
1
2020

Tommi Vänni on
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Mikä on Suomen 
saavutettavuuskunto?  

Vihapuhe on 
vammaisten arkea
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s. 14  Nyt puhuvat vammaiset -sarjas-
sa käsitellään vammaisten kohtaamaa 
vihapuhetta.

http://www.nkl.fi/airut
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T E K S T I  Sari Loijas, Näkövammaisten liiton hallituksen puheenjohtaja     

Pääkirjoitus

Mietteitä menneestä ja tulevasta
N äkövammaisten liiton hallituksen kausi 

2016–2020 on kääntymässä loppusuo
ralle. Siksipä on aika pysähtyä hetkeksi miet
timään menneitä, mutta samalla suunnata 
ajatukset tulevaisuuteen. 

Näkövammaisten liiton perustehtävänä 
on koko sen olemassaoloajan ollut valvoa 
näkövammaisten ihmisten oikeuksien to
teutumista ja tuottaa näkövammaisten ja 
heidän perheidensä tarvitsemia palveluita. 
92vuotiaalla järjestöllämme on sellaista nä
kövammaisuuteen liittyvää asiantuntemus
ta ja osaamista, jollaista ei muilla toimijoilla 
Suomessa ole. Siksi liittomme on ansainnut 
ja ansaitsee tulevaisuudessakin paikkansa 
suomalaisessa vammaisjärjestökentässä. 

Millaisena toivoisin Näkövammaisten lii
ton toiminnan tulevaisuudessa jatkuvan? 
Vertaan mielelläni liittoamme kivijalkakaup
paan. Sen tuotevalikoiman tulee olla rajattu 
ja harkitulle ihmisryhmälle kohdennettu. 
Sen palveluiden ja osaamisen tulee perus
tua erityisasiantuntemukseen, jatkuvaan toi
minnan kehittämiseen ja palveluiden laadun 
varmistamiseen. Siksi pidän tärkeänä, että 
liittomme jatkossakin keskittyy ydintehtä
väänsä, eli näkövammaisuuteen liittyvän 

erityisosaamisen ylläpitämiseen ja palve
luiden tarjoamiseen juuri näkövammaisille 
ihmisille ja heidän läheisilleen. Liittomme ei 
tarvitse syleillä koko maailmaa. Riittää, kun 
se ottaa lämpimään syleilyynsä näkövam
maiset ihmiset omine läheisineen, ja säilyt
tää siten vammaisjärjestöidentiteettinsä. 
Sen säilyttäminen ei ole kilpailu ja kilpailu
tusyhteiskunnassa helppoa, vaan edellyttää 
vahvaa profiloitumista erityisosaamiseen ja 
asiantuntijuuteen ja vahvaa rahoituksellista 
perustaa. 

Rahoituksen turvaaminen onkin yksi tu
levaisuuden suurimmista haasteistamme, 
kun yhteiskunnan järjestötoiminnalle kana
voima rahoitus näyttäisi supistuvan. Liiton 
omaa varainkeräystoimintaa on kehitettä
vä Annansilmätperinteitä kunnioittaen ja 
työlle on löydettävä myös uusia tukijoita. 
Pelkän varainkeräyksen varaan liittomme 
tulevaisuutta ei kuitenkaan voida rakentaa. 
Kolmannen sektorin toimijana järjestömme 
tuottaa palveluita, jotka oikeastaan kuului
sivat julkisen sektorin vastuulle. Siksi yhteis
kunnan tulee jatkossakin rahoittaa näkö
vammaistyötä julkisin varoin.     
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KIIK AR ISSAKIIK AR ISSA

PÄ I V YR I
tammi-helmikuu

14.2.
Ystävänpäivä  ♥

20 vuotta sitten kymmensormijärjestel
män sujuvaa osaamista pidettiin  

tärkeänä mulle, koska näkkärinä oli 
selvää, että myöhemmin opinnoissa 

käyttäisin konetta enemmän kuin käsin 
kirjoittamista. Miksei sitä opeteta siis nyt 

systemaattisesti kaikille?

Ronja Pahaoja Twitterissä 16.1.
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LESKINEN PALKITTIIN
Näkövammaisten liiton vapaaehtoislukijana 
20 vuotta toimineelle Juhani Leskiselle 
on myönnetty liiton hopeinen ansiomerkki. 
Leskinen on lukenut kaikkea mahdollista he
voshoitooppaista viskien keräilyyn. Histo
ria, eritoten sota ja merihistoria ovat olleet 
mieluisinta luettavaa. Kielitaitoiselta lukijalta 
ovat luonnistuneet myös englannin ja es
panjankieliset tekstit. 

– Luin taannoin perinteistä kiinalaista lää
kintätaitoa koskevan oppikirjan – suomeksi 
tietenkin – ja täytyy myöntää, että silloin 
kiinan kielessä oleellisesti ilmaisun merki
tykseen vaikuttavat toonit menivät arvailun 
varaan! Toivottavasti ei tullut aiheutettua 
potilasvahinkoja!

Ääneen lukeminen on Leskisen mukaan 
ollut eläkeläiselle antoisa ja hyödyllinen har
rastus: aika kuluu mukavasti ja samalla tun
tee itsensä tarpeelliseksi. 

– Liiton myöntämä kunniamerkki kannus
taa jatkamaan tätä mieluisaa harrastusta ha
maan tulevaisuuteen, hän toteaa. 
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AIRUT-LEHTI ILMESTYY HARVEMMIN
Näkövammaisten Airut ilmestyy tästä lähtien 
yhdeksän kertaa vuodessa entisen kahdentoista 
lehden sijaan. Ilmestymistiheyden muutos johtuu 
Steaavustuksen leikkauksesta. 

Ilmestymistiheyden muutoksesta päätti Näkö
vammaisten liiton hallitus.

Lehden uusi aikataulu koko vuoden osalta löy
tyy tämän lehden Ilmoituksetosiosta.

SEURAA OPASROBOTTIHANKKEEN 
BLOGIA!
Opasrobotin kehitystyötä tekevä Gim Robotics on avan
nut blogin, jossa seurataan opasrobottihankkeen edisty
mistä. Blogia voi lukea osoitteessa roboguide.org.

Opasrobotin kehittämistä rahoitetaan EU:n EuroStars 
ohjelman kautta. Gim Roboticsin yhteistyökumppanina 
on saksalainen Locomotec. 

Hanke on tarkoitus saada päätökseen huhtikuussa 
2021, jolloin valmiina pitäisi olla opasrobotin prototyyp
pi, jonka perusteella kehittäminen tuotteeksi ja kaupal
listaminen voidaan aloittaa. 

UUSI PARALYMPIAKOMITEA ALOITTI 
TOIMINTANSA 
Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ja Suo
men Paralympiakomitea yhdistivät toimintansa 
vuoden 2020 alusta alkaen. 

Asian sinetöi Suomen Paralympiakomitean 
vuosikokous ja Suomen Vammaisurheilu ja lii
kunta VAU:n valtuuston kokous marraskuussa. 

Yhdistyminen tapahtuu siten, että VAU vaih
taa nimensä Suomen Paralympiakomiteaksi ja 
nykymuotoinen Paralympiakomitea lopettaa 
toimintansa. 

12 → 9

Opasrobotin 
ensimmäinen 
versio koe- 
kävelyllä.

https://roboguide.org
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VAMMAISET JA KEHITYS -PALKINTO 
SUOMEN LÄHETYSSEURALLE
Vammaiskumppanuus ry myönsi Suomen Lähe
tysseuralle vuoden 2019 Vammaiset ja kehitys 
palkinnon. Palkinto jaettiin tunnustuksena vam
maisten oikeuksien edistämisestä kehitysyhteis
työssä. 

Lähetysseura on kehitysyhteistyössään edis
tänyt vammaisten ihmisten oikeuksia. Viime 
vuonna noin 36 000 vammaista henkilöä ja hei
dän lähipiirissään olevaa hyötyi Lähetysseuran 
kehitysyhteistyöstä.

Palkinnon otti vastaan Lähetysseuran toimin
nanjohtaja Rolf Steffansson Vammaiskumppa
nuuden 30vuotisjuhlassa joulukuussa.

LIITOSSA ALKAVAT YT-NEUVOTTELUT
Näkövammaisten liitossa aloitetaan tuotannollisista ja 
taloudellisista syistä yhteistoimintaneuvottelut. Neu
vottelujen kohteena ovat oikeuksienvalvontayksikkö 
ja tiedonsaantipalvelut sekä järjestöpalvelut lukuun 
ottamatta nuorisotoimintaa, museotoimintaa ja Paik
ka auki rahoituksella olevaa työntekijää. 

Ytneuvottelut alkoivat 23.tammikuuta. Lain mukai
sesti niiden kesto on kuusi viikkoa. 

SEE-SARJA KERTOO SOKEASTA MAAILMASTA
Apple TV:n kahdeksanosainen amerikkalainen Seesarja 
sijoittuu tulevaisuuden maailmaan, jossa ihmiset ovat me
nettäneet näkönsä. Sarjan pelotonta johtajaa esittää Game 
of Thrones tähti Jason Momoa. Miehellä on näkevinä syn
tyneet kaksoset, minkä vuoksi heitä pidetään pahoina. Yksi 
sarjan ohjaajista on suomalainen Anders Engström. 

Apple TV on pieni laatikko, joka yhdistetään televisioon 
HDMIkaapelilla, ja jolla voi ladata ja vuokrata elokuvia esi
merkiksi iTunesista tai Netflixistä. 
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Periskooppi kurkistaa helmikuussa

Muutoksenhakumenettely muuttui
Mitä muutos  vammaispalveluasioiden hakumenettelyssä tarkoittaa?

NKL:n uusi uutiskirje Periskooppi alkaa 
ilmestyä helmikuusta lähtien. Se täy

dentää Airuetta jakamalla etenkin järjestö
toiminnan pyörittämiseen liittyviä uutisia ja 

ohjeita. Nimensä mu
kaisesti Periskoop

pi tähystää eteen
päin ja auttaa 
yhdistystoimijoi
ta toimintansa 
suuntaamisessa 

ja välttämään ikä
viä yllätyksiä.
Maanantaina 17. 

helmikuuta ilmestyvän ensimmäisen Peris
koopin aiheisiin kuuluvat lähestyvä liiton 
hallituksen valinta, STEAlle raportointi ja Nä
kövammaismuseo.

Periskooppi ilmestyy vuonna 2020 neljä 
kertaa: 17.2., 1.6., 1.9. ja 1.12. Vaikka uutiskirje 
on henkisesti liiton aiemman julkaisun Ma
jakan jälkeläinen, Majakan vanhoja tilauksia 
ei ole siirretty Periskoopin tilauksiksi, vaan 
jokaisen lukijan on tilattava Periskooppi erik
seen osoitteesta www.nkl.fi/periskooppi.

Periskooppia julkaistaan sähköpostitse 
sekä Daisy, Luetus ja pistejulkaisuna. Lue
tusohjelmasta se löytyy pikahakunimellä 
Peri.         

Kysy asiantuntijalta

N äkövammaisten liiton oikeuksienval
vontalakimies Elli Björkberg vastaa:

Muutoksenhakumenettely korkeimpaan 
hallintooikeuteen vammaispalveluja koske
vista hallintooikeuden päätöksistä muuttui, 
kun uusi laki oikeudenkäynnistä hallinto
asioissa tuli voimaan tammikuun alussa.

Uuden lain myötä hallintooikeuden pää
tökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallintooikeuteen (KHO), jos 
korkein hallintooikeus myöntää valituslu
van.

Toisin kuin ennen, nyt siis tarvitaan vali
tuslupa, joka myönnetään vain tietyin laissa 
säädetyin edellytyksin ja jos lupaa ei myön

netä, ei valitustakaan tutkita. Näin siis hallin
tooikeuksien päätösten varaan jää entistä 
enemmän asioita.

Ennen pystyi subjektiivisia oikeuksia, ku
ten kuljetuspalvelua ja henkilökohtaista 
apua koskevissa asioissa valittamaan suo
raan vielä hallintooikeuden päätöksestä 
korkeimpaan hallintooikeuteen. 

Korkeimman hallintooikeuden valitus
luvan saamisen edellytyksenä olevat vali
tuslupaperusteet eivät sen sijaan muutu. 
Asiak kaalla on edelleen oikeus saada asian
sa hallintooikeuden käsiteltäväksi entiseen 
tapaan.

Hyvää uudistuksessa on, että se toivotta
vasti lisää KHO:n ennakkoratkaisujen määrää 

http://www.nkl.fi/periskooppi
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EU:n saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 
joulukuussa 2016 ja laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta huhtikuussa 2019. Ollaanko nyt 
Suomessa hyvässä saavutettavuuskunnossa?

T E K S T I  Virpi Jylhä
K U V A T  Shutterstock/ superBIBI0218, Antti Kalakivi / Mosa Foto,  
Marika Mäkinen, Iina Salminen

Saavutettavuus
NYT

L aki digitaalisten palvelujen tarjoami
sesta eli tuttavallisemmin Saavutet
tavuuslaki ulotettiin julkisen sekto

rin lisäksi koskemaan myös suurta joukkoa 
muita organisaatioita, jotka hoitavat julkisia 
palveluita tai lakisääteisiä tehtäviä tai jotka 
saavat viranomaisilta taloudellista tukea 
verkkopalveluidensa tuottamiseen.

Ensimmäisenä lain piiriin tulivat verkko
palvelut, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai myö
hemmin. Niiden aikaraja oli 23.9. eli uusien 

verkkopalveluiden tulisi nyt olla saavutet
tavia lain tarkoittamalla tavalla. Seuraavaksi 
laki ulottuu niin sanottuihin vanhoihin verk
kopalveluihin eli niihin, jotka on julkaistu 
ennen 23.9.2018. Niiden on oltava saavu
tettavuusvaatimusten mukaisia viimeistään 
23.9. tänä vuonna. Vuoden alussa 2021 laki 
ulottuu koskemaan osaa pankki ja vakuu
tuspalveluista. Viimeinen saavutettavuuslain 
aikaraja on mobiilisovelluksille 23.6.2021. 
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Laki takaa minimitason 

Se, että digitaaliset palvelut täyttävät lain 
saavutettavuusvaatimukset, ei tarkoita, että 
verkkosivusto olisi kaikille täydellisen helppo 
ympäristö asioida. Ihmiset ovat erilaisia omi
naisuuksineen ja rajoitteineen ja tarvitsevat 
erilaisia ratkaisuja tukemaan verkkopalve
luiden käyttöä. Hyvin toteutettu palvelu on 
sellainen, että se on mahdollisimman mo
nelle hyvä. Saavutettavuus toteutuu, kun 

useita eri käyttäjäryhmiä huomioidaan niin, 
ettei kenenkään toiminta vaikeudu. 

Saavutettavuus koostuu teknisen toteu
tuksen lisäksi ymmärrettävyydestä ja help
pokäyttöisyydestä. Teknistä saavutettavuut
ta voidaan arvioida kansainvälisellä WCAG 
2.1 kriteeristöllä ja sitä saavutettavuuslaki
kin käyttää. 

Helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyt
tä on vaikeampi mitata. Laki digitaalisista 
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palveluista takaakin sen, että viranomaisten 
verkkopalvelut ja mobiilisovellukset täyt
tävät ainakin minimivaatimukset sille, että 
palvelu on käytettävissä erilaisilla avustavilla 
tekniikoilla kuten esimerkiksi näkövammais
ten ruudunlukuohjelmilla tai silmä ja pää
ohjattavilla hiiriosoittimilla, joita voi käyttää, 
kun kädet eivät toimi kunnolla.

Saavutettavuuden 
toteutumista valvotaan

Saavutettavuuslain valvonta kuuluu koko 
Suomen osalta EteläSuomen aluehallinto
virastolle, ESAVI:lle. Laki määrittelee ESAVI:n 
tehtäviksi valvonnan lisäksi ohjaamisen ja 
neuvonnan.

Työtä tekemään muodostettiin syksyllä 
2018 saavutettavuustiimi, jossa Viena Rai-
nio toimii ylitarkastajan nimikkeellä.

– Olemme pieni yksikkö, johon kuuluu 
kaksi ylitarkastajaa ja esimiehenä toimiva 
lakimies, Viena Rainio kertoo. 

– Ensimmäinen vuosi on vierähtänyt 
vauhdilla. Tällaista työtä ei aiemmin ole ol
lut minkään viraston vastuulla, joten olem
me joutuneet rakentamaan toimenkuvat ja 
kartoittamaan, mihin meitä kipeimmin tar
vitaan eli miten näillä resursseilla saamme 
ohjattua mahdollisimman tehokkaasti avun 
tarvitsijoita. Olemme tehneet myös 
kansainvälistä yhteistyötä EU:ssa ja 
erityisesti Skandinaviassa ja Baltias
sa.

– Avasimme sivut osoitteeseen 
saavutettavuusvaatimukset.fi. Jul
kaisemme siellä järjestämiemme 
webinaarien tallenteita, juttusarjaa 
innostavista esimerkeistä ja asian
tuntijakirjoituksia. Meille tulee 
valtavasti kysymyksiä ja sen si
jaan, että vastaisimme kysyjille 
henkilökohtaisesti, kokoamme 
kysymykset ja vastaukset verk

kosivustolle kaikkien luettaviksi. 
Aluksi ESAVI:lle tuli paljon tiedusteluja 

siitä, mitä palveluita laki koskettaa. Nyt asia 
on tullut tutummaksi ja kysymykset ovat 
hyvinkin käytännönläheisiä: miten tehdään 
otsikointi tai millä tavalla kuvatekstit pitäisi 
kirjoittaa. 

Ensimmäisen lain asettaman 
määräajan umpeudut
tua verkkopalveluiden 
käyttäjät voivat nyt 
tehdä ilmoituksia 
saavutettavuuson
gelmista.

– Vielä ei ole 
tullut kanteluita 
tai selvityspyyn
töjä. Käyttäjien 
tulee ensin ot
taa yhtey ttä 
palvelun tarjo
ajaan ongel
man korjaa
miseksi.

Saavutet
tavuustiimi 
val

Viena Rainio toimii 
ylitarkastajana ESAVI:n 
saavutettavuustiimissä.
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mistelee parhaillaan ensimmäisen valvon
takauden toteuttamista. Kausi alkoi vuoden 
alussa ja on poikkeuksellisesti kahden vuo
den mittainen. Valvontakaudella tehdään 
saavutettavuustarkistuksia sivustoihin ja 
mobiilisovelluksiin. 

Arvioitavien palveluiden määrä suhteute
taan kunkin maan väestölukuun. Suomessa 
ensimmäisen kauden aikana tarkistetaan 
185 verkkosivustoa automaattitarkistuk
sella. 20 sivustoa ja neljä mobiilisovellusta 
arvioidaan kattavasti eli asiantuntijatyö
nä. Myöhemmin valvontakau
det ovat vuoden mittaisia 
ja nykyisen väestömäärän 
mukaan automaattitar
kistukseen otetaan 240 
verkkosivustoa, katta
vaan tarkistukseen 12 

mobiilisovellusta ja 
22 verkkosivustoa.

Tekstitykset puhuttavat 
kuulovammaisten puolella

Sami Virtanen on erityisasiantuntijana 
esteettömyys ja saavutettavuusasioissa 
Kuuloliitossa. Hän on saavutettavuuslain 
voimaantulon jälkeen saanut vastailla ää
nitteiden ja videoiden tekstityksiin liittyviin 
kysymyksiin.

– Meille kuulovammaisille olisi tärkeää, 
että videoissa olisi tekstitykset aina, kun ne 
ladataan johonkin kanavaan katsottaviksi. 
Lakihan ei vaadi sitä, ellei video ole yli 14 
vuorokautta katsottavana. Tämä asia tosin 
on hieman tulkinnanvarainen ja odotamme
kin siihen tarkennuksia.

Sami Virtanen on huolissaan kotimaisten 
ohjelmien tekstitykseen käytettävistä auto
maattisista puheentunnistusohjelmista, joita 
muun muassa Nelonen hyödyntää. Ohjel
mallisesti tuotetut tekstitykset ovat ainakin 
toistaiseksi huonolaatuisia. 

– Sosiaalisessa mediassa on tapahtunut 
viime aikoina mielestäni kehitystä hyvään 

suuntaan. Niihin on tullut erilaisia työkalu
ja saavutettavuuden lisäämiseen ja ihmi
set ovat myös käyttäneet niitä.

Verkkosivustot 
monimutkaistuvat

Näkövammaisten liiton Annanpu
ran saavutettavuusasiantuntijana 

toiminut Kimmo Sääskilahti on 
seurannut useiden vuosien 

ajan verkkosivustojen muut
tumista. Hän kertoo, että 

vaikka ensimmäinen saa
vutettavuuslain aikaraja 
umpeutui syyskuussa, ei 
kovinkaan moni sivusto 
täytä vielä lain vaati
muksia. 

– Parannuksia tehdään 

Käyttäjät voivat nyt 
tehdä ilmoituksia 

saavutettavuusongelmista.

Sami Virtanen työskentelee 
erityisasiantuntijana Kuulo-
liitossa. 
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koko ajan, mutta loppukäyttäjälle nämä nä
kyvät viipeellä, Sääskilahti sanoo.

– Viime aikoina arvioiduissa verkkosivus
toissa on ollut paljon ongelmia esimerkiksi 
nimeämättömien painikkeiden takia. Kaikis
ta eniten huomautettavaa on verkkopalve
luiden värikontrasteissa.

Sääskilahden mukaan saavutettavuus
osaaminen on kasvanut vuosien myötä, 
mutta tieto ei vielä ole välttämättä kovin 
syvällistä. Saavutettavuuden vaatimuksia 
tunnetaan ja niitä pyritään toteuttamaan, 
mutta usein syvemmän ymmärtämisen 
puuttuessa lisätään sivun koodiin sellaista 
tietoa, jonka voisi jättää pois. Ruudunlu

kuohjelman varassa toimivat 
joutuvat kahlaamaan 

läpi monimutkaisia 
sivurakenteita, jo
ten ylimääräinen 
ruudunlukuoh
jelman puhut
tavaksi laitettu 
nippelitieto hi
dastaa käyttöä. 

Nyt eletään ti
lanteessa, 

jossa autetaan liikaa. 
– Tämä varmaankin menee vähitellen ohi, 

kun käytännön osaaminen kehittyy edel
leen, Sääskilahti toteaa.

– Saavutettavuuslain voimaantulo on tie
tenkin hieno asia, mutta kääntöpuolena on 
se, että jotkut voivat jättää palveluiden ta
son vain lain asettaman minimivaatimuksen 
tasolle. Palveluiden suunnittelussa pitäisi 
heti alusta asti ymmärtää erilaisten ryhmien 
käyttötapoja ja huolehtia siitä, että käytet
tävyys ei jää teknisen monipuolisuuden jal
koihin. 

Laki edellyttää sivustojen saavutettavuus
selostetta, mikä on Sääskilahden mielestä 
erinomainen uudistus. 

– Käyttäjille on nyt kanava vaikuttaa si
vuston toimivuuteen tekemällä ilmoituksia 
saavutettavuusongelmista.

Laki digitaalisista palveluista tuntuu vai
kuttavan ja verkkopalveluiden käyttäjillä on 
lupa olla toiveikas tulevaisuutta ajatellen. 
Tietoisuus erityisryhmien tarpeista lisääntyy 
ja osaajien määrä kasvaa. Alun innostus on 
vaihtunut intensiiviseksi tekemiseksi.

Saavutettavuuslain ulkopuolelle jää vie
lä suuri määrä digitaalisten palveluiden 
tarjoajia. Muun muassa verkkokaupat, 
jotka näkövammaisille voisivat parhaim
millaan tuoda ison helpotuksen ostos
ten tekemiseen, eivät kuulu lain piiriin. 
Toiveissa on, että julkisen sektorin vetä
mänä saavutettavat ratkaisut yleistyvät 

laajemmin muidenkin toimijoiden käyt
töön.        

Käyttäjät voivat nyt 
tehdä ilmoituksia 

saavutettavuusongelmista.

Kimmo Sääskilahti 
toimii saavutetta-
vuusasiantuntijana 
Annanpurassa. 
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Näkövammaisten liiton 
avustusehdotus laski hieman
T E K S T I  Marika Mäkinen

S TEA esitti Näkövammaisten liitolle vuo
delle 2020 avustusta noin 3,7 miljoonaa 

euroa kymmeneen eri kohteeseen. Liitto 
haki 4,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 NKL 
sai STEAavustusta noin 3,8 miljoonaa euroa. 

Näkövammaisten liitolle ehdotettu 
Steaavustus otettiin liitossa kohtuullisen 
rauhallisesti vastaan, vaikka avustusesitys ei 
ollut aivan sellainen kuin haettiin. Leikkauk
sia kohdistui näkövammaisten alueelliseen 
ohjaus ja neuvontatyöhön ja oikeuksien
valvontaan, näkövammaispostin tietoliiken
ne ja postimaksuihin sekä näkövammaisten 
liiton viestintään ja lehti ja pistemateriaali
palveluihin.

– Hyvä asia on, että liitto sai pienempiin 
hankkeisiin hakemansa avustukset lähes 
haetun suuruisina. Lisäksi saimme uutena 
toimintona mielenterveyden tukemiseen 
liittyvän hankkeen, sanoo NKL:n toimitus
johtaja Jukka Tahvanainen.

Näkövammaisten mielenterveyden tu
kemiseen liittyvän kaksivuotisen hank
keen lisäksi toinen kokonaan uusi hanke 
on työttömien nuorten ja osatyökykyisten 
palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin 
työtehtäviin liittyvä hanke, jolle ehdotettiin 
myönnettäväksi 31 500 euroa. 

Tahvanaisen mukaan liitto oli jo etukäteen 
varautunut siihen, ettei haettuja avustuksia 
kenties saada täysimääräisinä. 

– STEAavustusten määrä liiton budjetista 
on noin kolmannes. Tämä on tietenkin mer
kittävä summa, jolla rahoitetaan näkövam
maisten ohjaus ja neuvontatoimintaa, tie
donsaantia ja järjestötyötä koko Suomessa, 

Tahvanainen sanoo.
Kaiken kaikkiaan Näkövammaisten liitto 

oli ehdotuksen kymmenenneksi suurim
man avustussumman saaja. Suurimman 
avustuksen, runsaat 8,1 miljoonaa euroa olisi 
ehdotuksen mukaan saamassa Ysäätiö. Sen 
jälkeen tulivat Mieli Suomen mielenterveys 
ry ja Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry. Vammais
järjestöistä suurinta avustusta ehdotetaan 
Kehitysvammaliitolle, runsaat neljä miljoo
naa euroa. 

Vuoden 2020 avustusehdotuksessa paino
tettiin tänä vuonna erityisesti hyvinvointia ja 
terveyttä edistävän sekä ongelmia kohdan
neita auttavan järjestölähtöisen työn edelly
tysten vahvistamista ja roolin selkiinnyttä
mistä sekä vaikeasti työllistyvien nuorten ja 
osatyökykyisten työllistymisen edistämistä 
muun muassa Paikka auki avustusohjelmaa 
hyödyntämällä.

Vuonna 2020 myönnettävien STEAavus
tusten määräraha oli noin 380 miljoonaa eu
roa ja avustusta haki 1205 järjestöä.

Tämän lehden lähtiessä painoon lopullis
ta päätöstä Stean ehdotuksille ei vielä ollut 
saatu. Sosiaali ja terveysministeriö tekee 
päätöksen myönnettävistä avustuksista 
tammihelmikuun vaihteessa 2020.    
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus STEA jakaa Veikkauksen 
tuotot avustuskohteille.
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Vihapuhe on  
vammaisille  
arkipäivää
Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja 
Marjo Pahkala kiertää Suomea kertomassa 
viharikoksista oikeusministeriön koordinoiman 
Against hate -hankkeen puitteissa. Myös 
vammaisiin kohdistuva vihapuhe on hänelle 
tuttua.

T E K S T I  Sanni Purhonen
K U V A T  Music and Art Studio / Shutterstock, Pranch / Shutterstock

           Toteutuuko YK:n vammaissopimus arjessa? Osa 3. 

T aannoin Poliisiammattikorkeakoulun 
vuosittaisesta viharikosraportista 
uutisoitiin, että poliisille ilmoitettu

jen vammaisuuteen liittyvien viharikosten 
määrä olisi vähentynyt.

Kuten järjestöissä työskentelevät tahot 
hyvin tietävät, tämä ei valitettavasti kerro 
koko totuutta tai tarkoita viharikosten mää
rän pienenemistä. Pikemminkin on niin, et
teivät vammaiset ihmiset tai muut vähem
mistöt edelleenkään osaa tai uskalla kertoa 
rikoksen uhriksi joutumisesta. Ilmoitusten 
määrän kasvu olisi siis oikeastaan myöntei
nen asia, koska se kertoisi rikosilmoitusten 

lisääntymisestä.
Vammaiset ovat myös saattaneet tottua 

esimerkiksi rakenteelliseen syrjintään tai 
vihapuheeseen viranomaisten ja palvelujär
jestelmän taholta. Viimeksi mainittu on ni
menomaan vammaisia koskeva vihapuheen 
erityismuoto.

– Keinoja auttaa ihmisiä puuttuu, koska 
vain noin 20 prosenttia viharikoksista tulee 
viranomaisten tietoon. Ihmiset eivät tee 
ilmoituksia, eikä vihamotiivia välttämättä 
osata tai uskalleta ottaa esiin, Marjo Pahka-
la selventää.
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           Toteutuuko YK:n vammaissopimus arjessa? Osa 3. 

Vihapuhe jyllää netissä

Näin netissä kokemaansa vihapuhetta kuvai
lee vammaisaktivisti Amu Urhonen.

– Kirjoitin kerran Kynnyksen blogiin siitä, 
miten järjestön pyörätuolilla liikkuvaa työn
tekijää ei autettu lentokoneessa vessasta ja 
lopulta hän joutui ryömimään lentokoneen 
käytävällä. Itse tilannekin oli tietysti vihapu
hetta. Sitten blogitekstiin tuli vielä törkeitä 
kommentteja siitä, että ei vammaisten pitäisi 
matkustaa, kyllä on epärealistiset odotukset 
ja ”täysautettavien hilluminen” lennoilla on 
kaikilta muilta pois. Se oli varmaankin pahin 

vihapuhekokemukseni.
Tilastollisesti poliisin tietoon tulleiden 

viharikosten määrä on Marjo Pahkalan mu
kaan pysynyt viime vuosina samalla tasolla, 
samoin kuin eri vihamotiivien suhteet. 

Hyvä esimerkki vammaisuuteen kohdistu
vasta vihasta on ilmastoaktivisti Greta Thun
bergin netissä ja lehtien palstoilla osakseen 
saama vähättely. Thunberg on puhunut jul
kisesti Aspergerin syndroomastaan positiivi
sena voimavarana. Netin varjopuolia on kas
vottomuus, jonka turvin voidaan masinoida 
kokonaisia yksilöön kohdistuvia vihapuhe
kampanjoita, siinä missä kasvokkain vihan 
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           Toteutuuko YK:n vammaissopimus arjessa? Osa 3. 

ilmaiseminen on harvinaisempaa.
– Ihan tavalliset ihmiset netissä syyllistyvät 

vihapuheeseen, siellä se lisääntyy ja ruokkii 
itseään. Vihapuhetta on kuitenkin ollut aina, 
myös aikana ennen internetiä, Pahkala muis
tuttaa.

Yksi ongelma on, että viharikosten mää
ritelmä ylipäänsä on monille epäselvä. Ky
symyksessä voi kuitenkin olla mikä tahansa 
rikos, jossa on motiivina rikoslaissa määritel
ty koventamisperuste eli etninen tai kansalli
nen tausta, uskonto tai vakaumus, seksuaali
nen suuntautuminen, sukupuoliidentiteetti, 
sukupuolen ilmaisu tai vammaisuus. 

Esimerkiksi vihapuhetta kiirehditään 
helposti perustelemaan sananvapaudella, 
vaikka toisen ihmisarvoa loukkaamalla sa
nanvapaus vain kapenee. Myös valtakun
nansyyttäjä Raija Toiviainen totesi vasta 
Helsingin Sanomissa, että jos ihmiset eivät 
ymmärrä, milloin puhe muuttuu rikolliseksi, 
lakia tulisi terävöittää.

Vammainen palvelujärjestelmän 
armoilla?

Nimettömänä pysyttelevä vammaisaktivisti 
kertoo:

– Julkisilla kulkeminen on edelleenkin 
vammaisena tosi hankalaa, varsinkin pyö
rätuolinkäyttäjälle. Esteettömyysasioita on 
toki yritetty monin tavoin edistää. Silti, yhä 
tunnutaan ajattelevan, että pyörätuolissa 
istuminen julkisessa liikenteessä antaa oi
keuden sanoa mitä tahansa tai jopa kyseen
alaistaa kanssamatkustajan ihmisyyden. 
Olen monesti pohtinut, että jos mitä tahan
sa muuta vähemmistöä kohdeltaisiin tässä 
asiassa kuin vammaisia, siitä nousisi hirveä 
haloo. Bussikuskit saavat kuitenkin käyttäy
tyä pyörätuolinkäyttäjiä kohtaan miten ta
hansa tai vaikka kieltää henkilöä tulemasta 

ajoneuvon kyytiin, eikä kukaan sano siihen 
yleensä mitään. Vammaisten syrjintä on hil
jaisesti hyväksyttyä. Kokemuksia vähätellään 
eikä valituksia asiasta oteta tosissaan.

Vammaisille vihapuhe voi siis olla kuvatul
la tavalla täysin arkinen asia, vaikkapa päivit
täisessä työmatkaliikenteessä. 

Monilla on myös kokemus siitä, että valit
taminen ei johda mihinkään. Poliisiin, saati 
muihin viranomaisiin, ei välttämättä luoteta. 
Jotta viranomaiset osaisivat toimia parem
min, esimerkiksi sosiaalialan oppilaitosten 
tai muiden vastaavien alojen opiskelijoi
den koulutukseen voisikin kuulua nykyistä 
enemmän tietoa yhdenvertaisuudesta.

Vihapuheen problematiikan lisäksi vam
maisten kohdalla rikosten aliraportointia 
voi selittää se, että julkisella paikalla tapah
tuvasta rikollisuudesta tehdään enemmän 
rikosilmoituksia. Vaikka julkinen liikenne on 
kuvaava esimerkki vihan tavallisuudesta, iso 
osa vammaisiin kohdistuvista viharikoksista 
tapahtuu muualla kuin julkisessa tilassa. Jos 
vammainen on eristetty neljän seinän sisälle, 
ei hän välttämättä edes ”pääse” yhteiskun
nan näkyvästi syrjimäksi.

Suljettujen ovien takana tapahtuu silti 
riittämiin kamalia asioita. Kun tekijänä on 
vaikkapa henkilö, johon vammaisella on 
asiakassuhde, ei asiaa uskalleta helposti vie
dä eteenpäin. Vammaiset naiset myös koke
vat väkivaltaa kaksin tai kehitysvammaisten 
kohdalla jopa nelinkertaisesti verrattuna 

”Täysautettavien 
hilluminen” lennoilla 

on kaikilta muilta pois. 
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           Toteutuuko YK:n vammaissopimus arjessa? Osa 3. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista,  
artiklat 10, 14, 15, 16, 17 ja 22: Vihapuhe ja vammaisuuden perusteella 
tapahtuva syrjintä

Jokaisella ihmisellä on oikeus elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa (artikla 10). 

Vammaisilla henkilöillä on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen, eikä 
niitä voi riistää mielivaltaisesti (artikla 14). 

Vammaisia ihmisiä ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai 
halventavalla tavalla (artikla 15).

Vammaisia henkilöitä tulee suojella hyväksikäytön, väkivallan ja väärinkäytösten eri muo
doilta (artikla 16).

Jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuu
teen (artikla 17).

Vammaisen henkilön yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon, tai muun
laiseen viestintään ei saa mielivaltaisesti puuttua eikä hänen mainettaan saa laittomasti 
loukata (artikla 22). 

vammattomiin naisiin. Esteettömiä turvako
teja tai kaikille saavutettavia palveluja ei ole 
riittävästi.

Suvaitsemattomuuden ilmapiiri yhteis
kunnassa tuntuu viime aikoina lisääntyneen. 
Onkin tärkeää, että näistä asioista puhu

taan avoimesti. Vaikka vihamotiiveja voi ol
la vaikea tunnistaa, ne on siis jo määritelty 
rangaistuksen koventamisperusteiksi. Viha
rikosten omaa tunnusmerkistöä voitaisiin 
kehittää lainsäädännöllisesti.  Kokonaan oma 
herkkä keskustelunsa on rikosten mahdolli
nen sovittelu.

– Viharikoksen uhrille kokemuksesta pu
huminenkin voi olla tärkeää, vaikkei rikos
prosessi käynnistyisi tai etenisi tuomioon 
saakka, Marjo Pahkala muistuttaa.   

Tämä artikkeli on 3. osa (Vihapuhe, syrjintä 
ja ableismi) 6-osaisesta vammaisjärjestöjen 
juttusarjasta, joka esittelee vammaisyleissopi-
muksen artikloja ja tarinoita niiden takana.

Kirjoittaja työskentelee Kynnys ry:n tiedottaja-
na.
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OHO! edistää saavutettavaa 
korkeakouluopiskelua 

vastattiin muun muassa webinaareilla. Yh
dessä niistä Näkövammaisten liiton työelä
mäpalvelujen digitalisaatioasiantuntija Ville 
Lamminen kertoi, miten toimitaan, kun ryh
mässä on näkövammainen opiskelija. 

– Esimerkiksi PDFtiedosto voi olla näkö
vammaisen kannalta hankala. Webinaarissa 
Lamminen kertoi myös, mitä voidaan tehdä 
toisin saavutettavan materiaalin laatimiseksi. 
Vaikka asia on ehkä selvä näkövammaisille 
opiskelijoille, opettajille se ei sitä ollut. 

ADHDliiton puheenjohtaja Klaus Karkia 
luennoi ADHD:n vaikutuksesta opiskeluun ja 
opettajan työhön.

– Webinaaria kuunteli parisataa ihmistä. 
Hämeen ammattikorkeakoulusta tulleen 
palautteen mukaan webinaarin pitäisi olla 
pakollinen kaikille opettajaksi opiskeleville, 
Marko Jääskeläinen sanoo.

Webinaarien lisäksi muita tiedonvälitys
tapoja olivat muun muassa podcastit, semi
naariesitykset ja koulutukset. Jääskeläisen 
mukaan tiedon jakamisessa onnistuttiin. 
Tärkein OHO!hankkeen saavutuksista  on 
kuitenkin saavutettavuuskriteerien laatimi
nen korkeakoulujen käyttöön.

– Se on kahdeksanosainen kehittämi
sen työkalu, joka auttaa korkeakouluja 
tutkimaan omaa saavutettavuuden ja es
teettömyyden tilaansa eri osaalueilla ja 
pohtimaan, miten niitä voitaisiin kehittää. 
Osaalueita ovat muun muassa fyysinen ym
päristö, digitaalinen saavutettavuus, viestin
tä, opetus ja oppiminen sekä tuki ja ohjaus. 

Kriteeristöä esiteltiin koulutuskiertueella 
syksyn 2019 aikana ja tavoitteena on, että 
se tulisi kiinteäksi osaksi korkeakoulujen 
laatu ja kehittämistyötä. Kriteeristö löytyy 
osoitteesta ohohanke.fi/wpcontent/up
loads/2020/01/Saavutettavuuskriteeristo.pdf 

T E K S T I  Marianne Tenhami

OHO!hanke oli vuosina 2017–2019 to
teutunut, Jyväskylän yliopiston koor

dinoima opetus ja kulttuuriministeriön 
rahoittama kärkihanke, jossa oli mukana 
kymmenen korkeakoulua kautta maan. 

Hankkeessa kehitettiin korkeakoulujen 
saavutettavuusosaamista kolmella toisiinsa 
kytkeytyvällä työpaketilla: entistä sujuvampi 
opiskelun aloittaminen, hyvinvointia tukeva 
pedagogiikka ja saavutettavuus.

Hankkeen aluksi kartoitettiin saavutet
tavuuden nykytilanne tutkimalla korkea
koulujen verkkosivuilta, mitä niillä kerrotaan 
kunkin korkeakoulun saavutettavuudesta ja 
esteettömyydestä. Tietoa löytyi vähän tai 
ei yhtään. Saavutettavuutta koskeva kysely 
tehtiin lisäksi opiskelijoille, opettajille ja kor
keakoulujen johdolle.

 – Havaitsimme tarvetta kehittää saavutet
tavuutta ja esteettömyyttä tilaratkaisujen, 
sähköisten järjestelmien ja viestinnän osalta, 
hankkeen saavutettavuutta käsittelevässä 
työpaketissa työskennellyt projektiasian
tuntija Marko Jääskeläinen Tampereen 
ammattikorkeakoulusta sanoo. 

Jääskeläinen haastatteli eri tavoin vam
maisia opiskelijoita korkeakoulujen saavutet
tavuuden kehittämiseen liittyvistä tarpeista 
ja toiveista. Liikuntavammaisilla esiin nousi 
fyysinen esteettömyys, kun taas näkö ja 
kuulovammaisten toiveet liittyivät opettajan 
toimintaan, oppimateriaalin saavutettavuu
teen ja näkövammaisilla myös opetusmate
riaalin, muun muassa kalvojen, sanallistami
seen.

Varsinkin opettajat kaipasivat tietoa siitä, 
miten erilaiset rajoitteet vaikuttavat käytän
nön opiskeluun. Heidän tiedontarpeeseensa 

https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/01/Saavutettavuuskriteeristo.pdf
https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/01/Saavutettavuuskriteeristo.pdf


Leena Erkkilä (5.6.1939–11.12.2019) pal
kattiin vuonna 1968 Sokeain Keskus

liiton kasvatusneuvojan toimeen. Leena oli 
näkövammaisten lasten varhaiskuntoutuk
sen varsinainen uranuurtaja ja lasten kun
toutuksen pioneeri. Hän käynnisti ja toteutti 
tätä työsarkaa lähes neljännesvuosisadan 
ajan. Leenalla oli noina vuosikymmeninä 
vaativa tehtävä kehittää lasten kuntoutusta 
järjestökentässä.

Kymmenisen vuotta Leena oli ainoa vaki
tuinen näkövammaisten lasten kuntoutuk
sen työntekijä Suomessa. Hän tapasi perhei
tä sekä heidän kotonaan että sairaaloiden 
poliklinikoilla. Perhekurssit alkoivat äitilap
sikursseina Tyyskylässä vuonna 1968. Kurs
sien toteuttaminen laajeni hotelleihin eri 
puolille maata. Leenan ajatuksena oli tukea 
näkövammaisten lasten integroitumista yh
teiskuntaan, ja samalla auttaa ihmisiä ym
märtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Yh
teistyö Jyväskylän näkövammaisten koulun 
kanssa alkoi kouluvalmiuskurssien myötä. 
Näkövammaisten lasten koulunkäynti siirtyi 
vähitellen normaaliin kouluun, mikä edes

auttoi tasavertaisuutta ja sosiaalista kasvua.
Vuodesta 1977 lähtien palkattiin vähi

tellen lisää työntekijöitä sekä alueelle että 
liiton monitoimitaloon. Leenan vahvasti 
ajama perhekeskeinen kuntoutusmalli mah
dollisti isien ja 80luvulla myös sisaruksen 
osallistumisen kursseille. Saadun tiedon li
säksi hänen kannustava työotteensa antoi 
vanhemmille voimia ja toivoa arkeen. Leena 
näki tärkeänä isovanhempien osuuden nä
kövammaisen lapsen elämässä. Sen myötä 
alkoivat isovanhempien kurssit. 

Leena hoiti erittäin aktiivisesti suhteita 
pohjoismaisiin näkövammaalan työnteki
jöihin ja hankki alan tietoa myös muualta 
maailmalta. Hänen aikanaan aloitettiin am
mattihenkilöstön koulutus muun muassa 
terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ja päi
vähoidon työntekijöille. 

Leena toimi Sokeain lasten tuki ry:n pu
heenjohtajana vuosina 1979–1999. Tällöin 
tehtiin esimerkiksi videot Miika päiväkodis
sa, Miika menee kouluun ja Koskettelukir
jojen lukijat perheiden ja ammattilaisten 
käyttöön.

Näkövammaisten Keskuslii
ton jälkeen 90luvun taitteessa 
Leena siirtyi työskentelemään 
Vammaisten Lasten ja Nuorten 
Tukisäätiöön.

Leenan luomat näkövammais
ten lasten kuntoutuksen perus
ajatukset ja perhekeskeiset työ
menetelmät ovat ajankohtaisia 
edelleen. Kiitos Leena, lasten 
kuntoutuksen pitkäaikainen 
osastopäällikkö.

Kristiina Koskimies, Eila Tarkiai-
nen ja Kirsti Hänninen,  NKL:n 
lasten kuntoutuksen entiset 
työntekijät

Leena Erkkilän muistolle
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Tommi Vänni – 
itsevarmasti sokea
Tamperelaisen Kahdet kasvot -kievarin kellari on täynnä stand up 
-komiikan ystäviä. Kolmantena esiintyjänä lavalle nousee sokea 
koomikko Tommi Vänni.  
T E K S T I  Riikka Hänninen  K U V A T  Mikko Kauppinen ja AlfaSmart / Shutterstock
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– T aputtakaas vielä, niin mä tiedän, 
missä te ootte, Tommi Vänni 

aloittaa. 
Muutamassa hetkessä Vänni saa yleisön 

nauramaan näkevien ihmisten kanssa sat
tuneille kohtaamisille. Yleisö repeilee nau
ramaan, mutta nauru on lämmintä ja antaa 
tilan ajatella omia ennakkokäsityksiä uusiksi. 

Vänni esiintyy rennosti ja letkeästi, mel
kein kuin hän jutustelisi spontaanisti sat
tumuksistaan. Jokaista juttua on kuitenkin 
huolella hiottu ja harjoiteltu. Vasta kun 
Vänni pari vuotta sitten nousi ensimmäisen 
kerran stand up lavalle, hän käsitti, kuinka 
vaativasta lajista on kysymys. 

– Tajusin, että tuolla nuo ihmiset odotta
vat, että saan heidät nauramaan. Ensimmäi
sellä keikalla ensimmäinen juttuni sai hyvän 
vastaanoton, mutta sen jälkeen mikään 
jutuistani ei naurattanut ketään. Se oli ihan 
kamalaa! mies muistelee nyt jo nauraen.

Yleisö ei myöskään aina ole niin keskitty
neen kiinnostunutta kuin tällä klubilla. Jos
kus yleisössä voi olla vaikkapa moottoripyö
räjengi huutelemassa. Tai yleisö voi olla niin 
kännissä, että keskittymiskyky on muutamia 
sekunteja. Yksi ihminen voi yrittää pilata ko
ko shown huutelemalla juttujen päälle. Silti 
yleisö odottaa, että koomikon pitää pelastaa 
keikka reagoimalla nokkelasti huutelijan jut
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tuihin. 
– Minun pitää pystyä käsittelemään kaikki 

tilanteet ja tekemään niistä hauskaa. Esimer
kiksi tällä keikalla tulin lavalle ja vilkuttelin 
ja moikkailin kaikkia – ja sitten löin pääni 
tolppaan. Ajattelin, että tehdään tästä stand 
upia ja sanoin, että löinpäs tässä pääni, koh
ta minulla on varmaan pää yhtä turvonnut 
kuin illan juontajalla. Yleisöllä oli hauskaa ja 
minä sain kommelluksen pois mielestäni, 
Vänni sanoo.

Stand up löytyi luopumalla

Tommi Vänni on joutunut luopumaan useas
ta taiteen lajista elämänsä aikana. Lapsena 
hän piirsi intohimoisesti, kunnes hän sokeu
tui 10–15vuotiaana. Hän alkoi kiinnostua 
ensin kuunnelmista ja sitten äänikirjoista, ja 
pian lapsuuden kirjainho oli sulanut intohi
moksi. Luettuaan Tarun sormusten herrasta 
ja muutaman muun fantasiakirjan, teiniikäi
nen Tommi päätti, että hänestä tulee fan
tasiakirjailija.

– Sokeuduttuani ajattelin, että vaikka en 
voi nähdä ja luokan tytöt eivät ehkä siksi 
tykkää minusta, voin kirjoittaa niin hienon 
kirjan, että kaikki tykkäävät, hän muistelee.

Nuorenmiehen kaikki ajatukset suuntau
tuivat kirjailijan uraan. Lukiossa häntä kiin
nosti pelkästään äidinkieli, muut aineet hän 
heitti roskiin. Lukion jälkeen hän kävi Orive
den opiston kirjoittajalinjan. Hän loi omaa 
fantasiamaailmaansa ja siihen sijoittuvaa 
pitkää saagaa. Samalla hän työskenteli kus
tannustoimittajana.

Kirjoittamisen rinnalla Vänni alkoi tehdä 
konemusiikkia ja haaveilla muusikon urasta. 
Päivisin hän kirjoitti, öisin hän kävi teknobi
leissä.

Kaksi vuotta sitten Vännin kädet lakkasivat 
toimimasta. Hän ei enää pystynyt kirjoitta
maan eikä soittamaan. Se oli iso romahdus. 

– Kun selvisin pahimmasta tuskasta, mie

tin, että pystyn vielä seisomaan, ajattele
maan ja puhumaan, joten päätin ruveta te
kemään stand upia, Vänni kertoo.

Oma klubi: Sokko irti

Tommi Vänni teki ensimmäisen stand up 
keikkansa 30vuotispäivänsä aattona. Kah
dessa vuodessa hän on saanut monia koo
mikkoystäviä, keikkaillut ympäri Suomea ja 
ehtinyt perustaa oman stand up klubinkin. 
Ensimmäinen Sokko irti nimeä kantava 
klubi oli keväällä 2019 Tampereella. Klubilla 
on esiintynyt niin ammattikoomikkoja kuin 
puoliammattilaisiakin.

– Ajattelin, että minulla on hyvä elämän
tarina kerrottavana. Halusin siihen vielä kir
sikan kakkuun. Päätin, ettei minun tarvitse 
odottaa, että maailma tekee minulle tilan
teita vaan halusin katsoa, kuinka isoksi voin 
oman tarinani tehdä. Siitä syntyi Sokko irti 
stand up klubi, Vänni hehkuttaa.

Vänni haluaa nostaa esiin erilaisia koomik
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koja kuin mitä klubeilla yleensä nähdään. 
Kevään 2020 Sokko irti klubeilla esiintymäs
sä ovat muun muassa kiinalainen Tao Lin 
ja syövän sairastanut Anitta Ahonen, jotka 
molemmat tuovat taustaansa esiin omassa 
showssaan. 

Klubiisäntä itsekin on viime vuonna ke
hittänyt showtaan uuteen suuntaan. Hän 
aloitti kertomalla sokkovitsejä, mutta alkoi 
pikku hiljaa tympääntyä niihin. Nyt hänen 
missionsa on, että ihmiset saisivat särmikäs
tä kuvaa hänen erilaisesta elämästään. Usein 
hän kettuilee lempeästi juttujensa näkeville 
hahmoille ja on tarinoiden voittaja.

Vänni ei pidä vammaisista koomikoista, 
jotka mollaavat itseään ja ikään kuin pyy
televät anteeksi vammaisuuttaan. Hän on 
ottanut enemmän inspiraatiota siitä, miten 
mustat koomikot puhuvat itsestään osana 
vähemmistöä.

– Eivät he mene sanomaan, että anteek
si, minulla on musta naama. He ovat ylpeitä 
itsestään ja kulttuuristaan. Olen ottanut sa
man asenteen sokeana. Jos en olisi sokeute
ni suhteen itsevarma, niin enhän minä tätä 
voisi tehdä.

Miestä kuunnellessa on pakko kysyä, mis
tä tämä itsevarmuus ja rauha nousevat kaik
kien luopumisten jälkeen.

Tärkeintä on rakastaa

Kun Vännin kädet lakkasivat toimimasta kak
si vuotta sitten, hänen oli mietittävä aivan 
uudestaan, kuka hän oli. Hän oli haaveillut 
puolet elämästään muusikon ja kirjailijan 
urasta ja keskittynyt hiomaan siihen tarvit
tavia taitoja. Viidentoista vuoden työ ja haa
veet valuivat hiekkaan.

– Minä vain makasin sängyssä masentu
neena. Tuska meni sisälläni niin överiksi, että 
lopulta tuli valaistumisen hetki, jossa tajusin, 
että vaikka en pystyisi tekemään mitään 
käsilläni, pystyn silti rakastamaan. Löysin 
yhtäkkiä rakkauden omaan kehooni siitä 
huolimatta, että olin ihan rikki. Kelluin mah
tavassa vapauden tunteessa siinä sängyllä, 
mies muistelee.

Luovuttuaan niin monesta haaveestaan 
Tommi Vänni on vakuuttunut siitä, että 
onnellisuus ei synny tekemisestä. Hänen 
mukaansa jokainen ihminen joutuu koh
taamaan elämässään hetken, jona kontrolli 
pettää. Silloin ei ole väliä sillä, mitä hän on 
aikaisemmin tehnyt vaan sillä, löytyykö sisäl
tä epätoivoa vai rauhaa. Se taas riippuu siitä, 
mitä ihminen pitää tärkeänä, ja sen jokainen 
ihminen voi päättää itse.

– Se, mitä pystyn tuntemaan on niin pal
jon tärkeämpää kuin taitoni. Olen 15 vuot
ta kehittänyt nokkelia juttuja, osaan luoda 
biisin tai kirjoittaa tarinan, mutta ei se kerro 
minusta ihmisenä vielä kovin paljon. Se ei 
tee minua onnelliseksi päivän lopussa. Mi
nut tekee onnelliseksi yhteys, joka minulla 
on toisiin ihmisiin ja omaan itseeni, sanoo 
Tommi Vänni.       

 
Kevään 2020 Sokko irti -klubit ovat 29.2. ja 
16.5. Hervannan vanhassa elokuvateatteri Ci-
nolassa, Tampereella. Lippuja voi ostaa lippu.
fi:stä ja Tapahtuma löytyy koomikko Tommi 
Vännin Facebook-sivuilta.

Pystyn vielä 
seisomaan, 

ajattelemaan ja 
puhumaan, joten päätin 
ruveta tekemään stand 
upia.
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Kurssit -  leirit

Rottinki- ja 
muovipärekurssi loma- ja 
kurssikeskus Lepolassa 9.-
11.3.2020

PäijätHämeen Näkövammai
set ry järjestää rottinkikurssin 
Loma ja kurssikeskus Lepo
lassa. Kurssi alkaa ma 9.3. klo 
10.00 ja päättyy ke 11.3. klo 
14.00 iltapäiväkahviin. Ohjaa
jina Ari Korhonen (rottinki) ja 
Heikki Kinnunen (ekopäre). Il
moittautumiset viimeistään 
ma 2.3. mennessä Ari Korho
selle p. 040 861 6519. Ilmoit
tanet samalla, mitä haluaisit 
tehdä, niin saamme hankit
tua tarvittavat materiaalit. 
Materiaalikustannukset peri
tään kurssin yhteydessä. Työ
kalut tuonet itse. Osallistu
mismaksu 10 € / hlö makse
taan kurssipaikalla. Osallistu
ja varaa itse majoituksen ja 
ruokailut suoraan Lepolasta 
p. 03 756 1521 / 0400 409 
342. Ripauksella pilkettä sil
mäkulmassa syntyy yhdessä 
hauska kurssitapahtuma. Ter
vetuloa!

Käsityö- ja askartelukurssi 
Loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa ke 11.3.2020

Kevättä kohti! Tule ideoi
maan vaikkapa pääsiäiskoris
teita tai muuten vain teke
mään käsitöitä mukavassa 
seurassa. PäijätHämeen Nä

kövammaiset ry järjestää yh
teistyössä OK Sivis opinto
keskuksen kanssa käsityö ja 
askartelukurssin ke 11.3.2019 
Loma ja kurssikeskus Lepo
lassa (os. Sipurantie 32, Lah
ti). Kurssi alkaa klo 9.00 ja 
päättyy 17.00. Ohjaajana toi
mii Sanna Tynkkynen. Ilmoit
tautumiset viimeistään ke 
4.3. PHN:n toimistolle p. 03 
752 1542. Kurssi toteutuu, jos 
ilmoittautuneita on vähin
tään viisi.

Osallistumismaksu 5 e / hlö 
maksetaan kurssipaikalla. 
Mahdollisen majoituksen ja 
ruokailut osallistuja varaa it
se suoraan Lepolasta p. 
045 235 7561. Muistathan va
rausta tehdessäsi mainita 
mahdolliset erityisruokava
liot. Tervetuloa! 

Voimavaroja arkeen - 
kurssi työikäisille, joilla on 
näkemisen ongelmia 
(Helsinki)

Kurssilla kartoitetaan ja poh
ditaan arjessa tarvittavia voi
mavaroja ja itsestä huolehti
mista sekä suhdetta omaan 
ympäristöön. Kurssilla pyri
tään löytämään hyvinvoinnin 
tueksi omia voimavaroja tu
kevia ja vahvistavia keinoja. 
Työskentelymenetelminä 
ovat ammatillisesti ohjatut 
ryhmäkeskustelut, pienryh
mätyöskentely ja kehotietoi
suusharjoitteet. 

Kurssi on tarkoitettu työelä

mässä oleville näköongel
maisille ja näkövammaisille, 
joilla näkemisen haitta vai
keuttaa arjen jaksamista. 
Kurssille valitaan henkilöitä, 
jotka toimivat näönvaraises
ti.

Ajankohdat ja kurssipaikka: 
ke 15.4., 6.5., 27.5., 12.8., 2.9. 
ja 23.9.2020 klo 16–19, Helsin
ki, Iiriskeskus (Marjaniemen
tie 74). Hakuaika päättyy pe 
6.3.2020.

Hakuohjeet ja lisätietoja 
osoitteessa www.nkl.fi/voi
mavarojaarkeen

Kurssi järjestetään yhteis
työssä Neuroliiton kanssa. 
Kurssi on osallistujille maksu
ton.

Elämä omissa käsissä 
-kurssi tukee  yksin 
asuvien näkövammaisten 
elämänhallintaa

Kurssilla tuetaan yksin asu
vien 30–60vuotiaiden näkö
vammaisten elämänhallintaa 
ja sosiaalista aktiivisuutta. 
Kurssilla keskitytään itsenäi
sen elämän ja sosiaalisuuden 
tukemiseen ja pohditaan ja 
etsitään keinoja oman aktii
visuuden vahvistamiseen 
käytännön toiminnan ja kes
kustelujen avulla. Tavoittee
na on vahvistaa itsenäistä 
elämänhallintaa vertaistuen 
ja asiantuntijoiden avulla. 
Ohjelmassa painottuu ryh
mässä toimiminen.  

Kurssit toteutetaan Kuntou
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tusIiriksessä, Helsingissä. 
Kurssi toteutetaan vuonna 

2020 samansisältöisenä kak
si kertaa: 

1. kurssi: 3.5.6.2020 ja jat
koosa 17.21.8.2020  Haku 
päättyy 24.4.2020

2. kurssi: 30.9.2.10.2020 ja 
jatkoosa 7.11.12.2020 Haku 
päättyy 14.8.2020.

Kummallekin kurssille vali
taan kuusi kurssilaista. Kurs
sipaikka sitoudutaan vas
taanottamaan maksamalla 
omavastuuosuus 20 e.

Hakuohjeet ja lisätiedot: 
www.nkl.fi/elamaomissaka
sissa

Stop työuupumukselle 
-kurssi 

Stop työuupumukselle on 
kurssi, jolla tuetaan näkö
vammaisen tai näköongel
maisen henkilön työssä jak
samista. Kurssi on suunnattu 
työssä oleville tai yrittäjänä 
toimiville, jotka kokevat työs
sään kuormitusta. Kurssi on 
suunnattu sekä työssään 
pääosin näönvaraisin teknii
koin toimiville että sokeain 
tekniikoin toimiville. 

Kurssi voi palvella sinua, jos:
 sinulla on utelias ja kiin

nostunut asenne omien ajat
telu ja toimintamalliesi arvi
oimiseen

 haluat työstää asioita ver
taisryhmässä toisten kanssa

 haluat löytää omaa työs
sä jaksamista tukevia keinoja 

ja olet motivoitunut teke
mään tarvittaessa myös ”kor
jausliikkeitä” omaa tilannet
tasi koskien

 tunnistat, että psyykkinen 
ja fyysinen jaksaminen tuke
vat toinen toistaan 

Stop työuupumukselle 
kurssi järjestetään vuonna 
2020 kaksi kertaa: 

1. kurssi: 11.15.5. ja jat
koosa 6.8.7.8. Hakuaika 
päättyy  9.4.2020.

2. kurssi 14.18.9. ja jat
koosa 19.20.11. Hakuaika 
päättyy  9.4.2020.

Kummallekin kurssille vali
taan kuusi kurssilaista. Kurs
sit ovat osallistujalle maksut
tomia. Kurssit toteutetaan 
KuntoutusIiriksessä, Helsin
gissä. Hakuohjeet ja lisätie
toa: www.nkl.fi/stoptyouu
pumukselle

Tapahtumat

Kuunnelmafestivaali 
Helsingissä 3.-4.4.

Hei kuunnelmien ystävät! Nä
kövammaisten Kulttuuripal
velu järjestää yhteistyössä 
Yleisradion kanssa jo neljän
nen kerran kuunnelmakaval
kadin, jonka osanottajat 
kuuntelevat lempikuunnel
miaan ja keskustelevat niiden 
sisällöstä, äänitehosteista, 
ym. Aika: 3.  4. huhtikuuta. 
Paikka: Iiriskeskus, Helsinki.
Keskustelun vetäjät: Anne 

Huttunen ja Satu Linna. Odo
tamme jälleen teiltä toiveita 
festivaalin ohjelmaan. Voitte 
toivoa mitä tahansa lempi
kuunnelmaanne, jos se vain 
YLE:n arkistosta löytyy. Voit
te myös kokeilla kepillä jäätä, 
vaikka ette muistaisi tarkkaan 
kuunnelman nimeä tai kir
joittajaa. Festarille varatun ra
jallisen ajan tähden jätämme 
pois monijaksoiset sarja
kuunnelmat, ellei niistä voi
da Knallien tapaan esittää 
vain yhtä jaksoa. 

Kertokaa toiveenne helmi
kuun alkuun mennessä Anne 
Huttuselle: sallyanne.huttu
nen@elisanet.fi tai puh. 0500 
885 683. Kertokaa samalla, 
mitä tyylilajia kuunnelma 
edustaa: draamaa, jännitystä, 
huumoria jne. 

Järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu

Näkövammaismuseon 
historiaklubit kevät 2020

Tervetuloa Näkövammaismu
seon historiaklubeille! Aloi
tamme uuden historiasarjan 
teemalla näkövammaisten 
ammattiperinteet. Keskiviik
kona 19.2. klo 1516.30 Mes
tareita ja kisällejä  näkövam
maiset huonekaluverhoilijoi
na. Vieraana käsityömestari, 
verhoilija Tuomo Arvola. Mu
seoamanuenssi Kari Huusko
nen haastattelee. Paikka on 
Iiriskeskus, kokoustila Outa 
(6 krs.).
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 Syrjintä ja epäasiallinen 
kohtelu työssä ja opiskelussa 

 Miten ylläpidän näkövam
maisena ammattitaitoani? 

 Eläke ja työttömyysturva 
tänään 

 Yksinyrittäjän arki 
Paikka: Vaasan keskussai

raala, Ytalo, 3. krs, kokous
huone Lapintiira. Sisäänkäyn
ti on sairaalan takana päivys
tyspoliklinikan ulkoovesta 
vasemmalle ja hissillä ylös. 
Parkkipaikalla on pysäköin
nissä aikarajoitus, mutta 
kauempana tulosuunnassa 
on isompi parkkipaikka ilman 
aikarajoitusta.

Ilmoittaudu 6.3. mennessä  
joko lomakkeella osoitteessa 
www.nkl.fi/fi/etusivu/palve
lut_nakovammaisille/tyo/ta
pahtumat tai p. Eija Matintu
valle 050 526 3916. Ilmoitat
han myös mahdollisen ruo
kaaineallergian. 

Kuvailutulkattu 
Kauppamatkustajan 
kuolema Kansallis-
teatterissa 21.3. klo 13

Arthur Millerin näytelmäklas
sikko amerikkalaisen unel
man vararikosta kuvailutulka
taan näkövammaisten ryh
mälle Kansallisteatterin Suu
rella näyttämöllä maaliskuus
sa. Esityksen on ohjannut Mi
ka Myllyaho ja päärooleissa 
nähdään HannuPekka Björk
man, Aku Hirviniemi ja Samu
li Niittymäki. Kuvailutulkkina 

toimii Pipsa Toikka. Esityksen 
kesto on 2 h 45 min. 

Tapaamme Ensi parven 
lämpiössä klo 12.15. Käynti 
lämpiöön Itäisen Teatteriku
jan tornista. Esteetön kulku 
hissillä Itäisen Teatterikujan 
kulmasta. Olethan ajoissa, 
koska kuvailutulkkauslaitteet 
testataan ennen esitystä. 

Lipun hinta on 36 e ja 8 e/
avustaja. Varaa lippusi esityk
seen 24.2. mennessä lähettä
mällä viesti osoitteeseen 
osallistun@kulttuuripalvelu.fi

Ilmoita montako lippua va
raat ja kerro samalla posti
osoitteesi laskutusta varten. 

Tervetuloa teatteriin! 
Kansallisteatteri ja Näkö

vammaisten Kulttuuripalve
lu ry 

Kirjailijavieraana Tiina 
Piilola 11.2.2020

Satu Linna haastattelee Tiina 
Piilolaa (s. 1977) Iiriskeskuk
sen 6. kerroksen Outatilassa 
ti 11.2. klo 1718.30 (huomaa 
totutusta poikkeava kellonai
ka). Kirjailija Tiina Piilola on 
koulutukseltaan toimittaja ja 
kirjallisuustieteen tohtori. 
Teoksista Alkuvedet, Mahdol
listen maailmojen paikka ja 
Taivaanmerkit ovat löyhästi 
omaelämäkerrallisia romaa
neja. Lisäksi Piilola on kirjoit
tanut väitöskirjan Kalevalan 
naiset ja tiedon yöpuoli — 
Lönnrotin jalanjäljissä kohti 
Kalevalan naisten tarinoita. 

Keskiviikkona 17.3 klo 15.00
16.30 Näkövammaiset filmin
kehittäjinä. Vieraana tietokir
jailija Teuvo Ruponen. Mu
seoamanuenssi Kari Huusko
nen haastattelee. Paikka on 
Iiriskeskus, kokoustila Einar 
(6 krs.).

Tilaisuudet ovat maksutto
mia ja kaikille avoimia. Histo
riaklubin haastattelut ovat 
myöhemmin kuunneltavissa 
myös museon verkkosivuilta 
www.nkl.fi/museo.

Työtreffit-työllisyysilta 
Vaasassa 17.3.2020 klo 
16.00

Näkövammaisten liitto ja 
Vaasan keskussairaala järjes
tävät Työtreffit näkövammai
sille ja näköongelmaisille 
työikäisille opiskelijoille, työs
säkäyville, yrittäjille ja työttö
mille. Työtreffit ovat juuri si
nua varten! 

 Miten näkemisen haastei
ta voidaan helpottaa työssä 
ja opiskelussa? 

 Mistä saat tukea, jos työ tai 
opiskelu tuottaa ongelmia 
näkövamman vuoksi? 

 Kuormittaako arki näkemi
sen haasteiden vuoksi? 

Tarjoamme tietoa! Tule kes
kustelemaan esimerkiksi seu
raavista: 

 Miten kuntoutus auttaa 
jaksamaan työssä? 

 Vertaistoiminnasta voimaa 
 Työn ja opiskelun mukau

tusratkaisut 

mailto:osallistun%40kulttuuripalvelu.fi?subject=
http://www.nkl.fi/museo
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Airuen uusi  
ilmestymisaikataulu 
2020 

Lehden numero, 
ilmoitusten jättöpäivä, 
ilmestymispäivä:

1  ma 13.1.  pe 31.1.
2  to 13.2.  ke 4.3.
3  pe 20.3.  to 9.4.
4  ti 21.4   ke 13.5.
5  pe 29.5.  to 18.6.
6  ti 11.8.  ma 31.8.
7  ma 21.9.  pe 9.10.
8  ke 28.10.  ke 18.11.
9  ti 1.12.  ma 21.12. 

I lmoituk set  verk ko 
l o m a k k e e l l a  o s o i t
teessa airutlehti.f i/ 
ilmoitukset tai spostit
se airut@nkl.fi. Jokainen 
ilmoitus julkaistaan myös 
Airuen verkkolehdessä, 
ellei ilmoittaja ole sitä 
erikseen kieltänyt.

Mediakortti osoittees
sa airutlehti.fi.

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

Viimeisin, vuonna 2019 jul
kaistu tietokirja Kalevalan 
naiset tarkastelee myyttisiä 
suomalaisia naishahmoja fe
ministisen kirjallisuustutki
muksen näkökulmasta. 

Osallistumismaksu 5 e sisäl
tää kahvitarjoilun. Näkövam
maisten Kirjastoyhdistys ry:n 
jäsenet veloituksetta. Tilai
suus nettiradioidaan. 

Ilmoittaudu vierailuun vii
meistään ma 10.2. sähköpos
titse osoitteeseen osallis
tun@kulttuuripalvelu.fi 

Sydämellisesti tervetuloa! 
Näkövammaisten Kulttuuri
palvelu ry ja Näkövammais
ten Kirjastoyhdistys ry 

Matkat

Matkapurjehdus Turusta 
Kööpenhaminaan 29.6.-
5.7.2020 S/Y Vahinella

Vahine on Suomen Purjelai
vasäätiön omistama 12 hen
gen purjevene. Lisätietoja Va
hinesta: www.staf.fi/alukset/
sy_vahine

Aluksella sinua vastassa on 
vapaaehtoisvoimin toimiva 
runkomiehistö, johon kuuluu 
kapteeni ja perämies ja hei
dän lisäkseen retkeen osallis
tuu 3 yleisavustajaa.

Retken aikana opetellaan 
yhdessä purjehduksen ja me
renkulun perusteita. Pääpai
no toiminnassa on tekemällä 
oppimisessa ja uusien koke

musten saamisessa.
Retki kustantaa 700 €. Hin

ta sisältää täyden ylläpidon, 
mutta edellyttää kaikilta mu
kanaolijoilta osallistumista 
purjehduksen lisäksi yhteisiin 
toimiin kuten ruuanlaittoon 
ja siivoukseen. Lisäksi tulevat 
paluumatkan kustannukset.

Jos kiinnostuit, lisätietoja 
saat Päiviltä. Ilmoittautumi
set Päiville 7.2. mennessä: 
paivi.helminen@dnainternet.
net ja p. 0500 534 332.

Ilmoittautumisen yhteydes
sä tulee ilmoittaa nimi, yhte
ystiedot ja lyhyt kuvaus vam
masta.

Purjehduksen järjestää Suo
men Purjehdus ja Veneilyn 
vammaispurjehdusjaos yh
teistyössä Suomen Purjelai
vasäätiön kanssa ja toteutta
jina ryhmä näkövammapur
jehtijoita Sail Pimee

My ydään - ostetaan

Myydään BlindShell Classic 
ja kannettava 
suurennuslaite Ruby

Myydään tarpeettomana 
BlindShell Classic puhuva 
näppäinpuhelin. Puhelin on 
hankittu toukokuussa 2019, 
joten takuuaikaa jäljellä vielä 
muutama kuukausi. Hinta 
150 e. 

Uuden veroinen Ruby kan
nettava suurennuslaite vyö
koteloineen. Hinta 100 e. Toi

mitus: nouto tai pakettina 
postiennakolla. Yhteyden
otot, sähköpostitse salli.suo
mi@kymp.net tai puh. 050 
520 4521. 

mailto:osallistun%40kulttuuripalvelu.fi?subject=
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