Näkövammaisten Airut
5/2022

5

2022
Pekka
Sauri
puhuu
ulkonäöstä

Mikropuheesta
uusi versio

Näkövammai
set harrastavat
elokuvaa

Mitä ovat
autoimmuuni
taudit?

SISÄLTÖ
Pääkirjoitus 3
Kiikarissa 4

KANSIKUVA

Kasvo: Maarit Halonen 7

Kun lehdet ovat
pudonneet puista,
ei enää humise.
Märkä maa tuoksuu
lähestyvältä talvelta.
Sade kastelee kasvot.
Onneksi on keksitty
kumisaappaat, että
jalat pysyvät kuivina!

Seitsemän supervoimaa 8
Mikropuheesta uusi versio 11
Pekka Saurille peili on vain kosmeettinen
apuväline 12
Paluu elokuviin 16
Terveydeksi! 20
In Memoriam: Eila Karvinen 22

KUVA:
Prophotoo
/ Shutterstock.com

Näkövammaisten liiton
jäsenlehti
111. vuosikerta
6 numeroa vuodessa
printtilehtenä, verkko
lehtenä, äänilehtenä,
pistekirjoituksella, Luetus-
julkaisuna ja pdf:nä.
Kulttuuri-, mielipide- ja
tiedelehtien liiton Kultti
ry:n jäsen ja sitoutunut
Journalistin ohjeisiin.

Täällä Enonkoski 23
Ilmoitukset 24

twitter.com/NKLry
facebook.com/
NakovammaistenLiitto
instagram.com/
nakovammaistenliitto
youtube.com/c/
Näkövammaistenliittory
airutlehti.fi
näkövammaistenliitto.fi
ISSN 03582930
Paino: Waasa Graphics Oy
Ulkoasu: Marko Myllyaho

2   NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT

5/2022

Päätoimittaja
Marika Mäkinen
p. 09 3960 4652,
0500 417 670
marika.makinen@nkl.fi
Taitto, ilmoitukset
Liisa Lähteenmäki
p. 09 3960 4651
050 396 4651
liisa.lahteenmaki@nkl.fi
airut@nkl.fi

Tilaukset, versio- ja
osoitteenmuutokset
Niina Juntunen
p. 09 3960 4656
(ti–to klo 9–15)
lehtitilaukset@nkl.fi
Tuettu Veikkauksen
tuotoilla.

PÄ ÄKIRJOITUS
TEKSTI Marika Mäkinen, päätoimittaja

Kuvista ja kuvailusta

S

okeiden viikko on näkövammaisyhteisön prime
time, jolloin tavoitellaan mahdollisimman suur
ta näkyvyyttä. Tulevalla Sokeiden viikolla 13.–20.
marraskuuta tulossa on Minun kuvani -kampanja,
joka leviää sosiaalisesta mediasta aina Ylen suomenja ruotsinkielisille kanaville asti. Kampanjakasvoina on
tunnettuja suomalaisia, joista yhden, Pekka Saurin, haas
tattelu on tässä lehdessä.
Kampanja on järjestöjen yhteistyön tulos. Mukana on
ruotsinkielinen sisarjärjestömme Finlands Svenska Syns
kadade, ja myös Kynnys, Invalidiliitto ja SAMS osallistuvat
kampanjaamme.
Minun kuvani -kampanja liittyy lopuillaan olevaan Sano
se sanoin -teemavuoteemme. Olemme kahden viimei
sen vuoden ajan viestineet kuvailun, kuvailutulkkauksen
ja kaikenlaisen sanoittamisen puolesta. Nyt keskitym
me sosiaalisen median alt-teksteihin eli vaihtoehtoisiin
teksteihin. Halusimmepa tai emme, maailma viestii yhä
enemmän somessa. Siksi sen saavutettavuus on myös yhä
tärkeämpää. Alt-tekstit ovat keskeinen osa saavutettavuut
ta, sillä somevirrassa pelataan paljon kuvilla. Jos niiden
sisältö menee ohi, myös viesti voi jäädä ymmärtämättä.
Kampanjaamme liittyy myös haaste kuvailla omaa
itseään tai profiilikuvaansa somekanavissa. Myös näkö
vammaiset ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miltä joku
näyttää. Tässä on tosin suuria eroja. Kävin mielenkiintoi
sen keskustelun syntymäsokean tuttavani kanssa, joka
kertoi, ettei ole kovinkaan kiinnostunut muiden ulkonäöstä
ainakaan tutustumisen alkuvaiheessa. Niin, toivottavasti
kampanjamme toimii myös keskustelun virittäjänä. Ollaan
siis aktiivisia Sokeiden viikolla!

”Halusimmepa
tai emme,
maailma viestii
yhä enemmän
somessa.”

KIIKARISSA
K UVA: L AUR A OJA

Näkövammaisjärjestöt
vetosivat kuntoutuksen
puolesta
Pohjoismaiset näkövammaisjärjestöt
kokoontuivat elokuun lopussa Helsinkiin
konferenssiin, jonka aiheena oli näkövam
maisten kuntoutus. Konferenssissa laadit
tiin julkilausuma, jossa otetaan kantaa
näkövammaisten kuntoutuksen tulevaisuu
teen.
Näkövammaisjärjestöt vaativat, että kun
väestö ikääntyy, on huolehdittava, että
silmäsairaudet diagnosoidaan ja hoide
taan mahdollisimman varhaisessa vaihees
sa ja että näkövammaisten kuntoutuksen
laatu ja määrä turvataan, vaikka kuntoutuk
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sen tarve lisääntyy. Laadukas, monialainen
kuntoutus ehkäisee syrjäytymistä ja tukee
näkövammautuneen ihmisen mahdolli
suuksia osallistua yhteisön toimintaan ja
työelämään. Oikea-aikainen, riittävä ja
laadukas kuntoutus tuottaa myös taloudel
lisia säästöjä.
Pohjoismaiset näkövammaisjärjestöt
muistuttivat lisäksi, että kuntoutusprosessi
jatkuu varsinaisen kuntoutusjakson jälkeen
eri toimijoiden yhteistyössä.
Lopuksi järjestöt vetosivat kuntoutuk
sesta vastuussa oleviin viranomaisiin, että
ne toteuttavat YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita ja noudattavat vammaisten
henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopi
musta, joka on ratifioitu ja otettu käyttöön
lainsäädäntöön kaikissa Pohjoismaissa.

KIIKARISSA

Taktiili-kirjapainon tuotteita
tilattavana verkossa

Hei retkeilijä!
Oletko näkövammainen retkeilijä ja
vieraillut kuluneen kesän ja syksyn aikana
suomalaisten kansallispuistojen esteettö
missä luontokohteissa?
Suomen Paralympiakomitea selvittää
Metsähallituksen kanssa Suomen kansal
lispuistojen luontoreittien esteettömyystie
tojen paikkansapitävyyttä ja päivittämistar
peita Metsähallituksen Luontopalveluiden
Luontoon.fi-sivustolla.
Ilmoittaudu projektityöntekijä Jari
Virnekselle: mennaanmetsaan2022@gmail.
com ja saat vastausviestissä linkin kysely
lomakkeeseen.

Suurin osa Näkövammaisten liiton Taktii
li-kirjapainon tuotteista valmistetaan tila
uksesta, mutta painossa on jonkin verran
myös valmiita tuotteita, joita voi tilata
verkkolomakkeella.
Opasteista löytyy yleisimmät WC-opas
teet kohosymbolilla ja -tekstillä sekä
pistekirjoituksella. Pistekirjoitustuotteista
saatavana on esimerkiksi onnittelukortti
sarja väripainatuksella ja pistekirjoituksel
la.
Syksyn aikana valikoimaan lisätään
joulukorttisarja ja Kauneimmat joululaulut
-pistevihko. Kun pistekirjoitusalmanakka
on ilmestynyt ja postitettu kestotilaajille,
sen voi myös tilata lomakkeella.
Tilauslomake löytyy osoitteesta
taktiili.fi/tuotteet
K UVA : L AUR A OJA

Antaa kaikkien
kukkien kukkia
Miltä tuntuu olla kahden vähemmistön
edustaja: näkövammainen ja sateen
kaari-ihminen? Päivi Vigg jututtaa
Tuukkaa ja Annaa.
Kuuntele podcast:
soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/
antaa-kaikkien-kukkien-kukkia

5/2022
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KIIKARISSA
Tietopaketti ikääntyneille

2250

Näkövammaisten liiton
suurimman alueyhdistyk
sen Helsingin ja Uuden
maan Näkövammaisten
jäsenmäärä.

Ikääntyessä näkökyky muuttuu. Ikääntymi
seen liittyvä normaali näkökyvyn heikenty
minen on syytä erottaa silmäsairauksien
aiheuttamasta näkövammaisuudesta. 65
vuotta täyttäneistä näkövammaisia on 45
000. Näköongelmaisia, eli niitä joiden
näkö on heikentynyt, on lähes 200 000.
Tietoa ja vinkkejä näkemisen ongelmiin
-oppaaseen on koottu tietoa keskeisistä
palveluista ja tukitoimista, jotka auttavat
näön heikennyttyä. Opas sisältää käytän
nönläheisiä vinkkejä ja helposti omak
suttavaa tietoa. Näkövammaisten liiton
julkaisema opas on suunnattu senioreille,
heidän läheisilleen ja kaikille aihepiiristä
kiinnostuneille.
Opas on saatavilla painettuna, Luetuspalvelussa, pdf:nä ja Daisyna. Tilausohjeet:
www.nkl.fi/fi/opas-senioreille

Eilen osoitettiin mieltä liikenneturvalli
suuden puolesta Helsingissä. Viesti oli
selkeä: ääniopasteet kaikkiin liikenne
valoihin!
Senaatintorilla oli viitisenkymmentä
kaupunkilaista ja useita opaskoiria.
Banderolleissa luki molemmilla koti
maisilla kielillä ”Äänimerkki!” ja ”Ljud
signal!”.
Lue lisää: www.facebook.com/
NakovammaistenLiitto
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KUVA : L AUR A OJA

Äänimerkin puolesta

KASVO
K UVA: M A ARIT HALON EN

Oppaana
sosiaaliturvan
viidakossa
TEKSTI Marika Mäkinen

O

len Maarit Halonen, Näkövammaisten
liiton oikeuksien valvonnan asiantun
tija Pohjois- ja Etelä-Savossa. Toimistoni
ja kotini ovat Nilsiässä. Assistenttini on
neitihauva Sulo, joka nukkuu toimistossani
makeasti koko työpäivän.
Tarjoan maksutonta neuvontaa, tukea
ja rohkaisua eri ikäisille näkövammaisil
le ja heidän omaisilleen sosiaaliturvaan
ja palveluihin liittyvissä asioissa ja olen
mukana prosesseissa. Tarkkailen kuntien
tapoja toteuttaa palveluita sekä ohjaan
näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksis
sä.
Konkreettisia haasteita ovat pitkät väli
matkat. Ihmisten yksinäisyys paiskautuu
silmille usein. He sinnittelevät pitkään
itsenäisesti, ilman tukea. Mahdollisesti
tieto palveluista tai kyky hakea niitä, ovat
puutteelliset. Teen kotikäyntejä, puheluja ja
sähköpostineuvontaa. Ihmiset ovat voineet
törmätä byrokratian viidakossa seiniin
ja jäädä kuulematta. Kun tulee joku, joka
ymmärtää, jo se on askel eteenpäin.
Minut saa hymyilemään ihmiset, joita on
elämässäni paljon: työkavereita, asiakkai
ta ja ystäviä. Minulla on maailman ihanin
perhe, mies ja kolme poikaa. Neljäs, eli
vanhin pojistani, on lentänyt jo omaan
pesäänsä.
Olen soittanut haitaria pikkutytöstä

Maarit Halonen ja Sulo-neiti.

”Konkreettisia
haasteita ovat pitkät
välimatkat.”
asti. Kirjailija-, näyttelijä-, ohjaajamieheni
myötä olen uskaltautunut harrastajateatte
rin lavalle. Lukeminen on intohimoni. Kun
perheessä on pieniä lapsia ja aika rajal
lista, olen hurahtanut äänikirjoihin. Kirjo
jen maailmassa voi kokea asioita, joita ei
muuten kokisi.

5/2022
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SEITSEMÄN SUPERVOIMA A

Osa 3. Kuunteleminen
• Näkeminen ei ole ainut tapa saada kontakti muihin ihmisiin.
• Näkövammaisten ihmisten erityisosaamista on usein kuun
teleminen.

TEKSTI Riikka Hänninen
KUVAT Jacques Lusseyran: farsikulturstube.blogspot.com
Veli-Matti Aittola: Maija Astikainen

Y

ksi yleisimmistä näkövammaisil
le sanotuista asioista on: ”Sulla
on varmasti paljon parempi
kuulo, kun sä et näe niin hyvin.”
Näkövammaisten ihmisten kuulosolut ja
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tärykalvot tuskin ovat sen parempia kuin
muillakaan. Näkövammaisena eläminen
kuitenkin pakottaa käyttämään kuuloais
tin välittämää tietoa tarkkuudella, joka voi
hämmästyttää normaalisti näkevää ihmis

tä.
Kaikki näkövammaiset eivät ole abso
luuttisella sävelkorvalla varustettuja kuulo
neroja. Entä jos kuitenkin pysähdyt miet
timään, mihin kaikkeen voisit hyödyntää
tarkan kuuntelemisen supervoimaa? Missä
tilanteissa se voisi olla arvokasta valuut
taa?
Seitsemää supervoimaa -sarjan kolman
nen osan kuvitteellisessa tarinassa
Ellen on työhaastattelussa. Haastattelija
huomauttaa, että Ellenillä on varmasti
parempi kuulo, koska hän on näkövammai
nen. Ellenin päänsisäiset mielen nakertajat
yltyvät vähättelemään moista huomautusta
ja sanovat, ettei Ellenin kuunteleminen ole
sen kummempaa kuin kellään muullakaan.
Apuun rientää Jacques Lusseyran.

Jacques Lusseyran.

Jacques Lusseyran: Mies, joka pysyi
hengissä kuuntelemisen avulla
Jacques Lusseyran on todellinen henki
lö. Hän syntyi Pariisissa vuonna 1924 ja
sokeutui kahdeksanvuotiaana onnetto
muudessa. Sen jälkeen hän avautui kuun
telemaan asioita hyvin syvästi, tarkasti ja
intensiivisesti.
Kun saksalaiset miehittivät Ranskan
toisessa maailmansodassa, Jacques oli
17-vuotias. Hän päätti perustaa vastarin
taliikkeen ryhmän saksalaisten miehitystä
vastaan. Nopeasti hänen tehtäväkseen tuli
testata, olivatko jäseniksi haluavat luotet
tavia. Hän teki sen kuuntelemalla ihmisten
äänensävyä ja puhetapaa. Kirjassaan Valo
tuli pimeydestä hän sanoo: ”Luin äänistä
niin paljon asioita, että lopulta ihmisääni
merkitsi minulle enemmän kuin puhutut
sanat.”

Veli-Matti Aittola.

JATKUU

5/2022
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KIRJAVINKKI
Lue lisää Jacques Lusseyranista
Jacques Lusseyranin kirja Valo tuli
pimeydestä on saatavilla Celia-kirjas
tossa.
Lopulta Jacques Lusseyran päätyi keski
tysleirille ja eli siellä yli vuoden, kunnes
liittoutuneet vapauttivat leirin vangit. Siel
läkin hän selvisi hengissä kuuntelemalla
ja lohduttamalla muita kielimuurien yli ja
myös kuuntelemalla saksalaisten uutislä
hetyksiä ja levittämällä tietoa eteenpäin.

Veli-Matti Aittola: Mies, joka kuun
telee sen, minkä muut katsovat
Veli-Matti ”Vellu” Aittola on koulutet
tu hieroja ja pianonvirittäjä. Hän käyt
tää kuuntelemista osana työtään aina
ajanvarauksesta hoitopöydälle asti. Joka
vaiheessa asiakkaan puheen rytmi ja
kehon liikehdintä antaa Vellulle arvokasta
tietoa asiakkaan fyysisestä olemuksesta ja
mielentilasta.
Kun Vellu opiskeli voice massage -hiero
jaksi, koulutukseen kuului laulajien tark
kailu. Näkevät opiskelijatoverit analysoivat
laulajan asentoa ja liikkeitä katsomalla,
millaisia mahdollisia jännityksiä laulajilla
oli. Vellu teki saman asian kuuntelemalla ja
päätyi samoihin tuloksiin.
Vellu arvelee, että kuuntelemalla analy
soiminen voi tuntua asiakkaasta jopa
helpottavalta.
– Kun kuuntelen ohimennen asioita sen
sijaan että katsoisin asiakasta päästä
jalkoihin, hän voi olla paljon vapautuneem
pi. Hän ei edes ehkä huomaa, että häntä
analysoidaan, Vellu sanoo.
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Mielen työkaluja
Hyviä näkökulmia ja mielen työkaluja
löydät kirjasta Rohkeus – Tietoisuuden
työkalut valon ja varjon leikkiin (Jutta
Saanila ja Liisa Lahtinen).
Kirja on Luetus-palvelussa sekä
Celia-kirjaston valikoimissa piste-,
ääni- ja e-kirjana. Pdf-muodossa kirjaa
voi lukea osoitteessa www.nkl.fi/fi/
rohkeus-kirja

KUUNTELE
Kuuntele Seitsemän supervoimaa
-podcast-sarjan osa 3, kuunteleminen:
soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/
seitseman-supervoimaakuunteleminen
Ellenin tarinassa esiintyivät:
Ellen: Mira-Maria Kuudanpaiste
Työhaastattelija: Tuukka Ojala
Jacques Lusseyran: Konsta Ranta
Mielen nakertajat: Marianne Tenhami
ja Riikka Hänninen
Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto:
Riikka Hänninen
Oman tarinansa kertoo Veli-Matti
Aittola.

Mikropuheesta uusi versio
Mikropuheen uusi versio 5.4 on
maksuton ja toimii Windowsin ja
Linuxin ruudunlukuohjelmissa.

FAKTA

TEKSTI Virpi Jylhä

Lisätietoa Mikropuheesta

R

Näkövammaisten digineuvonta,
p. 09 3960 4000, digineuvonta@nkl.fi
Mikropuheen asennusohjeet verkos
sa: www.nkl.fi/fi/mikropuhe.

uudunlukuohjelma tulkitsee näytön
sisältöä käyttäjälle koneellisena
puheena, pistekirjoituksena tai näiden
yhdistelmänä. Puheen tuottamisek
si ruudunlukuohjelmaan täytyy asentaa
puhesyntetisaattori, kuten esimerkiksi
Suomessa pitkään käytössä ollut Timehou
se Oy:n kehittämä Mikropuhe.
Puhesyntetisaattorin pitää kertoa näytön
sisällöt nopeasti ja virheettömästi. Jotkut
puhesyntetisaattorit yrittävät tulkita liikaa.
Esimerkiksi iPhonessa käytettävä Voice
Over kertoo kalenterisovelluksen lyhenteen
AP olevan alempi palkkausluokka eikä
aamupäivä.
Mikropuheen vahvuuksia onkin juuri se,
että se ei tulkitse liikaa. Siksi moni näkö
vammainen suosii sitä tehtävissä, joissa
jokainen sana ja merkki on kuultava oikein.

Uusi versio yhteistyöprojektilla
Mikropuheen uusi versio tuotettiin, sillä
iäkäs Mikropuhe-ohjelma kaipasi kipeästi
uudistusta.
Viime vuoden huhtikuussa aloitettiin
neuvottelut Timehousen kanssa uuden
version julkaisemisesta. Tavoitteeksi
asetettiin ohjelman teknisen uudistamisen
lisäksi käyttöoikeuksien siirtäminen Näkö

vammaisten liitolle niin, että puhesynteti
saattori olisi käyttäjille maksuton.
Projektin rahoittajiksi saatiin Näkö
vammaisten liitto, Näkövammaisten
kirjastoyhdistys ja Tampereen seudun
Näkövammaisten tukisäätiö. Projekti
alkoi Näkövammaisten liiton tiedonsaan
tipalveluiden vetämänä tammikuussa ja
uusi versio Mikropuheesta julkaistiin 24.
elokuuta.
Ennen uuden ohjelmaversion julkaisua
Mikropuhetta testattiin pienellä ryhmäl
lä. Yksi testaajista oli ICT-ohjaaja Kalle
Haukka.
– Käytin Mikropuhetta itse ja asensin
sen myös muutamille asiakkaille. Ohjelma
toimii hyvin. Vain Mikropuheen saaminen
samassa koneessa useammalle käyttäjäti
lille tuotti ensin ongelmia, mutta tähänkin
löytyi ratkaisu.
Projektipäällikkö Jukka Liimatainen
sanoo, ettei käyttäjä juuri huomaa eroa
vanhan ja uuden version välillä.
– Uudistukset ovat tekniikassa. Mikropu
he kuulostaa yhä tutulta itseltään.

5/2022

11  

NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT  

Pekka Sauri on mukana Sokeiden viikon Minun kuvani -kampanjassa.
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Pekka Saurille peili
on vain kosmeettinen
apuväline
• ”Pitkä, pyöreänaamainen, silmälasipäinen, rock-tyylinen.
Tarkemmin sanottuna 189-senttinen ja pukeudun aina
mustiin.”

• Näin kuvailee itseään entinen Helsingin apulaiskaupungin

johtaja ja organisaatioviestinnän työelämäprofessori,
vihreiden konkaripoliitikko ja Twitter-vaikuttaja Pekka Sauri.

TEKSTI Marika Mäkinen

P

KUVAT Pia Inberg

ekka Sauri on yksi Sokeiden
viikon Minun kuvani -kampanjan
keulakuvista. Sokeiden viikkoa
vietetään 13.–20.11.
Sauri ei ole koskaan ilmentänyt ulko
asultaan tyypillistä poliitikkoa tai virka
miestä. Hän näyttää pikemminkin epämuo
dolliselta ja rennolta, jotenkin helposti
lähestyttävältä. Ja sitä hän onkin.
Istumme alas keskustelemaan ulkonäös
tä, siihen liittyvistä paineista ja oman itsen
kuvailusta. Vaikka Sauri kokee olevansa
ei-visuaalista sukupolvea, hänkin myöntää,

että sillä, mitä ihminen ilmentää ulkoises
ti, on merkitystä. Itse hän havahtuu siihen
esimerkiksi silloin, kun näkee itsestään
otetun kuvan, jossa hänellä on omasta
mielestään tyhmä tai nyrpeä ilme, tai kuva
kulma on huono.
– Silloin suututtaa. Koen, että kuva on
ristiriidassa omakuvani kanssa ja että
niiden välillä on ikään kuin repeämä.

JATKUU

5/2022
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”Kun hymyn oheen lisää avoimen,
ystävällisen ja luottamuksellisen
olemuksen, ihmisen fyysiset
ominaisuudet unohtuvat.”
Loikka sosiaaliseksi
Millainen Pekka Sauri sitten oikeasti on?
– No, koen olevani lempeä ja haluaisin,
että tunnelma minusta otetuissa kuvissa
olisi positiivinen. Olen myös ollut erittäin
ujo.
Matka introvertista sosiaaliseksi on ollut
Saurille valintakysymys ja vaatinut rutkas
ti harjoittelua ja aikaa. Lapsena Sauri ei
osallistunut keskusteluihin tai sanonut
yhtikäs mitään ja esiintymiset olivat hänes
tä vastenmielisiä. Sitten jossain vaiheessa
hän päätti, että kääntää kelkkansa ja vähi
tellen esiintyminen muuttui helpommaksi,
kunnes se ei jännittänyt enää ollenkaan.
– Loikka on ollut minulle iso, Sauri
sanoo.
Lempeyttä Sauri ilmentää ehdottomasti.
Monille on jäänyt vahvana mieleen Saurin
toimittama Yölinja-radio-ohjelma, johon
kuuntelijat soittivat kertoakseen ongelmis
taan ja Sauri kuunteli ja auttoi eteenpäin.
Haastattelutilanteessakin hän on tyylil
leen uskollisesti pohdiskeleva, rauhallinen
ja katsoo tutkivasti suoraan silmiin. Välillä
hän väläyttää leveän hymyn, mikä tuntuu
lähes palkinnolta. Hänen äänensä on
pehmeä ja matala.
Ei myöskään ole ollenkaan yllättävää,
että Saurin mielestä ihmisessä parasta
ovat juuri silmät, hyväksyvä katse.
– Koska näen, katson usein ihmisiä
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silmiin.
Sauri toivoo, että nuorille muistutet
taisiin enemmän, miten tärkeä merkitys
katseella ja hymyllä on. 99 prosenttia
asioista ja kohtaamisista onnistuu niiden
avulla missä tahansa tilanteessa. Kun
hymyn oheen lisää avoimen, ystävällisen
ja luottamuksellisen olemuksen, ihmisen
fyysiset ominaisuudet unohtuvat.

Itsensä näkee harvoin
Pekka Saurilla on Twitterissä yli 141 000
seuraajaa, mikä on valtava määrä. Sauri
on kiistämättä somevaikuttaja ja monille
myös mielipidejohtaja tai vähintäänkin
suunnannäyttäjä.
Somemaailman, erityisesti Instagramin
kuvat, joissa ihmiset näyttävät häkellyttä
vän hyvältä, hämärryttävät nuorten käsitys
tä siitä, millaiselta ihmisen pitäisi näyttää
ja mikä on totta. Käsitellyt kuvat lisäävät
väistämättä ulkonäköpaineita. Tähän Sauri
ei ole lähtenyt mukaan.
Toisin kuin monilla muilla somevaikut
tajilla, Saurin twiittivirrassa näkyy harvoin
kuvia hänestä itsestään, ja selfieitä hän
ei ota lainkaan. Jos joku haluaa kuvata
itsensä Saurin kanssa, hän kyllä jakaa sen,
mutta siinä kaikki.
– En ole koskaan pitänyt itseäni miten
kään hyvännäköisenä. Olen pikemminkin

Pekka Sauri pitää itseään tavallisen näköisenä.

hyvin tavallisen näköinen. En myöskään
heruttele peilin edessä ja oikeastaan
katson peiliin vain silloin, kun ajan partaa.
Sauri täsmentää, että peili on hänelle
vain tekninen ja kosmeettinen apuväline.
– Hassua muuten on, että ihminen näkee
itsensä oikeastaan aika harvoin, kun muut
taas näkevät sinut kaiken aikaa.
Ikääntymisen myötä Pekka Sauri, 67, on
huomannut, että armollisuus itseä kohtaan
lisääntyy. Kun loppusuora häämöttää ja
tavoitteet on saavutettu, oma minä ja
minuuteen liittyvät kysymykset ja toiveet
jäävät vähitellen taka-alalle ja yhteisön
merkitys, me, tulee tärkeämmäksi. Tämä
edellyttää, että edes jotkut omat toiveet ja
tavoitteet on pystynyt toteuttamaan, sillä
muuten on vaarana muuttua katkeraksi.
– Ja vanheneminen on sitä, että tule
vaisuudella on vähemmän merkitystä kuin
menneisyydellä, Sauri sanoo ja hymyilee.

FAKTA
Minun kuvani -kampanja
Näkövammaisten liitto ja Finlands
Svenska Synskadade viettävät Sokei
den viikkoa 13.-20.11. Viikon aikana
sosiaalisessa mediassa pyörii kampan
ja Minun kuvani - Min bild. Sen keula
kuvina on julkisuuden henkilöitä, jotka
haastavat suomalaisia somekäyttäjiä
kuvaamaan itsensä ja profiilikuvansa
alt-tekstillä eli vaihtoehtoisella teks
tillä. Kampanjan kautta muistutetaan
saavutettavuudesta ja kuvien kuvaa
misen merkityksestä näkövammaisille
ihmisille. Sokeiden viikon kampanjaa
voi seurata somessa aihetunnisteilla
#MinunKuvani ja #MinBild.

5/2022
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Paluu
elokuviin

• Oulussa näkövammaisista elokuvanystävistä koostuva

kaveriporukka järjestää vapaamuotoista elokuvatoimintaa.

• Elokuvateatterissa elokuvan voi kokea kuvailutulkattuna
maksuttoman MovieReading-sovelluksen kautta omalla
älypuhelimella tai tabletilla.

TEKSTI Tanja Rantalainen
KUVAT Soho A Studio ja Simbert Brause / Shutterstock.com, Making Movies
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uoden 2019 alusta elokuvan kuvailu
tulkkaus on pakollinen pitkille näytel
mä- ja dokumenttielokuville, jotka saavat
Suomen elokuvasäätiön markkinointi- ja
levitystukea. MovieReading-sovelluksesta
löytyy jo noin 120 kuvailutulkattua eloku
vaa. Oululaiset Lasse Hyvärinen, Katja
Kuusela ja Jarkko Lauri kuuluvat kaveri
porukkaan, joka käy katsomassa elokuvia
kuvailutulkattuna.

V

”Saatan kotona arvata
murhaajan miestä
paremmin, kun
katsomme television
kuvailutulkattuja
jännityselokuvia.”

Kuvailutulkkaus muutti suhteen
elokuviin

nen esimerkiksi elokuvassa annetuista
kuvallisista vihjeistä.
– Saatan kotona arvata murhaajan mies
tä paremmin, kun katsomme television
kuvailutulkattuja jännityselokuvia. Saatan
sanoa, että sehän piilotti sen puukon
patjan alle, Katja Kuusela nauraa.

Työelämäasiantuntija Katja Kuuselan ensi
kohtaaminen MovieReading-sovelluksen
kanssa tapahtui vuonna 2015, kun Eloku
vasäätiö järjesti näkövammaisille kutsuvie
rasnäytännön kuvailutulkatusta Miekkaili
ja-elokuvasta. Siitä lähtien Kuusela on ollut
innostunut elokuvien kuvailutulkkauksesta,
ja tuonut asiaa tilaisuuden tullen näkövam
maisyhteisön tietoisuuteen. Kuvailutulkattu
elokuva on Kuuselan mukaan oma taidete
oksensa.
– Taide ottaa kantaa ja tuo ilmi yhteis
kunnan ongelmia tai pulmakohtia. Se on
elokuvataiteesta lävähtänyt aivan huikeasti
kuvailutulkkauksen kautta tietoisuuteen.
Kuvailutulkkaus avaa elokuvan merkityksiä,
Kuusela sanoo.
Ennen Miekkailija-kokemusta Kuusela oli
käynyt vain muutaman kerran elokuvissa.
Elämys jäi vaisuksi, kun tarinan perässä ei
pysynyt. Nyt Kuusela on eri tavalla tietoi

Elokuvan sisältö aukeaa uudestaan
Lasse Hyvärinen katsoi ennen näkövam
mautumistaan paljon erilaisia elokuvia.
Kun näkötilanne muutama vuosi sitten
heikkeni, tuntui aluksi, ettei elokuvia jaksa
seurata äänen perusteella. Hyvärinen
näkee ainoastaan valoa.
– Yritin katsoa kotimaisia sarjoja, joissa
pysyi jyvällä. Sitten huomasin, että Sorjo
nen-sarja oli kuvailutulkattu suoratoisto
palveluun, Hyvärinen kertoo.
MovieReading-sovelluksesta Hyvärinen
JATKUU

5/2022
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2015 ensi-iltansa
saaneen Miekkailijaelokuvan tapahtumat
sijoittuvat 1950-luvun
Neuvosto-Viroon.

kuuli ensimmäistä kertaa alueyhdistyksen
toiminnassa. Insinööritaustaisen miehen
mielestä keksintö on käyttäjälle mahdol
lisimman yksinkertainen. Idea on, että
älylaitteen mikrofoni kuuntelee elokuvan
ääniä, ja synkronoi sovellukseen ladatun
kuvailutulkkauksen oikeaan kohtaan.
Lasse Hyvärinen muodostaa kuvailutulk
kauksen perusteella elokuvakokemuksen
mielessään. Hän kuuluu niihin näkövam
maisiin kuvailutulkkauksen käyttäjiin, jotka
toivovat mahdollisimman runsasta kuvai
lua. Häntä saattaa kiinnostaa esimerkiksi
hiusten väri.
– Kun kuvailutulkkausta alkaa käyttää,
hetki menee, että pääsee visualisointimoo
diin, ei se sormia napsauttamalla onnistu,
hän kuvaa.
Hyvärinen katsoo elokuvia myös Yle
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Areenasta, ja toivoo, että valikoima olisi
vielä laajempi.
– MovieReadingiin kuvailutulkatut eloku
vat tulevat telkkariin viiveellä. Sellaisia
ovat esimerkiksi Aalto ja Helene, joista
pidin kovasti, hän sanoo.
Hyvärinen itse on löytänyt myös Apple
TV -sovelluksen kuvailutulkatun sisällön.
Jos englanti taittuu, esimerkiksi Bohemian
Rhapsody -elokuva löytyy sieltä kuvailutul
kattuna. Myös Netflixissä on paljon englan
ninkielistä kuvailutulkattua sisältöä.

Perheen kanssa elokuvissa
Kirjallisuudentutkija Jarkko Lauri toimi
opiskeluaikana aktiivisesti elokuvakerhos
sa, jossa katsottiin klassikoita. Viimeisten
10 vuoden aikana Laurin näkö on koko

vaimon ja perheen kanssa.
– On romanttista, kun elokuvateatteris
sa kuuntelemme näkövammaisen vaimoni
kanssa kuvailutulkkausta niin, että yksi
kuuloke on vaimon korvassa ja toinen
minun korvassani, hän veistelee.
Koko perhe kävi katsomassa Muumi
papan urotyöt, jonka erinomainen kuvai
lutulkkaus on kuvailutulkki Anu Aaltosen
ja kuvailutulkkauskonsultti Heikki Ekolan
käsialaa.
– Kuvailutulkkauksen kautta pääsee
eläytymään elokuvan tunnemaailmaan ja
pysyy kärryillä. Ammattitaitoinen kuvailu
tulkki kykenee lyhyessäkin kuvailutulkkaus
käsikirjoituksessa välittämään niin paljon
informaatiota, että kokija pääsee tunneta
solla mukaan, Jarkko Lauri sanoo.

”Kuvailutulkkauksen
kautta pääsee
eläytymään
elokuvan tunne
maailmaan ja
pysyy kärryillä.”
ajan heikentynyt, ja elokuvaharrastus
keskeytyi välillä kokonaan. MovieRea
ding-sovellus teki leffareissuista taas
vahvan vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon.
Elokuvissa Lauri käy kaveriporukalla, tai

Katjan, Lassen ja Jarkon vinkit
MovieReading-sovelluksen käyttöön
•

•
•

•

Tutustu sovellukseen rauhassa.
Lataa kuvailutulkkaus valmiiksi.
Voit kuunnella sitä vaikka ilman
elokuvaa.
Muista sallia sovellukselle asen
nusvaiheessa mikrofonin käyttö.
Sinulla pitää olla kuulokkeet.
Lasse suosittelee luukuulokkeita,
Air pod pro - ja Air pod -kuulok
keita.
Muista laittaa näyttöverho päälle.
IPhonen kanssa tämä onnistuu
kolmen sormen kolmoisnäpäytyk
sellä.

•
•

•

Älylaite pitää laittaa lentokone
tilaan.
Sijoita puhelin tai tabletti
elokuvateatterissa esimerkiksi
juomalle tarkoitettuun syvennyk
seen. Älä piilota sitä taskuun.
Kun elokuva alkaa mainosten
jälkeen, napsauta sovellus
käyntiin. Nauti elokuvasta.

Lisää ohjeita kuvailutulkkauksesta
ja sen käyttämisestä:
www.kulttuuripalvelu.fi/fi/kayttajille

5/2022
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TERVEYDEKSI!

Kun elimistö hyökkää
itseään vastaan
TEKSTI Katri Suomalainen KUVA Kateryna Kon / Shutterstock.com

Autoimmuunitaudissa elimistön
puolustusreaktio kohdistuu omia
kudoksia vastaan. Autoimmuuni
tauteja sairastavien määrä on
lisääntynyt, mutta tautien syy on
yhä tuntematon.

E

limistön vastustuskyky eli immuniteetti
on kehon puolustus- ja suojajärjestel
mä taudinaiheuttajia vastaan. Immuniteet
ti perustuu elimistön kykyyn erotella omat
ja vieraat rakenteet. Autoimmuunitaudit
syntyvät, kun elimistön immuunijärjestel
mä reagoi kehon omia kudoksia ja elimiä
vastaan ja kokee ne vieraiksi.
– Yleisimpiä autoimmuunitauteja ovat
nivelreuma, tyypin 1 diabetes, autoim
muuni kilpirauhastulehdus, autoimmuuni
maksatulehdus, keliakia, systeeminen
lupus erythematosus (SLE), Sjögrenin
oireyhtymä sekä vaskuliitit eli verisuoni
tulehdukset, dosenttina Helsingin yliopis
tossa toimiva sisätautien ja reumatologian
erikoislääkäri, professori Tom Pettersson
listaa.
Autoimmuunitauteja ovat myös tuleh
dukselliset suolistosairaudet ja MS-tauti.
Tavallisia yleisoireita autoimmuunitau
deissa ovat matala-asteinen kuume, väsy
mys, yleinen huonovointisuus, ruokahalut

20   NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT

5/2022

tomuus sekä nivel- ja lihaskipu.
– Mikään yksittäinen autoimmuunitauti
nivelreumaa lukuun ottamatta ei ole kovin
yleinen, mutta jos kaikki autoimmuunitau
dit lasketaan yhteen, viisi prosenttia väes
töstä sairastaa jotakin autoimmuunitautia.
Naisilla autoimmuunitaudit ovat selvästi
yleisempiä, Pettersson toteaa.

Tautien syy on tuntematon
Autoimmuunitautien perimmäistä syytä ei
tiedetä, mutta niiden arvellaan johtuvan
perintötekijöiden ja ympäristötekijöiden
yhteisvaikutuksesta. Autoimmuunitaudit
eivät ole perinnöllisiä, mutta alttius niihin
voi periytyä. Tietyt ympäristötekijät kuten
infektiot, lääkkeet, kemikaalit tai ultravi
olettivalo saavat perinnöllisesti alttiilla
yksilöllä aikaan poikkeavan puolustusreak
tion, joka kohdistuu omaa itseään vastaan
ja aiheuttaa sairastumisen.
Koska autoimmuunitautien syy on tunte
maton, niiden ehkäisy on vaikeaa.
– Tiedetään kuitenkin, että tupakoinnin
vähentäminen vähentää riskiä sairastua
nivelreumaan perinnöllisesti alttiilla henki
löllä, Pettersson toteaa.
Autoimmuunitauteja sairastavien määrä
on lisääntynyt viimeisten vuosikymmen

Autoimmuunisairauksissa immuunijärjestelmä reagoi kehon kudoksia vastaan.

ten aikana. Petterssonin mukaan tätä voi
osittain selittää parantunut diagnostiikka
ja se, että ihmiset hakeutuvat enemmän
tutkimuksiin. Myös pidempi elinikä ja
altistuminen erilaisille ympäristötekijöille,
kuten kemikaaleille ja lääkkeille, saattavat
vaikuttaa aiempaa enemmän.

johtaa sen menetykseen.
Diabeteksen yleinen liitännäissairaus
on retinopatia eli verkkokalvosairaus, joka
kehittyy hitaasti ja voi olla pitkään oiree
ton. Verkkokalvon muutokset voivat olla
ohimeneviä, mutta saattavat johtaa myös
näön pysyvään heikkenemiseen joko osit
tain tai kokonaan.

Autoimmuunisairaudet ja näkö
Joihinkin autoimmuunitauteihin liittyy
näön tilapäinen tai pysyvä heikkeneminen
tai näkövammautuminen.
MS-taudissa näköhermon tulehdus on
tavallinen ensioire. Sen seurauksena näkö
sumentuu ja silmien takana tuntuu kipua.
Näön tarkkuus, kontrastiherkkyys, häikäi
syn sietäminen ja värinäkö voivat heike
tä. Näön hämärtyminen kestää yleensä
muutamista tunneista viikkoihin, mutta
joissakin tapauksissa MS-tauti voi johtaa
sokeutumiseen.
Nivelreumaan voi liittyä kuivasilmäisyyt
tä, kovakalvon pintatulehdus tai sarveiskal
von reunahaavauma. Pahimmillaan kova
kalvon tulehdus voi kuolioittaa silmän ja

FAKTA
Nivelreuma
•
•

•

Yleisin autoimmuunitauti, jota
sairastaa noin 45 000 suomalaista.
Oireina pitkittynyt, symmetrinen,
molempien käsien ja päkiöiden
nivelten jäykkyys etenkin aamuisin.
Hoitotulokset ovat sitä paremmat,
mitä aikaisemmin hoito aloitetaan.
Lääkehoidon tavoitteena on tuleh
duksen rauhoittaminen ja oireet
tomuus. On tärkeää, että niveliä
käytetään, etteivät ne jäykisty.

5/2022
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IN MEMORIAM
TEKSTI Juha Karvinen

Eila Karvisen muistolle

E

ila Karvinen oli näkövammais
työtä tehneen Arvo Karvisen
puoliso. Eila Karvinen syntyi
7.7.1937 ja kuoli 7.2.2022
Karviset olivat naimisissa yli 50 vuot
ta. Arvo Karvinen toimi pitkään muun
muassa Näkövammaisten Keskusliiton
pääsihteerinä, vaikutti kehitysyhteis
työssä ja kansainvälisissä asioissa sekä
oli aktiivinen Lions-liikkeessä etenkin
näkövammaisten varainhankintakam
panjoissa.
Eila oli maalaistalon tyttö Pohjois-Sa
von Varpaisjärveltä. Vaikka hän muutti
Helsinkiin alle 20-vuotiaana, yhteydet
Savoon olivat tärkeitä. Hän edusti savo
laisuutta Helsingissä toimien pitkään
Ylä-Savon seurassa muun muassa
puheenjohtajana. Eila oli järjestötoi
minnassa muutenkin aktiivinen. Hän oli
aikanaan jäsenenä Pakilan seurakunnan
seurakuntaneuvostossa, perusti seura
kunnan edelleen toimivan kutomakerhon
ja oli mitä aktiivisin Yhteisvastuu-kerää
jä. Lisäksi Eila oli mukana Lions-liikkeen
Lady-toiminnassa.
Työelämässä Eila toimi taloushallin
non tehtävissä sekä isännöitsijänä. Hän
oli monessa mukana miehensä rinnalla
ja tuttu henkilö näkövammaisyhtei
sössä. Varmaan mielenpainuvin näis
tä oli yhteinen kehitysyhteistyömatka
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Namibiaan, jossa Arvo ja Eila auttoivat
paikallisia järjestöjä toiminnan kehittä
misessä. Muistan lapsuudestani lukui
sat kansainväliset vieraat Pakilan kodis
samme.
Eila sai elää pitkään tervettä elämää,
mutta nopeasti edennyt sairaus vei
voimat. Eila nukkui pois Laakson sairaa
lassa Helsingissä maanantain vastaise
na yönä 7. helmikuuta. Kävimme velje
ni Hannun kanssa tapaamassa äitiä
sunnuntaina. Hän kertoi, että kipuja ei
ole. Olemuksesta kuitenkin näki, että
voimat olivat vähissä. Seuraavana yönä
ne loppuivat.
Kirjoittaja on Eila ja Arvo Karvisen
poika.

TÄ ÄLL Ä ENONKOSKI
TEKSTI Maria Loikkanen

Muutoksen kohtaaminen

E

lokuussa tuli täyteen vuosi kunnallisessa luotta
mustoimessa. Ei voi kuin ihmetellä, miten nopeasti
vuosi on vierähtänyt, ja sen myötä luottamustoimi
tullut tutummaksi. Uudet ja opeteltavat asiat ovat
liittyneet kunnallisen päätöksenteon prosessiin ja peli
sääntöihin, jotta tehdyt päätökset ovat lainvoimaisia.
Nyt syksyllä käynnistynyt päätöksenteon sykli kuljettaa
meitä kaikkia kohti uutta, sillä siirtymä tuleville hyvin
vointialueille on käynnissä ja tapahtuu vuodenvaihteessa.
Pienessä kunnassa muutosta tervehditään sekalaisissa
tunnelmissa siksi, että kuntapäätöksenteko muuttuu rajulla
tavalla, kun sote-asiat siirtyvät pois kunnista.
Muutokseen liittyvä epävarmuus on käsinkosketeltavaa.
Moni ei mielellään edes puhu hyvinvointialueista. Taustalla
lienee pelko pienen kunnan sote-palvelujen mahdollisista
lakkauttamisista, vaikka kukaan ei voi vielä tietää, mitä
tuleman pitää.
Itse olen reagoinut muutokseen rakentamalla kontakteja
hyvinvointialueelle. Olen keväästä lähtien ollut aktiivisesti
yhteydessä palveluja valmisteleviin tahoihin ja tiedustellut
niiden tilaa. Yhteys on syntynyt etenkin näönkuntoutukseen
sekä vammaispalveluista, myös kuljetuspalvelujen järjeste
lyistä vastaaviin tahoihin. Olen toiminut näin, koska minun
tapani reagoida muutokseen on ennakointi ja asioista
selvän ottaminen.
Jos epävarmuus tulevia muutoksia kohtaan on yksi
siivu arkea, varmuuden etsiminen tutusta ja turvallises
ta on toinen. Itselleni tämä tarkoittaa aktiivista mukana
oloa kotiseudun asioissa, kuten kotikylän kyläyhdistyksen
toiminnassa. Päädyin esimerkiksi vetämään kyläyhdistyk
selle kaksi puutarhakurssia nyt syksyllä. Kotoisa tekemi
nen tuttujen ihmisten kanssa kantaa hedelmää ja auttaa
kohtaamaan haastavatkin muutostilanteet.
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Maria Loikkanen
on enonkoskelainen
kunnanvaltuutettu ja
paluumuuttaja.

”Moni ei
mielellään
edes puhu
hyvinvointi
alueista”
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ILMOITUKSET

KOKOUKSET

Kanta-Hämeen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous
to 24.11.2022 klo 17.30 Näkö
vammaisten toimintakes
kuksessa, os. Brahenkatu 27,
13130 Hämeenlinna.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 17.00
Tervetuloa!

Keski-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous
la 3.12.2022 kello 10.30
alkaen. Paikka: Tähtelä
(Alkio-Opisto), Tähtiniemen
tie 26, 41800 Korpilahti.
Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen syys
kokoukselle määräämät
asiat.
Kahvitarjoilu alkaa kello
10.00. Tervetuloa!
KSN ry/ Hallitus
Varsinainen jäsen saa käyt
tää äänioikeuttaan yhdistyk
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sen kokouksessa asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen on
oltava yhdistyksen varsi
nainen jäsen ja hänen on
esitettävä päivätty valtakir
ja. Valtuutus koskee yhtä
kokousta eikä valtakirjaa voi
siirtää. Asiamiehellä voi olla
vain yksi valtakirja.
Tarkemmat tiedot äänileh
ti Sentterissä ja kokouskut
sussa.

Etelä-Kymen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous 24.11.
torstaina 24.11.2022 klo 14
toimintakeskuksella, os.
Kymenlaaksonkatu 10, 48100
Kotka. Kokouksessa käsitel
lään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Pohjanmaan
Näkövammaiset
ry:n 95-vuotisjuhla
ja sääntömääräinen
syyskokous 15.11.
Pohjanmaan Näkövammaiset
ry:n 95-vuotisjuhla ja sääntö
määräinen syyskokous pide
tään Seinäjoella 15.11.2022

5/2022

Seinäjoki Areenalla tilassa
270A. Tilaisuus alkaa juhlalla
klo 14, jonka jälkeen yhdis
tyksen jäsenille tarjoama
ruokailu Areenan ravintolas
sa. Ruokailun jälkeen sään
tömääräinen syyskokous,
jossa käsitellään sääntöjen
yhdistykselle määräämät
asiat. Sitovat ilmoittautu
miset viimeistään 2.11.2022
klo 14 mennessä p. 045
612 5122 tai sähköpostitse:
jasenasiat@pohjanmaanna
kovammaiset.fi. Tervetuloa!
Hallitus

Pohjois-Karjalan
Näkövammaiset ry:n
syyskokous 18.11.
perjantaina 18.11.2022 klo
11.00 Nurmeksessa, Hyvä
rilässä. Osoite: Lomatie 12,
75500 Nurmes.
Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen syys
kokoukselle määräämät
asiat.
Jouluinen ruokailu kokouk
sen yhteydessä. Omavastuu
ruokailusta 15 euroa.
Yhteiskuljetus lähtee
Joensuusta klo 8.45 ja paluu
Joensuuhun n. klo 16.00.

Satakunnan
Näkövammaiset ry:n
syyskokous pidetään
ke 9.11.2022 klo 17.00 Ravin
tola Liisanpuistossa, Liisan
katu 20, Pori. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen syysko
koukselle määräämät asiat.
Mahdollisuus etäosallistu
miseen Teamsillä ja puheli
mella.
Kokouksen jälkeen yhdis
tys tarjoaa ruokailun nouto
pöydästä. Ilmoittautuminen
syyskokoukseen 28.10.
mennessä toimistoon.
Kokousaineiston voi tilata
yhdistyksen toimistosta.
Tervetuloa!
Hallitus

Kaakkois-Suomen
Näkövammaisten
sääntömääräinen
syyskokous
la 26.11.2022 Loma- ja
kokoushotelli Marjolassa,
Mikonsaarentie 15, Lappeen
ranta.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 10 § määräämät
asiat.
Ennen kokousta on kahvi
tarjoilu alkaen klo 12.30 ja
kokous alkaa klo 13.00.
Hallitus

Pohjois-Kymen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous

set 17.11.2022 mennessä puh.
0400 339 021 tai toimisto@
fanry.fi

keskiviikkona 16.11.2022
kello 13 osoitteessa Salpaus
selänkatu 30, 45100 Kouvo
la. Käynti sisäpihan puolelta.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Hallitus
toivottaa jäsenet tervetulleik
si kokoukseen. Kahvitarjoilu
alkaa klo 12.30. Toivomme
kokousjärjestelyjen vuoksi
ilmoittautumista ennakkoon
perjantaihin 11.11.2022 klo 14
mennessä.

Fysioterapia-alan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous
perjantaina 2.12.2022
klo 16.30 Iiris-keskus,
neuvotteluhuone Valo (3. krs)
Marjaniementie 74, Helsinki
Kokouskahvit ja ilmoittau
tuminen alkaa klo 16.00.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat
ja mahdolliset jäsenaloitteet.
Lisäksi otetaan katsaus kulu
van vuoden toimintaan.
Kokousmateriaalin tilauk

5/2022

KURSSIT - LEIRIT

Sirkuskoulutus
näkövammaisten
kanssa
työskenteleville
28.10.2022
Koulutus järjestetään Sorin
Sirkuksessa (Ahlmanintie
63, Tampere) klo 9.30-14.30.
Kouluttajina toimivat Jarmo
Humalajärvi ja Ronja Paha
oja.
Koulutus tarjoaa uusia
keinoja harjoitella tilan
hahmotusta ja motoriikkaa
ilman näköaistia. Koulutus
on suunnattu näkövammais
ten kanssa työskenteleville
henkilöille kuten toimintate
rapeuteille, fysioterapeuteille
ja henkilökohtaisille avusta
jille. Koulutus soveltuu myös
sirkusohjaajille, liikunnan
ohjaajille ja muille aiheesta
kiinnostuneille. Osallistumi
nen ei vaadi aiempaa sirkus
kokemusta tai jongleeraus
taitoja. Koulutuksen jälkeen
osallistujalla on työkaluja
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ohjata itsenäisesti jong
leerausharjoitteita, taitoja
toimia näkövammaisen avus
tajana sirkusopetuksessa ja
uusia keinoja, joita soveltaa
omassa työssään näkövam
maisten parissa.
Työpajan hinta on 40 €.
Ilmoittaudu Sorin Sirkuk
seen tuottaja Katja Timlinille
osoitteeseen katja.timlin@
sorinsirkus.fi
Koulutus on osa Sorin
Sirkuksen ja Näkövammais
ten Kulttuuripalvelun yhteis
tä Kulttuuripolku-hanketta,
jonka rahoittaa Alfred Korde
linin säätiö.
Lisätietoa:
www.kulttuuripalvelu.fi/fi/
tapahtuma/sirkuskoulu
tus-nakovammaisten-ihmis
ten-kanssa-tyoskenteleville

TAPAHT UMAT

Kirjailijavieraana Iida
Rauma ti 22.11.
klo 17.30-19.30 Iiris-kes
kuksen Valo-tilassa. Iida
Raumaa (s. 1984) haastatte
lee Gyöngyi Pere-Antikainen.
Rauman esikoisromaani
Katoamisten kirja (2011)

26   NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT

käsittelee rakenteellis
ta väkivaltaa ja erilaisia
katoamisia. Rauman toinen
romaani Seksistä ja mate
matiikasta (2015) pohtii
ihmisen ja luonnon suhdetta
ja järjen ongelmia. Rauman
mukaan romaani on yritys
vastata ympäristöä tuhoavan
elämäntavan herättämiin
kysymyksiin ja ahdistukseen.
Rauman kolmas romaani
Hävitys: tapauskertomus
(2022) käsittelee kouluväki
valtaa, ekokatastrofia sekä
Turun tuhoamista.
Vierailun tarjoilu/osallis
tumismaksu 5 euroa makse
taan käteisellä paikan päällä.
Näkövammaisten kirjastoyh
distyksen jäsenet pääsevät
mukaan veloituksetta. Ilmoit
taudu vierailuun viimeistään
ma 21.11. sähköpostitse
osoitteeseen osallistun@kult
tuuripalvelu.fi Vierailu netti
radioidaan suorana lähe
tyksenä. Linkki ilmoitetaan
Kulttuuripalvelun nettisivuilla
ja Facebook-sivulla ja Näkö
vammaisten liiton kulttuurija ilmoitukset-keskustelualu
eilla ennen vierailua.
järj. Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu, Näkövam
maisten kirjastoyhdistys ja
Lukukeskus
5/2022

Suomen Sokeat ry:n
seminaari Kuuntele
ja kosketa 28.10.
Iiriksessä
Suomen Sokeat ry:n perin
teinen Kuuntele ja kosketa
-seminaari on tarkoitettu
kaikille kiinnostuneille, sekä
näkeville, että näkövammai
sille.
Seminaarin ohjelma
on maksuton. Majoitus ja
ruokailut omakustanteisesti
Iiriksen hintojen mukaan.
Jokainen varaa itse majoi
tuksen ja ruokailun.
Seminaari alkaa perjan
taina 28.10.2022 kello 17.45
ja päättyy lauantaina 29.10
kello 13.
Poimintoja ohjelmasta:
Pe 28.10. Braille-sali:
kello 17.45 puheenjohtaja
Arto Kurvinen seminaarin
avaus, Teemu Keskisarjan
luento, trubaduuri Jyrki Sahla
esiintyy, illalla musisoi Musi
ke trio.
La 29.10. Valo-tila:
9.30 Ylen saavutettavuus
asiantuntija Minna Pöntys
kertoo ja vastaa kysymyksiin
Ylen saavutettavuudesta.
klo 11.15 Matinea. Ronja
Pahaoja, luuttu, Laura Asun
ta, laulua. Leikkimielinen

tietovisa.
Pistearpajaiset koko semi
naarin ajan.
Sydämellisesti tervetuloa
mukaan!
Lisätietoja: Eeva Korkala
puh. 0500 915 405 eeva.
korkala@gmail.com

MYYDÄ ÄN OSTETA AN

Myydään
suurennuslasivalaisin

Näkökulma
palveleva
puhelin
näkövammaisille
ja läheisille
ma–pe klo 10–14

p. 09
3960 5050

Hyväkuntoinen vähän käytet
ty suurennuslasivalaisin
Innolux Magni 3 D LED ja
lattiajalusta. Hinta 110 e.
p. 045 882 6690.

Ostetaan
näppäinkännykkä

puhelin. Puhelinta voi käyttää
myös äänikomennolla, nume
roita ja tekstiä voi syöttää
myös sanelemalla. Nyt ovh.
299€. Myydään 150€. Kunto
erinomainen, vähän käytet
ty. Voin lähettää postitse.
Elisabeth, p. 044 988 1930,
bettan.finstrom@gmail.com

Esim. BlindShell.
p. 044 990 4106.

Myydään BlindShell 1

Aineiston aikataulu

Myydään näkövammaisel
le soveltuva ääniohjattava

(numero, ilmestymis
päivä, aineiston
jättöpäivä)
nro 6 14.12. 18.11.

VERTAISTUKEA
NÄKÖVAMMAISILLE
Puhelinrinki on ryhmä
puhelu, jossa jaetaan
arjen haasteita ja löyde
tään yhdessä voimia ja
keinojapäästä
niistä yli.
Tule mukaan:
soita tai laita
tekstiviesti
numeroon
050 405 9057.

Ilmoituksen voi jättää
verkkolomakkeella:
airutlehti.fi/ilmoitukset
tai s-postitse: airut@
nkl.fi. Ilmoitukset
julkaistaan kaikissa
Airuen versioissa.
Toimituksella on
oikeus muokata
lehden aineistoja ja
julkaista niitä myös
verkkolehdessä.
Lehdessä ei julkais
ta voimakkaasti poliit
tisia tai uskonnollisia
kirjoituksia.

Valoa pimeyteen!
Rondo
Tyylikäs pyöreä kirkasvalolaite,
jonka valossa voit lukea tai
tehdä kotiaskareita.
Hinta: 179 €

Inkoo
Kompakti työpöytävalaisin, jonka valon
voimakkuutta ja värilämpötilaa voi
säätää. Valaisimessa on myös
ajastamistoiminto. Hinta: 79 €

Lisätietoja saat Aviriksesta!

Marjaniementie 74, Helsinki (IIRIS-keskus)
p. 09 3960 4700 www.aviris.fi info@aviris.fi
Myymälä auki ma–ke klo 12–15, muina aikoina
ajanvarauksella. Puhelinpalvelu ma–pe klo 9–15.

