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Marika Mäkinen, päätoimittaja

Kun Suomi siirtyi metsiin ja poluille

T

äällä Näkövammaisten liitossa, niin
kuin tuhansilla muillakin työpaikoilla,
on takana yli vuosi etätyötä. Siirtyminen
kotikonttoreille sujui alun outouden jälkeen
hämmästyttävän mutkattomasti. Nyt ajatus
siitä, että tietokoneen ääressä tehtävä asian
tuntijatyö pitäisi aina tulla tekemään jonkin
tietyn katon alle, tuntuu lähes hullunkurisel
ta.
Etätyössä on ollut paljon hyvää, mutta
monet ovat kaivanneet työkavereiden seu
raa. Yhteisöllisyyden hyvät puolet ovat kir
kastuneet, kun niitä on jäänyt paitsi.
Etätyö ja koko korona-aika on jättänyt
suomalaisille myös enemmän aikaa ulkoi
luun ja luonnossa liikkumiseen, kun esi
merkiksi työmatkailuun käytettyä aikaa on
säästynyt. Ennennäkemättömällä innolla
on rynnätty lähiluontoon ja metsäpoluille,
ja luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot
ovat vilkkaammin liikennöityjä kuin ehkä
koskaan aiemmin.
Luontoelämysten ja luonnossa liikkumisen
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pitäisi olla jokaisen oikeus. Viime vuosina
meillä onkin edistetty luontokohteiden es
teettömyyttä useilla hankkeilla ja toimen
piteillä. Keskeiset toimijat ovat olleet muun
muassa Paralympiakomitea ja Metsähallitus.
Hyvä tiedonlähde aiheesta kiinnostuneelle
on Metsähallituksen ylläpitämä luontoon.
fi-sivusto, josta löytyy vinkkejä, ohjeita ja
reittiselostuksia.
Olen itsekin aktiivinen luonnossa liikku
ja. Perheessämme on kaksi koiraa, joten jo
senkin vuoksi liikun maastoissa oikeastaan
päivittäin. Suuri rakkauteni on jo vuosien
ajan ollut melominen ja kaikenlainen vesillä
liikkuminen, ja nyt viimeisimpänä purjehdus,
jonka saloja vasta opettelen.
Juhannuksena suomalainen kesäluonto
on sykähdyttävimmillään. Satakielen laulu,
huumaava ja kaikenkattava vihreys, viileät
vedet ja yötön yö, niistä on keskikesän juhla
tehty.
Ihanaa juhannusta ja palataan syyskuussa,
kun seuraava lehti ilmestyy! 		
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Kiikarissa

K IIK AR ISSA

KUVA: MARIK A MÄKINEN

NÄKÖVAMMAISTEN LIITOLLA ON
NYT UUSI JINGLE ELI ÄÄNILOGO!
Jinglen tuottaminen oli yksi liiton Sano se sa
noin -teemavuoden toimista.
Jinglen melodiaa varten järjestettiin kisa, jo
hon tuli yhteensä 14 ehdotusta. Voittajaksi vali
koitui näkövammaisen audioalan ammattilaisen
Johanna Herrasen ehdotus.
Tuoreessa jinglessä puheäänenä esiintyy yksi
Suomen rakastetuimmista ja tunnetuimmista
äänistä, näyttelijä Seela Sella (kuvassa). Hän
sanoo esiintyvänsä ilomielin liiton äänilogossa,
sillä Näkövammaisten liitto on hänelle tuttu toi
mija jo vuosien takaa.
– Olen käynyt liitossa useita kertoja muun
muassa äänikirja-asioissa. Tämä äänilogon luke
minen on minulle kunnia-asia, sanoo Sella.
Jinglessä yhdistyvät ilmava sointi, linnun liver
rys ja Sellan ääni.
Jingleä käytetään muun muassa liiton tuotta
mien videoiden ja podcastien alussa. Voit kuun
nella jinglen liiton verkkosivuilta: www.nkl.fi/fi/
uusi-jingle

PÄIVYRI
kesäkuu

Ihanaa juhannusta!
Juhannusaattona

25.6.

liputus alkaa kello 18
ja päättyy juhannuspäivänä kello 21.
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En ole onnistunut tekemään Sisu-
järjestelmässä mitään. En pysty teke
mään opintosuunnitelmaa ja ilman
opintosuunnitelmaa en pysty ilmoit
tautumaan kursseille. En siis pysty
tekemään itse mitään.
Susanna Halme, HS 21.5.
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KUVA: SPECSAVERS

SPECSAVERS JA
NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO
TANDEMKIERTUEELLA
Specsavers ja Näkövammaisten liitto
järjestivät yhdessä touko-kesäkuun
vaihteessa tandempyöräkiertueen, jol
la muistutettiin suomalaisia pitämään
huolta silmäterveydestään. Kiertueen
aikana Specsavers lahjoitti näkövam
maisten liiton alueyhdistyksille yhteen
sä 20 000 euroa vertaistukitoimintaan.
Kiertue näkyi Helsingin, Turun, Tam
pereen, Oulun ja Kuopion katukuvassa.
Sen keulakuvana oli Specsaversin brän
dilähettiläs, poptähti Jannika B.

SOMEN ALT-TEKSTIEN KÄYTTÖÄ SELVITETTIIN

K U VA: Y L E K U VA PA LV E LU/
JYRKI VALK AMA

Näkövammaisen liitto ja Finlands Svenska Synskadade ovat kar
toittaneet pistokokeilla julkisten toimijoiden alt-tekstien käyttöä
sosiaalisessa mediassa. Mukana oli muun muassa valtionvirasto
ja, sairaanhoitopiirejä ja mediataloja, joita joko velvoittaa digi
palvelulaki tai joiden olisi syytä panostaa viestinnässään yhden
vertaiseen tiedonsaantiin.
Kolmasosalla toimijoista ei ollut somekuvissaan lainkaan
alt-tekstejä. Yhdellä oli alt-teksti suurimmassa osassa kuvistaan,
ja neljällä noin kolmasosassa kuvistaan.
Voit lukea lisää aiheesta verkkosivujemme Tiedotteet-osiosta.

YLE LAAJENSI ÄÄNITEKSTITYSPALVELUAAN
Yle on aloittanut uutis- ja ajankohtaisohjelmien äänitekstitys
palvelun. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin äänitekstityksen
piiriin arkipäivien klo 17, 18, 20.30 ja 21.45 uutiset sekä lauan
taiaamun klo 8, 9 ja 10 uutiset TV1:llä. Palvelua laajennetaan
lähiaikoina A-studioihin, A-talkiin ja Puoli Seitsemään.
Äänitekstityksen saa päälle valitsemalla digitelevision tai
digiboksin asetukset-valikosta ensisijaiseksi kieleksi hollannin.

Uutisankkuri
Tommy Fränti.
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ONKO VERKKO SAAVUTETTAVA
RUUDUNLUKUKÄYTTÄJILLE?

KUVA: WIKIMEDIA COMMONS

Ohjelmistoyritys Eficode Oy, Näkövammais
ten liitto ja Annanpura Oy ovat kartoittaneet
ruudunlukijakäyttäjien kokemuksia verkko
palveluista.
Vastauksista saatiin tilastotietoa suosituis
ta ohjelmistoista ja ymmärrystä saavutetta
vuudesta ruudunlukijakäyttäjien näkökul

masta.
Kartoituksen perusteella verkkopalvelui
den suunnittelu on usein ruudunlukijakäyt
täjille liian visuaalista tai niiden rakenne liian
monimutkainen. Parhaimman arvosanan
saavutettavuudesta saivat uutissivustot.
Vastauksien analysoinnista vastasi Eficode,
joka julkaisee yksityiskohtaisen raportin ky
selyn tuloksista kesäkuun aikana.

KUUROSOKEUSPÄIVÄ KESÄKUUSSA
Kuurosokeuspäivää vietetään vuosittain Helen Kellerin syn
tymäpäivänä 27.6.
Yhdysvaltalainen Helen Keller (1880–1968) kuuroutui, so
keutui ja menetti puhekykynsä puolitoistavuotiaana toden
näköisesti aivokuumeen seurauksena. Hän kuitenkin oppi
viittomakielen, pistekirjoituksen ja myös jonkin verran puhu
maan.
Keller oli vuonna 1904 ensimmäinen yliopiston suorittanut
kuurosokea ja luki pistekirjoituksella tiettävästi kuutta eri
kieltä. Keller vieraili myös vuonna 1957 Suomessa puhumassa
näkö- ja kuulovammaisten aseman ja koulutuksen puolesta.

MAALIPALLON HISTORIA KANSIEN VÄLIIN
Suomen Paralympiakomitea on julkaissut näkövammaisten
menestyslajin, maalipallon historiikin. Sen nimi on 60 vuotta
suomalaista maalipalloa.
Julkaisu sisältää muun muassa lajin parissa toimineiden ih
misten haastatteluja, maalipallon tilastoja ja tasavallan presi
dentin Sauli Niinistön tervehdystekstin.
Suomi on voittanut maalipallossa muun muassa kolme pa
ralympiakultaa, kolme MM-kultaa ja EM-kultaa.
Historiikki löytyy verkosta osoitteesta www.paralympia.fi/
urheilu/lajit/maalipallo/historiikki
Painetun version tilaukset ja lisätiedot: lauri.jaakkola@
paralympia.fi
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Kirjakorva

Syrjästä
katsojien
tarina
TEKSTI

KUVA: GUMMERUS

Tarja Räisänen

F

inlandia-palkinnon 2020 voittaja on
historiallinen, mutta ajankohtainen
kertomus syrjästäkatsojista, jotka palvelevat
Valtiota, niin ihmiset kuin metsä ja jokisim
pukat.
Jo Anni Kytömäen (s. 1980) esikoisteos
Kultarinta (2014) oli Finlandia-ehdokas.
Viime vuonna ilmestynyt kolmas romaani
Margarita voitti tämän maamme tavoitel
luimman kirjallisuuspalkinnon. Eikä ihme,
teos on erittäin ajankohtainen, huolimatta
sijoittumisesta 1950-luvulle.
Kytömäki on paitsi kirjailija, myös muu
sikko. Sen huomaa hänen tekstinsä sol
juvuudesta. Parhaimmillaan kieli on kuin
musiikkia ja metsän voi sekä haistaa että
maistaa. Tarina jää elämään lukijan mielessä,
ja palaan siihen varmaankin vielä pitkän ajan
kuluttua. Tämä ei ole mikään kertakäyttöro
maani, vaikka tuskin sitä tulee luettua toista
kertaa.
Margaritan rakenne oli novellimainen.
Pahimmillaan kirja oli hieman puuduttava.
Alkuosa oli aivan liian pitkä antaen odottaa
novelliin kuuluvaa käännekohtaa. Jos en
olisi luvannut tehdä tätä Kirjakorvaa, olisin
todennäköisesti lopettanut kuuntelemisen
melko pian. Vasta noin 2/3 luettuani aloin
todella kiinnostua, vaikka arvasin jo siinä
vaiheessa useimmat tarinan loppuosan
käänteistä.
Luonto on Margaritassa yksi syrjästäkatso
ja. Minussa kirja sai aikaan yhden konkreet
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tisen asian: en enää haaveile helmistä, en
aidoista enkä viljellyistä. Tajusin, että helmiä
etsittäessä simpukat tapetaan. Olen aina aja
tellut jotenkin naiivisti, että kotiloiden sisältö
on jo kuollut, kun helmet poimitaan.
Suosittelen kirjaa kaikille hierojille, muille
hoitotahojen ammattilaisille ja nostalgiasta
pitäville. Anni Tani on yksi lempilukijoistani
eikä hän pettänyt tälläkään kertaa.

Kytömäki, Anni: Margarita.
Gummerus 2020.
Lukija: Anni Tani.
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Häpeän
monet kasvot
TEKSTI

Senni Hirvonen

KUVA

Aniwhite / Shutterstock.com

Moni näkövammainen kokee häpeän ja riittämättömyyden
tunteita, jotka heijastavat yhteiskunnan kovia asenteita
vammaisuutta kohtaan. Pahimmillaan häpeä voi olla lamauttavaa
ja estää ihmistä toimimasta muiden ihmisten kanssa.

S

uomen mielenterveysseura Mieli mää
rittelee häpeän yhdeksi ihmistä suojaa
vaksi tunteeksi, joka saa meidät miettimään
omia tekojamme etukäteen, ja toisaalta har
kitsemaan, miten kannattaisi toimia. Jos hä
peän kokemus kasvaa voimakkaaksi, se voi
kuitenkin rajoittaa ja kaventaa elämää.
Häpeän aiheet vaihtelevat ihmisestä
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riippuen, mutta niillä on myös yhteistä
maaperää, joka johtaa usein lapsuuden ko
kemuksiin. Häpeä on osittain myös kulttuu
risidonnaista.
Näkövammaisena arjesta selviäminen tuo
usein mukanaan nolouden ja häpeän hetkiä.
Seuraavassa Pilvi, Oskari, Jessika ja Hannu
kertovat omista häpeän kokemuksistaan.
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Pilviä hävettää taksikyyti
Pilvi on hieman yli 20-vuotias opiskelija, jo
ka arvostaa näkövammaistaitojen tuomaa
vapautta. Hänelle riittämättömyyttä aiheut
tavat liikkuminen ja opiskelumateriaalin saa
minen.
Pilvi pyrkii olemaan mahdollisimman riip
pumaton taksipalveluista. Kääntöpuolena
on, että liikkuminen vie välillä kohtuutto
masti aikaa ja voimia. Mitä hän sitten ajatte
lee liikkumisesta taksilla tai avustajan kans
sa?
– Jos joku sokkokaveri käyttää taksia tai
avustajaa, siinä ei ole mitään vikaa. Mutta
itsestäni ajattelen, että täytyy selvitä ilman
kin, vaikka sitten puoliväkisin. Se on sellaista
pään seinään hakkaamista ehkä välillä. En
varmaan edes kehtaisi mennä koululle tak
silla, koska muutkin tulevat sinne jalan.
Pilvi tiedostaa, että hänellä on rima kor
kealla pärjäämisensä suhteen. Tämä johtuu
Pilvin mukaan ehkä tarpeesta sulautua mui
den joukkoon, toimia mahdollisimman ”nor
maalisti”.
Riittämättömyyttä voitaisiin Pilvin mieles
tä helpottaa valistamalla ihmisiä näkövam
maisten pärjäämisestä.
– Ihmiset voisivat ensin kysyä, tarvitseeko
näkövammainen apua. Ei pitäisi lähteä siitä
oletuksesta, että sokea ei pärjää. Kerran ihan
kotikaupungissani bussikuski väitti, etten
edes saisi matkustaa yksin tai etukäteen il
moittamatta. Hän järjesti asiasta suoranaisen
kohtauksen.
Pilviä itseään on auttanut realistinen asen
ne. Joskus vain täytyy pyytää apua päästäk
seen perille, esimerkiksi tuntemattomilla rei
teillä. Pilvi myös muistuttaa itseään asioista,
jotka häneltä sujuvat hyvin – niitä on onnek
si paljon.
Hän kehottaa myös muita näkövammaisia
keskittymään vahvuuksiinsa. Yksi keino työs
tää riittämättömyyttä on jutella siitä vertais
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kavereiden kanssa. Pilvin mielestä asiasta
voitaisiin puhua myös koulun tukijaksoilla,
mitä hän ei muista tapahtuneen omalla koh
dallaan.
Oskari kilpailee pakonomaisesti
Oskari on kolmeakymmentä lähestyvä yrit
täjä. Hänellä on voimakasta näkövammai
suuteen liittyvää häpeää, joka ilmenee esi
merkiksi pakko-oireisena kilpailuna arkisissa
asioissa. Hän on aivan viime aikoina alkanut
työstää näitä tunteita psykoterapiassa.
Oskari paikantaa häpeän juuret ala
kouluun. Koska hänellä ei ollut juurikaan
kavereita koulussa, hän yritti saada hyväk
syntää suorittamalla ja kilpailemalla.
Huonommuuden tunteet esimerkiksi kou
luliikunnassa aiheuttivat suuria pettymyksiä
ja Oskari vertasi suorituksiaan näkeviin luok
katovereihin.
– Kun aikuiset yrittivät vetää tilannetta ta
kaisin, niin vahinko oli jo tapahtunut. Suoras
taan vaadin saada tietää tulokseni ja oikein
ryvin omassa huonommuudessani.
Oskaria kiellettiin tuomasta hankalia tun
teitaan esille koulussa. Opettajilla ei ollut
keinoja kohdata vammaisuuden tunnekuor
maa.
Kouluavustaja puuttui hyökkäävästi Oska
rin syömiseen, joka oli hitaampaa kuin näke
villä. Oskari alkoi tarkkailla itseään ja stressa
ta ruokailua. Myös tukijaksoilla hän vertasi
omaa syömistahtiaan muihin.
Lapsena Oskari piti koulun aikuisten mää
ritelmiä itsestään faktoina. Niitä hän on nyt
aikuisena alkanut kyseenalaistaa.
Opaskoiran saatuaan Oskari alkoi kellottaa
lenkkien kestoja. Hän tarkkailee edelleen
myös syömistään. Tilanteet, joissa hän on ol
lut hitaampi kuin muut, jäävät ”vainoamaan”
häntä.
Häpeää Oskarille tuottavat myös eksymi
set, esineiden kadottaminen sekä vaikeudet
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käyttää ei-saavutettavia verkkosivuja.
En aina osaa ilmaista riittämättömyyden
tunnettani ja saatan ylikuormittuneena jopa
raivostua näennäisesti mitättömästä asiasta.
Se voi ulkopuolisesta näyttää kummalliselta,
Oskari kertoo.
Terapian saaminen ei ollut helppoa. Aikan
sa terveyskeskuksessa käytyään Oskari ha
keutui lopulta yksityiselle psykiatrille, josta
ovet Kelan psykoterapiaan avautuivat.
Oskari uskookin puhumisen voimaan,
mutta kehottaa muita näkövammaisia va
rovaisuuteen varsinkin netissä. Keskuste
lukumppaniksi kannattaa valita luotettava
ihminen. Hän kehottaa myös muita näkö
vammaisia sallimaan omat vaikeatkin tun
teensa ja käsittelemään menneisyyden ki
pupisteet.
Oskarilla on liuta kehittämisehdotuksia
koulujärjestelmälle.
– Avustajan persoona vaikuttaa paljon
hänen ja lapsen vuorovaikutussuhteeseen.
Vanhempien pitäisi voida vaikuttaa avusta
jan valintaan. Omat vanhempani olisivat ha
lunneet vaihtaa avustajaani, mutta se ei ollut
mahdollista.
Myös näkövammaisten lasten vanhemmil
le olisi hyvä puhua lapsen häpeän tunteista.
– Lapsena saamani tuki oli hyvin käytän
nönläheistä, esimerkiksi miten haarukkaa
pidetään kädessä. Siihen käytettiin todella
paljon aikaa ja resursseja. Vaikka oma oirei
luni oli näkyvää, siihen ei osattu tarttua.
– Tällaiset traumat tulisi hänestä ottaa va
kavasti esimerkiksi tukijaksoilla ja tarjota lap
selle jo varhain psykologista tukea. Aikuisten
pitäisi olla mielenterveyden suhteen herkillä
ja kysyä lapselta oikeita kysymyksiä.
Oskari kritisoi kasvatusta, jossa ihmisestä
yritetään tehdä samanlaista kuin muut. Hän
näkee siinä yhtymäkohtia vaikkapa saame
laisten pakkosuomalaistamiseen.
– Kenenkään ihmisarvo ei saisi riippua sii
tä, mitä osaa ja mitä ei. Taitoja tulisi opettaa
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arjen helpottamiseksi, ei hyväksynnän saa
misen välineiksi, hän summaa.
Jessika vertailee itseään
muihin näkövammaisiin
Jessika on noin kolmikymppinen opiskeli
ja. Hänen lapsuudenkodissaan ei juurikaan
opetettu itsenäisen elämän taitoja, kuten
kotitöitä. Hän kokikin niistä osaamatto
muutta ja häpeää parikymppiseksi saakka.
Omilleen muutettuaan hän pääsi kunnolla
opettelemaan kotitaloustaitoja ja kertoo hal
litsevansa taidot tällä hetkellä hyvin. Jessikaa
auttoi taitojen opettelussa oman kiinnostuk
sen herääminen ja ajatus, että taitopuutteet
eivät johtuneet hänestä.
Liikkumistaidossa Jessikalla on yhä haas
teita. Hän kuvailee suuntavaistoaan heikok
si. Jessikalla on häpeän takia korkea kynnys
osallistua muiden näkövammaisten kanssa
keskusteluihin esimerkiksi reittien osaami
sesta. Jessikaa ovat helpottaneet tutustumi
set näkeviin ihmisiin, joille hänen liikkumis
taitonsa ei ole edes kiinnostuksen aihe.
Jessikan mielestä häpeää ruokkii ennen
kaikkea näkövammaispiireissä vallitseva
vertailukulttuuri. Usein näkevät suhtautuvat
näkövammaisten vaikeuksiin luontevam
min. Peruskouluaikaan suurin osa Jessikan
kavereista oli näkeviä. Hänellä on myös
näkövammaisia ystäviä, mutta hän ei koe
heitä ensisijaisesti vertaistukijoiksi. Jessikan
mielestä näkövammaisyhteisössä puhutaan
liikaa siitä, kuka osaa mitäkin. Näkövammais
ten pitäisi hänen mielestään olla enemmän
vain ihmisiä toisilleen ja osata puhua myös
muista kuin ”sokkoasioista”.
Nykyään Jessika osaa suhtautua suun
tavaistoonsa huumorilla. Hän myös sanoo
voivansa tarvittaessa vaihtaa seuraa, jos liik
kumistaito on jollekulle ongelma. Jessikan
viesti muille häpeää kokeville on selkeä:
– Osaamattomuudenkokemukset eivät
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määritä sua ihmisenä. Jos joku haluaa mää
rittää sut niiden perusteella, ne ei oo oikeesti
sun ystäviä.

Hannu ei häpeä,
mutta ei mainostakaan
TEKSTI

Marika Mäkinen

Parhaassa työiässä ollut Hannu joutui jät
tämään työnsä business-maailmassa näön
heikentyessä niin paljon, että vahvasti visu
aalisessa ympäristössä työskenteleminen ei
enää onnistunut.
Siihen saakka hän oli pärjännyt retinitik
sen kanssa kohtuullisen hyvin. Lapsuudessa
ja nuoruudessa silmäsairaus oli ilmennyt
lähinnä hämäräsokeutena, joka ei sinällään
ollut herättänyt kavereissakaan sen kum
mempaa ihmetystä, eikä häntä sen vuoksi
esimerkiksi kiusattu.
– Päinvastoin, usein on ollut ja on välillä
vieläkin, että minulle tarjotaan apua liiankin
kerkeästi.
Varsinaista häpeää Hannu ei ole tuntenut,
vaikka on joutunut myöntämään, että tarvit
see apua ja palveluja. Hän kokee, että niiden
avulla voi nimenomaan päästä samalle vii
valle muiden kanssa ja kokea itsensä yhden
vertaiseksi.
– Esimerkiksi kuljetuspalvelu on hieno
asia, jolla on iso merkitys arjen sujumisessa.
Työstä pois jääminen ja parin vuoden aika
osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja sitten työn
haussa eivät silti olleet herkkua.
– On ristiriitaista, että toiseen suuntaan pi
ti olla vaikeavammainen, jotta sai palvelut ja
toiseen suuntaan töitä hakiessa piti osoittaa
pärjäävänsä loistavasti, jotta saisi töitä.
– Business-maailmassa heikkoudet on kät
kettävä eikä niistä saa sympatiapisteitä. Sit
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temmin uudessa työssäni olen ajatellut, että
käännän heikkouteni vahvuudekseni ja olen
onnistunutkin siinä.
Hannun kokemuksen mukaan töitä ha
kiessa ei välttämättä kannata kertoa hake
muksessa näkövammasta, sillä silloin ei pää
se alkua pitemmälle.
– Minulle kävi juuri näin, että karsiuduin
heti pois.
Hannu kuitenkin työllistyi mutkien kautta.
Nykyään hän ei enää kertoisi näkövammas
taan alkumetreillä.
– En siksi, että häpeäisin sitä, vaan siksi,
että minusta sillä ei ole merkitystä. Olen itse
kokenut sen, että kun pääsee haastatteluun
ja sinut nähdään persoonana ja pätevänä
työntekijänä, näkövammasta tulee vain yksi
ominaisuus.
Valkoisen kepin käyttöönotto on asia, joka
aikoinaan aiheutti Hannussa häpeää.
– Muistan, kun menin paikalliseen S-mar
kettiin ensimmäistä kertaa kepin kanssa ja
eräs vanha mies tuli auttamaan minua, nuor
ta miestä. En kehdannut kieltääkään, vaikka
olisin pärjännytkin. Siinä sitten häpesin au
tettavana olemista.
Häpeän hetkiä tulee myös esimerkiksi
kaupparetkillä, kun esimerkiksi vahingossa
puhuu mallinukelle, hypistelee edessään
olevan ihmisen paitaa tai puhuu olematto
malle myyjälle, joka juuri oli vieressä, mutta
ehti jo hävitä hyllyjen väliin.
Hannulla häpeän kokemukset liittyvätkin
nimenomaan sosiaalisiin tilanteisiin, jolloin
hän muiden silmissä käyttäytyy ehkä epäi
lyttävästi tai hölmösti. Hannun näkövamma
kun ei näy päälle päin ja ihmiset ympärillä
eivät aina huomaa valkoista keppiä.
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Näkövammaisten
keskustelukanavilla on
tarjolla vertaistukea
Yhteisöllisillä näkövammaisten keskustelukanavilla neuvotaan
tietotekniikan pulmissa, puidaan järjestöelämää, annetaan ja
saadaan vertaistukea, visaillaan, jaetaan ruokareseptejä ja
pidetään levyraateja.
Marianne Tenhami
DC Studio / Shutterstock

TEKSTI
KUVA

N

äkövammaisten liitolla on runsaat 70
näkövammaisille tarkoitettua, eri aihe
piirejä edustavaa keskustelukanavaa, joilla
kommunikoidaan sähköpostiviestein. Niiden
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lisäksi on myös muutama tiedotuskanava,
joille ainoastaan välitetään viestejä ja tiedot
teita, mutta niillä ei voi keskustella.
Kanavilla käydään varsin vilkasta vuoro
puhelua: vähintään yhtä keskustelukanavaa
seurasi viime vuonna 1374 henkilöä ja niille
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lähetti vähintään yhden viestin 526 henki
löä.
Keskustelukanavat tarjoavat näkövam
maisille ja näkövammaisyhteisöille mahdol
lisuuden matalan kynnyksen vertaistukeen
ja tiedon jakamiseen verkossa. Monet näkö
vammaiset keskustelevat myös sosiaalisessa
mediassa, kuten Facebookissa tai Twitterissä,
mutta kaikki eivät halua tehdä niin tai se ei
jostain syystä ole mahdollista.
Keskustelukanavilla esiinnytään omalla
nimellä, lukuun ottamatta anonyymille kir
joittamiselle varattuja kanavia.
Valinnanvaraa riittää
Toiset keskustelukanavat ovat hiljaisempia,
toisilla keskustellaan ahkerasti. Yksi vilkkaista
alueista on Järjestöpolitiikka, jossa keskuste
lu rönsyää varsinaisesta järjestöpolitiikasta
aika ajoin hyvinkin erilaisten aiheiden pariin.
Tietotekniikka-, Matkapuhelimet- ja
Apple-keskustelukanavilta saa lähes heti
muiden keskustelijoiden vastauksia tieto
teknisiin pulmiin. Luonto- ja Urheilu -alueilla
keskustelu käy sesongista riippuen hyvinkin
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vilkkaana.
Opaskoirat-keskustelukanavalla annetaan
ja saadaan vertaistukea opaskoiriin liittyvissä
asioissa ja jaetaan koirankäyttäjien edunval
vontajärjestö Opaskoirayhdistyksen ilmoi
tuksia.
Politiikka-keskustelukanava on tarkoitettu
puoluepoliittiseen keskusteluun.
Osa keskustelukanavista on tietyille ryh
mille. Naisille on Naiset-keskustelukanava
ja täysin sokeat henkilöt keskustelevat So
keat-keskustelukanavalla sokeuteen liitty
vistä asioista.
Oma kanavansa on terveydelle, apuvä
lineille, kirjastolle, työllisyydelle, kielen
huollolle ja nuorisolle. Salonki-kanava on
tarkoitettu ulkonäköön, esimerkiksi pukeu
tumiseen ja kauneudenhoitoon liittyvään
keskusteluun. Myös retiniitikoille ja kuuroso
keille on omat keskustelukanavansa.
Osa kanavista on tarkoitettu laajemmal
le yleisölle: Opaskoirat-keskustelukanavan
ohella on kaikille avoin Opaskoirat-lista, jolle
ovat näkövammaisten opaskoirankäyttäjien
lisäksi tervetulleita näkevät hoitoperheet,
opaskoirien kouluttajat ja peesarit.
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Lähetä leike!
Ruoka-keskustelukanavalla jaetaan ruoka
reseptejä ja annetaan sokkoniksejä ruuan
valmistukseen. Kaikki verkkosivut eivät ole
saavutettavia näkövammaisten ruudunlu
kuohjelmille ja apuvälineille. Niinpä kanaval
la on jaettu esimerkiksi kauppaketju Lidlin
tarjouksia leikeviesteinä. Tämä tarkoittaa,
että tekijänoikeuden suojaamia tekstejä,
joita kirjoittaja ei ole itse laatinut, voi jakaa
näkövammaisille, kunhan ne lähetetään
sähköpostiviestin keskustelukanavalle niin
sanottuina leikkeinä. Esimerkkejä leiketeks
teistä ovat reseptien lisäksi vaikkapa laulujen
sanat, runot, novellit ja raportit.
Kulttuuri-keskustelukanavan leikeviestejä
ovat olleet muun muassa lehtijutut laulajista
tai yhtyeistä ja kirja-arvostelut. Keskustelua
kanavalla on käyty lapsuuden ja nuoruuden
kirjamuistoista, jaettu konsertti-, elokuva- ja
teatterikokemuksia, annettu nettilinkke
jä kuunnelmiin tai musiikkikappaleisiin ja
kerrottu tarinoita Tarinapiirissä. Myös Näkö
vammaisten Kulttuuripalvelun ilmoitukset
jaetaan kulttuurikanavalle. Korona-aikana
kanavalla on pyörinyt levyraati: osallistujat
ovat saaneet toivoa kappaleita tai aiheita
levyraatiin ja toivotut kappaleet julkaistaan
kerran viikossa. Kappaleita voi kommentoida
kuten levyraadissa tehdään, kunnes seuraa
vat levyraadin kappaleet ilmestyvät.
Miten keskustelukanaville
liitytään?
Näkövammaisten liiton ylläpitämien keskus
telukanavien käyttö edellyttää henkilökoh
taista rekisteröitymistä, asiakassopimuksen
allekirjoittamista ja palvelun käyttöehtojen
hyväksymistä. Käyttöoikeutta myönnet
täessä on esitettävä selvitys näkövammai
suudesta.
Asiakassopimuksen allekirjoitettuaan saa
ohjeet keskustelukanaville liittymiseen ja voi
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liittyä niin monelle kanavalle kuin haluaa.
Palvelun käytössä on noudatettava Suo
men lakia sekä palvelun käyttöehtoja, jotka
sisältävät netiketin. Kiellettyjä ovat tiettyä
henkilöä tai henkilöryhmää loukkaavat sekä
asiattomat, muun muassa alatyylisiä ilmaisu
ja sisältävät viestit.
Epäasiallisesta kirjoittelusta kanavilla voi
seurata huomautus tai määräaikainen kir
joituskielto. Ylläpitäjä voi myös toistuvan
huonon käytöksen vuoksi poistaa palvelun
käyttöoikeuden.
Palvelun moderoinnista vastaavat Näkö
vammaisten liiton nimeämät moderaattorit,
jotka seuraavat kanavilla käytävää keskuste
lua. Moderoinnin linjauksista päättää erilli
nen netikettineuvosto. 			
Lisätietoja keskustelukanavista saat
Näkövammaisten liiton digineuvonnasta,
p. 09 3960 4000 digineuvonta@nkl.fi ja liiton
verkkosivuilta osoitteesta nkl.fi/fi/
keskustelukanavat

KESKUSTELUKANAVIEN
NETIKETTI
• Noudata Suomen lakia, palvelun
käyttöehtoja ja hyviä tapoja.

• Lähetä viesti sen sisältöä vastaavalle
keskustelukanavalle.

• Ole rakentava.
• Kirjoittajana vastaat viestisi sisällöstä.

Toisen henkilöllisyyden luvaton käyttö
on kiellettyä.

• Älä loukkaa, halvenna tai syrji tiettyä
henkilöä tai ihmisryhmää.

• Älä yllytä ja provosoi tai lietso vihaa.
• Anna tilaa erilaisille mielipiteille.
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Minna Pöntys on Ylen
saavutettavuusvastaava
Nuori sokea nainen istuu opaskoira jaloissaan sohvalla. Sormet
ovat puristuneet kaukosäätimen ympärille. Naisen ilme on
jännittynyt. Television näytöllä elokuvan tapahtumat vierivät
kiivaaseen tahtiin. Kuuluu räjähdys ja samaan aikaan vaimea
puheääni selostaa ytimekkäästi elokuvan käänteitä.
TEKSTI

Virpi Jylhä

KUVA

Mikko Pöntys

K

uvailutulkatut elokuvat ja draamasarjat
kuuluvat Yleisradion tarjoamiin saavu
tettavuuspalveluihin. Kuvailutulkkausten
ohella äänitekstitys antaa näkövammaisille
paremmat mahdollisuudet kuluttaa Ylen
sisältöjä. Muita Yleisradion saavutettavuus
palveluita ovat muun muassa erilaiset ohjel
matekstitykset, selkosuomen ja viittomakie
len käyttäminen sekä uutisten tarjoaminen
muilla kuin suomen kielellä, esimerkiksi
saameksi. Yle panostaa myös verkkopalve
luidensa ja sovellustensa saavutettavuuden
kehittämiseen.
Ohjelmatekstittämisestä
saavutettavuuden vaalimiseen
Espoossa miehensä ja kahden teini-ikäisen
lapsen kanssa asuva Minna Pöntys luki
yliopistossa suomen kieltä ja kirjallisuutta.
Hän pätevöityi äidinkielenopettajaksi ja te
ki muutaman lyhyen sijaisuuden. Aika pian
Minnalle tuli kuitenkin tunne, että hän ha
luaa tehdä jotain muuta.
– Tein gradun naistenlehtien haastattelu
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jen puhekielestä ja tämä aihevalinta viitoitti
tietäni kohti nykyistä toimenkuvaani, Pöntys
kertoo.
Kuten haastattelujen kirjoittamisessa ar
tikkeleiksi, on ohjelmien tekstittämisessä
kyse puheen muuttamisesta kirjoitettuun
muotoon. Gradun innoittamana Minna Pön
tys hakeutui töihin Yleisradioon. Aluksi hän
tekstitti ohjelmia freelancerina, mutta sai
pian vakinaisen toimen.
Kymmenkunta vuotta vierähti ohjelmia
tekstittäen. Sitten tarjoutui tilaisuus siirtyä
tiimin vetäjäksi. Pöntys tarttui haasteeseen
ja toimi kahdeksan vuotta ohjelmatekstittä
jien esihenkilönä.
– Teimme kovasti kehitystyötä. Koin tiimi
ni kanssa myös ohjelmatekstityksiä koske
van lain voimaantuloajan, hän muistelee.
Vuonna 2019 Yleisradioon perustettiin
saavutettavuusvastaavan toimi. Työhisto
riansa vuoksi Minna Pöntys oli luonteva va
linta tehtävään.
– Nimike oli uusi, mutta toki saavutetta
vuustyötä oli tehty jo vuosia, hän kertoo.
– Uudessa toimenkuvassa aloittaminen oli
yhtä aikaa pelottavaa ja kiehtovaa. Ymmär
sin, kuinka vähän tiesin saavutettavuudesta,
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mutta olin valmis ja innokas oppi
maan.
Ohjelmatekstitysten myötä kuulo
vammaisten kulttuuri ja tarpeet oli
vat tulleet Pöntykselle tutuiksi, mutta
muiden saavutettavuudesta hyöty
vien ryhmien tarpeisiin hän ryhtyi
perehtymään järjestöjen ja muiden
yhteistyökumppaneiden avulla.
– Näkövammaisuudesta en tiennyt
oikeastaan mitään, kun aloitin tehtä
vässä, Minna Pöntys muistelee.
– Kävin vierailulla Näkövammaisten
liitossa ja näin silloin esimerkiksi, mi
ten ruudunlukuohjelman avulla käy
tetään verkkopalveluita.
Saavutettavuus syntyy
yhteistyöllä
Isossa mediatalossa on valtava mää
rä tehtäviä, joissa saavutettavuutta
pitää huomioida, jotta sisällöt ovat
mahdollisimman monen kuluttajan
käytettävissä. Saavutettavuusvastaa
va on se henkilö, joka muun muassa
muistuttaa esteettömien ratkaisujen
tekemisestä prosessien alusta saakka.
Hänen tehtävänsä on myös verkostoi
da eri alojen osaajia, etsiä ja jakaa tie
toa. Työtä on valtavasti, mutta onneksi
työtaakasta ei Pöntyksen tarvitse sel
vitä yksin.
Omassa talossa hänen tukenaan
on kerran kuussa kokoontuva saa
vutettavuusverkosto. Ryhmässä on
mukana Ylen väkeä muun muassa
ohjelmatekstityksestä, viestinnästä,
verkkopalveluista, strategiapuolelta,
kuvailutulkkauksesta sekä viittoma- ja
selkokielisistä uutisista.
– Keskustelemme saavutettavuu
den kehittämisestä ja jaamme tietoa
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keskenämme. Kun huomaamme kaipaa
vamme lisätietoa tai selvennystä johonkin
asiaan, kutsumme vierailijoita.
Yhteistyö Euroopan muiden yleisradio
talojen kanssa on myös tiivistä. Erityisesti
pohjoismaiset kollegat pitävät yhteyttä ja
tapaavat säännöllisesti muutaman kerran
vuodessa.
– Ensi kesänä järjestetään saavutetta
vuuspäivä. Se on tarkoitettu pohjoismaisten
yleisradiotalojen työntekijöille. Tapahtumas
sa verkostoidumme ja jaamme tietoa, Pön
tys kertoo.
Yleisradio saa paljon asiakaspalautetta eri
kanavien kautta. Jotta myös vähemmistönä
olevien erityisryhmien äänet tulisivat varmas
ti kuulluiksi, on Yleisradion palveluiden ke
hittämisen avuksi perustettu Yle-raati. Raati
koostuu kymmenkunnasta aktiivisesta koke
musasiantuntijasta. Jäseninä on muun muas
sa näkö- ja kuulovammaisia sekä ikäihmisiä.
– Jotkut jäsenistä tekevät leipätyötään
vammaisjärjestöissä, mutta raati ei ole jär
jestöjen edunvalvontafoorumi vaan jäse
net edustavat itseään ja erityisryhmäänsä
mediasisältöjen käyttäjinä, Minna Pöntys
sanoo.
Yle-raati kokoontuu Pöntyksen kutsu
mana kolme kertaa vuodessa. Raadin ko
kouksissa paneudutaan teemoittain Ylen
palveluihin keskustellen ja joskus myös kehi
tysvaiheessa olevia toimintoja testaten.
Etätöitä ja islantilaisia neuleita
Kuten kaikkialla, Yleisradiollakin on koronan
vuoksi tehty tiukasti etätöitä. Kokoukset pi
detään verkossa ja toimistolla käydään vain
aivan välttämättömistä syistä.
– Pidän spontaanista kommunikoinnista,
joten aluksi etätyö tuntui hankalalta, Minna
Pöntys kertoo.
– Mutta kaikkeen tottuu ja todennäköi
sesti pandemian hellitettyä minäkin teen
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jatkossa osan työpäivistäni kotikonttorilta
käsin.
Yksi suuri odotuksen kohde Pöntyksellä
henkilökohtaisesti lähitulevaisuudelle on.
Hän on tilannut verkkokaupasta jo viikkoja
sitten langat islantilaisneuletta varten.
– Olen kutonut kaksi islantilaisvillapuseroa
ja sormet syyhyävät päästä tekemään kol
matta. Olen tilannut langat jo viikkoja sitten,
mutta islantilaisneulebuumi on tyhjentänyt
kaikkien putiikkien hyllyt. Ei auta kuin tyytyä
kutomaan villasukkia siihen saakka, kunnes
verkkokaupat pystyvät toimittamaan tilauk
seni, Minna Pöntys huokaisee. 		

SAAVUTETTAVUUS YLELLÄ
Ylen saavutettavuutta ohjaa muun muas
sa Laki Yleisradio Oy:stä.
Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuo
linen ja kattava julkisen palvelun televi
sio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine
oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saata
ville yhtäläisin ehdoin.
Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan
tulee erityisesti tuottaa palveluja saa
men, romanin ja viittomakielellä sekä
soveltuvin osin myös maan muiden kie
liryhmien kielellä ja tukea suomalaisen
kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitse
vaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa
ja kulttuurista moninaisuutta sekä huo
lehtia ohjelmatarjonnasta myös vähem
mistö- ja erityisryhmille.
Yle-lain lisäksi Ylen saavutettavuutta
säännellään lailla sähköisen viestinnän
palveluista sekä valtioneuvoston asetuk
sella audiovisuaalisista palveluista. Nämä
säädökset velvoittavat tekemään suo
men- ja ruotsinkielisiin tv-ohjelmiin oh
jelmatekstityksiä sekä välittämään kään
nöstekstitettyjen ohjelmien käännökset
äänitekstitettyinä.
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Agnès Binsztok perusti Pariisin latinalaiskortteliin Ranskan ensimmäisen näkövammaisten kirjakaupan. Hyllystä löytyy 600 isolla tekstillä painettua nidettä.

Ranskassa tarjotaan
paperikirjoja
näkövammaisille
T E K S T I JA K U VAT

Virpi Latva

Pariisin keskustaan avattiin ensimmäinen näkövammaisille
lukijoille tarkoitettu kirjakauppa. Toisin kuin kuvittelisi, hyllystä
ei löydykään äänikirjoja, vaan isolla tekstillä painettuja
perinteisiä kova- ja pehmeäkantisia.

R

anskalaiset ovat lukijakansaa. Yli yh
deksän kymmenestä on lukenut kulu
neen vuoden aikana vähintään yhden kirjan.
Vaikka äänikirjan läpimurtoa on Ranskassa
odoteltu jo useita vuosia, valtaosa näistä
opuksista on edelleen perinteisiä paperikir
joja. Onko siis ihme, että myös näkövammai
sille tarjotaan kova- ja pehmeäkantisia?
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– Ranskassa on noin 200 000 sokeaa,
mutta niiden lisäksi lähes miljoona ihmistä,
joilla on jonkin asteinen näkövamma tai -on
gelma. Myös ikääntyvä lukijakunta haluaa
hypistellä paperikirjaa, jonka lukemiseen ei
tarvitse suurennuslasia, kertoo maan ensim
mäisen näkövammaisten kirjakaupan perus
tanut Agnès Binsztok.

4/2021

Pantheonin kupeeseen alkuvuodesta
avattu kirjakauppa palvelee myös esimer
kiksi aivoverenvuodon seurauksena näkö
ongelmista kärsiviä potilaita. Liikkeen nimi
on Les Grandes Caractères, mikä tarkoittaa
suomeksi isoa tekstikokoa.
– Olemme testanneet tekstin luettavuut
ta ja päätyneet tiettyihin helposti luettaviin
kirjasintyyppeihin ja 16–20 pisteen teksti
kokoon. Lisäksi rivien välejä on venytetty
ja kontrasti kirjainten ja valkoisen paperin
välillä on mahdollisimman suuri, Binsztok
kertoo.
Sivut lisääntyvät, hinta kasvaa
Hyllystä löytyvät 600 eri nidettä ovat kus
tantamojen normaalivalikoimasta seulottu
ja teoksia, joista painetaan näkövammaisille
oma isotekstinen versio. Koska kirjan sivut
lisääntyvät, esimerkiksi 21 euron pokkarin
hinnaksi tulee 44 euroa. Ohuemmille alle
kympillä myydyille kirjoille tulee hintaa vas
taavasti 22 euroa.
Kirjojen lisäksi liikkeessä myydään myös
näkövammaisille lukijoille sopivia lukulamp
puja ja suurennuslaseja. Isotekstisiä kirjoja
käytetään myös kuntoutuskirjoina esimer
kiksi juuri aivoverenvuodon saaneilla po
tilailla, joiden silmän motoriikka tarvitsee
harjaannusta.
– Kutakin kirjaa myydään keskimäärin
500–600 kappaletta ja tuhannen kappaleen
myyntiä voidaan jo kutsua bestselleriksi, Ag
nès Binsztok kertoo.
Hän on paitsi kirjakauppias, samalla myös
kahden näkövammaisille suunnatun kustan
tamon A vue d’œil ja Voir de près johtaja.
Vaikka äänikirjojen suosio kasvaa älypu
helinten yleistyessä, puolet niistä myydään
edelleen CD-muodossa. Toinen ranskalainen
erikoisuus on se, että äänikirjojen suosion
kasvu ei näy paperikirjojen myynnin vähen
tymisenä vaan pikemminkin päinvastoin.
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Kirjakaupan ikkuna.

Kirjakaupan valikoimaa.
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Kisapappi
Olli-Pekka
Silfverhuth:

Tarjolla,
mutta ei
tyrkyllä
TEK STI JA KUVA

Markku Möttönen

T

okion paralympialaiset järjestetään
elo-syyskuun vaihteessa. Kisoissa urhei
lijoiden tukena ovat valmentajat, huoltajat,
joukkueenjohto ja lääkäri. Joukkueeseen
kuuluu myös kisapappi, Pirkkalan seurakun
nan kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.
Tapaan Olli-Pekka Silfverhuthin touko
kuisena maanantaina, kun Tokion paralym
pialaisten avajaisiin on 99 päivää. Haastat
telupaikka on Pirkkalan vanha kirkko, joka
täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja valmis
tautuu kesällä pidettäviin juhlallisuuksiin.
Olympiajoukkueen kisapappitoiminta
alkoi 1972. Ensimmäisenä kisapappina vuo
teen 2003 saakka toimi viime huhtikuussa
edesmennyt Göran Hellberg. Paralympia
laisissa kisapappi oli ensimmäistä kertaa
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mukana Atlantassa 1996. Olli-Pekka Silfver
huth on toiminut paralympiajoukkueen ki
sapappina Ateenan paralympialaisista 2004
lähtien.
– Kirkko uudelleenorganisoi kisapappitoi
mintaa ja samassa yhteydessä todettiin, että
toiminta on tärkeää myös vammaisurheilus
sa. Minua kysyttiin mukaan urheilutaustani
ja nuorisopappina urheiluväen kanssa teke
mäni yhteistyön vuoksi.
Paralympiaurheilijat ja koko paralympia
perhe ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön.
Silfverhuth on kiitollinen työnantajilleen,
jotka ovat mahdollistaneet aikataulullisesti
hänen toimimisensa kisapappina ja urheilu
väelle nauttimastaan luottamuksesta.
Kisapappitoiminta käynnistyi aikanaan
käytännön tarpeista. Göran Hellberg oli me
rimiespappi ja purjehtija, hänen tehtävänään
oli erityisesti auttaa Suomen purjehdusjouk
kuetta Kielissä 1972. Tänä päivänä kisapapin
tehtävä on monipuolinen.
– Olen joukkueessa urheilijoita, valmenta
jia ja muuta joukkuetta varten. Ihmisenä ja
kuuntelijana erityisenä tehtävänäni on suori
tuskeskeisessä tilanteessa luoda työlläni, ole
misellani ja persoonallani suoritusvapaata
aluetta. Olen paikalla ihmisenä ihmiselle ja
raivaan tilaa sellaiselle olemiselle, jossa voi
daan keskittyä muuhunkin tekemiseen kuin
kilpailusuoritukseen.
Kisojen aikana työpäivät ovat pitkiä eikä
kahta samanlaista työpäivää ole. Olli-Pekan
asemapaikka on kisakylä, jossa suorituksiin
valmistaudutaan ja jossa niitä käydään lävit
se kisan jälkeen. Kisapappi vastaa joukkueen
yhteisistä tiloista ja toimistosta, mutta ehtii
seurata myös urheilijoiden harjoituksia ja
suorituksia kilpailupaikoilla.
– Urheilijat ovat ottaneet kisapapin hyvin
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vastaan. Joillakin on enemmän asiaa kisapa
pille kuin toisilla. Urheilijoiden kanssa kes
kustellaan monenlaisista asioista. Kaikki, mi
kä elämässä on läsnä, kulkee mukana myös
kisareissulla.
Hengellisyys näkyy yhtä paljon tai yhtä
vähän kuin muutenkin elämässä. Joukkue
tietää, että kaikista muista tehtävistä huoli
matta Olli-Pekka on paikalla pappina. Papin
persoonassa hengellisyys on läsnä ja välillä
käydään keskusteluja, joissa liikutaan vah
vastikin hengellisissä teemoissa.
– Elän joukkueen arkea ja aistin ja luen ti
lannetta. Olen aina valmis hartaushetkeen,
jos sitä toivotaan.
Parhaan palautteen Silfverhuth on saanut
joukkueen jäseneltä, joka kisoihin lähdettä
essä ihmetteli, miksi joukkueessa pitää olla
kisapappi.
– Kotimatkalla samainen henkilö totesi,
että alkuihmettelystään huolimatta nyt hän
ymmärtää.
Tokion paralympialaisiin on valmistaudut
tu poikkeuksellisissa olosuhteissa. Silfver
huth toivoo ja odottaa, että kisat pystytään
järjestämään turvallisesti. Joukkueen kanssa
on järjestetty yhteistapaamisia ja urheilijoi
den fokus on kaikesta epävarmuudesta huo
limatta ollut siellä, missä sen pitää ollakin.
– Kisapapin tehtävänä ei ole asettaa ur
heilijoille menestystavoitteita. Toivon koko
joukkueelle myönteisiä onnistumisen koke
muksia ja menestystä. Lupaan joukkueelle
olevani tarjolla, mutta en tyrkyllä, Silfver
huth toteaa. 					
Voit kuunnella tämän jutun pidempänä
ääniversiona osoitteesta soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/paralympialaistenkisapappi
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Sokeus toisten silmin
Kuinka purkaa silmäkeskeisen
kulttuurin tuottamat sokeuden
kuvaukset?
Nina Sääskilahti
M. Leona Godin

TEKSTI
KUVA

T

uore kirja romuttaa näkövammaisuu
teen liitettyjä uskomuksia ja näyttää,
kuinka sitkeitä sokeuden kulttuuriset esitys
tavat ovat. Taiteessa ja populaarikulttuurissa
kierrätetään samoja käsityksiä vuosikym
menestä toiseen, eikä niillä useinkaan ole
kovinkaan paljon tekemistä sokeiden omien
kokemusten kanssa.
Yhdysvaltalainen M. Leona Godin julkaisi
kesäkuun alussa Pantheon Booksin kustan
tamana näkövammaisuuden kulttuurihisto
riaa syväluotaavan teoksen There Plant Eyes.
A Personal and Cultural History of Blindness.
Teos perustuu osittain kolumnistina, toimit
tajana, luennoitsijana ja näyttelijänä työs
kentelevän M. Leona Godinin väitöskirjaan.
There Plant Eyes on yleistajuinen teos,
joka käsittelee länsimaisen kirjallisuuden,
filosofian, tieteen ja populaarikulttuurin
tuottamia sokeuden esitystapoja. Kirja läh
tee liikkeelle Homeroksesta ja sokeista nä
kijöistä, ennustajista, ja päätyy lopulta muun
muassa sokeaan Marvel-sarjakuvasankariin
Daredeviliin.
Laajan teoksen sisällä käsitellään myös
näkemisen teknologista historiaa, kuten te
leskooppien ja mikroskooppien keksimistä
1600-luvulla ja näkövammaisten käyttämien
apuvälineiden, kuten pistekirjoituksen keksi
mistä.
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Näkövammaisuuden
luotaus sisältä päin
There Plant Eyes ei ole kuitenkaan ulkokoh
taisesti kerrottu tarina näkövammaisuudesta
ja sen historiasta. Päin vastoin, teos luotaa
näkövammaisuutta sisältä päin. Näkemi
seen ja sokeuteen liittyvien ulottuvuuksien
kulttuurista merkityksellistymistä käsitellään
teoksen tekijän omia kokemuksia esille tuo
den.
Erityisen merkittävän There Plant Eyes
-teoksesta tekeekin juuri se, että se on nä
kövammaisen henkilön kirjoittama. Yksi
M. Leona Godinin johtoajatuksista on, että
sokeudesta on oltu kiinnostuneita pikem
minkin ajatuksen tasolla kuin sokeiden to
dellisena kokemuksena. Esimerkiksi Helen
Kelleristä on kerrottu loputtomasti kohot
tavia tarinoita, jotka kulminoituvat vaikeuk
sien voittamiseen. Kellerin tarina päätetään
useimmiten lapsuusvuosiin, eivätkä hänen
pitkän ja vaiherikkaan elämänsä myöhem
mät vaiheet ole herättäneet samalla tavalla
kiinnostusta.
Haastattelin kirjan tekijää M. Leona Godi
nia hetkellä, jolloin hän oli juuri saanut pää
tökseen teoksensa lukemisen äänikirjaksi.
Minua kiinnostaa, miksi Leona halusi itse
lukea kirjansa äänikirjaksi ja millainen työvai
he se oli.
– Vaikka kirja ei käsittelekään minua, se
on kerrottu hyvin omaäänisesti ja sisältää
paljon omakohtaisia kokemuksia. Oman
kirjan lukijana toimiminen on kirjailijoiden
keskuudessa juuri nyt hyvin suosittua. Sokea
ystäväni julkaisee piakkoin muistelmansa ja
olisi myös halunnut lukea kirjan äänikirjak
si. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista, joten
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M. Leona Godin.

olen hyvin iloinen, että oma kustantajani,
jolle kerroin kykeneväni työhön, suostui. Lu
ku-urakka ei ollut helppo, mutta sen myötä
kehittyi tekniikka, jossa ääneen luettavaa
tekstiä hidastamalla ja hidastettua tekstiä
kuuntelemalla ääneen lukeminen sujui lop
pua kohden koko ajan sujuvammin ja sekä
kustantamon tekninen henkilökunta että
minä opimme paljon.
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There Plant Eyes -teoksen kaltaisen syvälle
kulttuuriin, kirjallisuuteen, historiaan ja nyky
hetkeen porautuvan teoksen kirjoittaminen
ei sekään ole mikään kevyt tehtävä. Kuinka
teos sai alkunsa?
– Teoksen alkujuuret löytyvät yliopis
to-opintojeni ensimmäisistä kirjailija John
Miltonia käsittelevistä kursseista. Sen myötä
kiinnostuin sokeuden, kaunokirjallisuuden ja
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filosofian yhteyksistä ja erityisesti sokeuden
kulttuurisista esityksistä. Teoksessani kriti
soin sokeisiin liitettyjä uskomuksia, joiden
mukaan sokeilla on erilaisia yliluonnollisia
supervoimia. Käsittelen myös aukipurkamat
tomia sokeuteen liittyviä puhetapoja, joissa
sokeus liitetään viattomuuteen tai harhai
suuteen. On tavanomaista puhua vaikkapa
sokeasta uskosta. Nämä puhetavat tekevät
sokeana elämisestä näköaistikeskeisessä yh
teiskunnassa erityisen haastavaa.
Sokeita näkijöitä ja muita
yliluonnollisia olioita
Monet sokeuteen liittyvät kulttuuriset kuvat
ovat vakiintuneet kaunokirjallisuudessa. Mil
lainen kirjallisuudessa luotu sokeuden kult
tuurinen esitys sitten on?
– Homeroksesta lähtien sokeuteen liite
tään ennustamisen lahja tai runoilemisen
taito. Sokea näkijä elää myöhemmässä kir
jallisuudessa henkilöhahmona, jonka kautta
yhteiskunnan keinotekoiset ja harhaiset il
luusiot paljastetaan, kun sokea näkee asioi
den todellisen luonteen. Sokeat esitetään
samalla kuitenkin myös avuttomina. Hyvä
esimerkki tästä on Kuningas Learin Glouces
ter, jonka täytyy ensin kirjaimellisesti me
nettää silmämunansa ennen kuin kykenee
näkemään todellisuuden sellaisena kuin se
on. Samalla Gloucester kuitenkin myös itse
muuttuu herkkäuskoiseksi ja helposti narrat
tavaksi henkilöksi, joka ei pysty luottamaan
muiden aistiensa kautta saatavaan tietoon.
Sokeuden kuvaukset ovat pääosin muiden
kuin sokeiden kirjailijoiden, elokuvantekijöi
den ja taiteilijoiden luomia, mikä näkyy siinä,
millaisiksi sokeat kuvataan.
Mitä sitten pitäisi tehdä toisin?
– Toivoisin näkevien kirjailijoiden hetkiseksi
luopuvan sokeiden henkilöhahmojen luomi
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sesta, jotta sokeat kirjailijat, elokuvantekijät
ja journalistit saisivat tilaisuuden tuottaa ti
lalle sokeiden omiin kokemuksiin pikemmin
kin kuin oletuksiin pohjautuvia sokeuden
kuvauksia. Niin kauan kuin nykyisenkaltaiset
stereotypiat ovat yleisiä, sokeiden on vaikea
rakentaa positiivista itseidentiteettiä samaan
tapaan kuin muut marginalisoidut ryhmät
ovat tehneet. Lukiessani sadan viime vuo
den aikana julkaistuja sokeiden muistelmia
oli hämmentävää huomata, kuinka sokeu
teen liittyvä stigma on ollut sokeille suurem
pi ylitettävä haaste kuin sokeus itsessään.
Entä mitä Leona toivoisi saavuttavansa
kirjansa kautta ja mitkä ovat hänen tulevai
suutta koskevia unelmiaan?
– Toivoisin kirjani edistävän näköaistikes
keisyyden purkautumista. Sokeille ja näkö
vammaisille tulisi avata lisää väyliä taiteen
ja kulttuurin tekemiseen. Niin kauan kuin
lähinnä vain näkevät ovat kirjoittamassa so
keiden henkilöhahmojen kuvauksia kauno
kirjallisuuteen, elokuviin ja lehtiartikkeleihin,
näkövammaiset joutuvat taistelemaan ste
reotypioita ja stigmoja vastaan. Yhtä lailla
kuin näkevänäkin, myös sokeana olemisen
tapoja on hyvin monenlaisia. Sokeita vain
on lukumääräisesti vähemmän. Toivoisin
tulevaisuudessa sokeiden työskentelevän
yhdessä näkevien kanssa niin taiteen kuin
tieteenkin ja muiden ammattialojen kentillä.
Kyseessä on molemminpuolinen oppimis
prosessi. Tulevaisuudessa toivon saavani
valmiiksi keskeneräisen romaanikäsikirjoi
tukseni. Minulla on myös idea siitä, millaisen
näyttämöversion voisin tehdä There Plant
Eyes -teoksesta. Lisäksi toivon saavani py
syvän rahoituksen toimittamalleni lehdelle
Aromatica Poetica. 				
M. Leona Godin: There Plant Eyes. A Personal
and Cultural History of Blindness. Pantheon
Books, 2021.
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Vieraileva kolumnisti

Nautitaan luonnosta
TEKSTI

Heidi Koivunen

L

uonto on ollut minulle merkitykselli
nen lapsuudesta lähtien. Olen kulkenut
metsissä äidin mukana marjassa ja sienessä.
Keväisin haettiin maljakkoon kedon kukkia
ja juhannuksena porraspäähän koivun oksia.
Valitettavasti luonnon antimien kerääminen
itsenäisesti sokeana on kovin hidasta ja nä
kevän apu on miltei välttämätöntä.
Luonnossa liikkumisesta on sittemmin tul
lut minulle tärkeä harrastus. Mieli halajaa jat
kuvasti uusille retkille kokemaan ja aistimaan
luontoa. Kyselenkin aktiivisesti ystäviäni
kanssani retkeilemään. Vieraissa paikoissa
koen turvallisemmaksi liikkua näkevän seu
rassa, joka varmistaa reitillä pysymisen ja
turvallisen etenemisen, vaikka minulla opas
koira onkin.
Minusta on kiehtovaa kulkea monenlai
sissa ympäristöissä. Kiviset ja juurakkoiset
polut hidastavat matkavauhtia ja välillä saa
todella hakea tasapainoa pystyssä pysyäk
seen. Vaellussauvoista on iso apu hankalassa
maastossa. On upea tunne, kun juurakosta
tai kivikosta selviää ehjin jaloin. Esimerkiksi
Pienellä karhunkierroksella ei montaa sataa
metriä ole, missä ei olisi tasoeroja epämää
räisine portaineen, juurineen ja kivineen.
Liian usein kohtaa luuloja siitä, miten
sokea ei pysty liikkumaan epätasaisessa
maastossa. Joskus epäillään myös luontoko
kemuksen jäävän ohueksi, kun ei näe mai
semia. Olen alkanut julkaista Heidin käden
jälki -YouTube-kanavallani videoita retkiltä
poistaakseni ennakkoluuloja ja tuodakseni
esille, miten sokeana voi nauttia luonnosta
ja millaisissa maastoissa voi selviytyä.
Retkillä on myös mukava pysähtyä kuun
telemaan ja tuoksuttelemaan luontoa. Men
neinä viikkoina olemme saaneet nauttia
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upeista lintukonserteista: mustarastaan tum
ma huilu, peipon liverrys, pajulinnun säkeet
ja monet muut siivekkäät ovat ilahduttaneet
laulullaan. Olen muutaman vuoden sisällä
tallentanut retkilläni noin sadan eri linnun
äänet.
Kevään ja alkukesän retkillä upean lintu
konsertin lisäksi tuoksut huumaavat. Aa
muöinen kasteen voimistama koivu ja kielo
ovat lempituoksujani. Tuoksut kertovat pal
jon, millaisessa ympäristössä kuljetaan. Esi
merkiksi kuivassa mäntykankaassa on aivan
erilainen tuoksu kuin suoalueella.
Luontoon pääseminen ei näkövammaisille
ole aina itsestäänselvyys. Usein puuttuu ka
veri, jonka kanssa lähteä retkeilemään. Olen
kipuillut tämän asian kanssa vuosien aikana.
Perustin Facebookiin ryhmän, jonka nimi on
Näkövammaisten ja näkevien luontoretkei
lijöiden kohtaamispaikka. Toivon, että nä
kövammaiset voisivat löytää retkikavereita
ryhmän kautta. Unelmani on, että kaikki ha
lukkaat pääsisivät luontoon juuri niin paljon,
kuin intoa riittää. 				
Heidi Koivunen on hieroja- ja käsityöyrittäjä,
jolle sokeus on joskus hidaste, mutta harvoin
este.
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ILMO ITUK SET
Kokoukset
Pohjois-Kymen
Näkövammaisten
kevätkokous pidetään
syyskuussa
Pohjois-Kymen Näkövammai
set ry:n koronarajoitusten
vuoksi siirtynyt sääntömää
räinen kevätkokous 2021 pi
detään keskiviikkona 1.9.2021
klo 13 osoitteessa Salpausse
länkatu 30, 45100 Kouvola.
Käynti sisäpihan puolelta.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat sekä sään
tömuutos koskien hallituksen
jäsenten lukumäärää.
Pyydämme, että osallistujat
ilmoittavat ennakkoon osal
listumisestaan toimistolle
perjantaihin 27.8.2021 klo 13
mennessä kokousjärjestelyi
den vuoksi. Hallitus toivottaa
jäsenet tervetulleiksi kokouk
seen.
Hallitus

Kurssit – leirit
Näkövammaisten
hengellinen leiri ma 26.7. –
pe 30.7.2021
Paikka: Evankelistakoti Vilp
pulassa os. Ajosharjuntie 59,
järven rannalla. Leirin ohjel
massa Jori Asikaisen pitämää
raamattuopetusta, yhdessä
oloa, musiikkia, saunomista
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ja ulkoilua.
Leirimaksu näkövammaisil
ta 120 e ja oppailta 100 e.
Myös mahdollisuus omakus
tanteisiin käsi- ja jalkahoitoi
hin sekä hierontaan.
Ilmoittautumiset suoraan
Evankelistakodille puh. 050
525 4130 ma 12.7.2021 men
nessä.
Kerrothan ilmoittautuessa
si ruokavaliostasi ja varatta
vista hoidoista sekä siitä, mis
sä muodossa haluat leirikir
jeen - mustavalkeana, sähköi
senä vai pistekirjoituksella?
Mikäli leiri joudutaan korona
pandemian takia peruutta
maan, ilmoitamme siitä hen
kilökohtaisesti ilmoittautu
neille.
Leiristä antaa lisätietoja Sa
ri Karjalainen p. 041 4351114.
Lämpimästi tervetuloa viet
tämään kesäisiä päiviä luon
non rauhassa ja hyvässä seu
rassa!
Leirin järjestää Hyvä Sano
ma ry:n näkövammaistyö ja
Evankelistakoti.

My ydään - ostetaan
Myydään vähän ajettu
Crescent-merkkinen
tandempyörä
Pyörä on 70-luvun lopulta,
vähän ajettu, luonnollista ku
lumaa kuitenkin näkyy. Uusit
tu mm. vaihteet, nyt Shima
no 7v-kahvavaihde. rantala.

mm@gmail.com p. 040 715
4060.
Myydään lukutelevisio
Myydään vähän käytetty,
uutta vastaava Merlin HD ult
ra 20” -lukutelevisio korkeus
säädettävällä ja liikuteltaval
la alustalla. Laite on Helsin
gissä.
Tiedustelut p. 040 326 4311.
Lahjoitetaan ViewSonicnäyttö
Turussa ViewSonic-näyttö tie
tokoneeseen liitettäväksi.
Tuumista en tiedä, ulkomitat
48 x 35 cm + jalustan kor
keus. Huom: liitetään VGA-liit
timellä, siis hieman vanhan
aikainen. Toimiva. Yhteys
puh. 040 745 3222.
Myydään puhuva
rannekello
Myydään 5 kk käytössä ollut
suomea puhuva Diana talks
-selkeänäyttöinen rannekel
lo. Ilmoittaa napista painaen
päivän ja kellonajan. Hinta 40
euroa. Puh. 0400 645 815.

Uudet kirjat
Aino Marjatta Kallio on
julkaissut kirjan ”Suvesta
suveen,
Runosiskosten vuosi”
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ILMO ITUK SET
Kirjassa kuvataan maalaiselä
mää 1950-luvulla.
Kerronnan ohessa tekijän
runoja sekä valokuvia, jotka
ovat Eila ja Mari Nurmen kä
sialaa, lähinnä luontokuvia.
Kirjan hinta on 20 euroa +
postimaksu 7 e.
Tilaukset sähköpostiin:
ainomarjatta.kallio@gmail.
com

Airut 5
ilmestyy 8.9.2021
Airuen toimitus
toivottaa lukijoille
ihanaa kesää!

Oletko jo tutustunut
Airuen verkkolehteen
osoitteessa
www.airutlehti.fi?

Aineiston aikataulu
Airut 5/2021 ilmes
t y y 8.9. Ilmoituk set
18 . 8 . 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.

K U VA: A L E X A N D E R R AT H S / S H U T T E R S TO CK .CO M
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Takakansi

Jalkapalloleirille elokuussa!
Aisti Sport ja Old Power ry järjestävät
näkövammaisjalkapalloleirin urheiluopisto
Kisakeskuksessa Raaseporissa 6.–8.8.2021.
Leiri on suunnattu kaikenikäisille näkövammais
jalkapallosta kiinnostuneille. Leirillä harjoitellaan
jalkapallon B1-versiota, jossa silmät peitetään.
Leirille voi osallistua näkövammasta, näkövam
mattomuudesta tai taitotasosta riippumatta.
Leirille voivat osallistua myös henkilöt, jotka
ovat kiinnostuneet toimimaan huoltajana, val
mentajana, tuomarina tai lajin ominaisuuksien
mukaisena näkevänä maalivahtina. Toteutuk
sessa kunnioitetaan koronavirustilanteesta joh
tuvia viranomaisten suosituksia ja rajoituksia.
Lue lisää näkövammaisjalkapallosta osoitteis
ta www.aistisport.com ja blindfootball.sport/
about-football/overview.
Viikonlopun hinta-arvio on 100 e alle 16-vuo
tiailta ja 125 e aikuisilta. Hinnat ovat arvioita ja
pienet muutokset ovat mahdollisia. Lapsen hin
taan sisältyy oma vanhempi tai avustaja. Osal
listumismaksu kattaa majoituksen, ruokailut,
ohjelman ja valmennuksen sekä mahdolliset
lainavarusteet. Varusteiksi riittävät ulkoliikun
tavaatteet ja -kengät, mutta suosittelemme
matalapohjaisia kenkiä. Nappulakengät ovat
kielletyt. Lisäksi lajissa käytetään silmäsuojia se
kä sääri- ja polvisuojia. Suojat voi lainata järjes
täjältä tai tuoda omasta takaa. Tarjoamme kul
jetuksen sitä tarvitseville Helsingistä tai Karjaan
juna-asemalta.
Ilmoittautumiset on 27.6. mennessä sähkö
postitse: nvjalkapallo@gmail.com. Kerro seuraa
vat asiat:
- osallistujan yhteystiedot (nimi, syntymäaika,
puhelinnumero ja sähköposti), alaikäisen osallis
tujan huoltajan yhteystiedot
- lyhyt kuvaus osallistujan näkötilanteesta ja
onko hänellä aiempaa kokemusta jalkapallosta

K U VAT: A K S E L I M A K KO N E N

- maininta mahdollisen avustajan tai vanhem
man mukanaolosta
- mahdollinen tarve lainavarusteille
- tieto erityisruokavalioista
- kuljetuksen tarve Kisakeskukseen ja mistä
nousisit kyytiin (Helsinki vai Karjaa)
Suosittelemme liikunnallisen leiritoiminnan
kattavaa tapaturmavakuutusta leirin ajaksi. Au
tamme mielellämme oikeanlaisen vakuutuksen
löytämiseksi, joten mainitse asiasta ilmoittautu
misesi yhteydessä. Leirille ohjaajaksi tai avusta
jaksi saapuville on valmiina vakuutus järjestäjän
puolesta.
Tiedustele lisää: Susanna Halme (Old Power),
040 842 8413, Akseli Makkonen (Aisti Sport), 050
363 4529, nvjalkapallo@gmail.com
Potkaistaan näkövammaisjalkapallotoiminta
käyntiin Suomessa ja tehdään yhdessä jalka
pallon harrastamisesta mahdollista myös näkö
vammaisille! #jalkapalloajokaiselle

