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T E K S T I  Maija Borén, Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen hankepäällikkö, Aspa-säätiö

Pääkirjoitus

Marraskuista seksisäätä 
Suomessa vuodenajat vaikuttavat paitsi 

ulkolämpötilaan myös odotuksiin ihmis
ten seksuaalisesta aktiivisuudesta. Tiedätte
hän alkavan talven hämärän hyssyn, jolloin 
kääriydytään sylitysten läheisen kanssa soh
vannurkkaan? Sitä seuraa pariutumiskihinää 
aiheuttava kevät, kesän seksihelteistä nyt 
puhumattakaan! Kunnioittava puhe seksu
aalisuudesta onkin terveyttä ja hyvinvointia 
lisäävä teko, jota voi harjoitella vaikka joka 
päivä sadekuuroveikkausten ohella.  

Seksuaalisuus on osa identiteettiä, jo
ka kertoo esimerkiksi siitä, mikä itselle on 
tärkeää elämässä ja ihmissuhteissa, millai
nen kosketus tuottaa itselle mielihyvää. 
Jokainen meistä kantaa kehossaan omaa 
seksuaalisuuden elämänkaarta, joka alkaa 
kehittyä lapsuudenperheessä saadusta vuo
rovaikutuksen ja kosketuksen mallista. Sek
suaalisuuden elämänkaaressa on tallessa 
niin vahvistavat kokemukset kuin kipeät ja 
jännittävätkin. Seksuaalisuus muuttuu koko 

ihmiselon ajan ja saattaa löytää aivan uu
denlaisiakin ilmenemisen tapoja.

Aspasäätiön Voimaa seksuaalisuudesta 
hanke on tehnyt lähes neljän vuoden ajan 
työtä vahvistaakseen muun muassa eri ta
voin vammaisten henkilöiden valmiuksia 
ilmaista seksuaalisuuteen liittyviä toiveitaan 
ja tarpeitaan. Hankkeen keskeinen sanoma 
on muistuttaa, että seksuaalisuus ja seksuaa
lioikeudet kuuluvat jokaiselle! 

Toivonkin, että tänä vuonna marraskuu 
tarjoaa tilaisuuden pysähtyä omien toivei
den äärelle ja määritellä itse oman seksu
aalisuuden sääkartan. Kun tunnistaa tun
netarpeitaan tai kosketuksen toiveitaan, 
on helpompi kertoa niistä ystävälleen tai 
kumppanilleen. Läheisille sanoitetut toiveet 
ja luvan pyytäminen kosketukselle ovat kuin 
valopilkkuja talvisen pimeyden keskellä. Ne 
viestivät: minä tunnen ja koen, kosketetaan 
toisemme näkyväksi!        
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PÄ I V YR I
loka-marraskuu

Tekojen tiistai

30.11. 

Tulostin sinulle tällaisen nivaskan 
materiaaleja, jotka näin ensikäynnillä 
odottajille yleensä jaetaan… totesi 

neuvolan terveydenhoitaja heinäkuus
sa 2020. Olin jo aiemmin heinäkuussa 

neuvolaan soittaessani kertonut oleva
ni heikkonäköinen ja etten näe lukea 

paperista.

Hilma Oksanen,  
Näkemättä kaunis 30.9.

Kiikarissa
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Korjattu 1.11.2021 Tekojen tiistain päivämäärä: 
oikea päivämäärä on 30.11., ei 15.11. 

LEFFANÄYTÖKSIÄ JA KESKUSTELUTILAISUUS SOKEIDEN VIIKOLLA

Näkövammaisten liitto, Specsavers ja näkö
vammaisyhdistykset järjestävät Sokeiden 
viikolla 7.–14.11. Sokea mies joka ei halunnut 
nähdä Titanicia elokuvakiertueen kymme
nellä FinnKinopaikkakunnalla. Näytökset 
on tarkoitettu näkövammaisille ihmisille ja 
heidän läheisilleen. 

8.11. klo 13.00–14.30 Iiriskeskuksen Brail
lesalissa ja nettiradiossa kuullaan elokuvan 
ohjaajaa ja käsikirjoittajaa Teemu Nikkiä ja 

tuottaja Jani Pösöä. Pääosan esittäjä Petri 
Poikolainen on läsnä etäyhteydellä. Voit 
lähettää heille kysymyksiä lähetyksen aika
na tai etukäteen osoitteeseen marika.ma
kinen@nkl.fi tai markku.mottonen@nkl.fi. 
Tilaisuus tallennetaan.

Lisätietoa Sokeiden viikosta, elokuvakier
tueesta ja keskustelutilaisuuden osallistu
mislinkki löytyvät osoitteesta www.nkl.fi/fi/
tapahtuma/sokeidenviikko
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SOKEIDEN OSUUS 
NÄKÖVAMMAISISTA VÄHENEE 
Uusista näkövammaisista suuri enemmistö, 75 
prosenttia on heikkonäköisiä ja sokeiden osuus 
näkövammaisista laskee, kertoo tuore Näkövam
marekisterin vuosikirja 2020. 

Koska väestön elinajanodote nousee ja nä
kövammaa aiheuttavat sairaudet aktivoituvat 
ikääntymisen myötä, uusien näkövammaisten 
keskiikä kasvaa vuosi vuodelta. Nyt keskimää
räinen näkövammautumisikä on 84 vuotta.

Näkövammarekisterin vuosikirja on julkaistu 
suomeksi ja englanniksi. Suomen kielellä se löy
tyy osoitteesta www.nkl.fi. Ensimmäistä kertaa 
vuosikirjan voi myös kuunnella Luetuspalvelus
ta.

Näkövammarekisteri on Terveyden ja hyvin
voinnin laitoksen (THL) vuodesta 1983 toiminut 
valtakunnallinen henkilörekisteri, jonka tekni
nen ylläpitäjä on Näkövammaisten liitto. Näkö
vammaisena rekisteriin ilmoitetaan suomalaiset 
pysyvästi näkövammaiset henkilöt.

VOIMAA SEKSUAALISUUDESTA
Jokainen ihminen on seksuaalinen olento. 
Jokaisella on myös oikeus saada ajankohtais
ta tietoa seksuaalisuuden teemoista kaiken 
ikäisenä ja neuvontaa seksuaaliterveyteen 
liittyvissä asioissa. Kosketus herättää tuntei
ta ja ihmisellä on lupa päättää, miten häntä 
kosketetaan.

Muun muassa näistä viestitään Aspasää
tiön vetämässä Voimaa seksuaalisuudesta 
hankkeessa, johon myös Näkövammaisten 
liitto osallistuu. Kampanjan tavoitteena on 
muistuttaa näkövammaisia henkilöitä seksu
aalioikeuksista ja kannustaa heitä pitämään 
oikeuksistaan kiinni.

Kampanja näkyy muun muassa liiton 

sosiaalisen median kanavissa marraskuun 
ensimmäisellä viikolla. Sitä voi seurata aihe
tunnisteilla #seksuaalioikeudet ja #voimaa
seksuaalisuudesta.
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SAAVUTETTAVUUS EI TAKAA 
HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ
Suurin osa näkövammaisista kokee digipalvelut haas
taviksi käyttää, vaikka ne täyttäisivät saavutettavuus
kriteerit. Tämä ilmeni Eficoden, Annanpuran ja Nä
kövammaisten liiton toteuttamasta näkövammaisille 
suunnatusta saavutettavuuskyselystä, jolla kartoitet
tiin tottumuksia verkkopalveluiden ja niitä varten 
suunniteltujen apuvälineiden käytössä.

Lue lisää osoitteesta www.nkl.fi/fi/tiedotteet. 

HUS LAHJOITTAA 
KOSKETTELUKIRJOJA
HUSin alueen näkö ja monivammaiset vau
vat saavat lahjoituksena kosketeltavan ensi
kirjan.

Näkö ja monivammaisia lapsia syntyy 
Suomessa vuosittain 70–100. Heille soveltu
via ensikirjoja ei ole ollut saatavissa ennen 
IKIOMAensikirjan ilmestymistä. Kirjoja val
mistavat eri puolilla Suomea vapaaehtoiset 
koulutettujen ohjaajien opastuksella. 

IKIOMAkirjan on suunnitellut oululainen 
Vuokko Keränen, joka on vetänyt toimin
taa Oulun NNKY:n vapaaehtoisena vuodesta 
2016 alkaen. Tavoitteena on, että IKIOMA 

KUN SILMÄLASIT EIVÄT RIITÄ
Näkövammaisten liitto julkaisi maailman 
näköpäivänä 14.10. Kun silmälasit eivät riitä 
esitteen ja videon. Niissä kerrotaan palve
luista ja tuista, joihin näkövammaisella ihmi
sellä on oikeus ja jotka parantavat elämän
laatua silloinkin, kun silmäsairauteen ei ole 
varsinaista hoitokeinoa. Näön heikkenemi
sen kanssa ei siis kannata jäädä yksin. Tutus
tu tuoreisiin materiaaleihin: nkl.fi/fi/artikkeli/
kunsilmalasiteivatenaariita

lahjoitetaan jokaiselle Suomessa olevalle ja 
syntyvälle ensikirjaikäiselle näkö ja moni
vammaiselle lapselle.
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Näkövammaisten Kristillinen 
Yhdistys lakkautettiin
Näkövammaisten Kristillinen 
Yhdistys on purettu ja 
toiminta lakkautettu. Syynä 
on jäsenmäärän hiipuminen. 
Yhdistys ehti toimia 74 vuotta. 

T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A  Gwoeii / Shutterstock

A lun perin Suomen sokeain kristillinen 
yhdistys perustettiin elokuussa 1947. 

Sen tarkoituksena oli ”yhdistää näkövam
maisia ja heidän ystäviään hengellisen elä
män herättämiseksi ja syventämiseksi.” Yh
distys järjesti hartaustilaisuuksia ja retkiä, ja 
se oli mukana pohjoismaisessa kristillisessä 
yhteistyössä.

– Suurponnistuksena onnistuimme jär

jestämään 2011 joka toinen vuosi pohjois
maissa kiertävän pohjoismaisen näkövam
maisten kristillisen konferenssin Suomessa, 
toteaa yhdistyksen viimeisimmässä hallituk
sessa varapuheenjohtajana istunut Jarkko 
Setälä.

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 
128 jäsentä, joukossa sekä näkeviä että nä
kövammaisia.

– Kristillisen yhdistyksen purkautumisen 
syy oli, että toiminnalle ei vain enää löytynyt 
kiinnostuneita jatkajia. Kristillinen hengelli
nen työ on aika paljon siirtynyt seurakuntiin 
sekä valtionkirkkojen että vapaiden suunti
en, Setälä kertoo.

Yhdistyksen varat on siirretty Hyvä Sa
noma nimiselle yhdistykselle lähinnä nä
kövammaisille suunnattuun julkaisu ja 
leiritoimintaan. Yhdistyksen arkistot tullaan 
kokoamaan Näkövammaismuseoon.    
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Martine Abel-Williamson ja  
opaskoira Greg bussipysäkillä.
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Martine AbelWilliamson:

Maailman näkövammaisilla 
yhteinen horisontti
Maailman sokeiden unionin, WBU:n presidentti Martine 
Abel-Williamson on runsaan 253 miljoonan näkövammaisen 
ihmisen keulakuva 190 maassa. Millainen nainen globaalia 
näkövammaisyhteisöä johtaa? 

T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A T  WBU

M artine Abel-Williamson on iloi
sen yllättynyt, kun pienestä ja 
kaukaisesta Pohjoismaasta ha

lutaan haastatella häntä. WBU:n presidentin 
tehtävässä joutuu monenlaisiin tilanteisiin, 
joten tähänkin haastatteluun vastaus on 
myönteinen.

AbelWilliamson aloitti tehtävässään ke
säkuussa ja hänen kautensa kestää vuoden 
2025 loppuun saakka. Hän on kokenut vam
maisvaikuttaja sekä kotimaassaan Uudes
saSeelannissa että ulkomailla. WBU:n presi
dentin työn ohella hän istuu muun muassa 
vammaisia henkilöitä edustavan ja heidän 
oikeuksiaan YK:n tasolla edistävän Interna
tional Disability Alliancen eli IDA:n ja kan
sainvälisen sokeuden ehkäisemiseen keskit
tyvän organisaation, IAPB:n, hallituksissa.

Kotimaassaan Martine AbelWilliamson on 
UudenSeelannin näkövammaisliiton halli
tuksen jäsen ja työskentelee UudenSee

lannin ihmisoikeuskomission vanhempana 
ihmisoikeusneuvojana. 

Osallisuus keskeinen tienviitta

– WBU:n presidenttinä valvon päämajam
me toimintaa Torontossa. Työhöni kuuluu 
olennaisesti myös organisaatiomme edus
taminen lukuisissa tapahtumissa ja konfe
rensseissa ja sokeuteen liittyvien teemojen 
esiintuominen, AbelWilliamson sanoo.

– Meillä on yhtenäinen ääni ja olemme 
vahva vaikuttaja erilaisissa hankkeissa ja kun 
palveluja, laitteita ja teknologiaa kehitetään. 
Ja tietysti keskeisin tehtävämme on edistää 
ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.

Näkövammaisten ihmisten ongelmat ovat 
hyvin erilaisia hyvinvointivaltioissa ja kehi
tysmaissa. WBU:ssa tämä luo omat haas
teensa. AbelWilliamsonin mukaan järjestön 
strategiassa ja toimintasuunnitelmissa on 



10 6/2021

läpileikkaavana osallisuuden teema, jotta 
kehitysmaissa olevia ihmisiä ei unohdeta. 

– Nimitämme kehitysmaiden edustajia ko
miteoihin ja työryhmiin, jotta he voivat itse 
tuoda esiin tarpeitaan ja tilannettaan omas
sa maassaan.

Työttömyys, digitalisaatio, 
saavutettavuus

UudessaSeelannissa, kuten kaikkialla maa
ilmassa, sokeiden työttömyys on AbelWil
liamssonin mukaan valtava ongelma.

– Edelleen on niin, että noin 65 prosenttia 
työikäisistä sokeista ja heikkonäköisistä ei 
työllisty, vaikka he olisivat päteviä, korkeasti 
koulutettuja ja taitavia. 

Maailmanlaajuinen ongelma on myös di
gitaalisen kuilun kasvaminen eri ihmisryhmi
en välillä.

– Ihmiset on otettava mukaan kehitykseen 
niin, että kaikilla on mahdollisuus hyödyntää 
ja käyttää teknologiaa ja ohjelmistoja koh
tuuhintaan.

Digitalisaatio sinällään luo mahdollisuuk
sia näkövammaisille ihmisille, kunhan tietyis
tä edellytyksistä huolehditaan.

AbelWilliamson muistuttaa, että älytek
nologian käyttö on elintärkeää ja voi muut
taa maailmaa. WBU edistää wifiverkkojen, 
kohtuuhintaisten laitteistojen ja ohjelmis
tojen laajempaa saatavuutta ja erityisesti 
avoimen lähdekoodin ratkaisuja, lobbaa 
näkövammaisten ihmisten osallisuutta ja 
rohkaisee heitä käyttämään uusinta tekno
logiaa. 

– Saavutettavat liikkumiseen ja matkusta
miseen liittyvät sovellukset ja älykaiuttimet 
ihmisten kodeissa ovat esimerkkejä asioista, 
joiden puolesta kampanjoimme aktiivisesti.

AbelWilliamsonia on huolestuttanut CO
VID19pandemian aikana se, että monet so
keat ihmiset ovat joutuneet kamppailemaan 
sosiaalisen eristäytymisen kanssa, ja heidät 

on suljettu pois esimerkiksi tärkeistä terveys
palveluista.

– Vaikka meillä on ollut vähemmän mah
dollisuuksia tavata kasvotusten, kannattaa 
muistaa, että meitä ei murenna etäisyys. Yh
teinen horisontti yhdistää meidät!

Työtä ihmisoikeuksien puolesta

Martine AbelWilliamson työskentelee yh
tenä UudenSeelannin ihmisoikeuskomis
sion johtavista ihmisoikeusneuvojista, jonka 
erikoistumisalue on vammaisten ihmisten 
oikeuksien toteutuminen. Hänen työtehtä
vänsä ovat moninaisia ja liittyvät elämän eri 
osaalueisiin.

Aiheet ovat liittyneet esimerkiksi vam
maisten ihmisten kokemaan väkivaltaan 
ja hyväksikäyttöön, COVID19pandemian 
vaikutuksiin, urheilutapahtumiin ja tiloihin 
pääsemiseen, YK:n ihmisoikeusmekanismien 
riippumattomien seurantaraporttien laa
timiseen, YK:n vammaisyleissopimukseen, 
naisten syrjinnän poistamista koskevaan 
yleissopimukseen ja lapsen oikeuksien yleis
sopimukseen. 

– Yksi suurimmista hankkeistamme tällä 
hetkellä keskittyy vammaisuutta ja vammai
sia ihmisiä   koskevien asenteiden parantami
seen.

Itsenäisen liikkumisen mahdollistajana 
AbelWilliamsonilla on opaskoira, Greg, jär
jestyksessään jo neljäs.

AbelWilliamsonin edellinen kotimaa on 
EteläAfrikka, josta hän muutti UuteenSee
lantiin 1990luvulla ensimmäisen opaskoi
ransa kanssa. 

– Gregin kanssa voin liikkua itsenäisesti ja 
luottavaisin mielin, olipa kyse sitten ystävien 
tapaamisesta, kauppareissusta tai työmat
koista. Greg matkustaa säännöllisesti kans
sani myös lentokoneella, kun työni vuoksi 
joudun matkustamaan.
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Greg on Martine 
Abel-Williamsonin 
neljäs opaskoira.

Edelleen on niin, että 
noin 65 prosenttia 

työikäisistä sokeista 
ja heikkonäköisistä 
ei työllisty, vaikka he 
olisivat päteviä, korkeasti 
koulutettuja ja taitavia.

Rima asetetaan itse

Martine AbelWilliamson on syntynyt Nami
biassa. Hänen yksinhuoltajaäitiään kannus
tettiin aikoinaan muuttamaan EteläAfrik
kaan, kun vasta puolen vuoden ikäinen tytär 
sai näkövammadiagnoosin ja hänet todettiin 
sokeaksi. EteläAfrikassa Martine voisi käydä 
sokeiden koulua, mutta Namibiassa siihen ei 
olisi mahdollisuutta. 

– Niinpä perheeni muutti EteläAfrikkaan. 
Kävin koulut ja menin myöhemmin yliopis
toon opiskelemaan psykologiaa. 90luvulla 
muutimme UuteenSeelantiin, jossa opiske
lin sosiaalipolitiikkaa, kuurojen kulttuuria ja 
johtamista. 

– Olen työskennellyt muun muassa uraoh
jauksen ja neuvonnan parissa, poliittisena 
neuvonantajana ja suunnittelijana. 

Silloin, kun Martine AbelWilliamson ei tee 
työtään, hän lukee mielellään, erityisesti va
kooja ja murhamysteereitä.

– Rakastan myös uimista. Veden läheisyy
dellä on minuun rauhoittava vaikutus. 

Entäpä motto?
– Se on tämä: Älä anna muiden odotusten 

sinusta muodostua esteeksi. Olet itse vas
tuussa siitä, mihin asetat riman.     
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Asiakasmaksulaki muuttui 
Miten käy  
kuljetuspalveluiden 
omavastuulle? 
T E K S T I  Vuokko Jantunen  K U V A  Juha Tuomi

Heinäkuun alussa tuli voimaan uusi asiakasmaksulaki, joka 
muutti kuljetuspalveluiden omavastuiden maksukäytäntöjä 
joissain kunnissa ja kuntayhtymissä.
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Uudessa linjauksessa omavastuiden 
perimisestä taksissa luovuttiin ja nyt 

omavastuut laskutetaan käyttäjiltä jälkikä
teen. 

Monissa kuntayhtymissä laskutukseen siir
tymistä ollaan parhaillaan suunnittelemassa. 
Muutosta maksukäytännöissä on perusteltu 
sillä, että asiakasmaksulakiin lisättiin pykälä, 
jonka mukaan asiakasmaksun periminen 
kuuluu kunnalle eikä kunta voi siirtää palve
luntarjoajalle oikeutta maksun perimiseen. 

Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet 
ovat sosiaalihuollon asiakasmaksuja, joita 
yksityiset palveluntuottajat, kuten kulje
tusyritykset, eivät voi lakimuutoksen myötä 
laskuttaa. 

Imatran askartelukerholaisten joukossa 
uusi käytäntö on aiheuttanut monenlaisia 
tunteita. Toisille uusi käytäntö tuo helpotus
ta ja matkan teko on sujuvampaa, kun mat
kaa ei tarvitse maksaa taksissa. Toisaalta uusi 
käytäntö aiheuttaa myös epävarmuutta ja 
pelkoa sekä lisätyötä laskun tarkistamisessa.

– Omavastuiden suuruus kerralla makset
tuna voi myös yllättää, jos ei ole tullut siihen 
varautuneeksi, Imatralla pohdittiin. 

Tunnelmat jatkosta aiheuttivat pohdintaa, 
kun tätä juttua tehtäessä odoteltiin vielä 
syyskuun omavastuuosuuksien laskuja. 

Eksote eli EteläKarjalan sosiaali ja ter
veyspiiri on saanut kritiikkiä myös muutos
ten tiedottamisesta. Kuljetuspalveluiden 
käyttäjät, jotka eivät seuraa Eksoten verkko
sivuja, saivat tiedon muutoksesta taksinkul
jettajilta sekä oman yhdistyksen viikkotie
dotteesta. 

Raumalla sen sijaan asiakkaille lähetettiin 
kirje muuttuvasta käytännöstä. Tosin kirje 
saavutti heidät pari päivää ennen muutosta, 
eikä asiaa ollut kaikilta osin kerrottu selkeäs
ti. 

Raumalla kuljetuspalveluissa on koettu 
isoja muutoksia viime aikoina.

– Tämäkin muutos kyllä mietityttää, rau
malainen palvelun käyttäjä sanoo. 

Imatralla laskujen maksamisesta keskus
teltiin vilkkaasti. Monella näkövammaisella 
ikääntyneellä ei ole verkkopankkia, vaan he 
maksavat vielä laskunsa pankin tiskillä.

– Palvelumaksut ovat kalliita, joten jos 
matkustaa vain muutaman matkan kaupun
kialueella, palvelumaksu saattaa olla yhtä 
suuri kuin omavastuut, imatralainen kulje
tuspalveluasiakas toteaa.

Voiko pankkien 
palvelumaksuja välttää? 

Yleensä sekä elasku että suoramaksu ovat 
maksuttomia. Jos asiakkaalla on käytös
sään verkkopankki, lasku kannattaa pyytää 
elaskuna. Elaskusopimus tehdään omassa 
verkkopankissa ja se saapuu automaatti
sesti verkkopankkiin, missä sen voi omien 
määritysten mukaisesti maksaa joko auto
maattisesti tai hyväksymisen jälkeen. Laskun 
oikeellisuuden pääsee tarkistamaan verkko
pankissa, jossa siitä on näköisversio.

Toinen vaihtoehto välttää palvelumaksut 
on tehdä suoramaksusopimus. Yleensä suo
ramaksusopimuksen voi tehdä ottamalla yh
teyttä oman pankin asiakaspalveluun. Suo
ramaksu on tarkoitettu toistuvien laskujen 
maksamiseen sellaisille kuluttajille, joilla ei 
ole käytössään verkkopankkia. Kuluttaja an
taa toimeksiannon pankilleen, joka maksaa 
laskut automaattisesti suoramaksuna laskun 
eräpäivänä. Laskuttaja lähettää maksajalle 
esimerkiksi postitse tiedon laskusta, joka 
sisältää tiedon suoramaksusta, ja kopion las
kusta pankkiin sähköisesti osana verkkolas
kuaineistoa.        
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Sokeutta ei voi 
parantaa, mutta arjen 
selviytymistä 
voi tukea
Riitta Mesimäki on 
Annansilmät-lahjoittaja. 
Hän ryhtyi tukemaan 
näkövammaistyötä, koska on 
läheltä seurannut, mitä näön 
menettäminen merkitsee 
arjessa.
T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A  Tiina Lillebergin perhealbumi

– P ikkusiskoni Tiina tuli koulusta 
kotiin ja kertoi, että ei näe oikeal

la silmällään. Hän oli yrittänyt hangata sitä, 
mutta se ei ollut auttanut. Opettajalle Tiina ei 
ollut uskaltanut kertoa mitään, kertoo tampe
relainen Riitta Mesimäki.

Tiina vietiin silmälääkäriin, mutta silmää ei 
voitu enää pelastaa. 

– Vuosi oli 1974 ja Tiina oli vain 10vuotias, 
Riitta Mesimäki muistelee. 

Tapaus järkytti koko perhettä. Silmän sokeu
tumisen syytä yritettiin selvittää ja tapausta käy
tettiin jopa esimerkkinä tuntemattomasta syystä 
johtuneesta näönmenetyksestä silmälääkärien 

Annan silmät -keräys 30 vuotta

Riitta Mesimäki (vas.) pikkusiskonsa 
Tiinan kanssa vuonna 1967. 

Annansilmät-keräys 30 vuotta
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koulutuksessa. Veritulpan mahdollisuutta 
väläyteltiin, mutta sitä pidettiin mahdotto
mana, koska potilas oli vasta lapsi.

Vuonna 2001 silloinen 37vuotias Tiina Lil-
leberg sai infarktin, jonka seurauksena hä
nen vasen silmänsä lähes sokeutui. Nopeasti 
saadun liuotushoidon avulla siitä jäi jäljelle 
noin kolmannes, mutta näönjäänteessäkin 
on sokeita pisteitä. Molempien silmien näön 
heikentyminen tarkoitti näkövammautumis
ta.

Tänä päivänä Tiina on 57vuotias kolmen 
jo aikuisen lapsen äiti ja kahden pienen ty
tön isoäiti EteläPohjanmaalla. Hän on op
pinut elämään heikkonäköisenä ja saanut 
tietoa ja tukea arjessa selviytymiseen Nä
kövammaisten liiton kuntoutuskursseilta 
ja leireiltä sekä omasta näkövammaisten 
alueyhdistyksestä Pohjanmaalla. 

Riitta Mesimäki kertoo siskonsa tarinan, 
koska se on vaikuttanut siihen, että hä
nestä tuli Annansilmätlahjoittaja. Hänen 
lisäkseen lähisuvussa on muitakin näkö
vammaistyölle lahjoittavia.

– Näkövammaisuus on tullut läheisek
si sisareni kautta ja muistan edelleen 
sen kovan huolen, joka siihen liittyi. 
Ymmärrän, miten kokonaisvaltaisesti 
se vaikuttaa elämään ja kaikkeen teke
miseen. Monet sairaudet voidaan pa
rantaa, mutta sokeutta ei. Minulle on 
tärkeää, että pystyn näin auttamaan.

Riitta Mesimäki on huomannut si
sarensa perheen kautta, miten aut
taminen on myös vastavuoroista. 
Jokainen tarvitsee apua joskus ja 
erilaisissa elämäntilanteissa.     

ANNANSILMÄT-
KERÄYKSELLÄ JUHLAVUOSI
Näkövammaisten liiton Annansil
mätkeräys on tänä vuonna jo 30vuo
tias ja yksi maamme pitkäaikaisimmista 
yhtäjaksoisista järjestöjen keräyksistä.

Annansilmäkukasta tuli näkövam
maisten hyväksi tehtävän varainkeräys
työn symboli jo 1970luvulla. Se on 
kulkenut mukana näkövammaistyön 
varainkeruussa, näkövammaisjärjestö
jen logoissa ja näkövammaisten käsi
työtuotteissa.

Annansilmätkeräys on alusta asti 
saanut paikkansa suomalaisten sydä
missä. Sen vakiintui hämmästyttävän 
nopeasti keräykseksi, joka koettiin tär
keänä ja jolle haluttiin lahjoittaa.

– Jo ensimmäinen keräys tuotti lä
hes 751 000 markkaa ja lahjoittajia oli 
15 000, kertoo silloin Näkövammaisten 
liiton tiedotuksessa viestintäpäällikkö
nä työskennellyt Anna-Maija Kurvi-
nen-Tikkanen. 

Lahjoittajille lähetetty Annansil
mätkalenteri osoittautui myös jo alku
ajoista lähtien menestykseksi. 

Annansilmät-lahjoittajat

Näkövammaistyölle lahjoittavat Annan
silmätystävät ovat Näkövammaisten lii
ton työn tärkeitä tukijoita.

Annansilmätlahjoittajaksi voi liittyä 
puhelimitse 09 3960 4545 (ma–pe klo 
9–12) tai Näkövammaisten liiton verkko
sivujen kautta.              
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Ruudunlukuohjelman 
varassa pankkiasioilla
Kaikki pankkiasiat voi hoitaa tietokoneella tai älypuhelimella 
mukavasti kotisohvan nurkasta. Entä onnistuuko niiden 
hoitaminen myös ruudunlukuohjelmalla?

T E K S T I  Virpi Jylhä
K U V A T  Ratta Lapnan / Shutterstock,  
S-Pankki, OP, Nordea

Jotta digitaalisten palveluiden käyttö 
onnistuisi avustavilla teknologioilla, 

toteutuksen pitää  olla saavutettavuusperi
aatteiden mukainen. Ammattimainen saa
vutettavuusarviointi on iso ja paljon aikaa 
vievä työ. Siksi tein tätä artikkelia varten vain 
pienen ”saavutettavuuskopaisun”.

Suomen pankin tilastoissa talletusten pe
rusteella Suomen suurin pankki on OP, toi
seksi suurin on Nordea, kolmas on Danske
bank  ja neljännellä sijalla on SPankki.

Valitsin kokeiluun OP:n, Nordean ja SPan
kin. Danskebank ei vastannut haastattelu
pyyntöön, joten se jäi pois. 

Selaimella käytettäviä verkkopankkeja 
testasin Windowskannettavalla, jossa oli 
NVDAruudunlukuohjelma ja Chromeselain. 
Kirjauduin pankkien verkkopalveluun ja kä
vin katsomassa tilitapahtumia. Applen iPho
neen latasin pankkien mobiilisovellukset. 
Kokeilin miten tilitapahtumien lukeminen 
ja laskun maksaminen viivakoodin skannaa
malla onnistuu VoiceOverruudunlukuohjel
man varassa. 

Kultaa, hopeaa ja pronssia

Rajatussa kokeilussani ensimmäiselle sijal
le tuli OP, toiseksi Nordea ja kolmanneksi 
SPankki.
Mobiilisovellukset toimivat kaikilla kolmella 
pankilla vähintäänkin kohtuullisesti. Selai
milla käytettävissä verkkopankeissa ruu
dunlukuohjelman varassa pärjää, mutta toi
mintojen hahmottaminen sujuu hitaammin. 
Verkkopankeissa on myös enemmän teknisiä 
saavutettavuusongelmia. Tyypillisimmät on
gelmat liittyvät nimettömiin tai englannin
kielisiin käyttöliittymäelementteihin, esimer
kiksi painikkeisiin.  Käytettyihin termeihin 
joutuu totuttelemaan ja termit vaihtelevat 
pankeittain.

Kultasijan napanneen OP:n verkkosivuil
la pärjää NVDA:n varassa melko sujuvasti. 
OPmobiili toimii hyvin VoiceOverilla. So
vellus ansaitsee erityismaininnan hyvin toi
mivasta laskun maksamisesta viivakoodin 
skannaamalla. Kamera kääntyy skannausva
linnan jälkeen valmiiksi vaakaasentoon ja 
ruudunlukuohjelma kertoo sen. Viivakoodin 
lukeminen on helppoa ja nopeaa. Asiakas 
saa ilmoituksen onnistumisesta, jonka jäl
keen tiedot ovat luettavissa näytöltä. Toistin 
testin useita kertoja samalla viivakoodilla ja 
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tekniikalla sain kokeilun toimenpiteet teh
tyä. Verkkopankin näkymät ovat melko 
yksinkertaiset, joten hahmottaminen käy 
varsin sujuvasti. Sovelluksessa esimerkiksi 
ruudunlukuohjelmalle ei aina tule tietoa 
siitä, mikä painike tai välilehti on valittuna. 
Asiakkaan pitää luottaa, että tehty valinta 
onnistui. Koetta tehdessä huomasin myös, 
että "Älykäs käänteinen" värimallilla värien 
tummuuserot jäävät heikoiksi. Laskun viiva
koodin skannaaminen toimii suurin piirtein 
samalla tasolla kuin Nordean toteutuksessa. 
Kameran asento on tosin valmiiksi vaaka
suorassa, mutta VoiceOverin varassa asiasta 
ei saa ilmoitusta. Jatko on monivaiheisempi 
kuin OP:llä tai Nordealla. Kaikki vaiheet pys
tyy käymään läpi ja joillekin asiakkaille mo
nivaiheisuus on hyvä asia.

samassa valaistuksessa. OP toimi aina par
haiten.

Nordean verkkopankissa on hieman 
enemmän saavutettavuusongelmia kuin 
OP:lla, mutta omien tietojen selaaminen 
onnistuu. Nordea Mobile ja tunnuslukuso
vellus toimivat hyvin ruudunlukuohjelmalla. 
Laskun maksaminen viivakoodin skannaa
malla on vaikeampaa kuin OP:llä. Kamera 
ei käänny automaattisesti vaakasuoraan ja 
viivakoodin lukeminen puhelimen molem
missa asennoissa on melko työlästä. Sovellus 
tunnistaa viivakoodin OP:tä huomattavasti 
hitaammin. Kärsivällisesti yrittämällä koodin 
saa skannattua. Tästä eteenpäin laskun mak
saminen sujuu hyvin.

SPankin verkkopankissa ja myös mo
biilisovelluksessa on enemmän teknisiä 
saavutettavuusongelmia. Yritä ja erehdy 
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Saavutettavuus on 
pankeille tärkeää

Kokeilun jälkeen haastattelin pankkien edus
tajia ja kerroin heille tehdyistä havainnoista. 
Yllättävää oli kuulla, ettei asiakaspalautetta 
tule kovinkaan paljon. Haastatellut koros
tivat palautteen tärkeyttä ja toivoivat, että 
huomioita ja kommentteja tulisi enemmän.

– Saavutettavuutta kehittämällä haluam
me palvella paremmin kaikkia asiakkaita, 
OP:n digitaalisten kanavien johtaja Tuomas 
Lappi kertoo. 

– Olemme käyttäneet asiantuntijoita ja 
maallikkotestaajia apunamme. Mukana on 
ollut näkövammaisia, senioriikäisiä ja muita 
niin sanottuihin erityisryhmiin kuuluvia asi
akkaita. 

Keväällä OP on uusinut op.fipalvelun na
vigaation saavutettavammaksi ja seuraavak
si korjataan mobiilisovelluksessa havaittuja 
ongelmia. Termien ymmärrettävyys ja käyt
töliittymän selkeys on myös työlistalla. 

Saavutettavuustyö on OP:ssa kaikkien ke
hitystiimien vastuulla. 

– Tähän työhön tarvitaan kaikki osaajat, 
koodaajat, sisällöntuottajat, ja käyttöliitty
mäsuunnittelijat, Lappi totesi. 

– Tiedämme, että meillä on vielä korjatta
vaa. Toivottavasti näkövammaiset asiakkaat 
jaksavat kertoa meille löytämistään haasteis
ta. 

Nordean käyttökokemusjohtaja Panu Ka-
nervo kertoo, että heillä on saavutettavuus 
mukana koko ajan toimintoja suunnitellessa

– Meillä oli muun muassa mobiilisovelluk
selle omat saavutettavuusmittarit jo ennen 
kuin ne tulivat kansainvälisesti käytettävään 
WCAGsaavutettavuuskriteeristöön.

Nordean tavoite on saada verkkopankista 
ja mobiilisovelluksesta yhtä saavutettavat. 
Tällä hetkellä mobiilisovellus on hieman 
edellä, verkkopankki on ollut käytössä vuo
desta 1996 ja taustalla toimivia tekniikoita 

on vähitellen uusittu. Tietoturvavaatimukset 
aiheuttavat päänvaivaa, kun saavutettavia 
ratkaisuja tehdään.

Nordeallakin tiimit vastaavat oman kehit
tämisalueensa ratkaisujen saavutettavuu
desta.

– Käymme jatkuvaa dialogia erilaisten 
asiakasryhmien kuten esimerkiksi ikäihmis
ten, viittomakielisten ja näkövammaisten 
kanssa, kehitysjohtaja Jonna Pesonen ker
too.

Kanervon mukaan haaste löydettyjen on
gelmien korjaamisessa on käytettyjen järjes
telmien laaja kirjo. 

– Eri ruudunlukuohjelmaselain yhdistel
mät toimivat keskenään eri tavoin. Tämä vai
keuttaa ongelman etsimistä, mutta onneksi 
meillä on ollut mahdollisuus saada apua 
näkövammaisilta käyttäjiltä esimerkiksi Ou
lussa. 

SPankin digitaalisesta kehityksestä vas
taava johtaja Carl-Edvard Holmberg vas
taa haastattelukysymyksiin sähköpostitse. 
Hän kertoo, että saavutettavuuden toteut
taminen on korkealla prioriteetillä kaikissa 
heidän palvelukanavissaan. 

– SPankin verkkopankin ja verkkosivujen 
kehittämisessä saavutettavuus on ollut kes
keinen painopistealue vuosina 2020–2021 ja 
olemme tehneet paljon töitä sen parantami
seksi.

SPankin palveluille on tehty saavutetta
vuuskartoituksia. Havaintojen pohjalta on 
tehty korjauksia esimerkiksi ruudunlukuoh
jelman sekä näppäimistön varassa toimimi
seen ja värikontrasteihin. Lisää parannuksia 
on luvassa loppuvuodesta.

– Haasteellisimpia ovat sellaiset sisällöt, 
jotka lähinnä vain näkövammaiset havait
sevat omilla laitteillaan. Tätä tilannetta py
rimme ratkaisemaan käymällä sivustoja läpi 
näppäimistöllä ja ruudunlukijalla, Holmberg 
sanoo.        
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S-Pankin digitaalisesta kehityksestä 
vastaava Carl-Edvard Holmberg.
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Keskustelukanavilla 
ilmapiiriongelma
Näkövammaisten liitto keräsi kesä–syyskuussa käyttäjien 
kokemuksia näkövammaisten keskustelukanavien 
keskustelukulttuurista. Vastauksia kertyi yhteensä 181.
T E K S T I  Heidi Härmä  K U V A T  Tryam / Shutterstock

K eskustelukanavien tavoite on tarjota 
näkövammaisille ihmisille matalan 

kynnyksen palvelu, jossa voi käydä moniää
nistä keskustelua turvallisessa ilmapiirissä. 
Toiveena on, että jokainen voi halutessaan 
ottaa keskusteluun osaa ilman pelkoa esi
merkiksi lytätyksi tulemisesta.

Kyselyn tulosten perusteella on kuiten
kin selvää, että tilanne ei tällä hetkellä ole 
tavoitteen mukainen. Moni vastaaja kertoi, 
että käy ilmapiiriongelmien ja asiattoman 
keskustelun vuoksi lukemassa keskustelu
kanavia vain harvoin, ja osa on lopettanut 

keskustelukanavien lukemisen kokonaan.
Keskustelukanavien sääntöjä on siis te

rävöitettävä ja moderointia eli keskustelun 
seurantaa ja valvontaa vahvistettava.

Tässä artikkelissa kerrotaan lähinnä niistä 
tuloksista, jotka antavat Näkövammaisten 
liitolle aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Kes
kustelukanavat ovat monelle myös tärkeä 
sosiaalinen media, ja hyvääkin palautetta 
kanavilla käydystä keskustelusta tuli paljon.

Henkilökohtaisuuksia 
ja asiatonta kieltä

Vastaajilta kysyttiin, onko keskustelukanavil
la sellaista kirjoittelua, joka tulisi kokonaan 
kieltää. Vaikka monet olivat sitä mieltä, että 
kaikenlainen keskustelu tulee sallia, kirvoitti 
kysymys paljon vastauksia. Eniten kritisoitiin 
sitä, että keskustelu menee usein henkilö
kohtaisuuksiin ja jopa kiusaamisen ja viha
puheen tasolle.

”Toisia ei kunnioiteta eikä tahdota ymmär
tää.”

”Keskustelu on ajoittain ikävän negatii
vista ja hyökkää henkilöä, ei niinkään asiaa 
kohtaan.”
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”En ole kirjoittanut, 
koska pelkään ilkeitä 
kommentteja.”

”Panettelu ja vähättely pitäisi saada kuriin, 
jotta ilmapiiri parantuisi.”

Kyselyssä ei pyydetty mainitsemaan ka
navia, joilla keskustelu on asiatonta, mutta 
useammassa vastauksessa nousi esiin Uusi
maa ja Uskonto kanavat.

Vastaajat kaipasivat hyviä käytöstapoja ja 
asiallista kieltä.

”Alueella on myös lapsia. Tällöin kielen
käyttöä tulee harkita. Eivätkä kaikki aikuiset
kaan hyväksy kiroilua ja rivouksia.”

Erikseen mainittiin esimerkiksi näkövam
maisiin ihmisiin, seksuaalivähemmistöihin 
ja naisiin kohdistuva nimittely ja loukkaava 
puhe.

Liiankin vilkasta keskustelua

Vaikka kanavat on tarkoitettu ihmisten väli
seen ajatusten jakamiseen, voi viestejä sin
koilla joskus liikaakin.

”Voimakkaat kirjoittajat tukahduttavat 
arat kirjoittajat.”

”Keskustelut rönsyilevät liian usein kauas 
alkuperäisestä aiheesta ja ketjuttuvat niin, 
että vaikea löytää vastauksia.”

Vastaajat ehdottivat ratkaisuksi muun 
muassa päivittäisen viestimäärän rajaamista.

Netiketti muistuttaa 
hyvästä käytöksestä

Keskustelukanavien netiketillä tarkoitetaan 
keskustelun käytöstapoja. Niihin kuuluvat 
muun muassa, että keskusteluviesti lähete
tään sen sisältöä vastaavalle keskusteluka

navalle, tiettyä henkilöä tai henkilöryhmää 
loukkaavat viestit ovat kiellettyjä samoin 
kuin asiattomat, esimerkiksi kiroilua tai ala
tyylisiä ilmaisuja sisältävät viestit.

Kanavien käyttöehtojen mukaan ylläpitä
jällä eli Näkövammaisten liitolla on oikeus 
poistaa palvelusta lainvastainen sisältö ja 
toimittaa sen tunnistetiedot viranomaisille. 
Ylläpitäjä voi myös antaa käyttöehtoja rik
koneelle keskustelijalle henkilökohtaisen 
huomautuksen tai asettaa käyttäjän kirjoi
tusestoon. Jos on syytä pohtia käyttöoikeu
den poistamista kokonaan, päätöksen tekee 
liiton netikettineuvosto käyttäjää kuultuaan.

Keskustelu on kuitenkin tähän asti solju
nut varsin vapaana, eikä siihen ole suurem
min puututtu. Vastaajat toivoivatkin tome
rampaa otetta.

”Valvojien tulisi 
olla aktiivisempia. 
Ei käyttäjien kuulu 
olla valvojia.”
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”Kaiken aikaa ihmettelin valvojien halutto
muutta puuttua häiriköiden käytökseen.

”Toisten haukkuminen on mielestäni asia, 
johon pitäisi aina puuttua pitkällä kirjoitus
kiellolla.”

Netiketti on kirjattu keskustelukanavien  
käyttöehtoihin: nkl.fi/fi/nakovammaisten- 
keskustelukanavien-kayttoehdot

Netikettineuvoston jäsenet

Puheenjohtaja: Lasse Jalonen
Iiro Nummela
Ari Varila
Anni Väänänen
Sihteeri: Markku Möttönen

TAUSTAA
Vastaajista 46 % on sokeita, 43 % heik
konäköisiä ja 11 % kuurosokeita. Suurin 
osa (62 %) vastaajista on 30–64vuotiai
ta, kolmasosa yli 65vuotiaita ja vain 4 % 
alle kolmekymppisiä. Vastaajista puolet 
on naisia, lähes puolet miehiä, ja loput 
muunsukupuolisia tai eivät halunneet 
vastata. 39 % vastaajista on Uudeltamaal
ta, 12 % Pirkanmaalta, ja loput vastaajat 
jakautuvat tasaisesti ympäri Suomen.

Tulosten mukaan yleisin syy käyttää 
keskustelukanavia on tiedonsaanti, eri
tyisesti Näkövammaisten liittoon ja sen 
jäsenyhdistyksiin liittyvistä asioista, sekä 
neuvojen saaminen käytännön ongel
miin. Vertaistuki ja keskustelu muiden nä
kövammaisten ihmisten kanssa on myös  

 
tärkeää.

Raportti tuloksista on syyskuussa luo
vutettu liiton netikettineuvostolle, joka 
päättää jatkotoimenpiteistä. Kysely uusi
taan seuraavien vuosien aikana 1–2 ker
taa, ja siten kerätään tietoa keskustelu
kulttuurin mahdollisesta muutoksesta.

Kysely liittyy suomalaisen keskustelu
kulttuurin parantumiseen tähtäävään Hy
vin sanottu hankkeeseen, jossa liitto on 
mukana.  
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Kartalla

Metatyön mestari
T E K S T I  Tytti Matsinen

V ammaisella tuppaa aina olemaan ne 
ruuhkavuodet. Itse elämisen mahdol

listavaa taustatyötä eli metatyötä, riittää. 
Opiskellessa piti ensin selvittää luentosalien 
sijainti ja oppimateriaalien saavutettavuus, 
sitten opettaa opettajalle saavutettavuuden 
perusasiat – ja lopulta pääsi kiinni opiske
luun. Työelämän metatyö alkoi jo ennen 
työhaastattelua, kun oli selvitettävä, mitkä 
apuvälineet ja tukimuodot ovat Kelan, kun
nan, TEtoimiston ja työnantajan vastuulla. 
Ja niin edelleen.

Sitten sain lapsen. Synnytysvalmennus oli 
seinälle heijastettuja diasarjoja imetysasen
noista. Lähes joka neuvolakäynnillä kotiin 
viemiseksi on annettu vino pino tulosteita. 
Ja sitten on se vanhemmuuden sosiaalinen 
puoli: asiat, joista puhutaan hiekkalaatikoilla 
ja somen vanhemmuuskanavilla. Ilmiöt, jot
ka ovat syntyneet yksittäisten suomalaisten 
perheiden arjessa, saaneet innostusta ym
pärilleen Instagramissa ja putkahtaneet laa
jemman yleisön saataville – kirjoina. Siispä 
Celiaan!

Neuvolankin suosittelema sormiruoka
opas: Simppeli sormiruoka. Hakusi ei tuot
tanut tulosta. Muiden vanhempien suosit
telema keittokirja, jolla laittaa yhtä ruokaa 
koko perheelle: Samasta padasta. Hakusi ei 
tuottanut tulosta. Hesarissa ylistetty opas 
metatyön minimoimiseen ja arjen sujuvoit
tamiseen lapsiperheessä: Arjen lean. Hakusi 
ei tuottanut tulosta.

Sukeltavan syntyvyyden maassa vam
maisten perheellistyminen tuntuu olevan ih
meellinen poikkeus. Etsiessäni saavutettavaa 
luettavaa lapsiperhearjen pyörityksestä, kir
jasto tarjoilee yhden Sinkkosen. Hakiessani 

henkilökohtaista avustajaa lapsen kanssa ul
koilemiseen ja kotiaskareiden sujuvoittami
seen sosiaalityöntekijä päättää, että tätä rie
mua riittäköön vain kolme tuntia lauantaisin. 
Sunnuntaisin emme siis käytä induktioliettä 
eikä taaperon tarvitse päästä puistoon. Neu
volan ja varhaiskasvatuksen kaltaiset julkiset 
palvelut toteutetaan saavutettavuudesta 
viis. Kotiin on kannettava lomakkeita täytet
täväksi tai varattava lapsen lomaajan hoito 
tai kehityskeskustelu päiväkodin pimeän 
vessan oveen teipattuun paperilistaan.

Vanhemmuus on kasvattanut tehtävälis
taa kurahousuhankinnoilla ja xylitolpastil
leilla, mutta myös muulla: kirjatoiveilla Ce
liaan, kirjeenvaihdolla päiväkodin johtajalle, 
avustajan työvuorojen asettelulla päiväu
niaikoja optimoiden. Jos tästä ei kirkkainta 
kruunua saakaan, ehkäpä pääsen edes me
tatyön mestaruuskisoissa palkintopallille. 

Tytti Matsinen on heikkonäköinen teologi ja 
teekkari, joka katselee maailmaa uteliaasti ja 
tarkasti.   
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KERRO TARINASI LIITON ALUETYÖSTÄ
Näkövammaisten liiton aluetyö viettää tänä vuonna komeaa 60vuotisjuhlavuotta. Huolto
sihteerin nimikkeellä alkanut aluetyö on nähnyt paljon ja muuntunut vuosien saatossa ajan 
haasteita vastaavaksi. Nykyisin oikeuksienvalvonnan asiantuntijoina työskentelevät alueelli
set työntekijät ovat kuitenkin säilyttäneet työssään sen, mihin tarpeeseen 60 vuotta sitten 
lähdettiin vastaamaan: toimia asiakkaan apuna ja asiantuntijana elämän käänteissä. Helposti 
lähestyttävinä, palvelupolkuviidakoissa oppaina toimien.

Juhlavuoden kunniaksi olemme mm. avanneet valtakunnallisen Näkökulmapuhelimen se
kä tehneet useita podcasteja. Vuoden huipennukseksi tahdomme kuitenkin antaa äänen ih
misille vuosien varrelta. Tahtoisimme kuulla juuri sinun tarinasi, kokemuksesi tai vain terveh
dyksesi aikuiseen ikään ehtineelle oikeuksienvalvonnalle. Toivomme matalalla kynnyksellä 
muistoja, kommelluksia, terveisiä, kokemuksia tai mitä tahdot aluetyölle sanoa. Terveisiä luem
me nettiradiolähetyksessä 2.12.2021 klo 12–14. Tilaisuuden juontavat Tapio Tiilikainen Joen
suusta ja Maarit Halonen Kuopiosta. 

Tarinoita voit lähettää 19.11. mennessä osoitteeseen maarit.halonen@nkl.fi tai tapio.tiilikai
nen@nkl.fi. Voit lähettää tarinan myös omalle aluetyöntekijällesi. Otsikoi postisi aihetunnis
teella ”aluetyö60”. Lähetä kuulumisesi rohkeasti ja tule kuulolle! Posti kulkee myös osoittei
siin Maarit Halonen, Nilsiäntie 71 huoneisto 5 A, 73300 Nilsiä tai Tapio Tiilikainen, Näkövam
maisten liitto, Kauppakatu 17 B 22, 80100 Joensuu.

Ylen kuvailu tulkattuja ohjelmia 

VASTAA AIRUEN LUKIJAKYSELYYN!
Kehitämme lehteä vastaamaan entistä paremmin lukijoiden toiveita. Vastaamisaikaa on 2.–
16.11.2021. Vastaa kyselyyn verkossa osoitteessa link.webropol.com/s/airutlukijakysely2021 
tai puhelimitse 2.–16.11. ma–pe klo 9–11, p. 09 3960 4666. Lämmin kiitos osallistumisestasi! 

kuvailu - 
tulkattu

Elokuva Elämää kuoleman 
jälkeen. Ruotsinkielinen elo
kuva, jossa saatavilla suo
menkielinen kuvailutulkkaus 
Yle Fem 28.11. Tuntematon 

sotilas sarja, viisi osaa, Yle TV1 15.9. alkaen 
ja Areena 15.11. alkaen. Dokumentti Lost bo
ys, Areena. Tauno Tukevan sota sarja, kolme 
osaa. Dokumentti Eatnameamet – Hiljainen 
taistelumme, Areena 1.11. Elokuva Tuntema
ton sotilas, Areena 2.11. Elokuva Aalto, Aree
na 11.11. Yle Teema 11.11. Joulukalenteri 2021, 
24 osaa TV2 1.12., Areena 1.12. alkaen. Eloku

va Marian paratiisi, Yle TV1 25.12. ja Areena 
15.12. Elokuva Ikitie, Areena 26.12., Yle TV1 
26.12. Elokuva Koirat eivät käytä housuja, 
Yle TV1 1.1.2022 ja Areena 1.1.2022. Elokuva 
Viimeiset, Areena 2.1.2022, Yle TV1 2.1.2022. 
Elokuva Ensilumi, Yle TV1 6.1.2022 ja Areena 
6.1.2022.

Esitysajankohdat saattavat vielä muut
tua. Ajantasaiset tiedot esitysajoista osoit
teessa yle.fi/ohjelmaopas/kuvailut.html. 
Areenassa näkyvät kuvailutulkatut ohjelmat 
löytyvät osoitteesta: areena.yle.fi/tv/ohjel
mat/301530
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kä valitsee neljä hallituksen 
varsinaista jäsentä vuosille 
20222023 erovuoroisten ti
lalle.

Ennen kokousta ruokailu 
klo 11.00. Hallitus pyytää ruo
kailun vuoksi ennakkoilmoit
tautumisen syyskokoukseen 
osallistumisesta viimeistään 
18.11.2021 sähköpostilla toi
misto@tsnv.fi tai puhelimella 
050 520 5075.

Etukäteismateriaalina jae
taan: asialista, toimintasuun
nitelma 2022, talousarvio 
2022. Kokousmateriaalin voi 
tilata yhdistyksen toimistos
ta 15.11. alkaen haluamassaan 
muodossa: toimisto@tsnv.fi 
tai p. 050 520 5075. Kokouk
sessa jaossa pistekirjoituksel
la kokouksen asialista ja toi
mintasuunnitelma. 

Jäsenten kokousmatkat 
korvataan yhteiskuljetuksina 
edullisinta matkustustapaa 
käyttäen. Yhteiskuljetus: HML 
Wetterhoff klo 8.40, Parolan
tie 22 klo 8.45, Iittala pikavuo
ropysäkki klo 9.00, Toijalan 
ABC klo 9.15, Valkeakosken 
linjaautoasema klo 9.40, 
Ideapark mt 130 (Lempäälä) 
pikavuoropysäkki noin klo 
10, Tampereen Vanha kirkko 
klo 10.20. Paluukuljetus sa
maa reittiä. Tervetuloa! 

Hallitus
Valtakirjaäänestys syysko

kouksessa: Varsinainen jäsen 
saa käyttää äänioikeuttaan 
syyskokouksessa asiamiehen 
välityksellä. Asiamiehen on 

oltava yhdistyksen varsinai
nen jäsen ja hänen on esitet
tävä päivätty valtakirja. Val
tuutus koskee tätä kokousta 
eikä valtakirjaa voi siirtää. 
Asiamiehellä voi olla vain yk
si valtakirja. Valmis valtakirja
pohja löytyy jäsentiedotteen 
takakannesta, josta voit kopi
oida ja täyttää tarvittavat tie
dot tai leikata sen käyttöösi.

Keski-Suomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous la 27.11.2021

Alk. klo 13.00. lounasravinto
la Mirka, Tapionkatu 4, Jyväs
kylä. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen syys
kokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! KSN 
ry / Hallitus 

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

Tarkemmat tiedot äänilehti 
Sentterissä ja kokouskutsus
sa. Tervetuloa! 

Hallitus

Henkilökohtaista

Etsitään naisseuraa

Olen 43vuotias kainuulainen 
mukava ja huumorintajuinen 
mies ja haluaisin löytää elä
määni naisseuraa. Päiväni ku
luvat lenkkeillen, äänikirjoja 
kuunnellen ja televisiota kat
sellen. Käytän valkoista kep
piä. Soittele rohkeasti puh. 
046 636 0061, Janne

Kokoukset

Kanta-Hämeen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 25.11.2021

Klo 17.30 Näkövammaisten 
toimintakeskuksessa, os. Bra
henkatu 27, 13130 Hämeen
linna. Kokouksessa käsitel
lään sääntöjen syyskokouk
selle määräämät asiat. Kahvi
tarjoilu klo 17.00

Tervetuloa! 
Hallitus

Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous la 27.11.2021

Klo 12 Koivupuistossa, Petä
jäntie 137, Ylöjärvi. Käsitellään 
sääntöjen 10 pykälässä mää
rätyt asiat. Kokous hyväksyy 
vuoden 2022 toimintasuun
nitelman ja talousarvion se
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Pohjois-Kymen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 17.11.2021

Klo 13, Salpausselänkatu 30, 
45100 Kouvola. Käynti sisäpi
han puolelta. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen syysko
koukselle määräämät asiat. 
Hallitus toivottaa jäsenet ter
vetulleiksi kokoukseen. Kah
vitarjoilu alkaa klo 12.30. Pyy
dämme kokousjärjestelyjen 
vuoksi ilmoittautumista en
nakkoon pe 12.11.2021 klo 14 
mennessä.  

Pohjois-Karjalan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 19.11.2021

Klo 10.30 alkaen. Kokous pi
detään Joensuun Teatterira
vintolan lasiterassilla. Ranta
katu 20, 80100 Joensuu. Ko
kouksessa käsitellään yhdis
tyksen sääntöjen 10 §:ssä 
syyskokoukselle määräämät 
asiat ja sääntömuutosasia. 
Kokouksen jälkeen ruokailu 
ja arvonta. Ruokailusta peri
tään omavastuuna 15 e yh
distyksen jäseniltä ja heidän 
avustajiltaan. Sitovat ilmoit
tautumiset 5.11. mennessä 
yhdistyksen toimistoon 
nroon 050 350 6050. Tervetu
loa! 
Hallitus

Lapin Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 27.11.2021

Lapin Näkövammaiset ry:n 
syyskokouspäivä 27.11.2021 
klo 1116.30, josta syyskoko
uksen osuus klo 1315. Tar
kempi ohjelma jaetaan ko
kousmateriaalin mukana.

Kokouksessa käsitellään 
säännöissä määrätyt asiat. 
Kokousmateriaali toimitetaan 
varsinaisille jäsenille Dai
syäänitteenä lokakuun Ääni
seidan matkassa, ja kannatus
jäsenille kirjeitse lokakuun lo
pussa. Kokousmateriaalin saa 
muussa muodossa Palvelu
keskuksesta pyytämällä.

Pakollinen ennakkoilmoit
tautuminen 19.11. mennessä 
Palvelukeskukseen, puh. 
0400 146 641, sposti toimis
to@lapinnakovammaiset.fi.

Varsinainen jäsen saa käyt
tää äänioikeuttaan syyskoko
uksessa asiamiehen välityk
sellä. Asiamiehen on oltava 
yhdistyksen varsinainen jä
sen ja hänen on esitettävä 
päivätty valtakirja. Valtuutus 
koskee tätä kokousta eikä 
valtakirjaa voi siirtää. Asia
miehellä voi olla vain yksi val
takirja. Kokoukseen on mah
dollista osallistua myös etä
yhteydellä (Microsoft Teams 
tai puhelinyhteys).

Pohjois-Savon 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 26.11.2021

Klo 14.30 lounasravintola Hi
limassa, Kuopiossa. Osoite: 
Suokatu 6, 70100 Kuopio. 
Lounas tarjoillaan ennen ko
kousta kello 13.30.

Syyskokouksessa hyväksy
tään vuoden 2022 toiminta
suunnitelma ja talousarvio 
sekä päätetään muista sään
töjen pykälissä 10 ja 11 mai
nituista asioista. Lisäksi ko
kouksessa käsitellään ja pää
tetään yhdistyksen sääntöi
hin tulevat muutokset.

Tervetuloa! 
Hallitus

Fysioterapia-alan 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous pe 26.11.2021 
klo 17.00

Iiriskeskus, Braillesali (3. krs) 
Marjaniementie 74, Helsinki

Kokouskahvit ja ilmoittau
tuminen alkaa klo 16.30

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat ja 
mahdolliset jäsenaloitteet se
kä FAN ry:n omistamien liike
tilojen myyntiin liittyvät val
tuudet. Kokousmateriaalin ti
laukset 11.11.2021 mennessä 
puh. 0400 339 021 tai toimis
to@fanry.fi
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Aineiston aikataulu 

Airut 7/2021  i lmes
tyy 13.12. Ilmoitukset 
22.11.2021 mennes
sä verkkolomakkeella 
osoitteessa airutlehti.fi/ 
ilmoitukset tai spostit
se airut@nkl.fi. Jokai
nen ilmoitus julkaistaan 
myös Airuen verkkoleh
dessä, ellei ilmoittaja ole 
sitä erikseen kieltänyt.

Julkaisuaikataulut ja 
mediakortti osoitteessa 
airutlehti.fi.

Toimituksella on oi
keus muokata lehden 
aineistoja ja julkaista nii
tä myös verkkolehdessä. 
Lehdessä ei julkaista voi
makkaasti poliittisia tai 
uskonnollisia kirjoituksia.

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

Kaakkois-Suomen 
Näkövammaisten 
sääntömääräinen 
syyskokous la 27.11.2021.

Kokouskahvit klo 12.30 ja ko
kous alkaa klo 13.00 osoit
teessa Kymen Paviljonki, Hel
singintie 408, Kuusankoski.

Tervetuloa! 
Hallitus

Tapahtumat

Keski-Uudenmaan 
Näkövammaiset ry:n 
pikkujoulu la 27.11.

Vietämme yhdistyksemme 
pikkujoulua Hyrylän Mänty
mäellä la 27.11.2021 alkaen 
klo 15. Osoite on Luurikuja 1, 
Tuusula. Ohjelmassa joulu
ruokaa ja jouluista ohjelmaa. 
Osallistumismaksu 20 e/hen
kilö. Osallistujamäärä on 
maksimissaan 70 henkilöä. Si
tovat ilmoittautumiset vii
meistään 11.11.2021 mennes
sä Eero Kiurulle puh. 0400 
456075 tai toimisto@kun.fi. 
Otathan mukaan n. 5 euron 
lahjapaketin pukinkonttiin.

KUN ry

My ydään – ostetaan

Ostetaan ompelukone

Ostetaan perusmallinen säh
köllä toimiva ompelukone. 

Esim. Singer, Husqvarna tai 
vastaava, jolla voi ommella 
vähintään suoraa ja siksakkia. 
Pääsen noutamaan pääkau
punkiseudulta. Yhteydenotot 
soittamalla kello 1121 välillä, 
Eija p. 040 727 8285.

Myydään Nordic Eye-
Tempus HD 
-suurennuslaite

Myydään Nordic EyeTempus 
HD suurennuslaite 20 tuu
man laajakuvanäytöllä. Hel
pottaa lukemista ja kuvien 
katselua. Hinta 500 e. Paula 
PennanenAitta, puh. 040 
558 5274, Helsinki.

Ostetaan tandempyörä

Ostetaan tandempyörä, mie
lellään EteläSuomesta, jotta 
nouto onnistuu helpommin. 
Toiv: min 7vaihdetta. Tarjoa! 
sposti: axel.sundholm@
gmail.com, p. 046 949 0664

Myydään 
suurennuslasivalaisin

Myydään pöytään kiinnitet
tävä Innolux Magni 5D suu
rennuslasivalaisin. 

Suurennus 2,25kertainen. 
Linssin halkaisija 12 cm. Täy
sin toimiva. Hintapyyntö 50 
e. 

Tiedustelut: p. 0400 440 
099 / Martti Kärnä.



Takakansi

Tulossa upea uutuus!
BlindShell  
Classic 2 -puhelin
Uudessa ääniohjattavassa 
puhelinmallissa on monia uusia 
ominaisuuksia:

• Taktiili-näppäimistö ja selkeät 
numeronäppäimet

• Voimakkaampi äänentaso

• WhatsApp, Telegram ja Facebook 
Messenger

• Verkkoselain & YouTube

• BlindShell-näytönlukuohjelma muuttaa 
tekstin puheeksi

• BlindShell Beep auttaa löytämään esim. 
avaimet

• Akun kesto jopa 96 tuntia

Hinta 449,00 (sis. alv 24%)

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