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Pyydämme lausuntoanne, kiitos!

N

äkövammaisten liiton keskeistä vai
kuttamistyötä on kannanottojen ja
lausuntojen antaminen erilaisista aiheista.
Pelkästään tänä vuonna annettujen lausun
tojen lista on pitkä ja monipuolinen. Tätä
lehteä koottaessa liitto on nimittäin ehtinyt
antaa jo kahdeksan lausuntoa. Niiden lisäksi
liitto on ollut mukana lausumassa muiden
järjestöjen, muun muassa Vammaisfoorumin
ja Invalidiliiton, kanssa.
Liiton tämän vuoden lausunnot koskevat
muun muassa vammaispalvelulain uudista
mista, koronarokotustaksimatkoja, liikunta
paikkarakentamista, vammaisalan ammat
titutkinnon perusteita ja postilakia. Niiden
lisäksi liitto on lausunut valtakunnallisesta
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, lukio
diplomeista ja kotimaan liikenteen kasvi
huonepäästöjen vähentämisestä. Lausunnot
löytyvät aikajärjestyksessä uusimmasta van
himpaan liiton verkkosivuilta Ajankohtais
ta-osiosta ja ne uutisoidaan aina myös liiton
sähköpostin Tiedotteet-kanavalla.
Näkövammaisten liiton lausuntoja pyy
tävät esimerkiksi ministeriöiden ja valtion
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hallinnon alaiset työryhmät ja eduskunnan
valiokunnat, joissa päätökset valmistellaan.
Yhteensä eduskunnassa on 16 pysyvää va
liokuntaa ja suuri valiokunta, joka koordinoi
erityisesti EU-asioita. Usein liiton lausuntoja
pyytävät lautakunnat, jotka kuuluvat sosiaa
li- ja terveys -, opetus- ja kulttuuri -, työ- ja
elinkeino - ja liikenne- ja viestintäministeri
öiden hallinnonalaan.
Lausuntojen lisäksi liiton asiantuntijoita
myös kuullaan valiokunnissa ja välillä ko
koushuoneiden ovi käy tiuhaankin. Liitto
pystyy näin suoraan vaikuttamaan eduskun
nan päätösten sisältöön.
Lausuntojen, kannanottojen ja tiedottei
den lisäksi vaikuttamistyötä tehdään hyö
dyntämällä liiton omia somekanavia, joiden
merkitys on kasvanut huomattavasti viime
vuosina. Niiden kautta liitto näkyy suoma
laisessa yhteiskunnassa ja saa äänensä kuu
luville yhteisessä ajankohtaisessa keskuste
lussa.
Tulevissa Airut-lehdissä kerromme lukijoi
den toivomuksesta vaikuttamistyöstä lisää.
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Kiikarissa

K IIK AR ISSA

NÄKÖKULMA-PUHELIN
NEUVOO SOSIAALITURVAJA PALVELUVIIDAKOSSA

Näkökulma

: LAU
R

A OJA

Näkövammaisten liiton uusi Näkökul
ma-puhelin tarjoaa näkövammaisille ja
heidän läheisilleen maksutonta neuvon
taa, ohjausta ja rohkaisua sosiaaliturvaan
ja palveluihin liittyvissä asioissa eri elä
mäntilanteissa.
Lisäksi liiton oikeuksienvalvonnan asi
antuntijat palvelevat edelleen omilla
alueillaan. Oikeuksienvalvonnan asian
tuntijoiden yhteystiedot löytyvät osoit
teesta www.nkl.fi/fi/oikeuksienvalvojienyhteystiedot.

KUVA

Näkökulma-puhelin palvelee arkisin
klo 10–14 numerossa 050 470 0371.

PÄIVYRI
maalis-huhtikuu

Kansainvälinen opaskoirapäivä

28.4.
4

"Kunhan en vaan olisi työtön” on ollut
ydinpelkojani. En ole halunnut toisintaa
sitä stereotypiaa vammaisesta ihmisestä,
joka viimeistään valmistuttuaan jää työ
kyvyttömyyseläkkeelle. Älkää ymmärtäkö
väärin: toisille työkyvyttömyyseläke voi
olla esimerkiksi vakavien terveysongel
mien takia ainoa oikea vaihtoehto. Silloin
eläke ei ole epäonnistuminen työuralla,
vaan omaa hyvinvointia tukeva tietoinen
valinta, josta voi olla ylpeä.
Liikuntavammainen Heidi Sipilä,
IT-lehti, 25.2.
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PALVELUOPAS 2021 ILMESTYY 26.3.
Näkövammaisen palveluoppaassa on tietoa
muun muassa vammaispalveluista, kuntoutuk
sesta, apuvälineistä ja taloudellisista tuista. Op
paan saa printtinä, Daisy-äänitteenä ja pisteillä.
Verkossa oppaan voi lukea osoitteessa www.nkl.
fi/palveluopas ja THP-verkossa Luetus-julkaisuna.
Tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai 09 396 041.
Kestotilaajat saavat oppaan automaattisesti. Jos
haluat kestotilaajaksi, ota yhteyttä: niina.juntu
nen@nkl.fi tai 09 3960 4656.

KUVA: MR.MIKL A / SHUT TERSTOCK .COM

ANDROID UUDISTUI
NÄKÖVAMMAISYSTÄVÄLLISEMMÄKSI
Android huomioi tätä nykyä paremmin myös näkö
vammaiset. Google kertoo työskennelleensä näkö
vammaisjärjestöjen kanssa tehdäkseen Android-käyt
tökokemuksesta sujuvamman, ja vastedes esimerkiksi
pyyhkäisyeleet ovat aiempaa intuitiivisempia ja moni
puolisempia esteettömässä käyttötilassa. Myös Androi
din tekstistä puheeksi -toiminto on uudistunut.
Esteettömämmän Androidin uudistukset ovat käytös
sä, mikäli Googlen sovellukset omassa laitteessa ovat
ajan tasalla.

Tiesitkö, että Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Kajas
tus-lehden verkkosivuilla www.kajastuslehti.fi/kirjailija
vierailut on yhdistyksen kirjailijavierailujen äänitallenteet?
Vierailuja on vuosien varrella tallennettu useita kymme
niä ja syyskuun 2020 jälkeiset vierailut on myös litteroitu.
Kirjailijoiden joukossa ovat muun muassa Anna Kortelainen, Anja Snellman, Juha Hurme, Matti Rönkä,
Raija Oranen, Olli Jalonen sekä monet muut eturivin
kirjailijat. Tallenteiden pituus on puolestatoista tunnista
runsaaseen kahteen tuntiin.
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KUVA: JYRKI SAHINOJA

KUUNTELE KIRJAILIJOITA!

Kirjailija J.P. Koskinen.
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KUVA: A XEL BUECKERT / SHUT TER
STOCK .COM

HUOLESTUTTAAKO PÄIHDERIIPPUVUUS TAI
HENKINEN JAKSAMINEN?

K U VA: T. A . K A A K I N E N

Sininauhaliiton saavutettavan mielenterveys- ja päihde
työn EMPAN palvelut on tarkoitettu vammaisille ja pit
käaikaissairaille sekä heidän läheisilleen. Palvelu toimii
chatissa ja puhelimessa. Kahdesti vuodessa järjestetään
kuusi viikkoa kestävä Hyvä mielen nettiryhmä. Syksyllä
ryhmä järjestetään yhdessä Näkövammaisten liiton Mi
nun näköinen mieli -hankkeen kanssa.
Järjestöt voivat tilata EMPPA-esittelyn osoitteesta
emppa@sininauha.fi. Lisätietoa: emppa.fi.

AGILITYKOIRALLE SILMÄLASIT
Kemissä ja Torniossa toimiva Silmälasien erikoisliike T. A.
Kaakinen Oy palvelee ihmisasiakkaiden lisäksi myös koiria.
Agilitykoira Ullalla oli ongelmia hahmottaa esteiden
etäisyyksiä. Ullan silmien taittovoimakkuus tutkittiin
Omaeläinklinikka Vetsetissä Kirkkonummella, mistä Ulla
sai silmälasireseptin.
Kaakisella Ullan silmäteräväli mitattiin, linssit hiottiin
ja hänelle valmistettiin lasit omalla voimakkuudella. Nyt
toivotaan, että agilityharrastus on Ullan mielestä entistä
hauskempaa, kun se näkee paremmin.

KUVAILUTULKKAUSTA
SUOMESSA SELVITETÄÄN
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KUVA: JUHA SEPPÄL Ä

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu selvittää kuvailutulk
kauksen tilaa Suomessa. Tarkoituksena on tuottaa ajan
kohtaista tietoa kuvailutulkkauksesta ja laatia suosituk
sia kuvailutulkkauksen tuottamiseen ja koulutukseen.
Selvitys toteutetaan kyselytutkimuksena, jonka jäl
keen tehdään haastatteluja toimijoiden parissa.
Kerätyn tiedon perusteella Näkövammaisten Kult
tuuripalvelun asettama asiantuntijaryhmä laatii syksyllä
2021 kuvailutulkkaussuosituksen. Hankkeen rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Uuden opaskoirakoulurakennuksen peruskivi muurattiin helmikuussa. Paikalla olivat
muun muassa Opaskoirakoulun päällikkö Vesa Väkeväinen (vas.) ja Näkövammaisten
liiton hallituksen puheenjohtaja Kari Vähänen.

Uutta
Opaskoira
koulua
rakennetaan
TEK STI JA KUVA

Marika Mäkinen

N

äkövammaisten liiton uutta Opaskoira
koulua rakennetaan paraikaa vanhan
koulurakennuksen viereen Vantaan Itä-Hak
kilassa.
Uuden koulun rakentaminen alkoi loka
kuussa ja valmista pitäisi olla loppuvuodes
ta. Näkövammaisten liiton valtuusto päätti
rakentamisesta marraskuussa 2019. Projektin
edetessä liiton hallitus on käsitellyt projektin
etenemistä säännöllisesti kokouksissaan.
– Hankkeeseen ryhdyttiin, koska nykyi
sen Opaskoirakoulun kaksi rakennusta ovat
teknisesti käyttöikänsä päässä, kertoo Näkö
vammaisten liiton talousjohtaja Vesa Tuunainen.

2/2021

Uudisrakentamisella saadaan myös asian
mukaiset ja toimivat tilat, jotta näkövammai
sille asiakkaille pystytään jatkossakin tuotta
maan laadukkaita opaskoiria.
Ennen urakkaan ryhtymistä rakennusten
kunto selvitettiin perusteellisesti ja kävi ilmi,
että niiden saneeraaminen olisi tullut kal
liimmaksi kuin uudisrakentaminen.
– Ja korjaustenkin jälkeen tilat olisivat ol
leet pohjimmiltaan ne vanhat tilat vanhen
tuneine tilaratkaisuineen, Tuunainen sanoo.
Rakennus tulee olemaan kooltaan 825 ker
rosneliötä. Siihen sisältyvät koulutettavien
koirien osasto, hoito- ja pentuosasto pienille
ja isommille pennuille, eläinklinikka, sperma
pankin tilat, asiakaspalvelutila, sosiaalitilat ja
pieni toimisto.
Hankkeen kustannusarvio on kolme mil
joonaa euroa ja se rahoitetaan liiton opas
koirakoulun tuotoilla, muun muassa testa
menttilahjoituksilla.
Uuden Opaskoirakoulun rakennuttaja on
Vahanen Rakennuttaminen ja rakennus
urakoitsija Rakennus Future. Koulun piirus
tuksista vastaa arkkitehti Katariina Rautiala
Arkkitehtitoimisto Pookista. 		
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Koronan
varjon alla
Vuosi sitten koronavirus alkoi levitä maailmalla. Palveluita
suljettiin ja erilaisia rajoituksia otettiin käyttöön.
Näkövammaiset ihmiset eri puolilta Suomea kertovat, kuinka
koronavuosi on sujunut ja mitä heille nyt kuuluu.
Virpi Jylhä
K U V A T As Good As Possible / Shutterstock.com, Jarno Saapunki, Kaisu Miettinen,
Taru Luukkala, Helena Taskila
TEKSTI

JARNO SAAPUNKI, ROVANIEMI
– Mieli on ollut koko ajan ihan valoisa ja
toiveikas, mutta kyllähän mie odotan niitä
rokotuksia ja sitä, että maailma olisi taas en
tisensä, rovaniemeläinen Jarno Saapunki,
46, sanoo.
Hän työskentelee Suomen Paralympiako
mitean aluetoiminnan suunnittelijana. Kaikki
työt ovat siirtyneet verkkoon etäkokouksiksi
ja webinaareiksi.
Liikunnallinen mies on harrastanut aina
urheilua, hän on pelannut maalipalloa maa
joukkueessa ja lasketellut kilpaa. Nyt harras
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tuksiin kuuluu lähinnä lenkkeilyä, sillä viime
vuosina Saapungin intohimon kohteena
ollut keilailu on hallien sulkeuduttua ja ki
sojen peruunnuttua tauolla. Keilailuhallien
kiinnimeno harmittaa Saapunkia siksikin,
että keilaradoilla treenaaminen on ollut hä
nen ja hänen 12-vuotiaan poikansa yhteinen
harrastus.
Pahentunut tautitilanne on harventanut
kaupassakäyntien väliä. Jarno Saapunki käy
kerran viikossa avustajan kanssa isommilla
ostoksilla ja hoitaa pienemmät hankinnat lä
hikaupasta itsenäisesti. Ystävien ja sukulais
ten tapaaminen on harventunut. Yhteyttä
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KAISU MIETTINEN, KUOPIO
pidetään etäyhteyksillä ja WhatsApp-vies
teillä.
– Onneksi sovellusten kanssa ei ole ollut
isompia ongelmia. Olen pärjännyt hyvin
ruudunsuurennusohjelmalla ja Mikropuheel
la, Jarno Saapunki kertoo.
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Kaisu Miettinen, 54, viettää rauhallisesti
soljuvaa elämää miehensä ja Tuuli-kissan
kanssa Kuopiossa aivan Puijon tornin liepeil
lä.
Koronan myötä tapahtunut digiloikka ei
ole haitannut Miettistä. Hänellä on aina ollut
hyvät digitaidot ja videopuhelut olivat jo en
nen koronaa käytössä yhteydenpitovälinei
nä. Koronan iskettyä Miettinen on auttanut
monia sukulaisia opettamalla heille verkko
kokousalustojen käyttämistä.
– Keväällä, kun koronasta ei tiedetty pal
joa, minua ahdisti ja pelotti. Pelkäsin etenkin
sitä, että olisin oireeton taudinkantaja ja tar
tuttaisin jonkun ystävän tai sukulaisen, Kaisu
Miettinen kertoo.
– Nyt elämä on asettunut uomilleen. Arki
sujuu ihan mukavasti. Odotan kyllä kovasti,
että rokotukset saataisiin tehtyä.
Heikkonäköinen Miettinen kertoo, että
turvaväleistä ja maskien käytöstä on tullut
normaalia elämää, jota ei enää erityisemmin
noteeraa.
– En ole kokenut maskeja muutoin hanka
liksi, mutta silmälasini menevät huuruun ja
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se tietenkin vaikeuttaa liikkumista.
Kauppareissut hoituvat avustajan kanssa
aamupäivisin, jolloin väentungoksia ei ole.
Ravintoloihin tai kahviloihin ei Miettisen pa
riskunnalla tee mieli.
– Tilaamme annokset kotiin, jos haluttaa
syödä jotain muuta kuin kotiruokaa.
Kunnostaan Kaisu pitää huolta joogaa
malla ja jumppaamalla videoiden tahtiin. Ja
käymällä avannossa.
– Olen todella iloinen siitä, että avantouin
tia korona ei ole rajoittanut, Kaisu Miettinen
huokaisee.

KORONA

naurahtaa.
– Menen mieluiten paikan päälle. En näe
kuin hahmoja, mutta mielestäni keskustelu
sujuu paremmin kasvokkain.
– Korona ei ahdista eikä tule uniin. Poik
keuksellinen tilanne aiheuttaa tietenkin
harmia. Monia tapahtumia on suunniteltu
ja järjestelty isolla työllä ja sitten joudumme
perumaan koko tapahtuman.
Opaskoira Hessu on ollut Taru Luukkalalle
tärkeä apulainen. Kuljetuspalvelumatkat ei
vät riitä eikä Luukkala halua matkustaa bus
silla nyt koronan jyllätessä.
– Kävelen Hessun kanssa yhdeksän kilo
metrin matkan keskustaan. Liikuntaryhmät
ovat tauolla, joten tuleepahan liikuttua tällä
tavalla.

HELENA TASKILA, HELSINKI

TARU LUUKKALA, TURKU
Taru Luukkala, 50, on Varsinais-Suomen
Näkövammaiset ry:n puheenjohtaja ja jäse
nenä muun muassa Näkövammaisten liiton
valtuustossa, Opaskoirayhdistyksen hallituk
sessa, Turun Kynnys ry:n toimikunnassa sekä
Turun esteettömyysraadissa. Aktiivinen nai
nen ei ole antanut koronavuoden lamaan
nuttaa. Välillä on tosin tarvittu kekseliäisyyt
tä järjestelyissä.
– Kokoontumisissa osa on ollut etänä ja
osa paikan päällä. En ole ollut koskaan in
nostunut digitaalitekniikoista, Taru Luukkala
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– Työvälineet ja harjojen tasauskone on työ
pajassa, joten käsitöistä on pitänyt luopua
toistaiseksi, kertoo Helsingin Kalliossa asuva
Helena Taskila, 27.
Musiikki on sitäkin vahvemmin Helenan
arkipäivissä. Pan-huilu soi ja laulu raikaa. Vä
lillä Helena istahtaa vanhan kouluharmonin
ääreen tunnelmoimaan.
– Koronan vuoksi kaikki bändimme keikat
on peruttu. Se voisi masentaa, mutta minä
olen reagoinut tähän niin, että olen entistä
lujemmin halunnut harjoitella ja kehittää tai
tojani muusikkona, Helena sanoo.
– Olemme bändin jäsenten kanssa hankki
neet yhdessä videointivälineet ja opetelleet
striimaamaan ja taltioimaan musiikkiamme.
Korona on pakottanut opettelemaan uusia
taitoja, Helena hymähtää.
Uusia taitoja on tullut myös ruoanlaittoon.
Helena löysi avopuolisonsa kanssa Ruoka
boksi-palvelun, joka toimittaa reseptin ja
raaka-aineet kotiovelle. Helena kertoo, että
he ovat löytäneet aivan uusia ruokia ateria
valikoimaansa.
– Elämä on sujunut ihan mukavasti, mutta
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Monia tapahtumia
on suunniteltu ja
järjestelty isolla työllä
ja sitten joudumme
perumaan koko
tapahtuman.

KORONA

Korona kurittaa
kulttuuri- ja
tapahtuma-alaa
TEK STI JA KUVA

Marika Mäkinen

–K

orona vei keikat eivätkä ne ole
takaisin tulleet, koska töihin ei
voi mennä, sanoo sokea muusikko ja musii
kintuottaja, kahden lapsen isä Mikko Herranen.
Kulttuuriala on joutunut kokemaan kovia
koronarajoitusten vuoksi. Tämän on oma
kohtaisesti kokenut Mikko Herranen, jonka
monet muistavat vuoden 2012 Voice of Fin
land -kisoista.
Erityisesti raskaan musiikin taitajana tun
nettu Herranen on musiikin moniottelija,
joka on musiikin tuottamisen ohella tehnyt
keikkaa erilaisilla kokoonpanoilla jo 25 vuo
den ajan. Kaiken kaikkiaan keikkoja on tällä
hetkellä kertynyt mittariin lähemmäs 3000.
Koronan myötä Herrasen kalenteri on tyh
jentynyt ja työrintamalla on muutenkin ollut

odotan kyllä rokotuksia. Kaipaan päästä li
vekeikoille yleisön eteen. Ja haluaisin päästä
taas ystävien kanssa kahviloihin istumaan ja
juttelemaan.
Samaa taitaa haaveilla Helenan jaloissa
loikova vaalea labradorinnoutaja Opas Ron
ja. Pullantuoksuinen kahvila olisi senkin mie
leen.

2/2021
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hiljaista.
– Sitä mukaa, kun musiikkialalla ihmisiä on
jäänyt työttömäksi, myös musiikintuottajan
työ on vähentynyt.
Herranen kuvaa tilannetta jonkinlaiseksi
väsytystaisteluksi, jossa odotetaan, että ti
lanne paranisi.
– Onneksi jotain on sentään ollut niin, että
paatti on pysynyt pinnalla ja laskut on juuri
ja juuri saatu maksetuksi. Mutta olen myös
joutunut laittamaan tavaraa myyntiin.

KORONA

Korona-ajan virtuaalikeikat eivät Herrasen
mielestä korvaa live-esiintymisiä, kun oikea
kohtaaminen ja yhteisöllisyys puuttuvat.
– Sitäkin olen ihmetellyt, että jengi saa
baarissa kännissä huutaa toistensa suuhun
koronaa, mutta esiintymään sinne ei saa
mennä.
Herranen uskoo, että kulttuuri-, taide- ja
tapahtuma-alan tilanne jatkuu vaikeana vie
lä kesän yli ja että keikkoja perutaan.
– Sitten syksyllä katsotaan, ketkä jatkavat.

Etiopiassa korona on lisännyt
näkövammaisten tukalaa tilannetta
TEK STI JA KUVA

Marika Mäkinen

A

bebe Yehualawork, johtaa HPDO:ta
eli Help for Persons with Disabilities
Organisation -vammaisjärjestöä Etiopiassa.
Työ on koronan myötä muuttunut entistä
kriittisemmäksi, sillä pandemiaa seuranneet
nälkä ja eristäytyminen ovat vieneet valta
van määrän perheitä sietokyvyn rajoille.
HPDO on Näkövammaisten liiton kump
pani kehitysyhteistyöhankkeessa, jonka ta
voitteena on tukea näkövammaisten lasten
ja nuorten koulutusmahdollisuuksia.
Runsaan 110 miljoonan ihmisen Etiopiassa
on peruskouluikäisiä oppilaita arvioiden mu
kaan runsaat 22 miljoonaa ja näkövammaisia
oppilaita enemmän kuin missään maailmas
sa, lähes neljä miljoonaa.
Vaikka Afrikan manner ei ole ollut pan
demian leviämisen kriittisintä aluetta, sen
vaikutukset yhteiskuntaan ovat olleet mer
kittäviä. Puhkeamisen alkuvaiheessa viime
huhtikuussa Etiopiassa määrättiin viiden
kuukauden mittainen poikkeustila, mikä
tarkoitti, että kymmenet miljoonat ihmiset
joutuivat jäämään kotiinsa. Myös koulut
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suljettiin ja oppilaat jäivät tyhjän päälle, sil
lä etäopetuksen mahdollisuutta ei maassa
pystytä järjestämään.
– Vaikka karanteeni on nyt helpottanut,
pandemian vuoksi maassa on voimakas in
flaatio ja vaikea talouskriisi, sanoo Abebe
Yehualawork.
Talouden sakkaamisen vuoksi valtava
määrä yrityksiä on kaatunut ja aliravitsemus
lisääntynyt merkittävästi. Marraskuun alussa
Pohjois-Etiopiassa sijaitsevan Tigrayn osaval
tiossa puhjennut maan hallituksen ja kapi
nallisten taistelu on lisännyt humanitaarisen
avun tarvetta entisestään.
Abebe Yehualawork kertoo, että HPDO:ssa
on yritetty hoitaa vastuut kotona työskente
lystä huolimatta.
– Meillä on huonot verkkoyhteydet eikä
Internet toimi kunnolla, joten tilanne on ol
lut vaikea.
– Onneksi tähän mennessä kukaan hen
kilökunnastamme tai kohderyhmään kuu
luvista ei ole kuitenkaan joutunut koronan
uhriksi, Abebe Yehualawork sanoo.
Huolestuttavaa hänestä on ollut, kun
näkövammaiset opiskelijat ovat joutuneet
jäämään kotiin ilman vanhempiensa sitou
tumista ja tukea. Viime vuoden aikana eri
tyisen vaikeassa asemassa olivat myös ne
nuoret, jotka asuvat yksin kaupungeissa
ilman vanhempiaan tai sukulaisiaan. Ilman
Näkövammaisten liiton ja HPDO:n hankkeen
yhteisötyöntekijöitä he olisivat jääneet täy
sin heitteille.
– Heillä on pula peruselintarvikkeista ja
terveys- ja hygieniatarvikkeista ja heidän
henkinen jaksamisensa on ollut vaarassa.
Jotkut heistä ovat olleet suoranaisen romah
tamisen partaalla ja olleet lähdössä kadulle
kerjäämään. Tämä on meille suuri haaste ja
olemme pyrkineet etsimään asianmukaista
ratkaisua ongelmaan.
HPDO onnistui rahoitusyhteistyökump
paneidensa kanssa turvaamaan yli kahden
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miljoonan Etiopian birrin, noin 41 000 euron,
summalla peruselintarvikkeiden ja terveys
tarvikkeiden hankinnan ja toimittamisen
vammaisten oikeuksienvalvojille ja vammai
sille ihmisille.
Maan korkea inflaatio ja talouskriisi ovat
vaikeuttaneet erityisesti vammaisten elinkei
nonharjoittamista, koska he eivät pystyneet
jatkamaan mikroyrityksiään tai esimerkiksi
myyntiautomaattien hoitamista.
– Ihmiset eivät halua käyttää heidän pal
velujaan koronatartunnan pelossa.
Näkövammaisten liiton Etiopian hank
keessa muutettiin koronan seurausten vuok
si hankesuunnitelmaa sellaiseksi, että se
pystyttiin toteuttamaan myös karanteenin
aikaan. Koulutuksia siirrettiin myöhempään
ajankohtaan ja ryhmäkoot pidettiin pieninä.
Näkövammaisten liitto sai poikkeuksel
lisesti ulkoministeriöltä luvan muuttaa osa
hankeaktiviteeteista humanitaariseksi avuk
si yksin asuville nuorille näkövammaisille.
Humanitaarista apua voivat normaalioloissa
toteuttaa vain avustusjärjestöt. Suomessa
näitä ovat tällä hetkellä Fida International,
Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset,
Suomen Punainen Risti, Suomen World Vi
sion ja Plan International Suomi.
Yehualaworkin mukaan tärkeintä olisi nyt
jatkaa humanitaarisen avun jakamista vam
maisten oikeuksienvalvojille, jotka huolehti
vat tärkeistä tukipalveluista. Lisäksi tarvitaan
tietoisuuden lisäämistä paikallisyhteisöissä,
jotta vältetään vammaisten syrjäytymisris
ki, kun pandemian leviämisen estämiseksi
ihmiset joutuvat pitämään sosiaalista etäi
syyttä.
– Ollakseni rehellinen, on vaikea ennustaa,
mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Meillä ei ole
nyt muuta vaihtoehtoa kuin elää viruksen
kanssa tavalliseen tapaan ja avata liiketoimin
nat. Emme yksinkertaisesti selviä pysymällä
kotona tekemättä työtä ja ansaitsematta
omia tulojamme, Yehualawork sanoo.
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Kaksipuolinen juttu
Uudessa juttusarjassa näkövammainen ja näkevä pääsevät ääneen,
kumpikin omasta näkökulmastaan.

Sokeus tuli
jäädäkseen
Kun Kari Arvila menetti äkillisesti näkönsä, se vaikutti koko perheeseen.
Tilanteesta kertovat omasta näkökulmastaan Kari Arvila itse ja tytär
Reetta Arvila.
TEKSTI

Marika Mäkinen

K U VAT

Reetta Arvila

KARI ARVILA, 66
– Sokeuduin vajaat kaksi vuotta sitten avo
sydänleikkauksessa. Kun sydän pysähtyi, oli
tosi lähellä, että kuolisin kokonaan. Jossain
vaiheessa näytti siltä, että elinaikaa olisi jäl
jellä vain tunti. Sydän saatiin kuitenkin toimi
maan ja jäin henkiin.
Kun reilun viikon kooman jälkeen heräsin,
näkö oli mennyt. Ensin en kylläkään ym
märtänyt sitä millään, vaan monta viikkoa
kuvittelin näkeväni kaikenlaista. Se ei kerta
kaikkiaan mennyt tajuntaani. Vaimo näytti
valokuvaa ja kysyi, kuka tässä on ja vastasin,
että Signehän se siinä, lapsenlapsemme.
Kuvittelin näkeväni.
Lopullinen niitti tuli Oysista, kun ilmoitti
vat, että silmälääkäri ei ota minua vastaan,
koska olen sokea ja silmille ei voi tehdä enää
mitään. Sitä oli hirveän vaikeaa hyväksyä.
Olin ihan sekaisin ja olisin halunnut päästä
silmälääkäriin saadakseni ammatti-ihmisen
selityksen sille, miksi näin oli käynyt. Että mi
nulle olisi suomeksi sanottu, mikä on tilanne.
Kun näin ei tapahtunut, pettymys oli suuri.
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Aika nopeasti sitten kuitenkin tajusin, että
en enää näe. Jotenkin suljin sokeuden ajat
telemisen kokonaan pois mielestäni, koska
niin oli helpompaa. Hyväksyminen tuli hiljal
leen, mikä varmasti johtui siitäkin, että olin
niin kipeä ja olin voimakkaissa särkylääkkeis
sä. Minulla on diabetes ja munuaissairaus,
jonka vuoksi saan dialyysihoitoa. Sitten tuli
vielä haavatulehdus kantapäähän. Siinä oli
viiden sentin mittainen avohaava, joka oli
hirveän kipeä ja jota hoidettiin puoli vuotta.
Sokeus ei siinä kohtaa tuntunut kaikkein pa
himmalta, kun oli niin paljon muutakin.
Aluksi selviytymisessä auttoivat etenkin
hyvä kotisairaanhoito ja läheisten tuki. Hir
veän tärkeää on, että olosuhteet ovat koh
dallaan. Vaimo oli tärkeimmässä asemassa,
hänen hyväksymisensä ja tukensa veivät
paljon eteenpäin. Ja sitten muut läheiset.
Minulla on poika Kalle ja tytär Reetta, joka
on hoitanut asioitani paljon Helsingistäkin
käsin. Kotisairaanhoidon kautta löytyi myös
henkilökohtainen avustaja, joka on iso apu.
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Ennen kotiin pääsemistä olin kaupungin
sairaalassa pari kuukautta, mikä oli aika pa
ha kokemus. Sitä en niin mielelläni muistele.
Varmasti yrittivät parhaansa, mutta siltikin.
Meni jonkin aikaa, että kykenin ottamaan
vastaan ne palvelut, joilla pääsin eteenpäin.
Valkoinen keppi tuli Oysista. Sitten oli kun
toutusohjaaja ja kuljetuspalvelut.
Kyllähän tämä sokeus on paljon muutta
nut. Olen ollut yrittäjä ja omistanut autoliik
keen. Aina olen myös harrastanut paljon kai
kenlaista. Kaikki moottorivehkeet ovat olleet
minulle mieluisia: moottoripyörä, moottori
kelkka ja mönkijä. Oli tiukka paikka, kun jou
duin luopumaan niistä syksyllä. Mönkkärillä
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kokeilin ajaa vielä nyt sokeanakin.
Meillä on mökki Kuusamossa, jossa olen
mielelläni tarkkaillut luontoa ja katsellut,
miten metsä kasvaa. Nyt harmittaa, kun en
näe sitä. Ruotsin tunturit ovat hienot ja siel
lä olen kelkkaillut vuosittain. Nyt se ei enää
käy. Sen sijaan nautin luonnosta muilla ta
voin. Kuuntelen luonnonääniä ja kuvittelen
maisemat. Olen sillä lailla kyllä tyytyväinen.
Nyt olen jokseenkin tottunut tähän. Vä
lillä on tietenkin matalapaineita, jos rupeaa
miettimään, että olisipa näkö tallella. Toi
saalta on tämä tuonut hyvääkin, vaimo ei
esimerkiksi vanhene ollenkaan ja unimaail
mani on valtavan rikas. Siellä on kaikenlaisia
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systeemejä ja vaikka sun mitä.
Kun aikaisemmin en lukenut olenkaan kir
joja, nyt kuuntelen niitä joka päivä. Esimer
kiksi talous ja historia kiinnostavat. Olisinpa
lukenut jo silloin, kun vielä näin! Äänikirjat
ovat avartaneet ajatusmaailmaani valtavasti.
Itse olen ehkä sillä lailla muuttunut, että
otan muut ihmiset enemmän huomioon.
Kun on aikaa miettiä, ymmärtää paremmin
muitakin. Myötätunto on lisääntynyt.
Ystävien määrä on kyllä kaventunut, mut
ta on niitä jäljelläkin. Ystävät ja muut ihmiset
pitävät välillä enemmän esillä sokeuttani
kuin minä. Itse nimittäin yleensä unohdan
sen asian. Enkä ollenkaan tykkää, jos joku
alkaa voivottelemaan sitä, että en näe.
Tällä hetkellä olen oikein tyytyväinen.
Olen yrittäjänä maksanut paljon veroja ja
nyt saan sen yhteiskunnalta takaisin palve
luina. Muutenkin olen tyytyväinen siihen,
miten meillä yhteiskunta hoitaa asioita. Ja ih
misillä on pääosin myös hyvä asenne, vaikka
aina löytyy poikkeuksiakin. Voin antaa tästä
kaikesta kiitosta.
Lapsenlapset ovat minulle tärkeitä: kolme
vuotias Signe, yksivuotias Taito ja kolmas on
tulossa. Signe on hyvä opastaja, vie minut
saunaan ja naapuriin ja osaa pistää insuliinia.
Kaikesta huolimatta olen aika onnellinen
mies.

REETTA ARVILA, 39
– Perimmäistä syytä isän sokeutumiselle
ei tiedetä vieläkään. Myös taustalla olevat
diabetes ja munuaistauti voivat liittyä asiaan.
Kun teholla sydänleikkauksen jälkeen kat
sottiin silmiä, kukaan ei tajunnut, että isä oli
sokeutunut. Itse ymmärsin, että silmissä on
jotain vialla, kun isä sanoi minulle sairaalassa
käydessäni, että miten sinä häilyt jotenkin
pois näkyvistä. Ehkä isä kuvitteli näkevänsä,
mikä ei olisi ollut ollenkaan ihme, kun hän
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oli voimakkaissa lääkkeissä. Soittelin itse
kin häntä hoitaneille lääkäreille, mutta en
saanut oikein heiltä vastauksia. Hekin olivat
hämmästyneitä.
Se oli muutenkin kummallista aikaa.
Kesä oli tosi hirveä. Olin itse ahdistuksissa,
kun isä oli pari ensimmäistä kuukautta aivan
avuton ja oman onnensa nojassa kaupun
ginsairaalassa, jonne hänet Oysista vietiin.
Isäkin itse kuvitteli vielä, että näkö palaa. Ja
kun isän pää alkoi pelata enemmän, olisi ol
lut tärkeää, että joku olisi selittänyt hänelle
tarkoin, mitä oli tapahtunut ja mistä kaikki
johtuu. Se, että isä ei enää päässyt silmä
polille lääkärin vastaanotolle kummastutti.
Vaikka itse asiaahan se ei olisi muuttanut
mitenkään.
Kaikkeen kuitenkin tottuu ja usein lopulta
aika nopeastikin. Niin kävi isällekin. Minua
alkoi enemmänkin hirvittää äitini puolesta,
että miten hän kuormittuu ja jaksaa kaiken.
Hän tulisi olemaan kiinni omaishoitajan roo
lissa.
Yritin itse olla avuksi ja esimerkiksi opettaa
isää käyttämään iPhonea ja kuuntelemaan
äänikirjoja. Tuo puhelinasia on sellainen, että
sen kautta saa itsenäisyyttä. Olen muuten
kin yrittänyt painostaa isää tekemään asioita
itse eikä odottaa, että joku tulee aina avuksi.
Jos vaatteet ja kengät ovat samassa paikas
sa, hän löytäisi ne kyllä. Ja kahvinkeittoakin
on treenattu.
Isällä käy henkilökohtainen avustaja pari
kertaa viikossa. Avustaja lukee lehtiä ja käy
isän kanssa kaupungilla ja kuntosalilla. Koro
na on tietysti vaikuttanut näihinkin menoi
hin. Aika paljon isä on kotosalla ja kuuntelee
äänikirjoja.
Sokeutuminen on vaikuttanut isään sil
lä tavalla, että hän ei ole enää niin äkäinen
kuin ennen, vaan on muuttunut hieman
lempeämmäksi, kuuntelevammaksi ja ehkä
vähän syrjäänvetäytyvämmäksi. Toisaalta
hän kyllä paasaa niin kuin ennenkin ja häntä
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ärsyttää, jos ihmiset taivastelevat hänen so
keutumistaan.
Isä itse sanoo, että on sopeutunut so
keuteen ja että se on tuonut myös sisältöä
elämään. Ja kun isällä on ollut kaikenlaista
terveyden kanssa, hän osaa laittaa asioita
tärkeysjärjestykseen.
En oikein osaa sanoa, mitä itse tästä kai
kesta olisin oppinut. Ehkä sen, että näkevät
eivät pysty ymmärtämään, minkälaista on
olla sokea ja kuinka riippuvaiseksi sokeus
tekee muista ihmisistä, vaikka olisi kuinka
noheva.
Ajattelen kuitenkin niin, että sokeus ei ole
mikään maailmanloppu. Kun näkee sokeita,
huomaa, että ihan hyvin ne pärjäävät. En
myöskään arastele lähestyä sokeita ihmi
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siä ja puhutella heitä ja ymmärrän, miten
tärkeää on sanallistaminen, se että käyttää
ilmaisuja oikealla tai vasemmalla sen sijaan,
että sanoisi tuolla.
Ei tämä helppoa ole ollut, mutta isä ei
ole sellainen, joka luovuttaisi. Ja hänellä on
hauskat jutut edelleen, kun sille päälle sat
tuu.
Toivon, että jatkossa isältä löytyisi vielä li
sää yritteliäisyyttä ja hän pärjäisi itsenäisem
min. Mutta yleisesti ottaen kaikki on tällä
hetkellä aika hyvin. 				
Kuuntele Reetta Arvilan audiodokumentti
"Kun isä sokeutui" Yle Areenasta:
areena.yle.fi/audio/1-50701453

17

Äänikirja on
murroksessa

Kustantamot ovat valmistaneet äänikirjoja vuosikymmenten
ajan. Nyt suuri yleisö kuluttaa äänikirjoja ja niiden tuotanto
on kasvanut räjähdysmäisesti. Muuttuvatko äänikirjat
tulevaisuudessa?
TEKSTI
K U VAT

Virpi Jylhä
Lippo Luukkonen, Noora Al-Ani, Liisa Riste

–D

igitaalisten tuotteiden
osuus liikevaihdosta oli
viime vuonna noin 35
prosenttia kun muutama vuosi sitten se oli
hädin tuskin muutamaa prosenttia. Kas
vu on ollut valtava ja se jatkuu yhä, kertoo
WSOY:llä digital producerina työskentelevä
Liisa Riste.
Hän on pitkän linjan tuottaja ja oli aikoi
naan mukana muun muassa tuottamassa
näkövammaisille Mikropuheella luettavaa
cd-tietosanakirjaa.
WSOY on tehnyt äänikirjoja 1960-luvulta
lähtien. Silloin ne ilmestyivät alaotsikolla
”Kirjallinen äänilevy”.
Aivan ensimmäinen oli Risteen mukaan
Runo puhuu -teos, jolla Lauri Viita lukee itse
omia runojaan. Savikiekolla ollut äänikirja
digitoitiin 2016 ja se on nyt saatavana ääni
kirjapalveluissa.
– Äänikirjojen matka suursuosikiksi on
kestänyt pitkään, toteaa Noora Al-Ani, joka
toimii Otavalla liiketoimintapäällikkönä.
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WSOY:n digital producer Liisa Riste.
Hänen vastuullaan on digikustantaminen.
– Vain joitakin vuosia sitten äänikirjoja jul
kaistiin Otavalla muutamia kymmeniä vuo
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dessa, mutta tänä vuonna niitä tehdään jo
useita satoja.
Otava kustansi ensimmäiset äänikirjat jo
1950-luvulla. Näitä arkistosta löytyneitä aar
teita digitoidaan parhaillaan ja Noora Al-Ani
kertoo, että ne saadaan ladattaviksi äänikir
japalveluihin tämän vuoden aikana.
– Äänikirjojen suosioon on monia syitä,
joista yksi on mobiiliyhteyksien ja -laitteiden
kehittyminen. Ennen esimerkiksi Sinuhea
äänikirjana kuunnellessa sai vähän väliä olla
vaihtamassa CD-levyä. Nyt verkon yli kuun
teleminen on vaivatonta ja keskeytykset tu
levat käyttäjän tarpeista eikä levyn loppumi
sesta. Myös kuulokkeiden laadun kehitys on
edesauttanut äänikirjojen suosion kasvua,
Liisa Riste sanoo.
Noora Al-Ani kertoo itsekin olevansa into
himoinen äänikirjojen kuluttaja.
– Rakastan äänikirjoja. Olen ihmistyyppinä
sellainen, että en kestä hukka-aikaa vaan mi
nulla pitää olla koko ajan tekemistä. Kuunte
len äänikirjoja tiskatessa, siivotessa, lenkkeil
lessä. Ja aina tuplanopeudella.
Myös Liisa Riste kertoo kuuntelevansa ää
nikirjoja puuhailun lomassa.
– Viime jouluna teimme kotona remonttia.
Se sujui rattoisasti äänikirjan parissa.
Kaikki kirjat eivät
taivu äänikirjoiksi
Lippo Luukkonen on vajaan vuoden ikäi
sen kuunneltavan aineiston kustantamon
Audiomaan toimitusjohtaja. Audiomaa jul
kaisi ensimmäiset teoksensa viime syksynä.
Kustantamo syntyi, kun Lippo Luukkonen,
Aki Linnanahde ja Tuomas Kyrö yhdistivät
osaamisensa ja verkostonsa.
– Äänikirjat tavoittavat nopeasti. Kun jake
lualustat ovat samat eri puolilla maailmaa,
teosten julkaiseminen eri maissa nopeutuu
ja helpottuu. Uskon, että tämän vuoksi myös
suomalainen kirjallisuus pystyy tavoitta
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Otavan liiketoimintapäällikkö
Noora Al-Ani.

maan paremmin kansainvälisenkin yleisön,
Lippo Luukkonen sanoo.
WSOY ja Otava kustantavat kaikki sovel
tuvat teokset nykyään myös äänikirjoiksi.
Kaikista teoksista ei pystytä tai ei kannata
tehdä äänikirjoja. Esimerkiksi kuvissa etene
vät lasten sadut, nuottikirjat tai käytännön
tietokirjat ovat sellaisia, joista ei äänikirjoja
tehdä.
– Suuret teokset, jotka vaatisivat poikke
uksellisen pitkästi studioaikaa, tehdään vain
painoteoksiksi, Noora Al-Ani Otavalta ker
too.
Kuvia sisältävien teosten tuotannossa on
tehty uusia ratkaisuja: grafiikka on ladattu
katsottaviksi verkkosivuille. Tällainen teos
on esimerkiksi marraskuun lopulla Otavan
julkaisema äänikirja Faktojen maailma.
Liisa Riste WSOY:ltä kertoo, että muualla
maailmalla pidetään eläytyvämmästä luen
nasta kuin meillä Suomessa.
– Toki tähän vaikuttaa teoksen tyyli. Mutta
näytellyt teokset ovat suomalaisten mieles
tä ainakin toistaiseksi kuunnelmia ja kirjoissa
pysytään hieman vähäeleisemmissä tulkin
noissa.
Äänikirjat kuitenkin muuttuvat vähitellen.
WSOY:llä on lisätty joihinkin teoksiin esimer
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kiksi musiikkia.
– Millekään ei sanota heti ei, vaan asioi
ta pohditaan ja pyritään sitten tuottamaan
julkaisulle oikeutta tekevä ääniteos, Riste
sanoo.
Muuttuva äänikirja
Otava julkaisi vuosi sitten ensimmäisen
teoksen, joka on jo alun perin kirjoitettu
äänikirjaksi eikä tekstinä painettavaksi kir
jaksi. Viimeisin tällainen Otavan tuotanto on
kolmiosainen teos Ratkaisematon, joka ker
too vuonna 1976 tapahtuneesta murhasta
Käpylässä. Ratkaisematon on Noora Al-Anin
mukaan sekoitus perinteistä äänikirjaa ja po
dcastia.
Audiomaan toimitusjohtaja Lippo Luukko
nen sanoo, että he haluavat kustantaa teok
sia, joiden tuotanto toteutetaan ääni edellä
eikä nojata niinkään perinteisiin tuotantota
poihin.
– Äänikirjoja kuunnellaan hyvin erilaisis
sa tilanteissa, erilaisilla laitteilla ja niitä voi
daan kuunnella hyvinkin lyhyissä jaksoissa.
Äänikirjojen rajapintaa voidaan ajatella
laajennettavan kuunnelmien ja podcastien
suuntaan. Teos voi sisältää usean ihmisen
keskusteluja, äänitehosteita ja musiikkia.
Aivan oman vivahteensa teokselle antaa
se, jos kirjailija vaikka lukee itse tekstiään
tai mahdolliset lainaukset lukeekin niiden
alkuperäinen sanoja. Meistä tuotekehityk
sen rajat ovat suorastaan rajattomat, sanoo
Luukkonen.
Kaikki kustantajat kertovat, että tärkein
elementti äänikirjan tuotannossa on kirjalle
sopiva lukija.
Kun äänikirjoja tehtiin harvakseltaan, lu
kijat lukivat kirjan ensin itse läpi, mutta ny
kyään siihen ei ole aikaa. Sen sijaan lukijalle
kirjoitetaan käsikirjoitus, jossa kerrotaan eri
koissanojen ääntämisistä, kirjan tunnelmista
ja mahdollisista dialogien lukemiseen liitty
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Lippo Luukkonen on kustantamo
Audiomaan toimitusjohtaja.

vistä asioista.
Lippo Luukkonen kertoo, että Audiomaas
sa uuden ääniteoksen tuottaminen aloite
taan sparraussessiolla, jossa tuotantotapoja
pohditaan. Sessiossa kartoitetaan, hyötyykö
teos ääniefekteistä, eri äänillä luetuista dia
logeista tai kehitetäänkö mukaan jotain ihan
uutta.
– Mutta kaikkia kirjoja ei tarvitse värittää
efekteillä tai äänimaailmoilla. Jotkut teokset
toimivat parhaiten pelkästään hyvän lukijan
lukemana, Lipponen huomauttaa.
– Jälkityöllä on myös valtava merkitys. Se
pitää tehdä ammattitaitoisesti ja huolellises
ti. Silloin saadaan aikaan lopputulos, jossa
on sävyt ja kaikki elementit kohdillaan.
– Kirjan tarkoitus on viedä mieli jonnekin
muualle ja tämän kokemuksen erilaiset teos
muodot tarjoavat omilla tavoillaan. Kirjalli
suutta pitää saada kuluttaa haluamassaan
muodossa, sanoo Noora Al-Ani. 		
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Liiton työn taso
säilyi koronasta
huolimatta
Sidosryhmien arvostus
näkövammaisten liiton
asiantuntemusta kohtaan on
suuri.
TEKSTI

Aatu Komsi

KUVA

Laura Oja

V

altaosa Näkövammaisten liiton tammi
kuun sidosryhmäkyselyyn vastanneista
ei kokenut liiton palveluiden heikentyneen
koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastasi
208 henkilöä, joista vain 12 prosenttia mai
nitsi laadun laskeneen vuonna 2020.
Näistä palautteista puolet kohdistui liiton
kuntoutuspalveluihin. Arvioissa huomautet
tiin etenkin lapsille ja perheille suunnattujen
kuntoutuspalvelujen puutteesta sekä hen
kilökunnan huonosta tavoitettavuudesta.
Kuntoutuksen toimintaa olikin jouduttu vii
me vuonna supistamaan ja henkilökuntaa
lomauttamaan.
Muut pyyhkeet koskivat muun muassa ti
lapäisiä teknisiä häiriöitä, suunniteltujen ta
pahtumien peruuntumista ja huonoa tavoi
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tettavuutta kirjeitse, kun väki oli etätöissä.
Kymmenen vastaajaa kuitenkin koki pal
velun laadun jopa parantuneen ja kiitti
etenkin aiempaa paremmasta tiedotuksesta
ja yhteydenpidosta sekä saavutettavuusneu
vonnan ja tiedonsaantipalvelujen asiantun
temuksen lisääntymisestä.
Tuloksissa korostui jälleen vastaajien luot
tamus liiton asiantuntemukseen. Liittoa piti
asiantuntijajärjestönä jopa 92 prosenttia vas
taajista, kun vammaisjärjestönä sitä piti 96
prosenttia. Monen yksikön asiantuntemuk
sen ja osaamisen arvioi hyväksi tai erinomai
seksi useampi kuin 90 prosenttia vastaajista.
Kuntoutuksen sidosryhmistä yli puolet
arvioi yhteistyön omalle työlleen erittäin
hyödylliseksi. Myös työelämäpalvelujen vies
tintää sekä saavutettavuus- ja esteettömyys
neuvonnan palveluasennetta ja vastausten
laatua kehuttiin selvästi aiempaa enemmän.
Kysyttäessä, millaisesta yhteistyöstä liiton
kanssa vastaajat olivat kiinnostuneita, jäsen
järjestöjen edustajista jopa kolme neljäsosaa
kertoi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä
näkövammaisten aktivoinnissa eri palve
lujen ja harrastusten pariin. Vastaus jättää
avoimeksi, kuvasivatko vastaajat nykyisen
yhteistyön sisältöä vai toivoivatko he tähän
liitolta lisää panostusta ja apua. 		
Kirjoittaja on järjestötoiminnan suunnittelija,
joka vastasi sidosryhmäkyselyn valmistelusta
ja toimeenpanosta.
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Aktivisti

Asukokonaisuuden helmi
V

alkoinen keppi kruunaa asukokonai
suuden. Sen helmenharmaa hohde
ja rauhallinen heiluriliike ovat lähtökohta
täydelliselle kevätpukeutumiselle. Valkoiset
kepit tuovat persoonallisen ja koskettavan
lisän näkövammaisen asukokonaisuuteen.
Kepin helmiäismäisessä värissä on arvoituk
sellista vibaa ilman kaikkein osoittelevinta
apuvälinemäisyyttä. Se on katseenvangit
sija, joka ei kevätviimassakaan jätä ketään
kylmäksi. Mahdollisesti laajastakin henkilö
kohtaisesta keppivalikoimasta löytyy hapuil
len, mutta varmasti näppeihin se kaikkein
rakkain oma suosikki, joka pelastaa päivän
silloin, kun aamu on vastuksia täynnä eikä
komerosta tunnu löytyvän mitään päälle
pantavaa.
Kanadalaisen Ambutechin simppelissä
mutta elegantissa, norsunluunvalkoiseen
vihjaavassa, viisiosaisessa hiilikuitukepissä
on potentiaalia päämäärätietoisen virkanä
kövammaisen lempikepiksi. Puukahva takaa
käsityön leiman ja nostaa kepin apuvälinei
den tyyligalleriaan. Kompakti koko on selvä
plussa. Viiteen palaan taittuva Ambutech on
viikonloppureissuilla yhtä olennainen va
ruste kuin hammasharja, ja hammasharjan
tavoin sen kuljettaa vaikka keskikokoisessa
olkalaukussa.
Punakahvainen teleskooppikeppi Kellerer
on selkeästi sporttisempi vaihtoehto. Kelle
rer mätsää ulkoiluvaatteisiin ja sopii luonte
vasti liikuntaan. Toiminnallisen Kellererin saa
hetkessä yhdellä väännöllä karttakeppiko
koiseksi. Taittuvuusominaisuuksiltaan Am
butech on parempi, mutta sisäkkäin painuva
Kellerer on selvästi tukevampi. Kevyt ja tu
keva, siinäpä ominaisuudet pitkäkestoiseen
liikuntaan! Toimii vaikka vaellussauvana, jos
päätät piipahtaa Metsähallituksen puolella.
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Muista sävyt. Punainen kahva ei kaipaa asus
tukseesi muuta punaiseen vivahtavaakaan.
Aviriksen tarjoama kolmas vaihtoehto eli
Ambutechin koukkukahvainen ja vankkara
kenteinen alumiininen peruskeppi on kuin
tehty kauppamatkoihin ja muuhun konstai
lemattomaan hyötyliikuntaan. Mustakah
vainen keppi on muodoltaan suorastaan
askeettinen ja sointuu huomattavan mo
neen asukokonaisuuteen. Tämä peruskeppi
mahtuu vaihtelevien pukeutumiskoodien
laveaan jänneväliin.
Valkoisen kepin heiluttaminen on olennai
nen osa näkövammaisen virtaviivaista habi
tusta. Ole tyylitietoinen ja lennätä keppiä
lantion sivulta, kuin kaikkien tunnistama ja
joidenkin ihailema revolverisankari! Älä vis
paa kuin kaatosateessa viuhuva pyyhkimen
sulka, vaan luotaa kuin rauhallisesti merta
hyväilevä majakanvalo. Tässäpä hyväher
moinen ja kartalla kulkeva näkövammainen!
Ei tarvitse ympärilleen pälyillä. 		
Kirjoittaja Olli Lehtinen viimeistelee asukokonaisuutensa hyönteismäisillä keltalinssisillä
aurinkolaseilla.
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Kuntavaalit 13.6.2021:

Vaikuta äänestämällä
TEKSTI

Markku Möttönen

K

untalaisena sinulla on mahdollisuus
vaikuttaa siihen, ketkä päättävät oman
kuntasi asioista. Kuntavaaleissa 13.6. valitaan
valtuutetut kuntien valtuustoihin.

Airuelle ilmoittautuneet näkövammaiset kuntavaaliehdokkaat:

Kotiäänestys

Markku Tallila, Perussuomalaiset, Kalajoki
Jaana Argillander, Kokoomus, Helsinki
Anders Nyberg, RKP, Kokkola
Maria Loikkanen, SDP, Enonkoski
Kenneth Ekholm, RKP, Sipoo

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun
nassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kotikunnakseen.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta
kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa
keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on teh
tävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai
puhelimitse. Tarkista ilmoituksen päivämää
rä osoitteesta vaalit.fi/aanestaminen-kotona
Oikeus vaaliavustajan käyttöön
Henkilöt, joiden kyky tehdä äänestysmerkin
tä on oleellisesti heikentynyt, saavat käyttää
apunaan vaaliavustajaa. Avustaja voi olla
joko vaalivirkailija tai äänestäjän itsensä va
litsema henkilö.
Kotiäänestyksessä äänestäjän valitsema
na avustajana voi toimia esimerkiksi äänes
tyksessä läsnä oleva 18 vuotta täyttänyt
henkilö. Ennakkoäänestyksessä äänestäjiä
avustavat vaalitoimitsijat. Vaalipäivän äänes
tyksessä äänestyspaikoilla on erityiset vaali
avustajat. Sen lisäksi äänestäjä saa käyttää
apunaan myös vaalilautakunnan jäsentä, jos
se ei viivytä vaalitoimitusta.
Vaaleissa ehdokkaana oleva tai hänen
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puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai van
hempansa ei voi olla vaaliavustajana eikä
äänestäjän valitsemana avustajana.
Avustaja on velvollinen tunnollisesti
täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja
pitämään salassa äänestystoimituksessa
saamansa tiedot. Avustaja ei missään ta
pauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä
ehdokasta tämän olisi äänestettävä.
Ehdokasluettelot
Oikeusministeriö tuottaa kuntavaalien eh
dokasluettelot pistekirjoituksella. Lisäksi eh
dokasluetteloista tehdään Luetus-julkaisu ja
toimitetaan alueyhdistyksiin julkaistavaksi
paikallisissa äänilehdissä.
Oman kunnan ehdokasluettelon voi tilata
pistekirjoituksella. Tilaukset osoitteeseen ai
rut@nkl.fi tai p. 050 596 5021.
Oikeusministeriön palvelunumero
Oikeusministeriöllä on maksuton palvelu
numero 0800 9 4770 (suomeksi) ja 0800 9
4771 (ruotsiksi). Äänestäjä voi tiedustella
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numerosta vaaleihin ja äänestämiseen liitty
viä asioita kuten keskusvaalilautakuntien ja
ennakkoäänestyspaikkojen yhteystietoja.

Tärkeimmät päivämäärät
vuoden 2021 kuntavaaleissa

Kuuntele äänijuttu: soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/kuntavaalit-tulevat
Äänijuttu on tehty ennen tietoa vaalien
siirtymisestä, joten päivämäärät ovat väärät!

• Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.
• Ennakkoäänestys ulkomailla 2.–5.6.
• Vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021

Ylen kuvailutulkattuja ohjelmia
Ylen kanavilla ja Areenassa esitetään kuvailutulkattuina kevään aikana
seuraavat ohjemat:
Elokuva Aalto, Yle TV1 5.4.2021, julkaistaan Areenassa 15.3.
Dokumentti Lost Boys, julkaistaan Areenassa 15.3.
Pala sydämestä -sarja (8 x 48 min), Areena 26.3.2021 ja Yle TV1 28.3.2021
alkaen
Dokumentti Anerca – elämän hengitys, Areena 29.3.2021, Yle Teema 5.4.2021
Elokuva Aurora, Areena 31.3.2021, Yle TV2 31.3.2021, Yle TV2 2.4.2021
Elokuva Tuntematon mestari, Areena 31.3.2021, Yle TV1 2.4.2021
Elokuva BABY JANE, Areena 1.4.2021, Yle TV2 7.4.2021, Yle TV2 17.4.2021
Dokumentti Karpo, Areena 10.5.2021, Yle TV1 13.5.2021, Yle TV1 16.5.2021
kuvailutulkattu

Kuvailutulkkaus on palvelu, jossa ohjelman näköaistin välittämää tietoa kuvaillaan sa
nallisesti. Palvelusta hyötyvät erityisesti näkövammaiset, mutta myös esimerkiksi autis
min kirjon henkilöt, maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Kuvailutulkkauksen saa kuuluviin
valitsemalla vastaanottimesta äänen kieleksi hollannin.

ILMO ITUK SET
Kokoukset
Pohjanmaan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
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Pe 16.4.2021 klo 12.00 Seinä
joella, hotelli-ravintola Al
massa (Ruukintie 4, rautatie
aseman vieressä). Kokoukses
sa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat ja valitaan
hallitukseen yksi varsinainen

jäsen. Kokouksen jälkeen
kahvitarjoilu, jota varten il
moittautumiset 6.4. mennes
sä: 045 612 5122 tai jase
nasiat@pohjanmaannako
vammaiset.fi. Muista mainita
erityisruokavalio. Tervetuloa!
Hallitus
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ILMO ITUK SET
Fysioterapia-alan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
perjantaina 16.4. 2021
klo 17.30 alkaen. Iiris-keskus,
Marjaniementie 74, 00930
Helsinki.
Kokouskahvit ja ilmoittau
tuminen alkaa klo 17.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat ja
mahdolliset jäsenaloitteet.
Kokousmateriaalin tilaukset
1.4.2021 mennessä puh.
0400 339 021 tai toimisto@
fanry.fi.
Tervetuloa!
Hallitus
Tampereen seudun
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
lauantaina 24.4.2021 klo
12.00 Loma- ja kurssikeskus
Koivupuistossa os. Petäjäntie
137, Ylöjärvi.
Kokouksessa käsitellään
vuoden 2020 vuosikertomus,
päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuva
pauden myöntämisestä hal
litukselle ja muille tilivelvolli
sille sekä ne muut asiat, jotka
hallitus on tuonut kokouksen
käsiteltäväksi tai jäsen sään
töjen määräämässä järjestyk
sessä esittänyt.
Varsinainen jäsen saa käyt
tää äänioikeuttaan kevätko
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kouksessa asiamiehen väli
tyksellä. Asiamiehen on olta
va yhdistyksen varsinainen
jäsen ja hänen on esitettävä
päivätty valtakirja. Valtuutus
koskee tätä kokousta eikä
valtakirjaa voi siirtää. Asia
miehellä voi olla vain yksi val
takirja.
Koronatilanteen vuoksi hal
litus pyytää osallistujilta en
nakkoilmoittautumista kevät
kokoukseen viimeistään
15.4.2021 osoitteeseen toi
misto@tsnv.fi tai p. 050 520
5075.
Kokousmateriaalin voi tila
ta yhdistyksen toimistosta
6.4.2021 alkaen: toimisto@ts
nv.fi / 050 520 5075. Ennen
kokousta järjestetään ruokai
lu alkaen klo 11.00.
Jäsenten kokousmatkat
korvataan yhteiskuljetuksina
edullisinta matkustustapaa
käyttäen. Yhteiskuljetus jär
jestetään seuraavasti: Hä
meenlinnan Wetterhoff klo
8.45, Parolantie klo 8.50, Iitta
la pikavuoropysäkki klo 9.05,
Toijalan ABC-huoltoasema
klo 9.20, Valkeakosken lin
ja-autoasema klo 9.45, Idea
park mt 130 (Lempäälä) pika
vuoropysäkki klo 10.00 ja
Tampereen Vanha kirkko klo
10.20. Paluukuljetus samaa
reittiä. Tervetuloa!
Suomen Sokeat ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous

lauantaina 17.4. kello 13. Paik
ka: Kuninkaankatu 8 A, Tam
pere.
Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen § 10
määräämät asiat.
Kokousmateriaalin voi tila
ta pistekirjoituksella, äänit
teenä tai sähköisesti hallituk
sen jäsen Eeva Korkalalta
puh. 0500 915 405, sähköpos
ti eeva.korkala@gmail.com.
Yhdistys tarjoaa kahvin tai
teen suolaisen palan kera en
nen kokousta kello 13.00 se
kä pullakahvit tai teet ko
kouksen jälkeen. Tarjoiluun
osallistuminen edellyttää il
moittautumista 7.4. mennes
sä: p. 0500 915 405 tai eeva.
korkala@gmail.com.
Ilmoittautumisen yhteydes
sä on syytä mainita mahdol
lisesta ruoka-aineallergiasta.
Yhdistys korvaa jäsentensä
kokousmatkakuluista 40 eu
roa ylittävän osan kuitteja
vastaan, halvinta matkustus
tapaa käyttäen.
Tervetuloa!
Hallitus
Keski-Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
vuosikokous
maanantaina 29.3.2021 klo
18.00 alkaen. Kokous järjeste
tään tänä vuonna poikkeuk
sellisesti etänä Teams-ko
kouksena.
Kokouspaikka Mannilantie
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ILMO ITUK SET
13 A 6, 04400 Järvenpää.
Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen kymme
nennessä pykälässä mainitut
asiat.
Ilmoittautuminen vuosiko
koukseen 22.3.2021 mennes
sä: toimisto@kun.fi tai 0400
456075. Ilmoittautumisessa
tulee mainita nimi, sähköpos
tiosoite ja puhelinnumero.
Opastuksen Teamsin käyt
töön saa tarvittaessa Näkö
vammaisten liitosta, ICT-tuki
Kalle Haukka 044 7563101.
Kokousmateriaalin voi tila
ta sähköisenä tai isokirjoituk
sella 0400 456 075 tai toimis
to@kun.fi.
Tervetuloa
KUN ry/hallitus
Satakunnan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
tiistaina 27.4.2021 alkaen klo
17.00 yhdistyksen toiminta
keskuksessa, Otavankatu 4 C
49, Pori. Kokouksessa käsitel
lään sääntöjen kevätkokouk
selle määräämät asiat.  
Tervetuloa!
Hallitus
Pohjois-Karjalan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
keskiviikkona 21.4.2021 klo
11.00 alkaen, koronatilanteen

26

niin salliessa. Kokous jaetaan
Joensuuhun ja Nurmekseen
koronan vuoksi. Lieksasta,
Nurmeksesta, Valtimolta ja
Juuasta osallistujat mene
vät Nurmekseen Ystävänpy
säkille, Puistotie 3, Nurmes.
Muut menevät toimintakes
kukselle Joensuuhun, Kaup
pakatu 17 B 22, Joensuu. Ko
kous toteutetaan Teamsin
avulla.
Ilmoittautuminen vaadi
taan yhdistyksen toimistoon
viimeistään 15.4.2021 men
nessä. Puh. 050 350 6050.
Tervetuloa
Hallitus
Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n
(HUN) sääntömääräinen
kevätkokous
la 17.4.2021 kello 11.00 alkaen
Teams-etäkokouksena. Koro
napandemian takia lähiosal
listuminen ei ole mahdollis
ta. Kokoukseen on pakolli
nen ennakkoilmoittautumi
nen 7.4. kello 12.00 mennes
sä sähköpostilla osallistun@
hun.fi tai puh. 09 3960 5601
(ma-ke 10-12). Kokouksessa
käsitellään sääntöjen kevät
kokoukselle määräämät asiat.

Tapahtumat
Kutsun sinut kylpylään

Ennen suvivirttä Näkövam
maisten liiton nuorisotoimi
käy viettämässä laatuaikaa
Imatralla. Imatran kylpylä ot
taa meidät vastaan perjan
taista sunnuntaihin 14.–
16.5.2021. Aktiiviseen viikon
loppuumme kuuluu luonnol
lisesti parikin kertaa kylpyläs
tä nauttiminen ja toivottavas
ti kuuluisan kosken pauhun
ihailu paikan päällä. Ukonnie
men ulkoilualueelta löytyy
muutenkin mukavasti aktivi
teetteja meille viikonlop
puun, kuten melontaa, fris
beegolfia, keilailua tai geo
kätköilyä. Viikonlopun odo
tusarvot ovat jälleen nostet
tu kohti taivaita. Lähdethän
mukaan nauttimaan seuras
ta, ohjelmasta ja Imatran ve
tovoimasta kanssamme.
NKL:n nuorisotoimen vii
konloppu on tarkoitettu kai
kille 12–30-vuotiaille näkö
vammaisille nuorille. Ilmoit
tautuminen tulee tehdä vii
meistään keskiviikkona
7.4. www.nkl.fi/nuoret -sivuil
ta löytyvän ilmoittautumislo
makkeen kautta. Viikonlopun
hinta on 90 €, joka sisältää
matkat, majoituksen, ruuat ja
ohjelman sekä perinteisesti
loistavan seuran.
Ilomielin kysymyksiin vas
taa ja lisätietoa antaa Teemu
Ruohonen puhelimitse 050
596 5022 tai sähköisesti tee
mu.ruohonen@nkl.fi.
Tervetuloa mukaan!

2/2021

Ilmoitukset

ILMO ITUK SET
Apurahoja
Sokeain Lasten Tukisäätiön
avustukset ja apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö
myöntää avustuksia ja apura
hoja mm. näkövammaisten
lasten harrastustoimintaan,
erikoisliikuntavälineisiin ja
perheiden lomakustannuk
siin tai muuhun sellaiseen
tarkoitukseen, jonka kohtee
na on näkövammaisten las
ten ja heidän perheidensä
elinolosuhteet ja niiden pa
rantamiseen tähtäävä toimin
ta.
Hakemukset 31.3.2021
mennessä.
Lisätietoja ja hakuohjeet:
Asiamies Juha Halme
p. 040 7280970
asiamies@sokeainlastentu
kisaatio.fi
www.sokeainlastentukisaa
tio.fi

My ydään - ostetaan
Ostetaan harjantekijän
työkalut
Ostaisin sidelmänottoko
neen, harjapöydän, leikkurin,
harjakamman
ym.
Pekka Paukkala, p. 040 937
8865, pekka.paukkala@svk.fi
Myydään
matkahierontapöytä
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Hinnasta voidaan neuvotel
la. p. 040 418 8215
Nokia C5 haussa
Ostetaan Nokia C5 -puhelin
tai vastaava. p. 044 990 4106

Sekalaista
Lähde tuetulle Työt takana
-lomalle Koivupuistoon
Maaseudun terveys- ja loma
huolto ry (MTLH) järjestää yh
teistyössä Näkövammaisten
liiton kanssa tuetun loman
16.9.–19.9.2021 Koivupuistos
sa (Petäjäntie 137, Ylöjärvi).
Loma järjestetään Veikkauk
sen tuella.
Kenelle loma on tarkoitettu
Työt takana -lomat on tar
koitettu 60–74-vuotiaille ha
kijoille. Ikärajat ovat ohjeelli
sia.
Loman sisältö
Lomaan sisältyy majoitus,
täysihoito ja ohjelma. Lomi
en tavoitteena on mahdollis
taa arjesta irtautuminen, so
siaalinen kanssakäyminen se
kä lomalaisen virkistyminen.
Lomaohjelmassa on luento
ja, ohjattuja ryhmäkeskuste
luja, kuntotesti ja testipalau
te, ohjattua liikuntaa ja muu
ta harrastetoimintaa
Loman omavastuuosuus on

60 €/hlö.
Lomalle hakeminen
Lomalle haetaan täyttämäl
lä lomahakemus. Loman ha
kuaika päättyy 16.6.2021. Lo
mahakemuksen voi tehdä
sähköisesti www.mtlh.fi tai ti
lata hakemuksen MTLH:n toi
mistolta p. 010 219 3460 tai
lomat@mtlh.fi.
Lisätietoa tuetun loman ha
kemisesta ja myöntämisestä
www.mtlh.fi tai tiedottaja Sir
pa Otava, p. 040 567 0628 tai
sirpa.otava@mtlh.fi.

Aineiston aikataulu
Airut 3/2021 ilmes
t y y 6.5. Ilmoituk set
15. 4 . 2021 m e nn es
sä verkkolomakkeella
osoitteessa airutlehti.fi/
ilmoitukset tai s-postit
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.
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Takakansi

Mitä on onni?

Lapsen ensiaskeleet. Rakkaan pusu.
Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä
tai se sanaton yhteys, kun toisen silmistä paistaa aito onni.

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, mitä
rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. Taloudellinen
varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, että onnellisuus on viety pois.
Vaikka elämäsi ei olisi onnellista, voit silti kokea onnen tunnetta ja
iloa päivittäin.
Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni syntyy
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa.
Lahjoita ja auta meitä antamaan onnea.
pienen eleen lahjoituksilla saadaan onnen hetkiä, tukea ja
turvaa kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arkeen.

64971

pieniele.fi

Näkövammaisten liitto on mukana pienessä eleessä

Rahankeräyslupa RA/2020/814

Sen voi antaa toiselle tai saada yllättäen itse.
Joskus oven avaaminen vieraalle riittää ja näet sen.

