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Pääkirjoitus
TEKSTI

Sari Loijas, puheenjohtaja

Kohtaamisen nälkä
N

äkövammaisten liiton tämän vuoden
teemana on kohtaaminen. Omat sa
tunnaisten ihmisten kohtaamiseni liittyvät
usein auttamistilanteisiin.
Pari päivää sitten ryhmä erityiskoulun
kuudesluokkalaisia poikia opettajansa kans
sa pysähtyi viereeni. Opettaja kertoi poikien
sanoneen, että nyt mennään auttamaan.
Vaihdoimme muutaman ylimääräisen sa
nankin. Kohtaaminen oli sykähdyttävä ja
siitä jäi kaikille hyvä mieli.
Aina kohtaamiset eivät suju hyvin. Pu
heyhteyden saaminen palvelutiskillä, jonos
sa tai bussipysäkillä äänettä seisoviin kanssa
kulkijoihin on näkövammaiselle melkoinen
haaste. Joskus olen huhuillut useammankin
kerran, onko paikalla ketään, vaikka olen
aistinut jonkun läsnäolon. Osaa katsekon
taktin puuttuminen kohtaamistilanteessa
hämmentää. Jokin aika sitten tuttuni kertoi
keskustelukumppanini kiusaantuneen, kun
ei tiennyt, katsoako minuun, varpaisiinsa vai
seiniin. Lopulta katse hakeutui opaskoiraani.
Jos tilanteessa on mukana kolmas henki
lö, otetaan katsekontakti häneen ja asioita
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hoidetaan hänen välityksellään. Esimerkiksi
passin ja matkalippujen tarkastuksessa do
kumenttini ojennetaan takaisin matkakump
panilleni. Kenkäostoksilla kenkäpari tuodaan
ystävättäreni katsottavaksi ja häneltä kysy
tään, tykkäisikö hän – siis minä – tällaisista
kengistä. Tämän ohipuhumisen koen erityi
sen loukkaavaksi ja nöyryyttäväksi, koska
puhuja ikään kuin mitätöi olemassaoloni.
Yleensä ihmisillä on halua ja kykyä lähes
tyä näkövammaista ihmistä ihmisenä. Itsel
läni taas on suuri kohtaamisen nälkä. Nautin
bussimatkoista, jolloin joku vieras henkilö
istuu viereeni ja aloittaa keskustelun.
Helsingin Hakaniemen römeä-äänisten
miesten kohtaamisia ajattelen erityisellä
lämmöllä. Itsensä tärkeiksi kokevien askelet
kopsuvat kiireisinä ohi, mutta Hakaniemen
kävijöillä on aikaa opastaa minut rakennus
työmaan ohi tai odotella vierelläni kadun
ylityshetkeä. Lapset ja nuoret taas ovat pää
sääntöisesti huomaavaisia ja fiksuja ja osaa
vat avoimesti lähestyä, kysyä ja tarvittaessa
auttaa. Tämä ihmiseltä ihmiselle lähestymis
tapa on luomuläsnäoloa aidoimmillaan.
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K IIK AR ISSA

KUVA: TERHI KORHONEN

MERJA HEIKKONEN KYNNYKSEN
TOIMINNANJOHTAJAKSI

Merja Heikkonen vuonna 2013
toimiessaan Airuen päätoimittajana.

Merja Heikkonen aloittaa helmikuussa Kyn
nys ry:n uutena toiminnanjohtajana. Hän
siirtyy Kynnykseen sosiaali- ja terveysminis
teriöstä Vammaisten henkilöiden oikeuksien
neuvottelukunnan pääsihteerin tehtävästä,
josta hän jää 3,5 vuoden jälkeen virkavapaalle.
Heikkonen on aiemmin toiminut muun
muassa Näkövammaisten liiton järjestö
johtajana, Näkövammaisten Airuen pää
toimittajana sekä Vammaisfoorumin pu
heenjohtajana. Koulutukseltaan hän on
kasvatustieteiden maisteri ja ammatillinen
erityisopettaja.
Kynnys ry on vuonna 1973 perustettu eri
tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmis
oikeusjärjestö. Heikkosen edeltäjä, Kynnyk
sen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Kalle
Könkkölä menehtyi syyskuussa.
Julkaisun jälkeen lisätty sana "jälkeen" 6. riville

PÄIVYRI
tammikuu

25.–26.1.
Educa-messut Messukeskuksessa
Helsingissä
NKL:n ja Vikin löydät osastolta 6f85
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Kuinka voimauttavaa olisi vammaiselle
oppilaalle se, että joku opettajistakin
käyttäisi pyörätuolia? Mutta onko opetta
jainkoulutus sellainen ala, joka toivottaa
moninaisuuden tervetulleeksi?
Kirjailija Tommi Kinnunen
Yle Uutisten kolumnissaan 16.12.
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NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT
SITOUTUI JOURNALISTIN
OHJEISIIN
108-vuotias Näkövammaisten Airut on
vuoden 2018 joulukuusta alkaen virallisesti
sitoutunut Journalistin ohjeisiin. Julkisen sa
nan neuvoston linjaamat Journalistin ohjeet
toimivat laajalti hyväksyttyinä suomalaisen
journalismin eettisenä ohjenuorana.
Journalistin ohjeet edellyttävät muun
muassa journalististen juttujen ja ilmoitus
ten erottamista toisistaan, sisältöä koskevien
päätösten tekemistä journalistisin perustein,
haastateltavien oikeuksien kunnioittamista
sekä havaittujen asiavirheiden välitöntä kor
jaamista. Sitoutumisen merkkinä Airut voi
käyttää Vastuullista journalismia -merkkiä.
– Päätös sitoo Näkövammaisten Airuen
entistä vahvemmin vastuullisen journalis
min periaatteisiin ja perheeseen suomalai

sessa mediakentässä. Pyrimme tekemään
laadukasta lehteä, joka jakaa liiton arvot ja
tavoitteet, sanoo Näkövammaisten Airuen
päätoimittaja Marika Mäkinen.

UUTENAVUOTENA AIEMPAA
VÄHEMMÄN SILMÄVAMMOJA
Noin kymmenen ihmistä päätyi hoitoon
Suomen yliopistollisiin sairaaloihin uuden
vuoden juhlinnan aiheuttamien silmävam
mojen vuoksi. Vammojen taustalla oli huo
limaton ilotulitteiden käsittely.
Silmävammojen määrä oli kuitenkin aiem
pia vuosia pienempi. HYKS:n silmäklinikalta
arvellaan, että epävakaa sää ja runsas tie
dottaminen saattoivat vähentää silmävam
mojen määrää.
Vakavin tapaus sattui Oulussa, jossa vau
rioituneen silmän näön palautumisesta ei
saatu varmuutta. Muut uudenvuoden silmä
vammat olivat lievempiä. HYKS:n silmäkli
nikalla hoidettujen kahden keski-ikäisen
miehen vammat johtuivat ilotulitepadan
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sytyttämisestä ilman suojalaseja.
Suojalasien käyttö ilotulitteita sytytettäes
sä on ollut pakollista vuodesta 2010 lähtien.
Ilotulitteiden rajaamista ammattilaiskäyt
töön vaativa kansalaisaloite keräsi vuoden
lopulla nopeassa ajassa 50 000 kannatusil
moitusta, ja on etenemässä eduskunnan
käsittelyyn.
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Vuoden 2019 ensimmäiset
suomalaiset kuvailutulkatut
elokuvat ovat Klaus Härön
Tuntematon mestari ja Miia
kuvailuTervon Aurora.
tulkattu
Tuntematon mestari ker
too ikääntyvästä taidekaup
piaasta, joka yrittää viimeisen kerran todis
taa kykynsä. Päärooleissa nähdään Heikki
Nousiainen, Amos Brotherus ja Pirjo Lonka. Aurora on komediallinen rakkaustarina,
jossa etsitään toiselle vaimoa ja löydetään
vahingossa jotain aivan muuta. Elokuvan
päärooleissa ovat Jussi-palkittu Mimosa

K U VA: C ATA P O R T I N

TUNTEMATON MESTARI JA
AURORA KUVAILUTULKATTIIN

Willamo ja ohjaajanakin tunnettu näyttelijä
Amir Escandari.
Kuvailutulkkauksen voi kunnella omalla
älylaitteellaan MovieReading-sovelluksen
kautta missä tahansa elokuvateatterissa.

TIETOVISA

6

1.

Kuka on Kynnys ry:n uusi toimin
nanjohtaja helmikuusta alkaen?

7.

Ketkä kirjoittivat erittäin suosittua
radiohupailua Kankkulan kaivolla?

2.

Mitkä ovat glaukooman vanhentu
neet suomenkieliset nimet?

8.

Kenelle meni vuoden 2018 kauno
kirjallisuuden Finlandia-palkinto?

3.

Mikä päättyi 11.11.1918?

9.

4.

Minä vuonna Suomessa oli a) suur
lakko b) yleislakko?

Minkä joululaulun syntymästä tuli
viime jouluaattona kuluneeksi 200
vuotta?

5.

Montako pentua karhu tavallisesti
synnyttää?

6.

Minkämaalainen ampumahiihtäjä
on Mari Eder?

Ässä:

Missä pelissä on akkoja ja pappeja?

Vastaukset sivulla 15.
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STEAlta tullee avustusta
lähes haetun mukaisesti
STEA on esittänyt Näkövammaisten liitolle noin 3,8 miljoonan
euron avustusta tälle vuodelle. Liitto haki runsasta neljää
miljoonaa.
TEKSTI

Marika Mäkinen

N

äkövammaisten liitolle ehdotettu
STEA-avustus otettiin liitossa jokseen
kin tyytyväisenä vastaan. Avustusesitys ei
ollut aivan sellainen kuin haettiin, mutta
suurilta leikkauksilta vältyttiin lukuun otta
matta alueellista ohjaus- ja neuvontatyötä
eli oikeuksienvalvontaa. Sen avustusesitys
oli 140 000 euroa haettua pienempi.
– Emme tietenkään ole tyytyväisiä esityk
sen tähän kohtaan, Näkövammaisten liiton
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen sanoo.
NKL on jo aloittanut oikeuksienvalvonnan
budjetin läpikäymisen ja sopeuttamisen.
– Keskitämme resurssit yhä voimakkaam
min oikeuksienvalvonnassa yksilölliseen
asiakastyöhön. Jo aiemmin hallitus on linjan
nut, että oikeuksienvalvonnan alueellisesta
työstä ei vähennetä henkilöstöä.
Tahvanainen muistuttaa, että oikeuksien
valvonnan ohjeellisen avustussuunnitelma
ehdotuksen leikkausta on saatu jarrutettua
kolme vuotta eri perusteluin.
Näkövammaisten liiton avustushakemuk
sessa oli ensi vuodelle myös kaksi uutta
avustuskohdetta, joihin STEA ehdotti täs
mälleen liiton hakemaa summaa. Molemmat
liittyvät työhön ja työssä jaksamiseen.
– Myönteisen päätöksen saaminen mo
lempiin tarkoittaa, että näkövammaisten so
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peutumisvalmennukselle nähdään tarvetta,
ja tässä kuntoutuksen työntekijät ovat teh
neet hyvää suunnittelu- ja kehittämistyötä.
Tahvanaisen mukaan yleisellä tasolla
STEAn esitykseen voidaan olla tyytyväisiä,
koska haetusta avustuksesta oltaisiin saa
massa ehdotuksen mukaan 94 prosenttia.
– Tulevien vuosien painotuksensa STEA
päättää alkuvuodesta. Se asettaa meillekin
velvoitteen toimintojen jatkuvaan kehittämi
seen ja uusiin avauksiin, Tahvanainen sanoo.
Kaiken kaikkiaan Näkövammaisten liitto
on ehdotuksen kahdeksanneksi suurim
man avustussumman saaja. Suurimman
avustuksen, lähes 7,7 miljoonaa euroa oli
si ehdotuksen mukaan saamassa Y-säätiö.
Vammaisjärjestöistä suurinta avustusta eh
dotetaan Kehitysvammaliitolle, yhteensä 4,1
miljoonaa euroa. Invalidiliitto ry on 17. sijalla
3,1 miljoonan euron ehdotuksella. Avustusta
ehdotettiin jaettavaksi yhteensä 362 miljoo
naa euroa 886 järjestön kesken.
Tänä vuonna STEA halusi kohdentaa avus
tuksia erityisesti seksuaaliväkivallan uhreille,
päihdeongelmaisille äideille ja elämän krii
seissä kamppaileville perheille ja senioreille.
Sosiaali- ja terveysministeriö tekee lopulli
sen päätöksen myönnettävistä avustuksista
alkuvuodesta 2019.				
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Huawein uusi kännykkäsovellus

tunnistaa ilmeet

Facing Emotions -sovellus tunnistaa erilaisia kasvonilmeitä,
kuten ilon ja surun ja soittaa tunnistettavan äänimerkin eri
ilmeille.
Jukka-Pekka Paajanen
Ville Lahtinen

TEKSTI
KUVA

Sovellussuunnittelija, yleisurheilija Ronja
Oja oli yksi Facing Emotions -ohjelman
testaajista.
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H

uawei Facing Emotions -äly
puhelinsovellus tunnistaa
kasvonilmeiden perusteella seitse
män perustunnetta – ilon, surun,
pelon, yllättyneisyyden, vihan,
ylenkatseen ja inhon. Sovellus
soittaa kullekin ilmeelle tunnistet
tavan äänimerkin.
Sovelluksen avulla näkövammai
nen saa välittömästi tietää, milloin
hänen keskustelukumppaninsa esi
merkiksi hymyilee. Tämä tuo kommu
nikointiin tason, jollaista näkövammaisil
la ei ole aiemmin ollut.
– Sovellus vie ilmeiden tunnistuksen pi
demmälle ja käytännöllisemmälle tasolle
kuin mikään aiempi tekniikka tai väline.
Näkövammaisten teknologia on nyt isossa
murrosvaiheessa, jossa uudenlaisia apuväli
neitä saa kätevästi älypuhelimiin, Näkövam
maisten liiton kehityspäällikkö Reijo Juntunen kertoo.
Älypuhelimen tehokkuuden
ja tekoälyn yhdistelmä
Reaaliaikainen kasvonilmeiden tunnistus
vaatii tehokasta prosessoria ja kehittynyttä
tekoälyä. Tällä hetkellä ainoastaan Huawein
lippulaivapuhelin Huawei Mate 20 Pro, jossa
on älypuhelinmarkkinoiden tehokkain pro
sessori Kirin 980, pystyy vastaamaan sovel
luksen teknisiin vaatimuksiin.
– Halusimme näyttää, millaista iloa uu
sin teknologia voi tuoda näkövammaisten
elämään. Tulevina vuosina tehokkaita äly
puhelimia on entistä useammalla, ja teko
äly kehittyy suurin askelin. Erilaisten arkea
parantavien tekoälysovellusten määrä tulee
kasvamaan nopeasti, Huawein kuluttajalii
ketoiminnan teknologia-asiantuntija Jesse
Kajes sanoo.
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Näkövammaisten
kanssa kehitetty
Facing Emotions on kehitetty yhteistyös
sä näkövammaisorganisaatioiden kanssa.
Kehitysvaiheen testiryhmä koottiin Puolan
näkövammaisten yhdistyksestä EPALE:sta.
Testaajien palautteen pohjalta sovellus sai
käyttäjäystävälliset toiminnallisuudet, värit
ja äänet.
Kasvonilmeiden äänimerkit on luonut
kansainvälisesti tunnettu näkövammainen
säveltäjä Tomasz Bilecki. Sovelluksen käyt
töä varten on kehitetty myös kaulaan pu
jotettava puhelinpidike. Rinnalle asettuva
puhelin tekee sovelluksen käytöstä helppoa
ja luontevaa.
Sovelluksen testivaiheessa Huawei on teh
nyt laajaa yhteistyötä myös muissa maissa.
Suomessa Näkövammaisten liiton testiryh
mä on kerännyt kokemuksia sovelluksesta,
ja ryhmän palaute välitetään sovelluksen
kehitystiimille.				
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Kahden
vähemmistön
nainen
Anni on kahteen vähemmistöön
kuuluva nuori nainen: sokea
ja biseksuaali. Molempien
kanssa hän on sinut, mutta
ympäristön suhtautuminen
välillä harmittaa.
TEKSTI
K U VAT
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Marika Mäkinen
Henna Räsänen

K

un Airut ilmoitti etsivänsä su
kupuoli- ja seksuaalivähemmis
töihin kuuluvia näkövammaisia
ihmisiä, tiedettiin toimituksessa jo etukä
teen, että ilmoittautuneita ei tulisi monta.
Ei siksi, ettei heitä olisi, vaan koska näkö
vammaisyhteisössä aihetta ei juuri ole kä
sitelty ja se saatetaan kokea arkaluontoise
na.
Tapaan kolmikymppisen Annin marras
kuisena päivänä. Edessäni on positiivinen
ja rennon oloinen nuori nainen, joka jutte
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lee vilkkaasti ja hymyilee paljon.
Pääkaupunkiseudulla asuva Anni syntyi
perheeseen, jossa hänen jälkeensä syntyi
vielä kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Äiti oli
yksinhuoltaja, sillä vanhemmat erosivat, kun
Anni oli seitsemän.
– Ajattelin, että kaikenlaisia asioita tapah
tuu ja olen kokenut, että olen sovussa tä
mänkin kanssa, Anni sanoo.
Heikkonäköinen hän on ollut syntymäs
tään saakka.
– Lapsena näin kyllä paremmin, mutta nyt
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olen käytännöllisesti katsoen sokea ja toimin
sokkotekniikoilla.
Annin näkövamman syynä on viallinen
geeni, joka sattui olemaan molemmilla van
hemmilla. Suvussa kummallakaan puolella ei
ole muita sairastuneita eikä Annin sisaruksil
la ole näkövammaa. Näkö heikkeni lisää am
mattikouluvaiheessa, kun hän oli 17-vuotias.
Nyt hänellä ei enää ole lukunäköä, mutta
liikkumisnäköä on jäljellä jonkin verran.
Vaikka Annin muistot lapsuusajoiltaan
ovat tavallisen hyviä, kouluaikana hän kär
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Jos joku on
tässä yhteisössä
erilainen tai
poikkeava,
puhutaan helposti
selän takana ja
aletaan karttaa.

si kiusaamisesta. Etenkin yläasteaika oli
vaikeaa, sillä hänet jätettiin porukan ulko
puolelle poikapainotteisessa luokassa. An
ni syyttää siitä myös omaa ujouttaan, joka
esti häntä tekemästä aloitteita ja pyrkimään
aktiivisesti mukaan. Hän jättäytyi omiin oloi
hinsa eikä lopulta edes yrittänyt lähestyä
luokkakavereita.
– Olin kuin ilmaa muille, hän sanoo.
Lähipiirin tuki takana
Omaa seksuaalista suuntautumistaan Anni
heräsi pohtimaan täysi-ikäisyyden kynnyk
sellä, kun hän huomasi kiinnittävänsä huo
miota tyttöihin ja pitävänsä joitakin naisia
erityisen viehättävinä. Hän kertoo, että ei
erityisemmin hätkähtänyt tuntemuksiaan ei
kä lamaantunut tai pyrkinyt kieltämään niitä.
– Huvittavaa oli, että kun kerroin asiasta
perheenjäsenille he sanoivat, että tiesivät jo
eivätkä hämmästyneet. Olivat ilmeisesti ta
junneet sen jo ennen kuin itsekään ymmär
sin, mistä on kysymys.
Myös Annin sukulaiset ja ystävät ovat ot
taneet Annin tilanteen hyvin, mikä on ollut
helpottavaa.
– Ilmeisesti ympärilläni on valveutuneita
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ihmisiä, sillä kukaan lähipiirissäni ei ole pi
tänyt biseksuaalisuuttani ongelmana eikä
kukaan ole hylännyt minua sen takia.
Kouluaikoina Annilla oli ollut myös poikia
ihastumisen kohteena ja poikaystäviäkin, jo
ten tilanne ei ollut niin yksiselitteinen.
Nyt Annilla on opiskelupiireistä löytynyt
puoliso, joka on nainen ja he asuvat yhdes
sä. Virallisesti he ovat olleet yhdessä jo muu
taman vuoden. Myös puoliso on näkövam
mainen.
Anni on puhunut puolisonsa kanssa avio
liitosta, mutta he ovat molemmat sitä miel
tä, että se ei ole heidän juttunsa. Pariskun
nasta on kuitenkin hyvä, että mahdollisuus
avioitua on olemassa. Sama koskee lasten
hankkimista.
– Olemme itse valinneet lapsettomuuden.
Tykkäämme kyllä lapsista, mutta olen ollut
jo pitkään sitä mieltä, että en halua omia.
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Seksuaalisuus paitsiossa
näkövammaiskuntoutuksessa
Seksuaalisuuteen ja varsinkin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysy
mykset ovat näkövammaisyhteisössä vielä jokseenkin vaiettu asia. Varsinkaan julkisesti
niistä ei puhuta oikeastaan lainkaan. Tämä tunnistetaan myös Näkövammaisten liiton
kuntoutuksessa, jossa aihe on jäänyt vähäiselle käsittelylle.
– Yksilöllisen kuntoutuksen puolella tapaan osan kuntoutujista henkilökohtaisesti.
Silloin seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset voivat tulla esille, jos kuntoutuja haluaa
niistä puhua. Kovin syvällisesti niitä ei kuitenkaan ole mahdollista käsitellä, koska käyn
nit ovat vain lyhyitä kohtaamisia, kertoo Näkövammaisten liiton kuntoutuspalveluiden
psykologi Annu Kilpeläinen.
Koska seksuaalisuus on aiheena hyvin henkilökohtainen, tarvittaisiin Kilpeläisen mie
lestä pidempi ja luottamuksellisempi keskusteluyhteys psykologin kanssa.
– Nyt näkövammaiskuntoutus on enemmän pirstaloitunutta.
Kun kuntoutuksessa vielä järjestettiin kursseja, joihin osallistui myös näkövammaisen
puoliso, seksuaalisuutta käsiteltiin jonkin verran. Seksuaalista monimuotoisuutta ei sen
sijaan ole koskaan otettu kuntoutuksen sisältöihin mukaan.
Kilpeläisen mukaan seksuaalisuuteen liittyvät aiheet ovat tärkeitä ja kiinnostavat ih
misiä aina, joten niiden mukaan tuominen edes keskustelun tasolle näkövammaiskun
toutuksessa ei varmasti olisi huono asia.							

Ei puheenaiheeksi
Sokeus ja seksuaalivähemmistöön kuulumi
nen on yhdistelmä joka vaatii tasapainotte
lua. Vaikka Anni on lähipiirissään avoin sek
suaalisesta suuntautumisestaan, hän ei ole
huudellut asiasta laajemmalle piirille eikä
esimerkiksi esiintynyt näkövammaisyhteisön
tilaisuuksissa puolisonsa kanssa. Varsinai
seen seksuaalivähemmistöjen verkostoon
hänellä on muutenkin vain muutama löyhä
sidos.
Toisaalta hänestä on helpottavaa, kun nä
kövammaisyhteisössä ei sokeutta tarvitse
selitellä vaan voi olla juuri niin sokea kuin
on. Silti hän kokee, että näkövammaisena
seksuaalivähemmistöpiireihin meneminen
olisi helpompaa kuin biseksuaalina näkö
vammaispiireihin.
– En halua olla puheenaiheena. Olen ko
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kenut, että tässä yhteisössä osataan olla aika
kauheita toisia kohtaan. Jos joku on erilainen
tai poikkeava, puhutaan helposti selän taka
na ja aletaan karttaa.
– Vaikka oletetaan, että muiden pitäisi
ymmärtää näkövammaisuuden aiheuttamaa
erilaisuutta, ei olla valmiita hyväksymään
muiden erilaisuutta. Se on tavallaan huvitta
vaa mutta myös surullista. Mennään voimak
kaasti sokeuskärki edellä ja pidetään meteliä
omasta vammaisuudesta.
Annin mukaan näkövammaisyhteisössä
myös helposti valitellaan näkevien ihmisten
tökeröä käytöstä näkövammaisia kohtaan,
vaikka se johtuu tietämättömyydestä eikä
tahallisesta ilkeydestä tai pahansuopuudes
ta.
– Yhteisön sisäisen tökerön käytöksen
kohdalla ei sen sijaan voida puhua tietämät
tömyydestä, Anni sanoo.
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Anni ei halua syyllistää kaikkia näkövam
maisia, vaan myöntää, että joukossa on tie
tenkin myös vapaamielisiä ja avarakatseisia
ihmisiä. Mutta hän tietää muitakin näkövam
maisia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia,
jotka pysyttelevät kaapissa samoista syistä
kuin hän.
Tilannetta voisi helpottaa, jos yhteisön
sisällä oli vertaistuki- tai keskusteluryhmä
seksuaalisille vähemmistöille tai jos asiasta
ylipäätään keskusteltaisiin avoimesti.
– Se voisi auttaa myös niitä, jotka ovat hu
kassa oman seksuaalisuutensa kanssa. Jos
voimat yhdistettäisiin, ehkä asia ei olisi enää
sellainen mörkö tässä yhteisössä.
Kaikesta huolimatta Anni uskoo, että omil
le ajatuksilleen ja tuntemuksilleen kannat
taa olla uskollinen. Jos nimittäin tappelee
itseään vastaan, seurauksena voi olla pahaa
oloa ja mielenterveysongelmia.
– Ollaan siis rohkeasti oma itsemme.
Omalta osaltani olen ajatellut, että jos joku
ei hyväksy minua sellaisena kuin olen, en
tarvitse sitä ihmistä.				
Annin nimi on muutettu.
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Seta ja
vammaiset
Suomessa Seta ry edistää seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen yhdenvertai
suutta ja ihmisoikeuksien toteutumis
ta. Valtakunnallisella järjestöllä on 25
jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea.
Setan tiedottaja Eliisa Alatalo ker
too, että Setan asiakastyötä tehdään
jäsenjärjestöissä. Erilaisissa vertaisryh
missä on mukana vammaisia ihmisiä.
– Muutama näkövammainenkin on
ollut mukana, Alatalo sanoo.
Varsinainen erityismateriaali vam
maisille sukupuoli- ja seksuaalivähem
mistöjen edustajille puuttuu, vaikka
esteettömyys ja saavutettavuus ote
taan Setassa muuten vakavasti. Setan
verkkopalvelujen saavutettavuutta
on esimerkiksi viime aikoina kehitetty.
Yksi kimmoke tähän on ollut Alatalon
osallistuminen Annapura Oy:n ja Näkö
vammaisten liiton järjestämään #Saa
vuta-seminaariin.
– Verkkosivumme uudistettiin juuri
ja nyt ne ovat jo paremmat, mutta vie
lä on varmasti tehtävää.
Setan pääkaupunkiseudulla toimival
la jäsenjärjestöllä HeSetalla on pyörinyt
KVV- eli Kahden vähemmistön väki
-ryhmä, joka on tarkoitettu eri tavoin
vammaisten seksuaali- ja sukupuoli
vähemmistöjen edustajille. Ryhmää
on vetänyt seksuaalikasvattaja Raila
Riikonen, joka itse on liikuntavammai
nen. Ryhmän aiheina ovat olleet muun
muassa kiusaaminen, seksivälineet,
deittailu ja kumppanin löytäminen.
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Apua omaan seksuaalisuuteen
liittyvissä asioissa

•
•
•

Seta ry: www.seta.fi
HeSetan KVV-ryhmän toiminta:
ilonkipina@gmail.com ja puh.
044 063 9863
Sinuiksi – tuki- ja neuvontapalvelu:
keskustele seksuaali- ja sukupuolivä
hemmistöön tai läheisiin kuuluvan
vertaisen kanssa. Voit soittaa sek
suaaliterapeutti Outi Santavuorelle
keskustellaksesi, hyödytkö enemmän
vertaisen vai ammattilaisen kanssa
käydystä keskustelusta, puh. 044 988
5090 (ma–pe klo 9–15), neuvontapal
velu@sinuiksi.fi. Puhelinpäivystys puh.
044 300 2355 (ma ja to klo 19–21).

TIETOVISAN VASTAUKSET

1. Merja Heikkonen
2. Silmänpainetauti ja viherkaihi
3. 1. maailmansota
4. a) 1905 b) 1956
5. Kaksi muttei kolmekaan ole ani
harvinaista
6. Suomalainen
7. Antero Alpola ja Aune Haarla
(Alatuuhonen)
8. Olli Jaloselle
9. Jouluyö, juhlayö (Stille Nacht,
heilige Nacht)
Ässä: Kyykässä
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VAU ja Para
lympiakomitea
yhdistyvät
S

uomen Paralympiakomitean ja Suo
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n
hallitukset ovat hyväksyneet aiesopimuksen
toimintojen yhdistämisestä. Tavoitteena on,
että vuoden 2020 alusta järjestöjen toiminta
olisi yhden järjestön alla.
Tarkan yhdentymisen mallin vahvistavat
VAU:n ja Paralympiakomitean liittokokouk
set yhdessä viimeistään toukokuun loppuun
mennessä.
Paralympiakomitea, silloinen Suomen Pa
ralympiayhdistys, perustettiin vuonna 1994
koordinoimaan koko suomalaista vammais
huippu-urheilua ja lähettämään paralym
piajoukkueen kisoihin. Tätä ennen jouk
kueiden lähettämisestä olivat vastanneet
yhdessä silloiset Suomen Invalidien Urhei
luliitto SIU ja Näkövammaisten Keskusliiton
liikuntatoimi.
Vuosikymmen sitten diagnoosipohjaiset
vammaisurheilujärjestöt aloittivat yhdisty
misprosessin, jonka seurauksena Suomen
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU aloitti toi
mintansa vuoden 2010 alusta.
Paralympiakomitea käynnisti vuoden 2017
alussa strategisen asemoitumisprosessin, jo
ka päätyi suosittelemaan Paralympiakomite
an, VAU:n ja Olympiakomitean yhdistymistä.
Olympiakomitean hallitus ilmoitti syksyllä
2017, että ratkaisu on syvemmän selvittämi
sen arvoinen, mutta Olympiakomitealla ei
ole prosessiin valmiutta ennen vuotta 2021.
Ensimmäisenä vaiheena Paralympiakomi
tea ja VAU yhdistävät toimintansa.
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Lukupalvelun ansiomerkit saivat 20 vuotta lukenut Helena Paananen (vas.) ja 10 vuotta lukenut Raimo Mattinen. Merkit heille jakoi
Näkövammaisten liiton puheenjohtaja Sari Loijas.

Henkilökohtaista
lukupalvelua
Lukupalvelun vapaa
ehtoislukijat iloitsevat
voidessaan tehdä ihmisille
hyötyä ja iloa antavaa työtä.
Marianne Tenhami
Aatu Komsi

TEKSTI
KUVA
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N

äkövammaisten liiton lukupalvelu
aloitti toimintansa vuonna 1993, joten
viime vuonna palvelun aloittamisesta tuli
kuluneeksi 25 vuotta.
– Näkövammaiset tarvitsivat ääneen luet
tuna materiaalia, jota ei muualta saanut.
Toisaalta vapaaehtoiset ihmiset kertoivat
halustaan tehdä vapaaehtoistyötä, valottaa
lukupalvelun tekninen neuvoja Markku
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Luettavaa tulee
käyttöoppaista,
satukirjoihin,
keittokirjoihin,
koirakirjoihin ja
elämäkertoihin.

Vuori palvelun historiaa.
Toiminnan periaate on säilynyt edelleen
samana: tehdään yksittäisten näkövammais
ten tilausten perusteella äänitteeksi aineis
toa, jota ei mistään muualta saa. Asiakkaat
saavat lähettämänsä materiaalin takaisin
sekä Daisy-levyn, jolle materiaali on luettu.
Kun asiakas kertoo toiveestaan luetuttaa
tietty materiaali lukupalvelussa, palvelun
vastaanottoa ja välitystä hoitava Anne Seger tiedustelee Celian hankinnasta, onko
kyseinen kirja mahdollisesti tulossa heidän
valikoimiinsa. Päällekkäistä työtä ei tehdä,
vaan tarkoituksena on täydentää Celian toi
mintaa, hän kertoo.
Monenlaista materiaalia
Lukupalvelun konkarilukijat Raimo Mattinen ja Pentti Eteläinen kiittelevät luetta
vaksi saamansa materiaalin monipuolisuut
ta: tekstiä on käyttöoppaista ja satukirjoista
keittokirjoihin ja romaaneihin, historiallisista
teoksista koirakirjoihin ja elämäkertoihin.
– Vanhin lukemani kirja on 1908 ilmesty
nyt pienoisromaani. Olen lukenut myös pi
non Iisalmen seurakunnan esitteitä, Raimo
Mattinen havainnollistaa.
Lukupalvelulla on vapaaehtoislukijoita
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kautta maan. Osa vapaaehtoislukijoista lu
kee palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, ja
toiset kotonaan.
– Minulla on kotona kellarikerroksessa
äänieristetty studio, jossa on kuuloke–mi
krofoni-yhdistelmä, kannettava tietokone ja
lamppu, Pentti Eteläinen kertoo.
Lyhyet toimitusajat
Lukupalvelua vuodesta 1998 käyttänyt Anne Huttunen kiittelee paitsi sen hyviä lu
kijoita myös nopeaa toimitusaikaa: hän on
odottanut luettua materiaalia lukupalvelusta
korkeintaan kaksi kuukautta, kun taas Celian
kirjojen tuotantoajat ovat huomattavasti pi
demmät.
– Luetutan yleensä vanhoja kirjoja, joita ei
välttämättä ole saatavilla tai tilattavissa kirja
kauppoihin tai kirjastoihin, Huttunen kertoo.
Joskus Celiassa ei myöskään tuoteta jota
kin kirjasarjaa kokonaan. Tällöin Huttunen
on saanut lukupalvelusta kirjasarjan puut
tuvat osat. Näin kävi muun muassa Sophie
Kinsellan Himoshoppaaja-sarjan kanssa.
– Luetutan lukupalvelussa myös sellaisia
kirjoja ruotsiksi ja englanniksi, joita ei ole
edes käännetty suomeksi. Olen tyytyväinen
lukijoiden ääntämiseen, hän kiittelee.
Markku Vuori kertoo, ettei lukijoille tehdä
mitään kielitestiä, mutta alussa heiltä kysy
tään heidän erikoisosaamisestaan kuten vie
raiden kielten ääntämisestä tai ammattiin tai
harrastuksiin liittyvästä asiantuntemuksesta.
Natiiveja vierailla kielillä lukevia vapaaehtoi
sia lukupalvelussa ei ole.
Työssäänkin Anne Huttunen hyödyntää
lukupalvelua.
– Kun kirjoittamieni kuunnelmien käsikir
joitukset ovat valmiit, olen luetuttanut ne
lukupalvelussa. Kuunneltuani ne jonkun toi
sen lukemina olen havainnut kuunnelmien
sisällössä mahdollisesti korjattavia asioita.
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Vuoden 2017 maailmanmestari ja ystävä
Marika Ruohonen onnittelee Saila Tiaista
tämän voitettua SM-kultaa.

Saila Tiainen nousi
paragilityn huipulle
Tuore maailmanmestari on esimerkki siitä, miten määrä
tietoisuus ja innostus kantavat pitkälle ja vamman tuomat
vaikeudet jäävät taka-alalle.
TEKSTI
K U VAT
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Sari Karjalainen
Jukka Pätynen
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V

aikeasti heikkonäköinen Saila Tiainen ja hänen viisivuotias australian
karjakoiransa Mimmi voittivat para
gilityn MM-kultaa elokuussa Englannissa.
Sailan kolmevuotias australianpaimenkoira
Messi sijoittui samoissa kisoissa neljännek
si, joten Saila oli ylivoimaisesti kisojen paras
kahden koiran sijoituksillaan.
Vuosi sitten Saila ja Mimmi tulivat
MM-pronssille. SM-kisamenestyksestä taas
kertovat Mimmin kulta ja Messin pronssi.
– Tätä iloa on sanoin vaikea kuvata. Nau
tin siitä, kun eläin on niin itsevarma ja kaunis
tehtävässään, Saila Tiainen sanoo.
Saila Tiainen, 53, asuu rivitalossa lähellä
Jyväskylän keskustaa puolisonsa, kolmen
koiran ja kolmen kissan kanssa. Ennen ak
tiivista koiraharrastustaan hän toimi eläin
suojeluyhdistyksessä ja järjesti ainakin 80
pieneläimelle kodin. Hänellä on ollut aiem
min saksanpaimenkoiria ja salukeja. Hevoset
ovat myös lähellä Sailan sydäntä ja nuorena
hän harrasti ratsastusta.
Sekä Mimmi että Messi ovat kilpailleet
tottelevaisuudessa ja rallytokossa; Messi saa
vutti kaksivuotiaana rallitokovalion arvon.
Sailalla on synnynnäinen harmaakaihi. Iän
myötä hänellä puhkesivat myös glaukooma
ja keratokonus eli sarveiskalvon kartiorap
peuma. Toisella silmällä hän ei ole koskaan
nähnyt. Hämäränäkökin on heikentynyt.
– Pitkä matka on kuljettu siitä, kun sain
liikuntatunnilla piirtää hiekkaan pelin kulun
kirjanpitoa. Kun hiekka kuivui, en nähnyt
enää lukea merkkejä ja saatoin piirtää edel
lisen päälle, mikä sekoitti laskennan. Urhei
lemaan pääsin lopulta toisten vammaisten
kanssa maalipallon maajoukkueessa EM- ja
MM-kisoissa, Saila kertoo.
Voittoisa matka
Sailan mielestä agility on hyvin tasa-ar
voinen laji: harrastajia on kaiken ikäisiä ja
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Opin maalipallossa
liikkumaan isossa
tilassa silmät
peitettynä nopeasti.

miehet ja naiset ovat samassa luokassa.
Vammaisten puolella kilpailijat on jaettu
vamman laadun mukaan seitsemään luok
kaan. Kilpailuja on vammaisille järjestetty
vasta kymmenisen vuotta.
– Tänä vuonna Britanniaan tuli kahdek
sankymmentäkaksi kilpailijaa yhdeksästä
maasta. Sääntöjä oli vielä tiukennettu ja
vammaluokituksia tarkisteltu, etteivät liian
terveet päässeet kisaamaan, Saila kertoo.
Koirakko kilpaili kuutosryhmässä, joka oli
kovavauhtinen ja jossa oli useamman eri
vammaryhmän edustajia. Ensimmäiset viisi
ryhmää olivat eriasteisesti liikuntavammaisil
le. Saila oli kuullut puhuttavan pyörätuolien
lisäksi skoottereista ja kolmipyöräisistä, joita
hän ei ollut tiennytkään käytettävän liikku
misen apuvälineinä.
– Mimmi ja minä olimme ryhmämme
ainoa koirakko, joka pystyi kolmeen nolla
rataan sekä alittamaan ihanneajan. Ja jos
katsotaan luokkarajojen yli, meitä oli 82
kisaajasta vain kolme, jotka pystyimme kol
meen virheettömään rataan, Saila sanoo.
Hän hehkuttaa tunnelmaa kisapaikalla.
Ihmiset olivat ystävällisiä ja avuliaita ja tuo
marit kannustavia. Toisten eri tavoin vam
maisten kisaajien seuraaminen oli antoisaa
ja liikuttavaakin.
Tuore agilityharrastaja
Saila Tiainen on harrastanut agilitya täysillä
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vasta kaksi vuotta. Alku on ollut lievästi sa
nottuna räväkkä, jos ajatellaan viime vuoden
MM-pronssia ja tämän vuoden kultamitalia.
Tilanne on kaiken kaikkiaan absurdi Sai
lan syttyessä nuorten kovaa juoksevien ih
misten lajille agilitylle vasta kypsässä iässä.
Nopealle edistymiselle on kuitenkin syynsä.
– Minulla on ollut harrastukseen sopivat
koirat. Heikkonäköisenä minua myös hyö
dyttää, että olen maalipallossa oppinut
liikkumaan isossa tilassa silmät peitettynä
nopeasti.
Suomessa järjestetään vammaisille agility
harrastajille ainoastaan yhdet kisat vuodes
sa. Toiseksi kisaksi tarjolla on vain mm-kisat.
Vammaisurheilijan koirakko osallistuu sa
moihin lähtöihin vammattomien kisaajien
kanssa. Ainoa ero on, että hän on saanut eri
tyisluvan tutustua rataan hieman kauemmin

ja katsoa etukäteen ratapiirrosta.
Avustajille Saila joutuu ajoittain tähdentä
mään, että rataa ei saa kommentoida, vaan
avustaja on kuin kartturi, joka kertoo, mitä
esteitä missäkin on.
– Muutama vuosi sitten piirimestaruus- ja
SM-kisoissa erilliset sopeutumistoimet kiel
lettiin, koska ilmeisesti pelättiin vammaisten
rynnistävän huipulle, Saila sanoo.
Sailasta Suomi on hyvä agilitymaa: koulu
tus ja seuratoiminta on maailmanlaajuisesti
kin kärkitasoa. Seuratessaan agilitya livenä
ja videolta hän yhtäkkiä keksi, että tätä hän
haluaa tehdä.
Harjoittelua ja haasteita
Saila kertoo harjoitelleensa itseään parempi
en kanssa ja matkustanut valmennuksen pe

Saila ja Messi radalla
seniorien SM-kisoissa.
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rässä Kuopiosta Kirkkonummelle ja Vaasaan.
– Olen harjoitellut kuin hullu varsinkin vii
me vuoden. Minulla voi mennä hallilla aikaa
2–5 tuntia kerralla, ja harjoituspäiviä voi olla
viikossa jopa kuusi.
Agilitytekniikan oppiminen ei ole help
poa varsinkaan heikkonäköisenä, joten Saila
opiskeli sitä myös yksityistunneilla. Aluksi
häntä ehkä vähän oudoksuttiin ryhmässä,
mutta harrastuskavereista on tullut hänelle
ystäviä ja heistä on ollut paljon apua ja iloa.
– Loppujen lopuksi erilaiset jännittämiset
ja möhlimisen pelot ja kömpelyyden tunteet
ovat yhteisiä, eivät niinkään näkövammasta
johtuvia,
Hän kertoo kaivanneensa vertaistukea
aluksi, mutta toimintatapojen ja rutiinien
oppimisen myötä oma näkövamma ikään
kuin hälveni.
Agility on älyllisesti, motorisesti ja koor
dinaation kannalta vaativa laji. Agilityradan
pituus on 140–200 metriä, ja esteitä sillä on
15–22. Rata pitää suorittaa 30–50 sekunnis
sa. Piiritason koirakon pitäisi edetä radalla
yli 3,8 metriä sekunnissa, kv-tasolla jopa yli
5,5 metriä. Esteet ovat tietyssä järjestyksessä
muodostaen kuvion.
– Ei ole kyse siitä että juoksisit esteet läpi
numerojärjestyksessä, vaan sinun on opitta
va kertomaan koiralle, minne sen pitää seu
raavaksi mennä. Ja kun tämä on opittu, se
pitää tehdä kolme kertaa nopeammin, Saila
kuvailee.
Saila Tiainen kertoo, että agilityn myötä
hän sai kipinän ja motivaation kehittää it
seään ja hoitaa kuntoaan. Hänen liikkumis
kykynsä on huomattavasti parantunut, mikä
helpottaa arjessa kotona ja mökillä toimimis
ta.
– Parhaimmillaan agilityssa, jonain taian
omaisena hetkenä voisin vaikka vannoa koi
rieni suorastaan lentävän. Ne ovat silloin niin
kauniita, täynnä iloa ja energiaa.
– Agility suo minulle myös jännityksen,
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Erilaiset möhlimisen
pelot ja kömpelyyden
tunteet ovat yhteisiä,
eivät niinkään näkö
vammasta johtuvia.

vauhdin, älyllisten haasteiden ja onnen ko
kemuksia ja unohdan kivut, surut ja vam
maisuuden.
Vammaiset ovat väliinputoajia
Saila ja muutkin vammaiset agilityharras
tajat ovat joutuneet järjestämään kilpai
lumatkansa omalla kustannuksellaan eikä
heitä ole VAU:ssa noteerattu vammaisurhei
lijoiksi. Suomen Agilityliitto tukee maajouk
kue-edustuksia matka-apurahoin, mutta
tämäkään ei koske vammaisia urheilijoita.
Itsensä markkinoiminen ja matkarahojen
kokoaminen on työlästä harjoittelun ja ko
toisien kilpailujen ohella.
Nyt jo kahtena kesänä Saila on järjestänyt
Jyväskylässä hyvän mielen ja matalan kyn
nyksen tukitapahtuman. Ohjelmassa oli koi
ratarvikekirppis sekä epäviralliset agility- ja
rallytokokisat.
– Nämä ovat olleet elämäni onnellisimpia
päiviä. Ilo ja lämmin tunnelma heijastuu vie
lä jälkeenpäinkin, kun vesissä silmin katselen
kuvia tapahtumista, Saila kertoo.
Hän oli ehdolla vuoden 2018 agility-urhei
lijaksi yli 6 000 agilitylisenssin haltijan jou
kosta yhdentoista muun henkilön kanssa.
– Oli suuri kunnia olla tässä kahdentoista
joukossa.					
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Leffakorva

Kepeä versio
Juicesta
viihdyttää ja
kismittää
Taina Kuuskorpi
Anna Salmisalo, Yellow Film &
TV

TEKSTI
KUVA

J

uice Leskinen (1950–2006) on
Suomen tunnetuimpia ja suurim
pia lauluntekijöitä. Hänen ympärilleen
tehty, Teppo Airaksisen ohjaama
draamaelokuva Juice ei saavuta lä
himainkaan samoja mittoja, mutta
viihdyttää energisillä keikkakohtauk
sillaan.
Alusta alkaen on selvää, että
etualalla on ihmisdraama Juicen ja ku
vitteellisen Marja-vaimon yhteiselon
kompastuskohdista. Elokuvan aikana
suhdetta koettelevat Juicen ura, me
nestys, lahjakkuus ja taiteilijaelämä.
Juicen arvoasteikossa musiikki ja kier
tueet menevät kaiken edelle. Siksi he
rää kysymys, miksi draaman kaari on
pitänyt väkisin vääntää parisuhteen
ympärille.
Kuten yleisö aikanaan, elokuvan
katsojakin janoaa Juicea, hänen sy
vimpien ajatustensa avaamista, elä
mänkolhujen heijastumia taiteelliseen
tuotantoon ja selitystä juicemaisen
maailmankuvan syntymiseen. Louk
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kaamatta ”Marjaa” Juice-elokuvaan lipun
ostaneella on oikeus odottaa kameran zoo
maamista nimenomaan taiteilijaan itseensä.
”Marja” muodostaa muutenkin elokuvan
kompastuskohdan. Hän on kuvitteellinen
nainen, jonka tehtävänä on kiteyttää Juicen
monimutkainen suhde seurustelukump
paneihinsa, toimia näiden yhdistelmänä.
Juicella ei ollut koskaan Marja-vaimoa. Tarja
oli, mutta ainakaan Antti Heikkisen perus
teellisen ja laajan Juice Leskisen elämäker
ran valossa Marja ja Tarja tuskin vastaavat
toisiaan paljoa.
Tästä seuraa suurempi, koko elokuvaa kos
keva hankaluus: Katsojan on tajuttava seu
raavansa kuvitteellista draamaelokuvaa, ei
faktoihin nojaavaa elämänkertadokument
tia. Toki suuret linjat pitävät paikkaansa,
mutta ihan kaikkea ei kannata ottaa todesta.
Fiktion ja faktan sekoittamisesta käydään
parhaillaan keskustelua varsinkin tietokirjal
lisuuden piirissä, ja Juice tuo saman proble
matiikan nyt myös valkokankaalle.
Mutta jos trendin mukaisesti heitetään
vaatimukset faktoista ja totuudesta romu
koppaan, on Juice vaivaton ja vetävä ko
kemus. Tarina keskittyy pääosin 1970- ja
1980-luvuille. Cointus Int -bändin synty, nou
su ja tuho on lähtöpiste, ja 1980-luvun lopun
paheneva alkoholismi ja maksasairaus lopet
tavat elokuvan. Sen jälkeen Juicen suosio ja
elämä jatkuivat kuitenkin vielä 20 vuotta.
Elokuvan Juicella ei ole helppoa bändissä,
perheessä eikä ylipäätään elämässä. Hänen
keinonsa selvitä ovat laulut niin hyvässä kuin
pahassa. Niissä soivat sielun kipukohdat ja
pilkka, pettymys ja yhteiskunnallinen kritiik
ki.
Juicea esittää Riku Nieminen, joka on
tehnyt huolellisesti kotiläksynsä. Rooli on
suuri, ja Nieminen onnistuu siinä hyvin. Lau
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lajana hän selviää siinä missä Juicekin, joka
ei pitänyt itseään erityisen laulutaitoisena.
Samaa angstia ei Niemisen tulkinnassa kaiu,
mutta sellaisen vaatiminen olisikin kohtuu
tonta.
Tarinaa seuraa helposti kuulonvaraisesti.
Harva on Suomessa välttynyt perustiedoilta
Juice Leskisen elämästä, mikä auttaa kärryil
lä pysymistä. Mitään uutta tai yllättävää elo
kuva ei miehestä tuo esiin.
Ajankuvan rakentamiseen on käytetty
kiitettävästi voimavaroja ja kulissit on raken
nettu huolella. Mutta mitä niistä, kun mie
leen jää kytemään kysymys vailla vastausta:
miksi? Miksi Juicesta ja hänen elämästään
tuli kaikkea tätä? Siihen elokuva ei vastaa.
Taiteilija Juice Leskisestä kiinnostuneen kan
nattaakin etsiytyä Antti Heikkisen Risainen
elämä -kirjan pariin ja tarkistaa, mitä todella
tapahtui.
Tokihan elokuvassakin Juice pääosassa on,
mutta pinnallisen nokkelana ja yksioikoisena
rockmuusikon prototyyppinä. Lopputulos
on helppo, mukava elokuvakokemus, ja mu
siikki soi sopivasti. Biisien mukana laulamis
ta kannattaa välttää, sillä usein ne katkeavat
veitsellä leikaten.				

Juice
Ohjaus: Teppo Airaksinen.
Käsikirjoitus: Antti Pesonen.
Tuotanto: Yellow Films & TV.
Pääosissa: Riku Nieminen, Iida-Maria
Heinonen, Antti Heikkinen, Pekka
Strang, Silmu Ståhlberg.
Kesto: 105 min.
Ikäraja: S.
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Aktivisti

Sokea opaskoira
T

ämä tarina kertoo sokeasta opaskoi
rasta ja vaikeasti heikkonäköisestä
isännästä. Kun opaskoira sokeutui, se joutui
selvittämään reittejä muiden aistiensa avul
la. Se alkoi tehdä virheitä, ja hyväntuulinen
isäntä muuttui kireäksi.
Sokean opaskoiran ja isännän välit huo
nonivat huononemistaan. Koira mietti: "Jos
osaisin puhua, voisin kertoa isännälle sokeu
tumisesta. Ymmärtäisikö isäntä ongelman?
Koiran tehtävä on auttaa isäntää, enkä siihen
enää pysty."
Sokea opaskoira arveli, että olisi molem
mille parempi, jos he eroaisivat. Koira alkoi
haaveilla elämästä ilman isäntää, ja esiin
nousi monia kysymyksiä. Mistä yksin asuva
sokea koira saisi ruokaa? Missä olisi turval
lista nukkua? Kuinka selvitä arjesta ilman
isäntää? Sokea koira pelkäsi maailman koh
taamista yksin.
Kun isäntä ja sokea opaskoira kauppareis
sulta palatessaan astuivat asuntoon, koira
livahti takaisin rappuun. Isäntä ei tätä huo
mannut vaan veti oven perässään kiinni.
Sokea koira iski hampaat valjaisiin ja repi ne
rikki. Se juoksi portaat alakertaan. Pian joku
tuli rappuun alaovesta, ja koira pinkaisi oves
ta ulos.

Sokea koira kulki hitaasti ja peloissaan
mutta löysi rauhallisen paikan, jossa oli katos
suojana. Koiralla oli hirveä nälkä, mutta vielä
enemmän se kaipasi isäntää. En voi mennä
takaisin, teen hänet taas kiukkuiseksi. Täytyy
luottaa, että hän selviää omin avuin. Parem
pi yksin kuin riitaisan isännän kanssa.
Sokea koira laihtui ja takkuuntui muttei
kuollut nälkään eikä yksinäisyyteen. Se alkoi
pärjätä yksin.
Metsässä marjoja poimimassa ollut ihmi
nen huomasi irrallaan kulkevan sokean koi
ran ja lähti sen perään. Marjastaja sai koiran
kiinni ja laittoi sille vyön kaulapannaksi. Mar
jastaja ja sokea koira tulivat hyvin toimeen,
mutta marjastaja jäljitti koiran isännän ja pa
lautti koiran. Isäntä oli ratketa riemusta. Hän
lupasi koiralle, ettei enää ikinä rähjää.
Sokea koira mietti, ettei isäntä pysty
muuttumaan. Koira hymyili silti. Se tiesi pär
jäävänsä yksin.
Olli Lehtisen mielestä eroaminen voi olla
sokealle keskimääräistä haastavampaa.

Kuinka selvitä
arjesta ilman
isäntää? Sokea koira
pelkäsi maailman
kohtaamista yksin.
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Oikaisut
Sokeiden käsityöläisten
alv-vapaus jatkuu osaksi
Airuessa 12/2018 kerrottiin
vaikeavammaisten yrittäjien
arvonlisäverovapauden päät
tymisestä 31.12.2018. Kuiten
kin, vaikka asiaan liittynyt
erillislaki vanheni, arvonlisä
verolain 60 § antaa sokeille
käsityöyrittäjille yhä alv-va
pautuksen tietyin ehdoin.
Lain mukaan sokean yrittä
jän ei tarvitse maksaa arvon
lisäveroa tavaroiden ja työ
suoritusten myynnistä, jos
hänen yritystoimintansa kä
sittää yksinomaan hänen val
mistamiensa tavaroiden tai
tavaraan kohdistuvien työ
suoritustensa (esim. pianon
viritys) myyntiä, jos hän ei
käytä toiminnassaan apulai
sina muita kuin aviopuoli
soaan tai 18 vuotta nuorem
pia jälkeläisiään ja enintään
yhtä muuta henkilöä.

Henkilökohtaista
Kaipauksella ilmoitan, että
veljeni Ilkka Jouni Peltonen
s. 23.5.1937 Laitila,
k. 26.11.2018 Turku.
Kun sammui sydän lähei
sen, on aika surun hiljaisen.
Jounin muistoa kunnioittaen
ja kiittäen Annikki sekä suku
laiset ja ystävät. Siunaus- ja
muistotilaisuus oli 29.12.2018
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Turussa lähimpien läsnäolles
sa. Jounin tuhka lasketaan
Turun hautausmaahan vai
monsa Pirkko-Liisan viereen.

Tapahtumat
Kylmästä lämpimään
-päivä Caisassa 26.1.
Kulttuuripalvelun jäsenet Jor
ma Keskiniemi, Anniina Latik
ka ja Niklas Röholm vetävät
luovan toiminnan päivän
Kulttuurikeskus Caisan (Kai
kukatu 4 B, Helsinki) Maissi-ti
lassa klo 10–16. Päivä on
maksuton mahdollisuus tu
tustua Caisaan ja eri kulttuu
rien näkövammaisten tarinoi
hin. Päivän päätteeksi on luo
van kirjoittamisen harjoitus,
joten varaudu omilla muis
tiinpanovälineillä.
Lounas omakustanteisesti
läheisessä ravintolassa. Kult
tuurisihteeri on klo 9.30 Pen
gerkadulla Sokeaintalon
edessä ja avustaa Caisaan
kulkemisessa.
Ilmoittaudu 24.1. mennes
sä osoitteeseen osallistun@
kulttuuripalvelu.fi tai puh.
040 964 92 88.
Näkövammaisten Kulttuu
ripalvelu ry
DocPoint-festivaalilla ku
vailutulkkausta 30.1.–1.2.
DocPoint – Helsingin doku

menttielokuvafestivaali tuo
Helsinkiin yli sadan doku
menttielokuvan kokonaisuu
den. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ja DocPoint to
teuttavat tämän vuoden fes
tivaalilla kuvailutulkattuja
näytöksiä Suomen Kulttuuri
rahaston tuella.
Näytökset järjestetään Sa
voy-teatterissa (Kasarmikatu
46–48) ke–pe 30.1.–1.2. Ku
vailutulkattuna esitetään:
Mansky: Putin's Witnesses,
30.1. klo 15 (107 min).
Netzer, Rantonen: Luon
nonlaki. 30.1. klo 17.30 (81
min).
Autiokyrö, Alanko, Mende
lin: Lyhytelokuvat Keulimi
nen, Latu ja Joutsenveljet.
31.1. klo 17.30 (yhteensä 65
min).
Franck: Olliver Hawk. 1.2.
klo 17 (75 min).
Elokuvien esittelyt osoit
teissa docpoint.info ja kult
tuuripalvelu.fi. Lipun hinta on
9 e/näytös. Avustajan lippu
on maksuton. Lippuja näy
töksiin voi varata 21.1. asti
Kulttuuripalvelun kautta lä
hettämällä viestin osoittee
seen osallistun@kulttuuripal
velu.fi. Kerro viestissä nimesi,
halutut näytökset, lippujen
määrä sekä se, haluatko liput
sähköisesti vai paikan päällä
– ilmoita silloin postiosoittee
si laskutusta varten. Lippuja
voi ostaa myös DocPointin
nettisivujen kautta.
30.1. päivän näytöksiin jär
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jestetään maksuton ryhmä
kuljetus Iiris-keskuksen edes
tä klo 14.15 Savoy-teatteriin.
Järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ry ja DocPoint
Keramiikkakurssi Turussa
30.1.–27.3.
Keramiikkakurssi järjestetään
30.1.–27.3. (ei 20.2.). Kurssi so
pii sekä vasta-alkajille että
perustaitoja omaaville. Kurs
silla opitaan perustiedot ke
ramiikasta, massoista, työta
voista sekä esineiden lasitta
misesta ja poltosta. Työn al
le otetaan sekä käyttöesinei
tä että veistoksia.
Kokoonnumme joka ke klo
12.30–16.30 Tuulenpesässä
(Käsityöläiskatu 14). Opetta
jana keraamikko Anu Nurmi
noro. Kurssin hinta on Kult
tuuripalvelun jäsenille 40 e,
muille 65 e. Lisäksi peritään
tehdyistä töistä riippuva ma
teriaalimaksu.
Ilmoittaudu kurssille 23.1.
mennessä osoitteeseen osal
listun@kulttuuripalvelu.fi tai
puh. 040 964 9288.
järj. Varsinais-Suomen Nä
kövammaiset ry, Näkövam
maisten Kulttuuripalvelu ry ja
Opintokeskus Sivis
Näkövammaisten
Kristillinen Yhdistys
Helsingissä 3.2.
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Tilaisuus su 3.2. klo 14–16
Pengersalilla, Pengerkatu 11
A, Helsinki. Puhujana Martti
Kalkku Helsingistä. Muusik
koina Tuula ja Kari Lind Kera
valta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Nuorten Ilmaise Itseäsi
-viikonloppu 8.–10.3.
8.–10.3. pidetään kahden kär
jen nuorten tapahtuma lo
makeskus Lepolassa Lahdes
sa. Kaksi kärkeä tarkoittaa, et
tä valitset etukäteen viikon
lopun päiväohjelmasi luovan
tanssin ja äänileikittelyn vä
liltä.
Tutustu tarkempaan esitte
lyyn www.nkl.fi/nuoret sivu
jen toimintakalenterista. Sa
malta sivulta löydät myös il
moittautumislomakkeen.
Leiri on tarkoitettu kaikille
näkövammaisille 12–30-vuo
tiaille nuorille ympäri Suo
mea. Leirin hinta 80 e sisältää
ohjelman, majoituksen, ruu
an ja matkat. Ilmoittaudu vii
meistään 3.2. Lisätietoja: nuo
risotoimen suunnittelija Tee
mu Ruohonen (puh. 050 596
5022 tai spostitse teemu.ruo
honen@nkl.fi).
Terveisin NKL/nuorisotoimi
Kylpylämatka Tallinnaan
10.–16.3.
Olen varannut kylpylämat

kan Tallinnaan 10.–16.3. Kyl
pylä Viimsi sijaitsee 10 km
päässä Harjun maakunnassa.
Kokonaishinta matkalle on
415 e ja sisältää laivamatkat
Helsingistä Eckerölinen Fin
landia laivalla (hytti matkata
varoille) ja bussikuljetuksen
satamasta. Kylpylässä puoli
hoito, aamiainen ja päivälli
nen, majoitus 2 hh, kylpyta
kin käyttö, lääkärintarkastus,
ja hoitoja 10, joista kolme 20
min hierontaa ja ryhmäliikun
taa. Saunan, uima-altaan ja
kuntosalin käyttö aukioloai
koina kuuluu pakettiin.
Lähtö Länsiterminaali 2:lta
su klo 9 lähtevällä laivalla, ko
koontuminen klo 8. Paluu la
16.3. Helsinkiin klo 14.15.
Yhden hengen huoneen
lisämaksu 180 e. Ilmoittautu
minen matkalle viimeistään
15.2. Anne Puntti-Sukille,
puh. 044 167 900, anne.punt
ti-sukki@pp.nkl.fi. Saat myös
minulta mahdollisesti kaipaa
miasi lisätietoja.
Kylpyläterveisin Anne
Rottinki- ja muovipäre
kurssi Lepolassa 20.–22.3.
Päijät-Hämeen Näkövammai
set ry järjestää rottinkikurssin
Loma- ja kurssikeskus Lepo
lassa ke–pe 20.–22.3. Kurssi
alkaa ke klo 10 ja päättyy pe
klo 14. Ohjaajina Ari Korho
nen (rottinki) ja Heikki Kinnu
nen (ekopäre). Ilmoittautumi
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set viimeistään 6.3. mennes
sä Ari Korhoselle, puh. 040
861 6519. Ilmoita samalla, mi
tä haluaisit tehdä, niin saam
me hankittua tarvittavat ma
teriaalit. Materiaalikustan
nukset peritään kurssin yh
teydessä, työkalut tuonet it
se.
Osallistumismaksu 10 e
maksetaan kurssipaikalla.
Osallistuja varaa itse majoi
tuksen ja ruokailut suoraan
Lepolasta puh. 03 756 1521 /
0400 409 342.
Tervetuloa!
Käsityö- ja askartelukurssi
Lepolassa 21.3.
Päijät-Hämeen Näkövammai
set ry järjestää yhteistyössä
OK Sivis -opintokeskuksen
kanssa käsityö- ja askartelu
kurssin to 21.3. klo 9–17 Lo
ma- ja kurssikeskus Lepolas
sa (os. Sipurantie 32, Lahti).
Ohjaajana Riitta Helander. Il
moittautumiset 6.3. mennes
sä PHN:n toimistolle puh. 03
752 1542. Kurssi toteutuu, jos
osallistujia on vähintään viisi.
Osallistumismaksu 5 e mak
setaan kurssipaikalla. Mah
dollisen majoituksen ja ruo
kailut osallistuja varaa itse
suoraan Lepolasta puh. 03
756 1521 / 0400 409 342.
Muistathan varausta tehdes
säsi mainita mahdolliset eri
tyisruokavaliot.
Tervetuloa!
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Elämyspurjehdus nuorille
24.–27.6.
Elämyspurjehdus Suomen
Purjelaivasäätiön s/y Vahinel
la kuudelle alle 16-vuotiaalle
nuorelle 24.–27.6. Turun saa
ristossa. Aiempi purjehdus
kokemus ei ole tarpeen.
Lähetä hakemus, jossa on
nimesi, yhteystietosi ja lyhyt
kuvaus, miksi haluat purjeh
dukselle. Kerro myös, oletko
aiemmin ollut purjeveneessä.
Tieto valinnoista ilmoitetaan
huhtikuun loppuun mennes
sä ja valitut kutsutaan tapaa
miseen 25.5. Turussa.
Itse matkalla purjehduksen
lisäksi saunotaan, uidaan ja
yövytään saariston satamis
sa. Purjehduksella opimme
purjehtimaan ja laittamaan
ruokaa yhdessä sekä huoleh
timaan veneen siisteydestä.
Matkan hinta 100 e sisältää
täyden ylläpidon. Omaa
avustajaa et tarvitse, sillä jo
kaista nuorta kohden on ai
kuinen miehistön jäsen. Ha
kemukset ja tiedustelut 15.4.
mennessä osoitteeseen rim
ma.joenpera@gmail.com.
Voit myös soittaa Rimmalle
puh. 041 505 3616 ja kysyä li
sää.
Lisätietoja s/y Vahinesta
löytyy osoitteesta www.staf.
fi. Purjehdus toteutetaan So
keain Lasten Tukisäätiön ta
loudellisella tuella, yhteis
työssä Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n vammaispurjeh

dusjaos ja Suomen Purjelai
vasäätiö.

My ydään - ostetaan
Myydään puhuva sokean
rannekello
Kertoo päivämäärän, viikon
päivän ja kellonajan.
Puh. 040 742 4757, eilahar
konen@hotmail.com.

Aineiston aikataulu
Airut 2/2019 ilmestyy
15.2. Ilmoitukset toimi
tettava 28.1.2019 klo
15.45 mennessä osoit
teessa airutlehti.fi/
ilmoitukset sijaitsevalla
verkkolomakkeella tai
sähköpostitse osoittee
seen airut@nkl.fi.
Jokainen ilmoitus jul
kaistaan myös Airuen
verkkolehdessä, ellei il
moittaja ole sitä erikseen
kieltänyt.
Julkaisuaikataulut ja
mediakortin löydät verk
kolehdestä osoitteesta
airutlehti.fi.
Toimituksella on oi
keus muokata lehden
aineistoja ja julkaista nii
tä myös verkkolehdessä.
Lehdessä ei julkaista voi
makkaasti poliittisia tai
uskonnollisia kirjoituksia.
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Takasivu

UUTUUS!

BlindShell Classic
Puhuva näppäinpuhelin

BlindShell Classic on helppokäyttöinen, puhuva näppäinpuhelin.
Laite puhuu mm. kaikki valikot, puhelinnumerot sekä tekstiviestit.
Puhelinta voi käyttää myös äänikomennoilla.
Tutustu tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin verkkokaupassamme
osoitteessa aviris.fi. Puhelimen hinta on 349,- (sis. alv. 24 %)

Näkövammaisten liitto ry, Marjaniementie 74 Helsinki (Iiris-keskus)
puh. 09 3960 4700, www.aviris.fi, info@aviris.fi

