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PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI Marika Mäkinen, päätoimittaja

Uuden Airuen aika

J
os luet Airuen printtilehteä, kädessäsi on nyt 
erinäköinen lehti kuin aiemmin. Toivottavasti 
ensivaikutelmasi lehdestä on myönteinen.

Airuen uudistusprosessi on kestänyt puo
lisen vuotta. Matka tähän hetkeen on kuitenkin ollut 
oikeasti paljon pidempi, sillä uudistaminen on ollut 
suunnitteilla jo useita vuosia. 

Edellisen kerran Airuen ulkoasu uudistettiin vuon
na 2008. Nyt oli siis jo korkea aika! Siksi olemmekin 
aivan erityisen iloisia ja ylpeitä lopputuloksesta, jonka 
nyt voimme tarjota lukijoillemme.

Olemme pyrkineet luomaan lehdellemme raikkaan 
ja selkeän yleisilmeen ja samalla saattamaan lehden 
visuaalisesti yhteensopivaksi liiton graafisen ilmeen 
kanssa. Lähtökohtana koko prosessissa on tehdä 
lehteä, jota on helppo lukea heikollakin näöllä. Apua 
olemme saaneet kuusihenkiseltä eri tavoin heikkonä
köisten lukijoidemme testiryhmältä, joka kommentoi 
lehden taittoa prosessin aikana.

Ulkoasuuudistuksen yhteydessä myös lehden 
sisältöä on osin uusittu. Luvassa on uusia sarjoja ja 
uusia paloja Kiikarissapalstalle. Lehden kolumnistit
kin ovat vaihtuneet: Tytti Matsinen ja Olli Lehtinen 
ovat jääneet pois. Heille molemmille lämmin kiitos 
tärkeiden aiheiden esiintuomisesta ja kiinnostavista 
näkökulmista!  

Tutustu lehteen rauhassa ja anna palautetta osoit
teeseen airut@nkl.fi. Toivotan sinulle lukuiloa! 

”Edellisen  
kerran Airuen 
ulkoasu  
uudistettiin 
vuonna 2008.”

mailto:airut%40nkl.fi?subject=


KIIKARISSA

Lastenkirja 
houkuttelee 
pohtimaan värien 
olemusta

Carita Lehtniemen esikoiskirja Sutinen 
valitsee värin avaa näkövammaisille lapsil
le värien olemusta ja johdattaa pohtimaan, 
miltä värit näyttävät, tuntuvat ja kuulosta
vat. Kirjassa on suurikokoinen teksti, pis
tekirjoitus, tarinaan integroitu kuvailutulk
kaus ja tunnusteltavia kohokuvia. Kirja on 
valittu Suomen ehdokkaaksi keväällä 2022 
järjestettävään kansainväliseen Typhlo & 
Tactus koskettelukirjakilpailuun.

Sutinen valitsee värin kirja tarjoaa saa
vutettavan ja näkövammaisille ja näkeville 
lukijoille yhteisen lukukokemuksen. Kirjan 
päähenkilö Sutinen löytää värikaupasta 
toinen toistaan houkuttelevampia värejä ja 
yrittää Tuubisten kannustamana tehdä va
linnan. Minkä värin Sutinen valitsee? Entä 
onko parasta väriä edes olemassa?

– Haluaisin lukijan oivaltavan, että väri 
voi olla muutakin kuin se, minkä silmä 
havaitsee. Väri on mielikuvia, tunteita, 
merkityksiä, makuja, hajuja ja muistoja. Ei 
ole yhtä oikeaa tapaa kokea vihreä, Carita 
Lehtniemi sanoo.

Carita Lehtniemi on helsinkiläinen graa
finen suunnittelija, kuvittaja ja kuvailutulkki

Sutinen valitsee värin on pilottihanke, 
jossa Lehtniemi tutki uusia tapoja tehdä 
lastenkirjallisuutta saavutettavaksi näkö
vammaisille lukijoille. 

”Väri on mielikuvia, 
tunteita, merkityksiä,  
makuja, hajuja ja 
muistoja.”

CARITA LEHTNIEMI

Carita Lehtniemi.
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KIIKARISSA

Pistelehden lukijat 
enimmäkseen tyytyväisiä

Näkövammaisten liiton piste ja isokirjoi
tuksen, kohokylttien, opasteiden ja kartto
jen tuottamiseen erikoistunut Taktiiliyritys 
pyysivät syksyllä Airuen pistelehden luki
joita arvioimaan lehden laatua.

Yhdeksän kymmenestä arvioi sekä 
pisteiden luettavuuden että paperin erin
omaiseksi tai hyväksi. Kaksi kolmesta oli 
tyytyväisiä myös sidontaan. 

Lehden toimitusnopeus, josta vastuussa 
on Posti, oli 73 prosentin mielestä erin
omainen tai hyvä ja 27 prosentin mielestä 
välttävä tai huono.

Kuuma peruna: Celian 
oppikirjatuotanto

Näkövammaisten liiton työelämäpalve
lujen Kuuma peruna podcastissa 
digitalisaatioasiantuntija Ville Lammi
nen keskustelee Celiakirjaston oppi
kirjatuotannosta saavutettavuusasian
tuntija Rebekka Laaksosen kanssa. 
Kuuntele podcast osoitteesta  
soundcloud.com/nakovammaisten
liitto/kuumaperunapodcast 
celianoppikirjatuotanto

Annansilmät
lahjoitussivusto avautui 

Annansilmätsivusto kutsuu suomalaiset 
tekemään lahjoituksia näkövammaistyölle 
ja edistämään näkövammaisten ihmisten 
hyvää elämää.

Sivustolla voi tehdä perinteisiä kertalah
joituksia ja ryhtyä Annansilmätkuukausi
tukijaksi. Yrityksille ja testamenttia näkö
vammaistyön hyväksi harkitsevalle löytyy 
omat osionsa.

Käy tutustumassa sivustoon osoittees
sa annansilmat.fi. Samalla saat tietää, 
miten kuusivuotias Helmi selittää näkö
vammaansa ohikulkijoille, mikä mullisti 
kolmevuotiaan Alvarin perheen elämän ja 
mistä 67vuotias Antti ammentaa voimaa 
elämäänsä. 
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KIIKARISSA

21 %
on verkkokalvon  
perinnöllisten  
rappeumasairauksien 
osuus työikäisten näkö
vammadiagnooseista.

Twitterissä hiihdetään    

Hiihtokelit ovat parhaimmillaan! 
Jos näet ladulla hiihtäjän, jolla 
on huomioliiveissä keppiukko
symboli tai teksti ”Blind”, ky
symyksessä on näkövammainen 
suksittelija. Usein hänen edel
lään sivakoi #opashiihtäjä.
Anna tilaa, älä kiilaa!
#hiihto  
@FinnParalympic @Hiihtoliitto_fi

Lue lisää: twitter.com/NKLry

Muutoksia Kelataksin 
käyttöön

Kelataksin tilausnumerot muuttuivat vuo
den alussa. Jokaisen maakunnan alueella 
liikennöi kaksi eri palveluntarjoajaa, joilla 
kummallakin on omat puhelinnumeronsa.  

Uutta on lisäksi, että tiedot pitkäaikai
sesta oikeudesta Kelataksin käyttöön, 
kulkuneuvosta sekä omavastuuosuuden 
täyttymisestä välittyvät Kelasta suoraan 
palveluntuottajalle. Kelaan tulee lisäksi 
ilmoittaa, jos haluaa välittää tiedon näkö
vammasta ja mukana olevista apuvälineis
tä kuljettajalle. 

Toinen uutuus on tekstiviesti, jolla saa 
tiedon, kun auto on hyväksynyt tilauksen. 
Samalla saa tietää kuljettajan puhelinnu
meron. 
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KASVO

Saavutettavuuden 
sanansaattaja
Olen Näkövammaisten liiton saavutetta
vuusasiantuntija Terhi Manninen, tieto
jenkäsittelyn tradenomi Sastamalasta.

Tätä ennen olen työskennellyt sovel
lusohjelmoijana Kehätiedossa ja eri teh
tävissä Englannissa, viimeisimpänä Wor
cestershire County Councilin digitiimissä 
julkisten verkkosivujen ja intranetin sisäl
lön suunnittelijana ja toteuttajana. Työs
säni keskityin digitaalisten palveluiden 
asiakaslähtöisyyteen, käytettävyyteen ja 
saavutettavuuteen.

Työhöni kuuluu saavutettavuuteen vai
kuttaminen, etenkin niihin tahoihin, jotka 
jäävät digipalvelulain ulkopuolelle. Olen 
mukana kommentoimassa, miten digipal
veluiden saavutettavuutta voitaisiin kehit
tää. Minun on oltava selvillä, mitä muutok
sia nykyiseen digipalvelulakiin on tulossa 
sekä testailla digipalveluita. Varsinaisia 
auditointeja en kuitenkaan tee, sillä liitos
sa on siihen oma yritys, Annanpura.

Työni on monipuolista ja saan aidosti 
olla vaikuttamassa asioihin. Digitaalinen 
saavutettavuus ei ole utopia, eikä se ole 
vaikeaa, vaikka monesti niin ajatellaankin.

Tällä hetkellä Suomessa on julkisten 
organisaatioiden digipalveluiden saavu
tettavuudessa jonkin verran vaihtelua ja 
valitettavasi puutteitakin löytyy. IsoBritan
niassa totuin läpinäkyvyyteen, esimerkiksi 
Silktideniminen yritys julkaisee tilastot 
siitä, miten julkisen sektorin organisaatiot 
rankkautuvat saavutettavuustilastoissa. 

”Digitaalinen saavutet
tavuus ei ole utopia.”
TERHI MANNINEN

Terhi Manninen
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Millainen on 
uusi Airut?
• Airuen printtilehden ulkoasu on uudistunut. Käymme seuraa

vaksi läpi uutta taittoa ja sen keskeisimpiä elementtejä.

• Lehden ulkoasusta vastaa graafinen suunnittelija Marko  
Myllyaho.

TEKSTI Marika Mäkinen

Kansi
Kannen kuva on muuttunut muotokuvasta 
tai uutismaisesta kuvasta yksityiskohtaan, 
jonka tausta on yksivärinen. Ajatuksena on 
tarjota yksityiskohdan kautta lukijalle mah
dollisuus linkittää kuva omiin kokemuksiin 
ja muistoihin, tuoksuihin, tuntemuksiin, 
jopa makuihin.

Kannen oikeassa alareunassa on ko
hokuviolla painettu liiton logosta tuttu 
annansilmäkukka. Tämän avulla paperileh
den voi tunnistaa muiden lehtien joukosta 
tuntoaistin avulla.

Myös Airuen logo on muuttunut. Ai
rutsanan ikirjaimen pisteen päällä lukee 
puolikaaren muodossa sana ”näkövam
maisten”. Se luo ajatuksen valonsäteistä, 
jotka johdattavat ja opastavat, aivan kuten 
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JATKUU 

sana ”airut” viittaa opastajaan tai vies
tintuojaan. Logosta voi hahmottaa myös 
majakan, auringon, silmän tai vaikkapa 
ihmishahmon.

Kannen oikeassa reunassa on palkki, jo
hon nostetaan lehden pääjutun ja kolmen 
muun jutun otsikot.

Sisällysluettelo
Kuten ennenkin, kannen sisäsivulta löytyy 
lehden sisällysluettelo. Sisällysluettelon 
vasemmalla puolella on kannen kuvaan liit
tyvä pikkuteksti, jossa lukijaa houkutellaan 
moniaistisen pohdinnan pariin. Sisällys
luettelosivun alaosassa on lehden tiedot ja 
toimituksen yhteystiedot.

Kirjasintyyppi eli fontti
Airuen nykyinen fontti on nimeltään At
kinson Hyperlegible. Se on nimetty ame
rikkalaisen Brailleinstituutin perustajan, 
J. Robert Atkinsonin mukaan. Atkinson 
Hyperlegible eroaa perinteisestä typogra
fiasuunnittelusta sillä tavoin, että siinä 
kirjainten muotoeroja on korostettu, jotta 
niiden tunnistettavuus ja tekstin luettavuus 
olisi mahdollisimman helppoa heikolla 
näöllä. Fontin kehittämisessä on ollut mu
kana eri tavoin heikkonäköisiä ihmisiä.

N Ä K Ö VA M M A I S T E N  A I R U T  - T Y Y L I K I R J A
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Atkinson Hyperlegible
Regular Bold + kursiivit
AaBbCcDdEeFfGg1234567890!?/()*%€@

Lehdessä käytetään Atkinson Hyperlegible -fonttiper-
hettä kaikissa teksteissä. Fontti on kehitetty erityisesti 
näkörajoitteisten tarpeisiin ja siinä on korostettu kir-
jainten helppoa hahmotettavuutta. 

Fonttia on testattu ja kehitetty yhteistyössä Braille 
 Instituten kanssa. Lue lisää fontista: 
https://brailleinstitute.org/freefont

Myös Näkövammaisten Airut -lehden suunnitteluvai-
heessa useita eri fontteja testattiin omalla testiryhmäl-
lä. Atkinson Hyperlegible valittiin lehden käyttöön, sillä 
se sai testiryhmältä kokonaisuudessaan parhaimmat 
arvosanat.

Atkinson Hyperlegible on saatavilla myös webfonttina 
verkkosivustojen käyttöön.

Lataa Atkinson Hyperlegible -fontti:

https://brailleinstitute.org/freefont

Typografia (1)

Recognizable Footprints
Character boundaries clearly, defined, ensuring
understanding across the visual-ability spectrum 

Unambigiuous Characters
Increase legibility for people with low vision
or poor reading comprehension 

Differentiated Letterforms
Similar letter pairs are differentiated from each
other to dramatically increase legibility

Exaggerated Forms
Clarify potential misreadings

Opened Counterspace
Defines open spaces better

QGEFpqirO0

aGbgrpqu Åö8ij%?¡,:

Atkinson
Hyperlegible

Regular / Italic
Bold / Bold Italic

Csa36

Angeled Spurs
Increase recognition and
define distinctive style

Circular Details
Links to the history of Braille
Institute and braille dots

Complete Character Set
335 glyphs per weight

© Braille Institute of America, 2019 Available weights
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”Logosta voi hahmottaa 
myös majakan, auringon, 
silmän tai vaikkapa ihmis
hahmon.”
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Värit
Uudessa logossa, kuten lehden kaikissa 
teksteissä ja otsikoissa käytetään vain 
mustaa väriä. Myös erilaiset kuvasymbolit 
ovat mustia. Lehden väripaletin värit kel
tainen, punainen ja vaaleansininen tule
vat Näkövammaisten liiton väripaletista. 
Magenta, sinivioletti ja vihreä taas tulevat 
lehden aikaisemmasta väripaletista. Leh
den värit ovat kauttaaltaan kirkkaammat ja 
heleämmät kuin aiemmin. 

Typografia
Lehden typografiassa korostuvat luet
tavuus, kontrastit ja selkeys. Fontin pis
tekoko on 12,5 ja rivivälit ovat selkeät. 
Otsikkokoon vaihtelulla kerrotaan jutun 

merkityksestä lehden hierarkiassa. Sivuille 
jätetyn tyhjän tilan avulla helpotetaan ko
konaisuuksien hahmottamista ja tarjotaan 
levähdyspaikka katseelle. 

Sisältö
Uudessa lehdessä on kirkastettu myös leh
den sisältöä. Kiikarissaosiossa on vinkke
jä muun muassa erilaisiin äänisisältöihin, 
jotka löytyvät liiton SoundCloudtililtä. 
Tarjoamme lukijoille jokaisessa lehdes
sä myös jonkin kiinnostavan luvun, jonka 
avaamme, ja sitaatin joltakin liiton sosiaa
lisen median tililtä, esimerkiksi Twitteristä. 
Kiikarissaosion jatkoksi tarjoamme sivun 
mittaisen jutun kiinnostavista ihmisistä, 
verkkosivuja arvioivan Verkon silmässä 
palstan tai apuvälineestä tai sovellukses
ta kertovan jutun. Pääjuttu erottuu muista 
pituudeltaan ja se on lehden alkupuolella. 
Lisäksi tarjoamme uuden terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvän Terveydeksi!juttusar
jan. Uusina kolumnisteina aloittavat helsin
kiläinen ICTohjaaja Ibrahim Milanovic ja 
enonkoskelainen kunnanvaltuutettu Maria 
Loikkanen. Tarjoamme lukijoille myös 
erilaisia testijuttuja ja juttusarjoja, kiinnos
tavia henkilöhaastatteluja, kirjaarvioita, 
vierailevan kolumnistin ja yleisönosaston. 
Lehden lopusta löytyvät tuttuun tapaan 
ilmoitukset.

Verkkolehti
Myös Airuen verkkolehti on uudistunut ul
koasultaan vastaamaan printtilehteä.

KAKSIPUOLINEN JUTTU KIRJAKORVA

KIIKARISSAVIERAILEVA KOLUMNISTI
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Aivan erityinen lehti
TEKSTI Marika Mäkinen

Airuen uuden ulkoasun takana on graa
finen suunnittelija Marko Myllyaho, 

jolla on vankka kokemus lehtien visuaali
sen ilmeen uudistajana. Airuen ulkoasun 
kanssa tehty työ on kuitenkin ollut monin 
tavoin erilainen kuin tähänastiset tehtävät. 

– Olen uudistanut lukuisia lehtiä, mutta 
tämä lehti oli ainutlaatuinen. Vaikka luetta
vuus ja selkeys ovat aina keskeisiä kritee
reitä, näkövammaiset kohderyhmänä asetti 
erityisiä vaatimuksia, Myllyaho sanoo. 

Hänen mukaansa uudistuksessa oli kai
ken lähtökohtana saavutettavuus ja help
polukuisuus.

– Silti halusimme uudistaa lehteä niin, 
että se on visuaalisesti kiehtova ja moni
puolinen. 

Keskeinen haaste Marko Myllyahon mu
kaan oli löytää tasapaino saavutettavuu
den, tilankäytön ja selkeyden välillä niin, 
että lopputuloksena olisi hyvä luettavuus ja 
toimiva tila jutuille. 

– Esimerkiksi fonttikokoa voi aina suu
rentaa luettavuuden parantamiseksi, mutta 
samalla menetetään tilaa itse jutulta. 

– Samoin tyhjän tilan käyttöön ja kont
rasteihin oikeissa paikoissa kiinnitettiin 
huomiota. 

Oma haasteensa oli myös värien käytös
sä, sillä kaikki eivät havaitse värejä samal
la tavoin. Siksi pelkästään väriin perustu
vaa informaatiota vältettiin. 

Myllyaho kertoo olevansa lopputulokseen 
tyytyväinen. 

– Onnistuimme suunnittelemaan saavu
tettavan, selkeän ja visuaalisesti kauniin 

kokonaisuuden. Ja oikeastaan tämä ei ole 
lopputulos, vaan uuden alku. Hyvä lehti 
elää tekijöiden ja aiheiden mukana. Sen 
persoona säilyy tunnistettavana numerosta 
toiseen.

Myllyaho sanoo myös oppineensa uutta 
prosessin aikana. 

– Vaikka saavutettavuus on keskeinen 
vaatimus jo nyt, tulen varmasti huomioi
maan erilaiset saavutettavuuteen liittyvät 
tekijät jatkossa monipuolisemmin. Tämä 
työ antoi siihen paljon syvällisempää näke
mystä. Saavutettavuus palvelee kaikkia.

Lukijoille Marko Myllyaho haluaa toivot
taa antoisia hetkiä lehden parissa.

– Toivottavasti lukukokemus on uuden 
ilmeen myötä entistäkin mukavampi ja 
selkeämpi. 

Marko Myllyaho
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Aktiivinen elämä, 
hyvä elämä 
Näkövamma heikentää ikääntynei
den terveyteen liittyvää elämänlaa
tua, ilmenee tuoreesta tutkimukses
ta. Toimeliaisuudella ja asenteella 
voi kuitenkin vaikuttaa merkittäväs
ti omaan hyvinvointiinsa.

TEKSTI Mari Laine

Muisti ja ajattelun selkeys voivat olla 
ikääntyvälle näkövammaiselle isoja 

voimavaroja arjessa, sanoo väitöskirjan jäl
keisiä jatkoopintoja tekevä tutkija, yliopis
tonlehtori Heidi Siira Oulun yliopistosta.

– Ikääntyneet näkövammaiset, jotka pys
tyvät painamaan asioita mieleen esimer
kiksi tuntoaistin tai erilaisten muistitaito
jen avulla, pärjäävät näkövamman kanssa 
paremmin, Siira kiteyttää.

Siira tutki ikääntyneiden näkövammais
ten näönkuntoutusta, terveyteen liittyvää 
elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia 
tekijöitä väitöstutkimuksessaan. Siihen 
osallistui 39 kotona asuvaa yli 65vuotias
ta näkövammaista.

Tutkimuksessaan Siira havaitsi, että 
näkövamma heikensi ikääntyneiden ter
veyteen liittyvää elämänlaatua muuhun 
väestöön verrattuna. Vaikeuksia ilmeni 
esimerkiksi arkielämän askareissa ja liik
kumisessa.

– Näkövamma rajoittaa elämää kotiin ja 
kodin ympäristöön ja vähentää sosiaalista 
kanssakäymistä, Siira sanoo.

Kotoa poistuminen lisää hyvinvointia
Siiran mukaan on tärkeää, että ikäänty
neen näkövammaisen yhteys yhteiskuntaan 
ja muihin ihmisiin säilyy koronaaikanakin. 
Tutkimus tehtiin ennen koronaa.

– Myös läheisillä on tärkeä rooli siinä, 
ettei ikääntynyttä näkövammaista lähdetä 
palvelemaan liikaa, Siira sanoo.

– Tai vastaavasti varomaan liikaa, kuten 
sanomaan, että älä vain lähde ulos, kun 
siellä on liukasta. Voisiko ulkoillessa käyt
tää nastakenkiä tai vaikka potkukelkkaa? 
Näkövammaista tulisi kannustaa kodin 
kynnyksen ylittämiseen, Siira jatkaa.

Asenteella, motivaatiolla ja yksilöllisillä 
voimavaroilla on iso vaikutus elämänlaa
tuun.

– Kannustan siihen, että ihminen pysyisi 
aktiivisena kaikin käytössä olevin keinoin, 
Siira toteaa.

Terveydenhuollon ammattilaisten uutis
lehti Mediuutiset valitsi Heidi Siiran sadan 
merkittävimmän terveysvaikuttajan jouk
koon vuonna 2021. Siiran väitöstutkimusta 
pidetään ”uraauurtavana 2000luvun suo
malaisessa näönkuntoutustutkimuksessa”.

TERVEYDEKSI!
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Terveydeksi! ilmestyy kuluvana vuonna 
jokaisessa Airut-lehden numerossa. Pals-
talla jaetaan ajankohtaista, tutkittua tietoa 
näkövammaisten terveyden eri osa-alu-
eista. Palstaa toimittaa Fysioterapia-alan 
Näkövammaiset ry osana näkövammaisten 
terveyden edistämiseen keskittyvää han-
ketta. Hanke on saanut rahoitusta Näkö-
vammaisten liitosta. 

TOIMI NÄIN

Kolme helppoa vinkkiä arkeen

1.  Verryttele muistia ja aisteja: 
• Kuuntele äänikirjoja tai lue.
• Tee sudokuja, värityskirjoja tai 
aikuisten palapelejä apuvälinei
den avulla.
• Hyödynnä erilaisia tekniikoita 
näönjäänteen käyttöön.
• Harjoittele ohikatsomisen tai
toa.
• Harjoita myös muita aistejasi.

2.  Ole kiinni elämässä
• Pidä yllä sosiaalisia suhteita 
koronaaikanakin.
• Osallistu monipuolisesti oman 
lähiympäristösi ja kotikuntasi toi
mintaan.
• Poistu säännöllisesti kotoa. 
Aivot rakastavat seuraa ja ulkoil
maa. 

3.  Pysy avoimena ja uteliaana
• Opettele uusia digitaalisia 
apuvälineitä.
• Osallistu aktiivisesti omaan 
näönkuntoutukseesi.

”Kannustan siihen, 
että ihminen pysyi
si aktiivisena kaikin 
käytössä olevin kei
noin.”

Heidi Siira 

1/2022 NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT  13  



Tankotanssi on  
akrobaattista tanssia
• Sini Sjöblom on voittanut tankotanssin SMkultaa ja parasar

jan maailmanmestaruuden.

• Tankotanssi on urheilumuoto, joka sopii hyvin näkövammai
sille.

TEKSTI Marianne Tenhami   
KUVAT Mikko Karsisto ja Sini Sjöblomin 
arkisto 

S
ini Sjöblomin, 33, suurin osa 
vapaaajasta kuluu urheiluun ja 
treenistudio on hänelle kuin toi
nen koti. Sjöblom on treenannut 

tankotanssia runsaat viisi vuotta. Loka
kuussa hän voitti sarjansa suomenmesta
ruuden ja joulukuussa tuli kultamitali lajin 
maailmanmestaruuskisojen parasarjassa 
Italian Bolognassa.

Urheilu on aina ollut lähellä Sini Sjöblo
min sydäntä. Lapsena harrastuksina olivat 
ratsastus ja hiihto sekä yleisurheilu, joissa 
hän myös kilpaili. Opiskelun ja työelämään 
siirtymisen myötä liikuntaharrastus hiipui 
kuntosalitreenaamiseen, mikä ei kuiten
kaan ollut ihan sitä ominta omaa.

– Halusin löytää liikuntalajin, jota voisin 
harrastaa, vaikka näköni ajan myötä heik
kenee. Kaverini harrasti tankotanssia ja 
sen innoittamana menin kokeilemaan lajia. 

Sini Sjöblom kertoo, että ensimmäinen 
tankotanssitunti oli kauhea.

– Sattuu, kun painat ihosi tankoa vasten 
ja olet sen varassa tangolla. Kestää aikan
sa, että iho tottuu tähän. 

Aluksi on rajun näköistä, kun on paljon 
mustelmia. Sini Sjöblom ei suosittele lajin 
aloittamista kesällä, kun mustelmat polvi
taipeissa ja käsivarsissa näkyvät. 

Mustelmista huolimatta tankotanssikär
pänen puraisi häntä ja vähitellen laji alkoi 
sujua.

JATKUU 
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– Kunto kohosi ja lihasvoima kasvoi huo
maamatta. Tankotanssi kehittää kuntoa, 
voimaa ja notkeutta. Huomasin jaksavani 
kiivetä kattoon asti ja treenikaverit olivat 
mukavia ja ilmapiiri positiivinen.

Akrobaattista tanssia
Sini Sjöblom harjoittelee moninkertaisen 
tankotanssin maailmanmestarin Oona 
Kivelän tavoitteellisessa tankotanssitree
niryhmässä. Tankotanssin lisäksi siellä 
treenataan akrobatiaa ja lihaskuntoa. 

Hyvän liikkumisnäkönsä vuoksi hän pär
jää ryhmässä, kun valaistus on hyvä. 

– Olen aina saanut apua sitä tarvitessa
ni. Syvyysnäköä tarvitaan volttien ja hyppy
jen hahmottamiseen. Se on hiukan ongel
mallista, mutta menen tarpeeksi lähelle 
ohjaajaa, että näen, mitä pitää tehdä. Jos 
en koe liikettä turvalliseksi, en tee sitä. 

Sini Sjöblomin mukaan vain taivas on 
rajana, mitä tankotanssissa voi tehdä.

– Tangon kanssa voi tanssia ja temppuil
la eri tasoissa. Voi kiivetä ihan ylös ja teh
dä siellä kaikenlaisia temppuja ja liikkeitä 
tai voi tehdä liikkeitä tangon ympärillä. 
Tangon ympäri voi pyöriä ja tehdä askelei
ta. Lattiallakin voi tanssia. Tankotanssissa 
yhdistyvät tanssi ja akrobatia: voi hyppiä 
ja tehdä voltteja tai vain tanssia. Toisaalta 
kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkia liikkeitä.

Tanssia ja temppuja
Sini Sjöblom kävi katsomassa tankotans
sin SMkilpailuja. Vuonna 2019 Suomessa 
järjestetyissä maailmanmestaruuskisoissa 
hän näki parasarjassa kilpailevan näkö
vammaisen tankotanssijan.

– Minusta tuntui, että lavalla olisi kiva 
olla. Selvitin, miten parasarjaan pääsee kil
pailemaan, kun ei kukaan Suomessa ollut 
aikaisemmin lajissa kilpaillut, hän kertoo.

 Kun selvisi, että parasarjaan osallistu
minen on mahdollista, alkoi treenaaminen.

– Oonan ryhmästä olen saanut hyvän 
kuntopohjan ja paljon apua. 

Oona Kivelä teki Sjöblomille koreogra
fian ja antoi hyviä vinkkejä kilpailemiseen. 
Kilpaillessa tankotanssissa yhdistyvät 
tanssi ja temput. Kilpailusääntöjen mukaan 
koreografiassa on käytettävä paikallaan 
pysyvää, staattista tankoa ja pyörivää spin
nitankoa, joilla on tanssittava eri tasoissa. 
Lisäksi on tanssittava sekä molemmilla 
tangoilla että lattialla.

Tankotanssi sopii näkövammaisille
Vuonna 2020 Sini Sjöblom järjesti Hel
singin ja Uudenmaan Näkövammaisten ja 
Retinayhdistyksen kanssa tankotanssiko
keilun. Osallistujia oli ilahduttavan paljon 
ja palaute innostunutta.

– Tankotanssi on potentiaalinen laji 

”Halusin löytää liikuntalajin, 
jota voisin harrastaa, vaikka 
näköni ajan myötä heikkenee.”

16  NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT 1/2022



näkövammaisille. Siinä on staattinen tan
ko, jolla ja jonka ympärillä tanssitaan. Ja 
vaikka tanssitaan, temppuillaan ja tehdään 
liikkeitä, tangon ansiosta ei ole vaaraa tör
mätä kehenkään tai mihinkään eikä mennä 
väärään suuntaan, kun pyörii oman tankon
sa kanssa. 

Tällä hetkellä Sjöblom on ainoa suoma
lainen näkövammainen kilpaileva tanko
tanssija. Hän kannustaa muita näkövam
maisia kokeilemaan lajia.

– Voitot tuntuvat tietysti mukavilta ja 
lavalla oli kiva olla. Tämä on myös ollut 
PRtyötä niin, että enemmän ihmisiä tulisi 
lajin pariin, myös näkövammaisia parapuo
lelle. Tankotanssi on laji, jota näkövammai
sena voi hyvin harrastaa ja jossa voi halu
tessaan myös kilpailla. 

HENKILÖ

Sini Sjöblom
 • 33vuotias.
 • Kotipaikka Helsinki.
 • Filosofian maisteri matkailumaan

tieteessä.
 • Töissä rahoitusalalla asiantuntijana.
 • Sai 18vuotiaana retinitis pigmen

tosa diagnoosin.
 • Perinnöllistä verkkokalvon

rappeumaa sairastavien potilasjär
jestön Retina ry:n puheenjohtaja. 

 • Käyttää tietokoneessaan suuren
nusohjelmaa. 

 • Huonon hämäränäön vuoksi liik
kuminen pimeällä vaikeaa, jolloin 
käyttää valkoista keppiä.
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Maija Hirvonen.
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Kuvailutulkkauksesta 
valmistui selvitys 
• Kuvailutulkkauksen tekijät, tilaajat sekä palvelun käyttäjät 

eivät kohtaa riittävästi.

• Selvityksen avulla pystyttiin antamaan suosituksia tilanteen 
parantamiseksi.

TEKSTI Tanja Rantalainen  KUVAT Maija Hirvosen arkisto ja Tanja Rantalainen

tilaa kuudessa EUmaassa. Suomi ei ollut 
mukana, ja siksikin nyt valmistunut selvitys 
tuo tärkeää tietoa, Maija Hirvonen toteaa. 

Tietoa kuvailutulkkauksen käyttäjiltä, te
kijöiltä ja tilaajilta kerättiin verkkokyselyllä, 
johon oli mahdollista osallistua myös pu
helimitse. Lisäksi kyselyn Maija Hirvosen 
ohjauksessa toteuttanut FM Betta Saa
ri haastatteli useita toimijoita. Hirvosen 
alustamat ja juontamat ryhmäkeskustelut 
toteutettiin webinaareina yhteistyössä Nä
kövammaisten liiton kanssa. Webinaarien 
tallenteet löytyvät Näkövammaisten liiton 
YouTubekanavalta. 

– Metodit olisivat vaatineet enemmän 
ihmistyövoimaa eli budjetti oli liian pieni. 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu on 
toteuttanut Kuvailutulkkauksen nykytila 

Suomessa selvityksen opetus ja kulttuu
riministeriön rahoituksella. Selvityksen to
teuttamisesta vastasi kuvailutulkkauksesta 
väitellyt filosofian tohtori Maija Hirvonen. 

Kuvailutulkkauksen kokonaistilantees
ta Suomessa on selvityksen myötä saatu 
ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa. Maija 
Hirvosen mukaan työn aikana nousi esiin 
enemmän uusia kysymyksiä kuin löytyi 
vastauksia. Selvitys on kuitenkin ponnah
duslauta jatkotutkimukselle ja kiinnostava 
myös kansainvälisesti. 

Merkittävimmät kansainväliset kuvailu
tulkkausta koskevat tutkimukset ovat Hir
vosen mukaan ADLABkonsortion ADLAB 
Pro 2012 ja ADLAB 2016.  

– Näissä kartoitettiin kuvailutulkkauksen JATKUU 
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Meillä oli laajat tavoitteet ja kolme kohde
ryhmää: kuvailutulkkauksen käyttäjät, teki
jät ja tilaajat. Kun työ jatkuu, metodejakin 
voi kehittää. Tiedon syventäminen vaatii 
lisää tutkimusta, Maija Hirvonen sanoo. 

Lisää tietoa kuvailutulkkauksesta 
Selvityksen tavoitteena olivat kuvailutulk
kausta koskevan tiedon kartuttaminen, 
suosituksen antaminen kuvailutulkkauksen 
järjestämisestä ja kuvailutulkkauskoulutuk
sen kehittäminen. 

– Tiedon kartuttaminen toteutui hy
vin. Suuria määriä näkövammaisia emme 
tavoittaneet, mutta kuvailutulkkauksen 
tekijät ja tilaajat saavutettiin hyvin, Maija 
Hirvonen sanoo. 

Tulosten perusteella pystyttiin antamaan 
joitakin suosituksia. Olisi esimerkiksi tär
keää perustaa keskitetty tiedonvälitysfoo
rumi, josta löytyisi kaikki kuvailutulkkauk
seen liittyvä tieto.

– Lisäksi ilmeni selkeä jako arjen kuvai
luun ja toisaalta ammattilaisten tuottamiin 
produktioihin, esimerkiksi elokuvaan tai 
televisioon. Tarvitaan erilaista koulutusta 
erilaisiin kuvailutulkkaustehtäviin. Suo
messa ei välttämättä lopulta ole vain yhtä 
instanssia, jossa koulutetaan kuvailutulk
keja, Hirvonen sanoo. 

Kuvailutulkkauksen vastaanottajia 
Sorin Sirkuksen Soilunäytöksessä 
Tampereella joulukuussa.

”Ilmeni selkeä jako arjen  
kuvailuun ja toisaalta ammatti
laisten tuottamiin produktioihin.”
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Tavoitteeksi järjestäytyminen 
Näkövammaisten kannalta kipein selvityk
sestä nouseva tarve on kuvailutulkkauksen 
saatavuus ja kuvailutulkkauksen tekijöiden, 
tilaajien sekä palvelun käyttäjien kohtaa
mattomuus. 

– Kuvailutulkkausta tarvitaan joko osana 
muuta toimintaa, esimerkiksi henkilökoh
taisen avustajan antamana palveluna tai 
erityisenä palveluna, Maija Hirvonen sa
noo. 

Selvitystä kommentoineen asiantuntija
ryhmän työtä johtanut EijaLiisa Markkula 
on Hirvosen kanssa yhtä mieltä. 

– Kelakorvattava kuvailutulkkauspalvelu 
on vielä kaukainen haave, mutta sitä kohti 
olemme hitaasti menossa, hän uskoo. 

Markkulasta on demokraattista, että mu
kana olivat kaikki tahot, käyttäjät, tuottajat 
ja tekijät, ja että saatu tieto on kaikkien 
käytettävissä. Markkulan ja Hirvosen mu
kaan olennaisinta on nyt tiedon levittämi
nen ja tiedonsaanti, mikä edellyttää järjes
täytymistä ja keskitettyä tiedonlähdettä. 

– Kuvailutulkkaustietoa sisältävän verk
koalustan luominen on konkreettinen ja 
helposti toteutettavissa oleva asia, Maija 
Hirvonen sanoo. 

Lainsäädännön puolella kehitettävää 
Selvityksen valmistumista seurannut Kult
tuuripalvelun puheenjohtaja Timo Kuop
pala muistuttaa, että Suomi on ratifioinut 
YK:n Vammaisten oikeuksien yleissopi
muksen, jonka 30. artiklassa valtio tun
nustaa vammaisten ihmisten oikeuden 
osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa 
kulttuurielämään. Tällä hetkellä Suomen 
laki velvoittaa kuvailutulkkaukseen ainoas
taan digitaalisten palveluiden kohdalla. 

– Laki velvoittaa noudattamaan 
WCAGkriteeristöä AAtasolla ja siellä ku
vailutulkkaus mainitaan. Kuvailutulkkausta 
ei kuitenkaan vaadita, jos visuaalisesti 
esitetty käy muulla tavalla sanallisesti ilmi, 
ja laki koskee vain julkisia verkkopalvelu
ja, joista Yleisradio on rajattu pois, Maija 
Hirvonen sanoo. 

Kuvailutulkkausta koskevaa lainsäädän
töä tulisikin kehittää. 

– Kuvailutulkkauksen tarpeita on monen
laisia. Lainsäädännön pitäisi seurata näitä 
tarpeita, niin että näkövammaisilla olisi 
mahdollisuus saada tarvitsemaansa palve
lua. 

Joulukuussa 2021 valmistunut raportti 
selvityksestä on julkaistu Kulttuuripalvelun 
verkkosivuilla osoitteessa www.kulttuuri
palvelu.fi. Tuloksista järjestetään webinaa
ri, jonka ajankohdasta ja ohjelmasta tiedo
tetaan helmikuussa. 

”Kelakorvattava kuvailutulkkaus
palvelu on vielä kaukainen haave.”
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Ibrahim Milanovic aloittaa  
Airuen kolumnistina

Ibrahim Milanovic on ensimmäinen 
maahanmuuttajataustainen ko
lumnisti Airuen historiassa. Hänen 
Risteyksessäniminen kolumninsa 
ilmestyy joka kolmannessa lehdes
sä.

TEKSTI ja KUVA Marika Mäkinen

Ibrahim Milanovic, 49, on kotoisin 
pienestä Gornji Vakufin kylästä Kes

kiBosniasta. Hän ehti opiskella rakennus
mestariksi, mutta joutui sitten lähtemään 
Bosnian sotaan. Suomeen hän päätyi YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta saamaan 
hoitoa kranaatin vahingoittamiin silmiinsä. 
Vuosi oli 1994.

Nyt 27 vuoden jälkeen Ibrahim Milanovic 
on solahtanut suomalaiseen yhteiskuntaan 
hyvin: hän on kouluttautunut, perustanut 
perheen, työllistynyt ICTohjaajaksi ja 
hakeutunut moniin harrastuksiin. Lisäksi 
hän toimii vapaaehtoisena tukihenkilönä 
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten 
maahanmuuttajaryhmässä.

Sodasta Milanoviciä muistuttaa päivit
täin sokeus.

– Sota oli rankka kokemus ja ihmiset 
kärsivät täysin turhaan.

Ibrahim Milanovicillä on kaksoiskansa
laisuus ja suhde synnyinmaahan on läm
min: siellä asuvat sukulaiset ja monet ystä
vät. Omassa perheessä on vaimo Zevkija 
ja kolme tytärtä, Selma, Amila ja Belma.

Suomen kielen Milanovic on oppinut 

hämmästyttävän hyvin. Yksi selitys sille 
lienee, että hän lukee paljon. Tänä talvena 
häneltä on ilmestynyt omaelämänkerralli
nen kirja, Voitto pimeydestä.

– Kolumneja en ole kirjoittanut aiemmin, 
mutta aloitan tehtävässä mielelläni. 

Ibrahim Milanovic

”Sota oli rankka  
kokemus ja ihmiset  
kärsivät täysin turhaan.” 
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RISTEYKSESSÄ

TEKSTI Ibrahim Milanovic

H
aavoituin Bosnian sodassa, sain osuman molem
piin silmiin. YK:n pakolaisapujärjestö UNHCR:n 
avulla pääsin Suomeen hoitoon ja silmäleik
kauksiin. Silmäni operoitiin monta kertaa, mutta 

turhaan. Maailmani pimeni lopullisesti.
”Täytyykö minun sokeutua, olenhan vasta 21vuotias”, 

sanoin lääkärille, kun kuulin tuomion.
Olen asunut Suomessa nyt 27 vuotta. Kun tulin Suomeen, 

HelsinkiVantaan lentoasemalla puhalsi voimakas ja jäätä
vän kylmä tuuli. Luntakin oli lähes polviin asti. Suomi kui
tenkin vastaanotti minut ja antoi minulle suojan. Se tarjosi 
minulle kuntoutusta, jotta pystyisin elämään laadukasta ja 
normaalia elämää.

Missä on hyvä olla, siellä on myös kotimaa, sanotaan. 
Olen tutkinut tämän maan historiaa. Ihailen Suomea ja 
tämän maan kansaa, joka taisteli maansa itsenäisyyden 
puolesta. Kovalla ja pitkäaikaisella työllä suomalaiset ra
kensivat valtion ei mistään, rakensivat maan, jossa vallitsee 
turvallisuus ja jossa on vaurautta. Bosniankin haluaisin ole
van tällainen. Rakastan ja kaipaan synnyinmaatani, mutta 
olen kasvattanut juuret myös tähän toiseen kotimaahani.

Integroiduin Suomeen. Niin vain tapahtui. Bosniaan olen 
tietenkin integroitunut jo syntymästäni asti. Olen onne
kas, sillä olen saanut kaksi identiteettiä, ja ne molemmat 
rikastuttavat minua. Kun menen Bosniaan, minusta tulee 
bosnialainen, ruumiini ja sieluni muuttuvat kokonaan bos
nialaisiksi. Suomeen tullessani heitän pois bosnialaisen 
viittani ja sopeudun suomalaiseen elämäntyyliin. Nämä 
muutokset tapahtuvat täysin spontaanisti.

Bosnian ja Suomen mentaliteetin välillä on pieniä eroja, 
mutta paljon enemmän on yhteistä. Molemmat mentalitee
tit ovat minulle läheisiä. Olenko kaksinaamainen ihminen? 
Ehkä. Tiedän vain, että rakastan molempia maita ja mo
lemmilla on paikka sydämessäni. 

Kaksi identiteettiä

”Bosnian ja  
Suomen menta
liteetin välillä 
on pieniä eroja,  
mutta paljon 
enemmän on  
yhteistä.”

Ibrahim Milanovic 
on kahden maan, 
Bosnian ja Suomen 
kansalainen.
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ILMOITUKSET

HENKILÖKOHTAISTA

Rehellinen ja 
huumorintajuinen 
naisihminen haussa
Kaipaisin rehellistä ja huu
morintajuista 6070 v. 
naisihmistä juttukaveriksi 
ja seuraksi. Voit olla näkö
vammainen tai näkevä. Olen 
88vuotias näkövammai
nen mies. Asun maaseudun 
rauhassa KeskiSuomessa 
Luhangalla. Soita numeroon 
040 749 5744 / Eero Kei
häsniemi

KOKOUKSET

PohjoisKymen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 
pidetään koronatilanteen 
niin salliessa keskiviikkona 
23.3.2022 kello 13 os. Sal
pausselänkatu 30, Kouvola. 
Käynti sisäpihan puolelta. 

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Pyydämme, että osallis
tujat ilmoittavat ennakkoon 
osallistumisestaan toimistol
le pe 18.3. klo 13 mennessä 
kokousjärjestelyiden vuoksi. 
Hallitus toivottaa jäsenet 
tervetulleiksi kokoukseen.

KaakkoisSuomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 
su 3.4.2022 klo 13:00 al
kaen Loma ja kokoushotelli 
Marjolassa, Mikonsaarentie 
15, Lappeenranta. Ennen 
kokousta ruokailu klo 12 ja 
kokous alkaa klo 13.

Tervetuloa! Hallitus

KantaHämeen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous
to 7.4.2022 klo 17.30 Näkö
vammaisten toimintakes
kuksessa, os. Brahenkatu 27, 
13130 Hämeenlinna.

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Kahvitar
joilu klo 17.00. Tervetuloa! 
Hallitus

Steleton vuosikokous 
9.3.2022
Steleto kutsuu jäseniään 
vuosikokoukseen, joka pide
tään 9.3.2022 klo 15 osoit
teessa Pietarinkatu 10 D 
27, Helsinki. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Virustilanteen vuoksi 
kokoukseen halukkaita pyy
detään ilmoittamaan saapu
misestaan etukäteen sähkö
postitse steleto@pp.inet.fi.

Tervetuloa! Hallitus

KURSSIT – LEIRIT

Sopeutumis
valmennuskursseja 
aikuisille ja lapsille
KuntoutusIiriksessä järjes
tetään vuoden 2022 aikana 
sopeutumisvalmennuskurs
seja aikuisille ja lapsille. 
Kursseille haetaan lähettä
mällä hakulomake liitteineen 
Kelaan. 
Aikuisten sopeutumisval
mennuskurssit: 

• eläkeläisille (ikäraja
ton) 21.–25.3.2022

• alle 50vuotiaille 25.–
29.4.2022

• eläkeläisille (ikäraja
ton) 13.–17.6.2022

• eläkeläisille (ikäraja
ton) 19.–23.9.2022

• työssä oleville, työhön 
palaaville, opiskelijoille 
ja kuntoutustuella olevil
le 28.11.–2.12.2022.

Lasten sopeutumisvalmen
nuskurssit:

• koulunsa aloittaville 
lapsille ja heidän perheilleen 
28.3.–1.4.2022

• alakoululaisille näkövam
maisille lapsille ja heidän 
perheilleen 6.–10.6.2022

• alakoululaisille näkövam
maisille lapsille ja heidän 
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perheilleen 1.–5.8.2022
• 1–6vuotiaille lapsille 

ja heidän perheilleen 7.–
11.11.2022.

Lisätietoja ja hakuohjeet: 
www.nkl.fi/fi/artikkeli/ 
sopeutumisvalmennusta 
lapsiperheillejaaikuisille

Kesä alkaa 
prepäättäjäisistä 
Pukkilassa – lähde 
mukaan!
Minne päädymme, kun las
keudumme köydellä Helve
tinkolua alas? Lopulta tieten
kin Pukkilan rantasaunaan ja 
heittämään talviturkin. Nä
kövammaiset nuoret lähtevät 
haastamaan itseään prepäät
täjäisiin leirikeskus Pukki
laan Ruovedelle 27.29.5. 
Lauantai menee patikoides
sa, meloessa ja köysilaskeu
tumisessa Helvetinjärven 
kansallispuiston maisemissa. 
Tämä ohjelma on yksi ko
konaisuus, joten fyysisesti 
päivä tulee olemaan rankka, 
mutta varmasti ikimuistoi
nen. Sunnuntain otammekin 
sitten rennommin nauttien 
Pukkilan aktiviteeteista. 

Leiri on tarkoitettu kaikil
le näkövammaisille 12–30 
vuotiaille ympäri Suomea. 
Osanottomaksuun sisältyy 

ohjelma, ruokailut, majoitus 
ja matkat. Hinta on 95 € 
nuorelta. Ilmoittautumiset 
Näkövammaisten liiton www.
nkl.fi/nuoret sivuilta löyty
vän ilmoittautumislomak
keen kautta viimeistään ke  
13.4.2022. 

Tervetuloa mukaan! Lisä
tietoja antaa ja kysymyksiin 
vastaa mielellään Näkövam
maisten liiton nuorisotoimen 
suunnittelija Teemu Ruoho
nen sähköisesti teemu. 
ruohonen@nkl.fi tai puheli
mitse 050 596 5022. 

TAPAHTUMAT

Historiaklubilla 
elämänpolkuja 
Kevään aikana Näkövam
maismuseon historiaklubilla 
tehdään tutkimusretkiä näkö
vammaisten elämäkertoihin.
Tilaisuudet toteutetaan 
yhteistyössä Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset 
ry:n kanssa. Paikka on Ii
riskeskus, kokoustila Sirkka 
(1 krs.) Tilaisuuteen on myös 
Teamsetäyhteysmahdolli
suus. Vapaa pääsy.

Ti 15.2. klo 1315 aiheena 
Ved Mehtan omaelämäkerta 
Kasvoista kasvoihin (1958). 
Lapsena sokeutunut mies 

kertoo elämästään ja per
heestään Intiassa itsenäi
syystaistelun verisinä aikoina 
ja sittemmin opiskelustaan 
amerikkalaisessa sokeain
koulussa. Museoamanuens
si Kari Huuskonen alustaa 
aiheesta. Mehtan elämäkerta 
löytyy Celiakirjastosta. 

Ti 15.3 klo 1315 aiheena 
Taha Husainin elämäkerta 
Päivät (1982). Omaelämäker
rallinen kuvaus sokean pojan 
opintiestä egyptiläisestä 
maalaiskylästä Kairon yli
opistoon ja Ranskaan Sor
bonnen yliopistoon. Museo
amanuenssi Kari Huuskonen 
alustaa aiheesta. Husainin 
omaelämäkerta löytyy  
Celiakirjastosta.

Jos haluat osallistua 
tilaisuuksiin Teamsetäyhtey
dellä, pyydä linkki tai pu
helinnumero HUN ry:n Kirsi 
Kariluodolta, kirsi.kariluoto@
hun.fi tai 044 066 2248.

Näkövammaiset 
Käsityöntekijät ry:n 
tapahtumia 
Alueyhdistysten käsityövas
taavien ja toiminnasta kiin
nostuneiden perehdytyspäivä 
pidetään Teamsilla to 17.2 
klo 1417. Tavoitteena on 
vahvistaa yhteistyötä alu
eellisten toimijoiden, käsi
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työvastaavien ja Näkövam
maiset Käsityöntekijät ry:n 
kanssa. Tutustumme vuoden 
2022 tavoitteisiin, toiminta
suunnitelmaan sekä Oival
luskoulutushankkeeseen.
Tapahtuma antaa uusia ide
oita ja auttaa kehittämään 
antoisia käsityötapahtumia 
näkövammaisille. Osallistu
misohjeet toimitetaan säh
köpostitse. Kysy lisätietoa: 
kaisa.penttila@pp.nkl.fi

Taitavat Trullit käsitöi
den esittely ja myyntita
pahtuma pe 8.4.2022 klo 
1114. Teamsetätapahtuma.
Järjestäjänä toimivat Näkö
vammaiset Käsityöntekijät 
yhteistyössä Käsillä  Näkö
vammaisten käsityöyrittäjä
valmennus toiminnan kanssa. 
Tapahtuma on maksuton. 
Esittelijät voivat osallistua 
tapahtumaan joko omista 
tiloistaan tai Iiriksen Käsil
läpajalta. Ilmoittaudu esitte
lijäksi tai myyjäksi sähköpos
tilla laittamalla lyhyt esittely 
tuotteistasi osoitteeseen:  
mrs.murto@gmail.com

Tervetuloa mukaan!
 Näkövammaiset Käsityön

tekijät hallitus

Sokkopingiksen SM
kisat la 12.3.2022
La 12.3.2022 pelataan sok
kopingiksen Suomenmes
taruuksista Jyväskylässä. 
Turnaus on samalla sokko
pingiscupin 3. osaturnaus.

Turnauspaikkana on Vii
taniemen koulu, os. Viitanie
mentie 20, 40720 Jyväskylä.

Turnauksessa on kolme 
eri peliluokkaa, eli A, B ja 
C. Luokat ovat pelitason 
mukaan ja jokainen voi itse 
päättää peliluokkansa. Uu
sien ja kokeilevien pelaajien 
on hyvä aloittaa Cluokasta.

Ottelut aloitetaan la klo 
9:00 ja päättyvät viimeistään 
kello 17:00. Osallistumismak
su on 20 euroa / pelaaja ja 
maksetaan 26.2. mennessä 
KeskiSuomen Näkövam
maiset ry:n tilille: FI10 8216 
3710 0003 13, Viite 9519.

Pelipaikalla on kanttii
ni, jonka antimet kuuluvat 
osallistumismaksuun. Huom. 
Koronatilanteesta johtuen 
kanttiinin tarjonta jaetaan 
yksilöllisiin eväspusseihin. 
Ilmoitathan etukäteen mah
dollisesta erikoisruokavalios
tasi Mikael Miinalalle puh. 
050 431 7149 tai sähköpos
titse mikael.miinala@ksn.fi

Ilmoittautuminen Pet
ri Räbinälle, petri.rabina@
paralympia.fi, puh. 050 596 

5014.
Huom. Syksystä 2021 läh

tien paralympian tapahtumat 
vaativat osallistujilta maan
laajuisen Pelipassin, josta li
sätietoa saa osoitteesta info.
suomisport.fi ja jonka voi 
ladata myös SuomiSportso
velluksesta älypuhelimella.

Pelipassin hinta on 30 
euroa per pelikausi, mutta 
kiinnostuneet voivat myös 
ostaa kertalipun hintaan 10 
euroa. Kertalippu käy vain 
yhteen paralympiakomitean 
tapahtumaan per kausi.

Tervetuloa kaikki uudet 
ja vanhat pelaajat mukaan 
sokkopingiksen pariin!

Sokkopingisterveisin Kes
kiSuomen Näkövammaiset 
ry ja Suomen Paralympiako
mitea

MYYDÄÄN  
 OSTETAAN

Myydään 
suurennuslaite 
Reinecker Mezzo Vario 
16”
Myydään hyväkuntoinen suu
rennuslaite Reinecker Mezzo 
Vario 16” xytasolla. Sijainti: 
Paimio. Lisätietoja: Outi p. 
05060620.
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APURAHOJA

Sokeain Lasten 
Tukisäätiön 
avustukset ja apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö 
myöntää avustuksia ja apu
rahoja mm. näkövammaisten 
lasten harrastustoimintaan, 
erikoisliikuntavälineisiin ja 
perheiden lomakustannuksiin 
tai muuhun sellaiseen tar
koitukseen, jonka kohteena 
on näkövammaisten lasten 
ja heidän perheidensä eli
nolosuhteet ja niiden paran
tamiseen tähtäävä toiminta. 
Hakemukset 31.3.2022 men
nessä. Lisätietoja ja hakuoh
jeet: asiamies Juha Halme, 
p. 040 7280970, asiamies@
sokeainlastentukisaatio.fi
www.sokeainlastentukisaatio.
fi

Suomen 
Näkövammaissäätiön 
apurahoja haettavana
Suomen Näkövammaissääti
ön apurahat ovat näkövam
maisten ja näkövammais
työssä toimivien haettavissa. 
Hakuaika on 1.3.31.3.2022. 
Katso hakuohjeet osoitteesta 
www.nkl.fi/fi/apurahoja

SEKALAISTA

Älä jää yksin
Huolestuttaako riippuvuus? 
Onko sinulla mielen hyvin
vointiin tai mielenterveyteen 
liittyviä kysymyksiä? Sininau
haliiton EmppaChat tarjoaa 
sinulle apua joka parillisen 
viikon maanantaina klo 
1517 osoitteessa emppa.fi. 
Vastaamassa on koulutettu 
kriisiterapeutti. Voit varata 
myös henkilökohtaista ja 
maksutonta keskusteluapua 
joko sähköpostilla emppa@
sininauha.fi tai jättää teks
tiviestin numeroon 044 722 
94 29. Otamme yhteyttä 
mahdollisimman pian arkisin 
mato.

Ylen kuvailutulkatut 
ohjelmat
Yle esittää maaliskuussa 
kuvailutulkattuna 8osaisen 
draamasarjan Transport sekä 
televisiossa että Areenassa. 
Sarja on nähtävissä Areenas
sa 25.3.22 alkaen, ja TV1:llä 
ohjelma esitetään 25.3. al
kaen. Sarjassa kolme tarina
linjaa yhdistyy kertomukseksi 
lempeästä miehestä, joka 
ottaa lahjuksen, ja naisesta, 
joka on liian ylpeä perään
tyäkseen pelissä, joka lopulta 

on liikaa hänelle.
Ylen kuvailutulkatut tvoh

jelmat noin kuukaudeksi 
eteenpäin löytyvät sivulta yle.
fi/ohjelmaopas/kuvailut.html

Areenassa katsottavissa 
olevat kuvailutulkatut ohjel
mat on koottu sivulle areena.
yle.fi/tv/ohjelmat/301530

Aineiston aikataulu 
2022 
(numero, ilmestymis
päivä, aineiston jättö
päivä) 
nro 1: 14.2.
nro 2: 13.4., 22.3. 
nro 3: 15.6.,20.5. 
nro 4: 2.9., 10.8. 
nro 5: 17.10., 22.9. 
nro 6: 14.12., 18.11.
Ilmoituksen voi jättää 
verkkolomakkeella:  
airutlehti.fi/ilmoitukset 
tai spostitse: airut@
nkl.fi. Ilmoitukset 
julkaistaan kaikissa 
Airuen versioissa.

Toimituksella on oi
keus muokata lehden
aineistoja ja julkaista 
niitä myös verkkoleh
dessä.

Lehdessä ei julkais
ta voimakkaasti poliit
tisia tai uskonnollisia 
kirjoituksia.
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Suomea puhuva 
kuumemittari
Kuumemittari mittaa kehon lämpötilaa 
kosketuksettomasti. Lämpötilaa 
mitattaessa asetetaan lämpömittarin 
anturipää osoittamaan otsaa n. 5 cm 
etäisyydeltä. Laite piippaa merkiksi 
siitä, että se on aloittanut mittaamisen ja 
toisen kerran, kun lämpötila on mitattu 
sekä kertoo mitatun lämpötilan 
puheella. 

Mittarilla voidaan mitata myös 
ympäristön lämpötilaa.

Mittari toimii kahdella AAA-paristolla.

Kuumemittarin hinta on 74 e  
(sis. alv 24 %)

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