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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja

Pääkirjoitus

Huolehditaan 
heikoimmasta lenkistä
K esäkuun alkupäivinä julkaistiin ark

kipiispa emeritus Kari Mäkisen joh
taman asiantuntijaryhmän raportti, johon 
on koottu toimenpiteitä hyvinvoinnin ja ta
saarvon vahvistamiseksi koronaepidemian 
jälkihoidossa. Mukana työryhmässä oli myös 
Näkövammaisten liiton edustaja, järjestöjoh
taja Sari Kokko.

Työryhmä esitti raportissaan, että yhteis
kunnan eheyden säilymisen kannalta on 
huolehdittava kaikkien väestöryhmien hy
vinvoinnista ja taattava, että kriisin jälkihoi
toon tarvittavat voimavarat kohdistetaan 
oikeudenmukaisesti. Niin kuin suuret yhteis
kunnalliset kriisit, koronakaan ei ole koetel
lut kaikkia suomalaisia samalla tavalla. Muun 
muassa vammaiset ihmiset, joiden arkea on 
kuormittanut esimerkiksi tukitoimien, pal
veluiden ja kuntoutuksen katkokset, ovat 
olleet lujilla. Myös vammaisten mahdolli
suus työllistyä on heikentynyt kriisiä edel
tävistä ajoista työttömyyslukujen noustessa 
muutenkin. Lisäksi yksinäisyyden ja siihen 

liittyvien mielenterveysongelmien laskua 
maksetaan pitkään.

Suomalaisen yhteiskunnan selviytymi
nen koronakriisistä linkittyy Kari Mäkisen 
työryhmän mukaan kuitenkin erittäin vah
vasti juuri siihen, miten kaikkein heikoim
massa asemassa olevat kriisistä selviytyvät. 
Sen vuoksi on yhä tarmokkaammin teh
tävä työtä tasaarvon, yhdenvertaisuuden 
ja ihmisoikeuksien puolesta. Tässä työssä 
avainasemassa ovat kansalaisjärjestöt, joita 
toivottavasti kuullaan jällenrakennustyössä 
ahkerasti.

Huomenna on keskikesän juhla, jota tänä 
vuonna on odotettu tavallistakin hartaam
min koronakevään jälkeen. Juhannus herät
tää itsessäni haikeansuloisia tunteita: kunpa 
Suomen kiihkeässä tahdissa etenevän kesän 
voisi pysäyttää muutamaksi kuukaudeksi ja 
nauttia valoisista öistä pidempään! 

Toivotamme lukijoille lämminhenkistä ju
hannusta ja rentouttavaa kesää. Tapaamme 
seuraavan kerran elokuussa!      



4 5/2020

KIIK AR ISSAKIIK AR ISSA

K
U

V
A

: 
Y

L
E

 K
U

V
A

P
A

L
V

E
L

U
 /

 I
L

M
A

R
I 

F
A

B
R

IT
IU

S

PÄ I V YR I
kesäkuu

19.6.

 

Juhannusaatto

Jalankulkijoita on myös nyt enemmän, 
kun ihmiset ulkoilevat aikansa kuluksi. 
Heidän joukossaan yrittävät selviytyä 
myös näkövammaiset. Jos ei itse ole 

sokea, on tietysti vaikea ymmärtää, min
kälaista kauhua herättää, kun yhtäkkiä 
polkupyörä suhauttaa selän takaa ohi 

olkapäätä hipoen.

Anneli Iltanen, HS 10.5.2020

JUHANNUS TUO VIIHTEEN 
KLASSIKOISTA TELEVISIOON
Ylen rakastettu uutisankkuri Eva Polttila 
(kuvassa) nähdään televisiossa juhannusaat
tona. Polttila juontaa juhannusaattona Kak
kosella Suomalaisen viihteen vuorokautta. 
Ohjelmassa nähdään Ylen suosikkiohjelmia 
vuosien varrelta juhannusaaton aamusta 
juhannuspäivän aamuun. Lähes 24 tunnin 
viihdemaratonia juontavat Polttilan lisäksi 
muun muassa Eeva Litmanen ja Esko Roi-
ne.

Viihdepaketissa nähdään osia suosikkisar
joista kuten Rintamäkeläiset, Heikki ja Kaija, 
Kummeli, Tammerkosken sillalla, Velipuoli
kuu, Fakta homma ja Tuttu juttu. Studiossa 
ohjelmien tähdet myös muistelevat klassik
kosarjojen tekoa.

Suomalaisen viihteen vuorokausi, Yle TV2, 19.6. 
klo 9.00 alkaen.

Ihanaa juhannusta Airuen lukijoille!
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NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO ON NYT 
IHMISOIKEUSLIITON KANNATUSJÄSEN 
Näkövammaisten liitto on liittynyt Ihmisoikeusliiton kan
natusjäseneksi ja ottaa näin kantaa ihmisoikeuksien puo
lesta Suomessa. 

Vuonna 1979 perustettu Ihmisoikeusliitto on uskon
nollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee 
työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän pois
tamiseksi Suomessa. Toiminnan lähtökohtana ovat YK:n 
ihmisoikeusjulistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimuk
set sekä Suomen perustuslain turvaamat perusoikeudet.

KIRKKOPOSTI ON NYT SAAVU KIRKKOPOSTI
Kirkkopostilehden nimi on nyt Saavu Kirkkoposti. Lehti 
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Uutta on, että puolet nu
meroista ilmestyy podcasteina. Puolet julkaistaan vanhaan 
tapaan piste ja äänilehtenä. Piste ja äänilehden päätoi
mittaja on pastori, toimittaja Tuula Paasivirta ja pod cast
versiota toimittaa diakoni, datanomi Tuomo Burman.

Kirkon verkkosivuuudistuksen jälkeen pod castit ja ääni
lehti tulevat ilmestymään myös kirkon verkkosivuilla.

Tilaukset: Arja Kunnala, p. 050 3525 723, arja.kunnala@
evl.fi. Lehti on maksuton.

VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA MUUTTUI 
LIIKKUMISESTEISEN PYSÄKÖINTITUNNUKSEKSI
Uuden tieliikennelain myötä vammaisen pysäköintiluvan 
nimi muuttui kesäkuun alussa liikkumisesteisen pysäköinti
tunnukseksi. Tunnuksen myöntämisen edellytyksiin ja ha
kemiseen ei tullut muutoksia. Tunnusta haetaan Traficomin 
sähköisestä asiointipalvelusta tai Traficomin palveluntuotta
jalta Ajovarmalta. 

Vanhat vammaisen pysäköintilupakortit ovat voimassa voi
massaoloaikansa loppuun asti. 

Pysäköintitunnuksella pysäköintiin tuli myös pieniä muu
toksia. Lista muutoksista löytyy osoitteesta www.traficom.fi.
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Kaalimato.com   
Sivusto on selkeä. Eri osiot 
on otsikoitu, joten niiden 
välillä liikkuminen käy 
näppärästi. Hieman hä
määvää on, että tuotteet on otsikoitu suurem
man tason otsikoilla kuin sivun osiot. Tuotteita 
on helppo hakea ja ostoprosessi on mutkaton. 
Miinusta tulee hintojen merkitsemisestä, sillä ne 
on kirjoitettu niin, että 79,90 maksavasta tuot
teesta ruudunlukija kertoo hinnaksi 7990. Joita
kin linkkejä voisi myös nimetä selkeämmin. 

Verkon silmässä

Hotlips.fi
Ruudunlukuohjelman 
käyttäjää ilahduttaa maa
merkeillä merkityt sivusto
jen osiot, selkeät valikot ja kuvien vaihtoehtoku
vaukset, jotka tosin ovat englanninkielisiä. Myös 
se, että asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy 
helposti etusivulta, on iso plussa. Joissakin kuva
linkeissä on vaihtoehtokuvauksena linkin osoite, 
joka ei välttämättä kerro, mitä linkistä olisi tar
koitus tapahtua. Tästä sivustosta huomaa, että 
saavutettavuutta on ainakin mietitty.

JÄRJESTÖJEN ROOLI 
VAHVISTUNUT, MUTTA RAHOITUS 
ON ENTISTÄ TIUKEMMASSA
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelu
kunta KANE selvitti järjestöjen roolia julkisen 
hallinnon valmistelussa ja päätöksenteossa. 
Järjestötoimijat kokevat vaikuttamismah
dollisuutensa vähintään melko hyviksi, ja 
asenteet järjestöjä kohtaan näyttävät pa
rantuneen. Avustus ja rahoituskäytännöt 
taas ovat tiukentuneet. Ongelmaksi koetaan 

myös vapaaehtoisten sitouttaminen toimin
taan, vaikka yhteiskunnan odotukset sen tu
loksellisuutta kohtaan ovat kasvaneet.

Kyselyn vastaukset on annettu pääosin 
ennen koronakriisiä. 
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Korona-aika 
on tuonut 

esiin lisääntynyttä 
yksinäisyyttä, 
turvattomuutta, 
pelkoa, epätietoisuutta, 
epävarmuutta, epätoivoa 
ja yleistä hyödyttömyyden 
tunnetta. 

Lenkkipoluilla ja kaupoissa 
väärinkäsityksiä korona-aikana 
T E K S T I  NKL   K U V A  Henna Räsänen

N äkövammaisten liitossa selvitettiin 
verkkokyselyllä näkövammaisten 

henkilöiden kokemuksia koronaepidemian 
vaikutuksista heidän arkeensa. Selvisi, että 
moni asia on tänä aikana muuttunut.

Verkkokysely tehtiin 26. maaliskuuta ja 17. 
huhtikuuta välisenä aikana. Vastauksia saa
tiin 82. 

Vastaajista 75 prosenttia kertoo korona
tilanteen aiheuttaneen muutoksia kaikilla 
elämän osaalueilla, esimerkiksi tunne ja 
työelämässä sekä sosiaalisessa elämässä. 

Noin neljäsosa vastaajista kertoo, että ko
ronatilanne on vaikuttanut heidän arkeensa 
hyvin vähän tai ei lainkaan. Monet vastaajis
ta kertoivat, ettei heidän avuntarpeensa ole 
muuttunut entisestä.  

Yksinäisyyttä ja erillisyyttä

Koronaaika on tuonut kyselyyn vastanneil
la näkövammaisilla esiin lukuisia tunteita, 
kuten lisääntynyttä yksinäisyyttä, turvat
tomuutta, pelkoa, epätietoisuutta, epävar
muutta, epätoivoa ja yleistä hyödyttömyy
den tunnetta. 

Kuntouttava työtoiminta on loppunut 
ja kuntoutus on keskeytynyt tai loppunut 
kokonaan. Monen näkövammaisen arkea 
rytmittävät normaalisti kerhot ja yhdistystoi
minta, mutta nämäkin olivat kyselyä tehtä
essä olleet tauolla jo parin kuukauden ajan. 

Sosiaalisessa mediassa oli koronakevään 
aikana ollut paljon erilaisia kuvahaasteita, 
joiden tarkoituksena on tuoda iloa kotiin 

pysähtyneeseen arkeen. Näkövammaisille 
kuvahaasteisiin osallistuminen ei kuitenkaan 
yleensä ole mahdollista, mikä on aiheutta
nut ulkopuolisuuden tunnetta.

Moni vastaaja kertoi liikkuvansa nyt ai
empaa enemmän luonnossa, mutta lenk
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T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A  Harri Ahokas

H arri Ahokasta voi hyvin titulee
rata Suomen elokuvakentän saa
vutettavuusasioiden grand old 

maniksi. Hiljattain Suomen elokuvasäätiön 
esitys ja levitystoiminnan päällikön tehtävis
tä eläkkeelle jäänyt Ahokas ehti työurallaan 

Elokuvan 
saavutet-
tavuus 
on vielä 
alussa 
Pitääkö elokuvan olla 
saavutettavaa?
– Pitää. Kulttuuripalvelut kuuluvat 
kaikille, sanoo Näkövammaisten 
liiton Saavutettavuusteko-
palkinnon toukokuussa voittanut 
Harri Ahokas.

keilijöiden turvavälit huolestuttavat, sillä he 
eivät pysty näönvaraisesti väistämään toisia 
lenkkeilijöitä. 

Ongelmia korona-aikaan 

Moni näkövammainen tarvitsee henkilö
kohtaista avustajaa päivittäisten rutiinien 
hoitamiseen. Suurin osa näkövammaisista 
on iäkkäitä ja siten määrätty koronaviruksen 
vuoksi karanteeniin, mikä on vaikeuttanut 
henkilökohtaisen avustajan työtä, kun kon
takteja on pyritty välttämään. Virustartun
nalta suojaavia varusteitakin on ollut vaikeaa 
saada. 

Päivittäisten ostosten tekemistä on hanka
loittanut muun muassa kaupan puutteelliset 
valikoimat, toimituksissa olleet virheet ja au
kioloajoista saatu puutteellinen tieto. Lisäksi 
näkövammaisten on vaikeaa noudattaa vi
ranomaisten koronaaikaan liittyviä hygie
niasääntöjä, sillä ostoksia tehdessä tuotteita 
on tarkasteltava käsin. 

Apua ja tukea korona-arkeen 

Toisaalta moni asia on sujunut hyvin korona
tilanteesta huolimatta. Vastaajat kertovat ti
lanneensa päivittäistavaroita verkkokaupan 
kautta ja avustajat tai läheiset ovat käyneet 
kaupassa heidän puolestaan. Valmiita ruo
kaannoksia on tilattu tai haettu kotiin ravin
toloista. 

Henkilökohtaiset avustajat ovat toisinaan 
pystyneet tekemään etätöitä, ja opaskoiras
ta on ollut hyötyä esimerkiksi lenkkeilyssä. 

Omaa aikaa on ollut koronatilanteen 
vuoksi tänä keväänä normaalia enemmän, 
ja jotkut vastaajista kertoivat käyttäneensä 
tämän ajan oman yrityksen pyörittämiseen 
tai omatoimiseen luonnossa liikkumiseen. 

Jaksamista ja toimintakykyä ovat tukeneet 
muun muassa verkkokurssit, kotivoimistelu, 
videopuhelut ja äänikirjat.     
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edistää elokuvan saavutettavuutta monin 
tavoin. Työ vaati sitkeyttä, sillä elokuvaala 
on yllättäen varsin konservatiivinen omak
sumaan uusia käytäntöjä. 

Ahokas toimi hyvässä yhteistyössä vam
maisjärjestöjen kanssa ja painotti, että 
elokuvan saavutettavuudessa on kysymys 
yhdenvertaisuudesta. Hän oli mukana edis
tämässä elokuvan kuvailutulkkausta, Movie
Readingsovelluksen hyödyntämistä ja elo

kuvan saavutettavuusfoorumin syntymistä. 
– Elokuvaalalla tietämys ja kiinnostuskin 

saavutettavuutta kohtaan oli hyvin vähäistä, 
hän sanoo.

Elokuvan saavutettavuuteen liittyviä pilot
tihankkeita oli ollut vuosien varrella muuta
mia yksittäisiä ja kuvailutulkkausta oli kokeil
tu lähinnä livetilaisuuksissa.

– Aloitteentekijöinä olivat näkövammais
järjestöt, Ahokas sanoo.

Harri Ahokas sanoo, että elokuva-alalla asenteet saavutettavuutta kohtaan 
muuttuvat hitaammin kuin tekniikka antaisi myöden.
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koonpanolla on jatkettu saavutettavuuden 
edistämisen pohdintaa, haettu uusia teknisiä 
ratkaisuja ja työstetty käytännöllistä saavu
tettavuusohjeistoa elokuvaalan toimijoille. 

Elokuvasäätiö on pitänyt saavutettavuus
teemaa esillä myös omissa seminaareissaan 
jo useamman vuoden ajan, mutta Ahokkaan 
mukaan paljon on vielä tehtävää.

Ei erikoisnäytöksiä

Elokuvan saavutettavuuden edistäminen le
pää yhdenvertaisuuslain perustalla.

–  Kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille, myös 
elokuva, Ahokas sanoo. 

Kun tekniset ratkaisut mahdollistavat elo
kuvasta nauttimisen yhdessä muiden kanssa 
elokuvateatterissa vammaisuudesta huoli
matta, sitä pitää Ahokkaan mukaan hyödyn
tää. Hän kertoo, että Saavutettavuusfoorumi 
asetti heti alussa tavoitteeksi, että esityksiä 
ei järjestettäisi erikseen näkövammaisille. 

– Toki niinkin voidaan tarvittaessa tehdä, 
mutta jokaiseen kotimaisen elokuvan näy
tökseen pitäisi kaikkien olla tervetulleita yh
denvertaisuuden periaatteella.

Lisäperuste voisi Ahokkaan mielestä olla 
sekin, että elokuvatuotanto Suomessa on 
pitkälti julkisen tuen varassa ja myös eloku
van jakelua ja esittämistä tuetaan.  

– Esimerkiksi kuvailutulkkauksen kustan
nukset ovat todella vähäiset ja elokuvasäätiö 
maksaa nekin.

Ahokas toteaa, elokuvan saavutettavuu
den edistäminen on kaikesta huolimatta vie
lä alkuvaiheessa. Asenteet tuntuvat muuttu
van hitaammin kuin esimerkiksi tekniikka 
antaisi myöten. 

– Näyttää siltä, että saavutettavuuden ja 
yhdenvertaisuuden sisäistäminen etene
vät sitä hitaammin, mitä isommasta eloku
vaalan toimijasta on kyse.

Kuvailutulkkausta kuten myös kotimaisten 
elokuvien tekstittämistä kuulovammaisille 

Miekkailijasta se alkoi

Ensimmäinen elokuvateatterijakeluun tar
koitettu kuvailutulkkaushanke on säilynyt 
Harri Ahokkaan mielessä monestakin syystä. 

– Klaus Härön ohjaama Miekkailija vali
koitui ensimmäiseksi kuvailutulkattavaksi 
elokuvaksi, koska sen tuotanto ja levitysyh
tiö kiinnostuivat tästä mahdollisuudesta ja 
antoivat sekä luvan että apuaan tulkkauksen 
toteuttamiseen, Ahokas kertoo.

Miekkailijan kuvailutulkkauksen toteutta
mista ennen Näkövammaisten liitto oli esi
tellyt elokuvasäätiölle kuvailutulkkauksen 
periaatteita ja käytäntöjä ja avannut yhden
vertaisuuslain tavoitteita. Ahokas tähden
tää, että laki on sikäli merkittävä, että sen 
voimaan astumisen jälkeen vammaiset ovat 
voineet vaatia palveluiden järjestämistä toi
vomisen sijaan. 

Ahokkaan mukaan elokuvan digitaalinen 
esitystekniikka taas mahdollisti kuvailutulk
kauksen viemisen elokuvateatterin näytök
seen älypuhelimessa tai tabletissa toimivan 
sovelluksen avulla. 

– Näkövammaisten Kulttuuripalvelusta 
saimme vihjeen MovieReadingsovellukses
ta, joka osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Pa
rasta sovelluksessa oli, että näkövammainen 
pystyi menemään mihin tahansa kotimaisen 
elokuvan näytökseen ja nauttimaan kuvailu
tulkkauksesta. 

Harri Ahokas kertoo, että kuvailutulkkauk
sen myönteisten kokemusten jälkeen syntyi 
ajatus laajentaa ja edistää saavutettavuutta 
elokuvateattereissa kuulovammaisten ja lii
kuntarajoitteisten pariin. Koska Ahokkaalla 
itsellään eikä elokuvasäätiössä ollut tarvitta
vaa osaamista, he kääntyivät taas vammais
järjestöjen puoleen. 

– Kutsuimme kokoon Elokuvan saavutet
tavuusfoorumin, jossa vammaisjärjestöjen ja 
elokuvaalan organisaatioiden lisäksi muka
na oli Kulttuuria kaikille yhdistys. Tällä ko
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pyrittiin elokuvasäätiössä edistämään aluk
si vapaaehtoisesti, toisin sanoen tukemalla 
kyseisiä hankkeita. Kehitys oli kuitenkin niin 
hidasta, että kuvailutulkkaus ja tekstitys teh
tiin pakolliseksi elokuvateatterijakeluun me
neville elokuville vuoden 2019 alusta.  

– Kerran tehtyä kuvailutulkkausta voidaan 
hyödyntää myös muissa elokuvan jakelu
kanavissa, dvd:llä, suoratoistopalveluissa ja 
tvesityksissä.

Jatkossa kuvailutulkkien koulutusta pitäisi 
Ahokkaan mukaan ehdottomasti laajentaa, 
sillä työ vaatii erityistä ammattitaitoa ja mo
nipuolista osaamista. Koulutuksen tarvetta, 
sen järjestämistä ja rahoitusta olisi mietittä
vä kokonaisuutena.  

– Opetus ja kulttuuriministeriö saisi akti
voitua asiassa. 

Elokuvateatteriyhtiöt voisivat myös kou
luttaa henkilökuntaansa sovelluksen käytös
sä ja kertoa verkkosivuillaan teatterin esteet
tömyysratkaisuista.

– Uudet kotimaiset elokuvat ovat nyt ku
vailutulkkauksen piirissä, mutta entä van
hemmat elokuvat? Ahokas muistuttaa. 

Sitä mukaa kun vanhempaa kotimaista 
tuotantoa digitoidaan esimerkiksi Kansalli
sessa audiovisuaalisessa instituutissa, voisi 
Ahokkaan mielestä harkita samalla niiden 
kuvailutulkkausta.

Muuttuva elokuva

Harri Ahokkaan oma suhde elokuvaan alkoi 
harrastuksesta, josta tuli myös työ. Häntä on 
erityisesti kiinnostanut elokuvan ja yleisön 
suhde. 

– Toimin pitkään myös elokuvateatte
rin johtajana ja elokuvien maahantuojana. 
Toin elokuvia muun muassa Kiinasta, Burki
na Fasosta, Iranista ja Tunisiasta eli hieman 
eksoottisemman elokuvakulttuurin piiristä. 
Elokuvasäätiössä taas pääpaino työssä oli 
kotimaisen elokuvan edistämisessä ja eloku

vateatteriverkoston kehittämisessä.
Erityisesti Ahokas arvostaa alkuperäiskäsi

kirjoitukseen perustuvaa elokuvaa. 
Sarjamuotoisen kerronnan nousu suo

ratoistopalveluiden myötä on Ahokkaasta 
kiinnostava ilmiö. 

– Se  näyttää haastavan perinteisen puo
lentoistakahden tunnin teatterielokuvan 
monella tavalla.

Koronaaika on tuonut aivan uudenlaisia 
haasteita elokuvaalalle. Juuri kun katsojalu
vut saatiin hyvälle tasolle, ovet oli suljettava. 
Ahokas kuitenkin uskoo, että vaikeista ajois
ta selvitään ajan kanssa.

Saamastaan Saavutettavuustekotunnus
tuksesta Harri Ahokas on iloinen ja otettu. 
Kun tunnustus tulee vielä oman alan ulko
puolelta, sitä arvostaa vielä enemmän. 

– Elokuva kuuluu näkövammaisille yhtä 
lailla kuin muillekin niin elokuvateatterissa 
kuin kotikatsomoissa. Suosittelen MovieRea
dingsovelluksen lataamista ja tutustumista 
kuvailutulkattuihin kotimaisiin elokuviin, jos 
ei vielä ole sitä tehnyt. Tekniikka ja teatterit 
kannattaa ottaa haltuun. 

Ahokas arvostaa Näkövammaisten liiton 
ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelun toi
mintaa. 

– Ilman näissä järjestöissä toimivia ihmisiä 
kuvailutulkkaus ei olisi edennyt. Kiitos aktii
visuudestanne ja hienosta yhteistyöstä kans
sanne!       

Uudet kotimaiset 
elokuvat ovat nyt 

kuvailutulkkauksen 
piirissä, mutta entä 
vanhemmat elokuvat? 
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Merja Ylä-Anttila, 
huippunainen 
huippupaikalla
On vuosi 1970. Kymmenvuotias tyttö pujahtaa koululaukku 
olkapäällä kerrostalon alakerrassa sijaitsevaan kauppaan. 
Hänen äitinsä on työn touhussa kassalla ja hymyilee pikaisesti 
tyttärelleen, joka posket hehkuen tulee kertomaan hyvästä 
koenumerosta ja muista koulupäivän kuulumisista.

T E K S T I  Virpi Jylhä
K U V A  Jyrki Valkama/Yle Kuvapalvelu  

V uodet ovat vierineet. Ahkerasta ja 
määrätietoisesta tytöstä on kasva
nut huikean uran luonut nainen. 

Juuri 60vuotissyntymäpäiviä viettänyt 
Merja Ylä-Anttila, omaa sukua Kivinen, on 
Ylen toimitusjohtaja ja merkittävä mediavai
kuttaja.

Merja YläAnttila syntyi Hämeenlinnas
sa perheensä ainoaksi lapseksi. Molemmat 
vanhemmat kävivät töissä. YläAnttila kertoo 
kasvaneensa turvallisessa ympäristössä, mis
sä kaikki naapurit tunsivat toisensa. 

Alaluokat YläAnttila kävi idyllisessä Myl
lymäen puukoulussa. Äidinkieli ja kirjoit
taminen olivat mieluisimmat kouluaineet. 
Koulun näytelmäkerhosta löytyi paljon hyviä 
ystäviä. Opetttajista ovat jääneet erityisesti 

mieleen Soile Hakala ja Hilja Mörsäri. 
–  Haaveilin joskus äidinkielen opettajan 

ammatista. He olivat idoleitani. Molemmat 
kannustivat esiintymään ja kirjoittamaan. 
Koulun jälkeen otin usein kirjahyllystä jon
kun tietoopuksen ja selitin ääneen omin 
sanoin mielikuvitusoppilaille kirjassa olevista 
aiheista, YläAnttila muistelee.

Lapsuuden kultaisiin muistoihin kuuluvat 
myös kesät mökillä Rengossa aivan isovan
hempien naapurissa. Merja YläAnttila viihtyi 
maaseudulla, vaikka välillä joutuikin kasvi
maalle porkkanapenkkiä kitkemään.

–  Silloin se maistui kyllä pakkopullalta, 
mutta nykyään voisin vaikka rentoutua 
kasvimaalla, jos minulla olisi enemmän va
paaaikaa. 

Merja YläAnttila ahkeroi koulussa ja sai 
painaa ylioppilaslakin tummille kutreilleen 
vuonna 1979 Kaurialan lukiossa. Hän haki sa
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Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila haluaa edistää hyvää  
yhteiskunnallista vuoropuhelua ja ihmisten keskinäistä ymmärrystä. 
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mana kesänä opiskelemaan Laajasalon opis
toon viestintää ja tiedotusoppia, sai paikan 
ja matka kohti journalismin maailmaa alkoi. 

Toimittajan hommiin

Kesätyöt Hämeen Sanomissa ja opiskelu 
Laajasalon opistossa vahvistivat tunnetta 
siitä, että hänestä tulee toimittaja. YläAnt
tila pyrki valtiotieteelliseen tiedekuntaan ja 
pääsi.

Keväällä 1982 vastaperustettuun MTV:n 
uutistoimitukseen etsittiin kesätoimittajia. 
Merja YläAnttila näki ilmoituksen kädestä 
käteen luennolla kiertäneestä lapusta. Hän 
päätti tarttua tilaisuuteen ja lähetti hake
muksen. Se kannatti, hänet valittiin.

–  Oli innostavaa olla kehittämässä uutis
toimitusta. Hitsauduimme tiiviiksi työyhtei
söksi. Meistä tuli perhe. Marja Mosander 
ja Leena Kaskela olivat minulle kuin vara
äitejä, Merja YläAnttila sanoo ääni tulvillaan 
lämpöä.

Kesätoimittajan työstä alkoi pitkä ura 
Maikkarilla. Mielenkiintoiset työtehtävät 
seurasivat toisiaan. Hän työskenteli ensin 
kulttuuritoimittajana, sitten politiikan toimit
tajana ja toimituspäällikkönä. 2001 hänestä 
tuli uutis ja ajankohtaisohjelmien vastaava 
päätoimittaja. Maikkarin uutistoiminta siirtyi 
Media Hub Helsinki yhtiöön 2015 ja YläAnt
tila nimitettiin toimitusjohtajaksi. Hän oli 
myös MTV:n toimitusjohtajan varahenkilö ja 
kuului pitkään päätoimittajien yhdistyksen 
johtoryhmään.

Kaksi vuotta sitten tuli yllättävä puhelu. 
Merja YläAnttilalta kysyttiin, olisiko hän ha
lukas osallistumaan Ylen toimitusjohtajaha
kuun. 

–  Tuumasin, että mikäpä ettei. Olimme 
Maikkarissa saaneet tilanteen seesteiseksi 
useiden kipeiden YTneuvottelukierrosten 
ja organisaatiomuutosten jälkeen. Ajattelin, 
että oli hyvä hetki siirtyä uusiin haasteisiin.

Yleä johtamaan

Merja YläAnttila valittiin toimitusjohtajaksi 
25 hakijan joukosta Ylen hallituksen yksimie
lisellä päätöksellä ja hän aloitti uudessa toi
messa syksyllä 2018. Aiemmin tehtävää on 
hoitanut vain yksi nainen. Hella Wuolijoki 
oli Ylen toimitusjohtaja 1940luvun lopulla.

Ylen toimitusjohtajana Merja YläAntti
la haluaa edistää hyvää yhteiskunnallista 
vuoropuhelua ja ymmärrystä toisistamme. 
Maailman mediamyllerryksessä ja suoratois
topalveluiden keskellä hän haluaa, että Yle 
pystyy tarjoamaan suomalaisia näkemyksiä 
maailman tapahtumista. Ylellä on YläAntti
lan mukaan tärkeä tehtävä suomalaisen kult
tuurin ylläpitäjänä ja edistäjänä.

Mitä Ylen toimitusjohtaja ajattelee saavu
tettavuudesta?

– Saavutettavuus on tärkeää. Meillä on 
vastuu huolehtia siitä, että palvelumme 
ovat kaikkien suomalaisten käytettävissä. 
Olemme jo tehneet paljon ja lisää pitää teh
dä. Toivon, että saavutettavuus käsitetään 
myös niin päin, että ohjelmiemme kautta 
niin sanotut erityisryhmät tulevat tutuiksi. 
Kun saavutettavuustarpeita tunnetaan, niitä 
pystytään ottamaan huomioon.

Mieleenpainuneita muistoja

Tarmokkaalta naiselta on riittänyt energi
aa muuhunkin kuin journalismiin. Hän on 
muun muassa ollut mukana perustamassa 
Naisten Pankkia ja istunut Pelastakaa Lapset 
ry:n hallituksessa vuosina 2011–2018. Kai
ken ohella YläAnttila on ehtinyt avioitua ja 
perustaa perheen. Hänestä tuli äiti vuonna 
1988.

Vapaaaikanaan Merja YläAnttila kertoo 
seuraavansa mielellään uutisia, katsovan
sa laadukasta draamaa ja kuuntelevansa 
musiikkia. Lukeminen kuuluu myös hänen 
rentoutumisrepertuaariinsa. Akkujen lataus
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paikkana toimii maaseudulla sijaitseva mök
ki saunoineen ja kylpypaljuineen.

Entä mitä tapahtumia on erityisesti jäänyt 
mieleen toimittajaajoilta?

–  Muistoja on paljon. Ihan ensimmäisiä 
isoja juttuja oli varmaan raportointi Puolasta 
paavin vierailusta. Käytetty tekniikka oli sil
loin hyvin erilaista. Muistan, miten piti aina 
soittaa keskuksen kautta ja tiedustella, ot
taako toimitus vastaan kaukopuhelun.  

– Toinen nyt mieleen nouseva muisto on 
vuodelta 1994, kun Estonia upposi. Illalle oli 
suunniteltu keskustelu EUkansanäänestyk
sestä. Nyt toimittaisiin varmasti toisin, mutta 
silloin ohjelma kaikesta huolimatta tehtiin. 
Pidimme aluksi hiljaisen hetken ja sitten vain 
oli ryhdyttävä töihin, vaikka mielessä myller
si järkyttävän uutispäivän jäljiltä, YläAnttila 
muistelee.

–  Joskus tunnen kaipausta, kun muiste
len toimittajaaikojani. Kupliva jännitys juuri 

Ylen kuvailu tulkattuja ohjelmia 

Y len kanavilla ja Areenassa esitetään 
kesäkaudella 2020 kuvailutulkattui

na seuraavat elokuvat. Suluissa ikäsuosi
tus.

Miekkailija (7)
Areena 28.6. ja TV1 28.6. ja 29.6.

Hymyilevä mies (7) 
Areena 1.7. ja TV2 1.7. ja 10.7. 

Miehiä ja poikia (7) 
Areena 10.8. ja TV1 16.8.

Nuoruustango (sallittu kaikenikäisille) 
Areena 30.8. ja TV1 30.8. ja 31.8.

Tyhjiö (12), Areena. 

Kääntöpiste (12), Areena.

Kuvailutulkkauksen saa tv:ssä päälle 
valitsemalla äänen kieleksi hollannin.

Kaikki Areenassa katsottavissa olevat 
kuvailutulkatut ohjelmat, sarjat ja elo
kuvat löytyvät osoitteesta areena.yle.fi/
tv/ohjelmat/301530.

ennen suoraa lähetystä on aivan erityinen. 
Siihen jää koukkuun.

Tällä hetkellä toimitusjohtaja YläAnttila 
tekee enimmäkseen etätöitä koronatilan
teen vuoksi. Työpiste on perheen oma
kotitalon toisessa kerroksessa. Valoisassa 
työhuoneessa Merja YläAnttila kertoo is
tuvansa mukavassa nojatuolissa ikkunan 
ääressä. Läppäri on pienellä pöydällä hänen 
edessään. Ikkunasta avautuu kaunis näkymä 
pihamaalle. Vihreyteen puhjenneet puut 
huojuvat hiljaa tuulessa.

Vielä viimeinen kysymys kiireiselle naisel
le: mitkä ovat toimitusjohtajan tavallisimmat 
etätyövaatteet?

Puhelimesta kuuluu naurahdus.
–  Yläosa on aina tiptop ja tukkakin kam

mattuna. Jalkoihini kyllä sitten sujautan 
useimmiten mukavat legginsit ja ystävän 
kutomat villasukat, joissa on keltaiset kärjet 
ja kantapäät.        
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Paritanssin ja 
samban pyörteissä
Musiikkilukioon tähtäävä 
Anna Oino ja opiskelija 
Minja Survonen harrastavat 
paritansseja. Entinen 
huippu-urheilija Jani 
Kallunki puolestaan on 
hurahtanut sambaan ja sen 
rumpurytmeihin. 

T E K S T I  Markus Tihumäki
K U V A T  Haastateltavat

J yväskylän yliopistossa tietotekniikkaa 
opiskeleva, syntymäsokea Minja Sur-

vonen, 21, on soittanut pianoa ja haitaria 
ja tottunut esiintymään laulaen. Hänelle 
musiikki on aina ollut tärkeä osa elämää ja 
osittain sitä kautta syntyi myös halu oppia 
tanssimaan.

– Kun olen esiintynyt muiden tanssiessa, 
olen haaveillut, että voisinpa itsekin olla 
tanssilattian puolella. Koska en ole koskaan 
nähnyt, tanssiminen ei ole kuitenkaan ollut 
itsestäänselvyys. Nyt en vaihtaisi sitä pois, 
hän sanoo.

Entinen maalipalloilija ja judoka Jani 
Kallunki, 44, sairastaa Leberin tautia. Van
taalainen Kallunki on moninkertainen ar
vokisamitalisti. Urheiluuransa ohessa hän 

on harrastanut teatteria ja kokeillut stand 
up komiikkaa. Kun jotain vielä puuttui, hän 
löysi vähän harvinaisemman harrastuksen.

Marraskuisena iltana vuonna 2017 hän 
pohdiskeli, mitä vielä elämässään tekisi. Hän 
näppäili sormilla pöydän pintaa ja keksi etsiä 
erilaisia rumpuryhmiä Googlen maailmasta. 

– Lopulta löysin sambakoulu Papagaion 
ja rummut, hierojana työskentelevä Kallunki 
kertoo.

Peruskoulunsa päättänyt heikkonäköinen 
Anna Oino, 15, on elänyt koko elämänsä 
kansanmusiikkipaikkakunnalla ja viettänyt 
kesät keskellä Kaustisen kansanmusiikkijuh
lia. Parketilla hän on tottunut liikkumaan jo 
nelivuotiaasta lähtien.

– Pari vuotta vanhempi veljeni ehti tanssia 
hetken ennen minua ja sitä kautta alunpe
rin lähdin tanssitunneille. Veli lopetti, mutta 
itselleni tanssi on jäänyt ja myös antanut 
paljon, kansantanssia Kaustisen nuorisoseu
rassa harrastanut Oino kertoo.

Näkövammaisuus voi 
haastaa, mutta ei ole este

Kaikki kolme ovat miettineet, miten nä
kövammaisuus vaikuttaa harrastamiseen, 
mutta se ei ole millään tavalla estänyt tans
simista.

– En syntymäsokeana ollut koskaan näh
nyt, miltä tanssiminen näyttää. Väkisinkin 
sen voisi kuvitella olla haastava lähtökohta, 
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Anna Oino treenivaatteissaan Kaustisen 
festivaaliareenan edustalla. 



18 5/2020

Minja Survonen sanoo. 
Kun siirrytään uuteen tanssiin tai ryh

mään, häntä jännittää, mutta samalla myös 
rohkeus kasvaa.

Tanssiharrastuksen hän löysi Suomen Pa
ralympiakomitean Valttiohjelman kautta 
lukioaikanaan.

– Kun aloitin tanssitunnit Turussa, liikkeen 
ja askelluksen ymmärtäminen tuntuivat vai
kealta. Totesin toisella tunnilla opettajalle, 
että ei tästä tule mitään. Opettaja kuitenkin 
vakuutti, ettei se haittaa ja jatkoin tanssi
mista. Ei aloittaessa tarvitsekaan heti osata 
kaikkea.

Käytännössä sokea, vain hahmoja erotta
va Jani Kallunki halusi heti sambaan tutus
tuessaan tuoda näkövammansa esiin, jottei 
mikään jäisi ainakaan sen takia epäselväksi.

– Vastaavalle ohjaajalle ilmoittautuessa 
kirjoitin näkövammaisuudestani ikään kuin 
varmistaakseni mahdollisuuteni. Sain vas
tauksen, että tervetuloa mukaan seuraaville 
rumpuharjoittelun tunneille ja siitä se lähti. 
Lähinnä avun tarve ilmenee opastukseen 
liittyvissä tilanteissa keikoilla ja karnevaali
kulkueissa.  

Hänen mukaansa Papagaiossa näkövam
maisuus on otettu loistavasti huomioon 
esimerkiksi esityksissä, joissa pillin käyttö on 
saanut uudenlaisen merkityksen. Ennen sitä 
vihelleltiin vain rytmissä ja ohjattiin käsin 
muutokset. 

– Nyt pilli ohjaa rytmin muutokset, Kallun
ki kertoo.

Vastasyntyneenä verenmyrkytyksen ja 
aivokalvontulehduksen seurauksena näkö
kenttäpuutoksia saanut Anna Oino on tottu
nut käyttämään jäljellä olevaa näkökykyään 
tehokkaasti. 

– Tanssiharrastuksessa näkö aiheuttaa 
haasteita lähinnä pimeillä käytävillä lavo
jen ulkopuolella. Toisinaan ohjaaja selittää 
haastavamman jutun sanallisesti tai menen 
katsomaan lähempää, mutta aina minut on 

Minja Survonen harrastaa 
west coast swingiä. 
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huomioitu tasavertaisena harrastajana siinä 
missä muutkin.

Tanssi tuo itsevarmuutta

Minja Survonen kertoo, että vaikka tanssi
harrastukseen kuuluu epävarmuuden het
kiä, saldo on kuitenkin selvästi plussan puo
lella.

– Olen jatkanut ja kaikesta epävarmuu
desta ylitse pääseminen on antanut valta
vasti liikeitsevarmuutta. Kun kyseessä on 
paritanssi, olen myös koko ajan kontaktissa 
toiseen ihmiseen ja vuorovaikutus tapahtuu 
myös liikkeen kautta. Tanssi ja sen sosiaali
nen ympäristö on monella tavalla kasvatta
nut minua, hän kertoo.

Anna Oinolle keskeisiä asioita tanssihar
rastuksessa ovat sosiaalisuus, kaverit ja keik
kamatkat. Musiikin ja liikkeen yhdistäminen 
kehittää myös tasapainoa ja koordinaatiota.

– Vuonna 2018 olimme Unkarissa kolmen 
kansallisuuden juhlissa unkarilaisten ja ka
zakstanilaisten kanssa, mikä oli hieno koke
mus. 

Jani Kallungille sambaharrastus on anta
nut paljon elämyksiä menestyksekkään ur
heiluuran jälkeen. Erityisen mielenkiintoista 
on ollut nähdä, millaista harjoittelu on, kun 

Tanssi ja sen 
sosiaalinen 

ympäristö on monella 
tavalla kasvattanut 
minua. - Minja Survonen

Jani Kallunki soittamassa merirosvoasussa 
rumpua sambakarnevaaleilla 2018.
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mukana on paljon erikuntoisia ja  eriikäisiä 
tanssijoita ja soittajia.

– Esityksissä kaikki toimivat samalla viival
la. Urheilussa näin ei ole, Kallunki sanoo.

Tanssiminen soveltuu kaikille

Tanssilajeja on lukematon määrä ja tanssin 
maailma on ehtymätön elämyslähde. 

Minja Survonen on kokeillut useita eri 
tansseja, mutta Kaarinasta Jyväskylään muu
tettuaan ja opiskelujen vastapainoksi tanssi
harrastusta etsiessään hän löysi juuri itsel
leen sopivan ryhmän west coast swingistä, 
vaikka ei alun alkaen pitänyt siitä ollenkaan. 

– Itselleni on tärkeää, että saan harrastaa 

tanssia huvikseni eikä minun tarvitse esiin
tyä, Survonen kertoo.

– Tanssi ei katso ikää. Jos musiikki ja liike 
innostavat, kannattaa ilman muuta kokeilla 
tanssia, Anna Oino kannustaa.

Kun Minja Survonen aikoinaan aloitti tans
siharrastuksensa, hän yritti löytää muita nä
kövammaisia tanssijoita ja kuulla harrastuk
sesta.

– Edelleen minua kiinnostaisi kuulla mui
den kokemuksia. Itselläni sokeana on haas
teita naisten hakuvuoroilla löytää sujuvasti 
tanssipartneri lavatansseissa muualta kuin 
pöytäseurasta. Olisiko esimerkiksi miestans
sijoita, joilla on kokemusta vastaavasta?    

Jani Kallunki (alarivissä vasemmalla vihreä hattu päässä) Coburgissa Saksassa samba-
festareilla 2019 sambakoulu Imperio do Papagaion bateria-ryhmän riveissä.
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Koronakoppi

Ak tivisti

T E K S T I  Olli Lehtinen

A vain ruksahtaa asuntoni ulkooven 
lukkoon ja ovi avataan. Kiiruhdan etei

seen. Tiedän saapujan olevan emäntä. Koro
nakopissani ei muita käy. Heilutan pitkäksi 
kasvanutta turkkiani ja nuolaisen. Emäntä 
taputtaa, mutta on vähän kireä. Ihmiset 
kauppamatkalla eivät ole osanneet pitää 
turvavälejä. Vingun myötäelävästi enkä ala 
hyppiä. Emäntä pyyhkäisee paidaltani ham
mastahnaa tai jotain kuolaa.  

Käyn kiinni kauppakassiin ja kannan keit
tiöön. Emäntä seuraa perässä. Hän alkaa 
availla pakkauksia, ja poistun häntä heiluen 
läppärin ääreen. Emäntä kutsuu syömään. 
Tassuttelen keittiöön ilmaa nuuhkien ja 
tuoksua kehuen. Emäntä on laittanut ruoan 
kuppiin. Puren lihaa kuin en olisi saanut ruo
kaa koko päivänä. Enkä olekaan. Haukahdan 
ja annan tassua. Emäntä nauraa ja taputtaa. 
Jälkiruoaksi nautimme munkkikahvit.  

Emäntä sanoo: Nyt lähdetään ulos! Ulisen 
innosta. Pukeudun ulkoilutamineisiin ja kipi
tän eteiseen odottamaan. Venyttelen jäykis
tyneitä koipiani. En ole käynyt vuorokauteen 
taivasalla. Ulkoilen emännän kanssa koronan 
aikaan kerran päivässä. On kova into kävellä 
lämpimässä kevätsäässä.  

Emäntä pukeutuu huokaillen. Minä pom
pin hissille. Tassuttelen emännän rinnalla ja 
siristelen silmiäni auringonpaisteessa. Ky
selen, mikä tuo on ja mitä tuolla tapahtuu. 
Laulavat linnut ovat kiinnostavia. 

– Meriharakka, emäntä sanoo. 
– Missä? Puussa vai? murahdan. 
– Ei kun maassa. 
– Niinpä. 
Yritän olla kiskomatta emäntää. Tekisi mie

li mennä nuuhkaisemaan muitakin. Emäntä 

kaartaa toiset ulkoilijat kaukaa ja suu supus
sa. 

Emännällä on iäkkäät isovanhemmat, joita 
hän auttaa päivittäin. Isovanhempien vuoksi 
emäntä ei halua minun tapaavan muita. Jos 
ulkoilen yksin keppeineni, voin saada tartun
nan. Minun tartuntani tarttuu emäntään ja 
emännästä riskiryhmään kuuluviin isovan
hempiin. 

– Täytyy lähteä, emäntä sanoo. Nuuhkin ja 
nuolaisen vielä kerran ja emäntä silittää. Ovi 
naksahtaa kiinni ja olen taas oman onneni 
nojassa. 

Tassuttelen lelulaatikolle. Näykkään mat
kaan puhuvan kännykän ja äänikirjanluku
laitteen. Hyppään sohvalle ja laitan äänikir
jan pyörimään.       

Olli Lehtinen haluaisi toimia tiukoissa paikois-
sa kuin labradori.
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Aikuisten 
lelulaatikolla 
T E K S T I  nimim. Solisti
K U V A  Selin Aydogan / Shutterstock.com

Seksuaalisuus on osa jokaista 
ihmistä, ja yksi tapa toteuttaa 
seksuaalisuuttaan ovat kumppanin 
kanssa tai yksin käytettävät 
seksivälineet. Näkövammainen 
joutuu hankintoja 
suunnitellessaan miettimään 
saavutettavuusnäkökohtia aivan 
kuten ruoan verkkokauppaa 
valitessaan. 

S eksuaalisuus voi olla monelle hyvin 
henkilökohtainen ja herkkäkin aihe. Ei 

ehkä tunnu luontevimmalta istahtaa avus
tajan kanssa keittiön pöydän ääreen sek
sikauppojen nettisivuja katselemaan tai 
näyttää huomaamattomassa paketissa eilen 
saapunutta välinettä kysyäkseen, miten se 
laitetaan päälle. Voi myös olla kiusallista soit
taa vapaaehtoiselle Be My Eyes sovelluksel
la kysyäkseen, palaako lelussa yksi, kaksi vai 
kolme akun tason ilmaisevaa valoa.

Etenkin sooloseksin harrastaminen on vie
lä nykyäänkin monelle pimeä salaisuus, eikä 

siitä välttämättä halua puhua kenellekään. 
Internet on pullollaan verkkokauppoja, 

joista erilaisia aikuisten leluja voi ostaa. Täl
laisia ovat muun muassa kaalimato.com, 
hotlips.fi, sinful.fi ja huippukiva.fi. Verkko
kauppojen pulmallisuus on siinä, ettei nä
kemättä voi ihan tarkalleen tietää, mitä on 
ostamassa. Kuvien ohella sanalliset tuoteku
vaukset kyllä yleensä löytyvät myös, mutta 
ne saattavat olla aika niukkoja. Erilaisista 
testiryhmien raporteista saa kuitenkin usein 
melko hyvän kuvan tuotteen ominaisuuksis
ta. Asiakaspalvelu auttaa mielellään pulmati
lanteissa, mutta useinkaan he eivät osaa ker
toa esimerkiksi sitä, onko jonkin älyvälineen 
käyttämiseen tarkoitettu sovellus saavutet
tava ruudunlukuohjelmalla vai ei.

Ladattavat lelut 

Värinälaitteita löytyy joka lähtöön molem
mille sukupuolille. Nykyään ne ladataan 
USBportista magneettisella latauskaape
lilla, ne ovat vesitiiviitä ja niissä on toinen 
toistaan mielenkiintoisempia ohjelmia. 
Seksivälineiden materiaalit vaihtelevat ko
vamuovista ja jopa lasista aidontuntuiseen 
cyber skin tekoihoon.

Yleensä motorisoiduissa seksilaitteissa 
on selkeät, helposti löydettävät painikkeet. 
Monissa on näppäinlukko, joka aktivoidaan 
painamalla samanaikaisesti kahta painiketta. 
Tämä on hyvä ominaisuus vaikkapa matkus
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tettaessa: ei tarvitse kehitellä tarinoita erityi
sen tehokkaasta sähköhammasharjasta, jos 
käsilaukusta alkaisi äkkiä kuulua epäilyttävää 
hurinaa.  

Monissa värinälaitteissa akun taso ilmais
taan LEDvaloilla. Jos ei näe edes valoa, voi 
olla mahdotonta tietää, paljonko omassa 
lelussa on virtaa. Kun laitteessa kerran on 
jo valmiiksi värinämoottori, ei luulisi olevan 
suurikaan ongelma ohjelmoida niihin toi
minto, joka 14 värinällä ilmaisisi akun tason 
käynnistettäessä, sekä silloin, kun latauskaa
peli kiinnitetään.

Jos laatikosta löytyy useampi ladattava 
laite, voi myös olla hyvä idea merkitä jolla
kin tavalla eri niiden latauskaapelit, koska ne 
ovat usein aika samannäköisiä, mutta toisen 
laitteen kaapelilla ei silti välttämättä voi la
data toista.

Älylelut 

Älypuhelin voi tuoda seksielämään myös 
mielenkiintoista maustetta. Saatavilla on eri
laisia älypuhelimeen Bluetoothyhteydellä 
kytkettäviä laitteita, jotka voivat väristä esi
merkiksi Spotifysovelluksesta soivan musii
kin bassolinjan mukaan. Jotkin sovellukset 
mahdollistavat jopa sen, että toisessa kau
pungissa  tai vaikka toisella puolella maa
palloa oleva kumppani voi osallistua leikkiin 
ohjailemalla laitteen värinäohjelmia omalla 
puhelimellaan.

Älypuhelinsovellukset ovat usein eng
lanninkielisiä eikä niiden toimivuutta pää
se kunnolla testaamaan, ellei ensin hanki 
jotakin välinettä. Useat Suomessa markki
noilla olevat älylelut toimivat WeConne
ctsovelluksella, joka on ainakin iPhonen 
VoiceOverruudunlukuohjelmalla melko 
helppokäyttöinen. Jopa Touchmodesta, 
eli kosketuksella värinän käynnistämisestä 
pääsee nauttimaan, jos kosketusmoodin ak
tivoituaan poistaa VoiceOverin väliaikaisesti 

käytöstä. WeConnectsovelluksen kanssa 
käytettäväksi on saatavilla leluja niin yksi
nään käytettäväksi kuin pariskunnillekin. 

Magic Motion on sovellus, joka on tarkoi
tettu naisille suunnitellun Flamingokuulan 
kanssa käytettäväksi. Myös tämä sovellus on 
jollakin tavalla käytettävissä VoiceOverilla, 
mutta sen opettelu vaatii enemmän kärsi
vällisyyttä kuin WeConnectsovelluksen 
opettelu. Hyvänä puolena Magic Motionissa 
on lantionpohjan lihasten treenaamiseen 
tarkoitettu, tosin englanninkielinen, tree
nausohjelma. 

Onneksi älylelut toimivat ilman sovellusta
kin, joten niitä voi käyttää, vaikka ei haluaisi
kaan ruveta muodostelemaan Bluetoothyh
teyksiä tai luomaan omia värinäohjelmia. 

Seksuaalisuus on tärkeä osa elämää. Ko
keilunhalu ja avoin mieli lienevät parhaat 
välineet löytää itselle sopivimmat välineet 
ja tavat toteuttaa itseään myös tällä elämän
alueella. Apua voi halutessaan saada myös 
esimerkiksi seksuaaliterapeutilta tai Seta ry:n 
neuvontapalvelusta.       

Kirjoittaja on syntymäsokea, teknologiasta 
kiinnostunut heteronainen,  jonka mielestä 
seksuaalisuus kuuluu kaikille. 

Useinkaan 
asiakaspalvelu ei 

osaa kertoa esimerkiksi, 
onko jonkin laitteen 
käyttämiseen tarkoitettu 
sovellus saavutettava 
ruudunlukuohjelmalla vai 
ei.
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Ilmoitukset

Oikaisu

Väärä osoite

Airut 4:n Kiikarissapalstan ju
tussa ”WebboxDaisysoitti
men videooppaat nyt You
Tubessa” oli valitettavasti 
väärä osoite. Oikea osoite on 
www.nkl.fi/fi/kayttoohjeet. 
Väärä osoite oli painetussa 
lehdessä, Daisyversiossa ja 
pistelehdessä. Verkkoon ja 
Luetukseen virhe ehdittiin 
korjata. Pahoittelemme! 

Henkilökohtaista

Marjatta Salmi on poissa

Musiikin maisteri Marjatta Ka
tariina Salmi menehtyi pitkä
aikaiseeen sairauteen 77vuo
tiaana Helsingissä 23.1.2020. 
Katariina on haudattu suku
hautaan Perttelissä. 

Suruviestin välitti Annikki 
Peltonen.

Kokoukset

Näkövammaiset 
Käsityöntekijät ry:n 
vuosikokous 2020

Näkövammaiset Käsityönte
kijät ry:n vuosikokous on siir
retty pidettäväksi lauantaina 
4.7.2020 klo 14.00 Vantaalla. 
Paikka: Ruusupaviljonki, Kisa

tie 21, 01450 Vantaa. 
Kokouksessa on etäosallis

tumismahdollisuus. Pyydäm
me ilmoittautumisia sekä ko
koustarjoilujen että etäyhtey
dellä osallistuvien vuoksi 
29.6.2020 mennessä toimis
tolle, joko puhelimitse 
044 534 0042 tai sähköpostil
la nakovammaiset@kasityon
tekijat.fi  

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 
Kokouksessa valitaan yhdis
tyksen puheenjohtaja vuosi
kokousten väliseksi toiminta
vuodeksi ja 3 hallituksen var
sinaista jäsentä kahdeksi toi
mintavuodeksi sekä 3 varajä
sentä toimintavuodeksi. Ko
kouksessa valitaan valtuuston 
jäsen Näkövammaisten liitto 
ry:n valtuustoon seuraavaksi 
toimintakaudeksi 2020 – 
2024 ja valtuuston varajäsen.

Yhdistyksen sääntöjen mu
kaan on mahdollisuus käyt
tää asiamiestä vuosikokouk
sessa. Varsinainen jäsen saa 
käyttää äänioikeuttaan yh
distyksen kokouksessa asia
miehen välityksellä. Asiamie
hen on oltava yhdistyksen 
varsinainen jäsen ja hänen on 
esitettävä päivätty valtakirja. 
Valtuutus koskee yhtä ko
kousta eikä valtakirjaa voi siir
tää. Asiamiehellä voi olla vain 
yksi valtakirja.

Tervetuloa!
Hallitus

Suomen Sokeat ry:n 
kokouskutsu 

Suomen Sokeat ry:n sääntö
määräinen vuosikokous pide
tään sunnuntaina kesäkuun 
28. päivänä 2020 kello 13 
Tampereen Seudun Näkö
vammaiset ry:n kerhohuo
neessa Kuninkaankatu 8 A, 
Tampere. Kokouksessa käsi
tellään yhdistyksen sääntö
jen § 10 määräämät asiat. Ko
kousmateriaalin voi tilata pis
tekirjoituksella, äänitteenä tai 
sähköisesti sihteeri Tytti Kul
hiaTarvaiselta: Kukkolankatu 
21 B 10, 33400 Tampere, p. 
040 723 7071, tytti.kulhia@
luukku.com. Yhdistys tarjoaa 
kahvin tai teen pienen suo
laisen kera ennen kokousta 
kello 12.30 sekä pullakahvit 
tai teet kokouksen jälkeen. 
Tarjoiluun osallistuminen 
edellyttää ilmoittautumista 
sihteerille puhelimitse tai 
sähköpostitse 24.6. mennes
sä. Ilmoittautumisen yhtey
dessä on syytä mainita mah
dollisesta ruokaaineallergi
asta ja haluaako nauttia kah
vin vai teen.

Yhdistys korvaa jäsentensä 
kokousmatkakuluista 40 eu
roa ylittävän osan kuitteja 
vastaan, halvinta matkustus
tapaa käyttäen. 

Tervetuloa!
Hallitus

https://www.nkl.fi/fi/kayttoohjeet
mailto:nakovammaiset%40kasityontekijat.fi?subject=
mailto:nakovammaiset%40kasityontekijat.fi?subject=
mailto:tytti.kulhia%40luukku.com?subject=
mailto:tytti.kulhia%40luukku.com?subject=
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Keski-Suomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 

pidetään  maanantai 
na 7.9.2020 kello 15.30 alkaen 
lounasravintola Mirkassa, Ta
pionkatu 4, Jyväskylä. Ko
kouksessa käsitellään yhdis
tyksen sääntöjen kevätkoko
ukselle määräämät asiat sekä 
sääntömuutos valtakirjaää
nestyksestä. Mikäli kokous 
joudutaan siirtämään koro
naepidemian vuoksi, ilmoi
tamme tästä äänilehti Sent
terissä. Tarkemmat tiedot ää
nilehti Sentterissä ja kokous
kutsussa. 

Tervetuloa! 
Hallitus 

Tapahtumat 

Elämyksiä eläinten 
keskellä

Jos ei huhtikuussa, niin ehkä 
sitten syyskuussa. Näkövam
maisten liiton nuoret lähtevät 
savisten peltojen keskelle 
Kanniston kotieläintilalle Loi
maalle. Nooan arkki aukeaa 
perjantaina 4.9. ja sulkeu
tuu sunnuntaina 6.9.2020. Ti
lalla on yli 200 eläintä, kaikil
le tuttujen hevosten, lampai
den, porsaiden ja pupujen li
säksi mukana on alpakoita, 
poroja ja jopa seepra. Karvai
sia ystäviä on kuin Nooan ar

kissa ja tämä myös näkyy oh
jelmassamme, esimerkiksi 
hevosajeluna. Säiden sallies
sa tulemme viettämään pal
jon aikaa ulkona. Olemme ai
noa porukka tuolloin tilal
la, eli saamme tarvittavaa väl
jyyttä koronaa ajatellen. Li
säksi tilalta luvattiin puhdis
taa hyvin paikat ennen 
tuloamme. Eikä leiri ole mi
tään ilman kunnon saunaa. 
Oletko koskaan saunonut ol
kisavusaunassa? Olkisavusau
na on jo yksin riittävä syy läh
teä mukaan kanssamme Loi
maalle.

 Ilmoittautumiset leirille on 
tehtävä 2.8.2020 mennessä 
liiton  nuorisotoiminnan si
vuilta (www.nkl.fi/fi/nuoret) 
löytyvän lomakkeen kautta. 
Viikonloppu on  tarkoitettu 
kaikille näkövammaisille 12 – 
30vuotiaille nuorille ympäri 
Suomea. Osanottomaksu on 
85 € hengeltä. Omavastuu si
sältää ohjelman,  majoituk
sen, ruokailut, matkat ja hy
vän fiiliksen pitkäksi ai
kaa. Nuorisotoimen suunnit
telija Teemu Ruohonen antaa 
mielellään lisätietoa viikon
vaihteesta joko puhelimitse 
050 596 5022 tai sähköpostit
se teemu.ruohonen@nkl.fi.

Tervetuloa mukaan!
NKL Nuorisotoimi 

Nuorisotoimen 
kesäkiertue

 Kesäleiri jouduttiin valitetta

vasti perumaan, mutta on
neksi kokonaan ilman aktivi
teetteja ei tarvitse kesällä
kään olla. NKL:n nuorisotoimi 
suuntaa heinäkuun lopulla 
Lahteen, Vantaalle ja Jyväs
kylään kesäkiertueelle. Jokai
nen päivä alkaa yhteisellä ak
tiviteetilla, jonka jälkeen 
olemme ansainneet maitta
van aterian. Loppuun jää hy
vää aikaa puistopiknikille ja 
yhteiselle ajanvietolle. Kau
pungeissa yhteinen ohjel
mamme jää kello 11 ja kello 
18 väliin. Tämän päälle täytyy 
laskea vielä mahdollinen 
matkustamiseen kuluva aika.  

Tiistaina 28.7. vietämme 
päivän Pajulahdessa. Pajulah
ti sijaitsee lähellä Lahtea. Voit 
valita ohjelmaksi yläköysi
radan tai minigolfin. Keski
viikkona 29.7. päivämme ku
luu ajokokeilussa. Autokou
lusta tulee autokoulun opet
taja antamaan meille maisti
aisia autolla ajamisesta. Alue 
on suljettu, joten myös 12 
vuotiaat pääsevät auton rat
tiin. Fyysisesti olemme Kor
sossa, eli Vantaalla. Päivässä 
tehdään yhteistyötä Vantaan 
Näkövammaisten kans
sa. Perjantaina 31.7. vietäm
me kesäisen päivän Jyväsky
lässä. Voit valita ohjelmaksi 
joko melonnan tai tan
demajelun. Perjantain yh
teistyökumppani on Kes
kiSuomen Näkövammaiset. 

Tapahtumat ovat tarkoitet
tu kaikille 1230vuotiaille nä

http://www.nkl.fi/fi/nuoret
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Aineiston aikataulu 

Airut  6/2020 i lmes
tyy 31.8. Ilmoitukset 
11. 8 . 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.

kövammaislle nuorille. Ilmoit
tautuminen päiviin tapahtuu 
nuorisotoimen sivuilta (www.
nkl.fi/fi/nuoret) löytyvän il
moittautumislomakkeen 
kautta 15.7. mennessä. Jokai
seen päivään ilmoittaudu
taan erikseen. Yksittäisen 
päivän hinta on 15 €. Joka 
maksetaan tapahtuman aika
na joko käteisenä tai pankki
kortilla Teemulle. Hinta sisäl
tää aktiviteetit, ruuat ja mat
kat. Nuoria päivään otetaan 
maksimissaan 15 ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjär
jestyksessä. Lisätietoja antaa 
mielellään Teemu Ruohonen 
sähköisesti  teemu.ruoho
nen@nkl.fi  tai puhelimella 
050 596 5022.

Tervetuloa mukaan kesä
kiertueelle!

NKL nuorisotoimi

My ydään - ostetaan

Myynnissä puhuva 
verenpainemittari

Voi esittää tarjouksia. Hyvä
kuntoinen ja ehjä. Myydään 
tarpeettomana. 

p. 050 342 1740 / Jari Raja
mäki

Avustuspalvelua Espoossa 
ja Vantaalla

Etsitkö avustajaa tai töitä 
avustajana? Vai onko sinulla 
jo avustussuhde? Espoolai
nen Karunpalvelut toimii 
työnantajana avustajille ja 
tarjoaa avustuspalvelua nä
kö tai liikuntarajoitteisille Es
poon ja Vantaan kaupungeis
sa. 

Jos etsit avustajaa tai avus
tajan töitä, ota yhteyttä mei
hin. Yritykseemme liittymi
nen on kannattavaa myös jo 
voimassaolevassa avustus
suhteessa. Pystymme tarjoa
maan avustajalle lisää töitä ja 
avustettavalle toisen avusta
jan loma ja sairaustapauksis
sa. Tilatessasi avustajan meil
tä heinäkuun loppuun men
nessä saat jopa 100 euron 
lahjakortin Sryhmän kaup
paan tai haluamaasi liikkee
seen. Avustuksen tuntimää
rä vaikuttaa lahjakortin suu
ruuteen. Karunpalveluissa 
avustajasuhteessa työskente
levän avustajan tuntipalkka 
on normaalityöaikana 11,40 
€. Karunpalvelut maksaa 
avustajalle ilta ja viikonlop
pulisät.

Lisä ja yhteystiedot:
Karunpalvelut
www.karun.fi
+358 40 037 5600
info@karun.fi

Liiton nettisivujen 
lyhytosoitteet muuttuivat

Näkövammaisten liiton 
verkkosivuilla on niin sanot
tuja lyhytosoitteita, joilla 
pääsee suosituimmille si
vuille ilman monimutkaista 
osoitepolkua, esim. www.
nkl.fi/luetus . Uusien verk
kosivujen myötä lyhytosoit
teisiin lisättiin tunnus /fi. 
Osoitteet ovat siis nykyisin 
muotoa www.nkl.fi/fi/luetus 

http://www.nkl.fi/fi/nuoret
http://www.nkl.fi/fi/nuoret
mailto:teemu.ruohonen@nkl.fi
mailto:teemu.ruohonen@nkl.fi
http://www.karun.fi
mailto:info@karun.fi


Takakansi

Käytätkö näkövammaismerkkiä? 
Vastaa kyselyyn! 
Käytätkö näkövammaismerkkiä? Miksi tai miksi et?  
Millaisia hyötyjä olet merkkiä käyttäessäsi huomannut?  
Käyttäisitkö merkkiä, jos se olisi erilainen?
 
Kartoitamme yhdessä FSS:n eli Förbundet Finlands Svenska Synskadaden kanssa  
näkövammaismerkin käyttöä sekä syitä s
en käytölle ja käyttämättömyydelle. Kysely on  
tarkoitettu näkövammaisille ihmisille, ja siihen voi vastata anonyymisti. Vastauksia kerätään 
27.9.2020 asti.
 
Kyselyyn voi vastata sähköisellä kyselylomakkeella suomeksi tai ruotsiksi:
webropol.com/s/nakovammaismerkki2020
webropol.com/s/synskademarket2020
 
Jos vastaaminen sähköisellä lomakkeella ei ole mahdollista, voit vastata myös sähköpostitse 
(heidi.harma@nkl.fi) tai puhelimitse: järjestöassistentti Kaisamaria Alanen ottaa puheluita 
vastaan 3.8.–23.9.2020 ma–pe klo 9–11 numerossa 09 3960 4666.
 
Jos vastaat sähköpostitse tai puhelimitse, vastaathan näihin kysymyksiin:
• Oletko sokea vai heikkonäköinen?
• Minkä ikäinen olet?
• Käytätkö näkövammaismerkkiä? Valitse parhaiten sopiva vaihtoehto: käytän säännöllisesti, 
käytän toisinaan, en käytä, en tiedä mikä on näkövammaismerkki.
• Jos käytät näkövammaismerkkiä, kerro miksi käytät merkkiä. Voit esimerkiksi kertoa, mitä 
hyötyä merkistä on sinulle ollut ja millaisissa tilanteissa siitä on ollut apua.
• Jos et käytä näkövammaismerkkiä, kerro, miksi et käytä merkkiä. Voit myös kertoa, minkä 
asian tulisi muuttua tai millainen merkin tulisi olla, jotta käyttäisit merkkiä.

Jos vastasit edellä olevaan avokysymykseen, saako vastaustasi käyttää Näkövammaisten 
liiton viestinnässä? Vastauksen oheen voidaan lisätä tieto vastaajan iästä ja  
näkövammasta. Vastaa joko "vastaustani saa käyttää" tai "vastaustani ei saa käyttää".
 
Lisätietoja: viestinta@nkl.fi
 
Vastauksia voidaan käyttää Näkövammaisten liiton ja FSS:n viestinnässä ja  
vaikuttamistyössä. Lämmin kiitos vastauksista!
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