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Pääkirjoitus

Antakaa meille lisää Donnia!
Android vai iPhone? Kaikki, mitä 
sinun pitää tietää, jos harkitset en
simmäisen älypuhelimesi ostamista.

16
P araikaa televisiossa pyörii komediasarja 

Donna, jonka nimiroolin esittäjän Alina 
Tomnikovin haastattelu on myöhemmin 
tässä lehdessä. Sarjan päähenkilö on ihmis-
suhdeviidakossa seikkaileva sokea nuori nai-
nen. 

Donna on herättänyt keskustelua myös 
Näkövammaisten liiton ylläpitämän sähkö-
postilistan kulttuuri-alueella. Monet ovat 
pitäneet sarjaa ennakkoluulottomana ja vir-
kistävänä, mutta joidenkin mielestä se antaa 
huonon kuvan näkövammaisista. Pelätään, 
että päähenkilön törmäilyt leimaavat koko 
joukon.

Tästä päästääkin asian ytimeen eli siihen, 
miten näkövammaisuutta tai sokeutta saa 
fiktiossa käsitellä? 

Itse uskon, että jos Donna-sarja jotenkin 
vaikuttaa näkeviin katsojiin, vaikutus on 
ehdottoman myönteinen. Sillä, käyttääkö 
Donna valkoista keppiä puhdasoppisesti, tai 
kulkeeko hän vieraassa ympäristössä liian 
vauhdikkaasti, ei oikeasti ole mitään väliä. 

Kysymyksessä ei ole opetusvideo, vaan fik-
tiivinen sarja, komedia, johon kuuluu tietyn-
lainen liioittelu.

Donnan kaltaisia tarinoita me juuri tarvit-
semme. Sellaisia, joissa näkövammainen ei 
ole autettava sivustakatsoja vaan aktiivinen 
toimija, oman elämänsä sankari, kompu-
rointeineen, onnistumisineen ja mokineen.  
Myös sokea voi mennä Tinderiin, juoda vii-
niä ja käydä baareissa.

Ja tuleehan Donnassa ilmi myös oikei-
ta näkövammaisuuden mukanaan tuomia 
asioita, vaikkapa henkilökohtaisen avustajan 
ja älypuhelimen tarve.

Huumori tekee ihan hyvää myös näkö-
vammaisyhteisölle. Ehkä olemme olleet sen 
kanssa liiankin varovaisia. Eihän Donnan 
huumorikaan ole pilkallista vaan pikemmin-
kin päinvastoin, se kohdistuu pikemminkin 
hölmösti käyttäytyviin näkeviin, ei sokeisiin 
tai sokeuteen sinällään. Joka tapauksessa, 
olisiko nyt aika höllentää asennetta ja höräh-
dellä mukana?       

http://www.nkl.fi/airut
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KIIK AR ISSA

Vahvemmalla on järkähtämätön 
velvollisuus auttaa heikompaan-
sa.

Valtaa ja hyvinvointia on aina käytettävä 
toisten eduksi, ei koskaan haitaksi.

Maaret Kallio, Helsingin Sanomat

Näkövammarekisterin vuosikirja 

2016 on ilmestynyt. Kirjassa on 

tilas totietoa mm. näkövammoista, 

näkövammaisten lukumäärästä ja 

sosiaalisesta asemasta. 

Vuosikirja löytyy PDF-muodossa 

osoitteesta www.nkl.fi/nvrek.

NORDEALTA PUHUVA TUNNUSLUKULAITE
Nordean tunnuslukulaitteesta on tulossa tänä kevää-
nä erityisesti näkövammaisten tarpeisiin suunniteltu 
puhuva versio. Laite on kehitetty yhteistyössä Näkö-
vammaisten liiton kanssa.

Laite kertoo käyttäjälle tunnusluvut ääneen, ja sii-
hen voi myös kytkeä kuulokkeet. Laitteen näyttö on 
suuri, jotta heikkonäköistenkin on helppo nähdä lu-
vut. Laitetta käytetään mm. tunnistautumiseen,  kir-
jautumiseen ja maksujen vahvistamiseen.

SOKKOPOJAT NYNÄSISSÄ
Heinolan kaupunginmuseossa on meneillään 
näyttely, joka kertoo Suomen Punaisen Ristin työ- 
ja kurssikeskuksesta sotasokeille. Vuonna 1948 
Nynäsin kartanossa avatussa keskuksessa koulu-
tettiin sodassa sokeutuneita uusiin ammatteihin 
aina 1950-luvun lopulle saakka.

Näyttely kertoo Heinolassa kouluttautuneiden 
tarinoita käsityöesineiden, työvälineiden ja valo-
kuvien kautta. Näyttelyn esineisiin saa koskea, ja 
näyttelytekstit voi lukea myös pistekirjoitusver-
siona. Näyttely Sokkopojat Nynäsissä on esillä 
Heinolan kaupunginmuseossa 11.3. saakka.

TALVIPARALYMPIALAISET 
PYEONGCHANGISSA 
Korean PyeongChang 2018 -talviparalym-
pialaiset pidetään 9.–18.3. Etelä-Koreassa. 
Talviparalympialaisissa kilpaillaan kuudessa 
eri lajissa ja niihin osallistuu yli 670 urheilijaa.

Talviparalympialaisten lopullinen kisajouk-
kue nimetään alkuvuodesta. Näkövammais-
urheilijoita ei vielä ole nimetty. Tällä tietoa 
lähdössä ovat alppihiihtäjä Santeri Kiiveri, 
maastohiihtäjät Sini Pyy ja Ilkka Tuomisto 
sekä lumilautailija Martti Suur-Hamari. 

KORKEASTI KOULUTETUT 
VAMMAISET TYÖLLISTYVÄT 
HYVIN ICT-ALALLE
Tuore filosofian tohtori Jukka Mononen on 
1.2. hyväksytyssä väitöstutkimuksessaan tar-
kastellut korkeasti koulutettujen vammais-
ten integroitumista ICT- eli tieto- ja viestin-
täteknologia-alalle.

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen  
mukaan korkeasti koulutetut vammaiset 
henkilöt työllistyvät ICT-alalle hyvin, vaikka 
vammaisuus olikin vaikuttanut kielteisesti 
yksittäisissä työnhauissa. Vammaisuuden ha-
vaittiin myös vaikuttavan merkittävästi alan 
opiskelupaikan valintaan.

Myös perheen ja yksittäisten opettajien 
kannustuksen nähtiin tutkimuksessa olleen 
merkittävä tekijä korkeakouluopintojen 
aloittamisen kannalta. Työllistymisen kannal-
ta tärkeitä tekijöitä olivat opiskelujen aikana 
luodut verkostot ja osaaminen.

Tutkimus osoitti myös, että vammaiset 
henkilöt pystyvät työskentelemään ICT-alan 
työtehtävissä itsenäisesti ja he integroituvat 
työyhteisöön.

Haastattelututkimukseen osallistuineil-
la henkilöillä oli fyysinen tai aistivamma, ja 
heidän vammojensa vaikeusaste, ikänsä ja 
työkokemuksensa vaihtelivat.
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Filosofian tohtori Jukka Mononen

Heinolalaisen Yrjö Leinon verstaan työ
kaluja ja tarvikkeita museon näyttelyssä.
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O len juuri suunnittelemassa matkaa 
kesälle. Meitä on neljä kouluajan ka-

verusta, joista kaksi asuu Englannissa ja 
kaksi Vantaalla ja olemme lähdössä viikoksi 
Islantiin. Lapset ja miehet jätetään kotiin. 
Olemme samanikäisiä ja juhlimme matkalla 
pyöreitä vuosia.

Olen Mira Nieminen, 39, ja asun Van-
taan Metsolassa. Minulla on mies sekä 5- ja 
15-vuotiaat lapset. Meillä on myös kaksi nor-
jalaista pilalle hemmoteltua metsäkissaa, joi-
den henkilökuntaa me muu perhe olemme.

Minulla on perinnöllinen silmäsairaus, re-
tinitis pigmentosa. Murrosikäisenä havaitsin 
ensimmäisen kerran, että näen eri tavalla 
kuin muut, kun kiistelin äitini kanssa verho-
jen väreistä. Ruskea, lila, persikka ja orans-
si menivät iloisesti sekaisin! Vuonna 2004 
työhön tulo tarkastuksessa huomattiin, että 
silmissäni todella on jotakin outoa, ja minut 
lähetettiin silmäklinikalle näöntutkimuk-
seen, josta sain näkövammadiagnoosin.

Vuonna 2012 näköni heikkeni ihan kunnol-
la, kun tarkan näön alue sumentui. En enää 
löytänyt tietokoneen näytöltä hiirtä, ja koko 
työpäivä saattoi mennä sitä etsiessä. Lopul-
ta päivät kuluivat omien virheiden korjaa-
miseen. Työskentelin kiinteistösihteerinä ja 
asumisneuvojana isossa organisaatiossa. 
Jäin töistä pois 2015, kun olin sinnitellyt bur-
noutiin saakka.

Nykyisin opiskelen Keskuspuiston am-
mattiopistossa lähihoitajaksi vammaistyön 
osaamisalalla. Toivon kovasti, että pääsisin 

Airut-lehdestä päivää,  
mitä kuuluu?

työharjoitteluun vaikkapa Iirikseen! Olen 
tunnollinen, ja apuvälineillä ja vähän hi-
taammalla tempolla pystyn mihin vain!

Rakastan lenkkeilyä. Käyn juoksemassa 
Leppäkorven pururataa ja sillä tavalla tyh-
jennän aivoni. Kun en näe mitään, suljen 
myös korvat ja laitan kuulokkeet päähän. 
Haistan vain havumetsän tuoksun ympärillä.

Jos tänä talvena tulee lunta ja pakkasta, 
haluaisin mennä luistelemaan lapseni Jaden 
kanssa. Käymme yhdessä myös uimassa ja 
askartelemme. On mukava huomata, miten 
villi tyttö rauhoittuu ja hänen hengityksen-
säkin tasaantuu, kun näperretään yhdessä. 
Nyt minua on alkanut kiinnostaa myös käsi-
työt ja järjestötoiminta, johon ehkä hakeu-
dun mukaan.        

T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A  Mira Niemisen kotialbumi

”

YLEssä on vuoden alussa käynnistynyt kol-
mivuotinen EU-tutkimushanke MeMAD. 
Hankkeessa etsitään menetelmiä tekoälyn 
käyttämiseen media-alalla, erityisesti vi-
deoaineiston, kääntämisen ja tekstittämisen 
parissa. Projektissa syntyviä uusia keksintöjä 
tullaan kokeilemaan myös käytännön työssä.

Nykyisin YLEn kääntäjien ja tekstittäjien 
työaika ei riitä kaikkien sisältöjen kääntämi-
seen, tekstittämiseen ja kuvailutulkkaukseen. 
Tekoälyä hyödyntävät ratkaisut avaavat eri 
kieliryhmille sekä kuulo- ja näkövammaisille 
nykyistä yhtäläisemmät mahdollisuudet osal-
listua julkiseen keskusteluun ja seurata ajan-
kohtaista tiedonvälitystä.

TARJOA KESÄTYÖTÄ 
VAMMAISELLE NUORELLE! 
101 kesäduunia -kampanjassa Vamlas ja 
kumppanit haastavat työnantajat mukaan 
tarjoamaan kesätöitä nuorille, joiden on 
muita vaikeampi päästä työelämään. Tavoit-
teena on löytää ainakin 101 kesätyöpaikkaa.  

Kampanjaan osallistuvat muun muassa 
Linnanmäki, Varma, Espoon kaupunki ja 
4H-yhdistykset, jotka haastavat videoilla 
lisää työnantajia mukaan. Videot löytyvät  
osoitteesta www.vamlas.fi/101kesaduunia/.

YLE KEHITTÄÄ SAAVUTETTAVUUTTAAN 
TEKOÄLYLLÄ

Vaikka laskiainen meni jo, 
nyt on lupa syödä pullaa! 
Mantelimassalla, hillolla 

tai pelkällä kermavaahdolla.

K U U K A U D E N 
M A K U
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Yrittäjyys työttömyysaikana

Työttömänä aloitettu yritystoiminta ei enää 
estä työttömyysetuuden saamista ensim-
mäisten neljän kuukauden aikana, mutta 
toiminnan tulot sovitellaan työttömyys-
etuuden kanssa. 

Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivu-
toimisuutta arvioidaan jatkossa vasta neljän 
kuukauden kuluttua toiminnan aloittamises-
ta.

Yrittäjän sairauspäivärahan 
omavastuuaika lyheni

YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan 
omavastuuaika on lyhentynyt neljästä yh-
teen päivään. YEL-vakuutuksen on kuitenkin 
oltava voimassa sairastumispäivänä.

Työterveyshuollon korvauksia 
myös yksityisiltä tuottajilta

Yrittäjä voi nyt saada omista työterveyshuol-
lon kustannuksistaan suorakorvauksen ter-
veyskeskusten lisäksi myös yksityiseltä pal-
veluntuottajalta, jos tämä on tehnyt asiasta 
sopimuksen Kelan kanssa.

Kuntoutustuki ei enää estä

Työterveyshuollon korvauksia voidaan vuo-
den alusta alkaen maksaa myös yrittäjille, 
jotka ovat kuntoutustuella tai määräaikaisel-
la tapaturmaeläkkeellä.

Yritysuomi.fi on nyt vain suomi.fi

Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosio on nyt 
julkaistu, ja se korvaa aiemmin käytössä ol-
leen Yritys-Suomi-sivuston.

Muutoksia 
yrittäjille
vuonna 2018

Näkövammaisten liiton  
työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut tavoittaa puhelimitse 
soittamalla NKL:n vaihteeseen 09 396 041 
ja pyytämällä  yhdistämään työelämäpal-
veluihin. Yrittäjyysasioissa sinua palvele-
vat NKL:n yrittäjyysneuvojat Jaana Argil-
lander ja Hanna Karesjoki.

Lisätietoa www.nkl.fi/tyo

Taru Tammi, Näkövammaisten liiton työ-
elämäasiantuntija:

– Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli 
voimaan 1.1.2018 alkaen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että työttömän työttömyys-
päivärahan tai työmarkkinatuen tasoa leika-
taan 4,65 prosenttia seuraavan noin kolmen 
kuukauden ajan, mikäli aktiivisuusedellytys 
ei täyty.

Aktiivimalli ei kuitenkaan koske henkilöä, 
joka saa vammaistukea, työkyvyttömyys- 
tai osatyökyvyttömyyseläkettä tai joka on 
hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa 
siitä päätöstä. 

Jos henkilöllä on maksussa vammaistuki 
tai joku edellä mainituista eläkkeistä, hänen 
kannattaa ilmoittaa siitä viipymättä työt-
tömyysetuuden maksajalle eli Kelalle tai 
työttömyyskassalle. Ilmoittamalla vammais-
tuestaan tai eläkkeistään maksajalle heti var-
mistaa, ettei päädy aktiivisuusedellytysten 
seurannan piiriin ja eikä työttömyysturvan 
maksuihin tule epäselvyyksiä. Vuoden 2018 
alkaessa työttömyysturvaa saavilla henkilöil-
lä ensimmäiset etuuden alentamista koske-
vat päätökset annetaan käytännössä huhti-
kuussa 2018. 

Miten aktiivimalli vaikuttaa 
vammaisiin työnhakijoihin?

Julkisuudessa on ollut keskustelua myös 
niin sanottujen työttömien aktiivisesta työn-
hakupakosta. Tämä ei ole vielä voimassa 
oleva laki eikä hallitus ole vielä edes antanut 
lakiesitystä eduskunnalle.

Varsinainen aktiivimalliin ja työttömyys-
turvaan liittyvä asiantuntemus on työttö-
myysturvaa maksavassa työttömyyskassassa 
ja Kelassa. Näkövammaisten liiton työelämä-
palvelut neuvoo kuitenkin mielellään myös 
näissä asioissa ja selvittää, mikäli työttö-
myysturvaan ja sen maksuun liittyy jotain 
epäselvyyksiä.       

Kysy asiantuntijalta

Jos työttömän aktiivisuusedellytys ei täyty, päivärahaa tai 
työmarkkinatuen tasoa leikataan. Mutta koskeeko tämä myös 
vammaisia työnhakijoita?

K
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S uomalais-venäläinen Alina Tomnikov tu-
lee vastaan vähän kaikkialla. Hän on Pu-
tous-sketsisarjan Kikka Vaara, hänet on 

nähty Downshiftaajissa, Nymfeissä ja Robassa 
ja elokuvan puolella muun muassa Aku Louhi-
miehen Tuntemattomassa sotilaassa, Mielensä-
pahoittajassa ja Röllissä. Suomen lisäksi hän on 
tehnyt uraa myös Venäjällä Jekaterina-televisio-
sarjassa. Lisäksi Tomnikov on näytellyt muun 
muassa Kansallisteatterissa ja Ryhmäteatterissa.

Ja nyt Alina Tomnikov on kymmenosaisen ko-
mediasarjan sokea Donna.

Kysymykseen, mistä Donna-sarja kertoo, näyt-
telijä vastaa:

– Nuoresta aikuisesta naisesta, joka ei koskaan 
ole ollut yksin ja joka yllättäen tulee jätetyksi 
pitkästä parisuhteesta  ja jonka elämä menee 
uusiksi, mutta joka kuitenkin kääntää tilanteen 
voitokseen. Donna jää asumaan vanhaan oma-

Oman elämänsä 
sankari Donna

T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A T  Production House Oy ja Lauri Laukkanen

Alina Tomnikov tutustui 
sokeuteen vasta saatuaan kutsun 
Donna-sarjan koekuvauksiin.

– Kokemus opetti minulle paljon 
läsnäolon tärkeydestä, hän 
sanoo.
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kotitaloon, oppii tuntemaan itsensä ja sen, 
kuka hän on ja ymmärtää, että hänellä on 
edelleen mahdollisuuksia.

Donna ei siis ole sarja sokeasta naisesta.
– Sokeus sinällään ei määrittele Donnaa ja 

se juuri on siistiä sarjassa. Donna on käsitel-
lyt sokeutensa ja on sinut sen kanssa, Tom-
nikov sanoo.

Hän samaistuu Donnaan, koska on itse 
blondi venäläinen, itkee ja nauraa vuorotel-
len, huitoo puhuessaan käsillään ja näyttää 
tunteensa avoimesti. Vähän erilainen siis, ja 
sellainen, johon helposti liitetään stereoty-
pioita. Niinhän sokeidenkin kohdalla usein 
tehdään.

Donna-sarja on hurtti ja epäkorrekti eikä 
siinä nosteta sokeutta millään tapaa jalustal-
le, säälistä tai erityiskohtelusta puhumatta-
kaan. Donna sekoilee ja säätää ja saa välillä 
osakseen töykeää kohtelua, kuten kuka ta-
hansa. Säätäminen ei johdu Donnan sokeu-
desta, vaan hänen persoonastaan.

Oppia oikeilta sokoilta

Tomnikovin mukaan sokeutta annostellaan 
sarjassa sopivasti vähän kerrallaan, mutta 
pitkin matkaa. Illuusio sokeudesta syntyy 
osittain silmistä, joissa Alina Tomnikovilla on 
sumentavat piilolinssit. 

Heti saatuaan kutsun sarjan koekuvauk-
siin hän soitti Näkövammaisten liittoon. Hän 
kertoo, että ei olisi ikinä osannut niin luonte-
vasti näytellä Donnan roolia, ellei olisi saanut 
apua kahdelta nuorelta sokealta naiselta, joi-
den luokse hänet ohjattiin.

– He avasivat ihan käsittämättömän roh-
keasti omaa elämäänsä, Alina Tomnikov sa-
noo.

– Tapasin heidät useamman kerran, minkä 
lisäksi kävin Näkövammaisten liiton Iiris-kes-
kuksessa tapaamassa vielä kolmatta nuorta 
sokeaa mimmiä.

Heiltä kaikilta Tomnikov sai käsityksen 
siitä, miten sokea käyttää esimerkiksi iPho-
ne-puhelinta tai pistekirjoitusta tai millaista 
on kulkea valkoinen keppi kädessä liiken-
teen seassa Helsingin kaduilla.

– Muistan ikuisesti, kun kävelin silmät pei-
tettynä ja valkoinen keppi kädessä yhden 
heistä kanssa. Oli suorastaan pakahduttava 
kokemus kävellä Rautatieaseman läpi. Kaikki 
ne äänet ja hajut! Ja Kalliossa kävellessäm-
me satoi kaatamalla. Miten äänet kimpoilivat 
seinistä ja autot suhahtelivat ohi!

Hän vieraili myös Pengerkadun Sokeain-
talossa. 

Ilman näitä kokemuksia Alina Tomnikov ei 
olisi uskaltanut tehdä Donnaa niin kuin teki.

Tutkimustyö oli tarpeen, sillä Tomnikovilla 
ei ollut aikaisempaa kosketusta näkövam-
maisiin. Hänen käsityksensä sokeudesta pe-
rustuivat lähinnä televisiosarjoihin ja eloku-
viin ja muutamiin satunnaisiin kohtaamisiin.

Piilolinssien takia 
Tomnikov ei nähnyt 
kertaakaan, miltä 
Donnan vaatteet 
näyttivät.

– Tajusin esimerkiksi, että sokeat eivät vain 
tuijota yhteen kohteeseen niin, että silmät 
eivät liiku ollenkaan. Niinhän Al Pacino te-
kee Naisen tuoksu -leffassa, mikä sinänsä on 
ihana elokuva.

Rakas rooli

Donnan kuvausten aikana Alina Tomnikov 
laittoi ennen roolivaatteiden pukemista sil-
miin piilolinssit, jotka sumensivat myös oi-
keasti näön. Eläytyminen Donnan hahmoon 
oli siis myös tällä tavoin konkreettista: Hän 
ei nähnyt kuvausten ruokatauoilla, mitä lau-
tasella on, vaan tiiraili sitä sentin päästä ja 
tarkasteli taskulampun avulla.

Illalla viimeiseksi hän otti linssit silmistään. 
– En itse asiassa nähnyt kertaakaan, miltä 

esimerkiksi Donnan vaatteet näyttivät, hän 
sanoo.

– Mutta rakastin sitä roolia. Se opetti mi-
nulle paljon läsnäolon tärkeydestä ja toisen 
kuuntelemisesta.

Hän kertoo, että Donnan roolin tekeminen 
muutti hänen käsityksiään näkövammaisuu-
desta.

– Todellakin. Eivät kaikki sokeat ole hiljai-
sia tai vaikkapa siistejä, koska eivät muuten 
löytäisi mitään tavaroitaan. Sokeus on yksi 
osa ihmistä, mutta se ei määrittele häntä, jos 
ei anna sen määritellä. Sokeat ihmiset ovat 
selviytyjiä ja itsenäisiä. 

Alina Tomnikov kertoo, että hänessä ja 
Donnassa on paljon samaa, mutta erojakin 
löytyy. Molemmat puhuvat paljon ja in-
nostuvat herkästi, mutta siinä missä Donna 
pystyy kääntämään ahdistuksen ja suuren 
surun jopa aggressiiviseksi energiaksi, Alina 
Tomnikovilta se ei välttämättä onnistu.
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– Pidän itseäni höpönä sekoilijana, joka 
kiihtyy nopeasti nollasta sataan, mutta välil-
lä vetää ihan mustiin. 

Menestys tulee ryppäissä

Juuri nyt Alina Tomnikovilla menee amma-
tillisesti lujaa. Menestyksensä edessä hän on 
kuitenkin nöyrä ja realistinen.

– On jännää, miten asiat tapahtuvat ryp-
päissä. Aivan kuin kioskilla, jossa asiakkaat 
tulevat ryppäissä eivätkä yksitellen.

Hän kertoo, että suurin osa televisiossa 
nyt meneillään olevista produktioista ovat 
jo päättyneet. On osittain sattumaa, että ne 
tulevat ulos yhtä aikaa. Maaliskuun puolivä-
lissä Ylen TV2:lla alkaa myös uusi, erityisesti 
nuorille naisille suunnattu matkailusarja, 
Alina idässä, jossa Alina Tomnikov reissaa 
Itä-Euroopan maissa.

Tammikuun lopussa tuli ensi-iltaan Chee-
kistä kertova elokuva Veljeni vartija, jossa 
Alina Tomnikovilla on rooli.

– Olen todella kiitollinen näistä upeista 
proggiksista, joissa olen saanut olla mukana 
ja uskon, että en ikinä tule kadottamaan sitä 
vilpitöntä ihmetystä jokaisesta roolityöstä, 
jonka olen saanut.

Tämän hetken töistään Alina Tomnikov 
paljastaa, että meneillään ovat kahden 
tv-sarjan kuvaukset, joista hän ei sen enem-

pää voi vielä kertoa. Ja tietenkin supersuo-
sittu Putous.

Hän haluaisi tehdä töitä myös Venäjällä, 
jossa hänellä on agentti. Alina Tomnikovin 
isä on kotoisin Pietarista ja hän on ylpeä Ve-
näjälle ulottuvista juuristaan.

– Tuntuu aina upealta puhua venäjää ja 
käydä siellä, mutta asun mielelläni Suomes-
sa. Venäjä ei ole minulle politiikkaa, vaan 
subjektiivinen asia. 

Näyttelijäntyöhön liittyvistä haaveista Ali-
na Tomnikov nostaa esille erityisesti yhden. 
Hän haluaisi päästä vaikuttamaan tulevaan 
roolihahmoonsa jo käsikirjoitusvaiheessa, 
kun hahmo on vielä kehitteillä. Tomnikovia 
kiehtoo varsinaisen näyttelijäntyön lisäksi 
myös kaikki muu, mikä vaikuttaa itse lop-
putulokseen: itse tarina, kuvaus, leikkaus, 
valaistus.

Näytteleminen pitää kiireisenä ja aikatau-
luttaa Alina Tomnikovin elämää, mutta mah-
tuu siihen muutakin. Hän nauttii brunsseilla 
käymisestä ja lukee paljon, itse asiassa joka 
ilta, vaikka tulisi miten myöhään kotiin.

– Poikakaverin kanssa varataan välillä ho-
tellihuone Helsingissä. Se on tosi ihanaa, 
nautitaan puhtaista lakanoista ja aamiaises-
ta, Alina Tomnikov sanoo.      

Donna julkaistaan YLE Areenassa kuvailu
tulkattuna 19.2. alkavalla viikolla.

Venäjä ei ole minulle 
politiikkaa vaan  
subjektiivinen asia.



16 172/20182/2018

Älypuhelin on 
arjen linkkuveitsi

T E K S T I  Tuukka Ojala
K U V A T  Aatu Komsi

Älypuhelin on näkövammaiselle verraton apuväline. Se 
voi toimia muun muassa Daisy-soittimena, sanelimena, 
navigaattorina, skannerina ja setelitunnistimena. Vain 
kekseliäisyys on rajana.

T ämän hetken älypuhelinmarkkinoi-
ta hallitsee muutama eri puhelin-
valmistaja. Yksi suosituimmista on 

Apple iPhone-puhelimillaan. Muita suosit-
tuja valmistajia ovat esimerkiksi Samsung 
ja Huawei, joiden puhelimissa käytetään 
Googlen kehittämää Android-ohjelmistoa. 
Näitä puhelimia kutsutaankin usein yhtei-
sesti Android-puhelimiksi, sillä ne toimivat 
valmistajasta riippumatta jokseenkin samal-
la tavalla.

Älypuhelinten hinnat vaihtelevat sadasta 
eurosta yli tuhanteen euroon. Hintaluokkien 
erot näkyvät usein puhelimen varustelussa: 
Kalliimmissa puhelimissa on usein isompi 
näyttö ja parempi kamera, minkä lisäksi ne 
ovat halvempia kilpakumppaneitaan nope-
ampia. 

Aivan halvimmat älypuhelimet ovat poik-
keuksetta Androideja. Halvin iPhone-malli, 
iPhone SE, on noin kolmen sadan euron hin-
tainen, ja sekin on ominaisuuksiensa ja suo-
rituskykynsä puolesta useimmille käyttäjille 
täysin riittävä.

Mutta mikä näistä vaihtoehdoista sitten 
kannattaisi valita? Näkövammaiselle käyt-
täjälle merkittävin peruste puhelimen valin-
taan on oma näkötilanne.

Ruudunluku ääneen

Sekä iPhonessa että Android-puhelimissa 
on sisäänrakennettu ruudunluku- ja suuren-
nusohjelma, jonka kanssa voi käyttää myös 
langatonta pistenäyttöä.

iPhonen Voice Over-ruudunlukuohjelma 
on kuitenkin kilpakumppaneitaan kehitty-
neempi: siinä on muun muassa sisäänraken-
nettu tuki tekstin kirjoittamiseen pistekirjoi-
tuksella. 

Androidin ongelma on lisäksi käyttökoke-
muksen vaihtelevuus eri valmistajien välillä. 
Koska valmistajat voivat tehdä puhelimis-
taan juuri mieleisensä näköisiä, ovat jotkut 

Älypuhelimissa on 
valtava joukko  
vaihtoehtoisia 
kirjoitustapoja.

K u m p i  s o p i s i  m i n u l l e : 
Android vai iPhone?

Android
+ Saatavana erilaisia malleja 
+ Osa malleista halvempia kuin 

iPhone
- iPhonea puutteellisempi ruudun-

lukuohjelma
- Melko vähän apuvälinesovelluksia, 

ei kunnollista tukea pistekirjoituk-
selle

- joillekin malleille julkaistaan päivi-
tyksiä vähän tai ei ollenkaan

iPhone
+ Runsaasti apuvälinesovelluksia
+ Tukea saa lähes mistä tahansa
+ Päivitetään vuosienkin päästä
- Eri mallit eivät eroa merkittävästi 

toisistaan
- Korkeahko hinta (noin 300 eurosta 

ylöspäin)
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jättäneet – vahingossa tai tahallaan – saavu-
tettavuusominaisuudet pois tai hankalasti 
käytettäviksi. Uuden Android-puhelinmallin 
toimivuus voi siis olla käytännössä mitä ta-
hansa. Nämä ongelmat tosin koskevat erityi-
sesti sokeita käyttäjiä.

Heikkonäköiselle käyttäjälle, jonka ei tar-
vitse käyttää ruudunlukuohjelmaa, Android 
on oivallinen valinta.

Napauta ja pyyhkäise

Useimmissa älypuhelimissa on vain muuta-
ma painike, joita käytetään esimerkiksi virran 
kytkemiseen, näytön lukituksen avaamiseen 
tai äänenvoimakkuuden säätämiseen. Kaikki 
muu puhelimen ohjailu tapahtuu kosketus-
näytön avulla. 

Suurin ero perinteiseen näppäinpuheli-
meen onkin siinä, että kaikkea näytöllä nä-
kyvää voi koskettaa, joten erilaisia nuolinäp-
päimiä ei tarvita. Sokealle tämä tarkoittaa 
sitä, että näytön sisältöä voi tutkia juuri siten 
kuin se on näytölle aseteltu. Puhelimen ruu-
dunlukuohjelma ilmoittaa sormen alla ole-
van kohteen nimen.

Kun näyttöä napauttaa kahdesti, käynnis-
tyy viimeksi kosketettu kohde. Näyttöä voi 
myös pyyhkiä sivuttaissuunnassa yhdellä 
sormella vasemmalta oikealle tai oikealta 
vasemmalle, jolloin kohteita voi selailla sa-

maan tapaan kuin näppäinpuhelimen nuo-
linäppäimillä.

Vaihtoehtoiset kirjoitustavat

Merkittävin älypuhelimen kanssa opittava 
uusi taito on kirjoittaminen. Vanhanmallisen 
numeronäppäimistön tilalle on tullut valtava 
joukko uusia kirjoitustapoja.

Tekstiä voi kirjoittaa puhelimen näytölle 
ilmestyvällä, minikokoista tietokoneen näp-
päimistöä muistuttavalla näppäimistöllä, sen 
voi sanella ääneen, tai iPhone-puhelimissa 
tekstiä voi kirjoittaa pistekirjoituksella suo-
raan puhelimen näytölle ilman lisälaitteita.
Halutessaan puhelimeen voi myös liittää 
erillisen langattoman näppäimistön tai pis-
tenäytön, jonka kirjoitusnäppäimillä tuottaa 
tekstiä.

Sekä iPhone- että Android-puhelinten 
sanelutoiminnot ymmärtävät suomea. Esi-
merkiksi tekstiviestin voi lukea puhelimelle 
ääneen – välimerkkeineen päivineen. Sane-
lusta poimittu teksti ei kuitenkaan ole aina 
virheetöntä, joten korjailemisen sijaan pi-
dempien tekstien kirjoittamiseen on syytä 
käyttää jotakin muuta kirjoitustapaa.

Puhelimella kirjoitettavan pistekirjoituk-
sen pääperiaatteet ovat aivan samat kuten 
pistekirjoituskoneessakin. Puhelin asetetaan 
käsien väliin vaakatasoon näyttö poispäin, 

Be My Eyes

Be My Eyes on sovellus, jolla 
näkövammainen käyttäjä 
voi pyytää apua vapaaeh-
toisten avustajien verkostol-
ta. Sovellus ottaa videopu-

helun satunnaiseen vapaaehtoiseen, ja 
käyttäjä voi pyytää tätä kertomaan, mitä 
puhelimensa kamerassa näkyy.

Maailmanlaajuisesti Be My Eyes -ver-
kostossa on yli 100 000 vapaaehtoista, ja 
apua saa hyvin myös suomeksi.

Be My Eyes on saatavana sekä iPhone- 
että Android-puhelimiin.

jolloin vasemman käden sormien alle jää 
näytön vasen puoli ja oikean käden sormien 
alle näytön oikea puoli. Vasemman käden 
etusormella, keskisormella ja nimettömällä 
ovat pisteet 1, 2 ja 3, oikealla kädellä puoles-
taan pisteet 4, 5 ja 6. Pisteitä tuotetaan na-
pauttamalla näyttöä eri pisteitä vastaavilla 
sormilla. Esimerkiksi s-kirjain kirjoitettaisiin 
vasemman käden keskisormella ja nimettö-
mällä ja oikean käden etusormella.

Lisäsovellukset ostetaan

Paketista vedettyinä älypuhelimet eivät osaa 
tehdä vielä kovinkaan ihmeellisiä asioita. 
Kalenteri, sähköposti, verkkoselain, sanelin 
ja muut perustoiminnot ovat toki valmiina, 
mutta esimerkiksi näkövammaisten arkea 
helpottavia apuvälinetoimintoja ei puheli-
mista juuri löydy. Tässä piileekin yksi älypu-
helinten suurimmista voimavaroista: niihin 
voi hankkia lisää toimintoja eli sovelluksia 

Seeing AI

Seeing AI on varsinainen 
joka paikan työkalu. Yksiin 
kuoriin on pakattu kaksi 
erilaista tekstintunnistajaa, 
setelitunnistin, värintunnis-

tin, valontunnistin sekä koko 
joukko muita, kokeellisia ominaisuuksia.

Erityisen hyödyllinen on ”short text” 
-nimellä kulkeva reaaliaikainen tekstin-
tunnistus. Tässä tilassa ohjelma lukee 
ääneen näkemänsä tekstin heti kun sel-
laista on kameran kautta havaittavissa. 
Tällä ominaisuudella vilkaisee kätevästi 
vaikkapa tuotepaketin etiketin.

Sovellus osaa tunnistaa myös suomen-
kielistä tekstiä, mutta valitettavasti itse 
ohjelmaa ei olla käännetty suomeksi.

Seeing AI on saatavana ainoastaan 
iPhoneen.

BlindSquare

BlindSquare on näkövam-
maisen liikkujan apuväline, 
joka paikantaa käyttäjän 
sijainnin puhelimen GPS:n 
avulla. Yksinkertaisimmil-

laan sovellus selostaa käyttäjälleen ym-
päristön maamerkkejä, esimerkiksi liik-
keiden nimiä ja katujen risteyksiä.

Ohjelmaan voi myös tallentaa omia 
paikkoja, jolloin ne luetaan samaan ta-
paan kuin valmiina löytyvät paikat. Jos 
BlindSquareen asettaa osoitteen, kertoo 
ohjelma säännöllisesti etäisyyden koh-
teeseen sekä sen sijainnin kellotaulun 
mukaan. Jos käyttäjä eksyy, osaa Blind-
Square kertoa hänen nykyisen sijaintinsa 
lähimmän kadunkulman tarkkuudella.

BlindSquare ei silti ole navigaattori. 
Sen käyttö edellyttää jonkinlaista paikal-
listuntemusta, mutta sokealle liikkujalle 
se on erinomainen apu ympäristön ku-
vailuun ja paikkojen merkitsemiseen.

BlindSquare on saatavana ainoastaan 
iPhoneen.

Ensimmäinen napautus 
lukee sormen alla olevan 
kohteen tekstin ääneen ja 
sen jälkeen tuplanapautus 
käynnistää sen.
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J ärjestötoimintaa Gunilla Löfman ei jät-
tänyt taukonsa aikana, mutta näkökul-

ma vaihtui.
Gunilla tapasi Maailman Sokeain Unionin  

WBU:n yleiskokouksessa Bangkokissa vuon-
na 2012 Senegalin näkövammaisten liiton 
pääsihteerin, Moussa Thiaren. Kuultuaan 
senegalilaisten näkövammaisten heikosta 
asemasta hän päätti ryhtyä tukemaan Sene-
galin liittoa varsinkin näkövammaisten opis-
kelijoiden tiedonsaannin parantamiseksi.

Vuosien varrella Gunilla on vapaaehtois-
työnä ja monien yhteisöjen tukena pitänyt 
yhteyttä ja jakanut järjestötyön kokemus-
taan senegalilaisten hyväksi. Maahan on 
syntymässä vähitellen näkövammaisten kir-
jastopalveluja. Valtiovaltaa painostetaan ra-
tifioimaan Marrakeshin sopimus, jotta ulko-
mailla tuotettujen äänikirjojen jakelu maan 
näkövammaisille tulisi mahdolliseksi.

Thiare on vieraillut kahdesti Suomessa 
tutustumassa Näkövammaisten liiton tie-
donsaantipalveluihin ja järjestöjen toimin-
taan. Saamalleen tiedolle hänellä on paljon 
käyttöä, sillä Thiare on paitsi liittonsa tuleva 
puheenjohtaja, myös maan vammaisliit-
tojen kattojärjestön pääsihteeri ja Afrikan 
ranskankielisten maiden osalta Marrakeshin 

Puheenjohtaja Löfman avasi 
yhteistyön Senegaliin

sopimuksen ratifiointia ja toimeenpanoa 
edistävä koordinaattori. 

– Vahvaa liittoa ja kansainvälisiä kontak-
teja tarvitaan. Monet YK:n vammaisten oi-
keuksien yleissopimuksen oikeudet ovat 
vielä toteutumatta eivätkä vammaiset tiedä 
omista oikeuksistaan, Thiare totesi NKL:ssa 
käydessään.        

Vuosina 2006–2011 ruotsinkielisten näkövammaisten 
liittoa, Förbundet Finlands Svenska Synskadadea, johtanut 
Gunilla Löfman palasi nyt liittonsa puheenjohtajaksi.

Voice Dream Reader

Voice Dream Reader on so-
vellus kirjojen lukemiseen. 
Sillä onnistuu niin kopio-
suojaamattomien e-kirjojen 
kuin Celian äänikirjojenkin 

lukeminen. Kirjat voi ladata 
puhelimeensa suoraan verkosta, esimer-
kiksi Celianetistä.

Toiston nopeus on vapaasti säädet-
tävissä, ja e-kirjojen lukuun on tarjol-
la useita eri puheääniä. Käytännössä 
VoiceDream Reader on monipuolisempi 
ja käyttäjäystävällisempi vaihtoehto Ce-
lia-kirjaston Pratsam Reader -sovelluksel-
le.

Voice Dream Reader on saatavana sekä 
iPhone- että Android-puhelimiin.

puhelimen omasta sovelluskaupasta. 
iPhonessa kaupan nimi on App Store, 

Android-puhelimissa puolestaan Google 
Play. Sovellukset maksavat alle eurosta muu-
tamaan kymmeneen euroon, ja osa on ko-
konaan ilmaisia.

Pankkiasiat taskussa

Lähes jokainen suomalainen pankki on teh-
nyt oman mobiilisovelluksen pankkiasioiden 
hoitamiseen. Niiden avulla voi tarkistaa näp-
pärästi tilinsä saldon, tehdä rahansiirtoja se-
kä omien että muiden tilien välillä ja maksaa 
paperilaskuja viivakoodin avulla.

Siirrot onnistuvat nykyisin useiden pank-
kien välillä kännykkänumeron perusteella, 
joten jos käteistä ei ole mukana, voi kaverille 
jääneen kahvivelan maksaa kätevästi pois 
ilman kömpelöitä IBAN-tilinumeroitakin.

Älypuhelinten pankkitoiminnoista on hyö-
tyä erityisesti Nordean asiakkaille kahdesta 
syystä. Nordea on korvaamassa paperiset 
avainlukulistansa puhelimeen asennettaval-
la tunnuslukusovelluksella, joten älypuheli-
mellisen asiakkaan ei tarvitse enää käyttää 
paperisia pistelistoja.

Lisäksi iPhone-puhelimiin on sisäänra-
kennettu ominaisuus, jolla ne voivat toimia 
käyttäjänsä pankikorttina. Puhelinta voi siis 
vilauttaa lähimaksupäätteelle samaan ta-
paan kuin lähimaksamista tukevia pankki-
kortteja. Suomessa ainoa tätä ominaisuutta 
tukeva pankki on Nordea. 

WhatsApp

WhatsApp on kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan viestit-
telysovellus, jonka käyttäjät 
voivat lähettää toisilleen 
maksutta teksti-, kuva-, vi-

deo- ja ääniviestejä.
Keskusteluja voi myös käydä usean 

käyttäjän ryhmässä. Tämä toiminto on 
erityisen käyttökelpoinen vaikkapa per-
heenjäsenten tai harrastus porukan kes-
ken.

WhatsApp on saatavana sekä iPhone- 
että Android-puhelimiin.

Tässä tapauksessa Android tosin vetää 
pidemmän korren, sillä sille on saatavana 
useampien pankkien mobiilimaksupalvelui-
ta.         

Puhelinta voi käyttää 
myös pankkikorttina 
kaupan kassalla.

T E K S T I  Timo Kuoppala
K U V A  Marika Mäkinen
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ILMOITUK SET

Oikaisut

Henkilön nimi väärin

Airuen numerossa 1/2018 
VR:n palvelun kehityspääl-
likön Pia-Mari Sotavallan 
sukunimeksi oli kirjoitettu 
virheellisesti Sortavalta. Vir-
he on korjattu lehden verk-
koversioon.

Kokoukset

Kanta-Hämeen 
Näkövammaisten 
kevätkokous 22.3.

Kanta-Hämeen Näkövam-
maiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään 
to 22.3. klo 17.30 Näkövam-
maisten toimintakeskukses-
sa, os. Brahenkatu 21, 13130 
Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Kahvitar-
joilu klo 17.

Tervetuloa!
Hallitus

Pohjanmaan 
Näkövammaisten 
kevätkokous 28.3.

Pohjanmaan Näkövammai-
set ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous ke 28.3. klo 12 
Hotelli Cumuluksessa (Kaup-
pakatu 10, Seinäjoki). Kahvi-

tarjoilu klo 11.
Kokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntöjen ke-
vätkokoukselle määräämät 
asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Pohjois-Kymen 
Näkövammaisten 
kevätkokous 14.3.

Pohjois-Kymen Näkövam-
maiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään 
14.3. klo 13 osoitteessa Sal-
pausselänkatu 30, Kouvola. 
Sisäänkäynti pihan puolelta. 

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset ja muut 
esille tulevat asiat. 

Hallitus toivottaa kaikki 
jäsenet tervetulleiksi ko-
koukseen. Ennen kokouksen 
alkua n. klo 12.30 juomme 
aloituskahvit ja kuulemme, 
mitä Olli Koverola kertoo 
puhelimien sovelluksista.

Porvoon seudun 
Näkövammaisten 
kevätkokous 22.3.

Porvoon seudun Näkövam-
maisten kevätkokous pi-
detään to 22.3. klo 13 Ka-
jutanissa, os. Jokikatu 33 E 
1. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Näkövammaisten 
kirjastoyhdistyksen 
vuosikokous 19.3.

Näkövammaisten kirjasto-
yhdistyksen vuosikokous 
pidetään 19.3. klo 16.30 Nä-
kövammaisten liiton tiloissa 
kokoushuone Mathildassa.

Vuosikokouksen kahvitar-
joilu alkaa kello 16. Kokouk-
sessa äänivaltaisia ovat vain 
jäsenmaksunsa maksaneet 
jäsenet.

 Hallitus

Kurssit,  leirit

Rottinkikurssi Lepolassa 
14.–16.3. 

Päijät-Hämeen Näkövam-
maiset ry järjestää rottin-
kikurssin Loma- ja kurssi-
keskus Lepolassa ke–pe 
14.–16.3. Kurssi alkaa ke klo 
10 ja päättyy pe klo 14. Oh-
jaajana Ari Korhonen. Sa-
maan aikaan järjestettävän 
muovipärekurssin ohjaajana 
Raimo Larjoranta.

I lmoit tautumiset  7. 3. 
mennessä  Ari l le,  puh. 
040 861 6519. Ilmoita sa-
malla mitä haluaisit tehdä, 
niin saamme hankittua 
tarvittavat materiaalit. Ma-
teriaalikustannukset peri-
tään kurssin yhteydessä,  
työkalut tuonet itse. Osal-
listumismaksu 10 e/hlö 
maksetaan kurssipaikalla. 

Vieraileva kolumnisti

Ensimmäiset talviparalympialaiset jär-
jestettiin vuonna 1976 Ruotsissa Örn-

skölds vikissä. Tuolloin lajeina olivat maas-
tohiihto ja alppihiihto amputoiduille ja 
näkövammaisille urheilijoille. Suomi sai ki-
soista yhteensä 22 mitalia, joista kahdeksan 
oli kultaista.

Vuoden 1980 kisoihin tuli uutena lajina 
kelkkailu, vuonna 1984 kelkkahiihto ja nyt ki-
soihin saivat osallistua myös CP-vammaiset. 

Ensimmäistä kertaa samoilla suorituspai-
koilla talviolympialaisten kanssa kilpailtiin 
Ranskan Albertvillessä vuonna 1992. Lajeina 
olivat alppihiihto, maastohiihto ja ampuma-
hiihto, joista viimeksi mainittuun myös näkö-
vammaiset osallistuivat ensimmäisen kerran. 
Nykyisiä talviparalympialajeja ovat alppihiih-
to, ampumahiihto, kelkkajääkiekko, lumilau-
tailu, maastohiihto ja pyörätuolicurling. 

Suomalaismenestys talvilajeissa on ollut 
erinomaista. Kolmissa ensimmäisissä kisoissa 
Suomi sijoittui mitalitilastossa aina kolmen 
parhaan joukkoon. 1990-luvulla ja vielä vuo-
den 2002 kisoissa Salt Lake Cityssä Suomi 
pysyi mitalikannassa. Ensimmäisen kerran 
ilman mitaleita Suomi jäi vuonna 2006 To-
rinossa ja kaksissa seuraavissa kisoissa tuo-
misina on ollut vaivaiset kolme mitalia. Sots-
hissa Suomi oli mitalitilastossa 16. 

Näkövammaishiihtäjät olivat mukana 
ensimmäistä kertaa kisoissa 1980 Geilossa. 
Silloin jäätiin mitaleiden ulkopuolelle, mutta 
sen jälkeen niitä alkoikin sadella. Näkövam-
maisten naisten huima menestys huipentui 
Naganossa 1998, jossa suomalaishiihtäjät ot-
tivat historiallisen kolmoisvoiton viidellä ki-
lometrillä. Vielä Salt Lake Cityn kisoissa tuo-

tiin kotiin kolme mitalia, mutta sen jälkeen 
näkövammaishiihtäjät eivät ole saavuttaneet 
mitaleita. 

Mikäli maastohiihdossa aikoo jatkossa 
kilpailla kärjessä ja menestyä, vaaditaan am-
mattimaista otetta harjoitteluun. Valitetta-
vasti näkövammaishiihtäjiä ei ole viime vuo-
sina saatu rekrytoitua tarpeeksi lajin pariin.

Suurin haaste tulevaisuudessa on löytää 
ne potentiaaliset nuoret urheilijat, joilta löy-
tyy lahjakkuutta, intoa kovaan harjoitteluun 
ja resurssit tuloksen tekemiseen. Uran alku-
vaiheessa myös perheen kokonaisvaltainen 
tuki on korvaamaton.      

Joka kolmannessa Airuessa on vieraileva 
kolumnisti. Tällä kertaa se on entinen VAU:n 
kilpa ja huippuurheilun toimialapäällikkö 
Hannele Pöysti

Tuleeko maastohiihdosta 
enää mitaleja?
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Osallistuja varaa itse majoi-
tuksen ja ruokailut suoraan 
Lepolasta, puh. 03 756 1521, 
0400 409 342. Tervetuloa!

Käsityökurssi Lepolassa 
14.–16.3.

Päijät-Hämeen Näkövam-
maiset ry järjestää käsityö- 
ja askartelukurssin ke–pe 14. 
–16.3. Loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa. Kurssi alkaa ke 
klo 10 ja päättyy pe klo 14. 
Ohjaajana Sanna Tynkky-
nen.

I lmoit tautumiset  7. 3. 
mennessä Sannalle, puh. 
040 594 2760. Kerro ilmoit-
tautumisen yhteydessä, 
mitä olisit kiinnostunut te-
kemään.

Kurssimaksu 10 e/hlö 
maksetaan kurssipaikalla. 
Samalla kurssimaksulla voit 
osallistua myös rottinki- ja 
muovipärekurssille. Lisäksi 
kurssilaiset maksavat käyt-
tämänsä raaka-aineet.

Tarvitsemansa Lepolan 
majoitus- ym. palvelut kurs-
silaiset varaavat ja maksa-
vat itse, os. Lepola / puh. 
03 756 1521, 050 576 9443. 

Tervetuloa!

Grundkurs i punktskrift 

Gemenskap, underhållning 
eller ett nyttigt verktyg i 
vardagen – det finns mån-

ga anledningar att lära sig 
punktskrift också för dig 
som ännu har synrester 
kvar. 

Märk kryddburken så du 
skiljer mellan salt och pep-
par, markera CD-skivan så 
du väljer rätt musik utan att 
lyssna igenom alla skivor, läs 
punktskriften på medicin-
förpackningen eller marke-
ra vilka räkningar du betalar. 
Punktskriften fungerar ut-
märkt som komplement till 
andra kommunikationssätt 
och hjälpmedel. 

F ö r b u n d e t  F i n l a n d s 
Svens ka Synskadade r f 
(FSS) ordnar en grundkurs 
i punktskrift under år 2018. 
Inga förkunskaper behövs. 
Vi arbetar i små grupper, 
det är då lätt att lära sig och 
ställa frågor. 

Kursen hålls på Norrvalla 
i Vörå 21.–25.5., 3.–7.9. samt 
29.10.–2.11. 

Kursens pris är 85 euro 
per vecka och inkluderar 
resor enligt billigaste färd-
medel, undervisning, kost 
och logi. Deltagaren kan an-
söka om att få kursavgiften 
ersatt från sin hemkommun 
genom att kontakta kom-
munens socialarbetare. 

Fråga gärna mer om 
kursen genom att kon-
takta Tessa Bamberg, tfn 
04 4 712 3024 eller  per 
e-post tessa.bamberg@fss.
fi. Sista anmälningsdag är 
fredagen 13.4. 

Varmt välkommen med 
på en inspirerande kurs!  

Tapahtumat

Kristillisen yhdistyksen 
tapahtuma 17.3.

Näkövammaisten Kristillinen 
Yhdistys ry kokoontuu lau-
antaina 17.3. Turun Advent-
tiseurakunnan Betel-kirkolla 
(Yliopistonkatu 29a, Turku).

Osallistumme jumalan-
palvelukseen, joka alkaa klo 
12.15.  Sen jälkeen seurakun-
nan edustaja kertoo meille 
adventismista ja nautimme 
noutoruoka-aterian. Lopuk-
si teemme kävelykierroksen 
kaupungilla.  

Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut 4.3.2018 men-
nessä osoitteella riitta.
lindlof@elisanet.fi tai puh. 
050 300 1934.

Ystävällisin terveisin Nä-
kövammaisten Kristillinen 
yhdistys ry

Matkat

Teatterimatka Tallinnaan

Olen varannut matkan Tal-
linnaan pe–la 27.–28.4. sekä 
perjantaiksi liput   Estoo-
niateatteriin vähemmän 
tunnettuun oopperaan 
Lintukauppias. Paikat ovat 
2-parvella riveillä 1 ja 2, sillä 

sieltä on tosi hyvä näkyvyys 
näyttämölle.

Matkapalvelu Liisa Hietala 
vastaa matkan järjestelyis-
tä ja minä kokoan ryhmän. 
Matkan kokonaishinta on 
155 e, ja se sisältää laivamat-
kat Helsinki–Tallinna–Helsin-
ki kansipaikoin, kuljetukset 
hotelliiin ja teatteriin, pe 
ruokailun ennen teatteria ja 
la aamiaisen. Majoittuminen 
on hotellissa Radisson BLU 
Olümpia. Yhden hengen 
huoneesta lisämaksu 38 e.

Lähtö pe klo 9 Länsiter-
minaalista (kokoontuminen 
satamassa 8:30). Paluu la 
Helsinkiin klo 14.30. Ilmoit-
tautumiset 15.3 mennessä 
puh. 044 516 7900 tai anne.
puntti-sukki@pp.nkl.fi. 

Teatteriterveisin Anne 
Puntti-Sukki.

Ylläkselle huhti-
toukokuussa

Hiihtomatkoja Ylläkselle ke-
väällä viikoille 14, 15 ja 18. 
Voit olla itse valitsemasi pi-
tuisen ajan. 

Hinta 30 e/hlö/pvä ja si-
sältää majoituksen. Loput 
kulut jokainen maksaa itse.

Ilmoittaudu puhelimitse 
mahdollisiman pian, kuiten-
kin helmikuun loppun men-
nessä.

Seppo Jääskeläinen, puh. 
046 566 4347. (Painetussa 
lehdessä oli numero väärin.)

Elämyspurjehdusta kesällä 
s/y Vahinella

Kesällä 2018 järjestetään 
kaksi esteetöntä purjehdus-
retkeä: nuorille 18.–21.6. ja 
aikuisille 24.6.–1.7.

Nuorten purjehdusretki 
on tarkoitettu näkövammai-
sille nuorille ja suuntautuu 
Turun ja Ahvenanmaan saa-
ristoon. Retken tavoitteena 
on tarjota nuorille uusia 
elämyksiä merellisessä ym-
päristössä. Turvallisissa olo-
suhteissa jokainen pääsee 
osallistumaan kaikkiin teh-
täviin, mm. purjeiden käsit-
telyyn, aluksen ohjaamiseen 
ja ruuanlaittoon. Osallistu-
minen ei edellytä aiempaa 
purjehduskokemusta. 

Retki alkaa Turusta ma 
18.6. klo 10, ja takaisin Tu-
russa ollaan to 21.6. klo 16 
mennessä. Matkan hinta on  
100 e/hlö. Sokeain Lasten 
Tukisäätiö on avustanut tä-
män elämyksen toteuttami-
sessa alle 16-v nuorille.

Aikuisten purjehdusretki 
on tarkoitettu omatoimisille 
näkö-, kuulo- ja liikuntavam-
maisille, joilla on aiempaa 
purjehduskokemusta. Mat-
ka suuntautuu Kööpenha-
minaan. Purjehdus edellyt-
tää kaikilta mukana olijoilta 
osallistumista miehistön 
yhteisiin toimiin.

Lähtö on Turusta ma 25.6. 
klo 8, mutta veneelle tulee 
saapua jo sunnuntaina. Pe-

rillä Kööpenhaminassa ol-
laan su 1.7. klo 12 mennessä. 
Takaisin palataan lentoko-
neella.

Purjehduksen hinta on 
500–600 e/hlö + paluulento 
Kööpenhaminasta.

Tiedustelut ja hakemukset 
purjehduksille lähetetään 
osoitteeseen rimma.joen-
pera@gmail.com 30.3. men-
nessä. Huhtikuussa tehdään 
hakemusten perusteella va-
linnat.

Purjehdusretket järjestää 
Suomen Purjehdus ja Venei-
lyn vammaispurjehdusjaos 
yhteistyössä Purjelaivasääti-
ön kanssa. Tietoja s/y Vahi-
nesta löytyy Purjelaivasää-
tiön kotisivuilta www.staf.fi.

Apurahoja

Hans Brummers stiftelsen 
apurahoja

Hans Brummers stiftelse sr 
jakaa apurahoja yleishyö-
dyllisiin tarkoituksiin näkö-
vammaisten tukemiseksi. 
Yleishyödyllisiä tarkoituksia 
ovat esimerkiksi opiskelu,  
oppivälineiden ja kirjallisuu-
den hankinta, apuvälineet 
erityisiin tarpeisiin, terveyttä 
edistävät harrastustoimin-
nat (esim. ratsastusterapia) 
sekä muut hyvin perustellut 
käyttötarpeet.

Kirjallisesta hakemuksesta 
tulee ilmetä hakijan täydel-
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Ilmoitusohjeet

Ohjeet ilmoitusten te-
koon löydät osoitteesta 
www.nkl.fi/airut > Me-
diakortti. NKL:n jäsenet 
voivat jättää Airueen il-
maisia teksti-ilmoituksia. 
Kaikenlaisista kaupallisis-
ta ilmoituksista peritään 
kuitenkin hinnaston mu-
kainen maksu.

Anna ilmoituksellesi ot-
sikko ja ole sisällössä 
tiivis. Hyvä ilmoitus on 
max 500 merkkiä pitkä. 
Suosittelemme, että jätät 
yksityiskohtaiset ohjeet 
verkkosivuillesi, ja lisäät 
ilmoitukseesi niihin linkin.

Aineiston aikataulu 

Airut 3/2018 ilmestyy 
15.3.2018 . I lmoituk-
set viim. 23.2.2018 .

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.

linen nimi, henkilötunnus,  
osoite, puhelinnumero, apu-
rahan käyttötarkoitus, selvi-
tys apurahan taloudellisesta 
tarpeesta (esim. verotusto-
distus ja tiedot muista ra-
hoituslähteistä), todistus nä-
kövamman haitta-asteesta, 
anottava määrä, pankkitili 
IBAN-muodossa sekä mah-
dollinen sähköpostiosoite.

Hakemus saa enintään ol-
la yhden A4-sivun mittainen 
ja tulee lähettää liitteineen 
29.3. mennessä osoittee-
seen:

Hans Brummers stiftel-
se sr, c/o Anna Brummer, 
Rautapaidantie 26 B, 00920 
Helsinki tai sähköpostitse 
osoitteeseen anna.brum-
mer@gmail.com. Tieduste-
lut: anna.brummer@gmail.
com, puh. 045 881 8185.

Säätiön hallitus käsittelee 
anomukset kokouksessaan 
huhtikuun lopussa ja halli-
tuksen päätös ilmoitetaan 
kaikille hakijoille kirjallisesti. 
Apurahan saaneilla on vel-
vollisuus antaa selvitys apu-
rahan käytöstä.

Suomen Näkövammais-
säätiön apurahoja

Suomen Näkövammais-
säätiön apurahat  ovat 
näkövammaisten ja näkö-
vammaistyössä toimivien 
haettavissa: nuorisotyöhön, 
opiskeluun ja ammattiopin-

toihin, työllisyyteen, tiedo-
tustoimintaan, kuntoutuk-
seen, tutkimustoimintaan, 
harrastus- ja vapaa-ajan-
toimintaan sekä näkövam-
maisten kansainväliseen 
yhteistyöhön.

Hakemuk ses t a  tule e 
ilmetä hakijan esittely, 
yhteystiedot,  pankkitili 
IBAN-muodossa, apurahan 
käyttötarkoitus, haettava 
määrä, hankkeen kokonais-
kustannukset, onko han-
ketta varten saatu, anottu, 
aiotaanko anoa apurahaa 
muista lähteistä, millä tavoin 
hakija rahoittaa hankkeen, 
mikäli apuraha kattaa vain 
osan kustannuksista, sekä  
mahdolliset suosittelijat.

Apurahan saajan tulee jät-
tää asiamiehelle hankkeesta 
ja apurahan käytöstä selvi-
tys, joka sopimuksen mu-
kaan voidaan julkaista.

Hakuaika on 1.–31.3.2018. 
Hakemukset lähetetään 
osoitteeseen: Suomen Nä-
kövammaissäätiö, Asiamies 
Aila Santanen, Arhipanpolku 
8 B 2, 00420 Helsinki tai säh-
köpostitse aila.santanen@
live.fi. Lisätietoja antaa asia-
mies, puh. 050 596 6737.

My ydään - ostetaan

Myydään lukulaite

Myydään Tieman Twinkle  
-lukulaite + pöytä pyörillä. 

Hinta 400 e tai jätä tarjous. 
Nouto Kontulasta Helsingis-
tä.

Varpu Peltonen, puh. 
050 543 2350

Myydään Rehan I-See 
suurennuslaite

Myydään erittäin vähän 
käytetty ja todella hyväkun-
toinen Rehanin i-See pöytä-
mallinen suurennuslaite 19 
tuuman näytöllä. Laite on 
alkujaan ostettu Aviris-liik-
keestä. Hinta 1 200 e.

Lisätietoa soittamalla nu-
meroon 044 038 0040 tai 
sähköpostilla samuli.huttu-
nen@icloud.com. Suuren-
nuslaite sijaitsee Vantaan 
Tikkurilassa.

Annansilmät-Aitassa 
muutoksia

Annansilmät-Aitan mate-
riaalimyynnin hintoihin ja 
aukioloaikoihin on jouduttu 
tekemään muutoksia. Uudet 
hinnastot on postitettu vuo-
den vaihteessa materiaali-
palvelumme asiakkaille. Hin-
naston saa pyynnöstä myös 
sähköisenä tai pisteillä.

Jatkossa tilauksia otetaan 
vastaan puhelimitse ma ja 
ke klo 8.30–12, mieluiten 
sähköpostitse. Heinäkuussa 
materiaalipalvelu on suljet-
tu. Tilaukset: Heli Tervonen, 

puh. 044 322 7886 ja säh-
köpostilla heli.tervonen@
annansilmat-aitta.fi.

Materiaalivalikoima on 
pitkälti ennallaan. 7-veljestä 
langat jäävät pois pienen 
kysynnän vuoksi, mutta nii-
täkin saa tilauksesta esim. 
kurssikäyttöön.

HUOM: Materiaalimyyn-
nin haitta-asteen raja on las-
kenut 65 %:sta 50 %:iin

Terveisin Simo Parviainen, 
myymäläpäällikö, Annansil-
mät-Aitta.

Sekalaista

Muistatko Jussi Särkelän? 
Etsitään haastateltavia eri 
ammattialoilta

Oletko työllistynyt avoimille 
työmarkkinoille tai säilyttä-
nyt työpaikkasi näkövam-
mautumisesta huolimatta 
vuosina 1983–87? Työuran-
ne aikana työmarkkinoilla 
tapahtui paljon muutoksia, 
niin kvalifikaatioissa, orga-
nisaatioissa kuin tehtäväku-
vissa. Osa ammateista sam-
mui pois, osa koki niin rajuja 
muutoksia, että niitä ei enää 
samoiksi tuntenut. 

Näkövammaisten liitto ja 
minä haluaisimme kuulla 
työelämäkokemuksianne ja 
välittää niitä tämän päivän 
näkövammaisten työllisty-
mistä edistäville tahoille. Ne 
ovat arvokkaita myös jokai-

selle nuorelle näkövammai-
selle, joka on vasta astumas-
sa työelämään.

Haen yksilö- ja ryhmä-
haastatteluihin henkilöitä 
eri ammattialoilta. Yksi-
löhaastattelut pidetään 
yhdessä sopimassamme 
paikassa. Yksi haastattelu 
kestää 2–3 tuntia. Ryhmä-
haastattelut järjestetään 
Helsingissä Näkövammais-
ten liiton tiloissa tai sovitusti 
etäyhteyksin. Teen raportti-
kirjan kokemuksistanne yh-
teistyössä työllisyyspäällikkö 
Taru Tammen kanssa. NKL 
ry julkaisee raporttikirjan 
loppuvuodesta 2018, NKL 
ry:n 90-vuotisjuhlavuoden 
aikana.

Jos olet valmis haastat-
teluun, kirjoita siitä minulle 
ja jätä yhteystietosi. Kerro 
ammattisi ja työsi sekä muu-
tamalla sanalla Sinun ja mi-
nun yhteisestä taipaleesta. 
Erityisesti asiantuntijatehtä-
viin työllistyi 1980 -luvulla 
näkövammaisia, jotka eivät 
tarvinneet ehkä apuväline-
palveluja lukuun ottamatta 
NKL ry:n työllisyyspalvelu-
ja. Myös teillä lienee tähän 
hankkeeseen liittyviä ko-
kemuksia. Tulkaa mukaan 
ja ilmoittakaa minulle yh-
teystietonne. Sähköposti-
osoitteeni on matias.sarke@
gmail.com

Yhteistyöterveisin Jussi 
Särkelä

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


Vaikka näkö heikkenee, Airuen lukemista 
ei tarvitse lopettaa, sillä jokaiselle löytyy 
varmasti sopiva versio. Airut ilmestyy ni-
mittäin kuutena eri versiona: painettuna 
leh tenä, Daisy-äänilehtenä, pistekirjoituk-
sella, sähköisenä Luetus-julkaisuna, pdf-
näköis lehtenä ja verkkolehtenä. 

Painetussa lehdessä on huomioitu 
heikko näköisten tarpeet. Osoitteesta 
www.nkl.fi/airut löydät ruudunluku-
ohjelmalla toimi van näköislehden, jota 
voi myös zoomata. Samassa osoitteessa 
on verk kolehti, jossa kaikki lehden pidem-
mät jutut ovat omina sivuinaan.

Markku Virtasen lukeman Daisy-ääni-
lehden voi kuunnella helppokäyttöi-
sellä Daisy-soittimella, jonka voi lainata 
maksutta Näkövammaisten liitosta. Voit 
kuunnella lehden myös tietokoneella tai 
mobiililaitteella rekisteröity mällä mak-
suttoman Luetus-palvelun asiakkaaksi. 

Voit tehdä muutoksia tilaukseesi 
puhelimitse: 09 3960 4656 (ti–to klo 
9–15), sähköpostitse: lehtitilaus@nkl.fi 
tai Airuen nettisivuilta löytyvällä  
lomakkeella (www.nkl.fi/airut >  
media kortti). 

Airut sopii jokaiselle

 
Lisätietoa  

Daisysta ja  
Luetuksesta: 

www.nkl.fi/luetus    
www.nkl.fi/daisy


