
8
2020

Maria Yliaho 
raitistui ja kuntoutui

Vammainen nainen 
on altis väkivallalle  

Lähikuvassa 
Kari Vähänen  

Näkövammaisten Airut 8/2020



2 8/2020

Näkövammaisten liiton 
jäsenlehti
109. vuosikerta

9 numeroa vuodessa 
printtilehtenä, verkko
lehtenä, Daisyääni
lehtenä, pistekirjoituk
sella, Luetusjulkaisuna ja 
pdfnäköislehtenä.

Näkövammaisten Airut 
on Kulttuuri, mielipide 
ja tiedelehtien liiton Kultti 
ry:n jäsen ja sitoutunut 
Journalistin ohjeisiin.

ISSN 03582930 
Paino: 
Grano Oy

twitter.com/NKLry
facebook.com/NKLry
youtube.com/c/
Näkövammaistenliittory

airut@nkl.fi
www.airutlehti.fi 

Päätoimittaja 
Marika Mäkinen
p. 09 3960 4652, 
0500 417 670
marika.makinen@nkl.fi

Taitto, ilmoitukset
Liisa Lähteenmäki
p. 09 3960 4651
050 396 4651
liisa.lahteenmaki@nkl.fi

Tilaukset, versio- ja 
osoitteenmuutokset
Niina Juntunen
p. 09 3960 4656  
(ti–to klo 9–15)
lehtitilaus@nkl.fi

3  Pääkirjoitus

4  Kiikarissa

7  Mehmet Kasap johtaa Nutoria

8  Palkittu lukija välittää  
kumuloituvaa kauhua

12  Liiton uusi puheenjohtaja Kari 
Vähänen:  Lisää yhteistyötä 
yhdistysten välille

17 Vammainen nainen   
on altis väkivallalle

21   Tukinaisen Riitta Silver:  
Haavoittuvuus huomioitava 
paremmin

24 Raittius ja kuntoutus  
muuttivat arjen

27 Aktivisti

28  Yleisönosasto

29  Ilmoitukset

31  Aineiston aikataulu

K A N N E N  K U V A S S A  Maria Yliaho
K U V A   Marika Mäkinen

Sisällysluettelo

marras 2020

Tässä numerossa:

K
U

V
A

: 
J

U
L

IA
 R

O
IN

E

s. 12  Kari Vähänen tarttui hallituksen 
puheenjohtajan pestiin nöyrin mielin.

http://www.nkl.fi/airut


38/2020

T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja

Pääkirjoitus

Turvakotiin hakeutuva 
vammainen on jo voittaja
Ensi ja turvakotien liitto auttaa Suo

messa vuosittain noin 16 000 ihmistä, 
joiden elämäntilanne on ajautunut umpiku
jaan. Avun tarpeen taustalla on päihde ja 
mielenterveysongelmia, elämänhallintaan 
liittyviä vaikeuksia ja lähisuhdeväkivaltaa.

Ensi ja turvakoteihin hakeutuu kaikenlai
sia ihmisiä: naisia, miehiä, lapsia, nuoria ja 
vanhoja, jopa vastasyntyneitä äitiensä kans
sa, maahanmuuttajia ja vammaisia ihmisiä. 
Kun vammainen ihminen avaa turvakodin 
oven, ollaan voiton puolella. Hän tietää, että 
apua on tarjolla ja tunnistaa, että häntä koh
taan on toimittu väärin. Hän on uskaltautu
nut hakemaan apua. 

Pelottavassa elämäntilanteessa sinnitte
levä vammainen ihminen jää valitettavan 
usein katveeseen. Syitä on monia. Joskus 
vammainen ihminen luulee, että elämän 
kuuluukin olla tällaista: istutaan kotona, ei 
tavata muita tai asioida itse, ei saada tietoa 
kuin jonkun toisen välityksellä, joka myös 
kontrolloi rahaasioita ja jopa mielipiteitä.

Nyrkiniskun seurauksena syntyy kipua ja 
näkyvä ruhje, jolloin väkivalta on helppo 
tunnistaa. Eristäminen ja toisen itsenäisyy
den kutistaminen on kuitenkin henkistä 
väkivaltaa. Monet vammaiset ihmiset elävät 
riippuvuussuhteessa toiseen ihmiseen ja hä
nen arkiseen apuunsa. Siksi avun hakeminen 
usein lykkääntyy viimeiseen asti. Se voi tun
tua myös mahdottomalta, kun väkivallante
kijä seuraa mukana kaikkialle. 

Parhaillaan on menossa Terveyden ja hy
vinvoinnin laitoksen (THL) kampanja, jonka 
tavoitteena on lisätä viranomaisten ja am
mattilaisten osaamista väkivallan kohteeksi 
joutuneen vammaisen ihmisen kohtaami
sessa. Turvakotien ja sotealan ammattilais
ten sekä poliisin tulee nykyistä paremmin 
tunnistaa vammaisten kohtaaman väkivallan 
erityispiirteet ja edistää palveluidensa saa
vutettavuutta ja esteettömyyttä. Vammais
järjestöjen tehtävänä on kertoa edustaman
sa ryhmän tarpeista ja kokemuksista ja antaa 
uhreille ääni.        
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Kansainvälinen vammaisten päivä

Toisinaan elokuvissa todella vihataan 
vammaisia ihmisiä, tai ainakin meidät 

rakastetaan käsikirjoittaa hengiltä. 
Geena Davis instituutin tutkimuksen 
mukaan vammaiset henkilöt kuolivat 
vuonna 2019 sadassa katsotuimmassa 

perheelokuvassa kaksi kertaa niin 
todennäköisesti kuin vammattomat.

Sanni Myllyaho, apu.fi 26.10.2020
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SOKEUDEN JA KUOLEMAN 
PELKOA VALKOKANKAALLA
Kuvataiteilija Aniko Kuikan ohjaama lyhyt
elokuva Sun aikas koittaa kertoo kuvataitei
lijasta, joka saa aivokasvaimen ja menettää 
näkönsä. Kuvataiteilijoiden yleinen pelko on 
juuri näkökyvyn menettäminen ja teos käsit
telee tätä. Elokuvan toinen tärkeä teema on 
kuolemanpelko. 

Sun aikas koittaa kuvattiin viime helmi
kuussa Suomenlinnassa. Sokeutunutta tai
teilijaa esittää itsekin sokea helsinkiläinen 
Anneli Iltanen. 

Toistaiseksi elokuvasta on olemassa vain 
englanninkielinen kuvailutulkkaus, mutta 
myös suomenkielinen on tulossa. Elokuvan 
ensiesitys oli 5.11. VAFTvideofestivaaleilla 
Turussa. Lontoossa ensiilta on 11.2.2021. 
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NÄKÖVAMMAISTYÖLLE VOI NYT 
LAHJOITTAA PUHELIMELLA
Näkövammaisten liiton varainhankinnassa on nyt uu
sia kanavia. 

Näkövammaistyölle voi lahjoittaa lähettämällä teks
tiviestin NÄE, NÄE10 tai NÄE20 numeroon 16499. Kah
den ensimmäisen viestin lahjoitussumma on 10 euroa 
ja viimeisen 20 euroa. Tekstiviestillä voi lahjoittaa Te
lia, Elisa ja DNA verkon liittymillä. Palvelut veloite
taan kuluttajan puhelinlaskulla. 

Soittamalla numeroon 0600 9 4520 voi lahjoittaa 
20 euroa. Kun soittaja kuulee ”Kiitos, lahjoituksesi on 
vastaanotettu” nauhoitteen, lahjoitus on mennyt pe
rille.

JOULUKUUSSA TEHDÄÄN HYVÄÄ
Tekojen tiistai 1.12. on vastaisku kuluttami
selle. Päivän aikana kiinnitetään huomio 
yhteisöön ja hyvän levittämiseen tekojen 
kautta: auttamiseen, antamiseen ja lahjoit
tamiseen.

Mukaan voi liittyä kuka tahansa ja missä 
tahansa, esimerkiksi lähtemällä mukaan va
paaehtoistyöhön, lahjoittamalla rahaa hy
vään tarkoitukseen tai vaikkapa antamalla 
aikaansa yksinäiselle.  

Tekojen tiistai eli #GivingTuesday on läh
töisin Yhdysvalloista ja sitä koordinoi Suo
messa Vastuullinen Lahjoittaminen ry, jonka 
jäsen Näkövammaisten liitto on. Liitto osal
listuu kampanjaan sosiaalisessa mediassa 
aihetunnisteella #TekojenTiistai. 

MUISTISAIRAUDESTA LUETUKSELLA
Elämää muistisairauden kanssa opas on ilmestynyt Luetusmuo
dossa. Se on tarkoitettu etenevään muistisairauteen sairastuneelle 
ja hänen läheisilleen. Oppaassa on tietoa ja tukea omannäköisen 
elämän jatkumiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi muistisairau
den eri vaiheissa. 

Oppaan on julkaissut Muistiliitto. Opas löytyy Luetuspalvelusta 
hakunimellä emka2020. 
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SYRJITÄÄNKÖ SINUA? 
KUUNTELE WEBINAARI!
Tiedätkö, mikä on epäasiallista kohtelua tai 
kiusaamista ja mikä ei?

Työ ja opiskelusyrjinnästä keskustellaan 
webinaarissa 30.11.2020 klo 18–19. Aiheina 
ovat epäasiallisen kohtelun ja syrjivien käy
täntöjen tunnistaminen sekä keinot ja tuki 
niihin puuttumiseksi ja niiden lopettamisek
si. 

Keskustelemassa ovat Näkövammaisten 
liiton työelämäasiantuntija Marina Baar-
man ja omista kokemuksistaan on kerto
massa Lea Vihonen.

Webinaari välitetään Teamssovelluksen 
kautta. Voit kuunnella webinaarin myöhem
min myös tallenteena.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
www.nkl.fi/fi/tyosyrjinta

JOULULAULUJA PISTEILLÄ
Suomen Lähetysseura ja Näkövammaisten 
liitto julkaisevat jälleen Kauneimmat Joulu
laulut vihkon pistekirjoituksella. Vihkoja on 
pistejulkaisussa yksi kappale.

Kauneimmat Joululaulut 2020 pistekirjoi
tuksella vihkon hinta on 11,16 euroa, joka 
sisältää arvonlisäveron. Hintaan lisätään 
toimituskulut, jotka lasketaan postikuluina 
painon mukaan. Jos tilaat vain yhden kap
paleen, se postitetaan veloituksetta.

Tilaa vihko osoitteesta taktiili@nkl.fi. Ilmoi
ta tilauksessa kappalemäärä sekä toimitus 
ja laskutusosoitteet.
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Mehmet Kasap johtaa Nutoria
T E K S T I  Anniina Latikka   
K U V A  Elina Laaksonen 

Ensimmäisen kerran Mehmet Kasap 
osallistui Näkövammaisten liiton nuo

risotoiminnan leireille 12vuotiaana koti
kaupungissaan Lappeenrannassa. Aluksi 
hieman ujo ja hiljainen nuori on osallistunut 
sen jälkeen lähes jokaiseen nuorisotoimen 
tapahtumaan teemasta riippumatta. 

– Leirit ovat antaneet minulle paljon ver
taistukea ja kavereita. Tämän vuoksi haluan 
itsekin olla järjestämässä hyviä ja laadukkai
ta tapahtumia näkövammaisille nuorille. 

Mehmet Kasap on toiminut Nutorissa jo 
ennen nykyistä puheenjohtajakauttaan, sillä 
hänet valittiin Nutorin jäseneksi jo vuonna 
2018. 

– Kaksi ensimmäistä vuotta Nutorissa ovat 
olleet kiireisiä, Kasap sanoo. 

Nutor suunnittelee valtakunnallista toi
mintaa 12–30vuotiaille näkövammaisille ja 
vaikuttaa näkövammaisia nuoria koskeviin 
asioihin. Ryhmä ideoi ja järjestää erilaisia nä
kövammaisten nuorten tapahtumia, kuten 
kesäleirin ja nuorisofoorumin. 

Mehmet Kasap edustaa nuoria Näkö
vammaisten liiton valtuuston kokouksissa 
ja työelämäpalveluissa. Omaa tarinaansa ja 
näkövammaisten nuorisotoimintaa Kasap on 
esitellyt Jyväskylässä Oppimiskeskus Oner
van tukijaksoilla. Lisäksi Kasap on edusta
nut näkövammaisia nuoria Educamessuilla, 
Maailma Kylässä festareilla ja Apuväline
messujen Pimé Caféssa. 

Uutta puheenjohtajaa voi kuvailla huumo
rintajuiseksi, rennoksi ja luotettavaksi. Hän 
on hyvä sekoitus nuorisotoiminnan koke
musta ja samalla uutta, virkistävää ajattelua. 

Mehmet Kasapin kanssa töihin pääsevät 
Nutorin jäsenet Markus Tihumäki, Joni 
Kokko, Miina Grönroos ja Meri Kuusela. 

Näkövammaisten 
nuorisotoimijaryhmä Nutorin 
uudeksi puheenjohtajaksi 
on valittu 21-vuotias 
sosionomiopiskelija Mehmet 
Kasap Espoosta. 
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Palkittu lukija välittää 
kumuloituvaa kauhua
Krista Putkonen-Örn on rakastettu äänikirjanlukija ja 
näyttelijä. Nyt hänet palkittiin ensimmäistä kertaa jaetulla 
Laurin kirja -äänikirjapalkinnolla Tiina Raevaaran 
Kaksoiskierre-romaanin lukemisesta.
T E K S T I  Riikka Hänninen    K U V A T  Marika Mäkinen

K aksoiskierre on trilleri geenitekno
logian maailmasta. Kirjan henkilöt 

liikkuvat harmaalla alueella niin tieteellisen 
tutkimuksen kentällä kuin yksityiselämäs
sään. Palaneenkäryinen menneisyys kiertyy 
toistamaan itseään. Mitä pidemmälle kirja 
etenee, sitä painostavampi tunnelma kirjas
sa vallitsee. 

Palkintoraati kiitti Krista Putkonen-Örniä 
erityisesti tunnelman välittämisestä: lyhyet 
virkkeet seuraavat toisiaan ja vievät vääjää
mättömällä rytmillään tapahtumien kierret
tä eteenpäin. Samoin tekee lukija, kauhun 
kumuloituessa hän säilyttää kylmän rauhal
lisen rytminsä, mikä vain lisää pelonsekaisia 
uhkakuvia kuuntelijan mielessä.

– Pyrin noudattamaan kirjailijan luomaa 
tyylilajia ja tunnelmaa, jotka alkavat selvitä 
jo parin sivun jälkeen. Olen oppinut luot
tamaan omaan alitajuntaani ja intuitiooni, 
kommentoi palkittu lukija työtään.

Näkövammaisten lukijoiden keskusteluis
sa käydään ikuista kiistaa siitä, pitäisikö ääni
kirjan lukijan eläytyä tekstiin vai tulkita sitä 
mahdollisimman neutraalisti. 

Krista PutkonenÖrnin luennassa on jotain 
hyvää kummallekin leirille. Kaksoiskiertees

sä luennan perussävy on rauhallinen, jopa 
toteava, kuten on tekstikin. Raivon tai pelon 
kuohahtaessa antaa lukijakin tunteen kuu
lua. 

PutkonenÖrn kertoo haluavansa välittää 
tekstin tunteita ja tunnelmia. 

– Jännittävässä kohdassa saatan tihentää 
puheen tempoa, tai jos lauseet ovat pitkiä 
ja maalailevia, ääni saattaa pehmetä. Hen
kilöiden äänensävyt sen sijaan haluan jättää 
kuulijan hahmoteltavaksi. Jos tyypittelen 
henkilön puhetavan vahvasti, luon henkilön 
mielikuvan kuulijan puolesta, ja sitä en ha
lua, Krista PutkonenÖrn kertoo.

Kirjailijaa kiehtovat 
erilaiset aistit

– Taiteilijan suurin halu on tulla tulkituksi. 
Kun joku lukee kirjani ääneen, se on jo yksi 
tulkinta. Kuulija tekee vielä oman tulkintan
sa, sanoo kirjailija Tiina Raevaara.

Hän saattaa ottaa kirjan tai novellin lähtö
kohdaksi jonkun tietyn kuvan tai äänimaise
man. 

Kaksoiskierteen aistimaisemana toimi lop
puvuoden märkä, kylmä vuodenaika. Tulen 
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ja savun haju ja tuntu kulkevat merkittävinä 
elementteinä läpi kirjan. 

Kirjoittamisen lisäksi Raevaara on opis
kellut ja työskennellyt biologian ja perin
nöllisyystieteen parissa. Ei siis ole sattumaa, 
että laboratorio on yksi Kaksoiskierteen kes
keisistä paikoista. Päähenkilö nauttii käsillä 
tekemisen tarkkuudesta ja instrumenttien 
käytöstä, vaikka potee huonoa omatuntoa 
tutkimuksen eettisyydestä. 

– Kaipaan itsekin laboratorioaikoja ja sitä 
käsillä tekemistä. Siksi halusinkin kirjoittaa 
siitä, Raevaara sanoo.

Ääntämys ja mahan 
murina teettävät työtä

Krista PutkonenÖrn tunnetaan näyttelijänä 
esimerkiksi Syketvsarjasta. Äänikirjoja hän 
on lukenut jo kahdeksan vuoden ajan. Luen
ta tapahtuu Silencion studiolla Helsingissä. 
Samalla studiolla saattaa olla jopa kolme
kymmentä lukijaa päivässä. 

Yksi työvuoro kestää neljä tuntia. Jos työ
vuoro sattuu aamuun, ohjelmassa on ensim
mäiseksi äänenvetreytystä. Muuten lukija ot
taa vesilasin lukukoppiin, avaa kirjan tekstin 
padilta ja äänitysohjelman tietokoneelta ja 

– Olen tosi otettu tästä palkinnosta. 
Se on tullut eniten äänikirjoja kulutta-
valta ryhmältä ja siksi se on kunnia, 
sanoo voittajakirjan äänikirjaksi 
lukenut Krista Putkonen-Örn.
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alkaa lukea. 
– Yleensä luen puolen tunnin pätkissä ja 

pidän välissä taukoja. Joskus kirjan teksti on 
niin mukaansatempaavaa, etten malta läh
teä tauolle, PutkonenÖrn nauraa. 

Neljän tunnin vuorossa syntyy valmista 
tekstiä noin pari tuntia, hyvässä vedossa jo
pa kolme. Taukojen ja virheiden korjaamisen 
lisäksi PutkonenÖrn käyttää aikaa ääntä
myksen tarkistamiseen. Nykyään käytössä 
on erilaisia sovelluksia, joista ääntämistä voi 
tarkistaa, mutta joskus oikeaa ääntämystä 
täytyy etsiä Googlesta tai Youtubesta. 

– Aikaavievin sanahirviö, jonka olen jou
tunut harjoittelemaan on walesilainen, 
ehkä maailman pisin kylän nimi: Llanfair
pwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllan
tysiliogogogoch. Sitä piti tankata hetki jos 
toinenkin! 

Toinen haastava seikka on niinkin triviaali 
kuin mahan murina. Joskus se saattaa pilata 
kokonaisen työpäivän.

– Tästä jutellaan aina muiden lukijoiden 
kanssa paljon. Yksi voi juoda kahvia, toinen 
ei voi juoda kylmää vettä, yksi voi syödä 
omenaa ja toinen ei. Joskus ei edes voi tie
tää, mikä saa mahan möyryämään. On tosi 
ärsyttävää, jos joka toisen lauseen jälkeen 

On tosi ärsyttävää, 
jos joka toisen 

lauseen jälkeen kuuluu 
ties mikä molskahdus.

– Iloitsen siitä, miten yksityiskohtaista palautetta sain kirjasta palkintojuhlassa. Sellainen on 
harvinaista, kiittää kirjailija Tiina Raevaara (vasemmalla). Kuvassa keskellä Krista Putkonen-Örn 
ja oikealla Otavan liiketoimintapäällikkö Noora Al-Ani. 
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kuuluu ties mikä molskahdus, Krista Putko
nenÖrn kertoo.

Joskus sattuu niinkin, että kirja ei kiinnos
ta lukijaa lainkaan tai hän on täysin eri miel
tä sen tyylistä ja maailmankuvasta. 

– Se on haastavaa. Pidän kunniaasiana, 
ettei oma mielipiteeni kuulu läpi, koska kuu
lijalle juuri se kirja voi olla tärkeä ja kiinnosta
va. Silloin tarvitsen enemmän taukoja, jolloin 
käyn kopin ulkopuolella puhaltelemassa. 

Kristan kirjasuositukset

Jotkut kirjat ovat jääneet erityisesti Putko
nenÖrnin mieleen. Tommi Kinnusen Nel
jäntienristeys oli ensimmäinen kirja, jonka 
aikana hän purskahti yllättäen itkuun. 

– En tiennyt etukäteen, että henkilöiden 
elämät koskettivat minua niin paljon. Yksi 

LAURIN KIRJA -PALKINTO
Uusi Laurin kirja palkinto on näkövammaisten ku
marrus laadukkaalle äänikirjalle. Palkinnon myön
tävät Näkövammaisten kulttuuripalvelu, Näkövam
maisten kirjastoyhdistys ja Näkövammaisten liitto. 

Lokakuussa ensimmäistä kertaa jaetun 6000 
euron suuruisen palkinnon sai Tiina Rae vaaran 
kirjoittama ja Krista Putkonen-Örnin äänikirjaksi 
lukema romaani Kaksoiskierre, jonka on kustan
tanut Like. Palkinto jaettiin PutkonenÖrnin ja 
Raevaaran kesken.

– Palkinnon nimi juontuu Aleksis Kiven Seit
semästä veljeksestä ja kysymyksestä, kuka oli 
veljeksistä paras lukija, paljastaa palkintoraadin 
jäsen, Näkövammaisten liiton järjestöpäällikkö 
Markku Möttönen. 

– Romaanin 12. luvussa on kohta, jossa to
detaan, että ”Laurin julisti hän parhaaksi luki
jaksi Toukolan suuressa kylässä.” Tämä lienee 
siis rovastin toteamus, Möttönen sanoo.    

sana avasi itkuhanat, hän muistelee.
Juuri valmistunut Matt Haigin Keskiyön 

kirjasto puhutteli häntä. Kirjassa nainen pää
tyy elämän ja kuoleman välissä sijaitsevaan 
kirjastoon, jossa voi kokeilla monenlaisia elä
miä ja kohtaloita. 

– Kirja yllätti minut aivan täysin. Se oli sy
vällinen, filosofinen teos. 

Nina Lykken Ei, ei ja vielä kerran ei vetosi 
näyttelijälukijan draamantajuun. Henki
löiden ajatusmonologit tuntuivat valmiilta 
draamatekstiltä, jota oli hauskaa lukea. 

PutkonenÖrn kertoo, että hänelle käy 
usein niin, että se kirja, jota hän parhaillaan 
lukee, tuntuu todella kiinnostavalta. 

– Lähimmät ihmiset tietävät, että taas on 
hyvä kirja menossa, kun innostun selittä
mään kirjan juonta ja arvailemaan tulevia 
tapahtumia.  
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Liiton uusi puheenjohtaja Kari Vähänen:  

Lisää yhteistyötä 
yhdistysten välille
T E K S T I  Marika Mäkinen  K U V A T  Julia Roine

Hämeenlinnalainen Kari Vähänen tunnetaan kuuntelevana ja 
kompromissikykyisenä yhdistysaktiivina, jolla on talousasiat 
hallussaan. Harvempi tietää, että hän on myös isoisä ja taitava 
käsillä tekijä, joka käyttää moottorisahaa ja sirkkeliä vielä 
sokeanakin.

K ari Vähänen, 68, valittiin Näkö
vammaisten liiton hallituksen pu
heenjohtajaksi koronapandemian 

vuoksi syyskuulle siirtyneessä valtuuston 
kevätkokouksessa. Vähänen on kokenut 
näkövammaisyhdistystoimija, joka on vai
kuttanut paikallis, alue ja valtakunnallisella 
tasolla. Liiton hallitustyöskentelykin on Vä
häselle tuttua, sillä hän on ollut sen jäsenenä 
jo edelliskauden. 

– Puheenjohtajan tehtävä on kuitenkin 
paljon kokonaisvaltaisempi kuin jäsenen, 
kun asioita pitää lähestyä monelta suunnal
ta, Vähänen sanoo.

Hän kertoo olevansa kiitollinen saamas
taan luottamuksesta ja tarttuvansa nöyrällä 
mielellä tehtäväänsä. Erityisen iloinen Vä
hänen on siitä, että uudessa hallituksessa 
on vahvistunut naisten osuus ja että konka
reiden lisäksi on saatu mukaan nuorempaa 
polvea.

– Eikä maantieteellinen kattavuuskaan ole 
huono, hän lisää.

Keskustelua raha-asioista

Kari Vähänen tarttuu ruoriin poikkeuksellise
na aikana. Koronaepidemia on aiheuttanut 
järjestöille, myös Näkövammaisten liitolle, 
ennennäkemättömiä haasteita, joista osa 
odottaa edelleen ratkaisuaan. Liiton tilan
netta kokonaisuutena Vähänen pitää pai
neista huolimatta varsin seesteisenä.

Vähäsen mukaan liitossa tehdään moni
puolista ja tärkeää työtä, joka pyörii toimi
henkilöiden hyvän ammattitaidon varassa.

– Tiukentunut talous on toki tuonut oman 
ikävän sivumausteensa toimintaan, eikä se 
ole ollut helppoa liiton päättäjille ja toimi
henkilöille.

Lähitulevaisuudessa Vähänen ei koe tar
peelliseksi tehdä suuria linjanmuutoksia, 
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vaan aikoo jatkaa edellisen puheenjohtajan 
viitoittamalla tiellä.

Parhaillaan Veikkausrahasta julkisuudessa 
käytävään kriittiseen keskusteluun on Vähä
sen mukaan suhtauduttava vakavasti, mutta 
harkiten. 

– Kysymyksessä on vaikea yhtälö. Peliriip
puvaisia on pystyttävä auttamaan, koska he 
eivät itse hallitse pelaamistaan. Veikkauksen 
toiminnan pitää myös olla eettistä ja läpinä
kyvää.

Asian toinen puoli taas on, mikä on vaih
toehto järjestöjen toiminnan rahoittamiselle. 
Jos sille ei löydy ratkaisua, syntyy musta auk
ko, joka heikentää ratkaisevasti lukematto
mien suomalaisten ja kokonaisten ihmisryh
mien, esimerkiksi näkövammaisten, arkea.

Vaikka keskustelu välillä näyttää Vähäsen 
mukaan ryöstäytyvän jopa käsistä, hän ko
kee joka tapauksessa hyvänä sen, että kes
kustelua käydään.

Järjestöjen STEAavustusten määrä ei tule
vaisuudessa tule kasvamaan ja liiton varain
hankintaa on lähdetty kehittämään, jotta 
tilanne saataisiin pidettyä hallinnassa.

 – Näin jälkiviisaasti voisin sanoa, että tä
hän olisi voitu paneutua jo aiemminkin. On
neksi vanha toimintatapa ei ole kuitenkaan 
vielä sukeltanut, joten se on tehtävä viimeis
tään nyt.

Liiton kokonaistuotto on 15 miljoonaa 
euroa, josta STEArahaa on ollut noin neljä 
miljoonaa.

– Kysymys on suuresta summasta ja kyllä 
on selvää, että tällä hetkellä rahoituksessa 
on isoja haasteita.

Vaikka rahaasiat ovat tärkeitä, kaikkia 
järjestötyöhön liittyviä asioita ei voi Kari Vä
häsen mielestä tarkastella eurot edellä. Nä
kövammaisten kuntoutus on yksi sellainen. 
Kuntoutuksessa on Vähäsen mukaan tehty 
hyvää työtä ja sitä on jatkettava ja terävöi
tettävä edelleen ammattitaitoa.

– Jostakin on saatava myös rahoitus, jolla 

toimintaa voidaan ylläpitää. Kela määrittelee 
kuntoutuksen hinnan, joten siihen emme 
voi vaikuttaa. 

On myös oltava ajan tasalla siitä, millaista 
kuntoutusta asiakkaat haluavat. Liiton kun
toutuksessa näkövammaisen arjen tarpeet 
tunnetaan ja niihin osataan vastata.

– Kuntoutuksessa johtotähtenä on pidet
tävä sitä, että liiton kuntoutus on parasta.

Useampia aktiiveja, 
enemmän yhteistyötä

Näkövammaistyössä Vähästä huolettaa 
jäsenistön keskiiän nouseminen. Hänen 
mukaansa trendi näkyy koko yhdistystoi
minnassa suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Vuosi vuodelta uusien aktiivisten toimijoi
den mukaan saaminen on yhä vaikeampaa, 
mikä asettaa todellisia haasteita paikallis ja 
alueyhdistyksille ja koko liitolle.

– Järjestökenttään pitäisi saada liikettä. 
Näyttäisi siltä, että pitkäjänteinen sitoutumi
nen järjestöissä ei houkuttele, joten pitäisikö 
panostaa enemmän tapahtuma ja projekti
tyyppiseen toimintatapaan?

Vähäsen kokemuksen mukaan tarvitaan 
myös vilkkaampaa ja tehokkaampaa yhteis
työtä alueyhdistysten välillä ja liiton ja yhdis
tysten välillä.

– Sellaista ajatusta on, että onko liitto sul
keutunut norsunluutorniinsa ja pitäisikö sen 
jalkautua enemmän juuritasolle ja tuoda vai
kuttamistyötä sinne. 

Järjestöpäivät kerran vuodessa ovat tar
peelliset, mutta eivät yksin riitä takaamaan 
riittävää yhteydenpitoa. Liitto voisi tuoda 
enemmän ohjausta, tukea ja koulutusta 
alueille.

Alueellisten oikeuksienvalvojien roolia Kari 
Vähänen pitää ensiarvoisen tärkeänä.

– He ovat se kosketuspinta, jota kautta tie
to ja tarpeet tulevat esiin. 

Myös liitossa olisi tärkeää tietää ja tunnis
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Kari Vähänen näkee, että liitto 
voisi tuoda enemmän ohjausta, 
tukea ja koulutusta alueille.
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taa, mistä alueilla milloinkin keskustellaan. 
Esimerkiksi kuljetuspalvelut ovat tänä syksy
nä herättäneet ajatuksia. 

– Kunnilla on erilaisia tapoja järjestää pal
velut  ja alueilla ollaan näissä asioissa usein 
aika yksinäisiä, jos tarvittaisiin vaikkapa neu
voja. Yhteistyö yhdistysten välillä voisi tällai
sissa tilanteissa olla hyvästä. Ja yhdistysten 
kannattaa myös olla yhteydessä kunnan vi
ranhaltijoihin ja päättäjiin.

Perhe on paras

Kari Vähänen kertoo tulleensa mukaan jär
jestötyöhön omien sanojensa mukaan itsek
käistä tarpeista.

Kun hänen retinitissilmäsairautensa oli 
edennyt siihen pisteeseen, että hänen oli 
jäätävä vuonna 2007 työkyvyttömyyseläk
keelle Rautaruukin talouspäällikön tehtä
västä, hän jäi yksin kotiin, kun vaimo lähti 
aamulla töihin. Ollessaan näkövammaisten 
atkkurssilla ohjaaja ehdotti Vähäselle, että 
tämä ryhtyisi vetämään kursseja Hämeen
linnassa, ja niin hän sitten tekikin. 

– Seurasi hyvänolontunne, kun pystyin 
auttamaan muita näkövammaisia ja syttyi 
palo järjestötyötä kohtaan. Tässä puheen
johtajan työssäkin on samoja elementtejä, 
Kari Vähänen sanoo.

Hän pitää itseään keskustelevana ja pit
käpinnaisena ihmisenä, joka sietää asiallista 
kritiikkiä varsin hyvin eikä provosoidu ihan 
pienistä. Asiallinen kritiikki kohdistuu Vähä
sen mukaan työhön eikä henkilöön.

Kari Vähänen on syntynyt Tuuloksessa ta
valliseen ja turvalliseen kuusilapsiseen työ
läisperheeseen.

 – Jossa oli viisi veljestä, joilla jokaisella oli 
yksi sisar, Vähänen heittää. 

Perheen isä kuljetti tukkiautoa ja äiti oli 
kotiäiti. Molemmat mummolat olivat lä
hellä ja maalla kun oltiin, Karipoika tottui 
olemaan heinätöissä ja kitkemään juurikas

maalla.
Armeijan käytyään nuori mies muutti Hä

meenlinnaan ja tapasi vaimonsa. Perhee
seen syntyi kaksi tytärtä, Tiina ja Sanna. Tii
na työskentelee Hämeenlinnassa silmäpolilla 
sairaanhoitajana ja Sanna on viimeiset kaksi 
vuotta asunut Australian Sydneyssä ja työs
kennellyt valtiovarainministeriön leivissä.

– Vierailimme siellä viime vuodenvaihtees
sa vaimon kanssa. Se oli hieno reissu.

Lapsenlapsiakin Kari Vähäselle on siunaan
tunut kaksi, lukiolainen Arttu, 16, ja Ilari, 12.

– Papan silmäterät, sanoo Vähänen peh
meyttä äänessään.

Vähäset asuvat 110vuotiasta hirsirunkois
ta taloa, jota ympäröi iso puutarhatontti. 
Isäntä on omin käsin peruskorjannut talon 
ja vieläkin rakentaminen on verissä. Viimeksi 
tuli lisää terassia kesämökin ympärille, vaikka 
vaimo jo oli sitä mieltä, että entisetkin riittä
vät. 

Perhe on Kari Vähäselle tärkein ja heidän 
hyvinvointinsa menee kaiken muun edelle. 
Terveys on arjen a ja o. 

Käsillä tekeminen on ollut Kari Vähäselle 
mieluisa harrastus koko iän. Nuorempana 
hän pelasi tennistä, mutta näkövamman 
kanssa se ei enää onnistunut.

– Järjestötyö on myös jossakin mielessä 
harrastus, jonka kautta olen saanut hyviä 
ystäviä.

Hän pitää tärkeänä, että näkövammaiset 
ihmiset eivät kuitenkaan pyörisi ainoastaan 
näkövammaisympyröissä, sillä oman kuplan 
sisällä horisontti voi vääristyä. 

Jos Kari Vähänen ei olisi tehnyt talouspääl
likön töitä, missä ammatissa hän olisi halun
nut toimia?

– Olisin tehnyt jotain autojen kanssa. Ne 
ovat intohimoni ja ajokortista luopuminen 
oli minulle raskas tilanne. Ehkä olisin au
tomekaanikko tai ajaisin kuormaautoa tai 
jopa rekkaa. Se ei olisi ollut hullumpaa, Kari 
Vähänen hymähtää.       
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Vammainen nainen 
on altis väkivallalle
Vammaisen naisen kohtaama lähisuhdeväkivalta jää usein piiloon. Aina 
uhri ei edes tiedä olevansa väkivallan kohteena. Apua saa, mutta sen 
hakeminen vaatii tietoa, rohkeutta ja oma-aloitteisuutta. 

T E K S T I  Marika Mäkinen    K U V A T  Mary Long / Shutterstock, THL,  Aatu Komsi 

T utkimusten perusteella Suomi on vä
kivaltainen maa ja varsinkin naisten 
kohtaama lähisuhdeväkivalta näyt

täisi olevan meillä yleisempää kuin muualla 
Euroopassa. 

Viimeksi lokakuussa oikeusministeriöstä 
todettiin, että naisiin kohdistuva väkivalta 
on meillä merkittävä ongelma. Suomi on 
saanut myös kansainvälisiltä ihmisoikeusval
vontaelimiltä moitteita siitä, että lainsäädän
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nössämme ei riittävästi huomioida henkistä 
väkivaltaa ja että raiskaussäännöksemme 
perustuvat liiaksi fyysiseen väkivaltaan. 

Kehittämispäällikkö Martta October Ter
veyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) on 
perehtynyt naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisyyn. Hänen mukaan
sa naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväki
valta ovat ylipäätään varsin yleisiä ilmiöitä 
kaikkialla maailmassa. Myös lähisuhdeväki
valta on voimakkaasti sukupuolistunut ilmiö: 
nainen on huomattavasti useammin sen 
kohteena kuin mies. 

– Muun muassa WHO on arvioinut, että 
noin joka kolmas nainen kokisi lähisuhtees
saan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa jos
sain vaiheessa elämäänsä. 

Eri maiden välistä vertailua väkivaltata
pauksien määrässä on kuitenkin hankala 
tehdä täysin aukottomasti. 

– Toki voidaan verrata rikostilastoja ja vi
ranomaisten tietoon tulleita väkivaltatapa
uksia tai sitten uhritutkimusten perusteella 
vastausten yleisyyttä. On kuitenkin arveltu, 
että jopa mahdollisimman samalla tavoin eri 
maissa toteutettujen kyselyjen vastauksissa 
saattaa olla jonkin verran kansallista vaihte
lua.  

– Mutta, sikäli kun maiden välisiä tuloksia 
voidaan vertailla, esimerkiksi EU:n perus
oikeusviraston vuonna 2014 suorittaman 
kyselytutkimuksen tulosten mukaan Suomi 
oli naisille yksi Euroopan väkivaltaisimmista 
maista, October huomauttaa. 

Uhrina vammainen nainen 

Vammaisten ihmisten kohtaamasta väkival
lasta ja sen yleisyydestä saatiin tietoa, kun 
Vammaisfoorumi kysyi vuonna 2018 YK:n 
vammaisyleissopimuksen oikeuksien toteu
tumisesta vammaisilta ihmisiltä itseltään. 
Kyselyyn vastasi 1500 vammaista ihmistä 
ympäri Suomea. 

Vastauksissa raportoitiin muun muassa 
väkivallasta, seksuaalisesta häirinnästä ja 
raiskauksista. Kun verrattiin kyselyyn vastan
neiden vammaisten naisten ja miesten vas
tauksia, ilmeni että vammaiset naiset olivat 
kokeneet miehiä useammin turvattomuutta, 
halventavaa, vähättelevää ja epäinhimillistä 
kohtelua, hyväksikäyttöä ja henkistä väki
valtaa. Huolestuttavaa oli, että usein ei ollut 
tehty tai osattu tehdä ilmoitusta väkivallan 
kokemisesta tai jos asiasta oli kerrottu, sitä 
ei otettu vakavasti tai se ei johtanut toimen
piteisiin.

Tutkimustieto vammaisten naisten erityi
sestä haavoittuvuudesta ja altistumisesta vä
kivallalle juontaa 2000luvun alkuun, jolloin 
julkaistiin Åbo Akademin professorin Vappu 

THL:n kehittämispäällikkö Martta October. 
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Viemerön selvitys Vammaiset naiset ja vä
kivalta. Viemerön selvitystä ovat sittemmin 
tukeneet useat vastaavat tutkimukset. Esi
merkiksi Naisten linjan mukaan Suomessa 
vammaisen naisen riski kohdata väkivaltaa 
on kahdesta neljään kertaa suurempi kuin 
vammattomilla naisilla.

THL selvitti vuonna 2017 vammaisten hen
kilöiden asiointia turvakodeissa. Selvisi, että 
niistä puuttuu tietoa vammaisiin ihmisiin 
kohdistuvan väkivallan erityispiirteistä ja 
vammaisille henkilöille tarkoitettuja erityis
palveluja.

Taustalla usein riippuvuussuhde 

Vammaisten ihmisten kokema väkivalta 
eroaa joiltakin piirteiltään vammattomien 
kohtaamasta väkivallasta. Se jää usein pii
loon, sillä se tapahtuu yksityisissä tilanteis
sa esimerkiksi kodeissa ja laitoksissa. Usein 
väkivallantekijä on vammaiselle ihmiselle 
tuttu: puoliso, perheenjäsen, sukulainen tai 
vaikkapa sosiaali ja terveysalan ammattilai
nen. 

Väkivallan tunnistamisen ja siitä irtautu
misen tekee mutkikkaaksi riippuvuussuhde. 
Esimerkiksi puoliso voi säädellä vammaisen 
ihmisen arkea ja elämää monin tavoin. Hän 
voi eristää vammaisen muista ihmisistä, 
säädellä tämän rahan käyttöä, vahingoittaa 

apuvälineitä, kontrolloida ja manipuloida 
lääkitystä, laiminlyödä avustamista, uhkailla 
ja väheksyä vamman vuoksi. Väkivaltaa ko
keva vammainen ihminen taas ei aina miel
lä olevansa uhri ja avun hakeminen voi olla 
vaikeaa juuri vamman vuoksi etenkin, jos 
palvelut eivät ole saavutettavia. 

Jos itse uhri ei välttämättä tunnista ole
vansa väkivallan kohteena, myöskään muut 
ympärillä olevat ihmiset tai viranomaiset ei
vät sitä aina huomaa.

Martta October sanoo, että Istanbulin nai
siin kohdistuvan väkivallan ja perheväkival
lan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi laaditun 
sopimuksen toimeenpanoa valvova GREVIO 
kritisoi Suomea koskevassa maaraportissaan 
esimerkiksi juuri tätä.

– Suomi ei tunnista riittävän hyvin vam
maisten kokemaa väkivaltaa eivätkä viran
omaiset riittävästi osaa tehdä riskinarviota 
tai arvioida uhrin erityisen haavoittuvaa ase
maa. 

Ammattilaisten asenteissa 
korjattavaa

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvon
talakimies Elli Björkberg kertoo törmän
neensä asiakkaittensa kohdalla harmittavan 
usein myös haitallisiin vammaisiin ihmisiin 
kohdistuviin ennakkoluuloihin, asenteisiin ja 
vähättelyyn juuri viranomaisten taholta.

– Kun on nainen ja vammainen ja mah
dollisesti myös erityisen haavoittuvassa 
asemassa, saattaa kohdata kaksinkertaises
ti haitallisia ennakkoluuloja. Vaikka naisiin 
kohdistuvan väkivallan osalta Suomessa on 
tilanne kohentunut ja se tunnistetaan pa
remmin, samaa ei valitettavasti voi sanoa 
vammaisten ihmisten osalta.  

– Avainasemassa on ammattilaisten kou
lutus ja arvojen ja asenteiden muuttaminen 
entistä yhdenvertaisemmiksi. Viime vuosina 
myös esimerkiksi turvakotipalveluja on pyrit

Väkivallan 
tunnistamisen 

ja siitä irtautumisen 
tekee mutkikkaaksi 
riippuvuussuhde.
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ty suunnitelmallisesti kehittämään esteettö
mämpään suuntaan, Martta October sanoo. 

Björkberg painottaa, että kynnys avun
pyytämiselle pitäisi aina olla matala. 

– Poliisille voi ja pitää ilmoittaa. Asian voi 
tuoda ilmi myös sosiaaliviranomaisille, esi
merkiksi vammaispalveluissa. Siellä työnte
kijöillä pitäisi olla tieto, kuinka auttaa. 

Hän muistuttaa, että myös sosiaaliviran
omainen voi ottaa yhteyden poliisiin rik
komatta salassapitovelvollisuuttaan. Usein 
asianosaiselle on helpompaa, kun ilmoituk
sen tekee joku muu ja asiaa alkaa selvittää 
viranomainen. 

Myös kunnan perheneuvolat, alueelliset 
perhekeskukset ja sosiaali ja kriisipäivystys 
auttavat. Lisäksi erilaisten järjestöjen tuki ja 
puhelinpalvelut ovat ensiarvoisen tärkeää, 
esimerkiksi Naisten linjan, Rikosuhripäivys
tyksen, Nollalinjan, Ensi ja turvakotien liiton 
ja Tukinaisen palvelut.

– Näkövammaiset henkilöt voivat aina olla 
yhteydessä liiton oikeuksienvalvontaan, jos
ta autetaan eteenpäin ja hoidetaan asiaa eh
dottoman luottamuksellisesti, Elli Björkberg 
sanoo.

MISTÄ APUA?

Naisten Linja 
www.naistenlinja.fi 
p. 0800 02400 ma–pe klo 16–20, 
ti klo 12–14

Rikosuhripäivystys 
www.riku.fi 
Rikosuhripäivystys p. 116 006 
suomeksi ma–pe klo 9–20
 ruotsiksi ma–pe klo 12–14 
Juristin puhelinneuvonta 
p. 0800 161 177 ma–to klo 17–19
RIKU Chat ma–pe klo 9–15 
ja mailtaisin klo 17–19

Nollalinja 
www.nollalinja.fi 
p. 080 005 005

Ensi- ja turvakotien liitto 
www.ensijaturvakotienliitto.fi  
Alueellisten päivystävien turvakotien 
yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.
Chat ma–pe 10–19, la–su 14–18
Lasten ja nuorten chat ma–pe 
klo 15–17

Raiskauskriisikeskus  
Tukinainen 
www.tukinainen.fi 
Helsinki p. 09 5860 360, klo 9–15
Jyväskylä p. 014 33 49 150
Rovaniemi p. +358 442 406 310 
ja p. +358 442 439 143
Sähköposti: office@tukinainen.fi   
Turvaposti: etunimi.sukunimi@
tukinainen.fi.turvaposti.fi

Näkövammaisten liiton oikeuksien-
valvontalakimies Elli Björkberg.

http://www.naistenlinja.fi
http://www.riku.fi
http://www.nollalinja.fi
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi
http://www.tukinainen.fi
mailto:office@tukinainen.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tukinainen.fi.turvaposti.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tukinainen.fi.turvaposti.fi
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Tukinaisen Riitta Silver:  
Haavoittuvuus 
huomioitava paremmin
T E K S T I  Marika Mäkinen   K U V A T  Mary Long / Shutterstock.com ja Tukinainen

R aiskauskriisikeskus Tukinaisen lakimies 
Riitta Silver kohtaa työssään seksuaa

lista väkivaltaa kokeneita naisia, myös vam
maisia naisia, puhelinpäivystyksissä, nettitu
kinainen.fipalvelussa ja asiakastapaamisissa. 

Riitta Silverin mukaan yhteydenottoja tu
lee henkilöiltä itseltään tai heitä edustavilta 
järjestöiltä. 

– Toisinaan asiakas tulee terapeuttinsa 
kanssa esimerkiksi juristin tapaamiseen, 

jolloin kiireettömästi pyritään selvittämään 
asiaa, esimerkiksi mahdollisuuksia tehdä tar
vittaessa rikosilmoitus.  

Kriisityöntekijöiden asiakkaille kuuluu aina 
myös juristikonsultaatio. Koronaaikana kon
sultaatiot on toteutettu joko puhelimitse tai 
Teams tai Zoomyhteydellä.  

Silver kertoo, että juristipäivystysaikaa on 
nyt myös lisätty, jotta etukäteen sovituille 
soittopyynnöille jäisi enemmän aikaa. 

Ihmisen kohtaamista

Riitta Silver tähdentää, että kun vammaisen 
ihmisen kokemaa väkivaltatilannetta ale
taan selvittää, lähtökohtana tulee aina olla 
ihmisen kunnioittava ja ymmärtävä kohtaa
minen. Vammaisuus on yksi osa hänen elä
määnsä, vaikkakin usein määräävä tekijä. 
Vamman laadusta riippuen jokaisen uhrin 
kohdalla pitää pohtia yhdessä, mitä erityis
tarpeita hänellä on ja miten hänen turval
lisuutensa voidaan varmistaa esimerkiksi 
oikeusprosessin yhteydessä.

– Ammattilaisen ja viranomaisen tulee 
tietää, miten toimia, jotta hänen oikeutensa 
toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tukinainen on järjestänyt viranomaisille jo 
useamman vuoden ajan Sensitiviisyyskou
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lutuksia, joissa on käsitelty erityisryhmien, 
muun muassa vammaisten ihmisten kohtaa
miseen liittyviä aiheita, kuten riippuvuutta 
ja haavoittuvuutta. 

– Osoitteeseen www.senjanetti.fi on koot
tu tietoa tämän koulutuksen aihepiiristä. 
Materiaali on vapaasti käytettävissä. 

Haavoittuvuuden huomioiminen kohtaa
mistilanteissa on sikälikin tärkeää, että uhri 
ei traumatisoidu kokemansa väkivallan jäl
keen uudelleen. 

Riitta Silver muistuttaa, että Euroopan ih
misoikeustuomioistuin on todennut useissa 
ratkaisuissaan, että haavoittuvassa asemas
sa olevat henkilöt, kuten vammaiset ja muut 
suojattomat henkilöt, ovat myös korotetun 
suojan tarpeessa. 

– Esimerkiksi seksuaali ja lähisuhdeväki
valtarikoksissa viranomaisilla on velvollisuus 
ryhtyä kaikkiin toimiin rikosten selvittämi
seksi, vaikka se ei olisi helppoa eikä henkilö 
vammaisuutensa vuoksi kykenisi antamaan 
heti selvitystä tapahtumasta. Suojelutoimet 
koskevat kaiken ikäisiä vammaisia ihmisiä.  

Riitta Silverin mukaan erityistukipalvelut 
ovat ensiarvoisen tärkeitä vammaisille uh

reille, jolloin tietoa ja tukea tarvitaan alusta 
alkaen ja mahdollisimman varhaisessa vai
heessa. 

Seksuaaliväkivalta, lähisuhdeväkivalta ja 
ihmiskauppa ovat rikoksia, joiden uhreilla 
on oikeus maksuttomaan oikeusavustajaan. 

– Tästä pitäisi tiedottaa enemmän, kuten 
myös oikeudesta tukihenkilöön, jopa oi
keuden määräämään tukihenkilöön, Silver 
sanoo. 

– Erikseen ovat sitten vielä käytännön ti
lanteet:  miten esteettömyys toteutuu, mi
hin opaskoira asettuu, miten kuulolaitteet 
tai induktiosilmukka toimivat oikeussalissa, 
toimiiko tekniikka ylipäätään, voidaanko 
käyttää videoyhteyttä ja niin edelleen.

Riitta Silverin mukaan ulkopuolisten ha
vainnot ovat usein keskeisiä väkivallan uhrin 
auttamisessa. Jos väkivallan tekijänä on ollut 
uhrin läheinen, kuten oma puoliso tai lapsi, 
luottamuksen luominen ulkopuolisiin autta
jiin ei aina ole helppoa. 

– Seuraukset luottamuksen menettämi
sestä traumaattisen väkivallanteon jälkeen 
voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen.

Vammaisuus lisää 
haavoittuvuutta

Väkivallanteot kuten seksuaaliväkivalta ja 
lähisuhdeväkivalta aiheuttavat aina uhreille 
paljon kärsimystä.

– Syyllisyyden ja häpeän tunteet painavat 
kaikkia uhreja, vaikka todellisia syyllisiä ovat 
vain tekijät, Silver sanoo.

Vammaisten uhrien kohdalla oma avut
tomuus voi lisätä pelkoja, epävarmuutta ja 
tunnetta siitä, että asioihin ei voi itse vaikut
taa. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
loukkaus on aina haavoittavaa, ja vammai
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suus lisää haavoittuvuutta entisestään. 
Silver muistuttaa, että haavoittuvuutta ai

heuttavat tekijät usein myös kumuloituvat ja 
juuri erityisen haavoittuvien uhrien kohdalla 
on vaarana, että heidän oikeutensa eivät to
teudu. 

– Siksi juuri haavoittuvuuden tunnistami
nen on olennaisen tärkeää, jotta väkivallan 
uhreiksi joutuneet vammaiset henkilöt tule
vat kohdelluiksi yhdenvertaisesti vammatto
mien kanssa. Positiivinen erityiskohtelu on 
tarpeen, Silver sanoo.

Huoli lakiuudistuksesta

Tukinaisessa ollaan huolissaan parhaillaan 
uudistettavasta seksuaalirikoslainsäädän
nöstä, jonka työryhmässä ei Riitta Silverin 
mielestä ole ymmärretty haavoittuvia uhre
ja, heidän asemaansa ja heihin liittyviä eri
tyistilanteita kansainvälisten velvoitteiden 
edellyttämällä tavalla. 

–Myös vammaisten lapsiuhrien asema 
huolestuttaa, sillä työryhmä on ehdottanut 
suojaikärajan laskemista 12 vuoteen.

Istanbulin sopimuksen artikla 46 säätää 
rikosten ankaroittamisperusteista, joita sen 
mukaan ovat muun muassa rikokset, jois

sa tekijänä on uhrin puoliso, perheenjäsen, 
uhrin kanssa yhdessä asuva henkilö tai val
taasemassa uhriin nähden oleva henkilö. 

– Ankaroittavana tekijänä mainitaan myös 
rikos, joka on kohdistettu henkilöön, jonka 
erityiset seikat ovat tehneet haavoittuvaksi, 
Silver muistuttaa.

Rikoksia arvioitaessa mietitään muun 
muassa niiden vakavuutta ja vahingollisuut
ta. Rangaistukseen vaikuttavat niiden lisäksi 
rikoksen laissa määritelty rangaistusasteikko. 

– Tulevien uudistusten yhteydessä olisi 
kiinnitettävä huomio etenkin minimiran
gaistuksiin ja pitää huoli siitä, että tekijän 
valtaasema ja uhrin haavoittuvuus määri
tellään nimenomaan vakavimpien rikosten 
tunnusmerkistöissä. Esimerkiksi nyt ehdo
tetussa seksuaalirikoksia koskevassa mie
tinnössä ne olisivat jälleen kerran jäämässä 
lievemmin rangaistaviksi teoiksi, Riitta Silver 
sanoo.          

Syyllisyyden ja 
häpeän tunteet 

painavat kaikkia uhreja, 
vaikka todellisia syyllisiä 
ovat vain tekijät.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen 
lakimies Riitta Silver.
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Raittius ja kuntoutus 
muuttivat arjen 
T E K S T I  Maria Loikkanen    K U V A  Marika Mäkinen

Maria Yliaho tuli ensimmäistä kertaa Iirikseen yksilöllisen 
kuntoutuksen jaksolle kesällä 2018. Kuntoutuksesta alkoi hyvän 
kierre, joka on johtanut isoihin elämänmuutoksiin.

–En ollut käsitellyt äkillistä näön me
netystä ja näkövammautumistani 

juuri lainkaan ennen Iirikseen tuloa. Ensim
mäiselle yksilöllisen kuntoutuksen jaksolle 
lähteminen jännitti hirveästi. Siitä kuitenkin 
avautui ihan uusi suunta elämääni.

Ensimmäisellä jaksolla kartoitettiin kun
toutujien elämäntilanne sekä perustarpeet. 
Maria Yliaho havahtui itsekin siihen, ettei 
oikein ollut kartalla omassa elämässään. Esi
merkiksi valkoiseen keppiin tutustuminen 
ja liikkumataidon alkeiden opettelu tulivat 
myönteisenä yllätyksenä.

– Siellähän käytiin läpi vaikka mitä! Sain 
tietoa sosiaali ja oikeusturvasta, valkoisen 
kepin käytöstä, ja lisäksi kaikenlaista yleis
hyödyllistä tietoa. Myöhemmillä kuntoutus
jaksoilla osallistuin pistekirjoituskursseille 
ja kädentaitoihin, joissa tein itse rottinkisen 
korin. Ennen kaikkea opin itsenäistä liikku
mista. 

Kohti haaveen toteutumista

Samoihin aikoihin Maria Yliaho muutti uu
teen asuntoon ja alkoi kiinnittää huomiota 
terveyteensä. Painoa hän pudotti yli 30 ki
loa, jotta syvimmän toiveen toteutuminen, 

opaskoiran saaminen ja koiran kanssa liikku
minen, olisi käytännössä mahdollista.

– Kun ensimmäistä kertaa tulin Iirikseen, ei 
tullut mieleenkään, että olisin lähtenyt yksin 
ulos huoneesta. En löytänyt edes ruokalasta 
ulos omin avuin. 

– Toisella kuntoutusjaksolla reitit alkoivat 
selkiytyä, ja kolmannella kerralla olin jo ihan 
ammattilainen! Valtavasti iloa oli siitä, kun 
kuulin muiden kuntoutujien kertomuksia, 
miten heillä menee, ja miten itsenäinen elä
mä sujuu näkövammasta huolimatta. Siitä 
tuli ihan wauelämyksiä.

Maria Yliahon perustiedot ja taidot kart
tuivat kuntoutuksen eri jaksoilla, etenkin 
liikkumistaito vahvistui. Kepin käyttöä hän 
harjoitteli myös omassa arjessa tutuissa olo
suhteissa.

– Aloin liikkua muuallekin kuin jääkaapille. 
Aiemmin en poistunut kotoa yksin lainkaan. 
Otin yhteyden myös sairaanhoitopiirin näön
kuntouttajaan, jolta sain liikkumistaidon 
opetusta kotona, ja opettelimme tietyt tär
keät perusreitit. 

Myös äkillisen näön menetyksen ja näkö
vamman kanssa eläminen alkoi helpottua, 
kun Iiriksestä löytyi vertaistukea. 

Erityisen kiitollinen Maria on kuntoutuk
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– Itsenäisyyden tukeminen on 
se mikä on tehnyt suurimman 
vaikutuksen Iiriksessä, ja arvos-
tan sitä todella paljon, Maria 
Yliaho kiittelee.
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sen aikana solmituista ystävyyssuhteista, 
jotka ovat kestäneet. Ystävät ovat edelleen 
läsnä arjessa.

Päihteidenkäyttö vammautti

Maria Ylitalo kertoo olevansa ehkä epätyy
pillinen näkövammainen, koska hän menetti 
näkönsä päihteiden käytön vuoksi. 

– En ole ainakaan kuullut muista, joille olisi 
käynyt näin. Asian käsittely on ollut vaikeaa, 
mutta kun siihen kykenin, alkoi elämänmuu
tos. 

Päihteillä ei ole ollut sijaa Marian elämässä 
enää vuosiin. Nykyään raitis nainen nauttii 
täysin siemauksin elämästään. 

– Moni ei pidä siitä, kun rehellisesti sanon, 
että muutos pitää tehdä itse ja että oma 
tahtotila ratkaisee. Ennen ratkaisin asioita 
juomalla, mistä tuli vaan lisää ongelmia. 

Tärkeänä motivaattorina Maria Yliahon 
elämässä on tällä hetkellä 2,5vuotias tyt
tärenpoika Leo, jolle hän haluaa olla läsnä 
oleva mamma, selvin päin. 

– Opaskoiran odotus on ollut toinen kiin
totähti. Se palkitaan lähiaikoina.

LIIKKUMISTAITO KYTKEYTYY 
NÄÖNKÄYTTÖÖN
Kuntoutusohjaaja Eero Hyvärinen on yksi 
KuntoutusIiriksen liikkumistaidon ja näön
kuntoutuksen asiantuntijoista. Virallinen 
nimike on ammatillisen kuntoutuksen oh
jaaja. Hyvärinen työskentelee myös yksilöl
lisen kuntoutuksen jaksoilla, jolloin hänen 
roolinsa on painottunut liikkumistaidon ja 
näönkäytön ohjaukseen. Lisäksi hän toimii 
tarvittaessa omaohjaajana kuntoutujille.

– Yksilöllisen kuntoutuksen jaksot tähtää
vät siihen, että ihminen selviytyisi päivittäi
sessä elämässään ja arjessa. Ammatillisen 
kuntoutuksen puolella näkökulma on enem
män työelämään ja siellä pärjäämiseen liitty
vissä asioissa.

Näönkäytönohjaajana Eero Hyvärinen te
kee muun muassa valaistuksen tarpeen ar
viointeja valotestien avulla.

– Iiriksessä on valohuone, jossa voidaan 
arvioida toiminnallista hämäränäköä. Tältä 
pohjalta lääkäri voi ottaa huomioon hämärä
näön haittaasteen luokituksia tehdessään. 

Näönkäytönohjaajan työhön kuuluvat 
myös näkökenttätutkimukset, lukutestit se
kä apuvälinesovitukset.

Varsinkin heikkonäköisten liikkumistaito 
liittyy tiiviisti näönkäytön ohjaukseen. Kun 
kuntoutujan näönkäyttöä arvioidaan, tarvi
taan kokonaiskäsitys siitä, mikä on konkreet
tinen näkötilanne, ja millä tavoin kuntoutuja 
hahmottaa ympäristöään.

– Kun puhutaan liikkumisnäön arvioinnis
ta, voi kysyä kummasta varsinaisesti on kyse, 
liikkumistaidosta vaiko näönkäytöstä? Tä
män vuoksi arvioita tehdään usein käytän
nön toiminnan kautta. Kuntoutujan kanssa 
lähdetään lenkille ja katsotaan, miten liikku
minen sujuu. 

Tarvittaessa lähdetään kartoittamaan 
apuvälineiden tarvetta, joka liikkumistaidon 
osalta on usein valkoinen keppi. Vaikka ih
minen näkisi vielä jotakin, keppi voi tuoda 
paljonkin turvaa ja varmuutta liikkumiseen.

Yksilöllisen kuntoutuksen jaksoilla treena
taan tarvittaessa myös opastamista esimer
kiksi kuntoutujan puolison kanssa.  

– Harjoittelu voi tapahtua omaisten ryh
mässä. Jos ryhmää ei saada kasaan, asioita 
voidaan käydä yksilöllisesti läpi, Eero Hyväri
nen kertoo.      
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Koeajossa sokea mies
Ak tivisti

T E K S T I  Olli Lehtinen

T estissä: Sokea mies 54 100 % S1.
Ajettavuus: Rullaa mainiosti saattajan 

käsipuolessa tai opaskoiran ohjaamana. Kul
kee tyydyttävästi esteettömällä alustalla val
koisen kepin kanssa. Ilman keppiä moottori 
ylikuumenee. Ajoominaisuudet parhaim
millaan kuivalla poutasäällä. Lumihangessa 
ajautuu herkästi penkan puolelle. Vesilätä
köissä vaihteisto alkaa nykiä. 

Vakiovaruste: Valkoinen keppi. Lisävarus
teet: Puhuva kello, sanelin ja Talksohjelmaa 
käyttävä kännykkä tai puheohjelmalla käyvä 
iPhone. Erikoisvarusteet: Opaskoira ja silmä
lasin sankaan kiinnitettävä miniskanneri.

Teho: Hyvin nukkuneena ja päämäärästä 
motivoituneena vääntää sitkeästi eteenpäin 
hankalissakin olosuhteissa.

Tutkaohjaus: Vakiovarusteena kaikissa so
kean miehen S1malleissa.  

Neliveto: Käynnistyy automaattisesti suun
nan kadotessa sisätiloissa, jolloin siirtyy tun
nusteluohjaukseen. 

Tavaratila: Kantaa usein selässään 25 litran 
reppua, koska kädessä kulkee valkoinen kep
pi tai opaskoira.

Huippunopeus: Nopeus ei ole tämän mal
lin vahvuus.

Kulutus: Syö keskivertoa enemmän, mut
ta liikkuu tavallista vähemmän. Hörppäävä 
moottori alkaa tupruttaa. Koeajolla kulutti 
niukasti ja käyttäytyi pirteästi, koska on tot
tunut erilaisiin testeihin.

Moottoriääni: Normaalia hiljaisempi moot
tori. Ei hyrise vastaantulijoille, elleivät nämä 
hyrähdä ensin.

Luotettavuus: Luotettava jos löytää perille. 
Profiloitunut normaaliajoon helppokulkui
sessa maastossa.

Päästöt: Ajauduttuaan pientareelle tai sy

vään vesilätäkköön moottori alkaa huutaa.
Kilpailijoita: Heikkonäköiset, kuurot ja lii

kuntavammaiset.
Huollon tarve: Huolletaan säännöllisesti 

silmäklinikalla tai toimintakeskus Iiriksessä.
Hinta alkaen: Työkyvyttömyys ja sokeain

eläke. 
Plussat: Piristyy valoisista ihmiskontakteis

ta. Suorituskyvyltään ei huippu, mutta riittä
vän toimintakykyinen. 

Miinukset: Kori ei sovellu tiukkoihin kään
nöksiin ja äkkijarrutuksiin. Yllättävät esteet, 
kuten jalkakäytävälle pysäköidyt autot, pol
kupyörät tai lumikinokset voivat sekoittaa 
tutkan.

Hoitoohjeet: Toivotaan, etteivät kanssa
kulkijat hiipisi pakoon huomatessaan sokean 
miehen liikenteessä vailla suuntaa. Jos sokea 
mies on ajautunut pientareelle, voidaan oh
jeistaa napakastikin. Vaarallisissa tienylityk
sissä kaivataan turvallista käsivartta tai opas
tavia sanoja. Pitää tavallisista keskusteluista 
näkövammaisuusteeman ulkopuolelta.    

Olli Lehtinen on piilosporttinen ja ärhäkkä 
menopeli.



28 8/2020

Hae kuntoutukseen!

Älä jää näköongelmien kanssa yksin! 
Yksilöllinen kuntoutus tukee itsenäistä 
arkea. Meille ovat tervetulleita niin 
näkövammaiset ja näköongelmaiset lapset 
ja aikuiset kuin läheisetkin.
Kuntoutuksen kustantaa Kela. 

KUNTOUTUS-
IIRIS

Lisätietoja:
nkl.fi/fi/hae-kuntoutukseen
p. 09 3960 4455, kuntoutus-iiris@nkl.fi

Kuntoutus-Iirikseen voi tulla 
turvallisesti myös korona-aikana.

KORONAEPIDEMIAN HYVÄT  
JA HUONOT PUOLET
Muistan ajan, kun Suomessa ei vielä ollut 
koronaa. Sain käydä silloin mummilla, ravin
toloissa, kahviloissa yms. Lisäksi sain käydä 
Ystävätuvalla ja markkinoilla. Lisäksi osallis
tuin lähiopetukseen ammattiopisto Livessä 
Leppävaaran toimipaikassa. Opiskelin siellä 
Telmakoulutuksessa toista vuotta. Valmis
tuin opinnoistani heinäkuussa 2020. 

Koronaepidemian hyvät puolet ovat ol
leet, että saan ulkoilla lasten kanssa, käydä 
kaupassa, tavata vanhempiani ja sisaruksia
ni, lenkkeillä ja leipoa ja tehdä muita asioita 
kotona. Voin myös kuunnella ohjelmia YLE 
Areenasta.

Koronaepidemian huonoihin puoliin kuu

luu, että en saa tavata isovanhempia enkä 
voi osallistua lähiopetukseen Telmaopin
noissani, vaan opinnot jatkuvat etänä. En saa 
halata ja kätellä muita ihmisiä, koska täytyy 
pitää turvaväli. En myöskään pääse Ystävä
tuvalle enkä saa kutsua kavereita kylään. En 
pääse ravintoloihin, kahviloihin, tapahtumiin 
ynnä muihin sellaisiin.

Olen onnellinen, kun korona loppuu jos
sain vaiheessa, ja saan käydä ravintoloissa 
ja kahviloissa ja tehdä muita sellaisia asioita, 
jotka nyt on jäänyt tekemättä. Täytän kohta 
18 vuotta.

Kasper Rajakari

Yleisönosasto
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Ilmoitukset

Oikaisu 

Oikaisuja valtuustojuttuun

Airut 7/2020:n jutussa koski
en Näkövammaisten liiton 
valtuuston kevätkokousta oli 
muutama virhe. Juha Saa
riniemi ei ole uusi hallituksen 
jäsen, vaan istui hallituksessa 
myös viime kauden. Näin 
myös opaskoirankäyttäjiä oli 
hallituksessa kaksi, eikä yksi, 
kuten jutussa väitettiin. Esko 
Jantusen kausi liiton hallituk
sen puheenjohtajana alkoi jo 
vuonna 2004 ja päättyi 2016. 
Pahoittelemme asiavirheitä.

Henkilökohtaista

Juttuseuraa 24 h/vrk

Olen lähes sokea näkövam
mainen. 

Seppo Jääskeläinen 
p. 040 323 6126

Kokoukset

Keski-Suomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

Lounasravintola Mirka,  Ta
pionkatu  4,  Jyväskylä la 
21.11.2020 klo 13.00 alkaen.  

Syyskokouksessa käsitel
lään yhdistyksen sääntöjen 
10. pykälän määräämät asiat 

ja lisäksi valitaan Näkövam
maisten liiton varavaltuutet
tu  Juha Saariniemen tilalle 
hänen tultuansa valituksi lii
ton hallitukseen. 

Huom.  Uudistuneiden 
sääntöjen sekä poikkeustilan
teen vuoksi varsinainen jäsen 
saa käyttää äänioikeuttaan 
yhdistyksen kokouksessa 
asiamiehen välityksellä. Asia
miehen on oltava yhdistyk
sen varsinainen jäsen ja hä
nen on esitettävä päivätty 
valtakirja. Valtuutus koskee 
yhtä kokousta eikä valtakirjaa 
voi siirtää. Asiamiehellä voi 
olla vain yksi valtakirja. Suo
sittelemme etäosallistumista 
mahdollisuuksien mukaan.

Tervetuloa! KSN ry / hallitus 
Tarkemmat tiedot äänilehti 

Sentterissä ja jäsenkirjeessä.

Etelä-Savon 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous

La 21.11.2020 klo 13.00 Spa
hotel Casinolla, Kylpylaitok
sentie 7, Savonlinna. Kokouk
sessa käsitellään sääntömää
räiset syyskokousasiat. Terve
tuloa!  Hallitus

Pohjois-Karjalan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 

Pe 27.11.2020 klo 11.00 al
kaen. Syyskokous jaetaan Jo

ensuuhun ja Nurmekseen ko
ronan vuoksi. Lieksasta, Nur
meksesta, Valtimolta ja Juu
asta osallistuvat menevät 
Nurmekseen Ystävänpysäkil
le, Puistotie 3, Nurmes. Muut 
menevät toimintakeskuksel
le Joensuuhun. Kauppakatu 
17 B 22, Joensuu. Kokous to
teutetaan Teamsin avulla. Il
moittautuminen vaaditaan 
yhdistyksen toimistoon vii
meistään 17.11.2020 mennes
sä p. 050 350 6050. Tervetu
loa!  Hallitus

Näkövammaisten 
Kristillinen Yhdistys ry:n 
ylimääräinen kokous

20.12.2020 klo 13.00. Helsin
gin Kristillisen Työväenyhdis
tyksen kokoustila, Torkkelin
katu 11 A, Helsinki. Kokouk
sessa päätetään Näkövam
maisten Kristillinen Yhdistys 
ry:n purkamisesta sääntöjen 
13§ mukaisessa järjestykses
sä. Kokouksen jälkeen on 
kahvitarjoilu ja adventtihar
taus. Tervetuloa!  Hallitus

Pohjois-Savon 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous

Pe 27.11.2020 klo 14, Kunnon
paikka, Jokiharjuntie 3, Vuo
rela. Tilaisuus alkaa kello 
13.30 kahvituksella. Syysko
kouksessa käsitellään sääntö
jen pykälissä 10 ja 11 määrää



30 8/2020

ILMOITUK SET

mät asiat. Kokouksen jälkeen 
iltajuhla alkaa kello 17.30 ruo
kailulla. Iltajuhla loppuu kel
lo 21. Ilmoittautumiset 20.11. 
mennessä toimistolle nume
roon: 0440 613 161. Tervetu
loa kokoukseen!  Hallitus

Kurssit ja leirit

Pisteillä piirtämisen kurssi

La 5.12.2020 klo 10.00–16.00, 
välissä omakustanteinen lou
nastauko. Paikka: Poh
joisPohjanmaan Näkövam
maiset ry:n toimintakeskus, 
Linnankatu 32, Oulu. Etäyh
teydellä: Microsoft Teams. To
teutus: paikan päällä kello 
10–16, etäosuus kello 10–12. 
Ilmoittautumiset: viimeistään 
22.11.2020, yhdistys@ppnry.
net tai 08 311 5653, jos ilmoit
taudut etäkurssiosuuteen, il
moita nimesi, sähköposti
osoitteesi sekä postiosoittee
si, jotta voimme lähettää op
pimateriaalin etukäteen. Mu
kaan mahtuu 6 läsnä ja 6 
e t ä o s a l l i s t u j a a . 
Haluatko muistaa ystävää 
persoonallisella, näkövam
maisystävällisellä joulukortil
la? Opetellaan yhdessä pis
teillä piirtämisen perusmalle
ja ja suunnitellaan omia jou
lukortteja. Pisteillä piirretään 
joko pistekirjoituskoneella tai 
taululla ja naskalilla. Kuvioi
den muodostamiseen käyte
tään niin olemassa olevia kir

jaimia kuin myös erikois
merkkejä, jotka ilmaistaan 
numeroilla (vasemmalla yl
häältä alas lukien pisteet 1, 2, 
3, oikealla ylhäältä alas lukien 
pisteet 4, 5, 6). Osallistujilta 
edellytetään pistekirjoitus
aakkosten hallintaa. Lisäksi 
etäosallistujilta odotetaan 
Teamsin peruskäyttötaitoa.

Ohjelmarunko: Aamupäi
vällä harjoitellaan perusmuo
toja ja valmistetaan yhdessä 
kortti, jossa kuvana lahjapa
ketti. Iltapäivällä piirretään lu
miukko ja luodaan omia mal
leja. Etänä on mahdollista 
osallistua klo 10–12 välillä, 
ohjelma on sama kuin läsnä
olevillekin. Lumiukon ohjeet 
toimitetaan etäosallistujille 
sähköpostilla. Ota mukaan 
oma pistekirjoituskone tai 
taulu ja naskali (vähintään 
12rivinen)! Etäosallistujat tar
vitsevat samat varusteet. 
Kurssi on tarkoitettu näkö
vammaisille eri puolilta Suo
mea. Kurssi on maksuton ja 
toteutetaan yhdessä Näkö
vammaiset Käsityöntekijät 
ry:n kanssa.

PohjoisPohjanmaan Näkö
vammaiset ry korvaa jäsen
tensä matkakulut 10 e ylime
nevältä osalta, edullisinta 
matkustustapaa käyttäen. 
Matkakuluista on sovittava 
etukäteen toiminnanjohtajan 
kanssa. Muilta alueilta osallis
tuvat huolehtivat omista 
matka, majoitus ja ateria
kustannuksistaan. Kurssin 

ohjaaja: AnneLaure Janssen, 
käsityöohjaaja sekä pistekir
joitusohjaaja. Lämpimästi 
tervetuloa huikeaan pisteillä 
piirtämisen maailmaan!

Tapahtumat

Tehdään käsillä

Harjoja, patapesimiä, punot
tuja koreja, tuohitöitä, kera
miikkaa, nahkavöitä, passiko
teloita, avainkaulanauhoja, 
makrameeta, koruja… Terve
tuloa tutustumaan Käsillänä
kövammaisten käsityöyrittä
jävalmennuksen kurssitöihin 
Iiriskeskuksen 3. kerroksen 
näy t te l y t i laan  30.11 
17.12.2020. Esillä on tuotteita 
kolmelta eri valmennuslinjal
ta; perinnekäsitöiden linjalta, 
nahkatyön alkeet linjalta ja 
erikoistekniikan linjalta.

My ydään – ostetaan

Myytävänä cd-äänikirjoja

Myytävänä 50 kpl hyväkun
toisia (kuunneltu 23 krt) 
cdäänikirjoja. Luettelo on. 
Tiedustelut: 050 563 0787. 

Myydään kompressori

Myydään IBEXmerkkinen 
kompressori. Pieniääninen ja 
vähän käytetty. EteläKarja
lassa, h. 100 e (ovh 226 e) 045 

mailto:yhdistys@ppnry.net
mailto:yhdistys@ppnry.net
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ILMOITUK SET

Aineiston aikataulu 

Airut  9/2020 i lmes
tyy 21.12. Ilmoitukset 
1.12 . 2020  m enn es
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.

Ylen kuvailu tulkattuja ohjelmia 

Y len kanavilla ja Areenassa on loppuvuonna paljon 
kuvailutulkattua katsottavaa: 

Dokumentti Wheels of Freedom, Areena 16.11. ja TV1 
18.11., dokumentti Aatos ja Amine, Teema 25.11.ja 2.12., 
on jo Areenassa, Joulukalenteri, Areena ja TV2 päivittäin 
1.12.–24.12., elokuva Mestari Cheng, Areena 15.12. ja TV1 
19.12. ja 25.12., elokuva Diva of Finland, Areena 15.12. ja 
TV2 18.12. ja 22.12., elokuva Oma maa, Areena 15.12. ja 
TV1 26.12. sekä 3.1., elokuva Hölmö nuori sydän, Areena 
15.12., TV2 25.12., 29.12., dokumentti Lauluja rakkaudes-
ta, Areena 21.12. TV1 22.12. ja 27.12., Sokea näkee toisin 
(Akuutti) ohjelma, TV1 29.12., 1.1. ja 4.1., on jo Areenas
sa, dokumentti Luontosinfonia, Areena 28.12., TV1 2.1. 
ja 3.1., elokuva Neiti Aika, Areena 28.12. ja Teema 29.12., 
Sisäilmaasarja (3 x 60 min.), Areena 1.1. ja TV1 4.1. alkaen, 
elokuva Ihmisen osa, Areena 8.1. ja TV2 22.1. ja 26.1. Esi
tysajat saattavat muuttua, tarkista tarkka aika ohjelma
tiedoista. Ruotsinkielisiä kuvailutulkkauksia Areenassa: 
Tappajan kantapäillä sarja, sarjat Kesä-85 ja Pummin 
päiväkirja. 

Kuvailutulkatut ohjelmat on koostettu Areenaan: aree
na.yle.fi/tv/ohjelmat/301530. Kuvailutulkkauksen saa tv:s
sä päälle valitsemalla äänen kieleksi hollannin.

8911 554 / Eero.

Myydään lukulaite

Myytävänä Magnilink Vision 
TTS  lukulaite tekstistä pu
heeksi toiminnolla.

Kts.  http://www.optiikka
juurinen.fi/product/2310/
magnilinkvisiontts, siellä on 
video vastaavasta laitteesta. 
Pyyntihinta 2000 e / tarjous. 
Tiedustelut: rientuo55@
gmail.com tai p. 0400 328629

Myydään tandem-
polkupyörä

Madisonmerkkinen. 24vaih
teinen, etu ja takavalot, ta
varateline, hopeanvärinen, 
hyväkuntoinen. Hyvä pyörä 
retkeily ja yleiskäyttöön vm. 
2016. Hinta 1000 e. Naantali. 
Tiedustelut: 
paakkinen.marko@gmail.
com tai 0400 404 062. 

Myydään näkövammaisten 
jalkapallo

Myydään kuminen, punainen 
jalkapallo. Halkaisija 21cm, si
sällä äänilähteenä kulkuset. 
Hinta 14 e, ostaja maksaa 
myös postimaksut. Tieduste
lut: marjo.siiri@kotinet.com 
tai p. 0442440194. 

Mainos: Myyn litteää 
tyynykaiutinta Daisy-
soittimiin

Liitin 3,5 mm, pyöreä 6 cm, 
johto 1 m. Hinta 15 € postit
se. myynti@sokkotaito.fi
p. 050 4711 373

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.optiikkajuurinen.fi%2Fproduct%2F2310%2Fmagnilink-vision-tts&data=01%7C01%7CLiisa.Lahteenmaki%40nkl.fi%7Ceb8a4541cf3d4c87cbbe08d86fa932b9%7C635c846b84da436c839e28f0fee30942%7C0&sdata=rr8%2Ff1l18qhOS%2FCZzyij937f8Svi2sCyJ2CaQ9Lhtvw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.optiikkajuurinen.fi%2Fproduct%2F2310%2Fmagnilink-vision-tts&data=01%7C01%7CLiisa.Lahteenmaki%40nkl.fi%7Ceb8a4541cf3d4c87cbbe08d86fa932b9%7C635c846b84da436c839e28f0fee30942%7C0&sdata=rr8%2Ff1l18qhOS%2FCZzyij937f8Svi2sCyJ2CaQ9Lhtvw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.optiikkajuurinen.fi%2Fproduct%2F2310%2Fmagnilink-vision-tts&data=01%7C01%7CLiisa.Lahteenmaki%40nkl.fi%7Ceb8a4541cf3d4c87cbbe08d86fa932b9%7C635c846b84da436c839e28f0fee30942%7C0&sdata=rr8%2Ff1l18qhOS%2FCZzyij937f8Svi2sCyJ2CaQ9Lhtvw%3D&reserved=0
mailto:rientuo55@gmail.com
mailto:rientuo55@gmail.com


Takakansi

Parhaat lahjat Aviriksesta!

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

Aviriksessa on paljon erilaisia joululahjoiksi sopivia 
laadukkaita ja kestäviä tuotteita, esimerkiksi: 

Lukuteline Lesa. Tämän avulla voit lukea mukavasti pöydän äärellä tai sängyssä. Hinta 67 €

Pöytäpeili. 8 x suurentava, 

säädettävällä led-valolla. 

Hinta 76 €

Nestepinnan ilmaisin. Kertoo 

äänimerkillä ja tärinällä kaadetun 

nesteen määrästä. Hinta 22,50 €

Langattomat 
luukuulokkeet. Ääni 
kulkeutuu kallon 
luiden kautta sisä-
korvaan. Hinta 80 €

Lisätietoa tuotteista saat Aviriksesta. Vieraile verkkokaupassamme 
katsomassa koko laajaa tuotevalikoimaamme: www.aviris.fi
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