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MEIDÄN KULMA
Kokemustoiminnassa hyödynne-
tään pitkäaikaissairaiden, vam-
maisten tai vammautuneiden tai 
muuten haastavassa elämäntilan-
teessa olleiden tai heidän läheis-
tensä kokemustietoa. Tämä voi liit-
tyä kokemukseen palveluiden käy-
töstä, toiminnasta järjestöissä, sai-
raudesta tai siitä kuntoutumisesta. 
Kokemustoiminnassa kokemus-
toimija lisää tietoa ja ymmärrystä 
oman kokemuksen kautta.

Sähköiset palvelut ovat tulleet 
jäädäkseen mahdollistamalla jul-
kisten palvelujen käytön ajasta ja 
paikasta riippumatta. Palveluil-
ta odotetaan helppokäyttöisyyttä, 
nopeutta, turvallisuutta ja toimi-
vuutta asioiden hoitamiseen. Ve-
rorahojakin säästyy. Onko palvelu-
ja suunniteltaessa kuitenkaan otet-
tu riittävästi huomioon palvelujen 

saavutettavuus kaikille kansalai-
sille, kysyy Vaikuttavaa kokemus-
toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla 
-hankkeen projektipäällikkö Riit-
ta Palovuori.

Hankkeen ja Kulttuurivoimalan 
Siilo-kanavan kanssa yhteistyös-
sä toteutetussa videossa näkövam-
mainen kokemustoimija Markku 
Tallila kertoo siitä, mihin asioihin 
on kiinnitettävä huomiota sähköi-
siä palveluita suunniteltaessa ja to-
teuttaessa.

Digitaalinen esteettömyys eli saa-
vutettavuus nousi tärkeimpänä ai-
heena esille, kun videon teknistä 
toteutusta suunniteltiin. Saavutet-
tavuudesta puhutaan paljon, mut-
ta silti käytännössä työtä on vielä 
runsaasti tehtävänä. Markulla on 
ikäviä kokemuksia useiden tuntien 
kamppailuista erilaisten verkko-
alustojen kanssa.        

Kerron – saavutettavuus verkos-
sa - videolla Markku kertoo, että 
valtaosa hankaluuksista aiheutuu 
näkövammaisten käytössä olevan 
ruudunlukuohjelman ja sovellus-

ten tai tiedostojen yhteensopimat-
tomuudesta. Ruudunlukuohjel-
mat ilmaisevat tunnistamansa in-
formaation käyttäjälleen joko pu-
heena, pistekirjoituksena tai suu-
rennoksina. 

Käytännössä ruudunlukuoh-
jelmat tunnistavat hyvin huonos-
ti mitään muuta kuin teksti-infor-
maatiota. Verkkosivustolla oleva 
visuaalinen nimeämätön painike 
voi aiheuttaa suuria haasteita nä-
kövammaiselle. Silti verkko on pul-
lollaan nimettömiä painikkeita, joi-
den kautta näkövammaiset ajautu-
vat verkkosivustoilla harhaan ker-
ta toisensa jälkeen. Puutteista ker-
tominen ylläpitäjille on Markun 
kokemusten mukaan usein raskas-
ta ja vastaanotto voi olla monen-
kirjavaa.  

Myös näkövammaiset käyttävät 
sosiaalista mediaa. Heille esimer-
kiksi Facebook olisi huomattavas-

ti informatiivisempi, jos sovelluk-
sen käyttäjät oppisivat hyödyntä-
mään kuvissa vaihtoehtoista teks-
tiä. Toisin sanoen kuvan julkaisija 
voi kertoa muutamalla sanalla ku-
van sisällöstä ja ruudunlukuohjel-
ma tulkitsee kuvauksen näkövam-
maiselle. 

Näkövammaiselle merkittävä osa 
henkilökohtaisten asioiden hoita-
misesta käy vaivattomimmin ver-
kon kautta. Tie yhdenvertaisuu-
den saavuttamiseen verkossa tar-
koittaa sitä, että niin palveluntar-
joajat, sivustojen valmistajat kuin 
toiset käyttäjätkin tiedostavat edel-
lytykset palvelujen sähköiselle saa-
vutettavuudelle. 6

SAMI HÄNNINEN
Yhteisöllisen kulttuurin ja taiteen 
keskus Kulttuurivoimalan 
puheenjohtaja

”Digin on tultava ulottuville”
 "Näkövammainen kaipaa yhtälailla esteetöntä, saavutettavaa ja toimivaa sähköistä palvelua.  

Kulttuurivoimalan puheenjohtaja Sami Hänninen teki yhdessä näkövammaisen kokemusasiantuntijan Markku Tallilan kanssa videota, joka tuo esiin digitaalista esteettömyyttä.

Kokemus esiin
Vaikuttavaa kokemustoimin-
taa Pohjois-Pohjanmaalla -han-
ke edistää kokemustoimijoiden 
osaamisen hyödyntämistä.
Kulttuurivoimalan Siilo-kana-
van www.siilokanava.fi tavoit-
teena yhdenvertaisuuden edis-
täminen.  
Saavutettavuus-video verkos-
sa: https://youtu.be/gMzSqIIt-
4FI sekä www.siilokanava.fi 

SAMI HÄNNINEN/KULTTUURIVOIMALA

HAASTEVINKKI
Ikäihmisille ja vanhuksille on tar-
jolla kesällä Oulussa monenlaista 
ohjattua liikuntaa tai ulkoilua, jois-
sa huomioidaan hallituksen turva-
suositukset yli 70-vuotiaille.

Ikäihmisten olohuoneen kautta 
saa vapaaehtoisen ulkoilukaverin 
keskustan ja Tuiran alueella. Va-
raukset puhelimella 040 587 9725. 

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nasta puolestaan saa diakoni-
työntekijän ulkoilukaveriksi kesä-

heinäkuussa. Tiedustelut arkisin  
044 316 1419 tai 040 574 7169.

Ikäihmisten maksuttomat Puis-
toliikuntatuokiot ovat tiistaisin 
Heinätorin puistossa kello 10 ja 
11 sekä Kisakentällä kello 12.30 ja 
13.30. Lintulammen asukasyhdis-

tys järjestää myös ulkotapahtumia, 
kuten yhteislauluja ja kesäjumppia 
(lisätietoja www.lintulampi.net). 
Caritas Säätiö järjestää säännölli-
sesti pihatapahtumia Caritas-puis-
tossa (lisätietoja: www.caritaslai-
set.fi). Omaishoitajien toiminnasta 

kesän aikana lisätietoa yhdistyksen 
nettisivulta www.osol.fi 

Kootusti tietoa Kelan, kaupun-
gin, seurakunnan ja yhdistysten 
yhteisen verkoston kautta Face-
bookissa nimellä: Oulun löytävä 
vanhustyö.6

Ikäihmisille tarjotaan nyt ulkoilua ja liikettä ohjatusti


