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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja     

Pääkirjoitus

Globaalia vaikuttamista
A iruen kolumnisti, ihmisoikeusasiantun

tija Tytti Matsinen valittiin lokakuun 
lopussa Euroopan sokeiden unionin, EBU:n, 
hallitukseen nelivuotiskaudelle. Hieno juttu! 
Matsinen on kokenut lobbari ja ollut mu
kana kansainvälisessä vaikuttamistyössä jo 
vuosia. Hänen mukaansa suomalaiset nä
kövammaiset eivät elä tyhjiössä. Yhteydet 
muualle maailmaan ovat väylä pysyä peril
lä näkövammaisten elämään vaikuttavista 
trendeistä ja mahdollistavat osallistumisen, 
kun linjanvetoja tehdään.

EBU on yksi kansainvälisistä näkövam
maisjärjestöistä, joiden jäsen Näkövammais
ten liitto on. WBU eli Maailman sokeiden 
unioni toimii globaalilla tasolla. Lisäksi liitto 
on ollut mukana muun muassa kansainväli
sen näkövammaisten opetusalan järjestössä 
ja liiton opaskoirakoulu on Kansainvälisen 
opaskoirakoulujen liiton jäsen. 

Liiton kehitysyhteistyön tavoitteena on 
vahvistaa kumppanimaiden näkövammais
järjestöjen toimintaa ja viedä nimenomaan 
näkövammaisuuteen liittyvää erityisosaa
mista maihin, joissa se on vielä puutteellis
ta. Kehitysyhteistyö lisää ymmärrystä myös 

meillä: näkövammaisuuden syyt ja seurauk
set vaihtelevat, mutta paljon on myös yh
teistä jaettavaa ja samankaltaisia esteitä.

Kansainvälisen työn avulla liitto on vaikut
tamassa siihen, miltä palvelut ja mahdolli
suudet osallistua, kouluttautua ja työllistyä 
näyttävät tulevaisuudessa. Opiskelupaikat 
ja työmarkkinat eivät enää ole pelkästään 
kotimaan rajojen sisällä, ja kielitaito ja laa
jempi kulttuurinen ymmärrys parantavat 
näkövammaisten mahdollisuuksia toimia 
ulkomailla. Liiton nuorisotoimen yksi tehtä
vä on tarjota väyliä maailmalle ja vaikuttaa 
muun muassa näkövammaisten nuorten 
vaihtoopiskelumahdollisuuksiin.

Vaikka kansainvälinen näkövammaisjär
jestöjen välinen työ voi näyttää kaukana 
suomalaisen näkövammaisen arjesta oleval
ta ylätason toiminnalta, kannattaa muistaa, 
että arkeen vaikutetaan monelta osin juuri 
kansainvälisillä areenoilla. Tytti Matsisen sa
noin: ”Kukaan ei aja intressejämme ja pahim
millaan kansainväliset mekanismit ohittavat 
suomalaisten näkövammaisten tarpeet tai 
ovat jopa haitallisia. Siksi meidän on oltava 
mukana.”        
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PÄIVYRI
marras-joulukuu

3.12.
Kansainvälinen vammaisten päivä Mutta ennen kaikkea valossa emme olisi 

ikinä miettineet yhdessä, millaistakohan 
on olla sokea.

Toimittaja ja mediapersoona Riku Rantala 
vierailtuaan pimeässä ravintolassa  

Pietarissa, HS 26.10.

SOKEAIN YSTÄVÄT LUOPUU ONNELASTA
alueen kiinteistöt, toteutetaan myös Maja
talo Onnelan liikkeen luovutus Krapihoville 
siltä osin, kun se käsittää henkilökuntaa, 
asiakassuhteita ja kyseiseen liiketoimintaan 
keskeisesti liittyviä sopimuksia.

Onnelan alueen hotelli ja ravintolatoimin
ta siirtyy Krapin brändin alle.

Ratkaisujen taustalla on Sokeain Ystävät 
yhdistyksen päätös säätiöittää toimintansa.

Krapihovi vuokraa Tuusulan Rantatiellä sijait
sevan Onnelan Sokeain Ystävät yhdistyk
seltä. Vuokrasopimus on määräaikainen ja 
päättyy osapuolten väliseen kiinteistökaup
paan, kun tammikuussa 2020 alkava vuok
raaika päättyy. 

Majatalo Onnelan toiminta jatkuu nor
maalisti tämän vuoden loppuun. 

Samalla, kun Krapihovi ottaa hallintaansa 

Onnela oli Näkövammaisten liiton omistuksessa vuosikymmeniä. 
Tässä pidetään liittokokousta 2001. Sokeain Ystävät osti Onnelan liitolta vuonna 2009. 
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NUTORIN NUORET VAIKUTTAJAT 
Näkövammaisten liiton nuorisotoimijaryhmä Nutor 
on taas valittu. Valintakokous pidettiin vuosittaisen 
Nuorisofoorumin  yhteydessä lokakuussa Lappeen
rannassa. Toimintakaudella 2019–2020 Nutorissa 
edustavat puheenjohtaja Anniina Latikka, jäsenet 
Mehmet Kasap, Miina Grönroos ja Markus Tihu-
mäki. Uutena jäsenenä Nutoriin nousi helsinkiläinen 
Joni Kokko, 21. 

Nutor edustaa näkövammaisia nuoria ja järjestää 
Näkövammaisten liiton nuorisotoimen tapahtumia.  

KIRJAPAINOSTA TAKTIILI
Näkövammaisten liiton kirjapaino on nyt  
Taktiili. Taktiili on piste ja isokirjoitustuotan
non erikoisosaaja ja se valmistaa ja suunnit
telee opasteita, kohokylttejä ja pohjapiirrok
sia julkisiin tiloihin.

Sillä on ainoana Suomessa laitteet, joilla 
voi tuottaa laajalevikkisiä pistekirjoitus
aineistoja. Taktiili tekee onnittelu ja kut
sukortteja, ruokalistoja ja käyntikortteja 
musta ja pistekirjoituksella ja tarjoaa apua 

SUSANNA ÖYSTI
tuotantokoordinaattori
050 471 1302
susanna.oysti@nkl. taktiili. 

KUVAILUTULKATTU 
JOULUKALENTERI
Yle TV2:lla esitettävä Tonttuakatemiajoulu
kalenteri on kuvailutulkattu sekä televisioon 
että Areenaan. Tonttuakatemia kertoo maa
ilman arvostetuimmasta ja pöhköimmästä 
tonttukoulusta, jonka uusien tonttukoke
laiden joukkoon päätyy vahingossa myös 
peikko. 

Kuvailutulkkauksen saa televisiossa päälle 
valitsemalla äänen kieleksi hollannin. 

pakkausten pistemerkintöihin. Taktiilista voi 
tilata myös viranomaisasiakirjoja pistekir
joitukselle käännettynä sekä saavutettavia 
pdfjulkaisuja.

Tilaukset ja tiedustelut taktiili@nkl.fi. Lisä
tietoa: taktiili.fi.

K U V A :  H A N N U  K Ä K I  /  K A I H O  R E P U B L I C

K U V A :  E L I N A  L A A K S O N E N

kuvailu - 
tulkattu

mailto:taktiili%40nkl.fi?subject=
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TIMO NYSTRÖMILLE MM-KULTAA
Mikkelin Ampujien Timo Nyström voitti pa
raampumaurheilun maailmanmestaruuden 
näkövammaisten ilmakivääriammunnassa loka
kuussa Australian Sydneyssä. Makuuammunnas
sa kymmenestä metristä ammuttiin 60 laukausta.

Nyström otti nimiinsä samalla myös lajin maa
ilmanennätyksen.

Toiseksi kisassa sijoittui Norjan Daniel Waloe 
ja kolmanneksi Yhdysvaltojen Jim Sadecki.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT PISTEILLÄ
Kauneimmat joululaulut kajahtavat jo 47. kerran, kun 
seurakunnat järjestävät ensimmäisen adventin ja 
loppiaisen välillä tuhansia laulutilaisuuksia eri puolilla 
Suomea. Tilaisuuksissa kerätään kolehti kehitysmai
den lapsille ja niiden suojelijana toimii Katri Helena.

Suomen Lähetysseura ja Näkövammaisten liitto 
ovat julkaisseet Kauneimmat Joululaulut vihon myös 
pistekirjoituksella. Vihko maksaa 9 euroa + alv. 24 % 
ja toimituskulut. Tilaukset: taktiili@nkl.fi 

OPASKOIRAN JOULU 2019 PUKINKONTTIIN!
Opaskoiran Joulu 2019 kirjan teemana on eläinten sosiaali
nen merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Julkaisussa kerrotaan 
vammaiskoiratyön ohella ammateista, joissa eläimillä on rooli. 
Kirjaan on haastateltu Suomen ensimmäisen tullikoiran, Erin, 
ohjaajaa Tapio Virkonmaata, eläinnäyttelijöiden kouluttajaa 
Tuire Kaimiota ja kouluratsastaja Katja Karjalaista.

Kirjan on tuottanut Opaskoiran Joulu ry. Sen ilmoitus ja 
myyntituotot ohjataan suomalaisbaltialaisen opaskoiratyön 
ja Baltian näkövammaisten lasten järjestötoiminnan tukemi
seen.

Tilaukset: Juha Herttuainen, juha@opaskoiranjoulu.fi tai p. 
040 353 1979. Hinta 15 e ja hinta viideltä tai useammalta kir
jalta on 10 e/kpl. Hintoihin lisätään mahdolliset postituskulut. 

K U V A :  M A R I K A  M Ä K I N E N

mailto:kirjapaino%40nkl.fi?subject=
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Suomen Näkövammaissäätiö 
on toiminut 20 vuotta
Lydia ja Karl G. Lindbergin 
avustusrahasto päätti vuonna 
1998 jakautua neljäksi eri 
säätiöksi, jolloin emosäätiön lisäksi 
syntyi kolme uutta. Näistä yksi on 
Suomen Näkövammaissäätiö.

T E K S T I  Pentti Kivelä

N äkövammaissäätiö sai perustamislu
van ja rekisteriviranomainen vahvisti 

sen säännöt tammikuussa 1999. Näkövam
maisten liitto nimeää säätiön sääntöjen 
mukaisesti säätiön hallituksen neljä jäsentä, 
aina kaksi jäsentä vuorovuosina kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Suomen Näkövammaissäätiö sai alkupää
oman perustajasäätiöltään sen jakautumi
sen yhteydessä. Vuosien kuluessa pääomaa 
on kasvatettu lahjoituksilla ja testamenteilla 
sekä sijoitusten tuotoilla ja arvon nousulla. 
Säätiön omaisuus on kokonaisuudessaan 
sijoitettu arvopapereihin ja niiden hoidosta 
on tehty varainhoitosopimus SEBvarain
hoito Suomi Oy:n kanssa. Sijoitustoiminnan 
tavoitteena on kohtuullisella riskillä tuottaa 
säätiön avustustoiminnan ja hallinnon vuo
sittain aiheuttamat kulut. 

Säätiö edistää ja tukee näkövammaisten 
opiskelumahdollisuuksia ja palvelutoimintaa 
näkövammaisten yhteiskunnallisen aseman 
parantamiseksi. Se tukee näkövammaisten 
nuorisotyötä, opiskelua, ammattiopintoja, 
työllisyyttä, kuntoutusta, harrastus ja va
paaajantoimintaa sekä näkövammaisten 
kansainvälistä yhteistyötä.

Kaksi kertaa vuodessa, maalis ja syys
kuussa, säätiö julistaa apurahat näkövam
maisten ja näkövammaistyössä toimivien 
henkilöiden ja yhteisöjen haettaviksi. Vuo
den 2018 aikana säätiölle tuli kaikkiaan 69 
avustushakemusta, joista 46:n osalta tehtiin 
myönteinen päätös ja lisäksi ilman hakemus
ta säätiön hallitus päätti myöntää yhden 600 
euron stipendin säätiön edesmenneen pit
käaikaisen asiamiehen, järjestöneuvos Arvo 
Karvisen muistorahoista. Näistä kertyi 9411 
euron summa. Vuosittainen avustusmää
rä on vaihdellut 7000–12 000 euron välillä. 
Säätiö ei yleensä myönnä avustusta sellaisiin 
tarkoituksiin, joita yhteiskunnalla on lakisää
teinen velvollisuus rahoittaa.  

– Suomen Näkövammaissäätiön toimin
nan kehittäminen vastaamaan kasvaviin 
avustustarpeisiin onnistuu vain, jos nykyistä 
säätiön pienehköä pääomaa saadaan kas
vatettua. Siksi edelleenkin lahjoituksilla ja 
testamenteilla on suuri merkitys. Nykyisen 
omaisuuden tuotoista avustusten ja stipen
dien ohella pakolliset hallinnon aiheuttamat 
menot muodostavat merkittävän osan vuo
tuisista kuluista säätiön pieneen pääomaan, 
sanoo säätiön puheenjohtaja, sosiaalineuvos 
Pentti Kivelä.        

Suomen Näkövammaissäätiö

Pj Pentti Kivelä, vpj Seppo Kemppinen, 
jäsenet EijaLiisa Markkula ja Anders 
Nyberg, asiamies Aila Santanen.

Apurahahakemukset: www.nkl.fi/fi/
etusivu/toiminta/apurahoja/nvsaatio/ha
keminen
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räppi 
vei Artun
Arttu Rantanen, 19, on 
helsinkiläinen heikkonäköinen 
aloitteleva räppäri, jolle musiikki 
on antanut paljon. Merkonomiksi 
opiskeleva nuori haluaa kehittyä 
rap-artistina. 

T E K S T I  Markus Tihumäki
K U V A T  Tero Honkaniemi

A rttu Rantanen syntyi Helsingin 
Kalliossa 18. päivä elokuuta vuon
na 2000. Tuolloin oli tiedossa, että 

vastasyntyneellä pojalla on näkövammainen 
setä ja isosisko. Pian selvisi, että myös poika 
sairastaa harvinaista hyperornitinemiaa eli 
HOGAtautia, silmän verkkokalvon pyörö
rappeumaa. Tauti johtaa sokeuteen. 

19 vuotta myöhemmin Hermannissa, Sör
kän vankilan lähistöllä asusteleva Arttu Ran
tanen avaa lapsuuttaan.

– Olen elänyt elämäni Helsingissä. Harras
tin pienen hetken karatea ja sählyä. Soittelin 
kosketinsoittimia ja rumpuja pari vuotta. 
Koulussa kävin, mutta en menestynyt. Lap
silla on usein haaveita, että musta tulee 
isona lentäjä tai rekkakuski, mutta mulla ei 
koskaan ole ollut mitään ajatusta siitä, mitä 

haluaisin olla.
Aleksis Kiven peruskoulun käynyt nuo

ri mies siirtyi yhdeksännen luokan jälkeen 
kymppiluokalle Pasilan peruskouluun ja 
sieltä vielä valmentavalle linjalle silloiseen 
Keskuspuiston ammattiopistoon, nykyiseen 
ammattiopisto Liveen kaksi vuotta sitten.

– Valmentavalla mulla ei ollut mitään mo
tivaatiota ja intoa opiskella, joten jäin vielä 
toiseksikin vuodeksi linjalle. Opettaja sanoi 
mulle vielä sen jälkeenkin, että et välttämät
tä tule pääsemään mihinkään jatkoopiske
lupaikkaan, mutta olen halunnut osoittaa, 
että musta on johonkin.

Musiikki iso osa arkea

Näkövammansa vuoksi hämäräsokea mutta 
hyvän liikkumisnäön omistava Arttu Ranta
nen on elänyt pienestä pitäen musiikkiarjes
sa jo isänsäkin kautta.

– Isä Harri on ollut mulle iso esikuva lap
sena. Faija on basisti ja olen hänen kanssaan 
päässyt keikoilla backstagelle. Mulle on ollut 
iso juttu saada tutustua isoihin artisteihin ja 
oon kuunnellut paljon faijan musaa.

Harri Rantanen oli vuonna 2008 Suomen 
20. eniten levyttänyt muusikko. Hän on 
esiintynyt muun muassa Nylon Beatin ja 
Paula Koivuniemen yhtyeissä.

– Yksi suurimmista jutuista oli, kun faija 

11/2019
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otti mut pienenä mukaan Paula Koivunie
men keikalle ja sain istua samassa autossa 
tähtiartistin kanssa. Kun saa jutella vapaasti 
ison nimen kanssa, tulee jotenkin niin lähel
le sitä elämää. Oli upeaa päästä kokemaan 
tällaista.

Nyt musiikki on ottanut Artun otteeseen
sa. Hän on viime vuodet kuunnellut räppiä, 
niin suomalaista kuin amerikkalaistakin. Eh
dottomia idoleita hänelle ovat yhdysvaltalai
set Eminem ja GEazy, suomalaisista Gasellit 
ja Paperi T.

Rapmusiikki vei Arttu Rantasen lopulli
sesti vuonna 2014, kun hän oli 14vuotias. 
Hän kuunteli paljon kaverin kanssa räppiä 
ja heillä oli tapana heittää covereita biisien 
päälle ja fiilistellä niitä. Tieto levisi eteenpäin 
ja samana vuonna Rantasta pyydettiin tes
taamaan omia raptaitojaan Nuorisokeskus 
Happeen Track Factory työpajaan. 

Mahdollisuudesta hämmentyneenä Ran
tanen pohti tilaisuutta hetken, mutta lähti 
sitten mukaan.

– Olin, että totta kai tilaisuus pitää käyttää. 
Pääsin kirjoittamaan ensimmäiset sanoituk
set ja vetää ne valmiin taustan päälle. 

– Tuosta hetkestä eteenpäin en ole halun
nut tehdä muuta kuin musaa.

Palo musiikkiuralle

Vuonna 2017 Arttu Rantanen lähti Tikkurilan 
kirjastolle äänittämään studiobiisejä tädin 
vinkkaamana.

– Tällä hetkellä olen itse sanoittanut muu
tamia biisejä. Ensimmäisen tein peruskoulun 
jälkeen ja ensimmäinen tekijänoikeuksilla 
merkitty kappale on Hyvä jäbä vuodelta 
2018, jossa mua auttoi räppäri Kevin Tandu. 
Sen jälkeen on tullut lisää muutama, jotka 
oon päässyt esittämään keikoilla.

Idolsin alkukarsinnoistakin kesällä 2018 
jatkoon selvinnyt Arttu Rantanen kantaa täl
lä hetkellä artistinimeä AreRaidén. Nimi on 

isän puolen sukunimi, joka käännettiin myö
hemmin Rantaseksi. 

– Kun äiti heitti nimen, tiesin heti, että se 
on se. Siitä nimestä tunnistan itseni.

Rantasen kanssa jutellessa huomaa, että 
fiksu nuori mies on löytänyt itsensä räppä
rinä.

– Räppi on ottanut mut osakseen, mutta 
sen lisäksi haluan panostaa ammattiin. Sain 
kesällä opiskelupaikan merkonomilinjalta ja 
näytin sillä entisille opettajilleni, että sanot
te mitä sanotte, mä meen eteenpäin. Haluan 
saada ammatin ja sitä kautta työn. Musa on 
mulle tärkeää, mutta tiedän, että hyvin har
vat suomalaiset räppärit tekevät siitä itsel
leen ammatin. Jos jonain päivänä saan siitä 
itselleni työn, otan sen ilomielin vastaan. 

Arttu Rantanen näkee merkonomiopin
noissaan hyödyn myös musiikkiuran kannal
ta: markkinointi, myyntityö ja asiakaspalvelu 
kuuluvat kuvioon.

Kovaa vauhtia eteenpäin puskeva räppäri 
nauttii tällä hetkellä täysillä elämästään.

– On hyvä tunne, kun tietää mitä haluaa. 
Hain pitkään itseäni. Nyt perhe ja sukulaiset 
ovat innoissaan tukemassa. Viime kesänä 
esiinnyin muun muassa Cross Over festareil
la sekä KeskiSuomessa Kyyjärven 90vuotis
juhlilla.

– Kyyjärven keikka on mun elämän tähän
astinen highlight. Pääsin lämppäämään Juk-
ka Poikaa lähes 1000 ihmiselle. Hetki, kun 
annat kaikkesi ja kuulet sen taputusten ja 
vislausten määrän, on jotain nostalgista!

On hyvä tunne, kun 
tietää mitä haluaa. 
Hain pitkään itseäni.
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Syvällisesti biisien sanoituksia pohtivan ja 
musauutisia päivittäin seuraavan AreRaidé
nin biisien sanat eivät tule hehkuttamaan 
häntä itseään, sillä Rantanen ei pidä ylimieli
sestä räpista.

AreRaidénin livevetoja löytyy jo YouTubes
ta, mutta hän on luvannut itselleen, että saa 
masteroidun biisin purkkiin ja Spotifyhyn. 
Sen lisäksi hän unelmoi omasta tuottajasta, 
joka voisi olla avuksi kaikessa musan tekemi
sessä, sen julkaisussa ja keikkajärjestelyissä. 

– Elän elämää musiikin kautta. Jos tulee 
musan puolelta tarjouksia erilaisiin yhteis
työkuvioihin, haluan aina sanoa kyllä. Cross 
Over esiintymisen myötä mua pyydettiinkin 
fiittaamaan levylle ja olen erittäin innoissani 
ensimmäisestä levynauhoituksesta, Ranta
nen sanoo.         

Artun kappaleet Sä oot hyvä jäbä ja Keitä me 
oikein ollaan löytyvät YouTubesta hakusanal-
la Areraiden. 

Näkövammaisten 
kirjastoa 
koskevaa lakia 
uudistetaan

Opetus ja kulttuuriministeriö on 
käynnistänyt esiselvityksen Näkö

vammaisten kirjastoa koskevan lain uu
distamisesta. Esiselvityksessä kootaan 
aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä 
päätös varsinaisen säädösvalmistelu
hankkeen käynnistämisestä.

Esivalmistelun aikana kerätään tietoa 
muun muassa kirjaston toiminnan ny
kytilasta, muutostekijöistä ja kansain
välisestä kehityksestä sekä viestitään 
lakiuudistuksen valmistelusta kirjaston 
sidosryhmille.

Hankkeen tavoitteena on selvittää 
varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen 
käynnistymisen edellytyksiä. Hank
keessa järjestetään Näkövammaisten 
kirjaston asiakasryhmille ja muille si
dosryhmille kuulemistilaisuudet, joiden 
perusteella saadaan tietoa mahdollisen 
säädösvalmisteluhankkeen pohjaksi.

Hankkeen käynnistäminen perustuu 
opetus ja kulttuuriministeriön havain
toihin lain ajantasaisuudesta ja toimi
vuudesta muuttuvassa toimintaym
päristössä. Näkövammaisten kirjaston 
toimintaympäristössä on nähtävissä 
kolme laajaa muutosta: digitalisaatio, 
säädösympäristön muutokset sekä 
väestörakenteen muutokset, jotka vai
kuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähi
tulevaisuudessa.

Esiselvityksen on määrä valmistua 
tammikuun loppuun 2020 mennessä. 

Arttu Rantasen räppärinimi 
on AreRaidén.
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Nuijalle 
töitä
Millainen puheenjohtaja 
olisi yhdistykselleen 
mahdollisimman hyvä – tai 
edes tyydyttävä? 

T E K S T I  Aatu Komsi
P I I R R O K S E T  Henna Räsänen

T ämän syksyn aikana kymmenen Nä
kövammaisten liiton jäsenyhdistystä 
valitsee itselleen puheenjohtajan. 

Keväällä valitaan myös liiton puheenjohtaja.
Jos haluat puheenjohtajaksi, mutta super

johtajahype ahdistaa, tässä Airuen kokoamat 
vinkit pahimpien karikoiden välttämiseen.

1. Älä mene vain ajamaan 
omaa kantaasi

Media herkästi maalaa puheenjohtajavaaleja 
linjavaaleiksi. Lähtökohtaisesti valintasi pu
heenjohtajaksi ei kuitenkaan ratkaise yhtään 
yhdistyksenne sisäistä kiistaa. Valinnastasi 
seuraa vain, että saat ja joudut ratkomaan 
samaa kiistaa puheenjohtajan roolista käsin.

Jos haluat puskea oman kantasi läpi, kan
nattaa hakeutua makutuomariksi tai valtuus
toon. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä 
kuitenkin on johtaa päätöksentekoa niin, 

että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi.
Jos tehdyt päätökset vaikuttavat kum

puavan vain sinusta itsestäsi, vaarannat us
kottavuutesi – ja muut unohtavat johdollasi 
tehdyt päätökset tahallaan.

– Olin kauteni alussa halukas tulemaan 
esiin oma mielipiteeni edellä. Hallituksen 
yhteistyön hioutuessa olen oppinut odot
tamaan, että muut hallituksen jäsenet ilmai
sevat oman mielipiteensä ensin. Vasta sitten 
sanon omani ja yritän koota mielipiteistä 
kompromissin, sanoo Näkövammaisten lii
ton puheenjohtaja Sari Loijas.

2. Käskyttäminen ei toimi

Puheenjohtajalla on vain vähän mahdolli
suuksia määrätä ketään. Jokaisella vapaaeh
toisella taas on lukemattomia keinoja välttää 
tekemästä jopa lupaamiaankin tehtäviä. Mi
ten siis saada heidät tekemään asioita?

Ratkaisevaa on, kuinka hyvin jäsenet ovat 
sitoutuneet sovittuun suunnitelmaan: tun
tuuko se itsestäkin omalta ja tärkeältä?

Sitoutumista edistää, jos kaikille jää koke
mus kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuu
desta osallistua päätöksen valmisteluun. 
Kannattaakin tiedottaa hankkeen etenemi
sestä säännöllisesti, tehdä jäsenkysely, kes
kustella aiheesta kerhoissa ja kysyä toisen 
toiveista kasvokkain.

Yksi muutosjohtamisen nyrkkisääntö on, 
että jäsenet eivät sitoudu isoon muutokseen 
vain lupauksella paremmasta. Heidän on 
ymmärrettävä ensin, että nykytila vie yhdis
tystä aina vain huonompaan suuntaan.

3. Selvitä perustiedot ja säännöt

Kaikissa järjestöissä hallituksen puheenjoh
tajan pitää osata huolehtia, että kokouksen 
päätökset tehdään lain ja yhdistyksen sään
töjen mukaan. Ensimmäisiä uuden puheen
johtajan oppimateriaaleja ovat siis yhdistys
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laki sekä yhdistyksen säännöt ja linjaukset.
Mitä paremmin nämä hallitset, sitä hie

novaraisemmin pystyt ohjaamaan päätök
sentekonne lain ja strategian mukaiseksi 
joutumatta tekemään niistä numeroa. Eihän 
strategiankaan kuuluisi olla riippakivi, vaan 
työkalu ja innostaja.

– Vaikka toimintasuunnitelmat ovat hal
lintohimmeleitä, niillä on paikkansa muis

tiinpanoina tehdyistä päätöksistä. Olemme 
yrittäneet tehdä niitä lämpimämmiksi kir
joittamalla ne passiivin sijaan memuotoon, 
mutta sitä on välillä tosi vaikeaa saada kuu
lostamaan luontevalta. Siksi se vaatii kirjoit
tamiselta myös aikaa, sanoo PohjoisPoh
janmaan Näkövammaisten puheenjohtaja 
Katja Kuusela.
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4. Varaudu muuttamaan 
käytöstäsi

Puheenjohtajaan tavataan suhtautua toi
sin kuin riviaktiiviin. Uusi valtaasema vaatii 
myös oman käytöksen ja sietokyvyn uudel
leenpohdintaa jo etukäteen. Miten reagoit, 
jos saat joltakulta varoittamatta kuraa nis
kaasi? Miten toimit, jos seurassasi aletaan 
juoruilla tai pilkata toista aktiivia?

Mitä paremmin pystyt ottamaan käytök
sessäsi kunkin yksilölliset toiveet huomioon, 
sen parempi. On puheenjohtajan suuri vah
vuus, jos hän pystyy saamaan toimintaan 
mukaan keskenään hyvinkin erilaisia ihmisiä.

– Aloittaessani pyrin olemaan liiton kes
kustelukanavilla vain yksi näkövammainen 
muiden joukossa. Huomasin kuitenkin no
peasti, että kirjoitin mitä tahansa, se tulki
taan liiton puheenjohtajan näkemykseksi, 

joten päätin kirjoittaa vain kuivaa asiaa. 
Minua ei oteta vertaisena, ja se vain menee 
niin, sanoo Sari Loijas.

5. Suhtaudu kritiikkiin 
rakentavasti

Puheenjohtajana tulet saamaan osaksesi kri
tiikkiä. Se on hyvä, koska jos kukaan ei keksi 
tai uskalla sanoa puheenjohtajasta mitään 
kriittistä, yhdistyksen keskustelukulttuuri on 
epäterveellä pohjalla. Vastatessa kritiikkiin 
on hyvä esitellä ongelmaan ratkaisu ja tarjo
ta kuulijoille tilaisuus siinä auttamiseen.

– On ihmisiä, joiden kanssa en suin sur
minkaan haluaisi olla tekemisissä vapaaajal
lani, mutta yhdistystoimijana minun pitää 
pystyä tulemaan kaikkien kanssa toimeen ja 
ottamaan vastaan kritiikkiä. Muuten mitään 
toimintatapoja ei ole mahdollista kehittää, 
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sanoo VarsinaisSuomen Näkövammaisten 
puheenjohtaja Taru Luukkala.

Kritiikki on asiatonta, jos se keskittyy lä
hinnä henkilöön ja on esimerkiksi alatyy
listä, naljailevaa, tarpeettomasti toistuvaa, 
harhaanjohtavaa tai seurauksia tahallaan 
liioittelevaa. Tällöin se aiheuttaa haittaa jo 
yhdistyksellekin – huonokin puheenjohtaja 
on parempi kuin puheenjohtaja, jolla ei ole 
aikaa tai voimavaroja hoitaa tehtäviään.

On looginen virhepäätelmä edellyttää 
lopputulokselta – tai puheenjohtajalta – ai
na virheettömyyttä. Filosofian käsite rajoi
tettu rationaalisuus tarkoittaa, että vaikka 
henkilö pyrkii tekemään päätöksensä huo
lella ja tietoon nojaten, hänen on toisinaan 
tehtävä niitä myös puutteellisin tiedoin tai 
liian nopeasti. Huolellisuus voi kostautua 
myös tilaisuuden menettämisenä.

Priorisoinnissakaan ei ole mitään noloa, 
vaan se on tärkeä osa johtajuutta.

6. Arvosta työntekijöitänne

Yhdistyksen työnantajavastuun opiske
lu kannattaa aloittaa työehtosopimuksen 
opettelusta, sillä se vastannee suurimpaan 
osaan kysymyksistäsi. Lisäneuvoja saa esi
merkiksi Näkövammaisten liiton järjestöpal
veluilta.

On tärkeää ymmärtää, että työntekijällä 
voi olla kerrallaan vain yksi esimies (tai esi
henkilö), joka tätä ohjaa ja työtehtävät jakaa. 
Myöskään yksityisasiat, kuten lääkärintodis
tukset, eivät kuulu muulle hallitukselle.

Puheenjohtajan ei pidä ikinä kohdella 
työntekijöitään välinpitämättömästi tai alen
tuvasti. Jokainen on itse oman työnsä paras 
asiantuntija, ja hänen asiantuntemustaan 
kannattaa hyödyntää. Jos mielestäsi palkan 
maksaminen oikeuttaa tylyyn kohteluun, 
mietihän vielä.

Työntekijöitä kannattaa tavata säännölli
sesti eikä vasta, kun esimiehellä itsellään on 

asiaa. Puheenjohtajan tukea ja tsemppausta 
on syytä tarjota koko työyhteisölle.

– Jotkut puheenjohtajat lopettavat vas
tuun kantamisen päätöksistään heti kokouk
sen päätyttyä. Niinpä he välttelevät vastuu
kysymyksistä puhumista ja kaatavat kaiken 
hallitukselle ja esimiehelle kuuluvan vastuun 
työntekijän niskaan ja sanovat ”hoida hom
ma”, harmittelee eräs nimettömänä pysyvä 
vammaisjärjestön toiminnanjohtaja.

7. Kuuntele ja viesti

Huono tiedonkulku on ikuinen valituksen ai
he useimmissa organisaatioissa. Siksi isojen 
muutosten ja projektien tilanteesta kannat
taa tiedottaa jäsenille säännöllisesti, vaikka 
uutta kerrottavaa ei aina olisikaan. Tiheä tie
dottaminen vahvistaa ihmisten sitoutumista 
ja lisää heidän muutosvalmiuttaan.

Ulkoinen viestintä on myös sisäistä vies
tintää: mitä paremmin asia tunnetaan omien 
jäsentenne keskuudessa, sitä paremmin ja 
halutunlaisena tieto leviää myös muille.

– On tärkeää, että puheenjohtaja tapaa 
jäseniä ja tuntee heidän tarpeensa laajalti, 
myös oman lähipiirinsä ulkopuolelta, sanoo 
KeskiSuomen Näkövammaisten toiminnan
johtaja Susanna Turkkila.

8. Varaudu riitoihin

Eteesi voi tulla vaikeita ja ahdistaviakin pää

Iso ja innostunut 
jäsenporukka tekee 
kaikesta muustakin 
helpompaa.
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tösasioita. Joku saattaa syyttää yhdistystä 
syrjivistä käytännöistä tai jotakuta toimijaan
ne ahdistelusta tai kavalluksesta.

Kannattaa miettiä, millä ratkaisulla tilanne 
olisi kolmen vuoden kuluttua kaikkein paras. 
Hätiköinti on turhaa, jos se ei takaa pidem
mällä tähtäimellä parempaa lopputulosta. 
Toki on myös asioita, jotka vaativat jo turval
lisuussyistäkin välittömiä toimenpiteitä.

Erimielisyyksiä ratkaistaessa kannattaa ai
na pyrkiä myös demokratian ja osallisuuden 
vahvistamiseen yhdistyksessänne. Kaikkien 
tulisi voida luottaa prosessin huolellisuuteen 
ja oikeudenmukaisuuteen sekä hyväksyä 
tehdyt ratkaisut – ja jatkaa yhä toiminnassa.

Kenenkään asiatonta viestittelyä ei aina
kaan pidä palkita vastaamalla viestiin ja an
tamalla kirjoittajan jatkaa käytöstään ilman 
huomautuksia. Hyvin ja rakentavasti keskus
televia taas kannattaa muistaa kiittää.

9. Keskity isoihin linjoihin

Yhdistyksestä riippumatta hallituksen pi
täisi aina vähintäänkin pyrkiä siihen, että 
sen työstä mahdollisimman iso osa olisi 
strategisen tason asioita eli toiminnan kehi
tyssuuntien, painopisteiden ja tavoitteiden 
asettamista ja resurssien kohdentamista. 
Käytännönläheisempi päättäminen pitäisi 
antaa hierarkiassa alimmalle mahdolliselle 
tasolle, jolla on riittävästi tietoa ja osaamista.

Kannattaa tavoitella sitä, että kaikki osaisi
vat päättää strategisten linjojen mukaisesti 
ilman kehotustakin. Miksi vaivata itseään ja 
hallitusta turhaan, jos lopputulos on sama?

10. Jäsenten sitouttaminen 
on kaikki kaikessa

Puheenjohtajan tärkeimpiä tavoitteita on 
saada yhä useampi ihminen liittymään jäse
neksi ja entistä useampi jäsen tarjoutumaan 
aktiivitehtäviin. Iso ja innostunut jäsenpo

rukka tekee kaikesta muustakin helpompaa.
Vastaavasti puheenjohtajan tulisi ennen 

kaikkea välttää tekemästä asioita, jotka voi
vat latistaa jäsenten innostusta.

Intoa torppaavia asioita: Tiedon pimittä
minen. Kyttääminen. Julkinen moittiminen. 
Suljetut sisäpiirit ja suosiminen. Syrjintä, ah
distelu ja kiusaaminen. Toisen tekemän työn 
unohtaminen ja arvostuksen puute. Liika 
byrokratia ja muutosvastarinta. Toisen pyy
täminen mukaan vain toteuttamaan muiden 
ideoita, mutta ei ideoimaan itse.

– Käymme säännöllisesti ryhmissä keskus
telua siitä, mitä toimintaa ensi kaudella ha
lutaan tehdä. Kaikki toiveet kerätään talteen 
ja niistä pyritään toteuttamaan kaikki, mitä 
voidaan, sanoo Susanna Turkkila.

Jos ryhmän perusturvallisuus on haku
sessa, jäsenet passivoituvat. Tämä on kuin 
rahan huuhtomista viemäriin. Puheenjohta
jan kannattaakin käyttää aikaa hallituksensa 
jäsenten ryhmäyttämiseen ja antaa heidän 
myös ottaa isojakin asioita valmisteltavak
seen. Anna omilta harteiltasi pois kaikki, 
minkä vain joku on valmis ottamaan.

Yhdistys harvoin kaipaa sankaripuheen
johtajaa. Palvelet sitä paremmin jättämällä 
sen jälkeesi täynnä entistä aktiivisempaa, 
innostuneempaa ja osaavampaa porukkaa.

– Olen hirmu kiitollinen siitä, että kaikki ne 
ihmiset, jotka puhuivat minut lähtemään pu
heenjohtajaksi ja lupasivat siinä minua sitten 
auttaa, ovat myös pyyteettömästi auttaneet. 
Yksin tämä olisi aika mahdoton työmaa, sa
noo Taru Luukkala.       

Kirjoittaja on Näkövammaisten liiton järjes-
tötoiminnan suunnittelija, joka on koulutuk-
seltaan medianomi ja suorittanut johtamisen 
erikoisammattitutkinnon. Hänellä on taustal-
laan yli 20 vuotta järjestöharrastusta. 

Jutun lähde: Kari Loimu, Johda yhdistyksesi 
menestykseen.
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20 käskyä näkövammaiselle

Ak tivisti

1 Älä syö ulkona purkkaa tai banaania. Et 
löydä roskista ja purkkaa tai banaanin

kuoria on hankala säilöä taskuun. 
2. Älä kasvata partaa. Partaan takertuu 

murusia. 
3. Älä röyhtäise. Vieras korva on vieressäsi. 
4. Älä haukottele ulkosalla. Joku seisoo 

edessäsi ja järkyttyy virtahevon amalgaami
paikkojen määrästä. 

5. Älä sylje. Sylkeminen on kaikilta kiellet
tyä, mutta eritoten näkövammaisilta. Arvaat 
varmaan miksi. 

6. Älä osoittele sormella tai kepillä. Innos
tuessasi huitaiset jotakuta visiiriin. 

7. Älä kuuntele musiikkia korvanapeista. 
Kävelet auton alle. 

8. Älä lähde ulos lasilinssisissä silmälaseis
sa. Uskottavuutesi näkövammaisena kärsii. 
Keltaiset tai tummat linssit ovat ok. 

9. Älä juoruile. Pahan puhumisen kohteen 
ystävä istuu naapuripöydässä. 

10. Älä kerro ääneen näköhavainnoistasi 
valkoinen keppi tai opaskoira kädessäsi. 

11. Älä säilytä rahaa tai arvoesineitä veto
ketjuttomissa taskuissa. Kun ripustat housuja 
pukukaapin naulaan, ne kiepsahtavat ylös
alaisin ja kolikot tai avaimet pyörivät lattialla. 

12. Älä kuljeta tavaraa, jonka pituus on yli 
70 senttimetriä. Kolhit esineen tai tökit sillä 
kanssakulkijoita. 

13. Älä juo kahvia tai runsaasti vettä ennen 
liikenteeseen lähtemistä. Kun hätä on suurin, 
vessat ovat näkövammaiselle monen kysele
misen takana. 

14. Älä missään tapauksessa heitä vettä ul
kosalla. Ei edes metsäpolun laitaan. Ohikulki
ja lompsii paikalle pomminvarmasti. 

15. Älä kiiruhda. Kun näkövammainen 
kiihdyttää vauhtiaan, loukkaantumisriski vä
hintään nelinkertaistuu. Seuraavalla kerralla 

ajoissa matkaan. 
16. Älä tuijota kauan samaan pisteeseen. 

Siinä ehkä seisoo näkevä, joka pelästyy. 
17. Älä mene kauppaan ostamaan tuotet

ta, jonka nimeä et muista. Kiireinen myyjä 
itkee henkisesti esitellessään loputtomia 
vaihtoehtoja. 

18. Älä kiukuttele. Kiihkeästi valittava nä
kövammainen saa näkevissä aikaan vastare
aktion. Tuossa tuo rutkasti autettu on oppi
nut vain valittamaan. 

19. Älä näytä kömpelölle auttajalle nyr
peää naamaa. Jos joku tulee auttamaan, 
vaikkei osaisikaan, kiitä. Tarjoat näkevälle 
onnistumisen kokemuksen. 

20. Älä murehdi,  tuijottavatko ihmiset. 
Turha aprikoida, miltä näytän ja mitä muut 
ajattelevat. Ei kukaan tuijota, ainakaan pit
kään.         

Olli Lehtisen mielestä betoniporsaskin  
peukuttaa, kun naurat näkövammallesi.
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Kuntoutus-Iiriksen ammatillinen kuntoutusselvitys oli Anne Myllymäelle erittäin 
antoisa kokemus. Tällä hetkellä hän on hakeutumassa uusien opintojen pariin.
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Ammatillisesta kuntoutuksesta

uusi suunta 
elämälle
– Osallistuin alkuvuodesta ammatillisen kuntoutusselvityksen jaksoille 
Iiriksessä, ja kyllä on helpottunut olo! Kun asiat selkiytyvät, sisäinen olo 
on rentoutunut. On todella iso asia, että elämälle löytyy suunta, Anne 
Myllymäki sanoo.

T E K S T I  Maria Loikkanen
K U V A   Marika Mäkinen

M atka, joka lopulta kuljetti Anne Myl-
lymäen Näkövammaisten liiton 

KuntoutusIirikseen ja ammatilliseen kun
toutusselvitykseen, on ollut pitkä ja moni
vaiheinen. Työelämän osalta omat kiinnos
tuksen kohteet ja nuoruudessa opiskellut 
ammatit ovat kartuttaneet Myllymäen työ
kokemusta muun muassa paperi ja auto
teollisuuden parissa. 

Tietoisuus silmäsairaudesta, retinitis pig
mentosasta, on kulkenut Anne Myllymäen 
matkassa mukana nuoresta iästä saakka, 
kuitenkin takaalalla. Asian käsittely ja lä
hestyminen eivät sopineet yksiin silloisen 
elämänvaiheen ja etenkään tulevaisuuteen 
liittyvien ajatusten kanssa.

– En pystynyt nuorena käsittelemään sil

mäsairausasiaa, ja tein valintoja sen mukai
sesti, myös opiskelujen ja työelämän suh
teen.

– Vuosi sitten läheisen ihmisen kuolema 
muutti kaiken. Tapahtui muitakin isoja asioi
ta, ja voin sanoa, että elämä pysäytti. Näiden 
asioiden myötä tulin siihen vaiheeseen, että 
pystyin vihdoin kohtaamaan myös näkö
vamman ja etenkin sen, miten näkötilanteen 
muutokset elämään vaikuttavat myös am
matillisesti. Tämä kaikki kuitenkin edellytti 
pysähtymistä, Anne Myllymäki kertoo.

Roppakaupalla tietoa

Pysähdys ja näkemiseen liittyvien realiteet
tien tunnistaminen avasivat uusia polkuja. 
Yhteydenotto sairaanhoitopiirin näönkun
toutukseen ja sieltä saatu tuki johdattivat 
Myllymäen Iirikseen ammatillisen kuntou
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tusselvityksen jaksoille. Epäselvyyksien su
ma, joiden keskiössä olivat näköön liittyvät 
asiat sekä ammatillisen tulevaisuuden epä
varmuus, alkoi lyhyessä ajassa selkiytyä.

– Löysin elämälleni uuden suunnan muu
taman kuukauden aikana. Siihen tämä kitey
tyy, Anne Myllymäki kuvaa. 

Uusi suunta löytyi ennen kaikkea päätök
sestä hakea uudelleen opiskelemaan.

– Olin valmis ottamaan vastaan sen avun, 
mitä Iiriksessä on tarjolla. Eihän kuntoutuk
seen kannata edes hakeutua, jos kokee, että 
ei pysty ottamaan apua vastaan. Minä olin 
valmis, ja sain todella ison avun. En tiennyt 
näköön ja näkemiseen liittyvistä asioista juu

ri mitään ennen kuntoutusjaksoja. Iiriksestä 
saatu tieto muutti käsityksiäni etenkin am
matillisista kysymyksistä perustavalla tavalla, 
ja nimenomaan positiivisella ja rakentavalla 
tavalla, Anne Myllymäki kiteyttää.

Ammatillisen kuntoututusselvityksen jak
soilla tietous karttui monella saralla. Perus
turvaan ja toimentuloon liittyviä kysymyksiä 
kartoitettiin yhdessä moniammatillisen työ
ryhmän kanssa, samoin kuin näkötilannetta 
ja sen heijastevaikutuksia esimerkiksi uudel
leen kouluttautumiseen tai alan vaihtoon. 
Myös palkkatukiasiat tulivat uutena, samoin 
kuin ittukeen liittyvä tieto, esimerkiksi pu
helin tai tietokonehankintoihin myönnettä
vät tuet.

– Kokonaisuus muuttui myönteiseen 
suuntaan siitäkin huolimatta, että kuntou
tusjaksot olivat henkisesti raskaita. Sairau
den kohtaaminen kasvotusten ja siihen 
liittyvä informaatiotulva antoi paljon uutta 
ajateltavaa. Huumoria onneksi oli ja on vielä
kin roppakaupalla mukana, ei tästä kaikesta 
muuten selviäisi, Anne Myllymäki nauraa.

Huumoria on kysynyt esimerkiksi valkoi
sen kepin käyttöönotto. Anne Myllymäen 
yllätti se, että myös heikkonäköiset ovat oi
keutettuja keppiin. 

– Kun kuntoutusjaksolla sain ensiopas
tuksen kepin käyttöön, kynnys käyttää sitä 
myös omassa arjessa on madaltunut.

Rohkeutta elämänmuutokseen

Ammatillisen kuntoutusselvityksen myötä 
Anne Myllymäki sai rohkeutta kohdata nä
kövammasta johtuvan elämänmuutoksen ja 
sopeutua siihen. 

– En osannut ajatella ennen Iirikseen me
noa esimerkiksi näkökenttien vaikutusta 
ammatinvalintaan. Jos näkökentissä on puu
toksia, miten jo se seikka yksin voi vaikuttaa 
jaksamiseeni työssä? Ja miten voin itse vai
kuttaa asiaan esimerkiksi pohtimalla opin

Anne Myllymäen 
yllätti se, että myös 
heikkonäköiset 
ovat oikeutettuja 
valkoiseen keppiin. 
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Kuntoutujan apuna  
moniammatillinen työryhmä

apuvälineiden tarve selvitetään. Näönkäy
tön asiat tarkistetaan, samoin sosiaaliturvaan 
liittyvät asiat.

– Psykologi katsoo asiakkaan tilannetta 
hänen koko elämäntilanteensa kautta ja 
työssä jaksamisen näkökulmasta. Mitä kuor
mitustekijöitä ylipäätään on? Millä tavalla 
silmäsairaus kuormittaa emotionaalisesti ja 
kognitiivisesti? Kilpeläinen kertoo.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen ta
voitteena on, että ammatillisia suunnitelmia 
joko viedään eteenpäin, tarkennetaan tai 
mietitään uudelleenkoulutusta, esimerkik
si silloin, kun on kyse nuoresta henkilöstä. 
Asia kas on keskiössä, ja vie itse asioitaan 
eteenpäin työryhmän tuella.

Kilpeläinen kuvaa kuntoutusselvitystä pro
sessina, jonka läpikäymiseen tarvitaan aikaa. 
Siksi se on myös jaettu kahteen osaan. 

– Joskus on selviä tapauksia, mutta useim
miten asiakas joutuu miettimään paljonkin, 
mitä tekisi. Kuntoutusjaksojen väliajalla asia
kas hakee tietoa, kyselee, selvittää mahdol
lisuuksiaan.

– Tilannettaan ei tarvitse jäädä mietti
mään yksin eikä asioita tarvitse tehdä yksin. 
Sitä varten me täällä olemme, Annu Kilpeläi
nen sanoo.        

Näkövammaisten liitto tarjoaa ainoana 
Suomessa ammatillista kuntoutusselvitystä 
työikäisille näkövammaisille ja kaikille, joilla 
on näkemiseen liittyviä ongelmia. Kahteen 
jaksoon jaettu selvitys koostuu asiakkaan 
tilanteen kartoittamisesta ja läpi käymisestä 
moniammatillisen työryhmän kanssa.

Psykologi Annu Kilpeläinen on yksi mo
niammatillisen työryhmän jäsenistä.

– Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen 
voi hakeutua useampaa reittiä. Esimerkiksi 
keskussairaalan näönkuntoutuksen tai työ
terveyden kautta silloin, kun on tullut nä
kemiseen liittyviä ongelmia, ja asiakkaalla 
on tarve tarkastella omaa asemaansa työ
elämässä. Kun näkemisen ongelmat alkavat 
vaikeuttaa työntekoa, pitää miettiä, kuinka 
jatkaa, jos jatkaa, Annu Kilpeläinen sanoo.

Palvelunkuvauksen eli sen, miten amma
tillista kuntoutusselvitystä toteutetaan, mää
rittelee Kela. 

Moniammatillinen työryhmä koostuu 
asiantuntijoista. Työryhmän kanssa kartoite
taan asiakkaan työhistoriaa ja tämän hetkis
tä työtilannetta, esimerkiksi sitä, tarvitseeko 
työtehtäviä muokata. Asiakkaan mahdolliset 
uudelleenkoulutussuunnitelmat, jatkoopis
kelusuunnitelmat tai ammatinvaihtosuun
nitelmat käydään läpi. Myös tietoteknisten 

toja ja ammatinvalintaa ja ennakoida myös 
työssä jaksamista?

 Anne Myllymäki kertoo ajatelleensa rönt
genhoitajan työtä, mutta tulleensa Iirikses
sä yhdessä asiantuntijoiden kanssa siihen 
lopputulokseen, että se ei välttämättä ole 

hänen näkötilanteensa kannalta paras vaih
toehto. 

– Esimerkiksi tällä tavoin sain apua ja tu
kea siihen, mitä minun näkötilanteessani 
kannattaa ammatillisessa mielessä ottaa 
huomioon, Myllymäki sanoo.
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Kirja kainaloon  
ja kouluun!
Inkluusio on päivän sana Etiopian koulujärjestelmässä, mutta 
vielä on tehtävä paljon, että se ei jää pelkäksi sanaksi. 

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

A frikan mantereen vanhimmassa itse
näisessä valtiossa Etiopiassa on arvioi

den mukaan runsaat satamiljoonaa ihmistä 
ja lähes sata eri etnistä ryhmää ja kieltä ja 
väestö kasvaa vauhdilla. Väestöräjähdyksen 

keskellä infrastruktuuri uhkaa jäädä jälkeen, 
sillä tehtävää on yksinkertaisesti liikaa. 

Etiopia on edelleen maailman köyhimpiä 
maita, jossa elintasoerot ovat valtavat. Toi
saalta maan talous kasvaa nopeimpien jou
kossa maailmassa ja kiinnostaa ulkomaisia 
investoijia. Erityisesti kiinalaiset ovat ulotta

Debre Birhanin suurimmassa koulussa on 
näkövammaisten oppilaiden ryhmä. Myös 
siellä, kuten Etiopiassa muutenkin, on pula 
saavutettavasta oppimateriaalista.  
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neet maahan lonkeronsa rakentamalla teh
taita ja infrastruktuuria, esimerkiksi teitä. 

Maaseudulla elämä on kuitenkin edelleen 
samanlaista kuin sata vuotta sitten, vaik
ka kaupungissa keskiluokka kasvaa. Maan 
poliittinen tilanne on uuden pääministerin 
myötä muuttunut vapaammaksi. Sanan
vapauden tilanne on hypännyt kansainvä
lisessä vertailussa 40 pykälää ylemmäs ja 
kansalaisjärjestöjen ulkomaisen rahoituksen 
vastaanottamisen säätelyä ollaan lakimuu
toksen myötä purkamassa.

Opetuksen laatu heikko

Maan koulutusjärjestelmä on yksi alue, jossa 
haasteita riittää. Peruskouluikäisiä oppilaita 
Etiopiassa on arvioiden mukaan runsaat 22 
miljoonaa, joista noin 90 prosenttia aloittaa 

koulunkäynnin seitsemänvuotiaana. 
Vammaisten lasten kohdalla luku on päin

vastainen, sillä runsaat 92 prosenttia heistä 
jää opetuksen ulkopuolelle. Vammaisen lap
sen kouluttaminen nähdään usein turhana 
ja vaivalloisena, ja koulumatkat ja esteelliset 
koulurakennukset konkreettisina esteinä. 
Erityisopettajia on vähän ja tavallisilla opet
tajilla ei ole osaamista ja valmiuksia tukea 
vammaisia oppilaita.

Etiopiassa puhutaan juuri nyt inkluusiota, 
mikä tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että vam
maiset lapset opiskelevat tavallisissa kou
luissa yhdessä muiden kanssa, mutta ilman 
riittäviä tukitoimia, apuvälineitä ja oppima
teriaaleja. 

– Parempi olisi sanoa, että olemme 
integraation tasolla, sanoo Abebe  Ye-
hualawork, joka johtaa HPDO:ta eli Help for 

Abebe Yehualawork, joka itsekin on sokea, johtaa HPDO-vammaisjärjestöä, 
joka on Näkövammaisten liiton kehitysyhteistyökumppani. 
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Persons with Disabilities Organisation vam
maisjärjestöä. 

HPDO on Näkövammaisten liiton kump
pani kehitysyhteistyöhankkeessa, jonka 
tavoitteena on tukea näkövammaisten kou
lutusmahdollisuuksia ja koulutuksen inkluu
siota. HPDO tukee näkövammaisten lisäksi 
ja muiden vammaisten lasten ja nuorten 
opiskelua. 

Etiopiassa opetuksen laatu on heikko, 
vaikka erityisopetuksen tarve tunniste
taankin yhä enemmän. Viimeisten kuuden, 
seitsemän vuoden aikana erityisoppilaiden 
määrä on kuitenkin lähes kaksinkertaistunut. 
Valtaosa vammaisista tai oppimisvaikeuksis
ta kärsivistä etiopialaislapsista ei kuitenkaan 
käy koulua ja näkövammaisista lapsista vain 

harvat pääsevät koulutielle. Usein käy myös 
niin, että he aloittavat koulun huomattavasti 
myöhemmin kuin muut. 

Näkövammaisia on Etiopiassa joidenkin 
arvioiden mukaan enemmän kuin missään 
maailmassa, lähes neljä miljoonaa. Heistä 
noin 1,9 miljoonaa on sokeita ja 2,1 miljoo
naa heikkonäköistä.

Näkövammaisten lasten ja nuorten ope
tussuunnitelma ja oppisisällöt eivät vastaa 
vammattomien oppisisältöjä. Heidät on 
pääsääntöisesti vapautettu muun muassa 
matematiikan, kemian, fysiikan, liikunnan 
ja terveystieteen opiskelusta. Näkövammai
sille koululaisille opetetaan pistekirjoitusta, 
mutta sen syvällinen ja tehokas osaaminen 
ja hyödyntäminen jäävät usein haaveeksi, 

Kouluissa 
ei ole 
apuohjelmia 
tai tieto
teknistä 
tukea.

Näkövammaisten liiton hallituk-
sen jäsen Eija-Liisa Markkula 
osallistui Etiopian hankematkalle 
viime keväänä. Matkalla vierail-
tiin muun muassa näkövammais-
ten opettajien yhdistyksessä.
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sillä pistekirjoitusmateriaaleista ja välineistä 
on pulaa eikä pistekirjoitustaidon merkitystä 
ymmärretä. 

– Inklusiivisessa opetuksessa ei myöskään 
tehdä sopeutuksia näkövammaisille oppi
laille, mikä on ongelma, Abebe Yehualawork 
sanoo.

Tietotekniikan opetusta näkövammaisille 
ei tarjota, sillä kouluissa ei ole apuohjelmia 
tai tietoteknistä tukea eikä välttämättä edes 
tietokoneita.

Tulossa lukutaidoton sukupolvi?

Abebe Yehualawork kritisoi maan hallitusta 
tilanteesta.

– Hallituksen pitäisi ottaa inklusiivinen 
opetus tosissaan, mutta niin ei ainakaan vie
lä ole, hän sanoo.

Etiopiassa näkövammainen opiskelija 
saa valtiolta tukea 350 birriä kuukaudessa, 
mikä vastaa noin 15 euroa. Sillä on tulta
va toimeen: koska oppilaat asuvat yleensä 
kaukana lapsuudenperheistään, heidän on 
maksettava itse vuokra, ruoka ja kaikki mah
dollinen jokapäiväiseen elämiseen liittyvä. 
Yehualaworkin mukaan summa on riittämä
tön.

– Entäpä mikä on näkövammaisten luku
taidon tilanne? Virallisiin lukuihin ei voi luot
taa, hän sanoo.

Näkövammaisten opetus ja kokeisiin ja 
tentteihin vastaaminen tapahtuvat suulli
sesti, minkä vuoksi nuori saattaa selvitä ko
ko opinnoistaan aina yliopistotutkintoon asti 
ilman luku ja kirjoitustaitoa. 

Etiopian lisäksi vastaavanlainen koulutus
kriisi on monissa muissakin kehitysmaissa. 
Kouluissa riittää kyllä oppilaita, mutta he ei
vät näytä oppivan juuri mitään. 

Abebe Yehualawork itse on väitellyt vam
maisten ammattikoulutuksen järjestämises
tä Etiopiassa Jyväskylän yliopistossa. Myös 
sillä puolella on paljon tekemistä, sillä vaik

Etiopian koulutusjärjestelmästä

Valtionkouluja perustettu vuodesta 1908 
lähtien. 

Oppivelvollisuus 6–14vuotiailla.
 
Oikeus saada opetusta äidinkielellä pe
ruskoulun alakoulussa, toiselta asteelta 
lähtien opetuskielenä englanti.

Alle prosentti ikäluokasta jatkaa kolman
nen asteen koulutukseen. 

Toisen asteen alempi taso on kaksivuoti
nen. Sen jälkeen voi jatkaa korkeakoului
hin valmentavalle toisen asteen ylem
mälle tasolle, teknilliseen kouluun tai 
ammatilliseen oppilaitokseen. 

Korkeakouluihin valmentava ohjelma 
kestää kaksi vuotta, muut koulutusohjel
mat kolme vuotta. 

Yliopistot ja korkeakoulut valtion ylläpitä
miä tai yksityisiä, suurin 1950 perustettu 
Addis Abeban yliopisto. 

ka lainsäädäntö on olemassa ja opetuksen 
järjestäminen on suunniteltu, käytännön 
toteutus, oppimateriaalit ja tukitoimet eivät 
toteudu.

Yehualaworkin mukaan yksi ongelmista 
on, että Etiopia on monin tavoin riippuvai
nen ulkomaisesta rahoituksesta ja asian
tuntijoista myös opetuksen järjestämiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksen kehit
tämiseen pitäisi saada valjastettua vahvem
min vammaisten ammattilaisten oma asian
tuntemus.

– Se on tällä hetkellä vielä puutteellista. 
Yehualawork sanoo.      
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Henkilökohtaista

White Noise -taiteilijoiden 
kiitokset

White noise taideteoksen 
työryhmä kiittää kaikkia val
koisen kepin lahjoittaneita. Il
man niitä ei teosta olisi voitu 
luoda. Toivomme, että Iirik
sen aulassa oleva teos ilah
duttaisi kaikkia talossa asioi
via. Syysterveisin Erja Tula salo 
ja Maarit Hedman

Kokoukset

Kaakkois-Suomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

la 23.11. klo 13 Loma ja ko
koushotelli Marjolassa, Lap
peenrannassa. Ennen ko
kousta klo 12 kokouskahvit. 
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset syyskokous
asiat sekä lisäksi valitaan NK
L:n liittovaltuustoon 2 varsi
naista ja 2 varaedustajaa toi
mikaudeksi 20–24. Kokouk
sen jälkeen vietetään pikku
joulua samassa paikassa. Ter
vetuloa kokoukseen! Hallitus

Etelä-Kymen 
Näkövammaiset ry:n 
syyskokous to 21.11.2019

klo 14 toimintakeskuksella. 
Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Jäsen 
voi myös antaa valtakirjan ha
luamalleen henkilölle. Ko
kouksen jälkeen kahvitarjoi
lu. Tervetuloa!

Etelä-Savon 
Näkövammaiset ry:n 
syyskokous la 23.11.2019

klo 13 Savonlinnassa Spaho
tel Casinolla (Kylpylaitoksen
tie 7). Kokouksessa käsitel
lään yhdistyksen sääntöjen 
kokoukselle määräämät asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

Satakunnan 
Näkövammaiset ry:n 
syyskokous la 23.11.2019 

klo 12.00 Villa Tallbossa, Pe
täjäksentie 178, Rauma. Ko
kouksessa käsitellään sääntö
jen syyskokoukselle määrää
mät asiat ja valitaan yhdistyk
sen valtuutetut ja varavaltuu
tetut (2 henkilöä kumpiakin) 
Näkövammaisten liiton val
tuustoon toimikaudeksi 20–
24.

Kokousaineiston voi tilata 
yhdistyksen toimistosta. 

Hallitus

Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset ry:n 
(HUN) syyskokous la 
23.11.2019 

klo 10.45 Iiriksen Braillesalis
sa, Marjaniementie 74, Hki. 
Kahvitarjoilu klo 10 alk. Ko

kouksen aikana tarjotaan en
nakkoon ilmoittautuneille 
kokouslounas. Paikalla on 
avustajia.

Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen pykälän 
10 mukaiset sääntömääräiset 
asiat ja hallituksen kokouk
selle tuomat jäsenaloitteet. 
Lisäksi valitaan yhdistyksen 
valtuutetut ja varavaltuutetut 
(5 kpl kumpiakin) NKL:n val
tuustoon toimikaudeksi 20–
24. Kokouksen yhteydessä 
muistetaan yhdistyksen an
sioituneita jäseniä ja vapaa
ehtoisia.

Koko kutsuteksti HUN:n 
nettisivuilla www.hun.fi.  
Kokouskutsu ja esityslista on 
myös postitettu jäsenille. 

Ilm. lounaalle viim. 20.11. p. 
09 3960 5601 (ma–ke 10–12)
tai osallistun@hun.fi

Tervetuloa! HUNin hallitus

Kurssit -  leirit

Näkövammaisten 
jääkiekkoleiri nyt 
Suomessa!

Suomen ensimmäinen nä
kövammaiskiekkoleiri jär
jestetään liikuntakeskus 
Pajulahdessa pe 31.1.–su 
2.2.2020. Näkövammaiskiek
koleiri on tarkoitettu kaiken
ikäisille näkövammaisille. 
Järjestäjinä Antti Latikka ja 
Markus Tihumäki, Aisti Sport 
ry. Yhteistyössä kansainväli

mailto:osallistun%40hun.fi?subject=
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Aineiston aikataulu 

Airut 12/2019 ilmes
ty y 16.12.  I lmoituk
s e t  25.11. 2019  k l o 
15.45 mennessä verk
kolomakkeella osoit
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.

nen näkövammaisjääkiekko
liitto IBIHF, Tukijana Sokeain 
lasten tukisäätiö sekä Suo
men näkövammaissäätiö.

Hintaarvio on alle 16vuo
tiailta 90 e ja yli 16vuotiailta 
130 e. 

Lue koko ilmoitus osoit
teesta: airutlehti.fi/ilmoitus/
nakovammaistenjaakiek
koleiri

Ilmoittautumiset viim. 
20.12.: markus.tihumaki@
gmail.com. 

Tapahtumat

Tehdään käsillä! -näyttely 
Iiriksessä joulukuussa

Harjoja, patapesimiä, punot
tuja koreja, korjattuja rottin
kihuonekaluja, nahkavöitä, 
passikoteloita, parkittua ka
lannahkaa, avainkaulanauho
ja, ryijyjä, tuftattuja tyynyjä, 
makrameeta, koruja…

Tervetuloa tutustumaan 
Käsillä – Näkövammaisten kä
sityöyrittäjävalmennuksen 
kurssitöihin 3.19.12.2019  Ii
riksen 3. krs näyttelytilaan.

Esillä tuotteita syksyn 2019 
kolmelta valmennuslinjalta: 
perinnekäsitöiden linjalta, 
nahkatyön jatkolinjalta ja 
tekstiilityön linjalta.

Tule mukaan jo näyttelyn 
avajaisiin 3.12.2019 klo 10!  

Kauneimmat joululaulut 
Iiriksessä 19.12. klo 18–19

Sydämellisesti tervetuloa lau
lamaan rakastetuimpia joulu
lauluja Kontrapunktikuoron 
kanssa Iiriksen Braillesaliin. 
HannaMaria Valven johtama 
näkövammaisten kuoro myös 
esiintyy lämminhenkisessä 
yhteislauluillassa.

Ilm. viim. 18.12.: osallistun@
kulttuuripalvelu.fi tai p. 040 
964 9288. Osallistumismaksu 
5 e sis. glögitarjoilun. Avusta
ja mukaan veloituksetta.
Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry

Perinteiset HUNin 
Joulukarnevaalit ti 
3.12.2019 kello 10–14

Iiriskeskus, Marjaniementie 
74, Helsinki.  Myynnissä näkö
vammaisten itse tekemiä kä
sitöitä ja muita kotitekoisia 
tuotteita. Lämpimästi terve
tuloa! 

Koulutus

Tehdään käsillä! 
-valmennus jatkuu

Tammikuussa jatkuu valta
kunnallinen Käsillä – Näkö
vammaisten käsityöyrittäjä
valmennus. Valmennus on 
maksuton ja kestää viisi kuu
kautta. Lue lisää ja ilmoittau
du mukaan 13.12. mennessä: 
www.hun.fi/kasilla

My ydään - ostetaan

Valkoisen kepin 
suojapusseja myynnissä

Valmistamme valkoisen ke
pin suojapusseja erilaisista 
kangasmateriaaleista ja eri 
väreissä. Tilaukset ja toiveet 
p. 045 881 3059 / AnnaLiisa 
Marttila, AlavusÄhtärin nä
kövammaiset

Haluaisin ostaa Nokia C5 
-kännykän

p. 044 508 4646



kuka tarvitsee apua.

KYSY.
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