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T E K S T I  Taru Tammi, työllisyyspäällikkö     

Pääkirjoitus

Digiosaaminen työllistää
2 010luvulla digitalisaatio on muuttanut 

työelämää monin tavoin. Ammattien 
määrä on laajentunut ja erikoistunut ja tek
nologia on korvannut työtehtäviä ja koko
naisia ammatteja ja synnyttänyt uusia. Työn 
vaatimuksissa korostuvat moniosaaminen, 
uuden oppiminen, luovuus, omaaloittei
suus sekä sisältö ja teknologiaosaaminen.

Digitalisaation ja tekoälyn myötä keskita
son osaamista vaativien työtehtävien ennus
tetaan vähenevän. Työllisyyden oletetaan 
kasvavan matala ja korkeapalkkaaloilla ja 
palkkaerojen kasvu kiihtynee. Hyvän ja kas
vavan työllisyyden aloja ovat muun muassa 
koulutus, laki, taide, media, terveydenhoito, 
tekniikka sekä johtaminen ja rahoitus. 

Mahdollisimman korkea koulutus takaa 
edelleenkin työllisyyden parhaiten. Analyyt
tisillä ja matemaattisilla taidoilla on merki
tystä työllistymisessä, mutta tärkeimpänä 
ovat sosiaaliset taidot.

Näkövammaisia koskevat samat lainalai
suudet kuin muitakin. Koulutustaso on tii
viissä yhteydessä työllisyyteen, ja koulutus

tason noustessa todennäköisyys työllistyä 
nousee ja todennäköisyys työttömyyteen 
laskee. 

Koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet 
liittyvät näkövammaisilla pitkälti juuri digi
talisaatioon, joka edellyttää opiskelijalta var
sin hyviä tietotekniikka ja apuvälinetaitoja. 
Näkövammaisille opiskelijoille tietotekniset 
apuvälineet ovat sekä välttämättömiä että 
suureksi avuksi. Sähköiset oppimisympäris
töt mahdollistavat näkövammaisen itsenäi
sen opiskelun ja yhdenvertaiset toiminta
mahdollisuudet, jos sovellukset toteutetaan 
saavutettavina. 

Digitalisaatio on mahdollistanut näkövam
maisille tiedon ja viestinnän vallankumouk
sen. Vuonna 2017 näkövammaisille tehdys
tä haastattelututkimuksesta käy ilmi, että 
yhteinen kokemus kehityksen vaikutuksista 
työelämään on työn yleisen tuottavuuden 
lisääntyminen ja rutiinien nopeutuminen. 
Pidetään siis huoli siitä, että vallankumous 
jatkuu tulevaisuudessakin!       
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PÄIVYRI
syys-lokakuu

12.10.
Maailman näköpäivä

Aaltoyliopiston tutkijoiden kehittämä Macu
laserlämmityshoito perustuu silmänpohjan 
pigmenttisolukerroksen lämmittämiseen lä
hiinfrapunalaserilla. Tavoitteena on pysäyt
tää silmänpohjan ikärappeuman kehittymi
nen jo sen varhaisiin vaiheisiin ja estää sen 
eteneminen kuivaan tai kosteaan muotoon.

Hoitoja annetaan muutaman kuukauden 
välein, ja yksi hoitokerta kestää noin minuu
tin.

Laitetta testataan parhaillaan, ja tavoittee

Minulle ei ole räyhätty suoraan päin 
naamaa, mutta joskus ihmisten huono 

päivä voi purkautua minuun niin, että he 
mulkoilevat, tiuskivat tai ohittavat minut 

ahtaissa paikoissa. Toivoisin ihmisten 
kunnioittavan sitä, että joudun liikku

maan apuvälineillä.

CP-vammainen Salla Saukkoriipi 
Yle Uutisissa

na on, että se tulisi silmälääkäreille testikäyt
töön ensi vuoden aikana.

Lähes viidenneksellä maailman 200 mil
joonasta silmänpohjan ikärappeumaa sai
rastavasta ihmisestä sairaus etenee näölle 
haitalliseen myöhäiseen vaiheeseen. Silmän
pohjan ikärappeuman kosteaa muotoa voi
daan hoitaa lääkepistoksilla, mutta neljällä 
viidestä myöhäisvaiheen ikärappeuma on 
kuivaa muotoa, johon ei ole hoitoa.
(Lähde: Aalto-yliopisto)

IKÄRAPPEUMAAN KEHITTEILLÄ UUSI HOITOKEINO
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TULOSSA UUSIA EMOJEITA
Apple lanseeraa 59 uutta emojia. Uutuuslis
talla on muun muassa ruokaan, aktiviteettei
hin ja ihmisiin liittyviä emojeita.

Parisuhdetta merkitsevä emoji laajenee. 
Käyttäjät voivat valita vapaasti sukupuolten 
ja ihonvärien väliltä. Yhdistelmiä on 75.

Tulossa on myös uusia vammaisuuteen 
liittyviä emojeita, esimerkiksi opaskoira, 
pyörätuoli, proteesi, kuulolaite sekä keppiä 
käyttävä sokea henkilö. 

LEGOJEN RAKENNUSOHJEITA 
SAAVUTETTAVASTI
Lego on parantanut saavutettavuuttaan ja alkanut tarjota 
nettisivuillaan rakennelmien kokoamisohjeita tekstimuo
toisena. Näkövammaiset voivat kuunnella ohjeet sivuilta 
puheena tai lukea pistenäytöllä. Sivulta löytyy tällä het
kellä neljän Legopakkauksen kokoamisohjeet, ja lisää on 
tulossa.

Ohjeet löytyvät osoitteesta legoaudioinstructions.com.

RETINITIS-PÄIVÄÄ VIETETÄÄN 
TAMPEREELLA
Kansainvälistä retiniitikon päivää vietetään 
21.9. Tampereella Scandic Tampere City ho
tellissa. Tilaisuudessa jaetaan ajankohtaista 
tutkimustietoa Suomesta ja maailmalta. Li
säksi esillä on apuvälineitä.

Perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa 
sairastavia on Suomessa viitisen tuhatta. Pe
rinnöllisiin silmänpohjan rappeumiin kuuluu 
useita oireiltaan ja etenemiseltään vaihtele
via silmäsairauksia. 

Suomessa retinitissairauksia potevien 
oikeuksia valvoo vuonna 1973 perustettu 

Uusia eläinemojeita ovat laiskiainen ja 
oranki ja aktiviteetteja muun muassa lii
tovarjo sekä leija. Uusi naamaemoji kuvaa 
haukotusta.

Applen lisäksi uudet emojit tulevat myös 
Androidille hieman erinäköisinä.

Retina ry. Yhdistys myös edistää ja seuraa 
tutkimusta ja hoitoa ja toimii vertaistukea 
tarjoavana yhteisönä. 



6 9/2019

HAUSSA VUODEN VAPAAEHTOINEN 

tetaan Vapaaehtoisten päivänä 5.12.2019.  
Ehdotukset: www.kansalaisareena.fi/vapaa
ehtoinen

Musti ja Mirri 
Sivusto oli jaoteltu sel
keisiin osioihin.
Sokeana minua häm
mensivät nimeämättömät välilehdet, 
joille en keksinyt mitään käyttötar
koitusta. Lisäksi sivuilla oli paljon ku
via, joiden vaihtoehtoisiksi teksteiksi 
oli laitettu jotakin sen tapaista kuin: ” 
42/4ff4130b042faacf5d3e3916398e7b.
png”.  Ostoskorin löysi ainoastaan jos 
tiesi, että linkki on numero, joka kertoi 
montako tuotetta korissa on. Tuoteha
ku oli nopea ja yksinkertainen käyttää. 

Palstalla Airut arvioi verkkosivujen saavutettavuutta.

Verkon silmässä

Peten Koiratarvike 
Vaikka tälläkin sivustol
la oli samanlaiset väli
lehdet, ne oli loogisesti 
nimetty, joten myös ruudunlukuohjel
man käyttäjä tiesi, missä kulloinkin oli 
menossa. Kuvissa oli havainnolliset 
vaihtoehtoiset tekstit, lukuun otta
matta joitakin tuotehakusivulta löy
tyviä nimeämättömiä linkkejä, joista 
puheohjelma tiesi kertoa vain ”Linkki, 
linkki”. Paremmalla otsikoinnilla sivusto 
olisi vielä paljon selkeämpi ja ruudun
lukuohjelmallakin nopeampi käyttää. 

Kansalaisareena etsii henkilöä, joka esimer
killään inspiroi muita vapaaehtoistoimijoita. 
Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden 
ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. 

Vuoden vapaaehtoinen voi olla pitkän lin
jan vapaaehtoistoimija tai uusi tulokas. Hän 
voi olla kantava voima, kekseliäs kehittäjä 
tai ansioitunut ja aktiivinen vapaaehtoinen.  
Ehdotusaika päättyy 21.9.2019. 

Ehdotuksista suoritetaan yleisöäänestys 
30.9.–27.10. Raati valitsee Vuoden vapaaeh
toisen kymmenestä parhaasta. Tulos julkis

http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
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Netissä kerätään parhaillaan nimiä kansa-
laisaloitteeseen, joka vaatii vammaisasiain 
valtuutetun viran perustamista Suomeen. 
Onko viralle tarvetta?

N äkövammaisten liiton puheenjohtaja 
Sari Loijas vastaa:

Vammaisvaltuutetun viran perustaminen 
on noussut esiin aika ajoin, ensimmäisen 
kerran Valtakunnallisen vammaisneuvoston 
aloitteena 2000luvun alussa. Vahvimmin 
siitä keskusteltiin yhdenvertaisuuslakia uu
distettaessa. Vammaisten yhdenvertaisuut
ta ja syrjimättömyyttä koskevien asioiden 
seuranta ja valvonta haluttiin nivoa osaksi 
uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun viran 
hoitoa. Perusteluna todettiin muun muassa, 
että yhdenvertaisuusvaltuutettu voi puuttua 
moniperustaiseen syrjintään, jossa vammai
suus voi olla yhtenä osatekijänä. Valtuutettu 
voi puuttua myös selkeästi vain vammai
suuden perusteella tapahtuvaan syrjintään 
ja oikeuksien loukkauksiin. Tämän lisäksi 
perustettava Yhdenvertaisuus ja tasaarvo
lautakunta voi ottaa ratkaistavakseen syrjin
täepäilyyn liittyviä yksilöhakemuksia. Lauta
kunnan antamat ratkaisut ovat lainvoimaisia. 
Näin erillisen vammaisasiain valtuutetun vi
ran perustamista ei nähty tarpeelliseksi.

YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin 
myötä Suomeen perustettiin sopimuksen 
toimeenpanon edistämistä varten seuranta 
ja valvontamekanismi, joka on kolmitasoi
nen. 

Sopimuksen toimeenpanosta vastaa ul
koministeriön, sosiaali ja terveysministeriön 
sekä vammaisjärjestön edustajan muodosta
ma Focal Point, joka antaa YK:n vammaisten 
oikeuksien komitealle määräaikaisraportin 
sopimuksen toimeenpanoa koskien.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunnan tehtävänä puolestaan 
on seurata ja edistää sopimuksen toimeen
panoa. Neuvottelukunta laati yhteistyössä 
ministeriöiden ja muiden keskeisten viran
omaistahojen kanssa sopimuksen toimeen
panoa koskevan toimintaohjelman, jonka 
toteutumisen seurantakysely oli vammais
järjestöillä vastattavana noin vuosi sitten. 
Vane on myös järjestänyt valtakunnallisia ja 
alueellisia koulutustilaisuuksia YKsopimuk
sen toimeenpanon edistämiseksi. 

Kolmantena tahona sopimuksen seuranta
mekanismissa on eduskunnan Ihmisoikeus
keskuksen yhteydessä toimiva riippumaton 
toimielin, Vammaisten ihmisoikeuskomitea. 
Valtuuskunnan työjärjestyksen mukaan jaos
to voi tehdä esityksiä ja esittää näkemyksi
ään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ih
misoikeuskeskukselle siitä, miten ne voisivat 
kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpa
notehtävien hoitamista. Komitea voi myös 
esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsitel
täväksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin 
liittyviä kysymyksiä ja tehdä esityksiä val
tuuskunnan päätettäväksi. Vastavuoroisesti 
oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus voivat 
pyytää komitealta asiantuntijaapua heille 
kuuluvien vammaisyleissopimuksen täy
täntöönpanotehtävien hoitamiseksi. Myös 
eduskunnan oikeusasiamies valvoo omalta 
osaltaan vammaisten henkilöiden oikeuk
sien toteutumista.

En pidä todennäköisenä vammaisasiain 
valtuutetun viran perustamista nytkään, sillä 
se ei toisi uusia työkaluja oikeuksien toteutu
misen valvontaan. Mikään ei tietenkään estä 
aloitteen eteenpäin viemistä. Yllätyn iloises
ti, jos virka perustettaisiin.       

Tarvitaanko vammaisasiain valtuutettua?

Kysy asiantuntijalta
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Vammaistutkimus 
vakiinnuttanut jalansijansa
T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A  Aatu Komsi

nössä, Hisayo Katsui sanoo. 
Hänen mukaansa vammaistutkimuksen 

aihepiirit ovat myös monipuolistuneet.
– Osa suomalaisista tutkijoista tekee tut

kimustyötään myös Suomen ulkopuolella 
ja muiden oppiaineiden rajapinnassa eri 
tiedekunnissa, esimerkiksi ikääntymistutki
muksen, sosiaalityön tai erityispedagogiikan 
rajapinnassa.

Kiinnostus vammaistutkimukseen on kas
vamassa myös maailmalla. Suomen Vam
maistutkimuksen Seura on osa Pohjoismai
den vammaistutkimuksen seuraa, NNDR:ää, 
jonka viimeisimpään konferenssiin osallistui 

Vammaistutkimus on 
vakiinnuttanut jalansijaansa 
Suomessa. Myös maailmalla 
vammaistutkimus on 
nosteessa.

E lokuisessa Vammaistutkimuksen Seu
ran järjestämässä konferenssissa Hel

singissä kuultiin puheenvuoroja aiheista, 
jotka juuri nyt ovat keskiössä vammaistut
kimuksessa. Seminaarin pääpuhujat tulivat 
tällä kertaa Suomen lisäksi Japanista ja en
simmäistä kertaa mukana olivat myös kehi
tysvammaisten kansalaisjärjestön Me Itse 
ry:n jäsenet. 

– Suomalaisia vammaistutkijoita kiinnos
taa erityisesti YK:n vammaisten yleissopi
muksen täytäntöönpano, kertoo Helsingin 
yliopiston vammaistutkimuksen apulaispro
fessori Hisayo Katsui.

– Yleissopimuksen ratifioinnin myötä tuli 
esiin tiedon ja tutkimuksen tarve, joka edes
auttaa vammaistutkimuksen kasvua. Sopi
muksen täytäntöönpano Suomessa erilai
sissa yhteyksissä onkin mielestäni keskeistä. 
Tutkijat ovat kiinnostuneita vammaisten, 
etenkin syvästi kehitysvammaisten, osalli
suuteen ja toimijuuteen liittyvistä näkökul
mista ja siitä, miten niitä toteutetaan käytän

Vammaistutkimuksen apulais
professori Hisayo Katsui.
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jo yli 400 tutkijaa, mikä omalta osaltaan ker
too kiinnostuksen lisääntymisestä. 

Ruotsissa Terveyden, työelämän ja hyvin
voinnin laitos Forte myönsi vastikään neljäl
letoista vammaistutkimuksen alan tutkimus
hankkeelle yhteensä 5,3 miljoonaa euroa 
rahoitusta. 

– Olin mukana arviointikomiteassa, jonne 
tuli hakemuksia kymmenen kertaa enem
män kuin niitä myönnettiin. Ruotsi on täs
säkin asiassa edelläkävijä, kun se suuntaa 
vammaistutkimushankkeisiin reilusti talou
dellista tukea. Mutta myös pienemmällä 
volyymilla vammaistutkimus on lisääntynyt 
useissa maissa, Hisayo Katsui sanoo.

Jatko-opiskelijoita ja 
väitöskirjoja enemmän

Helsingin yliopistossa vammaistutkimuksen 
opetus käynnistyi valtiotieteellisessä tiede
kunnassa kuusi vuotta sitten. Alan opiskeli
joiden ja kurssien määrä on kasvanut pikku
hiljaa ja tällä hetkellä meneillään on kolme 
oppiaineen kurssia, joissa jokaisessa on noin 
20 opiskelijaa.

Lisäksi humanistisessa tiedekunnassa on 
kaksi vammaistutkimuksen kurssia, kasva
tustieteellisen puolella yksi ja sosiaalityön 

puolelle on tulossa ruotsinkielinen kurssi. 
Tänä syksynä alkavaan SOTEmaisteriohjel
maan kuuluu valinnaisena vammaistutki
muksen kurssi, johon terveysalan ja lääke
tieteen opiskelijat voivat osallistua.

– On vaikea sanoa varmasti, kuinka moni 
ottaa sivuaineeksi vammaistutkimuksen, 
mutta  kursseja on useita ja opiskelijoilla on 
mahdollisuus osallistua.

Hisayo Katsui kertoo, että hänellä on oh
jattavanaan jo yhdeksän jatkoopiskelijaa, 
joista viisi on aloittanut tämän ja viime vuo
den aikana. 

Vammaistutkimuksen päivien yhteydessä 
järjestetyssä jatkoopiskelijoille tarkoitetus
sa kesäkoulussa kartoitettiin, kuinka moni 
jatkoopiskelija tekee väitöskirjatyötä vam
maistutkimuksen alalla. 

– Määrä on hiukan yli 30. Monet vammais
tutkijat ovat nuoria, mikä on hyvä trendi ja 
haluankin panostaa heidän kasvattamiseen
sa. Tämä on myös Vammaistutkimuksen 
Seuran strateginen prioriteetti.     

Suomalaisia 
vammaistutkijoita 
kiinnostaa 
erityisesti YK:n 
vammaisten 
yleissopimuksen 
täytäntöönpano.

Suomen Vammaistutkimuksen 
Seura

Suomen Vammaistutkimuksen Seura 
on vuonna 2006 perustettu tieteellinen 
seura, joka edistää vammaistutkimusta 
Suomessa. Seurassa on jäseniä 60 ja sen 
puheenjohtaja on Hisayo Katsui.

Seura tukee, kokoaa ja tekee näkyväksi 
suomalaista monitieteistä vammaistutki
musta, osallistuu yhteiskuntapoliittiseen 
vammaisuutta koskevaan keskusteluun 
ja edistää vammaisten henkilöiden osal
lisuutta tieteessä.  

Seura myös järjestää vammaistutki
muksen seminaareja ja kesä ja talvikou
lua vammaistutkimuksen jatkoopiskeli
joille.



Ville Köö, 
juontaja pienestä 
pitäen
T E K S T I  Marianne Tenhami
K U V A T  Mikko Hiukka

Ville Köngäs on juontanut 
musiikkifestivaaleja 
kymmenen vuoden ajan. 
Radiojuontajan urasta 
haaveileva mies kehottaa 
kaikkia olemaan oma itsensä 
ja uskomaan unelmiinsa.

T orniolainen Ville Köngäs, 19, heitti 
ensimmäisen juontokeikkansa Sata
ma Open Air musiikkifestivaaleilla 

Kemissä kymmenenvuotiaana.
– Satama Open Airin suunnittelu ja toteu

tus kuului äitini tapahtumatuottajan opin
toihin ja oli hänen päättötyönsä. Vanhem
pani ilmoittivat minulle, että "sie tuut poika 
juontaa sinne", Ville Köönä tunnettu mies 
kertoo.

Juontaminen tuhansille ihmisille jännitti 

ensikertalaista, mutta nyt siihen on tullut 
jo rutiinia. Toisaalta pieni jännitys on hyvä 
juttu ennen juontokeikkoja. Jokakesäisen 
Satama Open Airin järjestää hänen vanhem
piensa omistama yritys Eventworks. Ville on 
tuttu näky festareilla, koska on juontanut ne 
kaikki.

Tänä kesänä hänen juontajaparinsa oli 
Radio Suomipopin Aamulypsyssäkin kuultu 
Ilkka Ihamäki. Esiintyjinä festareilla olivat 
muun muassa Apulanta, Popeda, Anssi Ke-
la, Neljä Ruusua, Pyhimys, Chisu ja Vesala.

Parasta on saada 
yleisö huutamaan

Kun Ville tietää festareiden esiintyjät, hän 
alkaa työstää spiikkejä kutakin esiintyjää aja
tellen. Satama Open Airissa Roope Salmi-
nen & Koirat yhtye huudettiin lavalle Who 
Let the Dogs Out biisin sanoin, joihin yleisö 
vastasi huutamalla "Who, who, who, who". 

Parasta juontamisessa Villen mukaan on
kin vastavuoroinen kommunikointi yleisön 
kanssa: saada yleisö huutamaan, kun se vas
taa juontajalle. Hän valmistautuu juontoihin 
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yhdessä perheystävän kanssa, joka toimii 
Villen avustajana myös festareilla muun 
muassa liikkumisessa.

– Mietimme juontoja yhdessä viikkoa en
nen keikkaa. Käsikirjoitan ne ja muokkaan 
omaan suuhuni sopiviksi, Ville selittää. 

Haastavinta sokealle juontajalle on mo
nien esiintyjien massiivinen tekniikka, minkä 
vuoksi hänen on turvatonta kävellä lavalla 
kaikenlaisten esteiden seassa. Joskus artistit 
eivät myöskään halua sisäänspiikkausta, sillä 
vaihtoajat ovat lyhyitä ja esiintyjät haluavat 
päästä lavalle nopeasti. 

Satama Open Airin lisäksi Ville on juonta
nut torniolaisissa Torandan Venetsialaisissa, 
joissa esiintyivät tänä kesänä muun muassa 
Eppu Normaali ja Lauri Tähkä sekä kemiläi
sessä nuorisotapahtumassa Summer Pop 
Up, joka on osa Easy Living Kemi tapahtu
maviikkoa ja jossa hänen oma viiden hen
gen bändinsä Umpimähkä on myös noussut 
esiintymislavalle. 

Umpimähkä soittaa coverkappaleita gen
renään Suomirock ja pop. Onpa mukana 
neljä omaakin biisiä, jotka Ville on sanoitta
nut ja bändiläiset sovittaneet: vauhdikasta 
Suomirockia edustava Teetä ja hunajaa, her
kät rakkauslaulut Soita kun kuulet tän biisin 
ja Rankkasateessa sekä unelmien toteutta
miseen kannustava Elämänroihu.

Menkää unelmianne kohti 
ja toteuttakaa ne

Ville kehottaa kaikkia toteuttamaan omat 
unelmansa. Hänen haaveensa on radio
juontajan työ.

– Menkää unelmianne kohti. Omalla asen
teella pääsee jo pitkälle. Näkövamma ei ole 
mikään este eikä välttämättä edes hidaste, 
hän kannustaa. 

Hän opiskelee näkövammaisten yleislin
jalla Ruotsinsuomalaisessa kansankorkea
koulussa Haaparannassa, jossa koulutusoh

jelmansa voi räätälöidä itse. Oppiaineinaan 
hänellä on radiojournalistiikka, äänitekniikka 
ja liikkumistaito.

Kokemusta radiotyöstäkin Villelle on jo 
kertynyt. 15vuotiaana hän oli kesätöissä Yle 
Perämeressä ja viiden vuoden ajan hän on 
ollut juontamassa torniolaisella Nuorisoka
nava Hertzilällä muun muassa Herqqubeba, 
Sikasaundi ja Miesten sauna ohjelmia.

– Olen pienestä asti kuunnellut monia 
radiokanavia ja kiinnittänyt huomiota radio
juontajien työhön. Ensikosketukseni radioon 
ja radiojuontamiseen sain Radio Novalta, 
missä Pertti Salovaara juonsi liikenneohjel
mia. Oli ihan mahtavaa, kun hän niissä liiken
neohjelmissa puhui Raahen murretta, mies 
muistelee. 

Ville kertoo kehittyneensä Hertzilällä 
kuunneltuaan ammattilaisten juontamista 
ja heidän neuvojaan. Huumorilla ja naurulla 
pärjätään kommellusten yli. Kerran kesken 
ohjelmaa Villen puhelin soi, mutta juonta
jakollega pelasti tilanteen tokaisemalla, että 
laitetaanpa seuraava biisi soimaan, että Ville 
voi vastata puhelimeen. Kun puhelu oli lop
punut ja mikrofoni taas päällä, puhelimen 
Talksruudunlukuohjelma alkoi vahingossa 
puhua, jolloin juontajakollegallakin oli po
kassa pitämistä. 

Lähetyksiä tehdään kahdestaan tai kol
mestaan juontajakollegojen kanssa. He hoi
tavat radiopöydän tekniikan ja Ville katsoo 
pistekirjoitusnäytöltään seuraavat soitetta
vat kappaleet. Tosin tietokoneen Jawsruu
dunlukuohjelma on silloin hiljennettävä. 

– On kiehtovaa saada meidän ilo ja hyvä 
fiilis tartutettua kuulijoihin, Ville toteaa. 

Vuonna 2015 hän voitti Radiofestivaalin 
nuorten sarjan itse kirjoittamallaan, ennak
koluuloja ja niitä vastaan taistelua käsitte
levällä monologillaan Elämä on taistelun 
arvoinen.

– Olit kuka olit, ole oma itsesi äläkä anna 
ennakkoluulojen häiritä, Ville sanoo.     
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Ville Köngäs opiskelee kansan
korkeakoulussa radiojournalis
tiikkaa ja äänitekniikkaa.



H elsingin yliopiston teologinen tiede
kunta syksy 1974. Vuosikurssimme 

fuksiporukkaan kuului kaksi sokeaa opiske
lijaa, Ojasen Mikko ja Tiiran Hannes, jotka 
osoittautuivat mitä mainioimmiksi seura
miehiksi. Kummankin ympärille muodostui 
aina iso kurssikaverijoukko, kun haluttiin 
kuulla hauskoja sattumuksia ja teräviä kom
mentteja. Kuulolla oli usein myös Vihisen 
Pirjo, jonka sukunimi muuttui sittemmin 
Tiiraksi.

Hanskin kanssa naureskelimme sitä, miten 
samanlaiset nimet meillä on: Toinen on Han
nes Ilmari Tiira, toinen Hannu Ilmari Kiuru, 
molemmat syntyneet vuonna 1955. Opis
kelun alussa kuuluimme samaan seurakun

taankin, Tapiolaan. 40 vuotta myöhemmin 
tuli vielä yksi yhteinen tekijä lisää, kun myös 
minä aloin käyttää näkövammaisten valkois
ta keppiä.

Mikosta, Pirjosta ja minusta tuli vain pap
peja, mutta Hanneksesta tuli paljon muuta
kin: tietokirjailija, sanaseppo ja lintumies.

Hannes oli erittäin aktiivinen Facebookis
sa, jossa hän kertoi avoimesti kuulumisiaan 
ja jossa kaikki hänen päivityksensä olivat jul
kisia. Selasin Hanneksen päivityksiä kuluvan 
vuoden osalta. Aloitin kohdasta 1.1.2019. Sii
nä hän iloitsee, että nyt alkoi se vuosi, jona 
Pirjo jää eläkkeelle. Pala nousee kurkkuuni, 
kun Hannes kirjoittaa: ”Ihminen päättää, 
Jumala säätää, mutta ellei kumpikaan lähiai

Hannes Tiira keräilee lintujen 
ääniä 2000luvun alussa.

Hannes Tiiran muistolle
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koina kuole, vedämme takataskusta matkali
put Wieniin ja Kuusamoon”.

Kuolema oli jo tässä vaiheessa saanut 
Hanneksesta vahvan otteen. Vaikka lääkä
reitten, lääkkeitten ja sairaalassaolojaksojen 
avulla yritettiin kuolemaa pitää loitolla, alkoi 
potilaallekin kesän korvilla käydä selväksi, 
että kyse on vain viivytystaistelusta. Hanski 
kuitenkin toivoi elävänsä vielä vuoden, pa
ri. Sairaalassa Hannes laski, kuinka monta 
linturetkipäivää hän lasarettireissujen takia 
menetti.

Tammikuussa Hannes oli vielä toiveikas 
uusimman kirjansa Hurtasta Porthaniin 
kustantajan mahdollisesta löytymisestä. 20. 
kesäkuuta tärppäsi, kun Warelia Sastamalas
ta halusi kustantaa kirjan, joka ilmestyy siis 
postuumisti. Minulla oli muuten ilo ja kunnia 
saada arvostella hänen ensimmäinen kirjan
sa Säteitä pimeässä: sokean papin muistel
mia vuonna 1982.

23. tammikuuta Hanski summasi elämään
sä Facebookissa: ”Lapsuuteni haave: Päästä 
pois sokeainkoulusta. Nuoruuteni haaveet: 
Valkolakki, tyttöystävä, itsenäinen elämä 
omassa kodissa. Miehuuteni haaveet: Kir
joittaa kirja ja tavata aniharvinainen lintu. 
Pääsin oppikouluun sokkolasta, sain tyttöys
tävän, ihana vaimo mulla on ollut 40 vuotta, 
oma koti yhtä kauan. 21 kirjaakin olen kirjoit
tanut ja ollut löytämässä Euroopan toisen 
siperiankurpan. Jäljellä on enää yksi haave: 
Jumala, anna minun kuolla jollain lempeäm
mällä tavalla kuin oli vähällä käydä lokakuun 
3. päivän vastaisena yönä 2018."

22. maaliskuuta Hannes toteaa, miten 
lääkäri kertoi hänen tilanteestaan vertaus
kuvan avulla: ”Sinä olet kuin hiipuva hiillos, 
kommentoi hän. Tulin ensin surulliseksi, hie
man syvemmältä rouhittuani onnelliseksi. 
Saisinpa ollakin hiipuva hiillos, joka hiljaa 
heikkenee, kunnes viimeisen liekin, sen hen
non ja haikean, sammuttua kuolee pois. Ei 
enää tuskia eikä tämän maailman raastavaa 

melua. Lähtö toiseen todellisuuteen kuin 
portista. Mielenkiintoista nähdä, mitä sen 
takana on.”

19. elokuuta kello 18.09 voipunut lintu
mies jaksaa vielä vitsailla sukunimestään:

”Seppälän Tapio kertoi minun olevan 
tunnettu mies ulkosaaristossakin. Tunnettu 
ja vaarallisena pidetty. Oli kas nähnyt Kylmä
pihlajassa, se Seppälä laudanpätkän, jossa 
luki TIIRAVAARA. Itse olen tuon vaaran käy
tännössä kokenutkin. Kalajoen Letonnokas
sa lapintiira nokkaisi ohimooni reiän. Suku 
on pahin, totesin silloin filosofisesti”.

Hannes kuoli 19. ja 20.8. välisenä yönä.
Kun Hannes sai viimeiseksi jääneen kir

jansa kustantajan Sastamalasta, lienee pai
kallaan minunkin jättää viimeinen terveh
dykseni Tiiran Hannekselle sanoilla, jotka on 
kirjoitettu Sastamalan Pyhän Marian kirkossa 
säilyneitten keskiaikaisten ruumispaarien 
perälaudassa. Teksti kuuluu: Tänään minä, 
huomenna sinä, hautaan kannetaan. 

Hanskille hyvää matkaa,
Ruttopuiston rovasti Hannu Kiuru

Teksti on tiivistelmä blogitekstistä, joka löytyy 
Kotimaa24-sivustolta: www.kotimaa24.fi/
blogit/kurssikaverini-hannes-tiiran-muistol-
le-tanaan-mina-huomenna-sina/

KIITOS HANNES
Hannes Tiira ehti toimia Näkövammais
ten Airuen avustajana vuosikymmenten 
ajan. Viimeisimpänä Tiira toimitti lehden 
suosittua tietovisaa, joka alun alkaen il
mestyi nimellä Tiiran tietovisa.

Airut kiittää ja jää kaipaamaan Hannes 
Tiiran huumorintajuista ja inhimillistä 
persoonaa ja laajaa yleissivistystä, joka 
ilahdutti sekä toimitusta että lukijoita.
Marika Mäkinen
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Työuupumus 
uhkaa yhä 
useampaa
Työuupumus alkaa jo olla suomalaisten uusi kansantauti. 
Loppuunpalaminen uhkaa erityisesti, jos töissä on ponnisteltava 
hiipuvan näön kanssa tai kokonaan ilman näköä. 

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

T yöterveyslaitoksen teettämän tutki
muksen mukaan Suomessa neljän
nes työntekijöistä kokee työstressiä. 

Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluissa 
on myös huomattu, että näkövammaisten 
uupuminen on yhä tavallisempaa.

– Työssä jaksamiseen ja työssä jatkami
seen liittyvät asiakastapaukset ovat lisään
tyneet, samoin työsyrjintäepäilyt ja todetut 
syrjintätapaukset. Syrjintä ja kiusaaminen 
aiheuttavat myös uupumista, vahvistaa Nä
kövammaisten liiton Työelämäpalveluiden 
päällikkö Taru Tammi.

Ilmiö on mielenkiintoinen, sillä samanai
kaisesti työuupumuksen yleistymisen kans
sa vapaaajan määrä on lisääntynyt. Töissä 
ollaan vähemmän kuin muutama vuosikym
men sitten, mutta uupuminen vain jatkaa 
kasvuaan. Mitä oikein on tapahtunut?

Kaksinkertainen kuormitus

– Yksi syy voi olla, että vapaaajan ja työn 
välinen tila on hämärtynyt. Vapaaaikana 
luetaan työsähköposteja ja seurataan oman 
alan somea, sanoo työelämän digitalisaatio
asiantuntija Ville Lamminen Työelämäpal
veluista.

Hänen mukaansa nykyisessä työelämäs
sä myös sosiaalisia taitoja painotetaan yhä 
enemmän. Työelämä haluaa ”hyviä tyyp
pejä”, joiden pitäisi osata somettaa ja olla 
ulospäin suuntautuneita, vaikka läheskään 
kaikille se ei ole luontaista.

Myös kaikenlainen kilpailu on koventunut. 
Teknologiat kehittyvät ja aallonharjalla pysy
minen on vaikeaa. Näkövammaisten apuväli
neet laahaavat kehittyvän informaatiotekno
logian jäljessä ja käyttöliittymät muuttuvat 
visuaalisemmiksi.

Tähän päälle näkövammaisilla tulee kaikis
ta edellä mainituista haasteista selviäminen 
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ilman näköä.
– Lisäksi näkövammaisilla työelämässä 

pärjäämisessä korostuvat ittaitojen rinnal
la myös omien apuvälineiden käyttötaidot, 
Lamminen sanoo.

Taru Tammen mukaan ihmiset eivät tule 
ajatelleeksi, että näkövammaisella työnteki
jällä ja yrittäjällä on samat kuormitustekijät 
kuin muillakin samassa työssä ja sen lisäksi 
näkövammaan liittyvät ongelmat ratkaista
vina.

Sairauslomalta eläkkeelle

Etenkin henkilöillä, joilla on etenevä silmä
sairaus, on usein riski uupua.

– Näkötilanne heikkenee ja työssä tapah
tuu muutoksia, mutta he sinnittelevät. Eräs 
asiakas sanoi, että aina illalla hän päätti vara
ta ajan työterveyslääkärille ja ottaa yhteyttä 
liiton Työelämäpalveluihin, mutta aamulla 
taas työpäivän lähdettyä käyntiin asia unoh
tui, kertoo Taru Tammi.

Hänen mukaansa päivän mittaan kertyy 
monia pieniä kuormittavia asioita, jotka tois
tuessaan muuttuvat vähitellen kuin normaa
litilaksi.

– Kuormitus kuitenkin lisääntyy koko ajan, 
Tammi sanoo.

Hän kertoo, että jotkut kuormittuneet 
nukkuvat pari tuntia työpäivän jälkeen ja 
melkeinpä lauantaitkin. Samalla he ihmet
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televät, miksi ovat niin väsyneitä eivätkä 
palaudu, mutta eivät tunnista sen johtuvan 
näkemiseen liittyvästä kuormituksesta.

Usein uupuminen tuleekin esiin vasta, kun 
henkilö joutuu jäämään pitkälle sairauslo
malle näkemisen ongelmien, masennuksen 
tai kuormituksesta seuranneiden kipujen 
takia. Väsymisen ohella perhesuhteetkin ra
sittuvat.

– Kun taantuma ja lamaaikoina työpai
koilla on irtisanomisten uhkat, näkövam
maiset työntekijät uskaltavat puhua ongel
mistaan ja uupumisesta työterveyshuollossa 
tai missään vielä vähemmän. Näin tilanteet 
saattavat edetä totaalisiin loppuunpalami
siin, Tammi sanoo.

Saattaa myös käydä niin, että pitkien sai
rauslomien jälkeen ei enää palata työhön. 
Henkilö haluaa jäädä eläkkeelle, vaikka työ
kykyä olisi vielä jäljellä.

Yrittäjä yksin vastuussa

Työelämäpalveluiden yrittäjyysneuvoja 
Jaana Argillander kertoo, että yrittäjillä 
uupumusoireita tuo usein nimenomaan vä
hitellen heikentyvän näkökyvyn aiheuttama 
henkinen kuormitus, kun esimerkiksi autoa 
ei pysty enää pimeällä ajamaan ja tietoko
neella työskentely on hidastunut.

– Henkilö on huolissaan siitä, miten yritys
toimintaa voi hoitaa jatkossa näön entises
tään heikentyessä.

Etenkin yksinyrittäjiä kuormittaa, että he 
joutuvat vastaamaan kaikesta itse. Yrittäjyy
teen liittyvät asiat ja varsinainen tuotteiden 
ja palveluiden myynti vievät aikaa, mutta 
myös esimerkiksi näkövammaisena liikkumi
nen paikasta toiseen, avustajien rekrytoinnit 
sekä perehdyttäminen ja digiympäristössä 
apuvälineillä toimiminen vaatii aikaa ja osaa
mista.

– Päivistä tulee helposti pitkiä, mikä voi 
uuvuttaa, Argillander toteaa.    

STOP TYÖUUPUMUKSELLE!
Näkövammaisten liiton kuntoutuksessa 
on kehitetty kurssi Stop työuupumukselle, 
jonka avulla pyritään tukemaan näkövam
maisen tai näköongelmaisen henkilön 
työssä jaksamista. 

 Myös Näkövammaisten liiton työelä
mäpalvelut tarjoaa ratkaisuja ja tukea 
näkövammaisille ja näköongelmaisille sil
loin, kun kysymys on esimerkiksi työssä 
jaksamisesta, työhyvinvoinnista, amma
tinvaihtoon ja valintaan liittyvistä vaih
toehdoista tai vaikkapa työhön liittyvistä 
apuvälineistä ja mukautuksista. Tavoittee
na on, että näkövammaisten pysyisivät 
avoimilla työmarkkinoilla yhdenvertaisesti 
muiden kanssa.

Stop työuupumukselle kurssille voivat 
hakea koko maasta pääosin näönvaraisin 
tekniikoin sekä sokeain tekniikoin työs
sään toimivat henkilöt.  Kurssin ensim
mäinen jakso on 9.–13.12.2019 ja jatko 
28.–29.2.2020. Haku päättyy 25.10.2019. 

Lisätietoa kurssista löytyy osoitteesta 
www.nkl.fi/stoptyouupumukselle



A irut 8:ssa oli autoveroa koskeva kysy
mys, jonka vastaus oli puutteellinen. 

Tässä vielä täydennystä vastaukseen:
Päätöksen autoveron palauttamisesta voi 

hakea myös ennakkoon. Ennakkopäätös 
ei sido ostamaan autoa eikä tiettyyn auto
merkkiin. Henkilö saa vain varmuuden veron 
tai sen osan takaisinsaamisesta. Myönteisen 
ennakkopäätöksen kanssa auto on helppo 
mennä ostamaan. Veron tai sen osan saa he
ti autoliikkeestä, joka hoitaa rahan itselleen.

Auto voi olla miten hintava tahansa ja au
tovero sen mukana hyvinkin suuri.  Palautus
ta normaalivaihteisesta autosta saa enimmil
lään 3750 euroa. 

Invalidi voi saada joko kokonaan tai osit
tain autoveron takaisin omaan käyttöönsä 

tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään 
Suomessa hänen omistukseensa. Palautusta 
voi saada autoverolain 51 pykälän perusteel
la seuraavissa tapauksissa:

Henkilön liikunta tai näkövammasta ai
heutuva pysyvä haittaaste on vähintään 80 
prosenttia, ja auto tulee hänen henkilökoh
taiseen käyttöönsä. Liikuntavammalla tarkoi
tetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.

Henkilön invaliditeetista aiheutuva pysy
vä haittaaste on vähintään 60 prosenttia, ja 
ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen 
tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai am
mattiinsa valmistumista varten tapahtuvan 
opiskelunsa vuoksi.

Laura Tolkkinen, sosiaaliturvapäällikkö, NKL

www.apuvaline.info  
#apuvälinemessut #apuväline19

Apuvälineet liikkumiseen, 
kotiin, kommunikointiin ja 
hoitotyöhön

7.-9.11. TAMPERE

Toimintakyky ja apuvälineiden tarve on yksilöllinen. 
Apuvälinemessut tarjoaa tietoa, tuotteita ja 
ratkaisuja sekä ammattilaisten että kuluttajien 
näkökulmasta. 
Samaan aikaan järjestettävässä Liikuntamaassa 
pääsee tutustumaan kymmeniin eri 
vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan lajeihin ja 
harrastusmahdollisuuksiin.
Apuvälinemessut 7.-9.11. 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Näkövammaiskortilla veloituksetta.

OsalliSEKSI-korttelissa
teemoina osallisuus ja 

seksuaalisuus

Esteetön matkailu 
yhteistyössä 

Palmuasema-blogi

Uusi teema:
Robotiikka & 
Teknologia

Kuva: Näkövam
m

aisten liitto

Kuva: Kehitysvam
m

aisten Palvelusäätiö

Messut järjestää: Yhteistyössä:

Lisäys Kysy asiantuntijalta -vastaukseen
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Sokea vaeltaja 
seikkailee rotkossa
T E K S T I  J A  K U V A T  Teemu Kuusisto

Eräs mieleenpainuvimmista matkakokemuksistani sattui 
pari vuotta sitten Kreetalla. Netin suositusten perusteella 
vaelluskohteekseni valikoitui Diktamo-rotko, jonka 
vaikeusasteeksi kerrottiin epämääräinen 3/10 ja kestoksi kolme 
tuntia.

Rotkon vaikeimmassa kohdassa oli 
usean metrin korkuisia lohkareita.
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Edellisen päivän 2/10vaikeusasteella 
mainostettu rennohko reissu Katholi

korannalle loi odotuksia leppoisasta käve
lyretkestä.

Emme ole puolisoni kanssa kovin aamu
virkkuja ja lähdimmekin matkaan hitaanpuo
leisesti leipomon sekä jääkahvien kautta. 
Ylämäkeen on helpompi edetä ja varsinkin 
ilman näköaistia, sillä alas tullessa joutuu jar
ruttelemaan jokaista tuntemattomaan suun
tautuvaa askelta. Siispä suuntasimme autolla 
rotkon yläpäähän paikallisten pyörittämälle 
tavernalle, jossa suunnitelmamme selitet
tyämme saimme vastaamme kreikankielisen 
puhetulvan, kellon osoittelua ja mahdollises
ti hieman huolestuneita katseita.

Parhaan ymmärryksemme mukaan meil
le koetettiin kertoa, ettei aika riitä rotkon 
kulkemiseen molempiin suuntiin. Tarkoituk
semme olikin kulkea vain ylös. Kielimuurin 
aiheuttamilta vaikeuksilta meidät pelasti 
onnekkaasti ohi ajava taksi, joka kyyditsi 
meidät rotkon alapäähän.

Kivikosta lohkareiksi

Aloitimme jalkapatikan tietysti valitsemalla 
juuri sen väärän ojan, jota hetken seurat
tuamme virheemme oli ilmeinen. Pienen 
etsiskelyn jälkeen oikea uoma löytyi.

Alkuun maaston peitti juuri ärsyttävän ko
koinen kivikko, ja saimme väistellä lätäköitä 
edellisen päivän sateiden jäljiltä. Hiljalleen 
tuosta ojanpahasesta alkoi kasvaa yhä suu
rempi ja samoin kävi kivien.

Nautimme rennosta etenemisestä ja py
sähdyimme mukavalle kiviröykkiölle kiireet
tömästi lounastamaan tuoreita leipomoeväi
tä.

Tunnin vaellettuamme kohtasimme en
simmäiset vastaantulijat, jotka kertoivat 
luovuttaneensa ja palaavansa takaisin. Kuu
lemamme merkitys alkoi hiljalleen selvitä, 
kun kivikko muuttui yhä vain suuremmiksi 

lohkareiksi, kulkureitti kiemurteli yhä enem
män rotkon laidasta toiseen ja kauempana 
rotkon seinämät kohosivat korkeuksiin luo
den kokemisen arvoisen akustiikan. 

Vaellus tapahtui yhtä paljon käsien kuin 
jalkojenkin avulla ja lopulta lohkareiden yli 
piti kiivetä. Eräästä kohdasta kiskoin puo
lisoni ylös kiivettyäni itse edeltä. Sattuipa 
matkalle yksi kunnon vesiestekin, jossa reitti 
kulki kyyryssä kahden kalliolohkareen alta 
pitkin liukkaita kiviä yli lätäkön, johon keppi 
upposi kädensijaa myöten.

Valkoinen keppi hyvä apu

Iltapäivä oli jo kääntymässä illaksi, kun vas
taan tuli toinen pariskunta, joka kauhuissaan 
kyseli matkan pituutta alas. Kerrottuamme, 
että enää puolitoista tuntia, saimme vasta
palveluksena kuulla heidän tehneen matkaa 
jo viisi tuntia.

Todellinen syy kellon osoittelulle alkoi hil
jalleen valjeta, kun päivä alkoi vääjäämättä 
kääntyä illaksi. Totesin, ettei tässä mitään 
hätää kuitenkaan ole. Kun suunta on vain 
ylöspäin, valon loppuessa vaihdetaan vain 
opasta. Taskulamppukin löytyi varusteista.

Alkumatkasta urakka vaikutti tekemättö
mältä, mutta matkan edetessä homman juo
nesta sai kiinni. Jaloissa oli kuitenkin sokean 
vaeltajan ehdoton ykkösvaruste – tukevat 
nilkkoja suojaavat vaelluskengät.

Virtaavalla vedellä oli selkeästi ollut iso 
rooli maaston muokkaamisessa. Kivet olivat 
sileäksi hioutuneita, eikä paikalliselle ilmas
tolle tyypillisestä piikkikasvillisuudesta ollut 
harmia.

Virtaavan veden noudattelemat lainalai
suudet näkyivät maaston puolelta toiselle 
aaltoilevassa reitissä lohkareineen ja veden 
tulosuuntaan kaventuvine rakoineen sekä 
ajoittaisine tasaisine kohtineen. Maasto tar
josi haastetta mutta myös tervetullutta tois
toa ja ennustettavuutta.
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Puolisoni kulki edellä ja itse seurasin pe
rässä huitoen valkoisella kepillä etsien estei
tä ja välillä tukevia jalansijoja. Keppi on myös 
hyvä apu peräkkäin kulkemiseen. Äänen 
perässä voi toki suunnistaa, mutta kepin vä
littämät liikkeet kertovat edessä odottavasta 
maastosta.

Suosittelen tosin hankkimaan oikeat vael
lussauvat, sillä niihin voi myös tukeutua. 
Sauvojen kannattaa olla mahdollisimman 
kevyet, jotta niitä jaksaa heilutella ahkerasti 
ympäriinsä.

Koko keho pelissä

Etenkin puolisoni paniikkikerroin oli jo sel
västi koholla ja vauhtimme kiihtynyt, kun 
näimme vihdoin kyltin. Toiveikkaina lähem
mäs riennettyämme huomasimme, ettei se 

ollutkaan rotkon päätepiste vaan puoliväli. 
Mitä ilmeisimmin internetistä löytynyt ai
kaarvio olikin paikallisen armeijan väen kel
lottama pikasuoritus.

Jännitys tiivistyi ja vauhti kiihtyi. Maas
to noudatteli edelleen samoja kaavoja 
muuttuen hiljalleen taas isoista lohkareista 
pienempiin. Rotkon seinämät madaltuivat 
kilpaa laskevan auringon kanssa, eikä hä
märtyvässä valossa ohitettu vuohen raato
kaan ollut omiaan optimismin säilyttämises
sä.

Juomavesikin pääsi loppumaan kuin en
sikertalaisilta konsanaan ja ilmassa alkoi olla 
urheilusuorituksen tuntua.

Opasta ei kuitenkaan lopulta tarvinnut 
vaihtaa. Löysimme tiemme takaisin taver
naan melkein pimeässä. Kylmä palkintokokis 
maistui ansaitulle ja tavernan väki oli silmin 

Diktamon vaellukselle sattui 
myös vesiesteitä. 
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Rotkon seinämät 
madaltuivat 
kilpaa laskevan 
auringon kanssa, 
eikä hämärtyvässä 
valossa ohitettu 
vuohen raatokaan 
ollut omiaan 
optimismin 
säilyttämisessä.

Diktamorotko on kaunis mutta 
vaativa vaelluskohde. 

Diktamo-rotko sopii  
liikunnalliselle 

Kreetalla on useita vaelluskelpoisia rotko
ja, joiden vaativuustaso vaihtelee help
pokulkuisesta vaativaan.

Diktamo sijaitsee parinkymmenen kilo
metrin päässä Hanian kaupungista ja 6–7 
kilometriä Kalivesin kylästä.

Rotko on suhteellisen vaikeakulkuinen 
ja sopii liikunnallisille vaeltajille, jotka ky
kenevät nousemaan parimetristen kallio
tasanteiden päälle käsin tukemalla. 

Diktamon vaellus vaatii hyvät varus
teet ja vaelluskengät, koska jalkansa lou
kannut ei pääse rotkosta pois helposti, 
eikä kantamalla siirto ole monin kohdin 
edes mahdollista. 

nähden vaikuttunut urakastamme jo pelkän 
ajan puitteissa puhumattakaan siitä, että 
hoidin homman täysin ilman näköaistia. 

Varustautumisen puutteellisuudesta ja 
etukäteistietojen harhaanjohtavuudesta 
huolimatta, tai myös juuri siksi, kokemus oli 
unohtumaton. Tällaisesta vaeltamisesta it
selle teki erityisen mielekästä se, että reitti 
ei ollut mikään tylsä polku paksupohjaisten 
kenkien alla, vaan kädet ja koko keho olivat 
kokonaisvaltaisesti pelissä. Reitti kulki yhtä 
lailla käsieni alla. Haastetta riitti ja niin myös 
jännitystä – isoja lohkareita, kivien välisiä ra
koja ja tasapainoilua, mutta silti ennustetta
via haasteita. Siispä haluaisin rohkaista mui
takin kokeilemaan vaellusta mutta pitämään 
mielessään seuraavat vinkit: hyvät, tukevat 
kengät, kevyet vaellussauvat, runsaasti aikaa 
sekä mieluusti virtaavan veden muokkaama 
ja silottama maasto.     
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Karttani on kokonainen

Kartalla

T E K S T I  Tytti Matsinen 

O len seikkaillut elämästäni valtaosan eri
koissairaanhoidon sokkeloissa. Ensin 

vanhemmistani ja sittemmin myös minusta 
on tullut erinomainen kartanlukija usein yli
opistollisten sairaaloiden silmäklinikoiden 
sokkeloihin sekä fyysisten tilojen että toi
mintakulttuurien osalta.

Viime vuosina olen kuitenkin päätynyt 
myös muutaman muun erikoissairaanhoi
don yksikön kantaasiakkaaksi ja kartanlu
kutaitoni on muuttunut kovin vajavaiseksi. 
Yhdellä poliklinikalla saa sekunneissa puhe
linyhteyden kokeneeseen ammattilaiseen, 
joka antaa rauhoittavat hoitoohjeet ja as
kelmerkit kartan reunaalueiden jo häämöt
täessä. Toisella taas on ensin navigoitava 
puhelinvastaajasokkelon lävitse kuin lapsuu
teni televisiopeleissä: paina 1 ja sitten risuai
ta. Risukkoa totisesti riittää. Hoitopolkuani 
varten olen saanut varsin eriparisia karttoja, 
joiden liittäminen yhteen on sula mahdotto
muus.

Myös lääkäreille minä olen kartta, josta 
voi lukea niin ojat kuin penkereetkin, tai
mista suuriksi kasvaneet kuuset, jyrkänteen 
reunat ja merkityt reitit. Erikoissairaanhoi
dolle näyttää kuitenkin olevan tyypillistä 
se, että kartanlukijat ovat erikoistuneet niin 
pitkälle, että vain aniharva osaa lukea ko
ko karttaa ja suurin osa keskittyy johonkin 
yksityiskohtaan. Yksi lääkäri näkee pelkkiä 
siirtolohkareita, toinen lehtimetsää, kolmas 
tuntee vesistöt ja yksi ei poikkea merkityiltä 
poluilta. Naapurikartturin erityisosaamiseen 
ei haluta ottaa kantaa eikä ketään kiinnosta 
se, millainen kokonaisuus kartasta muodos
tuu. On niin valitettavaa, että tähän karttaan 
on merkitty niin paljon muutakin kuin pel
kät kivenmurikat tai pöpeliköt!

Elämme kaikenlaisen paikannusteknolo
gian kultaaikaa. Ihminen osaa lentää kuu
hun ja kuka vain voi navigoida lähes minne 
vain pelkkä hakukoneen reittisovellus apu
naan. Mutta yksi meiltä puuttuu: terveys
palveluviidakon reittiopas. En kaipaa niin
kään kirjallista opasta tai käyttöohjetta kuin 
fyysistä ihmistä, sellaista joka iloisen kyltin 
kanssa tallaisi edelläni sitä polkua, jota minä 
ja hoitohenkilökunta kuljemme ja risteysten 
kohdalla kuuluvalla äänellä kajauttaisi, mihin 
suuntaan jatketaan. Sellaista reittiopasta, jo
ka järjestäisi kaikille karttani kanssa painis
keleville yhteisen evästauon, jonka aikana 
voisimme puhua siitä, miten pääsemme par
haiten perille, vaikka on lohkareita kierrettä
vänä ja jyrkänteen reunoja horjuttavana. 

Karttani on kokonainen. Mutta ei ole mi
nun tehtäväni olla kartta ja kartanlukija yhtä 
aikaa, vaan terveydenhuollon tehtävä on 
vastata reittioppaista ja suunnistusvalmen
nuksesta. Hyvä hoito ja kattava kartanluku 
on tiimityötä, ei yksilösuoritus.

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

9/2019
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Kokoukset

Pohjanmaan 
Näkövammaiset ry:n 
syyskokous 6.11.2019

Pohjanmaan Näkövammaiset 
ry:n sääntömääräinen syys
kokous pidetään ke 6.11.2019 
klo 11.00 Seinäjoella Ruusu
lassa (Ruusukatu 22, 60200 
Seinäjoki). Kokouksessa käsi
tellään yhdistyksen sääntö
jen kokoukselle määräämät 
asiat.

Kokouksen jälkeen yhdistys 
tarjoaa joulupuuron ja kahvit, 
jota varten ilmoittautumiset 
toimistolle ma 21.10. mennes
sä puh. 045 612 5122 tai säh
köpostitse jasenasiat@poh
janmaannakovammaiset.fi. 
Muista mainita erityisruoka
valio.

Tervetuloa! 
Hallitus

Tapahtumat

Kirjailijavieraana Tuija 
Lehtinen 17.9. 

Marianne Tenhami haastatte
lee kirjailija Tuija Lehtistä (s. 
1954) ti 17.9.2019 klo 17.30
19.30 Iiriskeskuksen Valoti
lassa. Vierailu nettiradioi
daan. 

Tuija Lehtinen kirjoittaa se
kä aikuisille että nuorisolle. 
Hänen kertojanotteensa on 
optimistinen ja valoisa, ja hän 

lut omakustanteisesti Onne
lan taksojen mukaan. Yksi
tyiskohtaisempaa tietoa hin
noista ja ohjelmasta myö
hemmin Airuen verkkosivuil
la, postirobotin keskuste
lualueilla ja yhdistyksen 
jäsenkirjeessä.

Seminaari alkaa la 26.10. n. 
klo 14 ja päättyy su n. klo 
15.30 yhdistyksen tarjoamiin 
kahveihin.  

Sydämellisesti tervetuloa 
mukaan! 

Suomen Sokeat ry:n 
hallitus  

Retina Day Tampereella 
21.9.2019

Kansainvälisen retiniitikon 
päivän tapahtuma Retina 
Day järjestetään la 21.9. Scan
dic Tampere City hotellissa 
rautatieasemaa vastapäätä, 
Hämeenkatu 1 (käynti Rauta
tienkadun puolelta). Kutsum
me mukaan retiniitikoita, hei
dän läheisiään, silmäsairauk
sien ammattilaisia ja kaikkia 
asiasta kiinnostuneita! Ko
kous ja näyttelytilat ovat es
teettömät ja sijaitsevat katu
tasossa. Salissa on induktio
silmukka. 

Apuvälinenäyttely ja tuote
tori avautuvat klo 10. Luen
not klo 1115 lähetetään suo
rana nettiradion kautta ht
tp://radio.nkl.fi:8000/retina.
mp3.m3u. Puhujina prof. 
Hannu Uusitalo, dos. Kristiina 
Avela ja prof. Heli Skottman. 

kuvaa nuorten nykytodelli
suutta irtonaisen rennosti ja 
humoristisesti. Viihdyttävän 
pinnan alla on kirkasta ja te
rävää oivallusta elämästä ja 
ihmissuhteista. Lehtinen on 
ajanut aktiivisesti kirjallisuu
den ja kirjailijoiden asiaa. Tui
ja Lehtinen on saanut muun 
muassa nuortenkirjallisuu
den valtionpalkinnon vuon
na 1988, Kaarina Helakisakir
jallisuuspalkinnon 2002 ja To
peliuspalkinnon 2006.

Kirjailijavierailun osallistu
mismaksu 5 euroa sisältää 
kahvitarjoilun. Näkövam
maisten Kirjastoyhdistyksen 
jäsenet osallistuvat vierailuun 
veloituksetta. Ilmoittaudu 
kirjailijavierailuun 16.9. men
nessä sähköpostitse osoittee
seen osallistun@kulttuuripal
velu.fi 

Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry ja 
Näkövammaisten 
Kirjastoyhdistys ry 

Kuuntele ja Kosketa 
-seminaari lokakuussa

Perinteinen Suomen Sokeat 
ry:n seminaari Kuuntele ja 
Kosketa järjestetään Majata
lo Onnelassa Tuusulassa 26.
27.10.2019 (huomaa viikon
päivät lasu). Seminaari on 
tarkoitettu kaikille kiinnostu
neille, sekä näkeville että nä
kövammaisille. 

Seminaarin ohjelma on 
maksuton. Majoitus ja ruokai
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Apurahoja

Suomen 
Näkövammaissäätiön 
apurahoja haettavana

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

Hakemuksesta tulee ilmetä:
 hakijan esittely ja yhteys

tiedot sekä pankkitilin nume
ro IBANkoodin muodossa 
(myös sähköpostitse haet
taessa)

 apurahan käyttötarkoitus
 haettava määrä ja hank

keen kokonaiskustannukset
 onko hanketta varten saa

tu, anottu, aiotaanko anoa 
apurahaa muista lähteistä

 millä tavoin hakija rahoit
taa hankkeen, mikäli apura
ha kattaa vain osan kustan
nuksista

 mahdolliset suosittelijat.
Apurahan saajan tulee jät

tää asiamiehelle hankkeesta 
ja apurahan käytöstä selvitys, 
joka sopimuksen mukaan 
voidaan julkaista.

Hakuaika on 1.9.–30.9.2019. 
Hakemukset tulee lähettää 
osoitteeseen:

Suomen Näkövammaissää
tiö, Asiamies Aila Santanen, 
Arhipanpolku 8 B 2, 00420 
Helsinki tai sähköposti: aila.
santanen@live.fi. Lisätietoja 
antaa asiamies puh. 050 596 
6737.

Säätiö myöntänyt kannus-
tusapurahoja

Talouselämän muutokset vai
kuttavat voimakkaasti sääti
ön myöntämien apurahojen 
määriin. Niukoista varoista 
huolimatta säätiö pyrkii tuke
maan apurahan hakijoita. 
Säätiön periaatteena on 
myöntää apuraha kohtee
seen, mihin yleisistä rahoitus
lähteistä ei ole mahdollista 
saada tukea.

Vuonna 2018 säätiö myön
si apurahoja noin 10 000 eu
roa.

Tule tukemaan!

Hyvä lukija, auta näkövam
maista lisäämään tietojaan ja 
taitojaan ja siten löytämään 
paikkansa elämässä. Tukesi 
voit osoittaa ohjaamalla 
merkkipäivämuistamisia ja 
muita lahjoituksia Suomen 
Näkövammaissäätiön tilille 
Danske Bank FI21 8318 6710 
0136 39. Kiitos lahjastasi!

Lisätiedot: www.retina.fi/
ajankohtaista.php

Matkat

Teatterimatka Lahteen

Olen varannut lippuja Lah
den Kaupunginteatteriin 
23.11. lauantain päivänäytök
seen. Siellä esitetään ”taivaal
lisen hauska musikaali” Nun
nia ja Konnia.

Matkan kokonaishinta on 
82 e (Huom. lippujen hinnat 
ovat musikaaliin aina kor
keammat kuin puhenäytel
miin.) 

Hintaan sisältyy bussimat
kat HelsinkiLahtiHelsinki, 
teatterilippu ja ruokailu.

Nunnia ja konnia musikaa
li perustuu samannimiseen 
elokuvaan vuodelta 1992. 
Naispääroolissa Deloriksena 
vierailee Ushma Karnani.

Ensiilta 4.9.
Matkaan lähdetään Mikon

kadun tilausajolaiturilta 11.00, 
esitys alkaa 13.00, jonka jäl
keen ruokailu. Kohti Helsinkiä 
lähdetään heti ruokailun jäl
keen. 

Ilmoittautumiset puhelimit
se 044 5167900 tai anne.
punttisukki@pp.nkl.fi  vii
meistään 16.10. mennessä.

Teatteriterveisin Anne
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Aineiston aikataulu 

Airut 10/2019 ilmes
tyy 16.10. Ilmoitukset 
26.9.2019  k lo 15.45 
m e n n e s s ä  v e r k k o 
l o m a k k e e l l a  o s o i t
teessa airutlehti.f i/ 
ilmoitukset tai spostit
se airut@nkl.fi. Jokai
nen ilmoitus julkaistaan 
myös Airuen verkkoleh
dessä, ellei ilmoittaja ole 
sitä erikseen kieltänyt.

Julkaisuaikataulut ja 
mediakortti osoitteessa 
airutlehti.fi.

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

My ydään - ostetaan

Myydään näkövammaisen 
lukutelevisio Liberty solo   

Vähän käytetty. Hintapyyntö 
3000 e.  

Heikki Salonen, p. 050 537 
5815.

Myydään tandem

Myydään 24vaihteinen tan
dem Gambagnolo osilla. 
Lisätiedot: Arto Rautiainen, 
rautiarto@gmail.com,  p. 044 
585 3563 

Sekalaista

Haastateltavia pro gradu 
-tutkielmaan

Hei sinä näkövammainen 
opiskelija!

Opiskelen erityisopettajak
si ItäSuomen yliopistossa ja 
teen pro gradu tutkielmaa 
hyvin vähän tutkitusta ai
heesta, näkövammaistaidois
ta. Tarvitsen tässä Sinun ar
vokasta apuasi. Kiinnostuk
sen kohteena ovat näkövam
maistaidot opiskelijoiden it
sensä määritteleminä sekä 
näkövammaistaitojen harjoit
teleminen ja oppiminen. Ai
neisto kerätään puhelinhaas
tatteluilla syksyn aikana. Voit 
siis osallistua mistä päin Suo
mea tahansa.

Voit osallistua tutkimuk

seen, jos olet alle 30vuotias 
ja opiskelet yleisessä ammat
tikoulussa, lukiossa, yliopis
tossa tai ammattikorkea
koulussa. Sinulla ei kuiten
kaan tarvitse olla tietoa näkö
vammaistaidoista tai mitään 
erityisiä taitoja. Riittää, että 
liikut valkoisen kepin tai 
opaskoiran kanssa tai sinulla 
on opiskelun apuvälineenä 
erillinen suurentava ohjelma 
(esim. ZoomText) tai puhee
seen perustuva ruudunlu
kuohjelma (esim. JAWS, NV
DA, VoiceOver).

Jos olet kiinnostunut osal
listumaan haastatteluun, ota 
minuun yhteyttä. Kiinnostu
neille lähetän kirjeen, joka si
sältää tarkemmat tiedot tut
kimuksestani sekä tutkimus
lupalomakkeen. Alaikäisiltä 
tarvitaan myös huoltajan lu
pa.

Vastaan mielelläni kaikkiin 
tutkimusta koskeviin kysy
myksiin.

Senni Hirvonen, 
050 4961248
senhi@uef.fi

Airuen Daisy-version 
kirjekuorien rei'itys jää 
pois

Näkövammaisten liiton 
kirjapaino on tähän asti 
rei’ittänyt DaisyAiruen 
kirjekuoret, jotta Airuen 
erottaisi muista kirje
kuorista. Tästä lehdestä 
alkaen kirjapaino luopuu 
järjestelystä. Syynä tähän 
on luopuminen ikäänty
neestä laitteesta ja aikaa 
vievästä työtavasta.



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

Aviriksen Valoviikko 
syyskuussa
Syyskuun lopussa, ma 23.–ke 25.9. 
vietämme myymälässämme Valoviikkoa. 
Myymälä palvelee alkuviikon aikana poikkeuksellisesti 
klo 12.00–17.00.  Torjumme kaamosta myös kahvikupposen 
voimalla. Tule tutustumaan valollisiin suurennuslaseihimme, 
valaisimiin ja muihin valovoimaisiin tuotteisiimme. 
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