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Mennään someen!
T

ampereen Näkövammaisten suojissa
toimiva Näkemättä kaunis -ryhmä ja
Näkövammaisten liitto toteuttivat touko
kuussa SanoitaSome-kampanjan sosiaalisen
median kanavissa Facebookissa, Twitterissä
ja Instagramissa.
Sosiaalinen media on yhä enemmän osa
arkea myös näkövammaisille ihmisille. Iso
osa somen sisällöistä on kuvia, jotka jäävät
avautumatta, jos ei näe. SanoitaSome-kam
panjalla muistutettiin, että jokainen voi
parantaa sosiaalisen median saavutetta
vuutta käyttämällä vaihtoehtoista tekstiä eli
alt-tekstiä, jonka ruudunlukuohjelma lukee.
Ohjeet alt-tekstien laatimiselle löytyvät liiton
sivuilta osoitteesta www.nkl.fi/sanoitasome.
Kampanjan vetonaulaksi saatiin Insta
gram-tähti, luontokuvaaja Konsta Punkka.
Kampanjalla saatiin hienosti näkyvyyttä ja
toivottavasti se on tuottanut myös tulosta.
Sosiaalinen media on mielenkiintoinen
paikka, jota ei voi kunnolla ymmärtää ole
matta siellä itse. Kuten nimikin sanoo, kysy
mys on sosiaalisesta toiminnasta, joka pe
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rustuu keskustelulle ja reagoinnille. Etenkin
Twitter on luonteeltaan tällainen, eikä sen
seuraamista sen vuoksi voi ulkoistaa. Yksi
liiton keskeisiä tavoitteita on näkövammais
ten osallisuuden vahvistaminen ja inkluusio.
Jos siis some kiinnostaa, siellä kannattaa
olla mukana keskustelemassa ja ottamassa
kantaa asioihin, jotka koskettavat myös nä
kövammaisia. Sosiaalisen median kanavat
ovat myös apuvälineillä saavutettavat, joten
sekään ei estä halukkaita. Liiton Twitter- ja
Facebook-tilejä voi seurata tekemättä omaa
henkilökohtaista tiliä. Liiton somekanavien
osoitteet löytyvät viereiseltä sivulta.
Näkemättä kaunis -ryhmälle haluan vielä
antaa kiitokset ennakkoluulottomasta työs
tä, jonka tavoitteena on muuttaa mielikuvia
2010-luvun näkövammaisuudesta. Ryhmään
kuuluu vapaaehtoisia sisällöntuottajia, jotka
ovat eri-ikäisiä näkövammaisia eri puolilta
Suomea. Peukutan heitä!
Ja nyt, hyvät lukijat. Seuraava Airut ilmes
tyy 15.8. Hyvää kesää kaikille! 		
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K IIK AR ISSA
INSTAGRAM-TÄHTI KONSTA
PUNKKA KIINNOSTUI KUVIEN
KUVAILUSTA

KUVA: JANI WALLENIUS

Yli miljoona seuraajaa Instagramissa kerän
nyt helsinkiläinen luontokuvaaja Konsta
Punkka esiintyy kahdella uudella Näkövam
maisten liiton tuottamalla videolla. Punkka
keskustelee videoilla kuvailutulkki Carita
Lehtniemen kanssa kuvien kuvailusta ja
niiden vaihtoehtoisesta tekstistä, kun kuvia
julkaistaan sosiaalisessa mediassa.
Konsta Punkka on kuuluisa eläinkuvistaan,
jossa kuvauskohde on lähellä ja katsoo suo
raan kameraan.
Punkka on saanut paljon kansainvälistä
huomiota. Hän on tehnyt yhteistyötä muun
muassa National Geographicin, Green
peacen, Sonyn, Nikonin, Volvon ja Yleisradi
on kanssa.
Videot löytyvät Näkövammaisten liiton
YouTube-kanavalta. Videoiden nimet ovat
Mitä on kuvailutulkkaus? ja Miten kuvailen
somekuvia näkövammaisille?

PÄIVYRI
kesä-heinäkuu

Kansainvälinen kuurosokeuspäivä

27.6.
4

Kyse on ennen kaikkea itseluottamuk
sesta. On vaikea ottaa vastaan toisten
apua, jos ei ole sellaista perusitseluot
tamusta, että tietää ensinnäkin, mitä
tarvitsee ja osaa sanoittaa ihmisille, että
miten minua autetaan.
Sokea pappi Hannele Juutinen
Seura-lehdessä 26.5.
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KUVA: MARIK A MÄKINEN

AIRUELLA UUSI LUKIJA
Airuen äänilehden lukija on vaihtunut, kun pit
käaikainen ja pidetty lukija Markku Virtanen
siirtyi muihin tehtäviin NKL:n äänittämössä.
Virtanen ehti lukea Airutta melkein kuusi vuot
ta.
Virtasen tilalla jatkaa Airuen lukijana jo ai
emminkin tuurannut Tapio Rauvala (kuvassa).
Rauvala on tuttu ääni monille, sillä hän on jo
vuosien ajan lukenut äänikirjoja Celialle.

PODCAST IHMISOIKEUKSISTA
Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontayksikön pod
cast-sarja Tästä pitää puhua – Näkökulmia näkövammai
suuteen jatkuu ihmisoikeusteemalla. Ihmisoikeuksista ja
YK:n vammaissopimuksesta ovat keskustelemassa oikeuk
sienvalvontalakimies Elli Björkberg ja oikeuksienvalvon
nan asiantuntija Elisa Montonen Näkövammaisten liitos
ta. Keskustelua johdattelee sosiaaliturvapäällikkö Laura
Tolkkinen. Ääninäytteen lukee Kaisa Suninen.
 www.soundcloud.com/nakovammaistenliitto

MUISTATHAN AIRUEN
VERKKOLEHDEN?
Oletko vielä kokeillut Airuen verkkolehteä?
Se löytyy osoitteesta www.airutlehti.fi
Verkkolehden kuvia voi katsoa isompa
na ja niiden kontrastia voi kasvattaa. Leh
den juttuja on helppo linkittää eri sosiaali
sen median kanaville.
Verkkolehden kautta voi myös lähettää
ilmoituksen lehteen. Verkossa julkaista
vaksi annetut ilmoitukset tulevat julki
muutamassa päivässä ja ovat näkyvissä
kahden kuukauden ajan.
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BUSSILLINEN MYSTIKOITA
YOUTUBESSA
Näkövammaisteatterin uusin esitys Bussilli
nen mystikoita löytyy nyt YouTubesta. Esitys
löytyy kirjoittamalla YouTuben hakukent
tään "Bussillinen mystikoita".
Esitys pohjautuu ohjaaja Anu Aaltosen
20 vuotta sitten graduaan varten keräämiin
kirjeisiin, Paul Celanin runoihin, filosofisiin
teksteihin sekä bussimatkustajien ja Sohva
perunat-tositelevisiosarjan litteroituihin rep
liikkeihin.

Kasper Oja lukee kirjettä.

ONNELLISIA TEOKSIA ESILLÄ
IIRIKSESSÄ
Ura käsillä -hank
ke en t aide gr a 
fiikan r yhmän
näyttely Sulassa
sovussa on esillä
Iiris-keskuksessa
15.9. asti. Esillä on
rosoisen kauniita,
tumman kirkkaita
Marja Helysen kukkaja onnellisia teok
monotypia.
sia ryhmältä, johon
kuuluvat Päivi Ellenberg, Marja Helynen, Anneli Hämäläinen
ja Piia Rossi.
Ryhmä on testannut luovia ratkaisuja,
joiden avulla näkövammainen voi tuottaa
kuvaa. Näistä toivotaan olevan hyötyä tai
dealan opetusta ja tarjontaa suunnitellessa.

K U VA: SAT U M A L I

ILMAISELLA NÄÖNTUTKIMUKSELLA
TUKEA NÄKÖVAMMAISTEN ARKEEN
Näkövammaisten liiton yritysyhteistyökumppa
ni optikkoketju Specsavers muistuttaa touko
kuussa käynnistyneellä kampanjallaan suomalai
sia pitämään huolta silmistään ja kerää samalla
varoja näkövammaistyöhön.
Kampanjan aikana Specsaversin liikkeissä
pääsee kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen
veloituksetta, ja Specsavers lahjoittaa jokaista
tehtyä näöntutkimusta kohden euron Näkö
vammaisten liitolle. Kampanjan keulakuvana on
ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen.
Tällä kertaa lahjoituksessa kertyvät varat oh
jataan opaskoiratyöhön ja vertaistukitoimintaan.
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NKL:n puheenjohtaja Sari Loijas,
opaskoira Citta ja Kaisa Mäkäräinen.
6-7/2019

TEKSTI

SHUTTERSTOCK

Korkeakoulu
kaikille
Marko Jääskeläinen

O

HO-hanke on Opetus- ja kulttuurimi
nisteriön rahoittama, vuoden 2019
loppuun kestävä kärkihanke. Sitä koordinoi
Jyväskylän yliopisto ja yhteensä mukana on
10 korkeakoulua. Hankkeessa on kolme työ
pakettia, joista yhden teemana on saavutet
tavuus.
Korkeakoulutuksen saavutettavuus on
hankkeessa määritelty laajasti. Saavutet
tavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin
korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät,
oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja
asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökoh
taisilta ominaisuuksiltaan erilaisten ja erilai
sissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.
Hankkeen aluksi tehtiin selvitys siitä, mitä
korkeakoulujen nettisivut kertovat oppi
laitosten esteettömyydestä ja saavutetta
vuudesta. Kävi ilmi, että tietoa löytyy vain
vähän, jos ollenkaan. Lisäksi tehtiin saavu
tettavuutta koskevat kyselyt korkeakoulujen
opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja joh
dolle.
Kehittämistarpeita havaittiin muun muas
sa tilaratkaisuissa, sähköisten järjestelmien
saavutettavuudessa sekä viestinnässä. Lisäk
si opettajat kaipasivat lisää tietoa erilaisten
rajoitteiden vaikutuksesta opiskeluun ja sitä
kautta opetuksen suunnitteluun ja toteu
tukseen. Opetus- ja johtohenkilöstö mainitsi
resurssien niukkuuden, vaikka halua kehittä
mistyöhön olisi.
Kevään 2019 aikana hankkeessa on muun
muassa selvitetty sitä, millaisia erilaisia haas
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teita opiskelijoilla on korkeakoulujen saavu
tettavuuden suhteen ja miten sitä voisi hei
dän mielestään kehittää esimerkiksi fyysisen
ympäristön, opetuksen ja viestinnän näkö
kulmasta. Tässä haastateltavina ovat olleet
eri tavoin vammaiset korkeakouluopiskelijat.
Opettajien tiedontarpeisiin puolestaan on
hankkeessa pyritty vastaamaan webinaareil
la. Niiden tavoitteena on antaa henkilöstölle
työkaluja toteuttaa entistä saavutettavam
paa korkeakoulua. Myös Näkövammaisten
liitto on ollut mukana kouluttamassa opet
tajia ymmärtämään näkövammaisen opis
kelijan tarpeet. Muita tiedonjakokanavia
ovat olleet esimerkiksi podcastit, artikkelit ja
seminaariesiintymiset.
Yksi hankkeen konkreettinen tulos on saa
vutettavuuskriteeristö, joka on korkeakoulu
jen saavutettavuuden arvioinnin ja kehittä
misen tueksi laadittu työkalu. Tavoitteena
on, että sitä käytettäisiin korkeakoulun ja
sen eri osa-alueiden kehittämisen tukena
sekä osana laatujärjestelmää. Kriteeristön
arvioitavia teemoja on yhteensä kahdeksan:
toimintakulttuuri, johtaminen, fyysinen ym
päristö, digitaalinen saavutettavuus, opetus
ja oppiminen, tuki ja ohjaus, viestintä sekä
opiskelijavalinnat.
Hankkeen puitteissa korkeakoulujen saa
vutettavuusosaaminen sekä eri toimijoiden
välinen yhteistyö on kehittynyt ja laajentu
nut. Parhaillaan käydään opetus- ja kulttuu
riministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa
neuvotteluita siitä, millä tavoin toimenpitei
tä jatketaan hankkeen jälkeen. 		
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Helmi Järviluoma-Mäkelä nauttii koiransa kanssa
Nivankosken rannan äänimaisemasta.
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Tutkimuskohteena
äänimaisemat
Vuoden professori Helmi
Järviluoma-Mäkelä tutkii
ääni- ja aistimaisemia.
Tutkimukset ovat ulottuneet
Eurooppaan asti.
Suomalaistenkin suosikkiäänet
on selvitetty.
TEKSTI
K U VAT

Marianne Tenhami
Jenna-Maaria Kuronen

P

rofessoriliitto valitsi Helmi Järviluoma-Mäkelän vuoden professoriksi
tammikuussa. Hän on etnomusiko
logi ja Itä-Suomen yliopiston kulttuuritutki
muksen professori. Ääni- ja aistimaisemien
lisäksi hän on tutkinut musiikkia ja kulttuuria
sekä yhdistellyt näitä projekteissaan. Hän on
julkaissut novellikokoelman ja tekee Radio
Yle1 -kanavalle featureita eli radiodokumen
tin ja äänitaiteen yhdistelmiä sekä Radio
Suomelle Äänien ilta -ohjelmaa.
– Olen voinut yhdistää minua kiinnostavat
aiheet: tutkimuksen, taiteen sekä kuuntele
miseen perustuvan suhteen maailmaan, hän
sanoo.
Ihminen kaipaa ääniä
Järviluoma-Mäkelä aloitti ääni- ja aistimaise
mien tutkimuksen 1980-luvun lopulla.
– Etnomusikologia on hyvin avaramielinen
tieteenala: kaikkia musiikkilajeja on voitava
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tutkia. Luonteva laajennus tähän oli pohtia,
miksi vain musiikkia, miksi ei myös ääniä?
Inspiroiduin meillä Tampereen yliopistolla
vierailleen populaarimusiikin tutkijan Philip
Taggin luennosta musiikin ja äänimaise
mien tutkimuksen yhdistämisestä. Ihmette
lin, miksi kukaan Suomessa ei ollut tutkinut
tätä, hän toteaa.
Vuonna 1998 Järviluoma-Mäkelä aloitti
Suomen Akatemian tutkijatohtorina pro
jektin, jossa hän tutki kuuden eurooppalai
sen kylän äänimaiseman muutosta vuosien
1975–2000 välisenä aikana. Kiinnostuksen
tähän herätti kanadalainen Maailman Ääni
maisemaprojekti, jonka puitteissa kierreltiin
viidessä Euroopan kylässä vuonna 1975 ja
julkaistiin kirja Five Village Soundscapes, Vii
den kylän äänimaailmat.
– Ajattelin, että olisipa kiva tietää, mitä ää
niä näissä viidessä kylässä nyt kuuluu. Tutki
mukseen tuli mukaan myös Suomen Nauvo,
professori sanoo.
Järviluoma-Mäkelä kertoo, että Ranskan
Bretagnessa sijaitsevan Lesconilin kalasta
jakylän äänimaiseman ja rytmien muutos
oli valtava 25 vuoden aikana. Vuonna 1975
kylässä oli iso autojen ja kalastaja-alusten
äänipiikki puoli viideltä aamulla kalastajien
lähtiessä satamasta sekä heidän palates
saan takaisin iltapäivällä, jolloin kuului me
rimiesten puukenkien, kalahuutokaupan ja
kuorma-auton ääniä. Kalastajien elinkeinon
vähetessä ei ollut kalaa, jota olisi lähdetty
viemään Espanjaan. Kaikki merenkulkuun
ja kalastamiseen liittyvät äänet olivat lähes
kadonneet.
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Eteläruotsalaisessa Skruvin kylässä taas
kuului 1970-luvulla vilkkaus: pyöräiltiin ja
käytiin kylän monissa kaupoissa ja liikkeissä,
lapset leikkivät ulkona ja hotellissa oli joka
ilta tanssit. Vuonna 2000 ennen vilkkaassa
lasitehdasyhteisössä ei ollut kuin kukka- ja
ruokakauppa, pankki ja rautatieasema, jolla
junat eivät enää pysähtyneet. Tutkimuksissa
havaittiin, että vaikka ihminen toivoo hiljai
suutta, liiallinenkaan hiljaisuus ei ole hyvä.
– Ihmiset surivat ennen vilkkaan kylänsä
hiljentymistä. Kun on kuolemanhiljaista, ih
miset alkavat kaivata ääniä. Kaivattiin sitä,
että naapurin poika hurautti moottoripyö
rällä ikkunan ohi. Lasten äänien katoaminen
koettiin tuskalliseksi, professori kertoo.
Tutkimustuloksissa korostui, miten lapset
ja nuoret ovat nykyään vähemmän ulkona.
Harvat altistuvat ympäristön ääniin ulkona
kaan, koska lapset viedään autolla kouluun
ja sisällä pelataan älylaitteilla. Tästä pon
gahti idea seuraavaan tutkimukseen. Järvi
luoma-Mäkelä johtaa ERC-hanketta, jossa
tutkitaan Turun, Brightonin ja Ljubljanan
aistittujen elinympäristöjen muutoksia eri
sukupolvien kokemina sekä älylaitteiden
vaikutusta eri sukupolvien kokemiin muu
toksiin ääni- ja aistiympäristöissä. Tutkimus
toteutetaan aistimuistelukävelyin.
– Kävellään pareittain. Parista toinen on
syntynyt ennen digitaalista murrosta, toinen
digitaaliseen aikaan. Molemmat saavat vali
ta itselleen merkityksellisen reitin: vanhempi
ajalta jolloin hän oli nuori tai lapsi, nuorempi
nykyelämästä. Reitit kävellään yhdessä ja he
kertovat aistikokemuksistaan reitin varrel
la sekä suhteestaan teknologiaan. Puolet
osallistujista on eri alojen taiteilijoita. On
osoittautunut, että taiteilijoilla saattaisi olla
erityinen suhde aistiympäristöön. Tästä tu
lee kulttuurihistoriallisesti hyvin merkittävä
aineisto, professori luonnehtii.
Järviluoma-Mäkelä yhtyy kanadalaisen
äänimaisemien tutkimuksen isän Murray
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Schaferin näkemykseen, että ei ylikorostet
taisi melua vaan huomattaisiin, miten täyn
nä maailma on ihmeellisiä, kauniita ääniä ja
miten tärkeää on kuunnella ympäristöään.
– Kun ihmiset saadaan rakastamaan jotain
ympäristössään, heissä herää halu suojella
sitä. Näin voidaan suojella äänimaiseman
monimuotoisuutta, hän toteaa.
Koirakin kuunteli koskea
Järviluoma-Mäkelä kartoitti suomalaisille
kauniita ääniä johtaessaan Suomen Akustisen
Ekologian Seuran tutkimusta Sata suomalais
ta äänimaisemaa, joka sai Suomen Estetiikan
Seuran Vuoden Esteettinen Teko -palkinnon.
Ihmiset lähettivät kertomuksia itselleen mer
kityksellisistä äänimaisemista. 800 kerto
muksesta palkittiin sata äänimaisemaa, jotka
rekonstruoitiin. Niistä tehtiin kirja ja cd-levy.
– Kertomuksia tuli monipuolisesti.
Suomalaiset pitävät luonto- ja kesämök
kiäänimaisemista. Omaperäinen oli ääni
maisemakuvaus, jossa mies kertoi moot
toripyörälläajamisäänistään ja retkistään
1950-luvulta lähtien. Monessa äänimaise
massa kuvattiin muistoja, kun on joko nu
kahtamaisillaan tai heräämäisillään lapsuu
denkodissaan: kuului turvallista, tuttujen
ihmisten puhetta, mummo saattoi sopottaa
jotain rukousta tai kääntyessä kuului olkipat
jan kahahtelu ja samanaikaisesti keittiöstä
isoisän kahvin keitto ja puuhellan äänet.
Entä mikä on professorin oma suosik
kiäänimaisema?
– Olen kotoisin maalta. Tällä hetkellä asun
Nivan kylässä 30 kilometrin päässä Joen
suusta. Koiran kanssa aamulla lenkkeillessä
on hienoa kuunnella joutsenia ja sorsalin
tuja sekä muuttolintujen paluuta. Kuovin
ääni on tuttu lapsuuden äänimaisemasta ja
kuuluuhan se täälläkin. Aina pysähdymme
koiran kanssa pienen Nivankosken rantaan.
Koirakin kuuntelee koskea. 		
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Helmi Järviluoma-Mäkelä johtaa hanketta, jossa tutkitaan aistittujen
elinympäristöjen muutoksia eri sukupolvien kokemina.
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Kaksi Sauna-Timoa. Timo Ylikarhu (vas.) ja maailmanmestarisaunoja Timo Kaukonen Euran saunafestivaaleilla 2017.

Saunomisen
vapaa agentti

Timo Ylikarhu
Ei-ryppyotsainen saunaharrastaja Timo Ylikarhu tituleeraa
itseään freelance-saunojaksi, jolle tärkeintä saunomisessa on
tehdä se ajan kanssa.
12
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TEKSTI
K U VAT

Marika Mäkinen
Timo Ylikarhu

H

elsinkiläinen Timo Ylikarhu tiedetään
tuttavapiirissä saunamieheksi. Hän
Jos koodina on,
suhtautuu harrastukseensa rennosti, mutta
kuitenkin sen verran tosissaan, että tilastoi
että saunotaan
saunomisensa.
uimahousuissa,
Siitä lähtien kun Ylikarhu on alkanut bon
gata saunoja vuonna 2016, hän on naut
niin tehdään.
tinut löylyistä noin 320 eri saunassa. Kau
kaisimmat kokemukset ovat Nepalista ja
Uudesta-Seelannista, mutta hän on testan
nut saunoja myös Euroo
pan mantereella, muun
muassa Virossa, Ruotsis
sa, Hollannissa, Belgiassa,
Sompasauna kuvattuna pari vuotta sitten. Tämän
Sloveniassa ja Saksassa.
jälkeen paikka on muuttunut erinäköiseksi.
Viimeksi mainitussa
saunominen on yllättä
vänkin erilaista kuin meil
lä.
– Saksassa yleisessä
saunassa ei esimerkiksi
puhuta juurikaan ja löy
lynheiton hoitaa ammat
tilainen, Ylikarhu kertoo.
Upea saunamaa on
hänen mielestään Viro.
Siellä ei tyydytä ruotsa
laistyyppisiin leppoisiin
löylyihin, vaan vettä hei
tetään kiukaalle sellai
seen tahtiin, että löylyistä
tulee tiukat. Myös venä
läistyyppistä saunakult
tuuria Ylikarhu arvostaa.
Saunomiselle
annettava aikaa
Kysymykseen, onko sau
na suomalainen keksintö
vai ei, Ylikarhu ei suhtau
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Helsinki sauna dayn 15 tunnin saunamaraton alkoi vanhaan palokunnan
kuljetusautoon tehdystä saunasta. Kuvassa saunanlämmittäjä Reiska
(vas.), Timo sekä kaverit Teemu ja Matti.

du intohimoisesti. Saunoja on ollut maail
man sivu ja ne ovat erilaisia eri kulttuureissa.
Suomalainen saunakulttuuri on hieno sekin
ja olipa sauna missä ja minkälainen tahansa,
sen koodia tulee noudattaa.
– Jos koodina on, että saunotaan uima
housuissa, niin tehdään, tai jos saunassa on
tapana istua ilkosillaan, sekin käy.
Paras sauna on Ylikarhun mielestä puu
lämmitteinen ja sijaitsee rannalla. Omalla
mökillä saunominen on parhaasta päästä,
kun vilvoittelun voi hoitaa pulahtamalla me
reen.
Vilvoittelun osuus saunomisessa on Ylikar
hulle olennainen.
– Pitkiä jäähyjä ja ehkä löylyjäkin.
Saunaan Ylikarhu ei lähde koskaan kiirees
sä. Oman ajan ottaminen ja rentoutuminen
on kaiken a ja o. Joskus se tapahtuu seuras
sa, joskus itsekseen. Saunominen on itsensä
hemmottelua ja fiilistelyä.
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Kelluva lauttasauna Vartiosaaressa.
Seuraavana päivänä sauna lähti
seilaamaan Tallinnaan.
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Jäästä tehty iglusauna Puumalassa.

Timo testasi Sloveniassa työmatkalla paikallisen savnan.

Yhteisöllisyyden kokemus on kuitenkin
plussaa. Siinä sitä erilaiset ihmiset istuskele
vat ja rupattelevat samoilla lauteilla! Ylikarhu
itse on heikkonäköinen, mutta sillä ei ole mi
tään merkitystä saunaharrastuksessa.
Pisimmillään Ylikarhu on saunonut viiden
toista tunnin session. Siihen kuului useita eri
saunoja, joihin siirryttiin kylpytakissa autolla,
ja autossa pidettiin myös ruokatauot.
– Sitten jatkettiin taas.
Saunan terveysvaikutuksilla ei Ylikarhulle
ole niinkään merkitystä, mutta mukava on
tietysti tietää, että niitäkin on.
Hyviä hetkiä juhannussaunassa
Ylikarhu saunoo ahkerasti kaikkina vuoden
aikoina, mutta kesällä hänen saunomistah
tinsa tihenee neljästä viiteen kertaan viikos
sa. Kohta on sitä paitsi käsillä suomalaisen
saunakulttuurin huipentuma, juhannus.
Ylikarhun mukaan juhannussaunomisen
yhteydessä voi kuumien löylyjen lomassa
iloita kevään aherruksen päättymisestä ja
pulahtaa välillä mereen. Makkara maistuu
parhaimmalta, kun sen laittaa foliossa kiu
kaalle ja paras saunajuoma on vissy.
Ylikarhulla on nyttemmin myös saunarek
visiittaa: saunahattu ja löylynhenki. Niiden
lisäksi hänellä on veskutin, joka on kiukaan
yläpuolelle, esimerkiksi kattoon asennetta

6-7/2019

va, pyörivä laite ohjaamaan lämpimän ilman
ja löylyn liikettä.
– Ennen naureskelin saunahatulle, mutta
en enää. Se oikeasti auttaa niin paljon. Löy
lyssä pystyy istumaan paljon pidempään ja
nauttimaan muulla keholla, kun pää ei pala.
Palamisesta puheen ollen Timo on ker
taalleen tavannut myös Sauna-Timon eli
Timo Kaukosen, joka lähes käristyi hengiltä
saunomisen MM-kisoissa vuonna 2010.
Timo Ylikarhu haluaa painottaa, että hän
ei pidä saunomista kilpailulajina.
– Se on tapa löytää hyviä hetkiä, oppia it
sestään jotain ja saada jopa ystäviä.
Kesäaikaan Ylikarhun löytää nautiskele
massa esimerkiksi Sompasaunasta, joka on
Helsingin Kalasatamassa Sompasaaren ete
läkärjessä.
– Se on magee paikka, jonka taustalla on
myös mielenkiintoinen tarina. Parhaiten
Sompasaunaa voi kuvata niin, että se on
mökkisaunan ja yleisen saunan risteymä.
Kannattaa kokeilla! 				
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Etiopian näkövammaisjärjestö

edistää koulutus
mahdollisuuksia
Etiopiassa näkövammaisjärjestön ENABin
tärkein tehtävä on edistää näkövammaisten
koulutusmahdollisuuksia ja muistuttaa, että
näkövammaiset ovat yhdenvertaisia muiden kanssa.

T E K S T I JA K U VAT

S

Marika Mäkinen

ultan Yismu, 39, on Etiopian kansal
lisen näkövammaisjärjestö ENABin
johtaja. Järjestön päämaja on pää
kaupunki Addis Abebassa, jonka lisäksi sillä
on 32 aluetoimistoa eri puolilla maata.
Addiksen toimisto on punaiseksi rapattu
kivitalo, jota ympäröi varjoisa piha-alue. Pi
halla käyskentelee näkövammaisia kaupun
kilaisia, jotka tulevat viettämään toimiston
piha-alueelle aikaansa ja tapaamaan tuttuja.
ENAB:in residenssi on ilmeisen tärkeä ver
taistuen ja sosiaalisen kanssakäymisen paik
ka.
Yismu itse on heikkonäköinen. Hän siirtyi
järjestön johtajaksi erityisopettajan työstään
kuusi vuotta sitten. Yhteensä toimistolla on
töissä 31 työntekijää.
ENAB on Etiopian vanhin vammaisjärjes
tö, jolla on kunniakas historia. Järjestö pe
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rustettiin 1960 valvomaan näkövammaisten
etiopialaisen oikeuksia ja osallisuutta. Järjes
tön ensimmäiseksi suojelijaksi tuli keisari ja
keisariperheen jäsenet lahjoittivat järjestölle
maatilkkuja, joista yhdelle rakennettiin ny
kyinen päämaja.
Hän kertoo, että järjestöllä on jäseniä noin
16 000, mutta sanoo samaan hengenvetoon,
että varsinaista täsmällistä tietoa jäsenmää
rästä ei ole olemassa.
Koulutus kuuluu myös
näkövammaisille
Järjestön keskeinen tehtävä on muistuttaa
näkövammaisten ihmisten olemassaolosta
ja siitä, että he ovat yhdenvertaisia muiden
kanssa ja ansaitsevat kunnioitusta siinä mis
sä kuka tahansa.
Näkövammaisten koulutusmahdollisuuk

6-7/2019

Sultan Yismu on Etiopian
näkövammaisjärjestön johtaja.

Olemme toiveikkaita
etenkin nyt, kun
lainsäädäntö
kehittyy.

sien edistäminen on myös yksi järjestön pe
rustehtäviä. Sillä on myös kaksi omaa sisäop
pilaitosta ja kaksi asuntolaa näkövammaisille
oppilaille, jotka käyvät koulua kaukana ko
toa Amharan alueella, joka on yksi Etiopian
yhdeksästä osavaltiosta.
Suurin haaste Etiopiassa on edelleen se,
että näkövammaiset lapset ja nuoret jäävät
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koulutuksen ulkopuolelle tiedonpuutteen
vuoksi. Usein vanhemmat ajattelevat, että
näkövammaista lasta on turha laittaa kou
luun. Myös liikkuminen vuoristoisessa maas
sa, jossa välimatkat ovat pitkät ja julkinen
liikenne on maaseudulla puutteellista, on
haaste.
Yismun mukaan asenteet näkövammais
ten koulutusta kohtaan vaihtelevat paljon
juuri sen mukaan, ollaanko kaupungissa vai
maaseudulla, jossa koulutielle lähteminen
saattaa katketa jo pelkästään juuri koulu
matkojen vuoksi.
Etenkin maaseudulla myös koulujen va
rustetaso on äärimmäisen vaatimaton. Koska
kaikenlaisesta oppimateriaalista, myös taval
lisista oppikirjoista on pulaa, pisteaineistojen
saaminen näkövammaiselle oppilaalle on
käytännössä mahdotonta.
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Kohti parempaa
– Vaikka budjettimme on pieni, yritämme
järjestää näkövammaisille koululaisille ja
opiskelijoille äänikirjoja ja pistemateriaaleja
ja edistää heidän mahdollisuuksiaan käyttää
tietotekniikkaa, Yismu sanoo.
– Olemme toiveikkaita etenkin nyt, kun
lainsäädäntö kehittyy.
Etiopiassa on näihin päiviin saakka ollut
voimassa kansalaisjärjestölaki, joka on estä
nyt oikeuksienvalvonta- ja ihmisoikeustyötä
tekeviä kansalaisjärjestöjä ottamasta vastaan
ulkomaista rahoitusta. Helmikuussa vanhaa
lakia kuitenkin muutettiin niin, että tiukat
rahoitusrajoitukset purettiin.
Muutoinkin Etiopiassa puhaltavat uudet
demokraattisemmat tuulet, kun vuosi sitten
maahan valittiin uudistusmielinen päämi
nisteri Abiy Ahmed. Samalla siirryttiin pois
autoritäärisen pääministerin Hailemariam
Desalegnin johtamasta politiikasta, jossa
kansalaisvapauksia oli tiukasti rajattu.
Etiopia on ratifioinut suurimman osan
tärkeimmistä kansainvälisistä ihmisoikeus
sopimuksista, myös vammaisten ihmisoike
ussopimuksen. Sultan Yismu on tietoinen
myös Marrakeshin sopimuksesta, joka avaisi
ovet valtavaan määrään englanninkielistä
kirjallisuutta lukemisesteisille ja edistäisi näin
huimasti näkövammaisten opiskelumahdol
lisuuksia.
– Yritämme vaikuttaa poliitikkoihin, jotta
se allekirjoitettaisiin, Yismu sanoo.
Näkövammaisten liiton kehitysyhteistyön
hankekumppani Etiopiassa on HPDO eli Help
for Persons with Disabilities Organisation.
Liiton edustajat vierailivat hankematkallaan
siellä, ja tutustuivat myös näkövammaisjärjestö ENABin toimintaan. Lisää Etiopia-aiheisia
juttuja julkaistaan tulevissa Airut-lehdissä.
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DESTA GADISSA
Desta Gadissa, 36, on sokea nuori nainen,
jolle ENAB on kuin toinen koti. Hän on ko
toisin Afarin osavaltiosta Awashin pikkukau
pungista, jossa asuu runsaat 11 000 ihmistä.
Desta Gadissan vanhemmat viljelivät maa
ta ja hänellä on neljä sisarta ja yksi veli. Hän
on perheen ainut näkövammainen.
Syytä Destan sokeudelle ei tiedetä, sillä
hän ei koskaan ole saanut diagnoosia. Tyy
pillistä Etiopiassa on ajatella, että sokeuden
on aiheuttanut vedestä heijastuva välähtä
vä kirkas valo, joka vaurioittaa silmiä ja vie
näön. Destan kertomus omasta sokeutumi
sestaan on juuri tällainen. Hän menetti nä
könsä kolmen, neljän vanhana.
Onnekseen Desta pääsi koulutielle. Hänet
lähetettiin Sebetan sokeiden kouluun, kun
hän oli seitsemänvuotias. Opiskelu jatkui
aina Addis Abeban yliopistoon saakka, jossa
hän opiskeli amharan, oromon ja englannin
kieltä.
Destalla on 13-vuotias tytär Fenith, joka
on äitinsä silmäterä. Mies on kuollut, joten
Desta ja Fenith tulevat toimeen Destan tu
loilla, joita hän saa pyörittämällä ENABin yh
teydessä olevia suihkupalveluita näkövam
maisille.
Vaatimattomissa oloissa asuvilla näkövam
maisilla kaupunkilaisilla on harvoin oma wc
ja suihku, ja hygieniasta huolehtiminen on
hankalaa. Destan suihkupalvelulle on paljon
kysyntää.
ENAB on hänelle tärkeä vertaistuen paik
ka, jossa voi vaihtaa kokemuksia ja saa olla
vapaasti.
– Haluan muuttaa naisten asemaa Etio
piassa, että heitä kohdeltaisiin hyvin ja että
heillä olisi työtä ja mahdollisuus elää itsenäi
sesti, Desta sanoo.
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Desta Gadissa (vas.) ja Walle Dessie Näkövammaisten liiton
hallituksen jäsenen Eija-Liisa Markkulan kainalossa.

WALLE DESSIE
Walle Dessie sokeutui kuuden vuoden ikäi
senä.
– Häikäistymisen vuoksi, hän sanoo, kuten
Desta Gadissakin.
Hänen kotinsa oli maaseudulla Goijamin
alueelta Etiopian luoteisosasta.
Walle Dessie kävi ENABin omistaman Ba
kon koulun, joka on 250 kilometrin päässä
Addis Abebasta sijaitseva sisäoppilaitos. Ko
tona Walle kävi ainoastaan, kun koulusta oli
lomaa. Myös hän on suorittanut yliopistotut
kinnon ja työskentelee amharan opettajana
valtion koulussa Addis Abebassa.
Hänen luokassaan on 14 sokeaa oppilasta.
Haastetta työssä riittää jo senkin takia, että
hänellä ei ole omaa tietokonetta, joka no
peuttaisi ja helpottaisi työtä. Nyt perheenjä
senet joutuvat auttamaan kirjoitustehtävissä
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kukin vuorollaan. Wallella on vaimo ja kaksi
lasta.
Vapaa-ajallaan Walle työskentelee vapaa
ehtoisena kotinsa kaupunginosan virastos
sa auttamassa nuoria, joilla ei ole työtä ja
toimeentuloa. Lisäksi hän opettaa amharaa
vapaaehtoisena ENABissa.
– Kaupunginosan virastossa teen kaupun
gille nuoria koskevia aloitteita ja kannanot
toja, hän kertoo.
– ENAB on oma paikkamme, jossa kokoon
numme, vietämme aikaa ja tapaamme tut
tuja. Täällä olemme vapaita.
Walle toivoo, että vammaisten asema Etio
piassa paranisi nykyisestä.
– Saisimme itsenäisyyttä ja päätösvaltaa
omaa elämää koskeviin ratkaisuihin.
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Kuljetuspalvelumuutos

hämmensi Savonlinnan seudulla
T E K S T I JA K U VAT

Maria Loikkanen

Kuljetuspalvelumuutos, jota on
eletty läpi eri puolilla Suomea
jo pitkään, saapui helmikuun
alussa myös Savonlinnan
seudulle. Siellä erityistä
huolta ovat herättäneet
omavastuuosuuksien hinnat.

E

nonkoskelaiset Jaakko ja Ritva Pesonen ovat kuljetuspalvelun asiakkaita.
Jaakon näkö alkoi huonontua jo nuorena
miehenä, ja sittemmin hän menetti näkönsä
kokonaan.
– Meillä oli perheyritys Enonkoskella,
vuokrasimme lomamökkejä. Kun näköni al
koi mennä, saimme vielä Ritvan kanssa asiat
hoidettua, kun Ritvalla oli ajokortti. Kun Rit
va myöhemmin luopui autostaan, meistä
molemmista tuli kuljetuspalvelun asiakkaita.
Iän karttuessa luovuimme myös yritystoi
minnasta, Jaakko kertoo.
Jaakko on elänyt läpi pitkän ja vaiherik
kaan kaaren näkövammaisen elämää, joka
pitää sisällään myös vammaispalvelulain
voimaan astumisen vuonna 1988. Taksilla
ajo alkoi valituksella omavastuutaksan hin
noista, jotka olivat kalliimpia kuin julkisen
liikenteen taksat. Valitus poiki muutoksen
hinnoitteluun.
– Siinä sitä sitten ajettiin. Aina meni hyvin,
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ja kaikki asiat saatiin hoidettua. Saman mie
hen kyydillä ajoin 22 vuotta. Koskaan ei ollut
ongelmia. Kuljettaja auttoi kauppa-asioin
nissa myös. Alkossakin sitä yhdessä käytiin.
Siinä ei ulkopuolista avustajaa tarvinnut,
Jaakko muistelee.
– Onhan tämä ollut muutos. Vanhassa
järjestelmässä ei kysytty edes nimeä, kun
aina oli tuttu kuljettaja. Nyt henkilötietoja
luetaan kuin kirkonkirjoja joka kerran kun
taksiin menee. Ja koko ajan niiden laitteiden
kanssa on ongelmia. Ei sellaista ennen ollut.
Savonlinnan seudulla kuljetuspalvelumuu
tos on uusi asia, ja tuonut Vammaispalvelun
kuljetuspalvelun asiakkaille paljon pohditta
vaa. Ritva Pesonen kokeili uutta taksijärjes
telmää kerran, jonka jälkeen hän ja Jaakko
laittoivat omataksianomukset eteenpäin.
– Eihän siitä mitään tullut. Kahden tunnin
odotusaika, ja mistä minä voin tietää, missä
olen kahden tunnin päästä? Talvella pyörä
tuolin kanssa lumessa liikkuminen on aivan
erilaista kuin kesällä. Kolmella eri taksilla piti
ajaa yhden kauppareissun aikana. En ajanut
taksilla kuukauteen sen jälkeen. Vasta sitten
aloin taas ajaa, kun omataksioikeus myön
nettiin, Ritva puuskahtaa.
Kuljetuspalvelun järjestämisestä vastaa
Sosterin, eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin
hallinnoima Vammaispalvelu. Sosterin kun
tayhtymän hallitus päättää kuljetuspalvelua
koskevista asioista.
Sosterin sosiaalipalveluiden tulosaluejoh
taja Jorma Hongisto valmistelee asiat kun
tayhtymän hallituksen käsiteltäviksi. Vam
maispalvelun johtaja Pekka Heiskanen on
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Jaakko Pesonen ajoi saman taksinkuljettajan kyydillä 22 vuotta, mutta tutut kuviot
sekoittuivat, kun kuljetuspalvelujen matkavälityskeskus otettiin Savonlinnan seudulla
käyttöön.

Sosterin Vammaispalvelun päällikkö Pekka Heiskanen
(vas.) ja Sosterin sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja
Jorma Hongisto ovat sosiaalipalveluiden asiantuntijoita
ja konkareita omalla sarallaan.
6-7/2019

yhdessä Jorma Hongiston
kanssa vastannut kuljetus
palvelumuutoksen käytän
nön tason valmistelusta ja
läpi viemisestä.
Kun muutos tapahtui
helmikuun alussa, reaktio
asiakkaiden taholta oli kul
jetuspalvelun käyttöasteen
romahdus. Pekka Heis
kanen ja Jorma Hongisto
kertovat, että tilastojen mu
kaan käyttöaste on pikku
hiljaa kääntynyt nousuun.
– Savonlinnassahan tiket
tikortti on ollut käytössä jo
pitkään. Enonkoskelaisille
se tuli nyt uutena asiana, ja
se varmaan aiheutti jonkin
verran hämminkiä helmi
kuun alussa. Maaliskuussa
ihmiset olivat jo selvästi
lisänneet kuljetuspalvelun
käyttöä, myös Enonkoskel
la, Pekka Heiskanen sanoo.
Kuljetuspalvelun käyttä
jän näkökulmasta palvelu
on muuttunut täysin. Sii
nä missä kyytitoive ennen
hoitui tietyn taksiyrittäjän
kanssa nopeasti, keskuksen
kanssa samojen asioiden
toistamisesta on tullut ikä
vää arkea. Tutun taksinkul
jettajan kanssa ei tarvinnut
kyytiä tilatessa selittää sa
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moja asioita, ja välillä myös neuvoa tarkkaa
osoitetta perille asti.
– Ennen käytännöt olivat asiakasystäväl
lisempiä. Vähän jouduttiin tarkentamaan
näitä käytänteitä. Tällä tavoin voidaan pa
remmin valvoa toiminnan laatua. On sank
tioita, jos palvelun laatu ei toimi riittävän
hyvin, esimerkiksi välityskeskuksen suun
taan. Tarvittaessa ajoista saadaan myös
päiväkohtaisia raportteja. Kokonaisuus on
nyt paremmin hallinnassa, Jorma Hongisto
kommentoi.
Uudessa järjestelmässä kyytien välityk
sestä vastaa Mikkelissä toimiva Etelä-Savon
Taksi Oy. Sosteri maksaa ostamistaan palve
luista 9000 euroa kuukaudessa. Yksi taus
talla oleva ajatus on, että eurot valuvat pi
demmällä aikavälillä takaisin Sosterille muun
muassa kyytien yhdistelyn eli niin kutsuttu
jen kimppakyytien myötä, jotka alentavat
kokonaiskustannuksia.
Kuntaliiton linjauksen mukaan välityskes
kustoiminta on vain yksi vaihtoehtoisista
kuljetuspalvelun järjestämistavoista. Muita
kin tapoja on, jotka täyttävät myös hankin
talain vaateet.
Uudistus olisi ollut mahdollista toteuttaa
myös aidosti asiakasystävällisellä tavalla,
kuten jatkamalla vanhan järjestelmän mal
lilla. Näin on toimittu esimerkiksi Mikkelin
maaseutukunnissa. Kun asiakas tilaa kyydin
suoraan taksiyrittäjältä, on palvelu helppo
käyttää, luotettava ja toimiva. Tällä tavoin
asiakkaiden riesaksi laitettu kahden tunnin
odotusaikakin olisi jäänyt pois.
Virkamiehillä on luonnollisesti oma näkö
kulmansa asiaan.
– Muutosta on valmisteltu pitkään. Nyt
kyytipalvelu on turvallinen käyttää ja hel
posti seurattavissa. Tilanteisiin voidaan rea
goida hyvin nopeasti, mikäli siihen aihetta
on. Ajantasainen tieto on saatavissa nopeas
ti, Jorma Hongisto toteaa.
Jutun teon tiimoilta ilmeni myös, että
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Sosterin Vammaispalvelun kuljetuspalvelun
omavastuutaksat eivät ole linjassa seudun
julkisen liikenteen taksojen kanssa. Kulje
tuspalvelun omavastuutaksoissa on kaksi
isoa ongelmakohtaa. Näistä toinen koskee
Savonlinnan aluetta, jossa omavastuutaksat
ovat olleet ylihinnoiteltuja viimeisen reilun
neljän vuoden ajan.
Savonlinnan kaupungin järjestämässä jul
kisessa liikenteessä luovuttiin kilometripoh
jaisesta hinnoittelusta ja otettiin käyttöön
kiinteä taksa vuonna 2014. Sosterin kuntayh
tymän hallitus ei ole kuitenkaan reagoinut
asiaan muuttamalla kuljetuspalvelukyytien
omavastuiden hinnoittelua vastaamaan
julkisen liikenteen hinnoittelua, kuten vam
maispalvelulaki edellyttää.
Kaiken lisäksi omavastuiden hintoja vielä
pä korotettiin, mikä muodostaa toisen ison
ongelmakohdan. Korotus astui voimaan kul
jetuspalvelumuutoksen myötä helmikuussa
2019. Ongelma on se, että hinnankorotus
nostaa enonkoskelaisille asiakkaille omavas
tuutaksojen osuudet korkeammiksi kuin Sa
vonlinna–Enonkoski-välisen linja-autoreitin
taksojen hinnat.
Savonlinja Oy, joka vastaa linja-autovuo
rojen järjestämisestä Savonlinna–Enonkos
ki-reitillä, kertoo, että heidän taksansa ovat
edelleen vuoden 2018 tasoa, ja tulevat tois
taiseksi pysymään samalla tasolla.
Omavastuutaksojen hinnankorotus kos
kettaa vahvasti enonkoskelaisia kuljetuspal
veluasiakkaita, koska maaseudulla ajetaan
pidempiä ajoja. Kaikkinensa liian korkeat
omavastuutaksat koskettavat noin tuhatta
kuljetuspalvelun asiakasta Savonlinnan seu
dulla.
Sosterin Vammaispalvelun toiminnasta
kuljetuspalvelun omavastuutaksojen epä
asianmukaiseen hinnoitteluun liittyen on
tehty kantelu Itä-Suomen Aluehallintoviras
toon. 						
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Kirjakorva
OTAVA

Hyvän
tahtoinen
jälkimaku
TEKSTI

Eija-Liisa Markkula

L

uottamani dekkareiden suurkuluttajat
kehuivat Jari Salosen Kätköä meidän
näkövammaisten Kulttuuri-keskustelualueel
la sähköpostissa. Itselleni ihan tuntematon,
mutta ihastuin! Hänessä on jotakin samaa
kuin lempidekkaristissani, Håkan Nesserissä.
Luin Salosen (s. 1954) kaikki neljä dekkaria
perä perään. Ne ovatkin jatkumo, josta ei si
nänsä tarvitse piitata, sillä kirjat ovat itsenäi
siä kokonaisuuksia. Suosittelen näitä kesälu
kemiseksi sellaisille, jotka eivät suuremmin
kaipaa veren roiskumista eikä monia murhia
kirjaa kohti, vaan rikosten selvittämistä älyllä
ja hoksaamisella sekä pitkän kokemuksen
tuomalla viisaudella.
Päähenkilö on komisario Jukka Zetter
man, poliisipäällikön asemasta alennettu
poliisi, jolta murhien tutkimus on virallisesti
kielletty, mutta joita hän kuitenkin koko ajan
tutkii ja selvittää, kun muiden hoksottimet
eivät riitä häiriten joka kerta rikospoliisin
yksikkönsä valtarakenteita. Kirjaa kohti hän
yleensä selvittää kaksi murhaa.
Zetterman on keski-iän ohittanut, vaisun
oloinen, Runeberginkadulla asuva, eronnut,
äkkiä katsottuna tuiki tavallinen suomalai
nen mies. Hänen suhtautumisensa lapsiin on
hellyttävää. Ohimennen hän auttaa vaikka
pa maahanmuuttajaa, tai antaa hyvän neu
von. Hän ajaa vanhalla Golfilla, lähes romulla
entisellä poliisiautolla kuunnellen vanhoja
iskelmiä ja hoilaa täysillä mukana. Silloin täl
löin auto kuumenee liikaa, mies ei koskaan.
Jos on oikein tiukkaa ratkaistavaa, hän käve
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Jari Salonen:
Kuokkavieraat, 2016, lukija Tapio
Rauvala. Jahti, 2017, lukija Panu
Vauhkonen. Kätkö, 2018, lukija Antti
Virmavirta. Ontuva mies, 2019,
lukija Antti Virmavirta

lee kymmeniä kilometrejä.
Parhaita omaan makuuni ovat olleet Kätkö
ja Ontuva mies, joita lukiessani todella poh
din, olisiko tositilanteessa ulkopuolisen mah
dollista päästä sairaalaan, jopa teho-osastol
le, mielessään potilaan surmaaminen. Antti
Virmavirta on lukenut viime mainitut dek
karit äänikirjaksi – varsin oivallinen valinta!
Salosen dekkareita lukiessa, murhista huo
limatta, lukijan mielessä väikkyy hiljainen
huumori ja ymmärtäväinen hymy tavallista,
arkista ihmiseloa kohtaan. 			
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Vieraileva kolumnisti

Opaskoiran koulutus –
maailman toiseksi hienoin työ?
TEKSTI

K

Johanna Reiman

oiria käytetään mitä moninaisimpiin
tehtäviin. Koiran ja ihmisen yhteydes
sä molempien oksitosiinitasot nousevat:
ne tekevät hyvää toisilleen. Tullimies ja po
liisi kouluttavat käyttöönsä tulevan koiran.
Kun opaskoirankouluttaja aloittaa pennun
puolivuotisen koulutuksen, tulevaa näkö
vammaista käyttäjää ei vielä tiedetä. Väitän
Opaskoirakoulun tehtäviä maailman toiseksi
hienoimmaksi työksi. Maanviljelijän työn,
ruoan tuottamisen ihmisille, arvostan agro
nomina korkeimmalle.
Tuhiseva pikkupentu kuuluu Opaskoira
koulun eläintenhoitajien luontaisetuihin.
Koululla syntyy kahdeksasta kymmeneen
pentuetta vuodessa. Niistä kasvaa oppivai
sia, hienoja eläimiä näkövammaisten arjen
apureiksi. Liiton Opaskoirakoulun korkean
laadun takaavat hienot siitosnartut. Ne sie
mennetään spermapankin säilössä olevalla
opastaustaisella spermalla, jonka lähtömaa
voi olla Australia, Japani tai Sveitsi. Korkea
laatuinen jalostusaines varmistaa, että opas
koirakoulutukseen valikoituu osaavia ja ter
veitä labradoreja.
Opaskoiran onni on, että se pääsee käyt
täjänsä mukana joka paikkaan. Opaskoirien
elinympäristö on yhä useammin kaupunki
miljöö. Koiran pitää johdattaa näkövammai
nen turvallisesti määränpäähän huolimatta
putkitöistä ja liikennekaaoksesta.
Opaskoirat ovat osa terveydenhuollon
toimintakenttää, koska lainsäädännöllisesti
opaskoira on liikkumisen apuväline. Työ
koirana sen pitää pysyä hyvässä kunnossa.
Opaskoirakoulun oma Opvet-klinikka var
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mistaa koirien asianmukaisen hoidon. Eläin
lääkärimme tuntevat koirat pennusta eläke
ikään. Emme ylihoida vaan varmistamme
kustannustehokkaasti opaskoiran tervey
den. Meillä on ollut ilo saada lahjoituksena
klinikalle laitteita ja tarvikkeita. Olemme kii
tollisia, että niin moni kokee opaskoiratyön
merkitykselliseksi ja haluaa auttaa meitä
kasvattamalla pentuja tai pitämällä siitoskoi
raa kotonaan.
Opaskoiratyö ei ole mystiikkaa vaan posi
tiiviseen vahvistamiseen perustuvaa järjes
telmällistä, ammattimaista työtä. Sen loppu
tulos on näkövammaiselle ihmiselle rakas ja
luotettava kanssakulkija. 			
Johanna Reiman on Näkövammaisten liiton
palvelulinjan johtaja.
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Nyt se on
Käsillä!
Haluatko kehittää itseäsi
käsityöyrittäjänä tai saada
lisäansioita käsityöläisenä?
Haluatko ideoida uusia tuotteita?
Elokuussa alkaa uusi valtakunnallinen Käsillä
– Näkövammaisten käsityöyrittäjävalmen
nus jo toimiville käsityöyrittäjille ja -yritystä
suunnitteleville.
Ura Käsillä -hankkeesta kehittyi Käsillä-kä
sityöyrittäjävalmennus, joka on jatkuvaa
STEA-rahoitteista tavoitteellista käsityöyrit
täjävalmennusta. Käsillä-valmennuksessa
opitaan käsityöläisyyteen, yrittäjyyteen
ja vahvistetaan osallisuutta työelämässä.
Käsillä-käsityöyrittäjävalmennuksen tavoit
teena on ylläpitää näkövammaiskäsityötaito
ja, luoda uusia tuotteita ja nostaa näkövam
maiskäsityön arvostusta ja tunnettuutta.
Valmennukseen voivat hakeutua näkö
vammaiset kaikkialta Suomesta. Tärkeintä
on motivaatio käsityötaitojen hankkimiseen
ja elinkeinon harjoittamiseen.
Valmennuksessa tuetaan sekä yksilöllistä
käsityötaitojen oppimista että uusien tuot
teiden suunnittelua ja otetaan huomioon
osallistujien erilaiset tarpeet. Osallistujalle
laaditaan yksilöllinen valmennusohjelma.
Tavoitteena on, että jokaisella on valmen
nuksen päätyttyä ainakin yksi oma uusi kä
sityötuote myyntiin.
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Käsillä-valmennus alkaa syksyisin ja ke
väisin. Valmennukseen osallistuva sitoutuu
valmennukseen viiden kuukauden ajaksi.
Lähiopetusta on kerran kuussa viisi päivää
Iiris-keskuksessa Helsingissä. Valmennus si
sältää lähipäivien lisäksi itsenäistä opiskelua,
henkilökohtaista yritysneuvontaa, etätukea
sekä ohjausta, tietoa ja neuvontaa valmen
nuksen jälkeen.
Käsillä-valmennus muodostuu nyt syksyllä
kolmesta eri linjasta: näkövammaisten perin
nekäsitöiden linjasta, nahkatöiden linjasta ja
tekstiililinjasta. Perehdymme myös yrittä
jyyteen ja teemme vierailuja eri kulttuuri- ja
käsityötapahtumiin. Osallistujat saavat myös
opastusta erilaisten tapahtumien järjestämi
seen sekä markkinointi- ja myyntikokemus
ta.
Valmennusohjelma on ilmainen ja kaikki
kurssimateriaalit ovat maksuttomia. Matkat,
majoitus ja ruokailut jäävät valmennettavan
maksettavaksi.
Tule mukaan Käsillä-käsityöyrittäjäval
mennukseen kehittämään käsityö- ja yrittä
jäosaamistasi!
na Karesjoki
.fi
Lisätietoja: Han
.karesjoki@hun
a
n
n
a
h
,
0
0
8
8
5
p. 050 43
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ILMO ITUK SET
Henkilökohtaista
Haluaisin juttukaverin
ja seuraa risteilylle
Seppo Jääskeläinen, p. 046
545 1684.

Kurssit - leirit
Näkövammaisten leiri
Järjestetään hengellinen lei
ri näkövammaisille ajalla
22.7.–26.7.2019 Evankelistako
dilla Mänttä-Vilppulassa, os.
Ajosharjuntie 59.
Raamattutunteja pitää Jori
Asikainen, aiheena rakkaus.
Musiikkivastuussa ovat Tarja
ja Jouko Varjonen sekä Sari
Karjalainen ja Ari Talja. Musii
kissa mukana myös Jori ja Ta
bita Asikainen.
Jos tarvitset avustajaa, voit
tulla tutun avustajan kanssa.
Paikan päälle tulee myös ylei
savustajia, jotka auttavat
mm. ruokailuissa ja yleisissä
tilanteissa.
Ohjelmassa on mm. raa
mattutunteja, yhteislaulua,
musiikkia, leikkejä ja pelejä
sekä ohjelmallinen nuotioil
ta makkaranpaistoineen ran
nalla. To 25.7. klo 13 on hel
luntaiherätyksen näkövam
maisten leirien 30-vuotis
juhla.
Varattavissa myös jalka- ja
käsihoitoja sekä hierontaa.
Katso lisätiedot hoidoista Ai
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rut 5/2019:sta.
Leirin hinta on 150 € / näkö
vammainen. Avustajat ja lap
set 100 € / henkilö, molem
mat hinnat sis. täysihoidon.
Liinavaatteista (lakanat, tyy
nyliinat ja pyyhkeet) peritään
5 e lisämaksu.
Ilm. viim. su 7.7. p. 03
4716208 tai 050 525 4130.
Kerro samalla mahdollisista
ruoka-aineallergioista ja hie
ronta- tai hoitovarauksesta.
Lisätietoja antaa Tarja Varjo
nen p. 050 574 8228 tai Jou
ko Varjonen p. 045 7710 3027.
Kahvipöytä katettuna tulo
päivänä klo 15–16. Ilmoitat
han, jos tulet siis aikaisem
min. Varsinaisesti leiri alkaa
päivällisellä klo 18. Leirin jär
jestäjänä toimii Hyvä Sanoma
ry sekä Evankelistakoti.
Toivotamme sinut ja avus
tajasi sydämellisesti tervetul
leeksi virkistymään kotoisas
ta yhdessäolosta, vertaistues
ta ja hengellisestä sanomas
ta. Odotamme innolla leiriä.
Ota rohkeasti yhteyttä ja tu
le mukaan.
Leiritoimikunta: Airi Lehti
nen, Riitta Lindlöf, Tarja ja Ka
levi Marttala sekä Tarja ja
Jouko Varjonen

Tapahtumat
Kesätervehdys, vanhat ja
uudet larppaajat!
Tervetuloa pelaamaan uu

denlaista historian elävöittä
mispeliä la 5.10. klo 10–18.
Paikka: Näkövammaisten
Kulttuuripalvelun toimitilat,
Palvelukeskus Iiris, Marjanie
mentie 74, Helsinki.
Käsikirjoitus: Anne Huttu
nen ja Satu Linna. Pelinjohto:
Anne Huttunen. Yleisavusta
ja: Janica Kärpänoja.
Eletään 1800-luvun loppu
vaiheita. Pieni seurue ko
koontuu Mustalammen kar
tanoon pitämään Topelius-ai
heista lukupiiriä. Tunnelma
on ankea, koska kartanossa
on hiljattain sattunut tuhoi
sa tulipalo.
Lukupiiriläiset odottavat ta
vanomaisen ikävää päivää,
mutta äkkiä alkaa tapahtua.
Vanhan lippaan löytyminen
johtaa aarteenetsintään. Löy
täjän palkinto ei ole suuri ra
hasumma eikä kallis arvoesi
ne vaan jotain paljon tär
keämpää.
Tällä kertaa pelihahmot on
kirjoitettu etukäteen ja niihin
sopivat pelaajat valitaan il
moittautuneiden joukosta.
Peli toteutuu, jos mukaan
saadaan pelinjohtotiimin li
säksi seitsemän naista ja vä
hintään kaksi miestä. Tarjolla
olevista pelihahmoista saa
ennakkotietoja soittamalla
Anne Huttuselle p. 0500 885
683.
Luodaan yhdessä jännä ja
romanttinen tarina. Kaikki
ovat tervetulleita ikään tai
pelikokemukseen katsomat
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ILMO ITUK SET
ta. Ekakertalaisetkin historia
pelaajat pärjäävät mainiosti,
koska luvassa on tietopaket
ti 1800-luvun lopun tapakult
tuurista sekä lukuvihjeitä his
toriallisista romaaneista.
Pelin hinta on jäseniltä 25 e
ja ei-jäseniltä 45 e. Lisäksi
omakustanteinen, ajan hen
gen mukainen ruokailu 10 e.
Yhdistys korvaa jäsenille
matkakulut 20 e ylittävältä
osalta halvinta matkustusta
paa käytettäessä. Jos haluat
majoittua iirikseen ennen tai
jälkeen pelipäivän, sinun on
varattava majoitus itse eikä
sen hinta sisälly pelimaksuun.
Koska Liiton majoitus ei tar
joa aamiaista, Kulttuuripalve
lu järjestää halukkaille ennen
peliä aamupalan eri maksua
vastaan.
Sitovat ilmoittautumi
set viim. 19.6. osoitteeseen
osallistun@kulttuuripalvelu.fi
tai p. 0500 885 683.
Kerrothan ilmoittautuessa
si sähköpostiosoitteesi tai pu
helinnumerosi jatkotiedotta
mista varten ynnä mahdolli
set tiedot erityisruokavalios
tasi.
Järj. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu

My ydään - ostetaan
Myynnissä lukulaite
Myynnissä MagniLink S tieto
koneeseen liitettävä lukulai
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te. Muutaman kerran käytet
ty eli täysin uudenveroinen.
Hinta 200 €. Soita ja kysy li
sää jos kiinnostaa. Puh. 040
356 3375

Uudet kirjat
Neljä vuosikymmentä
partiota Helsingin
sokeainkoulussa
Kirja käsittelee vähemmän
tunnettua partio- ja näkö
vammaishistoriaa. Siinä on
248 sivua ja runsaat 20 valo
kuvaa. Sokeainkoulun lippu
kuntien toiminnasta piirtyy
melko kattava kokonaiskuva,
jota mukana olleiden muiste
lut sopivasti värittävät.
Kirjan hinta on 25 euroa +
lähetyskulut. Tilaukset: teu
vo.ruponen@elisanet.fi tai p.
050 385 1939.
Kirjasta on tulossa myös ää
nite Celian kokoelmiin.

Sekalaista
Vuokrakesämökki haussa
Haluamme vuokrata kesämö
kin Päijänteen tai Saimaan
rannalta koko kesäksi. Seppo
Jääskeläinen, p. 046 545
1684.

Vammaisten yrittäjien
koulutusohjelma – hae
mukaan 9.8. mennessä!
Haluatko kehittää yritys
toimintaasi ja lisätä sen
kannattavuutta? Suunnit
teletko yrittäjäksi ryhty
mistä? Vammaisten yrittä
jien koulutusohjelma al
kaa syyskuussa ja johtaa
valtakunnalliseen yrittä
jän ammattitutkintoon.
Lisätiedot ja hakeminen:
www.nkl.fi/
yrittajan-ammattitutkinto

Aineiston aikataulu
Airut 8/2019 ilmes
tyy 15.8. Ilmoitukset
26.7.2019 klo 15.45 men
nessä verkkolomakkeella
osoitteessa 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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IRTI ARJESTA!
Naistapahtuma 6. – 8. syyskuuta
Tervetuloa näkövammaisten naisten viikonloppu
tapahtumaan ottamaan enemmän irti arjesta!
Paikkana toimii hotelli Rantapuisto
Helsingin Vuosaaressa meren äärellä.
Ohjelmassa luvassa monipuolista ja
innostavaa yhdessäoloa. Tutustumme
kommunikoinnin saloihin, innostumme
sosiaalisesta mediasta ja etsimme ja
löydämme omat vahvuutemme. Asia
painotteisen ohjelman lisäksi tarjolla
on myös vertaistukea ja iltaohjelmaa.
Ilmoittautuminen
Mukaan mahtuu 30 osallistujaa.
Ilmoittaudu viimeistään 6. elokuuta
osoitteessa www.nkl.fi/naistoiminta.

Hinta
Tapahtuman hintaan 82 euroa/hlö
(myös avustaja) sisältyy yöpyminen
kahden hengen huoneessa, ruokailut
ja ohjelma. Yhden hengen huoneessa
yöpymisestä lisämaksu 31 euroa/yö
(ei koske opaskoirankäyttäjiä). Lasku
tamme tapahtuman etukäteen. Katso
peruutusehdot osoitteesta www.nkl.fi/
naistoiminta.
Kannattaa kysyä oman kunnan vam
maispalvelusta tukea tapahtuman
kustannuksiin, myös avustajan osalta.

Lisätietoja Anne Segeriltä (ti–to) puh. 09 3960 4657, anne.seger@nkl.fi.
Huomaathan, että olemme kesälomalla 21.6.–29.7.

