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Kehittämistyössäni tutkin, mitä Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n tulee tehdä, että jäsenten osallisuus 

toteutuu paremmin yhdistyksen toiminnassa. Kehittämistyön tarkoitus on löytää keinoja aktivoida toimintaan 

uusia jäseniä ja kasvattaa jäsenten sosiaalista pääomaa. Työ kuvaa näkövammaisuuden tuomia haasteita, 

joista suurimpia ovat itsenäinen liikkuminen ja tiedonsaanti. Johdannossa tehdään myös katsaus siihen, 

kuinka näkövammaisten järjestötoiminta on saanut syntynsä vertaisyhteisöissä. Kehittämistyö esittelee tilaa-

jan, vuonna 1931 perustetun valtakunnallisen näkövammaisten kulttuuriyhdistyksen, Näkövammaisten Kult-

tuuripalvelu ry:n.  

Yhdistyksen historian ensimmäisen jäsenkyselyn tulokset tutustuttavat lukijan näkövammaiseen kulttuurin-

harrastajaan. Jäsenkysely toteutettiin haastattelemalla puhelimitse sata Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n 

jäsentä. Tulokset esitellään kehittämistyön lähtökohtana. Yhdistyksen tyypillinen jäsen on yli 50-vuotias pää-

kaupunkiseudulla asuva eläkeläinen. Kulttuuriharrastuksessa jäsenille tärkeintä on kulttuurielämän tapahtu-

mien seuraaminen. Osallistumisen suurimpia esteitä ovat sijainti ja liikenneyhteydet, avustajan saaminen ja 

tiedon saaminen kulttuuritapahtumasta. Toiminnan järjestäminen on jäsenten mielestä Näkövammaisten Kult-

tuuripalvelu ry:lle tärkeämpi tehtävä kuin oikeuksien- ja edunvalvonta. Yhdistys onnistuu jäsenten mielestä 

toiminnassaan kohtalaisen hyvin, mutta valtaosa jäsenistä ei ole osallistunut yhdistyksen toimintaan viimeksi 

kuluneen vuoden aikana. Avoimessa kysymyksessä unelmien kulttuuritapahtumasta esiin nousivat taiteellisen 

sisällön lisäksi erityisesti saavutettavuus ja kulttuuritapahtuman sosiaalinen merkitys.  

Kehittämistyö nostaa esiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista käytävää ajankohtaista keskustelua ja 

hyödyntää tulosten esittelyssä osallisuuden porrasmallia. Työhön sisältyy osallistava toimintakokeilu, jonka 

tuloksena joukko uusia jäseniä aktivoitui mukaan toimintaan ja valtautui osallisuuden porrasmallin korkeim-

malla tasolla päätöksentekijöiksi ja toiminnan uudistajiksi. Työ tarjoaa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 

ry:lle ehdotuksen osallisuuden porrasmalliksi. Jotta jäsenten osallisuus toteutuu entistä paremmin, mallia hyö-

dynnetään jatkossa osallisuuden eri tasojen tunnistamiseksi yhdistyksen toiminnassa ja strategiana jäsenten 

kohtaamiseen.  

Käytännössä porrasmallin hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa tarkoittaa, että jäsentiedotusta tarkistetaan 

puhuttelevammaksi.  Jäsenille tarjotaan nopeasti liittymisen jälkeen mahdollisuutta osallistua matalan kyn-

nyksen tilaisuuksiin. Toimintaa ollaan jatkuvasti valmiita muuttamaan jäsenten perusteltujen mielipiteiden 

mukaan. Vastuuta toiminnan toteuttamisesta jaetaan tietoisesti aina uusille toimijoille. Toimintarakenteen uu-

distamisella varmistetaan, että kaikilla jäsenillä on aito mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.  
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In my thesis, I study what the Cultural Services for the Visually Impaired should do to ensure that member´s 

participation is better realized in the association's activities. The purpose of the thesis is to find ways to 

activate new members and increase the member’s social capital. The thesis illustrates the challenges posed by 

visual impairments, the most important of which are independent mobility and access to information. The 
introduction also provides an overview of how the visually impaired organizations have been born in peer 

communities. The development project introduces the subscriber of this thesis,  a nationwide cultural 

association of visually impaired,  the Cultural Services for the Visually Impaired, founded in 1931.  

 

The results of the first member survey of the association's history familiarize the reader with a visually 

impaired cultural enthusiast. The member survey was conducted by interviewing a hundred members of the 

Cultural Services for the Visually Impaired. The results are presented as a starting point for development 

project. A typical member of the association is a pensioner over 50 years old in the Helsinki metropolitan 

area. As cultural enthusiasts, the most important thing for members is to follow the events of cultural life. The 

biggest obstacles to participation are location and transportation links, getting an assistant and getting 

information about a cultural event. In the opinion of the members, organizing the activities is more important 

for the association than the promotion of rights and interests. According to the members, the association 

succeeds fairly well in its activities, but the majority of the members have not participated in the activities of 

the association during the past year. In an open question about the cultural event of dreams, not only artistic 

content emerged but also accessibility and the social significance of cultural event. 

 

The thesis highlights the up-to-date discussion on the well-being effects of art and culture, and uses a staircase 
model of participation as a way of presenting the results. The work involves a participatory experiment, which 

resulted in a number of new members becoming involved in the action and becoming the decision-makers and 

reformers at the highest level of the participatory stage model. The work offers a proposal for inclusion as a 

staircase model for the Cultural Services for the Visually Impaired.. In order to achieve a better involvement 

of members, the model will be utilized in the future to identify different levels of involvement in the 

association's activities and as a strategy for meeting members. 

 

In practice, using the staircase model in the association's operation means that the member information is 

checked to be more influential. Members will be offered quick access to low-threshold opportunities after 

accession. Activities are constantly being prepared to change according to the reasoned opinions of the 

members. Responsibility for the implementation of the action is always deliberately shared with new actors. 

The reform of the operational structure will ensure that all members have a genuine opportunity to influence 

the decisions to be made. 

 Keywords: participation, participatory, visually impaired, association activity 



 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

1 JOHDANTO .............................................................................................................5 

1.1. Näkövammaisuuden tuomat haasteet................................................................... 7 

1.2. Näkövammaisyhteisön murros ........................................................................... 13 

1.3. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ................................................................ 16 

2 VALITUT TUTKIMUSMENETELMÄT ..................................................................... 18 

3 JÄSENKYSELYN TULOKSET LÄHTÖTILANTEEN KUVAAJANA ......................... 21 

3.1. Jäsenkyselyn toteuttaminen ............................................................................... 21 

3.2 Yhteenveto jäsenkyselyn tuloksista .................................................................... 23 

3.3 Unelmien kulttuuritapahtuma ........................................................................... 29 

3.4 Ideointipäivässä jäsenistön kuuleminen jatkuu ................................................ 34 

4 JÄSENISTÖN OSALLISTAMISEN TARVE JA TAVOITTEET................................. 34 

4.1 Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ..................................................... 36 

4.2 Osallisuuden portaat .......................................................................................... 40 

4.3 Osallistamisen tarve Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ssä ....................... 43 

5 OSALLISTAVA TOIMINTAKOKEILU: KYLMÄSTÄ LÄMPIMÄÄN -PÄIVÄ ...........45 

5.1 Jäsenten ideointipäivän toteuttaminen ...............................................................45 

5.2 Jäsenten ideointipäivän tulokset .........................................................................47 

5.3. Kylmästä lämpimään -päivän tuotanto ja toteutus ........................................... 48 

5.4. Kylmästä lämpimään -päivän palaute ................................................................54 

5.5 Osallisuuden korkeimmalle portaalle? ................................................................ 55 

6 OMILLA VAI TOISTEN EHDOILLA? .......................................................................56 

6.1 Osallisuuden portaat Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ssä ........................59 

6.2 Lopuksi ................................................................................................................65 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 68 

LIITTEET......................................................................................................................... 1 

 

 

 

 



5 

 

1 JOHDANTO  

Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, naut-
tia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista 
eduista (YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 27. artikla, 1948). 

Näkövammaisen ihmisen osallistuminen kulttuurielämään on ihmisoikeus. Hänen 

osallistumismahdollisuuksiensa parantaminen on ihmisoikeustyötä. Tämän kehittä-

mistyön tilaaja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on vammaisyhteisö, joka oikeut-

taa olemassaolonsa tuomalla osallistumisen mahdollisuuksia näkövammaisille ihmi-

sille sekä monimuotoisuutta ja moninaisuutta taiteen ja kulttuurin kentälle.  

Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 2015. Sopi-

mus täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia ja varmistaa, että 

niissä mainitut oikeudet kuuluvat myös vammaiselle henkilölle (YK-liitto 2016). 

Uudistettu yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lain tarkoituksena 

on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 

joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjiä ei saa esimerkiksi vam-

maisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain perus-

teella näkövammaisilla henkilöillä on oikeus odottaa myös kulttuuripalveluihin koh-

tuullista mukautusta. (Yhdenvertaisuuslaki 2014.)  

Suomen vuonna 2015 aloittaneen hallituksen hallitusohjelman taiteen ja kulttuurin 

kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja edis-

tää taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Kolmas sektori voi olla käänteentekevä toi-

mija, kun kulttuurin keinoja otetaan aktiivikäyttöön. Vammaisten kulttuurijärjestö-

jen osaamista kannattaa hyödyntää kaikessa kansanterveyttä edistävässä ja syrjäyty-

mistä ehkäisevässä työssä.  

Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen kehittämistyö siitä, miten Näkövammaisten 

Kulttuuripalvelu ry:n jäsenten osallisuutta toimintaan pyrittiin portaittain lisäämään. 

Tutkin, mitä yhdistyksen tulisi tehdä, että jäsenten osallisuus toiminnassa toteutuisi 

nykyistä paremmin ja miten näkövammaisia jäseniä voitaisiin aktivoida yhdistyksen 

toiminnan piiriin. Lisäksi pohdin, millaista toiminnan tulisi olla, että se kasvattaisi 
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jäsenten sosiaalista pääomaa. Vastaukseksi näihin kysymyksiin olen lopulta laatinut 

yhdistykselle ehdotuksen osallisuuden porrasmalliksi. 

Kun työni tavoitteena on näkövammaisen jäsenen osallisuuden kasvattaminen kult-

tuuriyhdistyksen toiminnassa, perimmäisenä tavoitteena on hänen hyvinvointinsa li-

sääminen. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten takana on Markku T. Hyypän (2013,7) 

mukaan ihmisten välinen keskinäinen yhteenkuuluvuus ja luottamus, sosiaalinen 

pääoma ja sen aiheuttama läsnäolon kokemus.  

Pääsin pohtimaan myös oman työni ydintehtävää uudelleen. Olen toiminut Näkö-

vammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kulttuurisihteerinä yli 15 vuotta. Työsuhteeni sol-

mittiin vuonna 2001, niin että minulla on yhdistyksen tekemään työhön lähes 20 

vuoden perspektiivi. Kun olen mahdollistamassa näkövammaisen henkilön kulttuuri-

harrastusta vertaisyhteisössä, olen hänen hyvinvointinsa kannalta keskeisen toimin-

nan äärellä.  

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat juuri nyt ajankohtaisia keskustelun-

aiheita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisessa Terveyden ja hyvinvoin-

nin päivässä esiteltiin ensimmäistä kertaa kulttuurin vaikuttavuutta 22.11.2018. 

Taide ei paranna, mutta vahvistaa Taiteen edistämiskeskuksen Johanna Vuolaston 

mukaan hyvää elämää (Vuolasto 2018). Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima, 

tammikuussa 2019 alkanut 100 minuuttia taidetta -kampanja haastaa erityisesti sosi-

aali- ja terveysalan toimijat tarjoamaan taidetta niille, joiden on vaikea itse päästä 

kulttuuripalvelujen äärelle.  

Näkövammaisen henkilön arki on usein keskimääräistä kuormittavampaa. Hän jou-

tuu taistelemaan byrokratiaviidakossa, anomaan jatkuvasti erilaisia tukipalveluja ja 

vastaanottamaan apua sellaisissa jokapäiväisissä asioissa, joista mieluiten huolehtisi 

itse. Itsenäisen liikkumisen hankaluudet ja tiedonsaanti ovat kaiken osallistumisen 

todellisia esteitä. Taide voi ja sen pitää olla se alue, jossa näkövammainen henkilö voi 

toimia tasa-arvoisena toisten kanssa, ilman että häntä arvioidaan vamma edellä, avun 

kohteena. Näkövammaisten tarpeet ovat erityiset verrattuna mihin tahansa muuhun 

vammais- tai vähemmistöryhmään. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat 
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kuitenkin sellainen sateenvarjo, jonka alle näkövammaiset mahtuvat monen muun 

erityispalveluja tarvitsevan joukon kanssa.  

Osallisuuden porrasmallin kautta pyrin tunnistamaan kehittämistyössä osallisuuden 

eri tasoja. Hyvinvointivaikutusten ymmärtäminen auttoi paikantamaan tarkemmin 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n sijaintia sosiaali- ja terveysalan ja kulttuu-

rialan rajapinnalla ja ymmärtämään paremmin sen toiminnan merkitystä ja vaikutta-

vuutta näkövammaiselle ihmiselle ja koko kulttuurialalle. Taiteen ja kulttuurin hyvin-

vointivaikutusten tunnistaminen avaa uusia rahoitusmahdollisuuksia, mutta antaa 

myös välineitä toiminnan uudenlaiseen suunnitteluun. Yhdessä oleminen, vuorovai-

kutuksen löytäminen, on sittenkin kaikkein tärkeintä.  

Tämän kehittämistyön tuloksia voidaan soveltaa laajemmin kulttuurin kentällä, kun 

eri toimijat pohtivat mitä he voisivat tehdä toisin, että näkövammaisten osallistumi-

sen kynnys madaltuisi ja että he voisivat täysivaltaisesti osallistua maamme kulttuu-

rielämään tekijöinä ja kokijoina.  

Koska opinnäytetyön tilaaja on näkövammaistaho, työni on oltava näkövammaisten 

apuvälineille (pistenäyttö, puhesyntetisaattori) saavutettava. Teen opinnäytetyöstäni 

tilaajan käyttöön rtf-tekstitiedoston.  

Yhdistyksen puheenjohtaja FM Eija-Liisa Markkula, kulttuuritoimikunnan puheen-

johtaja TaM Sari Kekkonen, Näkövammaisten liiton museoamanuenssi FT Kari 

Huuskonen ja yhdistyksen toimistonhoitaja Airi Lehtonen toimivat työni ohjausryh-

mänä. Heidän roolinsa oli suuri jäsenkyselyä toteutettaessa ja he kommentoivat ke-

hittämistyötä kokonaisuutena työn loppuvaiheessa. Vammaisliikkeen tunnuslause 

on: ”Ei mitään meistä ilman meitä”.  

 

1.1. Näkövammaisuuden tuomat haasteet  

Näkövammaisuus ei kerro ihmisen taustasta tai hänen kiinnostuksenkohteistaan mi-

tään. Se aiheuttaa kuitenkin haasteita, jotka ovat kaikille näkövammaisille ihmisille 

yhteisiä. Kun tavoitteena on näkövammaisten osallistaminen, nämä haasteet on otet-

tava huomioon.  
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Näkövammaiseksi määritellään henkilö, jonka paremman silmän la-
seilla korjattu näöntarkkuus on heikompi kuin 0,3, ja sokeaksi jos pa-
remman silmän laseilla korjattu näöntarkkuus on alle 0.05 tai näkö-
kenttä supistunut halkaisijaltaan alle 20 asteeseen, tai jos toiminnalli-
nen näkö on jostain muusta syystä vastaavalla tavalla heikentynyt. 
(Näkövammaisten liitto 2019.)  

Käsite näkövammainen on Suomessa vakiintunut 1970-luvulla tarkoittamaan sekä 

sokeita että heikkonäköisiä. Tätä ennen molempia ryhmiä tarkoitettiin sanalla sokea. 

(Ruponen 2018). Näkövammaisena pidetään henkilöä, jolla on näkökyvyn alentumi-

sesta huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissaan (Ojamo 2018, 12). Täsmäl-

listä tietoa näkövammaisten lukumäärästä ei ole. Näkövammaisten liiton alainen Nä-

kövammarekisteri ylläpitää tietojärjestelmää näkövammaisiksi rekisteröityneistä 

kansalaisista. Näkövammaisia henkilöitä arvioidaan Suomessa olevan noin 55 000. 

Heistä sokeita arvioidaan olevan 7 800 – 11 600 ja heikkonäköisiä 40 000 – 44 000. 

(Näkövammarekisteri, THL, NKL 2017.)  

Täydellinen sokeus on harvinaista. Sellaisia sokeita henkilöitä, jotka eivät näe hah-

moja tai valoa, elää maassamme noin 800. Suurin osa näkövammaisista ihmisistä on 

vaikeasti heikkonäköisiä. Valtaosa heistä on ikääntyneitä. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Näkövammaisten liitto ja Näkövammarekisteri (2017) arvioivat, että näkövam-

maisista 39% on ikääntyviä eli 65-84-vuotiaita ja 40 % vanhuksia eli yli 85-vuotiaita. 

Tavallisimmat näkövammaisuutta aiheuttavat sairaudet Suomessa ovat silmänpohjan 

rappeuma, retinitis-taudit, glaukooma, diabetes sekä näköhermon ja näköratojen viat 

(Näkövammaisten liitto 2017).  

Vammaisuus määritellään ihmisen suorituskyvyn ja yhteiskunnan vaatimusten vä-

liseksi ristiriidaksi (Malm, Matero, Repo, Talvela 2004, 298). Sokeutta onkin kautta 

aikojen arvioitu ennen kaikkea suhteessa yksilön kykyyn täyttää tehtävänsä yhteisön 

jäsenenä (Keravuori 1992, 10). Yhteiskunta vaatii jatkuvasti sellaista, mikä on näkö-

vammaiselle vamman takia haastavaa.  

Näkövammaisille suunnatuista esteettömyysratkaisuista hyötyvät muutkin ihmiset. 

Kun esimerkiksi taidenäyttelyn kokonaisuus on heti hahmotettavissa ääniopasteen 

yleiskuvailun avulla ja kulkua ohjaavat opasteet näyttelytilassa ovat selkeät, liikkumi-

nen on monelle helpompaa. Kuvailutulkkauksesta, visuaalisuuden sanallistamisesta, 
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hyötyvät myös esimerkiksi suomen kieltä opettelevat ja autismin kirjon henkilöt (Nä-

kövammaisten Kulttuuripalvelu 2019).  

Toimintakyky muodostuu yksilön ja hänen toimintaympäristönsä suhteesta (Poussu-

Olli, Keto, 1999, 166). Terveys määritellään muun muassa yksilön kyvyksi suoriutua 

tehokkaasti niistä rooleista ja tehtävistä, joihin hänet on yhteisössä asetettu (Parsons 

Hyypän, 2002, 35, mukaan). Näkövammaisten toimintakyky vaihtelee. Kuntoutuk-

sella ja koulutuksella näkövammaisen toimintakykyä pyritään parantamaan. 

Jokaisella näkövammaisella on oikeus lakisääteiseen kuntoutukseen, jota Kela valvoo 

ja pääasiassa Näkövammaisten liitto toteuttaa. Kaikki rekisteröityneet näkövammai-

set ovat kuntoutuksen piirissä. Tämän vuoksi kuntoutus on tärkeä osa näkövammai-

sen arkea. Voi ajatella, että näkövammaisjärjestöjen tekemä työ parhaimmillaan tu-

kee kuntoutustoimintaa ja onnistunut kuntoutus näkövammaisten hakeutumista ver-

taisyhteisöihin ja sitä kautta osallisuutta.  

Itsenäinen liikkuminen on näkövammaisen suurin haaste. Liikkumisen vaikeuden ta-

kia näkövammaisen henkilön kynnys osallistumiseen nousee ja jos hän ei saa tukea 

oikeaan aikaan, voi käydä niin, että ihminen vetäytyy syrjään ja passivoituu. Näkö-

vammaisen henkilön voimavarat valuvat silloin hukkaan niin hänen itsensä, kuin yh-

teisönkin kannalta. (Ruponen 2018.) 

Kulttuurialalla näkövammaisten asiakkaiden liikkumisen haasteisiin voidaan vastata 

muun muassa kouluttamalla asiakaspalvelutehtävissä toimivia työntekijöitä näkö-

vammaisen kohtaamiseen. Tiloissa on hyvä tehdä esteettömyyskartoitus. Tilojen es-

teettömyydestä tai esteellisyydestä on aiheellista tiedottaa verkkosivuilla.  

Näkövammaisen toimintakyvyn kannalta herkkä, arkaluontoinenkin asia on luku- ja 

kirjoitustaito. Nykypäivänä, kun käytössä on monenlaisia teknisiä apuvälineitä, piste-

kirjoituksen tarpeen sanotaan vähentyneen. Se on Teuvo Ruposen mukaan harhaa, 

koska luku- ja kirjoitustaito ovat ihmisen itsetunnon kannalta ensiarvoisen tärkeitä. 

Pistekirjoituksen oppii auttavasti hallitsemaan noin kolmen kuukauden harjoittelun 

jälkeen. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi pakkausten merkitsemisessä, vaikkei lukuno-

peus innostaisi kirjojen lukemiseen (Ruponen 2018).  
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Jos näkövammainen hallitsee pistekirjoituksen, hän hyötyy käsiohjelmasta tai teos-

tiedoista, jotka ovat saatavilla pistekirjoituksella. Kulttuurialan toimija voi esimer-

kiksi tilata Näkövammaisten liiton kirjapainosta muutaman pisteohjelman näkövam-

maisten asiakkaitten lainattavaksi.  Saavutettavuusteko on myös julkaista käsioh-

jelma tekstitiedostona verkkosivuilla, niin että näkövammainen henkilö voi siihen en-

nen käyntiään tutustua.  

Internet mullisti näkövammaisten tiedonsaannin 90-luvulla, koska tietokonetta voi 

käyttää näkövammaisten ruudunlukuohjelmilla eli puhesyntetisaattorilla tai piste-

näytöllä. Sähköpostin käyttäminen on verkkosivuilla surffailua yksinkertaisempaa, 

koska monet nettisivustot eivät ole ongelmattomasti käytettävissä näkövammaisten 

apuvälineillä.  

Sanotaan, että näkövamma on informaatiovamma, koska tiedonsaanti on näkövam-

maiselle haaste. Informaatiovamma on pienentynyt, koska tietoa on nykypäivänä 

saatavissa teknologian avulla lähes määrättömästi. Apuvälineiden käyttöönotto ei 

kuitenkaan aina ole kiinni näkövammaisesta itsestään, vaan siitä, myönnetäänkö hä-

nelle tarvittavat apuvälineet ja saako niiden käyttöönottoon opastusta. (Ruponen 

2018.) 

Koko ajan kiihtyvässä tahdissa vyöryvän visuaalisen informaation sijasta näkövam-

mainen saa tiedon pääasiassa kuulon tai tuntoaistin avulla. Toki näkövamma on yksi-

löllinen ja on luonnollista, että vaikeasti heikkonäköinen pyrkii niin pitkään kuin 

mahdollista toimimaan näön varassa, esimerkiksi suurennusohjelmien ja kiikarien 

avulla.  

On olemassa myös sellainen näkövammaisten henkilöiden joukko, joiden tiedon-

saanti on pääasiassa radion ja Näkövammaisten liiton alueyhdistyksen tuottaman ää-

nilehden varassa. Nämä usein ikääntyneet tai äskettäin vammautuneet näkövammai-

set henkilöt eivät ole syystä tai toisesta pystyneet ponnistamaan digiloikkaan. Infor-

maatioähkyn sijasta näkövammainen voi olla ulkopuolisen avun varassa, kun haluaa 

saada tietoa jostakin itselleen läheisestä asiasta.  

Syntymäsokeat ja myöhemmin sokeutuneet ovat ryhminä lähtökohdiltaan erilai-

set. Syntymäsokeat ihmiset eivät ole kokeneet vammautumista. He eivät ole 
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menettäneet mitään. Syntymäsokeilla henkilöillä on yleensä hyvät näkövammais-

taidot ja mahdollisesti pitävä, koko elämän aikana muodostunut, tukiverkko. 

Näön menettäminen taas on poikkeuksetta kriisi. Vammautuneet ovat kuvanneet, 

että se aiheuttaa tilan vähenemisen ja ajan lisääntymisen tunteita. Näkövamma 

haittaa myöhemmin vammautuneiden jokapäiväistä elämää enemmän kuin syn-

tymästä saakka vammautuneina eläneiden. (Malm, Matero, Repo, Talvela 2004, 

314 ja 320.) 

Syntymäsokealle ihmiselle sokeus on osa minuutta, mutta vammautuminen 

muuttaa käsitystä itsestä. On vaarana, että minäkuva ei pysy mukana ja siitä voi 

seurata masennusta ja syrjään vetäytymistä. Minäkuva on avainasemassa, kun 

puhutaan näkövammaisten henkilöiden kuntoutuksesta. (Ruponen 2018.) 

Näkövammaisen henkilön hyvään elämänlaatuun kuuluvat haasteellinen työ, siinä 

menestyminen ja mieluisat vapaa-ajan harrastukset ja ystävyyssuhteet (Poussu-Olli, 

Keto 1999, 167). Näkövammaisten liiton kuntoutus pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi 

sopeutumisvalmennuskursseilla näkövammaisen fyysiseen toimintakykyyn (ADL, ac-

tivities of daily living eli päivittäistoiminnot, apuvälineet), psyykkiseen toimintaky-

kyyn (minäkuva, itsetunto, kompetenssi, asenteet ym.) sekä sosiaaliseen toimintaky-

kyyn (vuorovaikutukseen, sosiaaliseen toimintaan, osallistumiseen). Näillä keinoin 

pyritään lopulta vaikuttamaan näkövammaisen ihmisen hyvinvointiin, elämänlaa-

tuun ja tasa-arvoisuuteen suhteessa vammattomiin henkilöihin. Sosiaalinen toimin-

takyky on sopeutumisvalmennustoiminnan ylä- ja yleistavoite, mutta tavoitteet voi-

vat olla hyvin yksilökohtaisia ja vaihtelevia. (Poussu-Olli, Keto 1999, 151.) 

Näkövammaisten liitto julkaisi helmikuussa 2019 selvityksen näkövammaisten sosi-

aalisista suhteista. Selvityksen mukaan näkövammaisuus aiheuttaa usein ulkopuoli-

suuden tunteita. Läheisetkään ihmiset eivät välttämättä ymmärrä näkövamman tuo-

mia rajoitteita ja näkövamman koetaan rajoittavan sosiaalisten suhteiden solmimista. 

Osa haastatelluista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei näkövammasta ole haittaa ihmis-

suhteita solmittaessa, vaan näkövamma kompensoidaan muilla aisteilla. (Näkövam-

maisten liitto 2019.)  
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Ensimmäisellä Näkövammaisten liiton järjestämällä aikuisten kuntoutuskurssilla 

vuonna 1963 henkilökunnassa oli vain yksi sokea henkilö, mutta hänen roolinsa oli 

Teuvo Ruposen mukaan keskeinen. Vertaistuki, samassa tilanteessa olevien tapaami-

nen, oli silloin ja on yhä kuntoutuksen keskeisiä elementtejä. Toinen kuntoutuksen 

välttämätön osa ennen ja nyt on tiedollinen puoli. Jo ensimmäisellä kuntoutuskurs-

silla jaettiin tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia näkövammaisella oli kouluttautua 

ammattiin ja harjaannutettiin liikkumistaitoa ja päivittäistaitoja. Kuvaavaa on liikun-

nan merkitys ensimmäisen kuntoutuskurssin osallistujille. Historian ensimmäiselle 

kuntoutuskurssille osallistuneet näkövammaiset miehet perustivat saman tien urhei-

luseuran. (Ruponen 2018.)  

Aika on tuonut kuntoutustoimintaan oman sävynsä, mutta Teuvo Ruposen mukaan 

sen tavoitteina on edelleen tulla sinuiksi näkövammansa kanssa, tavata vertaisia ja 

luoda jonkinlainen näkövammaisidentiteetti. Vaikka näkö on mennyt, ihmisen per-

soona ei ole muuttunut, vain toimintamahdollisuudet ovat muuttuneet. Teuvo Rupo-

sen mukaan yhtenä näkövammaisten kuntoutuksen tärkeänä tavoitteena tulisi olla 

toimintamahdollisuuksien tarpeettoman rajoittumisen ehkäiseminen ja estäminen. 

Sokeutta tai heikkonäköisyyttä ei voi erilaisilla kuntouttavilla toiminnoilla pois pyyh-

käistä, eikä niin pidäkään, mutta kuntouttavan toiminnan tulisi antaa välineet näkö-

vamman kanssa selviytymiseen (Ruponen 2018).  

Taidelähtöisiä menetelmiä ei ole käytetty näkövammaisten kuntoutuksessa. Vaikka 

kädentaidot ovat olleet kuntoutuksessa suuressa roolissa, niiden ohjauksessa on kes-

kitytty enemmän motoristen taitojen harjoitteluun kuin itseilmaisuun. Toki erityi-

sesti 1970- ja -80-luvuilla, kun kuntoutusjaksot olivat pitkiä ja vapaa-ajanohjaajia 

vielä oli mahdollista palkata, kuntoutuskurssilaiset vierailivat teatterissa ja muissa 

kulttuuritapahtumissa ja heitä kannustettiin osallistumiseen. (Ruponen 2018.)  

Kulttuurialan toimijoiden kannattaa olla yhteydessä paikalliseen Näkövammaisten 

liiton alueyhdistykseen tai valtakunnalliseen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n, 

kun he haluavat palvella paremmin näkövammaisia. Keskusteluyhteys on tärkeä, kun 

joudutaan tekemään valintoja eri saavutettavuutta edistävien palvelujen välillä. Avus-

tajan maksuton sisäänpääsy on monella tapaa perusteltu.  
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1.2. Näkövammaisyhteisön murros  

Ihmisen sokeuteen on ihmiskunnan aamusta alkaen liitetty voimakkaita tunteita ja 

uskomuksia. Kreikkalaiset pitivät sokeutta niin suurena onnettomuutena, että juma-

lat antoivat sen korvaukseksi muita kykyjä. (Keravuori 1992, 9.) Sokeutta on ilman 

muuta pidetty myös Jumalan antamana rangaistuksena (Kuoppala 1981, 6).  

Voidakseen ymmärtää missä tilanteessa näkövammaisyhteisö ja tämän opinnäyte-

työn tilaaja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ovat tänään, on hyvä tehdä lyhyt 

katsaus siihen, miten sokeuteen on suhtauduttu ja miten sokeainopetus sekä näkö-

vammaisten järjestötoiminta ja -kuntoutus ovat Suomessa muotoutuneet.  

Näkövammaisten järjestötoiminta on saanut syntynsä näkövammaisten yhteisöissä. 

Yhteisöt taas muodostuivat pitkään luontevasti sokeainkouluissa. Järjestötoiminta ja 

näkövammaisten kuntoutus ovat erottamaton pari siinä mielessä, että kuntoutuksen 

voi sanoa saaneen alkunsa järjestöissä, vertaisyhteisöissä (Ruponen 16.1.2019).  

Suomessa sokeainopetuksen historia kietoutuu kansakoululaitoksen perustajaan Uno 

Cygnaukseen. Cygnaus oli kansanopetuksen rinnalla kiinnostunut myös kuurojen- ja 

sokeainopetuksesta (Huuskonen 2019). Historiallisesti laajemman näkövammaisten 

yhteisön synty kiinnittyy sokeainkouluyhteisöjen perustamiseen (Huuskonen 2012, 

37).  

Toimiessaan kansakoulujen ylitarkastajana Uno Gygnaus lähetti Mathilda Linsénin 

opintomatkalle Keski-Eurooppaan tutustumaan sokeainopetukseen. Suomeen palat-

tuaan Linsén perusti ensimmäisen ruotsinkielisen sokeainkoulun Helsinkiin 1865. 

Suomenkielinen koulu perustettiin Kaarle Steniuksen opintomatkojen jälkeen 1871 

Kuopioon ja Stenius valittiin koulun johtoon. (Kuoppala 1981, 8.) 

Sokeain ammattiopetuksen pohja Suomessa ovat 1800-1900-luvun vaihteessa perus-

tetut työkoulut. Niitä tarvittiin, koska vielä 1800-luvun loppupuolella valtaosa Suo-

men näkövammaisista oli vailla minkäänlaista koulutusta. Lukuvuonna 1887-1888 

vain 33% näkövammaisista lapsista kävi koulua. (Keravuori 1992, 44.) Kaikkien työ-

koulujen perustamisesta ja ylläpidosta vastasi hyväntekeväisyysjärjestö De blindas 

vänner, Sokeain Ystävät, joka toimii tänäkin päivänä (Keravuori 1992, 40-42).  
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Helsingin ja Kuopion sokeainkoulut toimivat vuoteen 1972. Monet vielä aktiivisesti 

yhdistystoiminnassa mukana olevat näkövammaiset muistelevat Sokkolan aikojaan 

Helsingin Ensi linjalla tai Kuopiossa Piispantorin varrella. Sokeainkoulussa solmittiin 

elämän mittaisia ystävyyssuhteita ja niissä muotoutui vahva näkövammaisidenti-

teetti. Sokeainkouluajoistaan ovat kirjoittaneet omakustanteissaan muun muassa An-

nikki Peltonen (Elämän oppikoulussa pisteillä ja ilman, 2013) ja Eeva Korkala (Oppi-

vuodet Luuperinmäellä, 2008).  

Voi sanoa, että kaikki alle 40-vuotiaat suomalaiset näkövammaiset ovat käyneet kou-

lunsa integroidusti oman kotipaikkakunnan peruskoulussa. Integroitu opetus järjes-

tetään kunnan rahoituksella ja henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla varmiste-

taan, että näkövammaisella koululaisella on käytössään tarvittava tuki, esimerkiksi 

henkilökohtainen avustaja.  

Ensimmäinen näkövammainen ylioppilas Eila Jyrhämä tarvitsi vuonna 1936 lukio-

opintoja aloittaessaan vammansa takia siihen erikoisluvan. Kun näkövammaisten in-

tegroituun opetukseen alettiin hiljalleen siirtyä 60-luvulla, sillä haettiin näkövam-

maisille nimenomaan parempia jatko-opintomahdollisuuksia. Sokeainkoulu oli kan-

sakoulu, myöhemmin peruskoulu ja tarjosi perusopetusta. Se rajoitti opiskelumah-

dollisuuksia, koska erityisopetusta oli sokeainkoulun jälkeen tarjolla vain näkövam-

maisten ammattikoulussa.  (Ruponen 2019.) 

Vuonna 1972 sokeainkoulutus muutti Jyväskylään ja Helsingin ja Kuopion koulut 

lakkautettiin (Leivonen 2006,10). Vuonna 2013 Jyväskylän näkövammaisten koulu 

yhdistyi Haukkarannan erityiskouluun Oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi, jonka 

yhteydessä toimii monimuotoinen erityiskoulu.  

Näkövammaisjärjestöissä toimii vielä aktiivisesti sellainen näkövammaisten joukko, 

joiden kasvuvaihetta leimasi koulunkäynti internaatissa. Näkövammaisten yhtenäis-

kulttuuri alkoi kuitenkin murentua integraation myötä jo 1970-luvun jälkeen. Kari 

Huuskosen mukaan vasta nyt 2010-luvulla se alkaa näkyä konkreettisesti näkövam-

maisjärjestöjen toiminnassa. Mitä pienemmäksi sokeainkoulua käyneiden määrä vä-

henee, sitä heikommaksi yhtenäiskulttuuri yhdistyksissä käy. Side toisiin 
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näkövammaisiin on nuoremmilla jäsenillä toisenlainen kuin vanhemmilla sukupol-

villa. (Huuskonen 2019.)  

Omilla vai toisten ehdoilla? Opinnäytetyöni otsikko viittaa paitsi yksittäisille näkö-

vammaisille, myös näkövammaisyhteisölle aina polttavan ajankohtaiseen haastee-

seen. Näkövammaisten omat järjestöt voivat olla turvapaikkoja, joissa näkövammais-

ten erityistarpeet asetetaan etusijalle ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Nä-

kövammaisjärjestöjen tulee toimia esimerkkinä sen suhteen, miten näkövammaisille 

tarpeelliset palvelut on toiminnassa toteutettu. Yhteisöllisyyden hinta ei kuitenkaan 

voi olla eristyneisyys ja eristäytyminen. Näkövammaisten järjestötoiminta voi säilyä 

elävänä vain, jos se jaksaa ylläpitää dialogia muuttuvassa maailmassa elävien jäse-

niensä ja koko yhteiskunnan kanssa.  

Näkövammaisten omilla yhdistyksillä on ollut tärkeä rooli näkövammaisten elämän-

laadulle. Yhteisöllisyyden varjopuoli on, että mikä tahansa yhteisö voi olla sisäänpäin 

lämpiävä, jopa torjuva ulkopuolisia kohtaan. Torjuvuuden taustalla on pelko siitä, 

että palvelut heikkenevät, jos niiden käyttäjäjoukko laajenee. Pelko on perusteltu.  

Teuvo Ruposen mukaan ajan henki tuntuu olevan se, että kaikille tarjotaan samaa pe-

rustuotetta ja näkövammaisten erityistarpeet häivytetään. Näkövammaisten ammat-

tikoulu Arla on nykyään ammattiopisto Live ja laajentunut palvelemaan myös kehi-

tysvammaisia ja muita sellaisia opiskelijoita, joilla on erityistarpeita. Jyväskylän nä-

kövammaisten koulu uudistui samalla tavalla Oppimis- ja ohjauskeskus Onervaksi. 

Näkövammaisten kirjasto Celiasta on tullut kaikkien lukemisesteisten kirjasto. Näkö-

vammaisten matkapalvelut on sulautettu yhteen kaikkien taksikuljetusta tarvitsevien 

erityisryhmien kanssa. Näkövammaiset kokevat, että heidän palvelunsa ovat tällais-

ten muutosten vuoksi viime vuosina selvästi huonontuneet (Ruponen 2018).  

Näkövammaisyhteisö on hajautuneempi kuin aikaisemmin, koska toverijoukot eivät 

enää muodostu kouluaikana. Näkövammaiset ihmiset tapaavat vertaisiaan harvem-

min, ehkä ainoastaan Näkövammaisten liiton järjestämillä kuntoutusjaksoilla, ellei-

vät hakeudu yhdistystoimintaan. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n olisi hyvä 

tarttua tähän ja aloittaa keskustelu kuntoutuksen kanssa yhteistyöstä, jopa yhteistyö-

hankkeesta uusien jäsenten osallistamiseksi toimintaan.  
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1.3. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry  

Tämän kehittämistyön tilaaja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on Näkövam-

maisten liiton itsenäisesti toimiva jäsenyhdistys, jonka toimiala on kulttuuri ja toi-

minta-alue koko maa. Jäseniä yhdistyksellä on maaliskuussa 2019 tasan 700, mutta 

sen kunnianhimoinen tavoite on palvella kaikkia maamme kulttuurista kiinnostu-

neita näkövammaisia. Yhdistyksen toiminta-avustus on vuodesta 2017 ohjautunut 

opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskuksen kautta. Työntekijöitä 

on kaksi, kokoaikainen kulttuurisihteeri ja osa-aikainen toimistonhoitaja. Toimiston 

esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimintaa ohjaa hallitus. Yhdistyksen 

toimitilat sijaitsevat näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, Helsingin 

Itäkeskuksessa.  

Yhdistyksen perusti keskellä pahinta pula-aikaa Anna Friman Varjojen mailta -leh-

den ympärille. Lehden tarkoitus oli kertoa sokeiden elämästä ja kamppailusta sekä 

antaa samalla näkövammaisille kirjoittajille mahdollisuus elantoon. Näkövammais-

ten Kulttuuripalvelu ry, silloinen Suomen Sokeain Kirjallisuusyhdistys perustettiin 

syyskuussa 1931. Yhdistyksen tarkoitus oli myös ohjata sokeita kirjoittajia.  

 Varjojen mailta on aikakauslehti, joka kertoo sokeain pyrkimyksistä ja 
 saavutuksista, kokemuksista ja toiveista, heidän oman kynänsä 
 piirtäminä. Toisin sanoen Varjojen mailta tahtoo olla sokeain 
 henkisenä työkenttänä, alueena, johon he voivat istuttaa aatostensa 
 siemeniä ja niitä hoitaa kykynsä mukaan, sekä sen lehdillä herättää 
 tunteensa  maailmaan vaihtumaan, jos mahdollista leipään tai 
 johonkin ihanaan aatetuotokseen. (Varjojen Mailta 1/1931, Kuoppala 
 1981, 15.) 

Lehden nimi vaihtui Varjojen mailta Kajastukseksi vuonna 1955 ja Suomen Sokeain 

Kirjallisuusyhdistyksestä tuli Sokeain Henkinen Työ vuonna 1957. Näkövammaisten 

henkiseksi työksi nimi päivitettiin 1974 ja vuonna 1979 se sai nykymuotonsa Näkö-

vammaisten Kulttuuripalvelu ry. (Kuoppala 1981.) 

Yhdistyksen kulttuuritoimintaa suunnittelevat jäsenistä koostuvat toimikunnat yh-

dessä kulttuurisihteerin kanssa. Yhdistys järjestää taiteen alan kursseja ja tapahtumia 

kirjailijavierailusta stand up -koulutukseen, kulttuurihistoriaa tai tiedettä käsittele-

vistä luennoista laulunopetukseen. Kirjallisuustoiminta on runsasta. 
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Kirjailijavierailuita järjestetään vuosittain neljä ja kirjoittamiseen liittyvät verkko-

kurssit ovat suosittuja. Yhdistys ylläpitää näkövammaisten harrastusryhmiä, kera-

miikkaryhmää, Näkövammaisteatteria ja Kamarikuoro Kontrapunktia. Tätä opinnäy-

tetyötä kirjoittaessa harrastusryhmien tulevaisuutta pohditaan, koska niiden ylläpito 

on yhdistykselle taloudellisesti raskasta.  

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen ja näkövammaisten oikeuksien-

valvojana toimiminen on toiminnan toinen painopiste. Yhdistys on vuodesta 2004 

panostanut voimakkaasti kuvailutulkkauspalvelun saatavuuteen ja laatuun. Sinnikäs 

työ on viime vuosina alkanut kantaa hedelmää, kun Yleisradio on lisännyt kuvailu-

tulkkaustuotantoaan voimakkaasti ja Suomen elokuvasäätiö on tehnyt päätöksen, 

että vuoden 2019 alusta kaikki säätiön markkinointi- ja levitystukea saavat teatterile-

vitykseen tarkoitetut elokuvat kuvailutulkataan.  

Yhdistys julkaisee edelleen Kajastus-lehteä. Lehden levikki oli 1950-luvulla jopa 

20 000 ja vielä 1970-luvulla 10 000 (Vartio 1988, 292). Menestys mahdollisti yhdis-

tyksen runsaan toiminnan. Aikanaan tuottoisa lehti painii nyt taloudellisissa vaikeuk-

sissa, mutta sen merkitys näkövammaisyhteisölle on suuri. Lähes kaikki kirjoittajat 

ovat näkövammaisia ja Kajastus on maan ainut aikakauslehti, jonka sisällöissä yhdis-

tyvät kulttuuri ja näkövammaisasia.  

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun henkilökunta on kultavuosista pienentynyt ja 

toiminta supistunut. Veteraanijäsenet muistelevat aikaa, kun toimistolla oli aina kah-

vipannu kuumana ja esimerkiksi pistemateriaalia tuotettiin jäsenten yksilöllisiin 

opiskelu- tai vapaa-ajan tarpeisiin. Toiminnassa on aktiivisesti mukana uskollisten 

jäsenten joukko, mutta yhdistyksessä tiedostetaan, että monille erityisesti maakun-

nissa eläville näkövammaisille yhdistys ja sen toiminta ovat vieraita.  

 

 



18 

 

2 VALITUT TUTKIMUSMENETELMÄT  

Käytin tässä kehittämistyössä menetelmiä, jotka tarjosivat minulle erilaisia näkökul-

mia jäsenten osallistamiseen. Jäsenkyselyssä otokseni oli kolmasosa Näkövammais-

ten Kulttuuripalvelu ry:n näkövammaisista jäsenistä. Haastattelin puhelimessa 100 

näkövammaista jäsentä. Tämä oli kehittämistyön aluksi välttämätöntä, koska minun 

olisi muuten ollut mahdotonta puhua yhdistyksen jäsenistön tarpeista kokonaisuu-

tena.  

Jäsenkyselyä tehdessäni hyödynsin määrällisen tutkimuksen periaatteita. Kvantitatii-

viselle eli määrälliselle tutkimukselle on tyypillistä, että jos aineisto kerätään kysely-

lomakkeen avulla, lomake sisältää pääasiassa suljettuja eli strukturoituja kysymyksiä. 

Palautusprosentti oli noin 46, mitä voidaan pitää tyydyttävänä. Kyselyn palautuspro-

sentti yleensä vaihtelee 20-80% välillä (Vilpas 2018, 1,8).  

Vastaukset kysymykseen unelmien kulttuuritapahtumasta käsittelin teema-analyysin 

keinoin. Luin vastaukset avoimeen kysymykseen ja poimin ylä- ja alakäsitteitä, jotka 

toistuivat vastauksissa. Teema-analyysia tehdessäni pidin mielessä hermeneuttisen 

kehän, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa, että tutkija lukee materiaalia, tekee siitä 

tulkinnan, lukee ja reflektoi uudelleen, tekee uuden tulkinnan, palaa jälleen aineis-

toon ja tekee taas tulkinnan (Laine 2015, 38). Haastatteluiden analysointiin tutki-

muksellisessa dialogissa aineiston kanssa minua oli opiskeluihin liittyvän ryhmätyön 

yhteydessä johdattanut Aino Osola.  

Määrällinen tutkimus soveltuu hyvin tilanteeseen, jossa halutaan testata, pitääkö 

joku teoria paikkansa (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 104). Jäsenkyselyssä yhdis-

tys halusi tietoa jäsenistöstä tuntuman sijaan. Moni oletuksemme osoittautui paik-

kansa pitäväksi, moni kumoutui. Määrällisen tutkimuksen piirteistä huolimatta jä-

senkysely ja tämä tutkimuksellinen kehittämistyöni on laadullinen tutkimus.  

Jäsenten ideointipäivissä käytin tutkimusmenetelminä yhteisöllisiä ideointimenetel-

miä. Koska tutkin jäsenten osallistamisen vaikutuksia yhdistyksen toimintaan, oli 

luontevaa käyttää menetelmiä, joissa ihmiset toimivat luovasti yhdessä, antaen kukin 

panoksensa uusien näkökulmien synnyttämiseen (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 

44).  
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Yhteisöllisiä ideointimenetelmiä hyödyntämällä halusin osallistaa kokeiluun mukaan 

tulleet kolme jäsentä jo suunnitteluvaiheessa. Luovat menetelmät vahvistavat uskoa 

omaan toimijuuteen (Sokra 2018). Halusin myös antoisan, mutta työlään jäsenky-

selyn jälkeen lähestyä osallisuutta ja osallistamista vapaasti.  

Jäsenten ideointipäivässä erilaisten tekniikoiden hyödyntäminen jäi vähäiseksi, 

koska ryhmä ei tarvinnut paljon ohjausta. Olin kuitenkin perehtynyt menetelmiin ja 

harjoitellut niiden käyttöä hallituksen jäsenten ja varainhankintatyöryhmän ideointi-

päivässä, jotka tästä työstä rakenteen selkeyden vuoksi jätettiin pois.  

Benchmarking-haastattelut olivat tärkeää ajattelua ohjaavaa aineistoa. Haastattelin 

Kettuki ry:n toiminnanjohtaja Päivi Liljaa puhelimessa ja Taiteen Sulattamo ry:n toi-

minnanjohtaja Eveliina Lafghania Taiteen Sulattamon toimistolla Malmilla. Halusin 

katsoa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toimintaa osana kaikkea taiteen ja so-

siaalialan rajapinnoilla tehtävää työtä.  

Benchmarking- menetelmää käytetään, kun halutaan oppia vertaamalla parhaisiin 

käytäntöihin ja ollaan valmiita kyseenalaistamaan omia toimintamalleja (Ojasalo, 

Moilanen, Ritalahti 2014, 43). Minua kiinnostivat yhdistykset, joiden toiminnassa 

osallistaminen oli onnistunut. Kettukia suositteli Kulttuuria kaikille -palvelun Outi 

Salonlahti ja Taiteen Sulattamon toimintaan olin tutustunut aiemmin ystäväni koke-

musten kautta. Kettuki edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ja Taiteen Su-

lattamo mielenterveystoipujien osallisuutta.  

Yhdistykset ovat pieniä ja toiminnan ytimessä syrjäytymisuhan alla oleva, marginaa-

linen ryhmä. Kumpikin toimija on myös verkostoitunut taitavasti ja kunnostautunut 

hanketyössä. Yhdistykset edustavat osallistavan taiteen parhaita käytäntöjä, koska ne 

ovat pystyneet viemään toimintatehonsa maksimiin. Minuun tekivät vaikutuksen 

kummankin yhdistyksen arvot ja arvoista nousevat periaatteet kohdata ihminen. In-

nostavaa oli myös havaita, kuinka sinnikästä työtä yhdistysten toiminnanjohtajat jat-

kuvasti tekivät toiminnan jäsentämiseksi.  

Haastattelin Näkövammaisten liiton emeritus kuntoutusjohtaja Teuvo Ruposta näkö-

vammaisten kuntoutuksesta 27.12.2018 ja lyhyesti uudestaan kuntoutuksen ja integ-

raation käsitteistä 16.1.2019. Haastattelu on hyvä aineistonhankintatapa esimerkiksi 
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silloin, kun haastattelija haluaa sijoittaa tiedon laajempaan kontekstiin (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2016, 205). Haastattelu oli puolistrukturoitu, koska lähetin kysy-

mykseni Teuvo Ruposelle etukäteen.  

Minulla oli paljon kokemusperäistä tietoa näkövammaisuuden tuomista haasteista, 

mutta tutustuttuani siinä vaiheessa jo jonkin verran osallistavaan, sosiaaliseen taitee-

seen, halusin ymmärtää haasteita kuntoutusnäkökulmasta. Näkövammaisten liiton 

kuntoutustoiminnassa ei ole käytetty taidelähtöisiä menetelmiä. Näkövammaisten 

hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin on edistänyt Näkövammaisten Kulttuuri-

palvelu ry ja monesti myös liiton alueyhdistykset.  

Kahdeksanvuotiaana sokeutunut Ruponen toimi kuntoutusjohtajana vuosina 1980-

2011. Näkövammaisten liiton palveluksessa hän ehti olla yhteensä lähes 40 vuotta, 

aluksi opintosihteerinä ja osastopäällikkönä. Ruponen oli perustamassa Näkövam-

maisten opiskelijayhdistystä 1970. Teuvo Ruposen näkemykset olivat minulle suu-

reksi avuksi, koska sain peilata ja tarkistaa omia käsityksiäni, jotka ovat syntyneet 

osin huomaamatta vuonna 2001 alkaneen työsuhteeni aikana.  

Haastattelin Näkövammaisten liiton museoamanuenssi Kari Huuskosta 18.3.2019 

näkövammaisyhteisön murroksesta. Kari Huuskonen on käsitellyt aihetta väitöstutki-

muksessaan ja täsmensi käsityksiäni.  

Toimintakokeilulla tutkin, kuinka ideointipäivän aikana syntyneet ajatukset toimivat 

käytännössä. Ideointipäivän ja toimintakokeilun aikana käytin menetelmänä osallis-

tuvaa havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on mukana siinä ilmapii-

rissä ja ilmiössä, jota hän tutkii. Osallistuin toimintaan itse ja havainnoin muita osal-

listujia, mutta samalla myös omaa toimintaani. Tein muistiinpanoja, otin valokuvia ja 

Kylmästä lämpimään -päivän loppukeskustelun tallensin. Pyrin merkitsemään muis-

tiin, mitä havaitsin, seulomatta sitä omien arvoasetelmieni kautta. Osallistuvassa ha-

vainnoinnissa tutkija on mukana koko persoonassaan ja myös vaikuttaa omalta osal-

taan tilanteeseen. (Anttila, 2007, 128.) Kylmästä lämpimään -päivän palautteen kerä-

sin päivän lopuksi ryhmähaastattelulla.  
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3 JÄSENKYSELYN TULOKSET LÄHTÖTILANTEEN KUVAAJANA 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ei ole aiemmin lähes 90-vuotisen historiansa 

aikana toteuttanut jäsenkyselyä. Jäsenistö ja sen tarpeet on tunnettava, ennen kuin 

toimintaa voidaan kehittää entistä useampia jäseniä osallistavaksi. Näkövammaisten 

kulttuuriharrastusta ei ole aiemmin kokonaisuutena tutkittu. Kyselyn tulokset anta-

vat kulttuurin kentälle arvokasta tietoa näkövammaisten kulttuurinharrastajien toi-

veista ja tarpeista.  

 

3.1. Jäsenkyselyn toteuttaminen 

Tavoite oli laatia kyselylomake, jossa ei ole yhtään turhaa kysymystä. Jokaisesta vas-

tauksesta haluttiin saada olennaisen tärkeää tietoa (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti, 

2015, 130). Puhelinhaastattelun keston tuli olla alle 15 minuuttia, mikä rajasi kysy-

mysten määrää (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 131). Kyselyn toteuttamiseen käy-

tettävä aika ei myöskään ollut rajaton. Jäsentutkimus täytyi voida viedä loppuun 

muutamassa kuukaudessa muiden toimiston töiden ohessa. Otoksesta haluttiin kui-

tenkin sen verran suuri, että tuloksia voidaan pitää luotettavina. Puhelinhaastattelu 

valittiin haastattelutavaksi, että saavutettaisiin myös ne jäsenet, jotka eivät käytä tie-

tokonetta.  

Ohjausryhmä ja ohjaava opettaja kommentoivat laatimaani kyselypohjaa kahteen ot-

teeseen, maaliskuussa ja huhtikuussa 2018. Kyselylomake testattiin kahdella kohde-

ryhmään kuuluvalla jäsenellä. Testihaastattelujen välillä opinnäytetyön tekijä ja yh-

distyksen puheenjohtaja kävivät lomakkeen huolellisesti läpi.  

Jäsenkysely toteutettiin puhelinhaastatteluina 17.5.-14.6.2018. Kyselyn otos oli joka 

kolmas jäsen yhdistyksen jäsenrekisteristä 17.5.2018. Satunnaisotos käsitti 234 jä-

sentä, kolmasosan yhdistyksen 702 jäsenestä. Oli sovittu, että näkeviä jäseniä ei haas-

tatella. Tunnettuja ja tavoitettaessa näkeviksi osoittautuneita jäseniä oli 18. Pyrin siis 

haastattelemaan 216 yhdistyksen näkövammaista jäsentä. On mahdollista, että ta-

voittamattomien joukossa oli lisää näkeviä jäseniä.  
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60 jäsentä jäi tavoittelematta, koska yhteystietoja ei löytynyt jäsenrekisteristä tai Fo-

nectan kautta tai numero oli väärä. Lisäksi yksi näistä 60 jäsenestä oli edesmennyt ja 

yksi asui ulkomailla. Saatoin siis tavoitella 156 jäsentä. Neljä tavoitettua jäsentä kiel-

täytyi haastattelusta ja 52 ei vastannut puhelimeen. Haastattelin jäsenkyselyä varten 

yhteensä 100 jäsentä, toukokuun aikana 40 jäsentä ja kesäkuun puolella 60. Kyselyyn 

vastasi noin 46 % 216 jäsenen otoksesta.  

Kyselyssä oli 19 monivalintakysymystä ja yksi avoin kysymys, jonka vastaukset käsit-

telin teema-analyysin keinoin. Yhden haastattelun kesto oli yleensä 10-20 minuuttia. 

Jotkut puhelut kestivät pidempään ja kirjasin varsinaisen haastattelun jälkeen jäsen-

ten terveisiä hallitukselle. Haastatteluja tehtiin viidestä kymmeneen päivässä.  

Jäsenkysely oli minulle hyvin myönteinen kokemus. Suurin osa haastatelluista tuntui 

ilahtuvan soitosta ja vastasi kysymyksiin keskittyneesti. Noin 80 haastattelun jälkeen 

jäsenten tavoittaminen alkoi olla aiempaa vaikeampaa. Pyrin tietoisesti vähintään sa-

taan haastatteluun, niin että tulokset olisi helppo muuttaa prosenteiksi. Tavoitteeni, 

130 haastattelua, ei täyttynyt, mutta sadan haastattelun antama 46 prosentin vas-

tausprosentti oli kuitenkin tilaajaa tyydyttävä ja määrälliselle tutkimukselle tyypilli-

nen.  

Kyselyn vastaukset purettiin niin, että numeroin tulostetut kyselylomakkeet satun-

naisessa järjestyksessä ja merkitsin sitten vastaukset tiedostoon lomakkeiden nume-

roilla. Kun tuloksia vedettiin yhteen, jokaisen vastaajan kaikki vastaukset olivat jälji-

tettävissä. Tutkin erikseen 70-, 80- ja 90-luvuilla syntyneiden vastauksia nähdäkseni, 

miten näiden ikäluokkien jäsenten vastaukset erosivat koko haastateltavien joukon 

tuloksista.  

Avoimen kysymyksen vastaukset kävin läpi kahteen kertaan ja luokittelin ne vastauk-

sissa esiintyvien teemojen mukaan. Ensimmäisellä kierroksella teemoittelu oli kar-

keaa, toisella kerralla kussakin vastauksessa esiintyvät teemat tarkistettiin. Teemoit-

telun jälkeen kirjoitin tulokset ja päätelmäni auki.  

Jäsenkyselyn tulokset julkistettiin hallituksen toiveiden mukaisesti 12.9.2018 Näkö-

vammaisten liiton sähköisellä kulttuuri-keskustelualueella ja Näkövammaisten Kult-

tuuripalvelu ry:n internet-sivuilla.  
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3.2 Yhteenveto jäsenkyselyn tuloksista  

Jäsenkyselyn vastausten perusteella voi maalata kuvan tyypillisestä yhdistyksen jäse-

nestä: Hän on pääkaupunkiseudulla asuva, elämänsä varrella sokeutunut yli 50-vuo-

tias eläkeläinen, jolla on toisen asteen koulutus. Jäsenistö on tietenkin stereotypiaa 

monimuotoisempi. Heikkonäköisiä vastaajista oli 49 %. Noin joka viides jäsenky-

selyyn vastannut asuu pienellä tai keskisuurella paikkakunnalla. Niin ikään joka vii-

des on syntynyt 1970 tai sitä myöhemmin. Neljäsosalla on korkeakoulututkinto. Alle 

40-vuotiaat ja opiskelijat kuitenkin loistavat poissaolollaan. 80- ja 90-luvulla synty-

neitä vastaajia oli jäsenkyselyyn osallistuneista 7 % ja opiskelijoita 3%.  

Nuoria on syytä alkaa tosimielessä houkutella toimintaan mukaan. Noin kolmasosa 

kyselyyn vastanneista yhdistyksen jäsenistä on täyttämässä 70 tai sitä vanhempia. 

Seuraavien 10-20 vuoden kuluessa nähdään, onko yhdistys uusiutumiskykyinen ja 

säilyttääkö se elinvoimansa näkövammaisten kulttuuriharrastuksen asiantuntijata-

hona.  

Vertailun vuoksi 70-, 80- ja 90-luvuilla syntyneiden jäsenten vastauksia tutkittiin 

erikseen. Heitä oli 21 ja he muodostivat siis hieman reilun viidenneksen kaikista vas-

taajista. He erosivat koko joukosta siinä, että suurin osa oli työelämässä ja itseilmaisu 

oli kulttuuriharrastuksessa tärkeintä lähes puolelle. Viikonloppukurssit ja harrastus-

ryhmiin osallistuminen vetosivat näihin vastaajiin voimakkaammin kuin koko jouk-

koon.  

Lähes kaikilla jäsenkyselyyn vastanneilla oli kulttuuriharrastus. Kulttuurielämän ta-

pahtumien seuraaminen oli suurimmalle osalle siinä tärkeintä. Moni tämän vaihtoeh-

don valinnut mainitsi, että nuorempana jokin muu olisi ollut tärkeämpää. Kun tutkit-

tiin erikseen 70-. 80- ja 90-luvulla syntyneiden jäsenten vastauksia, itseilmaisu olikin 

lähes puolelle kulttuuriharrastuksen tärkein ulottuvuus.  

Näyttää siltä, että jos yhdistys haluaa palvella alle 50-vuotiaita jäseniään, sen on pa-

nostettava tavoitteelliseen, itseilmaisua kehittävään toimintaan. Osallistuminen Kult-

tuuripalvelun toimintaan kiinnostaa myös yhdistyksen niitä jäseniä, jotka ovat tuke-

vasti työelämässä tai vasta sinne astumassa. Lähes jokainen näistä haastatelluista oli 
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valmis osallistumaan Kulttuuripalvelun toimintaan. Kuitenkin vajaa puolet oli osal-

listunut siihen viimeisen vuoden aikana.  

 

 

Kuvio 1: Kulttuuriharrastuksessa tärkeintä (prosentteja)  

Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat jäsenet jäävät pakostakin passiivisiksi, 

kun eivät juuri pääse osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin. Yhdistyksen tulisi toi-

minnan suunnittelulla ja uudelleen arvioinnilla mahdollistaa, että noin puolet toi-

minnasta järjestettäisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai muulla tavoin valta-

kunnallisesti saavutettavasti esimerkiksi verkkokurssin tai striimauksen muodossa. 

Toiminnan järjestelmällinen vieminen maakuntiin voitaisiin aloittaa infotilaisuuk-

silla eri puolilla Suomea. Valtakunnallisen saavutettavuuden toteutumista olisi myös 

tärkeä seurata vuositasolla.  

On merkittävää, että lähes puolelle jäsenkyselyyn vastanneista osallistumiseen vai-

kutti enemmän jokin muu asia kuin sisältö tai asiasisältö. Vastaukset vahvistavat 

Teuvo Ruposen näkemykset siitä, että itsenäinen liikkuminen on näkövammaisen 

suurin toimimisen haaste. Sijainti ja liikenneyhteydet ja avustajan saaminen tai tutta-

van osallistuminen vaikuttivat eniten kolmasosan osallistumiseen. Nuorimpien haas-

tateltujen vastaukset mukailivat koko joukon vastauksia. Näkövamman aiheuttamat 

haasteet ovat samankaltaisia iästä riippumatta.  
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Kuvio 2: Kulttuurielämään osallistumiseen vaikuttaa (prosentteja) 

Erityisesti jäsenistön osallistumista koskevassa kysymyksessä näkyy toiminnan kes-

kittyminen Helsingin alueelle. Kärjistäen voi sanoa, että Kulttuuripalvelun jäsenis-

töstä reilu viidennes odottaa, että pääsisi osallistumaan toimintaan, mutta heillä ei 

ole sitä mahdollisuutta. Jäsenistön kulttuuriharrastus on joka tapauksessa monipuo-

lista ja runsasta. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on viimeisen vuoden aikana vie-

raillut kulttuuripalveluja tarjoavassa tilassa.  

Halusimme tutkia, miten korkealle vertaisryhmän merkitys asettelussa nousee, kun 

jäsenistöltä kysytään, mikä kulttuuriharrastuksessa on heille tärkeintä. Vertaistuen 

tarjoaminen on kilpailuvalttimme kaikkien kulttuuripalveluja tarjoavien tahojen jou-

kossa.  

Vertaisryhmän valitsi lopulta pienin joukko, 13 % vastaajista. Osallisuus yhteiskun-

nan ilmiöistä ja yleisestä keskustelusta oli jäsenistölle kulttuuriharrastuksessa kai-

kista tärkeintä. Kulttuurielämän tapahtumien seuraamisen valitsi kulttuuriharrastuk-

sessa tärkeimmäksi haastatelluista 40 %. Saman verran, 40 % vastaajista valitsi kult-

tuuriharrastuksen tärkeimmäksi elementiksi itseilmaisun tai uuden oppimisen. Näi-

den vaihtoehtojen voi katsoa olevan itsensä kehittämisen eri puolia. Itseilmaisu viit-

taa omaan taiteelliseen työskentelyyn, kun uuden oppiminen kertoo taidetta arvosta-

vasta, aktiivisesta asennoitumisesta. 
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Vertailututkimuksen puuttuessa voi silti arvailla, että vertaisryhmän merkitys kult-

tuuriharrastukselle on näkövammaiselle suurempi kuin valtaväestölle. Yhdistyksen 

tehtävä on huolehtia, että muutkin näkövammaisen kulttuurinharrastajan tarpeet, 

ajankohtaisista ilmiöistä osalliseksi pääseminen, oman taiteellisen työskentelyn ke-

hittäminen ja taiteen tuntemuksen syventäminen, huomioidaan Näkövammaisten 

Kulttuuripalvelun järjestämän toiminnan sisällöissä.  

Kyselyyn vastaajien oli vaikea valita, kumpi on yhdistykselle tärkeämpi tehtävä, toi-

minnan järjestäminen vai edunvalvonta. Kysymys oli mukana tutkimuksessa sen 

vuoksi, että osa jäsenistöstä kritisoi voimakkaasti yhdistyksen voimavarojen käyttä-

mistä edunvalvontatyöhön. Useat toiminnan järjestämisen tärkeimmäksi tehtäväksi 

valinneet perustelivatkin, että Näkövammaisten liitolla on paras asiantuntemus hoi-

taa edunvalvontaa.  

Yhdistyksessä uskotaan kuitenkin, että Näkövammaisten Kulttuuripalvelun toimi-

joilla on nimenomaan kulttuurin saavutettavuuden hyväksi tehtävän työn kannalta 

paras asiantuntemus. Toimijoiden ja työntekijöiden erityisosaamista on syytä edel-

leen jatkuvasti kehittää tekemällä yhteistyötä taidelaitosten, vammaisjärjestöjen ja 

saavutettavuutta edistävien tahojen kanssa sekä erilaisilla opintomatkoilla ja koulu-

tuksilla.  

Jäsenistö kohdistaa kritiikkiä myös toiminnan järjestämiseen, koska esimerkiksi suo-

sittujen harrastusryhmien, Kamarikuoro Kontrapunktin, keramiikkaryhmän ja Näkö-

vammaisteatterin toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, kuluttaa paljon yhdistyk-

sen resursseja ja on vain harvojen saavutettavissa. Jäsenistön mielipiteet siitä, kumpi 

on yhdistykselle tärkeämpi tehtävä, toiminnan järjestäminen vai edunvalvonta, ja-

kautuvat lopulta jokseenkin tasan, kun toiminnan puolesta oli 60 % vastaajista ja 

edunvalvonnan puolesta liputti 40 %. Tehtävien osuutta yhdistyksen tekemässä 

työssä voi kenties tarkistaa näiden prosenttiosuuksien mukaan.  

Mieleisintä toimintaa jäsenistölle ovat tapahtumat tai retket ja tutustumiskäynnit. 

Jommankumman näistä vaihtoehdoista valitsi 55 % haastatelluista. Yhdistyksen osal-

listujalistoista voikin huomata, että kiinnostus viikonloppukursseille osallistumiseen 

on viime vuosina vähentynyt. Tulisiko yhdistyksen ottaa uusi suunta ja panostaa 
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enemmän yksittäisten tapahtumien järjestämiseen kurssitoiminnan kustannuksella? 

Viikonloppukoulutuksilla ja harrastusryhmien pitkäjänteisellä toiminnalla on kuiten-

kin osanottajille paljon myönteisiä vaikutuksia. 

Kun yhdistys edistää tasavertaista osallistumista yleiseen kulttuurielämään yli puolet 

kyselyyn vastanneista usutti yhdistyksen väkeä ulospäin, edustamaan näkövammaisia 

kulttuuria koskevassa päätöksenteossa tai verkostoitumaan. Jäsenten henkilökohtai-

nen palvelu nousi yllättäen vaihtoehtona lähes yhtä korkealle kuin yksilöity kuvailu-

tulkkauksen edistäminen, jonka kannatus tutkimuksen tekijöitä erityisesti kiinnosti. 

Monet vastaajat perustelivat valintaansa sillä, että näkövammaisten edustaminen 

kulttuuria koskevassa päätöksenteossa pitää sisällään myös kuvailutulkkauksen edis-

tämisen.  

Noin viidesosa piti edunvalvonnallisen työn kannalta tärkeimpänä jäsenten henkilö-

kohtaista kohtaamista. Jäsenten henkilökohtaisen palvelun kehittämistä on yhdistyk-

sessä pohdittava, koska se on henkilöresurssien, suorastaan henkilöstöpulan, vuoksi 

vähentynyt. Olisiko syytä markkinoida puhelinaikaa, jolloin kulttuurisihteeri auttaa 

henkilökohtaisesti esimerkiksi mieleisen kulttuuritapahtuman tai harrastuksen löyty-

misessä, apuraha-anomuksen täyttämisessä tai vaikkapa etsii tarvittavia yhteystie-

toja? Olisiko työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vierailtava enemmän näkövam-

maisten tilaisuuksissa ympäri Suomen ja kerrottava saatavilla olevista palveluista? 

Yhdistys on aiemmin linjannut, että nettisivut ovat sen ensisijainen tiedonvälityska-

nava. Tätä on perusteltu sillä, että keskustelualueet ovat Näkövammaisten liiton yllä-

pitämiä, kun taas nettisivut omassa hoidossa. Ensisijaista tiedonvälityskanavaa on 

tarkistettava, koska keskustelualueet näyttävät tavoittavan jäsenistön ylivoimaisella 

tavalla. Näkövammaisen Airut-lehti ja nettisivut tavoittavat kuitenkin kolmasosan 

vastaajista parhaiten. Airuen ilmoituksista ja verkkotiedotuksesta on jatkossakin 

huolehdittava. Jotkut haastatellut toivat esille, että heidät tavoittaa parhaiten henki-

lökohtainen jäsenposti. Määrä ei ollut suuri, mutta juuri nämä jäsenet kaipaavat tie-

toa kenties kipeimmin ja ovat suurimmassa vaarassa syrjäytyä. Jäsentiedotuksen ke-

hittämistä on syytä pohtia.  
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Jäsenistön kokemuksia kuvailutulkkauksesta kysyttiin, koska yhdistys on voimak-

kaasti pyrkinyt tiedottamaan kuvailutulkkauksesta ja parantamaan sen saatavuutta ja 

laatua. Tulokset yllättivät myönteisesti. Vain 16 % ei ollut kokeillut kuvailutulkkausta. 

Palvelu on jäsenistölle tuttu ja siitä on suurimmalla osalla kokemusta.  

Näkövammaisjärjestöjen ja Suomen elokuvasäätiön pitkäaikainen panostus elokuvan 

kuvailutulkkauksen tukemiseen näkyy. Elokuvan kuvailutulkkausta oli kokeillut suu-

rin ryhmä, puolet vastaajista. Television ajattelisi olevan saavutettavin kuvailutulk-

kausta tarjoava väline, koska kotoa ei tarvitse lähteä palvelun perässä. Monella näkö-

vammaisella ei kuitenkaan ole televisiovastaanotinta ja Areenassa kuvailutulkkausta 

on toistaiseksi ollut verrattain vähän. Teatterin osuus oli myös merkittävä kuvailu-

tulkkauksen kokemisessa. Se selittyy mahdollisesti sillä, että kun kuvailutulkkausta 

alettiin Suomessa 90-luvulla tehdä, sitä yleisimmin tarjottiin teatteriesityksiin.  

Niin henkilökohtaisen kokemuksen kuin unelmien kulttuuritapahtuman kuvaaminen 

edellyttää luottamusta haastattelijaan. Joissakin haastatteluissa syntynyt yhteys oli 

syvempi kuin toisissa, ja vastaukset erityisesti avoimeen kysymykseen silloin seikka-

peräisempiä. Uskomme kuitenkin, että vastauksista muodostuva kuva on totuuden-

mukainen: Yhdistyksen jäsenistön unelmien kulttuuritapahtuma olisi monitaiteinen, 

erityisesti musiikkia sisältävä, näkövammaisille saavutettava, useamman päivän kes-

tävä tapahtuma, joka antaisi osallistujalle vaikuttavan elämyksen sekä tarjoaisi yh-

dessäoloa ja mahdollisuuden itse osallistua. 

Aineiston koskettavinta sisältöä on unelmien kulttuuritapahtuman saavutettavuuden 

ja taiteen merkityksellisyyden kuvaus. Taide-elämyksen äärellä ei kukaan halua miet-

tiä rajoituksiaan tai esteitään, vaan keskittyä kokemukseensa. Toisistaan tietämättä 

useampi jäsen kuvaili, miten unelmien kulttuuritapahtumassa vammansa voi unoh-

taa. Taide-elämys ei ole mitalla annosteltavaa, sivistävää lääkettä vaan kokonaisval-

tainen, ihmistä muuttava kokemus. Tunnelman ja toisten ihmisten merkitys on suuri. 

Yhdistyksen jäsenkysely antaa toimijoille kättä pidempää unelmien toteuttamiseksi.  

 



29 

 

3.3 Unelmien kulttuuritapahtuma 

Kysymykseen unelmien kulttuuritapahtumasta vastasi 84 sadasta haastatellusta. 

Mieleisimmäksi sisällöksi toiveiden mukaisessa tapahtumassa nousi musiikki, seu-

raavaksi suosituinta oli eri taiteenlajeja yhdistelevä, monitaiteinen tapahtuma, sitten 

olivat vuorossa teatteri ja kuvataide. Vastaajat olivat vierailleet viimeisen vuoden ai-

kana eniten teatterissa ja konserttisalissa, niin että unelmat ja todellisuus olivat hiuk-

senhienossa ristiriidassa. Konserttiin tai eri taiteenaloja yhdistelevään tapahtumaan 

oli ehkä vaikeampi saada avustajaa tai sinne pääsy oli useampien esteiden takana.  

Unelmien kulttuuritapahtumassa tärkeää oli saavutettavuus, oma osallistuminen ja 

sisällöntuottaminen, sosiaalinen kokemus, taide-elämyksen merkityksellisyys sekä 

kulttuuritapahtuman kesto ja sijainti. Monessa vastauksessa yhdistyi useampi esille 

nostamani elementti. Nämä asiat pyrin ottamaan myöhemmin toimintakokeilussa 

huomioon.  

Osa vastaajista halusi korostaa, kuinka pienet asiat lopulta tekevät näkövammaisen 

kulttuurielämyksen miellyttäväksi. Ihmeitä ei vaadita. Unelmien kulttuuritapahtu-

man ei tarvitse olla tavallista konserttia kummallisempi, kun esimerkiksi avustajan 

tarve on otettu huomioon:  

 Ihan semmoinen helposti seurattava konsertti, hyvä akustiikka ja 
 avustaja helposti saatavissa. Semmoisia ootte kyllä onnistuneet 
 järjestämään.  Ja tietoa näistä konserteista. (Vastaaja 34.) 

On helppo ymmärtää, että näkövammainen nauttii teatterista, jota hänen on helppo 

seurata kuulon perusteella:  

 Kyllä se voisi olla tommonen teatteri, jossa on sen verran puhetta, että 
 siitä saa kunnolla selvää, ettei se ole niin paljon ilmehdintää ja 
 elehdintää vaan että puheen perusteella voisi päätellä mitä tapahtuu. 
 (Vastaaja 82.) 

Näkövammainen kulttuurinkuluttaja osaa arvostaa hyvää puheilmaisua ja yhteisen 

taide-elämyksen äärellä syntyvää tunnelmaa:  

 Se on tietysti yleisötapahtuma missä on selvästi ne, jotka tekevät ja 
 ovat suunnitelleet hyvin ja on valittu hyvät äänet, minä tietysti 
 edellytän hyvää ääntä ja puhetta. Eturivin teattereissakin saa nykyään 
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 ihmetellä, etteivätkö ne osaa puhua. Puheilmaisu! Vetävä sisältö, että 
 tilaan tai tilaisuuteen syntyy yhteinen tunnelma. Niitä elämän varrelta 
 muistaa silloin tällöin ja ne on niitä unelmia. (Vastaaja 78.) 

Eräs vastaaja vertasi pysähtynyttä, visuaalista taidetta hirtehisesti kuolemaan. Esittä-

vän, kuulolle ja tuntemuksille perustuvassa musiikkiesityksessä tai teatterinäytök-

sessä saa olla mukana elävässä, muuttuvassa tapahtumassa.  

 Musiikki on tietysti lähellä mun ensimmäistä hommaa, erilaiset 
 musiikkitapahtumat oopperasta heviin. Tykkään kovasti käydä 
 teatterissa. Saa olla lähellä sitä tapahtumaa. Sellanen tapahtuma, mikä 
 ei liiku, ei kiinnosta ollenkaan, tommoset museot. Musiikki, teatteri 
 niinku. Mua ei kuolleet kiinnosta. (Vastaaja 13.)  

Moni vastaaja haaveili näkövammaisten yhteisenä ponnistuksena syntyvästä teok-

sesta tai laajasta kulttuuritapahtumasta. Suuria yhteisiä projekteja ei viime vuosina 

ole rahoituksen niukentuessa pystytty toteuttamaan.  

 Oltais itse tekemässä omalla porukalla monitaiteellista, laaja-alaista 
 tapahtumaa. Esimerkiksi näytelmäryhmä esittäisi näytelmää, 
 muusikot olisivat taustalla ja siihen voisi hyvin liittyä kuvataiteilijoiden 
 tekeleitä. Sitä olen miettinyt monta kertaa, se vois olla hieno. siitä on 
 jopa joskus juteltukin. Näkövammaisteatterin musikaali. (Vastaaja 84.) 

Yli kolmasosa Unelmien kulttuuritapahtuma -kysymykseen vastanneista käytti vas-

tauksessaan käsitteitä saavutettavuus, yhdenvertaisuus, esteettömyys, pistekirjoitus, 

opasteet tai kuvailutulkkaus. Vastausten perusteella saavutettava kulttuuritapahtuma 

on sellainen, jossa etualalla eivät ole saavutettavuuspalvelut vaan taide-elämys. Nä-

kövammainen kulttuurinkuluttaja haluaa keskittyä elämykseensä, ilman että hänen 

täytyy ponnistella pysyäkseen muiden mukana tai vaihtoehtoisesti kiinnittää liikaa 

huomiota hänelle järjestettyyn erityispalveluun.  

 Sellainen jossa itse voi osallistua ja sillä tavalla että saa riittävästi 
 apua, ettei tarvitse stressata siitä, miten selviää perusasioista. Että voi 
 keskittyä kulttuurielämykseen, osallistua itse, eikä tarvitse olla 
 passiivinen. (Vastaaja 21.)  

 Semmonen jossa voi samassa tapahtumassa itse nauttia kulttuurista ja 
 osallistua sisällöntuottamiseen ja myös semmoinen, joka huomioi 
 näkövammaisten tarpeet niin, ettei se ole itseisarvo vaan tapahtuu 
 siellä lomassa. (Vastaaja 57.) 
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 Semmonen missä ei tarvitsis miettiä sitä, mitä ei nää, ei tarvitsisi 
 pinnistellä eikä stressata. Vaikka olis hyvä tahto, usein törmää siihen, 
 että jotain ei ole ymmärretty eikä ajateltu. (Vastaaja 14.) 

 Semmoinen missä voisi kosketella, kuulostella ja käyttää kaikkia 
 aisteja. Olis kuvailutulkkaus ja 3D-pienoismalleja, että saisi muodot ja 
 tuommoiset selville. Museokäynneistä en sen takia tykkää, kun 
 kouluaikoina jäi mieleen miten ei pysynyt toisten perässä, eikä saanut 
 koskea, eikä nähnyt onko ihminen vai maisema. (Vastaaja 40.) 

 Ainakin semmoinen, että sinne olisi helppo tulla, on sitten 
 näkövammainen tai kuinka vaan. Tapahtumassa olisi erilaista 
 tarjontaa, vähän niin kuin jokaiselle jotakin. Ohjelma olisi selkeä, ettei 
 kauhean paljon joutuisi tekemään valintoja, sama asia voisi olla 
 montakin  kertaa. Selkeät opasteet. Pistekirjoituksen kannattajana 
 haluaisin ohjelman pistekirjoituksella. (Vastaaja 67.) 

Maakuntien Suomessa näkövammaisille suunnatusta kulttuuritapahtumasta haavei-

leminen ei ole realistista. Yleiseen kulttuurielämään osallistumiseen näkövammai-

selle olisi oltava tarjolla tietoa ja tukea:  

 Varsinkin pienillä paikkakunnilla ei ole riittävästi näkövammaisia, että 
 pelkästään heille järjestettäisiin kulttuuritoimintaa. Yleisistä 
 kulttuuritapahtumista pitäisi saada saavutettavaa tietoa ja tukea 
 osallistumiseen, ettei tapahtumien osallistuminen jäisi kiinni siitä, ettei 
 pääse paikan päälle eikä pysty siellä toimimaan. Unelmien  kulttuuri-
 tapahtuma olisi saavutettava, yleinen tapahtuma. Musiikkiin, 
 teattereihin, museoihin liittyvä. (Vastaaja 100.) 

Kuvailutulkkaus mahdollistaa näkövammaiselle itsenäisen tapahtuman seuraamisen. 

Taide-elämystä ei välttämättä haluta vastaanottaa tutun avustajan, vaan ammatti-

maisesti toimivan taiteen sanallistajan, kuvailutulkin kautta suodatettuna.  

 Ensinnäkin tieto olisi saavutettavissa ja esteetöntä, samalla tavalla 
 saavutettava näkövammaisille kuin muillekin. Ei tarvitsisi tuntea 
 minkäänlaista epävarmuutta osallistumisesta. Kuvailutulkkaus voisi 
 olla mukana tarvittavissa määrin, sitten ei olisi avustajista  
 riippuvainen. (Vastaaja 76.) 

Tämän opinnäytetyön aihetta tietämättä noin neljäsosa Unelmien kulttuuritapah-

tuma -kysymykseen vastanneista nosti esiin osallistumisen, osallistavuuden tai oman 

taiteellisen työn. Näkövammaisen oma luova ilmaisu vaatii sekin saavutettavuusrat-

kaisuja: 



32 

 

 Ensinnäkin viikonlopputapahtuma. Siis niinku just sellainen, että 
 vähän pidempi. Osallistava. Osallistaminen tarkoittaa sitä, että saisi 
 itse osallistua teoksen tai kokonaisuuden luomiseen sellaisessa 
 ympäristössä, ettei tarvitsisi miettiä näkövammaa, esteettömässä 
 ympäristössä. (Vastaaja 65.) 

Kun ollaan järjestämässä tapahtumaa, jonne toivotaan näkövammaisia osallistujia, 

on oltava valmiita ajattelemaan uudella tavalla, näkövammaisen kannalta. Oleellisen 

tärkeä ratkaisu voi olla aivan pieni, vaikkapa vain se, että hän tietää täsmälleen, 

missä maalaustarvikkeet ovat, eikä niitä sanomatta siirrellä.  

Osallistuminen voi olla myös osallisuutta itselle tärkeästä asiasta, oman paikan otta-

mista vaikkapa Amos Rexissä:  

 Jos Monterreyn rock-festivaalit pidettäisiin uudestaan ja Jimi Hendrix 
 soittaisi siellä, niin lähtisin välittömästi... Odotan innokkaana Amos 
 Rexin avaamista ja jazz-tyyppiset konsertit... Siellä mä tulen käymään 
 useinkin (Amos Rexissä), vaikkei siellä mitään nääkään, se ilmapiiri 
 sytyttää. (Vastaaja 19.) 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n jäsenten unelmien kulttuuritapahtumassa ei 

olla yksin, eikä eristettynä vaan parhaimmassa tapauksessa se koetaan yhdessä ystä-

vien kanssa. Sosiaalisuus ja siihen liittyvät käsitteet, ystävät, yhdessäolo, vertaistuki, 

keskustelu ja integraatio mainittiin noin joka seitsemännessä vastauksessa.  

 Määrätyt yhdessäolotapahtumat, mitä niitä nyt on. Viikonloput, hyvää 
 musiikkia ja hyviä ystäviä. (Vastaaja 20.)  

Unelmien kulttuuritapahtumassa ollaan näkevien kanssa tasavertaisia toimijoita. Jos 

tapahtuman taiteellinen sisältö on kuunnelmaa, pitkän linjan kuunnelmaharrasta-

jalla voi olla jopa ylilyöntiasema:  

 Unelmien kulttuuritapahtuma olisi integroitunut. Näkövammaiset ja 
 näkevät kohtaisivat toisiaan. esimerkiksi joku kuunnelman livetoteutus 
 ja sitten varmaan myös livenä toteutettu elokuvan tulkkaus. 
 Kotipaikkakunnalla tai Helsingissä, niin että yhteydet on hyvät. 
 (Vastaaja 28.) 

Unelmoida saa isosti. Unelmien kulttuuritapahtuma voi olla Live Aid yhdenvertai-

suudelle:  
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 Joka yhdistäisi vammaiskulttuuria ja vammattomien kulttuuria. Se 
 olisi semmoinen, että tietenkin olisi paljon ihmisiä ja hyvä meininki ja 
 edistettäisiin yhdenvertaisuutta. (Vastaaja 75.) 

Jäsenistön unelmien kulttuuritapahtuma on syvästi vaikuttava elämys. Noin joka 

kahdeksas vastaaja nosti esiin taidekokemuksen merkityksen elämälle ja ihmisyy-

delle. Unelmien kulttuuritapahtuma jättää jälkiä, huiman olon ja elähdyttää.  

 Semmonen, mikä jättää ajattelemisen aihetta. Siinä pitäis olla 
 semmoista sisältöä, että jättäisi jälkiä. Ennen vanhaan kun oli 
 kirjallisuusseminaareja, ne oli aivan mahtavia, niistä olen tykännyt 
 kaikkein eniten. (Vastaaja 22.) 

 Semmonen josta jäisi huima olo ja jota muistelee vielä pitkät ajat 
 jälkeenpäin (Vastaaja 60). 

 Sillä ei ole mitään muuta väliä kuin että sisältö ja ylöspano olisi sellai-
 nen, että jotenkin elähtyisin niin että mä muistaisin sen vuosia. 
 (Vastaaja 99.) 

Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun taitteessa Näkövammaisten Kulttuuripalvelu jär-

jesti kulttuuripäiviä, joissa näkövammaisilla oli mahdollisuus näyttää taitojaan eri 

taiteenlajeissa. Noin joka kahdeksas vastaaja mainitsi, että unelmien kulttuuritapah-

tuma kestäisi useamman päivän.  

 Ennen kaikkea näkyvällä paikalla ja helposti saavutettavissa. 
 Mahdollisimman laaja kattaus kulttuuria, kaikki kulttuurin muodot 
 yhdessä ja samassa häppeningissä. Se voisi kestää viikon eri 
 teemapäivillä.  Kaikki yhdessä ja samassa paikassa. (Vastaaja 93.) 

 Varmaan se ois semmonen missä vois olla ite mukana, missä olisi 
 musiikkia ja teatteria. Läpileikkaushomma, paripäiväinen vähintään, 
 jossain rantamaisemassa, varmaan joku sellainen. (Vastaaja 68.)  

Lähes joka kahdeksas vastaajaa otti esille unelmien kulttuuritapahtuman sijainnin. 

Viisi henkilöä painotti, että unelmien kulttuuritapahtuma järjestettäisiin muualla 

kuin Helsingissä. Kitkeryys on ymmärrettävää., kun vastaus annettiin pääkaupunki-

seudulle toimintansa keskittävän yhdistyksen kulttuurisihteerille.  
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Tässä ei ole oikein paljon aikaa unelmoida, mutta joku tämmönen 
 missä enemmän saisi tietoa kaikesta mitä yhdistys tekee ja suunnittelee, 
 jonkinlaisia informaatiotilaisuuksia muuallakin maakunnissa kun 
 Helsinki on nyt niin kovin keskeinen. Muillekin paikkakunnille voisi 
 yrittää järjestää. Ihmiset tietävät kuitenkin vähän tästä yhdistyksestä. 
 (Vastaaja 62.) 

En malta olla palaamatta jäsenten unelmiin vielä silloin, kun käsittelen taiteen ja 

kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.  

 

3.4 Ideointipäivässä jäsenistön kuuleminen jatkuu 

Sadasta haastatellusta 68 antoi luvan esittää kutsun jäsenten ideointipäivään, joka 

järjestetään syksyllä Helsingissä. Unelmien kulttuuritapahtuma -kysymyksen vas-

tauksen perusteella jäsenten ideointipäivään kutsuttiin kuusi eri-ikäistä, eri puolella 

Suomea asuvaa jäsentä. Ideointipäivä järjestettiin 22.9.2018 Helsingin Lammassaa-

ressa ja päivän aikana ideoitu toiminta päätettiin toteuttaa 26.1.2019.  

 

4 JÄSENISTÖN OSALLISTAMISEN TARVE JA TAVOITTEET  

Osallistaminen määritellään mahdollisimman monen yhteisön jäsenen aktivoi-

miseksi omaehtoiseen toimintaan (Hyyppä, Liikanen, 2005, 34). Uusia näkövammai-

sia jäseniä hakeutuu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnan piiriin har-

voin. Yhdistyksen ydinhahmot ja kantavat voimat säilyvät pitkään samoina. Jäsenis-

tön osallisuuden lisäämisellä halutaan aktivoida toimintaan uusia jäseniä ja kehittää 

toimintaa sellaiseksi, että se kasvattaa osallistujien sosiaalista pääomaa.  

Vaikuttamismahdollisuudet ovat avainasemassa, kun jäsenien osallisuuden tunnetta 

pyritään kasvattamaan.  

 Yleensä osallisuus ymmärretään tunteena, joka syntyy kun ihminen on 
 osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- 
 tai järjestötoiminnan kautta. Yhteisöissä osallisuus ilmenee jäsenten 
 arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä  
 mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä. (THL 2018.) 
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Osallisuus määritellään myös pitkälti vaikuttamisen kautta:  

 Osallisuuden tunne syntyy, kun ihminen tuntee kuuluvansa johonkin 
 yhteisöön ja voi vaikuttaa siellä. Yhteiskunnassa osallisena oleminen 
 tarkoittaa mahdollisuutta esimerkiksi terveyteen, koulutukseen ja työ
 hön sekä mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. 
 (Niskanen 2018, 6.) 

Osallistaminen tarkoittaa monesti saavutettavuutta ja perinteisen, passiiviseksi miel-

letyn yleisön muuntumista aktiivisiksi toimijoiksi, jotka muodostavat kulttuuritoi-

mintaa rakentavia yhteisöjä (Metropolia 2019).  Osallisuus käsitetään yhteisöön kuu-

lumiseksi ja osallistumiseksi yhteisön tai yhteiskunnan toimintaan. Osallisuuden ko-

kemus on kuitenkin jotain syvempää kuin osallistuminen. Siihen liittyy kokemus 

omasta toimijuudesta. Se on harkittu ja merkityksellinen henkilökohtainen valinta. 

(Virolainen 2015, 56.)  

Osallistava taide tuo dialogisen suhteen ympäröivään maailmaan, mitä kutsutaan 

myös sosiaaliseksi innostamiseksi (Häkämies, 2013, 10). Sosiaalista innostamista lä-

hellä on sosiokulttuurisen innostamisen käsite. Tämä sosiaalipedagogiikan suuntaus 

on syntynyt Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen ja yleistynyt erityisesti Latina-

laisessa Amerikassa (Kurki, 2000, 7,11). 

Sosiokulttuurisen innostamisen aatteessa on huomattavaa, että siinä katsotaan osalli-

suuden nousevan saavutettavuuden käsitteen yli. Kulttuurisen demokratisaation ta-

voitteena on saavutettavuus, mutta kulttuuridemokratia tarkoittaa ihmisten omaa 

osallistumista, johon sosiokulttuurinen innostaminen tähtää (Kurki, 2000, 14). Jos 

kulttuuridemokratian saavuttamista pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se olisi Kurjen 

(2000, 59) mukaan osallistuminen.  

Vammaisjärjestöissä on tehty vuosikymmeniä hartiavoimin töitä esteettömyyden ja 

saavutettavuuden edistämiseksi. Todellinen kulttuuridemokratia, osallisuus, on kui-

tenkin vielä käsivarren mitan päässä. Jäseniä osallistamalla Näkövammaisten Kult-

tuuripalvelu ry pyrkii omassa toiminnassaan kasvavaan kulttuuridemokratiaan.  
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4.1 Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset 

Sanojen ja loitsujen parantava voima tunnettiin jo muinaisessa Egyptissä. Antiikin 

Kreikassa Aristoteleen runousoppi kertoi katharsiksesta, joka syntyy, kun tragedian 

herättämä pelko ja sääli puhdistavat ihmisen mielen. (Lehikoinen 31.10.2017.)  

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten keskiössä on taidekokemus. Syvästi koe-

tun taidekokemuksen voi määritellä elämykseksi, joka sisältää tunteiden mukanaolon 

ja omakohtaisen suhteen muodostamisen teokseen tai tilanteeseen. (Linko Strand-

manin 2007, 163 mukaan.) Taiteen aiheuttama hyvä stressi saa aikaan tunnetilan, 

joka lisää terveyden kokemusta (Hyyppä, Liikanen 2005, 57). Terveyden on sanottu 

olevan läsnäoloa muiden ihmisten kanssa ja aktiivista osallistumista siihen, mikä elä-

mässä on tärkeää (Hans Georg Gadamer, Hyypän ja Liikasen 2005, 39 mukaan).  

Taide muokkaa ihmisen kokemusta maailmasta ja itsestään. Tämä Näkövammaisten 

Kulttuuripalvelu ry:n jäsen sanallisti taitavasti omakohtaisen suhteen muodostami-

sen taidekokemukseen: 

 Se on niin laaja käsite ja siinä on niin monta osa-aluetta hyvässä kult-
 tuuritapahtumassa. Se on mielenkiintoinen, se menee eteenpäin, sitä 
 seuraa ja kun kotiin lähtee, sitä miettii kotonakin ja seuraavana päi-
 vänäkin niitä asioita ja sitä hyvää mieltä, mitä siitä on saanut. Se ei 
 jätä kylmäksi, ei pahalle mielelle, eikä välinpitämättömälle mielelle. 
 Sitä kertoo ystäville ja kavereille ja loppuiäks jää mieleen. Että se on 
 niinku koskettava, olkoon se surullinen tai ilonen, mutta sen täytyy 
 koskettaa ihmistä todella. (Vastaaja 12.)  

Kulttuurin harrastamisen terveysvaikutus on tupakoimattomuuden antaman jatko-

ajan veroista ja paljon vaikuttavampaa kuin liikunta tai laihduttaminen (Hyyppä 

2013, 124). Kulttuuriosallistumisella on yhteys hyväksi koettuun terveyteen ja sillä ta-

voin kansanterveyteen. Terveyden kokemuksen lisäksi taide vaikuttaa ihmisen elä-

mänlaadun ja onnellisuuden kokemuksiin. (Sitra 2018.) 

Tämä Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n jäsenkyselyyn osallistunut jäsen yhdisti 

unelmiensa kulttuuritapahtumaan hänelle rakkaaseen luontoympäristöön:  
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 Oi, Jeskamandeera. Tämähän oli mielenkiintoinen kysymys. Tätähän 
 pitäisi nyt vähän miettiä. Unelmien kulttuuritapahtuma... Ajatuksia 
 kyllä vilisee. Tykkään hirveesti liikkua luonnossa ja tänäkin aamuna 
 olen käynyt koirieni kanssa lenkillä. Hieno kulttuuritilaisuus tai tapah-
 tuma luonnossa, että siellä olisi tasokasta ja mukavaa ohjelmaa ja sel-
 laisessa todella viihtyisässä paikassa ihan luonnossa tai järven rannal-
 la, että ympäristön pystyisi aistimaan ja nauttimaan samalla siitä tilai-
 suudesta. Tietysti ohjelmaa, musiikkia, runoa, ilmaisua. (Vastaaja 92.) 

Markku T. Hyyppä (2007, 156) korostaa peruskulttuurin ja sosiaalisen pääoman mer-

kitystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksille. Peruskulttuurilla hän tarkoittaa 

sitä havaintomaailmaa ja tunneilmastoa, joihin ihminen syntyy. Sosiaalisella pää-

omalla Hyyppä tarkoittaa jonkun kansanosan tai ihmisryhmän keskinäistä luotta-

musta, mikä näkyy sosiaalisena osallistumisena ja aktiivisena harrastustoimintana.  

Kulttuuripääoman ja kulttuuriharrastuksen terveyttä edistävä vaikutus perustuu hä-

nen mukaansa kulttuurin ja taiteen ihmisiä verkostoivaan ominaisuuteen, sosiaali-

seen pääomaan (Hyyppä 2005, 124). Taide ja kulttuuri voivat lisätä osallistujien sosi-

aalisten verkostojen määrää ja laatua sekä luottamusta muihin ihmisiin (Sitra 2018).  

Tämän jäsenkyselyn vastaajan unelmien kulttuuritapahtumassa lähdetään joukolla 

seikkailemaan:  

 Se olis varmaankin semmoinen niinku päivän tai viikonlopun kestävä 
 tapahtuma, joka voisi alkaa sieltä näkövammaisliiton talolta. Siellä 
 kokoonnuttais, mutta sieltä yhdessä lähdettäisiin johonkin mielenkiin-
 toiseen kohteeseen alle tunnin matkan päähän, julkisen liikenteen ulot-
 tuville. Siellä sitten mitä vaan teatteria, museota tai mitä vaan musiik-
 kia tai muuta johon sitten yhdessä tutustuttaisiin. (Vastaaja 91.) 

Seuraava vastaaja lisäsi varsinaisen haastattelutilanteen jälkeen, että kulttuuriharras-

tus itse asiassa pitää hänet hengissä:  

Mä tykkään hirveesti Ateneumin näyttelyistä ja tietysti teatterista mä 
pidän tosi paljon. Näitähän tapahtuu paljon kaikkee. Tietysti nämä 
kaikki harrastukset, joita te järjestätte. Ainakin minä sain vertaistukea 
huomaamatta kavereilta samalla. Se on tosi tosi tärkeetä. (Vastaaja 
53.)  

Kun terveyttä ja erilaisen toiminnan hyvinvointivaikutuksia ajatellaan ruokaympyrän 

tapaan, erityisesti vammaisen henkilön, ikäihmisen tai kroonisesti sairaan kannattaa 

Hyypän mukaan osallistua kulttuurielämään. Esimerkiksi liikunnan harrastamisen 
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haasteellisuutta voi kompensoida kulttuuriharrastuksella. (Hyyppä, 2013, 8.) Toki 

taide on ihmisten elämässä ja arvoissa paljon herkempi alue kuin liikunta (Von Bran-

denburg 2007, 179). Tarve taiteelliseen toimintaan syntyy joko hyvin kehittyneen it-

setunnon ja mielikuvituksen pohjalta tai itsetunnon korjauspyrkimyksenä ja -tar-

peena (Ukkola 2001, 173).  

Seuraava jäsenkyselyyn osallistunut jäsen ymmärsi hyvin taiteellisten saavutusten 

korjaavan vaikutuksen:  

 Jos se menee näinkin henkilökohtaiselle tasolle, että se nostaa itsetun-
 toa. Kun on ollut vaikea elämänalku, isällä hermot mennyt sodassa ja 
 oli arka, niin kyllähän se tuntuu hyvältä, että myöhemmin tulee onnis-
 tumisia. (Vastaaja 87.)  

Markku T. Hyyppä ja Hanna-Liisa Liikanen (2005, 34) toteavat, että 2000-luvulla 

kansanterveyden edistämisessä palattiin varovaisesti holistiseen ja kulttuuriseen ter-

veyskäsitykseen. Silloin ymmärrettiin, että terveydellä on yhteiskunnallinen luonne, 

josta kertovat jo terveyden kulttuuriset ja alue-erot. Esimerkiksi suomenruotsalaisten 

yhteisöllisyys ja vilkas kulttuurin harrastaminen ovat taanneet heille ykköspaikan pit-

käikäisyydessä ja elämänlaadun kokemisessa. 

 Uusin poliittinen filosofia on esitellyt kansan vaihtoehtoisen ohjelman, 
 jota sovelletaan hyvinvoinnin edistämisessä. Kyse on valtaistamisesta 
 (empowerment) eli kansalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden lisää
 misestä ottamalla käyttöön kansalaisten omia voimavaroja ja hyödyn-
 tämällä niitä terveyden alueella. (Hyyppä, Liikanen, 2005, 34.)  

Hanna-Liisa Liikanen ja laajapohjainen asiantuntijaryhmä valmisteli Taiteesta ja 

kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014 -raportin, jossa 

esitetään kaikkiaan 18 toimenpide-ehdotusta. Ohjelmassa edellytetään kulttuurin ter-

veys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottamista ministeriöiden strategioissa ja 

lainsäädännön uudistuksissa. (Liikanen, 2010, Isotalon 2013, 11 mukaan.) Tämä toi-

mintaohjelma antoi sysäyksen nyt käynnissä olevalle kehittämistoiminnalle.  

ArtsEqual on Taideyliopiston koordinoima hanke, joka ajattelee taiteen kaikille tasa-

puolisesti kuuluvana peruspalveluna. Suomen historian suurin taiteiden ja taidepe-

dagogiikan tutkimushanke toteutetaan vuosina 2015-2029 ja se kysyy, miten taide ja 

kulttuuri julkisena palveluna voivat lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 
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2020-luvun Suomessa. Hankkeessa toteutetaan toimenpidesuosituksia julkisen pää-

töksenteon tueksi. Hanke muun muassa suosittelee prosenttiperiaatteen laajenta-

mista sosiaali- ja terveyspalveluihin. ( ArtsEqual 2018.) 

Kulttuuriala on tunnistanut taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset aina. Nyt ne 

ovat myös sosiaali- ja terveysalalla ajankohtainen puheenaihe. Taikusydän on taiteen 

ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän valtakunnallinen yhteistyöver-

kosto. Taikusydän ylläpitää myös sivustoa, jonne kootaan taiteen ja kulttuurin hyvin-

vointivaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia ja ajankohtaisia uutisia. Taikusydän-ver-

kostoa ylläpitävät Taiteen edistämiskeskus, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yli-

opisto ja Turun kaupunki. (Taikusydän 2018.) Taikusydän on kehittänyt kulttuurihy-

vinvoinnin käsitteen, joka kiteyttää taiteen ja kulttuurin vaikutukset ihmisen hyvin-

voinnille.  

Taiteen edistämiskeskus tarttuu taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin tammi-

kuussa 2019 alkaneessa kampanjassaan 100 minuuttia taidetta. Se haastaa harrasta-

maan taidetta 100 minuuttia viikossa yksilönä tai yhteisönä. Tärkeä osa kampanjaa 

on keskustella koetusta muiden ihmisten kanssa eli toisin sanoen kasvattaa Markku 

T. Hyypän tutkimuksissaan nostamaa sosiaalista pääomaa. Kampanja haluaa kiinnit-

tää erityistä huomiota eriarvoistumisen vähentämiseen. Kampanjassa korostetaan, 

että myös heillä, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai ohjausta osallistumiseensa, tulee 

olla mahdollisuus olla taiteen ja kulttuurin äärellä vähintään 100 minuuttia viikossa. 

Kampanjan pohjana on Pirkanmaa TAYSin ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyön 

valmistunut ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. (Taiteen edistämiskes-

kus 2019.) 

Taiteen ja kulttuurin ääreen pääseminen on perusoikeus. Kulttuuripolitiikan strate-

gia 2020:n mukaan kulttuuriset oikeudet kuuluvat sosiaalisiin ja sivistyksellisiin pe-

rusoikeuksiin. Kaikilla tulisi olla tasavertainen oikeus ja mahdollisuus itsensä ilmai-

suun, taiteen tekemiseen ja kulttuurielämään osallistumiseen. (Turun ammattikor-

keakoulu 2019.) 

Kulttuuripolitiikan strategia 2025 -julkaisussa kulttuuripolitiikan tavoitteiksi ja nii-

hin liittyviksi tavoitealueiksi mainitaan luova työ ja tuotanto, osallistuminen ja 
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osallisuus kulttuuriin sekä kulttuurin perusta ja jatkuvuus. Osallistumista ja osalli-

suutta koskeva tavoite on, että vuonna 2025 osallistuminen on lisääntynyt ja eri väes-

töryhmien erot osallistumiseen ovat kaventuneet. (Valtioneuvosto 2019.) 

Tämä jäsenkyselyyn osallistunut jäsen kiteyttää ne perusasiat, joita näkövammaisella 

on lupa odottaa kulttuuritapahtumaan osallistuessaan:  

 Se olis tietty kaikin puolin esteetön ja saavutettava sekä fyysisesti että 
 sisällöllisesti. Se olisi henkilökohtaisesti kiinnostava. Ja varmaan myös 
 jollakin tavalla osallistava, että voisi itsekin siihen liittyä. (Vastaaja 
 77.)  

 

4.2 Osallisuuden portaat  

Osallisuuden portaat on alun perin varhaiskasvatuksessa käytetty malli, jonka tarkoi-

tus on korostaa asiakkaiden toimijuutta ja mahdollistaa heidän osallisuutensa (Turja 

2011, 24, Rouhiaisen ja Viinamäen 2015, 26 mukaan). Mallin kehitti sosiologi Roger 

Hart Unisefille vuonna 1992.  

Roger Hartin Osallisuuden portaissa on kahdeksan lapsen osallisuuden tasoa (DEC 

Birmingham 1996). Ensimmäisellä portaalla lapsen osallistumista tai mielipidettä 

käytetään aikuisen tai organisaation omiin tarkoituksiin. Lapset eivät esimerkiksi 

ymmärrä mitä iskulauseita heidän kantamiinsa kyltteihin on kirjoitettu. Toisellakin 

portaalla lasta vain koristellaan osallisuuden tunnusmerkeillä. Ehkä hän saa lahjaksi 

kampanjapaidan tai järjestävän tahon tarkoitukseen sopivia leluja. Kolmannella por-

taalla lapsi saatetaan jo kutsua kuultavaksi vaikkapa paneelikeskusteluun, mutta hän 

ei ymmärrä tilaisuuden tarkoitusta ja hänen osallistumistaan ohjaillaan haluttuun 

suuntaan.  

Roger Hartin mallissa osallisuuden viidennellä portaalla ollaan silloin, kun lapset toi-

mivat konsultteina projektissa, jonka aikuiset toteuttavat. Lapsia kuullaan ja heidän 

mielipiteitään pidetään arvossa. He ymmärtävät, mihin ovat osallistumassa ja miksi. 

Kuudennella portaalla lapset ovat todellisia osallistujia, koska voivat osallistua pää-

töksentekoon.  
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Hartin mallin seitsemännellä portaalla lapset ovat projektin johdossa, eivätkä aikui-

set puutu sen toteuttamiseen. Korkeimmalla portaalla he vastaavat myös yhdessä ai-

kuisten kanssa päätöksistä. Näille portaille on haastavaa kavuta, koska todellinen 

osallistuminen edellyttää todellista sitoutumista. Sitoutuminen on merkittävä henki-

lökohtainen valinta ja sen aikaan saaminen haastavaa.  

Pekka Otollinen (2006, 126) käsittelee osallistamista kirjassaan Osallistamisen oival-

luskirja kaikille - Arkisia esimerkkejä työelämästä sitoutumisen kautta ja esittää aja-

tuksen, että ihmisiä ei voi sitouttaa, mutta osallistaa voi ja se voi johtaa sitoutumi-

seen. Hän uskoo, että sitoutumista voi syntyä vain osallistumisen kautta. Englanniksi 

osallisuuden portaiden käsite onkin ladders of participation, mutta myös ladders of 

engagement, sitoutumisen portaat.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittelee osallisuuden portaat Lastensuojelun käsi-

kirjassa. Käsikirjassa mainitaan, että porras- ja tikapuumalleissa usein ajatellaan, 

että osallisuus lisääntyy sen mukaan, mitä enemmän vaikuttamismahdollisuuksia 

lapsella on. Vaarana on kaavamainen ajattelu, koska ratkaisevaa on kuitenkin lapsen 

oma kokemus kuulluksi tulemisesta. (THL 2018.)  

Vaikka osallistujille antaisi kaikki vaikuttamismahdollisuudet, vapaat kädet ja budje-

tin, kokemusta osallisuudesta ei siis välttämättä tule. Osallisuuden kokemus edellyt-

tää kuulluksi tulemisen kokemusta ja syvästi henkilökohtaista päätöstä sitoutumi-

sesta.  

Nuorisoseurojen osallisuusportaissa on kuusi askelmaa. Portaikon tavoite ei ole, että 

jokainen nuorten syrjäytymisen teeman ympärillä toimiva tavoittelisi ylimmällä por-

taalla oloa. Portaikko helpottaa asettamaan tavoitteita ja tunnistamaan osallisuuden 

tasoja eri toiminnoissa ja hetkissä. Sitä, millä portaalla ollaan, määrittelee se, miten 

nuori tulee kuulluksi ja miten paljon hän voi vaikuttaa päätöksiin. (Metropolia 2019.) 

Kanadalaisen potilastutkimuksen osallisuuden portaissa kullekin portaalle olennai-

nen osallistava teko on tiivistetty kuvaavaan verbiin. Ensimmäisellä portaalla infor-

moidaan eli pidetään ajan tasalla. Toisella portaalla konsultoidaan eli kuunnellaan 

palautetta ja otetaan se toiminnassa huomioon. Kolmannella portaalla otetaan mu-

kaan eli työskennellään jäsenten kanssa niin, että heidän kantansa otetaan joka 
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vaiheessa huomioon. Neljännellä portaalla tehdään yhteistyötä eli kuunnellaan jäse-

niä myös toiminnan valmisteluvaiheessa ja silloin, kun ongelmaan etsitään ratkaisua. 

Viidennellä portaalla päätösvalta on jäsenillä. Heidät on valtautettu. Tämän viisipor-

taisen porrasmallin mukaan kuljen kehittämistyössäni. (Johannesen 2019.)  

Kehittämistyötä tehdessäni tiedostin osallisuuden eri tasot. Kun Näkövammaisten 

Kulttuuripalvelu ry järjesti historiansa ensimmäisen jäsenkyselyn, jäseniä kuultiin, 

eikä heillä kieltämättä ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten vastauksia käsitel-

lään ja minkälaisia johtopäätöksiä niistä vedetään. Jäsenkyselyn tulokset kuitenkin 

julkaistiin heti niiden valmistuttua saavutettavassa muodossa yhdistyksen verkkosi-

vuilla ja näkövammaisten keskustelualueilla. Toteutustapa avattiin yksityiskohtaisesti 

ja kysymysten tarkoitukset selvitettiin. Jäsenille ja muille näkövammaisille tarjottiin 

näin mahdollisuus antaa kyselystä palautetta ja kommentoida tuloksia. Muutama 

saatu palaute oli myönteinen, vilkasta keskustelua kyselyn julkistaminen ei valitetta-

vasti saanut aikaan.  

Jäsenkyselyn osallistujia informoitiin siitä, mihin he olivat osallistumassa ja vastaus-

ten vaikutus yhdistyksen toimintaan oli todellinen, vaikkei jäsen ollut voinutkaan olla 

päättämässä kyselyn toteutustavasta tai siitä, mihin tarkoitukseen tuloksia käytetään. 

Jäsenillä oli mahdollisuus vaikuttaa kyselyyn palautteen tasolla, mutta työprosessi 

heidän täytyi ottaa annettuna. Osallisuuden portailla kuljettiin konsultoinnin koh-

dalla.  

Yhdistyksen jäsenet osallistuivat ideointipäivään työntekijän ohjauksessa, mutta yh-

teistyöprosessi oli syvästi vuorovaikutteinen ja päätökset perustuivat jäsenten valin-

toihin. Vaikka toimintakokeilun ideointi oli tarkoitushakuista, pyrin toimimaan täy-

sin läpinäkyvästi. Teimme yhteistyötä ja olimme näin viisiportaisen mallin neljän-

nellä portaalla.  

Toimintakokeilun tuotantovaiheessa putosimme välillä osallisuuden ensimmäiselle 

portaalle, kun työskentely olosuhteiden pakosta muuttui työntekijälähtöiseksi. Työ-

ryhmäläiset joutuivat tyytymään siihen, että informoin heitä siitä, mitä ratkaisuja oli 

tehty. Toimintakokeilun tuotannossa ja toteutuksessa pyrin siihen, että kokeilua vetä-

vät jäsenet valtautuvat tapahtuman päättäjiksi, johtajiksi ja vastuunkantajiksi ja 
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kokeiluun osallistuvat näkövammaiset tuntevat itsensä uudella tavalla tervetulleiksi 

yhteisön jäseniksi.  

Osallistin ja sitoutin toimintakokeiluun myös itseni, kun tein työtäni tavallista henki-

lökohtaisemmalla tasolla. Osallisuuden kokemusta ei voi ulkoapäin määritellä, mutta 

uskon, että Kylmästä lämpimään -päivässä yhdistyksen jäsenet olivat kavunneet osal-

lisuuden korkeimmalle portaalle. Päivä oli jäsenten ja sen onnistuttua siitä onniteltiin 

heitä, ei minua taustatekijänä ja havainnoijana.  

Todellinen, syvä osallisuuden, valtautumisen kokemus edellyttää todellista sitoutu-

mista. Sitoutuminen on merkittävä henkilökohtainen valinta ja sen aikaan saaminen 

ulkoapäin haastavaa, koska se lopulta on jokaisen ihmisen sisäinen kokemus, johon 

koko henkilöhistoria vaikuttaa. Osallisuuden kokemusta ei voi ulkoapäin määritellä. 

 

4.3 Osallistamisen tarve Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ssä  

 Kontulan lähiöasemalle on kerran eräästä oppilaitoksesta soitettu ja 
 kysytty: Missä teillä on niitä syrjäytyneitä, kun me tultaisiin tekemään 
 yksi yhteisötaideprojekti?… Onko tämän tekstin lukija koskaan tavan-
 nut henkilöä, joka sanoo olevansa syrjäytynyt? (Harle 2007, 250.) 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n näkövammaiset jäsenet eivät koe olevansa 

syrjäytyneitä, eivätkä halua olla osallistamisen kohteita, koska mikään vähemmistö-

ryhmä tai kansanosa ei näin koe eikä sellaista halua. Jokainen ihminen sen sijaan ha-

luaa olla osa yhteisöä, jossa hänet hyväksytään sellaisena kuin on ja jossa hän saa to-

teuttaa itseään rakentavassa ilmapiirissä.  

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry toteuttaa vammaisliikkeen periaatetta ”ei mi-

tään meistä ilman meitä”. Näkövammaisten erityistarpeet otetaan huomioon kaikessa 

toiminnassa. Yhdistys haluaa olla malliesimerkki, kun puhutaan nimenomaan näkö-

vammaisten ihmisten taiteen- ja kulttuurin saavutettavuuspalveluista. Yhdistyksen 

piiriin hakeutuvalla näkövammaisella henkilöllä on halutessaan suuret mahdollisuu-

det vaikuttaa toiminnan sisältöön. Uudella jäsenellä ei kuitenkaan välttämättä ole 

hallussaan tietoa siitä, kuinka osallisuuden portaita voi Näkövammaisten Kulttuuri-

palvelussa nousta ylöspäin.  
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Markku T. Hyypän (2002, 26-27) mukaan jäsenyys tarjoaa yhdistyksen jäsenelle si-

säisen psyykkisen maailman vaatimaa turvallisuutta ja mahdollisuutta samastua yh-

teisöön. Kaksisuuntainen vaikuttaminen on keskeinen yhteisötunteen peruste. Jäsen 

haluaa olla osa yhdistystä, mutta myös pyrkiä vaikuttamaan siihen. Hyyppä väittää, 

että yhteisössä ihmiset kohtaavat toisensa paljaampina kuin arkisessa kanssakäymi-

sessä, mistä seuraa omien heikkouksien, ongelmien ja vahvuuksien tiedostaminen sa-

maan tapaan kuin ryhmäterapiassa.  Yhteishengen tunne on ehkä kaikkein tärkein 

yhteisön ominaisuus. Se pohjautuu yhteiseen historiaan, johon on mahtunut epäon-

nistumisia ja onnistumisia.  

Näkövammaisten kulttuuriyhdistys voi tarjota näkövammaiselle vertaisyhteisön, 

jossa hänen muut ominaisuutensa ovat näkövammaa tärkeämpiä. Se edellyttää kui-

tenkin tunnetta siitä, että jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimin-

taan, osallistumista ja sitä kautta sitoutumista yhdistyksen aktiiviseksi toimijaksi.  

Mielenterveystoipujia taiteen keinoin osallistavan Taiteen Sulattamon keskiössä on 

vuorovaikutus. Toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani kertoi bencmarking-haastatte-

lussa, että kun kuka tahansa saapuu Taiteen Sulattamon tiloihin, hän tulee nähdyksi 

ja kuulluksi, se on kaiken mielenterveystyön perusta. (Lafghani 2018.)  

Osallisuuden kokemus liittyy yhteiseen asiaan sitoutumiseen ja taiteen ja kulttuurin 

hyvinvointivaikutukset sosiaaliseen pääomaan, yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kai-

ken ytimessä on yhteisö. 

Erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden kanssa työskentelevän Kettuki ry:n toimin-

nanjohtaja Päivi Lilja kertoi benchmarkkaus-haastattelussa ajattelevansa, että Ket-

tuki tekee pohjimmiltaan ihmisoikeustyötä.  Kettuki perustelee olemassaoloaan jo-

kaisen ihmisen oikeudella, ei pelkästään osallistua, vaan tehdä itse taidetta. Se on oi-

keutus ja peruste Kettukin työlle ja syy siihen, että Kettuki ry on olemassa. (Lilja 

2018.) Sama pätee Näkövammaisten Kulttuuripalveluun.  
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5 OSALLISTAVA TOIMINTAKOKEILU: KYLMÄSTÄ LÄMPIMÄÄN -

PÄIVÄ 

Jäsenten ideoima Kylmästä lämpimään -päivä toteutettiin Kulttuurikeskus Caisassa 

26.1.2019 kello 10-16. Päivä oli toimintakokeilu ja edusti sellaisena kokeilukulttuuria. 

Kokeilukulttuuri antaa luvan kokeilla ideaa heti käytännössä, kevyellä rakenteella ja 

aidossa toimintaympäristössä. Jos kokeiltu ei toimi, toimintaa on mahdollista heti 

korjata. Tärkeintä on idean testaaminen: Kannattaako sitä kehitellä eteenpäin vai 

ideoida uutta? (Kokeileva Suomi 2019.)  

Kokeileminen synnyttää tietoa ja vaihtoehtoja, uusia toteuttamisen ideoita (Hassi, 

Paju, Maila 2015, 10-11, 44). Osallistavan toimintakokeilun tavoitteena oli sitouttaa 

uusia jäseniä toimintaan ja katsoa, millaista toimintaa syntyy, kun tekijät ovat uusia. 

Halusin tietää, voiko vastuuta antaa toimijoille, joita ei tunneta. Vastaus oli, että voi 

ja että uusia yhteistyökumppaneita on hyvä lähteä etsimään entistä rohkeammin. 

Toimintakokeilulla halusin myös tutkia, saadaanko uusia osallistujia mukaan uuden-

laisella toiminnalla, jonka tuotanto on irrotettu vanhoista rakenteista. Pienimuotoi-

sena tämä toteutui, mutta esimerkiksi vammaisten maahanmuuttajien osallistaminen 

ei onnistunut.  

Toimintakokeilu järjestettiin toisen kulttuurialan toimijan tiloissa. Näkövammaisten 

ryhmä esittäytyi moninaisuutta vaalivalle kulttuurikeskus Caisalle samalla kuin Caisa 

näytti itsensä meille. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kaltaiselle pienelle kult-

tuurialan toimijalle verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää.  

 

5.1 Jäsenten ideointipäivän toteuttaminen 

Jäsenkyselyn ”millainen on unelmiesi kulttuuritapahtuma?” -kysymyksen vastausten 

perusteella olin kutsunut kuusi eri ikäistä, eri puolilla maata asuvaa jäsentä jäsenten 

ideointipäivään. Kutsuin päivään sellaisia jäseniä, joilla oli jäsenkyselyn haastatte-

lussa selvä näkemys siitä, millainen unelmien kulttuuritapahtuma olisi ja jotka edus-

tivat jäsenkuntaa mahdollisimman laajasti. 50-luvulla syntynyt naishenkilö Kuopi-

osta, 60-luvulla syntynyt mieshenkilö Raumalta ja 70-luvulla syntynyt naishenkilö 
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Tampereelta joutuivat kieltäytymään. Kysyin heidän tilalleen kolmea osallistujaa, 

mutta yritys ei ottanut tulta. Päädyin luottamaan siihen, että ideointi onnistuu kol-

men henkilön ryhmässäkin.  

Jäsenten ideointipäivä järjestettiin 22.9.2018 Lammassaaressa, Raittiusyhdistys Koi-

ton vuokraamassa Lepola-rakennuksessa. Tapasin Jorma Keskiniemen, Anniina Lati-

kan, Niklas Röholmin ja avustaja Marjatta Terävän rautatieasemalla, mistä matkus-

timme bussilla Arabianrantaan ja kävelimme Lammassaareen Vanhankaupunginlah-

den luontopolun kautta. Picnic-lounaan jälkeen esittelin päivän tarkoituksen. Tun-

nelma oli jo vapautunut ja valmis ideointiin, enkä päivän aikana ehtinyt toteuttaa 

niitä harjoituksia, jotka olin valmistellut. Tietoiskujakin olin ajatellut monenlaisia, 

mutta luin lopulta vain Unescon määritelmän kulttuurista:  

 Laajimmassa mielessä kulttuurin voidaan sanoa olevan erityisistä 
 henkisistä, aineellisista ja tunneperäisistä seikoista muodostuva 
 kokonaisuus, joka luonnehtii koko yhteiskuntaa ja yhteisöä. Se ei sisällä 
 pelkästään taiteita ja kirjallisuutta, vaan myös elämäntavan, ihmisenä 
 olemisen perustan, arvojärjestelmät, traditiot ja uskomukset. (Unesco, 
 Hyypän 2013, 16 mukaan.) 

Ensimmäinen harjoitus oli sana-assosiaatioharjoitus. Pysäytin sen sanaan tunne ja 

pyysin miettimään, millainen toiminta synnyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jäse-

net pohtivat verkkokurssien yhteishenkeä, sitä kuinka tekeminen tuottaa tunnetta, 

teatterin yhteisöllisyyttä, voimauttavaa valokuvausta yhdistettynä äänimaisemiin, 

tanssin merkitystä ihmisille ja useita muita toimintamuotoja, kunnes aloimme kes-

kustella erilaisista kulttuureista ja niiden näkövammaisiin tutustumisesta. Aloimme 

heti kehitellä ideaa pidemmälle.  

Minkälaista on näkövammaisen elämä eri kulttuureissa? Siperiassa, Venäjänkarja-

lassa, Tansaniassa, Brasiliassa, muissa Euroopan maissa. Innostuimme siitä, että jär-

jestetään työpaja, jossa kolmen näkövammaisen ihmisen tarinan ja eri taiteenlajien 

kautta osallistujat saavat itse kokea ja tehdä. Luonnostelimme nimeä: Kolme sokeaa -

päivää, Kolme tarinaa, kolme maanosaa -päivä. Lopulta työnimeksi muodostui Kyl-

mästä lämpimään -päivä.  

Idea Kylmästä lämpimään -päivästä syntyi valmiina ja olimme nopeasti yhtä mieltä 

sen yksityiskohdista. Totesimme yhdessä, että monitaiteisuus on hyvä valinta ja että 
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kirjoittamisen ääreen on hyvä mennä fyysisen tekemisen kautta. Perusajatukseksi 

nousi, että päivän aikana tutustutaan eri kulttuureihin ja tehdään itse.  

Vaikka toteuttamiskelpoinen idea oli jo syntynyt, ohjeistin vielä ekskursio-harjoituk-

sen (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 171). Pysäytin sana-assosiaatioharjoitukseen 

sanaan laulu, minkä jälkeen jokainen osallistuja kertoi aiheesta tarinan, jonka sitten 

muutti Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnaksi.  

Todettiin, että toimintaidea syntyi vaivatta varmaankin siksi, että Lammassaareen oli 

kävelty ja ideat olivat huomaamatta kypsyneet kävelyn aikana. Lisäksi kaikkia osallis-

tujia kiehtoivat eri kulttuurit ja niistä oli jutusteltu pitkospuilla.  

Olin varautunut päivään tutustumalla teatterilähtöisiin menetelmiin, sellaisiin kou-

luttamisen ja kehittämisen metodeihin, jotka perustuvat teatteritaiteeseen ja ovat toi-

minnallisia (Kasslin-Pottier 2012, 15). Käyttämättä jäi useampi valmistelemani har-

joitus, koska jatkokehittelyn arvoinen idea löytyi alkuvaiheessa. Joo joo-harjoitus, 

jossa toisen ideaa tervehditään innostuneesti joo joo-huudahduksilla ja kehitetään 

sitä pidemmälle (Kasslin-Pottier 2012, 102), toteutui luonnostaan ja toivelistaharjoi-

tukselle ja Kysy neuvoa esikuvilta -harjoitukselle ei jäänyt aikaa.  

Matkustimme Lammassaaresta yhdessä rautatieasemalle. Ryhmän jäsenet eivät tun-

teneet toisiaan entuudestaan ja olimme kaikki vaikuttuneita siitä, miten hyvin 

olimme kyenneet toimimaan yhdessä. Ryhmään sitoutumista eli osallisuuden koke-

musta oli ilmassa.  

 

5.2 Jäsenten ideointipäivän tulokset 

Suunnittelimme ideointipäivässä Kylmästä lämpimään -tapahtuman pitkälle käytän-

töön, vaikka suunnitelmat myöhemmin hioutuivat. Päätimme, että Anniina Latikka 

on päivän emäntä, joka johdattelee toimintaa ja paikkaa, jos joku osuus ei tunnu toi-

mivan. Jorma Keskiniemi esittelee ensin pienimuotoisen, saavutettavan näyttelyn si-

perialaisen tai venäjänkarjalaisen näkövammaisen elämästä. Luento-osuus voi olla 

20 minuuttia ja sitä seuraa 40 min keskustelua. Tämän jälkeen Anniina kertoo tansa-

nialaisen näkövammaisen tarinan teatteri-improvisaation, ruoanlaiton tai muun 
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fyysisen tekemisen avulla niin, että kaikki osallistuvat tekemiseen. Anniinan osuuden 

kesto on kaksi tuntia. Lopuksi Niklas Röholm tuo päivään vielä kolmannen hahmon, 

mahdollisesti Brasiliasta, ja vetää luovan kirjoittamisen harjoituksen, jossa kaikkia 

esiteltyjä hahmoja on käytettävä. Niklaksen osuus on kaksi tuntia. Päivään sisältyy 

myös tunnin ruokatauko.  

Sovimme, että Kylmästä lämpimään -päivä järjestetään la 26.1. klo 10-16 ja paikaksi 

kysytään Kulttuurikeskus Caisaa, Pengersalia tai muuta viihtyisää, saavutettavaa ti-

laa. Opetustunteja käytetään enintään 12, valmistelutunteja enintään kuusi. Vetäjät 

saavat päivästä yhdistyksen tavallisen tuntiopettajalle maksettavan korvauksen.  

Päivä on pilotti, josta voi seurata jatkoa. Päätettiin, että Niklas tekee ilmoituksen, 

kaikki levittävät sitä, Anniina erityisesti näkövammaiselle nuorisolle. Hinta osallistu-

jalle, 20 euroa, sisältää mielellään lounaan. Sovittiin, että marraskuussa kokoonnu-

taan Iiriksessä sopimaan lisää käytännön asioista. Tamperelainen Jorma voi osallis-

tua puhelimessa tai Skypessä.  

 

5.3. Kylmästä lämpimään -päivän tuotanto ja toteutus  

Jäsenten ideointipäivässä tutustunut työryhmä kokoontui tarkentamaan päivän oh-

jelmaa 12.11.2018 ja 9.1.2019. Marraskuisessa tapaamisessa oli paikalla Anniina La-

tikka ja Jorma Keskiniemi puhelimen välityksellä, tammikuussa koko työryhmä, tam-

perelainen Jorma jälleen etäyhteyden kautta. Tammikuussa Anniina Latikka, Niklas 

Röholm ja minä kävimme kokouksen jälkeen tutustumassa Caisan Maissi-tilaan.  

Ideointipäivässä suunniteltuun tuli useita pieniä muutoksia, mutta tapahtuman ydin 

ja runko säilyivät samana. Kun paikaksi varmistui Caisa, selvisi, että tilaisuuden on 

oltava maksuton. Se on kaupungin helsinkiläisille toimijoille tarjoamien ilmaisten ti-

lojen ehto. Pyysin Caisan toiminnanjohtajan Catia Suomalainen-Pedrosan kertomaan 

päivän aluksi Caisan toiminnasta, koska halusin tuoda päivään verkostoitumisen 

mahdollisuuden. Jäsenten panostus tiedotukseen jäi vuodenvaihteen kiireiden vuoksi 

suunniteltua pienemmäksi.  
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Jorma kohtasi osuutensa suunnittelussa haasteita, koska venäläiset tahot eivät vas-

tanneet hänen yhteydenottoihinsa. Jorman osuus tarkentui alustavaksi luennoksi ve-

näläisten järjestötoiminnasta. Anniina kertoi ottaneensa omaan osuuteensa lapsen 

näkökulman, koska hänellä oli vahva kokemus nimenomaan tansanialaisen lapsen 

maailmasta. Hän pääsi keskusteluyhteyteen orpokodin johtajattaren ja muiden Tan-

sanian matkalta tuttujen tahojen kanssa. Niklaksen kirjoitusharjoitusta haastoivat 

Maissi-tilan kalusteet, säkkituolit ja matalat huonekalut, jotka eivät soveltuneet kir-

joittamiseen. Tiedettiin myös, että niillä, jotka käyttivät apuvälineenä tietokoneen pu-

hesyntetisaattoria, saattoi olla vaikeuksia lukea kirjoituksensa ääneen.  

Tapahtumasta oli tiedotettu tavanomaisten kanavien (nettisivut, Facebook-sivu, nä-

kövammaisten kulttuuri- ja ilmoitukset keskustelualueet, Näkövammaisen Airut -

lehti, Näkövammaisten liiton nuorisotoimi, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 

ry, Suomen Kuurosokeat) lisäksi Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hil-

maan ja näkövammaisille maahanmuuttajille sekä Pengertuvan näkövammaisten 

kerhossa suullisesti. Myös Pengertalon asukkaiden postituslistalle oli välitetty ilmoi-

tus. 

Osallistujia ilmoittautui tapahtumaan harvakseltaan ja hetken sen toteutuminen 

näytti olevan vaakalaudalla. Ilmoittautumisia tuli lopulta kahdeksan. Yksi osallistuja 

matkusti tilaisuuteen Lahdesta asti, eikä ollut aiemmin osallistunut Kulttuuripalve-

lun toimintaan. Monikulttuurisuus-teema oli innostanut esperanton harrastajaa. 

Kaksi Kylmästä lämpimään -päivän osallistujaa ei terveydentilansa takia ole enää 

viime vuosina juurikaan ollut mukana yhdistyksen toiminnassa. Kylmästä lämpi-

mään -päivän ilmoitus oli saanut halun osallistua pitkästä aikaa syttymään. Tällainen 

aktivoituminen oli juuri sellaista osallistamista, mitä uudenlaisella toiminnalla haet-

tiin.  

Myös yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja eräs yhdistyksen kulttuuritoi-

mikunnan kantava voima tulivat Kylmästä lämpimään -päivään. Lisäksi osallistui 

kaksi jäsentä, jotka ovat silloin tällöin osallistuneet yhdistyksen toimintaan, toinen 

pääasiassa kirjoittajakoulutuksissa ja toinen Näkövammaisteatterissa. Kahdeksasta 

päivän osallistujasta kolme oli täysin sokeita ja viisi heistä heikkonäköistä.  
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Olin kolmea osallistujaa vastassa Pengertalolla klo 9.30. Osallistujien noutaminen tu-

tusta paikasta, näkövammaisten talosta Hämeentien toiselta puolelta, oli sekin osal-

listumisen esteitä poistava kokeilu. Viisi osallistujaa saapui paikalle omin neuvoin.  

Caisan Maissi-tilassa Anniina Latikka veti aluksi esittäytymiskierroksen, jossa pyy-

dettiin kertomaan, mikä kulttuuri on itselle erityisen läheinen sekä valottamaan toi-

veita päivän suhteen. Läheisiä kulttuureita tai tärkeitä matkakohteita löytyi muun 

muassa Irlannista, Islannista, Senegalista, Suomen Lapista ja Brasiliasta. Päivään 

osallistuttiin monista syistä: uteliaisuudesta, halusta verkostoitua, koska päivän toi-

minnot olivat innostaneet ja koska monikulttuurisuus ja Caisa kiinnostivat. Kaksi 

osallistujaa sanoi ilkikurisesti, että halusi auttaa minua tai että oli tullut pyynnöstäni. 

Esittäytymiskierroksen jälkeen tarjoiltiin aamukahvi ja Kulttuurikeskus Caisan toi-

minnanjohtaja Catia Suomalainen-Pedrosa sai puheenvuoron. Hän kertoi Caisan toi-

minnasta, jossa korostuu moninaisuus. 

Toiminnanjohtaja sanoi itse olevansa sitä mieltä, että vähemmistöryhmien toiminnan 

keskittäminen yhteen paikkaan ei ole ihanteellinen ratkaisu, vaan se voi olla jopa lei-

maavaa. Näkövammaiset osallistujat olivat tästä voimakkaasti samaa mieltä. Suoma-

lainen-Pedrosa tuli tervehtimään näkövammaisten ryhmää, koska toivoi saavansa 

heistä kulttuurikeskus Caisalle uusia asiakkaita. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 

ry:n puheenjohtaja ja näkövammaisten asuttaman Pengertalon asukastoimikunnan 

sihteeri Eija-Liisa Markkula taas puolestaan tutki Caisaa siitä näkökulmasta, miten 

pengertalolaiset voisivat naapurissa toimivaa kulttuurikeskusta hyödyntää. Kylmästä 

lämpimään -päivän osallistujien ja Caisan toiminnanjohtajan kohtaamisessa oli 

helppo nähdä monenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.  

Aikataulu oli tässä vaiheessa venynyt puoli tuntia, mikä nipistettiin myöhemmin An-

niinan improvisaatio-osuudesta. Jorma kertoi Venäjän näkövammaisten järjestöken-

tästä, työllistymismahdollisuuksista, eläkkeen määristä, palkkauksesta, päivittäista-

varoiden hinnoista ja sosioekonomisista ongelmista. Suurimman reaktion ja vilk-

kainta keskustelua ryhmässä sai aikaiseksi se, kun yhdessä alettiin laskea, mitä venä-

läisen minimieläkkeellä kuukauden aikana oli mahdollista ostaa. Köyhyys tuntui kä-

sittämättömältä.  
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Anniina Latikka järjesti osuutensa aluksi osallistujat Maissi-tilan toiseen päähän, 

josta kalusteet oli siirretty pois, niin että tilassa oli mahdollista liikkua. Anniina soitti 

afrikkalaista musiikkia ja ohjasi pientä lämmittelyä. Lämmittelyn aikana Anniina ker-

toi matkastaan Tansaniaan, jonka aikana hän oli tutustunut tansanialaisen vammais-

ten koulun ja orpokodin toimintaan.  

Anniina aloitti improvisaatio-osuuden kertomalla tarinan tansanialaisen lapsen päi-

västä. Osallistujat toimivat tarinan mukaan, kuvittivat tarinaa kehoillaan, kukin 

omalla tavallaan. Osallistujat heittäytyivät harjoitukseen ja koko improvisaatio-osuu-

den tunnelmasta muodostui iloinen.  

Anniina alusti status-harjoitusta kertomalla lisää tansanialaisesta elämänmenosta ja 

Tansaniassa kohtaamistaan hahmoista, dalla dalla -auton kuljettajasta, hedelmämyy-

jästä, host-äidistä, rikkaan perheen lapsesta ja orpokodin orpolapsista. 

Ihmisen käyttäytyminen kertoo siitä statuksesta, joka hänellä on, tai jonka hän luulee 

itsellään olevan. Osallistujat valitsivat itselleen hahmon ja liikkuivat sen statuksen 

mukaisesti. Anniina alusti status-harjoitusta kertomalla lisää tansanialaisesta elä-

mänmenosta ja Tansaniassa kohtaamistaan hahmoista, dalla dalla -auton kuljetta-

jasta, hedelmämyyjästä, host-äidistä, rikkaan perheen lapsesta ja orpokodin orpolap-

sista. 

Anniina alusti status-harjoitusta kertomalla lisää tansanialaisesta elämänmenosta ja 

Tansaniassa kohtaamistaan hahmoista, dalla dalla -auton kuljettajasta, hedelmämyy-

jästä, host-äidistä, rikkaan perheen lapsesta ja orpokodin orpolapsista.  Anniina ker-

toi Tansaniassa tapaamiensa henkilöiden motiiveista esimerkiksi auttaa valkoihoista 

turistia. Hän pyysi osallistujia miettimään, mikä osallistujan valitseman hahmon 

taka-ajatus ja moraali on, mitä hahmo toiminnallaan haluaa ja lähteä nyt uudestaan 

liikkumaan edellisen harjoituksen tapaan. Tyypittely kuului teatteri-improvisaatio-

harjoitukseen, mutta jäin miettimään, oliko harjoituksessa, jossa korostettiin kaikilla 

afrikkalaisilla olevan joku taka-ajatus, rasistinen sävy siitä syystä, ettei harjoituksen 

ohjaaja itse ollut afrikkalainen. 

Eri tavoin liikkumalla ja toisia hahmoja kohtaamalla Anniina toi oman matkansa tun-

nelmat fyysisesti muille ja pystyi välittämään elämyksensä nopeammin ja kokonais-

valtaisemmin kuin koskaan puhumalla. Anniina kertoi tansanialaisesta tavasta 
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toistella kohdatessa miten menee – hyvin menee -fraaseja seurustelun nimissä. Hän 

opetti osallistujille muutamia swahilinkielisiä sanoja ja hahmot kommunikoivat niitä 

käyttämällä. Eräs osallistuja mainitsi, että samojen sanojen toistamisesta tuli taval-

laan parin yhteinen laulu.  

 

 

Kuva 1: Kylmästä lämpimään -päivän osallistujat heittäytyivät improvi-

saatioharjoitukseen. Kuvailu: Kymmenen henkilöä liikkuu huoneessa. 

Osa on kumartunut ja työntänyt kädet eteensä. Yksi on nostanut käsi-

vartensa korkealle ilmaan. Osa hymyilee. Ohjaaja Anniina Latikka kat-

soo muistiinpanojaan.  
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Anniina ohjasi lempi-improvisaationsa, joo joo -harjoituksen. Osallistujien afrikkalai-

set hahmot kertoivat yhdessä tarinan niin, että toinen aloitti ehdottamalla jotakin, 

toinen hyväksyi ehdotuksen ja jatkoi kertomusta. Parityöskentely onnistui hyvin ja 

tunnelma oli vielä harjoitusta purkaessa korkealla.  

Anniina soitti tansanialaisten lasten laulaman laulun ja saman laulun ammattilaisten 

esittämänä ja esitteli videotallenteita tansanialaisesta katolisesta kirkosta, jossa seu-

rakuntalaiset tanssivat ja lauloivat. Viimeisen improvisaatio-harjoituksen sijaan osal-

listujat halusivat tutustua tarkemmin Anniinan Afrikasta hankkimiin esineisiin ja 

tekstiileihin, joita oli esillä pöydillä.  

Tunnin mittaiseksi ajateltu ruokatauko venyi kahdeksi tunniksi, kun lähiravintola 

tarjosi ainoastaan aamupalaa ja siirryimme muutaman korttelin päähän pizzeria Sa-

baan ruokailemaan. Niklas alusti kirjoitusharjoituksensa jo ravintolassa, mikä oli on-

nistunut ratkaisu, kun harjoitusta ehti mielessään kypsytellä.  

Esikoiskirjansa Jäljillä syksyllä 2018 julkaissut Niklas pyysi osallistujia kirjoittamaan 

tarinan jonkun päivän aikana esille nousseen hahmon näkökulmasta, toiseksi vah-

vimmalla kielellään. Kielen vaihtaminen tuntui joistakin vahvoista kirjoittajista vai-

kealta ajatukselta, mutta lopulta se näytti vapauttavan toisen kulttuurin tutkimiseen. 

Kun harjoituksia purettiin, tarinoiden kautta päädyttiin edelleen eri kulttuurien ää-

relle, enemmän kuin omaa kirjallista ilmaisua tutkimaan.  

Tarinoita kirjoitettiin muun muassa tansanialaisen lapsen, odottavan äidin, kotiapu-

laisen, siperialaisen mummon ja esperantistin näkökulmasta. Niitä kirjoitettiin suo-

meksi, ruotsiksi, englanniksi ja esperantoksi. Suurin osa tarinoista oli traagisia. 

Hauskaa oli, kun muut osallistujat vastustivat esimerkiksi siperialaisen maatuskan 

kuolemaa jään alle ja vaativat, että hänen sijaansa kissa saa menehtyä hukkumalla. 

Purkutilanteessa keskusteltiin traagisen särön vaikutuksesta tarinaan ja yksinkertai-

sen dialogin faattisesta funktiosta. Niklas ehdotti osallistujille, että he työstäisivät ta-

rinaa eteenpäin ja lähettäisivät valmiit tarinat hänelle sään vaihduttua kylmästä läm-

pimäksi. Muutama osallistuja kieltäytyi tästä heti aikatauluihinsa vedoten. Muutama 

tuntui olevan kiinnostunut Niklaksen vetämästä jatkuvasta kirjoittajapiiristä.  
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5.4. Kylmästä lämpimään -päivän palaute  

Keräsin palautteen puolen tunnin vapaamuotoisella ryhmähaastattelulla päivän päät-

teeksi. Osallistujat kiittivät kiinnostavaa coctailia, monitaiteellisuutta, ryhmähenkeä, 

fyysistä tekemistä ja sitä, miten päivän osuudet nivoutuivat yllättävän onnistuneesti 

yhteen. Eri kulttuurit kiinnostivat osallistujia, koska tuntematon kiinnostaa ja tiedon 

saaminen erilaisista elämäntavoista tuntuu tärkeältä. Autenttisuuden merkitystä nos-

tettiin. Arki eri kulttuureissa, käyttäytyminen ja tavat kiinnostavat erityisesti. Yh-

dessä tekemisen sanottiin olleen parasta.  

Lahdesta tapahtumaan matkustanut esperantisti olisi toivonut Caisan tiloihin tutus-

tumista ja osallistujiksi maahanmuuttajia. Päivän ruokailu olisi ollut yksinkertaisinta 

toteuttaa niin, että osallistujat ottavat mukaan omat eväät tai niin, että ruoka valmis-

tetaan yhdessä. Tätä ajatusta myös kritisoitiin, koska täysin sokea osallistuja voi ko-

kea, että olisi vain tiellä ruoanvalmistuksessa.  

Kylmästä lämpimään -päivän tapainen toiminta voisi osallistujien mielestä jatkua 

niin, että esimerkiksi kuukausittain Caisassa järjestettäisiin teemapäivä. Päivän ai-

kana tavattaisiin jonkun kulttuurin edustaja ja tehtäisiin itse, esimerkiksi kädentöitä. 

Erilaisten taideharrastusten kokeilupäivät nostettiin myös esiin. Päivät voitaisiin 

suunnitella alusta alkaen näkövammaisten maahanmuuttajien kanssa. Kun maahan-

muuttajat voisivat vaikuttaa ohjelmasisältöön, he toivottavasti myös osallistuisivat. 

Kylmästä lämpimään -päivän ongelmana oli omastakin mielestäni ulkopuolisen nä-

kökulma. Eri kulttuureja esiteltiin suomalaisen silmin.  

Jorma Keskiniemi nosti esille näkövammaisten ryhmämatkan Siperiaan Trans-Sipe-

rian junalla. Esperanton harrastaja Lahdesta kutsui ryhmän Lahden Monikulttuuri-

keskus Multi-Cultiin. Osallistujat olivat Kylmästä lämpimään -päivän päätteeksi 

ryhmä, jolla oli yhteisiä suunnitelmia.  

Päivän jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja toi esille, että olisi kaivannut kulttuurikes-

kus Caisan kuvailua. Koska päivä oli jäsenten suunnittelema ja he olivat siinä pää-

osassa, en ollut huomannut ajatella, että tilan kuvailu olisi ollut tarpeellista niin tulo-

aulassa kuin Maissi-tilassa. Keskustelussa puheenjohtajan kanssa tulimme siihen 
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tulokseen, että uuden tilan kuvailun pitäisi olla osa Näkövammaisten Kulttuuripal-

velu ry:n kaikkea toimintaa.  

 

5.5 Osallisuuden korkeimmalle portaalle?  

Osallisuuden porrasmallin huipulla tekijät on valtautettu päätöksentekijöiksi. Vetäjät 

olivat sitoutuneet omien osuuksiensa ohjaamiseen, mutta jäsenten valtauttaminen 

tuntui käytännön syistä välillä myös haastavalta. Kylmästä lämpimään -päivän tuo-

tanto pysähtyi joulukuussa, koska vetäjien kanssa ei saatu sovittua yhteistä palaveria. 

Kaikki olivat tahoillaan kiireisiä ja mietin, puutunko tuotantoon liikaa, kun esimer-

kiksi tein ilmoituksen, joka oli sovittu vetäjän tehtäväksi. Käytännön tehtävät on kui-

tenkin kenties helpointa hoitaa työroolin turvin. Osallistava ote ei poista työntekijän 

vastuuta tapahtuman käytännön järjestelyistä.  

Jäsenten ideoimassa päivässä pyrittiin tekemään kaikki Näkövammaisten Kulttuuri-

palvelu ry:n tapahtumatuotannon vaiheet vastoin totuttua. Toimintaa ei suunniteltu 

kulttuuritoimikunnan kokouksessa vaan Lammassaaressa, jonne oli vaellettu syksyn 

kastelemia pitkospuita. Ideoijat oli valittu toimikuntien ulkopuolelta. Tiedotuksessa 

pyrittiin lähestymään uusia näkövammaisia, joita ei oltu Näkövammaisten Kulttuuri-

palvelun toiminnassa totuttu näkemään. Tapahtuma järjestettiin Kulttuurikeskus 

Caisan, toisen toimijan tiloissa ja toiminnanjohtaja pyydettiin paikalle meitä tervehti-

mään.  

Tapahtuman osallistujamäärä oli pettymys ja johtui siitä, ettei uusia yleisöjä yrityk-

sistä huolimatta tavoitettu. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminta ei ole 

vammaisille maahanmuuttajille niin tuttua, että yksi tai kaksi ilmoitusta riittäisi hei-

dän aktivoimisekseen toimintaan. Kontakti on kuitenkin luotu ja viestin saaminen 

helpottuu, jos kohtaamisia tahojen toimijoiden välillä syntyy.  

Osallisuuden korkeimmalla portaalla Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n jäse-

nillä on päätösvalta ja vastuu toiminnasta. Tämä toteutuu yhdistyksen toiminnassa jo 

hyvin, kun kysymys on kauan mukana olleista toimijoista, mutta vallan jakaminen 

uusille jäsenille vaatii ennakkoluulottomuutta ja kokeilumieltä. 
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Kylmästä lämpimään päivä saavutti pienimuotoisenakin tavoitteensa: Sen tekijöinä ja 

kokijoina oli jäseniä, jotka eivät olleet aiemmin osallistuneet yhdistyksen toimintaan.  

Halusin kokeilla, mitä syntyy, kun valtaa ojennetaan uusille yhdistyksen jäsenille ja 

toimintaa lähdetään suunnittelemaan puhtaalta pöydältä. Syntyi linkki moninaisuu-

den parissa työskentelevään toimijaan. Löytyi uusia tiedotuskanavia, vaikka Vam-

maisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman ja näkövammaisten maahanmuutta-

jien kautta ei saatukaan tilaisuuteen osallistujia. Tutustuin uusiin ihmisiin syvällisellä 

tasolla. Yhdistyksen toimintaan osallistui joitakin uusia jäseniä. Muodostui ymmär-

rys siitä, että vastaavaa osallistavaa toimintaa kannattaa jatkaa ja kannattaa kokeilla 

vielä rohkeammin.  

 

6 OMILLA VAI TOISTEN EHDOILLA? 

 Vammaiskulttuuri ilmentää vammaisten ihmisten elämänkokemuksia 
 ja tuo kuuluville heidän äänensä. Vammaiskulttuuri rakentaa vähem-
 mistön identiteettiä ja se on hyvä tunnistaa moninaisuuden ilmenty-
 mänä ja kiinnostavana lisänä taiteen kentällä. (OKM, Taiteen ja kult-
 tuurin saavutettavuus -loppuraportti 2015, 56.)  

Opinnäytetyöni otsikkotason kysymyksen ”omilla vai toisten ehdoilla?” voi ajatella 

koskevan yksittäistä näkövammaista kulttuurin tekijää tai kokijaa tai koko näkövam-

maisten yhteisöä, tässä tapauksessa Näkövammaisten Kulttuuripalvelua.  

Näkövammaisyhteisö pelkää, että kun viranomaiset häivyttävät sen erityisasemaa, 

palvelut jatkuvasti huononevat. Yhdistyksen toimijat näkevät kuitenkin yhteistyössä 

myös mahdollisuuksia. Kehittämistyö ohjasi minut osallistavan taiteen kentälle. Ha-

lusin haastatella yhdistystoimijoita, jotka ovat verkostoituneet taitavasti, onnistuneet 

hankkimaan laajan hankerahoituksen ja joiden toiminnassa osallisuus korostuu.  

Benchmarking-kohteeni Kettuki ry:n Osallistava laboratorio O-Labbia voi tarkastella 

hyvänä esimerkkinä huolellisesti toteutetusta osallistavasta toimintatavasta. O-Labb 

on toiminnanjohtaja Päivi Liljan mukaan Kettukin OSATA – Osallisuus ja taide -

hankkeen konkreettisin ilmentymä. Kettukin Hämeenlinnan taidestudion toimin-

nassa oli havaittavissa urautumista, eikä erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan osallis-

tuminen ollut parasta mahdollista. Ohjaustoiminnan artenomiopiskelija HAMKista 
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teki studiolla opinnäytetyön taiteilijan osallisuuden lisäämisestä. Kettukissa pohdit-

tin samaan aikaan asiaa.  

Taidestudioilla oli ollut pitkä opettajavetoisuuden perinne, joka nyt haluttiin rikkoa. 

Studiolla lähdettiin pohtimaan opettajan erilaisia rooleja ja jäsenneltiin niitä niin, 

että on taideopettamista, ohjausta, mentorointia ja kollegiaalista tukea ja nämä 

kaikki voivat toteutua samassa paikassa. O-Labin kehittämistyössä on pohjimmiltaan 

kysymys erityistä tukea tarvitsevan taiteentekijän oikeudesta olla osallinen.  

O-Labin syntyyn vaikutti Liljan elämys Tanskassa GAIA-museossa. Siellä erityistä tu-

kea tarvitsevat taiteilijat aloittivat päivän samassa paikassa ja samaan aikaan luke-

malla sanomalehtiä. Sitten he keskustelivat luetusta. Sillä tavalla erityistä tukea tar-

vitsevat taiteilijat olivat osallisina yhteiskuntaan, ennen kuin siirtyivät tekemään tai-

detta. Se oli hyvä, yksinkertainen malli siitä, miten vammaiset henkilöt voivat toimia 

osallisina yhteiskunnassa ja muodostaa mielipiteitä yhteisistä asioista.  

O-Labissa kaikki on mahdollista ja ohjaaja on mahdollistaja, joka tuo taiteilijat vuo-

rovaikutukseen yhteiskunnan kanssa ja antaa heille virikkeitä. Lilja kertoo käytännön 

esimerkkinä, että hankkeen avulla ostettiin taidestudiolle tabletit, joilla erityistä tu-

kea tarvitsevat taiteilijat voivat surffailla internetissä ”tutkailemassa kaikenlaista”. Jo 

tablettien kautta lisättiin osallisuutta.  

Näkövammaisen ihmisen haasteet ovat toisenlaiset kuin kehitysvammaisen henkilön. 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnan avoin tarkastelu ja uudelleenarvi-

ointi on kuitenkin tarpeen. Olisi ajanmukaista, että taidelähtöisiä menetelmiä kokeil-

taisiin näkövammaisjärjestöjen toiminnassa. Kenties Näkövammaisten Kulttuuripal-

velu ry voisi olla edelläkävijä ja palkata hankerahoituksen turvin yhteisötaiteilijoita 

lyömään tulta näkövammaisten yhteisöihin ympäri maan.  

Yhteistyössä muiden osallisuuden kanssa työskentelevien järjestöjen kanssa Näkö-

vammaisten Kulttuuripalvelu ry:llä olisi mahdollisuus alkaa laajamittainen työ näkö-

vammaisten osallisuuden parantamiseksi. Jos esimerkiksi kuvailutulkkausta lähde-

tään kehittämään yhteistyössä autismin kirjon järjestöjen kanssa, kuvailutulkkauksen 

painotukset voivat muuttua, mutta samalla saadaan palvelulle noin 55 000 mahdol-

lista käyttäjää lisää (Autismiliitto 2019).  
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Taiteen ja kulttuurin äärelle pääseminen tai tiedonsaanti eivät ole yksin näkövam-

maisten ongelma. Jos Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry lähtee hakemaan uusia 

rahoituskanavia sosiaali- ja terveyspuolelta, sillä voi olla mahdollisuuksia toteuttaa 

hanke, joka parantaa paitsi näkövammaisten, myös muiden syrjäytymisvaarassa ole-

vien toimintakykyä ja osallisuutta taiteesta ja kulttuurista.  

Taiteen Sulattamo ry on mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa ole-

vien erityisryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustama yhdistys (Taiteen 

Sulattamo 2019). Jo yhdistyksen rakenne on toiminnanjohtaja Eveliina Lafghanin 

mukaan osallistava. Toiminnan kohde on järjestön rakenteessa kaikkialla, päättäjänä, 

tekijänä, työntekijänä, toteuttajana ja vastaanottajana. Osallistamisen vastakohdaksi 

Lafghani määrittelee autoritaarisen toiminnan, jossa toiminnanjohtaja tekisi päätök-

set. Taiteen Sulattamossa toipujat päättävät, eikä mitään tehdä ilman toipujia. Toi-

puja kohtaa Taiteen Sulattamon toiminnassa joka paikassa vertaiset, he ovat toimin-

nan ohjaajia, työntekijöitä, päättäjiä. Taiteen ammattilaiset toimivat toipujien tu-

kena.  

Lafghani, jolla on mielenterveyshoitajan pohjakoulutus, kuvaa, että sairaalaympäris-

tössä mielenterveyshoitaja usein tuo toipujille toimintaa, jonka he sitten hyväksyvät 

tai hylkäävät. Psykiatrisessa sairaalassa työntekijä on valta-asemassa, Taiteen Sulat-

tamossa samalla viivalla.  

Osallistaminen vaatii Lafghanin mukaan työntekijältä sisäisen ajattelun muutosta, 

niin että työntekijä on valmis ottamaan vastaan toipujien näkemyksiä ja muuttamaan 

suunnitelmiaan ja toimintaansa. Osallistavassa mielenterveystyössä päätöksenteon 

on oltava demokraattista.  

Eveliina Lafghanin mukaan kaikkein tärkeintä on, että ihminen tulee kuulluksi ja että 

hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Kuulluksi tulemisen ja vuorovaikutuksen koke-

musten tarjoaminen ovat Taiteen Sulattamon ydintehtäviä. Lafghani korostaa, että 

työntekijät keskustelevat samalla tasolla toipujien kanssa ja näin päästään toiminnan 

kehittämisen kannalta optimaaliseen tilanteeseen.  

Kun toimintaa järjestetään, vertainen on aina taiteilijan työparina. Toipumisorientaa-

tio on käsite ja menetelmä, jossa toipuja on keskiössä. Perusperiaate on: ”Älä puhu 
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minusta, vaan puhu minulle.” Toipuja on käsitteenäkin kuvaavampi kuin kuntoutuja. 

Eräs toipuja oli katsonut Eveliinaa suoraan silmiin ja kysynyt, että haluaisitko itse 

olla kuntoutuja lopun elämääsi? Eveliina Lafghani uskoo, että kaikki toipuvat, kuka 

mistäkin ja että koko elämä on toipumisen polkua.  

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnan ytimessä on yhteisö, mutta yhtei-

sön muodostavat yksittäiset jäsenet. Taide ja kulttuuri voimistavat paitsi ryhmän yh-

teistä identiteettiä, myös ihmisen kokemusta itsestä. Ne tervehdyttävät minäkuvaa, 

joka esimerkiksi äskettäin vammautuneella henkilöllä voi olla suuressa murroksessa.  

Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani uskoo, että taiteellinen pro-

sessi on voimaannuttava. Taiteellisessa työskentelyssä ollaan yhteisen, kiinnostavan 

asian äärellä. Sairauden aiheuttamat vaikeudet eivät ole este. Taiteellinen työ antaa 

rytmiä ja tarkoitusta ja voi olla syy nousta aamulla ylös sängystä. 

Seuraavassa kappaleessa esittelen yksinkertaisen osallisuuden porrasmallin, jota voi-

daan hyödyntää Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnassa. Se kuvaa jäsen-

ten osallisuuden eri tasoja ja sitä voidaan pitää jäsenten kohtaamista ohjaavana stra-

tegiana. On hyvä tunnistaa se osallisuuden taso, jolla jäsenen kanssa liikutaan ja jos 

jäsen haluaa, pyrkiä korkeammalle tasolle, suurempaan osallisuuteen.  

 

6.1 Osallisuuden portaat Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:ssä  

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toimijan näkökulmasta osallistamisen haas-

teita ovat jäsenistön passiivisuus ja heterogeenisyys. Muuttujia ovat esimerkiksi ikä, 

asuinpaikka, työ, harrastukset, yleisterveys, avustajamahdollisuudet, kuljetuspalve-

lut, tietotekniset taidot ja sosiaaliset valmiudet.  

Jäsenkyselyn tulokset viittaavat siihen, että suuri osa jäsenistöstä on iän myötä siirty-

nyt kulttuuriharrastuksessaan aktiivisesta toimijasta seuraajan rooliin. Osallisuuden 

eri tasojen tiedostaminen toiminnassa toivottavasti houkuttelee mukaan uusia, ak-

tiivi-ikäisiä näkövammaisia jäseniä. Kauan toiminnassa mukana olleillakin on ole-

massa halu osallistua yhdistyksen toimintaan, kun kynnys vain on tarpeeksi matala ja 

toiminta itseä kiinnostavaa.  
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Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n osallisuuden ensimmäisellä portaalla tieto on 

jäsenten saatavilla, toisella portaalla heitä kuullaan, kolmannella portaalla toimitaan 

vuorovaikutuksessa jäsenten kanssa, neljännellä portaalla jäsenet ovat toiminnan to-

teuttajia ja viidennellä he ovat valtautuneet päätöksentekijöiksi.  

Ei ole tarkoitus, että osallisuuden portaita kiivetään ylöspäin järjestelmällisesti, eikä 

alemmille portaille koskaan enää palata, kun seuraava taso on saavutettu. Kaikki 

osallisuuden tasot ovat läsnä yhdistyksen toiminnassa ja jäsenellä on vapaus valita, 

kuinka voimakkaasti haluaa olla yhdistyksen toimintaan vaikuttamassa. Yhdistyksen 

toiminnassa on jo nyt mukana jäseniä, jotka ovat aidosti valtautuneet ja todellisia 

päätöksentekijöitä yhdistyksen toiminnassa. Tämä mahdollisuus halutaan nyt aktiivi-

sesti ulottaa kaikille jäsenille.  

 

 

 

 

Kuva 2. Osallisuuden portaat Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnassa  
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Ensimmäinen porras: TIETO 

Tieto on valtaa. Tieto on vapaasti saatavilla.  

Koska yhdistyksen tavoitteena on kulttuuridemokratian toteutuminen sen toimin-

nassa, tietoa jaetaan avoimesti ja nopeasti. Kun tietoa annetaan, sen tarkoitus on joh-

taa osallisuuden seuraaville tasoille, kuulluksi tulemiseen, vuorovaikutukseen, toteut-

tamiseen ja valtautumiseen. Tieto on osallisuuden lähtökohta. Totuudenmukainen 

tieto antaa jäsenelle tai jäseneksi aikovalle valtaa muodostaa mielipiteitä ja tehdä 

päätöksiä omasta osallistumisestaan.  

Ensimmäisellä portaalla Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n jäsen saa halutes-

saan tietoa yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen toimijat varmistavat sen tiedotta-

malla laajasti, huolehtimalla siitä, että tiedotus toistuu riittävän usein ja etsimällä uu-

sia tiedotuskanavia, joilla tavoitetaan uusia näkövammaisia ihmisiä. Toimijat jakavat 

tietoa myös kentällä kasvotusten jäsenille ja mahdollisille jäsenille.  

Jäsenkyselyn tulokset kertovat, että jäsenet kokevat henkilökohtaisen palvelun edun-

valvonnaksi. Se, että jäsenelle annetaan tietoa hänen valitsemassaan asiassa, on yksi 

yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä.  

Jäseneksiliittymiskirje ja vuosittainen jäsenkirje muotoillaan niin, että niissä tarjo-

taan matalan kynnyksen mahdollisuutta osallistua yhdistyksen toimintaan. Viestei-

hin liitetään kutsu jäsenten tutustumisiltaan, joita järjestetään vuosittain yhdistyksen 

toimitiloissa ja Näkövammaisten liiton alueyhdistyksissä.  

Toiminnassa pyritään siihen, että jäsenellä on aina yllykkeen saatuaan melko pian 

mahdollisuus tulla mukaan, osallistua ja kokeilla jotain uutta. Osallistumismahdolli-

suuksia on oltava tarjolla vähintään kuukausittain.  

Tarkistuslista toimijalle: Onko uudella jäsenellä tässä kuussa mahdollisuus osallistua 

yhdistyksen toimintaan? Oletko viimeksi kuluneen kuukauden aikana tavoittanut 

vielä tuntemattoman toimijan? Oletko viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttä-

nyt uutta tiedotuskanavaa kertoaksesi yhdistyksen toiminnasta? 
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Toinen porras: KUULEMINEN 

Yhdistyksen jäsenen mielipide on arvokas. Toimintaa ollaan valmiita muuttamaan 

mielipiteiden perusteella.  

Yhdistyksen toimijat ymmärtävät, että kuulluksi tulemisen kokemus on jäsenelle 

merkityksellinen. Jos sitä ei ole, todelliseen vuorovaikutukseen ei päästä. Toimijat 

antavat jäsenille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Yhteydenottoja pidetään arvok-

kaina, kaikkiin yhteydenottoihin vastataan ja keskusteluun ollaan valmiita. 

Myönteinen ja kielteinen palaute otetaan käsittelyyn toimistolla, toimikunnissa ja/tai 

hallituksessa. Uuden jäsenen mielipiteen ilmaisemisen kynnystä madalletaan järjes-

tämällä säännöllisesti vapaamuotoisia jäseniltoja, joissa annetaan jäsenille mahdolli-

suus esittää vapaasti toiveitaan tai ajatuksiaan. Koska kokouksissa kuulumisten vaih-

tamiselle harvoin on kunnolla aikaa, myös hallituksen ja toimikuntien jäsenille on 

tarjottava sellaisia tapaamismahdollisuuksia, joissa ajatuksia voi vaihtaa vapaasti.  

Taiteen Sulattamon osallistavasta työstä on helppo ottaa mallia. Mielenterveystoipu-

jia ja muita syrjäytymisuhan alla olevia taiteen keinoin osallistava yhdistys lähtee kai-

kessa asiakastyössä siitä, että yhdistyksen tiloihin astuva ihminen tulee kuulluksi. 

Tarkistuslista: Oletko vastannut kaikkiin viesteihin ja puheluihin? Oletko viimeksi 

kuluneen kuukauden aikana kuullut mielipiteen yhdistyksen toiminnasta? Oletko 

pannut merkille jonkun uuden henkilön tai tahon, jonka kanssa voitaisiin tehdä yh-

teistyötä?  

 

Kolmas porras: VUOROVAIKUTUS 

Yhteistyötä vaalitaan ja pidetään voimavarana. Yhdistyksen toimijat pyrkivät aktiivi-

sesti vuorovaikutukseen.  

Yhdistyksen toiminta suunnitellaan toimikunnissa. Toimikuntarakennetta on uudis-

tettava niin, että toimikuntien jäsenistä puolet vaihdetaan uusiin kahden vuoden vä-

lein. Näin vältetään toimintaa ohjaavan ajattelun urautuminen ja kuullaan aidosti 
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jäsenistön mielipiteitä. Koska yhdistyksessä ollaan siirtymässä etäkokouksiin, toimi-

kunnissa voidaan entistä paremmin huomioida edustus maakunnista.  

Yhdistyksen järjestämässä toiminnassa on oltava läsnä vastuullinen henkilö, työnte-

kijä tai luottamushenkilö, joka voi keskustella osallistujien kanssa, kuulla heitä, ottaa 

toiveita vastaan tulevasta ja tarvittaessa perustella tehtyjä päätöksiä. Yhdistyksen toi-

mijat ymmärtävät, että voimakas kritiikki tai tyytymättömyys ovat usein seurausta 

siitä, että vuorovaikutusta ei ole ollut.  

Taiteen edistämiskeskuksen vuonna 2019 alkanut hanke 100 minuuttia taidetta yllyt-

tää kaikkia ihmisiä taiteen ja kulttuurin ääreen vähintään tunniksi ja 40 minuutiksi 

viikossa. Tärkeä osa hankkeen tavoitteita on se, että ihmiset keskustelevat kokemas-

taan jälkeenpäin. Toisten ihmisten kanssa yhteen tuleminen ja mielipiteiden vaihta-

minen kasvattaa sosiaalista pääomaa, joka on taiteen ja kulttuurin todettujen hyvin-

vointivaikutusten takana.  

Tarkistuslista: Oletko keskustellut viimeksi kuluneen kuukauden aikana yhdistyksen 

toiminnasta? Oletko muuttanut toimintaasi jonkun toisen mielipiteen perusteella? 

Oletko pannut itsesi peliin? Oletko ollut läsnä?  

 

Neljäs porras: TOTEUTTAMINEN 

Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus olla toteuttamassa toimintaa. Kaikkien jäsenten 

panosta pidetään merkityksellisenä.  

Osa yhdistyksen toiminnasta toteutetaan jäsenvetoisesti, osa taiteen ammattilaisten 

vetäminä. Taiteen ammattilaisten panos yhdistyksen toimintaan on tärkeä, koska jä-

senille halutaan tarjota korkeatasoista ohjausta taiteen harrastamisessa. Vertaisryh-

män toiminta on kuitenkin korvaamatonta, näkövammaisten jäsenten sosiaalista 

pääomaa ja hyvinvointia lisäävää toimintaa. Kun yhdistyksen näkövammainen jäsen 

ottaa vastuun toiminnan sisällöstä, näkövammaisten osallistujien osallisuus toteutuu 

monilta osin automaattisesti. Vertaistoiminnan merkitys tunnistetaan yhdistyksen 

toiminnassa ja sitä tarkastellaan kehittävällä otteella.  
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Mahdollisuutta toteuttaa toimintaa tarjotaan myös uusille jäsenille. Käytännön ta-

solla tämä tarkoittaa sitä, että vuosittain toteutetaan myös kokeilevaa toimintaa ja 

esimerkiksi kirjailijavierailujen haastattelijoiksi kutsutaan uusia jäseniä.  

Osallisuuden kokemus edellyttää kokemusta siitä, että tuntee osallistuvansa täydellä 

oikeudella yhteisönsä toimintaan. Se edellyttää omaa aktiivisuutta, mutta myös sitä, 

että mahdollisuus itseohjautumiseen annetaan.  

Yhdistyksen työntekijöiden on vastattava kaikista sellaisista työtehtävistä, joihin liit-

tyy raha, niin että taloudenhoito on hallittua. Myös varaukset, sopimukset ja ilmoit-

tautumisten vastaanottaminen on hyvä hoitaa työntekijävoimin. Yhdistyksen työnte-

kijöillä on kokonaisvastuu tiedottamisesta, niin että tiedottaminen on aina hoidettava 

yhteistyössä työntekijän kanssa. Vaikka päätösvalta on jäsenillä, työntekijöiden teh-

tävä koordinoida kaikkea toimintaa tunnustetaan. Työntekijöillä on oltava tieto kai-

kesta suunnitellusta toiminnasta.  

Koska hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa, vuosikokouksen järjestämiseen 

tulee osallisuuden lisäämiseksi kiinnittää entistä tarkempaa huomiota. Yhdistys kor-

vaa vuosikokouksen osallistujille omavastuuosuuden ylittävät matkakulut ja järjestää 

iltaohjelmaa. Ohjelman suunnittelua varten voi hyvissä ajoin koota jäsenistä koostu-

van työryhmän ja toteuttaa sen yhteistyössä jäsenien kanssa.  

Tarkistuslista toimijalle: Oletko jakanut vastuuta? Oletko luottanut toiseen yhdistyk-

sen toimijaan? Oletko antanut palautetta? Oletko osoittanut arvostusta muiden 

työlle?  

 

Viides porras: VALTAUTUMINEN  

Yhdistyksessä vallitsee kulttuuridemokratia, jossa jäsenet päättävät Näkövammaisten 

Kulttuuripalvelu ry:n toiminnasta. Päätöksentekijäksi valtautuminen merkitsee si-

toutumista yhdistyksen toimintaan.  

Päätösvalta ei ulotu ainoastaan toiminnassa pitkään mukana olleisiin ja ansioitunei-

siin, vaan mahdollisuus vaikuttaa toimintaan on aidosti kaikkien jäsenten ulottuvilla. 
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Yhdistyksessä ymmärretään, että päätöksentekijäksi valtautuminen merkitsee henki-

lökohtaista sitoutumista. Jäsenen sitoutumista yhdistyksen toimintaan tuetaan tar-

joamalla jatkuvasti osallistumisen mahdollisuuksia.  

Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat jäsenistön edustajia ja heidän tehtävänsä on 

huolehtia, että jäsenistön toiveet toteutuvat käytettävissä olevien mahdollisuuksien 

mukaan. Hallituksen jäsenet katsovat velvollisuudekseen tuoda jäsenaloitteita halli-

tuksen käsittelyyn. Hallituksen kokousten esityslistaan voidaan lisätä pykälä jäsen-

aloitteet, että jäsenten toiveet tulevat säännöllisesti käsitellyiksi.  

Osallisuuden korkeimmalla portaalla ovat läsnä myös osallisuudet muut tasot. Ilman 

riittävää tiedonsaantia, kuulluksi tulemista, vuorovaikutusta ja kokemusta toiminnan 

toteuttamisesta, valtautuminen ei tapahdu. Päätöksenteon yhteiset pelisäännöt sovi-

taan avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Tehtävänjako on selkeää. Yhdistyksen luotta-

mushenkilöä, työntekijää tai rivijäsentä ei ohiteta, häneltä ei pimitetä tietoa, eikä hä-

nen selkänsä takana toimita tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenen sitoutumisen ja 

samalla valtautumisen esteet pyritään poistamaan. Valtautuminen voi kuulostaa 

maailmaasyleilevältä, mutta se on konkreettista ja mitattavaa. Täysivaltaisella jäse-

nellä on mahdollisuus olla mukana päätöksenteossa.  

Tarkistuslista toimijalle: Oletko sitoutunut yhdistyksen toimintaan? Nautitko siitä 

henkilökohtaisella tasolla? Lisääkö se onnellisuuttasi? Näetkö muiden toimijoiden 

suuren arvon? Onko kaikilla toimijoilla mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin?  

 

6.2 Lopuksi  

Lähdin kehittämistyössäni tutkimaan, miten yhdistyksen jäsenten osallisuus toteu-

tuisi Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnassa nykyistä paremmin. Pohdin 

keinoja, joilla jäseniä voitaisiin aktivoida ja sitä, minkälainen toiminta erityisesti li-

säisi jäsenten sosiaalista pääomaa, joka on taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutus-

ten tärkein elementti. Sosiaalista pääomaa lisää osallisuuden kokemus, joka esiintyy 

aina suhteessa yhteisöön.  
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Perehdyin ensiksi kyselytutkimuksen tekemiseen ja yhteisöllisiin ideointimenetel-

miin. Tutustuin muiden vastaavien toimijoiden osallistavaan työhön. Tein jäsenky-

selyn haastattelemalla sata yhdistyksen jäsentä puhelimessa ja järjestin jäsenille ide-

ointipäivän. Toteutin jäsenten kanssa heidän ideoimansa toimintakokeilun ja kuulin 

osallistujien palautteen. Kaiken tämän pohjalta laadin yhdistykselle yksinkertaisen 

osallisuuden porrasmallin, jota voidaan hyödyntää toiminnassa strategian tapaan.  

Kehittämistyöni muodostui pienistä kohtaamisista. Kun jäsenkyselyä tehdessäni kuu-

lin puhelinhaastattelussa, miten yhdistyksen jokin toiminta oli aikanaan nostanut it-

setuntoa, parantanut elämänlaatua tai henkilön omin sanoin piti hänet hengissä, en 

voinut muuta kuin liikuttua. Toimintakokeilun toteutumista seuratessani näin sitä 

vetävien jäsenien suuret kyvyt ja hyvät pyrkimykset, kuten alkaa nähdä silloin, kun 

ystävystyy uusien ihmisten kanssa. Arvostus synnytti arvostusta, innostus innostusta 

ja nämä myönteiset tunteet yhdessä osallisuuden kokemuksen, myös minulle itsel-

leni.  

Tätä kehittämistyötä tehdessäni minulle kirkastui selkeäksi se, että vaikka Näkövam-

maisten Kulttuuripalvelu ry:n toimintaan osallistuu usein vain kourallinen jäseniä, 

vertaisyhteisön merkitys voi olla käänteentekevä, suorastaan elämää säilyttävä. Kyn-

nys osallistua on näkövammaiselle niin korkea, että yksi kulttuuritapahtumaan osal-

listuva näkövammainen vastaa mielestäni kymmentä vammatonta. Toimintakokei-

luun osallistui sellaisia jäseniä, jotka kuvasivat arkeaan hiljaiseksi ja että he harvoin 

syttyvät lähtemään. Olin ylpeä siitä, että jäsenten vetämä toimintakokeilu synnytti 

halun osallistua juuri heissä.  

Olen kuullut puhuttavan, että kulttuurialan ihmiset rakastavat menetelmiä, kun sosi-

aalipuolella tiedetään, että ihmisen kohtaaminen on tärkeintä. Muistan, miten Tai-

teen Sulattamon toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani kertoi benchmarking-haastatte-

lussa, että kaikessa toipujien kanssa tehtävässä työssä tärkeintä on kuulluksi tulemi-

sen kokemus ja vuorovaikutus.  

Väitän, että näkövamma vaikuttaa niin syvällisesti ihmisen toimintamahdollisuuk-

siin, että se aiheuttaa aina syrjäytymisuhkaa. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n 
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jäsenten vastaukset unelmien kulttuuritapahtumaa koskevaan kysymykseen kertoi-

vat, että unelmien kulttuuritapahtumassa vammansa voi unohtaa. 

Tiedämme, että kaikki vammat eivät näy päälle päin ja että harva meistä ei kanna si-

sällään mitään vammaa. Toivon, että tämä kehittämistyö haastaa kulttuurialan toimi-

joita pohtimaan, miten toteuttaa sellainen tapahtuma, joka ei kiinnitä huomiota ke-

nenkään ihmisen puutteisiin ja rajoituksiin, vaan antaa hänelle mahdollisuuden kes-

kittyä elämykseensä.  
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LIITTEET  

Liite 1: Jäsenkyselyn kysymykset  

 

Taustakysymykset (9 kpl) 

1. Oletko  

1. Heikkonäköinen  

2. Syntymäsokea 

3. Myöhemmin sokeutunut  

 

2. Syntymävuosi  

 

3. Kotipaikkakunta  

 

4. Millä paikkakunnalla haluaisit osallistua yhdistyksen toimintaan?  

 

5. Koulutus 

1. Perusaste  

2. Ylioppilas tai ammatillinen tutkinto  

3. Korkeakoulututkinto 
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6. Oletko  

1. Opiskelija 

2. Työelämässä  

3. Eläkeläinen  

4. Muu, mikä  

 

7. Mikä sinulle on tärkeintä kulttuuriharrastuksessa? 

1. Itseilmaisu  

2. Vertaisryhmä  

3. Uuden oppiminen 

4. Kulttuurielämän tapahtumien seuraaminen  

5. Minulla ei ole kulttuuriharrastusta 

 

8. Missä kulttuuripalveluja tarjoavissa tiloissa olet vieraillut viimeisen vuoden aikana? 

Voit valita useamman vaihtoehdon.  

1. Teatteri 

2. Museo tai galleria 

3. Konserttisali 

4. Elokuvateatteri 
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5. Ulkoilmafestivaali  

6. Luentotila  

7. En ole vieraillut edellä mainituissa viimeisen vuoden aikana  

 

9. Mikä vaikuttaa eniten osallistumiseesi (yksi vaihtoehto valitaan)  

1. Tiedon saaminen osallistumismahdollisuuksista 

2. Sisältö tai asiasisältö  

3. Sijainti ja liikenneyhteydet  

4. Hinta 

5. Avustajan saaminen 

6. Tuttavan osallistuminen 

 

Mielikuvat ja tunnettuus (3 kpl) 

10. Kulttuuripalvelulla on sääntöjensä mukaan kahdenlainen tehtävä: Järjestää toi-

mintaa näkövammaisille sekä toimia oikeuksien- ja edunvalvojana kulttuurin alalla. 

Kumpi sinusta on tärkeämpi tehtävä: 

1. Toiminnan järjestäminen  

2. Oikeuksien- ja edunvalvojana toimiminen  

 

11. Mikä seuraavista on mielestäsi tärkeintä, kun yhdistys järjestää toimintaa näkö-

vammaisille?  
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1. Viikonloppukurssit  

2. Verkkokurssit  

3. Retket ja tutustumiskäynnit 

4. Tapahtumat  

5. Harrastusryhmät  

 

12. Entä mikä on mielestäsi yhdistyksen tärkein tehtävä, kun se edistää näkövam-

maisten tasavertaista osallistumista kulttuurielämään?  

1. Kuvailutulkkauksen edistäminen 

2. Jäsenten henkilökohtainen palvelu  

3. Näkövammaisten edustaminen kulttuuria koskevassa päätöksenteossa  

4. Verkostoituminen ja näkyvyys yleisessä kulttuurielämässä  

5. Kannanotot ja mielipiteenilmaukset  

 

Yhdistyksen toiminnan arviointi (1 kpl) 

13. Onnistuuko yhdistys valitsemiesi tärkeimpien tehtäviensä toteuttamisessa? 

1. Kyllä  

2. Kohtalaisen hyvin  

3. Ei erityisen hyvin 

4. Ei 
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Osallistuminen ( 2 kpl) 

14. Oletko osallistunut Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toimintaan viimeisen 

vuoden aikana? 

1. Kyllä  

2. En  

 

15. Miten osallistut tai olisit valmis osallistumaan yhdistyksen toimintaan? Voit valita 

useita vaihtoehtoja.  

1. Seuraamalla tiedotusta  

2. Osallistumalla toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen  

3. Osallistumalla tapahtumiin  

4. Tilaamalla Kajastus-lehden tai ostamalla tuotteita  

 

Viestintä (2 kpl) 

16. Oletko saanut tietoa Kulttuuripalvelun toiminnasta? 

1. Olen  

2. En  

 

17. Mitä kautta saat tai saisit parhaiten tietoa yhdistyksen toiminnasta?  

1. Nettisivut  
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2. Facebook-sivu 

3. Näkövammaisten liiton keskustelualueet  

4. Airut-lehti 

5. Alueyhdistyksen äänilehti 

6. Työntekijät  

7. Kajastus  

 

Kuvailutulkkaus (1 kpl) 

18. Mitä seuraavista olet kokenut kuvailutulkattuna? Voit valita useamman vaihtoeh-

don. 

1. Elokuva  

2. Televisio-ohjelma  

3. Kuvataide  

4. Teatteri  

5. Urheilutapahtuma  

6. Museokäynti  

7. En ole kokeillut kuvailutulkkausta, ei lueta  

 

Haaveet (1 kpl) 

19. Millainen olisi unelmiesi kulttuuritapahtuma? 
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Ideointipäivä (1 kpl) 

20. Järjestämme jäsenille ideointipäivän alkusyksystä 2018 Helsingissä. Saanko 

mahdollisesti ottaa sinuun yhteyttä elokuussa ja kutsua mukaan? Ideointipäivään kut-

sutaan pieni ryhmä kyselyyn vastanneita jäseniä.  

1. Kyllä  

2. Ei  

 

.  
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