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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja

Pääkirjoitus

Huolta ja toivoa
T ämä syksy on ollut meillä Näkövam

maisten liitossa varsin vilkas. Ilmassa on 
risteillyt huolta ja pelkoa, mutta myös odo
tusta ja toivoa.

Suurin huolenaihe on ollut sotejärjes
töjen rahoituksen pieneneminen Veik
kaustuottojen vähenemisen myötä. Val
tiovarainministeriön budjettiesityksessä 
sotejärjestöiltä aiottiin ensi vuonna leikata 
kolmasosa tämänvuotisesta avustussum
masta. Näkövammaisten liitolle tämä olisi 
tietänyt kovia aikoja ja vaarantanut merkit
tävästi keskeisiä ydintoimintoja, esimerkiksi 
oikeuksienvalvontaa ja työelämäpalveluja. 
Suuressa mittakaavassa kysymys olisi ollut 
sotejärjestöjen ennennäkemättömästä alas
ajosta. Onneksi leikkaus tällä erää vältettiin 
ja järjestöt saivat lisäaikaa vuodeksi. 

Näkövammaisten liiton avustusrahan vä
heneminen on ollut todellisuutta jo jonkin 
aikaa. Tämä on pakottanut etsimään uusia 
keinoja myös varainhankintaamme. Keväällä 
liittoon palkattiin varainhankinnan päällik

kö ja näinä päivinä saamme historiamme 
ensimmäisen varainhankintastrategian. Lii
ton luottamushenkilöitä ja työntekijöitä on 
osallistettu uudella tapaa varainhankintaan. 
Asenteet sitä kohtaan ovat muuttuneet 
myönteisempään suuntaan, kun olemme 
ymmärtäneet sen välttämättömyyden ja 
mahdollisuudet. Toivoa siis on.

Odotus on liittynyt syyskuun viimeise
nä viikonloppuna pidettyyn liittovaltuus
ton kevätkokoukseen, joka siirtyi korona
pandemian vuoksi toukokuulta syksyyn. 
Kokouksessa valtuusto valitsi paitsi omat 
puheenjohtajansa, myös hallituksen ja sen 
puheenjohtajat. Puheenjohtaja Sari Loijas-
ta seuraa nyt hämeenlinnalainen Kari Vä-
hänen. Työtä ja haasteita riittää, joten odo
tettavissa on takuuvarmasti vaihtelevaakin 
säätä. Näin matkan alkuvaiheessa haluan 
toivottaa myötätuulta ja muistuttaa, että 
onneksi samassa laivassa on iso joukko rei
tit tuntevia järjestöaktiiveja ja kovan luokan 
ammattilaisia.       



4 7/2020

KIIK AR ISSAKIIK AR ISSA

PÄ I V YR I
lokakuu

10.10.

 

Laurin kirja -äänikirjapalkinto  
julkistetaan 

Niin kauan kuin lajiliitot ja urheilu
akatemiat pitävät paraurheilijoita vain 
kunniamerkkinä ”integraatiotyöstä” ja 

oppilaitoksille huippuurheilu vamman 
kanssa on ”mukavaa toimintaa”, voidaan 
tulevaisuuden menestyminen paralym

pialaisissa unohtaa.

Uimari Antti Latikka, paralympia.fi,  
Urheilijablogi 23.9.2020

YMMÄRRETÄÄNKÖ KOULUISSA NÄKÖVAMMAISUUTTA? 
Koulujen henkilökunnan voi olla vaikeaa ar
vioida, miten näkövamma vaikuttaa oppimi
seen. Virheellisesti saatetaan arvioida, että 
näkövammaisen oppilaan alisuoriutuminen 
on seurausta oppimisvaikeuksista tai moti
vaation puutteesta, kun kyse on puutteelli
sista tukitoimista tai apuvälineistä. Näin to
detaan Näkövammaisten liiton lausunnossa, 
joka koskee perusopetuksen päättöarvioin
nin kriteerejä.

Arviointia tekevien tulisikin olla erityisen 
tietoisia siitä, miten tukitoimet, kohtuulliset 
mukautukset ja apuvälineet vaikuttavat nä
kövammaisen oppilaan koulunkäyntiin. Arvi
oinnin edellys on, että tuki on ollut riittävää  
ja että oppilaalla on ollut käytössään sopivat 
ja toimivat apuvälineet, joita hän on pysty
nyt sujuvasti käyttämään.

Lausunnon voi lukea osoitteessa www.nkl.
fi/fi/lausunnot. 

K U V A :  L A U R A  O J A
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FACEBOOK-RYHMÄ 
TANDEMPYÖRÄILIJÖILLE 
Tandempyöräilystä kiinnostuneille löytyy  
nyt Facebookista oma ryhmä nimeltä Tan
dempyöräilijät. Ryhmään hyväksytään nä
kövammaisia ja näkeviä jäseniä. Ryhmässä 
keskustellaan kaikesta pyöräilyyn liittyvästä, 
jaetaan pyöräilyyn liittyvää tietoa ja suunni
tellaan yhteisiä tapaamisia ja pyöräretkiä.

VALKOISEN KEPIN KÄYTTÄJÄ EI 
VÄLTTÄMÄTTÄ OLE SOKEA
Valkoisen kepin päivää juhlitaan 15.10. Liitto muistuttaa 
suomalaisia siitä, että valkoisen kepin käyttäjä ei välttä
mättä ole täysin sokea. Myös heikkonäköiset käyttävät 
valkoista keppiä.

Joskus muut ihmiset hämmästelevät, kuinka kepin 
käyttäjä voi sujuvasti selata kännykkää tai lukea kirjaa. Se 
on mahdollista, jos näkökenttä on voimakkaasti kaventu
nut, mutta jäljellä oleva näönjäänne on tarkka. 

JÄRJESTÖT RAPORTOIVAT YK:LLE SUOMEN 
IHMISOIKEUSONGELMISTA
24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt varjoraportin 
YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten (TSS) oi
keuksien komitealle. Raportin mukaan suomalaisen sosiaa
liturvan tasoa ja syrjinnänvastaista lainsäädäntöä on paran
nettava ja sukupuolten tasaarvoa työelämässä edistettävä. 
Saamelaisten oikeuksien toteutumisessa, lastensuojelussa 
ja iäkkäiden hoivassa on puutteita. Lisäksi koronapandemia 
on entisestään syventänyt ihmisoikeusongelmia.

Suomi raportoi viime keväänä YK:lle TSSoikeuksien to
teutumisesta. Järjestöjen varjoraportti välittää komitealle 
kansalaisjärjestöjen keräämän tiedon siitä, mitkä TSSoikeu
det eivät Suomessa toteudu. Komitea laatii raporttien poh
jalta suosituksia siitä, miten Suomen tulisi edistää ihmisoi
keuksia. K U V A :  N I T O  /  S H U T T E R S T O C K . C O M
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PARAURHEILIJAT BLOGGAAVAT
Paralympiakomitea julkaisee urheilijablogia, 
jota päivittävät elinsiirron saanut yleisurheili
ja Pinja Ekström, heikkonäköinen paralym
piauimari Antti Latikka ja cpvammainen 
boccian pelaaja Juho Lehtonen. 

Blogissa käsitellään paraurheilijan arkea: 
harjoittelua, työn ja opiskelun yhdistämis
tä urheiluun, paraurheilun erityispiirteitä, 
sponsorointia ja yhdenvertaisuutta.

MTV.fi 

Kunhan ensikäyttäjän 
hankaluudet, kuten 
evästeiden hyväksy
minen ja sisäänkirjautuminen, on selvitet
ty, sivustoa on suhteellisen helppo pienen 
opettelun jälkeen käyttää. Jos esimerkiksi 
Ohjelmatlinkkiä painaa, saattaa ruudunluki
jan käyttäjä kuvitella, ettei tapahdu mitään. 
Ohjelmavalikko nimittäin aukeaa sivun ylä
reunaan eikä ruudunlukija kerro, onko se nä
kyvissä vai ei. Maamerkkejä ja otsikkotasoja 
on käytetty, mikä helpottaa sivulla liikkumis
ta. Jonkun tietyn ohjelman katsominen ei 
myöskään ole kovin monen mutkan takana. 

Verkon silmässä

ruutu.fi 

Ruudunlukija näkee jon
kin verran englanninkieli
siä painikkeita, jotka eivät 
selkeästi kerro, mitä niistä tapahtuu. Nämä 
todennäköisesti on esitetty näkeville sel
keinä kuvasymboleina. Jonkun tietyn ohjel
man etsiminen hakutoiminnolla on helppoa, 
mutta ohjelmat esitetään sivulla pieninä 
kansikuvina, joita mahtuu näkyviin vain tiet
ty määrä. Lisää kuvakkeita saa näkyviin pai
namalla arrowrightpainiketta. Kun haluttu 
ohjelma löytyy, on videon toistoon liittyvät 
painikkeet selkeästi nimetty ja halutun oh
jelman katsominen onnistuu varsin helposti.

	www.paralympia.fi/ajankohtaista/blogit 

https://www.paralympia.fi/ajankohtaista/blogit
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Digipalvelulaki  
parantaa saavutettavuutta
Julkisten toimijoiden 
verkkosivujen on oltava 
nyt saavutettavia erilaisille 
käyttäjille.
T E K S T I  Heidi Härmä
K U V A  imajinajib / Shutterstock.com

E teläSuomen aluehallintoviraston mu
kaan Suomessa on yli miljoona ihmistä, 

joiden voi olla vaikeaa käyttää verkkopalve
luja. Saavutettavat palvelut hyödyttävät nä
kö ja kuulovammaisia ja esimerkiksi ihmisiä, 
joilla on lukivaikeus tai muistisairaus, tai jot
ka osaavat heikosti suomea. Saavutettavat 
sivut ovat kaikille helpot käyttää.

Digipalvelulaki velvoitti julkisen sektorin 
toimijoita tekemään verkkosivuistaan saa
vutettavuusvaatimusten mukaiset 23.9.2020 
mennessä. Esimerkiksi verkkopankkien, Ke

lan, kuntien ja yliopistojen verkkopalvelujen 
on täytettävä saavutettavuusvaatimukset, 
esiteltävä palvelunsa saavutettavuuden tila 
saavutettavuusselosteessa ja tarjottava säh
köinen kanava saavutettavuuspalautteelle. 
Laki ei koske esimerkiksi kauppoja tai yksi
tyisiä palveluntarjoajia.

Digipalvelulaki velvoittaa myös STEA 
avustuksia saavia järjestöjä, muun muassa 
Näkövammaisten liittoa. Keväällä liitossa 
päättyneen verkkosivuuudistuksen tavoit
teena olikin saavutettava sivusto. Sivustolla 
on vielä muutamia saavutettavuuspuutteita, 
jotka on kirjattu saavutettavuusselosteeseen 
osoitteessa www.nkl.fi/fi/saavutettavuusse
loste.

Digipalvelujen käyttäjän oikeuksiin voi 
tutustua osoitteessa  www.saavutettavuus
vaatimukset.fi/oikeutesi       

Lähde: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
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Vähäsestä hallituksen 
puheenjohtaja, 
Jantusesta valtuuston 
T E K S T I  J A  K U V A T  Marika Mäkinen

Näkövammaisten liiton hallituksen puheenjohtajaksi on valittu 
hämeenlinnalainen Kari Vähänen. Valtuuston puheenjohtajaksi 
valittiin Esko Jantunen Tampereelta.
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Liiton hallituksen vastavalittu sekä väistyvä  
puheenjohtaja: Kari Vähänen ja Sari Loijas. 

Valtuuston kokouksessa käytettiin kasvomaskeja 
ja jätettin joka toinen istuin tyhjäksi.



10 7/2020

N äkövammaisten liiton valtuusto 
valitsi luottamushenkilöt vuosille 
2020–2024 kokouksessaan syys

kuun lopulla toiminta ja palvelukeskus Iirik
sessä Helsingissä. Hallituksen ja valtuuston 
puheenjohtajiston lisäksi valittiin liiton hal
litus.

Lisäksi valtuusto käsitteli vuoden 2019 
tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä 
toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 
2021.

Kuunteleva puheenjohtaja

Sari Loijaksen seuraajaksi liiton uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Kari Vähänen, 68. 
Vähänen edustaa kokemusta hallitustyössä, 
sillä hän on istunut sen jäsenenä jo edellis
kauden eli vuodesta 2016 lähtien. 

Koulutukseltaan Kari Vähänen on merko
nomi. Työuransa aikana Vähänen on toimi
nut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle hän jäi vuonna 
2007 Rautaruukin talouspäällikön tehtäväs
tä.

Näkövammaisyhdistyksien luottamustoi
mista Vähäsellä on vankka kokemus. Hän on 
toiminut muun muassa Tampereen seudun 

Näkövammaisten hallituksen jäsenenä ja pu
heenjohtajana, Näkövammaisten liiton val
tuuston varapuheenjohtajana ja KantaHä
meen Näkövammaisten puheenjohtajana. 
Paraikaa hän on puheenjohtajana myös lii
ton konserniin kuuluvissa Annanpurassa ja 
Sokevassa.

Heti tulosten selvittyä Kari Vähänen sanoi 
olevansa iloisen yllättynyt puheenjohtajava
linnastaan.

Hiukan valintaa pureksittuaan hän kertoo, 
että ensimmäisenä uuden hallituksen pu
heenjohtajan työlistalla tulee olemaan halli
tuksen jäsenten perehdyttäminen, hallituk
sen toimintatavoista päättäminen ja liiton 
strategian päivittäminen.

Puheenjohtaja Kari Vähänen haluaa olla 
yhteistyökykyinen, kuunteleva ja helposti 
lähestyttävä.  

– Haluan olla niin sanottu tiimin vetäjä, 
hän täsmentää.

Näkövammaisyhteisön ja näkövammais
yhdistysten jäsenistön kanssa hän toivoo 
aktiivista ja hyvää yhteistyötä.

 Liiton henkilökuntaa Vähänen pitää asian
tuntevana voimavarana, josta on huolehdit
tava.

Tuoreesta hallituksesta paikalla olivat Juha Saariniemi (vas.), Eija-Liisa Markkula, Kari 
Vähänen, Teuvo Heikkonen, Lasse Jalonen ja Jari Pekola. Kuvasta puuttuvat Tytti Matsinen, 
Anni Väänänen sekä Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen.
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Kokemusta ja uutta verta

Muita edellisestä hallituksesta nykyisessä 
jatkavia ovat varapuheenjohtajaksi valittu 
Eija-Liisa Markkula, 72, Helsingistä ja Lasse 
Jalonen, 71, Oulusta. 

Uusina hallitukseen nousivat Juha Saa-
riniemi, Teuvo Heikkonen, Anne Hirvas-
niemi-Jääskeläinen, Jari Pekola, Anni 
Väänänen ja Tytti Matsinen. 

KeskiSuomen Näkövammaisten hallituk
sen jäsen, jyväskyläläinen Saariniemi, 57, ke
räsi hallitukseen ehdolla olevista suurimman 
äänipotin, 28 ääntä, ja seuraavaksi eniten, 26 
ääntä, sai Näkövammaisten liiton tiedon
hallintajohtajan työstä kolme vuotta sitten 
eläkkeelle jäänyt Teuvo Heikkonen, 66, Tuu
sulasta.  Kolmanneksi suurimmalla äänimää
rällä, 24 äänellä, hallitukseen valittiin Lapin 
Näkövammaisten hallituksen jäsen Anne 
HirvasniemiJääskeläinen, 40, Rovaniemeltä. 

Edelliseen hallitukseen verrattuna nykyi
sen hallituksen sukupuolijakauma hiukan 
tasoittui. Naisia on uudessa hallituksessa 
yksi enemmän kuin edellisessä, eli neljä, ja 
miehiä, puheenjohtaja mukaan lukien, viisi.

Enemmän nuoria ja 
opaskoirankäyttäjiä

Hallitus myös nuorentui. Kun edellisessä hal
lituksessa ei istunut lainkaan 40vuotiaita tai 
sitä nuorempia, nykyisessä hallituksessa hei
tä on kolme. Toisesta päästä hallitus myös 
vanheni. Yli 70vuotiaita nykyhallituksessa 
on kaksi, kun edellisen hallituksen ikäänty
nein oli työskentelyn alkaessa 68vuotias.

Hallituksen nuorimmat jäsenet ovat tällä 
kaudella ruokolahtelainen Anni Väänänen, 
31, ja helsinkiläinen Tytti Matsinen, 33. Van
taalainen Jari Pekola on 49vuotias ja kuuluu 
iältään myös hallituksen nuorempaan sii
peen.

Maantieteellisesti hallituksen jäseniä tulee 

eniten pääkaupunkiseudulta, neljä. ItäSuo
mi, KeskiSuomi, PohjoisPohjanmaa ja Lappi 
saivat kaikki yhden edustajan hallitukseen. 
Kuten viime kaudellakin, LänsiSuomesta ei 
hallituksessa ole edustajaa.

Kiinnostava tieto saattaa myös olla, että 
opaskoirankäyttäjiä hallituksessa on tällä 
kertaa kolme eli Pekola, Väänänen ja Saa
riniemi. Edellisessä hallituksessa opaskoira 
oli ainoastaan puheenjohtaja Sari Loijaksella.

Valtuusto valitsi hallituksen kokoonpanon 
lisäksi myös oman puheenjohtajistonsa. 
Paluun luottamushenkilöjohtoon teki liiton 
puheenjohtajana vuosina 2012–2016 toimi
nut  ja nyt valtuuston puheenjohtajaksi va
littu Tampereen seudun Näkövammaisten 
puheenjohtaja Esko Jantunen, 65. Varapu
heenjohtajaksi valittiin PohjoisPohjanmaan 
Näkövammaisten puheenjohtaja Katja Kuu-
sela, 51, Oulusta.      

Katja Kuusela valittiin valtuuston  
varapuheenjohtajaksi. 
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Milla Lindh käyttää näkövammaismerkkiä 
tandempyörän lokasuojassa. 
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Pidetty, karsastettu 
näkövammaismerkki
Näkövammaismerkki herättää tunteita. Milla Lindh, Anneli 
Iltanen ja Kais Kiiski käyttävät näkövammaismerkkiä 
vaihtelevasti ja kertovat nyt miksi.
T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A T  Jaakko Evonen ja Marika Mäkinen

N äkövammaismerkki on pieni apu
väline, joka parhaimmillaan viestii 
vahvasti. Etenkin heikkonäköisille, 

joilla ei ole käytössään valkoista keppiä tai 
opaskoiraa, siitä voi olla hyötyä. Tämä edel
lyttää, että merkki tunnetaan. Tulevalla So
keiden viikolla marraskuussa Näkövammais
ten liitto tuo esiin näkövammaismerkkiä. 
Sille ovat lupautuneet antamaan kasvonsa 
kolme näkövammaismerkkilähettilästä, kuu
rosokea Milla Lindh, sokea Anneli Iltanen 
ja heikkonäköinen Kais Kiiski.

Unelmana punapohjainen merkki

Tamperelaisella Milla Lindhillä, 44, on kuu
rosokeutta aiheuttava Usherin syndrooma, 
jonka seurauksena hänellä on kymmenen 
asteen putkinäkö. Hän kuuroutui parikymp
pisenä, mutta sai sisäkorvaistutteella kuu
lonsa takaisin.

Milla Lindh elää vilkasta arkea kolmen tei
nipojan äitinä ja jackrusselinterrierin emän
tänä. Hän työskentelee Suomen Kuuroso
keiden järjestöohjaajana ja tekee taidetta 
freelancerina varsinaisen työnsä ohessa.

Usheriin kuuluu tyypillisesti, että näkö 

heikkenee hiljalleen. Niin Millankin kohdalla.
– Näkö menee tasaisen varmasti. Nyt olen 

jo täysin sokea hämärässä ja kirkkaassa va
lossa.  

Milla Lindh liikkuu aina valkoisen kepin 
kanssa. Käyttämällä häikäisylaseja hän voi 
hyvällä valaistuksella olla hyvinkin nopea 
kävelijä, mutta hämärä, pimeä ja äkillisesti 
muuttuvat valaistusolosuhteet pakottavat 
liikkumaan vauhtia, jonka hän kokee itsel
leen epäluontevaksi. 

Lindh liikkuu myös yksin ilman avustajaa 
ja erityisesti silloin sekä kepistä ja näkövam
maismerkistä on hyötyä. Hänellä on kankai
nen näkövammaismerkki ommeltuna repun 
olkahihnaan ja isoa tarramerkkiä hän käyt
tää tandempyöränsä takalokasuojassa. 

– Rintamerkki sen sijaan on melkein aina 
väärässä takissa ja vaarassa jäädä kauluksen 
alle, kaulahuivin peittoon tai on lentänyt irti 
hakaneulastaan. 

Näkövammaismerkkiä Lindh käyttää tiivis
tettynä siksi, että hänestä on hyvä hyödyn
tää kaikki sanattomat selitykset sellaisessa 
tilanteessa, kun hän törmää mainostelinee
seen tai betoniporsaaseen.

Reppuun kiinnitetty näkövammaismerkki 
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näkyy kauas, tosin Milla Lindh ei ole varma, 
kummalla on enemmän vaikutusta, sillä vai 
valkoisella kepillä. Kun tiski on korkea, hotel
lin respan asiakaspalvelija ymmärtää näkö
vammaismerkin nähtyään helpommin, miksi 
Milla Lindh ei täytä majoitusilmoitusta. Pyö
räillessä taas on hyvä, jos takaa tuleva hok
saa, että edessä polkee pitempi ohitettava.

Milla Lindhistä olisi mahtavaa, jos näkö
vammaismerkin voisi tuunata omannäköi
sekseen tai siitä olisi tarjolla erilaisia ja erivä
risiä versioita.

– Sateenkaarimerkki, anarkistimerkki, tik
kataulumerkki! Vaihtaisin myös heti merkin 
taustan punaiseksi! Sitten siirrettävä merkki 
saisi olla isompi. Sateenvarjoon haluaisin 
painokuvan merkistä. Ja minulle sopisi hyvin 
sellainen merkki, jossa ukkelilla on sisäkor
vaistutteen merkkinä vaikkapa ympyrä kor
van kohdalla. Keppi on muuten nykyisessä 
merkissäni kiharalla: usein se on vääntynyt 
jostain kohtaa, Milla Lindh naurahtaa.

Vaikka näkövammaismerkki näyttää Milla 
Lindhin mielestä liikennemerkiltä, sen kan
sainvälisesti testatun informaatioarvon takia 
sitä on hyvä käyttää. 

– Se tunnetaan. Ja kun vielä on valkoinen 
keppi ja merkki, vastaantulija useimmiten 
ymmärtää, etten ole sauvakävelijä, jolla on 
toinen keppi hukassa.

Keppi, koira ja merkki

Anneli Iltanen on samoilla linjoilla Milla Lind
hin kanssa: näkövammaismerkkiä voisi kehit
tää. 

– Sokeana minun on kuitenkin vähän vai
kea arvioida sen visuaalista tehoa. Kysyin 
asiasta heikkonäköiseltä kaveriltani, jonka 
mukaan sininen erottuu huonosti. Huomio
värejäkin voisi jopa käyttää. Suomalaiset 
käyttävät paljon sinistä, joten siinä mielessä 
merkin sininen pohjaväri on huono valinta. 

Espoolainen Iltanen, 57, on aina ollut vai

Anneli Iltanen käyttää näkövammaismerkkiä 
erityisesti matkustaessaan.
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keasti heikkonäköinen ja sokeutui kokonaan 
kolmekymppisenä. Nyt hänellä on jäljellä 
enää valontaju. Näkövamman syy on pe
rinnöllinen retinitis pigmentosa eli verkko
kalvonrappeutumatauti. Kahden nuoren 
yksinhuoltajaäiti on kotoisin Rovaniemeltä, 
josta tuli opiskelemaan romaanista filolo
giaa Helsinkiin parikymppisenä. Sokeudut
tuaan hän opiskeli hierojakuntohoitajaksi. 
Iltasilla on kolmen hengen talous: tytär asuu 
vielä kotona äidin kanssa ja Iltasella on myös 
opaskoira, Nelli.

Anneli Iltanen on liikunnallinen järjestöak
tiivi, joka on monessa mukana ja toimii myös 
jumppa ja vesijumppaohjaajana. Sokeutta 
hän ei ole pitänyt merkittävänä haittana liik
keelle lähtemisessä, varsinkaan opaskoiran 
saamisen jälkeen.

Ennen opaskoiraa hän liikkui valkoisen ke
pin kanssa tai toisen opastuksessa. 

– Kepin kanssa toimiessa kuuloaistin hyö
dyntäminen on tärkeää. Hyvä fyysinen kun
to auttaa myös paljon, samoin tasapainon 
hallitseminen etenkin yllättävissä tilanteissa. 
Opaskoira on lisännyt merkittävästi ulkoi
luani ja sosiaaliset suhteet lähiympäristössä 
ovat lisääntyneet. Koira inhimillistää vam
maista ihmistä, Iltanen sanoo. 

Iltanen liikkuu itsenäisesti, mutta näke
vien ystävien kanssa hän osallistuu erilaisiin 
tapahtumiin ja asioinnissa toimivat kuljetus
palvelut ovat hänelle elinehto. 

Näkövammaismerkkiä Anneli Iltanen 
käyttää harvoin, sillä valkoinen keppi tai 
opaskoira hoitaa ympäristölle sokeudesta 
tiedottamisen.  

– Merkkiä käytän sellaisessa tilanteessa, 
jossa istun ahtaassa tilassa eikä keppi tai 
opaskoira välttämättä näy, esimerkiksi len
tokoneessa tai bussissa. 

Hän uskoo, että juuri lentokentillä ja ko
neissa, satamissa ja laivoissa näkövammais
merkki myös tunnetaan, vaikka yleisesti 
ottaen se ei ole hänen mielestään ihmisille 

juurikaan tuttu.
Silloin, kun merkki on Iltasen rintapielessä, 

hän kantaa sen ylpeänä. Heikkonäköisenä ti
lanne oli toinen: hän ujosteli näkövammaan
sa ja piti sen kertomista muille vaikeana.

– Niin kauan, kun ei ole hyväksynyt vam
maansa, merkin tai kepin käyttö on haaste. 
Jos olisi julkkiksia, joilla olisi heikkaritausta 
ja he toisivat sitä reilusti esille, se voisi lisätä 
kepin tunnettuutta.

Voisiko merkki olla 
myös sovellus?

– Minulla näkövammaismerkki on yleensä 
jossain mukana, esimerkiksi repussa kiinni 
kertomassa siitä, että en näe normaalisti, sa
noo tuusulalainen Kais Kiiski, 37.

Kaksospoikien isä työskentelee ohjaajana 
KuntoutusIiriksessä. Kiiskillä on ollut synty
mästä saakka heikko näkö, jonka taustalla 
on perinnöllinen näköhermon atrofia, mi
kä tarkoittaa, että hänen keskeinen tarkan 
näön alueensa on hyvin huono.

– Näen muodot ja hahmot, mutta yksityis
kohtia en näe kauempaa.

Kais Kiiskin näkövamma aiheuttaa sen, 
että hänen on hankala saada visuaalista 
tietoa ympäristöstä, esimerkiksi opasteista, 
kylteistä ja kulkuväylistä. Hän ei myöskään 
pysty tunnistamaan toisia ihmisiä kasvojen 
perusteella.

Näkövammaismerkin käyttämisen hyöty 
pilkahtaa Kiiskin mukaan esiin ajoittain, kun 
joku tietää sen merkityksen ja osaa tarjota 
apua vaikkapa kaupassa.

Jos Kais Kiiskillä olisi vapaat kädet muoka
ta näkövammaismerkkiä, millainen se olisi?

– Jonkinlainen fyysinen merkki edelleen 
olisi ihan hyvä. Sen pitäisi olla tavallaan hy
vin tunnistettava ja näkyvä, mutta silti dis
kreetti. Hakaneulan voisi jo jättää pois. Ny
kyajan takkimateriaalit menevät pilalle, jos 
niihin tehdään reikiä. Entä voisiko merkissä 
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olla magneettikiinnitys tai jonkinlainen klip
siviritys? Tai miten olisi urheilullinen wrist 
band eli ranneke näkkärilogolla?

Kais Kiiski innostuu pohtimaan vielä koko
naan uudenlaista lähestymistapaa näkövam
maismerkkiin. 

– Se voisi olla jonkinlainen digitaalinen 
merkki, esimerkiksi sovellus, jonka voisi la
data älypuhelimeen ja yhdistää esimerkiksi 
joissain massatilaisuuksissa avun tai oppaan 
tarvitsijan ja antajan. Oppaaksi halajavat 
voisivat ladata sovelluksen opasmoodilla ja 
opastettavat sokkomoodilla. Sovellus voisi 
sisältää tietoa opastamisesta tai muuta yleis
hyödyllistä, Kiiski visioi.

Niin tai näin, Kais Kiiski pitää näkövam
maismerkkiään, koska se tuo esille asian, jo
ka muuten ei näy välttämättä päällepäin. 

Kais Kiiski toivoisi, että näkövammaismerkin 
voisi kiinnittää neulan sijaan magneetilla tai 
klipsillä. 

NÄKÖVAMMAISMERKKI
Näkövammaismerkki on helppo ta
pa kertoa näkövammaisuudesta. Näin 
muut voivat tarjota apuaan ja huomi
oida näkövammaisen liikenteessä. Mitä 
useampi merkkiä käyttää, sitä tunne
tummaksi se tulee.

Näkövammaismerkki on rintanappi, 
tarra tai kangasmerkki. Myös uimalakke
ja on saatavilla. Merkkiä voi kysyä omas
ta näkövammaisyhdistyksestä tai tilata 
Avirisapuvälinemyymälästä (www.avi
ris.fi, p. 09 3960 4700).

Seuraavat sitaatit on poi
mittu Näkövammaisten 
liiton Käytätkö näkövam
maismerkkiä kyselyn vasta
uksista. 

  Merkin ansiosta ihmiset 
ymmärtävät sanoa nimensä, kun en 
kasvoista tunnista tervehtijää.

  Merkki selittää muille hitauteni ja 
arkuuteni näönvaraisissa toimissa.

  Käytän merkkiä uidessa. Siten uima-
rit eivät ihmettele, jos törmään heihin 
tai uin vinoon.

  Joskus pysäkillä ihmetellään, miksi 
kysyn bussin numeroa. Silloin näytän 
merkkiä ja selitän, etten itse näe kun-
nolla.

  Opaskoira ja valkoinen keppi piilou-
tuvat joskus tiskin taakse. Merkki on 
korkeammalla rinnassa ja näkyy kas-
sahenkilölle.

K O O N N U T  Heidi Härmä
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Mirja Kallio in memoriam
M irja Esteri Kallio syntyi 25.1.1934 Po

markussa Maria ja Jaakko Jalmari 
Kallion 13lapsiseen perheeseen kymme
nentenä lapsena. Hän kuoli sairauden uu
vuttamana Pomarkussa 19.7.2020.

Lapsuus ja nuoruusvuodet hän vietti ko
dissaan Isojärven rannalla, kävi kansakoulun 
ja teki pienviljelijäperheessä kotitöitä.

21vuotiaana Mirja lähti Helsinkiin Sokeain 
Ammattikouluun kolmevuotiselle käsityö
linjalle. Koulun jälkeen hän palasi kotiin vuo
deksi, jolloin hän istui paljon kangaspuiden 
ääressä kutomassa ikkunaverhoja, pöytä ja 
pyyheliinoja, ja neulomassa taidokkaita vil
lapaitoja ja hartiahuiveja. Tämän vuoden 
aikana hän myös jäljensi pistekirjoja Sokeain 
kirjastoon.

1960luvun vaihteessa Mirja muutti Hel
sinkiin, suoritti keskikoulun Helsingin Yksi
tyislyseossa iltalinjalla ja sai hetimiten työtä 
Sokeain Keskusliiton äänittämöstä, ensin 
äänitteiden kopioijana ja sittemmin äänit
täjänä, josta työstä hän jäi pitkän työuran 
tehtyään eläkkeelle.

Mirja oli lämmin ja aito työtoveri. Hänellä 
oli ymmärtävä ammattitaito ja hyvin tarkka 
korva. Äänitysstudiolla hän sanoi aina, jos jo
kin meni väärin tai lukiessa tuli kömmähdys. 
Hän pani nauhurin kiinni ja sanoi lempeästi: 
Otetaan uudestaan.

Mirjan mielipide oli tärkeä kaikille lukijoil
le. Tarkkaan he kuuntelivat, kun Mirja pe
rusteli, miten tämä kohta pitää lukea, jotta 
se menee kasetilla perille. Se ei saanut olla 
näyttelemistä eikä ulkoa lukemista, vaan lä
heinen lukutapahtuma ystävälle.

Ulkoilu, patikkaretket ja uinti kuuluivat 
Mirjan harrastuksiin, samoin ruoanlaitto ja 
käsitöiden teko aina vanhuuteen saakka.

Myös lauluharrastus oli Mirjalle rakas.  Ka

marikuoro Kontrapunktin riveissä hän viihtyi 
yli 20 vuotta.

Oman panoksensa hän antoi Helsingissä 
toimiessaan vapaaehtoisena Seurakuntayh
tymän Juttupuhelimessa sekä Kirjastoyhdis
tyksen äänikirjaraadissa.

1990luvun loppupuolella Mirja sai käyt
töönsä ATKlaitteet ja siitä lähtien hän har
rasti kirjoittamista. Näin syntyi monia runoja 
sekä suorasanaista tekstiä.

Kirjoitusharrastuksesta jäävät elämään kir
jat Muistoja Sokeain ammattikoulusta 1955–
1958, Jaakko Kuitunen suksilla ja Muistelen, 
muistelen.

Noin 30 vuoden ajan Mirja vietti kesät 
omalla mökillään Isojärven rannalla ja vii
meiset kaksi vuotta asui Pomarkun keskus
tassa.

”Kuka iloa lennättää, kun sinä lähdet?” 
(ote Mirjan runosta)

Aino Kallio, Mirjan sisar  
Jouko Lehtonen, työtoveri Näkövammaisten 
Keskusliitossa

N Ä K Ö V A M M A I S T E N  L I I T O N  K U V A - A R K I S T O
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Älykaiuttimet – 
kodin pienet apulaiset 
Tieteiskirjallisuudessa ja -elokuvissa on tietokoneita, jotka 
kommunikoivat käyttäjänsä kanssa puhumalla. Hurjimmissa 
skenaarioissa nämä tietokoneet hyökkääävät luojiaan 
vastaan ja ihmiset elävät betonibunkkereissa tietokonesotien 
raunioittamassa maailmassa.
T E K S T I  Johanna Herranen 
K U V A T  beeboys ja Vantage_DS / Shutterstock.com, Amazon.com, Inc.
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Puheella kommunikoiva tekoäly on jo 
nyt arkipäivää. Se ei ole valtaamassa 

maiden hallituksia vaan on käytössä taval
listen ihmisten kodeissa, kun älykaiuttimien 
suosio kasvaa.

Älykaiuttimista 
tunnistaa komennot

Älykaiutin on sananmukaisesti kaiutin, jolla 
on aivot. Aivoina toimii joku muutamasta 
tunnetusta suurten teknologiajättien kehit
tämästä niin sanotusta älykkäästä avustajas
ta. Näitä avustajia ovat Applen laitteista tut
tu Siri, Googlen Assistant, Amazonin Alexa ja 
Mic rosoftin Cortana.

Älykaiuttimessa on mikrofoni ja se kuun
telee kotona käytäviä keskusteluja. Kun se 
kuulee niin sanotun herätysfraasin, englan
niksi wake wordin, se tietää, että komento 
on osoitettu sille ja suorittaa puheentun
nistuksen ja halutun toiminnon, esimerkiksi 
vastaa kysymykseen. Älykaiuttimet tarvitse
vat internetyhteyden toimiakseen, sillä pu
heentunnistus tehdään internetissä olevilla 
palvelimilla.

Yhdysvalloissa pienen pöydällä nököttä
vän pömpelin avulla voi jo tilata pizzan tai 
lentoliput, tehdä pöytävarauksen ravinto
laan ja paljon muuta. Suomessa älykaiut
timien käyttö on vielä melko rajallista, sillä 
suuret elektroniikkavalmistajat eivät vielä 
toistaiseksi ole tuoneet älykaiuttimiinsa kat

tavaa suomen kielen tunnistusta. 
Suomesta saa tällä hetkellä Amazonin ja 

Googlen älykaiuttimia. Myös muut valmista
jat kuten JBL ja Bose myyvät kaiuttimia, joi
hin on integroitu Amazonin tai Googlen äly
käs avustaja. Applen Siriavustajan sisältävä 
HomePod tai Microsoftin Cortanaa hyödyn
tävä Revokeälykaiutin eivät ole toistaiseksi 
myynnissä Suomessa. 

Kaikki alkoi Amazonista 

Ensimmäinen älykaiutin, elektroniikkajät
ti Amazonin kehittämä Amazon Echo tuli 
markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 2014. 
Älykaiuttimeen integroitu Amazonin älykäs 
avustaja Alexa vastaili kysymyksiin säästä  ja 
soitti pyynnöstä musiikkia. Aluksi Amazon 
Echon saivat käyttöönsä vain harvat ja va
litut. Sittemmin sen suosio on kasvanut rä
jähdysmäisesti ja se on kehittynyt pienestä 
tekoälysihteeriköstä kodin laitteiden ja vies
tinnän keskukseksi. Echon rinnalle on myös 
tullut pienempi ja hinnaltaan huokeampi 
Echo Dot, jossa on samat toiminnot kuin 
Amazon Echossa. Nykyään saa myös näy
töllisiä Alexa Show laitteita, joissa Alexa voi 
pyynnöstä näyttää vaikkapa elokuvia.

Amazonin laitteita saa myös Suomesta. 
Pieni Amazon Echo Dot älykaiutin maksaa 
keskimäärin 60 euroa. Suomea Alexa ei osaa, 
mutta sen kanssa voi kommunikoida eng
lanniksi tai vaikkapa saksaksi.  

Amazon Echo Dot.

Se toimii 
ajastimena ja osaa 

jopa etsiä reseptejä 
internetistä.



Alexa voi lukea pyynnöstä uutiset, sytyt
tää tai sammuttaa yhteensopivat valot ja 
paljon muuta. Se osaa myös koko joukon 
erilaisia sana ja musiikkivisailupelejä, joita 
voi pelata yksin tai yhdessä perheen kanssa, 
mutta vain jollain Alexan ymmärtämällä kie
lellä. Alexaan voi halutessaan lisätä erilaisia 
toimintoja. Niitä ovat muun muassa Dr. Dog 
koiratohtori, jolta voi kysellä yleisistä koiran 
ruokintaan liittyvistä asioista tai vaikkapa 
Meow, joka saa Alexan puhumaan kirjaimel
lisesti kissaa, kunnes joku käskee sitä lopet
tamaan komennolla stop.

Älykaiutin voi olla hyödyllinen myös keitti
össä. Se toimii ajastimena ja osaa jopa etsiä 
reseptejä internetistä. Se osaa myös kertoa, 
paljonko jossakin herkussa on kaloreita. 

OK Google 

Toukokuussa 2016 teknologiajätti Google 
julkisti kehittäjäkonferenssissaan tuovansa 
markkinoille Google Home älykaiuttimen. 
Google Homen aivoina toimii myös tuolloin 
julkistettu Googlen puhelimistakin tuttu 
Google Assistant tekoäly, joka korvasi aiem
man Google Now palvelun. Googlen kaiut
timet reagoivat fraasiin ”OK Google” tai ”Hey 
Google”. 

Nykyään Googlen kaiuttimet ovat nimel
tään Google Nest kaiuttimia ja niissä on 
pitkälti samat toiminnot kuin Amazonin
kin laitteissa. Halvin, hieman hampurilaista 
muistuttava Google Nest Mini kaiutin mak
saa Suomessa keskimäärin 59 euroa. 

Googlen laitteet ymmärtävät suomen kiel
tä parhaiten. Vaikka Google Assistant ei vielä 
osaa ottaa vastaan komentoja suomeksi, se 
osaa kuitenkin toimia tulkkina kahden kielen 
välillä, joista toinen voi olla suomi. Googlen 
käännöstaitoihin ei kuitenkaan kannata vielä 
täysin luottaa, vaikka keskustelun asiasisäl
tö varmasti useimmissa tapauksissa tulee 
sen avulla ymmärretyksi. Käyttäjän tarvit

see vain sanoa esimerkiksi englanniksi: ”OK 
Google, interpret from English to Finnish” 
saadakseen tulkkipalvelun käyttöön. 

Älykaiuttimet ja kodin 
automaatio

Olipa käytössä sitten Googlen tai Amazonin 
avustaja, sen avulla voi luoda kotiinsa tieteis
elokuvan tunnelmaa. Nykyään saa jo ilmas
tointilaitteita, lukkoja, erilaisia valaisimia ja 
kodinkoneita, joita voidaan ohjata käyttäen 
Alexaa tai Google Assistantia. Mahdollisuu
det ovat lähes rajattomat. 

Ohjelmoinnista ymmärtäville on tarjolla 
työkaluja, joilla avustajille voi luoda niin sa
nottuja rutiineja. Tällaisia voivat olla esimer
kiksi aamurutiini, joka sytyttää valot, lukee 
uutiset, käynnistää kahvinkeittimen ja ker
too päivän sään. 

Koska älykkäät avustajat tarvitsevat inter
netiä toimiakseen, yksityisyydensuojastaan 
kiinnostunutta ihmistä saattaa häiritä tieto, 
että kodin ääniä ja keskusteluja ladataan 
internetissä olevalle palvelimelle. Palvelun
tuottajat tarjoavat käyttäjille mahdollisuutta 
kuunnella ja poistaa nettiin ladattu sisältö 
tarvittaessa. Salaisia liikeneuvotteluja ei kui
tenkaan ehkä kannata käydä älykaiuttimen 
kuullen. Onneksi niistä kaikista löytyy mikro
fonin mykistyskytkin – ja mikäli haluaa olla 
aivan varma, ettei avustaja kuuntele, voi äly
kaiuttimen pistokkeen irrottaa seinästä.   

Google 
Nest.
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Aivot tarvitsevat 
liikuntaa ja haasteita
Liikunnalla on paljon hyviä terveysvaikutuksia kaikenikäisille. 
Liikunta myös ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa monia 
sairauksia. Mutta oletko tullut ajatelleeksi, miten liikunta 
vaikuttaa aivoihin? 
T E K S T I  Helvi Janhunen  
K U V A T  Vitalii Petrenko / Shutterstock.com ja Helvi Janhunen 

A ivot ovat kuin lihakset, jotka käytön 
puutteessa rappeutuvat. Aivot pitävät 

siis liikkumisesta, mutta liikutatko sinä aivo
jasi?

Miten pitäisi liikkua, että saisi parhaan 
hyödyn aivoille? Kaikki liikkuminen laske

taan! Kävely, kotityöt, pihatyöt tai vaikkapa 
vain tuolista ylösnousut ovat hyödyllisiä. Ai
voja pitää rasittaa. Yksittäinen liikuntahetki 
vilkastuttaa aivojen verenkiertoa, mutta jot
ta liikunnalla olisi vaikutusta esimerkiksi ai
vojen vanhenemisen estämiseen, liikunnan 
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on oltava säännöllistä kahdesta kolmeen 
kertaa viikossa tapahtuvaa. Lisäksi liikkuessa 
tulisi myös hieman hikoilla. 

Suomalaisten tutkijoiden kehittämä FIN
GERtoimintamalli kannustaa myös liikun
taan ja aivojen käyttöön muistitoimintojen 
tukemiseksi.

Onko käveleminen aivoille 
tehokkaampaa kuin ristisanat?

Usein näkövammaiset ihmiset ovat huo
lissaan muistista ja totta – hyvä muisti on 
näkövammaisille usein näkeviä tärkeämpää. 
Monet näkövammaiset sanovat, että muistia 
ei voi harjoittaa, kun ristikot ja sudokut vaa
tivat näkökykyä. 

Tutkimuksissa on todettu, että kävelemi
nen ulkona harjoittaa aivojamme: on tiedet
tävä mihin on menossa. Näkövammaisilla 
henkilöillä ympäristön maamerkkien ja kä
velyreitin esteiden paikantaminen on mitä 
parhainta harjoitusta aivoille. 

Kotiharjoitteluun kannattaa ottaa mukaan 
niin sanottuja multitasktehtäviä. Tämä tar
koittaa, että tehdään kahta tai useampaa 
asiaa samanaikaisesti: liikkuessa voidaan 
luetella sanoja, tehdä laskutoimituksia tai 
muistella jotain mennyttä. Askelkuviot se
kä käsien liikkeiden yhdistäminen jalkojen 
liikkeisiin harjoittelussa pistävät aivot töihin. 
Tällaiset liikuntaharjoitukset ovat sanaristik
koja tehokkaampia aivojen aktivoinnissa.

Ristikoita ja laskemista

Anna-Liisa Tanskanen on mukana Kiikaris
sa aivoterveys hankkeen työryhmässä. Hän 
kertoo, että monissa arjen tilanteissa tarvi
taan hyvää muistia.

– Kauppaan lähtiessä teen ostoslistan 
muistiini. Tärkeää on painaa mieleen ostet
tavien tavaroiden nimet sekä lukumäärä. Jos 
ostoslistassa on yli kymmenen asiaa, joku 

ostettava voi unohtua.
AnnaLiisa Tanskanen kertoo, ettei ole 

huolissaan muististaan. Jos joskus ei muista 
jotain nimeä, se ei haittaa.

Omaa muistiaan hän virkistää tekemällä 
sana ja kuvaristikoita suurennuslasin avul
la. Lisäksi hän pelaa pasianssia, mikä vielä 
onnistuu hyvin selkeillä pelikorteilla. Hän 
toivoo saavansa lukuTV:n käyttöön, koska 
suurennuslasilla lukeminen ei häneltä enää 
onnistu.

– Aktivoin muistiani myös pitämällä ta
lousasioistani tilikirjaa. Lasken paperia apu
na käyttäen esimerkiksi ostoksiin käyttämä
ni rahat kuukausittain. Myös liikkuminen, 
ulkoilu ja luonto ovat  minulle tärkeitä.

AnnaLiisa Tanskasella on lenkkikaveri, 
joka mahdollisti kuluneen koronakevään ai
kana joka päivä kävelylenkit. Heikentyneen 
näön vuoksi hän ei yksin pysty menemään 
metsäpoluille ja pienikin ulkonakäynti on 
hyväksi. 

– Liikunnan vaikutus henkiseen toiminta
kykyyn syveni poikkeusoloissa: virkistyin lin
nunlauluista, tuoksuista sekä keskusteluista 
kävelylenkeillä. Kesällä ulkoiluun tuli vaih
telua, kun pulahdimme vilpoiseen Saimaa
seen. Syyskuussa olen päässyt kuntosalille, 
jossa jatkan tutun ryhmän mukana harjoit
telua.              

Ympäristön 
maamerkkien ja 

kävelyreitin esteiden 
paikantaminen on mitä 
parhainta harjoitusta 
aivoille.
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MIKÄ KIIKARISSA 
AIVOTERVEYS?

Kiikarissa aivoterveys – tietoa ja tukea nä
kövammaisille hanke on Mikkelin seudun 
Muisti ry:n hallinnoima ja sosiaali ja terveys
järjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoit
tama kolmevuotinen hanke (2019–2021). 
Hankkeen päätavoitteena on edistää näkö
vammaisten henkilöiden aivoterveyttä. Koh
deryhmänä ovat yli 65vuotiaat näkövam
maiset, heidän läheisensä sekä sosiaali ja 
terveysalan ammattilaiset, jotka työskente
livät näkövammaisten kanssa. Muistisairau

den varhainen tunnistaminen näkövammai
sella ja tarvittavan tuen piiriin ohjaaminen 
muistiasioissa ovat osa aivoterveyden edis
tämistä.    

Lisätietoja: 
hankesuunnittelija Jaana Paasonen  
p. 050 3142111, jaana.paasonen@msmuisti.fi   
hanketyöntekijä Helvi Janhunen  
050 4424488, helvi.janhunen@msmuisti.fi

Anna-Liisa Tanskanen nauttii luonnossa liikkumisesta. Heikkonäköisen henkilön  
oppaana voi toimia kuka tahansa kävelemällä värikkäissä vaatteissa muutaman 
metrin edellä.

mailto:jaana.paasonen%40msmuisti.fi?subject=
mailto:helvi.janhunen%40msmuisti.fi?subject=
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Onni on vanheta yhdessä

Vieraileva kolumnisti

T E K S T I  Sanna Piuva

Kohtaan työssäni usein ihmisiä, jotka 
kieltäytyvät kohteliaasti avustani to

deten, että kyllä he pärjäävät. Pärjäämisen 
kulttuuri on Suomessa korkealle arvostettua 
ja syvällä sukupolvissamme. Avun pyytämi
nen ja sen vastaanottaminen koetaan heik
koutena, ettei pärjääkään yksin. Pärjääminen 
ei kuitenkaan ole itseisarvo sinänsä eikä elä
mää tarvitse elää pärjäämällä. Kaikilla meillä 
on oikeus omannäköiseen, itsenäiseen, juuri 
meille arvokkaaseen arkeen. Usein tarvit
semme siihen ystävää, vertaista, ohjausta, 
tukea ja myös konkreettista apua. 

Koronakevään poikkeusolot rajoittivat 
eniten riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten 
jokapäiväistä arkea, mutta koronasta tuli kui
tenkin kaikkien yhteinen asia. Jouduimme 
tahtomattamme pitämään fyysistä etäisyyt
tä, mutta samalla pysähdyimme soittamaan, 
kuuntelemaan ja kuulemaan asioita. 

Näkövammaisten alueyhdistyksissä ym
päri Suomea soitettiin kevään aikana useil
le sadoille ikääntyneille jäsenille ja kyseltiin 
kuulumisia ja hyvinvointia. Kyselystä selvisi, 
että voimaa antaviksi asioiksi koettiin muun 
muassa muilta saatu apu ja tuki, riittävät 
ruoka ja kodintarvikemäärät, yhteydenpi
to muihin ihmisiin, ulkoilu ja tiedonsaanti. 
Muistaminen, että joku soitti ja kysyi kuulu
misia, koettiin ilahduttavaksi, piristäväksi ja 
tärkeäksi. 

Vaikka poikkeusolot päättyivät, poikkeuk
sellinen, uudenlainen aika jatkuu. Uudesta 
arjesta voi kukin löytää myös myönteisiä, 
omaan arkeen voimaa ja mielekkyyttä 

tuovia asioita. Valtakunnallista vanhusten 
viikkoa vietetään tämän lehden ilmestymis
viikolla 4.–11.10. teemalla Onni on vanheta. 
Viikon aikana nostetaan esille vanhenemi
seen liittyviä positiivisia ja onnellisia asioita. 
Onni voi löytyä rutiineista, luonnosta, tuok
suista, äänistä, muistoista tai toiveikkuudes
ta. On tärkeää pitää yllä keväällä herännyttä 
yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja välittämisen 
kulttuuria ja olla läsnä toiselle, vaikkakin etä
nä, tässä ja nyt.

Sanna Piuva työskentelee vanhustyön asian-
tuntijana Näkövammaisten liitossa. 
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Ilmoitukset

Kokoukset

Fysioterapia-alan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

Pe 20.11.2020 klo  18.00  Ii
riskeskus, kokoustila Valo (3. 
krs) Marjaniementie 74, Hel
sinki.

Kokouskahvit ja ilmoittau
tuminen alkaa klo 17.30. 

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat ja 
mahdolliset jäsenaloitteet se
kä keskustellaan Aktivo Fysio 
ketjun tulevaisuudesta.

Kokousmateriaalin tilaukset 
5.11.2020 mennessä puh. 
0400 339 021 tai toimisto@
fanry.fi 

Kaakkois-Suomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

La 21.11.2020 klo 13 Lounas
huone Kerholla, Kadettikou
lunkatu 3, Hamina. 

Kokous aloitetaan kahvilla 
klo 12.30. Kokouksessa käsi
tellään sääntömääräiset syys
kokousasiat.

Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus

Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

La 21.11.2020 klo 12 Koivu
puistossa, Petäjäntie 137, Ylö
järvi. Käsitellään sääntöjen 10 
pykälässä määrätyt asiat. Ko
kous hyväksyy vuoden 2021 
toimintasuunnitelman ja ta
lousarvion, valitsee yhdistyk
sen puheenjohtajan kahdek
si seuraavaksi kalenterivuo
deksi sekä valitsee neljä hal
lituksen varsinaista jäsentä 
vuosille 2021–2022 erovuo
roisten tilalle.

Kokousmateriaalin voi tila
ta 9.11. alk.: toimisto@tsnv.fi / 
p. 050 520 5075. Ennen ko
kousta ruokailu klo 11.00. Jä
senten kokousmatkat korva
taan yhteiskuljetuksina edul
lisinta matkustustapaa käyt
täen. Yhteiskuljetus: Hä
meenlinnan Wetterhoff klo 
8.45, Parolantie klo 8.50, Iitta
la pikavuoropysäkki klo 9.05, 
Toijalan ABC klo 9.20, Valkea
kosken linjaautoasema klo 
9.45, Tampereen Vanha kirk
ko klo 10.20. Paluukuljetus 
samaa reittiä. Tervetuloa! 

Hallitus

Pohjanmaan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

Pe 20.11.2020 klo 11.00 Seinä
joella Hotelliravintola Almas
sa (Ruukintie 4, rautatiease
man vieressä). Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sään
töjen syyskokoukselle mää
räämät asiat. Kokouksen jäl

keen joulupuuro ja kahvi, jo
ta varten ilmoittautumiset 
torstaihin 5.11. mennessä: 
045 612 5122 tai jasenasiat@
pohjanmaannakovammaiset.
fi. Muista mainita erityisruo
kavalio. Tervetuloa! 

Hallitus

Kurssit -  leirit

Tule mukaan Käsillä-
käsityöyrittäjä-
valmennukseen keväällä 
2021. Käsillä sisustaa! 

Haluatko kehittää itseäsi kä
sityöyrittäjänä? Kiinnostaisi
ko sinua saada lisäansioita 
käsityöläisenä? Haluatko 
ideoida uusia tuotteita? Il
moittaudu mukaan Käsil
lävalmennukseen!

Tammikuussa jatkuu valta
kunnallinen Käsillä – Näkö
vammaisten käsityöyrittäjä
valmennus jo toimiville käsi
työyrittäjille ja yritystä suun
nitteleville. Valmennus on jat
kuvaa STEArahoitteista  
tavoitteellista käsi työ 
yrittäjävalmennusta, jossa 
opitaan käsityöläisyyteen, 
yrittäjyyteen ja vahvistetaan 
osallisuutta työelämässä. Kä
sillävalmennuksen tavoit
teena on ylläpitää näkövam
maiskäsityötaitoja sekä luo
da uusia tuotteita perinteis
ten lisäksi. Vuoden 2021 Kä
sillävalmennuksen teemana 
on sisustaminen.

mailto:toimisto@fanry.fi
mailto:toimisto@fanry.fi
mailto:toimisto@tsnv.fi
mailto:jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi
mailto:jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi
mailto:jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi
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linjaa: 
Näkövammaisten perinne

käsitöiden linja. Vahvistetaan 
perinnekäsityötaitoja ja opi
taan uutta. Ohjelmassa on 
mm. punontaa, puuesinei
den valmistusta ja viskan si
dontaa. Lähiopetusta on vii
koilla 3, 6, 9, 12,15 ja 18.

Rottinkihuonekalujen val
mistus ja korjauslinja. Tutus
tutaan perinteisten rottinki
huonekalujen valmistukseen 
ja korjaukseen sekä opetel
laan mattopiiskan tekoa. Lä
hiopetusta on viikoilla 4, 7, 10, 
13, 16 ja 19.

Erikoistekniikkalinja. Val
mistetaan sisustukseen liitty
viä tuotteita pehmeitä ja ko
via materiaaleja yhdistäen. 
Tutustutaan mm. betoniin, 
luovaan kudontaan ja leima
sin painantaan. Lähiopetus
ta on viikoilla 5, 8, 11, 14, 17 ja 
20

Ilmoittaudu haluamallesi 
linjalle viimeistään 30.11.2020 
mennessä joko osoitteessa 
webropol.com/s/kasillail
moittaudu21kevat , puheli
mitse 050 435 8800 (Hanna 
Karesjoki) tai sähköpostilla 
hanna.karesjoki@hun.fi

Jokainen hakija haastatel
laan ja opiskelijavalinnat teh
dään sen perusteella. Haas
tattelut pidetään viikolla 49.

Käsillävalmennusohjelma 
ja kurssilla käytettävät mate
riaalit ovat valmennettaville 
maksuttomia. Matkat, majoi
tus ja ruokailut jäävät val

mennettavan maksettavak
si.

Lisätietoja Käsilläkäsityö
yrittäjävalmennuksesta: Han
na Karesjoki, p. 050 435 8800 
hanna.karesjoki@hun.fi ja 
www.hun.fi/kasilla

Tapahtumat

Kuvailutulkattu Cabaret-
musikaali pe 6.11. Turun 
kaupunginteatterissa

”Cabaretin päähenkilö, kirjai
lija Clifford Bradshaw on elä
mälleen suuntaa etsivä unis
sakävelijä Berliinissä, jonka 
asukkaat hakevat sodan jäl
keen lämpöä toisistaan. 
Vuonna 1931 yöelämän kes
kipiste on Kit Kat Club, jossa 
jokainen saa olla oma itsen
sä – tai kuka haluaa.”

Näkövammaisten Kulttuu
ripalvelu ry järjestää teatteri
retken kuvailutulkattuun Ca
baretmusikaaliin Turun kau
punginteatteriin perjantaina 
6.11. Näytös alkaa kello 19. Li
pun hinta on 30 euroa. Avus
tajan lippu on ilmainen.

Ilmoittaudu mukaan teatte
r iretkelle  v i imeistään 
8.10.2020 ensisijaisesti sähkö
postitse osoitteeseen osallis
tun@kulttuuripalvelu.fi. Voit 
myös soittaa kulttuurituotta
jalle, Tanja Rantalainen p. 040 
964 9288. Kerro  ilmoittau
tuessasi, montako lippua va
raat ja postisoitteesi laskutus

Käsillävalmennukseen voi
vat hakea mukaan näkövam
maiset henkilöt kaikkialta 
Suomesta. Tärkeintä on, että 
valmennettavalla on moti
vaatiota käsityötaitojen 
hankkimiseen ja elinkeinon 
harjoittamiseen. Käsilläval
mennuksessa tuetaan sekä 
yksilöllistä käsityötaitojen 
oppimista että uusien tuot
teiden suunnittelua ottaen 
huomioon jokaisen opiskeli
jan erilaiset edellytykset ja 
tarpeet. Käsillävalmennuk
sen tavoitteena on, että jo
kaisella osallistujalla on val
mennuksen päätyttyä aina
kin yksi oma uusi käsityötuo
te myyntiin.

Tammikuussa alkava käsi
työyrittäjävalmennus kestää 
viisi kuukautta. Lähiopetusta 
on joka kolmas viikko 3–4 
päivää kerrallaan Iiriskeskuk
sessa Helsingissä, Marjanie
mentie 74. Lähipäivinä ope
tusta on klo 9–15. Valmennus 
sisältää lähipäivien lisäksi it
senäistä opiskelua, henkilö
kohtaista yritysneuvontaa, 
etätukea sekä ohjausta ja 
neuvontaa valmennuksen 
jälkeen. Käsillävalmennuk
sessa opiskelija perehtyy vah
vasti eri käsityötekniikoihin ja 
yrittäjyyteen, osallistuu erilai
siin kulttuuritapahtumiin se
kä saa opastusta erilaisten 
käsityötapahtumien järjestä
miseen.

Keväällä 2021 Käsilläval
mennuksessa alkaa kolme eri 

mailto:hanna.karesjoki@hun.fi
mailto:hanna.karesjoki@hun.fi
mailto:osallistun@kulttuuripalvelu.fi
mailto:osallistun@kulttuuripalvelu.fi
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Aineiston aikataulu 

Airut  8/2020 i lmes
tyy 18.11. Ilmoitukset 
28.10.2020 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.

ta varten. Lipun hinta lasku
tetaan osallistujilta esityksen 
jälkeen.

Teatteriretki on osa Turun 
kaupunginteatterin kanssa 
toteutettavaa  Kulttuuripol
kuhanketta. Esityksen kuvai
lutulkkauksesta ja muis
ta saavutettavuuspalveluista 
toivotaan näkövammaiselta 
yleisöltä runsasta palautetta.

Helsingistä lähtevien on 
mahdollisuus matkata Tur
kuun ja takaisin Helsinkiin yh
dessä junilla, jotka ilmoite
taan myöhemmin, koska 
6.11. aikataulut eivät vielä tä
tä kirjoittaessa löydy VR:n in
ternetsivuilta. Matkaliput os
tetaan Kulttuuripalvelusta, 
jaetaan osallistujille asemal
la ja laskutetaan teatterilip
pujen yhteydessä.

Tervetuloa teatteriin!
Näkövammaisten Kulttuuri-

palvelu ry

My ydään – ostetaan

Myydään käyttämätön 
suurennuslaite

Myydään Tagarno Color CCD 
suurennuslaite, 17 tuumaa, 
täysin käyttämätön ja toimi
va, maksanut uutena 29 100 
mk. Laite ostettu 1996, kuitti 
tallessa. Hintapyyntö 800 e.

Tiedustelut: Eero Lehtinen, 
p. 0500 733 513. Laite sijait
see Lempäälässä, ja toimitus 
lähialueille on mahdollinen. 

Lahjoitetaan lukutelevisio

Lahjoitetaan pöytään kiinni
tettävä, toimiva lukutelevisio 
Tagrano, View Sonic VA916. 
sijainti Turussa. Tarvittaessa 
toimitus lähialueelle (paina
va).

aino.m.makinen@gmail.
com, puh 040 745 3222

Myydään vähän käytetty 
suurennuslaite

Myydään noin 5 vuotta van
ha erittäin vähän käytetty 
pöytämallinen elektroninen 
suurennuslaite Merlin HD (lu
kutelevisio).

Hinta 800 e (uutena n. 2700 
e). riikkamaria.timgren@
gmail.com p. 050 584 2894

Ylen kuvailu tulkattuja ohjelmia 

Y le Areenassa on syksyllä katsottavissa uusi kuvailu
tulkattu dokumenttielokuva Takaisin valoon. Se 

kertoo suomalaisnaisesta, joka joutuu vapaudenriiston 
kohteeksi ja käy läpi uskomattoman taistelun pysyäkseen 
hengissä, selviytyäkseen turvaan ja säilyttääkseen ihmi
syytensä. 

Kaikki Areenassa katsottavissa olevat 
kuvailutulkatut ohjelmat, sarjat ja elokuvat 
löytyvät osoitteesta areena.yle.fi/tv/ohjel
mat/301530.

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

kuvailu - 
tulkattu

mailto:aino.m.makinen@gmail.com
mailto:aino.m.makinen@gmail.com
mailto:riikkamaria.timgren@gmail.com
mailto:riikkamaria.timgren@gmail.com


Takakansi

"Ihmiset  
näkevät  
valkoisesta  
kepistä,  
etten näe."
Valkoisen kepin  
päivä 15.10.
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