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T E K S T I  Sari Kokko, Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja

Pääkirjoitus

Kenen ääni kuuluu? 
A joittain on hyvä pysähtyä ajattele

maan, miten ja missä näkövammaisten 
ääni kuuluu. Kuuluuko se hiljaa vai kovaa? 
Saavatko äänensä kuuluville myös hiljaiset 
vai onko tämä kovaäänisten maailma?

Työmme pohja on liiton strategia, jonka 
takana on näkövammaisten ääni. Strategian 
ovat hyväksyneet liiton hallitus ja valtuusto, 
jonka jäsenet ovat itse näkövammaisia. 

Vaikuttamistyö ja näkövammaisten arjen 
esiin tuominen on yksi liiton keskeisistä teh
tävistä. Emme voi tuudittautua siihen, että 
salaperäinen joku muu tuo näkövammaisten 
ääntä kuuluville. Meidän on tehtävä se itse.

On oltava rohkeutta nostaa esiin ongelmia 
ja katsoa yhteiskunnan muutoksia tai lain
säädännön uudistuksia näkövammaisuudel
la värjättyjen silmälasien läpi. 

Tuomme eri tavoin esille näkövammaisten 
tarpeita ja toiveita. Saamme tärkeää tietoa 
yksittäisiltä näkövammaisilta ja liiton eri toi
minnoista sekä näkövammaisilta että näke
viltä. Kukaan ei yksin tiedä kaikkea. Kuunte
leminen on taito, jota tarvitsemme.

Kun katson päättyvää vuotta, näen Suo
men, jossa tapahtuu jatkuvaa muutosta. 
Näen työtä, jonka punaisena lankana on 
ollut näkövammaisten arjen sujuvuus. Näen 
hetkiä, joissa kerta toisensa jälkeen perus
telemme ja kerromme, mitä tämä tai tuo 
tarkoittaa näkövammaisten elämässä. Het
kiä, joissa tunnemme jääneemme jumiin 
toistamaan samoja asioita sekä miettimään 
asenteiden ja ennakkooletusten merkitystä. 

Näen onnistumisia ja epäonnistumisia. 
Onnistumisten myötä voimme hymyillen 
sanoa ääneen, että näkövammaisten ääni 
kuului, eikä jäänyt varjoihin. 

Kiitän kuluneesta vuodesta ja työstä, jota 
olemme yhdessä tehneet. Toivotan sinulle 
levollista joulua yhden itselleni rakkaan jou
lulaulun sanoin.

”Rauhaa, joulurauhaa,
muista joulusi pyhittää.
Se vain mikä meissä on hyvää,
meidän jälkeemme tänne jää.”     
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PÄ I V YR I
joulu-tammikuu

Näkövammaisten liiton  
94-vuotissyntymäpäivä

28.1. 

Ekirjojen saavutettavuudessa on 
surullisen paljon parannettavaa. Vaikka 

tämä vaikuttaa kaikkiin lukuintoisiin, 
erityisesti kärsivät opiskelijat, joiden on 
käytettävä enenevässä määrin sähköi

siä oppimateriaaleja. 

Digitalisaatioasiantuntija Ville Lammi-
nen, Saavutettavuuspaloja-blogi, 2.11.21

Kiikarissa
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PÖLLÖPALKINTO 
AALTOSELLE JA PÖNTYKSELLE
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu palkitsi 
Yleisradion saavutettavuusvastaava Minna 
Pöntyksen ja kuvailutulkki Anu Aaltosen 
Pöllöpalkinnolla. Palkinto myönnetään ihmi
selle, joka on henkilökohtaisella panoksel
laan parantanut näkövammaisten ihmisten 
mahdollisuutta nauttia taiteesta ja kulttuu
rista. Palkinto on näkövammaisen keramii
kanharrastajan tekemä pöllöpatsas.

Minna Pöntys on osoittanut henkilökoh
taista kiinnostusta näkövammaisten ihmis
ten palveluiden parantamiseen ja saanut 
Ylen saavutettavuusvastaavana tuntuvaa 
edistystä aikaan.

Anu Aaltonen on ohjannut Näkövammais
teatterille 12 produktiota. Hän on myös ku
vailutulkkauksen uranuurtaja. 

Pöllöpalkinto on aiemmin luovutettu kir
jailija Juha Hurmeelle ja Suomen elokuva
säätiön levityspäällikkö Harri Ahokkaalle.

Minna Pöntys (vas.) ja Anu Aaltonen 
palkittiin työstään näkövammaisten  
kulttuurin nauttimisen edistämiseksi. 
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KARI VÄHÄNEN IKUISTETTIIN
Näkövammaisten liiton hallituksen puheen
johtajan, Kari Vähäsen muotokuva julkistet
tiin valtuuston kokouksen yhteydessä mar
raskuussa Iiriskeskuksessa. 

Muotokuva on liiton kirjapainon päällik
könäkin työskennelleen, valokuvaaja ja ää
nisuunnittelija Petteri Mårdin kädenjälkeä, 
kuten myös kahden edellisen liiton hallituk

sen puheenjohtajan, Esko Jantusen ja Sari 
Loijaksen, muotokuvat.

Muotokuva ei ole perinteinen maalaus, 
vaan valokuva, joka on tulostettu museo
paperille, jolloin kuva antaa maalauksellisen 
vaikutelman.

Kari Vähäsen kuva löytyy hallituksen ko
koustilasta Einarista, Iiriksen kuudennesta 
kerroksesta.

VAMMAISJÄRJESTÖT OTTIVAT KANTAA VAMMAISPALVELULAKIIN

Näkövammaisten liitto ja seitsemän muuta 
vammaisjärjestöä antoivat lausuntonsa vam
maispalvelulaista. 

Järjestöt esittivät esimerkiksi, että palve
lutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa 
tulee vahvistaa, pitkäaikaista tukea tarvitse
vien vammaisten ihmisten sekä vammaisten 

lasten asema tulee turvata ja henkilökohtai
sessa avussa on säilytettävä nykyinen palve
lun saannin edellytys.

Lisää vammaisjärjestöjen kannanotosta 
voit lukea verkkosivuiltamme Lausunnotsi
vulta.
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SARI KOKKO JATKAA VAMMAISFOORUMIN JOHDOSSA

PISTEITÄ JUHLITAAN 4.1.
4. tammikuuta vietetään maailman piste
kirjoituspäivää, englanniksi World Braille 
Day. Pisteaakkoset välimerkkeineen keksi 
ranskalainen sokea nuori mies, Louis Brail-
le vuonna 1824. Vuonna 1829 hän lisäsi jär
jestelmään matemaattiset merkit ja nuotti
kirjoituksen. Läpimurron pistekirjoitus teki 
vuonna 1878, kun kansainvälinen sokeain
opettajien kokous suositteli sitä otettavaksi 
käyttöön kaikissa sokeainkouluissa. 

Vammaisfoorumi valitsi puheenjohtajak
seen Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja 
Sari Kokon. Kokko on toiminut foorumin 
puheenjohtajana jo edelliskauden. Varapu
heenjohtajaksi valittiin Elias Vartio SAMS – 
Samarbetsförbundet kring funktionshinder 
r.f.:stä. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Henrik Gustafsson Invalidiliitosta, 

Annina Heini Kynnyksestä, Terhi Toikka-
nen Hengityslaitepotilaista, Sari Kuosma-
nen Lihastautiliitosta ja Saini Lepistö Suo
men Kuurosokeista.

Vammaisfoorumi on 28 kotimaisen vam
maisjärjestön yhteistyöjärjestö. Se edustaa 
Suomea myös Euroopan vammaisfoorumis
sa, European Disability Forumissa.

SUOMEN KUUROSOKEAT 
50-VUOTIAS
Suomen kuurosokeiden ja kuulonäkövammais
ten oikeuksienvalvontajärjestö Suomen Kuu
rosokeat täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Yhdis
tys perustettiin vuonna 1971.

Oikeuksienvalvonnan ohella yhdistys on kuu
rosokeuden asiantuntija Suomessa ja järjestää 
vertaistoimintaa, tapahtumia ja kursseja sekä 
julkaisee Tuntosarvilehteä. Yhdistys tuottaa 
lisäksi mm. kuurosokeiden ja kuulonäkövam
maisten ICT, kommunikaatio, kuntoutus ja 
asumispalveluja sekä sopeutumisvalmennusta.

Yhdistyksen palvelutalo on Tampereen Her
vannassa, jonne se siirtyi Helsingistä vuonna 
2017. 
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Kädestä käteen viittominen on yksi 
tapa, jolla täysin kuurosokeat henkilöt 
voivat kommunikoida.
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Airuen 
ulkoasu 
uudistuu
Airuen printtilehden ulkoasu 
uudistuu. Samalla lehden 
sisältöön tulee muutoksia. 
Uudistuksen tavoitteena on 
helppolukuinen, ulkoasultaan 
ajanmukainen ja sisällöltään 
kiinnostava ja monipuolinen 
jäsenlehti. 

Uudistunut Airut tulee lukijoille ensi 
vuoden ensimmäisestä numerosta 

lähtien, joka ilmestyy helmikuussa. Airut il
mestyy jatkossa kuusi kertaa vuodessa.

Printtilehden uuden ulkoasun on suunni
tellut graafinen suunnittelija Marko Mylly-
aho, joka on työskennellyt laajasti graafisen 
suunnittelun eri alueilla lehtikonseptien 
suunnittelusta visuaalisiin ilmeisiin ja digi
taaliseen suunnitteluun. 

Airuen uudistuksen lähtökohtana on saa
vutettavuus ja helppolukuisuus. Uudistuk
sen tekoprosessissa on ollut mukana heik
konäköisten testilukijoiden ryhmä, jolla on 
testattu muun muassa lehden kirjasintyyp
pejä, palstoitusta ja taittoa kokonaisuudes
saan.

Uuden lehden ulkoasua avataan enem
män ensimmäisessä uudistuneessa lehdessä 
helmikuussa.      

Airut on ollut 
2000-luvulla 
monen näköinen.
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Sokeiden viikolla 
mentiin elokuviin
Sokeiden viikolla marraskuussa juhlittiin elokuvaa ja tehtiin 
tutuksi kuvailutulkkausta. Viikon aikana sadat näkövammaiset 
ihmiset lähtivät elokuviin. Viikkoa vietettiin yhdessä 
ruotsinkielisen Finlands Svenska Synskadade -järjestön kanssa. 

T E K S T I  Marika Mäkinen 
K U V A T  Marika Mäkinen, It's Alive Films  
ja Liisa Lähteenmäki

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Tita
nicia elokuva on kuluvan syksyn aikana 

saanut kovasti julkisuutta ja kansainvälisiä 
palkintoja. Se on rakkaustarina ja jännitys
kertomus, jonka sankarina nähdään sokea, 
pyörätuolissa istuva mies.

Sokeiden viikolla kymmenellä paikkakun
nalla Helsingistä Rovaniemelle järjestettiin 
kutsuvierasnäytöksiä, jotka tarjosivat Nä
kövammaisten liitto ja Specsavers. Kaiken 
kaikkiaan näkövammaisia ihmisiä ja heidän 
läheisiään kävi elokuvissa lähes 800.

Elokuva on perinteisesti ollut näkövam
maisille ihmisille hankala taidemuoto. Vii
me vuosina elokuvan saavutettavuus on 
kuitenkin ottanut harppauksia eteenpäin. 
Älylaitteelle ladattava MovieReadingkuvai
lutulkkaussovellus on yleistynyt Suomessa 
jo vuodesta 2015 lähtien. Merkittäviä edis
tysaskeleita on otettu, kun kuvailutulkkaus 
tuli pakolliseksi Suomen elokuvasäätiön 
tukea saaviin kotimaisiin elokuviin vuoden 
2019 alusta lähtien. 

Elokuvakiertueen lisäksi näkövammaiset 
elokuvanystävät pääsivät tapaamaan hen

kilökohtaisesti ja nettiradion äärellä Sokea 
mies joka ei halunnut nähdä Titanicia elo
kuvan tekijöitä, jotka vierailivat Sokeiden 
viikon alkajaisiksi Iiriskeskuksessa.
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Teemana Sano se sanoin

Näkövammaisten liitto ja Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade näkövam
maisyhdistyksineen viettivät Sokeiden 
viikkoa 7.–14.11.2021. Viikon teemana oli 
Sano se sanoin, Säg det med ord.

Teemalla haluttiin muistuttaa kuvailun 
ja sanallisen informaation merkityksestä 
näkövammaisille ihmisille. Tänä vuonna 
puhuttiin erityisesti kuvailutulkkauksesta 
ja siitä, kuinka sen avulla näkövammaiset 
ihmiset voivat nauttia itsenäisesti esimer
kiksi elokuvasta. 

Teemavuoteen liittyvää keskustelua 
pystyi seuraamaan sosiaalisessa medi
assa aihetunnisteilla #SanoSeSanoin ja 
#SokeidenViikko. Sano se sanoin teema 
jatkuu vielä ensi vuoden ajan.           

8.11. Iiris-keskuksen Braille-salissa ja nettiradiossa 
kuultiin Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia 
-elokuvan ohjaajaa ja käsikirjoittajaa Teemu Nikkiä 
(kesk.) ja tuottaja Jani Pösöä (oik.). Pääosan esittäjä 
Petri Poikolainen oli mukana etäyhteydellä. Tilaisuuden 
veti Näkövammaisten liiton järjestöpäällikkö Markku 
Möttönen (vas.).

Näkövammaisten liitto ja Specsavers tar-
josivat elokuvanäytöksiä ympäri Suomen.
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Jari Aula: 
Kielet ovat intohimoni
Jari Aula on tuttu äänikirjan lukija ja radioääni, mutta mies 
on kääntänyt myös slovakialaista runoutta ja käynyt Naurun 
saarella ja Pohjois-Koreassa.

T E K S T I  Markku Möttönen
K U V A T  Marika Mäkinen 

J ari Aula on työskennellyt Yleisradion 
palveluksessa pian 40 vuotta. Hän oli 
äänessä ensi kertaa Ylen rinnakkais

ohjelmassa kesäkuussa 1982, ensimmäiset 
sanat eetteriin olivat: ”Siinä oli aluekatsaus”.

Jari Aulan toi etelään, niin kuin hän itse 
sanoo, Peräpohjolan raukoilta rajoilta Ro
vaniemeltä venäjän kieli ja kirjallisuus. Ne 
kiehtoivat ja alkoivat kiinnostaa häntä kou
lussa 1970luvulla. Helsingin yliopisto tarjosi 
hyvää opetusta ja eniten vaihtoehtoja opis
keluun.

Radiokuuluttajana Jari Aula on saanut op
pinsa legendaariselta radioääneltä Pentti 
Fagerholmilta. Fagerholm luotti ihmisiin 
eikä ylipaimentanut vaan antoi yleisohjeita 
kuuluttajan työhön.

– Hän huomasi, että olin kuunnellut radio
ta ja jätti minut yksikseen kuuluttajapöydän 
taakse eikä hengittänyt niskaan kaiken ai
kaa.

Aula on radiokuuluttajana saanut jakaa 
yhteisiä kokemuksia suomalaisten kanssa, 
niin iloja kuin suruja. Ensimmäisenä mie
leen tulee presidentti Kekkosen kuolema 
31.8.1986, jolloin Aula tuli aamuvuoroon.

– Ohjelmapäällikkö Heikki Peltonen istui 
kuuluttamossa, nyökkäsi ja sanoi, että nyt se 

sitten on tapahtunut. Kaikki ohjelmat laitet
tiin uusiksi.

– Radiokuuluttajan tehtävänä on myö
täelää tilannetta ja kokea se kaikkien kuun
telijoiden kanssa.

Hulluna kieliin ja 
matkustamiseen

Kielet ovat Jari Aulalle suuri kiinnostuksen ja 
intohimon kohde. Rakkaus kieliin kumpuaa 
lapsuudesta ja venäjän kielestä kiinnostus 
rönsyili erityisesti muihin slaavilaisiin kieliin. 
Hän on myös auktorisoitu venäjän, ukrai
nan, tsekin ja slovakin kielen kääntäjä. Aula 
on suomentanut Slovakian tunnetuimpiin 
runoilijoihin kuuluvan Miroslav Válekin ru
nokokoelmia.

Kiinnostus kieliin on johdattanut Jari Au
lan matkustamaan ympäri maailmaa. Hän 
kertoo käyneensä matkoillaan 165 itsenäi
sessä valtiossa. Joukkoon kuuluvat muun 
muassa kaikki Tyynenmeren itsenäiset saa
rivaltiot. Yarenissa Naurun saarella Aula vie
raili, tietenkin, Naurun radion suorassa lähe
tyksessä. Muita mieleen painuneita muistoja 
ovat auringonpimennys Tulimaan lähellä ja 
kolmen päivän vierailu PohjoisKoreassa.

– Pyongyang oli puolihämyisä paikka, jos
sa paloi joka toinen katuvalo. Kaupungissa 
oli turvallista, koska esiliinat olivat kaiken 
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Jari Aula aloitti Yleisradion 
palveluksessa vuonna 1982.
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aikaa ympärillä. Oppaat poikkesivat proto
kollasta sen verran, että pääsin juhlimaan 
syntymäpäivääni keilahalliin viinilasilliselle 
saviruukkupajaan tutustumisen sijaan. 

Äänikirjoja yli 900

Näkövammaisille Jari Aula on tullut tutuksi 
äänikirjan lukijana. Tähän mennessä hän on 
lukenut 912 kirjaa, viimeisimpinä Grigori 
Rodtshenkovin dopingkirja Voitto tai kuo
lema ja Pekka Hakon Linnunradalla, lähiku
va kapellimestari Hannu Linnusta.

– Legendaarinen radioääni Carl-Erik 
Creutz johdatti minut äänikirjojen lukemi
seen. Otin yhteyttä silloiseen Näkövammais
ten Keskusliittoon, menin äänikokeeseen 
tammikuussa 1983 ja sillä tiellä ollaan. En
simmäinen lukemani äänikirja oli Mirjami 
Hietalan Vihdoinkin vihreä.

Jari Aulan lempikirjallisuutta on tietopuo
linen kirjallisuus. Hänellä on lämmin suhde 
kirjallisuuteen yleensä, vaikka vapaaaikana 
ei enää tule luettua kovinkaan paljon. Kylläs
tyspiste kirjallisuuteen tulee montaa kautta. 
Äänikirjabuumi tuo kirjallisuutta monille 
läheisemmäksi ja voi houkutella lukemaan 
myös painettua kirjaa. Printtikirjan kuole
maan Jari ei usko.

Ohjelmapäällikkö 
Heikki Peltonen istui 

kuuluttamossa, nyökkäsi 
ja sanoi, että nyt se sitten 
on tapahtunut. 

Jouluna töissä

Monena jouluna Jari Aula on toivottanut 
joulurauhan julistuksen jälkeen radion kuun
telijoille omasta ja edustamansa yhtiön puo
lesta hyvää joulua. Kuuluttamossa tuntuu 
ihan samalta jouluna kuin muutenkin.

– Olet orpo piru, joka puhuu sadalle tu
hannelle ihmiselle, etkä näe ketään. Vedät 
Suomen kansalle tunteikasta juhlahetkeä, 
mutta puhut tyhjille seinille. Hullu tunne. 

Kuuluttamossa joulun tuntua luovat säh
kökynttilät, joulukoristeet ja kuuntelijoiden 
lähettämät joulukonvehdit.    

Voit kuunnella Jari Aulan pidemmän haastat-
telun osoitteesta soundcloud.com/nakovam-
maistenliitto/kielet-ovat-jari-aulan-intohimo

Helsingin Huvilakatu on Jari Aulan rakas kotikatu, 
jonne muuttamisesta hän haaveili pitkään.
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Vuoropuhelua 
pimeässä

Hampurin Dialogi pimeässä 
-talon pääsisäänkäynti.

Äänestä päätellen Toby on tummaihoinen rastapää ja kotoisin 
Jamaikalta. Seuraavat 90 minuuttia hän johdattaa ryhmämme 
läpi pilkkopimeän puiston ja vie venematkalle Elbe-joelle. 
T E K S T I  J A  K U V A T  Marika Mäkinen 
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Toby on yksi Hampurin Dialog im Dun
kel , Dialogi pimeässä näyttelyn so

keista oppaista. Näyttely avattiin Hampuriin 
huhtikuussa 2000 ja se on ensimmäinen 
pysyvä Dialoginäyttely ja konseptin lippu
laiva maailmassa. Kaiken kaikkiaan Dialogi 
pimeässä konsepti on levinnyt lähes 40 
maahan kuudelle eri mantereelle, joista Eu
roopassa on kymmenkunta ja Aasiassa 15. 
Näyttelyn on kokenut tähän mennessä yli 
2,1 miljoonaa vierailijaa.

Suomessa Dialogi pimeässä näyttely oli 
vuosina 2000–2001 tiedekeskus Heurekassa 
Vantaalla. Näyttelyn oppaina toimi yli 30 nä
kövammaista ja se oli todellinen menestys, 
jonka yleisö on arvioinut Heurekan kaikkien 
aikojen parhaaksi näyttelyksi.

Hampurin Dialogitalo on kaupungin kes
kustan ja satamaalueen väliin jäävällä histo
riallisella Speicherstadtin alueella vanhassa 
punatiilitalossa. Dialogi pimeässä näyttelyn 
lisäksi talossa on Dialogi hiljaisuudessa  ja 
Dialogi ajassa näyttelyt sekä erilaisia työpa
joja ja ravintola. Dialogi hiljaisuudessa imitoi 
kuuron kokemusta ja Dialogi ajassa ikään
tyneen kokemusta maailmasta, kun voimat 
vähenevät ja kaikki muuttuu vaivalloisem
maksi.

400 neliötä pelkkää pimeää

Dialogi pimeässä näyttely on rakennettu 
runsaan 400 neliön tilaan. Se muodostuu 
varsinaisista kokemustiloista ja välihuoneis
ta, joiden kautta niihin siirrytään. Kokemus
tiloja on kuusi: koti, puisto, vilkkaasti liiken
nöity katu, satama, venematka ja baari. Sekä 
välihuoneet että kokemustilat ovat täydelli
sen pimeitä.

Ennen kuin matkalle lähdetään, sokea 
nuori naisopas kyselee ryhmäläisten nimet 
ja jakaa jokaiselle valkoisen kepin. Yhdessä 
ryhmässä on kerrallaan kymmenkunta ih
mistä. Jokainen matkaan lähtijä antaa ääni

Koskettelulaatikkoon työnnetään käsi ja 
tunnustellaan, mitä esineitä sisällä on.

merkin niin, että saamme jonkinlaisen käsi
tyksen siitä, millaisia ihmisiä matkalla on. 

Lähdemme matkaan haparoiden ja jän
nittyneenä, mutta ilmeisen innostuneena. 
Lähes pimeästä eteistilasta siirrymme täysin 
pimeään ensimmäiseen huoneeseen. Tun
nustelemalla käy vähitellen selväksi, että ky
symyksessä on koti ja ilmeisesti keittiö, sillä 
seinustalta löytyy muun muassa jääkaappi ja 
muuta keittiöön kuuluvaa rekvisiittaa. Haus
kaa on kuulla, kun ihmiset huudahtelevat 
innoissaan löytäessään jotain tuttua.

Pienen tyhjän pimeän huoneen jälkeen 
vuorossa ovat puisto ja katumiljöö, joista en
simmäinen on miellyttävä ja viimeksi mainit
tu haasteellinen ohi suhahtavine autoineen. 
Kadun äänimaisema vaikuttaa hämmentä
vän aidolta ja saa lähes hien pintaan. Kuinka 
selvitä kadun yli, jotta pääsee seuraavaan 
huoneeseen? Äänimaiseman lisäksi kadulla 
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on pari oikeaa autoa, joiden merkiksi joku 
arvelee Volkswagenin.

Satama ja etenkin venematka ovat ren
touttavia kokemuksia. Vene keinuu aalloilla 
ja raikas tuuli puhaltaa. Kasvoille osuu peh
meitä vesipärskeitä, kuten merellä kuuluu
kin. Jossain puhaltaa laivan pilli ja lokit kir
kuvat.

Pimeä matka päättyy baariin, jossa on 
mahdollista tilata baaritiskiltä juotavaa ja 
pientä purtavaa ja keskustella muiden mu
kana olleiden kanssa. Toby kertoo auliisti 
itsestään ja taustoistaan sekä näkövammai
suuden tuomista haasteista ja tarpeista. 
Meille selviää myös, että Toby ei oikeasti ole 
rastapää, vaan tavallisen näköinen saksalais
mies. Ääni on huijannut kuvittelemaan jo
tain ihan muuta kuin todellisuus oikeasti on.

Empatia kasvaa

Dialogi pimeässä konseptin on kehittänyt 
saksalainen Baden Badenin kaupungista ko
toisin oleva filosofian tohtori Andreas Hei-
necke vuonna 1988.

Konseptissa on kysymys toisenlaisesta ta
vasta havainnoida maailmaa, ympäristöä ja 
arjen rutiineja. Kun näkö puuttuu, ihmisen 
on otettava tehokkaaseen käyttöön muut 
aistit: kuulon, tunto, haju ja makuaistin. Sa
malla ymmärrys siitä, miten niiden avulla voi 
selviytyä, kasvaa, ja kynnys kohdata erilai
suutta madaltuu. Myös kontaktin ottaminen 
ympärillä oleviin saa uudenlaisia merkityk
siä. 

Dialogikonseptin tavoitteena on lisätä 
erilaisten ihmisten välistä empatiaa, jota ei 
koskaan ole liikaa.  Se ei pyri tarjoamaan täy
dellistä kokemusta sokeudesta, kuuroudesta 
tai ikääntymiseen liittyvästä voimien vähe
nemisestä, vaan pikemminkin antaa tilaa 
oivalluksille.

Liiton Pimé Café -tila

Näkövammaisten liiton Iiriskeskuksessa 
on Pimé Café tila, jonka pohjalla on Di
alogi pimeässä konsepti. Iiriksessä tila 
toimii kuitenkin kaksoiskäytössä eli myös 
kokoustilana, minkä vuoksi se ei täysin 
vastaa konseptin vaatimuksia vaan on 
eräänlainen sovellettu malli. 

Iiriksen Pimé Café tilaa on käytetty 
muun muassa Näkövammaisten liiton 
vaikuttamistyön tukena. Siellä on järjes
tetty myös erilaisia kulttuuri ja kutsuvie
rastilaisuuksia. Pimé Café:ssa on lisäksi 
järjestetty kaikille avoimia kahviloita, jot
ka koronan vuoksi ovat olleet tauolla.  

Kuuntelupisteellä on viisi marakassia, joita 
helistämällä voi arvuutella, minkä niistä 
sisällä on viisi kiveä.
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Suomen historian ensimmäiset 
aluevaalit pidetään tammikuussa. 
Näkövammaisten liiton 
vaaliteeseissä korostetaan, 
että palveluiden on joustettava 
elämäntilanteen mukaan, ei 
ihmisen.
T E K S T I  Marika Mäkinen   K U V A  Petteri Mård

N äkövammaisia ihmisiä on Suomessa noin 55 
000. Yli 75 prosenttia heistä on 65vuotiaita 

ja sitä vanhempia, mutta joukossa on myös työi
käisiä, nuoria ja lapsia. Kaiken kaikkiaan suomalai
sista yli 65vuotiaita on jo lähes 1 256 000 ihmistä. 

Näkövammaisten ihmisten elämäntilanteet 
vaihtelevat kuten muullakin väestöllä, mutta kai
kille yhteinen nimittäjä on näkövamma, josta seu
raa arjen haasteita ja palveluntarpeita. Toimivat 
vammaispalvelut jokaiselle niitä tarvitsevalle, eri 
puolella Suomea lähes 150 000 ihmiselle, mahdol
listavat osallisuuden ja itsenäisyyden. 

Näkövammaisia ihmisiä ja näkövammaisjärjes
töjä kuuntelemalla ja yhteistyötä tekemällä taa
taan parhaiten näkövammaisten ihmisten hyvin
voinnin, terveyden ja osallisuuden toteutuminen.

Riittävästi palveluja arkeen

Teeseissään liitto korostaa, että vammaispalvelut 
ovat näkövammaista ihmistä varten. Niitä on saa
tava riittävästi ja niiden on sovittava ihmisen sen
hetkiseen elämäntilanteeseen, jotta arjen sujumi

Kohti ihmisen 
mittaisia palveluita
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nen pystytään takaamaan. Keskeisiä arkeen 
vaikuttavia palveluita ovat muun muassa 
henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut. 

Työikäisiä näkövammaisia on noin 10 000 
ja heistä työelämässä, joko kokoaikaisena 
tai osittain, on reilut 41 prosenttia. Heille oi
keaaikaiset ja omiin tarpeisiin sopivat ja saa
vutettavat palvelut ovat työssä pysymisen ja 
osallistumisen perusedellytyksiä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien 
yleissopimuksessa vaaditaan kuntia varmis
tamaan vammaisen ihmisen yksilöllisiä tar
peita ja elämäntilanteita vastaavat palvelut. 
Samalla muistutetaan, että vammaisuus ei 
ole sidottu tiettyihin diagnooseihin, ikään tai 
toimintarajoitteisiin, vaan se tulee määritel
lä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja 
siellä esiintyviin asenteisiin ja esteisiin. 

Apuvälineitä ja kuntoutusta

Apuvälineiden ja kuntoutuksen merkitystä 
näkövammaisen itsenäisyyden edellytyk
senä painotetaan. Esimerkkeinä mainitaan 
puhuvat ja suurentavat laitteet, valkoinen 
keppi ja opaskoira. Myös apuvälineitä ja kun
toutusta pitää saada yksilöllisen tarpeen ja 
elämäntilanteen mukaan.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien 
yleissopimuksessa todetaan, että apuväli
neiden ja kuntoutuksen avulla on taattava 
ja säilytettävä vammaisen ihmisen mahdol
lisimman suuri itsenäisyys ja täysimääräinen 
ruumiillinen, henkinen, sosiaalinen ja amma
tillinen kyvykkyys. Vammaisen ihmisen on 
saatava kuntoutus mahdollisimman lähellä 
asuinpaikkaansa. Terveydenhuollon tulee 
edistää kehittyvän apuvälineteknologian 
saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä.

Netin lisäksi henkilökohtaista 
ja puhelinpalvelua

Palvelua on saatava muuallakin kuin netissä 

ja palveluissa on voitava asioida aina myös 
puhelimitse ja tapaamalla henkilökohtai
sesti. Vaikka verkkopalveluiden saavutet
tavuudesta säädetään digipalvelulailla ja 
saavutettavuus on parantunut, suurin osa 
näkövammaisista kokee saavutettavuuskri
teeritkin täyttävät verkkopalvelut edelleen 
haastaviksi käyttää ja 15 % katsoo, että saa
vutettavuus on jopa heikentynyt.

Liiton vaaliteeseissä vaaditaan, että hyvin
vointialueen verkkopalveluiden on oltava 
näkövammaiselle saavutettavia ja helppo
käyttöisiä. Tässä liitto vetoaa yhdenvertai
suuslakiin, jossa todetaan, että hyvinvoin
tialueiden tulee edistää yhdenvertaisuutta 
kaikessa toiminnassaan ja huomioida eri 
käyttäjäryhmät palveluissa ja asioinnissa. 
Yhdenvertaisuuslaissa huomautetaan vielä, 
että tarvittaessa vammaisen ihmisen asioin
tia tai palvelua on mukautettava. Olennaista 
on myös huomioida eri tavalla vammaiset 
ihmiset asiakkaina jo etukäteen.

Lisää aluevaaliteeseistä voit lukea osoitteesta 
www.nkl.fi/fi/artikkeli/nakovammaisten- 
liiton-aluevaaliteesit-2022

Aluevaalien aikataulu

•  Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022
• Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 
päättyy: 11.1.2022 klo 16
•  Ennakkoäänestys kotimaassa: 
12.–18.1.2022
•  Ennakkoäänestys ulkomailla: 
12.–15.1.2022
•  Valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Airutlehden pisteversion tilaajille lähe
tetään ehdokasluettelo pistekirjoituksel
la ja sitä voi myös tilata 17.12. mennessä 
osoitteesta markku.mottonen@nkl.fi tai 
puhelimitse: 09 3960 4655.          
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TET-harjoittelussa Iiriksessä

bookpostauksia, pakkaushommia, käyneet 
kaupassa ja paljon muuta. Lisäksi olemme 
tutustuneet esimerkiksi Näkövammaismu
seoon. 

Työnteko on tuntunut kivalta ja se on ollut 
mukavaa vaihtelua kouluarkeen. Lisäksi on 
hauskaa työskennellä kaverin kanssa. Työ
tehtävät ovat olleet mieluisia suurimmaksi 
osaksi, mutta parasta ovat olleet kirjoitus
tehtävät. Toisaalta jotkut yksinkertaiset ja 
yksitoikkoiset tehtävät ovat käyneet vähän 
tylsiksi. 

Harjoittelussa opin paljon uutta siitä, min
kälaista on toimistotyöskentely ja työelämä 
ylipäänsä. Sain uutta tietoa näkövammoista, 
ja kokeilin monia uusia asioita, esimerkiksi 
testasin näkövammasimulaatiolaseja. 

En vielä tiedä, mitä aion tehdä työkseni 
tulevaisuudessa. Toivoisin, että työni liittyisi 
mielenkiinnonkohteisiini ja siinä voisi muun 
muassa tehdä erilaisia tekstejä. 

Ysiluokan jälkeen aion mennä lukioon tai 
hakea IBlukioon. "        

Ysiluokkalaiset Milka 
Turunen ja Veera Daavittila 
olivat marraskuussa 
TET-harjoittelussa Airut-
lehdessä, Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelussa ja Iiris 
Prossa.
T E K S T I  J A  K U V A  Milka Turunen ja Veera 
Daavittila   S A R J A K U V A  Milka Turunen

"Olemme 15vuotiaita ja käymme yhdek
sättä luokkaa Aleksis Kiven peruskoulus

sa Helsingissä. Olimme kahden viikon ajan 
Iiriksessä TETharjoittelussa eli työelämään 
tutustumisjaksolla. 

MILKA
Saimme viikon aikana tehdä monenlaisia 
tehtäviä, toimistotyöstä pakkaushommiin.
Pääsin kuvittamaan kaksi kuvaa Kajas
tuslehteen ja yhden Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun 90vuotisiltamiin, katoin 
pöytiä kokouksiin, tein töitä Iiris Prossa ja 
maalasin banderollin.

Olen oppinut tämän TETjakson aikana 
uusia asioita näkövammaisista, kuunnellut 
ensimmäistä kertaa kuunnelman ja tutustu
nut paremmin Iirikseen sekä sen toimintaan. 

Aikuisena haluaisin olla kuvataiteilija tai 
kuvataideopettaja. Pyrin yhdeksännen luo
kan jälkeen kuvataidekouluihin, sillä kuvatai
teen tekeminen on aina ollut minulle tärkeää 
ja lähellä sydäntä. 

VEERA
TET:in aikana on ollut monipuolisesti tehtä
viä laidasta laitaan. Olemme tehneet Face
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Milka Turunen piirsi näkövammaisaiheisen sarjakuvan. Sarjakuvan kuvailutulkkaus:
Kuva 1. Karvanaamainen myyrännäköinen ihmishahmo, jolla on mustat lasit ja valkoinen 
keppi. Myyrännäköinen ajattelee: ”Missä täällä sijaitsee pankkiautomaatti?” Taustalla 
ihmishahmo ja pankkiautomaatti.

Kuva 2. Myyrännäköinen seisoo keskellä väylää epätietoisena. Taustalla ohi kiirehtiviä 
ihmishahmoja.
Kuva 3. Koirannäköinen ihmishahmo pysähtyy myyrännäköisen viereen. Koirannäköinen 
kysyy: ”Anteeksi, etsittekö jotain?” Myyrännäköinen vastaa: ”Kyllä, pankkiautomaattia.”
Kuva 4. Koirannäköinen sanoo: ”Se on aivan tässä vieressä, mennäänkö yhdessä?” Myy-
rännäköinen vastaa: ”Kyllä, kiitos!”
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Formulaa 
kuvailutulkattuna
Kuvailutulkatut 
formulalähetykset mullistavat 
näkövammaisen F1-fanin 
maailman. Ei enää pelkkää 
korkeaviritteisten autojen 
ääntä kiertämässä rataa. 
Kisahumuun pääsee 
mukaan lataamalla ilmaisen 
sovelluksen mobiililaitteeseen 
ja ottamalla hyvän asennon.

T E K S T I  Virpi Jylhä 
K U V A T  Hafiz Johari / Shutterstock, Saija 
Suomela, Iina Huhmarniemi, Sheena Registra

F 1 on vuonna 1950 perustettu ra
taautourheiluluokka, jota pidetään 
yksipaikkaisten kilpaautojen kor

keimpana kilpaluokkana. Sarjan maailman
mestaruuksista kisataan sekä kuljettaja että 
valmistajaluokassa. 

Eri puolilla maailmaa järjestettävät ajot 
televisioidaan. Näkövammaisena kisojen 
seuraaminen on ollut haasteellista. Katso
jan oletetaan näkevän radan tapahtumia ja 
selostajat saattavat spekuloida keskenään 
eri kuljettajien mahdollisuuksia kisoissa sa
maan aikaan, kun radalla kiilataan, ohitetaan 
ja taktikoidaan. Väliaikatietoja ja muuta in
formaatiota virtaa television näytöllä teksti
muodossa. 

Formuloiden kuvailutulkkauksen aloitti 
viime syksynä Scuderia Ferrari Club Riga. 
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Iina Huhmarniemi tapasi idolinsa, 
formulakuski Sebastian Vettelin 
vuonna 2017. 
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Klubi kehitti italialaisen näkövammaisjärjes
tön kanssa yhteistyössä sovelluksen, jonka 
avulla näkövammaiset voivat kuunnella 
kisoja. Suorien lähetysten lisäksi sovelluk
sessa on tallennearkisto. SFC Riga Radio so
vellus on ilmainen ja sen saa ladattua sekä 
Android että iOS laitteisiin.

Saavutettavaa formulaa?

Sovellus on nuori ja sen saavutettavuudessa 
on vielä jonkin verran puutteita. Arkistovä
lilehdeltä ei saa tällä hetkellä käynnistettyä 
aiempien kisalähetysten tallennetta. Ai
kaajotallenteet sen sijaan pystyy kuuntele
maan. Osa painikkeista on englanninkielisiä 
ja näytönsäästäjä pitää asetuksista säätää si
ten, ettei se aktivoidu, jottei sovellus sammu 
ja selostus vaikene. 

Saavutettavuuspalaute lähti heti artikkelin 
kirjoitushetkellä kehittäjille ja korjauksia on 
luvassa. Puutteista huolimatta palvelu toimii 
melko hyvin ja kisojen suorien lähetysten 
seuraaminen sujuu pelkän ruudunlukuoh
jelman varassa.

Formulaperhe

Suomenkieliset kuvailutulkatut lähetykset 
tekee vapaaehtoistyönä päiväkodin johta
jana toimiva Iina Huhmarniemi, joka on 
todellinen F1fani 30 vuoden kokemuksella.

Formulat ovat mukana Huhmarniemien 
elämässä monin tavoin. Huhmarniemen 
pariskunnan hääkakun päällä on komeillut 
kaksi sokerista tehtyä F1autoa. 

Kymmenvuotishääpäivää pari vietti kartin
gia ajamalla ja kaksikymmenvuotishäitä he 
skoolasivat Unkarissa formulakisoissa. Iina 
Huhmarniemen vaatekaapin värimaailmakin 
vaihtui, kun hänen suosikkinsa Sebastian 
Vettel vaihtoi punaista väriä käyttävästä 
Ferraritallista vihreisiin verhoutuvaan Aston 
Martin talliin. 

Iina Huhmarniemi on tehnyt F1matkoja 
maailmalle. Idoliaan Sebastian Vetteliä hän 
pääsi tapaamaan vuonna 2017. Tapaaminen 
tuli dokumentoitua hyvin, sillä Huhmarniemi 
osallistui Tähän aikaan ensi vuonna televisi
osarjaan ja toteutti ohjelmassa oman unel
mansa.

Uusi aluevaltaus

Huhmarniemi alkoi kirjoittaa englanninkie
listä F1blogia 2011. Muutama vuosi myö
hemmin latvialaisen Scuderia Ferrari Club 
Rigan puheenjohtaja pyysi häntä kirjoitta
maan artikkeleita klubin verkkosivuille. Kun 
klubi sitten viime syksynä aloitti italiankie
liset kuvailutulkatut Formulalähetykset, 
Huhmarniemeltä tiedusteltiin, haluaisiko 
hän tehdä kuvailutulkattuja formulakisoja 
suomeksi.

– En tiennyt mitään kuvailutulkkauksesta. 
Mutta innostuin silti heti.

 – Aluksi oli vaikea hahmottaa, mitä ja mi

Iina Huhmarniemi selostamas-
sa kotistudiossaan.
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ten radan tapahtumia pitäisi kuvailla. Olen 
niin sisällä lajissa, että pidin joitakin asioita 
itsestäänselvyyksinä. Näkövammaisilta olen 
saanut vinkkejä selostuksen kehittämiseksi. 
Opin koko ajan lisää. Tämä on antanut mi
nullekin aivan uuden näkökulman lajiin.

Iina Huhmarniemi on saanut hyvää palau
tetta. Eikä ihme. Nainen on urheilutermein 
sanottuna oikea ”moottoriturpa”. Puhetta 
tulee kuin apteekin hyllyltä ja hänen innos
tuksensa tarttuu kuulijaan.

Formulastudio kotona

Huhmarniemi tekee lähetykset kotinsa 
alakerrassa sijaitsevasta formulastudiosta, 
missä on tunnelmaa luomassa monenlaista 
F1rekvisiittaa ja jopa värivalot. Hän tekee 
lähetyksen kisojen lisäksi aikaajoista. Lau
antaisessa lähetyksessä näkövammaiset 
saavat tietoa radan muodosta, maastosta, 
kisapaikan tunnelmasta ja tietenkin myös it
se aikaajoista. Huhmarniemi kuvailee myös, 
millaisia palkintopokaalit ovat.

– Toivoisin, että saisimme mukaan toisen
kin kuvailutulkkaajan, sillä kisojen venyessä 
tuntien mittaiseksi toisesta selostajasta olisi 
paljon apua, Iina Huhmarniemi sanoo. 

– Italiankieliseen ohjelmistoon suunni
tellaan lähetystä, jossa selostajat vastaavat 
kuuntelijoiden kysymyksiin. Tällainen kuu
lostaa loistavalta, mutta siihen tarvitaan eh
dottomasti kaksi selostajaa. 

FORMULAKÄRPÄSEN 
PURAISEMA
Virpi Paananen on yksi kuvailutulkattua 
formulaa tiiviisti seuraavista näkövammai
sista. Formulakärpänen puraisi häntä jo 
lapsuudenkodissa, kun vanhemmat seu
rasivat lajia.

– Kun näkövammauduin, oli hetken 
tauko lajin seuraamisessa, Virpi kertoo.

 – Sitten pyysin äidiltä syntymäpäivä
lahjaksi maksullisen kanavan, jolla formu
lakisoja lähetettiin. Välillä turhautti aika 
kovasti, kun selostuksen perusteella ei 
pysynyt yhtään kärryillä siitä, mitä radalla 
tapahtui.

Virpi huomasi Postirobotilla ilmoituk
sen kuvailutulkatuista formuloista ja in
nostui heti.

– Aivan mahtava kokemus, Virpi kuvai
lee ensituntumia.

 – Iina on todella asiantunteva selostaja. 
Seuraan kisoja niin, että minulla on telk
kari auki ja Iinan kuvailutulkkaus känny
kän kautta korvassa. Usein Iinan selostuk
sesta saa radan tapahtumat selville ennen 
kuin telkkarista tulee ensimmäistäkään 
vinkkiä.              

Näkövammaisilta 
olen saanut 

vinkkejä selostuksen 
kehittämiseksi. Opin koko 
ajan lisää. 
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Kohtalona iso nenä
T E K S T I  Marika Mäkinen
K U V A T  Juha Jahkola

N äkövammaisteatteri on jälleen tarttu
nut klassikkoon, tällä kertaa Edmond 

Rostandin Cyrano de Bergeraciin. Esitys on 
Näkövammaisteatterin ja näkövammaisten 
Kontrapunktikuoron yhteisponnistus.

Cyrano de Bergerac sijoittuu 1600luvun 
Ranskaan. Näytelmän päähenkilöllä Cyran
olla on oikea historiallinen esikuvansa, josta 
Rostand on muokannut surullisen sankarin
sa: miehen, jonka suurikokoinen nenä estää 
häntä uskomasta omakohtaiseen onneen ja 
rakkauteen. 

Näytelmän keskiössä on Cyranon, Roxan
nen ja Cristianin suhde. Roxanne on ihas
tunut nuoreen kadettiin Christianiin, jota 
luulee runoilijaksi ja sanan säilän ritariksi. 
Oikeasti Christianin suulla puhuu Cyrano, 
joka kaunopuheisuutensa lisäksi on taitava 
miekkailija ja urhea sotilas. Rakkauden seka
va soppa onkin valmis ja kaikista kolmesta 
tulee lopulta häviäjiä.

Mistä Cyrano de Bergerac oikein kertoo? 
Näytelmän viesti on, että rakkaus ei lopul
takaan katso ulkomuotoon ja että häpeästä 
joutuu maksamaan liian kovan hinnan. Jo
kaisella on oikeus uskoa itseensä ja siihen, 
että ansaitsee tulla rakastetuksi juuri sellai
sena kuin on.

Miten Näkövammaisteatteri sitten onnis
tuu Cyranollaan? Projektissa on ollut vastoin
käymisiä, sillä pääosan esittäjä joutui viime 
hetkillä luopumaan roolistaan. Häntä paik
kaamaan saatiin nopealla aikataululla am
mattinäyttelijä Antti Jaakola. Koska aikaa 
perehtyä rooliin oli vähän, hänellä on näyt
tämöllä käsikirjoitus kädessään. Roxannen 
roolissa nähdään yksi Näkövammaisteatte
rin luottonäyttelijöistä, Riikka Hänninen. 

Jokaisella on oikeus 
uskoa itseensä ja 

siihen, että ansaitsee 
tulla rakastetuksi juuri 
sellaisena kuin on.

Kimmo Hokkanen näytteli  
Le Bretin roolin.
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Christianin roolissa on Jari Gusev. Tämä 
kolmikko vetääkin roolinsa mallikelpoisesti. 
Riikka Hänninen suorastaan hurmaa Roxan
nena. Ja mikä komedienne hänestä sukeu
tuukaan kohtauksessa, jossa ollaan herkut
telemassa eväillä keskellä sotatannerta!

Näytelmän puvustus tarjoaa silmäkarkkia 
ja vanhaa ranskalaista musiikkiperinnettä 
edustavat kappaleet ovat täysosumia. Kuo
rolaiset ovat kadetteja, mikä on tietenkin 

Riikka Hänninen Roxannena.

käytännöllinen ratkaisu. Esityskokonaisuus 
äänineen ja valoineen on tasapainoinen. 
Ohjaaja Anu Aaltoselle siis jälleen kiitos ja 
kumarrus! Ja mikäpä oli kuunnella silosäet
tä, joka välillä tarjoilee makoisia yllätyksiä ja 
kekseliäitä koukkuja. Joillekin näyttelijöille 
vielä muistutan, että replikointiin kannattaa 
mieluummin valjastaa tehoja tarkasta, rau
hallisesta artikulaatiosta, kuin liioittelusta tai 
huutamisesta.       
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Vieraileva kolumnisti

Kävely kunnanvaltuustoon 
T E K S T I  Maria Loikkanen 

Kuluva vuosi on ollut kiintoisa ja vauh
dikas. Lähdin ehdolle kuntavaaleihin 

pienessä Enonkosken kunnassa, joka ItäSa
vossa vielä sitkeästi kulkee eteenpäin itse
näisin askelin. Todennäköisyys läpipääsylle 
näytti heikkoakin heikommilta, mutta ajat
telin, että mikäs tässä kokeillessa. Enpä mie 
mitään menetä, jos yritän.

Ja niinhän sitten kävi, että vaaliiltana jäin 
äänen päähän tasapelistä puoluetoverin 
kanassa. Riemu repesi muutamaa päivää 
myöhemmin, kun tuli tieto, että miule olikin 
löytynyt yksi ääni tarkastuslaskennassa, ja 
että tasapelin johdosta pidetyssä arvonnas
sa arpaonni oli osunut minuun.

Elokuun lopussa käynnistyi valtuustokausi, 
jonka omalta osaltani korkkasin kävelemäl
lä elämäni ensimmäiseen valtuustoon. Tein 
sen solidaarisuudesta kanssavammautunei
ta ja etenkin niitä kohtaan, joilla on hankalaa 
kuljetuspalvelujen kanssa. Asun reilun 10 
kilometrin päässä kirkonkylästä maaseudul
la, joten olihan tuossa patikoimista. Läksin 
elokuiseen kaatosateeseen kuitenkin hyvillä 
mielin. Radio Suomi oli käynyt jututtamassa 
minua aamulla kävelyni tiimoilta. Tiesin, että 
laajemmasta näkökulmasta katsottuna kä
velen nyt oikeaan suuntaan eli kohti jotakin 
sellaista, jossa voin toivottavasti olla tukena 
muille vammautuneille.

Vastaanotto kunnanmäellä on ollut ute
liaan kannustava. Taidan olla ensimmäinen 
näkövammainen valtuutettu Enonkoskella 
ikinä. Iloisena olen havainnoinut, että vam
mani ei tunnu kiinnostavan ketään, muuta 
kuin siinä mielessä, onko jotakin, missä tar
vitsisin apua tai tukea.

Oma fiilis tästä kaikesta on ollut hieman 

sekava ottaen huomioon, että näkövam
mauduin äkillisesti reilu kolme vuotta sitten. 
Glaukooma puhkesi tulivuoren tavoin, ja 
menetin vanhan elämäni kirjaimellisesti päi
vissä. Viimeiset kolme vuotta on siis ollut hy
vin konkreettista elämän jälleenrakennusta, 
johon nyt sitten avautui tällainen uusi ulot
tuvuus luottamustoimen kautta.

Olen ottanut uuden vastaan avosylin. Toki 
moni asia on jännittänyt. Kaikesta on selvit
ty, huumorilla, avulla ja tuella. Lämpimästi 
kannustan kaikkia, joita yhteinen tekeminen 
vähänkin kiinnostaa. Kokeilkaa siipiänne ja 
lähtekää vaikuttamistyöhön mukaan!    

Maria Loikkanen asuu maalla Enonkoskella ja 
on toimittaja ja SDP:n kunnanvaltuutettu.  
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ILMOITUK SET

Aineiston aikataulu 

Airut 1/2022 ilmestyy 
14.2.2022 Ilmoitukset 
24 .1. 2022  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.

Oikaisu 

Tekojen tiistailla väärä 
päivämäärä

Airut 6/2021:n päivyrissä oli 
tekojen tiistain kohdalla vää
rä päivämäärä. Tekojen tiis
tain oikea päivämäärä oli 
30.11., ei 15.11. Virhe oli print
tilehdessä, äänilehdessä ja 
pistelehdessä. Luetus ja 
verkkoversioon virhe ehdit
tiin korjata. Taittaja pahoitte
lee kömmähdystä.

My ydään - ostetaan

Nordic Eye Tempus HD 
-lukulaite

Myydään 1,5 v käytössä ollut 
lukulaite. Vastaava uusi n. 
3.000 euroa.

Tiedustelut Eeva Tikka puh. 
050 581 2558

Ostetaan kuuntelulaite

Ostetaan Daisykirjojen 
kuuntelulaite Plextalk Linio 
Pocket. puh. 044 358 5443

Työpaikat

Aamuvirkku avustaja 
haussa 

Haetaan aamuvirkkua henki
lökohtaista avustajaa. Työ al
kaa tammikuun alusta. Olen 
sokea mies. Työ arkiaamuisin 
n. 15 h viikossa. Sijainti: Hel
sinki. Lisätietoja: Teijo, p. 
046 940 4435.

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta 
vuotta 2022 
toivottaa 
Airuen toimitus 

Seuraava Airut 
ilmestyy 14.2.2022



Takakansi

Lapsen ensiaskeleet. Rakkaan pusu.   
Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä  

tai se sanaton yhteys, kun toisen silmistä paistaa aito onni.

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

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, 
mitä rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. 

Taloudellinen varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, 
että onnellisuus on viety pois. Vaikka elämäsi ei olisi onnellista, 

voit silti kokea onnen tunnetta ja iloa päivittäin. 

Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni syntyy 
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa. 

Lahjoita ja auta meitä antamaan onnea. Kiitos ♥

pienen eleen lahjoituksilla saadaan onnen hetkiä, tukea ja  
turvaa kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arkeen. 

Mitä on onni?
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Näkövammaisten liitto on mukana pienessä eleessä. 
Lipaskeräys aluevaalien äänestyspaikoilla 12.–18.1. ja 23.1.2022.


	Sitaatti
	Näkövammaisen palveluopas 2019 julkaistu
	Leila Purmola on poissa
	Maailman saavutettavin palvelukartta!
	Teknologiasta ratkaisu 
arjen ongelmiin?
	Takakannen ilmoitus: Sunu band

