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s. 10  Opaskoirakoulun päällikkönä 
keväällä aloittanut Vesa Väkeväinen on 
auttanut maailmaan tämänkin palleron.

http://www.nkl.fi/airut
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Pääkirjoitus

T E K S T I  Jutta Saanila, Minun näköinen mieli -hankkeen koordinaattori

Mielen lihaksia harjoittamaan!
M itä jos Suomen näkövammaiset ovat

kin selviytymisen edelläkävijöitä? 
Jos näkemisen vaikeus ja kaikki sen ohessa 
tulevat hankaluudet luovatkin alustan uu
delle elämänasenteelle? Sen kanssa ei selviä 
pelkästään vaikeista ajoista, vaan voi kasvaa 
ihmisenä ja saada merkityksen tunteen jo
kaiseen päivään. Tämän vision juuret ovat 
Pohjanmaalla, jossa Minun näköinen mieli 
hankkeen ensimmäinen hakemus syntyi. 
Se lähti kehkeytymään puhelinringeissä ke
väällä, kun kielen kannat vapautettiin pie
nissä viiden hengen ryhmissä eikä kaihdettu 
mitään aihetta.

Kaikki perustuu luottamukseen. Jos luotat 
itseesi, niin luotat toisiin ja elämä kukoistaa. 
Kaikissa valmennuksissa ja puhelinringeissä 
saa puhua luottamuksellisessa ilmapiirissä 
ja tulee kuulluksi sellaisena kuin on. Ideana 
on luoda yhteinen, kuvitteellinen pata, jon
ne kukin osallistuja viskoo sitä, mitä hänellä 
on: kokemuksia, tunteita ja toiveita. Yhdessä 
hämmennämme ja hämmennymme synty

neestä padasta. Vaikka olisimme täyttäneet 
sitä raskailla ajatuksilla ja sietämättömillä 
tunteilla, voi syntyä uusi ja tuore alku, kulle
kin omanlainen. 

Ohjaaja tuo pataan mausteita. Pippurina 
ja suolana toimivat läsnäolon tilaan tuovat 
harjoitteet. Myötätunto itseä kohtaan, kehon 
kuuntelun taito ja ajatusten havainnointi 
ovat tietoisuustaitoja. Tapahtui ulkoisesti 
mitä vaan, ihminen voi itse päättää, miten 
siihen suhtautuu. Vaikkei mieltänsä koskaan 
saa täysin hallintaan, niin sisäisiä näkymät
tömiä lihaksiaan harjoittamalla löytää jotain 
sellaista, jonka varassa voi nauttia onnelli
sesta ja merkittävästä elämästä.

Padat kutsuvat hämmentelijöitä. Ilmoit
taudu minulle syksyllä alkaviin puhelinrin
keihin ja eri paikkakuntien patavalmennuk
siin.         

Minun näköinen mieli -hankkeeseen voi 
ilmoittautua: jutta.saanila@nkl.fi, p.09 3960 
4088. 

mailto:jutta.saanila%40nkl.fi?subject=
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SAAVUTETTAVA 
KORONASOVELLUS TEKEILLÄ
Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua 
tehostava mobiilisovellus on tulossa käyt
töön syyskuussa 2020. Vapaaehtoisen so
velluksen avulla ihminen voi itse vaikuttaa 
koronaviruksen leviämisen estämiseen ja 
suojella omaa ja läheistensä terveyttä.

Sovelluksen avulla altistuneet pystytään 
tavoittamaan nopeammin ja kattavammin. 
Sen käyttäjä voi saada tiedon mahdollisesta 
altistumisestaan koronavirukselle ja tietoa 
siitä, miten hänen tulisi toimia. Lisäksi so
velluksen käyttäjä voi anonyymisti ilmoittaa 
omasta tartunnastaan muille. 

Koronasovelluksen toteutuksessa on 
huomioitu WCAGstandardin osalta väri
kontrastit, kokovaatimukset ja käytettävyys 
ruudunlukijan avulla. Sovellus tukee ruudun
suurennusta ja dynaamisia tekstikokoja. 

Kun koronasovellus on saatavilla, 
siitä uutisoidaan liiton verkkosivuilla. 
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PÄ I V YR I
syyskuu

25.–26.9.

 

Liiton valtuuston kevätkokous Suomessa ei ole tehty selvää valintaa, 
halutaanko vammaiset työhön vai pois 

työmarkkinoilta.

Liikuntavammainen 
Anni Kyröläinen Yle.fi 10.7.
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SARI LOIJAKSESTA 
SOSIAALINEUVOS
Näkövammaisten liiton puheenjohtaja 
Sari Loijakselle on kesäkuussa myön
netty sosiaalineuvoksen arvonimi.

Sari Loijas on tehnyt monipuolisen 
työ uran vammaisten henkilöiden yh
teiskunnallisen aseman parantamiseksi 
valtionhallinnossa ja järjestöjen joh
totehtävissä. Hän on toiminut muun 
muassa sosiaali ja terveysministeriössä 
neuvottelevana virkamiehenä ja Valta
kunnallisen vammaisneuvoston pääsih
teerinä sekä osallistunut lainsäädännön 
valmistelutyöhön ja lakien soveltamisen 
ohjaukseen.

Näkövammaisten liiton puheenjohta
jaksi Loijas valittiin vuonna 2016.
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UIMALAKKI 
NÄKÖVAMMAISMERKILLÄ
Oletko innokas uimari? Näkövammais
merkillä varustettu silikoninen uimalakki 
auttaa viestimään, että et välttämättä 
näe muita uimareita ja he voivat varoa 
sinua.

Sinisen uimalakin molemmilla puolilla 
on valkoisella painettu näkövammais
merkki. Isokokoinen merkki näkyy hyvin 
sekä avovesissä että uimahallin radalla.

Jos haluat pidentää uimalakin ikää, ri
pottele sille käytön jälkeen hiukan talk
kia. 

www.aviris.fi  
Yksi koko käy kaikille, hinta 18,50 e.

http://www.aviris.fi
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NETFLIX-SOVELLUKSEEN MAHDOLLISUUS 
SÄÄTÄÄ VIDEON NOPEUTTA
Netflix päivittää Androidsovellusta uudella toiminnolla, 
jolla voi hidastaa tai nopeuttaa videon toistoa. Valittavia 
nopeuksia on rajallinen määrä ja käyttäjän pitää myös 
erikseen valita normaalista poikkeava nopeus joka kerta 
erikseen. Edellinen valinta ei siis jää voimaan uutta video
ta katsottaessa.

Nopeuden säätämisestä on hyötyä esimerkiksi silloin, 
kun ohjelmia katsotaan tekstityksen kanssa tai jos katso
jalla on kuulo tai näköongelmia. Netflixin mukaan monet 
näkövammaiset haluavat myös kuunnella sisältöjä nor
maalia nopeammin.

Netflix ei ole antanut tarkkaa aikataulua päivityksen 
jakelulle.

K U V A :  N E T F L I X

NÄKÖVAMMAISMERKKI  
VAI EI?
Käytätkö näkövammaismerkkiä? Miksi tai 
miksi et? Millaisia hyötyjä olet merkkiä 
käyttäessäsi huomannut? Käyttäisitkö 
merkkiä, jos se olisi erilainen?

Näkövammaisten liitto kartoittaa yhdes
sä Förbundet Finlands Svenska Synskada
den kanssa näkövammaismerkin käyttöä 
sekä syitä sen käytölle tai käyttämättö
myydelle. Kyselyyn voi vastata anonyy
misti. Vastauksia kerätään 27. syyskuuta 
asti.

Kyselyyn voi vastata sähköisellä ky
selylomakkeella suomeksi tai ruotsiksi 
osoitteessa webropol.com/s/nakovam
maismerkki2020 tai webropol.com/s/
synskademarket2020, sähköpostitse heidi.
harma@nkl.fi tai puhelimitse: järjestöassis
tentti Kaisamaria Alanen, p. 09 3960 4666 
(23.9. saakka ma–pe klo 9–11).
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Pengersalin palvelutoiminta 
muuttaa Iirikseen
T E K S T I  Marianne Tenhami      K U V A  Kirsi Kariluoto

H elsingin ja Uudenmaan Näkövam
maisten Pengerkadulla pyörinyt pal

velutoiminta muuttaa palvelu ja toiminta
keskus Iirikseen syyskuun alussa. Toiminta 
säilyy ennallaan.

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 
(HUN) on järjestänyt Helsingin Sokeainta
loSäätiön Pengersalilla iltapäivätoimintaa 
näkövammaisille jäsenilleen erilaisten luen
tojen, soppapäivien, pelailun ja hauskan yh
dessä tekemisen merkeissä. Pengersalilla on 
voinut käydä luetuttamassa postin ja sieltä 
on saanut apua kaavakkeiden täyttämiseen. 
Henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta hen
kilökohtaiseen avustajaan, on tarjottu lyhyt
kestoista avustajaapua. Vuosina 2013–2016 
Pengersalilla toimi Näkyilläänhanke.

Syyskuussa palvelutoiminta sai uuden 
kodin palvelu ja toimintakeskus Iiriksessä. 
HUN:n toiminnanjohtajan Heikki Majavan 
mukaan Pengersalin tilat eivät ole täysin 
esteettömät: pyörätuolilla tilaan ei pääse 
helposti ja sähköpyörätuolilla sinne on mah
doton päästä. 

Tiloissa on ollut sisäilma ja ilmanvaih
toongelmia, jotka ovat vaikeuttaneet toi
mintaa ja aiheuttaneet ylimääräisiä kustan
nuksia. Palvelutoimintaa on järjestetty myös 
Hyvinkäällä, Porvoossa, Lohjalla ja Hyrylässä. 

– Olemme todenneet käyttöasteen Pen
gersalilla jääneen varsin pieneksi. Nykyises
sä tilanteessa meidän on tehtävä kustan
nussäästöjä ja pohdittava, miten toiminnot 
järjestetään mahdollisimman tehokkaasti ja 
järkevästi, Majava perustelee.

Muutosta huolimatta palvelutoiminta säi
lyy ennallaan. Iltapäivätoimintaa järjestetään 

edelleen kahtena päivänä viikossa. Suurin 
osa kävijöistä tulee ympäri pääkaupunkiseu
tua. 

– Iirikseen pääsee kuljetuspalvelulla yhtä 
hyvin kuin Kallion Pengerkadulle. Tervetuloa 
mukaan! Samalla voi hoitaa muitakin asioita
si Iiriksessä, muun muassa ratkoa tietotekni
siä ongelmia HUNin ICTtuen työntekijöiden 
kanssa, Majava rohkaisee. 

Muutto tehostaa henkilöstön käyttöä, 
koska Iiriksessä voidaan paremmin jakaa 
tehtäviä henkilöstön kesken. Iiriksen tiloja 
voidaan hyödyntää erilaisten ryhmien tar
peisiin ja tilanteisiin.

– Iltapäivätoiminnan soppapäivät sujuvat 
nyt kivuttomammin, koska ne voidaan jär
jestää yhteistyössä Iiriksen Antellravintolan 
kanssa, eikä henkilökuntaa ja vapaaehtoisia 
avustajia tarvita sopan keittämiseen, Majava 
valottaa. 

Kustannussäästöjäkin tulee.
– Tulevaisuuden STEAavustuksista emme 

tiedä. Iirikseen muutolla voimme paremmin 
turvata palvelutoiminnan. Ymmärrämme 
hyvin, että Pengersalilla on ihmisille paljon 
tunnearvoa. Uskon sinnekin tulevan uusia 
toimintamuotoja, vaikka me hunnilaiset Ii
rikseen muutimmekin, Majava sanoo.     
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Birgitta Blokland: 
Ei unohdeta 
heikkonäköisiä
T E K S T I  Raisa Ticklén    K U V A T  Juha Tuomi ja Birgitta Blokland

Lokakuussa Näkövammaisten liitto järjestää yhteistyössä Euroopan 
Sokeiden Unionin (EBU) kanssa heikkonäköisyystapahtuman, jonka 
puhujana kuullaan ruotsalaislähtöistä Birgitta Bloklandia. 

T apahtumassa keskitytään yhden päi
vän ajan heikkonäköisiin ja heidän 

asemaansa, tarpeisiinsa ja kokemuksiinsa 
Suomessa. EBU Low Vision hankkeen tavoit
teena on muodostaa verkosto, joka edistäisi 
heikkonäköisille keskeisiä asioita ja tukisi 
näkövammaisjärjestöjä tekemään vahvem
paa vaikuttamistyötä ja monipuolisempaa 
viestintää heikkonäköisyyteen liittyvissä 
asioissa.

EBU aloitti heikkonäköisyyshankkeiden 
sarjan 2013. Tähän mennessä on tehty tut
kimus palveluiden saatavuudesta heikkonä
köisille henkilöille EBU:n jäsenmaissa, luotu 
palveluille standardit ja työkalupakki niiden 
saavuttamiseksi, tehty video heikkonäköisil
le suunnattujen palveluiden edistämiseksi, 
ja järjestetty ensimmäinen EBU:n heikkonä
köisyyteen keskittyvä konferenssi vuonna 
2018 Sloveniassa.

Jokainen heikkonäköinen näkee 
omalla tavallaan. Osa tarvitsee 
apuvälineitä esimerkiksi lukemi-
seen, osa pärjää ilman.
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Tällä hetkellä menossa on sarja työpajoja 
ympäri Eurooppaa heikkonäköisten tuen tar
peesta, vertaistuen roolista ja heikkonäköis
ten näkövammaisten verkoston luomiseksi. 
Projekti jatkuu vuoteen 2021. Työpajoja 
järjestetään EBU:n jäsenmaissa, joissa ei ole 
tukea tai palveluita heikkonäköisille ja joissa 
heikkonäköisten asiat eivät ole kansallisen 
näkövammaisjärjestön agendalla. Lisäksi 
työpajoja järjestetään maissa, jotka edusta
vat hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi Suomessa 
heikkonäköiset ovat kiinteä osa näkövam
maisten järjestökenttää ja palveluita ja tukea 
on saatavilla myös heikkonäköisille henkilöil
le.

EBU:n osalta heikkonäköisyystyötä vetää 
Birgitta Blokland, joka myös saapuu Suo
meen lokakuun tapahtumaan, ellei korona
tilanne sitä estä. 

Hollantilaissyntyinen, Ruotsissa kasva
nut ja puolet vuodesta Espanjassa asuva 
Blokland on pitkän linjan järjestötoimija. 
Tehtyään ensin työuran kansainvälisissä 
yrityksissä kuten IKEA:ssa, hän tuli mukaan 
EBU:n toimintaan runsaat 20 vuotta sitten. 
Hän on istunut WBU:n ja EBU:n hallitukses
sa ja oli ensimmäinen nainen, joka valittiin 
EBU:n pääsihteeriksi. Työssään hän on kes
kittynyt tasaarvon ja heikkonäköisten asian 
edistämiseen.

Hänellä itsellään on etenevä näkövamma 
ja vaikka nykyään hänet luokitellaan jo so
keaksi, pitkä kokemus heikkonäköisyydestä 
ja heikkonäköisenä elämisestä useissa mais
sa ajaa jatkamaan työtä.

Suomalaisesta näkökulmasta keskitty
minen heikkonäköisten asemaan saattaa 
tuntua toisarvoiselta. Näin ei kuitenkaan ole 
kaikkialla tai edes Euroopassa. Euroopan So
keain Unionin nimi yritettiin vuonna 2003 
muuttaa sisältämään maininta heikkonä
köisistä, mutta ehdotus hylättiin. Sen sijaan 
EBU:n lyhenteen yhteydessä päätettiin käyt
tää ilmaisua ”Sokeiden ja heikkonäköisten 

ääni Euroopassa”, Birgitta Blokland kertoo.
– Tällä hetkellä EBU:n hallituksessa ei ole 

ketään, joka erityisesti puolustaisi heikkonä
köisten asemaa, minkä seurauksena EBU ja 
kansalliset järjestöt liukuvat takaisin vanhoi
hin tapoihinsa ja puhe keskittyy vain sokei
siin. 

– Viime yleiskokouksessa ehdotettiin jopa, 
että viittaukset heikkonäköisiin ja heikkonä
köisyyteen poistettaisiin EBU:n peruskirjasta, 
Blokland sanoo.

– Jos keskustelu ja toiminta eri Euroopan 
maissa keskittyy jälleen vain sokeuteen ja 
sokeisiin, se tarkoittaa , että suuri joukko ih
misiä jää vaille tarvitsemiaan palveluita, tu
kea ja yhteisöä. Sanalla sanoen, he joutuvat 
kärsimään ja tulemaan toimeen miten par
haiten kykenevät, kunnes ehkä saavuttavat 
sokeuden rajan. 

Bloklandin mukaan tavoite ei ole laittaa 
heikkonäköisiä ja sokeita eri asemaan, vaan 
päinvastoin taata kaikille näkövammaisille 
henkilöille ne tuet ja palvelut, joiden avulla 
he pystyvät olemaan paras itsensä, olemaan 
itsenäisiä, tekemään työtä, nauttimaan elä
mästä. 

– Polut saattavat erota, mutta määränpää 
on sama, Blokland sanoo.         

Birgitta Blokland organisoi EBU:n 
heikkonäköisyystyötä. 
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Vesa Väkeväinen 
luotsaa Opaskoirakoulua 
vuosikymmenten kokemuksella
Kiteeläinen nuori mies Vesa Väkeväinen ei arvannutkaan, 
kuinka merkittävän valinnan hän teki vuonna 1979 
hakeutuessaan suorittamaan asepalvelusta Niinisaloon 
koiraohjaajana. 

T E K S T I  Virpi Jylhä     K U V A T  Marika Mäkinen

A rmeijasta alkoi Vesa Väkeväi-
sen työura koirien parissa. Vuosi
kymmenten aikana hän on tullut 

Suomen opaskoirien käyttäjille tutuksi 
kouluttajana, kennelpäällikkönä ja nyt Opas
koirakoulun päällikkönä. 

Vesa Väkeväinen on aina ollut kiinnostu
nut koirien kanssa puuhailemisesta. Lap
suuden kodissa perheeseen kuului metsäs
tyskoiria ja Vesalla oli nuoruusvuosina oma 
luppakorvainen beagle. Koirista hän ei kaa
vaillut ammattia vaan hankki pätevyyden 
autonasentajaksi. Armeijassa syttyi kuiten
kin kipinä koirien kouluttamiseen.

Vesa Väkeväisen kotiutuessa armeijasta 
Opaskoirakoululle etsittiin kouluttajaa. Väke
väinen oli tehnyt hyvää työtä Niinisalossa ja 
hänen nimensä kantautui silloisen Opaskoi
rakoulun johtajan Jarmo Huhkion korviin. 
Tuli puhelu ja työtarjous. 

Työn vastaanottaminen olisi merkinnyt 
muuttoa pääkaupunkiseudulle. Vesa Vä
keväinen päätti jäädä vielä Kiteelle, mutta 

lupasi, että mikäli Opaskoirakoululle vielä 
tulee uudelleen paikka avoimeksi, hän ottaa 
sen vastaan. 

Keväällä 1984 Jarmo Huhkio soitti uudel
leen ja tarjosi syksyllä avautuvaa paikkaa. 
Väkeväinen hyväksyi tarjouksen, pakkasi 
aviopuolisonsa Sarin kanssa tavarat muutto
laatikoihin ja matka kohti uutta elämää alkoi. 
Autonasentajan paperit saivat jäädä käyttä
mättöminä mappiin.

Lähes 70 opaskoiran kouluttaja

Syyskuussa 1984 Väkeväinen puki säänkes
tävät ulkoiluvaatteet ylleen Espoon Mäkky
lässä ja aloitti työt kouluttajaharjoittelijana. 
Hän sai tutorikseen konkarikouluttaja Lasse 
Haaralan, jonka ohjauksessa hän tutustui 
opaskoirien kouluttamiseen ja näkövam
maistaitoihin.

Ensimmäinen Väkeväisen kouluttama 
opaskoira oli enon perheessä kasvamassa 
ollut labradorinnoutaja Jade. Se meni Kajaa
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– Pentujen parissa työskentely on bonustyötä. Se 
on koiratyön parasta antia ja auttaa jaksamaan, 
Vesa Väkeväinen sanoo.
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niin käyttäjänsä ensimmäiseksi koiraksi. 
Vuodet vierivät vauhdilla. Vesa Väkeväinen 

koulutti koiria ja auttoi yhteistyökursseilla 
uusia koirakoita löytämään yhteisen sävelen. 
Syysmyrskyissä tehdyt lenkit ja räntäsateissa 
kastuneet kintaat unohtuivat aina, kun hän 
sai nähdä uuden koirakon lähtevän kotiin 
parivaljakoksi hitsautuneena.

– Kouluttajan työ on mielenkiintoista ja 
antoisaa, mutta välillä myös raskasta ja stres
saavaa. Vastuu siitä, että koira toimii oikein 
ja opastaa käyttäjäänsä turvallisesti, painaa 
harteilla. Kaikkea edes kokenut kouluttaja ei 
pysty ennustamaan tulevasta yhteistyöstä, 
Vesa Väkeväinen sanoo. 

– Kurssin lähestyessä viimeiset yöt meni
vät aina kevyillä unilla.

Kouluttajan alkuvuosista Väkeväinen 
muistelee erityisellä lämmöllä yhteistyökurs
seja sotasokeiden kanssa. 

– Tapasin suuria persoonia ja sain kuulla 
monenlaisia tarinoita. Kurssit pidettiin silloin 
Tuusulanjärven rannalla Onnelassa. Se oli 
miljöönä aivan erityinen.

Nykyään yhteistyökurssit järjestetään Itä
keskuksessa Iiriksessä. 

– Liikenne ja elämänrytmi on hektisem
pää, Väkeväinen sanoo. 

– Kouluttajat ja koirakot joutuvat aina 
vaan haasteellisempiin tilanteisiin.

Kenneliin ja klinikalle

Vuonna 1990 Vesa Väkeväisestä tuli pienen 
tyttären isä. Kouluttaja joutuu matkusta
maan paljon ja työmatkat veivät isän päiviksi 
pois perheen luota. 

– Olin tehnyt paljon töitä tarhalla ja eläin
lääkintäpuolella. Kun 90luvun puolivälissä 
tuli tilaisuus katsoa opaskoiraalaa toisesta 
perspektiivistä tarhan puolelta, vaihdoin 
kouluttajan tamineet tarhahaalareihin.

Kennelpäällikkönä Vesan tehtäviin kuului
vat muun muassa tarhaolosuhteiden kehit

täminen ja Opvetklinikan sekä spermapank
kitoiminnan käynnistäminen. Väkeväisen 
ääni ja rauhallinen olemus tulivat tutuiksi 
Suomen opaskoirakäyttäjille. Oli sitten kyse 
ruokinnasta, sairauksista tai valjashuolista, 
häneltä on saanut neuvoja ja apua. 

– Hyvillä kennelolosuhteilla on iso merki
tys koiran jaksamiseen ja oppimiseen, Väke
väinen kertoo.

– Tämä on jatkuvaa kehitystyötä pienin, 
mutta tärkein askelin.

Oma klinikka ja eläinlääkäripalvelut mah
dollistivat jalostustyön kehittämisen sper
mapankkitoiminnaksi asti. Nykyään pankki 
on maailmanlaajuisestikin merkittävä pal
veluntarjoaja. Sillä on yli 1200 asiakasta eri 
puolilta maailmaa.

Opaskoirakoululla syntyy vuosittain noin 
kymmenen pentuetta. 
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Koiranpennut ja kädentaidot 
akkujen lataajina

Opaskoirakoululla syntyy vuosittain noin 
10 pentuetta. Väkeväisestä on kehkeytynyt 
kaiken muun ohella myös melkoinen kätilö: 
hän on auttanut maailmaan 186 pentuetta. 

– Pentujen parissa työskentely on bonus
työtä. Se on koiratyön parasta antia ja auttaa 
jaksamaan, Vesa Väkeväinen sanoo.

Vapaaajalla Väkeväisen voi löytää 
golfkentältä tai omakotitalon pihamaalta. 
Mies on myös kätevä käsistään. Kotiverstaal
la valmistuvat käsintehdyt puukot ja sikari
laatikkokitarat.

Keväällä 2020 Väkeväinen sai uuden työ
tarjouksen, kun häntä pyydettiin Opaskoira
koulun päälliköksi. 

 Myöntävä vastaus oli helppo antaa. Meil

lä on töissä osaava porukka, joiden tukeen 
ja ammattitaitoon voin luottaa sataprosent
tisesti, Väkeväinen sanoo.

Työ Opaskoirakoulun johdossa alkoi tam
mikuussa nimikkeellä Opaskoirakoulun 
vastaava ja toukokuusta alkaen Opaskoira
koulun päällikkö. Tulevaisuuden tavoitteista 
Väkeväinen kertoo, että työ koirien hyvin
voinnin parantamiseksi jatkuu. Uusi tarha
rakennus tulee viemään paljon resursseja, 
mutta samalla Väkeväinen toivoo voivansa 
kehittää Opaskoirakoulun ja Näkövammais
ten liiton Iiriksessä sijaitsevien toimintojen 
yhteistyötä entistä tiiviimmäksi.

– Suhtaudun tulevaisuuden haasteisiin 
positiivisesti ja innokkaasti. Meillä on loista
va, työhönsä sitoutunut joukkue. Työni on 
asiansa osaavien, mukavien ihmisten johta
mista, Vesa Väkeväinen sanoo.

Opaskoirakoululle uusi  
kennelrakennus Vantaalle
T E K S T I  Virpi Jylhä

I täHakkilaan vuonna 1986 valmistunut 
Opaskoirakoulun kennelrakennus on tul

lut käyttöikänsä päähän. Tilat eivät palvele 
enää nykyisiä toimintoja. 

Marraskuussa 2019 Näkövammaisten liiton 
hallitus teki päätöksen uusien tilojen raken
tamisesta nykyiselle tontille entisen kennelin 
viereen. Kevät on tehty tiiviisti suunnitelmia 
ja rakennuslupa päästiin jättämään juhan
nusviikolla. Suunnitelmien mukaan raken
nustyöt alkavat marrasjoulukuussa ja val
mista pitäisi olla loppuvuodesta 2021.

Uuden kennelrakennuksen suunnittelun 

lähtökohtana on ollut koirien hyvinvoinnin 
parantaminen. Pian voimaan tulevan eläin
ten hyvinvointilain vaatimukset on huomi
oitu suunnittelussa. Kenneliin tulee paikat 
noin 30 koiralle ja kolmesta neljään pentu
eelle. Saman katon alle sijoittuvat myös Op
vetklinikka ja spermapankki.

Vanha kennelrakennus palvelee koko 
hankkeen ajan, joten katkoksia Opaskoira
koulun toimintoihin ei tule. Purkutyöt aloite
taan vasta, kun henkilökunta ja koirat ovat 
päässeet uuden katon alle.      
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Jotain uutta, paljon vanhaa  
Tieliikennelaki uudistui
T E K S T I  Hannu Huovinen    K U V A T  Väylävirasto ja Näkövammaisten liitto 

Kesäkuussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki korostaa 
ennakointia, vastuullisuutta ja muiden huomioon ottamista. 
Toisaalta laki lisää myös vapauksia esimerkiksi pysäköintiin. 
Jalankulkijoille liikkuminen on entistä turvallisempaa.

J alankulkijoille laki tuo mukanaan käskyn 
käyttää yli tai alikulkua, jos sellainen on 

lähellä. Tämän lisäksi jalankulkijan on käytet
tävä pyörätien tai ajoradan reunaa, jos jalka
käytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä on 
vaikea kulkea.

Näkövammaisten Airut kysyi uudesta tie
liikennelaista Liikenneturvan yhteyspäälliköl
tä, Ari-Pekka Latulta. 

Onko kävely- ja pyöräteillä 
nopeusrajoituksia? 

Pyöräteillä nopeusrajoitus on sama kuin vie
ressä kulkevalla ajoradalla. Kävelykaduilla 
rajoitus on 20 km/h.

Miten kevyen liikenteen tulee mene-
tellä pihakaduilla?

Voisi sanoa, että jalankulkija on pihakadun 
kuningas. Pihakadun liikennemerkki kuvaa 
kadun luonnetta kaikille tienkäyttäjille yh
teisenä tilana, jossa autoilijoiden ja pyöräili
jöiden on annettava jalankulkijoille esteetön 
kulku. Jalankulkijoilla on esteetön liikkumis
oikeus kaikilla pihakadun osilla ja ajoneuvo

jen kuljettajilla on väistämisvelvollisuus hei
hin nähden. Jalankulkija ei kuitenkaan saa 
tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä.

Miten hitaampi kulkija ohitetaan kä-
vely- ja pyöräteillä?

Jalankulkijan paikka yhdistetyllä jalankulku 
ja pyöräväylällä on jommassakummassa reu
nassa. Pyöräilijän paikka on sen sijaan aina 
ajosuuntaan nähden oikealla puolella. Kun 
kaikki noudattavat sääntöjä, niin väylän kes
kiosa on vapaana ja käytettävissä turvallista 
ohittamista varten.

Missä opaskoiran kanssa pitää käve-
ly- ja pyörätiellä ja maantiellä kulkea?

Yllättävän moni luulee virheellisesti, että ja
lankulkijan tulee kulkea aina oikeaa reunaa 
pitkin. Itse suosittelen sitä, että jos ajorata 
kulkee kävely ja pyörätien rinnalla, kannat
taa käyttää ajoradasta nähden kauempaa 
reunaa. Tätä ajoradasta kauempaa reunaa 
suosittelen myös henkilölle, joka kulkee 
opaskoiran kanssa. Riski horjahtaa ajora
dalle on pienempi. Ajoradalla jalankulkijan 
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on käytettävä sen vasenta reunaa, jollei oi
kean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai 
muun syyn vuoksi turvallisempaa.

Jos jalankulkija kulkee vasten vas-
taantulevaa liikennettä maantiellä ja 
vastaan tulee polkupyöräilijä, kumpi 
kulkee pientareen puolta heidän koh-
datessaan?

Jalankulkija on se, joka kulkee pientareen 
puolella kohtaamistilanteessa. Lain mukaan 
polkupyörällä ajettaessa on annettava jalan
kulkijalle turvallinen tila tiellä.

Väistämisvelvollisuus korostuu, jos kysees
sä on erityisryhmään kuuluva henkilö, sillä 
lähestyttäessä ajoneuvolla lasta, vanhusta, 
eri tavoin vammaista ihmistä tai muuta hen
kilöä, jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä 
turvallisesti liikenteessä, on noudatettava 
erityistä varovaisuutta.

Kenellä on kävely- ja pyörätiellä 
väistämisvelvollisuus risteyksissä?

Yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätie
llä pyöräilijöillä on voimassa yleiset ajo
neuvojen väistämisvelvollisuudet, joissa 
esimerkiksi oikealta tulevaa väistetään ja 
käännyttäessä väistetään suoraan meneviä. 
Polkupyörällä ajettaessa on taas annettava 
jalankulkijalle turvallinen tila tiellä. Jalankul
kijoiden kohdalla on syytä luottaa tervee
seen järkeen.  

Miten suojatiellä huomioidaan 
vastaantulijat?

Uusi laki sallii suojatiellä pyöräilyn, joten 
vaaratilanteet saattavat niillä lisääntyä. Pyö
räilijää koskee suojatiellä sama korostettu 
varovaisuusvelvoite jalankulkijaa kohtaan, 
kuin muuallakin liikenteessä.  

Jos näköä on sen verran, että näkee 
liikennemerkit, kannattaa opetella 
tuntemaan ainakin yhdistetyn jalan-
kulkuväylän ja pyörätien eri versiot, 
kärkikolmio, suojatien merkki ja kiel-
letyn ajosuunnan merkki. Uusi laki toi 
myös mukanaan uusia merkkejä, kuten 
pyöräkadun ja pyöräsuojatien merkit.

Kärkikolmio. Kielletty ajosuunta. Suojatie.
Yhdistetty jalankulku-
väylä ja pyörätie.

Pyöräsuojatie.
Pyöräkatu.
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Mitä laki sanoo kännyköiden käytöstä 
kevyessä liikenteessä?
Laki ei kiellä kännykän käyttöä kävellessä ei
kä pyöräillessä. Tulee kuitenkin huomioida, 
että kännykkä varastaa käyttäjänsä huomion 
muulta liikenteeltä ja aiheuttaa helposti vaa
ratilanteita. Kaikkien tienkäyttäjien tulee lain 
mukaan noudattaa olosuhteiden edellyttä
mää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran 
ja vahingon välttämiseksi ja kännykkä on 
omiaan haittaamaan tuon pykälän noudat
tamista.

Jos näkökykyä on jäljellä sen verran, 
että näkee liikennemerkit, mitkä niis-
tä kannattaa opetella tuntemaan? 

Yhdistetyn jalankulkuväylän ja pyörätien eri 
versiot on hyvä tunnistaa, sekä perusmerkit 
kärkikolmio, suojatien merkki ja kielletyn 
ajosuunnan merkki. Uusi laki toi myös mu
kanaan uusia merkkejä, kuten pyöräkadun ja 
pyöräsuojatien merkit.

Kuinka paljon pitää jalankulkijoille 
jättää liikkumatilaa jalkakäytävillä, 
kun niille on pystytetty terassi? Saa-
vatko terassilla olevat päivänvarjot 
ulottua terassialueen ulkopuolelle?

Säännöksissä saattaa olla kaupunkikohtaisia 
eroja, mutta esimerkiksi Lahdessa terassi 
tulee sijoittaa siten, että vapaata jalankulku
tilaa jää aina vähintään 1,5 metriä. Vapaan 
alueen määrittely edellyttää useimmiten 
tapauskohtaista harkintaa ja keskustelua lii
kenneyksikön kanssa, jolloin mitoitukseen 
vaikuttavia tekijöitä voivat olla jalankulkija
määrät, valaisinpylväät, katupuut, liikenne
merkit ja muut kadunvarusteet ja pyörätiet. 
Terassien mainostelinettä ei saa sijoittaa 
terassialueen ulkopuolelle. Kaikki terassien 
kalusteet tulee olla terassin alueen sisäpuo
lella.

Onko laissa mainintaa, millainen nä-
kökyky pitää polkupyöräilijällä olla?

Laki ei ota siihen kantaa, mikä on riittävä nä
kökyky pyöräilyyn. Kunkin ihmisen tulisi itse 
pystyä määrittelemään, milloin on kykenevä 
pyöräilemään. Kysymys on siitä, milloin nä
kökyky on riittävä huolelliseen ja riittävän 
varovaiseen pyöräilyyn.

Mitä laissa sanotaan opaskoiran/ 
avustajakoiran kanssa liikkuvan vel-
vollisuuksista?

Laissa ei mainita erikseen opaskoiran tai 
avustajakoiran kanssa kulkevaa henkilöä eli 
koirakkoa, vaan heitä koskevat samat sään
nöt kuin muitakin jalankulkijoita. Kevyen 
liikenteen väylillä koirakko kulkee siis joko 
vasemmassa tai oikeassa reunassa.

Velvoittaako laki näkövammaisen 
käyttämään liikenteessä valkoista 
keppiä? 

Laki ei velvoita näkövammaista käyttämään 
valkoista keppiä.

Onko tieliikennelaki voimassa virkis-
tysalueiden reiteillä, kuten purura-
doilla ja latupohjilla?

Tieliikennelaki koskee tietä, jolla tarkoitetaan 
maantietä, katua, yksityistä tietä, moottori
kelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteel
le tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen 
käytettyä aluetta. Pururadat ja latupohjat 
ovat yleiseen liikenteeseen tarkoitettuja väy
liä, joten tieliikennelaki koskee myös niitä.

Mihin suuntaan jalankulkijan tulee 
väistää, jos pyöräilijä takaa tulles-
saan soittaa kelloa?

Suosittelisin väistämään lähimmän reunan 
suuntaan.
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Miten rullaluistelijoiden ja  sähköpot-
kulautalijoiden tulee liikkua kävely- ja 
pyörätiellä?

Jos sähköpotkulauta kulkee yli 15 km/h, sen 
tulee noudattaa pyöräilijöiden sääntöjä. Jos 
maksiminopeus on alle 15km/h, niin se rin
nastetaan jalankulkijoihin, kuten hiihtäjät 
ja rullaluistelijatkin. Pyörätuolia käyttävään 
sovelletaan jalankulkijoita koskevia säännök
siä. Sama koskee vammaista, joka kävelyno
peudella kuljettaa käsikäyttöistä tai sellaista 
moottorikäyttöistä invalidiajoneuvoa, jonka 
rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h. 
Muutoin hänen on noudatettava polkupyö
räilijöitä koskevia säännöksiä.

Saako mopedilla ja skootterilla ajaa 
kävely- ja pyörätiellä ja kuinka kovaa?

Mopolla saa ajaa pyörätiellä vain, jos se on 
niille lisäkilvellä sallittu. Pyörätiellä tulee 
noudattaa ajoradalla voimassa olevaa nope
usrajoitusta.

Miten tulee menetellä, kun jää pois 
bussista kävely- ja pyörätiellä, jossa 
on polkupyöräliikennettä?

Kyseisessä tilanteessa on tärkeää, että vält
tää äkkinäisiä liikkeitä. Liikenteen keskellä 
on muutenkin tärkeää, että pyrkii tekemään 
omat aikeensa mahdollisimman selkeäksi 
muille. Uudessa laissa on erikseen tienkäyt
täjän ennakointivelvollisuus, joka koskee yllä 
olevassa tapauksessa sekä bussista poistu
vaa, että pyöräilijää. Tienkäyttäjän on enna
koitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaa
ran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava 
oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja 
turvallisen liikenteen edistämiseksi.     

Opaskoirakkoa koskevat samat säännöt 
kuin muitakin jalankulkijoita.
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Hallituksen puheen
johtajaksi ehdolla 
kolme, valtuuston yksi
Näkövammaisten liiton valtuusto kokoontuu valitsemaan 
muun muassa liiton luottamushenkilöjohdon  25.–26. 
syyskuuta. Valinnat siirtyivät poikkeuksellisesti toukokuulta 
syksyyn koronatilanteen vuoksi. 

Näkövammaisten liiton valtuustossa 
on jäseniä sen jokaisesta jäsenyhdis-

tyksestä, ja se kokoontuu kahdesti vuo-
dessa. Valtuustoon kuuluu 40 varsinaista 
jäsentä ja 40 varajäsentä.  Jokaisella jäsen-
yhdistyksellä on yksi valtuutettu ja yksi 
varavaltuutettu. Loput valtuustopaikat 
jaetaan alueellisten yhdistysten kesken 
suhteessa niiden jäsenmääriin.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 
Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodes-
sa kevät- ja syyskokoukseen. Nyt pidettä-
vä kokous on siis kevätvaltuusto, vaikka 
se ajoittuukin syksyyn.

Valtuuston toimintakauden ensimmäi-
sen kevätkokouksen tehtävänä on muun 
muassa valita valtuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja valtuuston varsinaisis-
ta jäsenistä ja valita liiton puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja ja hallituksen muut 
jäsenet. Tässä esiteltävät ehdokkaat toi-
mittivat tietonsa Airut-lehdelle siis jo ke-
väällä.

Hallitukseen ehdolla: 

Anneli Iltanen 
Eija-Liisa Markkula 
Jari Pekola
Juha Saariniemi
Anders Nyberg
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Hallituksen puheenjohtajaehdokkaat
Ehdokkailta kysyttiin, miksi he hakevat kyseistä tehtävää.

Kari Vähänen 

68 vuotta, Hämeenlinna, koulutus: merkono-
mi, viimeisin työpaikka: Rautaruukki Oyj Hä-
meenlinna, talouspäällikkö

"Tarvitsemme hyvää yhteistyötä rakentaak-
semme liitosta entistä vahvemman jatkuvasti 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Haen hal-
lituksen puheenjohtajaksi, koska taloushallin-
non kokemukseni ja järjestötoiminnan tunte-
mukseni antavat vahvan selkänojan luotsata 
liittoa tulevina vuosina. Olen toiminut liiton 
valtuuston varapuheenjohtajana neljä vuotta, 
liiton hallituksen jäsenenä vuosina 2016–2020, 
Tampereen seudun Näkövammaisten puheen-
johtajana seitsemän vuotta sekä Annanpuran 
ja Sokevan hallitusten puheenjohtajana. Toimin 
koko työelämäni taloushallinnossa eri tehtävis-
sä."

Lasse Jalonen

71 vuotta, Oulu, koulutus: filosofian tohtori, 
dosentti, viimeisin työpaikka: Oulun yliopisto, 
yliopistonlehtori

"Olen työelämässä, järjestötehtävissä ja vam-
maisneuvostotyössä kouliintunut pitkän linjan 
vammaisaktiivi. Valtuustossa ja hallituksessa, 
viimeksi varapuheenjohtajana, olen perehtynyt 
liiton asioihin. Haluan käyttää kokemustani ja 
osaamistani ohjatakseni liittoa niin, että tuki-
rakenteiden muuttuessakin se suoriutuu ydin-
tehtävistään. Olen synnynnäisesti vaikeasti 
heikkonäköinen. Sujuva arki, oikeus omiin va-
lintoihin, opiskeluun, tietoon, työhön ja apuvä-
lineisiin sekä saavutettavuus ja esteettömyys 
ovat minulle konkreettisia tavoitteita, joita 
haluan edistää niin kokeneiden kuin nuorten, 
idearikkaiden hallituskumppanien kanssa."
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Anders Nyberg

59 vuotta, Kokkola, opiskellut kasva-
tustiedettä, psykologiaa ja valtio-op-
pia, viimeisin työpaikka: Silja Line, 
henkilöstöhallinta, henkilöstöpurseri

"Liiton toiminnan täytyy olla johdon-
mukaista ja pitkäjänteistä, mutta sa-
malla vastata nopeisiin muutoksiin 
yhteiskunnassa ja ottaa huomioon 
jäsenistön muuttuvat tarpeet. Lähiai-
kojen suuri haaste koskee rahoitusta. 
Vammaistyö ja jäsenten edunvalvonta 
on tärkeä osa toimintaa, mutta haluai-
sin rakentaa verkostoa myös esimer-
kiksi poliittisten päätöksentekijöiden, 
viranomaisten ja virkamiesten kanssa. 
Lisäksi tärkeää olisi rakentaa uskot-
tavaa yhteistyötä median suuntaan ja 
erilaisiin koulutustahoihin, ja tällä ta-
valla luoda suvaitsevampaa asennetta 

kaikille suomalaisille. Minulla on kaksi 
korvaa, mutta vain yksi suu, eli kuun-
telen mieluummin kuin puhun. En ole 
oikeastaan minkään alan asiantuntija, 
mutta osaan innostaa muita ja rekry-
toida oikeat henkilöt eri tehtäviin. Mi-
nua on helppo lähestyä."

Valtuuston puheenjohtajaehdokas
Esko Jantunen

65 vuotta, Tampere, filosofian maisteri, viimei-
sin työ: Saarioinen Oy, taloushallinnon ja tieto-
tekniikan asiantuntija

"Näkövammaisten liiton korkein päättävä elin 
on valtuusto ja se tarvitsee kokeneen ja osaavan 
puheenjohtajan tulevalle kaudelle. Olen toiminut 
järjestötehtävissä noin 25 vuotta ja puheenjohta-
jana muun muassa Näkövammaisten liiton hal-
lituksessa, Tampereen seudun Näkövammaisten 
hallituksessa ja Tampereen vammaisneuvostos-
sa. Osaamista on kertynyt johtamisesta, järjes-
tö- ja yritystoiminnasta, taloudenhallinnasta, 
vammaispolitiikasta ja vaikuttamistyöstä."
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Kartalla

Heimoni verta
T E K S T I  Tytti Matsinen

L ehtien ja sosiaalisen median kautta 
vammaiset lapset näyttävät kohtaavan 

paljon syrjintää jo ennen syntymäänsä. So
siaalisessa mediassa vammaisten ihmisten 
vertaistukiryhmissä on yksi toistuva teema: 
mitä, jos lapsellanikin on tämä sama vam
ma? Aikakauslehdessä kirjoitettiin perhees
tä, jonka esikoinen oli lyhytkasvuinen. Kun 
odotusaikana selvisi, että myös toinen lap
si olisi lyhytkasvuinen, perheelle tarjottiin 
mahdollisuutta aborttiin. Abortti sen vuok
si, että yhteiskunta on suunniteltu tietyn pi
tuisille aikuisille ja liian lyhyiden arki voi olla 
joiltain osin hankalaa!

Naisiin kohdistuva syrjintä ja vihamieliset 
asenteet johtavat naisvihan sisäistämiseen. 
Siis siihen, että jo pienet tytöt ja nuoret nai
set kasvavat tietämään, ettei oma keho vas
taa kauneusihanteita ja pullan syömisestä 
kuuluu tulla huono omatunto. Samoin he 
kasvavat hyväksymään muun muassa ikui
sen palkkakuilun sekä sen, että aikanaan 
kotityötaakka niin kutsuttuine metatöineen 
kaatuu heidän harteilleen. 

Se, että valtaosa seulonnoissa Downlap
siksi luulluista sikiöistä abortoidaan, selitty
nee osin puutteellisilla tiedoilla tai ennakko
luuloilla. Mutta se, kun vammainen äiti katuu 
lapsen saamista sosiaalisessa mediassa vain, 
koska lapsi on samanlainen kuin hän itse, on 
totisesti vammaisiin kohdistuvan syrjinnän 
sisäistämisen rajuin muoto.

Nähtyäni lapsestani ensimmäisen ultra
äänikuvan, sydämessäni läikähti. Kas sinä 
pienileukainen nöpönenä, sinähän taidatkin 
olla yksi meistä! Totta kai hellyyden lisäksi 
ajatuksissa pyöri niin huolia lapsen tervey
destä kuin sen vaikutuksesta perheemme 

arkeen ja erilaisiin valintoihin. Perinnöllisyys
poliklinikalla meille oli tuotu esiin mahdolli
suus alkiodiagnostiikkaan eli koeputkihedel
möitykseen ja geeneiltään puhtaan alkion 
valintaan. Kun on itse saanut elää monipuo
lista, rohkeaa ja seikkailuntäyteistä elämää 
osittain juuri vammansa ansiosta, ei oman 
lapsen valikoiminen tai mahdollisen vam
maisuuden karttaminen tuntunut missään 
vaiheessa todelliselta vaihtoehdolta.

Vertaistukiryhmien ahdistujille tahdon 
sanoa näin: ”Lienee onnekasta syntyä per
heeseen, jossa tämä vamma on jo tuttu 
asia.” Kun sukupolvi toisensa jälkeen jakaa 
kokemuksia ja tietoa samasta erityisyydestä 
eikä kukaan hätäänny tai panikoi, silloin lapsi 
saa olla tavallinen lapsi omine kiinnostuksen 
kohteineen ja velvollisuuksineen.     

Tytti Matsinen on heikkonäköinen teologi ja 
teekkari, joka katselee maailmaa uteliaasti ja 
tarkasti. 



Ylen kuvailu tulkattuja 
ohjelmia 

A lkusyksystä Ylen kanavilla ja Aree
nassa esitetään kuvailutulkattuina 

seuraavat ohjelmat:

Nuoruustango, elokuva 
TV1 31.8.2020, myös Areenassa.

Orkesterin edessä, dokumentti 
Areena 14.9.2020
Teema 15.9., 17.9. ja 18.9.2020

Kuvailutulkkauksen saa tv:ssä päälle va
litsemalla äänen kieleksi hollannin.

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

kuvailu - 
tulkattu

Mitä
perusopetuksen 
jälkeen?
Infosarja Teams-etäyhteydellä 
näkövammaisen nuoren huoltajille

ti 6.10. klo 15–17: Mikä muuttuu, 
kun nuori aloittaa 9. luokan?

ti 13.10. klo 15–17: Nuoren vapaa-
aika ja vertaistuki

ti 20.10. klo 15–17: Näkövammaisen 
opiskelijan tukipalvelut

ti 27.10. klo 15–17: Työ ja opiskelu

Lue lisää ja ilmoittaudu:
nkl.fi/fi/perusopetuksen-jalkeen

Airut-ilmoitus   1Airut-ilmoitus   1 10.7.2020   12.09.3510.7.2020   12.09.35
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Kokoukset

Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset ry:n 
kevätkokous 

La 12.9.2020 klo 11.00 alkaen 
Iiriksessä, Marjaniementie 74, 
Helsinki.

Kokoukseen on ilmoittau
duttava viimeistään ma 7.9. 
klo 12: osallistun@hun.fi tai 
puh. 09 3960 5601 (ma–ke 
10–12). Ilmoita myös mahdol
linen avustaja ja mikäli sinul
la on valtakirja. 

Kokoukseen saapujia pyy
detään saapumaan hyvissä 
ajoin, klo 10 alkaen. Paikalla 
on avustajia, jotka opastavat 
osallistujat omille paikoilleen. 
Kahvi tarjoillaan pöytään. Ko
kouspaikalla on kasvomaske
ja sekä käsien desinfiointiai
netta. Älä saavu paikalle, mi
käli sinulla on pieniäkään 
flunssan oireita. Mikäli pan
demiatilanteessa tapahtuu 
muutoksia, voidaan näitä oh
jeita muuttaa.

Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen pykälän 
10 mukaiset sääntömääräiset 
asiat ja hallituksen kokouk
selle tuomat jäsenaloitteet. 

Kokousmateriaalin saa Dai
syäänitteenä, pisteillä, mus
tavalkoisena tai sähköisessä 
muodossa p. 09 3960 5601 
(ma–ke 10–12). Materiaali jul
kaistaan myös HUNtiedot
teetsähköpostilistalla. Sa
masta numerosta voi tarvit

taessa tilata valtakirjapohjan 
asiamiehen valtuuttamisek
si. 

Tervetuloa! HUNin hallitus

Satakunnan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 

Ke 30.9.2020 alkaen klo 17.00 
yhdistyksen toimintakeskuk
sessa, Otavankatu 4 C 49, Po
ri. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat.  

Tervetuloa! Hallitus

Pohjois-Kymen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 2020 

Koronapandemian vuoksi 
siirretty sääntömääräinen ke
vätkokous pidetään ke 
16.9.2020 klo 13 osoitteessa 
Salpausselänkatu 30, 45100 
Kouvola. Käynti sisäpihan 
puolelta. Kokouksessa käsi
tellään sääntöjen kevätkoko
ukselle määräämät asiat. Ter
vetuloa. Hallitus

Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 

La 12.9.2020 klo 12.00 Loma 
ja kurssikeskus Koivupuistos
sa os. Petäjäntie 137, Ylöjärvi. 

Kokouksessa käsitellään 

vuoden 2019 vuosikertomus, 
päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuva
pauden myöntämisestä hal
litukselle ja muille tilivelvolli
sille sekä ne muut asiat, jotka 
hallitus on tuonut kokouksen 
käsiteltäväksi tai jäsen sään
töjen määräämässä järjestyk
sessä esittänyt. 

Kokousmateriaalin voi tila
ta yhdistyksen toimistosta 
1.9. alkaen: toimisto@tsnv.fi / 
050 520 5075. Ennen kokous
ta järjestetään ruokailu al
kaen klo 11.00.

Jäsenten kokousmatkat 
korvataan yhteiskuljetuksina 
edullisinta matkustustapaa 
käyttäen. Yhteiskuljetus jär
jestetään seuraavasti: Hä
meenlinnan Wetterhoff klo 
8.45, Parolantie klo 8.50, Iitta
la pikavuoropysäkki klo 9.05, 
Toijalan ABChuoltoasema 
klo 9.20, Valkeakosken lin
jaautoasema klo 9.45 ja Tam
pereen Vanha kirkko klo 
10.20. Paluukuljetus samaa 
reittiä. Tervetuloa! Hallitus

Kanta-Hämeen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 

To 17.9.2020 klo 17.30 Näkö
vammaisten toimintakeskuk
sessa, os. Brahenkatu 21, 
13130 Hämeenlinna. Kokouk
sessa käsitellään sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät 
asiat, sekä sääntöuudistus. 

mailto:osallistun@hun.fi
mailto:toimisto@tsnv.fi


24 6/2020

ILMOITUK SET

Kahvitarjoilu klo 17.00
Tervetuloa! Hallitus

Pohjanmaan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous

Ma 14.9.2020 klo 10.00 Seinä
joella, hotelliravintola Al
massa (Ruukintie 4, rautatie
aseman vieressä). Kokoukses
sa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Kokouksen 
jälkeen kahvitarjoilu, jota var
ten ilmoittautumiset 3.9. 
mennessä: 045 612 5122 
tai jasenasiat@pohjanmaan
nakovammaiset.fi. Muista 
mainita erityisruokavalio. 
Tervetuloa! Hallitus

Kurssit – leirit

Potkua yrittäjyyteen 
-etäluentosarja alkaa 
elokuussa

Viime keväälle suunnitellut 
vammaisten yrittäjäpäivät 
vaihtuivat etäluentosarjaan 
yrittäjyydestä elolokakuulle. 
Mistä sinä saat potkua yrittä
miseen ja miten pidät teke
misen intoa yllä nyt, kun 
poikkeustilanne on alkanut 
vähän helpottua? Tule kuun
telemaan ja kysymään liike
toiminnan asiantuntijoilta! 
Saat tuulta bisnekseen ja ke
hittymiseen. Osallistu ja kes

kustele! Kerro kaverillekin!
Luentosarja on maksuton, 

ja voit katsoa jaksot myö
hemminkin tallenteelta ja ne 
ovat myös tekstitettyjä. Luen
tosarjaan ovat tervetulleita 
kaikki vammaiset yrittäjät tai 
yrittäjyyttä suunnittelevat.

Ilmoittaudu etäluennolle 
pari päivää ennen jaksoa tai 
koko sarjaan. Ilmoittautumis
linkki löytyy sivulta www.nkl.
fi/fi/tapahtuma/potkuayrit
tajyyteenwebinaarisarja. Il
moittautuessasi kerro myös, 
haluatko esitysmateriaalin 
etukäteen. Saat sen jälkeen 
sähköpostiisi Teamsosallistu
mislinkin.  

Kaksi ensimmäistä luentoa 
ovat ehtineet mennä lehden 
ilmestyessä, mutta ne voi 
kuunnella tallenteena Invali
diliiton YouTubekanavalta.

Ohjelma:
Ke 19.8. klo 17–18.30 Yrittä

jätarinaa – Miten poikkeusti
lanne vaikutti yrittämiseen? 
Miten eteenpäin? Vammaiset 
yrittäjät kertovat.

Ke 26.8. klo 17–18.30 Yrittä
jän työhyvinvointi – Miten 
jaksaa yrittäjänä? projekti
päällikkö, Merja Suoperä, 
Suomen Yrittäjät

Ke 16.9. klo 17–19 Tuotteis
taminen ja tuotteiden/palve
luiden hinnoittelu. Mitä tuot
teistaminen on? Ostetaanko 
hintaa vai hyötyä? Mitkä ovat 
hinnan muodostusmallit? 
Asiakasvalinta hinnoittelun 
lähtökohdaksi? MBA, yritys

neuvoja Juuso Markkanen  
Ke 30.9. klo 17–18.30 Kevyt

yrittäjyys – mitä se tarkoit
taa? Esittelyssä laskutuspal
veluyritykset kuten Ukko, 
Eezy, Opkevytyrittäjyys

Ke 7.10. klo 17–19 Some
markkinointi, myynti verkko
kaupassa – Mihin kannattaa 
panostaa somemarkkinoin
nissa? Miten myyntiä lisää 
verkkokauppaan? yrittäjä, 
kouluttaja, viestintäkonsult
ti, MAT, Tarja Pursiainen, Ac
tiveworking Oy.

Etäluentosarja järjestetään 
Teamsyhteydellä, johon voit 
osallistua tietokoneella tai 
matkapuhelimella. Voit halu
tessasi ladata sovelluskau
pasta Teamssovelluksen, 
mutta Teams toimii myös 
verkkoselaimessa (esim. 
Chrome, Firefox).

Tule mukaan! Lisätietoja 
etäluentosarjasta saat Jaanal
ta p. 050 5966736, jaana.ar
gillander@nkl.fi tai Sinikalta 
p. 044 765 0633,  sinikka. 
winqvist@invalidiliitto.fi.

 Järjestäjät: Näkövammais
ten liitto, Invalidiliitto, Neuro
liitto, Lihastautiliitto, HUN ry, 
Käsillä – Näkövammaisten kä
sityöyrittäjävalmennus, Kuu
rojen liitto, Suomen Vammai
syrittäjät.

Tule mukaan Käsillä PRO 
Korukurssille! 

Pro Korukurssilla valmistam
me koruja mm. vanerista, 

mailto:jaana.argillander@nkl.fi
mailto:jaana.argillander@nkl.fi
mailto:sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi
mailto:sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi
mailto:jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi
mailto:jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi


256/2020

ILMOITUK SET

Ilmoitukset

puusta, langoista, lasista, me
tallista, helmistä, napeista, 
kankaista ja erilaisista kierrä
tysmateriaaleista. Käytämme 
useita valmistustekniikoita ja 
niiden yhdistelmiä kuten 
makrameeta, kumihimoa, ku
vansiirtoa ja punchneed
letekniikkaa. Kurssilla voit 
tehdä kaula, rinta, korva tai 
rannekoruja. 

Kurssi pidetään kahdessa 
lähijaksossa, jotka ovat Käsil
läpajalla Iiriskeskuksessa 
Helsingissä, Marjaniementie 
74. Lähipäivinä opetusta on 
klo 9–15. Ohjaajana toimii 
tekstiilitaiteilija Raija Rastas.

Lähijaksot ovat ma 26.10.– 
ke 28.10.2020 ja ma 16.11.–ke 
18.11.2020. 

Kurssin järjestää Käsillä – 
Näkövammaisten käsityöyrit
täjävalmennus. 

Kurssille hakeminen:
Ilmoittaudu viimeistään 

30.9.2020 mennessä 
 osoitteessa webropol.

com/s/prokorukurssi
 puhelimitse 050 435 8800/ 

Hanna Karesjoki
 tai sähköpostilla  hanna. 

karesjoki@hun.fi
Kurssille ilmoittautuneet 

haastatellaan ja opiskelijava
linnat tehdään sen perusteel
la. 

Haastattelut pidetään vii
kolla 41.

Käsillävalmennusohjelma 
on maksuton ja kaikki kurssil
la käytettävät materiaalit 
ovat valmennettaville mak

suttomia. Matkat, majoitus ja 
ruokailut jäävät valmennet
tavan maksettavaksi.

Lisätietoja Käsilläkäsityö
yrittäjävalmennuksesta: 

Hanna Karesjoki, yhteystie
dot yllä. 

Tervetuloa Käsillävalmen
nuksen Pro Korukurssille.

Tapahtumat

Kutsu heikkonäköisyys-
tapahtumaan

Kiinnostaako sinua parantaa 
heikkonäköisten ihmisten 
asemaa Suomessa? Tai miet
tiä asioita kaikkien meidän 
parhaaksi. Tiedät, mitkä asiat 
ovat hyvin ja miten palveluja 
ja toimintaa voisi vielä kehit
tää. Näkökulmasi on heik
konäköisen aktiivin. Silloin 
olet oikea ihminen tapahtu
maamme. 

Euroopan Sokeiden Unio
nilla on pyörinyt useita vuo
sia projekti heikkonäköisten 
näkökulman tuomiseksi pa
remmin esiin. Tänä vuonna 
on Suomen ja Näkövammais
ten liiton vuoro pohtia ryh
mässä näkövammaisen ihmi
sen elämää, tarpeita ja ver
taistoimintaa heikkonäköisen 
silmin. 

Pe 23.10. kokoonnumme 
päiväksi Iiriskeskukseen Hel
singissä. Aikataulullisesti päi
vä osuu kello 10 ja 18 väliin. 
Päivä kuluu näkövammais

kenttää ja Suomea paran
taen.

Ilmoittautumiset tapahtu
vat 15.9. mennessä liiton net
tisivujen tapahtumaosion 
kautta. Mukaan mahtuu 
enintään 14 heikkonäköistä 
osallistujaa. Työryhmä raken
netaan tasapainoiseksi iän, 
alueen ja näkökyvyn mu
kaan. Eli osallistujat valitaan 
näillä kriteereillä. Näkövam
maisten liitto tarjoaa päivän 
aikana lounaan ja kahvit. Li
säksi kauempaa Suomesta 
tuleville tarjotaan matkat jul
kisilla kulkuneuvoilla ja tarvit
taessa yöpyminen Iiriksessä. 
Tällöin voit saapua jo illalla 
22.10. Iirikseen. 

Lisätietoja päivästä voi ky
syä Näkövammaisten liitosta 
Teemu Ruohoselta. Sähköiset 
viestit teemu.ruohonen@nkl.
fi  tai puhelimitse 050 596 
5022. 

Tervetuloa mukaan!

Refind 2020 
-nuorisofoorumi  
9.10.–11.10.

Vuosi 2020 ja kaikki on perut
tu... Jokavuotista nuorisofoo
rumia emme ole kuitenkaan 
peruneet! Lokakuussa Refind 
2020 foorumissa lähdemme 
yhdessä etsimään uudestaan 
vuotta 2020 Hämeenlinnan 
lähistölle Kiipulaan. Löytöret
kemme starttaa perjantaina 
9.10. ja päättyy sunnuntaina 
11.10.

mailto:hanna.karesjoki@hun.fi
mailto:hanna.karesjoki@hun.fi
mailto:teemu.ruohonen@nkl.fi
mailto:teemu.ruohonen@nkl.fi
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Viikonlopun aikana pyrim
me kokemaan mukavia asioi
ta, joista olemme tänä vuon
na jääneet paitsi. Jäitkö kai
paamaan juhlapyhistä jota
kin? Miltä kuulostaisi nuotio
laulut ja matkustaminen hy
vässä seurassa? Siirretyt 
Tokion olympialaisetkin pää
set halutessasi kokemaan jo 
tänä vuonna! Mukaan mah
tuu tietysti myös kaikkien ra
kastamaa lähiopetusta! Il
moittautumalla mukaan pää
set etsimään tämän vuoden 
puuttuvia palasia loistavassa 
seurassa!

Sunnuntaina aamupäivällä 
valitaan vuoden 2021 nuo
risotoimijaryhmä Nutor. Tänä 
vuonna valittavana on pu
heenjohtaja ja kaksi jäsentä. 
Kaikki 12–30vuotiaat alueyh
distysten jäsenet pääsevät 
äänestämään ja olemaan ha
lutessaan ehdolla vaaleissa.

Tervetuloa mukaan kaikki 
12–30vuotiaat näkövammai
set nuoret! Ilmoittautuminen 
tapahtuu osoitteesta nkl.fi/
nuoret löytyvän lomakkeen 
kautta viimeistään 7.9. Hinta 
foorumille on 85 e, joka sisäl
tää majoituksen, ruokailut, 
matkat ja ohjelman. Lisätie
toa ja vastauksia kysymyksiin 
antaa mielellään nuorisotoi
men suunnittelija Teemu 
Ruohonen puhelimitse 050 
596 5022 tai sähköpostitse 
teemu.ruohonen@nkl.fi.

Nuorisofoorumin järjestää 
Näkövammaisten liiton nuo

risotoimi

Mitä koronakesän jälkeen 
HUNissa? 

Helsingin ja Uudenmaan Nä
kövammaiset ry:n säännölli
set kerhot ja tapaamiset alka
vat elosyyskuussa korona
määräykset huomioiden.  

Iltapäivätoiminnan kerhot 
kokoavat jäseniä yhteen 
säännöllisesti Helsinkiin Iirik
seen, Hyvinkään Onnensil
taan, Lohjan Apuomenaan, 
Porvoon Kajuuttaan ja Hy
rylän Mäntymäkeen. 

Liikuntaryhmät toimivat 
taas 31.8. alkaen viikoittain. 

Ryhmiin kuuluu esimerkik
si kuntosalia, vesijumppaa, 
kuntojumppaa, uintia, sokko
pingistä, keilailua, joogaa se
kä lasten ja nuorten ryhmiä. 
Ne kokoontuvat pääasiassa Ii
riksessä. 

Opinto ja vertaisryhmiä 
ovat esimerkiksi pistekirjoi
tuksen, englannin ja ranskan 
opintoryhmät sekä miesten 
Safkaklubi ja saunaillat sekä 
pienkorikurssit. 

HUNin ICTtuki ohjaa tieto
koneen, älypuhelimen ja Dai
sylukulaitteen käytössä. 

Laitteiden käyttöä opaste
taan pienissä ryhmissä niin Ii
riksessä kuin muualla Uudel
lamaallakin. Henkilökohtai
nen ohjaus on myös mahdol
lista koronamääräykset huo
mioon ottaen. 

Käsillävalmennus jatkaa tä

nä syksynä valmennuslinjo
ja, jotka jäivät viime keväänä 
kesken koronan takia. 

Uutta on kuitenkin Pro Ko
rukurssi sekä Potkua yrittä
jyyteen etäluentosarja, jois
ta viime mainittu järjestetään 
monen yhteisön yhteistyönä. 

Paljon muutakin on HUNis
sa syksyn mittaan suunnit
teilla. 

Tiedot tulevista tapahtu
mista löydät muun muassa 
huntiedotteetsähköpostilis
talta ja Helkaäänilehdestä. 
Niitä voi tilata jäsenpalvelus
ta. 

Muista lisäksi paikallisyhdis
tykset Uudellamaalla, nekin 
järjestävät monipuolista toi
mintaa. 

Lisätietoja HUNin jäsenpal
velusta:   p. 09 3960 5601 
(ma–ke klo 10–12)  toimisto@
hun.fi

Apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiön 
apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö 
myöntää apurahoja mm. nä
kövammaisten lasten harras
tustoimintaan, erikoisliikun
tavälineisiin ja perheiden lo
makustannuksiin tai muuhun 
sellaiseen tarkoitukseen, jon
ka kohteena on näkövam
maisten lasten ja heidän per
heidensä elinolosuhteet ja 
niiden parantamiseen täh

mailto:toimisto@hun.fi
mailto:toimisto@hun.fi
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täävä toiminta.
Hakemukset 30.9.2020 

mennessä.
Hakemukset ja tiedustelut:
Juha Halme, Mäntykatu 9
37830 AKAA

040 7280970
asiamies@sokeainlastentu

kisaatio.fi
www.sokeainlastentukisaa

tio.fi

My ydään – ostetaan

Myydään tehokas lukulaite 
Magnilink Vision

Vähän käytetty lukulaite 
Magnilink Vision 23, sopii se
kä kirjojen että sanomaleh
tien lukuun. Myyntihinta 900 
e (uuden hinta n. 3000 e)

juha.jarvi@aimcapital.fi 
p. 050 5502326

Mainos: Avustuspalvelua Espoossa ja Vantaalla

Etsitkö avustajaa tai töitä avustajana? Vai onko sinulla jo avus
tussuhde? Espoolainen Karunpalvelut toimii työnantajana 
avustajille ja tarjoaa avustuspalvelua näkö tai liikuntarajoit
teisille Espoon ja Vantaan kaupungeissa. 

Jos etsit avustajaa tai avustajan töitä, ota yhteyttä meihin. 
Yritykseemme liittyminen on kannattavaa myös jo voimassa
olevassa avustussuhteessa. Pystymme tarjoamaan avustajal
le lisää töitä ja avustettavalle toisen avustajan loma ja saira
ustapauksissa. Tilatessasi avustajan meiltä saat jopa 100 eu
ron lahjakortin Sryhmän kauppaan tai haluamaasi liikkeeseen. 
Avustuksen tuntimäärä vaikuttaa lahjakortin suuruuteen. Ka
runpalveluissa avustajasuhteessa työskentelevän avustajan 
tuntipalkka on normaalityöaikana 11,40 e. Karunpalvelut mak
saa avustajalle ilta ja viikonloppulisät.

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

Mainos: Maalipalloa, näkövammaisten jääkiekkoa ja 
lasten liikuntaa Aisti Sportissa

Vantaalainen urheiluseura Aisti Sport ry tarjoaa näkövammai
sille kasvavissa määrin liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia. 
Vuonna 2017 perustetun seuran toiminnassa syyskaudella 
2020 pyörivät elokuun lopusta alkaen pienten lasten Aisti Play 
liikuntakerho sekä kaiken ikäisille suunnatut maalipallo ja 
näkövammaiskiekkoharjoitukset. Seura tarjoaa näkövammais
ten jääkiekkoa ensimmäisenä suomalaisena 
urheiluseurana. Aisti Play kasvattaa lapsesta 
iloista ja taitavaa liikkujaa. Tule mukaan!  
aistisport.com  aistisport@gmail.com 
p. 050 581 5389  (pj Miika Honkanen)

Aineiston aikataulu 

Airut  7/2020 i lmes
tyy 9.10. Ilmoitukset 
21. 9. 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.

http://www.karun.fi
mailto:info@karun.fi
https://aistisport.com
mailto:aistisport@gmail.com
mailto:asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
mailto:asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/
http://www.sokeainlastentukisaatio.fi/
mailto:juha.jarvi@aimcapital.fi


Takakansi

Aviriksen valoviikko 
syyskuussa
Aviriksen valoviikkoa vietetään ma 14.–pe 18.9.2020. Myymälä on 
avoinna poikkeuksellisesti koko viikon, ma–to klo 12–18 ja pe klo 
8–14. Tule karkoittamaan kaamosta kahvikupillisella ja 
tutustumaan valollisiin suurennuslaseihimme, valaisimiin sekä 
muihin valovoimaisiin tuotteisiimme!

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