
Kuvateksti: Sokeain lasten lastentarha
Lastentarhassa opeteltiin erilaisia kädentaitoja.

Image text: Kindergarten for blind children.
Different handicrafts kills were taught in the kindergarten.

Yhteistyössä näkövammaismuseon kanssa

In cooperation with the Museumof Visual Impairment

Saavutettavuuden historia – neljäs murros

History of accessibility – fourth transformation

Suomi – In English



Sellon kirjaston toisen kerroksen lasivitriinin pituus ja korkeus
on kaksi  metriä ja leveys on metrin.

Lasivitriini on täysin läpinäkyvää lasia ja siinä on 4 lasihyllyä.

Vitriinin päädyssä on pöytä, jolla on tämä esite
rengaskansiona. Kansiossa on  pistekirjoituksella ja
kuohupaperilla tehdyin mallein materiaalia.

The length and height of the glass vitrine on the second floor
of the Sello library is two metres and the width is one metre.

The vitrine is completely transparent glass and has 4 glass
shelves.

At the end of the vitrine there is a table with this brochure in a
ring folder. The folder contains materials printed in Braille and
in swell paper.



Tiedonsaannin ensimmäinen murros

Vitriinin alahylly: vanha pistekirja, muutama pistekirjoitustaulu,
vanha pistekirjoituskone.

Ensimmäinen murros oli 1800 luvulla, jolloin ranskalaisen Louis
Braillen kehittämä pistekirjoitus mahdollisti sokeille luku- ja
kirjoitustaidon. Kohokirjoitusjärjestelmiä oli myös muita, mutta
pistekirjoitus jäi elämään.

Kuohukuvat (Viereinen sivu)
Isokokoisia latinalaisia kirjaimia koholla 1800 luvulla
Isokokoisia latinalaisia kirjaimia koholla 1900 luvulla
Moon kirjoitusta

First transformation in access to information

Bottom shelf of the vitrine: An old braille book, a few braille
boards, an old braille type writer.

The first transformation was in the 19th century, when Braille,
developed by The Frenchman Louis Braille, enabled blind people
to literacy. There were other relief writing systems, but braille lived
on.

Images  on swell paper (Adjacent page)
Large and raised Latin letters in the 19th century
Large and raised Latin letters in the 20th century
Moon writing
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Tiedonsaannin toinen murros

Vitriinin toinen hylly: avokelanauhat, Clarck&Smith -nauhuri, c-kasetit,
cd-levy, Versa braille.

Toinen murros oli 1950-luvulla, jolloin tulivat ensimmäiset äänikirjat.
Vasta 1950-luvulla saatiin sellaiset nauhurit, että kokonaisia kirjoja
pystyttiin tallentamaan.

Pistekirjat vievät valtavasti tilaa. Raamattu vie kolme hyllymetriä,
mutta avokelanauhoja tarvittiin vain yksi pieni laatikko.

Kuohukuvat (Viereinen sivu)
Avokelanauha
C-kasetti

Second transformation in access to information

Second shelf of the vitrine: open reel tapes, Clarck&Smith tape
recorder, c-cassettes, CD disc, Versa  braille.

The second transformation was in the 1950’s, when the first
audiobooks appeared
It was not until the 1950s when such tape recorders were obtained
that whole books could be recorded.

Braille books take up a lot of space. The Bible takes three shelf
meters, but only one small box was needed for open small box.

Images  on swell paper (Adjacent page)
Open reel tape
C-cassette
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Tiedonsaannin kolmas murros -
Verkkosivujen saavutettavuus

Vitriinin kolmas hylly: lerppu, korppu, zipp-levy, muistitikut ym.

Kolmas murros alkoi 1990-luvun alun tienoilla, jolloin tietotekniikka ja
tietotekniset apuvälineet tulivat yleisemmin näkövammaistenkin
käyttöön. Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen myötä
saavutettavuus eli niiden toimiminen näkövammaisten apuvälineillä
tuli ajankohtaiseksi kysymykseksi.

Kuohukuvat (Viereinen sivu)
Lerppu
Korppu
>ip levy
CD levy

Third transformation in access to information -
Accessibility of websites

Third shelf of the vitrine:, floppy disk, hard disk,  zi disk, memory
sticks,  dictation et al.

The third transformation began around the early 1990’s, when
information technology and IT tools became more commonly available
to the visually impaired. Along with websites and digital services,
accessibility, i.e. their functionality with the technical aids of the
visually impaired became a prevailing issue.

Images on the swell paper (Adjacent page)
Floppy disk
Zip disk
CD disc
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WCAG ohjeistus

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (WCAG 2.1) määrittelee,
kuinka verkkosisällöstä tehdään saavutettavuudeltaan parempaa
henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita.  Samoin käytettävämpää
ikääntyneille ja muutenkin,
parantaa käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Ohjeistus koskee julkisia palveluita, mutta sen huomioiminen
hyödyntää kaikkia

WCAG guidelines

Online content accessibility guidelines 2.1 (WCAG 2.1) define how
to make online content more accessible to people with disabilities
or limitations.  Similarly, more useable for the elderly and
otherwise,
Improve usability for all users.

The guidance applies to public services, but taking it into account
benefits all
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Tiedonsaannin neljäs murros - Älypuhelimet

Vitriinin ylähylly vanha Nokian puhelin, vanha älypuhelin ym.

Neljäs murros ovat älypuhelimet ja niiden sovellusten tuomat
mahdollisuudet.

Heikkonäköinen tai sokea henkilö voi käyttää nykyisiä
kosketusnäytöllä varustettuja älypuhelimia niiden
ruudunsuurennus- ja  ruudunlukijatoimintojen avulla lähes yhtä
tehokkaasti kuin täysin näkeväkin.

Tämä riippuu kuitenkin siitä, kuinka graafiset elementit on kuvailtu
ja kuinka saavutettavaksi sovellukset on toteutettu.

Kuohukuvat (Viereinen sivu)
Vanhoja Nokian puhelimia mm. kommunikaattori

Fourth transformation in access to information
- Smartphones

Top shelf of the vitrine old Nokia phone, old smartphone et al.

The fourth transformation is smartphones and the opportunities
offered by their apps.

A low-vision or blind person can use the current touchscreen
smartphones with their screen magnification and screen reader
functions almost as efficiently as sighted people can.

However, this depends on how graphical elements are described
and how accessible the apps are implemented.

Images on the swell paper (Adjacent page)
Old Nokia phones for example communicator
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Tampereen Sokeain Yhdistys 1900-luvun alkupuolella
Tampereen Sokeain Yhdistys 1900-luvun alkupuolella.
"Tamperelaiset näkövammaiset August Salo ja Vilho Räsänen
(eturivissä vasemmalla) kuuluivat siihen työryhmään, joka ideoi
sosiaaliavustuksen alkumuodon, sokeainavustuksen." Lähde:
Suomen näkövammaisten ja näkövammaistyön historia 1988, s.
43.

Tampere Association for the Blind, first half of the 20th century
"The visually impaired August and Vilho from Tampere (front row,
left) were part of the working group that came up with the initial
model of social financial support.

Kuva / pictures Näkövammaisten liitto



Especially designed by and intended for
the visually impaired

www.omat.fi/mosaiikki

Kokko-Kokki Oy on tehnyt suomessa verkko-
sivustojen saavutettavuustestauksia jo vuodesta 2003.

Yritys on vanhin Suomessa saavutettavuusasioita
tehnyt yritys.

Kokko-Kokki Oy has been conducting website accessibility tests in
Finland

since 2003. The company is the oldest company in Finland involved with
accessibility issues.

Toteutus
Tero Kokko

Kiitos
Näkövammaismuseo
Näkövammaismuseo on 1990-luvulla perustettu
vammaishistoriallinen erikoismuseo. Se sijaitsee Helsingin
Itäkeskuksessa, vuonna 2003 valmistuneessa Iiriksessä.

Realization
Tero Kokko

Thanks
The Museum of Visual Impairment
The Museum of Visual Impairment  is a special museum for
disabled history, founded in the 1990’s. It is located in The East
Centre of Helsinki, Iiris, completed in


