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Haluamme olla mukana siellä, 

missä muutkin ovat!
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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja

Pääkirjoitus

Kuljettajalla on väliä
N äkövammaisten liitto antoi tam

mikuussa eduskunnan liikenne ja 
viestintävaliokunnalle lausuntonsa halli
tuksen esitykseen, joka koskee liikenteen 
palveluista annetun lain muuttamista. Liit
toa huolestuttaa, että muutosesityksessä on 
taksi kyytien kohdalla unohdettu asiakkaan 
turvallisuus ja korostettu taloudellisia vaiku
tuksia ja viranomaistoiminnan näkökulmaa. 
Lakiesityksen myötä taksinkuljettajilta pois
tuisi maaliskuussa paikallistuntemuskoe.

Näkövammaiset ihmiset käyttävät taksia 
paitsi kuljetuspalveluasiakkaina myös muu
ten. Palveluun ja kuljettajan ammattitaitoon 
pitäisi pystyä luottamaan eikä kyydin pitäisi 
olla ylimääräinen jännitysmomentti joka ker
ta, kun autoon istuu. 

Liiton oikeuksienvalvontaan on tullut 
taksinkuljettajien osaamisesta palautetta, 
joka on eniten liittynyt määränpään löytä
miseen ja heikkoon suomen kielen taitoon. 
Jos kielitaito ei riitä osoitteen kirjoittamiseen 

navigaattoriin tai asiakkaan suullisten ohjei
den ymmärtämiseen, ammattitaito ei ole 
kohdallaan työssä, jossa väistämättä kohtaa 
monenlaisia asiakkaita. Liiton mukaan kul
jettajan paikallistuntemus ja kielitaito ovat 
olennainen osa ammatillista osaamista ja 
paikallistuntemuskoe pitäisi suorittaa juuri 
sillä alueella, jossa kuljettaja pääsääntöisesti 
työskentelee. 

Näin vaalien alla ja ylikuumentuneen maa
hanmuuttokeskustelun aikana jotkut tahot 
ymmärsivät liiton viestin väärin ja käyttivät 
sitä omia maahanmuuttokriittisiä tarkoitus
periään pönkittämään. Onneksi viesti osui 
ainakin osittain oikeaan maaliin. Lähitaksi 
Oy ilmoitti liiton ulostulon jälkeen nostavan
sa kuljettajien vaatimuksia ja koulutustasoa 
lisäämällä muun muassa paikallistuntemuk
sen koulutusta. Toivottavasti muut alan yrit
täjät ja ennen muuta valtiovalta seuraavat 
perässä.       
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KIIK AR ISSA

Ihmiset kamppailevat arjessaan tilanteissa, 
jotka eivät mahdu normeihin. Tätä tarkoi
tetaan, kun puhutaan tarpeesta yksilölli
seen tai ihmislähtöiseen palveluun. Se ei 

valitettavasti ole vielä normi.

Rosa Meriläinen, HS 31.1.2019

KIIK AR ISSA

Mitä kaikkea valkoiset kepit ovat liikkujiensa 
mukana kokeneet? Törmäyksiä, eksymisiä ja 
seikkailuja? Liikkumisen vapautta liikenteen 
kohinassa tai metsän huminassa? 

Arviolta 150 käytöstä poistetun ja lahjoite
tun valkoisen kepin, kymmenien ideoiden ja 
käsien välityksellä rakentuvan White Noise 
yhteisötaideteoksen voi kokea Helsingin 
Itäkeskuksessa Galleria Stoassa helmimaa
liskuussa. Viime lokakuussa teos oli esillä 
Helsingin keskustassa näyttelytila Laiturissa.  

Stoassa yleisö voi tutustua myös Helsingin 
ja Uudenmaan Näkövammaisten Ura käsillä 
hankkeen loppunäyttelyyn. Hanke ja Näkö
vammaisten Kulttuuripalvelu ovat toimineet 
White Noisen yhteistyökumppaneina. 

Teoksen suunnittelusta ja rakentamisesta 
vastaa taiteilijaryhmä Maarit Hedman, Sari 
Kekkonen, Piia Rossi ja Erja Tulasalo.

White Noise, 19.2.–4.3. Stoan galleria, 
Turunlinnantie 1, Helsinki. Vapaa pääsy.

OSALLISTU 
LUKIJATUTKIMUKSEEN!
Tutkimuksessa selvitetään Ai
rutlehden lukemista ja lukijoi
den ajatuksia lehdestä. Kerättyä 
tietoa hyödynnetään lehden ke
hittämisessä. 

Voit vastata tutkimukseen verkossa 
18.–22.2. osoitteessa bit.ly/airut tai puhe
limitse 02 529 8080 ma 18.2.–to 21.2. klo 
9–20 ja pe 22.2. klo 9–15. Lisäksi puheli
mitse haastatellaan 100 lehden lukijare
kisteristä poimittua vastaajaa. 

Tutkimuksen toteuttaa Infontain Oy.
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OIKEUKSIENVALVONTA 
TIEDOTTAA
Muistithan, että Näkövammaisten liiton 
verkkosivuilla julkaistaan kuukausittain oi
keuksienvalvonnan tiedote? Tiedotteissa 
on ajankohtaista arkeen ja sosiaaliturvaan 
liittyviä tietoja ja ohjeita. Helmikuun tie
dotteen aiheena on vanhukset Suomen 
lainsäädännössä. 

Oikeuksienvalvonnasta voi nyt myös tila
ta liiton verkkosivujen kautta neljästi vuo
dessa ilmestyvän uutiskirjeen, johon on 
koottu ajankohtaisia asioita ja tapahtumia 
näkövammaisten lasten ja nuorten perheil
le, asiantuntijoille ja yhteistyökumppaneil
le. 
 www.nkl.fi/kuukausitiedote
   www.nkl.fi/lastenuutiskirje

TULOSSA SAAVUTETTAVIA 
PÄIHDEPALVELUJA
Kaikilla on oikeus saada tarvitsemaansa tie
toa, tukea ja apua riippumatta siitä, miten 
liikkuu, näkee, kuulee tai ymmärtää asioita. 
Sininauhaliitossa kehitetään parhaillaan es
teetöntä päihde ja mielenterveystyötä eli 
EMPPAA, joka on tarkoitettu riippuvuuksiin 
tai mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä 
apua tarvitseville. 

Tällä hetkellä sivuilla on tietoa ja yhteys
tiedot auttavista puhelimista ja nettipalve
luista. Yhteystietoja löytyy alkoholiin, huu
meisiin, mielenterveyteen, pelaamiseen, 
ruokaan, seksiin ja tupakkaan liittyviin on
gelmiin. Sivujen sisältö täydentyy laajemmin 
talven aikana.    www.sininauhaliitto.fi
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Vero
Selkeä ja helppo
käyttöinen sivus
to, josta moni saisi 
ottaa mallia. Ruudunlukuohjelman 
käyttäjiä hemmotellaan suorilla lin
keillä sekä sivun sisältöosaan että ko
ko sivuston hakuun. Lisäksi mainitaan 
jopa, jos jokin linkki aukeaa uuteen 
ikkunaan. Jotkin sivuston osat ovat 
avautuvia valikoita, joissa vanhempi 
ruudunlukuohjelmani hieman oikutte
li, mutta mikään ei olekaan täydellistä 
kaikilla mahdollisilla selainten ja ruu
dunlukuohjelmien yhdistelmillä. 

Poliisi
Poliisi.fisivusto toimii 
pääosin hyvin, mutta 
sitä ei ole tehty suun
nitelmallisesti saavutettavaksi, kuten 
vero.fisivustoa. Testissä käyttämälläni 
selaimen ja ruudunlukijan yhdistelmäl
lä havaitsin, että koska sivulla on yksi 
osio, jossa teksti vaihtuu koko ajan, se 
latautui yhä uudelleen ja teki selaa
misesta pelkällä puheella haastavaa. 
Jos tämän osion ohi selasi riittävän 
nopeasti, sivusto toimi muuten melko 
moitteettomasti. Poliisia kehotetaan 
tarkkaavaisuuteen (tieto)liikenteessä!  

Palstalla Airut arvioi verkkosivujen saavutettavuutta.

Verkon silmässä

KYTÖVIIDALLE VUODEN URHEILUTEKO 
-PALKINTO
Espoolainen sokkopingiksen pelaaja Olli Kytöviita 
palkittiin VAU ry:n Vuoden 2018 Urheiluteko pal
kinnolla Urheilugaalassa tammikuussa.

Espoolainen Kytöviita, 26, voitti viime elokuussa 
sokkopingiksen Euroopan mestaruuden ensimmäi
senä suomalaismiehenä. Kytöviita on noussut no
peasti kokemattomasta haastajasta lajin valtiaaksi. 

Kytöviidan lisäksi Urheilutekopalkinnon saivat 
uimari Nader Khalili, yleisurheilija Lotta Pukkila 
ja kelkkahiihtäjä Sini Pyy.

K
U

V
A

: 
P

E
T

T
E

R
I 

M
Å

R
D



72/2019

Näkövammaisten liiton 
Iiris-keskukseen avattiin 
lokakuussa pimeä kahvila, 
Iiris Pimé Café. Liitto on 
saanut myös oman maskotin, 
opaskoira Vikin.

T E K S T I  J A  K U V A T  Marika Mäkinen

S ekä pimeän kahvilan että maskotti Vi
kin kautta on tarkoitus tehdä näkövam

maistyötä ja Näkövammaisten liittoa tunne
tuksi.

Kokemuksellinen Pimé Café ei Näkö
vammaisten liitossa ole uusi keksintö, vaan 
sitä on pyöritetty jo 1980luvulta saakka 
nuorisotoiminnan organisoimana. Myös 
Iiriskeskuksessa oli kahvilalle alun alkaen 
oma pimeä tila, josta kuitenkin vuonna 2016 
luovuttiin tilojen vuokraamisen yhteydessä. 

Pimé Cafén uusi tila sijaitsee Näkövam
maismuseon entisellä paikalla. Kahvila on 
auki tilauksesta erilaisille ryhmille ja Iiriskes
kuksessa asioiville. Lisäksi se on kevään aika
na auki joka kuukauden toinen keskiviikko 
kello 15–19. Kahvilassa on asiakaspaikkoja 
noin 30. Kahvilatoiminnan lisäksi tilaa voi 
käyttää kokoustilana.

Näkövammaisten liiton yhteistyökumppa
neina kahvilan hyödyntämisessä ja sisältöjen 
tuottamisessa ovat muun muassa liiton kon
serniin kuuluva saavutettavuuskartoituksiin 
ja litterointiin erikoistunut Annanpura ja 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu. Kahvilan 

tarjoilupuolella yhteistyötä tehdään An
tellravintolan kanssa.

Näkövammaisten liiton maskotti, Vi
kiopaskoira, tullaan jatkossa näkemään esi
merkiksi messuilla ja erilaisissa tapahtumissa 
ja tilaisuuksissa. Viki on vaalea labradori, jon
ka sisällä on ihminen. Vikin on valmistanut 
Suomen suurin pukuvuokraamo ja maskotti 
ja hahmopukujen valmistaja Artistiasu, joka 
tunnetaan muun muassa Muumimaailman 
ja Angry Birdsin hahmojen valmistajana. 

Näkövammaisten liiton uutuuksia 
Pimé Café ja maskottikoira Viki

Oikealla: Nuorisotoimen suunnittelija Teemu 
Ruohonen on Pimé Cafén yhteyshenkilö.
Vasemmalla: Viki on kaapannut kainaloonsa 
Näkövammaisten liiton palvelulinjan johta-
jan Johanna Reimanin ja Opaskoirakoulun 
kennelvastaavan Vesa Väkeväisen. 
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Näkövammaisten liiton eduskuntavaaliteesit 2019 

1  Oikeus osallisuuteen ja tavalliseen arkeen.  Haluamme jokainen tehdä 
omat valintamme. Siihen myös näkövammaisella on oikeus. Näkövammainen on 
subjekti, ei objekti. Vammaispalvelut ovat näkövammaiselle arkea, eivät luksusta.

2  Oikeus opiskella. Suomessa jokaisella on oikeus opiskella. Pura esteitä näkö
vammaisen opintopolulta. Koulutukseen panostaminen kannattaa aina.

3  Oikeus tietoon, lukemiseen ja saavutettaviin sähköisiin palvelui-
hin. Muista näkövammaista digikäyttäjää. Tee sähköisten palvelujen saavutetta
vuudesta normi. Epäkohdat korjaantuvat lainsäädännöllä.

4  Yhdenvertaisesti töissä. Ota näkövammainen töihin. Työelämä tarvitsee 
meitä kaikkia. Syrjintä pois.

5  Järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset turvattava. Näkövam
maisten liitto on näkövammaisuuden merkittävä erityisasiantuntija. Työn on saata
va jatkua.

Laajemmin aukiselitetyt teesit löydät Näkövammaisten liiton verkkosivuilta 
www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/eduskuntavaalit-2019.

Terveisiä 
Arkadianmäelle!
Näkövammaisten liitto julkisti marraskuussa 
eduskuntavaaliteesinsä. Nyt seitsemän näkövammaisyhteisön 
luottamushenkilöä ja asiantuntijaa kertovat omat toiveensa.

T E K S T I  Aatu Komsi    K U V A T   Aatu Komsi, Mikaela Holmberg, Jussi Partanen ja Vesa Ranta
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Sari Loijas
Näkövammaisten liiton puheenjohtaja

Jokaisella ihmisellä on oikeus 
palkkatyöhön. Sen avulla hän 
pääsee kiinni toimeentuloon 

sekä elämänlaatunsa ja elinta
sonsa parantamiseen.

On tärkeää, että näkövammaisen rekry
tointia tehtäessä asiaa ei lähestytä hänen 
vammansa edellä vaan osaamisensa ja tai
tonsa kautta. Lainsäädäntömme sen suh
teen on jo aika hyvä – se pitäisi vain saada 
tulemaan lihaksi. Toivoisin, että tulevat kan
sanedustajat käyttäisivät kaiken vaikutusval
tansa työnantajiin päin varmistaakseen, että 
heillä on oikeaa tietoa näkövammaisten ihmis
ten palkkaamisesta ja että he uskaltaisivat palka
ta näkövammaisia ihmisiä työsuhteeseen.

Tällä hetkellä, jos työkyvyttömyyseläkkeellä ole
van henkilön ansiotulot ylittävät tietyn tulorajan, 
eläke katkeaa kokonaan tai putoaa täydestä työky
vyttömyyseläkkeestä osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. 
Esitetyssä lineaarisessa mallissa eläke ei enää tällöin 
putoaisikaan kerralla kokonaan pois vaan lähtisi vain 
vähitellen pienenemään. Tämän lineaarisen mallin 
saattamiseen lainsäädännöksi pitää pyrkiä.

On tärkeää, että 
näkövammaisen 
rekrytointia tehtäessä 
asiaa ei lähestytä 
hänen vammansa 
edellä.
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Kari Vähänen
Näkövammaisten liiton hallituksen jäsen

Monelle järjestölle STEAn avustus on 
toiminnan tärkeä tukijalka. Mutta sen 
avustuksen saamisen ehtona oleva 
byrokratia on kyllä melkoinen. Siinä toi

voisin koko avustuksenjakoperusteiden 
ja seurannan katsomista uusin silmin.

STEAn säännöllisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus
selvityksen sekä seurantaraportin tekeminen vaatii 
paikallistasolla paljon tietojen keruuta ja siten resurs
seja. Olen kuullut sellaisiakin kommentteja, että yhdis
tyksen tarkoitus on vaarassa hukkua, kun rahoittajan 
edellyttämien raporttien laatimiseen pitää käyttää 
niin paljon työtä ja aikaa. Näkövammais
ten liitolla on tietysti erityisosaamista 
STEAn selvitysten suhteen, mutta ei 
alueyhdistyksillä ole resursseja tuo

hon kaikkeen – ne menevät siihen pe
rustoimintaan.

Olisi parempi, että tulevaisuudessa avus
tusta ei olisi pilkottu pieniin erilaisiin hank
keisiin, vaan se olisi enemmän järjes
töjen yleisavustusta ja STEA seuraisi 
järjestön vaikuttavuutta kokonai
suutena eikä tällaisten yksittäisten 
osien kautta. Projektiluontoiset 
jutut ovat tietysti erikseen.

Toimintaedellytystemme turvaaminen vaatii, että 
meillä on rahoitusjärjestelmä, joka kunnioittaa 
kansalaisjärjestötoimintaa. Soteuudistuksessa 

onkin tärkeää tiedostaa järjestöjen moninaisuus. 
Vaikka Näkövammaisten liitto tarjoaa palveluita, 

meidän alue ja paikallisyhdistysten toiminta ei ole 
palveluiden tuottamista, vaan järjestölähtöistä auttamistyötä.

Pienille järjestöille kuntien nykyisin tarjoamat tuet, esimerkiksi 

Katja Kuusela
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten puheenjohtaja
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järjestöavustukset, ovat erittäin tärkeitä. Kun sosiaali ja ter
veyspalvelut siirtyvät kunnilta maakunnille, ei saa seurata ti
lannetta, jossa uudistuksen jälkeen avustusten jakaminen ei 
jää kummankaan vastuulle.

Kuntien tarjoamat maksuttomat tilat järjestöille tapahtu
miin, kerhoihin, liikuntaryhmiin ja vertaistoimintaan ovat 
olleet erittäin tervetulleita. Meilläkin maalipallosalivuoro jär
jestyy kaupungin kautta. Monet pienemmät yhdistykset ja 
kerhot tekevät paljon yhteistyötä seurakuntien kanssa. Olisi 
kuitenkin hyvä, jos toimintaa voitaisiin järjestää myös niin sa
notusti eikenenkäänmaalla, vaikkapa kunnan omistamissa 
tiloissa.

Sari Kokko
Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja

Oppivelvollisuuden lisäksi 
meillä on myös oppioikeus. 
Se merkitsee, että jokaisen 
on saatava opintoihinsa 

ne tukitoimet ja palvelut, 
joita hän tarvitsee pystyäkseen 

opiskelemaan. Näkövammaisen on saatava 
opiskelun urapolkunsa tehtyä ihan niin kuin 
näkevänkin.

On aika paljon kuntakohtaisia eroja siinä, 
miten peruskoulussa olevat näkövam
maiset saavat tarvitsemiaan tukitoi
mia ja palveluja. Joissain kunnissa 
esimerkiksi avustajan saa aika helpos
ti ja joissain sen saaminen on todella 
vaikeaa. Monesti asiat kulminoituvat 
kunnan tahtoon ja rahaan. Osa kun
nista hoitaa asiat tosi hyvin ja osassa 
on hankalampaa. 

Sama näkyy myös vammaispalve
luissa, kuten henkilökohtaisessa avus
sa tai kuljetuspalveluissa. Kunnissa on 
tietämättömyyttä ja vammaispalvelut 

näyttävät helpolta säästökohteelta. Erityisen 
ikävää on, että vammaisia pidetään helposti 
kuluerinä ja vammaispalve
luja luksuksena. Minä en 
ainakaan ole kuluerä ja 
vammaispalvelut teke
vät tavallisesta arjesta 
mahdollisen. 
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Ville Lamminen
Näkövammaisten liiton työelämän 
digitalisaation asiantuntija

Suomen valtionhallinnon 
tulisi olla saavuttavuus
asioiden etujoukoissa näyt

tämässä suuntaa. Eikä niin, 
että tehdään vain se direk

tiivin edellyttämä minimi, vaan 
huolehditaan siitä, että kaikki voivat palve
luitamme käyttää.

Meillä on kuitenkin valtionhallinnolla run
saasti sellaista nettisivumateriaalia, joka ei 
ole vielä kaikkien kansalaisten käytettävissä. 
Tällä hetkellä tällaista on esimerkiksi maa
kuntauudistukseen liittyvän tiedon kohdal
la. Valtioneuvosto on julkaissut sivun, joka 
kertoo, mitä maakuntauudistus merkitsee, 
mutta se sivu on näkövammaisille saavutta
maton. Siellä on infograafeina tekstejä, jotka 
eivät ruudunlukuohjelmalla aukea. 

Myös Kelalla on lukuisia lo
makkeita, jotka eivät ole 
saavutettavia, ja kir
jastoissa sähköisten 
julkaisujen saavutet
tavuudessa on vielä 
tekemistä. Saavutet
tavan oppimateri
aalin tuottaminen 
on tietysti budjet
tikysymys sekin. Ei 
Celiakaan varmasti 
haluaisi, että aineis
ton tuottaminen 
kestää sillä jopa 
kolme kuukautta.

Myös Kelalla on 
lukuisia lomakkeita, 
jotka eivät ole 
saavutettavia
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Laura Tolkkinen
Näkövammaisten liiton 
sosiaaliturvapäällikkö

Minulle tärkein 
teeseistä  on 
se  ensimmäi

nen:  haluamme 
jokainen tehdä omat 

valintamme. Siihen liittyy etenkin 
tavoite, että näkövammaisten riippu
vuus muista ihmisistä vähenisi. Isossa 
kuvassa näkövammaisten ihmisten 
riippuvuutta muista synnyttävät en
nakkoluulot, vammaisten ihmisten 
syrjään jääminen, köyhyys ja raken
teelliset esteet.

Toivoisin, että eduskuntavaaleissa valitut 
päättäjät ottaisivat tavoitteeksi, että Suo
mesta tulisi maailmalla vammaisten osal
lisuuden edelläkävijä ja lippulaiva ja että 
roolimme YK:n vammaissopimuksen ja ih
misoikeussopimusten puolustajana kasvaisi.

Tavoitteeseen sitoutuva kansanedustaja 
voisi esimerkiksi ottaa eduskuntaavusta
jakseen näkövammaisen ihmisen. Hän voi 
myös sitoutua siihen, että aina, kun edus
kunnassa käsitellään vammaisia koskevaa 
sopimusta, lakia tai muuta heitä koskevaa, 
hän kysyy vammaisilta itseltään heidän mie
lipidettään. Sen kautta vammaiset tulisivat 
oikeasti kuulluiksi eivätkä vain kansanedus
tajan oman ennakkokäsityksen puitteissa.
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Pauli Viertonen
Näkövammaisten liiton valtuuston 
puheenjohtaja

Minua huolestuttaa viran
omaisten nykypäivän tapa 
rinnastaa sokeat samani

käisiin näkeviin. Jos esimer
kiksi viisikymppinen näkevä ja 

viisikymppinen sokea asuvat vierekkäisissä 
taloissa ja kummallakaan ei ole ajokorttia, 
näkevä voi edelleen lähteä kymmenen ki
lometrin päähän kauppaan mopolla tai fil

larilla. Mutta millä se sokea muka lähtee? 
Viranomaiset vetävät mutkia suoraksi 
ja epäävät näkövammaiselta kuljetus
palvelua vedoten siihen, että eihän se 
naapurikaan niitä tarvitse.

Jos täällä Porissa haluaa käydä har
rastuksissa, ei sitten enää pääse ruoka

kauppaan. Näkövammainen joutuu todella 
priorisoimaan, mihin niitä kuljetuspalveluja 
haluaa käyttää.

18 asiointimatkaa kuussa ei riitä, vaan sitä 
rajaa pitäisi saada nostettua. Sehän on lais
sa vähimmäismäärä, mutta käytännössä se 
on pitkän aikaa ollut myös enimmäismäärä. 
Mitään tarkkaa uutta kattoa en halua sanoa, 
vaan tärkeintä olisi lisätä viranomaisten ym
märrystä ja halukkuutta ottaa yksilölliset tar
peet huomioon.

Jos täällä Porissa 
haluaa käydä 
harrastuksissa, ei 
sitten enää pääse 
ruokakauppaan.
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N äkövammaisten liitto antoi tammi
kuussa lausuntonsa eduskunnan sosi

aali ja terveysvaliokunnalle hallituksen esit
tämästä vammaispalvelulain uudistuksesta. 
Esitystä pidetään hyvänä ja liitossa toivo
taan, että se hyväksyttäisiin vielä nykyisen 
eduskunnan aikana. Toivomuksena on myös, 
että laki tulisi voimaan, vaikka soteuudistus 
kaatuisikin. 

Liitto painottaa, että vammaispalvelut 
olisi pidettävä irrallisina yleisistä palveluista, 
koska vammaispalveluja järjestetään vain 
pienelle joukolle suomalaisista. Niiden tar
koituksena on mahdollistaa tavallisen arjen 
sujuminen eikä taata luksuspalveluja.

Lausunnossa muistutetaan, että kun näkö
vammainen ihminen täyttää vammaispalve
lulain myöntämisedellytykset, ei pitäisi enää 
joutua miettimään, myönnetäänkö palvelut 
sosiaalihuoltolain vai vammaispalvelulain 
perusteella, vaan ne on yksiselitteisesti jär
jestettävä vammaispalvelulain perusteella.

Hyvää lakiesityksessä on lisäksi, että kes
keiset vammaispalvelut säilyisivät nimen
omaan subjektiivisina oikeuksina. Tällaisia 
ovat muun muassa henkilökohtainen apu, 
liikkumisen ja esteettömän asumisen tuki ja 
uutena säädettävä valmennus ja tuki, johon 
kuuluvat esimerkiksi liikkumistaidon ohjaus 
ja pistekirjoituksen opetus. 

Henkilökohtaisen avun järjestämisessä pi
tää tulevaisuudessakin olla työnantajamallin 
lisäksi useita tapoja. 

Kuljetuspalvelut on järjestettävä näkö
vammaiselle soveltuvalla ajoneuvolla, joka 

on monelle henkilöauto. Perinteinen inva
taksi ei näkövammaiselle yleensä ole turval
lisin vaihtoehto, sillä invataksin portaat ovat 
jyrkät ja kapeat ja sisätilat puolestaan mata
lat ja laajat. 

Matkojen yhdistely on liiton mukaan osin 
kannatettavaa, mutta siinä on runsaasti epä
kohtia, jotka tekevät näkövammaisten liik
kumisesta vaikeaa tai mahdotonta. Jos mat
koista tulee näkövammaiselle ihmiselle liian 
hankalia ja pelottavia, hän jää mieluummin 
kotiinsa eikä pysty osallistumaan yhteiskun
nan toimintoihin.  

Matkojen yhdistelystä ei myöskään saisi 
aiheutua odotusajan tai matkaajan kohtuu
tonta pitenemistä tai haittaa vammaiselle ih
miselle. Matkojen yhdistelyyn liittyvän koh
tuuttoman haitan arvioinnissa pitää liiton 
mukaan ottaa huomioon näkövammaisen 
ihmisen toimintakyky, elämäntilanne, yksi
löllinen tarve ja näkövamman aiheuttama 
korostunut turvattomuuden tunne. 

Työ ja opiskelumatkojen yhdistäminen  
on esimerkki epäonnistuneesta tavasta yh
distää matkoja, koska se saattaa aiheuttaa 
viivästyksiä ja epävarmuutta ja pidentää 
kohtuuttomasti kyydin saamista. Myös va
paaajan matkojen kohdalla yhdistely voi 
aiheuttaa samanlaisia pulmia. Niissä ei aina 
ole mahdollista ennakoida kyydin tarpeen 
tarkkaa ajankohtaa, vaan kyyti on saatava 
vasta asioinnin tai tapahtuman päätyttyä.

Uuden vammaispalvelulain on tarkoitus 
tulla voimaan vuoden 2021 alussa. 

Uusi vammaispalvelulaki  
saatava voimaan ilman soteakin
Näkövammaisten liitto kannattaa vammaispalvelulain 
uudistusta, vaikka siitä löytyy vielä epäkohtia.  T E K S T I  Sari Kokko



T E K S T I  J A  K U V A T  Marika Mäkinen

J äljillä on romaanitrilogian ensimmäi
nen osa. Niklas Röholm on solminut 
kustannussopimuksen Basam Book

sin kanssa kolmesta romaanista ja kirjoittaa 
parhaillaan jo trilogian toista osaa.

Röholmin tie kirjailijaksi ei ehkä ole ollut 
se ilmeisin. Hän itse kertoo hurjan nuoruu
den jälkeen etsineensä itseään ja lopulta 
myös löytäneensä oikean paikkansa.

Röholm on syntynyt Tukholmassa, mutta 
muuttanut Suomeen kolmevuotiaana. Van
hemmat erosivat, kun hän oli viiden vanha 
ja siitä lähtien hän reissasi äidin Padasjoen 
kodin ja isän Keravan kodin välillä. Hän tun
nistaa itsessään sekä maalaisuuden että 
kaupunkilaisuuden, vaikka onkin nykyisin 
vankasti espoolainen ja asunut kaupungissa 
vuodesta 2002 asti.

– Kun pääsin ysiluokalta, koin jonkinlaisen 
kriisin elämässä ja nuoruuden kapinassani 
lähdin kotoa ovet paukkuen. En oikein tien
nyt mihin pitäisi mennä, ja päädyin Lahteen 
kauppaoppilaitokseen, jossa kiinnostuin lu
kemisesta ja elokuvasta toden teolla. 

Lukion Niklas Röholm suoritti Tapiolan 
aikuislukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa hän 
nappasi äidinkielestä laudaturin, mikä enteili 
jo kirjallisia taipumuksia. Akateeminen maa
ilma alkoi myös houkuttaa Röholmia ja hän 
haki Helsingin yliopistoon opiskelemaan ko
timaista kirjallisuutta. Vuonna 2014 Röholm 
valmistui maisteriksi.

Yliopistoaika oli antoisaa, sillä sen kautta 
Niklas Röholmille avautui mahtava näkö
ala suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen hel
miin, muiden muassa Jorma Korpelaan, 
Eeva-Liisa Manneriin ja Marja-Liisa Var-
tioon.

Jo opinnot aloittaessaan Niklas Röholm 
oli yhden pienen lapsen isä ja toinen syntyi 
samana vuonna, kun hän meni yliopistolle. 
Nyt lapset käyvät läpi murrosiän iloja ja su
ruja. Tytär soittaa saksofonia ja poika pianoa 
ja kumpikin lukee paljon.

– Tytär on kirjoittanut ensimmäisen, 
120sivuisen, romaaninsa jo 13vuotiaana, 
isä kertoo.

Tuossa iässä hän itse ei kuulemma olisi 
unissaankaan pystynyt moiseen.

Elämä 
on prosessi
Niklas Röholmin esikoiskirja Jäljillä julkaistiin joulukuussa. 
Kirjassa on aineksia hänen oman elämänsä kehitysvaiheista ja 
läpikäymistään rooleista.
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Opiskellessani 
Lahdessa olin 
todella paljon 
yksin ja saatoin 
katsoa jopa neljä 
leffaa päivässä. 

172/2019



18 2/2019

Episodiromaani

Mutta nyt Niklas Röholm on uskaltautunut 
siirtymään kirjallisuuden tutkimisen puo
lelta sen tuottamiseen. Esikoisteos Jäljillä 
on episodiromaani, jossa maailmaa tarkas
tellaan usean eri henkilön näkökulmasta ja 
jossa on suuria teemoja elämästä ja kuole
masta ja aineksia muun muassa filosofiasta, 
elokuvantutkimuksesta ja kvanttifysiikasta. 
Sen perus kysymyksiä on, synnytämmekö 
me todellisuutta vai synnyttääkö todellisuus 
meidät? Entä minkälaisia identiteettejä meil
lä on? 

Romaanissa on aineksia runsaasti ja sitä 
voi lukea monella tavalla. Itse asiassa sen jo
kainen luku voisi olla itsenäinen kertomus ja 
yksi pieni kirja.

Miksi näin paljon isoja teemoja?
– Olen rönsyilevä tyyppi ja kiinnostunut 

monenlaisista asioista. Siksi kirjassakin on 
meneillään useita prosesseja samanaikaises
ti. Runsauden pula on runsauden sarveni, 
Röholm sanoo.

Hän kertoo olevansa yhtäältä henkisiä 
asioita tutkiva hörhö ja toisaalta järjestel
mällinen tieteilijä, jota akateeminen maa
ilma vetää puoleensa. Hänen pitkäaikaisia 
innoituksen kohteitaan ovat kirjallisuuden 
ja lukemisen lisäksi musiikki ja liikunta. Myös 
elokuvan maailmasta Röholm on teiniiästä 
saakka löytänyt vahvoja inspiraation lähtei
tä.

Kustantaja tituleeraa Niklas Röholmia 
”Suomen Coelhoksi, jolle näkörajoitteisuus 
antaa mahdollisuuden nähdä syvälle ihmi
sen kätkettyyn luontoon”. Näkörajoitteisuus 
tarkoittaa, että Röholm on heikkonäköinen 
syntymästään saakka. Verkkokalvon rappeu
man lisäksi hänellä on glaukooma, ja hän on 
ollut lapsesta saakka vahvasti likinäköinen. 
Tosin se asia on korjaantunut aikuisiällä.

– Silmiini on vaihdettu tekomykiöt, mikä 
auttoi paljon. Pääsin likinäköisyydestä enkä 
enää tarvitse silmälaseja. Näön tarkkuus on 
kuitenkin edelleen heikko.

Rakennusaineita elokuvasta

Näkövammasta huolimatta Niklas Röholm 
on aina ollut kiinnostunut visuaalisesta il
maisusta ja elokuvasta.

– Lapsena päivän kohokohtani oli, kun 
pääsin katsomaan illalla televisiota. 

Myös elokuvat olivat hänelle tärkeitä, aluk
si pojille tyypilliseen tapaan toimintaleffat 
Rockysta Ramboon ja Terminaattoriin, ja 
16–17vuoden ikäisenä hän kiinnostui draa
maelokuvasta.

– Opiskellessani Lahdessa olin todella pal
jon yksin ja saatoin katsoa jopa neljä leffaa 
päivässä. 

Elokuva on vahvasti läsnä myös Jäljilläro
maanissa. Itse asiassa koko kirjan sisällöl
lisenä ja rakenteellisena esikuvana on Bill 
Murrayn tähdittämä, itsekeskeisestä sää
ankkurista kertova Päiväni murmelina leffa. 
Siinä päähenkilö elää samaa päivää yhä uu
destaan ja uudestaan, kunnes lopulta oival
taa, miten pääsee elämässään eteenpäin.

Komedianäyttelijöiden omintakeisinta 
ykköskastia edustava Jim Carrey ja hänen 
persoonansa on myös Jäljilläromaanin kes
keistä ydintä. Kirjan henkilögallerian tärkeä 
hahmo on elokuvantutkija Jimi, joka on 
rakastunut tutkimuskohteeseensa ja jonka 
elämä sekoittuu Carreyn elämään. Tähän 
asetelmaan linkittyvät myös romaanin te
maattiset tasot syntymästä ja kuolemasta ja 
ihmisen identiteeteistä.

Niklas Röholm tunnustautuu itsekin jon
kinlaiseksi Carreyfaniksi ja kuvaa amerik
kalaisnäyttelijää neroksi, jonka nerous on 
jäänyt monilta ymmärtämättä. Carreyn lii
oittelevan ilmaisun pohjalla on usein surun, 
kaihon ja vakavamielisyyden säikeitä, mikä 
tekee hänen työskentelystään niin kiehto
vaa.

– Carreyn rooli koomikko Andy Kaufma-
nina on ihan uskomaton identiteettileikki, 
Niklas Röholm sanoo.

Lahden aikoina Niklas Röholm innostui 
myös lukemisesta. Valtavan vaikutuksen 
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tullut realismia. Tavallisesta perusruoasta 
löytyy ihan hyviä vaihtoehtoja. Pyrin siis 
syömään laadukasta ja puhdasta ruokaa – 
superfoodeja unohtamatta. 

Kirjoittaminen on tullut Röholmin elä
mään jäädäkseen. Ensimmäinen romaanikin 
syntyi yllättävän helposti ja juuri kirjoit
taessaan Röholm tuntee olevansa kaikkein 
omimmillaan.

– Minulla on aina ollut vilkas mielikuvitus 
ja siitä on ollut tässä työssä paljon apua. 
Olen myös löytänyt itselleni ominaisen ta
van kirjoittaa. Sitä voisi kuvailla sirpaleiseksi, 
sillä kirjoitan montaa lukua yhtä aikaa. Sellai
nen sopii minulle.       

häneen teki amerikkalaisen Donna Tarttin 
vuonna 1992 ilmestynyt esikoisteos Jumalat 
juhlivat öisin. 

– Se oli avaava kokemus ja niin taidok
kaasti kirjoitettu ja hyvin kerrottu, että olin 
ihan myyty. Kirja on murhamysteeri mutta 
samalla filosofinen teos. Samaistuin voimak
kaasti päähenkilöön, joka tuntui kuin minul
ta itseltäni. 

Tarttin kirjan luettuaan Niklas Röholm al
koi kiinnostua filosofiasta, mikä näkyy myös 
Jäljilläromaanissa.

Yksinolemisen kausista 
sosiaalisuuteen

Röholm kertoo, että kausittaisista yksinäi
syyden vaiheista selvittyään hänen elämän
sä on nykyisin varsin sosiaalista ja siihen 
kuuluvat edelleen vahvana elokuva ja kirjalli
suus. Palkkatöissä Röholm on Annanpurassa, 
jossa hän muun muassa kehittää pimeään 
kahvilaan liittyviä toimintoja. Jokaiseen 
päivään kuuluu myös kirjoittamista, jolle 
Röholm on raivannut määrätietoisesti aikaa 
aamulla aikaisin ja illalla myöhään.

Keskeinen asia Niklas Röholmin elämässä 
on terveellisten elämäntapojen noudattami
nen ja liikunta. Hän kiinnostui toden teolla 
superfoodista maattuaan Jorvin sairaalassa 
kroonisen paksusuolen tulehduksen kou
rissa. Kun lääkäri kertoi, että sairauteen ei 
ole parannuskeinoa ja uhkasi leikkauksella 
ja avanteella, Röholm ei uskonut. Sen sijaan 
hän päätti tehdä kaiken voitavansa, jotta 
tervehtyisi ja alkoi tutkia vaihtoehtolääketie
dettä, vitamiineja ja ruokavalion ja ravinto
aineiden vaikutusta hyvinvointiin. Alkoholin
käytön hän pudotti minimiin ja pyrki eroon 
ylimääräisestä stressistä.

Vuosien työ oman terveyden parantami
seksi tuotti lopulta hyvän tuloksen eikä Rö
holm kärsi enää vatsavaivoista. 

– Alun hurahduksen jälkeen idealismi
ni ruoan suhteen on hälvennyt ja tilalle on 

Kustantaja Basam Books on verrannut 
Niklas Röholmia menestyskirjailija Paulo 
Coelhoon. 
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Tampereen seudulla satsataan 
pistekirjoituksen opettamiseen. 
Opetukseen osallistunut 
Laila Ekola kokee saaneensa 
pistekirjoitustaidosta aitoa apua 
arkeensa.

T E K S T I  Susanna Hannu
K U V A  Heidi Puff

T ampereen seudun yhdistyksessä pis
tekirjoituksen asema on huomioitu 

säännöllisen opetuksen myötä. Yhdistyk
sen toimintaalue on laaja, joten kursseja 
on pääpaikka Tampereen lisäksi toteutettu 
muuallakin yhdistyksen toimintaalueella. 

Tampereen seudun Näkövammaisten 
tukisäätiö on auttanut taloudellisesti Kyrös
järven seudun näkövammaisten paikallisyh
distystä pistekirjoitusopetuksen järjestämi
sessä. Lisäksi hankkeessa ovat olleet mukana 
Hämeenkyrön ja Ikaalisten kansalaisopistot. 

Ensimmäinen kurssi Ikaalisissa järjestettiin 
syyskuussa 2017 ja toinen viime syksynä. Ko
koontumispaikkana on ollut Ikaalisten kes
kustassa sijaitseva LänsiPirkanmaan Senio
rikeskus Jyllin Kodit, missä myös Kyrösjärven 
seudun näkövammaiset kokoontuvat. 

Vaikeasti heikkonäköinen 76vuotias Laila 
Ekola, on osallistunut molemmille kursseille.

Pisteoppia Ikaalisissa 
ja Tampereella

Sanalaudalle kirjoittaminen helpottaa 
joskus tekstin hahmottamista. Kuvassa 
Susanna Hannu tarkistaa Laila Ekolan 
sana laudalle tekemää pistekirjoitus-
merkintää.

”Aakkoset oppii helposti”

Laila Ekolan näkö oli heikentynyt muutaman 
vuoden ajan, kun hän rohkaistui osallistu
maan kurssille. Laila ei näe tarkasti, joten lu
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keminen ei onnistu näön avulla.
– Pistekirjoituksen oppiminen on minulle 

tärkeä taito, joten olen opiskelusta tosi in
noissani, hän sanoo.

Hämeenkyröläinen Laila Ekola aloitti opis
kelun Tampereella nelisen vuotta sitten. 

– Oli mukava saada opetusta välillä myös 
Tampereen ulkopuolella. Itse osallistuin Ikaa
lisissa järjestettäville kursseille erityisesti sik
si, että minulla on todella suuri opinhalu.

Susanna Hannu on toiminut ohjaajana 
Tampereen seudun Näkövammaisten järjes
tämillä pistekirjoituskursseilla syksystä 2005 
alkaen.

Susanna Hannulla on tapana aloittaa 
opetustuokionsa kyselemällä oppilailta pis
teiden sijaintia eri kirjaimissa ja merkeissä. 
Pistekirjoitus muodostuu kuudesta pistees
tä. Akirjain on piste yksi, bkirjaimessa ovat 
pisteet yksi ja kaksi.

– Aakkoset on helppo oppia, Laila Ekola 
rohkaisee pistekirjoituksesta kiinnostuneita 
näkövammaisia.  

Laila Ekolan mukaan aakkosten oppimi
sen jälkeen lukemisen opettelu on haasta
vampaa, ja itse hän kokee edistyvänsä siinä 
pikku hiljaa.

Aluksi käsien käyttöä opetellaan kuvia 
tutkimalla ja aste asteelta siirrytään tiheäm
pään tekstiin.

– Nyt olen siirtynyt tiheään tekstiin harval
la rivivälillä. Täysin tiheän tekstin lukeminen 
tuntuu vielä vaikealta. Siinä hyvänä apuna 
on toiminut uusi oppikirja, Ekola kertoo.

Viime syksynä Susanna Hannu otti ope
tuksessaan käyttöön Heli Viita-Louhion 
kirjan Alkupiste, joka on saanut runsaasti 
positiivista palautetta hänen kurssilaisiltaan.

Opetusta paikallistasolla

Ikaalisissa ensimmäinen kurssi kokoontui 
kahden tunnin ajan viitenä peräkkäisenä 

maanantaina. Viime syksynä osallistujien 
pitkien matkojen vuoksi kokoontumisaikaa 
pidennettiin puolella tunnilla ja kokoontu
misten määrää supistettiin viidestä neljään. 

Oppilaat harjoittelivat sekä pistekirjoituk
sen lukemista että kirjoittamista. Tutuiksi 
tulivat niin pistekirjoituskone ja pistekirjoi
tustaulu kuin tietokoneen pistenäyttökin. 

Kurssilaiset olivat aikuisia, osa jo pidem
pään pisteitä lukeneita, mutta myös vastaal
kajia mahtui mukaan. Pääosin he olivat nä
kövammaisia, mutta myös muutama näkevä 
aiheesta kiinnostunut uskaltautui joukkoon. 

Susanna Hannu ohjasi molemmilla kurs
seilla, ja koska opiskelijat olivat suurelta osin 
samoja kummallakin kurssilla, hän pystyi 
seuraamaan heidän taitojensa kehitystä. 

– Näin lyhyellä kurssilla ei ehdi perehtyä 
pistekirjoitukseen kovin syvällisesti. Kä
vimme kuitenkin läpi kaikki pistekirjoitus
apuvälineet ja opettelimme hieman niiden 
käyttöä. Osalle tämä oli kertausta, joten siksi 
mukana oli haastavampia tehtäviä kuten sa
nojen etsimistä pistekirjoituksella tehdystä 
sanalaatikosta, Susanna Hannu kertoo.

Pisteitä päivittäin

Laila Ekolan mukaan pistekirjoituskursseilla 
tärkeää on yhteishenki. 

– Opetuksen lisäksi siellä saa vertaistukea 
toisilta samassa tilanteessa olevilta näkö
vammaisilta, hän sanoo.

Kursseilla hän opiskelee pistekirjoitusta 
viikoittain, mutta kertoo pisteiden lukemi
sen kuuluvan kotona myös hänen jokapäi
väiseen elämäänsä. 

Esimerkkinä arkea helpottavasta pistekir
joitusmerkinnästä Laila mainitsee paperei
ta sisältävän kansion, jonka hän tunnistaa 
omakseen sekä kotona että kodin ulkopuo
lella kanteen pistekirjoituksella kirjoitetusta 
omasta nimestään.       
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T E K S T I  Tarja Räisänen

T ampereella vuonna 1949 syntynyt ja 
siellä pääosan elämästään asunut Sep-

po Sakari Jokinen on julkaissut iloksemme 
sinne sijoittuvia rikostarinoita jo vuodesta 
1996 vakaata kirja per vuosi tahtia.

Jos lupaatte, että ette kerro miehelleni 
Markulle (joka lukee teille Airuen ääniver
sion), teen teille tunnustuksen: olen salaa 
rakastunut Seppo Sakari Jokisen luomaan 
poliisihahmoon Sakari Koskiseen. Tämä 
suurikokoinen, hieman jähmeä, parhaansa 
yrittävä ja naisten kanssa hämmentyvä ko
misario on valloittanut sydämeni täysin.

Eräs viime vuosieni kohokohtia oli päästä 
fanikuvaan hänen luojansa, itse kirjailija Jo
kisen kanssa Kouvolan dekkaripäivillä. Joki
nenkin on iso mies, jähmeydestä tai naisten 
kanssa toimimisesta en tiedä. Kuvaan hän 
suostui mukisematta ja kaappasi minut kai
naloonsa.

Onneksi muutkin Jokisen luomat poliisi
hahmot ovat pääasiassa sympaattisia. Minun 
ei tarvitse olla kateellinen Koskisen muut
tamisesta yhteen kollegansa Ullan kanssa. 
Tästä uusin Koskistarina saakin alkunsa ja 
kiertyy remontin kautta Koskisen yksityiseen 
elämään, kuten kaikissa Jokisen kirjoissa. In
himillisiä kohtaloita on niin poliisien piirissä 
kuin rikoksen tekijöissä ja uhreissa.

Rakkaasta komisariosta ja hänen kolle
goistaan kertovat kirjat seuraavat kronologi
sesti toisiaan. Siitä ei kannata huolestua, sillä 
jokainen on luettavissa myös itsenäisenä 
teoksena. Itse olen lukenut niitä satunnais
järjestyksessä ja mielenkiinnolla odottanut 
mikä vaihe Koskisen elämää on menossa. 

Paljastuuhan monissa romaaneissakin tarina 
usein vaihe vaiheelta.

Suosittelen Seppo Jokisen kirjoja kaikille 
kotimaisten poliisikirjojen ystäville, varsinkin 
tamperelaisille. Menoa ei ole samaan tahtiin 
kuin Remeksellä tai Soininvaaralla, mutta 
psykologiaa ja inhimillisyyttä sitäkin enem
män. Nämä kirjat vaativat rauhallisen mies
lukijan, kuten Jukka Pitkänen on.   

Kirjakor va

Jokinen, Seppo: Lyödyn laki. Crime 
Time 2018. Lukija Jukka Pitkänen. 
Tilausnumero 348944. 

Tunnustus
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Norminpurkutalkoot

Kartalla

” Jos joku on erilainen tai poikkeava, pu
hutaan helposti selän takana ja aletaan 

karttaa”, kuvasi näkövammaisyhteisön ka
peakatseiseksi kokenut näkövammainen 
biseksuaali Anni Airuen tammikuun nume
rossa. Juttu kiersi sosiaalisessa mediassa ja 
herätti keskustelua, ihmetystä, harmitusta 
ja ehkä jopa närää siitä, että lämpimäksi ja 
turvalliseksi koettua yhteisöä kuvattiin näin.

Kaikkien yhteisöjen toimintaa ohjaa 
joukko normeja, joista osa on omaksuttu 
laajemmasta yhteiskunnasta ja osa taas 
muodostuu oman porukan kesken. Jos ku
vittelemme ”näkövammaisen”, millainen hän 
on? Kepin käyttäjä, jonkin verran kouluja 
käynyt, syntymästään saakka näkövammai
nen tai myöhäisemmässä vaiheessa vam
mautunut. Hetero, parisuhteessa tai yksin. 
Harvemmin äiti tai isä. Mutta voisiko näkö
vammainen olla myös taistelulajeja harras
tava, perheellinen, naisen kanssa avioliitossa 
elävä nainen? Tai käsitöitä ja klubielämää 
rakastava homomies?

Yhdysvalloissa rasismista on puhuttu ja 
sen purkamiseksi työskennelty jo vuosisato
ja. Keskeisiä käsitteitä tässä ovat erilaisuus, 
valta ja etuoikeudet. Kaikki ihmiset ovat eri
laisia, ja vaatii tietoista ajatustyötä ihmiseltä 
itseltään ja yhteisöiltä yhdessä päättää näh
dä erilaisuus rikkautena eikä uhkana.

Etuoikeuksilla syrjintäkeskustelussa ei 
tarkoiteta vain muhkeaa pankkitiliä tai len
toyhtiön hienointa jäsenkorttia vaan niitä 
ominaisuuksia, joita ihmisen ei omalla koh
dallaan tarvitse jatkuvasti tiedostaa ja huo
mioida. Jos ei julkisessa liikenteessä joudu 
pelkäämään ihonväriin perustuvaa huu
telua, on ihonväri kyseisessä kulttuurissa 
etuoikeus. Jos ei pimeällä kotikadulla yöllä 
kävellessään joudu pelkäämään seksuaalis

ta häirintää, on oma sukupuoli etuoikeus. 
Jos museoretkelle voi lähteä selvittämättä, 
onko museossa portaita tai sopivaa vessaa, 
ovat toimintakyky ja sukupuoli etuoikeuksia.

Näkövammaisille tuttu jännitys siitä, löy
tääkö vieraassa ympäristössä perille tai saa
ko kaupassa apua asiointiinsa kertovat siitä, 
että yhteiskunta ei vielä ole yhdenvertainen 
tai valmis. Suomessa useat näkövammaiset 
ovat kuitenkin etuoikeutettuja muilta osin: 
valkoisen ihonvärin, seksuaalisen suuntau
tumisen, sukupuolen ja liikuntakyvyn osalta.

Kun etuoikeuksiin yhdistyy valtaa, on yh
teisön laitamilla elävien erilaisuutta yhä vai
keampaa ymmärtää. Vallankahvassa normit 
ja stereotypiat pönkittyvät: keulakuviksi ja 
johtajiksi valikoituu miehiä, toimintaa suun
nitellaan tytöille ja pojille, viestimme vain 
suomen kielellä. Aika ajoin on hyvä pitää 
yhteiset norminpurkutalkoot.    

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

Merja Heikkonen vajaan 
vuoden virkavapaalle 
ministeriöstä

Airut 1/2019:ssa oli uutinen 
Merja Heikkosen valinnasta 
Kynnys ry:n toiminnanjohta
jaksi. Jutussa kerrotaan vir
heellisesti, että Heikkonen 
jäisi 3,5 vuoden virkavapaal
le sosiaali ja terveysministe
riöstä. Lauseesta on jäänyt 
puuttumaan sana ”jälkeen”. 
Heikkonen jää siis 3,5 vuoden 
jälkeen virkavapaalle, joka 
päättyy 10.1.2020. Pahoitte
lemme virhettä. Virhe on kor
jattu jo aiemmin verkkoleh
teen ja pdfnäköislehteen.

Virhe puhelinnumerossa

Airut 1/2019:ssa olleessa Tal
linnan kylpylämatkaa koske
vassa ilmoituksessa oli vir
heellinen puhelinnumero. Oi
kea numero  044 516 7900.

Henkilökohtaista

Nuori mies etsii seuraa/
juttukaveria

29vuotias nuori, iloinen, re
hellinen ja sosiaalinen heik
konäköinen mies etsii mah
dollista tyttöystävää ja juttu
seuraa. Asun Oulaisissa kak
siossa. Harrastan liikuntaa, 
musiikinkuuntelua, netissä 

surffailua, Androidvideope
lien pelaamista, sarjakuvien 
lukemista ja tietokoneiden 
kanssa värkkäämistä. Jos ha
luat ottaa yhteyttä, laita vies
tiä: mies1990@meiliboxi.fi. 
Vastaan viestiisi asap. Jos 
mätsäät  (olet mieleiseni), niin 
voidaan joskus ehkä tavata
kin. :) Viestiäsi odottaen mies 
from Oulainen.

60-vuotias kainuulainen 
mies etsii naista

Olen 60 v. näkövammainen 
mies Kainuusta. Olen savuton 
ja kunnollinen. Haen kaltais
tani 57–65 v. naista. p. 050 
5217136. 

Ystävä haussa

Etsin ystävää tai juttukaveria 
ympäri Suomen. Olen seitse
mänkymppinen heikkonä
köinen nainen. Harrastukse
na koirat. Terveisin Raili. Toi
mita yhteystietosi Airuen toi
mitukseen: liisa.lahteenma
ki@nkl.fi tai p. 09 3960 4651, 
niin otan sinuun yhteyttä.

Kokoukset

Kanta-Hämeen Näkövam-
maiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous

to 28.3.2019 klo 17.30 Näkö
vammaisten toimintakeskuk
sessa, Brahenkatu 21, 13130 

HML. Kokouksessa käsitel
lään sääntöjen kevätkokouk
selle määräämät asiat. Kahvi
tarjoilu klo 17.00. Tervetuloa! 
Hallitus

Pohjois-Kymen 
Näkövammaisten 
kevätkokous 13.3.

PohjoisKymen Näkövammai
set ry:n sääntömääräinen ke
vätkokous ke 13.3.2019 klo 
13.00 Kouvolassa (Salpausse
länkatu 30, käynti sisäpihalta). 
Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa!

Pohjanmaan 
Näkövammaiset ry:n 
kevätkokous 9.4.2019

Pohjanmaan Näkövammaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät
kokous ti 9.4.2019 klo 11.00 
Seinäjoella, HotelliRavintola 
Almassa (Ruukintie 4, Seinä
joki, rautatieaseman vieres
sä). Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen kevät
kokoukselle määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen kahvi
tarjoilu, jota varten ilmoittau
tumiset ti 26.3. mennessä 045 
612 5122 tai jasenasiat@poh
janmaannakovammaiset.fi. 
Muista mainita erityisruoka
valio. Tervetuloa! 

Hallitus
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Kurssit -  leirit 

Rottinki - ja 
käsityökurssien 
päivämäärät muuttuivat! 

Airut 1/2019:ssa oli ilmoitus 
rottinki ja muovipärekurssis
ta sekä käsityö ja askartelu
kursseista Lepolassa. Lehden 
painoonmenon jälkeen kurs
sien päivämääriin tuli muu
tos. Rottinkikurssi järjeste
tään  20.–22.3. ja käsityö ja 
askartelukurssi 21.3. Tarkem
mat tiedot Airut 1/2019:sta tai 
www.airutlehti.fi/ilmoitukset.

Tapahtumat

Kristillinen yhdistys 
Porissa 2.3.2019

La 2.3.2019 klo 15–16 tilaisuus 
Rukoushuoneella, Mikonkatu 
8,  Pori. Mukana Porin ev. lut. 
seurakuntayhtymän näkö
vammaistyön diakoniatyön
tekijä Emilia Korkeaoja. Kah
vitarjoilu. Hartauden jälkeen 
retki KeskiPorin kirkkoon klo 
16–17.30. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut 25.2. mennessä: 
Hannes Tiira, pikkutiira@elisa
net.fi, p. 050 462 8622.

Näkövammaisten 
Kristillinen Yhdistys ry

Valokuva-klubi 

Valokuvaklubi kokoontuu ke
vätakaudella kuukausittain va

lokuvataiteilija, valokuvauk
sen lehtori Christina Holmlun
din johdolla. Kokoonnumme 
Näkövammaisten Kulttuuri
palvelu ry:n toimistolla Iiriks
en 5. krs. Klubilla on oma 
spostilista. Kokoontumisissa 
perehdytään oman tekemisen 
kautta valokuvataiteen histo
riaan, teoriaan ja tekniikkaan. 
Kuvausvälineeksi riittää kän
nykkäkamera. 

16.2. klo 10–13 henkilöku
vaus, 9.3. klo 10–13 asetelma 
ja valaisu, 13.4. kuvausretki, 
aika sovitaan myöhemmin, 
11.5. klo 10–14 kuvien katsel
mus. 

Ilmoittaudu viim. edellise
nä päivänä: osallistun@kult
tuuripalvelu.fi. Osallistumis
maksu 10 e/kerta laskutetaan 
toukokuussa koko kevään 
osalta. 

Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry ja Opintokeskus  
Sivis 

Unkarin kirjallisuuden 
teemailta 

ma 4.3. klo 17–20 Iiriksen Va
lokokoustila. Unkarin  mo
derniin proosakirjallisuu
teen johdattelee FM, kielen
kääntäjä Gyöngyi PereAnti
kainen. Ilm. viim. pe 1.3.: osal
listun@kulttuuripalvelu.fi. 
Osallistumismaksu 10 e sis. 
kahvitarjoilun. Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelu ry ja Opin-
tokeskus Sivis 

Kohti koulupolkua – 
infopäivä näkövammaisten 
4–5-vuotiaiden 
vanhemmille ja 
varhaiskasvatuksen 
henkilökunnalle la 9.3. klo 
11.00–15.30 Turussa 

Mitä tarkoittaa pidennetty 
oppivelvollisuus tai erityisen 
tuen päätös? Miten koulun
käynnin aloitus valmistel
laan? Tule kuulolle 9.3.! Etä
osallistumismahdollisuus 
Skypella. Infopäivän tarkem
mat tiedot: www.nkl.fi/info
paiva. Lisätietoa: jaana.eng
blom@nkl.fi, 050 591 8167.

Kuunnelmafestivaali 
lähestyy 

Hei kuunnelmien ystävät! Nä
kövammaisten Kulttuuripal
velu järjestää tänäkin kevää
nä kuunnelmakavalkadin, 
jonka osanottajat kuuntele
vat lempikuunnelmiaan ja 
keskustelevat niiden sisällös
tä, äänitehosteista ym. Kes
kustelua vetävät Anne Huttu
nen ja Satu Linna. 

Festari pidetään 5.–6.4. Hel
singissä Iiriksen Valokokous
tilassa. Tarkemmista yksityis
kohdista ilmoitetaan myö
hemmin.

Peiltana kuuntelemme 
kaksi Minna Canthin näytel
miin perustuvaa kuunnelmaa 
ja la toteutamme kuulijoiden 
muita toiveita. Voitte toivoa 
lempikuunnelmaanne, jos se 
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vain YLE:n arkistosta löytyy. 
Voitte myös kokeilla kepillä 
jäätä, vaikka ette muistaisi 
tarkkaan kuunnelman nimeä 
tai kirjoittajaa. Jätämme pois 
monijaksoiset sarjakuunnel
mat, ellei niistä voida esittää 
vain yhtä jaksoa. 

Kertokaa toiveenne viim. ke 
20.2.: sallyanne.huttunen@
elisanet.fi tai 0500 885 683. 
Kertokaa samalla, mitä tyyli
lajia kuunnelma edustaa. 

Kuunnelmaterveisin Anne, 
Satu ja Tanja Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelusta

Matkat

Karjalaan Tarjan ja Markun 
kanssa

Lähde Venäjän Karjalaan bus
silla 9.–13.5. Yövymme ensin 
Viipurissa, sitten Sortavalas
sa, josta käsin teemme retken 
vanhan Valamon luostariin. 
Lopuksi olemme kaksi yötä 
Petroskoissa. Meillä on käy
tössä oma bussi ja oppaana 
Airuen äänilehden lukija 
Markku Virtanen, joka osaa 
sujuvaa venäjää.

Lähtö ja paluupaikka: Kou
vola. Hinta 830 e jaetussa 2 
hh. Hinta laskee, jos lähtijöi
tä yli 11. Matkanjärjestäjä: 
Matkapojat Oy. Jos tarvitset 
liikkumiseen apua, on sinulla 
oltava oma avustaja. 

Ilm. ja lisätiedot: tarja.raisa
nen@saunalahti.fi tai iltaisin 

ja viikonloppuisin p. 040 716 
4959 viim. 15.3.2019. Ennak
komaksu 200 e maksetaan 
viim. 20.3., loppumaksu 9.4. 
Matka toteutuu, mikäli lähti
jöitä on vähintään 11. 

Apurahoja

Suomen 
Näkövammaissäätiön 
apurahoja haettavana

Suomen Näkövammaissääti
ön apurahat ovat näkövam
maisten ja näkövammais
työssä toimivien haettavissa: 
nuorisotyöhön, opiskeluun ja 
ammattiopintoihin, työllisyy
teen, tiedotustoimintaan, 
kuntoutukseen, tutkimustoi
mintaan, harrastus ja va
paaajantoimintaan sekä nä
kövammaisten kansainväli
seen yhteistyöhön.

Hakemuksesta tulee ilmetä: 
hakijan esittely ja yhteystie
dot sekä tilinro (myös spos
titse haettaessa), apurahan 
käyttötarkoitus, haettava 
määrä ja hankkeen kokonais
kustannukset, onko hanket
ta varten saatu, anottu, aio
taanko anoa apurahaa muis
ta lähteistä, miten hakija ra
hoittaa hankkeen, jos apura
ha kattaa vain osan kustan
nuk sista,  mahdoll iset 
suosittelijat. Apurahan saajan 
tulee jättää asiamiehelle 
hankkeesta ja apurahan käy
töstä selvitys, joka sopimuk

sen mukaan voidaan julkais
ta.

Hakuaika 1.3.–31.3.2019. Ha
kemukset osoitteeseen: Suo
men Näkövammaissäätiö, 
asiamies Aila Santanen, Arhi
panpolku 8 B 2, 00420 Helsin
ki tai aila.santanen@live.fi. Li
sätietoja: 050 596 6737.

Säätiön periaatteena on 
myöntää apuraha kohtee
seen, mihin yleisistä rahoitus
lähteistä ei ole mahdollista 
saada tukea. 2018 säätiö 
myönsi apurahoja n. 10 000 
e.

Tule tukemaan! Auta näkö
vammaista lisäämään tieto
jaan ja taitojaan ja löytämään 
paikkansa elämässä. Tukesi 
voit osoittaa ohjaamalla 
merkkipäivämuistamisia ja 
muita lahjoituksia Suomen 
Näkövammaissäätiön tilille 
Danske Bank FI21 8318 6710 
0136 39. Kiitos lahjastasi!

Hans Brummers stiftelse 
sr:n apurahat

Hans Brummers stiftelse sr ja
kaa apurahoja yleishyödylli
siin tarkoituksiin näkövam
maisten tukemiseksi. Yleis
hyödyllisiä tarkoituksia ovat 
e s im e r k ik s i  o p iske lu 
(oppivälineiden ja kirjallisuu
den hankinta), apuvälineet 
erityisiin tarpeisiin, terveyttä 
edistävät harrastustoiminnat 
(esim. ratsastusterapia) tai 
muut hyvin perustellut käyt
tötarpeet. Kirjallisesta hake
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Aineiston aikataulu 

Airut  3/2019 i lmes
tyy 15.3. Ilmoitukset 
25.2.2019  k lo 15.45 
m e n n e s s ä  v e r k k o 
l o m a k k e e l l a  o s o i t
teessa airutlehti.f i/ 
ilmoitukset tai spostit
se airut@nkl.fi. Jokai
nen ilmoitus julkaistaan 
myös Airuen verkkoleh
dessä, ellei ilmoittaja ole 
sitä erikseen kieltänyt.

Julkaisuaikataulut ja 
mediakortti osoitteessa 
airutlehti.fi.

Toimituksella on oi
keus muokata lehden 
aineistoja ja julkaista nii
tä myös verkkolehdessä. 
Lehdessä ei julkaista voi
makkaasti poliittisia tai 
uskonnollisia kirjoituksia.

muksesta tulee ilmetä: haki
jan täydellinen nimi, henkilö
tunnus,  osoite ja puhelinnro, 
apurahan käyttötarkoitus, 
selvitys apurahan taloudelli
sesta tarpeesta (esim. vero
tustodistus ja tiedot muista 
rahoituslähteistä), todistus 
näkövamman haittaastees
ta, anottava määrä, pankkiti
li, spostiosoite. Hakemus saa 
enint. olla yhden A4sivun 
mittainen. Hakemus liittei
neen 29.3.2019 mennessä 
osoitteeseen: Hans Brum
mers stiftelse sr, c/o Anna 
Brummer, Rautapaidantie 26 
B, 00920 Helsinki tai anna.
brummer@gmail.com. Tie
dustelut: anna.brummer@
gmail.com, 045 8818185.

Säätiön hallitus käsittelee 
anomukset kokouksessaan 
huhtikuun lopussa ja hallituk
sen päätös ilmoitetaan kaikil
le hakijoille kirjallisesti. Apu
rahan saaneilla on velvolli
suus antaa selvitys apurahan 
käytöstä.

Sokeain Lasten Tukisäätiön 
apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö 
myöntää apurahoja mm. nä
kövammaisten lasten harras
tustoimintaan, erikoisliikun
tavälineisiin ja perheiden lo
makustannuksiin tai muuhun 
tarkoitukseen, jonka kohtee
na on näkövammaisten las
ten ja heidän perheidensä 
elinolosuhteiden parantami

nen.
Hakemukset 31.3. mennes

sä: Juha Halme, Mäntykatu 9, 
37830 Akaa. p. 040 7280970, 
asiamies@sokeainlastentuki
saatio.fi, www.sokeainlasten
tukisaatio.fi

My ydään - ostetaan

Myydään suurennuslaite 
MagniLink Vision TTS

18.5tuumainen. 5 painiket
ta. Hintapyyntö 2000 e. p. 
0400 691 180.  

Myydään Atro-merkkinen 
verhoiluniittipyssy ja 
niittejä

Ollut vähällä käytöllä. Hinta: 
100 e tai tee tarjous. Soita 
0400 915 695 / Ami

Halutaan ostaa toimiva 
Nokia C5 -puhelin

ilpo.u.nieminen@mail.com, 
p. 0400 876 322

Annansilmät-Aitta 
tiedottaa

Uudet materiaalihinnastot on  
postitettu. Jos tarvitset hin
naston pisteillä tai sähköises
ti, ota yhteyttä. Valikoima on 
suunnilleen entinen. Viime 
vuonna tehtyjen edullisten 
ostojen ja sopimuksien myö
tä useiden tuotteiden hinnat 

ovat ennallaan, jouhien ja 
kuitujen hinnoissa on jopa 
entistä halvemmat hinnat 
useiden materiaalien osalta. 
Korotukset ovat maltillisia, 
paitsi koivukeppien osalta. 
Koivun hinta on voimakkaas
ti noussut Suomessa.

Materiaalipalvelun yhteys
tiedot ovat kuvaston kannes
sa. Spostiosoite on muuttu
nut: materiaalit@annansil
mataitta.fi. Materiaalipalve
lu on avoinna maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9–12.



PELKÄÄTKÖ PIMEÄÄ?

Ei kannata – päinvastoin! Tule ja koe ainutlaatuisen intensiivinen ja aisteja avaava pimeä hetki Pimé 
Caféssa, Iiris-keskuksessa. Pimeässä pullakin maistuu paremmalta. Pimeä elämys maksaa 15 euroa.

Kutsu kaverisi mukaan tai tulkaa isommalla porukalla.

Kahvila sijaitsee Iiris-keskuksessa (Marjaniementie 74) 
Helsingin Itäkeskuksessa, 300 metriä metroasemalta. 

Lisätietoja: www.nkl.fi/pime-cafe   p. 050 596 5022 

Voit varata Pimé Cafén muina aikoina 
myös yksityis käyttöön.

NÄHDÄÄN PIMEÄSSÄ!

AUKIOLOAJAT

13.3.  klo  15–19
10.4.  klo  15–19 
8.5.   klo  15–19
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