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Lisää käytännönläheisyyttä
A
irut-lehti teetti helmikuussa lukijatutki
muksen, jonka tavoitteena oli selvittää
lukijoiden suhdetta lehteen ja siihen, miten
lehteä luetaan. Tutkimukseen vastasi 166
eri-ikäistä ja eri puolella maata asuvaa Airu
en lukijaa. Saatuja tuloksia hyödynnetään
lehden kehittämisessä vastaamaan lukijoi
den toiveita ja odotuksia.
Mitä mieltä lukijat sitten lehdestä olivat?
Näyttää siltä, että Airut täyttää hyvin ydin
tehtävänsä ja palvelee lukijoitaan tiedonvä
littäjänä. Viidennes lukijoista antoi Airuelle
kiitettävän arvosanan ja yleisarvosanaksi
tuli 7,89, mikä on hyvä tulos. Airuen hyvinä
puolina lukijat pitivät tiedon välittämistä nä
kövammaisten asioista, henkilöhaastatteluja
ja sisällön monipuolisuutta. Edellä mainittu
jen lisäksi monet lukijat kokevat vertaistuen
ja avun saamisen arkeen hyödyllisinä. Huo
noina puolina mainittiin esimerkiksi itsensä
toistavuus, hitaus tiedonvälittäjänä ja ulkoi
sen ilmeen tylsyys.
Vaikka lehti toimiikin hyvänä tietoläh
teenä, monet lukijat kaipaavat kuitenkin
lehteen lisää juuri käytännönläheisyyttä ja
näkövammaisten arkeen keskittyvää sisäl
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töä. Niiden kohdalla lukijoita kiinnostavat
erityisesti apuvälineet ja muu tekniikka,
vammaisiin liittyvät lainmuutokset ja pal
velut, näkövammaisten elämäntarinat sekä
saavutettavuus ja esteettömyys.
Ilahduttavaa oli tieto, että Airutta luetaan
edelleen ahkerasti. Lähes puolet vastaajista
lukee koko lehden tai lähes koko lehden ja
92 prosenttia ilmoitti vähintään selaavansa
lehteä. Ylivoimaisesti eniten lehden versiois
ta luetaan painettua lehteä, jonka jälkeen tu
levat Daisy-Airut ja Luetus-Airut. Suurin osa
lukijoista pitää nykyistä ilmestymistahtia ja
sivumäärää sopivina.
Lukijatutkimus on meille lehden tekijöille
ennen kaikkea työkalu, joka auttaa meitä
pysymään kurssissa. Nyt näyttää siltä, että
Airuen päälinjat eivät kaipaa suurta korjaus
ta, mutta pientä viilattavaa ja parannettavaa
löytyy kyllä.
Kiitos teille lukijoille palautteesta! Kritiik
kinne on hyödyllistä ja positiivinen palaute
ilahdutti. Sellainen oli esimerkiksi komment
ti: ”Mä olen tosi ilahtunut, kun se tulee pos
tista. Sivumäärää voi vielä lisätä. Harmi, kun
lehti loppuu kesken.” 			
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K IIK AR ISSA
NÄKÖVAMMAISEN
PALVELUOPAS 2019 JULKAISTU
Palveluoppaassa on perustietoa sosiaalitur
vasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluis
ta ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten
ihmisten omatoimista suoriutumista ja yh
denvertaisuutta.
Sähköisen version voi ladata ja lukea Nä
kövammaisten liiton verkkosivuilta osoit
teesta www.nkl.fi/palveluopas.
Oppaan ovat toimittaneet oikeuksienval
vonnan asiantuntijat Olli-Pekka Rättäri ja
Sinikka Mäntyjärvi sekä toimeentulotur
van asiantuntija Vuokko Jantunen ja oi
keuksienvalvontalakimies Elli Björkberg.
Opas on saatavana myös printtiversiona,
Daisy-äänitteenä ja pistekirjoituksella. Tila
ukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396
041. Sähköinen Luetus-julkaisu on THP-ver
kossa tiedonsaantipalveluiden asiakkaiden
luettavissa.

Näkövammaisen
palveluopas

2019

PÄIVYRI
huhtikuu

Kansainvälinen opaskoirapäivä

24.4.
4

Uskon, että menestyvillä näkövammaisilla
yrittäjillä näkövamma on myös kasvatta
nut luonnetta, tuonut sitkeyttä ja opetta
nut etsimään ratkaisuja arjessa toimimi
seen. Yrittämiseen on kova motivaatio ja
halu pärjätä, niin kuin kenellä tahansa.
NKL:n yrittäjyysneuvoja Jaana Argillander
Kasvustoori-blogissa 27.3.
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TUE OPASKOIRATYÖTÄ,
LUE VUOSIKIRJAA!
Opaskoira-vuosikirja 2019 on ilmestynyt. Opaskoiravuo
sikirjassa on koiramaisia tekstejä eri näkökulmista, suu
rin osa opaskoirankäyttäjiltä.
Tänä vuonna lukijoille muun muassa kerrotaan kuulu
misia opaskoirankäyttäjiltä Skotlannista, Amerikasta ja
Saksasta, vaelletaan Lapissa ja tutustutaan opaskoiraan,
joka tunnistaa käyttäjänsä verensokerien heilahdukset.
Opaskoira-vuosikirja on Opaskoirayhdistyksen varain
hankintatuote. Kirjaa on julkaistu vuodesta 1954 lähtien.
Tilaukset: Buckonet Oy, Jari Pekka Korhonen,
korhonen.jaripekka@gmail.com p. 045 230 8875

KESKUSTELUA KÖYHYYDESTÄ
Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonta tuottaa kevään ja
syksyn aikana ajankohtaisista aiheista podcastien sarjan. Sar
jan ensimmäisen osan, Keskustelua köyhyydestä, voi kuunnel
la Näkövammaisten liiton SoundCloud-tililtä.
Keskustelemassa ovat vammaisten henkilöiden oikeuksien
asiantuntijana Suomen lähetysseurassa työskentelevä Tytti Matsinen ja Näkövammaisten liiton toimeentuloturvan
asiantuntija Vuokko Jantunen. Keskustelua johdattelee liiton
sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen.
 soundcloud.com/nakovammaistenliitto

LIITON TIEDOTTEILLE UUSI KANAVA
Näkövammaisten liitto on siirtänyt jäsentiedotteidensa julkaise
misen uudelle sähköpostilistalle nkl-tiedotteet@nakovammai
set.fi. Samalla tiedotteiden julkaiseminen muilla listoilla päättyi.
Muutoksen tarkoituksena on vahvistaa keskustelulistojen roolia
nimenomaan jäsenkeskustelun paikkana.
Tiedotteet-listalle voi liittyä lomakkeella osoitteessa nakovam
maiset.fi/mailman/listinfo/nkl-tiedotteet tai lähettämällä sähkö
postia osoitteeseen nkl-tiedotteet-liita@nakovammaiset.fi
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KUVA: TRIPL A BY YIT

HELSINGIN PASILAAN RAKENTUU ESTEETÖN TRIPLA

KUVAILUTULKATTU
LUONTOSEIKKAILU
Vedenneito kertoo 13-vuotiaan Emikan ja
hänen serkkunsa Antin riemukkaista hetkistä
Saimaan saaressa huikaisevan järviluonnon
keskellä, kaikkina neljänä vuodenaikana. Yh
dessä serkukset menevät koskemattomaan
metsään, uivat, kalastavat ja keräävät musti
koita. Talvella he yöpyvät järven jäällä, revon
tulten alla. Keväällä he kohtaavat maailman
harvinaisimman hylkeen, saimaannorpan.
Kuvailutulkkauksen kuulee MovieRea
ding-sovelluksen kautta omasta älylaittees
ta.
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tunnusteltavina opasteteksteinä, valkoiselle
kepille tarkoitettuina lattiaopasteina, kuulo
laitteiden käytön helpottamisena, selkokie
lisinä karttoina ja kokonaan esteettömiksi
suunniteltuina reitteinä.
Triplan esteettömyyssuunnittelussa on ol
lut mukana Näkövammaisten liiton esteettö
myysasiamies.

K U VA: CI T IZ E N JA N E PR O D U C-

Helsingin Pasilaan rakentuvan Triplan suun
nittelussa on yhtenä keskeisenä kriteerinä
esteettömyys. Se on toteutettu Triplaan ra
kentuvissa asunnoissa, uudella juna-asemal
la, kauppakeskuksessa sekä yleisillä jalankul
kuväylillä.
Triplassa esteettömyys näkyy havaitsemi
sen helpottamiseksi luotuina värikoodeina
ja -kontrasteina sekä valaistuksena, sormin

kuvailutulkattu
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Leila Purmola on poissa
K

aakkois-Suomen Näkövammaiset ry:n
entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen
Leila Purmola kuoli Kuusankosken sairaa
lassa 17.2.2019. Hän oli syntynyt 5.3.1932
Vihdissä ja oli kuollessaan 86-vuotias.
Pienenä Leila annettiin kasvattitytöksi
lapsettomaan maalaistaloon. Kansakoulun
jälkeen hän hoiti lapsia, oli kotiapulaisena
ja sairaala-apulaisena Karkkilassa. Tuttavat
houkuttelivat hänet 17-vuotiaana töihin Hy
vinkään verkatehtaaseen.
Purmola avioitui 50-luvun puolivälissä ja
perhe kasvoi kahdella tyttärellä. Asuinpai
kat vaihtuivat tiheästi miehen työn takia.
Purmola sai usein itsekin töitä eri paikoista.
Vuonna 1963 muuttokuorma tuli Kuusankos
kelle, minne Leila asettui pysyvästi asumaan,
vaikka mies myöhemmin jatkoi matkaansa.
60-luvun puolivälissä silmälääkärissä Hel
singissä selvisi, että Leila Purmolalla oli pe
rinnöllinen silmäsairaus, jonka ennuste oli
huono. Sokeain Keskusliitosta Purmola sai
vertaistukea ja tietoa näkövammaisuudesta
ja apuvälineistä. Kuntoutuksen kautta am
matiksi löytyi puhelinmyynti. Myöhemmin
Leila opiskeli hierojaksi.
Ahkerasta kasvattitytöstä tuli elämään
realistisesti suhtautuva näkövammainen
nainen, joka antoi oman suuren panoksensa
näkövammaisyhteisön toimintaan.
Nykyisen Kaakkois-Suomen Näkövammai
set ry:n jäseneksi Leila tuli vuonna 1969. Pur
mola toimi erilaisissa luottamustehtävissä
kuten asiamiehenä, toimikuntien jäsenenä,
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.
Hän oli mukana perustamassa paikallisyh
distystä Pohjois-Kymenlaaksoon ja toimi sii
näkin aktiivisesti. Leila oli myös oman asuin
alueensa vertaistoimija. Vielä viime vaaleissa
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hän halusi osallistua Pieni ele -keräykseen.
Leila luki tietokoneen avulla paljon erilai
sia lehtiä. Hän piti yhteyttä ystäviinsä sky
pettämällä ympäri kotimaata ja maailmaa.
Konsertit ja teatteri kiinnostivat häntä, kuten
myös urheilu.
Leila Purmola tunnettiin huumorintajui
sena, jämäkkänä äitihahmona, joka halusi
pitää kynnykset matalina yhdistyksen jäse
nille. Työntekijät muistavat lämmöllä hänen
lomaltapaluutervehdyksiään
Leilaa jäävät kaipaamaan omaiset ja ystä
vät.
Minna Kejonen
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Heikki Kinnunen:

Rooli lähtee
sisällöstä
TEKSTI
K U VAT

Riikka Hänninen
Jukka Lintinen / Yle Kuvapalvelu

Sokeain kuunnelmaraati valitsi jo toista kertaa
vuoden ääninäyttelijän. Tällä kertaa tämän
kunniamaininnan sai teatterin grand old man
Heikki Kinnunen.

V

alintaan vaikuttanut kuunnelma on Tuomas Kyrön käsikirjoitta
ma ja Matti Ijäksen ohjaama kuunnelmasarja Mielensäpahoitta
ja maailmalla. Sarja sai ensiesityksensä kesällä 2018.
Istahdamme jutustelemaan Helsingin asemaravintolaan tiistai-iltapäivän
rauhallisena hetkenä. Heikki Kinnunen tulee lukemasta äänikirjaa, joka
sekin on Tuomas Kyröä ja palaa haastattelun jälkeen Tampereelle, jossa on
hänen toinen kotinsa ja työnsä. Toinen koti on Helsingissä taiteilijakoti Lal
lukassa.
Ei liikaa kuvitusta
– Äänikirjan lukeminen on hirveän vaikea laji. Se, että
ajatus pysyy kasassa ja ettei teksti lähde viemään.
Tekstiä ei saisi liikaa sävyttää, koska mielikuvahan
syntyy parhaiten kuulijan päässä. Olen jostain
lukenut, että näkövammaiset valittavat, että
näyttelijät kuvittavat kirjaa liikaa äänellään,
Kinnunen mietiskelee.
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– Niin, tästähän on vähän kahta leiriä. Toi
set oikein toivovat sävykästä luentaa, kun
taas toisten mielestä puhesyntetisaattori on
parempi, minä summaan.
Kinnusella on tähän mielipide valmiina:
– Olen kyllä sitä mieltä, että jos näyttelijä
liikaa kuvittaa sitä, mitä puhuu, niin teksti it
sessään kertoisi sen paremmin. Tämä pätee
jopa teatterinäyttelemiseen. En tykkää siitä,
että ruma sanotaan rrrumasti ja kaunis kaa
uuuniisti. Ei sitä tarvitse kuin todeta, miten
asia on.
Hyvät näyttelijät ovat Kinnusen mukaan
aina osanneet pysyä asiassa ja sanoa sanot
tavansa yksinkertaisesti ja selkeästi.
– Jos hahmo on vihainen, niin kyllä se toki
saa kuulua, mutta se on eri asia kuin tekstin
kuvittaminen.
Mietiskelen Mielensäpahoittajan hahmoa,
joka ei edes ole tällä tavalla maalailevaa
sorttia.
– Eipä niin. Hän vain toteaa, miten asiat
ovat, Kinnunen täydentää.
Fysiikka ja sisältö edellä
Seuraavaksi haluan tietää, mikä ääninäytte
lemisessä on herkullisinta.
– En tiedä, kun en ole koskaan siitä oikein
tykännyt, konkarinäyttelijä toteaa rauhalli
sesti.
– Olen niin fyysinen näyttelijä. Ralf Lång
backa on sanonut mielestäni hyvin, että
sana valehtelee. Voihan sitä sanoa, että mä
rakastan sua, mutta se ei ole välttämättä
totta. Ja se näkyy lavalla näyttelijän eleissä
ja olemuksessa paremmin, mutta miten se
kaikki siihen ääneen laitetaan, kun on pelkkä
ääni?
– No, miten se sitten tehdään? minä ute
len.
– Siinäpä se! Se vaatii hyvän ohjaajan, jo
ka kuuntelee tarkasti ja sanoo, miten paljon
tulkintaa kannattaa laittaa peliin. Sitä ei aina

10

Rooli täytyy
laittaa oman
perseen alle,
silloin se on
hallussa.

itse tiedä, mikä on parasta, vaikka kokemus
tietysti auttaa.
Mielensäpahoittaja on suosittu hahmo, jo
ta on ehditty versioida paljonkin. Esko Roine kiertelee Mielensäpahoittajana ympäri
Suomea ja Antti Litja aloitti koko homman.
Heikki Kinnunen itsekin ehti tehdä eloku
van Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja ennen
kuunnelmaa. Miltä tällaiseen hahmoon tun
tui tarttua?
– Jokainen tekee sen eri tavalla. Ei kaveria
voi matkia. Eikä pelätä, että on huonompi,
Kinnunen naurahtaa.
– Kyllä se täytyy tehdä niin kuin Tauno
Palo sanoi, että rooli täytyy laittaa oman
perseen alle, silloin se on hallussa.
– Miten lähdet rakentamaan roolia?
– Se lähtee sisällöstä. Siitä, mitä kirjailijalla
on sanottavaa. Minulle kokonaisuus merkit
see ensi alkuun enemmän kuin varsinainen
rooli. Asetan itseni siihen kokonaisuuteen.
– Haitko tähän rooliin jotain erityisiä, fyy
sisiä asioita?
– Ei minun tarvinnut. Se on vanha mies ja
minä olen itse vanha mies, niin ei tarvitse
näytellä vanhaa. Ja olen itse vähän saman
lainen jurputtaja, minulla on aina jotakin fi
losofiaa maailman menosta. Vanhat miehet
jurputtaa. Ennen oli paremmin. Ei Kekkosen
aikaan näin olisi mennyt, Kinnunen hymäh
telee.
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Mielensäpahoittaja maailmalla -kuunnelmasarjassa Mielensäpahoittaja (Heikki Kinnunen)
ja Rouva Insinööri (Emilia Sinisalo) päätyvät matkustamaan samaan aikaan Fuengirolaan.

Lavalla eletään, ei suoriteta
73-vuotiaalle näyttelijälle maistuu työ edel
leen. Hän näyttelee Tampereen teatterissa
Johannes Linnankosken romaanista dra
matisoidussa Pakolaiset-näytelmässä.
Näyttelemisen suola on Kinnusen mielestä
siinä, että jokainen ilta on uusi. Hän ajatte
lee, ettei mene suorittamaan roolia, vaan
elämään sen pätkän yleisön kanssa.
– Miten se onnistuu, kun teet sitä sadatta
kertaa?
– Juuri siten, että en toista sitä asiaa vaan
aloitan joka kerta alusta ja elän sen illan. Se
on helpompaa ja kivempaa. Näytelmä tuo si
tä elämää tullessaan, kunnes ollaan lopussa.
– Eikähän yleisö tiedä, mitä tulee tapahtu
maan, minä kommentoin.
– Niin, sen täytyy olla minullekin yllätys,
mitä sieltä ovesta tulee. Silloin se on aitoa
ja oikein, sanoo Heikki Kinnunen yli viiden
kymmenen vuoden kokemuksellaan.
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SOKEAIN
KUUNNELMAPALKINTO
MIELENSÄPAHOITTAJALLE
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun So
keain kuunnelmaraati palkitsi vuoden
2018 parhaana kotimaisena kuunnel
mana Tuomas Kyrön käsikirjoittaman
ja Matti Ijäksen ohjaaman Mielensäpa
hoittaja maailmalla -kuunnelmasarjan.
Mielensäpahoittaja joutuu aivan uuden
laisiin tilanteisiin, kun matka kuolemaa
tekevän veljen luo Fuengirolaan mutkis
tuu tuhkapilven vuoksi.
Heikki Kinnunen tulkitsee sekä hu
moristisesti että lämpimästi vanhan
jääräpään ajattelua ja toimintaa. Emilia
Sinisalon oivallisesti tulkitsema Rouva
Insinööri oppii näkemään matkakump
panissaan myös hämmentyneen ja apua
tarvitsevan ikämiehen. Kuunnelman
musiikkia ja äänisuunnittelua raati pitää
erittäin onnistuneena.
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Mirjam Heikkinen vetää uuden palvelukartan kehitysprojektia.

Maailman saavutettavin

palvelukartta!
Virpi Jylhä
Marika Mäkinen

TEKSTI
KUVA

Pääkaupunkiseudun
palvelukartta on osoitteessa
palvelukartta.hel.fi toimiva
tietopalvelu, johon kerätään
reitti- ja palvelutietoja
avoimista tietolähteistä.
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S

ivustolla voi selata aiheittain tai haku
sanoilla pääkaupunkiseudulla sijaitse
via palveluita, esimerkiksi terveyskeskuksia,
museoita, uimarantoja tai avoimia WLAN-tu
kipisteitä.
Palvelukartasta pystyy valitsemaan itsel
leen sopivat näkemiseen, kuulemiseen ja
liikkumiseen liittyvät esteettömyysasetuk
set, joiden mukaan palvelu listaa hakujen
tuloksia paremmuusjärjestykseen. Palvelus
ta saa myös esteettömyystiedot huomioivan
reitin kohteeseen. Palvelu tarjoaa asiakkaille
kanavan keskustelemiseen palvelupisteestä
vastaavan tahon kanssa.
Palvelukartta on ainutlaatuinen koko maa
ilmassa.
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– Etsimme vastaavanlaisia palveluita
muualta maailmalta, mutta mitään näin laa
jaa kokonaisuutta ei löytynyt, kertoo saavu
tettavuusasiantuntija Kimmo Sääskilahti
verkkopalveluiden saavutettavuustestauk
seen ja konsultointiin erikoistuneesta An
nanpurasta Oy:stä.
Palvelukartta kehitettiin kymmenen vuot
ta sitten. Saavutettavaksi rakennettu palvelu
on vuosien myötä muuttunut ja kasvanut, ja
siihen on lisätty ominaisuuksia, joiden vuok
si saavutettavuus oli päässyt heikentymään.
Palvelu ei toiminyt kaikilta osin esimerkiksi
näkövammaisten ruudunlukuohjelmilla.
Kriittisimpiä ongelmia on korjattu nykyiseen
versioon, mutta tekniikka vaatii laajempaa
uudistamista.
Syksyllä aloitettiin uuden palvelukartan
tekeminen. Kehitystyössä on mukana osaa
jia Helsingin kaupungilta, digitaalisesta insi
nööritoimistosta Nitorista ja Näkövammais
ten liiton Annanpurasta.
– Nyt tehdäänkin sitten maailman paras ja
saavutettavin palvelukartta, hankkeen pro
jektipäällikkö Mirjam Heikkinen sanoo.
Hänellä on 40 vuoden kokemus Helsingin
kaupungin palveluksessa. Hän on toiminut
muun muassa päiväkodin johtajana ja pe
rustanut yhteisen päiväkodin vammattomil
le ja kehitysvammaisille lapsille. Heikkisellä
itsellään on kuulovamma, jonka myötä es
teettömyysasiat ovat henkilökohtaisestikin
tuttuja. Hän ei halua alleviivata asioita puhu
malla erityisryhmien huomioimisesta.
– Ei ole oikeastaan erityisryhmiä. Me kaik
ki olemme vain ihmisiä, joilla on joitakin eri
tyispiirteitä. Tarvitaan kaikille hyvää ja sopi
vaa palvelua.
Annanpuran asiantuntijoiden vastuulla
projektissa on varmistaa, että saavutetta
vuus toteutuu mahdollisimman hyvin kai
kissa työvaiheissa. He kouluttavat projektin
asiantuntijoita ja testaavat uusia ominai
suuksia sitä mukaa, kun niitä kehitetään.
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– Uusi laki digitaalisista palveluista ei edel
lytä kartoilta saavutettavuutta. Palvelukartta
halutaan kuitenkin tehdä kaikille mahdolli
simman toimivaksi, vaikkei ole pakko. Se on
hienoa, sanoo Kimmo Sääskilahti.
Maaliskuun alussa palvelukartan kehittäjät
ja suunnittelijat kävivät Annanpuran saavu
tettavuuskoulutuksessa palvelu- ja toiminta
keskus Iiriksessä. Koulutuspäivän aikana he
pääsivät myös pimeässä tilassa seuraamaan,
miten sokea toimii verkkosivustoilla täysin
ruudunlukuohjelman varassa.
Otso Hannula Nitorista kertoo, että tu
tustuminen ruudunlukuohjelmien käyttöön
on entisestään korostanut hänelle selkeän
rakenteen, ymmärrettävän kielenkäytön ja
oikeiden ominaisuuksien esille nostamisen
merkitystä.
Hannula on työskennellyt palvelumuotoi
lijana Nitorissa, josta hän tuli suunnittelijaksi
palvelukarttaprojektiin. Hän valmistelee par
haillaan myös väitöskirjaa Aalto-yliopistolle
suunnittelupelien käytöstä palvelumuotoi
lussa keskustelun näkökulmasta.
– Uusi palvelukartta avataan kehitysver
siona vanhan rinnalle verkkoon jo tänä ke
väänä. Se tulee päivittymään jatkuvasti ja ra
kentuu vähitellen valmiiksi, Hannula kertoo.
Kehitystyön aikana asiantuntijat testaavat
kartan saavutettavuutta ja käytettävyyttä.
Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa
lopputulokseen.
– Kehitysversion sivuille avataan osio, jos
sa suunnittelijat ja koodaajat kertovat työn
edistymisestä. Siellä lukijat pääsevät anta
maan palautetta, Hannula kertoo.
Kehitystyön tulokset eivät jää pelkästään
pääkaupunkiseudun hyödyksi. Palvelun
rakentamiseen on käytetty avoimia tieto
lähteitä ja avointa lähdekoodia. Vuosia kes
täneen työn tulokset tarjotaan myös mui
den kehittäjien käyttöön. Mirjam Heikkisen
mukaan ainakin Turku on valmistellut oman
palvelukartan rakentamista. 		
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Teknologiasta
ratkaisu
arjen ongelmiin?
TEKSTI
K U VAT

Johanna Herranen
Shutterstock ja Marika Mäkinen

Miten peliteollisuuden paljon
käyttämä lisätty todellisuus
tai puhekäyttöliittymällä
varustetut älykaiuttimet
voivat helpottaa
näkövammaisen arkea? Entä
millainen voisi olla näkemisen
apuväline tulevaisuudessa?

N

äitä pohtivat Näkövammaisten
liiton kehityspäällikkö Reijo Juntunen ja BlindSquare-sovelluksen
luoja ja kehittäjä Ilkka Pirttimaa.
Minut ohjataan istumaan mukavan peh
meälle sohvalle. Käteeni ojennetaan litteä
suorakaiteen muotoinen esine, jonka pitäisi
pystyä kuvailemaan minulle keskustelu
kumppanini Reijo Juntusen ilmeitä.
– Tämä on Huawei Mate 20 pro, tällä het
kellä ainoa älypuhelin, jonka prosessori riit
tää Facing Emotions -softan pyörittämiseen,
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Mieti vaikka, että
päässäsi on lasit,
joihin voidaan
säätää juuri
sinulle sopivat
valo-olosuhteet.

Juntunen sanoo.
Olen kuullut Huawein kehittämästä Facing
Emotions -sovelluksesta, joka tunnistaa yh
deksän yleisintä tunnetilaa ihmisen kasvoil
ta ja ilmoittaa ne sekä äänitehosteena että
puheena. Ensimmäistä kertaa elämässäni
pääsen sokeana ”katsomaan” toisen ihmisen
ilmeitä.
– Suurin osa näistä keinonäköön perus
tuvista sovelluksista on sellaisia, että ne lä
hettävät saamansa informaation johonkin
pilveen, jossa on palvelin, joka tulkitsee sen
ja lähettää sitten takaisin. Tämä Huawein
kännykkä on ensimmäinen puhelin, jonka
prosessori riittää siihen, että se tulkitsee
vaikkapa tämän videokuvan paikallisesti, eli
se äly on suurimmaksi osaksi tässä paikalli
sessa raudassa ja softassa, Reijo Juntunen
kuvailee.
Hän opastaa minua etsimään Facing emo
tions -sovellusta puhelimen näytön oikeasta
alakulmasta. Jännittyneenä painan Aloi
ta-painiketta. Puhelimesta kuuluu erikor
kuisista rumpuäänistä koostuva duurisointu
ja se sanoo: "keskellä onni". Päättelen, että
Reijo hymyilee. Onnistun ”näkemään” myös
hämmästyksen (xylofonisointu) ja inhon,
joka minusta kuulostaa lähinnä oven väliin
jäävältä quiro-soittimelta.
Keinonäköä ja lisättyä
todellisuutta
– Jo nyt on olemassa kaikenlaisia konenä
köön perustuvia sovelluksia. Huawein Facing
Emotionsin lisäksi on esimerkiksi Microsoftin
kehittämä Seeing Ai.
– Tämä Huawein sovellus, jossa on yh
deksän tunnetilan tai ilmeen tunnistus, on
vielä kovin rajoittunut, mutta erittäin hyvä
esimerkki kilpailun kiristymisestä myös kei
nonäön alueella. Koneoppimista hyödyn
netään esimerkiksi myyntitilanteiden analy
soinnissa. Koneet opetetaan tunnistamaan
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Vuosien päästä Näkövammaisten liitto
mahdollisesti on pelkkä veteraanien muistojärjestö, kehityspäällikkö Reijo Juntunen visioi.

ihmisten kasvoilta niin sanottuja mikroilmei
tä, jotta voidaan päätellä, mitkä seikat vai
kuttavat myynnin onnistumiseen ja milloin
ihminen on myynnin kannalta suotuisalla
tuulella.
Välillä tuntuu siltä, kuin eläisimme sokeina
science fiction -kirjasta repäistyssä maail
massa: on keinonäköä, koneälyavustajia ja
ties mitä. Kysyn Juntuselta, miten hän uskoo
näkövammaisten hyötyvän kaikesta uudesta
tekniikasta.
– Ensimmäisenä tulee mieleen lisätyn to
dellisuuden sovellukset. Mieti vaikka, että
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päässäsi on lasit, joihin voidaan säätää juuri
sinulle sopivat valo-olosuhteet. Lisätyn to
dellisuuden lasit tulevat olemaan mullistava
uusi juttu heikkonäköisille, joita näkövam
maisista on kuitenkin suurin osa, Reijo Jun
tunen sanoo.
– Näillä laseilla voidaan tuoda lisää visuaa
lista informaatiota olemassa olevaan. Niis
sä voi silmäkohtaisesti määritellä juuri sen
käyttäjän näölle optimaaliset olosuhteet,
valaistus, suurennus ja niin edelleen. Jollekin
heikkonäköiselle voisi vaikka olla hyötyä sii
tä, että kaikki ovenkahvat korostettaisiin ym
päristöstä. Jotain tällaisia laseja on jo kehitel
ty muun muassa Googlella ja Microsoftilla ja
jossain vaiheessa ne tulevat yleistymään.
BlindSquare-sovelluksen kehitystyöstä
näkövammaispiireissä tunnettu Ilkka Pirtti
maa on sitä mieltä, että tulevaisuuden kei
nonäkösovellukset eivät ainoastaan tunnista
tekstiä, yksittäisiä esineitä ja kasvojen ilmei
tä, vaan pystyvät paljon enempään. Hän
kertoo, että jo nyt Applen iPhone-puhelimet
yöllä latauksessa ollessaan analysoivat niissä
olevaa kuvamateriaalia.
– Oletko koskaan miettinyt, miksi iPhonen
Kuvat-sovelluksessa on hakukenttä? Kokei
le joskus. Kun minä vaikka kirjoitan omaan
puhelimeeni, että auto, se näyttää ne kuvat,
joissa on autoja, hän selittää.
Hänen mukaansa tulevaisuuden keinonä
kölaitteet eivät ainoastaan tunnistaisi tekstiä
ja kasvojen ilmeitä, vaan parhaimmillaan ne
voisivat vuosien päästä kyetä kuvailutulk
kaamaan ympäristön tapahtumia tai vaikka
pa elokuvia.
– Tulevaisuuden keinonäkökamera voisi
olla sellainen, että se kuvaisi live-videokuvaa
ympäristöstä ja kääntäisi kaiken näkemänsä
puheeksi. Se voisi tuntua vähän samalta kuin
ralliauton kuljettajasta, jolla on kartanlukija.
Se kartanlukija tai ympäristön kuvailija vain
olisi näkövammaisella jossain pienessä pääl
le puettavassa älylaitteessa.
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Kehittelen
ajatusta, jossa
maaseudulla
asuva vanha
rouva tilaisi
älykaiuttimella
pizzan.

Sano se älykaiuttimelle!
Sekä Reijo Juntunen että Ilkka Pirttimaa
mainitsevat toisena isona juttuna erilaiset
puhekäyttöliittymät eli laitteet ja ohjelmat,
joita ohjataan puhumalla. Tällaisia ovat esi
merkiksi markkinoilla olevat erilaiset älykai
uttimet, joita löytyy Googlelta, Amazonilta
ja Applelta.
Reijo pitää erityisen merkittävänä asiana
sitä, että älykaiuttimet tulevat Suomessa
helpottamaan yhteydenpitoa.
– Jollekin ikäihmiselle, joka ei jostain syys
tä pysty käyttämään nykyajan älypuhelimia,
voisi olla iso juttu se, että hän voisi soittaa
lapsille tai lapsenlapsille pelkästään pyytä
mällä puhelua joltain Googlen tai Amazonin
älylaitteelta.
Reijo Juntusen mukaan Amerikassa ikäih
miset ovat ottaneet älykaiuttimet erittäin
positiivisesti vastaan.
– Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja kyllä
näkisin näiden laitteiden isoimpana hyöty
nä täällä sen, että ihmisten on helppo pitää
yhteyttä toisiinsa ja voihan näiden laittei
denkin kanssa jo ainakin jotain keskustella.
Englannin ja kiinan kaltaisissa isoissa kielis
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– Lisätty todellisuus, esineiden internet
ja puhekäyttöliittymät. Uskon, että näillä
kaikilla on iso rooli myös näkövammaisten apuvälineiden tulevaisuudessa, sovelluskehittäjä Ilkka Pirttimaa sanoo.

sä puhe on jo varsin luonnollisen kuuloista.
Suomen kieli vielä vähän tökkii, Juntunen
naurahtaa.
– Yhteydenpidon lisäksi tällaisilla laitteil
la on helppoa kuunnella musiikkia, radiota,
podcasteja tai vaikka äänikirjoja. Voihan äly
kaiuttimilla tilata tavaroita verkkokaupoista
kin jo nyt, mutta en pidä sitä Suomessa niin
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tärkeänä kuin yhteydenpidon helpottumista
ja erilaisten mediasisältöjen kuluttamista.
Ruoan tilaaminen edellyttää kaupungissa
asumista ja sitä, että tarpeeksi lähellä on
paikkoja, jotka toimittavat tilauksia osoittee
seesi.
– Minun mieleni alkaa heti laukata ja ke
hittelen ajatusta, jossa maaseudulla asuva
vanha rouva tilaisi älykaiuttimella pizzan, jo
ka toimitettaisiin pienellä robottilennokilla
hänen luokseen metsämökin pihaan.
– Olisihan se periaatteessa mahdollista,
mutta minua kyllä huolestuttaisi, miten se
mummo nappaisi siltä lennokilta sen pizzan
ilman, että hänestä itsestään tulisi pizza, Rei
jo hymähtää.
Myös Ilkka Pirttimaa uskoo älykaiuttimien
olevan hyödyllinen juttu näkövammaisille.
– Puhutaan paljon IOT:sta, eli Internet
of thingsistä, esineiden internetistä. Hel
posti joku voisi kysyä, minkä takia vaikka
pesukoneen pitää päästä nettiin. Eihän sii
nä välttämättä näkevälle ole järkeä, mutta
näkövammainen voisi jonkun Amazonin
Alexa-älykaiuttimen tai vaikka puhelinso
velluksen avulla ohjata pesukonetta, säätää
oikean lämpötilan ja niin edelleen. Sitten
kun pyykit olisi pesty, puhelimeen tulisi siitä
ilmoitus. Tosi monissa kodinkoneissa alkaa
olla kosketusnäyttöjä ja niiden käyttö ilman
näköä on hankalaa. Jollain älykaiuttimella
kaikkia kodin laitteita voisi ohjata puheella.
On olemassa myös valaisimia, joita voi oh
jata sovelluksilla. Silloin vaikka sokea hen
kilö ei joudu käyttämään valontunnistinta
saadakseen tietää, ovatko valot päällä, vaan
hän voi puheella sammuttaa ne, kun niitä ei
tarvita.
Tietoa aivoihin ja älyä päälle
Reijo Juntunen uskoo, että puhekäyttöliit
tymien jälkeen tulevat aivokäyttöliittymät.
Hän kertoo, että jo nyt tätä aihetta tutkitaan
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ja kehitetään, esimerkiksi käsiproteeseja, joi
ta voisi ohjata pelkällä ajatuksella. Hän poh
tii myös mahdollisuutta, että tietokoneiden
kanssa voisi tulevaisuudessa kommunikoida
pelkällä ajatuksen voimalla.
– Mieti, että haluaisit kysyä jotain Googlel
ta. Sitten vaan ajattelisit, että ”Hei Google” ja
kysymys ja Googlelta tulisi vastaus suoraan
omaan mieleesi.
– Jossain vaiheessa voisi olla jotain sil
mään istutettavia kameraimplantteja, jotka
välittäisivät näköinformaatiota suoraan ai
vokuoreen, Juntunen pohtii.
– Vuosien päästä Näkövammaisten liitto
mahdollisesti on pelkkä veteraanien muis
tojärjestö. Sitten muistellaan sitä aikaa, kun
vielä oli sokeita, hän maalailee.
Tietoturvafriikille on pelottava ajatus, että
isot yritysjätit kuten Google pääsisivät suo
raan käsiksi ihmisten ajatuksiin.
– Onhan se hurja ajatus. Toivottavasti siinä
vaiheessa ihmiset osaavat luoda kunnolliset
yksityisyydensuojasäännöt. Muuten joku
Google voisi vaikka saada tietoonsa, mistä
olet kiinnostunut ja lähettää kohdennettua
markkinointia sun aivoihin kun olet jonkun
tietyn yrityksen lähellä, Juntunen visioi.
Ilkka Pirttimaan mukaan tulevaisuuden
navigointisovellukset eivät enää olisi älypu
helimessa, vaan jossain päälle puettavassa
laitteessa kuten kellossa.
– Valvontakameroita on jo nyt joka pai
kassa. Tulevaisuuden BlindSquare voisi olla
sellainen, että se keräisi ja analysoisi tietoa,
jonka se saisi erilaisista valvontakamerajär
jestelmistä. Silloin sillä voisi olla todella tark
ka tieto käyttäjän sijainnista ja se voisi toimia
yhtälailla sisätiloissa.
– Tässä on tullut nyt kolme isoa teemaa:
lisätty todellisuus, esineiden internet ja pu
hekäyttöliittymät. Uskon, että näillä kaikilla
on iso rooli myös näkövammaisten apuväli
neiden tulevaisuudessa, Pirttimaa sanoo.
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Aktivisti

Invavessan käyttäjätutkimus
TEKSTI

Olli Lehtinen

S

eison varatun invavessan edessä ys
täväni kanssa. Invavessat ovat usein
varattuja. Kannattaako minun odottaa, vai
lähdenkö miestenvessaan pisuaarin ham
paatonta suuta valkoisen kepin kanssa kol
kuttelemaan? Olen tutkinut invavessakult
tuuria parin vuoden ajan. Nyt kerron teille,
millaiset henkilöt invavessaa käyttävät.
Invavessasta poistuu aika usein ihminen
täysi vesipullo kädessään. Hän pahoittelee
kohteliaasti, että piti päästä täyttämään ve
sipullo. Nooh, ei se mitään, vaikka vesipul
lon täyttäminen kesti lukitun oven takana
kymmenen minuuttia. Toisinaan invaves
sasta astelee ulos fiinisti puunattu nainen
muhkea meikkilaukku kädessään. Hän ko
pisuttelee nokka pystyssä matkoihinsa ja
harvemmin pahoittelee yhtään mitään.
Invavessasta saattaa hypätä notkein askelin
ulos punaposkinen nainen ja punaposkinen
mies. Silmät ovat kirkkaat, ilmeet muikeat ja
elämänilo tuntuisi olevan huipussaan. Toh
tiiko sitä ajatellakaan, mitä he invavessassa
tekivät? Joskus invavessasta tallustaa ulos
työntekijä, jonka kahvila tai muu työpaikka
sijaitsee lähellä. Mikäköhän vamma tai salai
suus hänellä on, kun ei käyttänyt työpaikan
vessaa? Sitten ulos astelee hymyilevä mies.
– Kiitos, hän sanoo reippaasti kädessään
vaatetanko, josta roikkuu tumma puku.
Pipopäinen mummo lompsii ulos kannet
tava tietokone kädessään. On käynyt inva
vessassa saadakseen skypettää rauhassa.
Yleensä invavessasta poistuu päällisin
puolin täysin terve tyyppi. Keskivertokan
salaisesta hänet tuntuu erottavan lähinnä
röyhkeys. Hän mulkoilee ärtyneesti ja kysyy,
miksi sinun tarvitsee päästä invavessaan,
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vaikka puristan nyrkissäni valkoista keppiä.
Häntä varten kannattaisi kaivaa invakortti
valmiiksi esiin. Dokumentin nähtyään hän
varmaankin kaivaisi taskustaan oman klubi
korttinsa.
Jatkoin odottelemista invavessan ulko
puolella. Ystäväni saapui naistenvessasta.
Aloin turhautua. Koputin ovea valkoisen
keppini kärjellä. Sisältä rupesi kuulumaan
voimakasta kolinaa ja ähinää. Noin kym
menen sekunnin kuluttua invavessan ovi
aukesi. Ulos rullasi mies pyörätuolissa hou
sunnappi auki.
– Anteeksi, hän pyysi. 			
Olli Lehtisen mielestä itsekkyys on
kävelykeppi, jolla liian usein huidotaan.
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Eläintenhoitajista kuvaan
ehtivät Mari Myllymäki
(vas.), Terhi Koivusaari ja
Hanna Usvola.

Hyvässä hoidossa
Marianne Tenhami
Marika Mäkinen

TEKSTI
KUVA

Opaskoirakoulun
eläintenhoitajat vastaavat
koirien hyvinvoinnista.
Perustoimintojen lisäksi
heillä on työssään omat
erikoistumisalueensa.

N

äkövammaisten liiton Opaskoira
koulun eläintenhoitajien työ on koi
rien perushoitoa, sairaiden ja toipilaiden
yksilöityä hoitamista, koppien ja tarhojen
siivoamista, pentujen hoitamista ja asiakas
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palvelua. He valvovat penikointeja, vievät
koiria eläinlääkärille, fysioterapiaan ja koi
rauimalaan ja seuraavat koirien vointia ja
terveydentilaa.
Aina tavoitettavissa
Eläintenhoitajat tavoittaa koululta kello 7–15
välillä. Hätätapauksissa eläintenhoitajan saa
kiinni päivystysnumerosta arkisin kello 15
jälkeen ja viikonloppuisin.
– Tarhalla koirilla on turvallista ja tilat
täyttävät eläinsuojelulain vaatimukset. Pen
tupuolen penikointikopeissa ja yhdessä
sairaspuolen kopissa on valvontakamerat
tilanteiden seuraamista varten. Koulutuk
sessa olevat koirat asuvat arkisin tarhalla.
Aktiivisen treenipäivän jälkeen ne lepäävät
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kopeissaan, eläintenhoitajat kertovat.
Heillä kullakin on omat erikoistumisalu
eensa. Kennelvastaava Vesa Väkeväinen
suunnittelee ja valvoo Opaskoirakoulun tar
han, spermapankin ja Opvet-eläinklinikan
toimintaa.
– Teen myös käytännön työtä ja olen
muun muassa yksi päivystäjistä, hän sanoo.
Mari Myllymäen vastuulla on Op
vet-eläinklinikan sähköpostiliikenne ja pa
perityöt.
– Hoidan klinikan laskutuksen ja varasto
kirjanpidon, teen lääke- ja tarviketilaukset,
huolehdin pentujen sirutuspapereista ja kir
joitan koirien passit, hän kertoo.
Hanna Usvola kirjaa koulun tietokantaan
koulun ulkopuoliset potilaskertomukset ja
muut koirien terveydentilaan liittyvät asiat.
Hän kokoaa luovutettaville opaskoirille kan
sion, jossa on muun muassa koiran sukutau
lu ja terveyshistoria. Hän kuuluu myös Opas
koirakoulun jalostustoimikuntaan.
Terhi Koivusaari järjestää väliaikaisia hoi
topaikkoja oppaille ja kasvamassa oleville
koirille. Hän osallistuu oppaiden alkukoulu
tukseen opaskoirien kouluttajien sekä pen
tuohjelman koordinaattorin Hannele Ruoko
sen kanssa.
Tanja Virtanen toimii eläintenhoitajan
työnsä ohella Opaskoirakoulun liikkumistai
donohjaajana ja ohjaa opaskoirakoille muun
muassa uusia reittejä.
Iloja ja haasteita
Hoidettavien koirien määrä vaihtelee sen
mukaan, onko pentuja syntynyt ja onko
tarhalla testattavia koiria. Viikonloppuisin
koulutuksessa olevat opaskoiraoppilaat
pääsevät hoitoperheisiinsä lomille, jolloin
tarhalla on hiljaisempaa. Kesälläkin hiljenee,
kun eläintenhoitajat desinfioivat ja puhdista
vat tarhan tilat. Toinen perusteellinen siivous
tehdään vuodenvaihteessa ja jos tarhalla rie
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huu jokin epidemia.
Haastattelua tehdessämme tarhalle oli
juuri syntynyt suloinen pentue ja kahta
muuta odotettiin tulevaksi. Pennut ja hoi
dettavat koirat ovatkin eläintenhoitajien
mukaan yksi työn parhaita puolia.
Päivystysvuorot ovat haasteellisia, koska
silloin he yleensä vastaavat yksin monen
koiran hyvinvoinnista. Tilanne mutkistuu,
jos ilta- tai viikonloppurutiinit katkaisee pu
helinsoitto, johon on reagoitava nopeasti.
– Onneksi meillä on paikalla eläinlääkä
ri kahtena päivänä viikossa sekä ortopedi
muutaman tunnin joka toinen viikko. Se
vähentää tarvetta lähteä muualle eläinlää
käriin koirien kanssa. Akuutit tapaukset ja
erikoislääkärit ovat tietysti toinen juttu, Mari
Myllymäki sanoo.
Eläintenhoitajien mieluisiin tehtäviin
kuuluu asiakaspalvelu hoitoperheiden ja
opaskoirankäyttäjien kanssa. Hoitoperheille
pidetään terveyspentukouluja ja koirankäyt
täjät tapaavat eläintenhoitajat jo yhteistyö
kurssilla.
– Käymme läpi koiran sukutaulun, terveys
historian ja ruokavalion sekä neuvomme
kädestä pitäen koiran hoitamisessa. Haiste
lemme koiran korvia havainnollistaen, miltä
tulehtumaton korva haisee ja kokeilemme,
miltä tuntuvat oikeanpituiset kynnet, eläin
tenhoitajat kertovat.
Joistakin koirankäyttäjistä tulee heille
kovin läheisiä. Iloa tuovat myös mukavat
työkaverit sekä tieto siitä, miten arvokkaita
työläisiä hoidetaan. Mielessä on koko ajan
opaskoiran merkitys käyttäjälleen, hoitipa
sitten opaskoiraksi kasvavia pentuja tai val
miita oppaita. 				
Lisätietoja: www.opaskoirakoulu.fi
toimisto@opaskoirakoulu.fi
Vaihde: 010 3955 900 arkisin klo 9–15
Eläintenhoitajan päivystysnumero:
045 773 01234
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Leffakorva

Baby Janen päärooleissa ovat Roosa Söderholm (vas.) ja Maria Ylipää.

Kun katse
puhuu,
kuulija putoaa
Taina Kuuskorpi
Sanna Vanninen / Oktober Oy

TEKSTI
KUVA

B

aby Jane -elokuva polkaistaan liikkeel
le tuttuakin tutummasta asetelmasta.
Viaton ja varomaton nuori nainen muuttaa
opiskelemaan suurkaupunkiin, ja riehakkaan
illanvieton jälkeen joutuu pulaan kotimat
kalla. Jonnan (Roosa Söderholm) pelastaa
puskaraiskaajan kynsistä Piki (Maria Ylipää). Pikin sankariteko lumoaa Jonnan, ja
Piki alkaa ujuttautua hänen elämäänsä yhä
tiukemmin vaativana, omin ehdoin, jolloin
naisparin suhde alkaa kehittyä.
Baby Jane perustuu Sofi Oksasen vuon
na 2005 ilmestyneeseen Oksasen tuotannon
toiseen romaaniin. Sen ovat muokanneet
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elokuvakäsikirjoitukseksi Veera Tyhtilä ja
elokuvan ohjannut Katja Gauriloff. Juo
neen kuuluu kolmiodraamaa, mustasuk
kaisuutta, rääväsuista tappelua ja ylirea
gointeja. Poikkeuksellisen hidastempoinen
kerronta päättyy tapahtumarikkaaseen
mutta sekavaan loppuun. Tämä jättää vaiku
telman, että kerrottavaa olisi löytynyt enem
mänkin, mutta se muotoutui vasta viime
metreillä eikä enää mahtunutkaan mukaan
kuin kursorisesti.
Baby Janen ensi-illan ajoittaminen sopi
luontevasti kansainväliseen naistenpäivään.
Tarinassa ei paljon painoa anneta miehille,
vaan suurennuslasin alla pyörii naisparin
suhde ongelmineen. Tapahtumat koteloitu
vat paniikkihäiriöisen Pikin asuntoon, josta
tämä ei pysty sairautensa vuoksi poistu
maan. Miesvieraita ei heterovihaa tuntevan
Pikin asunnossa käy. Elokuva toteutetaan
muutaman ydinnnäyttelijän varassa, mikä
tältä osin helpottaa seuraamista.
Baby Jane on ennen kaikkea eloKUVA,
kuva suurilla kirjaimilla kirjoitettuna. Ensim
mäisissä kohtauksissa ei lausuta ainuttakaan
repliikkiä, joten siitä syntyy mykkäelokuva
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mainen vaikutelma. Koko tarinassa on vain
yksi pidempi dialogi, muissa kohdin kerron
ta luottaa toimintaan, ilmeisiin ja eleisiin.
Naisparin intensiivinen läsnäolo ja katsei
den käyttö viestinnässä on saanut yleisöltä
kiitosta, mutta kuulonvaraisesti seuraavalle
tästä ansiosta ei riitä iloa. Juonen seuraa
minen repliikkien ”mä tarviin yhden jutun”,
”mitä sä haluaisit syödä huomenna?” tai
”saanko mä viedä sun roskat?” avulla lähinnä
turhauttaa.
Baby Jane toistaa menneiden vuosien ta
kaista stereotyyppistä, melko yksipuolista
kuvaa naispareista. Oksasen teos sijoittuukin
alun perin 1990-luvulle, ja vuoteen 2019 siir
rettynä aika on ehtinyt ajaa monen nyanssin
ohi. Toinen tarinan kompastuskohta syntyy
siitä, että samassa syssyssä koetetaan käsi
tellä useaa ongelmaa yhtä aikaa. On mielisai
rautta, seksuaalivähemmistöön kuulumisen
haastetta, työttömyyttä, syrjäytymistä, päih
teidenkäyttöä, itsemurhaa – valtavankokoi
sia aiheita, joista yhdenkin syvällinen käsit
tely vankasti taustoitettuine henkilöineen
asettaa haasteita. On totta, että vaikeudet
kasautuvat elämässä, mutta 93 minuutissa
ei yksinkertaisesti ehdi varsinkaan hitaassa
kerronnassa raapaista kuin pintoja.
Koska tapahtumien seuraaminen kuulon
varaisesti lienee mahdotonta, yksi juonen
paljastus on oikeutettu. Jonna päätyy välillä
naimisiin miehen kanssa. Siitä alkaa tarinan
epäuskottavin jakso, joka etenee sotkuiseen
loppuunsa. Tässä kohtaa palataan elokuvan
mykkään avauskuvaan, jossa Jonna istuu
kylpyammeessa stiletti kädessään. Nämä
kohtaukset jäävät pimentoon ilman tulkkaa
vaa leffakaveria.
Kuulonvaraisesti seuraavalle äänimaailma
ja efektit ratkaisevat paljon. Ne voivat joko
tukea, täydentää, tunnelmoida tai paljastaa
sitä, mitä valkokankaalla tapahtuu. Toisi
naan ne kuitenkin jäävät vain ääniksi ja pa
himmillaan luovat vääriä kuvia, kuten tässä

elokuvassa käy. Kannattaakin huomata, ettei
jokaisen huokailu-huohotuskohtauksen ai
kana harrasteta sittenkään seksiä.
Katsottuna taikka kuunneltuna traaginen
loppu jättää joka tapauksessa hämmenty
neen mielen. Mitä ohjaaja ja kirjailija halu
sivat kertoa elämästä tai ihmisestä? Myk
käelokuvamaisia efektejä ja taustamusiikkia
kuunnellessa on tietysti puolitoista tuntia ai
kaa pohtia vaikkapa omaa suhtautumistaan
seksuaalivähemmistöihin, minkä tietysti voi
tehdä ilman Baby Janeakin.
Elokuvan loppu sisältää myös puskista il
mestyvän uuden ulottuvuuden, kun ihmis
suhdedraaman rinnalle tulee rikos. Ratkaisu
jättää ihmettelemään rikokseen syyllistyvän
pääsemistä kuin koira veräjästä. Tämänkin
käänteen kohdalla kannattaa kääntyä lef
fakaverin puoleen tapahtumien hahmotta
miseksi. Ehkä Baby Jane katsottuna tarjoaa
täysin erilaisen kokemuksen, mutta näköra
joitteiselle sitä on hankala suositella. Koska
tarinan loppu ei synnyttänyt katharsista,
Jonnan ja Pikin todellisuudesta irti leikattu
elämä jää lähinnä ihmetyttämään.
Huomio! Elokuvan katseluhetkellä kuvailutulkkausta ei ollut vielä saatavilla, mutta nyt
se löytyy MovieReading-sovelluksesta.
Lisätietoa: www.kulttuuripalvelu.fi/
kuvailutulkkaus/elokuvat
Baby Jane
Ohjaus: Katja Gauriloff.
Käsikirjoitus: Veera Tyhtilä ja Katja
Gauriloff.
Tuotanto: Oktober Oy.
Pääosissa: Maria Ylipää, Roosa
Söderholm.
Kesto: 93 min.
Ikäraja: K12.

ILMO ITUK SET
Henkilökohtaista
Kiitos muistamisesta
Lämpimät kiitokset yhdistyk
sille ja kaikille yksityishenki
löille osanotosta suruumme
rakkamme Leila Purmolan
poismenon johdosta.
Omaiset

Kokoukset
Etelä-Savon
Näkövammaiset ry:n
kevätkokous
La 27.4.2019 alk. klo 13.30 lou
nasravintola Ahkeraliisassa
os. Jääkärinkatu 14, 50100
Mikkeli. Kokouksessa käsitel
lään sääntömääräiset kevät
kokousasiat. Tarkemmat tie
dot jäsenäänilehti Tuikkees
sa. Tervetuloa! Hallitus
Varsinais-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
Ti 16.4.2019 klo 17.00 Henri
kin seurakunnan Ruususalis
sa, sisäänkäynti Tapulitornin
viereisestä ovesta, Peltolan
tie 2, Turku. Kahvitarjoilu klo
16.30 alk. Ilmoittautuminen
tarjoilun järjestämistä varten
on toivottavaa, anu@vsn.fi tai
0400 398 972.
Kevätkokouksessa ovat esil
lä sääntömääräiset asiat:
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Yhdistyksen toimintakerto
mus vuodelta 2018, tilikerto
mukset ja tilintarkastajan lau
sunto vuodelta 2018 sekä ti
li- ja vastuuvapaudesta päät
täminen. Lisäksi jäsenko
kouksessa päätetään aluetoi
mintakeskuksen tilojen
remontin jatkotoimista sekä
jäsenaloitteen perusteella
puheenjohtaja esittää katsa
uksen yhdistyksen alkuvuo
den toimintaan ja talouteen.
Tervetuloa! Hallitus
Fysioterapia-alan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
Pe 26.4.2019 klo 17.30, Ii
ris-keskus, kokoustila Outa,
Marjaniementie 74, Helsinki
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat ja
Patentti- ja rekisterihallituk
sen korjauskehotus yhdistyk
sen sääntöihin.
Ilmoittautuminen kokouk
seen ja kokouskahvit alkavat
klo. 17.00. Tervetuloa! Hallitus
Pohjois-Karjalan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
Pe 26.4.2019 klo 11 Joensuun
teatteriravintolan lasiterassil
la, Rantakatu 20, Joensuu.
Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen kevätko
koukselle määräämät asiat.

Tervetuloa! Hallitus
Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n
(HUN) kevätkokous
Su 28.4.2019 klo 11.00 Iirikses
sä, Marjaniementie 74, Hki.
Kahvitarjoilu klo 10 alk.
Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen pykälän
10 mukaiset sääntömääräiset
asiat ja hallituksen kokouk
selle tuomat jäsenaloitteet.
Kokousmateriaalin saa Dai
sy-äänitteenä, pisteillä, mus
tavalkoisena tai sähköisessä
muodossa tilaamalla puh. 09
3960 5601 (ma-ke 10-12). Ma
teriaali julkaistaan myös
HUN-tiedotteet-sähköposti
listalla. Samasta numerosta
voi tarvittaessa tilata valtakir
japohjan asiamiehen valtuut
tamiseksi. Tervetuloa! HUNin
hallitus

Kurssit - leirit
Haluatko oppia vaellus- ja
erätaitoja aidossa
ympäristössä? Entä
tunnistamaan suomalaisia
metsäkasveja?
Tule retkeilykurssille Evon
maastoihin 7.-9.6. Kurssin ai
kana vaelletaan sopivia päi
vämatkoja ja opetellaan ret
keilyssä tarvittavia taitoja ku
ten rinkan pakkaamista ja
säätämistä, teltan pystyttä
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mistä ja ruoanlaittoa. Retke
läiset yöpyvät teltoissa ja lait
tavat itse ruoan retkikeittimil
lä. Osanottajat tarvitsevat
oman rinkan, makuupussin ja
makuualustan. Muut varus
teet järjestetään kurssin puo
lesta.
Evon retkeilyalue on lähes
50 km2 laajuinen alue Hä
meenlinnan pohjoispuolella.
Keisarillinen senaatti muo
dosti alueesta jo 1850-luvul
la kruununpuiston, jotta met
sät olisivat säilyneet jälkipol
ville. Nykyään Evolla on mo
nipuoliset maastot ja erin
omaiset mahdollisuudet
useamman päivän vaelluk
seen.
Retken vetäjänä toimii Mi
ka Railo Railo Outdoorista.
Mika on erityisryhmien opas
tamiseen erikoistunut erä
opas.
Eräretki on tarkoitettu
12–30-vuotiaille näkövam
maisille nuorille ympäri Suo
mea. Osallistuminen ei edel
lytä aikaisempaa retkeilyko
kemusta. Viikonvaihde toteu
tetaan Näkövammaisten lii
ton ja VAU:n Luka-hankkeen
yhteistyönä.
Hinta 80 e sis. matkat, ruo
at, telttamajoituksen, ohjel
man ja loppuun vielä puhdis
tavat löylyt. Ilmoittautumiset
viim. 28.4. ilmoittautumislo
makkeella osoitteessa www.
nkl.fi/nuoret
Lisätietoja antaa mielellään
Näkövammaisten liiton nuo
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risotoiminnan suunnittelija
Teemu Ruohonen p. 050 596
5022 tai teemu.ruohonen@
nkl.fi
Make us great again
-kesäleirikutsu
Kohokohta kesään 2019 alkaa
su 21.7. ja käytännössä kesän
huippu on ohitettu pe 26.7.
Kuten jo arvasit, tämä on Nä
kövammaisten liiton nuorten
Make us great again -kesälei
rin ajankohta. Leiripaikasta ei
ainakaan lopu virta, sillä
olemme nuorisokeskus Mart
tisilla Virroilla.
Tietovisat kuuluvat leirille,
mutta myös tähän kutsuun
saadaan pieni visa aikaiseksi.
1. Onko M.U.S.G.A-leirin oh
jelmassa a) suppausta b) re
siinaretki c) saunahatun val
mistus d) kuunnelma e) pal
jon muuta?
2. Mitä perinteitä löytyy lei
riltä? a) viimeisen illan disko
b) sauna & uinti c) leirinuotio
d) viikkotehtävä
3. Mitä lauluja saatat kuulla
heinäkuussa? a) Petteri Puna
kuono b) Heilutaan c) Joulu
puu on rakennettu d) Me ol
laan nuoriso
Onneksi olkoon, vastaukse
si olivat oikein! Sillä kaikki
vaihtoehdot ovat tosia.
M.U.S.G.A on tarkoitettu
12–30-vuotiaille näkövam
maisille nuorille ympäri Suo
men. Paikkasi lunastat 180
euron osanottomaksulla.

Hintaan sisältyy: majoitus,
matkat, ruoat, leiriohjelma
sekä paljon naurua ja mahta
via ihmisiä. Ilmoittautumislo
makkeen löydät www.nkl.fi/
nuoret -sivuilta. Make us
great again -kesäleirille tulee
ilmoittautua 10.6. mennessä
Lisätietoja leiristä antaa mie
lellään Teemu Ruohonen p.
050 596 5022 tai teemu.ruo
honen@nkl.fi.
Rottinki- ja ekopärekurssi
loma- ja kurssikeskus
Lepolassa
Päijät-Hämeen näkövammai
set ry järjestää rottinki- ja
ekopärekurssin 8.-12.7.2019
(ma-pe) Loma- ja kurssikes
kus Lepolassa Lahdessa. Oh
jaajat: Ari Korhonen (rottinki)
ja Heikki Kinnunen (ekopäre).
Kurssi alkaa ma klo 10.00 ja
loppuu pe klo 14. Kurssimak
su 10 e / hlö. Jos osallistut
vain yhdelle päivälle, on mak
su 5 e / hlö. Samalla maksul
la voi osallistua molempiin
kursseihin. Maksu kerätään
paikan päällä. Kurssimateri
aalit jokainen maksaa itse se
kä majoittuessasi Lepolan
palvelut. Osallistuja varaa
majoituksensa ja ruokailut
suoraan Lepolasta p. 0400
409 342. Työkalut tuonet mu
kanasi, tarvittaessa voit laina
ta ohjaajien työkaluja. Ilmoit
tautumiset ma 17.6. mennes
sä Ari Korhoselle p. 040 861
6519. Tervetuloa!
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Käsityökurssi 10.7.–
11.7.2019
Päijät-Hämeen Näkövammai
set ry järjestää yhteistyössä
Ok Sivis -opintokeskuksen
kanssa käsityökurssin 10.7.11.7.2019 Loma- ja kurssikes
kus Lepolassa (Sipurantie 32).
Kurssi alkaa ke 10.7. klo 10 ja
päättyy to 11.7. klo 17. Ohjaa
ja: Riitta Helander. Kurssimak
su 10 e ja jos osallistuu vain
yhtenä päivänä 5 e. Maksut
kerätään paikan päällä.
Kurssilla voi tehdä omaa kä
sityötään, tutustua neulonta
harpulla neulomiseen tai val
mistaa solmimimalla amppe
lin. Yhdistyksellä on neulon
taharppuja lainattavaksi ja
amppelimateriaalit voi ostaa
ohjaajalta.
Ilmoittaudu 17.6. mennessä
p. 03 752 1542. Kurssi toteu
tuu, jos ilmoittautuneita on
vähintään viisi. Majoitus ja
ruokailut varataan Lepolasta
p. 03 756 1521 tai 0400
409 342. Ilmoita ruokailuja
varatessasi mahdolliset eri
tyisruokavaliot.

Tapahtumat
Näkövammaisteatteri
esittää
Bussillinen mystikoita – eli
kirjeitä sanojen takaa. Käsikir
joitus ja ohjaus Anu Aaltonen
Esitykset Iiris-keskuksen
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Braille-salissa (Marjaniemen
tie 74, Helsinki):
Ke 24.4. 2019 klo 18 ensi-il
ta
Pe 26.4. 2019 klo 18 (kuvai
lutulkattu)
La 27.4. 2019 klo 15 (kuvai
lutulkattu)
Su 28.4. 2019 klo 15
Ma 29.4. 2019 klo 18 (kuvai
lutulkattu)
Esityksen kesto n. 1 tunti 30
min.
Lippujen hinta 10/15 e
Graduaineistoksi kerätty
kirjepino löytyi piironginlaa
tikosta 20 vuoden jälkeen, ja
kirjeiden pohjalta syntyi esi
tys Bussillinen mystikoita.
Kirjeissään ihmiset ympäri
Suomea kertovat erikoisista
kokemuksistaan, joille he ei
vät ole löytäneet selitystä,
mutta jotka ovat vaikutta
neet heidän elämäänsä hyvin
paljon. Esitys liikkuu sanojen
takana ja sanoinkuvaamatto
muuden liepeillä. Siinä poh
ditaan, kuinka tieteen totuu
det perustuvat kielen ja sa
nojen varaan, ja kuinka näi
den sanojen avulla pyritään
hallitsemaan jotain, joka on
sanojen ulottumattomissa.
Esitys kulkee runoilijan vie
rellä, joka on kadottanut us
konsa sanojen ilmaisuvoi
maan ja alkaa luoda uutta
kieltä. Esitys kuuntelee bus
simatkustajien arkipäiväisiä
puhelinkeskusteluja, jotka
muuttuvat joksikin muuksi.
Esityksessä puhutaan tyhjiä

sanoja ja kysytään kysymyk
siä, joista pitäisi vaieta.
Näyttelijät ovat Jari Gusev,
Riikka Hänninen, Anniina La
tikka, Kasper Oja, Joose Oja
la ja Marianne Tenhami.
Lippuvaraukset: osallis
tun@kulttuuripalvelu.fi
Kamarikuoro
Kontrapunktin ja Kareliakuoron kevätkonsertti
To 16.5. klo 19 alkaen Iiriksen
Braille-salissa (Marjaniemen
tie 74, Hki). Konserttia johtaa
director cantus Arto Joutsi
mäki. Lipun hinta 15 e. Lippu
varaukset: osallistun@kult
tuuripalvelu.fi
Järj. Kamarikuoro Kontrapunkti, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Karelia-kuoro
Näkövammaisten
Kristillisen Yhdistyksen
kevättilaisuus
Su 5.5.2019 klo 14-16 hartaus
Pengersalilla, Pengerkatu 11
A, Helsinki. Järjestää Leena Si
ponkoski. Satu Kurru kertoo
opinnoistaan. Kevätvirsiä ja
keskustelua. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Konferenssi Norjassa
Pohjoismaisten näkövam
maisten kristillisten yhdistys
ten konferenssi Norjan Nore
sundissa Sole Gjestegårdissa
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1.-4.8. Ohjelmassa retkiä, raa
matunopetusta, ulkoilua.
Käydään satutalo Villa Frid
heimissä. Norjalaiset toivot
tavat kaikki tervetulleiksi an
toisaan pohjoismaitten so
keitten ja heikkonäköisten
kristilliseen yhteisöön. Tar
kempia tietoja Jarkko Setäläl
tä, jarkko@setala.fi tai p. 0400
417 725.
Näkövammaisten
Kristillinen Yhdistys ry

Matkat
Retki Ainolaan to 9.5.
Ainola on Suomen kansain
välisesti tunnetuin kotimus
eo ja ainutlaatuinen osa Suo
men kansallista kulttuuripe
rintöä Järvenpäässä, Tuusu
lanjärven rantamaisemissa.
Se valmistui vuonna 1904 ja
oli Jean ja Aino Sibeliuksen ja
heidän perheensä koti 65
vuoden ajan. Ainola on val
mistanut näkövammaisille
kävijöilleen kuvailutulkatun
opastuskierroksen. Näkö
vammaisten Kulttuuripalve
lu ry järjestää Ainolaan kaksi
retkeä, joista ensimmäisen to
9.5.
Retken aikataulu: klo 13.40
R-juna lähtee Helsingin pää
rautatieasemalta. Ainolan
asemalta noin kilometrin kä
velymatka kotimuseoon. Klo
14.30-15.30 kuvailutulkattu
opastuskierros. Klo 17 asti
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mahdollisuus kierrellä piha
piirissä ja vierailla Ainolan
kaupassa ja kahvilassa. Klo
17.22 R-juna lähtee Ainolasta
Helsinkiin.
Jokainen maksaa matkan
sa ja Ainolan sisäänpääsyn it
se. Avustajan sisäänpääsy on
maksuton. Pääsymaksu: ai
kuiset 10 e / eläkeläiset 8 e /
opiskelijat 4 e / lapset 2 e (716 v.) Ilmainen sisäänpääsy
museokortilla.
Ilmoittaudu retkelle ke 8.5.
mennessä ensisijaisesti säh
köpostitse osoitteeseen osal
listun@kulttuuripalvelu.fi / p.
040 964 9288.
Toinen vastaava retki Aino
laan järjestetään la 24.8.
Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry ja Ainola
Lähde Matkapoikien
reissuille
- Tallinnan risteily 22.4. Hin
ta n. 50 e. Hanna Pakarinen
esiintyy.
- Riikan risteily vappuna tai
touko-kesäkuun vaihteessa.
Hinta 243 e, ruokailu kuuluu
hintaan. Matkalla ollaan kak
si yötä.
- Pärnun kylpyläreissu, 5
päivää. Lähtöpäivä 21.4. Hin
ta 304 e, sisältää ruuan ja
puolihoidon.
Lisätiedot: Seppo Jääskeläi
nen, p. 046 545 1684.

My ydään - ostetaan
Myydään Humanwaresuurennuslasitabletti
Hinta 500 e tai tarjous (ovh
1600 e). Tuote on aivan uusi.
p. 041 721 9655, s-posti
Ellyhashem@gmail.com
Haluan ostaa Daisy-cdlevysoittimen
Seppo Jääskeläinen, p. 046
545 1684

Aineiston aikataulu
Airut 5/2019 ilmes
tyy 15.5. Ilmoitukset
24.4. 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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Uutuus!

Sunu Band

-rannetutka
Huomaa esteet
edestä, sivulta
ja ylhäältä

Hinta 382 e

(sis. alv. 24 %)

Sunu Band -rannetutka mahdollistaa turvallisemman liikkumisen.
Se havaitsee ja ilmoittaa tärinällä edessä ja sivuilla olevat esteet.
Sunu Band voidaan yhdistää kännykkään sovelluksella, joka mahdollistaa
rannekkeen monipuolisemman käytön.

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

Näkövammaisten aikuisten tuetut lomat 2019
Solaris-lomat ry järjestää Veikkauksen tuotoilla tuettuja lomia
näkövammaisille aikuisille, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään
lomaa.
Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tuettu loma
voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomaa on mahdollista hakea yksin,
puolison, ystävän tai avustajan kanssa. Lomajaksolla on mukana yleisavustaja.
5 vrk:n mittaiseen lomaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa, täysihoito
(aamiainen, lounas ja päivällinen) sekä monipuolista ohjattua ohjelmaa.

Mitä tuettu loma maksaa?
Lomailija maksaa omavastuuosuuden ja matkat. Loman omavastuuosuus on 60 e/
henkilö.
Mikäli hakija tarvitsee avustajan, hän hankkii sen itse (hakemukseen merkitään
avustajan nimi ja henkilötunnus), omavastuu 60 e.

Täytä lomahakemus huolellisesti!
Koska hakijoita on paljon, loma voidaan myöntää vain pienelle osalle. Lomapäätök
set tehdään hakemusten perusteella, joten kiinnitä erityistä huomiota perusteluosan
täyttämiseen. Mainitse näkövammastasi. Lomalaisten valinnassa otetaan huo
mioon myös liikuntarajoitteet ja sairaudet sekä taloudelliset ja sosiaaliset perustelut.

Miten voit hakea lomalle?
Lomalle haetaan täyttämällä joko sähköinen tai paperinen lomahakemus. Paperi
nen hakemus on seuraavalla sivulla. Lomahakemuksen täyttämisessä sinua auttavat
alueyhdistysten henkilökunta ja NKL:n oikeuksienvalvonnan asiantuntijat. Hakemus
tulee palauttaa kolme kuukautta ennen loman alkua.
Postita hakemus osoitteella: Solaris-lomat, Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki.
Vain lomalle valituille lähetetään kutsukirje kotiin noin kuukausi ennen loman alkua.
Kirjeen mukana on lasku omavastuun maksamista varten.
Hakemuksia saa myös:
• näkövammaisten alueyhdistyksestä
• www.solaris-lomat.fi sähköinen ja tulostettava hakemus
• Solaris-lomista solaris@solaris-lomat.fi tai p. 030 608 2330 / Pia Peräkylä
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Näkövammaisten aikuisten
tuettujen lomien ajankohdat 2019
Lomajaksojen ohjelmassa on eri-ikäisille ja -kuntoisille sopivaa liikuntaa
ja muuta virkistävää ohjelmaa. Joulunajan lomajakso on suunnattu
erityisesti yksinäisille näkövammaisille.

18.–23.8.

Yyterin Kylpylähotelli, Pori

16.–21.9.		

Härmän Kylpylä, Ylihärmä

6.–11.10.				

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio

10.–15.11.

Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

23.–28.12.

Härmän Kylpylä, Ylihärmä

LOMALIITE 2019

HAKEMUS
tuetulle lomalle vuodelle
Eri talouksissa asuvat hakijat täyttävät omat hakemuksensa.
Samassa taloudessa asuvat täyttävät vain yhden hakemuksen.
Puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä.
Vain myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Puh. 0600 418 200 klo 9 - 12
solaris@solaris-lomat.fi, www.solaris-lomat.fi

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus:
(ppkkvv-xxxx)

Puhelin

Lähiosoite

Sähköposti

Postinumero

Postitoimipaikka

Taloudessa asuvien alle
18-v. lasten lukumäärä

Siviilisääty
Avioliitossa

Avoliitossa

Rekisteröity parisuhde

Leski

Ammatti/toimi

Eronnut

Ammattiasema

Naimaton

Asumuserossa

Palkansaaja

Maataloustai muu yrittäjä

Vanhuuseläkeläinen

Opiskelija

Työtön

Muu, mikä?

Työkyvyttömyyseläkeläinen

Hoitovapaa

2. HAEN LOMALLE
yksin

puolison kanssa

lasten kanssa

puolison ja lasten kanssa

haen järjestön/yhdistyksen varaamalle lomalle. Järjestön/yhdistyksen nimi:
ystävän/ystäväperheen kanssa. Hakemus nimellä:
lähden lomalle vaikka ystävä ei pääse

en lähde lomalle jos ystävä ei pääse

3. PUOLISON/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT Täytetään vain, jos puoliso lähtee lomalle.
Henkilötunnus: (ppkkvv-xxxx)

Sukunimi

Ammatti/toimi

Etunimi

Ammattiasema
Palkansaaja

Maataloustai muu yrittäjä

Vanhuuseläkeläinen

Opiskelija

Työtön

Muu, mikä?

Työkyvyttömyyseläkeläinen

Hoitovapaa

4. LOMALLE TULEVAT LAPSET Lomalle tulevien lasten nimet ja henkilötunnus kokonaan (myös sukunimi, jos eri kuin hakijalla).
Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

5. TOIVOTTU LOMAKOHDE

LOMA-AIKA

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Korkeintaan 3 vaihtoehtoa

Korkeintaan 3 vaihtoehtoa

6. AIKAISEMPI TUETTU LOMA TAI LOMATUKI
Onko hakija saanut tukea lomaan

Onko puoliso saanut tukea lomaan
Tuen myöntänyt järjestö

Ei koskaan

Kyllä,
vuosi

Tuen myöntänyt järjestö
Ei koskaan

Kyllä,
vuosi

7. MISTÄ SAIT TIETOA TUETUISTA LOMISTA?
Tuttava

Sosiaalitoimisto

Seurakunta

Oma järjestö, joka on ______________________

Internet

Terveyskeskus

Lehti-ilmoitus. Lehden nimi ________________________

Muualta. Mistä?___________________________

Käännä

8. TALOUDELLINEN TILANNE

Taloudellinen asema on aina selvitettävä.
Myös puolison tulotiedot on täytettävä aina, vaikka puoliso ei osallistu lomalle.
Asumistukea, lapsilisää ja elatustukea ei lasketa ansiotuloksi.

Hakijan tulot muodostuvat:

Puolison tulot muodostuvat:

ansiotulo

työttömyyspäiväraha

ansiotulo

työttömyyspäiväraha

pääomatulo

sairaus-, äitiys-, tms. päiväraha

pääomatulo

sairaus-, äitiys-, tms. päiväraha

eläketulo

eläketulo

muu, mikä

muu, mikä

Kaikki tulot
yht. brutto/kk ___________________k netto/kk ___________________k

Kaikki tulot
yht. brutto/kk ___________________k netto/kk ___________________k

Hakijan velat

Hakijan velat

Asunto- ja opintolainat yht.

____________________k

Asunto- ja opintolainat yht.

____________________k

Muut lainat yht.

____________________k

Muut lainat yht.

____________________k

Lainanhoitokulut kk (lyhennys + korot)

____________________k

Lainanhoitokulut kk (lyhennys + korot)

____________________k

9. HAKEMUKSEN
PERUSTELUT

PERUSTELE HAKEMUKSESI HUOLELLA, sillä vain Sinulta voimme saada lomapäätökseen vaikuttavat tiedot tämän hetkisestä elämäntilanteestasi. Pelkkä alleviivaus ei riitä.

A. Taloudelliset perustelut
(esim. asunto- ja opintolainat, velkaantuminen)

B. Sosiaaliset perustelut
(esim. työttömyys, lomautus, perheongelmat, omaisen huoltaminen, yksinhuoltajuus, yksinäisyys)

C. Terveydelliset perustelut
(Mitä fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia tai vammoja hakijan taloudessa tällä hetkellä on?)

D. Muut perustelut

10. PÄIVÄyS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Vakuutan tässä antamani tiedot oikeiksi. Taltioimme nimi- ja osoitetietosi asiakasrekisteriimme.
Allekirjoituksellani suostun siihen, että hakemuksessa olevia loman käytännön järjestelyjen kannalta välttämättömiä tietoja (avun tarve, liikkuminen ym.) voidaan antaa
lomakohteelle ja mahdolliselle yhteistyöjärjestölle.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Hakemus perustuu valtioneuvoston päätökseen nro 1056/2001 ja Sosiaali- ja terveysministeriön erillisohjeisiin. Lomajärjestöillä on oikeus verrata antamiasi
tietoja keskenään. Hakijalla on halutessaan mahdollisuus tutustua itseään koskeviin rekisteritietoihin, jotka on tallennettu lomaohjelmaan.

