12
2019

Vammaisten työsyrjintä
Albinismi
jää piiloon				 ja arki		

Vammainen äiti kolistelee
normeja

Hy vää
joulua!

joulu 2019

K U VA:V E LI - M AT T I PU LLIAI N E N

Sisällysluettelo

12

Tässä numerossa:
3

Pääkirjoitus

4

Kiikarissa

7

Liitto selvitti apuvälineiden
saatavuutta

8

Nyt puhuvat vammaiset:
Vammaisten työsyrjintä jää
piiloon

13

Ennätysnäkyvä Sokeain viikko

16

Kun jalat eivät aina kanna,
rollaattori vie perille

19

Ministeri Harakalle ehdotuksia
työllisyyden parantamiseksi

20

Elämää albinismin kanssa

24

Kartalla

26

Ilmoitukset

27

Aineiston aikataulu

s. 8 Työ on voimavara perinnöllistä
lihastautia sairastavalle Pia Pulliaiselle.

Näkövammaisten liiton
jäsenlehti
108. vuosikerta
11 numeroa vuodessa
printtilehtenä, verkko
lehtenä, Daisy-ääni
lehtenä, pistekirjoituk
sella, Luetus-julkaisuna ja
pdf-näköislehtenä.
Näkövammaisten Airut
on Kulttuuri-, mielipideja tiedelehtien liiton Kultti
ry:n jäsen ja sitoutunut
Journalistin ohjeisiin.
ISSN 0358-2930
Paino:
Savion kirjapaino Oy
twitter.com/NKLry
facebook.com/NKLry
youtube.com/c/
Näkövammaistenliittory
airut@nkl.fi
www.airutlehti.fi

Joulukoristeita
joulupallon muodossa.
K U V A Ruth Black / Shutterstock
K ANNEN KUVASSA

2

12/2019

Päätoimittaja
Marika Mäkinen
p. 09 3960 4652,
0500 417 670
marika.makinen@nkl.fi
Taitto, ilmoitukset
Liisa Lähteenmäki
p. 09 3960 4651
050 396 4651
liisa.lahteenmaki@nkl.fi
Tilaukset, versio- ja
osoitteenmuutokset
Niina Juntunen
p. 09 3960 4656
(ti–to klo 9–15)
lehtitilaus@nkl.fi

Pääkirjoitus
TEKSTI

Marika Mäkinen, päätoimittaja

Yhdenvertaisuus koskee
kaikkia ihmisiä
N

äkövammaisten liiton Iiris-keskuksen
seinillä on Syrjinnästä vapaa alue -kylt
tejä kertomassa siitä, että liitossa halutaan
suhtautua syrjinnän vastaiseen toimintaan ja
yhdenvertaisuuden edistämiseen vakavasti.
Kylteillä halutaan viestiä, että talon jokainen
työntekijä, asiakas tai talossa vieraileva voi
kokea olevansa yhdenvertaisessa asemas
sa. Syrjinnästä vapaa alue -kyltti velvoittaa
meitä huolehtimaan siitä, että noudatamme
nollatoleranssia kaikenlaista suvaitsematto
muutta, syrjintää ja kiusaamista kohtaan.
Liitto ja sen jäsenyhdistykset tekevät työ
tä yhdenvertaisen Suomen puolesta. Kos
ka kysymys on näkövammaistyöstä, liiton
erityinen tehtävä on puolustaa ja edistää
näkövammaisten ihmisten oikeuksia ja osal
lisuutta. Laajemmassa mittakaavassa yhden
vertaisuudessa on kysymys siitä, että kaikki
ihmiset ovat samanarvoisia ja että tunnuste
taan ihmisoikeuksien kuuluvan kaikille, kaik
kialla ja kaikkina aikoina.
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Yksi liiton keskeisistä arvoista on oikeu
denmukaisuus. Oikeudenmukaisessa ja
yhdenvertaisessa Suomessa esimerkiksi
ihmisen ikä, syntyperä, ihonväri, vamma,
uskonnollinen tai poliittinen vakaumus tai
seksuaalinen suuntautuminen eivät saa
vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa koulut
tautua, saada työtä ja palveluja ja elää arkea
ilman pelkoa tai syrjintää.
Yhteisö, jossa on monenlaisia ihmisiä, on
vahva. Tiukan paikan tullen sen mahdolli
suudet selviytyä ovat suuremmat kuin sellai
sen yhteisön, joka perustuu samankaltaisuu
delle. Erilaisuus on oikeasti voimavara.
Runsaan viikon kuluttua Suomi hiljentyy
joulun viettoon. Itselleni se tarkoittaa hetken
hengähdystä läheisten kanssa työntäyteisen
syksyn jälkeen. Jatketaan vuoden vaihteen
jälkeen työtä yhdenvertaisen, turvallisen ja
oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta!
Hyvää joulua ihan kaikille. 		
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K IIK AR ISSA
KUVA: MARIK A MÄKINEN

KOSKETELTAVA HAAVOITTUNUT
ENKELI NÄKÖVAMMAISTEN
LIITOLLE
Ateneumin taidemuseo on lahjoittanut Nä
kövammaisten liitolle moniaistisen Enke
li-kokonaisuuden Hugo Simbergin Haavoit
tunut enkeli -maalauksesta. Teos julkistettiin
Sokeain viikolla marraskuussa Helsingissä
Iiris-keskuksessa.
Hugo Simbergin maalaus Haavoittunut
enkeli vuodelta 1903 on Suomen taiteen
rakastetuimpia teoksia. Maalauksessa kaksi
pikkupoikaa kantaa enkeliä paareilla halki
riisutun maiseman. Enkelin vasemmassa sii
vessä on verta, ja hänen silmiensä peittona
on valkoinen side.
Iirikseen lahjoitetty teos on suunniteltu
varta vasten sokeille ja heikkonäköisille. Kos
ketukseen ja ääneen perustuvan menetel
män on kehittänyt kroatialainen taidehisto
rioitsija ja -kasvattaja Nataša Jovičić.

PÄIVYRI
joulu-tammikuu

Maailman pistekirjoituspäivä

4.1.
4

Vammaisuutta ihannoimatta voin sanoa,
että olen näkövammani vuoksi oppinut
valtavasti, tutustunut hienoihin ihmisiin
ja ollut mukana vaikka missä. Vammau
tumisen kautta on tullut paljon tärkeitä
ystäviä ja kontakteja.
Sokeutunut Olli Kytöviita Iltalehdessä.
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MITEN METSÄSSÄ OPASTETAAN?
Luonto kaikille -hanke ja Näkövammaisten
liitto ovat tehneet yhteistyössä ohjevideon
näkövammaisen opastamisesta luonnossa.
Video on suunnattu erityisesti näkövam
maisten avustajille ja luontomatkailuyrittä
jille. Videon vinkkien avulla opastaminen
luontoympäristössä helpottuu niin avusta
jan kuin avustettavankin näkökulmasta.
Video löytyy YouTubesta hakusanoilla Nä
kövammaisten opastaminen luonnossa.

VANHUUDEN RAIHNAISUUTTA VAI
NÄKÖVAMMAA?
Rekisteröityjen näkövammaisten keski-ikä Suomessa on 79 vuotta.
Myös ikääntyneiden näkövammautumisessa on kyse vammaisuu
desta, vaikkei tätä aina ymmärretä. Näkövammaisten liiton podcas
tissa Ikääntyminen ja näkövamma ovat keskustelemassa näkövam
mainen ikäihminen Maija Leena Akiala, vanhustyön asiantuntija
Arja Törnroos ja optikko Tuula Kääriäinen Näkövammaisten lii
tosta. Keskustelua johdattelee sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen.
 soundcloud.com/nakovammaistenliitto

KUVA: PIKEPIC TURE / SHUT TERSTOCK

VIMMA-PALKINTO ROSANNA FELLMANILLE

KUVA: NIKL AS SANDSTRÖM

Kynnys ry on myöntänyt vammaiskulttuuripalkinto Vim
man runoilija Rosanna Fellmanille. Fellman saa Tukilin
ja-säätiön lahjoittaman 5000 euron työskentelyapurahan.
Fellmanin (s. 1995) esikoisteos Strömsöborna tuo omape
räisen ja yhteiskunnallisesti kantaaottavan äänen runou
den kentälle. Fellman käsittelee niin autismia, normaaliut
ta ja epänormaaliutta suoraan, humoristisesti ja taitavalla
kielellä.
Kunniamaininnan sai musiikkiteatteriesitys I det stora
landskapet ja Kreisi-Vimma-kunniamaininnan räppäri MC
Cepari eli Mika Leminen.
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ILOTULITE-KANSALAISALOITE
LUOVUTETTIIN EDUSKUNNALLE
Kansalaisaloite ilotulitteiden haittojen vä
hentämiseksi on luovutettu eduskunnal
le. Rajat räiskeelle -aloitteen allekirjoitti
4.12.2018–4.6.2019 välisenä aikana 65 491
suomalaista ja 50 000 kannattajan määrä
ylittyi jo ensimmäisen kuukauden kuluessa.
Aloitteessa ehdotetaan, että F2- ja
F3-luokkiin kuuluvien viihdekäyttöön tarkoi
tettujen pyroteknisten tuotteiden myyntiä ja
käyttöä rajoitetaan.
Läpi mennessään laki tulisi voimaan jo en
si vuonna. Itse kielto tulisi voimaan siirtymä
ajan jälkeen vuoden 2022 alussa.
Aloitteen takana on viisitoista terveys-,
potilas- ja vammais- sekä eläinjärjestöä, mu
kana Näkövammaisten liitto ja Opaskoirayh
distys.

KUVA: SAMULI HAR JUNEN

NÄKÖVAMMAISLÄTKÄÄ
PAJULAHDESSA
Paralympiaurheilijat Antti Latikka ja Markus Tihumäki järjestävät tammi-helmikuus
sa Pajulahden liikuntakeskuksessa Suomen
ensimmäisen näkövammaiskiekkoleirin yh
teistyössä tukijoidensa Kansainvälinen nä
kövammaisjääkiekkoliiton IBIHF:n, Sokeain
lasten tukisäätiön, Suomen Näkövammais
säätiön ja Annanpura Oy:n kanssa.
Mallia Suomen näkövammaislätkään on
haettu Amerikasta. NHL-seurat Chicago
Blackhawks, Pittsburgh Penguins, St. Louis
Blues sekä Minnesota Wild ovat perustaneet
seuratoimintansa yhteyteen näkövammais
ten jääkiekkojoukkueen.
Leirin mainos ja ilmoittautumisohjeet löy
tyvät tämän lehden takakannesta.
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Liitto selvitti apuvälineiden
saatavuutta
Näkövammaisten liitto /
Marika Mäkinen
K U V A Aviris
TEKSTI

N

äkövammaisten liitto on tehnyt sel
vityksen näönkäytön apuvälineiden
yhdenvertaisesta saatavuudesta sairaanhoi
topiireittäin.
Selvitystä varten liitto pyysi sairaanhoito
piireiltä tietoja näönkäytön apuvälineitä kos
kevasta ratkaisukäytännöstä vuodelta 2018.
Sairaanhoitopiirit vastasivat pyyntöön varsin
kattavasti.
Näkövammaisten yhdenvertaisuuden to
teutumisen kannalta peruspalvelujen saata
vuus on keskeisessä asemassa.
Näkövammaisten liiton sairaanhoitopii
reille tekemän kyselyn perusteella vaikuttaa
siltä, että näkemisen apuvälineiden myöntä
misessä asiakkaille esiintyy jokseenkin vaih
televia käytäntöjä. Keskimäärin näkövam
mainen henkilö saa sairaanhoitopiiriltään
valkoisen kepin, suurennuslasin valolla sekä
silmälaseja, linssejä tai kehyksiä. Sen sijaan
kannettavia tietokoneita, suurentavia kame
roita, suurentavia laseja tai linssejä ei yleensä
saada. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna
2018 julkaiseman apuvälineiden luovutuspe
rusteita koskevan oppaan tavoite ei siis ole
kokonaan toteutunut.
Näkövammaisten liitossa ollaan huolissaan
siitä, saavatko näkövammaiset asiakkaat
apuvälineet tarvitsemassaan laajuudessa.
Tämän vuoksi olisi tarpeellista saada minis
teriötason seurantaa, ohjeistusta ja mahdol
lisesti koulutusta sairaanhoitopiireille siitä,
että näkemisen apuvälineitä myönnetään
riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa.
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Lisäksi tarvitaan valtakunnallista ja alu
eellista keskustelua ja kehittämistyötä. Nä
kövammaisten liitto katsoo, että näkemisen
apuvälineiden osalta apuvälineiden luovu
tusperusteet ovat liian yleisluonteisia. Vaikka
apuvälineen tarve on arvioitava yksilöllisesti,
on tärkeää, että apuvälineiden tarpeen ar
viointi tapahtuu samanlaisin kriteerein kai
kissa sairaanhoitopiireissä. Valtakunnallista
yhdenmukaistamista tarvitaan myös apuvä
lineiden kirjaamisessa. 			
Näkemisen apuvälineiden yhdenvertainen
saatavuus Suomessa -selvityksen ovat toimittaneet Näkövammaisten liiton sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen, avustava lakimies
Elina Ketonen ja kehittämispäällikkö Reijo
Juntunen. Selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa.
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Vammaisten
työsyrjintä jää
piiloon
Vammaiset ihmiset syrjäytyvät yhä työelämän ja
kouluttautumisen ulkopuolelle. Työelämässä syrjintä on usein
rakenteellista ja näkymätöntä.
Susanna Hakuni ja Kirsi Tervamäki
Prazis Images / Shutterstock, Veli-Matti Pulliainen ja OP viestintä

TEKSTIT
K U VAT
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V

ammaisten työelämäsyrjintä käy
ilmi Vammaisfoorumin keväällä
2018 toteuttamasta kyselystä vam
maisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta
Suomessa YK:n vammaisyleissopimuksen
voimassaoloaikana vuosina 2016–2018.
Kyselyn vastauksia analysoineen työryh
män mukaan vuosina 2017 ja 2018 viran
omaistahoilla vireille tulleita valvontapyyn
töjä oli noin 200 vuodessa. Vuonna 2017
vain kuusi koski syrjintää vammaisuuden
perusteella ja vuonna 2018 vain kolme. Syr
jintätapausten vähäistä määrää saattaa se
littää se, että työsyrjintää on vaikea näyttää
toteen epäselvissä tapauksissa. Vuonna 2017
vireille tulleissa tapauksissa, joissa vammai
suus oli ilmoitettu syrjintäperusteeksi, ei yh
dessäkään katsottu työnantajan toimineen
syrjintäkiellon vastaisesti.
Vammainen työnhakija tai -tekijä ei aina
tiedä oikeuksistaan ja vaikutusmahdolli
suuksistaan. Prosessin käynnistäminen vaa
tii voimavaroja. Suomesta puuttuu toimiva
matalan kynnyksen toimielin työsyrjintä
asioissa. Myöskään yhdenvertaisuuslaki ei
sisällä työnantajan selvitysvelvollisuutta
työelämään liittyvässä syrjinnässä.
Työkyky edellä
Pia Pulliainen työskentelee Lappeenran
nan kaupungin asukasyhteyshenkilönä toi
menkuvanaan kaupungin organisoima asu
kastoiminta ja Lappeenrannan kaupungin
vammaisneuvoston ja sen esteettömyystyö
ryhmän toiminnasta vastaaminen.
Valtaosan toimenkuvasta muodostaa
asukkaiden osallistumisen aktivointi sekä
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien ke
hittäminen. Aktiiviselle ja työorientoituneel
le Pialle työ on tärkeä osa elämää, ja myös
iso voimavara. Jotta se sellaisena pysyisikin,
täytyy hänen ottaa huomioon perinnöllisen
lihastaudin mukanaan tuomat haasteet.
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Pia Pulliaisen lihastauti, hereditäärinen
motosensorinen polyneuropatia eli HMSN
on etenevä sairaus ja aiheuttaa erilaisia fyy
sisiä vaivoja sekä palautumisen pitkittymis
tä. Palautumisen pitkittyminen on Pulliaisen
mukaan eniten työssäjaksamista kuormitta
va asia.
– Pidän todella paljon työstäni, mutta mi
nun on pitänyt kantapään kautta oppia ole
maan itselleni armollinen ja myöntämään,
että tässä vaiheessa vähempikin riittää. Työ
vuosia olisi kuitenkin edessä vielä 15, joten
omaa jaksamista on ollut pakko opetella
kuuntelemaan, Pia Pulliainen toteaa.
Hän osallistui kuluvana vuonna Lihastauti
liiton Pysytään töissä -kurssille, jossa neuvo
itsensä kuuntelusta tuli myös vahvasti esiin.
Kurssilta hän sai myös apua osatyökyvyttö
myyseläkkeen haussa ja keskusteluryhmissä
käytiin läpi omia voimavaroja ja jaksamista
tukevia asioita. Myös työnantaja tuki hake
musta osatyökyvyttömyyseläkkeelle, ja lo
kakuun alusta saakka osa Pian työviikosta on
kulunut osatyökyvyttömyyseläkkeellä.
– Nyt alkanut osatyökyvyttömyyseläke
antaa minulle paremmat valmiudet huo
lehtia omasta jaksamisestani ja fyysisestä
kunnostani. Käyn viikoittain fysioterapiassa,
mutta tunti kerran viikossa ei riitä, vaan sen
lisäksi pitää myös itse huolehtia ja panna
vastaan sairauden etenemiselle. Olen aika
ajoin harrastanut vesijuoksua ja kevyttä kun
tosalia. Siihen on tarkoitus paneutua jälleen
eläkepäivillä, Pulliainen kertoo.
Vielä riittää tehtävää
Pian työnantajat ovat läpi työvuosien suh
tautuneet työssäjaksamisen tukemiseen
myönteisesti. Työuraan mahtuneet kaksi pi
dempää sairauslomaa jalkaoperaatioiden ta
kia ovat hoituneet joustavasti, ja nykyisessä
työssä jo ennen osatyökyvyttömyyseläkettä
Pian työtehtäviä kevennettiin. Myös etätöi
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Ongelmat näkyviksi

Pia Pulliainen työskentelee Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilönä.

den sijoittelu ja palaverien sopiminen niiden
mukaan on sujunut joustavasti.
Kysymykseen siitä, kokeeko Pia lihastau
din vaikuttaneen työn saamiseen tai työssä
käyntiin mitenkään, tulee vastaus nopeasti:
– Ei koskaan! Eikä missään työpaikassa.
Olen työskennellyt koko ikäni eli lähes 30
vuotta, ensimmäiset 17 vuotta idänkaupan
parissa kolmessa eri työpaikassa ja vuodes
ta 2008 alkaen Lappeenrannan kaupungil
la. Myöskään asenteellista syrjintää ei ole
esiintynyt: kaikissa työyhteisöissä minuun
on suhtauduttu positiivisesti ja olen saanut
apua eri tilanteissa kuin kuka tahansa, ilman
että sairauteeni tai sen mukanaan tuomaan
kömpelyyteen on kiinnitetty mitään huo
miota, Pia Pulliainen toteaa.
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Pia tiedostaa, että tilanne kaikilla vammaisil
la tai osatyökykyisillä ei kuitenkaan ole näin
hyvä. Työ vammaisneuvostossa ja esteettö
myystyöryhmässä tuo epäkohdat näkyviksi:
asenteet näkyvät usein etenkin esteettö
myysasioissa, ja osallisuus palveluja ja rat
kaisuja suunnitellessa jää periaatteen tasolle.
– Asenteiden lisäksi myös tietämättömyys
aiheuttaa turhia ennakkoluuloja: työnanta
jille pitäisi edelleen ja enemmän tiedottaa
TE-toimiston tukimuodoista ja palkkatuesta.
Yritysten pitää tuntea toki yhteiskuntavas
tuunsa, mutta nykyisessä taloustilanteessa
erilaiset tuet edesauttavat vammaisten palk
kausta.
– On ensiarvoisen tärkeää, ettei vastuu
asioiden selvittämisestä jää aina hakijalle
itselleen. Minä teen työkseni lausuntoja ja
aloitteita ja osaan ottaa selvää asioista ja pi
tää puoliani, mutta kaikilla ei ole siihen voi
mavaroja, Pulliainen toteaa.
YK:n vammaissopimuksen tarkoituksena
on turvata vammaisten henkilöiden arvos
tus, yhdenvertaisuus muiden kanssa ja osal
lisuus kaikkeen toimintaan, myös sosiaalises
sa ympäristössä. Pia Pulliaiselle sopimus on
omassa työssä tuttu työväline, joka on usein
käytössä, kun haetaan perusteita asioille.
Jos omat voimat ovat vähissä ja kokee et
tei saa tasa-arvoista kohtelua, Pia vinkkaa ot
tamaan yhteyttä omaan vammaisjärjestöön,
josta osataan ainakin neuvoa eteenpäin. Tar
vittaessa käytössä on väylä aina eduskunnan
oikeusasiamieheen ja yhdenvertaisuusval
tuutettuun saakka. Näin epäkohdat tulevat
myös näkyviksi.
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OP haluaa edistää työyhteisönsä monimuotoisuutta.

Työpaikan monimuotoisuus
rikastuttaa yhdessä tekemistä

O

P:n strategiassa painotetaan moni
muotoisuutta. Työyhteisön arjessa se
näkyy esimerkiksi niin, että töissä on pyörä
tuolilla liikkuvia henkilöitä.
– Monimuotoisuus rikastuttaa yhdessä
tekemistä. Kun on eritaustaisia ja erilaisissa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä, se moni
muotoisuus mikä tulee työyhteisöön ja sitä
kautta työntekemiseen, on enemmän kuin
ihan samanlaisten ihmisten tuottama ajatte
lumalli ja tekeminen, OP:n HR-senioriasian
tuntija Pia Donoghue sanoo.
Osaaminen, ei vamma edellä
Rekrytoinnissa OP:ssa haetaan ihmisiä osaa
miskärjellä.
– Kun lähdemme hakemaan tekijöitä,
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emme katso, ovatko he vammaisia. Katsom
me sitä, mistä me saamme juuri tarvittavaa
osaamista tekemään sellaista työtä, missä
meillä on osaamistarpeita. Käytännössä se
tarkoittaa sitä, että tekijöinä on kaikenlaisia
osaajia.
Näin ei joka työpaikassa ole. Vammaisfoo
rumin kyselyssä kävi ilmi, että vammaiset ih
miset syrjäytyvät avoimilta työmarkkinoilta
jo työnhakuvaiheessa tapahtuvan syrjinnän
vuoksi. Noin 57 prosenttia vastaajista oli ko
kenut syrjintää työnhaussa.
– Työhakemuksessa kannattaa keskittyä
kuvaamaan osaamistaan ja kykyään hoitaa
haussa olevaa työtä. Kunkin hakijan persoo
nalliset piirteet tulevat sitten esiin vaikkapa
työhaastattelussa.
OP:n toimitilat Helsingin Vallilassa ovat es
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teettömiä. Muilla isommilla paikkakunnilla
työskennellään usein vuokratiloissa, mutta
sielläkin on mietitty esteettömyyttä.
– Kaikki ratkaisut on tehty niin, että tilat
ovat esteettömiä ja liikkuminen on estee
töntä.
Työkyvyn johtaminen
kokonaisuutena
Työnantaja voi käyttää erilaisia tukimuo
toja ja mukautuksia vammaisten ihmisten
palkkaamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi
työolosuhteiden järjestelytuki, palkkatuki ja
työkokeilu. Näidenkään käyttö ei ole kaikissa
työpaikoissa itsestään selvää. Vammaisfoo
rumin kyselyn mukaan 48 prosenttia vam
maisista oli kokenut syrjintää työelämän
mukautuksissa.
– Meillä puhutaan työkyvyn johtamisesta
kokonaisuutena, joten esimerkiksi työkokei
lut ovat tuttuja. Katsomme aina yksilökohtai

sesti, mitä ovat ne tukimuodot ja mahdolli
suudet, joita voidaan käyttää. Kannustamme
myös esimerkiksi Vallilan toimitalossa yhteis
työkumppaneitamme rekrytoimaan myös
vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä eri
laisiin heille soveltuviin tehtäviin. 		
Susanna Hakuni on Lihastautiliiton tiedottaja
ja Kirsi Tervamäki Invalidiliiton viestintäasiantuntija.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuk sista,
artiklat 24, 27 ja 28: Oikeus työhön
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista korostaa vammaisten ihmisten
osallistumista, osallisuutta ja tasa-arvoa ja kieltää laaja-alaisesti syrjinnän. Suomi on si
toutunut sopimukseen, jossa tunnustetaan vammaisten henkilöiden oikeus tehdä työtä
yhdenvertaisesti muiden kanssa (artikla 27).
Sopimus turvaa kaikille vammaisille oikeuden koulutukseen ja osallistavan koulutusjär
jestelmän kaikilla tasoilla syrjimättä ja yhdenvertaisin mahdollisuuksin vammattomien
kanssa (artikla 24).
Sopimus turvaa myös vammaisille ihmisille ja heidän perheilleen oikeuden riittävään elin
tasoon (artikla 28).
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Ennätysnäkyvä
Sokeain
viikko
Näkövammaiset ja
näkövammaistyö sai
hyvän näkyvyyden Sokeain
viikolla marraskuussa.
Näkyvyyttä saatiin
joukkoliikenteessä, medioissa
ja yleisötapahtumissa.
T E K S T I JA K U VAT

Ylen toimittaja haastattelee Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten puheenjohtajaa Anneli
Iltasta Isossa Omenassa.

Marika Mäkinen

S

okeain viikon teemana oli tänä vuonna
Näkövammaisten liiton teeman mu
kaisesti Kohtaamisia, joka joukkoliikenteen
mainoskampanjassa näkyi iskulauseella ”On
vaikea nähdä, kuka tarvitsee apua. Kysy.”
Mainoskampanja toteutettiin Helsingissä,
Tampereella, Turussa, Oulussa ja Vaasassa.
Kaksikielinen kampanja toteutettiin yh
teistyössä Förbundet Finlands Svenska Syns
kadaden (FSS) kanssa.
Joukkoliikenteen lisäksi kampanja näkyi
viikon ajan NKL:n ja FSS:n Twitterissä ja Face
bookissa.
Sokeain viikon yleisötapahtuma järjestet
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Sokeain viikosta kerrottiin MTV3:n
Viiden jälkeen -ohjelmassa.
tiin liikenteen solmukohdassa, vilkkaassa
kauppakeskuksessa, Espoon Isossa Ome
nassa. Iiris-keskuksessa puolestaan juhlistet
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Sokeain viikon kampanjailmeen toteutti mainostoimisto SMOY.

Isossa Omenassa oli vetonaulana
myös opaskoira.

tiin Sokeain viikolla 100-vuotiasta Annansil
mät-Aittaa.
Viikon aikana Iiris-keskuksen aulatilassa
paljastettiin myös Ateneumin taidemuseolta
lahjoituksena saatu moniaistinen Haavoittu
nut enkeli -maalaus.
Sokeain viikon merkittävin vierailu oli työ
ministeri Timo Harakan käynti Iiris-keskuk
sessa. Ministerin tapasivat Näkövammaisten
liiton ja Suomen kuurosokeiden edustajat.
Harakalle luovutettiin näkövammaisten ja
kuulonäkövammaisten työllistymiseen liit
tyviä ehdotuksia sisältävä paperi.
Alueellisia yleisötapahtumia oli Raumalla,
Lahdessa, Kotkassa, Seinäjoella, Tampereella,
Oulussa, Varkaudessa, Jyväskylässä ja Kuopi
ossa.
Näkövammaisaiheet olivat myös eri me
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dioissa esillä. MTV3:n Viiden jälkeen -ohjel
massa haastateltiin Näkövammaisten liiton
työelämäpalveluiden työelämäneuvojaa
Marina Baarmania. YLE Puhe Helsinki lä
hetti suorana Iso Omenan tapahtumasta
ohjelmaa ja paikalla oli myös ruotsinkielisen
YLE Puheen toimittaja. Näkövammaisaiheis
ta uutisoi laajemmin muun muassa Maaseu
dun Tulevaisuus, Apu ja Iltalehti.
Sokeain viikkoa vietetään perinteisesti
marraskuun toisella viikolla. Sokeain viikko,
Blindveckan, on kotoisin Ruotsista ja Tans
kasta, mistä se levisi Suomeen 1920-luvun
alussa Sokeainpäivät-nimellä.
Sokeain viikko on meillä järjestetty yhtä
jaksoisesti vuodesta 1921 muutamia poikke
uksia lukuun ottamatta. 			
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Työelämäneuvoja Marina Baarman
vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Työministeri Timo Harakka
vieraili liitossa.

Annansilmät-Aitta järjesti
satavuotisjuhlat Iiriksessä 14.11.
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Kun jalat eivät aina kanna,

rollaattori
vie perille
Näkövammaisen itsenäinen
liikkuminen on usein seikkailu.
Ja lisää seikkailumieltä
tarvitaan, kun liikkumisessa
on mukana apuvälineitä,
kuten pyörätuoli, kyynär- ja
kainalosauvat tai rollaattori.
Hannu Huovinen
Jani Wallenius

TEKSTI
KUVA

T

äysin sokea pyörätuolilla, rollaattorilla
tai kyynär- tai kainalosauvoilla kulkeva
henkilö on harvinainen vastaantulija. Mutta
joskus sokeankin eteen elämässä voi tulla ai
ka, jolloin niihin on turvauduttava.
Aikuisena sokeutuneelle Sirkka-Liisa
Mäkiselle kyseiset apuvälineet ovat tulleet
tutuiksi tuki- ja liikuntaelinten leikkausten
vuoksi. Kun hän sai ensimmäisen kerran
rollaattorin käyttöönsä selkäleikkauksen jäl
keen, näkövammaa ei juuri osattu huomioi
da eikä hän myöskään saanut ohjeita.
– Tuotiin rollaattori ja siitä vain menoksi!
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– Joissakin kaupoissa on tavallisten
ostoskärryjen lisäksi myös rollaattorin
tapainen apuväline asiakkaita varten,
Sirkka-Liisa Mäkinen kiittelee.
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Koska olin ollut leikkauksessa, fysioterapeut
ti kyllä ohjasi, mutta hänelle sokea potilas oli
kai mysteeri. Hän ei osannut neuvoa ja eikä
edes uskonut, että liikkuminen oli oikeas
ti niin heikkoa, kuin se silloin oli. Ratkaisin
asian pyrkimällä kotiin mahdollisimman
pian.
Mäkinen olisi toivonut, että häntä olisi
esimerkiksi neuvottu, miten havainnoida
edessä olevat esteet ja reitit, ja kuinka selvitä
wc-tiloissa tai istumaan siirtyessä ja autoon
mennessä.
– Toki rollaattori oli parempi kuin ei mi
tään. Sokealle kyynär- ja kainalosauvojen
käyttäminen turvallisesti taitaa olla mahdot
tomuus, Mäkinen sanoo.
Neuvomisen ja ohjeistuksen ongelma
toistui keinonivelleikkauksen jälkeen.
– Kukaan ei osannut auttaa esimerkiksi
siinä, miten menen rollaattorin kanssa WC-ti
loihin. Päätin mennä omin avuin ja löysin it
seni seuraavasta potilashuoneesta.
Kotona hän on selviytynyt parhaiten niin,
että on jättänyt vessaan mennessään rol
laattorin käytävään.
– Kotoa poistettiin vaikeimmaksi ajak
si matot, jotka palautettiin heti, kun se oli
mahdollista. Onneksi johtoja ei kulje mis
sään kulkureitilläni. Avustaja sentään sai
ohjeet rollaattorin kasaamiseen, niin että se
saatiin autoon.
Viimeisen leikkauksen jälkeen Sirkka-Liisa
Mäkisellä oli myös pyörätuoli, joka oli usein
autossa turvana, jos voimat loppuisivat.
– Nyt en enää omista omaa autoa ja tilan
ne on vaikeampi.
Hankalinta rollaattorin käytössä on Sirk
ka-Liisa Mäkisen mukaan ollut tuntematon
ympäristö, kuten sairaalan käytävät, jossa
tilanne myös elää ja muuttuu jatkuvasti.
Myös portaissa liikkuminen, istumaan siir
tyminen ja seisomaan nouseminen on ollut
vaikeaa. Onneksi varsinaisia vaaratilanteita ei
Mäkisen kohdalle ole kuitenkaan sattunut.
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Haasteista huolimatta Sirkka-Liisa Mäki
nen on uskaltautunut rollaattorin kanssa
myös kodin ulkopuolelle esimerkiksi kaup
paan ja kyläilemään.
Hänellä on ollut yksi ja sama rollaattori
sekä sisä- että ulkokäyttöön, mikä etenkin
huonolla säällä lisää siivoamisen tarvetta si
sällä.
Hän toivoo, että kuntoutusyksiköissä olisi
osaamista, ettei apuvälineen käyttäjän tar
vitsisi itse ratkaista ongelmiansa.
Sirkka-Liisa Mäkinen kertoo hiljattain tör
männeensä siihen, että kaupassa oli ostos
kärryjen paikalla myös rollaattorin tapainen
apuväline asiakkaita varten.
– Sehän on hieno vaihtoehto, jos ei enää
selviä tavallisella ostoskärryllä. Siinä pystyi
myös hetkeksi lepäämään ostoskierroksen
aikana. Joistakin malleista ilmeisesti kuiten
kin puuttuivat jarrut. 			

Vinkkejä liikkumisen apuvälineen kanssa kulkevalle
• Sijoita tuolit niin, etteivät ne pääse liik
kumaan istahdettaessa eikä ylös noustes
sa.
• Oikealla istuinkorkeudella oleva tukeva,
käsituellinen tuoli helpottaa istumista ja
tuolilta noustessa.
• Poista tai siirrä matot, sähköjohdot, kyn
nykset ja kaikki ylimääräiset lattialla ole
vat tavarat.
• Valitse kulkureiteiksi turvallisin reitti,
vaikka se ei olisikaan lyhyin tai nopein.
• Selvitä, missä apuvälineen voi tarvit
taessa korjauttaa.
• Selvitä, miten apuvälinettä voi itse huol
taa.
• Pyydä ohjausta rollaattorin jarrujen lu
kitsemisessa ja avaamisessa.
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Ministeri Harakalle ehdotuksia
työllisyyden parantamiseksi
TEKSTI

Marika Mäkinen

T

yöministeri Timo Harakalle luovutet
tiin Sokeain viikolla neljä ehdotusta si
sältävä esitys, jonka tavoitteena on edistää
näkövammaisten työllisyyttä ja työelämä
osallisuutta.
Näkövammaisten liiton ja Suomen Kuu
rosokeiden edustajien ministeri Harakalle
luovuttamien ehdotusten aiheet olivat syr
jintä opiskelussa, rekrytoinnissa ja työssä,
työhön liittyvät kohtuulliset mukautukset,
nuorten näkövammaisten työllistymisen tu
keminen ja Kelan täyden työkyvyttömyys
eläkkeen lineaarinen malli.
Esityksessä viitattiin Vammaisfoorumin
vuonna 2018 tekemään kyselyyn, jonka
perusteella vastanneista 56,7 prosenttia oli
kokenut syrjintää työelämään pääsemisessä
ja työnhaussa sekä 47 prosenttia muuten
työelämässä. Koulutukseen pääsyssä syrjin
tää oli kokenut 31 prosenttia vastanneista
ja koulutuksessa 37 prosenttia. Syrjintää eri
vammaryhmistä olivat kokeneet eniten juuri
aistivammaiset.
Esityksessä muistutettiin myös, että vaikka
näkövammaisten koulutusaste on noussut,
se on ollut hitaampaa kuin muun väestön
ja että näkövammaisten työllisyysaste on
laskenut, kun koko väestön työllisyysaste on
hieman noussut.
Esityksessä ehdotettiin, että vammais
järjestöjen erityisosaaminen, kohtuullisten
mukautusten ja saavutettavuus- sekä esteet
tömyysasioiden tuntemus varmistettaisiin
osana palveluverkostoa ja sen kehittämistä.
Toivottiin myös, että työkykykoordinaat
torikoulutuksesta kehitettäisiin suppeampi
ja kevyemmin toteutettava versio TE-pal
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velujen henkilöstön, oppilaitosten ja työ
paikkojen työsuojelu-, esimies- ja HR-hen
kilöstön tarpeisiin. Vammaisjärjestöjen tulisi
olla mukana koulutuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Hyvänä mallina nostettiin esiin vammais
ten työllisyyden tukemiseen liittyvä Ruotsis
sa toteutettu Gör plats! -kampanja.
Harakalle luovutetussa esityksessä muis
tutettiin myös kohtuullisista mukautuksista,
jotka mahdollistavat näkövammaisten työn
tekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumisen.
Mukautuksia ovat esimerkiksi työoloihin,
työn organisointiin ja työmenetelmiin teh
tävät muutokset, joiden tarvetta arvioidaan
aina tapauskohtaisesti.
Esityksessä ehdotettiin, että työolosuh
teiden järjestelytukea laajennettaisiin ja ke
hitettäisiin niin, että siinä olisivat mukana
saavutettavuuteen ja työn digitaalisen ym
päristön muutostilanteisiin liittyvät järjeste
lyt.
Nuorten näkövammaisten opiskelun ja
työelämään kiinnittymisen ja sijoittumisen
haasteisiin esitettiin ratkaisuksi, että alle
30-vuotiaaseen vammaiseen opiskelijaan
tai vasta valmistuneeseen kohdennettai
siin työnantajalle maksettavaa palkkatukea.
Vammaisen nuoren ei tarvitsisi olla työtön
työnhakija, sillä opiskelija ei voi olla yhtä ai
kaa opiskelija ja työtön työnhakija.
Lisäksi ehdotettiin, että STM:n lineaarisen
mallin työryhmässä otettaisiin tarkasteluun
kyseinen malli Kelan täydessä työkyvyttö
myyseläkkeessä, joka edistää vammaisten
ihmisten työllisyyttä ja työskentelymahdol
lisuuksien joustavuutta. 			
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Elämää
albinismin kanssa
Albinismin kanssa eläminen
on häikäistymistä ja ihon
suojaamista. Tavallista
elämää voi kuitenkin elää.
Marianne Tenhami
Beingeniusloci / Shutterstock, Sanna
Anttila, Hanna Mäkelä, Senni Posion arkisto,
Juha Vääräkangas
TEKSTI
K U VAT

A

lbinismi on harvinainen perintö
tekijöistä johtuva tila, johon liittyy
yleensä eriasteinen heikkonäköi
syys ja pigmentin vähäisyys. Okulaarinen al
binismi vaikuttaa näköön, okulokutaaninen
albinismi ihoon ja näköön.
Kolmas albinismin laji on syndromaattinen
albinismi, jossa okulokutaaninen albinismi
esiintyy muutamien muiden oireyhtymien
osana. Oireyhtymiin taas liittyy muita oi
reita. Muun muassa Hermansky-Pudlakin
syndroomaan liittyy verenvuototaipumus,
jossa vuoto jatkuu tavanomaista pidem
pään, mikä johtuu veren hyytymiseen tar
vittavien verihiutaleiden toimintahäiriöstä.
Albinismi periytyy resessiivisesti isältä ja
äidiltä, jotka ovat oireettomia kantajia. Re
sessiivisessä albinismissa kantajien lapsilla
on 25 prosentin mahdollisuus saada albinis
mi. Kantajien lapsista, joilla ei ole albinismia,
keskimäärin kaksi kolmesta on albinismin
kantajia. Poikkeuksena on okulaarinen albi
nismi tyyppiä OA1. Se periytyy peittyvästi
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X-kromosomissa, jolloin on tyypillistä että
OA1 ilmenee pojalla, jonka äiti on kantaja
ja isä ei ole. Jos tämä poika saa tyttölapsen,
hänen tyttärestään tulee kantaja. Jos toisella
vanhemmista on albinismi ja toinen on sa
man albinismityypin kantaja, lapsilla on suu
rempi mahdollisuus saada albinismi.
Rovaniemeläisellä Jenniina Heikkilällä,
hänen veljellään sekä hänen tyttärellään
Aadalla on albinismi.
– Se on yllättävää, koska vanhemmillam
me, veljeni lapsilla tai muilla lapsistani ei
sitä ole. Olemme käyneet Oulussa perinnöl
lisyyspolilla tutkimuksissa, mutta tarkkaa
syytä tähän ei ole löytynyt. Tutkimuksia olisi
voinut jatkaa, mutta en kokenut sitä tarpeel
liseksi, Jenniina toteaa.
– Eräs selitys tähän on niin sanottu suoma
lainen tautiperintö. Väestössämme on koh
talaisesti resessiivisen albinismin oireettomia
kantajia. Yllättäen vauvalla voidaankin tode
ta vanhemmilta periytynyt albinismi, vaikkei
sitä ole kummallakaan heistä, eikä tiettävästi
ole esiintynyt heidän suvusaankaan, silmä
lääkäri Sirkka-Liisa Rudanko sanoo.
Erilaisia näköongelmia
Kaikki henkilöt, joilla on albinismi, eivät vält
tämättä ole näkövammaisia, mutta lievää tai
vaikeaa heikkonäköisyyttä sekä harvoin toi
minnallista sokeutta kuitenkin ilmenee.
– Näkövammat jaetaan Maailman Terveys
järjestön WHO:n vaikeusasteluokkiin 1–5 ja
9, joista luokka 1 on lievä heikkonäköisyys ja
luokka 2 vaikea heikkonäköisyys. Albinismin
kohdalla luokat 1 ja 2 ovat tavallisimpia. Jon
kin verran esiintyy myös luokkaa 9, jolloin
henkilö on toiminnallisesti sokeaan verratta
vissa tai täysin sokea, Rudanko sanoo.
– Albinismissa näöntarkkuus vaihtelee eri
henkilöiden välillä. Se on useimmiten sel
keästi alentunut tyypillisesti 0,5–0,05 välille.
0,5 näöntarkkuudella pystyy yleensä vielä
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Senni Posio.

Onni ja Elias Lecklin ja Oiva Anttila.

lukemaan ilman apuvälineitä, Suomen albi
nismiyhdistyksen albinismipäivillä luennoi
nut silmälääkäri Kristiina Vasara lisää.
Albinismin aiheuttamia näköongelmia
ovat tarkan näön alueen kehittymättömyys,
silmävärve, karsastus, taittovirheet, stereo
näön puuttuminen, väri- ja valokalvojen vä
häpigmenttisyys sekä valonarkuus.
Oiva Anttilalla suurin albinismin aiheut
tama näköongelma on tarkan näkökyvyn
heikkous. Senni Posiolla, Jenniina Heik
kilällä sekä Onni ja Elias Lecklinillä se on
häikäistyminen, jota estetään itsestään tum
muvilla silmälaseilla, tummilla aurinkolaseilla
ja lippahatuilla.
– Kun ulkona liikkuessa auringosta tai lu
mesta johtuva häikäistyminen haittaa näkö
kykyä enkä ehdi havainnoida asioita, luotan
kuulooni ja valkoiseen keppiin, Senni sanoo.
– Häikäistyminen on epämukavaa ja täy
tyy hulluna siristellä, Jenniina kuvailee.
Hänellä on myös silmävärve, jossa silmät
liikkuvat vaakasuuntaisesti edestakaisin.
Lapsilleen hän lukee iltasadut suurennus
lasin avulla. Näyttöruutujen teksteistä hän
nappaa kuvan puhelimeensa.
– Tekstiä voi suurentaa ja tutkia rauhassa
puhelimella, eikä tarvitse mennä tihrusta
maan tekstiä lähelle näyttöruutua, hän sa
noo.
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Tavallista elämää
Senni ja Jenniina korostavat itsenäisyyttä
sekä sitä, etteivät anna albinismin rajoittaa
elämäänsä. Senni työskentelee lähihoitajana,
Jenniina nuorisotyönohjaajana. Molemmat
ovat käyneet Etelä-Euroopan ja Aasian loma
kohteissa ihon palamisriskistä huolimatta.
– Täytyy muistaa suojata iho hyvin aurin
kosuojavoiteilla ja UV-suojavaatteilla, käyttää
hattua, pysyä varjoisissa paikoissa ja pitää
järki päässä, Senni toteaa.
Ollessaan Kyproksella paikallinen mies
oli ihmetellyt hänelle, miksi hän ei muiden
seurueensa jäsenten tavoin lomansa jälkeen
ollut yhtään ruskettunut.
Senni harmittelee epätasa-arvoista koh
telua UV-suojavaatteiden ja -voiteiden saa
misessa kautta maan: Helsingissä niitä saa
lääkinnällisenä kuntoutuksena tai hoitotarvi
kejakelusta, kun taas hänen kotikaupungissa
Kouvolassa näin ei ole. Hän on tehnyt vali
tuksen asiasta eduskunnan oikeusasiamie
helle, mutta tilanne ei ole muuttunut.
– Meillä albiinoilla on noin 70-kertainen
riski sairastua ihosyöpään muihin ihmisiin
verrattuna ja UV-suojavaatteet ovat tavalli
sia vaatteita huomattavasti kalliimpia, hän
muistuttaa.
15-vuotiaat Oiva ja Onni sekä 13-vuotias
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Oiva ja Sanna
Anttila.

Sirkka-Liisa Rudanko.

Elias elävät tavallista yläkoululaisen elämää.
Pojat harrastavat taekwondoa, aikidoa, jalka
palloa, kuvataidetta ja partiota ja kuuntele
vat äänikirjoja.
Okulaarisen albinismin aiheuttaman heik
konäköisyyden vuoksi Oiva ja Elias käyttävät
koulussa kannettavaa lukutelevisiota, jonka
kameran avulla näkevät myös taululle. Muun
muassa esitelmiä tehdessään he käyttävät
tietokoneissaan isompaa pistekokoa. Oivan
tietokoneessa on suurempi hiiren kursori.
Onnilla on apuna iPad , kun hän kirjoittaa ja
katsoo taululle.
– Bussia odottaessani käytän kiikaria,
merkkikeppiä ja bussinpysäytyskylttiä, Elias
kertoo.
Koska tarkan näön alue ei ole kehittynyt,
henkilöt, joilla on albinismi, eivät tunnista
ihmisiä kasvoista.
– Joskus olen mennyt taputtamaan jotain
vierasta ihmistä olkapäälle luullessani häntä
tutuksi, koska hänellä on ollut samanväriset
vaatteet, Elias sanoo.
Senni kannustaa vanhempia antamaan
lastensa elää normaalia elämää: heitä ei pi
täisi rajoittaa tekemisissään ja menemisis
sään muita lapsia enempää. Oivan äiti Sanna Anttila vahvistaa asian.
– Rohkaisua tarvitaan. Yhdessä etsitään
sopivia harrastuksia, jos ensimmäiset eteen
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Kristiina Vasara.

Koska tarkan
näön alue ei ole
kehittynyt, henkilöt,
joilla on albinismi,
eivät tunnista ihmisiä
kasvoista.

tulevat eivät jostain syystä sovi, hän toteaa.
Sanna muistuttaa, että albiino-sanan käyt
täminen ei välttämättä ole korrektia.
– Okulaarisen albinismin kohdalla ei ku
kaan puhu albiinoista. Heiltä puuttuu al
biinolle tyypillinen ulkonäkö. Sana albiino
on leimaava, eivätkä monet halua tulla luo
kitelluiksi, hän perustelee.
Jenniina ja Senni taas eivät koe sanan al
biino käyttöä loukkaavana.
– Olen töissäni kuullut nuorten keskuste
levan hiuksistani: Jenniinan täytyy tosi usein
värjätä sen hiuksia, kun se on aina niin blon
di, eikä juurikasvu tule koskaan esiin, Jennii
na nauraa. 					
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Kartalla

Napapiirini
TEKSTI

K

Tytti Matsinen

arttani on kutistunut. Pääsiäisestä
saakka sen keskiöksi on muodostunut
oma napani tai pikemminkin se, mitä napani
takana tapahtuu. Meille tulee vauva.
Vammaisen ihmisen vanhemmuus näyt
tää ensimetreiltä lähtien olevan normien
kolistelua. Ennakkokäsitysten ja -luulojen
ravistelua omilta ja etenkin muiden hartioil
ta. Raskaustestin kaksi viivaa vaativat näkö
aistin käyttöä. Minä pärjäsin suurennuslasilla
ja puolison silmillä, mutta kukapa ne viivat
sokealle yksin odottajalle lukee? Neuvolan
ensikontakti hoidetaan puhelimitse. Kuurot
lähettänevät kirjekyyhkyn tai savumerkkejä?
Neuvolat sentään - ainakin Helsingissä - ker
tovat verkkosivuillaan esteettömyystietonsa.
Tavallaan loogistakin, liikutaanhan niissä pal
jon myös lastenvaunuilla.
Mutta ne lastenvaunut! Miten niillä lii
kutaan, kun työntää ei näe ja vetämises
sä kukaan ei osaa neuvoa? Neuvolakin on
tee-se-itse-terveydenhuoltopiste: ilmoit
taudu automaatilla, punnitse itsesi vaa’alla
aulassa, mittaa verenpaine puhumattomalla
mittarilla. Virtsanäytekin paitsi annetaan,
myös analysoidaan itse testiliuskan värisävy
jä annettuun värikarttaan vertailemalla. Kyllä
muuten mahtuu maailmaan monta erilaista
kellertävää sävyä! Sori vaan vauva, tulkinto
jen virhemarginaali lienee melkoinen.
Vanhemmuus on yksityistä, mutta samal
la hyvin yleistä ja julkista. Suomessa, jossa
käytännössä kaikki lasta odottavat perheet
saavat standardoituun tutkimustietoon
perustuvan ohjeistuksen ja ohjauksen neu
volasta, erilaisille todellisuuksille ja toimin
tatavoille tuntuu olevan varsin vähän tilaa.
Itähelsinkiläisen neuvolani odotusauloissa
istuu perheitä, joiden sukujuuret levittäyty
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vät kaikkialle maailmaan. Samainen neuvola
tarjoaa perhevalmennusta kuitenkin vain
suomeksi ja ryhmäänkin oli tiensä löytänyt
vain kantasuomalaisia heteropareja, joille
kerrottiin raikkain menneiden vuosikym
menten tuulahduksin, miten maailma ma
kaa, miten vauvalle laitetaan tissi suuhun ja
miten vauvat maailmaan syntyvät äitinsä ah
keran ponnistelun tuloksena. Aamulla kyllä
radiossa sanottiin, että 16 prosenttia suoma
laislapsista syntyy kirurgin veitsen avittami
na, mutta se tieto ei ollut ilmeisesti ehtinyt
neuvolaan saakka.
Mielipiteitä on kaikilla eikä niiden jaka
misen kanssa juuri emmitä. Vammaisena
odottajana olen kuitenkin saanut olla yllät
tävänkin rauhassa, sillä normien raameissa
vammaisethan eivät lisäänny ja äitiysvaa
teliikkeen myyjäkin yritti ohjata eksyneen
sokean polon liikkeestä ulos, koska mitä se
sokko nyt täällä kaupassa tekisi! Ainoastaan
Afrikassa minulta on toistuvasti kysytty, on
ko minulla jo lapsia, sillä lapset kuuluvat kai
kenlaisten ihmisten arkeen ja elämään.
Tämän kolumnin julkaisun aikaan lapsem
me on jo syntynyt. 				
Kirjoittaja Tytti Matsinen on heikkonäköinen
teologi ja teekkari, joka katselee maailmaa
uteliaasti ja tarkasti.

12/2019

ILMO ITUK SET
Matkat
Huhtikuun keväinen
Berliini kutsuu sinua
Markun ja Tarjan matkaan!
Seuraava matkamme suun
tautuu Berliiniin, Saksan le
gendaariseen pääkaupun
kiin. Toimi nopeasti ja ilmoit
taudu mukaan.
Lähtö: to 23.4.2020 klo 11:25
Paluu: su 26.4.2020 klo
20:40
Lentoaika: 1 t 50 min
Lennot Helsingistä, lento
yhtiö Finnair
Hotelli: Berlin Mark Ho
tel****, aamiaisella 2 hengen
huoneessa.
Matkanjärjestäjä: Kymen
matkat
Hinta 480 € jaetussa kah
den hengen huoneessa. Yh
den hengen huoneesta lisä
maksu noin 200 €.
Hintaan sisältyvät:
Meno-paluu Finnairin reit
tilennot, lentoverot, ruumaan
menevä matkatavara ja toi
mistomaksut.
Majoitus kolme yötä.
Lentokenttäkuljetukset
Berliinissä.
Matkakirjeet sekä matkan
johtajien saavuttaminen ko
ko matkan ajan.
Teemme myös yhteisiä
omakustanteisia retkiä. Edel
lisen Berliinin-matkan osallis
tujien suosituksesta vierai
lemme ainakin olympiasta
dionilla, Charlottenburgin lin
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nassa, holokaustin muisto
merkillä ja Berliinin muurin
muistoalueella. Ne ovat iki
muistoisia paikkoja. Paikasta
toiseen siirrymme julkisilla lii
kennevälineillä. Hotelli sijait
see hyvällä paikalla lähellä
entisen Länsi-Berliinin kes
kustaa ja metroasemaa.
Ilmoittautumiset viimeis
tään 20.12.2019 tarja.raisa
nen@saunalahti.fi, puh. 040
716 4959 (iltaisin ja viikonlop
puisin).
Varauksen yhteydessä tar
vitsemme kaikista matkusta
jista seuraavat tiedot samal
la tavalla kuin ne on kirjoitet
tu passiin:
* Kaikki etunimet
* Koko sukunimi
* Sukupuoli
* Syntymäaika
* Kansalaisuus
Matka toteutuu, mikäli läh
tijöitä on vähintään 11. Mu
kaan mahtuu 16 osallistujaa.
Ennakkomaksu 150 € mak
setaan 27.12. mennessä. Lop
pumaksu on maksettava vii
meistään 5.3.2020. Lähetäm
me laskut erikseen osallistu
jille.
Huomioithan, että jos tar
vitset apua liikkumisessa, on
sinulla oltava oma opas.
Hyvää syksyä!
Tarja ja Markku

Liikunta
Sokkopingiscup, 3.
osakilpailu 8.2.2020
Sokkopingis-cupin 3. osakil
pailu pelataan 8.2.2020 Jy
väskylässä. Pelipaikkana toi
mii Viitaniemen koulu os. Vii
taniementie 20.
Kilpailussa pelataan A. Kil
pasarja, B. kehittyvien pelaa
jien sarja sekä C. harrastajien/
uusien pelaajien sarja. Pelit
alkavat klo 9.00.
Osallistumismaksu on 20 €
/ pelaaja ja se maksetaan
25.1. mennessä Keski-Suo
men Näkövammaiset ry.n ti
lille: FI10 8216 3710 0003 13,
Viite 9056. Pelipaikalla on
kanttiini, maksu eväistä sisäl
tyy osallistumismaksuun.
Tiedustelut ja ilmoittautu
miset 25.1.2020 mennessä
Pasi Pumperi: pasi.pumperi@
gmail.com p. 040 251 3147 tai
Petri Räbinä: petri.rabina@
vammaisurheilu.fi p. 050 596
5014.

My ydään - ostetaan
Myynnissä tekstinlukulaite
Myydään Optelec ClearRea
der -tekstinlukulaite. Hinta
1000 e. Arja Nurmela, p. 044
259 4585
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ILMO ITUK SET
Ostetaan suurennuslaite
Ostetaan suurennuslaite
Tempus HD. Kim Autero, p.
0400 400743.

Sekalaista
Annansilmät-Aitan
materiaalimyynnin joulun
aika
Annansilmät-Aitan materiaa
limyynti oli avoinna viimei

sen kerran tänä vuonna tors
taina 12.12. Tällöin saapuneet
tilaukset kerätään maanan
taina 16.12.
Materiaalimyynti on avoin
na seuraavan kerran 9.1.2020
Uudet materiaalihinnat tu
levat voimaan vuoden 2020
alussa.

Oletko jo tutustunut
Airuen verkkolehteen
osoitteessa
www.airutlehti.fi?

Ystävällisesti
Simo Parviainen
Myymäläpäällikkö
Annansilmät-Aitta

Aineiston aikataulu

Näkövammaisten
Airut -lehti kiittää
lukijoita kuluneesta
vuodesta ja toivottaa
lukijoille lämpöistä
joulun aikaa!
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Airut 1/2020 ilmestyy
16.1.2020. Ilmoituk
s e t 16 .12 . 2019 k l o
15.45 mennessä verk
kolomakkeella osoit
teessa airutlehti.fi/
ilmoitukset tai s-postit
se airut@nkl.fi. Jokai
nen ilmoitus julkaistaan
myös Airuen verkkoleh
dessä, ellei ilmoittaja ole
sitä erikseen kieltänyt.
Julkaisuaikataulut ja
mediakortti osoitteessa
airutlehti.fi.
Toimituksella on oi
keus muokata lehden
aineistoja ja julkaista nii
tä myös verkkolehdessä.
Lehdessä ei julkaista voi
makkaasti poliittisia tai
uskonnollisia kirjoituksia.
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Vielä ehdit!

Suomen ensimmäinen
näkövammaisten jääkiekkoleiri
Jos olet tähän asti näkövamman vuoksi vain
seurannut jääkiekkoa tai luistelua sivusta, enää
sinun ei tarvitse tehdä sitä. Suomen ensim
mäinen näkövammaiskiekkoleiri järjestetään
liikuntakeskus Pajulahdessa 31.1.–2.2.2020. Nä
kövammaisten jääkiekko on Pohjois-Amerikassa
kasvanut laji, jota pilotoidaan nyt Suomeen.
Näkövammaiskiekkoleiri on tarkoitettu kai
kenikäisille näkövammaisille. Leirin tarkoitus on
antaa näkövammaisille mahdollisuus kokeilla
Suomen seuratuinta urheilulajia ja ylipäätään
liikkumista jäällä. Tapahtuma käynnistää näkö
vammaiskiekkoilun Suomessa. Leirin osallistujat
jaetaan tasonsa mukaisesti luistelua opettele
vista jo pelitaitoisiin osaajiin. Jäävuorot ja oh
jelma luodaan sen ympärille. Kiekkoleiri alkaa
pe 31. tammikuuta iltapäivällä ja päättyy su 2.
helmikuuta iltapäivällä. Viikonlopun hinta-arvio
on alle 16-vuotiailta lapsilta 90 e ja aikuisilta (yli
16 v.) 130 euroa. Lapsen hintaan sisältyy avusta
ja tai oma vanhempi. Leirimaksu kattaa jääajan
ja ohjelman, majoituksen, ruokailut sekä mah
dolliset lainavarusteet. Lainavarusteita löytyy,
mutta niiden riittäminen edellyttää ennakko
tiedustelua ilmoittautumisen yhteydessä. On
etu varusteiden riittävyyden suhteen, jos joitain

varusteita löytyy osallistujalta tai lähipiiristä.
Tämä ei kuitenkaan ole mikään vaatimus leirille
osallistumiseen. Huomaathan, että hinnat ovat
arvioita ja pienet muutokset ovat mahdollisia
osallistujamäärästä riippuen.
Ilmoittautumiset viimeistään 20. joulukuuta
sähköpostilla: markus.tihumaki@gmail.com.
Ilmoittautumisesta tulee löytyä täydelliset yh
teystiedot, osallistujan ikä ja pieni kuvaus näkö
tilanteesta sekä onko mahdollinen vanhempi tai
avustaja mukana, löytyykö omia varusteita tai
vastaavasti luistimen koko ja osallistujan mitat
tarvittaviin lainavarusteisiin. Huomaathan, että
osallistujapaikkoja leirille on rajoitetusti se
kä lainavarusteet varataan ilmoittautumisjärjes
tyksessä. Toimi nopeasti!
Järjestäjinä Antti Latikka ja Markus Tihumäki,
Aisti Sport ry. Yhteistyössä kansainvälinen näkö
vammaisjääkiekkoliitto IBIHF, Tukijana Sokeain
lasten tukisäätiö, Suomen näkövammaissäätiö
ja Annanpura Oy.
Lisätietoja: Antti Latikka: p. 050 469 1600,
anttilatikka@gmail.com, Markus Tihumäki:
p. 044 569 6298, markus.tihumaki@gmail.com

