miehet voivat yhdessä tehdä tasaarvotyötä. 

Suomessa kehitetään valtakunnallista 
naisverkostoa. Liiton naistoimikunta järjes
tää ensi vuonna tapahtuman näkövammai
sille naisille. Naistoiminnan tarvekartoituk
sen mukaan tilaisuuksilta toivotaan ennen 
kaikkea vertaistukea.

Sen lisäksi esille nousevat eri teemat ja 
koulutukset. Kokoustekniikan osaaminen ja 
talousarvion hallitseminen helpottavat toi
mintaa yhdistysten hallituksissa. Osallistumi
sen esteitä on mataloitettava. Liitto tarvitsee 
myös naisnäkökulmaa.      

Naiset edelleen vähemmistönä 
päätöksenteossa

Sisällysluettelo
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KIIK AR ISSA

Olen syntynyt ja kasvanut perheessä, jossa 
toinen vanhemmistani oli sokea. Opin jo 
lapsena, että hyvää elämää voi elää vai

keankin vamman kanssa, joskin elämä on 
monella tavalla erilaista.

Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta (sd.) 
blogissaan 15. lokakuuta

KIIK AR ISSA

PÄIVYRI
joulukuu

3.12.
kansainvälinen vammaisten päivä

Vimma-kulttuuripalkinto jaetaan

DRAAMAKOMEDIA DONNALLE 
KANSAINVÄLINEN TUNNUSTUS
Ylen draamakomediasarja Donna on voit
tanut MipCom Diversity Award palkinnon 
vammaisuutta käsittelevien käsikirjoitettu
jen tvsarjojen luokassa.

Alina Tomnikovin tulkitseman Donnan 
päähenkilö on 27vuotias sokea nainen. Sar
ja esitettiin Ylellä alkuvuodesta ja julkaistiin 
Yle Areenassa myös kuvailutulkattuna.

– Ajassamme visuaalisuus on jopa yliko
rostunutta, joten toivoin sarjan herättävän 
meitä pohtimaan omia arvottamisiamme, 
sanoo sarjan Ylelle tilannut Tuire Lind-
ström.

– Palkinto muistuttaa, miten suuri valta 
ja vastuu meillä tekijöillä on siitä, minkälai
sia ihmiskuvia televisiossa esitetään. Donna 
onnistui rikkomaan stereotypioita, sanoo 
sarjan tuottaja Liisa Akimof Production 
Housesta.

TAKAISIN VALOON 
KUVAILUTULKATTU 
Arto Halosen dokument
tielokuvan Takaisin valoon 
kuvailutulkkaus on lisätty 
MovieReadingsovellukseen. 
Elokuvan on kuvailutulkannut 

Pipsa Toikka.
Elokuva kertoo ihmiskaappausten hämä

rästä maailmasta ja siitä selvinneen topimus
prosessista. Elokuva on lajityypiltään drama
tisoitu dokumenttielokuva: siinä kuultavat 
haastattelut ovat oikeita, mutta haastatte
luissa kuvaillut tapahtumat on dramatisoitu 
näyttelijöiden avulla.

Elokuva sai ensiiltansa 19. lokakuuta.

kuvailu - 
tulkattu

Stella Kylä-Liuhala esittää päähenkilö 
Marissaa elokuvan dramatisoiduissa 
kohtautuksissa.
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JÄRJESTÖBAROMETRI: 
HALLINNOLLINEN TYÖ 
KUORMITTAA JÄRJESTÖJÄ
Järjestöbarometri 2018 kertoo, että järjestöil
lä on sekä hyviä että huonoja uutisia. Posi
tiivista on, että järjestöjen vapaaehtoistoi
minta voi hyvin ja että järjestöt ovat tärkeitä 
heikossa työmarkkinaasemassa olevien 
työllistäjiä.

Järjestöissä ollaan myös sitä mieltä, että 
autonominen järjestötoiminta tuottaa eni
ten tuloksia. Huonoja uutisia ovat, että hal
linnollinen taakka kuormittaa järjestöjä ja 
sote ja maakuntauudistus huolestuttaa.

Tämän vuoden barometri on järjestykses
sään yhdestoista. Järjestöbarometri kerää ja 
julkaisee ajankohtaista tietoa sotejärjestö
jen toiminnasta ja toimintaedellytyksistä ja 
niiden muutoksista. Barometri perustuu val
takunnallisten järjestöjen johdolle sekä pai
kallisyhdistyksille tehtyihin kyselyihin sekä 
tilasto ja rekisteriaineistoihin. Tämänvuoti

sen barometrin erityisteemassa tarkastellaan 
syitä, jotka ovat johtaneet purkautuneiden 
alan yhdistysten toiminnan loppumiseen tai 
jatkumiseen jossain toisessa muodossa.

Barometrin on julkaissut SOSTE, ja se on 
ladattavissa osoitteesta www.soste.fi/ajan
kohtaista/julkaisut/jarjestobarometri.html.
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Donna-sarjan nimihenkilöä esitti 
Alina Tomnikov.

Järjestöbarometri kertoo tutkimustietoa 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen nykytilanteesta 
ja kehityssuunnasta.
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Sosiaali ja terveysministeriön tuore suo
situs pyrkii luomaan kaikille sairaanhoi

topiireille yhdenmukaiset perusteet apuväli
neiden myöntämiselle.

– Jos kaikki sairaanhoitopiirit sitoutuvat 
suosituksiin, yhdenvertaisuus näkövammais
ten kesken paranee. Alueellinen eriarvoisuus 
on kuitenkin nykyään melkoinen, arvioi 
NKL:n kehityspäällikkö ja apuvälinemyymä
lä Aviriksen entinen johtaja Reijo Juntunen.

Yleisesti Juntunen on kuitenkin suosituk
seen pettynyt.

– Se ei ole meidän kannaltamme vielä hy
vä, hän toteaa.

Juntusen mukaan suositus ei kehitä vaan 
vahvistaa nykytilannetta. Hänestä doku
mentti ymmärtää apuvälineiksi vain laitteet, 
joista kullakin on vain yksi käyttötarkoitus.

– Oppaaseen ei ole otettu mukaan uusia 
huipputeknologiaa sisältäviä elektronisia 
apuvälineitä, jotka jo yksinäänkin sisältävät 
useiden aiempien apuvälineiden ominai
suuksia. Se on suuri ongelma, sillä ne ovat 
kuitenkin näkövammaisille tänä päivänä 
erittäin tärkeitä.

Tällaisia ovat esimerkiksi iPhone lisäso
velluksineen ja silmälaseihin kiinnitettävä 
tekstintunnistuslaite OrCam. Osa sairaan
hoitopiireistä kustantaa viisituhatta euroa 
maksavan OrCamin, osa ei missään nimessä.

STM:n oppaassa myös linjataan, että sa
maan käyttötarkoitukseen ei lähtökohtaises

Uudet apuvälinesuositukset 
valmiiksi ajastaan jäljessä

Lindex
Selkeä valikkora
kenne, etsimänsä 
l ö y t ä ä  h e l p o s 
ti – vai löytääkö? 
Tuoteluettelossa 
itse tuotteet löytyvät kummallisesti ni
mettyjen grafiikkalinkkien takaa ilman 
minkäänlaisia tekstiselityksiä. 

Tuotekuvaukset ovat kuvaan upo
tettua tekstiä, jota ilman kikkailua ei 
voi lukea ruudunlukuohjelmalla. Arpa
peliksi menee, jos täällä shoppailee. 

KappAhl
Sivusto on hyvin selkeä 
ja helppokäyttöinen. 
Suurin osa linkeistä  on 
järkevästi nimetty ja 
tuotekuvaukset ovat tekstimuotoisia.

Vähän miinusta tulee ”punaisella 
merkityistä” alennustuotteista – aina
kaan itse en saanut selville, mitä ne 
olivat. Tuotteet oli kuitenkin järkevästi 
luokiteltu, eipä hinnan etsimiseen pit
kään mennyt. Sivusto on varsinainen 
sokean silmän ilo. 

Palstalla Airut arvioi verkkosivujen saavutettavuutta.

Verkon silmässä

Kuvassa mallina nuo-
risotoimen suunnitte-
lija Teemu Ruohonen. 
Kuvan apuvälineet 
lainassa Aviriksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi opas on hyvä askel 
eteenpäin mutta ei poista alueellista eriarvoisuutta.

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

ti voi saada kahta eri apuvälinettä. Tämä jät
tää käyttäjän yksilölliset tarpeet huomiotta.

Opas jättää paljon apuvälineen luovutuk
sesta päättävän harkinnan ja kunkin sairaan
hoitopiirin tuotevalintojen varaan.

– Opas ei poista näkövammaisiin kohdis
tuvaa alueellista eriarvoisuutta, Juntunen 
toteaa.

STM:n opas koskee vain sai
raanhoitopiirejä, ei työhön 
ja opiskeluun apuvälineitä 
myöntävää Kelaa.    

Apuvälinemyymälä Aviris 
kuuluu Näkövammais-
ten liiton konserniin.

SUOMEN SOKEIDEN KIRJOITUS-
KILPAILUN VOITTI SATU 
OKSANEN 
Suomen Sokeat ry järjesti 10vuotisjuhla
vuotensa kunniaksi kirjoituskilpailun, jonka 
aiheena oli Valoisaa sokeutta.

Kilpailun voittajaksi valittiin helsinkiläisen 
Satu Oksasen teksti Valon pärskeitä, jota 
palkintoraati kommentoi tyylikkääksi, hio
tuksi ja filosofista pohdintaa sisältäväksi.

Toisen palkinnon sai Tarja Varjonen 
Jyväskylästä ja kolmannen Taru Appel-
blom Turusta. Kunniamaininta myönnettiin 
Susanna Hannulle Nokialta.
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C eliasta saa pistekirjoituksella kauno 
ja tietokirjallisuutta, pistenuotteja 
sekä oppimateriaaleja. Näkövam

maiset vanhemmat voivat lukea näkeville 
lapsilleen Luetaan yhdessä kirjoja ja näkö
vammaiset lapset voivat lukea koskettelukir
joja. Kaikki Celian aineisto on maksutonta.

Yhdessä Brailleneuvottelukunnan jä
senten kanssa Celia on valmistamassa pis
tekirjoituksen opiskeluaineistoa aikuisena 
näkövammautuneille henkilöille. Nykyinen 
aineisto on vuodelta 2011, ja pistekirjoitus
ohjaajat kokevat tarvetta materiaalin päivit
tämiselle.

Celian suunnittelijan Marjo Kauttosen 
mukaan toiveissa on, että uusi pistekirjoituk
sen opiskeluaineisto valmistuu ensi vuoden 
alkupuolella. 

– Yhteistyö Brailleneuvottelukunnan jä
senten kanssa on ollut mielenkiintoista ja 
uraauurtavaa. Tämmöistä työtä ei muualla 
tässä yhteiskunnassa tehdä. Voin vaikuttaa 
tärkeisiin asioihin, kuten siihen, että näkö
vammaiset lukisivat yhä enemmän kirjoja 
pistekirjoituksella, hän sanoo.

Pistekirjalainaus kasvussa

Vuosittain Celiassa ilmestyy äänikirjoja 800
1 000 kappaletta mutta pistekirjoja aikuisille  
vain 90 ja lapsille ja nuorille 40. Niitä valmis
tetaan kysynnän mukaan. 

– On katsottu, että tämä määrä on sopiva, 
Kauttonen perustelee kappalemäärien hui
maa eroa.

Samaan hengenvetoon hän toteaa, että 
pistekirjalainaus tuntuisi kuitenkin olevan 
nousussa.

Celian pistekirjat valmistetaan Näkövam
maisten liiton kirjapainossa. 

– Syyskuussa siellä käydessäni kuulin, että 
heillä ei ole koskaan ollut niin kiireistä elo
kuuta kuin tänä vuonna. Nyt syksylläkin ai
kuiset ovat toivoneet enemmän pistekirjoja, 

hän kertoo ja kehottaa myös lapsia ja nuoria 
esittämään pistekirjatoiveita.

Kauttosen mukaan kaikki asiakkaiden pis
tekirjatoiveet pyritään täyttämään. Joskus 
kuitenkin toivottu kirja on niin vanha, ettei 
sitä löydy. Myös sivumäärä voi olla liian suuri. 
Lähes tuhat sivua paksua painettua kirjaa ei 
voi valmistaa pisteille. 

Valmistettavia pistekirjoja valittaessa arvi
oidaan niiden kiinnostavuutta lukijoille.

– Pistelukijoita kiinnostavat samanlaiset 
kirjat kuin muitakin asiakkaitamme: romant
tinen viihde, jännitys ja elämäkerrat, hän 
luettelee.

Sopiva ilmiöopetukseen

Kauttosta huolestuttaa lukemisen vähe
neminen yleismaailmallisesti: tuntuu, että 
lapset ja nuoret lukevat kaunokirjallisuutta 
yhä harvemmin. Celia pyrkii osaltaan kas
vattamaan lukuintoa edistämällä pisteillä 
lukemista ja pistemateriaalien käyttöä. 

– Oppimateriaaleista on nykyään saatavil
la koululaisille ainekohtaisia kohokuvastoja, 
kuten kohokuvia kasveista. Ne on koottu 
yhteen pakettiin. Koulut voivat tilata paketin 
kutakin aineistoa ja käyttää sitä mahdolli
simman pitkään, hän selittää.

Monille lapsuudesta tuttuja painetun kir
jan sivua vastaavia kohokuvaarkkeja ei siis 

Pistekirjoitusta uudelle 
sukupolvelle

T E K S T I  Marianne Tenhami
K U V A T  Aatu Komsi

Celiassa halutaan panostaa entistä enemmän pistelukemiseen 
kehittämällä uusia piste- ja kohokuvaoppimateriaaleja. Uusinta 
uutta ovat koulunkäyntiä aloitteleville lapsille suunnatut kirjat.

Marjo Kauttonen esittelee 
pistelukemista aloitteleville 
lapsille suunnattua kirjaa. 
Eläinkuvat on painettu ko-
hokuvioina, ja niiden rinnalla 
on myös pistekirjoitusta.

Celiasta löytyy myös runsaasti koskettelu-
kirjoja pienemmille lapsille.
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enää ole.
Myös matematiikassa tapahtuu uudistuk

sia. Kauttosen mukaan mustavalkoteksti
sistä matematiikankirjoista ei enää valmis
teta vastaavia pistekirjoja. Sen sijaan tietyt 
osaalueet kuten murtoluvut tai geometria 
valmistetaan yhtenä pakettina ja käsitellään 
omina kokonaisuuksinaan. Opettajat voivat 
ottaa yhden paketin kutakin osaaluetta ja 
käsitellä sitä tunneilla omana aiheenaan. 

– Nykyään on olemassa myös kouluja, 
joissa ei käytetä ollenkaan kirjoja. Siellä on 
ilmiöopetusta: opetus kulkee ilmiöittäin ja 
teemoittain. Tämä yksi kokonaisuus yhdessä 
paketissa periaate tukee sokean lapsen tai 
nuoren opiskelua, Kauttonen havainnollis
taa.

Uusinta uutta tulevat olemaan nivelvai
hepistekirjat. Ne on tarkoitettu koskettelu
kirjoja lukeville näkövammaisille lapsille, 
jotka ovat aloittamassa koulunkäyntiä ja 
siirtymässä koskettelukirjoista pistekirjojen 
lukijoiksi.

Koskettelukirjoissa kuvat on valmistettu 
eri materiaaleista, kun taas koulukirjojen 
kohokuvat on painettu kuohupaperille. Ni
velvaihepistekirjassa jokaisella sivulla on 
kuohupaperille painettu kuva sekä pistekir
joituksella selostus, mitä kuva esittää ja ku
vaan liittyvä pieni loru.

– Tunnustelemalla kuvia ja lukemalla loru
ja lapsi voi alkaa tuntea oppimisen riemua.

U rpo Kuotola, Anna-Mari Tsokkinen 
ja Eero Vartio ovat kirjoittaneet an

siokkaan tutkimuksen näkövammaisten 
historiasta ja elämästä Suomessa. Tutkimuk
sessa kuvataan näkövammaistyössä ja nä
kövammaisten elämässä tapahtunutta kehi
tystä vuoteen 1988. Sen jälkeen on kuitenkin 
tapahtunut paljon, joka on vaikuttanut niin 
myönteisesti kuin kielteisestikin näkövam
maisten ihmisten elämään.

Teknologian nopea kehittyminen on hel
pottanut koulunkäyntiä ja opiskelua. Näkö
vammaisten ulottuville on avautunut uusia 
ammatteja. Vammaispalvelulain myötä hen
kilökohtainen avustaja on subjektiivinen 
oikeus sellaista tarvitsevalle ja niin edelleen.

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset 
eivät ole kuitenkaan merkinneet vain myön
teistä kehitystä näkövammaisten elämässä. 
Voi kysyä, onko kaikilla näkövammaisilla 
mahdollista päästä kuntoutukseen ja onko 
kuntoutuksen laatu hyvä kaikkialla ajatellen 
näkövamman kanssa elämistä?

Kouluissa ryhmäkoot ovat suurentuneet 
niukkenevien resurssien vuoksi. Miten tämä 
vaikuttaa näkövammaisten koululaisten elä
mään?

Kun opiskelumateriaali on yhä useammin 
verkossa, onko se kaikkien opiskelijoiden 
ulottuvilla ja tuottaako Celia tarvittavat op
pikirjat?

Työelämä on yhä hektisempää ja työnte
kijään kohdistuva osaaminen kasvaa ja työs
sä selviäminen vaatii yhä enemmän. Miten 
kaikki tämä vaikuttaa työllistymiseen näkö
vammaisten kohdalla?

Yhteiskunnan vähenevät resurssit ovat 

merkinneet myös muutoksia sosiaaliturvan 
saralla. Miten tuloerot näkyvät näkövam
maisten kohdalla verrattuna einäkövam
maisiin?

Nykyään ihmisiä kannustetaan osallistu
maan aktiivisesti yhteiskunnan eri sekto
reille. Onko yhteiskunnassa edistetty tämän 
suuntaista toimintaa, niin että se on estee
töntä näkövammaisille?

Tiedän, että tänä syksynä marraskuussa 
sokeainviikolla julkistetaan Jussi Särkelän 
kirjoittama kirja työllisyyden saralta. Mieles
täni tarvittaisiin kuitenkin tutkimustietoon 
perustuva tietopaketti 1980luvulta tapah
tuneeseen näihin aikoihin saakka.

Se mahdollistaisi kokonaiskuvan saamisen 
siitä, missä nyt mennään ja kenties helpot
taisi Näkövammaisten liiton ja alueyhdistys
ten tavoitteiden asettamista ja sitä kautta 
toimintaa tulevina vuosina. Tänä aikana 
mikään ei ole yhtä pysyvää kuin muutos. Se 
haastaa vaikuttamistyöhön ja konkreetti
seen tekemiseen niin NKL:n kuin paikallisel
lakin tasolla.        

 Jorma Vilkko

Yleisönosasto

Tarvittaisiinko tuoretta 
tutkimusta?

Yleisönosasto on lukijoiden 
puheenvuorojen ja keskustelun 
paikka. Lähetä viestisi osoitteeseen 
airut@nkl.fi. 

Pistekirjavinkkaukseen 
pyydetään toiveita 

Celiassa on pohdittu, miten saada pistekir
joitustarinat kohtaamaan lukijansa. Avuksi 
tähän ollaan suunnittelemassa pistekirja
vinkkausta.

– Pistekirjavinkkauksella saataisiin piste
lukutaitoiset äänikirjojen kuuntelijat muista
maan, että he voisivat lukea myös pistekirjo
ja, Kauttonen kaavailee.

Vinkkaus on suunniteltu tehtävän uutiskir
jeellä, jossa kerrottaisiin jostakin kirjailijasta 
tai pistekirjoituksella julkaistusta kirjasta 
laajemmin. Pistekirjavinkkausta saisi Näkö
vammaisten liiton kirjastokeskustelualueel
la sekä Celian Kirjoja kaikille Facebookryh
mässä. 

– Tarkoitus on, että vinkkausviestit saavut
tavat mahdollisimman monen.

Hän pyytää myös Celian asiakkailta toivei
ta pistekirjavinkkauksen toteuttamisesta.   

Muumikirjaan on lisätty kuvailu 
pistekirjoitustarroilla.

Pistekirjalainaus 
vaikuttaa Kauttosen 
mukaan olevan 
nousussa.
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Juhlaa varten Iiris-keskukseen oli tilattu lippuja, viirejä ja tuhat ilmapalloa. Moni liiton 
yksikkö ja yhteistyö taho esitteli juhlassa toimintaansa ja palvelujaan kävijöille.

Avoimilla ovilla juhlittiin 90vuotiasta liittoa

Talo oli täynnä

N äkövammaisten liitto juhli 90vuotis
juhlavuottaan lokakuun 10. päivä. 

Tuolloin Iiriskeskuksessa järjestettiin liiton ja 
sen yhteistyökumppanien yhteiset Avoimet 
ovet tapahtuma.

Juhliin osallistui käsiohjelmien ja Annan
silmäpullien menekin perusteella arviolta 
800–1 000 kävijää. Liiton toimitusjohtaja 
Jukka Tahvanainen arveli, että tilaisuus oli 
osallistujamäärältään myös liiton historian 
suurin.

Tilaisuuden avasivat Näkövammaisten 
liiton puheenjohtaja Sari Loijas ja edus
kunnan puhemies Paula Risikko. Vieraita 
tervehti ja halaili myös maailman suurin 
opaskoira Viki.

Osallistujille tarjottiin esimerkiksi kuntou
tuksen ja äänittämön toimintaa esitteleviä 
kierroksia useissa kerroksissa, ja Suomen 
Vammaisurheilu ja liikunta VAU:n pisteellä 
he pääsivät kokeilemaan sokkopingistä.

Juhlan yhteydessä avattiin myös Iiriskes
kuksen uusi pimeä kahvila, Iiris Pimé Café. 
Sen toimintaa koordinoi liiton nuorisotoi
minnan suunnittelija Teemu Ruohonen. 
Juhlan aikana hän myös opasti sisääntu
lijoita kahvilan ovella.

Kahvilassa oli yhteensä 20 asiakaspaikkaa.
– Sisään oli jatkuvasti pientä jonoa. Vasta 

illansuussa oli ensimmäistä kertaa pöytä tyh
jänä. Muuten porukkaa oli koko ajan, mikä 
oli tietysti tarkoituskin, Ruohonen sanoo.    

T E K S T I  Aatu Komsi
K U V A T  Aatu Komsi, Marika Mäkinen ja Mari Myllymäki
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Löydä Nutor

Nutorin tavoittaa Facebookista (NKL Nuorisotoimi), Twitteristä (NKL_nutor), Instagramista 
(nkl_nutor) ja WhatsAppista (NKL Nuoriso) sekä nettiradio Nyöristä (www.nkl.fi/nyori).

Lisää tietoa saat Näkövammaisten liiton nuorisotoiminnan suunnittelijalta Teemu Ruo-
hoselta, puh. 050 596 5022 tai teemu.ruohonen@nkl.fi.

N äkövammaiset nuoret ovat valin
ne et  uuden 

valtakunnallisen 
nuorisotoimijaryh
män Nutorin. Sen 
puheenjohtajaksi  
alkavalle kaksivuo
tiskaudelle valittiin 
espoolainen Annii-
na Latikka, 24.

Lisäksi Nutoriin 
valittiin kaksi uutta 
jäsentä seuraavaksi 
kahdeksi vuodek
si: riihimäkeläinen 
Miina Grönroos , 
18, ja tamperelainen 
Mehmet Kasap, 18. 
Heidän lisäkseen Nu
torissa jatkavat edel
leen ilmajokelainen 

Näkövammaiset nuoret valitsivat 
UUDEN NUTORIN

Kuvassa uuden Nutorin hallituksen jäsenet: puheen-
johtaja Anniina Latikka, Mehmet Kasap, Markus 
Tihumäki, Miina Grönroos ja Iida Lounela.

Puheenjohtajaksi palasi jo viime vuonna puheenjohtajana 
toiminut Anniina Latikka.

T E K S T I  Senni Hirvonen
K U V A  Elina Laaksonen

Iida Lounela, 15, ja  espoolainen Markus 
Tihumäki, 24.

Nutor suunnittelee 
valtakunnallista toi
mintaa 12–30vuoti
aille näkövammaisille 
ja vaikuttaa näkövam
maisia nuoria koske
viin asioihin. Ryhmä 
ideoi ja järjestää erilai
sia näkövammaisten 
nuorten tapahtumia 
kuten kesäleirin ja 
nuorisofoorumin.

Lisäksi Nutor tekee 
yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa ja 
pyrkii omalta osaltaan 
lisäämään suuren ylei
sön näkövammaistie
toisuutta.    
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S eppo Silaste, 50, asuu vaimonsa 
ja kolmen poikansa kanssa Inkoos
sa maatilallaan. Hänen isänsä vielä 

eläessä tilalla oli 160 sikaa ja pelloilla viljeltiin 
vehnää, rypsiä, kauraa ja ohraa.

Nykyään pellot on vuokrattu pois. Silas
teella on tilallaan oma studio, jossa työstyy 
parhaillaan progressiivista rockia sisältävä 
levy.

Hän ei aina ole asunut maatilalla. Silasteen 
lapsuudessa perhe asui isän työn vuoksi yh
deksän vuotta EteläAmerikan Brasiliassa ja 
Argentiinassa, jolloin poika oppi puhumaan 
sujuvasti sekä portugalia että espanjaa.

Seppo Silaste on ehtinyt opiskella jos jon
kinlaista alaa, paitsi tietotekniikkaa myös 
teoreettista filosofiaa. Viimeisimpänä kiin
nostuksen kohteena on lääketiede. Hän 
opiskelee nyt neljättä vuotta lääkäriksi Hel
singin yliopiston lääketieteellisessä tiede
kunnassa.

– Vaimoni sekä hänen äitinsä, siskonsa ja 
siskon mies ovat lääkäreitä. Olen aina ollut 

kiinnostunut kaikesta uudesta ja uuden op
pimisesta. Tuntui, että olisi kiva saada uusia 
haasteita ohjelmoinnin ja tuotekehityksen 
lisäksi, Silaste sanoo.

– Ennen kaikkea halusin tehdä jotain, mis
sä minun ei tarvitse myydä mitään kenel
lekään vaan jossa joku tarvitsee apuani ja 
oikeasti voin auttaa häntä. Minun ei tarvitse 
tyrkyttää itseäni, mies perustelee ratkaisu
aan.

Silaste on ollut tyytyväinen valintaansa.
– Eihän mikään aina ihanaa ja täydellistä 

ole, mutta suurimmaksi osaksi tämä on ollut 

iOS-Luetuksen isä:  
rokkari, rullalautailija 
ja tuleva lääkäri

T E K S T I  Marianne Tenhami
K U V A T  Else Kyhälä

Seppo Silaste kehitti Luetus-sovelluksesta version Applen 
mobiililaitteille. Omia laulujaan kirjoittava ja geelikynillä 
piirtävä golffari opiskelee neljättä vuotta lääkäriksi.

Seppo Silaste on intohimoinen golffari, joka 
liikkuu rullalaudalla paikasta toiseen. Lumen 
tultua rullalautailu vaihtuu lumilautailuun. 

Uuden sovelluksen 
helppokäyttöisyyttä 
on kiitelty.
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Luetus on Näkövam
maisten li iton tie 
donhallintapalvelujen 
kehittämä tietokoneso
vellus, jonka avulla lehtiä 
ja kirjoja voi kuunnella 
koneäänen lukemana. 
Sovelluksen ensimmäi
nen versio julkaistiin jo yli 
20 vuotta sitten MS DOS käyttöjärjestel
mälle.

Sovellus on maksuton mutta sallit
tu vain käyttäjille, joiden näkövamman 
haittaaste on vähintään 50 prosenttia. 
Tunnukset palveluun saa lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen info@thp.nkl.fi.

Luetus on saatavilla Windows ja Li
nuxtietokoneisiin ja Androidpuhelimiin 
sekä syyskuusta alkaen myös iPhoneihin 
ja iPadeihin. MacBookeille ja Windows 
Phone puhelimiin sovellusta ei ole.

Luetus
mukavaa. Lääketieteessä yhdistyvät hienosti 
syvällinen, teoreettinen osaaminen ja teo
reettisten tietojen käytäntöön soveltaminen. 

Luetusta kehittämässä

Ohjelmointia ja sovellusten kehittämistä 
Seppo Silaste ei ole unohtanut. Hän oli mu
kana kehittämässä Näkövammaisten liiton  
Luetussovellusperheen uusinta tulokasta, 
iOSkäyttöjärjestelmään perustuvaa versiota 
Applen mobiililaitteille.

Kuten Windows Luetuksella, uusimmalla
kin Luetuksella näkövammaiset voivat lukea 
tiedonhallintapalveluiden julkaisuja kuten 
sanoma ja aikakauslehtiä, kirjoja, järjestö
julkaisuja, televisio ja radioohjelmatietoja, 
Alkon hinnastoja sekä tiedonhallintapalve
luiden asiakkaiden skannaamia julkaisuja.

– IOSjärjestelmän puhelimet ja tabletit  eli 
iPhonet ja iPadit ovat yleistyneet näkövam
maisilla, ja niiden käyttäjät ovat kaivanneet 
sovellusta jo pitkään, kertoo projektin pääl
likkönä toiminut Virpi Jylhä tiedonhallinta
palveluista.

Luetuksesta on saatavilla versio myös 
Androidpuhelimille, mutta sen suosio on 
jäänyt vähäiseksi. Syynä lienee Androidin 
heikko ruudunluku, jonka vuoksi se ei sovel
lu sokeille yhtä hyvin kuin iPhone – vaikka 
Luetus itsessään saavutettava onkin.

Luetuksen iOSversion pitkä odotus selit
tyy osin sillä, että tiedonhallintapalveluissa 
yritettiin ensin kehittää käyttöjärjestelmästä 
riippumaton, verkkoselaimella käytettävä 
Luetus. Se ei kuitenkaan lopulta onnistunut.

Kun iOS:lle päätettiin laatia Luetuksesta 
kokonaan oma versionsa, työ eteni nopeam
min. Sovelluksen vanhempien versioiden 
koodia pystyttiin hyödyntämään paljon, eikä 
työtä tarvinnut aloittaa uudelleen nollasta.

Seppo Silaste ohjelmoi sovelluksen ja tie
donhallintapalveluiden Virpi Jylhä kirjoitti 
määritykset, joita kollegat sitten kommen
toivat. Ensin sovellusta testattiin liiton työn
tekijöillä, ja kun se todettiin riittävän vakaak
si, pyydettiin halukkaita asiakkaita mukaan 
laajempaan testaukseen.

– Saimme hyvän testiryhmän, joka antoi 
työpanoksensa sovelluksen kehittämiselle. 

Tämä on arvokasta työtä, jota ilman sovel
luksen saaminen kaikille asiakkaille olisi kes
tänyt huomattavasti pidemmän ajan, Jylhä 
sanoo.

Hyvää palautetta

Silaste ja Jylhä iloitsevat hyvästä keskinäi
sestä yhteistyöstä. Ei ole mahdotonta, että 
se vielä jossain muodossa jatkuisi.

– Projekti oli mielenkiintoinen. Aluksi 
keskustelimme tekniikasta, jolla sovellus to
teutetaan ja mitä olemassa olevia koodeja 
voidaan hyödyntää uudessa Luetuksessa, 
Silaste kertoo.

Askel kerrallaan hän lähti rakentamaan 
uutta sovellusta tiedonhallintapalveluiden 
toiveiden mukaiseksi. Jylhän tavoin Silaste
kin on todella tyytyväinen testikäyttäjien 
palautteeseen.

Hänellä ei näkevänä ole kokemusta apu
välineistä ja ruudunlukuohjelmista. Siksi nä
kövammaisten testikäyttäjien kommentit ja 
palaute ovat  erityisen arvokkaita.

Tähän mennessä asiakkaiden palaute on 
ollut erittäin myönteistä ja sovelluksen help
pokäyttöisyyttä on kiitelty. Nyt sovellusta 
kehitetään edelleen kommenttien ja palaut
teen perusteella.

Vasta pari kuukautta saatavilla ollutta 
sovelluksen iOSversiota onkin ladattu jo 
yli 400 kertaa. Tulevaisuudessa se saattaa 
nousta jopa Luetusperheen suosituimmaksi 
sovellukseksi.

Puutarhanhoidon ja elämän jäljet

Seppo Silaste on soittanut kitaraa ja koske
tinsoittimia bändissä ja nyt hänellä on te
keillä levy omassa studiossa. Levyn nimeksi 
tulee The Importance of Gardening. 

Nimi juontuu kiinalaisesta aforismista "Ai
noa tärkeä asia elämässä on puutarhanhoito, 
eikä sekään niin tärkeää ole".

– Tälle aforismille naureskelimme isäni 
kanssa, Silaste kertoo.

Levy on progressiivista rockia. Silaste on 
itse säveltänyt ja sanoittanut kaikki sen kap
paleet, ja soittaa myös levyn kitaran ja kos
kettimet.

Toinen Silasteen suosikkiharrastus on piir
täminen. Se auttaa häntä keskittymään lää
kiksen kolmen tunnin luennoilla.

Hänen geelikynäpiirroksiaan voi käydä 
katsomassa hänen oman golfseuransa Nord
center Golf & Country Clubin kartanossa 
Pohjassa. Näyttelyn nimi Elämän jäljet juon
taa juurensa suurkaupunkien kodittomista 
ihmisistä ja heidän kasvojensa ihon mielen
kiintoisista jäljistä.

– Piirrokseni ovat kasvomuotokuvia. Lon
toolainen harrastelijakuvaaja Lee Jeffreys 
on ottanut mustavalkoisia kuvia suurkau
punkien kodittomista ihmisistä. Näitä hieno
ja kuvia olen käyttänyt pohjana piirustuksil
leni, Silaste valottaa.       

Silaste laati Luetus-sovelluksen iOS-ver-
sion yhdessä Näkövammaisten liiton 
tiedonhallintapalvelujen kanssa. THP:n 
Virpi Jylhä antoi ohjelman koodanneelle 
Silastille sen määritykset. 
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E sitys uudeksi vammaispalvelulaiksi an
nettiin eduskunnalle syyskuun lopulla. 

Voimaan se tulisi vuonna 2021. Jännitysmo
mentteja ovat kytkös soteuudistukseen ja 
eduskunnan valtava käsiteltävien asioiden 
määrä.

Laki on tarkoitus hyväksyä ennen edus
kuntavaaleja, mutta tulevat viikot näyttävät, 
miten käy. 

Laissa on paljon tuttua: subjektiiviset oi
keudet säilyvät, mutta niistä käytetyt nimet 
voivat muuttua. Esimerkiksi asunnon muu
tostöistä käytetään jatkossa nimeä tuki es
teettömään asumiseen.

Aiempaa vahvemmin on esillä vammais
ten lasten ja nuorten asema. Tämä on hyvä, 
sillä näkövammaisten nuorten itsenäistymi
sen tukeminen vaatii mahdollisuutta tehdä 
ja mennä itse ilman vanhempia. 

Punaisena lankana lakiesityksessä kulkee 
yhdenvertaisuus. Toivottavasti sana ymmär
retään maakunnissa siten kuin on tarkoitet
tu. Yhdenvertaisuus on sitä, että näkövam
maisen elämää verrataan samanikäiseen ja 
samassa elämäntilanteessa olevan näkevän 
elämään ja vammaispalveluja katsotaan tä
män tavallisen arjen silmälasien läpi.

Kuljetuspalveluista 
liikkumisen tuki

Kuljetuspalvelut ovat osa liikkumisen tukea. 
Vammaisella on oikeus liikkumisen tukeen 
kuljetuspalveluna, kun hänellä on erityisiä 
vaikeuksia liikkumisessa eikä hän voi toimin
tarajoitteensa vuoksi käyttää julkista liiken
nettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Maakunta voisi myös harkita antavansa 
vammaisen käyttöön auton tai myöntävän
sä taloudellista tukea auton hankintaan. 
Vammaisen lapsen perheelle voisi myöntää 
tukea auton hankintaan, jos autoa tarvitaan 
lapsen ja hänen apuvälineidensä kuljettami
seen.

Kuljetuspalveluina järjestetään työ ja 
opiskelumatkoja. Ne järjestetään tarpeen 
mukaan ja maantieteellisenä alueena on 
lainsäädännössä määritelty työssäkäynti
alue. Nyt työssäkäyntialue ulottuu 80 kilo
metrin päähän ihmisen tosiasiallisesta asuin
paikasta. Vapaaajanmatkoja on vähintään 
18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. 
Niitä voi käyttää oman tai lähikunnan alueel
la.

Vaihtoehtoisesti voi saada käyttöönsä 

kilometrikukkaron eli vapaaajanmatkoja 
vastaavan kilometrimäärän, joka määritel
lään yksilöllisesti muun muassa aiemmin 
käytettyjen vapaaajanmatkojen pohjalta. 
Siinä kuljetuspalveluja voi käyttää kaikkial
la Suomessa. 

Joissain kunnissa on vapaaajanmatkoi
hin saanut vuosijaksotuksen, jolloin matko
ja on voinut käyttää joustavammin. Jatkossa 
tästä on maininta myös laissa, joten saanti 
ehkä helpottuu. 

Henkilökohtainen apu 

Henkilökohtainen apu säilyy entisellään. 
Työhön, opiskeluun ja päivittäisiin toimiin si
tä myönnetään vammaisen tarvitsema mää
rä. Vapaaaikaan apua voi saada nykyiseen 
tapaan 30 tuntia kuukaudessa.

Työnantajamallin lisäksi on oltava vaihto
ehtoisia järjestämistapoja. Ketään ei saa pa
kottaa työnantajaksi, ellei ihminen sitä itse 
halua. Suostumus työnantajuuteen kirjataan 
asiakassuunnitelmaan.

Uutena subjektiivisena oikeutena on val
mennus ja tuki. Näkövammaisilla tämä voi 
parantaa liikkumistaidon ohjauksen ja piste
kirjoituksen opetuksen saatavuutta, sillä ne 
sisältyvät tähän.

Vammaispalvelulaki 
uudistuu

T E K S T I  Sari Kokko
P I I R R O S  Aatu Komsi

Kuljetuspalveluihin saattaa tulla käyttäjille enemmän joustoa, 
kun vuosijaksotusmahdollisuus mainitaan myös laissa.

Asiakassuunnitelma 
ja päätöksenteko

Palvelutarpeen arviointi ja palvelujen suun
nittelu on tehtävä yhteistyössä asiakkaan 
kanssa. Tarvittavat palvelut kirjataan asiakas
suunnitelmaan, joka on pohja päätöksente
olle.

Asiakassuunnitelmaan kirjatusta palve
lujen kokonaisuudesta voisi poiketa vain 
painavin perustein ja poikkeaminen on aina 
perusteltava päätöksessä. Päätökset joka
päiväisessä elämässä välttämättömistä pal
veluista olisi tehtävä toistaiseksi voimassa 
oleviksi.

Kielteisistä päätöksistä voi valittaa hallin
tooikeuteen asti kuten nykyisin. Jatkossa 
myös subjektiivisista oikeuksista valittami
nen korkeimpaan hallintooikeuteen vaatii 
valitusluvan.        
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Mielensäpahoittajassa 
tiivistyy elämä arkusta 
kehtoon
T E K S T I  Taina Kuuskorpi
K U V A  Marek Sabogal / Solar Films

Lef fakor va

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

Ohjaus: Tiina Lymi.
Käsikirjoitus: Tiina Lymi, Tuomas Kyrö ja 
Juha Lehtola.
Tuotanto: Solar Films.
Pääosissa: Heikki Kinnunen, Satu Tuuli 
Karhu, Jani Volanen, Sulevi Peltola, Mari 
Perankoski, Elina Knihtilä.
Kesto: 1 t 58 min.
Ikäraja: S

Heikki 
Kinnunen pystyy 
murahtelemaan 
niin ilmeikkäästi, 
että tarinan 
perässä pysyy 
kuulonvaraisestikin.

E lämme mielensäpahoittamisen aikaa, 
sillä närkästymisestä ja loukkaantumi

sesta on tullut tämän ajan henki. Kirjailija 
Tuomas Kyrö on aavistanut ilmiön ensim
mäisten joukossa ja luonut hienostuneesti 
piikittelevän Mielensäpahoittajahahmon. 

Mielensäpahoittaja on jakanut totuuk
sia maailmanmenosta jo radiossa, kirjoissa, 

la oleva hautaarkku vielä tulee nikkaroitua 
valmiiksi. Arkun rakentelua saapuvat häirit
semään poika, miniä ja heidän tyttärensä, 
17vuotias Sofia. Lukiotaan päättävää Sofiaa 
odottaa paikka maailman parhaassa yliopis
tossa Yhdysvalloissa, mutta hän päättääkin 
jäädä Mielensäpahoittajan sysisuomalaiseen 
mökkiin jäärän isoisänsä seuraksi. Syyn So
fian päätökseen pystyy ymmärtämään vain 
Mielensäpahoittaja niin usein aliarvostetun 
maalaisjärkeilyn avulla.

Tarinassa käytetään taidokkaasti suuria 
kontrasteja, elämän ääripäitä. Kaipaus, rak
kaus, menetys, uusi alku, nuoruus, vanhuus, 
päämäärät ja niistä luopuminen, siis elämän 
merkitys. Niistä on Ilosia aikoja, Mielensäpa
hoittaja tehty.

Lymi, Kyrö ja Lehtola tekevät ihmeen. He 
onnistuvat ahtamaan ihmiselämän suu
rimmat käännepisteet kahden tunnin elo
kuvaan ilman, että tulee lainkaan ahdasta 
– paitsi katsojan rintakehässä, jonne tunteet 
pakkautuvat ja tekisi mieli samaan aikaan it
keä ja nauraa. Elämän suuruus avautuu poik
keuksellisen syvällisesti, jos uskaltaa nähdä 
pintakoomisen Mielensäpahoittajan sisään.

Kuulonvaraisesti seuraaminen on hie

man hankalaa, koska Mielensäpahoittaja 
on enemmän murahtelija kuin rupattelija. 
Heikki Kinnunen kuitenkin pystyy murah
telemaankin niin ilmeikkäästi, että tarinassa 
pysyy suurin piirtein perässä. Ja koska käsit
telyssä ovat suuret asiat, suuret linjat riittävät 
juonessa mukana pysymiseen. Näyttelijätyö 
on poikkeuksellisen aitoa ja uskottavaa, ja 
tunteet välittyvät niukemmallakin replikoin
nilla riittävästi. Tarinan teemat antavat niin 
paljon ajateltavaa, että niillä täyttää kyllä 
maaseudun luontokuvapätkät mainiosti.

Mielensäpahoittaja on viisas mies. Pelkis
tettyyn filosofiaan sisältyy viiltävää logiik
kaa, jolle nykyihminen nauraa, mutta jonka 
pohjalle esiisät ovat rakentaneet satoja vuo
sia. Peruna, haitarimusiikki ja murtomaahiih
to. Siinä on Mielensäpahoittajan perusteet, 
miksi kannattaa elää. Viisaita sanoja, vaikka 
lajeista olisi eri mieltäkin. Ajatelmassa on 
vanhaa viisautta, tajusihan jo aikoinaan Roo
man Caesar leivän ja sirkushuvien arvon.

Ilosia aikoja on vaikuttavin kotimainen 
elokuva pitkään aikaan. Tekijöiden taitoa on 
liikutella katsojan tunteita ja jättää tarinalla 
makeanarka muistutus elämän kiertokulus
ta.         

teattereissa sekä kahdessa elokuvassa, jois
ta uusin "Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja" 
sai ensiiltansa elokuussa 2018. Elokuva on 
käsikirjoitettu Kyrön samannimisen kirjan 
pohjalta yhteistyössä Juha Lehtolan ja elo
kuvan ohjanneen Tiina Lymin kanssa.

Mielensäpahoittajan emäntä on kuollut 
ja kaikki hommat on tehty, kunhan työn al

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittajassa nimihenkilön (Heikki 
Kinnunen) seuraksi saapuu lukiotaan lopetteleva pojan-
tytär Sofia (Satu Tuuli Karhu).
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ILMOITUK SET

Henkilökohtaista

Etsin naisystävää

Etsin läheistä naisystävää, jol
le kertoa ajatuksista ja tun
teista. Olen viisikymppinen 
mies. Harrastan kävelyä, ve
sijuoksua, avantouintiakin ja 
niin edelleen. Musiikinkuun
telu on ollut mulle aina rakas 
ja tärkeä harrastus!

Tv: J.R 050 342 1740
Osoite ja yhteystiedot saa 

ken haluaa?

Etsitään naista 
juttukaveriksi/ystäväksi

Olen 53vuotias heikkonäköi
nen Keravalla asuva mies. Et
sin naista juttukaveriksi ja ys
täväksi.

Soita rohkeasti. Puh. 050 
557 0122 Jarmo

Kokoukset

Etelä-Savon Näkövam-
maisten syyskokous 1.12.

EteläSavon Näkövammaiset 
ry:n sääntömääräinen syys
kokous pidetään la 1.12.2018 
klo 13.30 alkaen Wehmaan 
kartanossa os. Pieksämäentie 
234, Juva.

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat. 

Tervetuloa! Hallitus

Fysioterapia-alan Näkö-
vam maisten syyskokous 
24.11.

FAN ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään la 
24.11.2018 klo 10 Crowne Pla
zassa Helsingissä (Manner
heimintie 50).

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräisten asioiden li
säksi ehdotus uusiksi sään
nöiksi. Ilmoittautuminen ko
koukseen ja kokouskahvit 
tarjoillaan  klo. 9.30 alkaen.

Tervetuloa! Hallitus

Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaisten 
syyskokous 24.11.

Helsingin ja Uudenmaan Nä
kövammaiset ry:n (HUN) 
syyskokous pidetään la 
24.11.2018 alkaen klo 11 Ii
riskeskuksen Braillesalissa 
(Marjaniementie 74, Hki). Ko
kousta ennen on kahvitarjoi
lu klo 10 alkaen. 

Kokouspaikalla on avusta
jia.

Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen pykälän 
10 mukaiset sääntömääräiset 
asiat ja hallituksen kokouk
selle tuomat jäsenaloitteet, 
joista neljä koskee sääntö
muutosta, sekä päätetään yh
distyksen strategiasta. Ko
kouksen yhteydessä muiste
taan yhdistyksen ansioitunei
ta jäseniä ja vapaaehtoisia.

Kokouksessa äänioikeus on 
yhdistyksen 15 vuotta täyttä
neillä varsinaisilla jäsenillä. 
Varsinainen jäsen saa käyttää 
äänioikeuttaan yhdistyksen 
kokouksessa asiamiehen vä
lityksellä. Asiamiehen on ol
tava yhdistyksen varsinainen 
jäsen ja hänen on esitettävä 
päivätty valtakirja. Valtuutus 
koskee yhtä kokousta eikä 
valtakirjaa voi siirtää. Asia
miehellä voi olla vain yksi val
takirja. Kannatusjäsenillä on 
läsnäolo ja puheoikeus.

Yhdistys korvaa kuljetus
palvelualueen ulkopuolelta 
yhdistyksen toimialueelta tu
levien matkakulut halvim
man kustannustavan mu
kaan. Matkakuluina korva
taan todelliset kulut kuitteja 
vastaan. Yhdistys järjestää 
mahdollisuuksien mukaan 
paikallisyhdistysten kanssa 
yhteiskuljetuksia.

Kokousmateriaalin saa Dai
syäänitteenä, pisteillä, mus
tavalkoisena tai sähköisessä 
muodossa tilaamalla puh. 09 
3960 5601 (ma–ke 10–12). 
Materiaali julkaistaan myös 
HUNtiedotteet sähköposti
listalla. Samasta numerosta 
voi tarvittaessa tilata valtakir
japohjan asiamiehen valtuut
tamiseksi. 

Tervetuloa! HUNin hallitus

Kaakkois-Suomen Näkö-
vam maisten syyskokous 
24.11.

Kartalla

Amerikkalainen unelma

Suomessa pyörätuolin saa ilmaiseksi, 
mutta mihinkään ei pääse. Amerikas

sa pyörätuoli pitää ostaa itse, mutta sen 
jälkeen kaikkialle pääsee.” Näin kerrotaan 
edesmenneen vammaisliikkeen keulakuvan 
Kalle Könkkölän tiivistäneen suomalaisen 
ja yhdysvaltalaisen todellisuuden eroja lii
kuntaesteisen näkökulmasta.

Heikkonäköinen kokemukseni on tyystin 
toinen.

Lomailijan todellisuudessa kaikki oli toisin 
kuin kotona. Pennsylvanialaisessa pikku
kaupungissa amerikkalainen unelma jatkui 
kilometri toisensa jälkeen: suuria omakoti
taloja, suurempia omakotitaloja ja erilaisia 
valtavia katumaastureita pysäköitynä joka 
pihaan. Amerikkalaisessa unelmassa ison 
talon asukkaat ajavat isolla autolla kaikkialle, 
joten julkista liikennettä sen paremmin kuin 
jalkakäytäviä tai katuvalojakaan ei tarvita. 

Ystäväni autokyydissä istuessani ihmette
lin näkövammaisten osaa – istua kotona ja 
odottaa, että joku tarjoaa kyydin. Miljoona
kaupungissakin tilanne oli päinvastainen 
kuin kotona: bussit kuuluttivat pysäkit, 
bussi pysäkit kuuluttivat saapuvat bussit ja 
kuljettajatkin osasivat puhua.

Kun sitten pääsin sinne, minne olin me
nossa – kauppaan, ravintolaan tai kahville 
– auttajia oli yhtäkkiä joka nurkalla. His
seistä ei vaappunut ulos toppavaatteissaan 
kahisevaa mykkää massaa, vaan kohteliaita, 
puhuvia ihmisiä. Oikeaa hyllyväliä etsies
säni henkilökunta tarjosi apua etsintöihin 
omaaloitteisesti, ja kahvilan myyjä opasti 
askel askelelta kuvaillen kulloisenkin maksu
päätteen käytön saloihin.

Kulttuurissa, jossa palvelualojen työvoima 
on halpaa ja asiakaspalvelua arvostetaan, ei 
tarvinnut kertaakaan hampaat irvessä pärjä

” tä tai selviytyä.
Olosuhteet tekevät vammaisen. YK:n 

vammaissopimus luonnehtii vammaisuutta 
ilmiöksi, joka syntyy yksilön ominaisuuksien 
ja ympäristön esteiden vuorovaikutuksessa. 
Tämän allekirjoitan: syksyisellä lomamatkal
la eri puolilla Yhdysvaltoja aivan arkiset asiat 
tuottivat käsittämätöntä päänvaivaa, kun 
taas ne jokapäiväiset kipukohdat, joissa ko
timainen arki kangertelee, sujuivatkin kovin 
vaivattomasti.

Amerikkalainen unelma ei ollut minua 
varten, mutta suomalainen arkikaan ei aina 
vastaa unelmia. Tuliaiseksi sain uskoa siihen, 
että saavutettavia palveluita kehittämällä ja 
ennen kaikkea asenteisiin vaikuttamalla on 
mahdollista luoda sellaiset olosuhteet, joissa 
näkövammaisen arjessa on enemmän arkea 
kuin vammaisuutta.       

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

Airut 12/2018 ilmestyy 
17.12.2018. Ilmoituk-
set viim. 26.11.2018.

Kat so vuoden 2019 
aikataulut mediakor-
tistamme osoitteesta  
airutlehti.fi. Ilmoitukset 
jätettävä ilmoitettuna 
päivänä klo 15.45 men-
nessä verkkolomakkeella 
osoitteessa airutlehti.
fi/ilmoitukset tai säh-
köpostitse airut@nkl.fi.

Jokainen ilmoitus jul-
kaistaan myös Airuen 
verkkolehdessä ,  e l -
lei i lmoit taja ole si-
tä erikseen kieltänyt .
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.

ovat sääntömääräiset asiat. 
Kokousmateriaali on noudet
tavissa toimistolta os. Puisto
katu 9, Lahti ti 20.11. alkaen. 
Ilmoitathan mahdollisimman 
pian Lauralle (puh. 03 752 
1542), mikäli haluat kokous
materiaalin pisteillä tai lähe
tettävän kotiisi. Kokousmat
kan omavastuu on 5 e. 

Ennen kokousta on lounas 
klo 12, jonka omavastuu on 5 
e. Lounaalle on ilmoittaudut
tava viim. to 21.11. mennessä 
puh. 03 752 1542. Kokouksen 
jälkeen on kahvitarjoilu. Ter
vetuloa!

Hallitus

Tapahtumat

Kuunnelmailta pimeässä 
22.11.

Torstaina 22.11. klo 1820 Ii
riskeskuksen Pimé Caféssa 
keskustellaan kuunnelmista, 
kuunnelmailmaisun muutok
sesta ja näkövammaisten 
kuunnelmaharrastuksesta se
kä kuunnellaan kolme erilais
ta kuunnelmanäytettä.

Ohjelma: klo 18 Mikko Oja
nen kertoo Sokeain kuunnel
maraadin toiminnasta, klo 
18.20 Sokeain kuunnelmapal
kinnon vuoden 2017 voitta
jan Töissä täällä sarjan jakso, 
klo 18.40 Anne Huttunen 
alustaa näkövammaisten 
kuunnelmaharrastuksesta, 
klo 19 Ilkka Väisänen Lasikat

se, klo 19.15 Keskustelua 
kuunnellusta, klo 19.30 Pod
castnäyte, klo 19.35 Keskus
telua kuunnelman ja audio
draaman tulevaisuudesta. 

Kuunnelmaillan osallistu
mismaksu on 10 euroa. Il
moittaudu 21.11. mennessä 
spostitse osoitteeseen osal
listun@kulttuuripalvelu.fi tai 
puhelimitse Tanja Rantalai
selle, puh. 040 964 9288. 

 järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu 

Näkövammaisten 
Kristillisen Yhdistyksen 
joulujuhla 2.12.

Näkövammaisten Kristillisen 
yhdistyksen joulujuhla on 
Pengersalilla sunnuntaina 
2.12.2018 klo 1416. Osoite 
Pengerkatu 11 A, Helsinki.

Joulusaarnan pitää Ari Tal
ja. Muusikkoina Sari Karjalai
nen ja Ari Talja. Kahvitarjoilu. 
Arpajaiset yhdistyksen hy
väksi. Tervetuloa! 

Sokkopingiscup 8.12.

Helsingin ja Uudenmaan Nä
kövammaiset järjestävät la 
8.12. sokkopingiscupin kau
den 2018–2019 toisen tur
nauksen. Pelipaikkana toimii 
Iiris (Marjaniementie 74, Hki). 

Peliluokat ovat A (kilpape
laajat) ja B (harrastepelaajat). 
Turnauksessa on käytössä 

neljä pelipöytää. Osanotto
maksu on 15 e/pelaaja.

Tervetuloa mukaan sokko
pingiksen kiehtovaan maail
maan. Kannattaa lähteä mu
kaan vaikka olisit vasta har
rastuksen ensimetreillä.

Ilmoittautumiset ja kyselyt 
Teemu Ruohoselta (puh. 040 
5580 342, teemu.ruohonen@
pp.inet.fi viimeistään su 2.12..

HUN / liikunta

Joulukonsertti 13.12.

Kamarikuoro Kontrapunktin 
ja Kareliakuoron joulukon
sertti Oi jouluyö to 13.12. klo 
19 Iiriskeskuksen Braillesa
lissa (Marjaniementie 74, Itä
keskus). 

Kuoroja johtaa Director 
Cantus Arto Joutsimäki. Mu
kana laulaa myös Mikkolan 
koulun 3. musiikkiluokka 
Vantaalta. Konsertin kesto on 
noin 1,5 h. Lipun hinta 15 e. 

Järj. Kareliakuoro ja Näkö
vammaisten Kulttuuripalve
lu ry, Kamarikuoro Kontra
punkti

My ydään - ostetaan

Annansilmät-Aitalta

Materiaalihinnaston tuottei
ta on hyvin varastossa. Kuitu
ja ja jouhia on reilusti,  bassi
nakuidun hinta on nyt entis
tä halvempi eli 5,00 e/kg. Me

hiläisvahaa on varattu käsi
työläisten tarpeisiin runsaas
ti. Saatavilla on  myös mustaa 
mehiläisvahaa.

Aitta täyttää ensi vuonna jo 
100 vuotta, jolloin järjestäm
me paljon tapahtumia, mm. 
työnäytöksiä Näkövammai
set Käsityöntekijät ry:n kans
sa ja osallistumme Ke
vätmessuille.

Ostamme mielellämme 
tuotteita käsityöläisiltä. Työ
palkkoja on nostettu kolmes
sa vuodessa yhteensä 11,67 % 
eli reilusti yleisiä palkankoro
tuksia reilummin. Ota yhteyt
tä, jos sinulla on kapasiteet
tia tehdä enemmän kun saat 
omassa myynnissä myytyä.

Terv. Simo Parviainen. myy
mäläpäällikkö (simo.parviai
nen@annansilmataitta.fi, 
puh. 09 3960 5655.)

Myydään lukulaite

Monipuoliset toiminnot, no
pea, pieni ja vähän käytetty 
apuväline. 2 vuotta vanha.

Myydään tarjousten perus
teella. Ovh 3000 e. Puh. 044 
259 4585.

Myydään tandem

Myydään 5 vuoden ikäinen ja 
alle 10 km ajettu keltainen 
Votectandem terveyssyistä. 

Edessä pukinsarvitanko, ta
kana suora tanko. Shimano 

Ultegra vaihteet (3x10), 
Avidlevyjarrut ja 28tuumai
set renkaat. Takana Thudbus
terjoustotolppa ja pystytol
passa tavarateline.

Paino alle 20 kg. Edessä mit
ta keskiöstä putken päähän 
53 cm takana 43 cm. Sopii vä
hintään 180senttiselle ja 
160senttiselle. Hinta 1 500 e.

VeliPekka Ketola, puh. 040 
417 5935

KaakkoisSuomen Näkövam
maiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään la 24.11. 
klo 15 Kymen Paviljongissa 
Kuusankoskella.

Ennen kokousta klo 14.30 
juodaan kokouskahvit. Ko
kouksessa käsitellään sääntö
määräiset syyskokousasiat. 
Kokouksen jälkeen vietetään 
pikkujoulua samassa paikas
sa.

Tervetuloa! Hallitus

Pohjois-Savon Näkövam-
maisten syyskokous 23.11.

PohjoisSavon Näkövammai
set ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään pe 
23.11. klo 12 alkaen Lentokap
teenissa, Kapteeninväylä 5, 
70900 Toivala. 

Syyskokouksessa hyväksy
tään vuoden 2019 toiminta
suunnitelma ja talousarvio 
sekä päätetään muista sään
töjen pykälissä 10 ja 11 mai
nituista asioista.

Tervetuloa! Hallitus

Päijät-Hämeen Näkö vam-
maisten syyskokous 28.11.

PäijätHämeen Näkövammai
set ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään ke 28.11.
klo 13 Loma ja kurssikeskus 
Lepolassa (Sipurantie 32, 
15320 Lahti).

Kokouksen esityslistalla 



Takasivu

Osoite: Marjaniementie 74, Helsinki. Myyntipaikka on liikuntasali sisääntulokerroksessa.

Perinteiset HUNin 
Joulukarnevaalit
tiistaina 4.12. Iiriksessä klo 10–14

Helsingin ja  
Uudenmaan Näkö
vammaisten (HUN)  
jäsenet myyvät itse teke
miään käsitöitä ja muita koti
tekoisia tuotteita, esimerkiksi  
neuleita, koreja, harjoja,  
leivonnaisia ja paljon muuta.

Kahviossa voi istahtaa hetken ja nauttia 
tuoksuvat kahvit.

Tervetuloa jouluiseen karnevaalitunnelmaan!
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