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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja

Pääkirjoitus

Digiloikka on hypättävä yhdessä
T ämä vuosi on ollut poikkeuksellinen. 

Talvea ei suuressa osassa Suomea tullut 
lainkaan, sen sijaan pitkästä syksystä siir
ryttiin epävakaaseen kevääseen. Se toi tul
lessaan koronapandemian. Tämän lehden 
ilmestyessä koronaaikaa on eletty kaksi 
kuukautta eikä tiedetä, milloin poikkeusolo
suhteista voidaan palata uuteen normaaliin.

Koronaa on verrattu 1990luvun lamaan, 
mutta taloustieteilijöiden mukaan ne ovat 
monin tavoin erilaiset. Koronan taustalla on 
talouden ulkopuolelta tuleva shokki, joka 
uhkaa ihmisten terveyttä ja jonka aikaan
saama notkahdus on jyrkkä ja äkillinen. Se, 
miten pitkä lama tästä kaikesta seuraa, jää 
nähtäväksi puhumattakaan siitä, millainen 
maailma meille koronan jälkeen näyttäytyy.

Poikkeusoloissa ihmisiä on velvoitettu pi
tämään välimatkaa tai pysyttelevän karan
teenissa. Alkukankeuden jälkeen ihmisten 
luovuus on päässyt valloilleen. Virtuaalikuo
rot ja teatteri ja tanssiesitykset, nettijumpat, 
huumoripläjäykset ja virtuaalipelisessiot 

ovat ilahduttaneet kotioloissa. Töissä ja jär
jestömaailmassa kokoukset ovat muuttu
neet etäkokouksiksi ja siirtyneet Teamsiin tai 
muihin vastaaviin sovelluksiin. Luovuuden 
lisäksi siis on otettu digiloikka.

Digitaitojen paraneminen on näkövam
maisyhteisössä tervetullutta. Toivon mukaan 
vastedes monet, etenkin pienemmät ko
koontumiset voidaan hoitaa etänä. Samalla 
on kuitenkin muistettava, että järjestöelä
mässä kasvokkain tapaamisella on oma mer
kityksensä eikä siitä pidä kokonaan luopua. 
Aina on myös niitä, joilla ei ole mahdollisuut
ta osallistua etänä, vaikka halua muuten oli
sikin. Heidätkin on pidettävä mukana. 

Digiloikka liittyy kiinteästi saavutettavuu
teen. Kun etäkokoussovellukset päivittyvät, 
kehittyvät ja muuttuvat, on pidettävä huolta 
siitä, että niiden saavutettavuus ei heikkene. 
Jos näin käy hyvästä rengistä onkin tullut 
huono ja valikoiva isäntä. Sitä tuskin kukaan 
haluaa.        
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PÄ I V YR I
toukokuu

21.5.
Kansainvälinen saavutettavuuspäivä

Minulle on luonnollista mennä kohti 
ihmistä kosketuksen kautta. Nyt kun 

se ei ole mahdollista, huomaan, kuinka 
tärkeää se minulle oikeasti on.

Sokea seurakuntapastori Hannele Juuti-
nen Yle uutisissa 19.4.

OPASKOIRIA 80 VUOTTA
Kansainvälistä opaskoirapäivää vietettiin 29. 
huhtikuuta. Tänä vuonna Opaskoirayhdistys 
muistutti medioita, että ensimmäiset opas
koirat luovutettiin näkövammaisille käyttä
jille 80 vuotta sitten, kun Suomen Punainen 
Risti sai lahjoituksena Ruotsista sotasokeille 
viisi koulutettua opaskoiraa. Opaskoirayh
distys perustettiin vuonna 1948 ja se ryhtyi 
kouluttamaan opaskoiria myös siviilisokeille.

Alkuvuosikymmeninä koulutettavat koi
rat olivat pääosin saksanpaimenkoiria ja 
rottweilereita. Ensimmäiset labradorit kou
lutettiin oppaiksi vuonna 1961. Tällä hetkellä 
opaskoirankäyttäjiä on 230. 

Opaskoirayhdistys valitsi opaskoirapäivä
nä vuoden peesariksi Meri Pehkurisen. Ko
ronasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi 
Opaskoirakoulu ei nimennyt tänä vuonna 
vuoden opaskoirakkoa,  hoitoperhettä ja va
paaehtoista.  
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KAJASTUS SAI DIGIVERSION
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun julkaiseman Kajas
tuslehden verkkoversio DigiKajastus on avattu osoittees
sa www.digikajastus.fi.

Ensimmäisen numeron pääsevät lukemaan kaikki haluk
kaat ja sen salasana löytyy julkaisun etusivulta. Myöhem
min DigiKajastusta pääsevät lukemaan vain tilaajat.

DigiKajastuksen vuosikerran hinta on 39 euroa. Kult
tuuripalvelun jäsenen tilaushinta ja jäsenen lahjatilauksen 
hinta on 30 euroa. Tilaukset: tilaajapalvelu@kajastuslehti.fi 
tai p. 045 170 1177.

SYKSYLLÄ JAETAAN LAURIN KIRJA 
-ÄÄNIKIRJAPALKINTO
Näkövammaisten Kirjastoyhdistys, Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ja Näkövammaisten liitto jakavat tästä 
vuodesta lähtien joka toinen vuosi Laurin kirja palkin
non laadukkaalle äänikirjalle. Palkinto on 6000 euroa, 
josta 3000 euroa saa teoksen kirjoittaja ja 3000 euroa 
äänikirjan lukija.

Kilpailu on avoin kaikille kustantajille. Palkinto jaetaan 
Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10. 
Palkinnon nimi viittaa Aleksis Kiven Seitsemän veljestä 
romaaniin, jossa veljessarjan paras lukija on Lauri.

PALVELUOPAS 2020 ILMESTYY 31.5. 
Näkövammaisen palveluoppaassa on tietoa muun 
muassa vammaispalveluista, kuntoutuksesta, apu
välineistä ja taloudellisista tuista.  

Oppaan saa printtinä, Daisyäänitteenä ja pisteillä. 
Verkossa oppaan voi lukea osoitteessa www.nkl.fi/

palveluopas ja THPverkossa Luetusjulkaisuna.  
Tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai 09 396 041. 

Kestotilaajat saavat oppaan automaattisesti.

Näkövammaisen palveluopas 2020
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www.thl.fi/korona  

Sivut ovat varsin toimivat 
ja ruudunlukijan käyttäjä 
saa valtaosan tiedoista 
käyttöönsä ongelmitta. Miinusta tulee siitä, et
tei tilastotietografiikoille ole mietitty vaihtoeh
toista julkaisutapaa. Karttasovelluksessa luvut 
esitetään pötkönä ja niitä on mahdoton tulkita 
pelkän puheohjelman avulla. Oleellinen tieto 
kuitenkin löytyy muualta sivuilta. Muutamiin ku
viin lisätty vaihtoehtoinen teksti tekisi ihmeitä. 

WEBBOX-DAISY-SOITTIMEN VIDEO-
OPPAAT NYT YOUTUBESSA
YouTubesta löytyy nyt kolme ohjevideota Dai
syWebboxlaitteen käyttöön. Niistä on apua 
esimerkiksi koronan aiheuttamassa poikkeusti
lanteessa omaisille ja muille avustaville henkilöil
le, jotka neuvovat etänä, kun asiakkaille ei voida 
tehdä kotikäyntejä.

Videot löytyvät Näkövammaisten liiton verkko
sivuilta www.nkl.fi/kayttoohjeet sekä liiton YouTu
bekanavalta soittolistalta Ohjeita verkkokuunte
luun Daisysoitimella.

Koronakauden kisa: THL vastaan Oma olo. Kumman sivut ovat saavutettavammat?

Verkon silmässä

www.omaolo.fi
Sivusto on todella 
helppokäyttöinen. Ko
ronan oirearviokysely 
löytyy helposti ja sen kysymykset ovat yksin
kertaisia rasti ruutuun periaatteella. Jos kenttiä 
jättää täyttämättä, siitä ilmoitetaan tekstillä eikä 
värikorostuksella, joten myös puheohjelman 
käyttäjä löytää virheellisesti täytetyt kentät hel
posti. Tältä sivulta löytyy myös saavutettavuus
seloste, jonka mukaan raportoituja ongelmia on 
korjattu todella hyvin.   
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Uudet, saavutettavat 
verkkosivut
Näkövammaisten liiton verkkosivut uudistuivat huhtikuussa. 
Sivusto toimii tutussa osoitteessa www.nkl.fi. 

T E K S T I  Heidi Härmä

N äkövammaisten liiton verkkosivuuu
distuksen tavoitteena oli aikaa kestä

vä, visuaalisesti miellyttävä ja ennen kaikkea 
saavutettava ja selkeä verkkosivusto, joka 
toimii sekä näkeville että apuvälinekäyttä
jille niin tietokoneella, tabletilla kuin älypu
helimellakin. Palautteen perusteella tässä on 
onnistuttu kohtuullisen hyvin.

Myös näkövammaisyhdistysten verkkosi
vustoja uusitaan tämän vuoden aikana uu
delle pohjalle.

Tutustu uusiin sivuihin

Uusilta verkkosivuilta löytää haluamansa ai
heen helpoiten hakutoiminnolla (ympyröity 
allaolevassa kuvassa). Hakuun voi kirjoittaa 
vain sanan alun. Esimerkiksi hakusanalla 
apuväl löytää kaikki apuvälineistä kertovat 
sivut.

Myös sivukartta (nkl.fi/fi/sivukartta) auttaa 
suunnistamaan sivuilla.

Kätevä vaihtoehto sivuilla liikkumiseen on 
Palvelutvalikon alta löytyvä jako. Sitä kautta 
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voi navigoida kaikille avoimiin tai jäsenille 
tai ammattilaisille tarkoitettuihin palvelui
hin ja tietoihin. Laajin on näkövammaisille ja 
läheisille tarkoitettu osio, josta löytyy tietoa 
muun muassa kuntoutuksesta, sosiaalitur
vasta ja pistekirjoituksesta sekä vinkkejä nä
kövammaisen työssäkäyntiin ja tietotekniik
kaneuvoja.

Myös päävalikon muut teemat johdat
televat oikeisiin osoitteisiin. Näkeminen ja 
näkövammaisuus osiosta löytyy tietoa esi
merkiksi näkövammaisten ihmisten mää
rästä ja näkövammaisen kohtaamisesta. 
Saavutettavuus ja esteettömyys osiosta voi 
lukea vaikkapa kodin valaistuksesta ja oppia 
käyttämään sosiaalista mediaa niin, että sen 
kuvamaailma aukeaa myös näkövammaisille.

Vapaaehtoisuudesta, jäsenyydestä ja 
lahjoittamisesta kertoville sivuille pääsee 
kätevimmin Tue toimintaamme osiosta, ja 
Ajankohtaistavalikon alta löytyvät Näkö

vammaisten liiton lausunnot, tiedotteet ja 
tapahtumat.

Tietoa liitosta osioon on kerätty perus
tiedot Näkövammaisten liitosta. Linkki yh
teystietoihin löytyy kätevästi myös jokaisen 
sivun alalaidasta.

Saavutettava myös tekijöilleen

Uudesta sivustosta haluttiin saavutettava 
paitsi sen käyttäjille myös päivittäjille. Nel
jäsosa Näkövammaisten liiton työntekijöistä 
on näkövammaisia, joten myös sisällöntuo
tannon on sujuttava helposti ja esteettä.

Sivuston saavutettavuustestauksesta vas
tasi Näkövammaisten liiton omistama An
nanpurayritys. Sen toimitusjohtaja Reijo 
Juntunen kertoo, että kiinnostus saavutet
tavia verkkosivuja kohtaan on nykyisin suuri. 
Onhan Suomessa tähän velvoittava lakikin. 
Saavutettavuutta ei kuitenkaan yleensä 
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mietitä sivuston päivittäjien näkökulmasta, 
joten Näkövammaisten liiton verkkosivuilla 
tehtiin uraauurtavaa työtä.

Yleinen osaaminen saavutettavien verk
kosivujen kehittämiseen ja rakentamiseen 
kehittyy tällä hetkellä vauhdilla.

– Tekijöiden tietotaito nousee koko ajan, 
ja se lupaa hyvää tulevaa ajatellen. Olen seu
rannut aihetta 20 vuotta, ja nyt kiinnostus 
saavutettavuusasioihin on selkeästi aitoa, 
iloitsee Juntunen.

Palautteen perusteella parempaa

Verkkosivuista haluttiin mahdollisimman 
hyvin kaikkia palvelevat. Sivuston sisältöä, 
ulkoasua ja teknistä toteutusta suunniteltiin
kin käyttäjähaastattelujen, kohderyhmäana
lyysien sekä jäsen ja sidosryhmäkyselyjen 
pohjalta.

– Olemme odottaneet uusia verkkosivuja 
pitkään ja hartaasti, sillä vanhat sivumme 
olivat jääneet ajastaan jälkeen eivätkä olleet 
kovin käyttäjäystävälliset. Toivomme, että 
uudet sivumme palvelevat kaikenlaisia käyt
täjiä ja että haluttu tieto löytyy jatkossa vai
vattomasti. Olemme iloisia myös siitä, että 
sivuston visuaalinen ilme on paljon aiempaa 
selkeämpi, keveämpi ja raikkaampi. Saavu
tettavan ulkoasun ei tarvitse näyttää tylsäl
tä, sanoo Näkövammaisten liiton graafisesta 
viestinnästä vastaava viestinnän asiantuntija 
Liisa Lähteenmäki.

Myös valmiista verkkosivustosta kerättiin 
julkaisun jälkeen palautetta, jota antoivat 
niin näkövammaiset kuin näkevätkin käyt
täjät. Palaute oli valtaosin positiivista, mutta 
sen avulla löydettiin ja korjattiin myös monia 
virheitä.

Sivustoa kehitetään edelleen, ja siksi käyt
täjien näkemykset ovat ensiarvoisen tärkeitä 
myös jatkossa. Palautetta voi antaa osoit
teessa www.webropol.com/s/palautenklfi 
tai sähköpostitse viestinta@nkl.fi.     

Verkkosivu-uudistusta olivat toteuttamassa 
design- ja digitoimisto Redandblue ja oh-
jelmistoyritys Wunder. Saavutettavuusar-
vioinnista vastasi Näkövammaisten liiton 
oma saavutettavuusasiantuntija, Annan-
pura Oy. Sivuston kuvat on ottanut valoku-
vaaja Laura Oja.

Sivujen mobiilinäkymä.
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Koronan myötä 
uusia avauksia
Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin järjestöihin 
ja pakottanut etsimään nopeasti uusia tapoja palvella ja 
tukea. Näkövammaisten liitossa on muun muassa tehostettu 
viestintää, avattu palveleva puhelin ja tavoitettu puhelimitse 
ikääntyneimpiä. 

T E K S T I  Marika Mäkinen  P I I R R O K S E T  Henna Räsänen   K U V A T  Marika Mäkinen, Aatu Komsi

V aikka korona on aiheuttanut muu
toksia Näkövammaisten liitossa, 
lähtökohtana on, että näkövam

maisten tarvitsemat palvelut ja toiminnot 
pyörivät. Esimerkiksi tiedonsaanti, työelä
mä ja järjestöpalvelut sekä oikeuksienval
vonta toimivat normaaliin tapaan, mutta 
osin uusin ratkaisuin. Ketään ei jätetä pulaan 
ja varsinkin kaikkein heikoimmassa asemas
sa olevat pyritään tavoittamaan. 

Liitossa aloitti työnsä 9. maaliskuuta ko
ronatyöryhmä, joka arvioi säännöllisesti Ii
riskeskuksen tilannetta ja liitossa tarvittavia 
toimenpiteitä koronan osalta. Viranomaisten 
antamia ohjeita noudatetaan kaikessa toi
minnassa ja sen kehittämisessä ja mukautta
misessa.

Jotta koronan leviäminen saataisiin tal
tutettua, erilaiset tapahtumat, tilaisuudet ja 
kurssit on jouduttu perumaan tai siirtämään 
tuonnemmaksi. Merkittävimpiä niistä on 
Näkövammaisten liiton valtuuston kevätko

kous, joka on siirretty syksyyn, minkä seu
rauksena myös uuden puheenjohtajan ja 
hallituksen valinnat viivästyvät. 

Iiriksen sisäänkäynti ja ulkoovet on suljet
tu. Työntekijät ja vuokralaiset pääsevät Iirik
seen kulkukorteillaan, mutta tavoitteena on, 
että turhaa liikkumista Iirikseen vältetään. Yli 
kahden henkilön tapaamiset on kielletty ja 
jos tavataan, on noudatettava turvavälejä.

Sovitut tapaamiset ja kokoukset kuitenkin 
hoidetaan, mutta ne pidetään etäyhteyksillä 
tai puhelimitse.

Liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanai-
nen kertoo, että suurin osa liiton työnteki
jöistä on siirtynyt tekemään etätyötä. Tämä 
on edellyttänyt etätyövälineiden, lähinnä 
kannettavien tietokoneiden, hankkimista 
niille, joilla sellaisia ei entuudestaan ole ollut. 

– Olemme myös kehittäneet uutta toi
mintaa ja palveluja näkövammaisille ja työn
tekijämme ovat joustaneet monin tavoin. 
Samalla Näkövammaisten liiton yhteisö on 
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Korona vaikuttaa Näkövammaisten liiton toimintaan monin tavoin ja aiheut-
taa paineita myös talouteen. Näkövammaisten palvelusta ei silti tingitä.
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ottanut selkeän digiloikan.
Iiriksessä työskentelevät lähinnä osa pal

velujen, kuten apuvälinemyymälä Aviriksen, 
äänittämön ja kirjapainon, työntekijöistä. 
Aviriksen kivijalkamyymälä on toistaiseksi 
kiinni, mutta Aviris palvelee puhelimitse ja 
verkkokaupassa. 

Iiriksen lähikuntoutuspalvelut on keskey
tetty vähintään toukokuun loppuun saakka, 
ja Opaskoirakoulun toiminta on mukautettu 
koronatilanteeseen.

– Tavoitteemme on, että kuntoutusta tar
jotaan eri muodoissa jälleen kesäkuun tai 
viimeistään elokuun alusta lähtien. Valmis
telemme myös etäkuntoutuksen toteutta
mista, mutta se ei kuitenkaan korvaa lähi
kuntoutusta, Tahvanainen kertoo.

Jukka Tahvanaisen mukaan koronankriisin 
äärellä yhteistyö liitossa ja näkövammaisyh
teisössä on tiivistynyt ja lisääntynyt. 

– Sitä voimme vaalia ja kehittää yhteis
työssä jäsentemme kanssa myös jatkossa, 
Tahvanainen toivoo.

Puhelinpalvelua, äänitiedote 
ja etäneuvontaa

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvon
nassa työ on jatkunut koronaaikana enti
seen tapaan, mutta asiakkaiden osalta siirty
nyt etäyhteyksien varaan. Etäyhteyksillä on 
toteutettu myös tilaisuuksia, muun muassa 
Skypekeskustelutilaisuudet koronasta. 

– Asiakkaille haetaan palveluita ja muun 
muassa taloudellisia tukia myös koronakrii
sin keskellä ja oikeusprosessit pyörivät, ker
too sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen.  

Hän muistuttaa, että vammaispalvelujen 
hakemuksia voi laittaa vireille normaaliin 
tapaan. Vammaispalvelua koskeva asia voi
daan viranomaisen luvalla saattaa vireille 
myös sähköpostitse tai suullisesti, ja näissä 
poikkeusoloissa puhelimitse annettu suulli
nen hakemus on varteenotettava vaihtoeh

to.
– Näkövammaisten liiton oikeuksienval

vonnan työntekijät auttavat hakemusten 
laatimisessa ja vireille saattamisessa. Myös 
muutoksenhaku ja valitusprosessit jatkuvat 
tavalliseen tapaan. Jos saat hakemukseesi 
kielteisen päätöksen, kannattaa olla pikai
sesti yhteydessä liiton oikeuksienvalvonnan 
työntekijöihin, jotta oikaisuvaatimus voi
daan laittaa pikaisesti vireille.

Uutena avauksena oikeuksienvalvonnas
sa on käynnistetty palveleva puhelin. Se on 
matalan kynnyksen palvelu eikä edellytä 
erityisiä taitoja tai tekniikkaa. Palveleva pu
helin avattiin liitossa heti koronaepidemian 
alkuvaiheessa 23. maaliskuuta näkövammai
sille ja heidän läheisilleen. Puhelimeen voi 
soittaa arkipäivisin aamukymmenestä ilta
kuuteen ja langan toisessa päässä vastaavat 
Näkövammaisten liiton asiantuntijat. Palve
levan puhelimen numero on 050 470 0371. 

Oikeuksienvalvonta on yhdessä liiton eri 
yksiköiden kanssa tehnyt kaikkein haavoit
tuvimmassa asemassa oleville ikääntyneille 
näkövammaisille äänitiedotetta, jonka otsik
kona on Ajankohtaista näkövammaisten lii
tosta. Siihen on koottu muun muassa tietoa 
palveluista, tuesta ja muusta ajankohtaisesta 
sekä ajan kuluksi liiton tuottamia podcasteja 
eri aiheista.

Liiton alueyhdistysten kanssa on kehitetty 
erilaisia yhteistyömuotoja, esimerkiksi jaettu 
sisältöjä alueellisiin äänilehtiin. Lasten palve
luista poikkeusoloissa järjestettiin webinaari 
eli verkossa pidettävä seminaari. 

– Palveluoppaan 2020 julkaisuaika on jou
duttu siirtämään keväämmälle ja se ilmestyy 
toukokuun lopussa, Tolkkinen kertoo. 

Maaliskuussa oikeuksienvalvonnassa al
kanut kolmivuotinen Minun näköinen mieli 
hankkeessa on tuotettu podcasteja korona
kriisin keskelle ihmisten hyvinvoinnin tueksi. 
Hanke on perustettu tukemaan aikuisena 
näkövammautuneiden sopeutumista muut
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tuneeseen elämäntilanteeseen.
Huhtikuussa oikeuksienvalvonta toteutti 

lisäksi kyselyn, jossa kerättiin tietoa koronan 
vaikutuksista näkövammaisten ihmisten ar
keen. 

Kuten muissakin liiton yksiköissä, oikeuk
sienvalvonnan asiakastapaamiset on pe
ruttu. Samoin on käynyt henkilökohtaisen 
avun koulutusten. Henkilökohtaisesta avusta 
poikkeustilanteessa on sen sijaan tehty liiton 
verkkosivuilta löytyvä tiedote, jolla pyritään 
vastaamaan koronaajan mukanaan tuomiin 
haasteisiin henkilökohtaisen avun järjesty
misessä. 

Tolkkista huolestuttaa koronaaikana eri
tyisesti ikäihmisten tiedonsaanti. Tämän 
vuoksi liitto yhdessä alueyhdistysten kanssa 
pyrkii tavoittamaan puhelimitse kaikki yli 
80vuotiaat näkövammaiset.

– Soittaminen yli 80vuotiaille on todella 
tärkeää tässä vaiheessa, hän sanoo.

Laura Tolkkinen kertoo saaneensa puhe
lun omaiselta, jonka 88vuotias puoliso on 
juuri ennen koronaa muuttanut ympäri
vuorokautiseen palvelutaloon, jonne häntä 

Iiriksen 
kuntoutuspalvelut 

on keskeytetty vähintään 
toukokuun loppuun 
saakka.

ei pääse nyt katsomaan ties kuinka pitkään 
aikaan koronan vuoksi. 

– Huoli on suuri ja meiltä liittona pyydet
tiin apua palvelutalon henkilöstön pereh
dyttämiseen ja näkövammaisen ikäihmisen 
hoitotyön tueksi. 

Ilokseen Tolkkinen kertoo huomanneensa, 
miten useat kaupat ovat tarttuneet toimeen 
ja ojentaneet auttavan kätensä riskiryhmille 
koronaviruksen aikana. 

– Monet kaupat pitävät ovensa auki ris
kiryhmille ennen kaupan avaamista isolle 
yleisölle. Tarjolla on myös erilaisia kaup
pakassipalveluita ja kotiinkuljetusta. Useat 
paikalliset pienyrittäjät, kuten lounasruoka
paikat ja taksiyrittäjät kuljettavat nyt esimer
kiksi ruokaa kotiovelle.

Korona vaikuttaa 
näkövammaisten työllistymiseen

– Liiton työelämäpalveluissa on koronaai
kana riittänyt kiireitä, kun näkövammaiset 
työssä olevat kysyvät lomautuksista, työt
tömyysturvasta, sokean eläkkeen suhteesta 
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työttömyysturvaan, etätyön haasteista ja 
niin edelleen. Tarkkana pitää olla myös mah
dollisen työsyrjinnän suhteen, kertoo työelä
mäpalvelujen päällikkö Taru Tammi.

Asiakasyhteydenpidosta huolehditaan 
puhelimitse, sähköpostitse ja verkostopala
vereja, työterveysneuvotteluja ja vastaavia 
järjestetään etäyhteyksillä. 

– Työelämäpalveluissa tämä muutos ei ole 
erityisen iso loikka, kun teemme muutenkin 
koko Suomen alueella töitä ja hoidamme 
asiakkaiden asioita etäyhteyksin normiaikoi
nakin. 

Hän kertoo, että joitakin kevään tapahtu
mia on myös valitettavasti jouduttu siirtä
mään tai järjestämään vaihtoehtoisin tavoin, 
esimerkkinä vammaisjärjestöjen yhteinen 
yrittäjäpäivä, jonka luentoja pyritään järjes
tämään webinaarina.

Työelämäpalveluihin on saatu liiton kun
toutuksesta apuvoimia kuukauden ajaksi 
tuottamaan lähinnä työssä jaksamiseen, 
itasioihin ja työn ja opiskelun nikseihin liit
tyvää aineistoa. 

– Materiaalia tuotetaan tämän kevään 
tarpeisiin, mutta se on pitkälti sellaista, joka 
palvelee myös tulevaisuudessa.

Tammen mukaan vammaisten työllisyy
den kannalta koronan aiheuttama talouden 
notkahdus ja työttömyysaalto saattavat vai
kuttaa valitettavasti jopa pidempään kuin 
vammattomien kohdalla. 

– Vammaisfoorumi ja Näkövammaisten 
liitto tekevät kovasti töitä työ ja elinkein
oministeriön ja sosiaali ja terveysministeri
ön kanssa, jotta vammaiset selviäisivät tästä 
mahdollisimman kuivin jaloin. 

Tammi uskoo, että koronasta voi seurata 
myös hyvää. 

– Sekä liiton palvelujen että julkisen pal
velujärjestelmän on muututtava jousta
vammaksi ja valmiiksi vastaamaan nopeasti 
toimintaympäristön muutoksiin. Järjestön 
tämä tilanne haastaa miettimään perusteh
täväänsä, ja se on hyvä asia, Taru Tammi to
teaa.

Lomautuksia 51:lle 

Liiton taloudelle korona on aiheuttanut ja 
aiheuttaa ennennäkemättömiä paineita.

– Valitettavasti koronatilanne tarkoittaa 
myös meille taloudellisia tappioita. Osa pal
veluiden ja tuotteiden tulovirrasta on vähen
tynyt, osa taas siirtynee syyskauteen. Tämä 
koskee erityisesti kuntoutusta, mutta myös 
muita palveluita, Jukka Tahvanainen sanoo. 

Hänen mukaansa korona heikentää liiton 
sijoitustoiminnan ja mahdollisesti myös va
rainhankinnan tulosta.

Koronan vaikutukset ovat näkyneet liiton 
taloudessa myös ytneuvotteluina ja henki
löstön lomauttamisena. 

– Lomauttamisia on tässä vaiheessa ollut 

Järjestön tämä tilanne haastaa 
miettimään perustehtäväänsä, 

ja se on hyvä asia.
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kuntoutuksessa, Opaskoirakoululla, kirjapai
nossa, asiakaspalvelussa ja Aviriksessa. 

Tahvanainen kertoo, että kuntoutuksen 
11 työntekijälle on saatu järjestettyä muita 
tehtäviä muun muassa oikeuksienvalvon
taan, palvelevaan puhelimeen ja erilaisiin 
projektitehtäviin. Tehtävät ovat pituudeltaan 
yhdestä viikosta reilun kuukauden mittaisiin. 

– Arvioimme tilannetta säännöllisesti ja 
jos se muuttuu myönteisesti ja saamme 
ohjeistukset viranomaisilta, kutsumme tie
tenkin työntekijät takaisin töihin. Mikäli 
sulut toiminnoissa jatkuvat ja niiden tuotot 
selkeästi vähenevät entisestään, joudumme 
laajentamaan lomautuksia eri toimintoihin. 
Tällä hetkellä olemme joutuneet antamaan 
lomautusilmoitukset 51 työntekijälle. 

Lomautusten ulkopuolelle ovat jääneet 
toiminnot, jotka lähes yksinomaan rahoite
taan STEAavustuksista, koska niiden mak
suehdoissa on työssäolovelvoite. Muitakin 
kuin STEAavusteisia toimintoja on kuitenkin 
muokattu koronatilanteeseen sopivaksi.

Tahvanainen on vedonnut Kelan johtoon, 

jotta Kela ohjeistaisi hyvissä ajoin kuntou
tukseen liittyvissä kysymyksissä ja kertoisi, 
kuinka lähikuntoutusta voidaan toteuttaa. 
Tiedot tarvittaisiin viimeistään toukokuun 
puolivälissä. 

– Olemme myös eri järjestöjen kanssa 
vedonneet valtionhallintoon, että palve
luntuottajajärjestöille ohjattaisiin erillinen 
tukipaketti ilman takaisinmaksuvelvoitetta. 
Alkuun olemme vaatineet 20 miljoonan eu
ron tukipakettia järjestöille, jotka tuottavat 
esimerkiksi kuntoutusta, lastensuojelupal
veluja ja mielenterveyspalveluja.

Haasteista huolimatta Tahvanainen uskoo, 
että liitossa selvitään koronakriisistä yhdessä 
ja yhteistyöllä. 

– Kärsivällisyyttä ja paineensietokykyä 
tämä varmasti vaatii jokaiselta. Pidetään 
kuitenkin huolta itsestämme ja läheisistä ja 
mennään yhdessä eteenpäin. Maailma ei 
varmastikaan palaa aivan entiseen tämän 
jälkeen, ei myöskään Näkövammaisten liitto, 
mutta kaikesta tästä voi seurata jotain hy
vääkin.        

Toimitusjohtaja Jukka 
Tahvanainen.

Sosiaaliturvapäällikkö 
Laura Tolkkinen.

Työelämäpäällikkö 
Taru Tammi.
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Punainen myrsky vie  
Irakin toreille 
ja kaduille
Sokeain kuunnelmapalkinnon voittanut Punainen myrsky on 
moniaistinen seikkailukertomus, jonka tarina on realistinen. 
T E K S T I  Riikka Hänninen  
K U V A T  Focus and Blur / Shutterstock, Ilmari Fabritius, Yle ja Ali Kinnunen

P unainen myrsky kuunnelman minä, 
Irakista Suomeen pakolaisena paen
nut mies muistelee lapsuuttaan 

Irakissa, SaudiArabian pakolaisleiriä ja per
heen sopeutumista suomalaiseen elämään. 
Lapsuudenperheessä oli paljon rakkautta, 
mutta myös suuri salaisuus: pojan isä toimi 
Saddam Husseinin diktatuuria vastusta
vassa vastarintaliikkeessä. Isä ja koko perhe 
elivät jatkuvassa vaarassa. 

Sokeain kuunnelmaraati palkitsi Punaisen 
myrskyn vuoden 2019 Sokeain kuunnelma
palkinnolla ja nimesi sen pääosan esittäjän, 
Jussi Lehtosen Vuoden ääninäyttelijäksi. 

Kuunnelma vetosi raadin tunteisiin moni
aistisella kuvailullaan. Moskeijoiden rukous
kutsut, aasin kiljahdukset ja torien elämä 
luovat äänimaiseman, jossa kulkevat muis
tot ruusuvedellä kostutetuista kakuista ja 
sadut karkkimaan toffeekaduista, joista voi 
lohkaista paloja. Kaikkeen tähän sekoittuvat 
diktaattorin miesten mustat autot, vankilan 
hajut ja vankilasta palaava, oudoksi ja vie

raaksi käynyt mies, jonka pitäisi olla isä. 
– Tämä on kuin seikkailukertomus, jossa 

aina vain uudet yksityiskohdat nousevat 
esiin, mutta tarina on realistinen, kuvailee 
Mikko Ojanen, kuunnelmaraadin puheen
johtaja.  

Lopulta perhe pakenee Husseinin hirmu
hallintoa pakolaisleirille, jonka kurjissa olois
sa lapset yrittävät viettää normaalia elämää 
ja äiti synnyttää kaksi lasta lisää. Aavikkolei
rin karuista olosuhteista perhe siirtyy vii
mein Suomeen ja alkaa rakentaa elämäänsä 
uudessa maassa. 

Suomessa aikuiseksi kasvava poika etsii 
omaa identiteettiään. Hän pohtii suhdet
taan uskontoon, oikeaan ja väärään, ja omaa 
isäänsä, joka vuosikaudet vastarintaliikkees
sä taisteltuaan ei löydäkään paikkaansa vie
raassa maassa niin helposti. 

– Miesten on varmaan vaikeampi integroi
tua vieraaseen kulttuuriin kuin naisten,  poh
tii kuunnelman ohjaaja Soila Valkama. 

– Arabikulttuurissa on vahvana ajatus, 
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että mies elättää perheen ja hänen pitää 
tietää, miten toimia. Yhtäkkiä hän sitten on
kin kulttuurissa, jonka lainalaisuuksia hän ei 
hallitsekaan eikä kukaan arvosta häntä, se 
on vaikeaa. Yritäpä siinä sitten selittää, että 
oikeastaan olet kirurgi, kun olet siivoustöis
sä. Naisille ei ole asetettu tätä kulttuurista 
pakotetta ja ehkä siksi heidän on helpompi 
sopeutua tekemään tilanteen vaatimia töitä. 

Kirjasta kuunnelmaksi

– Olen tosi onnellinen tästä palkinnosta, 
koska tämä on yksi tärkeimmistä teoksista, 
jonka olen tehnyt, sanoo Soila Valkama. 

Hän oli jo pitkään etsinyt pakolaisaiheista 
tarinaa, joka päästäisi kuulijan lähelleen ja 
josta puuttuisi uutiskuvamainen mustaval
koisuus. Hän ilahtui, kun Elina Hirvonen tar
josi tekeillä olevaa romaaniaan kuunnelman 
materiaaliksi.

– Lähestyn dramatisoitavaa tekstiä ai
na niin, että luettuani sen kirjoitan ylös ne 
kohdat, jotka jäivät minulle tärkeimpinä 
mieleen. Haluan kunnioittaa kirjailijan tari
naa ja samalla teen valintoja siitä, millaiseen 
tarinaan minä pystyn assosioimaan itseni, 
Valkama kertoo.

Kuunnelmallisuus kulki mukana dramati
soinnissa alusta asti. Valkama kävi läpi Ylen 
arkistoja Irakin äänimaisemista ja kävi naa
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purimaassa Iranissa, jossa hän kuunteli tar
kasti paikallista luontoa. Kuunnelmassa on 
myös aitoa äänimateriaalia Elina Hirvosen 
arkistoista. 

Kuunnelmassa limittyvät päähenkilön ker
ronta, erilaiset äänimaisemat ja perheenjä
senten pienet keskustelunpätkät ja repliikit. 
Usein kerronta ja kotielämän repliikit kulke
vat päällekkäin toistensa kanssa ikään kuin 
kertojan taustalla kulkisi kuvia ja tunnelmia. 
Tällainen kerroksellinen kerronta vaatii tark
kaa keskittymistä, mutta palkitsee kuulijansa 
rikkaalla elämyksellä.

– Haluan, että muistot kuulostavat siltä 
kuin ne olisivat äänitettyä kotielämää. Maa
ilma muuttuu elävämmäksi ja tulee lähem
mäs kuulijaa. Tällä tavalla voi tuoda esiin 
ristiriitoja ihmisen puheen ja tapahtumien 
välillä. Pelkällä monologilla olisi ollut vaikea 
kertoa, miten pieni lapsi päähenkilö oli jou
tuessaan hurjiin tilanteisiin, Valkama sanoo.

Vuoden ääninäyttelijä Jussi 
Lehtonen tekee tiimityötä

Aloittaessaan dramatisointityötä Valkama 
ajatteli haluavansa päähenkilöksi irakilaisen 
näyttelijän. Kirjoitustyön edetessä hän kui
tenkin alkoi kuulla korvissaan Jussi Lehtosen 
äänen. Valinta sai kuunnelmaraadilta paljon 
kiitosta.

– Lehtosen näyttelijäntyö ei ole vanhan 
ajan mahtipontista teatraalisuutta, muttei 
myöskään lakonisen toteavaa tyyliä, mikä 
nykyisin on muotia. Hän kuvaa tarkasti ja vi
vahteikkaasti kasvavan pojan tuntemuksia, 
raadin puheenjohtaja Mikko Ojanen kiitte
lee.

Kuunnelman minän kerrontatyyli vaihte
leekin tasaisemman, ikään kuin kontrolloi
dun kerronnan ja repivien, ylitsevuotavien 
lapsen pelon ja ulkopuolisuuden tunteiden 
välillä. 

– En ajatellut niinkään, miltä lopputulos 

kuulostaa vaan sitä, miltä se tuntuu ja mikä 
oma kokemukseni hahmosta on, Lehtonen 
sanoo. 

– Ohjaajan tehtävä oli ajatella lopputulos
ta ja kokonaisvisiota.

Lehtonen painottaa, että kuunnelman 
tekeminen oli tiimityötä alusta asti. Otot 
kuunneltiin yhdessä ohjaajan ja äänisuun
nittelija Anders Wikstenin kanssa ja heidän 
näkemyksensä vaikuttivat ilmaisun valintoi
hin. Ohjaajan visio ja käsikirjoitus vaikutti 
paljon siihen, muisteleeko hahmo tapahtu
mia etäämmältä vai meneekö hän suoraan 
lapsen kehoon ja tilanteeseen kokemaan 
tilannetta tässä ja nyt.

Pakolaisuuden teemat ovat Lehtoselle 
tärkeitä. Hän on tehnyt useita dokument
titeatteriesityksiä Kansallisteatteriin sekä 
näyttelijänä että ohjaajana, viimeisimpänä 
tammikuussa 2020 ensiiltaan tulleen Un
documented love teoksen, jonka esiintyjät 
tulevat Suomesta, Irakista ja Syyriasta.

– Haluan tehdä tietoisesti työtä sen eteen, 
että teattereissamme näyttämöllä on edus
tettuna se ihmisten moninaisuus, joka mei
dän yhteiskunnassammekin on. Näyttämöl
lä nähdään yleensä Suomessa syntyneitä, 
suomalaisen näköisiä ja suomea täydellisesti 
puhuvia ihmisiä, vaikka väestö on yhä moni
naisempaa. On tärkeää, että teatteri heijas
taa koko yhteiskuntaa, Lehtonen sanoo. 

Sokeain kuunnelmaraati palkitsi vuoden 
2019 parhaana kotimaisena kuunnelmana 
Elina Hirvosen romaaniin perustuvan, Soi-
la Valkaman dramatisoiman ja ohjaaman 
Punainen myrsky -kuunnelman. Äänisuun-
nittelusta vastaa Anders Wiksten. Raati va-
litsi pääosan esittäjän Jussi Lehtosen vuo-
den ääninäyttelijäksi.
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Punaisen myrskyn ohjaaja Soila Valkama.

Sokeain kuunnelmaraadin 
puheenjohtaja Mikko Ojanen.

Vuoden ääninäyttelijänä 
palkittu Jussi Lehtonen.
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Pysytään tasapainossa 
Tasapaino on asennon hallintaa paikalla ja liikkeessä.  
Se on kaiken aikaa läsnä päivittäisessä toiminnassamme. 
Fysioterapia-alan näkövammaiset kokosi tasapaino- ja 
lihasvoimaharjoituksia korona-arkeen.

T E K S T I  Hannu Huovinen, Nina Kilpiä ja Leena Lipponen  K U V A T  FAN ry

Koska tasapaino on opittu taito, sitä on 
myös helppo parantaa harjoittelemal

la, jolloin tasapainon hallinta toimii lähes 
automaattisesti jokapäiväisissä askareissa. 
Hyvä lihaskunto helpottaa tasapainon ylläpi
tämistä. Liikkuminen ulkona ja mahdollisesti 
epätasaisessa maastossa on tasapainonkin 
kannalta hyvää harjoitusta.

Tasapaino- ja 
lihasvoimaharjoituksia

Tee oheen kootut liikkeet rauhallisesti ja pi
dä vakaa tuki lähelläsi. 

Voit tehdä aluksi muutamia toistoja ja lisä
tä määrää vähitellen omien voimien ja tun
temustesi mukaan. 

Voit myös ottaa teemapäiviä, jolloin teet 
jotain tiettyä liikettä useamman kerran päi
vässä. Näin liikkeet jäävät mieleen ja niitä on 
helppo tehdä arkiaskareiden lomassa. 

Jalan nosto sivulle 
tai ympyrä 
Lisää haastetta 
saat, kun lii
kutat ilmassa 
olevaa jalkaa 
esimerkiksi 
sivulle ja takai
sin tai piirrät sil
lä ympyrää. Aluksi 
isovarvas voi kulkea 
lattiaa pitkin. Muista 
hyvä ryhti, älä anna 
lantion kallistua.

Vinkki! Harjaa ham
paat  aamuin, illoin yhdel
lä jalalla seisten.

jalan nosto 
Seiso pienessä haaraasen
nossa. Nosta vasen jalka 
ilmaan, aluksi vain vä
hän. Tarvittaessa voit ot
taa kädellä tukea esimer
kiksi tuolista. Laske vasen 
jalka alas ja nosta oikea 
jalka ilmaan. 
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Jalan nosto ja kosketus  
Seiso hyvässä ryhdissä ja
lat pienessä haaraasen
n o s s a .  N o s t a 
vas en  p o lv i 
mahdollisim
man ylös eteen 
ja koske polvea 
vasemmalla 
kämmenellä, 
laske jalka alas. 
Tee sama oikealla 
puolella. Mitä hi
taammin teet 
li ikkeen sitä 
vaativampi se 
on.

Jalat ristiin eteen ja taakse 
Liiku seuraavassa harjoitteessa oikealle. Seiso hyvässä ryhdissä pienessä haaraasennossa. 
Astu ristiaskel niin, että viet vasemman jalan oikean jalan edestä ristiin, ja sen jälkeen astut 
oikealla jalalla vasemman viereen, olet taas haaraasennossa. Astu seuraava ristiaskel viemällä 
vasen jalka oikean jalan takaa ristiin. Toista ristiaskellusta vuoroin edestä ja vuoroin takaa. 
Tee sama liikkuen vasemmalle, jolloin oikea jalka astuu ristiaskeleen vuoroin vasemman jalan 
edestä ja vuoroin takaa.

Nilkkojen 
ojennus ja 
koukistus
Istu tuolilla. 
Ojenna, koukista ja 
pyöritä nilkkoja. Jätä 
vasen nilkka koukkuun ja nosta 
jalka suorana vaakatasoon eteen, 
pidä hetki ja laske alas. Tee oikeal
la jalalla. Tätä liikettä on helppo 
toistaa useamman kerran päiväs
sä.

Istu tuolilla, jalat tukevasti lat
tialla. Nouse seisomaan ja 
laskeudu 
takaisin 
istumaan. 
Jos  mah 
dollista, älä 
auta liikettä käsillä. 
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Istu tuolille 
Lisää haastetta saat kyykkäämällä 
ilman tuolia. Seiso pienessä haa
raasennossa ja tee aluksi pieni 
kyykkäys ja nouse rauhallisesti 
ylös. Voit ottaa tukea tarvittaessa 
tuolista tai pöydästä.

Nilkan ojennus ja päkiöille nousu 
Istu tuolilla, paina käsillä polvista. Ojenna vasemman jalan nilkka, 
kantapää nousee irti lattiasta, aivan kuin nousisit päkiälle seiso
maan, laske alas ja tee sama oikealla jalalla. 

Haastavammassa versiossa seiso pienessä haaraasennossa ja 
nouse päkiöille yhtä aikaa. Kantapäät irtoavat lattiasta, pysy hetki ja 
laskeudu hitaasti alas. Tarvittaessa voit ottaa kädellä tukea tuolista.
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Lopuksi venyttelyä

Venytys 
Istu tuolilla, ojenna vasen jalka suorak
si eteen, kantapää on lattiassa ja varpaan 
kohti kattoa. Kallista ylävartaloa eteenpäin 
vasemman jalan päälle. Tunne venytys taka
reidessä. Paina kantapäätä kohti lattiaa, niin 
venytys tuntuu myös pohkeessa. Venytä 
myös oikeaa jalkaa.

Pyöristys ja avaus  
Istu tuolilla kädet polvien pääl
lä. Kumarru hieman eteenpäin, 
pyöristä yläselkä, tuo hartiat 
eteen ja paina leuka kohti 
rintaa. Ojennu hitaasti istu
maasentoon ja työnnä rinta
kehä eteen, pää kallistuu hie
man taakse. Ojenna käsivarret 
sivulle, kämmenet kohti kattoa 
ja vie lapaluita yhteen. Palaa 
alkuasentoon. Voit tehdä liik
keen myös seisoen. 
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Hyvä paha korona!

Vieraileva kolumnisti

O len kärsinyt ylikuormittumisesta pit
kään. Ihmekös tuo, kun olet aina me

nossa, ystävä totesi. Uniongelmiini olin ha
kenut ja saanut apua uniryhmästä. Kunpa 
voisin viettää viikon kotona lähtemättä min
nekään, tai pääsisin puolisoni Arin kanssa lo
malle rentoutumaan, haaveilin. Ja sitten kuin 
varkain tuli tieto arvaamattomasta, iäkkäille 
ihmisille hengenvaarallisesta viruksesta.

Ollessani maaliskuussa seurakunnan leiril
lä muusikkona, Ari oli hankkinut kotiimme 
tehokkaan nettimodeemin, mitä hieman 
protestoin.  Kuinka oikeassa hän oli, selvisi jo 
viikon kuluttua, kun hän siirtyi kotiin etätyö
hön.

Kalenterini tyhjeni hetkessä. Kuoroharjoi
tuksissa päätettiin jäädä kuukaudeksi tau
olle, sitten pitemmäksi aikaa. Ylireagointia, 
ajattelin, mutta muutaman päivän päästä 
totesin ratkaisun oikeaksi. Olin hämilläni ja 
suruissani. Askarrutti, kuinka pistekirjoitus
oppilaani ja vetämäni eläkeläisten laulu
ryhmä pärjää. Milloin tapaamme seuraavan 
kerran? Omista töistäni noin puolet on va
paaehtoishommia, joten taloudellisesti en 
kokenut menettäväni suuria. Silti huoli ys
tävien ja yksinäisten ihmisten jaksamisesta 
kalvoi mieltä.

Arjen pyörittämiseen alkoi olla kosolti ai
kaa. Ei tarvinnut miettiä, missä välissä käyn 
kaupassa tai lenkillä, kun ne voi tehdä koska 
vain. Huolettomuus ja kiireettömyys alkoi 
tuntua luvattoman hyvältä. Huomasin vä
hitellen nauttivani olostani, toki pieni syylli
syyden tunne takaraivossa. Uutiset suolsivat 
päivittäin jos jonkinlaisia ohjeita, joista vali
koituivat tärkeimmät noudatettavat. 

Vanhempi tyttäremme kirjoittaa tänä ke
väänä ylioppilaaksi. Häntä stressasi reaaliai
neiden kirjoitusten aikaistuminen viikolla. 
Pelkkä työpaikan ja kodin välin kulkeminen 

ja se, ettei hän voi tavata kavereitaan, ah
distaa. Milloinkahan pääsemme juhlimaan 
ylioppilasta?

Nuorempi tyttäremme, joka on luonteel
taan taiteellinen ja viihtyy hyvin omissa 
oloissaan, on nauttinut etäopiskelusta koto
na. Meillä on täällä yllättävän sopuisaa!

Riskiryhmään kuulumattomina olemme 
käyneet ostoksilla ja saaneet palvelua kuten 
ennenkin.

Toimin perheen muonittajana ja pyykkäri
nä, äänikirja luureissa mukana lähes kaikessa 
mitä teen. Kirjaaddiktioni on vain vahvistu
nut. Kirjat ovat pakotie pois koronamörön 
hallitsemasta epätietoisuuden maailmasta. 
On varottava, ettei unirytmi keikahda.

Odotan jo kovasti kesää ja lämpöisiä uin
tivesiä. Hyvästä fyysisestä kunnosta sekä 
henkisestä vireestä on kiittäminen opaskoi
riamme. Ilman niitä olisi elämä yksitoikkoi
sempaa, ja metsälenkkien rauhoittava vaiku
tus lähes ulottumattomissa. Uudet lenkkarit 
takaavat askelten keveyden läpi tulevan ko
ronakesän.       

Sari Karjalainen on syntymäsokea perheen-
äiti, kirjoittaja, muusikko ja pistekirjoitus-
ohjaaja.
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Ylen kuvailu
tulkattuja 
ohjelmia
Tiedotamme Ylen kuvai-
lutulkatusta ohjelmatar-
jonnasta. Viime lehden 

Ilmoitukset

Oikaisu

Webinaari ei olekaan 
SoundCloudissa

Viime Airuessa kerrottiin, et
tä Näkövammaisen lapsen oi
keudet poikkeusaikana we
binaari olisi kuunneltavissa 
liiton SoundCloudtililtä. Tie
to oli virheellinen, sillä webi
naari oli katsottavissa YouTu
bepalvelussa. Webinaari oli 
katsottavissa vain kaksi viik

koa, joten sitä ei pääse enää 
katsomaan. Virheellinen tie
to koski Airuen printti ja Dai
syversioita, ja se oli korjattu 
pistelehteen, Luetukseen ja 
verkkolehteen. 

Henkilökohtaista

Seuraa vailla

Olen 70vuotias mieshenkilö. 
Voi soittaa 24 h vuorokaudes

sa. p. 046 680 1310 / Seppo. 

Kokoukset

Pohjois-Karjalan 
Näkövammaisten 
kevätkokouksen uusi 
ajankohta 

Aiemmin ilmoittamamme 
PohjoisKarjalan Näkövam
maiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous on päätetty siir

ilmestymisen jälkeen  
olemme saaneet tiedon 
yhdestä uudesta ohjel-
masta.

Kuvailutulkattu dokument
ti Kelet  Ole mitä haluat, 
honey! on Areenassa kat
sottavissa 28.8.2020 asti. 

Dokumentti kertoo pari
kymppisestä transnaisesta, 
joka tavoittelee mallin uraa.

Kaikki Areenassa katsotta
vissa olevat kuvailutulkatut 
ohjelmat, sarjat ja elokuvat 
löytyvät osoitteesta areena.
yle.fi/tv/ohjelmat/301530.
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tää koronatilanteen vuoksi 
ajankohtaan perjantai 
26.6.2020 klo 10.30. Paikka: 
Teatteriravintolan lasiterassi, 
Rantakatu 20, 80100  Joen
suu. Koronatilannetta seura
taan. 

Kokouksen ajankohdan 
muutokset ovat edelleen 
mahdollisia. Kokouksessa kä
sitellään sääntöjen kevätko
koukselle määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Kurssit – leirit

Rottinki- ja ekopärekurssi 
loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa 6.–10.7.2020

PäijätHämeen Näkövammai
set ry järjestää rottinki ja 
ekopärekurssin 6. –10.7.2020 
(mape) Loma ja kurssikes
kus Lepolassa (os. Sipurantie 
32, Lahti) yhteistyössä Näkö
vammaiset Käsityöntekijät 
ry:n kanssa. Kurssi alkaa maa
nantaina klo 13.00 ja loppuu 
perjantaina klo 14.00. Ohjaa
jina Ari Korhonen (rottinki) ja 
Heikki Kinnunen (ekopäre). Il
moittautumiset viimeistään 
su 14.6.2020 Ari Korhoselle p. 
040 861 6519. Ilmoittanet sa
malla, mitä haluaisit tehdä, 
niin saamme hankittua tar
vittavat materiaalit. Materiaa
likustannukset peritään kurs
sin yhteydessä.  Työkalut tuo
net mukanasi. Osallistumis

Liikunnallinen kesäleiri 
loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa 6.–10.7.2020

PäijätHämeen Näkövammai
set ry järjestää liikunnallisen 
kesäleirin 6.–10.7.2020 (ma–
pe) Loma ja kurssikeskus Le
polassa (os. Sipurantie 32, 
Lahti). Kurssi alkaa ma 6.7. klo 
13.00 ja loppuu perjantaina 
klo 14.00. Leirin ohjelmassa 
on kevyttä liikuntaa, erilaisia 
pelejä ja leikkejä, sekä tieten
kin mukavaa yhdessäoloa. 
Leirillä on ohjaaja, joka vas
taa liikunnallisista ja virikkeel
lisistä toiminnoista. Ilmoit
tautumiset viimeistään ma 
15.6. PHN ry:n toimistolle p. 
03 752 1542. Leirimaksu 10 e 
/ hlö maksetaan leiripaikalla. 
Osallistuja varaa itse majoi
tuksen ja ruokailut suoraan 
Lepolasta p. 045  107 2828. 
Muistathan ilmoittaa mah
dolliset erityisruokavaliot.

Lepolan täysihoitohinnat: 
Näkövammaiset, heidän puo
lisonsa/avustajat sekä lapset, 
jotka itse ovat näkövammai
sia tai ovat näkövammaisen 
omaisensa mukana 55 e/vrk. 
Alle 6vuotiaat oleskelevat il
maiseksi. Tervetuloa!

Nuorten PM-leiri Norjassa 
22.–29.7.

The Association for the Blind 
and partially sighted youth in 
Norway would like to invite 
you to this year’s Nordic 

maksu 10 € / hlö maksetaan 
kurssipaikalla. Osallistuja va
raa itse majoituksen ja ruo
kailut suoraan Lepolasta p. 
045 107 2828. Muistathan il
moittaa mahdolliset erityis
ruokavaliot. Ripauksella pil
kettä silmäkulmassa syntyy 
yhdessä hauska kurssitapah
tuma. Tervetuloa!

Käsityö- ja askartelukurssi 
loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa 7. –8.7.2020

Tule suunnittelemaan ja virk
kaamaan ontelokude kori tai 
muuten vain tekemään käsi
töitä mukavassa seurassa. 
PäijätHämeen Näkövammai
set ry järjestää yhteistyössä 
OK Sivis opintokeskuksen 
kanssa käsityö ja askartelu
kurssin 7.–8.7.2020 (tike) Lo
ma ja kurssikeskus Lepolas
sa (os. Sipurantie 32, Lahti). 
Kurssi alkaa tiistaina klo 09.00 
ja loppuu keskiviikkona klo 
17.00. Ohjaajana toimii Sanna 
Tynkkynen. Ilmoittautumiset 
viimeistään ma 15.6.2020 
PHN ry:n toimistolle p. 03 752 
1542.  Kurssi toteutuu, jos il
moittautuneita on vähintään 
viisi. Osallistumismaksu 5 € / 
hlö maksetaan kurssipaikal
la. Osallistuja varaa itse ma
joituksen ja ruokailut suoraan 
Lepolasta p. 045  107 2828. 
Muistathan ilmoittaa mah
dolliset erityisruokavaliot. 
Tervetuloa!
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Aineiston aikataulu 

Airut  5/2020 i lmes
tyy 18.6. Ilmoitukset 
29. 5. 2020  mennes
sä verkkolomakkeella 
osoitteessa airutlehti.fi/ 
ilmoitukset tai spostit
se airut@nkl.fi. Jokai
nen ilmoitus julkaistaan 
myös Airuen verkkoleh
dessä, ellei ilmoittaja ole 
sitä erikseen kieltänyt.

Julkaisuaikataulut ja 
mediakortti osoitteessa 
airutlehti.fi.

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

Camp. The theme this year is 
Mountain adventures and 
enjoying nature.  

The camp is organized 
between 22–29 July 2020, 
close to the famous Lysefjor
den and Stavanger.

Together we will experien
ce the beautiful Norwegian 
nature on a whole new level 
and meet new friends from 
our neighbouring countries. 
We promise you a week full 
of fun activities, both for 
people who are already 
friends with nature, and for 
those who are not so much. 
This week is perfect for all 
between the age of 18 and 
35.

We’ll do activities such as 
taking long walks in Norway’s 
beautiful mountains, fishing, 
canoeing, making bonfires, 
lakeswimming and much 
more. In addition, we'll let 
you plan your own cultural 
evening so that we can get 
to know each other’s cultu
res even better.

 Jos innostuit Norjan PMlei
rin kutsusta, niin siirräthän in
nostumisen toimintaan ja käy 
ilmoittautumassa mu
kaan  www.nkl.fi/nuoretsi
vuilta löytyvän lomakkeen 
kautta. Tee se viimeistään 
14.5.2020. Suosittelen vah
vasti pohjoismaisia leirejä kai
kille nuorille. Näkövammais
ten liitto lähettää Suomesta 
leirille viisi nuorta ja ohjaajan. 
Jos halukkaita on enemmän 

kuin paikkoja, niin ensikerta
laisista arvotaan 2 lähtijää ja 
loput lähtijät arvotaan kaik
kien halukkaiden kesken. 
Osanottomaksu suomalaisil
ta on  250 €. Hinta sisältää 
matkat, majoituksen, ruuat ja 
ohjelman. Osanottajilta vaa
ditaan tyydyttävää englan
nin kielen taitoa, joka todis
tetaan tarvittaessa suullises
ti nuorisotoiminnan suunnit
telijalle.

Lisätietoja antaa mielellään 
nuorisotoimen suunnittelija 
Teemu Ruohonen puhelimit
se 050 596 5022 tai sähköi
sesti teemu.ruohonen@nkl.fi

Näkövammaisten 
hengellinen leiri  
10.–14.8.2020 (ma–pe)

Paikka: Evankelistakoti Vilp
pulassa os. Ajosharjuntie 59, 
järven rannalla. Leirin ohjel
massa Jori Asikaisen pitämää 
raamattuopetusta, yhdessä
oloa, musiikkia, saunomista 
ja ulkoilua.

Leirimaksu näkövammaisil
ta 150 € ja oppailta 100 €. 
Myös mahdollisuus omakus
tanteisiin käsi ja jalkahoitoi
hin sekä hierontaan. 

Ilmoittautumiset suoraan 
Evankelistakodille puh. 050 
5254130 pe 17.7.2020 men
nessä.

Kerrothan ilmoittautuessa
si ruokavaliostasi sekä siitä, 
missä muodossa haluat leiri
kirjeen – mustavalkeana, säh

köisenä vai pistekirjoituksel
la? Mikäli leiri joudutaan ko
ronapandemian takia pe
ruuttamaan, ilmoitamme sii
tä henkilökohtaisesti ilmoit
tautuneille.

Leiristä antaa lisätietoja Sa
ri Karjalainen p. 041 4351114.

Lämpimästi tervetuloa viet
tämään kesäisiä päiviä luon
non rauhassa ja hyvässä seu
rassa!

Leirin järjestää Hyvä Sano
ma ry:n näkövammaistyö ja 
Evankelistakoti.



Takakansi

Sunu Band -rannetutka mahdollistaa turvallisemman 
liikkumisen. Se havaitsee ja ilmoittaa tärinällä edessä ja 

sivuilla olevat esteet. Sunu Band voidaan yhdistää 
kännykkään sovelluksella, joka mahdollistaa rannekkeen 

monipuolisemman käytön. 

Sunu Band 
-rannetutka

Huomaa esteet 
edestä, sivulta 

ja ylhäältä    

Marjaniementie 74, Helsinki (IIRIS-keskus) 
p. 09 3960 4700   www.aviris.fi    info@aviris.fi

Hinta 382 e 

(sis. alv. 24 %)
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