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Marika Mäkinen, päätoimittaja

Sosiaalisesta elämästä
”I
ltapäivät ja illat tahtoo olla pitkähkö
jä, mutta yritän keksiä jotakin taval
laan tikusta asiaa, jos ei muuta niin lähden
kauppaan ostamaan purkin mehua, siis jo
tain pientä, että tulee lähdettyä liikkeelle,
että tulee vaihdettua jonkun kanssa sana
jossain.”
Lainaus on selvityksestä, joka toteutettiin
Näkövammaisten liitossa ja jossa tarkastel
tiin näkövammaisten ihmisten sosiaalisia
suhteita ja tyytyväisyyttä elämään. Selvitys
tehtiin haastattelemalla 19–63-vuotiaita oi
keuksienvalvonnan asiakkaita.
Selvityksestä ilmeni, että näkövammai
suus voi mutkistaa muihin ihmisiin tutus
tumista ja heidän seurassaan toimimista,
mutta näkövammaiset ihmiset pyrkivät läh
temään vaikeuksista huolimatta liikkeelle. Ih
miskontaktien tärkeys korostui selvityksessä
kaikkinensa: useimmille vastaajille elämään
toivat merkityksellisyyttä muut ihmiset, per
heenjäsenet ja ystävät.
Oletukset siitä, että yksinäisyyden ja
syrjään jäämisen kokemukset olisivat nä
kövammaisilla ihmisillä paljon yleisempiä
kuin näkevillä, eivät selvityksen perusteella

3/2019

sellaisenaan vahvistuneet. Suurin osa haas
tatelluista oli varsin tyytyväisiä sosiaalisiin
suhteisiinsa ja heillä oli myös ihmiskontakte
ja päivittäin. Myönteiset tulokset johtunevat
siitä, että vastaajien joukko keskittyi nuoriin
ja työikäisiin. Ikääntyneiden näkövammais
ten kohdalla vastentahtoinen yksinäisyys
lienee huomattavasti yleisempää.
Sosiaalinen media on muuttanut näkö
vammaisten ihmisten arkea ja helpottanut
yhteydenpitoa esimerkiksi sukulaisiin, mutta
samalla puhelimessa puhuminen on vähen
tynyt. Eräs haastatelluista korosti, että sosi
aalinen media ei korvaa aitoa ihmiskontak
tia. ”Nykyään kaikki ihastelee, miten hyvin
sitä pärjää ilman apua ja kuinka tietotekniik
ka kehittyy ja tavallaan nämä elämän perus
edellytykset on hirveän hienosti hanskassa,
mutta sitten tällainen yksi tärkeimmistä
asioista, miten sosiaalinen elämä sujuu, jää
varjoon”.
Lisää Näkövammaisten ihmisten sosiaa
liset suhteet -selvityksestä voit lukea Näkö
vammaisten liiton verkkosivuilta Ajankoh
taista-osiosta. 				
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Uusin kuvailutulkattu kotimainen
elokuva on Risto Räppääjä ja
pullistelija.

kuvailutulkattu

KUVA: JOUKO PIIPPONEN / SOL AR FILMS

K IIK AR ISSA

VALTAOSAAN SUOMILEFFOISTA KUVAILUTULKKAUS!
Hyviä uutisia leffafriikeille! Elokuvan kuvai
lutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitettu
tekstitys on nyt pakollinen pitkille teatterile
vitykseen tuleville kotimaisille näytelmä- ja
dokumenttielokuville, jotka saavat Suomen
elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea.
Kuvailutulkattujen elokuvien määrä tulee

kasvamaan huomattavasti, kun vuonna 2019
tuotannossa olleet elokuvat saavat ensi-il
tansa.
Kuvailutulkkauksen voi kuunnella mak
suttoman MovieReading-sovelluksen kautta
omasta älylaitteesta, esimerkiksi matkapu
helimesta.

PÄIVYRI
maalis-huhtikuu

Eduskuntavaalipäivä

14.4.

ennakkoäänestys kotimaassa: 3.–9.4.
ennakkoäänestys ulkomailla: 3.–6.4.
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Joskus kauppaan tulee näkövammai
nen vakioasiakas koiransa kanssa. Joku
meistä työntekijöistä lähtee aina hänelle
ostoavuksi, ja autamme häntä kulkemaan
hyllyjen välissä sekä valitsemaan oikeat
tuotteet. Henkilökohtainen palvelu piris
tää ja tuo vaihtelua työhömme.
Kaupan kassahenkilöiden haastattelu,
Me Naiset 26.2.
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Haluatko Celian uutuskirjaluettelon pistekirjoituksel
la? Luettelo ilmestyy 2–4 kertaa vuodessa ja siihen
kootaan tiedot pistekirjoina ilmestyneistä aikuisten
kirjoista kuvauksineen. Mukana on myös listaus ai
kuisten äänikirjoista.
Ensimmäinen luettelo ilmestyy loppukevään aika
na. Jos haluat luettelon maksutta postitettuna kotiisi,
ota yhteys Celian asiakaspalveluun palvelut@celia.fi
tai 0295 333 050.

KUVA: JUHA TUOMI

LUETTELO CELIAN UUTUUSKIRJOISTA
PISTEKIRJOITUKSELLA

APUA OPINNOISTA TÖIHIN SIIRTYVÄLLE
KUVA: SHUT TERSTOCK

Verkkosivusto esteettatoihin.fi sisältää tietoa vammaisten
korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi.
Sivusto on suunnattu korkeakouluopiskelijoille, työnanta
jille ja ohjaajille, jotka etsivät tietoa esimerkiksi urasuun
nittelusta ja työllistymisen mahdollisuuksista, opiskelun
esteettömyydestä sekä uraohjauksesta ja mukautuksista
ja mahdollisista tuista.
Hankkeen toteuttajina ovat toimineet Helsingin yliopis
ton koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Hämeen ammat
tikorkeakoulu, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.
 www.esteettatoihin.fi

MUMMODISKO KAIKILLE AISTEILLE
Helsingin Valkoisen Salin valtaa 27.3. klo 13–16 bile
kansa, joka näyttää ettei hauskanpito tunne ikä- eikä
aistirajoitteita. Maksimoitua hyvinvointia juuri tässä
hetkessä, kohtaamisia jaetun ilon äärellä! Tapahtu
man tähtinä ovat viittomakielinen räppäri Signmark,
Jussi & The Boys sekä LUUTA! Ärri The Opaskoiran
kanssa. Diskon juontaa Tuija Piepponen.
Näkövammaisten liitto on mukana järjestämässä
diskoa. Tule paikalle! Tilaisuus on maksuton. Ovet au
keavat klo 12.30.
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K U VA: SA N N A VATA N E N

VILLOJA, VILLOJA!
Näyttely BÄÄ! Suomenlampaan villaa! on
esillä Käsityöntalo Verkarannan Parvi-gal
leriassa Tampereella. Kosketeltava näyttely
tarjoaa informaation myös pistekirjoituk
sella.
Näyttely on osa BÄÄ!-projektia, jonka
tavoitteena on edistää suomalaisen villan
käyttöä ja näkyvyyttä. Näyttelyssä on esillä
muun muassa alkuperäislammasrotujem
me villoja ja useita kosketeltavia näyttely
kokonaisuuksia.

K U VA : M A I J U T O R V I N E N / S U O M E N PA R A LY M P I A K O M I T E A

BÄÄ! 29.3. saakka, Parvi-galleria,
Vuolteentori 2, Tampere.
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Ratsastaja Katja Karjalainen sai
10 000 euron urheilija-apurahan.

KESÄLAJIEN URHEILIJAAPURAHA KUUDELLE
NÄKÖVAMMAISE LLE
Yhteensä 163 kesälajien urheilijaa sai urhei
luministeri Sampo Terhon myöntämän ur
heilija-apurahan. Paraurheilijoita apurahojen
saajista oli 22, joista näkövammaisurheilijoita
oli kuusi.
10 000 euron apurahan sai ratsastaja Katja Karjalainen. 6000 euron apuraha myön
nettiin maalipalloilija Miika Honkaselle,
Erkki Miinalalle ja Ville Montoselle, uimari
Antti Latikalle ja yleisurheilija Petteri Peitsolle.
Urheilija-apurahojen tavoitteena on luoda
taloudelliset edellytykset ammattimaiselle ja
päätoimiselle valmentautumiselle. Apurahat
myönnetään Veikkauksen tuotoista.
– Tokion olympialaiset ja paralympialaiset
ovat jo puolentoista vuoden kuluttua. Kilpai
lu kisapaikoista on kova ja siksi meidän po
tentiaalisimmille urheilijoillemme on annet
tava työrauha, ministeri Sampo Terho sanoo.
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Kysy asiantuntijalta

Saavutettavuuslaki helpottaa
näkövammaisten asiointia verkossa
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta tulee voimaan kevään
aikana. Mikä siinä on keskeistä ja mikä erityisesti koskee näkövammaisia?

A

nnanpura Oy:n saavutettavuusasian
tuntija Kimmo Sääskilahti vastaa:

Saavutettavuuslain tavoitteena on tehdä
verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista pa
remmin kaikille kansalaisille soveltuvia. Laki
koskee laajasti julkista sektoria ja tiettyjä
yksityisen sektorin tuottamia kansalaispal
veluja, kuten sähkö- ja vesilaitoksia, laki
sääteisten vakuutusten hankkimista ja osaa
pankkipalveluista.
Laki asettaa vaatimuksia sähköisten pal
velujen tekniselle toteutukselle ja sisältö
jen ymmärrettävyydelle. Käytännössä sen
vaikutukset tulevat näkymään kansalaisille
tämän ja ensi vuoden aikana, kun ensimmäi
set verkkosivustoille asetetut siirtymäajat
tulevat vastaan.
Saavutettavuuslaista on hyötyä erityisesti
näkövammaisille, sillä suuri osa siihen sisäl
tyvistä vaatimuksista liittyy esimerkiksi verk
kosivustojen käyttöön apuvälineillä. Jatkossa
julkisen sektorin sivustoilla ei siis pitäisi enää
olla nimettömiä linkkejä tai painikkeita eikä
esimerkiksi valikoita, joita voi käyttää vain
hiirellä. Myös heikkonäköisten mahdollisuu
det käyttää sähköisiä palveluja paranevat,
sillä lain vaatimuksiin kuuluu muun muassa
riittävä tekstin ja taustavärin välinen kont
rasti sekä mahdollisuus suurentaa verkkosi
vujen ja mobiilisovellusten käyttämää teks

3/2019

tin kokoa.
Laki koskee myös palveluissa julkaistavia
asiakirjoja, kuten PDF-tiedostoja. Niiden saa
vutettavuuden taso on tällä hetkellä yleisesti
varsin heikko, mutta jatkossa viranomaisten
velvollisuutena on tuottaa asiakirjat saavu
tettavuusvaatimusten mukaisesti.
Suomen kansallinen saa
vutettavuuslaki on laajem
pi kuin monissa muissa
EU-maissa, sillä meillä
edellytetään selkeyttä myös
tekstisisällöiltä. Pian siis esi
merkiksi Kelan, sai
raanhoitopiirien ja
kuntien sivusto
A
jen tekstien pitää
olla helpommin
ymmärrettäviä ja
luettavia.
Lain piiriin kuu
luviin palveluihin
tulee liittää myös niin
sanottu saavutettavuusselos
te, jossa kerrotaan käyttäjille
palvelun saavutettavuuteen
liittyviä tietoja. Selosteessa
tulee tarjota lisäksi kansalai
sille mahdollisuus lähettää
palautetta saavutettavuuteen
liittyen. 		
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Kuvailutulkattu
SM-liigan ottelu
sai näkövammaiset
fanit liikkeelle
TEKSTI

Anni Väänänen

K U VAT

Marko Sorsa ja Shutterstock

Anni Väänänen ja opaskoira Ropsu
ottivat kuvailutulkatusta lätkämatsista
kaiken irti.
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Näkövammaiset lätkäfanit
alkavat jo olla tuttu näky
Lappeenrannan Kisapuiston
katsomossa. Tällä kertaa
jännitettiin, voittaako pelin
SaiPa vai KooKoo.

E

telä-Karjalan Näkövammaiset ovat
järjestäneet kuvailutulkkauksen
SaiPan peliin jo kahtena edeltävänä
kautena. Nyt kolmantena kautena kutsun
katsomoon saivat myös Pohjois-Kymen Nä
kövammaiset, kun vastassa oli KooKoo.
Ennen peliä kokoonnuttiin Etelä-Karjalan
Näkövammaisten toimintakeskuksessa, jos
sa SaiPan sportmanageri eli urheilujohtaja
Antti Tuomenoksa kertoi työstään sekä
molempien joukkueiden pelitilanteesta ja
pelaajista. Samalla hän totesi, että meneil
lään on SaiPan 70-vuotisjuhlavuosi. Tuo
menoksa vastasi osallistujien kysymyksiin ja
avasi jääkiekkojoukkueiden budjetteja niin
Suomessa kuin maailmallakin.

Milja Tikkanen, 80, ja hänen avustajansa
Mervi Piippo-Lemmitty kertoivat osallis
tuneensa kuvailutulkattuun peliin joka ker
ta, sillä he molemmat seuraavat jääkiekkoa
muutoinkin. He hehkuttivat yhdessä Juha-Pekka Taskisen kuvailutulkkausta, joka
Mervillekin oli tullut tutuksi edellisellä kerral
la Miljan kuulokkeiden kautta.
– Jääkiekkopeli on intensiivinen ja no
peasti etenevä ja jos siinä on hyvä selostaja,
niin kuin Taskinen on, niin siitä pääsee kiinni
vaikkei näekään, Mervi toteaa.
Pääasia viihtyminen
Kuvailutulkkaajana toiminut Juha-Pekka
Taskinen koki nyt kolmannen tulkkaamansa
pelin jälkeen suorituksensa sujuneen not
keammin kuin aiempina kertoina.
– Pääasia on, että porukka viihtyy ja saa
kivan elämyksen, Taskinen sanoo.
Hän kertoi huomanneensa ensimmäisen
tulkatun pelin jälkeen, että käydessään yk
sin katsomassa pelejä hän havainnoi paljon
muutakin kuin sen, mitä jäällä tapahtuu. Sik
si hänkin haluaa tulkkauksen avulla tuoda

Kisapuiston jäällä kohtasivat SaiPa ja KooKoo.
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Juha-Pekka Taskinen kuvailutulkkasi jääkiekkoa jo kolmatta kertaa.

esille koko hallin tapahtumia.
Juha-Pekka Taskisen mielestä tärkein ohje
muille urheilua kuvailutulkkaamaan lähtevil
le on kokeilla rohkeasti, sillä tulkkauksessa ei
ole olemassa selkeästi oikeaa ja väärää. Hän
kertoi aluksi itsekin miettineensä, mitä hom
masta oikein tulee, mutta päätti sitten vain
yrittää parhaansa.
– Kun olen kysynyt ihmisiltä, mitä he kai
paavat ja mikä heidän kokemuksensa tulk
kauksesta on, olen saanut itselleni ohjenuo
raa. Sen jälkeen on vain luotettava itseensä
ja siihen, mitä ympärillään näkee ja kerrotta
va se rauhallisesti.
Kuvailutulkkaajan olisi hyvä myös saada
katsojilta rehellistä palautetta. Taskinen eh
dottaa muille näkövammaisyhdistyksille,
että sielläkin kokeiltaisiin kuvailutulkkausta.
Edellytyksenä on, että löytyy sellainen ihmi
nen, joka pystyy pukemaan sanoiksi näke
mänsä.
– Kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä
kokeilemaan peliin esimerkiksi yhden tai
kahden näkövammaisen kanssa. Kun toimii
tällä tavoin silminä kahdelle, seuraavalla ker
ralla on helpompi toimia kuulokkeiden kaut
ta silminä jo useammalle katsojalle.
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Opaskoira Ropsukin innostui
Hannu Koverola oli tullut Pohjois-Kymestä
seuraamaan kuvailutulkattua jääkiekkoa en
simmäistä kertaa. Hän yllättyi positiivisesti,
kuinka tarkasti pystyi selostuksen avulla seu
raamaan ottelua.
– Yhdistysten yhteistyö tällaisissa tapah
tumissa on hyvä asia. Jatkossa yhteinen aika
toimintakeskuksella ennen peliä voisi olla pi
dempikin, jotta ehtisi paremmin jakaa kuulu
misia ja tutustua toisen yhdistyksen jäseniin.
Näkövammaisten osallistujien mukaan se
lostus kattoi hyvin sen, mitä normaalisti nä
kevä katsoja näkee kisahallissa: meneillään
olevan pelin, katsojien reagoinnin, katkojen
aikana jäätä putsaavat kuvioluistelijat ja toi
mitsijoiden, järjestyksenvalvojien sekä muun
henkilökunnan toiminnan.
Jääkiekkopeliin oli päässyt mukaan myös
opaskoira Ropsu, joka herätti muiden kat
sojien mielenkiinnon seuratessaan ottelun
touhuja intensiivisesti. Pelin päätyttyä kuu
lutuksen julistaessa erän päättyneen SaiPan
voittoon 2–1, osallistui Ropsukin katsojien
hurraukseen haukahtamalla emäntänsä yl
lätykseksi kaksi kertaa. 			
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Eila Huhtilainen
in memoriam
N

äkövammaisten Kulttuu
ripalvelun pitkäaikainen
toiminnanjohtaja Eila Huhtilainen nukkui pois 21.9.2018
pitkään sairastettuaan. Eila oli
Näkövammaisten kulttuuripal
velun palveluksessa vuosina
1972–2005 ensin yhdistyksen
sihteerinä ja sitten pitkäaikai
sena toiminnanjohtajana.
Eila syntyi Iisalmessa vuon
na 1944 perheen esikoisena.
Poliisi-isän työn myötä perhe
muutti ensin Juankoskelle ja
sitten Kaaville.
Nuorena Eila työskenteli jon
kin aikaa Vaalialan keskuslaitoksessa kehitys
vammaisten parissa, mistä heräsi kiinnostus
vammaisten elämää kohtaan. Näkövam
maistyöhön Eila tuli pääsihteeri Arvo Karvisen palkattua hänet kirjapainon johtajan
Eero Vartion sihteeriksi. Liitosta Eila siirtyi
sitten silloisen Sokeain Henkinen työ ry:n
(nykyinen Näkövammaisten Kulttuuripalve
lu) sihteeriksi.
Kulttuuripalvelussa Eila palveli sisulla ja sy
dämellä. Niin Kulttuuripalvelun 70- ja 80-lu
vun hyvät vuodet kuin alkaneen vuositu
hannen taloudellisesti vaikea aika kuljettiin
hänen luotsaamanaan.
Eila oli järjestöihminen sormenpäitään
myöten. Luottamustoimien luettelo on
kunnioitettava: hän toimi pitkään Keravan
kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhal
lituksessa, Keravan seurakunnan kirkko
valtuustossa, seurakuntaneuvostossa ja
seurakunnan taloudellisessa neuvostossa.
Tuusulan käräjäoikeuden lautamiehenä hän
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K U VA : N Ä KÖVA M M A I S T E N K U LT T U U R I PA LV E LU

oli 14 vuoden ajan ja sai herastuomarin ar
von vuonna 2005.
Eilan tunteneet luonnehtivat häntä sana
valmiiksi, päättäväiseksi ja hyvin vastuun
tuntoiseksi. Hän oli hyvällä tavalla suorapu
heinen niin, että hankalistakin asioista voitiin
keskustella reilusti ja vastapuolta kunnioit
taen. Eilan henkisenä perintönä meille jäivät
rohkeus, peräänantamattomuus, sitoutumi
nen ja vahva sosiaalinen omatunto.
Vaikka järjestötoiminta, jos mikä on tiimi
työtä; merkitsee yhden aktiivisen ja vahvan
vaikuttajan elämän päättyminen myös yh
den aikakauden päättymistä.
Eilaa jäivät kaipaamaan omaisten lisäksi
laaja ystävien, työtovereiden ja järjestöväen
joukko. 					
Mikko Ojanen Kirjoittaja oli Näkövammaisten kulttuuripalvelun puheenjohtajana vuosina 2004–2005 ja muissa yhdistyksen luottamustehtävissä 1970- ja 2000-luvulla.
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Liikkumistaidonohjauksella

reviiri laajemmaksi
TEKSTI

Marianne Tenhami

K U VAT

Marika Mäkinen ja Shutterstock

Reippaasti vaan liikkeelle, vaikka
hiukan jännittääkin! Reitti
esimerkiksi roskia viemään on hyvä
alku. Rohkeuden myötä
reittivalikoima laajenee.

N

äkövammaisten liiton
liikkumistaidonohjaa
jat Ulla Juvonen kun
toutuksesta ja Tanja Virtanen
Opaskoirakoululta rohkaisevat
hakemaan liikkumistaidonohjaus
ta.
Näkövammaisten lasten ja näkö
vammautuneiden aikuisten liikku
mistaidon alkuohjaus tulee keskus
sairaalan kuntoutusohjaajalta. Tämän
jälkeen liikkumistaidonohjausta
saa joko Näkövammaisten liiton
kuntoutuksessa Kelan kustan
tamana tai hakemalla sitä
keskussairaalasta tai kunnan
sosiaalitoimen vammaispal
veluista.
Päätöksen tekoon kunti
en vammaispalveluissa voi
kulua kolmekin kuukautta,
eikä kaikissa vammaispalve
luissa tiedetä, mitä liikkumis
taidolla tarkoitetaan. Ulla Ju
vosen mukaan näin ei saa olla.
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– Ohjausta olisi saatava heti. Asiakkaalla
on yleensä akuutti tarve saada sitä uusille
reiteille. Vanhatkin reitit voivat muuttua sääja rakennusolosuhteiden vuoksi. Näkötilan
teen tai liikkumisen apuvälineen muutos val
koisesta kepistä opaskoiraan tai päinvastoin
voivat myös luoda tarvetta ohjaukselle.
Jos asiakkaalla on käytössään Näkövam
maisten liiton opaskoirakoulun opaskoira,
hän voi saada ohjausta koulun liikkumis
taidonohjaajalta, mikäli ohjaus laajentaa
opaskoirakon liikkumisympäristöä ja tukee
opaskoiran kanssa liikkumista. Tanja Virta
sen mukaan reittiohjausta suunniteltaessa
on huomioitava eri asioita riippuen siitä,
tuleeko reitti keppiliikkujalle vai opaskoiran
käyttäjälle.
– Opaskoirakolle reittiä suunnitellessani
kiinnitän vähemmän huomiota pieniin yk
sittäisiin maamerkkeihin kuin keppiliikkujan
reitillä, koska opaskoirakko pystyy hallitse
maan suurempia kokonaisuuksia. Huomioin
opaskoiralle haasteelliset kohdat kuten au
kiot ja sen, mitä koira ilmaisee ja mitä ei. Koi
ra ei välttämättä ilmaise vaikkapa pihateitä,
jotka kepillä löytyvät.
Yleensä reitti harjoitellaan ensin valkoisel
la kepillä ja sitten opaskoira tulee mukaan.
DogSimiä eli koirasimulaattoria voidaan
käyttää, jos asiakas odottaa ensimmäistä
opaskoiraansa ja halutaan havainnollistaa
keppiliikkujalle, miten opaskoira opastaa.

Opaskoirakoulun liikkumistaidon
ohjaaja Tanja Virtanen.

Erilaisia liikkujia
Liikkumistaito on myös osa kuntoutusta: sii
nä saa vertaistukea toisilta kuntoutujilta sekä
rohkeutta uskaltaa lähteä harjoittelemaan
liikkumista valkoisen kepin kanssa ja liikkua
sen tai myöhemmin opaskoiran avulla itse
näisesti erilaisilla reiteillä. Kuntoutuksessa
opetellaan liikkumisen perustaitoja ja kat
sotaan kokonaisuutta: mikä on ihmisen nä
kötilanne ja olisiko valkoisesta kepistä apua
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Ulla Juvonen Kuntoutus-Iiriksestä
esittelee valkoisia keppejä.
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itsenäisessä liikkumisessa. Lastenkin kuntou
tuksessa harjoitellaan liikkumistaitoa.
– Lapsi saa varsinaista liikkumistaidonoh
jausta hyvin yksilöllisesti toimintakykynsä
mukaan. Terve pieni sokea lapsi aloittelee jo
kolmevuotiaana erilaisten harjoituskeppien
avulla ja voi olla valkoisen kepin käyttäjä jo
esikouluikäisenä. Liikkumistaidosta keskus
tellaan vanhempien kanssa jo kuntoutuksen
alkuvaiheessa, kertoo Arja Marila Näkö
vammaisten liiton lasten kuntoutuksesta.
Kuurosokeiden asiakkaiden reittiohjauksen
erityispiirteitä ovat katujen ylitykset sekä
kommunikointi ohjaustilanteessa ja ympä
ristön kanssa.
– Pyrin välttämään teiden ja katujen yli
tyksiä. Toisinaan turvallinen kadun ylitys
edellyttää apua muilta liikkujilta, Tanja Virta
nen havainnollistaa.
Ulla Juvoselle on ilo nähdä ihmisten voit
tavan liikkumiseen liittyviä pelkojaan.
– Liikkumistaidonohjaus antaa haastetta.
On hienoa voida tehdä arvokasta työtä ih
misten omassa toimintaympäristössä. Jos
asiakas on kuntoutuksessa, tieto on ainakin
jollakin tavoin siirrettävissä kotiympäristöön,
hän sanoo.
– Parasta on asiakkaan onnistumisen rie
mu, kun olemme saaneet reitin valmiiksi ja
se laajentaa asiakkaan elinpiiriä, Tanja Virta
nen sanoo.
Tulevaisuudessa siintää kuitenkin huoli,
miten liikkumistaidon ohjauksen käy. Kes
kussairaaloista saatava liikkumistaidonoh
jauksen määrä vaihtelee jo nyt alueittain ja
myös liikkumistaidonohjaajia on vaihtelevas
ti eri puolella Suomea. Lisäksi on epäselvää,
miten ja missä heitä tulevaisuudessa koulu
tetaan. Hakemalla liikkumistaidonohjausta
luodaan tarvetta liikkumistaidonohjaajille
ja tehdään liikkumistaitoa tunnetuksi muun
muassa kuntien vammaispalvelussa. Näkö
vammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asi
antuntijat auttavat hakuprosessissa.
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Kristiina ei
halunnut jäädä
taksin varaan

V

antaalainen Kristiina Suominen on menettänyt näkönsä retinitis pigmentosan
seurauksena. Hän iloitsee selviytyessään itsenäisesti valkoisen kepin avulla tutuilla reiteillä.
Pimeänpelkokin on kadonnut. Tällä hetkellä
hän näkee kapealla putkinäöllään lukutelevisiolla suurennettua tekstiä sekä ihmisten
hahmot, mutta ei tunnista ihmisiä kasvojen
perusteella.
Kristiina on käynyt useilla Näkövammaisten liiton kuntoutuskursseilla 28 vuoden ajan.
Kuutisen vuotta sitten, näön heikennyttyä
kuntoutuksessa suositeltiin liikkumistaidonohjausta, jota hän haki Vantaan sosiaalitoimen
vammaispalvelusta. Prosessi oli pitkä ja monimutkainen, kun Kristiinaa palloteltiin henkilöltä toiselle. Myös taksiliikenteen kilpailutus ja
yhdisteltyjen kyytien tulo Vantaalle vauhdittivat Kristiinan halua saada liikkumistaitoa.
– En halua jäädä taksin varaan. Halusin liikkumistaitoa oman reviirini laajentamiseksi,
hän toteaa.
Liikkumistaidontunnit alkoivat viime syksynä.
– Keppitekniikassani oli parannettavaa,
joten aloitimme siitä. Nyt kuljen Vantaalta
bussilla Mellunmäen metroasemalle ja sieltä
metrolla Itäkeskukseen, mistä kävellen työpaikalleni. Osaan reitin Itäkeskuksesta Leppävaaraan bussilla sukulaisvierailuille. Käyn bussilla
pienillä ostoksilla lähikaupassa.
Kristiina Suominen kertoo, että onnistumisen tunne tuo varmuutta itsenäiseen liikkumiseen. Hän kiittelee myös ihmisten avuliaisuutta eksyessä.
– Se rohkaisee omalta osaltaan: kyllä täällä
selviää, vaikka vähän väärin joskus menisikin.
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Liikkumistaidonohjaus
on rohkaissut Kristiina
Suomista itsenäiseen
liikkumiseen.
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Heidi Koivunen perusti Heidin
kädenjälki -verkkokaupan.

Perustaisinko
verkkokaupan?
Verkkokauppa on internetissä toimiva palvelu, jonka kautta
on mahdollista selata, tutkia, vertailla ja ostaa tuotteita tai
palveluita. Sen merkittävin etu perinteisiin kauppoihin nähden
on, ettei se ole sidottu aukioloaikoihin eikä paikkaan.
TEKSTI

P

Piia Rossi

KUVA

Tuula Vehanen

erinteisissä näkövammaisten käsityö
läisten myyntikanavissa asioidessa asi
akas pääsee tutustumaan tuotteisiin kaikin
aistein. Tämä on hienoa, mutta vaatii aikaa
ja viitseliäisyyttä. Verkkokaupassa asiakas
voi tehdä ostoksia mistä ja milloin tahansa.
Myös viestit ostajan ja yrittäjän välillä välit
tyvät kätevästi verkkokaupan kautta. Tämän
lisäksi ostetut tuotteet toimitetaan lähes
kotiovelle saakka ilmoitetun toimitusajan
sisällä.
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Verkkokauppa käsityöläiselle
Hyvilläkin markkinoilla kävijämäärät pysytte
levät muutamissa sadoissa. Jos näistä ihmi
sistä murto-osa löytää käsityöläisen pöydän
ääreen ja heistä muutama tekee ostopäätök
sen, on selvää, etteivät myyntitulot nouse
korkeiksi.
Verkkokaupan ei tietenkään tarvitse sul
kea pois muita myynnin väyliä, vaan se voi
olla yksi niistä. Sen välityksellä voi tehdä
myyntiä silloinkin kun torit ja markkinat ovat
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kiinni. Verkkokauppa on ikään kuin käsityö
läisen oma ympärivuorokautinen myynti
pöytä ja vieläpä sellainen, joka pysyy siistinä
eikä ole säiden armoilla.
Kolme verkkokaupasta kiinnostunutta nä
kövammaista käsityöläistä osallistui helmi
kuussa Helsingin ja Uudenmaan Näkövam
maisten Ura käsillä -hankkeen järjestämään
kaksipäiväiseen verkkokauppakoulutukseen,
jota ohjasivat it-asiantuntijat Marja Mikola
ja Johanna Herranen Näköpiste Polar Print
Oy:stä.
– Kurssilaiset rakensivat verkkokauppansa
konkreettisesti alusta lähtien, kertoo Mikola.
Koulutukseen tultaessa netin käyttötaidot
oli oltava hallussa. Verkkokaupan perusta
minen vaatii tietysti myös toimivan koneen
ja ajanmukaiset apuvälineet. Tietokoneen li
säksi verkkokaupan voi perustaa myös table
tin tai puhelimen avulla.

pani on nyt avattu. Pääsin koulutuspäivien
aikana kaupan kanssa hyvään alkuun.
Koivunen kertoo kaivanneensa uusia
markkinointi- ja myyntiväyliä markkinata
pahtumien ja Facebook-sivujensa lisäksi.
– Paikkamaksut ovat usein kalliita mark
kinoilla ja niitä on myös vaikea löytää netin
syövereistä.
Sesonkituotteina Koivunen valmistaa me
hiläisvahakynttilöitä ja neulevalokransseja.
Myös nahka, rottinki ja villa muuntautuvat
hänen käsissään yksilöllisiksi tuotteiksi.
Aikaisemmin Koivunen ei ollut kuullut so
keista käsityöntekijöistä, joilla olisi ollut verk
kokauppa käsitöilleen.
– Kenelläkään ei ollut mitään käsitystä
asiasta, kun yritin kysellä. Nyt ollaan siis uu
den aluevaltauksen äärellä.

Mitä koulutus tarjosi

– En osaa kuvitella sellaista verkkokauppaa,
jossa ei ole tuotekuvia tai jos sellainen olisi,
niin tuskin sieltä mitään ostettaisiin, Heidi
Koivunen pohtii.
Luottamus valokuvaajaan onkin tärkeää,
sillä tuotekuvien laatuun kannattaa hänen
mielestään panostaa.
Koivunen näkee verkkokaupan tärkeänä
nykypäivän käsityöläiselle. Hän uskoo sen
lisäävän myyntiä sen jälkeen, kun se tulee
ihmisten tietoon.
– Se onkin ehkä se hankalin vaihe.
Ura käsillä -hanke laittaa kevään aikana
jakoon ohjeet Holvi-verkkokaupan perus
tamiseen Helsingin ja Uudenmaan Näkö
vammaisten verkkosivuille. Niiden avulla
jokainen käsityöläinen voi luoda itselleen
verkkokaupan.
Periaatteessa vain taivas on rajana tuot
teitaan verkkokaupan kautta myyvälle, sillä
kaupastaan voi tehdä maailmanlaajuisen,
mikäli kaupan yhtenä kielenä on vaikkapa
englanti. 					

Kurssilaiset olivat miettineet etukäteen ku
vauksen kaupalleen ja sen, miten aikoivat
kauppaansa pyörittää. Kaupan perusta
minen aloitettiin luomalla tunnukset Hol
vi-verkkokauppa-alustalle.
– Perusasiat olivat kurssilaisilla hanskassa
jo ensimmäisen päivän jälkeen. Jokaisella oli
vähintään yksi tuote tuotekuvineen sisällä
kaupassa ja ulkoasut logoineen olivat myös
kunnossa, Marja Mikola kertoo.
Toisena koulutuspäivänä jokaisen yksilöl
liset käsityötuotteet jaettiin pää- ja alakate
gorioihin. Myös tietosuojaselosteet lisättiin
ja harjoiteltiin alennusten tekoa.
Heidin kädenjälki
Vantaalainen Heidi Koivunen oli yksi verk
kokauppakoulutukseen osallistuneista käsi
työläisistä.
– Heidin kädenjälki -niminen verkkokaup

3/2019

Tuotekuviin kannattaa panostaa
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Tulossa saavutettava
pistenuottien oppimateriaali
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu on tuottamassa
pistenuottioppimateriaalin saavutettavaan muotoon
näkövammaisille musiikin ammattilaisille ja harrastajille.
Helena Taskila
P I I R R O S Liisa Lähteenmäki
TEKSTI

K

ulttuuripalvelun kokoamassa työ
ryhmässä ovat mukana musiik
kipedagogi (AMK) Joose Ojala, mu
siikin maisteri Riikka Hänninen sekä
ohjelmoinnin asiantuntija Ronja Oja.
Suomessa ei ole näihin päiviin asti ollut
saavutettavaa pistenuottioppimateriaalia
näkövammaisille musiikinopiskelijoille. Suo
men musiikkioppilaitokset eivät ole pysty
neet tarjoamaan kaikille musiikinteoriaa ja
nuotteja tarvitseville näkövammaisille sitä
opetusta, joka automaattisesti kuuluisi mu
siikkioppilaitosten tutkintovaatimuksiin.
– Oppilaitoksissa ei myöskään ole mitään
virallista tahoa, joka vastaisi järjestelmällises
tä teoria- ja nuottiopetuksesta. Juuri tähän
tarpeeseen Kulttuuripalvelun työryhmä on
vastaamassa, Joose Ojala sanoo.
Oppimateriaali tuotetaan sähköiselle alus
talle. Ratkaisuun on Ojalan mukaan päädyt
ty siksi, että pistenuottien lukeminen ja kir
joittaminen onnistuvat nykyisin varsin hyvin
sähköisesti.
Pistekirjoitus saadaan Braille unicode -tek
nologian ansiosta näkymään identtisenä
sekä näkevälle että näkövammaiselle käyt
täjälle, mikä helpottaa opettajan ja oppilaan
välistä yhteistyötä.
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Oppimateriaalin pohjana on käytetty Riik
ka Hännisen kirjoittamaa Pistenuotit päh
kinänkuoressa -teosta. Kirja sisältää nuotti
kirjoituksen perusmerkistön sekä nuottien
kirjoittamiseen ja asetteluihin liittyvän tie
don tiiviissä käsikirjamuodossa. Tehtäviä kir
jassa ei ole.
Oppimateriaali käy järjestelmällisesti läpi
koko Pistenuotit Pähkinänkuoressa -kirjan
sisällön. Jokainen osio on taustoitettu tasai
sesti vaikeutuvilla, monipuolisilla tehtävillä.
Lisäksi kunkin asiakokonaisuuden yhteydes
sä on käsitelty ne musiikin teorian asiat ja
käsitteet, jotka on osattava itse nuottikirjoi
tuksen ymmärtämiseksi.
Materiaalin on tarkoitus valmistua keväällä
2019 ja se tulee olemaan kaikille maksutto
masti jaossa internetissä. Materiaalin demo
version saa jo Joose Ojalalta: joose.ojala@
gmail.com. 					
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Vieraileva kolumnisti

Selviytymistä vai unelmia?
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mällistä vaikuttamistyötä, jotta rakennusten
esteettömyys, oppimateriaalin saavutetta
vuus ja opettajien tietoisuus paranevat. Mut
ta sen lisäksi tarvitaan myös paljon pieniä
tekoja, toisen huomioimista ja onnistuneita
kohtaamisia. Kun näkövammaiset, heidän
kanssaopiskelijansa ja opettajansa kohtaavat
toisensa aidosti, voi selviytyminen muuttua
unelmiksi. Muistetaan, että opiskelu kuuluu
kaikille. 					
Joka kolmannessa Airuessa on vieraileva
kolumnisti. Tällä kertaa se on Helsingin yliopistossa suomen kieltä opiskeleva Susanna
Halme.

KUVA: MARIK A MÄKINEN

L

uento yliopistolla on alkamassa. Täytyisi
löytää sali numero 21. Kolistelen kepin
kanssa vahtimestarin kopille. Kappas, hän ei
olekaan paikalla. No, täytyy löytää itse. Kul
jen käytävillä ja kyselen ohikulkijoilta. ”Se on
tuolla”, minulle vastataan. Unelmissani luen
tosalien ovissa on pistekirjoitusmerkinnät.
Unelmissani ohikulkijat ymmärtävät valkoi
sesta kepistä, että tarvitsen sanallisia ohjeita.
Oikea luentosali on löytynyt. Astun sisään
luokkaan. Kuulostelen hetken ja tutkailen
tilaa epätarkalla näölläni ja vajaalla näköken
tälläni. Huomaan vapaan paikan ja istun sii
hen. Hetken päästä tajuan, että istun toisella
puolella luokkaa kuin kaikki muut. Pitäisi
köhän vielä siirtyä vai onko se noloa? Unel
missani minulle huikattaisiin ”Moi Suski!” ja
istahtaisin tutun opiskelukaverin viereen.
Luento alkaa. ”Tästä näettekin päivän ai
heen. Eli aloitetaan sillä, että teette dialla
näkyvät tehtävät.” Hmm, siis mikä aihe ja
mitkä tehtävät? Kukaan ei edes istu vieressä,
että voisi kysyä. Rohkaistun, keskeytän opet
tajan ja kysyn kaikkien kuullen. Saan selville
netissä olevat tehtävät. Mutta miten sattui
kaan, kyseinen nettisivu ei ole saavutettava.
Unelmissani opetusta pystyy seuraamaan
powerpointteja näkemättäkin. Oppimate
riaalit ja sähköiset oppimisympäristöt ovat
ruudunlukuohjelmalla saavutettavia.
Välillä yliopistoelämä on suoranaista sel
viytymistä. Jatkuvasti vaihtuvien salien,
kurssikavereiden ja opettajien sekä vaikeasti
saatavilla olevan oppimateriaalin keskellä
saattaa joskus tuntea itsensä voimattomaksi.
Onneksi unelmat ovat monina päivinä totta.
Tulevaisuudessa niiden soisi toteutuvan vie
läkin useammin. Miten se olisi mahdollista?
Vaaditaan paljon pitkäjänteistä ja järjestel
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ILMO ITUK SET
Henkilökohtaista
Seuraa Solaris-lomalle
Haluan seuraa Solaris-lomille
27.5.–1.6. Poriin Yyterin kyl
pylään. Seppo Jääskeläinen,
p. 046 5451684.

Kokoukset
Kaakkois-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
kevätleirin päätteeksi pe 12.4.
klo 13.00 Lomakeskus Lepo
lassa, Lahdessa. Ennen ko
kousta n. klo 12.00 lounas
noutopöydästä. Kokoukses
sa käsitellään sääntömääräi
set kevätkokousasiat.
Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus
Keski-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
la 4.5.2019 kello 13.00 alk.
Juhlatalo Huminassa, Humi
nankuja 2, 41400 Laukaa (Lie
vestuore).
Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen kevätko
koukselle määräämät asiat.
Tarkemmat tiedot äänilehti
Sentterissä ja jäsenkirjeestä.
Tervetuloa! Hallitus
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Näkövammaiset
Käsityöntekijät ry:n
vuosikokous
la 6.4.2019 klo 12.30 Tampe
reella Näkövammaisten ker
hohuoneella, Aleksis Kiven
katu 30. Kahvitarjoilu on klo
11.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa valitaan yhdis
tyksen pj vuosikokousten vä
liseksi toimintavuodeksi ja 3
hallituksen varsinaista jäsen
tä kahdeksi toimintavuodek
si sekä 3 varajäsentä toimin
tavuodeksi.
Yhdistyksen sääntöjen mu
kaan on mahdollisuus käyt
tää asiamiestä vuosikokouk
sessa. Varsinainen jäsen saa
käyttää äänioikeuttaan yh
distyksen kokouksessa asia
miehen välityksellä. Asiamie
hen on oltava yhdistyksen
varsinainen jäsen ja hänen on
esitettävä päivätty valtakirja.
Valtuutus koskee yhtä ko
kousta eikä valtakirjaa voi siir
tää. Asiamiehellä voi olla vain
yksi valtakirja.
Matkat korvataan halvinta
matkustustapaa käyttäen jäl
kikäteen varsinaisille jäsenil
le 20 e ylittävältä osalta.
Tervetuloa! Hallitus
Tampereen seudun
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous

la 27.4.2019 klo 12.00 Lomaja kurssikeskus Koivupuistos
sa os. Petäjäntie 137, Ylöjärvi.
Kokouksessa käsitellään
vuoden 2018 vuosikertomus,
päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuva
pauden myöntämisestä hal
litukselle ja muille tilivelvolli
sille sekä ne muut asiat, jotka
hallitus on tuonut kokouksen
käsiteltäväksi tai jäsen sään
töjen määräämässä järjestyk
sessä esittänyt.
Kokousmateriaalin voi tila
ta 8.4. alkaen: tampere@tsnv.
fi / 050 520 5075. Ennen ko
kousta ruokailu klo 11.00 alk.
Jäsenten kokousmatkat kor
vataan yhteiskuljetuksina
edullisinta matkustustapaa
käyttäen. Yhteiskuljetus seu
raavasti: HML:n Wetterhoff
klo 8.45, Parolantie klo 8.50,
Iittala pikavuoropysäkki klo
9.05, Toijalan ABC klo 9.20,
Valkeakosken linja-autoase
ma klo 9.45 ja Treen Vanha
kirkko klo 10.20. Paluukulje
tus samaa reittiä. Tervetu
loa! Hallitus
Etelä-Kymen
Näkövammaisten
kevätkokous 21.3.
Etelä-Kymen Näkövammaiset
ry:n sääntömääräinen kevät
kokous to 21.3.2019 klo 14.00
toimintakeskuksella (Kymen
laaksonkatu 10, Kotka). Ko
kouksessa käsitellään sääntö
määräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus
3/2019

Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous
la 23.3.2019 klo 13.00 Louna
tuulet Yhteisötalo ry, Länti
nen Pitkäkatu 33, 20100 Tur
ku.
Käsitellään yhdistyksen
sääntöjen 10 § määräämät
asiat. Ennen kokousta on
kahvitarjoilu alk. klo 12.00. Il
moitathan tulostasi viim. to
14.3. Yhdistys suorittaa ko
koukseen osallistuville mat
kakorvauksena kuitteja vas
taan 20 e ylittävän osuuden
käytettäessä halvinta mat
kustustapaa.
Vuosikokouksen jälkeen klo
16 meille esiintyvät varsinais
suomalaiset muusikot Minna
Starkkila ja Minja Survonen.
Tervetuloa kokoukseen vai
kuttamaan! Hallitus
Suomen Sokeat ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous
la 13.4.2019 klo 13.30 Näkö
vammaisten palvelu- ja toi
mintakeskus Iiriksessä, Marja
niementie 74 Helsinki, 3. krs,
kokoushuone Mathilda.
Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen § 10
määräämät asiat.
Kokousmateriaalin voi tila
ta pistekirjoituksella, äänit
teenä tai sähköisesti hallituk
sen jäsen Eeva Korkalalta p.
0500 915 405, eeva.korkala@
gmail.com.
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Yhdistys tarjoaa kahvin tai
teen suolaisen palan kera en
nen kokousta klo 13 sekä pul
lakahvit tai teet kokouksen
jälkeen. Tarjoiluun osallistu
minen edellyttää ilmoittau
tumista 2.4. mennessä: 0500
915 405, eeva.korkala@gmail.
com. Ilmoittautumisen yh
teydessä mainitse mahdolli
sesta ruoka-aineallergiasta ja
haluatko nauttia kahvin vai
teen.
Yhdistys korvaa jäsentensä
kokousmatkakuluista 40 e
ylittävän osan kuitteja vas
taan, halvinta matkustusta
paa käyttäen.
Tervetuloa! Hallitus
Näkövammaisten
Kristillinen Yhdistys ry:n
vuosikokous
Su 7.4.2019 klo 13 on yhdis
tyksen sääntömääräinen
vuosikokous Pengersalilla,
Pengerkatu 11 A, Helsinki. n.
klo 14 kahvitarjoilu. Haasta
teltavana Soini Siirtola Hel
singistä. Tervetuloa!
Satakunnan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
ke 24.4.2019 alk. klo 17.00 yh
distyksen toimintakeskukses
sa, Otavankatu 4 C 49, Pori.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Keski-Uudenmaan
Näkövammaisten
vuosikokous
8.4.2019 Hyrylän Mäntymä
essä, Luurikuja 1, alk. klo 18.

Kurssit - leirit
Welcome to the Nordic
camp in Iceland
It is time to think about sum
mer and sign for the next
Nordic camp which will be
held in the central Reykjavik.
The time is Tuesday 25th of
June till 2nd of July. The the
me of the camp is “Urban in
dependence” and the idea to
be a part of bigger society, to
be seen and socialize with ot
hers staying in the hostel. .
Jos Islannin kutsu herätti
mielenkiintosi, ilmoittaudut
han pohjoismaiselle nuoriso
leirille. Leiri on EU:n Erasmus+
-nuorisovaihto. Suomesta
Näkövammaisten liitto lähet
tää max. 5 nuorta ja yhden
ohjaajan leirille. Ikäraja 18–30
v. Osanottomaksu 210 e. Il
moittaudu www.nkl.fi/nuo
ret -sivuilla viim. 20.3. Lähti
jöiltä vaaditaan tyydyttävää
englannin kielen osaamista.
Tarkemmat tiedot leiristä
osoitteessa www.nkl.fi/fi/etu
sivu/palvelut_nakovammai
sille/nuoret/5052
Kysymyksiin vastaa ilomie
lin nuorisotoimen suunnitte
lija Teemu Ruohonen p. 050
596 5022, teemu.ruohonen@
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nkl.fi.
Ensiapukurssi Turussa
Hätä ei ole tämän näköinen,
vaan pieni ja punainen. Nä
kövammaisten liiton nuoriso
toimi järjestää EA1-kurssin
Turussa 26.–28.4. Kurssin ve
tovastuu on Punaisella Ristil
lä. Ohjausta on 16 tuntia.
Osanottajat saavat EA1-kor
tin, joka on voimassa 3 v.
Kurssipaikkanamme toimii
Linnasmäen kokoushotelli.
Kur ssille mahtuu 15
12–30-vuotiasta näkövam
maista nuorta. Osanottomak
su 85 e. Ilmoittaudu sivulla
nkl.fi/nuoret viim. 24.3. Tar
kemmat tiedot kurssista
osoitteessa www.nkl.fi/fi/etu
sivu/palvelut_nakovammai
sille/nuoret/5052
Lisätietoja Teemu Ruoho
selta 050 596 5022 tai teemu.
ruohonen@nkl.fi.
Älä hätäile, tule mukaan en
siapuun. NKL nuorisotoimi
Pistenuottien
itseopiskelukurssi
Pistenuotit on pistekirjoituk
sen merkistölle perustuva
nuottikirjoitus, joiden avulla
näkövammainen muusikko
voi kirjoittaa ja lukea nuotti
kirjoitusta.
Itseopiskelukurssi sisältää
sähköisen oppimateriaalin
sekä Skype-ohjaustuokioita
huhti-kesäkuun aikana. Opet
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taja Joose Ojala räätälöi oh
jaustuokiot opiskelijan tar
peen mukaan.
Kurssi järjestetään Jenny ja
Antti Wihurin rahaston tuel
la ja se on opiskelijalle mak
suton. Kurssille voidaan ottaa
enintään 10 osallistujaa. Il
moittaudu kurssille huhti
kuun loppuun mennessä:
osallistun@kulttuuripalvelu.fi
Tarkemmat tiedot kurssista
osoitteessa kulttuuripalvelu.
ay.nkl.fi/uutisia/pistenuotit
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry

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
paa-ajantoimintaan sekä nä
kövammaisten kansainväli
seen yhteistyöhön.
Hakemuksesta tulee ilmetä:
hakijan esittely ja yhteystie
dot sekä tilinro (myös s-pos
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, mahdolliset
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!
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry:n
vuoden 2019 jäsenille
suunnatut apurahat
Yhdistyksen jäsenten haetta
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vaksi on vuonna 2019 varat
tu apurahaa 1500 e. Apura
hoilla on tarkoitus tukea mm.
ammattiin tähtäävää tai kult
tuuriharrastuksiin liittyvää
opiskelua, yleisötilaisuuden
järjestämistä tai oman julkai
sun tuottamista.
Vapaamuotoisista hake
muksista tulee ilmetä: 1. ha
kijan täydelliset henkilö-,
osoite- ja pankkiyhteystiedot,
2. apurahan kohde, 3. kustan
nusarvio tai tositteet jo koi
tuneista kustannuksista, joi
hin apurahaa haetaan, 4. ha
keeko apurahaa muualta sa
maan tarkoitukseen, 5. mah
dolliset lisäselvitykset hake
muksen perusteluiksi.
Myönnetyt apurahat on
nostettava tositteita tai luo
tettavaa selvitystä vastaan
ehdottomasti vuoden 2019
aikana. Puutteellisia ja/tai
myöhästyneitä hakemuksia
ei käsitellä. Samalle henkilöl
le ei myönnetä apurahaa pe
räkkäisinä vuosina.
Hakemukset tulee toimit
taa viim. 15.4.2019 klo 14 yh
distyksen toimistoon, sähkö
postitse osoitteeseen toimis
to@kulttuuripalvelu.fi tai kir
jeitse osoitteella Näkövam
maisten Kulttuuripalvelu ry,
Marjaniementie 74, 00930
Helsinki. Kuoreen merkintä
”Apurahat”.
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry:n hallitus
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Matkat
Ylläkselle
Lähde keväthangille Lappiin
Ylläkselle Äkäslompoloon.
Matka on näkövammaisille ja
heidän avustajilleen.
Viikko 14-15 ja 18. Hinta 20
e/vrk/henkilö. Lisätietoa:
Seppo Jääskeläinen, p. 046
5451684.

Tapahtumat
Vieraana kääntäjä Kersti
Juva
Anne Huttunen haastattelee
Kersti Juvaa (s. 1948) Iiriksen
Valo-kokoustilassa 8.4. klo
17.30–19.30. Juva on Suomen
huomattavimpia englannin
kielisen kirjallisuuden kääntä
jiä (mm. Taru sormusten her
rasta -trilogia, Nalle Puh, Yl
peys ja ennakkoluulo).
Osallistumismaksu 5 e sis.
kahvitarjoilun. Näkövam
maisten Kirjastoyhdistys ry:n
jäsenet veloituksetta. Tilai
suus nettiradioidaan.
Ilmoittaudu viim. 5.4.: osoit
teeseen osallistun@kulttuu
ripalvelu.fi
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Näkövammaisten
Kirjastoyhdistys ry
Netti-ilta Kulttuuripalvelun
toimistolla Iiris-keskuksen
5. krs ti 2.4. klo 17–20

It-asiantuntija, ”sokkonörtti”
Kaisa Penttilä tutustuttaa in
ternetin näkövammaiselle
käyttäjälle tarjoamiin mah
dollisuuksiin viihtyä ja viettää
aikaa. Illan aikana tutustu
taan Foursquare ja Blinds
quare -sovelluksiin, Face
bookkiin, Spotifyhin, what
sup-viestisovellukseen ja
esim. sirin käyttöön apulaise
na.
Osallistumismaksu 10 e sis.
kahvitarjoilun. Ilmoittaudu
viim. 1.4.: osallistun@kulttuu
ripalvelu.fi
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Opintokeskus Sivis
Kuunnelmafestivaali
Iiriksessä 5.–6.4.
Näkövammaisten Kulttuuri
palvelu järjestää tänäkin ke
väänä kuunnelmafestarin. Tu
le kanssamme kuuntelemaan
kuunnelmia ja keskustele
maan niistä pe 5.4. klo 17.00–
21.00 ja la 6.4. klo 10.00–16.00
Iiriksen Valo-kokoustilassa,
Marjaniementie 74 Helsinki.
Keskustelun vetäjät: Anne
Huttunen ja Satu Linna. Pai
kalla on yleisavustajia.
Pe on Minna Canth -ilta, la
luvassa Diana Websteria, Sa
ri Mikkosta, Kari Hotakaista ja
Juha-Pekka Koskista. Katso
ohjelma osoitteesta kulttuu
ripalvelu.ay.nkl.fi/uutisia/
kuunnelmafestari19
Vapaa pääsy. Voit olla läsnä
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koko ajan tai tulla kuulemaan
omat suosikkisi. Ajoita tulosi
kunkin kuunnelman alkuun.
Kuunnelmien perään varattu
puolen tunnin keskusteluai
ka.
Jos osallistut omakustantei
siin aterioihin (yht. 15 e), il
moittaudu 29.3. mennessä:
osallistun@kulttuuripalvelu.
fi. Kerro, osallistutko perjan
tain iltapalaan (5 e), lauantain
ateriaan (10 e) vai molempiin.
La tarjoillaan Picnic-patonki
(juusto/härkis/kanabarbe
que) ja myöhemmin välipa
lapussi.
Etukäteen sopimalla pitkä
matkaiset saavat omakustan
teisen aamupalan yhdistyk
sen tiloissa la klo 9.30. Mainit
se aamupalatoiveesta ilmoit
tautumisen yhteydessä.
Yhdistys korvaa jäsenille
matkakulut 20 e ylittävältä
osalta halvinta matkustusta
paa käytettäessä. Majoituk
sen jokainen järjestää itse.
Järj. Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu

Työpaikat
Juniorsaavutettavuusasiantuntija
Annanpura Oy on Näkövam
maisten liiton omistama Suo
men johtava sähköisten pal
velujen saavutettavuuteen
erikoistunut asiantuntijayri
tys.
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Etsimme IT-alasta kiinnos
tunutta henkilöä, joka voisi
meillä kasvaa ja kehittyä saa
vutettavuusasiantuntijaksi.
Hakijoilta toivomme laajaa
kokemusta verkkosivustoista
ja mobiilisovelluksista sekä
niiden käytöstä apuvälineil
lä. Työ edellyttää kykyä ja tai
toa tuottaa kirjallisia aineisto
ja suomeksi ja englanniksi.
Ruotsin kielen taito katso
taan eduksi.
Vapaamuotoinen hakemus
ja CV osoitteeseen info@an
nanpura.fi

My ydään - ostetaan
Myydään väritunnistin
Cobolt
Suomea puhuva väritunnis
tin tunnistaa tekstiilien ja
muiden materiaalien värejä.
Kaikki lisätarvikkeet ja käyt
töohjeet mukana.
heinikoski.nina@gmail.com
p. 0400 280 346.
Myydään navigointilaite
Trekker Breeze
Suomea puhuva GPS-na
vigointilaite, kertoo katujen
nimet, risteykset ja maamer
kit. Uudenveroinen, ehjä ja
siisti laite. Kantokotelossa
pientä nirhaumaa koiranpen
nun jäljiltä. Ovh 800 e, myy
dään 600 e/tarjous, heinikos
ki.nina@gmail.com 0400 280

346
Myydään Focusmerkkinen lukutelevisio
Täysin toimiva. Mukana jalus
ta ja alkuperäinen ohjekirja.
Ota yhteyttä, niin neuvotel
laan hinnasta. p. 06 4501366.
Halutaan ostaa toimiva
Nokia C5 -puhelin
ilpo.u.nieminen@mail.com
p. 0400 876 322

Aineiston aikataulu
Airut 4/2019 ilmes
tyy 15.4. Ilmoitukset
26.3. 2019 klo 15.45
mennessä verkko 
l o m a k k e e l l a o s o i t
teessa airutlehti.fi/
ilmoitukset tai s-postit
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.
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Yksilöllisiä kuntoutusjaksoja (15 vrk)
Kuntoutus-Iiriksessä keväällä 2019
6.5.–10.5. jatkojaksot 29.7.–2.8. ja 4.–8.11.
Ikäihmiset. Kuntoutuksessa keskitytään näköongelman/-vamman tuomaan toimin-

nalliseen haittaan, muiden aistien harjaannuttamiseen, jäljellä olevaan näkökykyyn, turvalliseen liikkumiseen ja apuvälineisiin. Jaksosi ohjelmat sisältävät sekä yksilöllistä että
ryhmäohjelmaa.

20.–24.5. jatkojaksot 26.–30.8. ja 18.–22.11.
Näkövammaisten fyysinen toimintakyky ja kommunikaatiotaidot.

Kuntoutuksessa keskitytään fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseen sekä kommunikaatiotaitojen kehittämiseen. Kommunikaatiotaitojen kehittäminen pitää sisällään
pistekirjoituksen ja IT- taitojen harjoittelua. Jaksosi ohjelmat sisältävät sekä yksilöllistä
että ryhmäohjelmaa.

13.5.–17.5. jatkojaksot 30.9.–4.10. ja 10.–14.2.2020.
Työssä olevat näkövammaiset ja -ongelmaiset. Kuntoutuksessa keskity-

tään työssä jaksamisen lisäämiseen, näkemisen ja muun toimintakyvyn haasteiden tukemiseen, näkemisen ja tietotekniikan apuvälineisiin sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen. Jaksosi ohjelmat sisältävät sekä yksilöllistä että ryhmäohjelmaa.

Kaikki kuntoutukset ovat moniammatillisia yksilöllisiä kuntoutusjaksoja. Kuntoutusjaksolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemus. Kirjoita hakemukseen toivomasi yksilöllinen kuntoutus sekä aloitusajankohta ja liitä mukaan
lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelmasi. Lähetä allekirjoittamasi kuntoutushakemus Kelaan. Huomioithan, että käsittely voi viedä aikaa, joten postitusta
Kelalle ei kannata jättää viime hetkeen.
Kaikki kuntoutukset järjestetään Iiris-keskuksessa Helsingissä (os. Marjaniementie 74). Kelalta voit hakea myös matkakorvauksia ja työssäolevana kuntoutusrahaa.
Lisätietoja: sihteeri Kirsi Hirvonen
p. 09 3960 4455, kirsi.hirvonen@nkl.fi,
terveydenhoitaja Jonna Pätynen
p. 09 3960 4456, jonna.patynen@nkl.fi
www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/hakeminen

Langattomat
luukuulokkeet

moneen menoon, musiikin
ja muistiinpanojen kuunteluun.

Hinta 99 e
)
(sis. alv. 24 %

Aftershokz Trekz Titanium -luukuulokkeet ovat perinteisiä
malleja turvallisemmat, sillä ne eivät peitä ympäristön ääniä.
Miellyttävät ja huomaamattomat käyttää, paino vain 36 g.
Kuulokkeet eivät tule korvien päälle, vaan asettuvat aivan korvien
eteen, leukaluiden päälle. Ääni kulkeutuu kallon luiden kautta
sisäkorvaan. Bluetooth-tekniikalla toimivissa langattomissa
kuulokkeissa on mikrofoni, joten niitä voi käyttää myös handsfreelaitteena matkapuhelimen kanssa. Väri: musta/tummanharmaa.

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

LIPASKERÄYS EDUSKUNTA- JA EU-VAALIEN ÄÄNESTYSPAIKOILLA

Lahjoita

kotimaan vammais- ja terveystyölle!
LAHJOITA MOBIILIMAKSULLA:
OLEMME MUKANA KERÄYKSESSÄ
Keräyslupa nro RA/2018/532 voimassa 1.9.2018–31.8.2020
koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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Kuntoutus- Iiris opastaa

Kun näkö heikkenee

Kuntoutujan
tsekkauslista
Kun haet kuntoutukseen,
kerro hakemuksessasi
seuraavat asiat:

1. Kuntoutuksen ja avun tarve
Millaisia vaikeuksia ja avun tarvetta näkövamma ja muut mahdolliset
sairaudet aiheuttavat?
Esimerkiksi:
• näkötilanteesi on muuttunut ja arkielämän sujuminen on vaikeutunut
• näön heikentymisen tai sokeuden vuoksi tarvitset tietoa ja keinoja
jäljellä olevan näkökyvyn, muiden aistien ja apuvälineiden käytöstä
• olet siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen: opiskelemaan, työelämään,
asumaan itsenäisesti tai eläkkeelle
• itsenäinen toimiminen perheessä on vaikeutunut (myös puolisona tai
vanhempana)
• tarvitset psyykkistä tukea ja voimavaroja arkeesi
• tarvitset vertaistukea (ei riitä yksinään perusteluksi).

2. Kuntoutuksesi tavoitteet
Kirjaa kuntoutushakemukseen konkreettisia tavoitteita.
Esimerkiksi:
• arkielämässä selviytyminen; liikkuminen, asiointi tai kotiaskareet
• tiedonsaannin ja kommunikoinnin parantaminen (esim. tietokoneen
ja puhelimen käyttö)
• elämänlaadun kohentaminen, esim. harrastuksiin ja yhteiskunnallisiin
asioihin osallistuminen
• työelämässä selviytyminen ja työkyvyn ylläpitäminen.

3. Konkreettiset esimerkit
"Tarvitsen apuvälineen ja sen käytönohjausta selviytyäkseni
itsenäisesti arjessa."
"Tarvitsen näkövammaistaitojen opettelua, jotta voin liikkua turvallisesti eri ympäristöissä ja eri liikennevälineillä,
asioida ja hoitaa arkisia askareita itsenäisesti, käyttää
tietoteknisiä laitteita ja puhelinta, opetella pistekirjoitusta
saadakseni luku- ja kirjoitustaidon, asioiden tunnistamisen
ja merkitsemisen avuksi."
"Näkötilanteeni on huono tai minulla on etenevä silmä
sairaus enkä enää selviä arjessa tai nykyisistä työtehtävistä kunnolla."

4. Mikä kuntoutusmuoto
sopii sinulle?
• Yksilöllinen kuntoutusjakso
- jos tarvitset henkilökohtaista ohjausta ja/tai tukea johonkin
arjessa selviytymisen osa-alueeseesi
• Ammatillinen kuntoutus
- jos sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai
opiskelukykysi olennaisen heikentymisen lähivuosina

5. Lääkärin B-lausunto
tai kuntoutussuunnitelma
Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon tai
kuntoutussuunnitelman.
Valitse kuntoutuspaikaksi Näkövammaisten liiton Kuntoutus-Iiris ja
varmista, että se kirjataan hakemuslomakkeeseen tai kuntoutussuunnitelmaan. Pyydä myös lääkäriä merkitsemään B-lausuntoon kuntoutuspaikaksi Kuntoutus-Iiris.
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6. Perheenjäsen tai läheinen mukaan
Jos haluat, että perheenjäsen tai läheinen osallistuu kuntoutusjaksolle, perustele hakemuksessa syy. Kela maksaa osallistumisen ja matkat
sekä joissakin tapauksissa kuntoutusrahaa. Mikäli tarvitset tulkkia, se
on mainittava hakemuksessa.
Tarvittaessa perheenjäsen tai läheinen voi ruokailla ja majoittua omalla
kustannuksellaan Kuntoutus-Iiriksessä (yhteinen huone kuntoutujan
kanssa). Itse maksavana omainen ei kuitenkaan voi osallistua kuntoutusohjelmaan.

7. Ota rohkeasti yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää kuntoutuksen sisällöstä, hakeutumisesta tai
pienistäkin käytännön asioista, soita meille:
Kuntoutus-Iiris
- sihteeri p. 09 3960 4455
- sähköpostitse: kuntoutus-iiris@nkl.fi

Lisätietoja kuntoutuksesta

- www.nkl.fi/kuntoutus
- www.iiris.fi
- www.kela.fi

postiosoite: PL 41, 00030 IIRIS
käyntiosoite: Näkövammaisten palveluja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74,
00930 Helsinki (Itäkeskus)
09 396 041 (vaihde)

aisten
Näkövamm
yk silölliset ak sot
kuntoutusj utus vain Kunto
Iirik sessä!

