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vaikuttavat vammaisiin? 

Aktivistilla on  
hankala avustaja
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Pääkirjoitus

Vammaisliikkeen sinnikäs aktivisti ja 
Abilis-säätiön perustaja Kalle Könkkölä 
nukkui pois 11. syyskuuta.

18
V alkoinen keppi on toiminut näkövam

maiselle tärkeänä apuvälineenä jo 
kauan. Kepin olemukseen, materiaaleihin ja 
käyttötekniikoihin on tullut vain pieniä as
teittaisia parannuksia vuosien ja vuosikym
menten aikana.

Valkoisen kepin evoluutio on ollut lähinnä 
itseään korjaava mutta ei uudistuva. 

Keppiin on pyritty lisäämään vuosien var
rella jos jonkin moista ominaisuutta, mutta 
yksikään ratkaisu ei ole kyennyt syrjäyttä
mään keppiä sen perustehtävässään. Jos 
seurataan yleistä teknologista kehitystä, jos
sa muutosvauhti ja uudistumisvaiheet seu
raavat toisiaan kiihtyvässä syklissä, on jopa 
hieman ihmeellistä, että valkoinen keppi on 
säilynyt näin muuttumattomana läpi vuo
sien.

Näkövammaisten saataville on tullut kyllä 
uutta teknologiaa esimerkiksi älypuhelinten, 
navigointisovellusten ja sisätilapaikannuk
sen kehittymisen myötä. Lähtökohtana on 
kuitenkin, että teknologia tukee kepin käyt
töä mutta ei korvaa sitä.

Voiko keppiä edes korvata? Jotkut tut
kijat ovat maalailleet tulevaisuudenkuvaa, 
jossa ihmisen aisteja voidaan täydentää ja 
jopa lisätä kokonaan uusia aisteja. Kuten 
kuulovammapuolella sisäkorvaistute mul
listi maailmaa, myös näköaistin kohdalla on 
samansuuntaista kehitystä käynnissä.  Kan
tasoluhoitoja testataan ja videokuvan digi
taalista välittämistä aivoihin kokeillaan jo 
maailmalla.

On kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että 
kepin löytäisi ainoastaan näkövammaismu
seon näyttelyesineistön joukosta. Optimisti
simmat tutkijat ovat esittäneet, että 2030lu
vulla suurin osa näkövammoista voidaan 
kokonaan ehkäistä tai korjata. Se, käykö lo
pulta näin, jää nähtäväksi.

Nostetaan nyt kuitenkin hattua apuväli
neelle, joka ei aivan vähästä suostu jäämään 
historiaan, vaan pysyy näkövammaisten 
kulkijoiden mukana vielä ainakin seuraavat 
pari vuosikymmentä. Hyvää valkoisen kepin 
päivää!        

Mikä uhkaisi valkoista keppiä?
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Sisällysluettelo

http://www.nkl.fi/airut
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PÄIVYRI
loka-marraskuu

15.10.
Valkoisen kepin päivä

White Noise -näyttely Helsingissä

Cosby ei ole vaarallinen. 81vuotiaat sokeat 
miehet, jotka eivät tule toimeen omillaan, 

eivät ole vaaraksi kuin ehkä itselleen.

Raiskauksesta tuomitun näyttelijän 
Bill Cosbyn asianajaja Joseph P. Green 

esittäessään Cosbyn rangaistukseksi  
vankilatuomion sijaan kotiarestia, 

CNN.com 24.9.

SPECSAVERS LAHJOITTI 
20 000 EUROA NÄKÖ-
VAMMAISTYÖLLE
Näkövammaisten liiton yritysyhteistyö
kumppani Specsavers tarjosi kesällä liik
keissään ilmaisen näöntutkimuksen ja 
teki jokaista tehtyä tutkimusta kohden 
lahjoituksen näkövammaistyölle.

Yhteensä Specsavers lahjoitti näkö
vammaisten arkea tukevaan toimintaan 
20 000 euroa. Specsavers lahjoitti potin 
Näkövammaisten liitolle syyskuussa Jo
ensuussa.

Lahjoitussekin luovutti kampanjan 
keulakuva ampumahiihtäjä Kaisa Mä-
käräinen Näkövammaisten liiton pu
heenjohtaja Sari Loijakselle.

Spec saversin linjausten mukaisesti 
Näkövammaisten liitto jakaa potin 14 
alueyhdistyksensä kesken näkövam
maisten arkea tukevaan työhön.
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Kaisa Mäkäräinen (vas.) ja Näkövammais-
ten liiton puheenjohtaja Sari Loijas sekin 
luovutustilaisuudessa.

SOKKOTEATTERIESITYS PROXIMA 8 
ON KAUHUMATKA AVARUUTEEN
Teatteri Tuikkeen Proximaesityksessä katsojien 
silmät on peitetty koko esityksen ajan ja näkö
aistin sijaan hyödynnetään laajasti haju, kuulo 
ja tuntoaistia. Katsojia ei satuteta, eikä heidän 
omaisuuttaan vahingoiteta – mutta heihin saa
tetaan koskea.

Proxima 8 sijoittuu tulevaisuuteen, jossa 
tähtijärjestelmien väliset lennot ovat arkipäi
vää. Proxima Groupin tarjoamilla matkoilla 
matkustajat nukkuvat turvallisesti syväunta 
kapseleissaan samalla, kun turvallisuudesta 
ja elintoiminnoista huolehtivat miehistö ja 
aluksen tekoäly. Mutta reittilento muuttuu
kin kauhujen matkaksi, jossa kukaan ei ole 
turvassa.

Lisätietoa, liput ja esitykset: teatterituike.fi

TYHJIÖ-ELOKUVA 
MOVIEREADING-SOVELLUKSEEN
Aleksi Salmenperän romanttinen komedia 
Tyhjiö on kuvailutulkattu MovieReadingso
vellukseen. Elokuva sai ensiiltansa 28.9. 

Tyhjiö kertoo parisuhteista, taiteesta, on
nistumisen hinnasta ja epäonnistumisen 
tuskasta. Pääosia näyttelevät Laura Birn ja 
Tommi Korpela. Elokuvan on kuvailutulkan
nut Anu Aaltonen. 
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Laura Birn näyttelee Tyhjiössä.

kuvailu - 
tulkattu

TARVITSETKO 
KULTTUURIKAVERIA?
Kulttuuriluotsi on koulutettu vapaaehtoinen, 
jonka voi pyytää mukaan muun muassa mu
seoihin, teatteriin, konserttiin tai kulttuuri
kävelylle. Toiminta on tarkoitettu henkilöille, 
jotka kaipaavat tai tarvitsevat seuraa tai tu
kea kulttuurikohteissa käymiseen. 

Kulttuuriluotsitoiminta on kuntien tai jär
jestöjen ylläpitämää vapaaehtoistoimintaa, 
jolla edistetään kulttuurin saavutettavuutta. 
Kulttuuriluotseja on yli kahdellakymmenellä 
paikkakunnalla Suomessa.

Kulttuuriluotsitoiminnan uusilta verkkosi
vuilta voit muun muassa pyytää luotsia seu
raksesi, aloittaa luotsitoiminnan paikkakun
nallasi tai ilmoittautua kulttuuriluotsauksen 
kohteeksi. 

Lisätietoa kulttuuriluotsin tilaamisesta: 
http://kansalaisareena.fi/luotsit/
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Näkövammaisten liiton työllisyyspäällik-
kö Taru Tammi: 

– Osatyökykyisille tie työelämään eli 
OTEhanke on yksi maan hallitusohjelman 
kärkihankkeista. Sen tavoitteena on osatyö
kykyisten jatkaminen työelämässä ja heidän 
työllistymisensä avoimille työmarkkinoille 
sekä työelämän yhdenvertaisuus. NKL:n työ
elämäpalvelut on ollut mukana hankkeen eri 
vaiheissa ja toiminnoissa alusta alkaen.

OTEhankkeessa työmarkkinakeskusjär
jestöt sekä sote ja vammaisjärjestöt ovat 
yhdessä sitoutuneet etsimään ratkaisuja osa
työkykyisten henkilöiden työllistymiseksi.

Hankkeen julkilausumassa NKL on sitou
tunut muun muassa seuraavaan: "Lupaam
me antaa yksilöllistä neuvontaa työelämän 
haasteiden ratkaisemiseen. Huolehdimme 
siitä, että jokaisella on tulevalla työpaikal
laan sopivat tietotekniset apuvälineet hyvin
kin räätälöidysti. Myös työterveyshuoltojen 
kanssa tehdään yhteistyötä niin, että ihmi
nen voi jatkaa työssään."

NKL ry on Vammaisfoorumin edustajana 
mukana OTEhankkeen eri projektiryhmissä. 
Näitä ovat esimerkiksi Kannustinloukutpro
jekti, jossa on selvitetty kannusteita työnte
on lisäämiseen työkyvyttömyyseläkkeellä.

OTEhankkeen yhteydessä on kehitetty 
OSKU  Tie työelämään verkkopalvelu, joka 
tarjoaa monipuolisesti tietoa työelämästä ja 
osatyökykyisyydestä. NKL ry:n näkövammai
set työntekijät ovat osallistuneet verkkopal

velun kehittämiseen ja vaikuttaneet etenkin 
sen saavutettavuuteen.

Vammaisjärjestöjen yhteistyö työmarkki
najärjestöjen kanssa on tiivistynyt keväällä 
2018 järjestetyn "Yhdenvertaisena työelä
mässä" suurtapahtuman myötä. Tapahtu
massa NKL:n työelämäpalvelut tarjosi näkö
vammaisille yrittäjille omat esittelypisteet. 

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on muka
na julkilausumassa ja vaikuttamassa asen
teisiin yhdenvertaisen työelämän puolesta 
myös kampanjallaan "Työ ei syrji". Tässä 
kampanjassa NKL ry ei ole suoranaisesti mu
kana, mutta pyrkii OTEhankkeen yhteistyön 
hengessä vaikuttamaan siihen, että työnan
tajat ymmärtävät yhdenvertaisen työelämän 
merkityksen.

Lisätietoa järjestöjen yhteisestä julkilau
sumasta ja siihen liittyvä video löytyy osoit
teesta  https://stm.fi/ote/jarjestojenlupauk
set.         

Liitto mukana työelämähankkeissa    

Kysy asiantuntijalta

Parhaillaan ovat meneillään OTE- ja Työ ei syrji -hankkeet. 
Miten ne liittyvät Näkövammaisten liittoon ja näkövammaisiin?

1. Montako vuotta Näkövammaisten 
liitto täytti tänä vuonna?

2. Mitkä ovat Ronja Ojan lajit?

3. Mikä on korkein Suomessa viralli
sesti mitattu ulkoilman lämpötila?

4. Mitä tarkoittaa sanonta: Porvoon 
mitalla?

5. Ovatko lepinkäiset lintuja, perhosia, 
hämähäkkejä vai leivonnaisia?

6. Missä päin Suomea käytiin Kostian
virran taistelu ja mihin sotaan se 
liittyi?

7. Minkä kirjan "henkilöitä" ovat Päh
kinä, Viikka, Isopää ja Sinikello?

8. Missä kunnissa ovat seuraavat 
rajan ylityspaikat: Nuijamaa, Niirala, 
Vartius?

9. Kuka on Antonio Guterres?

Ässä: Luettele ruokalajeja, joi
den nimessä on viisi konsonanttia 
peräkkäin.

Vastaukset sivulla 11.

TIETOVISA

PERUSPANKKIPALVELUT HELPOSTI 
JA SELKEÄSTI
OP Saavutettava on helppokäyttöinen 
verkko pankkipalvelu. Sivustolle myönnettiin 
Saavutettavuus huomioitu leima kesäkuussa.

Palvelulla voi hoitaa maksut ja rahan siirron 
omalle tilille sekä tarkastella tilejä ja tilitapah
tumia. Palvelua voi käyttää niin matkapuheli
mella, tabletilla kuin tietokoneella. Se toimii 
myös ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla 
ja tukee ruudunlukijoita. Palvelua voi käyttää 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

OP Saavutettava ei vaadi rekisteröitymistä 
tai tilausta, vaan se on kaikkien OPn asiakkai
den käytössä verkkopalvelutunnuksilla. 

Näkövammaisten liitto on osallistunut 
mm. Osku-verkkopalvelun kehittämiseen.
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T oni Ilola on seurannut fysiotera
piaalan muutosta ja kehittymistä ja 
hänellä on hyvä käsitys siitä, missä 

alalla tällä hetkellä mennään. Hänen mu
kaansa enää ei riitä, että alan ammattilaisilla 
on hyvät manuaaliset taidot tai että toimi
paikka on siisti ja houkutteleva. 

Ihmissuhdetaidot ovat tärkeitä. Jos kemiat 
kohtaavat, asiakas varaa helpommin uuden 
ajan ja asiakassuhde saattaa kestää vuosia 
tai jopa vuosikymmeniä.

– On tärkeää vaistota, milloin puhe on 
tervetullutta ja milloin hiljaisuus auttaa asi
akasta rentoutumaan. Juuri vuorovaikutus 
ihmisten kanssa tekee tästä työstä mielen
kiintoista, Ilola sanoo.

Ilolan mukaan myöskään suuret laitokset 
eivät ole enää nykypäivää. Pienemmät yksi
köt tai omat hoitotilat, joissa on monipuoli
nen tarjonta ja mieluiten spatunnelma, me

nestyvät paremmin. Asiakkailla on internetin 
ansiosta jo valmiiksi paljon tietoa hoitomuo
doista ja hoitajista. 

– He ovat välillä vaativia, mikä on ihan hy
vä asia. 

Ilola muistuttaa, että internet ja some 
asettavat myös vaatimuksia alalla työsken
televille. 

Ennen niin tärkeät keltaiset sivut ovat jää
neet historiaan, ja tilalle ovat tulleet nettisi
vut, Facebook, Twitter ja Instagram. Hän itse 
käyttää sujuvasti nettiä ja somea ja hoitaa 
oman toimipaikkansa markkinoinnin ja vies
tinnän muidenkin puolesta. Ilola kertoo ot
taneensa ensimmäisten joukossa käyttöön 
myös nettiajanvarauksen.

Toni Ilolan omassa toimipaikassa, Studio 
Eudokiassa Helsingin Kalliossa, työskentelee 
Ilolan lisäksi kolme muuta henkilöä. Heistä 
kaksi on näkövammaisia kuten Ilola itsekin.

Fysioterapia-alalla 
vaaditaan ihmissuhde- 
ja sometaitoja 
– Juuri vuorovaikutus ihmisten kanssa tekee tästä työstä 
mielenkiintoista, sanoo Fysioterapia-alan Näkövammaisten  
FAN ry:n puheenjohtaja Toni Ilola.

T E K S T I  Iiris Aittola
K U V A T  Aatu Komsi

FAN ry:n puheenjohtaja Toni Ilola haluaisi 
jäsenten käyttöön vinkkipankin työssä 
jaksamisen helpottamiseksi.
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Vinkkipankki raskaaseen työhön

Kemistä kotoisin oleva Ilola valmistui aikoi
naan ammattikorkeakoulusta sosionomiksi 
ja ehti työskennelläkin sosiaalialalla jonkin 
aikaa ennen ammatinvaihtoaan. Nykyisin 
32vuotias perheenisä asuu pääkaupunki
seudulla.

Vuoden 2018 alusta Toni Ilola on toiminut 
myös Fysioterapiaalan Näkövammaisten 
(FAN ry) puheenjohtajana. Järjestötoiminta 
oli hänelle tuttua jo opiskeluajoilta; hän on 
ollut mukana opiskelijajärjestöissä, politiikas
sa ja kansanliikkeissä. Hän oli myös mukana 
vastustamassa ydinvoimalaa, joka meinasi 
tulla mökkinaapuriksi parin kilometrin pää
hän. 

FANin toimintaan Toni tuli mukaan heti 
koulutetuksi hierojaksi valmistumisen jäl
keen vuonna 2011. Hän ehti olla mukana 
useamman vuoden hallituksen jäsenenä ja 
varapuheenjohtajanakin ennen siirtymis
tään puheenjohtajaksi tämän vuoden alus
sa.

Fysioterapiaalan työ on fyysisesti kohta
laisen raskasta. Yhdistyksessä on jäseniä 217, 
joista suurin osa on tehnyt hoitotyötä pit
kään. Myös näkövamma aiheuttaa joissain 
tilanteissa lisäkuormitusta. Toni Ilola haluaa 
korostaa työssä jaksamista myös yhdistyk
sen toiminnassa. 

– Haluaisin kerätä kattavan vinkkipankin 
näkövammaisille fysioterapiaalalla työs
kenteleville ammattilaisille. Monet ovat itse 
keksineet luovia ratkaisuja käytännön on
gelmiin. Vinkkipankki voisi helpottaa vasta 
alalle tulleiden ja miksei muidenkin alalla 
työskentelevien arkea.

Myös vertaistuen saaminen ja antaminen 
sekä yhdistyksen järjestämät koulutukset 
ovat Ilolan mielestä tärkeä osa yhdistyksen 
toimintaa.

– Jokainen saa koulutusmateriaalinsa saa
vutettavassa muodossa ja opettajat ottavat 
opetuksessaan näkövamman huomioon 

kuvailemalla hoitotekniikoita ja näyttämällä 
niitä kädestä pitäen. Osallistumiskynnys on 
monille pienempi, kun porukka on ennalta 
tuttua. Samalla koulutuksissa tutustuu uusiin 
ihmisiin.

Aika lähteä pois

Jaksamisen haasteet eivät koske vain 
asiakas työtä vaan Ilolan tapauksessa myös 
luottamustehtävää. Toni Ilola kertookin, että 
hänellä on paljon rentoutumiskeinoja. Reis
su pohjoiseen tai matkustaminen perheen 
kanssa irrottavat hyvin arjesta. Luonnossa 
liikkuminen on Toni Ilolalle tärkeää ja kesällä 
etenkin melominen. Lisäksi hän rakentelee 
mielellään puisia pienoismalleja. 

– Kaikenlaisten uusien asioiden opiskelu 
on myös kiinnostavaa ja taustalla on ajatus 
elinikäisen oppimisen tärkeydestä, hän sa
noo. 

Toni Ilola onkin itse varsin ahkera jat
koopiskelija, sillä lisäkoulutuksia on kerty
nyt yli 20. 

Hän uskoo, että fysioterapiaalan vetovoi
ma säilyy ja alalle hakeutuu tulevaisuudessa
kin nuoria näkövammaisia tasaiseen tahtiin. 
Yhdistyksellä riittänee haasteita toiminnan 
ja rahoituksen suhteen myös jatkossa, mutta 
tarve FANille ei katoa minnekään.     

Lisätietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta 
löytyy osoitteesta www.fanry.fi.                     

Ilolalla itsellään 
lisäkoulutuksia 
on kertynyt jo yli 
kaksikymmentä.

Fysioterapia-alan 
Näkövammaiset 
muutoksessa 
mukana

F ysioterapiaalan Näkövammai
set (FAN ry) vietti viime vuonna 

90vuotisjuhlaansa. Yhdistys perustet
tiin 1927 valvomaan sokeiden hierojien 
etuja sekä edistämään koulutusta ja 
työllistymistä. Vanhat periaatteet ovat 
edelleen ajankohtaiset, vaikka fysiotera
piaala on jatkuvassa muutoksessa. 

Yhdistyksen alkuaikoina perustettiin 
suuria hieromalaitoksia, jotka paransivat 
työllistymistä ja antoivat turvaa ja ver
taistukea työntekijöille. Laitokset olivat 
pitkään mukana yhdistyksen toiminnas
sa.

Historiaan mahtuvat myös kuntohoi
tajakoulutuksen tuomat lisämahdol
lisuudet ja koulutuksen loppuminen, 
alueellisten fysioterapeuttien palkkaa
minen laitosten ja jäsenistön tueksi sekä 
järjestelmän alasajo RAYrahoituksen 
päättyä. 

2000luvulla yhdistys on joutunut lak
kauttamaan omia Aktivo Fysioketjun 
laitoksiaan. Jäljellä on enäää Helsingissä 
Iiriskeskuksessa sijaitseva laitos, joka 
perustettiin 2004. Muut ketjun ammatti
laiset ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.

FANin toimisto on muuttanut kohta
laisen usein viime vuosien aikana. Tällä 
hetkellä yhdistyksen toimisto sijaitsee 
Iiriskeskuksen toisessa kerroksessa, sa
moissa tiloissa Aktivo Fysion kanssa. 

Yhdistyksellä on kaksi työntekijää. Se 
julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmes
tyvää jäsenlehti Synapsia sekä äänilehti 
Fanikasta.                                

1. 90 vuotta
2. Pikajuoksu ja pituushyppy
3. 37,2 astetta
4. Erityisen paljon
5. Lintuja
6. Suuren Pohjansodan taisteluja Pir

kanmaalla Pälkäneellä
7. Richard Adams: Ruohometsän kan

saa
8. Lappeenranta, Tohmajärvi, Kuhmo 
9. YK:n pääsihteeri
Ässä: Lindströminpihvi, Vorschmac, 

borschkeitto

TIETOVISAN VASTAUKSET

FANin jäsenilleen järjestämät koulutukset 
ovat puheenjohtaja Toni Ilolan mukaan 
tärkeä osa yhdistyksen toimintaa.
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Opasrobottiprojektin tavoitteena on ke
hittää käyttäjillä testattu opasrobotin 

prototyyppi, joka olisi jatkokehityksen jäl
keen valmis kansainvälisille markkinoille.

Robottia kehittää robotiikan huippuosaa
mista edustava Espoon Otaniemessä sijait
seva yritys GIM Robotics Oy. Hankkeen taus
talla on emeritusprofessori Aarne Halme. 
Hän on aiemmin toiminut Oulun yliopistossa 
säätö ja systeemitekniikan professorina ja 
Teknillisessä korkeakoulussa automaatiotek
nologian professorina.

Ennen GIMin perustamista Halme johti 
Suomen Akatemian Älykkäiden koneiden 
huippuyksikköä Otaniemessä, jossa kes
kityttiin nimenomaan palvelurobotiikan 
tutkimukseen. Sellaista edustaa myös opas
robotin kehittäminen. Hankkeen projekti
päällikkönä on fyysikko Jyrki Luukko, jolla 
on vankka kokemus terveydenhuollon ken
tästä.

Opasrobotti on 
uusi mahdollisuus 
liikkumiseen
Suomessa kehitetään paraikaa opasrobottia uudeksi 
vaihtoehdoksi näkövammaisen liikkumisen avuksi. Siinä 
auttamaan tarvitaan vielä näkövammaisia haastateltavia ja 
koekäyttäjiä.

T E K S T I  J A  K U V A  Marika Mäkinen
P I I R R O S  Aatu Komsi

Opasrobotti sopii 
myös maihin, joissa 
opaskoiria ei tuoteta 
tai niiden käyttö olisi 
kultturisista syistä 
hankalaa.

Opasrobotti sopii sellaisille käyttäjille, 
jotka eivät syystä tai toisesta halua tai voi 
ottaa avukseen opaskoiraa. Robotin markki
naalue tulee olemaan kansainvälinen, sillä 
se sopii myös sellaisiin maihin, joissa opas
koiria ei tuoteta tai niiden käyttäminen apu
välineenä on kulttuurisista syistä hankalaa. 

– Opaskoirat eivät kuitenkaan ole uhattu
na eikä opasrobotti pyri kilpailemaan niiden 
kanssa, Jyrki Luukko painottaa.

Ulkokäyttöön ja vaativiinkin 
olosuhteisiin

Projektille on saatu rahoitus kahdeksi ja 
puoleksi vuodeksi EU:n Eurostarsohjelmas
ta, joka tukee kasvavien pkyritysten kan
sainvälistymistä. Lisäksi sitä rahoittavat GIM 
itse, saksalainen robotiikkaalan yritys Loco
motec sekä Business Finland ja sitä vastaava 
saksalainen rahoittajataho.

Airuen taittajan näkemys opasrobotista.

Locomotec myös jatkokehittää hank
keen aikana näkövammaisille tarkoitettua 
juoksuavustajaa. Sekä GIM että Locomotec 
rakentavat hankkeen aikana robottinsa val
miiksi kokeilukäyttöä varten.

Opasrobotti on tarkoitettu ulkona liik
kumiseen vaihtelevissa olosuhteissa, ja se 
pystyisi samankaltaiseen opastamiseen kuin 
opaskoira. Todennäköisesti se tulee liikku
maan pyörillä, painamaan alle 15 kiloa ja tar
joamaan lievän vedon. Ladattavan laitteen 
käyttöaika olisi vähintään kuusi tuntia.

Robotti hahmottaa ympäristöä tutkatek
niikoilla ja erilaisilla sensoreilla, jotka havain
noivat ympäristöä ja esineitä ja mallintavat 
lähestyvien ihmisten liikkeitä. Keskeinen 
sensori robotissa on lasertutka LiDAR, joka 
pystyy tunnistamaan kohteita erittäin tar
kasti ja näkemään jopa 50–60 metrin etäi
syydelle. LiDARtutkaa käytetään jo esimer
kiksi itseohjautuvissa autoissa, ja sen kyky 

nähdä vaikeissakin sääolosuhteissa kuten 
lumisateessa tai sumussa on parempi kuin 
ihmissilmän.

Robotin ja käyttäjän välinen kommuni
kointi tapahtuu kosketuksen, puheohjauk
sen ja muun audion yhdistelmällä. Tavoit
teena on, että robottia pystyy säätämään 
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käyttäjäkohtaisesti. Hintaarviota Halme ei 
halua vielä julkistaa, mutta hän uskoo, että 
opasrobotin kustannukset tulevat olemaan 
halvemmat kuin opaskoiran.

– Tavoitteena on, että opasrobotti saa
taisiin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvä
lineeksi, jolloin  se korvattaisiin käyttäjälle 
sataprosenttisesti, Halme sanoo.

Ilmoittaudu haastateltavaksi 

Koska tarkoituksena on kehittää uusi apuvä
line nimenomaan näkövammaisille, on tär

Aiemmat robotit
Aarne Halmeen mukaan jo 1980luvun 
lopulla Japanissa kehitettiin näkövam
maisille tarkoitettua opasrobottia. Se 
osoittautui kuitenkin epäkäytännölliseksi 
ja kaupallisesti liian haastavaksi ja jäi pro
totyyppiasteelle.

– Robotin liikuntakyky ja kommuni
kaatio käyttäjän kanssa sen sijaan onnis
tuttiin saamaan hyvälle tasolle, Halme 
sanoo.

Halmeen mukaan vastaavaa hanketta 
on myöhemmin aika ajoin herätelty hen
kiin. Japanissa NSKyhtiö on julkistanut 
äskettäin uuden robotin prototyypin, 
joka pystyy liikkumaan myös portaissa 
tehtävää suorittaessaan.

– Meidän lähtökohtamme ei ole kui
tenkaan portaissa liikkuminen, vaan 
lähdemme siitä, että robotti tehdään 
riittävän kevyeksi ja portaissa helposti 
siirrettäväksi.

– Tänä päivänä teknologia on kehit
tynyt oleellisesti muun muassa ICT ja 
lasertekniikoiden ansiosta ja tarvittavien 
komponenttien hinnat ovat laskeneet 
roimasti. Kehitystyön lähtökohdat ovat 
siten paremmat kuin aikaisemmin.         

keää saada käyttäjien näkökulma mukaan jo 
hankkeen alussa.

– Haluamme päästä haastattelemaan 
kirjavaa joukkoa eriikäisiä näkövammaisia 
henkilöitä ja saada heitä myöhemmin koe
käyttäjiksi testaamaan robottia, Jyrki Luukko 
sanoo.

Myös opaskoirankäyttäjiltä voidaan saada 
arvokasta tietoa. Haastateltavat tavataan 
mieluusti kasvotusten, mutta myös puhelin
haastattelut voivat olla mahdollisia.    

Haastateltavaksi voi ilmoittautua Jyrki Luu-
kolle sähköpostiin jyrki.luukko@gimltd.fi tai 
soittaa numeroon 045 614 9231.

Sote ja maakuntauudistuksen ohella 
ollaan uudistamassa asiakasmaksuja. 

Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella 
loppukesällä ja NKL on jättänyt oman lau
sunnon sekä ollut mukana Vammaisfooru
min lausunnossa. 

Tavoitteena on selkiyttää nykyistä systee
miä sekä saada asiakasmaksut ja soteuu
distus sopimaan yhteen. Laissa säädettäisiin 
niiden sosiaali ja terveyspalvelujen maksuis
ta, joiden järjestämisestä on vastuussa maa
kunta. Esitettävässä laissa säädettäisiin mm. 
palveluasumisen, pitkäaikaishoidon ja koti
palvelun maksuista. Maksut määräytyisivät 
asiakkaan maksukyvyn mukaan tai olisivat 
kiinteitä summia. 

Uutena esitetään asiakasmaksuja etäpal
veluina annettaviin sosiaali ja terveyden
huoltopalveluihin. Muistutimme, etteivät 
esim. videoyhteyksillä annettavat etäpalve
lut useinkaan ole toimiva ratkaisu näkövam
maiselle asiakkaalle eivätkä ne saa missään 
tapauksessa kokonaan korvata lähipalvelua. 
Toki muistutimme myös digitaalisten palve
lujen saavutettavuudesta ja käytettävyydes
tä. 

Kuljetuspalvelujen omavastuiden kannal
ta esityksessä on hyvä kirjaus. Ongelmiahan 
on ollut joissain kunnissa, kun näkevä työs

säkäyvä tai opiskelija käyttää esimerkiksi 30 
päivän kausilippua, mutta näkövammaiselta 
kuljetuspalvelujen käyttäjältä peritään ker
talipun hintainen omavastuu jokaiselta mat
kalta. Tämä on rahallisesti iso summa ja on 
kaukana yhdenvertaisuudesta eri ihmisten 
maksamien kustannusten kesken. 

Lakiin esitetään mainintaa, että kuljetus
palvelujen omavastuuta määrättäessä on 
otettava huomioon julkisessa liikenteessä 
käytössä oleva kausi, sarja tai alennuslippu
järjestelmä. Jos näkövammaisella on oikeus 
esimerkiksi opiskelija tai eläkeläisalennuk
seen, se on muistettava kuljetuspalvelujen 

Uudistussuunnitelmia 
asiakasmaksuissa 

T E K S T I  Sari Kokko

Asiakasmaksulain uudistuksen odotetaan parantavan 
vammaisten asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Opasrobotin kehittäjät Aarne Halme 
(vas.) ja Jyrki Luukko.

Esitetyssä asiakasmaksulaissa linjataan myös 
etäyhteydellä annettujen palveluiden maksuis-
ta. NKL on ilmaissut huolensa videopuhelujen 
saavutettavuudesta.
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omavastuussakin. Jos tarve kuljetuspalve
luun on säännöllinen ja näkövammaisella 
olisi julkisessa liikenteessä esim. 30 päivän 
kausi tai sarjalippu, se on otettava huo
mioon omavastuuta määrättäessä.

Maksukatto säilyisi entisellään. Uutta olisi, 
että etäpalvelujen asiakasmaksut kerryttäisi
vät maksukattoa, kun vastaavasta lähipalve
lusta perittävä maksu kerryttää sitä. Lisäksi 
asiakasmaksut, jotka on maksettu toimeen
tulotuella kerryttäisivät maksukattoa. 

Nykyisin asiakkaan on seurattava maksu
katon täyttymistä. Jatkossa maakunnan olisi 
huolehdittava, että maksukattoa kerryttävät 
maksut lasketaan mukaan maksukattoon ja 
että asiakas saa tiedon maksukaton täytty
misestä. 

Asiakasmaksujen alentaminen ja peri
mättä jättäminen olisivat lähes samoin 
kuin nykyisin. Uutta on, että maakunta voisi 
omaaloitteisesti jättää asiakasmaksun peri
mättä tai alentaa sitä, jos on tiedossa, että 
maksun periminen vaarantaa asiakkaan toi
meentulon. Asiakkaan on myös saatava tieto 
mahdollisuudesta maksun alentamiseen tai 
perimättä jättämiseen. Tässä muistutimme 
tiedon saavutettavuuden merkityksestä. 

Laki annettaneen eduskunnalle tänä syk
synä ja voimaan se tulisi soten aikoihin.    

Kirjoittaja on Näkövammaisten liiton järjestö-
johtaja.

Euroopan Unioni on nyt ratifioinut 
Marrakeshin sopimuksen, ja se astuu 

voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa vuoden 
2019 alusta. EU:n päätöksen myötä sopimus 
velvoittaa Suomeakin.

Marrakeshin sopimus on vuonna 2016 
voimaan tullut kansainvälinen sopimus, joka 
pyrkii avaamaan kansalliset lukemisesteisil
le laaditut kirjastokokoelmat myös muiden 
sopimuksen ratifioineiden maiden lukemis
esteisille kansalaisille.

Euroopan Sokeain Unionin EBU:n puheen
johtaja Wolfgang Angermann huomauttaa 
EBU:n tiedotteessa, että Marrakeshin sopi
mus ei mahdollista vain kulttuuriaineiston 
parempaa saatavuutta, vaan miljoonille 
ihmisille avautuu sopimuksen ratifioinnin 
myötä myös paremmat mahdollisuudet 
opiskeluun ja parempaan työllistymiseen.

Vammaisten oikeuksien turvaksi

Käytännössä Marrakeshin sopimuksessa on 
kyse tekijänoikeuksien rajoituksista vam
maisten tiedonsaantioikeuksien turvaami
seksi. Nykyäänkin esimerkiksi Suomessa 

Celia saa valmistaa julkaistuista kirjoista saa
vutettavia kopioita näkövammaisia ja mui
ta lukemisesteisiä varten varsin vapaasti 
ja usein myös joutumatta maksamaan te
kijänoikeuskorvauksia. Tämä lisää merkit
tävästi näkövammaisten saatavilla olevien 
julkaisujen määrää.

Celian julkaisuja saavat kuitenkin käyttää 
vain Suomessa asuvat. Kun Marrakeshin so
pimus on astunut voimaan, niin Celialla kuin 
muiden maiden vastaavilla toimijoilla on 
nykyistä paremmat mahdollisuudet tarjota 
aineistojaan myös muiden maiden lukemis
esteisille. Pakolliseksi aineistojen jakaminen 
ei sopimuksen myötä kuitenkaan tule.

Latinalainen Amerikka odottaa

Marrakeshin sopimuksen on nyt ratifioinut 
EU mukaan luettuna runsaat 40 valtiota. 
Joukkoon liittyi vastikään myös Yhdysvallat. 
Koska Brexit ei ole vielä vuodenvaihteeseen 
mennessä astunut voimaan, sopimus tulee 
sitomaan myös IsoaBritanniaa.

Sopimuksesta hyötyvät etenkin Latinalai
sen Amerikan maat, joille nyt saattaa avau
tua pääsy Espanjan ja Portugalin laajoihin 
kirjastokokoelmiin. 

– Latinalaisessa Amerikassa sopimus on 
jo laajasti ratifioitu ja siellä on rakennettu 
kansainväliseen aineistonvaihtoon sopivat 
kirjastojärjestelmät, sanoo Näkövammaisten 
liiton kansainvälisten asioiden koordinaatto
ri Sonja Ronkainen.

Ronkaisen mukaan myös Afrikassa hyödy
täisiin sopimuksesta suuresti. Monet Afrikan 
maat eivät kuitenkaan ole vielä ratifioineet 
sopimusta ja monilta niistä puuttuvat riittä
vät tietoliikenne ja kirjastojärjestelmät.

Suomalaisille merkittävintä on, että sopi
muksen myötä oikeus aineistojen saavutet
tavien kopioiden tekemiseen laajenee, eikä 
esimerkiksi yliopistojen tarvitse teetättää 
kaikkien oppikirjojen saavutettavia äänikir
javersioita juuri Celialla.      

Marrakeshin 
sopimus  
voimaan EU:ssa
Sopimuksen odotetaan paran-
tavan etenkin kolmannen 
maailman näkö vammaisten 
opiskelu- ja ammatillisia 
mahdollisuuksia.

T E K S T I  Aatu Komsi

EU:lta asetus ja direktiivi

• Marrakeshin sopimus astuu voimaan 
koko EU:n alueella 1.1.2019.

• Teknisesti EU:n päätös koostuu direk
tiivistä, joka jäsenvaltioiden on pitänyt 
sisällyttää omaan lainsäädäntöönsä 
11.10.2018 mennessä, sekä asetukses
ta, joka 1.1.2019 alkaen avaa sopimuk
seen sisältyvän aineistonvaihdon EU:n 
ja muiden allekirjoittajatahojen välille.

• Suomi ei liene ehtinyt tehdä omia la
kimuutoksiaan annettuun aikarajaan 
mennessä.

• Monissa sopimuksen piiriin kuuluvissa 
maissa kaikki lukemisesteisille tehdyt 
saavutettavat kopiot on vapautettu 
tekijänoikeuskorvauksista. Suomessa 
Celia joutuu maksamaan korvauksia 
Daisylevyistä sekä niistä digitaalisis
ta sisällöistä, joissa tiedosto voi jäädä 
pysyvästi lukijan haltuun. Lakiesityk
sen mukaan tätä tullaan soveltamaan 
myös Marrakeshin sopimuksen kautta 
ulkomaille jaettavaan aineistoon.

Marrakeshin sopimuksesta kirjoitettiin 
Näkövammaisten Airuessa viimeksi 
numerossa 12/2017.

Kuljetuspalvelun 
omavastuun 
määrässä on otettava 
huomioon myös 
julkisen liikenteen 
kausiliput.
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In memoriam

K alle, rakas ystävä. Mitä sellaista osaisin 
sinusta sanoa, mitä muut eivät jo olisi 

moneen kertaan todenneet? 
Tutustuin sinuun vuonna 1994. Siitä läh

tien tiemme kulkivat rinta rinnan. Meistä tuli 
työtoverit. Työtoveruuden myötä välillemme 
kehittyi myös syvä ystävyys. Vaikka tiemme 
työtehtävien osalta erkanivatkin, järjestötoi
minta ja vankkumaton ystävyys säilyivät.  

Ystävänä ja työtoverina olit kannustava ja 
huumorintajuinen. Kun sinusta tuntui, että 
rohkeuteni rakoili, kutsuit paikalle kuvit
teellisen tarjoilijan ja tilasit lämmitettyä Aku 
Ankka limonadia. Tuolloin tiesin, että löpe
ryyteni harmitti sinua.

Vaikka olit kannustava, kanssasi ei ollut 
helppoa olla eri mieltä. Oma eriävä mielipide 
oli pystyttävä aina perustelemaan hyvin. 

Olit koko elämäsi tinkimätön ihmisoikeus
taistelija, periksi antamaton vammaispolii
tikko, mutta ennen muuta suurisydäminen 
ihminen. Sydämessäsi oli tilaa kaikille vam
maisille ihmisille, joille olit esikuva ja tasaver
tainen kanssakulkija. Sinua oli helppo lähes
tyä ja sinä itse lähestyit muita. Vammaisten 
ihmisten lisäksi sydämessäsi oli suuri huone 
muillekin heikossa asemassa oleville ihmisil
le, kuten pakolaisille. Puolustit aina ihmisar
voa ja oikeutta ihmisarvoiseen elämään. 

Koska kaikkien maailman vammaisten ih
misten ihmisoikeuksien vahvistaminen oli 
sinun elämääsi ohjannut missio, perustit Abi
lissäätiön. Ehtymättömällä idearikkaudellasi 
ja sitkeydelläsi teit säätiöstä maailmanlaajui

Kalle Könkkölä antoi voimaa 
koko vammaisliikkeelle

sesti arvostetun ja tunnetun kehitysyhteis
työtoimijan. Olit odotettu ja rakastettu vie
ras, joka puolella maailmaa.

Kun vierailit kehitysmaiden syrjäisissä 
kolkissa, voimaa saivat niin yksittäiset vam
maiset ihmiset kuin kehitysmaiden orasta
va vammaisliikekin. Vahvistit esimerkilläsi 
ruohonjuuritason toimijoita ja voimaannutit 
vammaisia ihmisiä nousemaan itse oman 
elämänsä subjekteiksi.

Ansiostasi monet kehitysmaiden vammai
set oivalsivat oman ihmisarvonsa. Veit hei
dän keskuuteensa ajattelutavan: Ei mitään 
meistä ilman meitä! Se toimi myös perusta
masi ja luotsaamasi Kynnys ry:n johtavana 
ideologiana.

Täällä kotimaassa jaksoit muistuttaa ker
ta toisensa jälkeen päättäjiä vammaisten 
ihmisten oikeudesta elää muiden ihmisten 
keskuudessa, ilman syrjintää, erityiskouluihin 
sijoittamista tai laitoksiin sulkemista.  

Invawc:eet olivat sinulle henkilökohtai
nen haaste. Jouduit kerta toisensa jälkeen 

jankuttamaan vessaan pääsemisen tärkey
destä. Esteettömien sisäänkäyntien puut
teesta olit valmis reklamoimaan aina. Huutia 
saivat niin rakennustoimi, joukkoliikenne, 
kuin ympäristösuunnittelukin. Usein kuulin 
sinun aloittavan kokouksissa puheenvuorosi 
sanomalla: ”Minua sapettaa…”.

Et missään tilanteessa kainostellut tuoda 
esiin näkemyksiäsi tai pelännyt epäsuo
sioon joutumista. Vahvana ihmisenä sinua 
arvostettiin mutta samalla myös hiukan va
rottiin. Turhasta et koskaan marissut, joten 
sanomaasi kuunneltiin ja kritiikistäsi otettiin 
opiksi. Kiitosta osasit myös antaa silloin, kun 
sen aika oli.

Aivan viimeisinä vuosinasi elämääsi astui 
pieni toyvillakoira Dooris. Silloin näytit ko
ko maailmalle pehmeän puolesi. Dooris oli 

Kalle Könkkölä (oik.) matkusti Abilis-säätiön Marjo Heinosen 
ja Kynnyksen Tuomas Tuuren kanssa opintomatkalle Yhdys-
valtoihin syksyllä 2013. Empire State Buildingissa otettu kuva 
on Näkövammaisten Airuen numerosta 21/2013.

mukanasi lähes kaikkialla.  Se vieraili kanssasi 
eduskunnassa, ministeriöissä ja vammaisjär
jestöissä. Kiltisti se nukkui sylissäsi, kun istuit 
kokouksissa ja väänsit peistä vammaisten 
ihmisten oikeuksista. Dooriksella oli paljon 
ystäviä ja se jäi hyviin käsiin rakastetuksi per
heenjäseneksi. 

Et koskaan halunnut hukata aikaasi pitki
en jaarittelujen kuuntelemiseen, joten mi
nunkin on syytä lopettaa muisteloni tähän. 
Muistosi kuitenkin elää ikuisesti ja kunnioi
tukseni ja ikäväni sinua kohtaan on suuri.   

Sari Loijas

Kirjoittaja on Näkövammaisten liiton puheen-
johtaja

Ansiostasi monet 
kehitysmaiden 
vammaiset oivalsivat 
oman ihmisarvonsa.
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Monet näkövammaiset käyvät perus
koulun yleisen oppimäärän mukaan. 

On kuitenkin myös heitä, jotka siirretään 
yleisestä yksilölliseen joko kokonaan tai 
osittain. Vaikka kummassakin tapauksessa 
yksilöllistäminen tehdään erittäin paina
vin perustein, se voi vaikuttaa nuoren jat
koopiskelumahdollisuuksiin.

Keskosena syntyminen toi elämääni niin 
näkövamman kuin laajat oppimisvaikeudet. 
Koska en ensimmäisen luokan syksyllä pär
jännyt kolmessa aineessa yleisten tavoittei
den mukaan – huolimatta siitä, että minut 
oli sijoitettu pienryhmään – oppimääräni 
yksilöllistettiin yhdeksännen luokan lop
puun asti. Missään vaiheessa henkilökunnan 
kanssa ei tullut puheeksi yksilöllisestä oppi
määrästä luopuminen tai tukitoimet, joilla 
minua autettaisiin oppimaan yleisen oppi
määrän asioita. 

Yläasteella minut vapautettiin ruotsista, 
sillä englanti oli minulle jo hankalaa ja ma
tematiikassa opiskelin 1.–5. luokan kirjoista, 
joiden sisältö tuotti minulle vaikeuksia. Siksi 
en matematiikassa edennyt luokkaasteit
tain kirjoihin, joiden tehtävien arveltiin ole
van minulle liian haastavia.

Vuonna 2005 minulla huomattiin oikean 
silmäni verkkokalvon irtoaminen. Ensim
mäinen leikkaus epäonnistui, mutta toinen 
onnistui. Näköni on siitä asti heikentynyt vä
hitellen. Olin sekä osan kevättä että syksyä 
usean viikon poissa koulusta, jolloin opiskel
tavat asiat jäivät minulta väliin.

Oppitunneilla keskittyminen oli hankalaa, 
koska en pystynyt enää sulkemaan ympä
ristön ääniä visuaalisesti ulkopuolelle. Myös 

koulussa opeteltavien asioiden lisäksi ope
teltavanani oli pistekirjoituksen lukeminen ja 
kirjoittaminen ja kymmensormijärjestelmän 
hallinta yläasteelle anottavaa tietokonetta 
varten. Koetin sopeutua siihen, etten näön
varaisesti pystyisi enää tekemään asioita, mi
kä oli henkisesti raskasta. En saanut koulusta 
minkäänlaista keskustelutukea kuraattorilta, 
terveydenhoitajalta tai opettajalta. 

Vaikka opettelin saamani tietokoneen 
käyttöä, jouduin opiskelemaan suurenne
tuista monisteista koulussa luku kiven ja 
kotona lukutelevision avulla. Joissain oppi
aineissa käytin pistekonetta ja pisteoppi
kirjoja. Henkilökunta oli sitä mieltä, että 
minun on tehtävä asiat samalla tavalla kuin 
muidenkin oppilaiden. Vaihdettuani kou
lua, näkövammani otettiin huomioon. Aloin 
käyttää aktiivisesti mm. Luetus, piste ja 
CDoppikirjoja, kohokarttoja.

Peruskoulun jälkeen olin vuoden näkö
vammaisten koulun kymmenennellä luokal
la. Opiskelin englannin lisäksi ruotsia enkä 
sekoittanut sitä englantiin. Matematiikassa 
kokeiltiin yleisen oppimäärän laskuja, ja jot
kin tehtävät onnistuivat hyvin, mutta jotkin 
eivät. Lopulta pidettiin tärkeämpänä keskit

tyä minulle vaikeisiin asioihin, kuten kellon
aikoihin ja jako ja kertolaskuihin. 

Jatkoin Arlan valmentavalle linjalle kol
meksi vuodeksi. Minulle oli vakuutettu, ettei 
yksilöllistetty oppimäärä vaikuta ammatti
linjoille pääsemiseen, mutta toisin kävi: mer
konomikoulutuksessa esteeksi nousi heikko 
matematiikka, artesaanikoulutuksessa sen 
lisäksi heikko hienomotoriikka ja keskit
tymisvaikeus. Toimitilahuoltajista tuli vain 
lappu: "Ei sokeuden vuoksi voi tehdä tätä 
työtä." Kokeilin viimeisenä vuonna myös lu
kioopiskelua, mutta sain tietää, ettei minua 
olisi edes saanut ottaa kouluun yksilöllistet
tyjen aineiden vuoksi. 

Valmistuttuani Arlasta muutin omilleni ja 
koetin miettiä minulle sopivaa ammattia. 
Tiedustelin Kiipulan erityisammattikoulusta, 
voisiko näkövammainen opiskella lasten ja 
nuorten erityisohjaajaksi ja kerroin tilantee
ni, jolloin minulle vastattiin, ettei ammatti
koulu yksilöllistä. Tilanteet voisivat olla liian 
haastavia ja nopeasti vaihtuvia. Myös perus
tutkintoihin minua ei voitaisi ottaa, koska en 
ollut peruskoulun päättänyt nuori. 

Hakeuduin Lahden kansanopiston verkko
peruskouluun saadakseni yleistä oppimää
rää vastaavan todistuksen. Pärjäsin hyvin ja 
sain tehdä itselleni sopivalla tavalla tehtävät, 
kuten lähettää äänitiedostot ja asiakirjat 
sähköpostilla. Koulu kuitenkin lopetettiin, 
joten sain vain ensimmäiset osat äidinkielen 
ja ruotsin kurssikokonaisuuksista käytyä. Ar
vosanani olivat kuitenkin kahdeksasta kym
meneen. En voinut hakea lähiopetukseen, 
koska olin jo suorittanut peruskoulun. Koe
tin hakea myös Lahden yhteiskoulun perus
kouluun, mutta ikäni takia minua ei otettu. 

Myöhemmin huomasin, että opiskelijoita 
otettaisiin ja kaikkia oppiaineita voisi käydä 
aikuispuolella. Jälleen minut torjuttiin ja ke
hotettiin menemään kuntouttavaan työtoi
mintaan.

Olen ollut tilanteeni kanssa todella yksin, 

sillä tästä ei ole kukaan varsinaisesti ottanut 
vastuuta. Erilaisten oppijoiden liitto ohja
si minut Näkövammaisten liiton puheille. 
Siellä työelämäpalvelussa sain apua, mutta 
Lahdessa olevat järjestöt eivät voineet aut
taa, koska heidän palvelunsa koskivat vain 
lahtelaisia eivätkä hollolalaisia. Hain asiak
kaaksi myös Lahden TEpalveluihin, mutta 
ammatinvalinnan psykologi ei osannut aut
taa vammaiskokemattomuuden vuoksi. 

Kelan pyynnöstä kävin neuropsykolo
gisissa testeissä, jotta nähtäisiin olisinko 
työkykyinen. Hain ja pääsin ammatilliseen 
kuntoutukseen. Koen, että minulle sopivia 
ammatteja olisivat nuorisoohjaaja, sosiono
mi tai toimittaja. Ensimmäiset luonteeni ja 
jälkimmäinen taitavan kirjallisen ilmaisun 
vuoksi. Joihinkin näistä ammateista päästäk
seni tarvitsen vahvan tukiverkoston. Tavoit
teeni on kouluttautua, hankkia työkokemus
ta ja päästä lopulta palkallisiin töihin. 

Toiveenani on, ettei haastavissa tilanteissa 
olevia näkövammaisia nähtäisi vain massa
na, vaan jokaisen tilanne ja siihen vaaditta
vat toimet käsiteltäisiin yksilöllisesti, analyyt
tisesti ja laajaalaisesti. Näkövamma on vain 
vamma, ja oppimisvaikeudet ovat vaikeuk
sia, jotka pystytään myös voittamaan. Hyvä 
tukitoimi olisi yhteistyö erilaisten vammais
osaavien järjestöjen ja eri palveluntarjoajien 
kesken.        

Seidi Parviainen

Yleisönosasto

Yleisönosasto on lukijoiden 
puheenvuorojen ja keskustelun 
paikka. Lähetä viestisi osoitteeseen 
airut@nkl.fi. 

Yksilöllistetty oppimäärä 
vaikuttaa jatko-opintoihin

Minua ei edes olisi 
saanut ottaa lukioon 
yksilöllistettyjen 
opintojeni vuoksi. 
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Kokoukset

Etelä-Kymen Näkö vam-
maisten syyskokous 22.11.

EteläKymen Näkövammaiset 
ry:n sääntömääräinen syys
kokous pidetään to 22.11.2018 
klo 14 toimintakeskuksella 
(Kymenlaaksonkatu 10, 48100 
Kotka).

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Jäsen voi antaa valtakirjan 
valtuutetulleen henkilölle, 
jolla voi olla enintään yksi val
takirja. Sanamuodon voi tar
kistaa toimistolta. Tarvittaes
sa kokousmateriaalin saa pis
tekirjoituksena, pyydettävä 
1.11. mennessä.

Kainuun Näkövammaisten 
syyskokous 23.11.

Kainuun Näkövammaisten 
sääntömääräinen syyskoko
us perjantaina 23.11.2018 klo 
10.30 alkaen Kuhmon seura
kuntakeskuksessa (Kirkkotie 
6–8, 88900 Kuhmo).

Kokouksessa käsitellään yh
distyksen sääntöjen syysko
koukselle määräämät asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kanta-Hämeen Näkö vam-
maisten syyskokous 22.11.

KantaHämeen Näkövam
maiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään to 
22.11.2018 klo 17.30 Näkö
vammaisten toimintakeskuk
sessa (Brahenkatu 21, 13130 
Hämeenlinna).

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat. Kahvitarjoi
lu klo 17.

Tervetuloa! Hallitus

Keski-Suomen Näkövam-
maisten syyskokous 24.11.

KeskiSuomen Näkövammai
set ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Jyväs
kylän kristillisellä opistolla 
(Sulkulantie 28, 40520 Jyväs
kylä) la 24.11.2018 klo 13.30 
alkaen. Kokouksessa käsitel
lään yhdistyksen sääntöjen 

10. § syyskokoukselle mää
räämät asiat. Ennen kokous
ta on hallituksen kyselytunti 
klo 12.45.

Tarkemmat tiedot jäsentie
dotteessa ja äänilehti Sentte
rissä. Tervetuloa!

KSN ry/ Hallitus

Pohjanmaan Näkövam-
maisten syyskokous 22.11.

Pohjanmaan Näkövammaiset 
ry:n sääntömääräinen syys
kokous pidetään to 22.11.2018 
klo 12 Vaasassa, Folkhälsanin 
talossa (Raastuvankatu 25, 
65100 Vaasa). Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sään
töjen syyskokoukselle mää
räämät asiat.

Ennen kokousta klo 11 on 
kahvitarjoilu. Ilmoittautumi
set ke 7.11. mennessä kahvi
tarjoilua varten toimistolle 
puh. 045 612 5122 tai spostit
se jasenasiat@pohjanmaan
nakovammaiset.fi. Muista 
mainita erityisruokavalio.

Tervetuloa! Hallitus

Pohjois-Karjalan Näkövam-
maisten syyskokous 23.11.

PohjoisKarjalan Näkövam
maiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään pe 
23.11.2018 klo 12 alkaen Ho
telli Kiteenhovissa (Hovin
tie 2, 82500 Kitee).

Kokouksessa käsitellään yh

Saavutettavan verkko
lehtemme löydät osoit
teesta airutlehti.fi. Pai
netun Näkövammaisten 
Airuen ilmoitukset jul
kaistaan lähtökohtaisesti 
myös verkkolehdessä.

Verkkolehdessä ilmoi
tukset julkaistaan jo 
muu taman päivän sisällä 
niiden lähettämisestä.

Ohjeet ilmoitusaineis
ton lähettämiseen löydät 
sivulta 27.

Ak tivisti

Parahin avustajani
Jotta yhteistyömme sujuisi mutkatto

mammin, toivoisin sinun ottavan huo
mioon pari toivettani.

1. Toivon ettet poistuisi paikalta, kun pu
hun sinulle. Avustajan vastaus: Jos en ole 
vieressäsi, en ollut siinä aikaisemminkaan. 
Jos olen poissa, olen suorittamassa minulle 
antamaasi tehtävää. 

2. Kun siirrät tavaran paikkaa, voisitko ker
toa, minne laitat tavaran. Vastaus: Kerron ai
na, mihin tavaran laitan. Yleensä et kuuntele.

3. Toivon, että kuvailisit vivahteikkaammin 
ja monipuolisemmin. Vastaus: Yritä keskit
tyä, kun kuvailen. Jos et hahmota, älä irvis
tele. Mielikuvitukseni ei lennä, kun pelkään. 

4. Jos minulla on jokin sovittu meno, voi
sitko muistuttaa siitä. Eilen unohtui ham
maslääkäri. Vastaus: En voi ottaa 100 % vas
tuuta arjestasi. En ole aina paikalla enkä ole 
managerisi tai huoltajasi. 

5. Hampaaseeni on tullut reikä, ja painoni 
on noussut. Voisitko ostaa vähemmän so
kerista syötävää. Vastaus: Pyydät ostamaan 
herkkuja. Jos en osta, kiukuttelet. 

6. Jos ostat karkkipussin meille puoliksi, 
voisitko antaa puolet karkeista minulle. Voit
ko olla syömättä parhaita karkkeja. Vastaus: 
Kätesi on pussilla koko ajan. Vaikka sinulla 
on vamma, sinun ei kuulu saada enemmän. 

7. Koska en näe mitä teet, on välillä vaikea 
luottaa, että asiat tulevat oikein tehdyiksi. 
Älä avustuskiusaa! Vastaus: Usein on vaikea 
toimia, koska olet harhaisuuteen saakka pik
kutarkka ja kuvittelet pystyväsi tekemään 
paremmin, vaikket pystyisi ollenkaan. 

8. Kun etsin jotain, voisitko olla huutamat
ta kauhusta. Vastaus: Pahoittelut. Säikäh
täminen on spontaani reaktio, kun kauhu
kätesi lähestyy särkyvää esinettä ja syntyy 
vaaratilanne. 

9. Haluaisin toimia ekologisesti ja kulkea 
asunnossani ilman valoja. Vastaus: Olet 
enemmän saita kuin ekologinen. Sähkölas
kusi on minimaalinen. Tulisi kalliimmaksi, jos 
minä kulkisin pimeässä. 

10. Pelaaminen on hyväksi mielenvirkey
delle. Toivon sinun avustavan enemmän 
pelaamisessa. Vastaus: Olet hävinnyt jo tar
peeksi nettipokerissa, ja sain pelisivuilta ko
neelleni viruksen.

11. Olisi joskus mukava viettää iltaa yhdes
sä pitkän kaavan mukaan. Vastaus: En uskal
la. Heilut kuin heinämies ja puhut kummalli
sia selvin päinkin. 

12. Voisitko vastata puhelimeen. Vastaus: 
Parahin avustettava. Pahoittelen, etten ole 
enää vastannut soittoihisi, ja tietenkin siihen 
on syynsä. Olet 60vuotias, 40 vuotta minua 
vanhempi. En kykene venymään äidiksesi, 
orjaksesi ja tyttöystäväksesi. Toivon, että 
löydät pian uuden avustajan.     

Olli Lehtisen mielestä kaikkien ammattitaito ei 
riitä avustettavana olemiseen.
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distyksen sääntöjen syysko
koukselle määräämät asiat ja 
valitaan Näkövammaisten 
liitto ry:n valtuustoon valtuu
tettu eronnen tilalle lopulle 
valtuustokaudelle.

Tervetuloa! Hallitus

Pohjois-Kymen Näkövam-
maisten syyskokous 21.11.

PohjoisKymen Näkövammai
set ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään ke 
21.11.2018 klo 13.00 Kouvolas
sa (Salpausselänkatu 30, 
käynti sisäpihan puolelta). 
Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Tampereen seudun 
Näkövammaisten 
syyskokous 24.11.

Tampereen seudun Näkö
vammaiset ry:n sääntömää
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 24.11.2018 klo 12 
alkaen Loma ja kurssikeskus 
Koivupuistossa (Petäjäntie 
137, Ylöjärvi).

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen 10 §:ssä määrätyt 
asiat. Kokous hyväksyy vuo
den 2019 toimintasuunnitel
man ja talousarvion, yhdis
tyksen puheenjohtajan vuo
siksi 2019–2020 sekä neljä 
hallituksen varsinaista jäsen
tä vuosille 2019–2020 ero

vuoroisten tilalle. 
Kokousmateriaalin voi tila

ta toimistosta (tampere@ts
nv.fi, puh. 050 520 5075) 12.11. 
alkaen. Ennen kokousta on 
ruokailu klo 11.

Jäsenten kokousmatkat 
korvataan yhteiskuljetuksina 
edullisinta matkustustapaa 
käyttäen. Yhteiskuljetuksen 
pysäkit: Hämeenlinnan Wet
terhoff klo 8.45, Parolantie 
klo 8.50, Iittala pikavuoropy
säkki klo 9.05, Toijalan ABC 
huoltoasema klo 9.20, Valkea
kosken linjaautoasema klo 
9.45 ja Tampereen Vanha 
kirkko klo 10.20. Paluukulje
tus samaa reittiä.

Tervetuloa! Hallitus

Varsinais-Suomen Näkö-
vam   maisten syyskokous 
21.11.

VarsinaisSuomen Näkövam
maiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään ke 
21.11.2018 klo 17 alkaen alue
toimintakeskuksessa (Länti
nen Pitkäkatu 37, Turku). Kah
vitarjoilu klo 16.30 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat.

Tervetuloa! VSN ry hallitus

Kurssit,  leirit

Ilmaisutaidon kurssi 
näkövammaisille 2.–14.11.

Kurssilla tutustutaan ilmaisu
harjoituksiin sekä improvi
saatioon matalan kynnyksen 
periaatteella. Mitään pohja
tietoa alalta ei tarvita, kiin
nostus aiheeseen on loistava 
syy lähteä mukaan.

Paikkana Alavuden Kulttuu
rikeskus (Järviluomantie 3, 
63300 Alavus). Kurssipäivät: 
pe 2.11., pe 9.11. ja ke 14.11 klo 
16–20. Ohjaajana teatteri ja 
tanssiohjaaja Tuula Hanka
niemi. Hinta 40 e/hl, matka
kulut koko kurssin ajalta kor
vataan 20 e omavastuun yli 
takautuvasti.

Kurssille otetaan max 10 
osallistujaa. Sitovat ilmoittau
tumiset ke 24.10. klo 14 men
nessä puh. 045 612 5122 tai 
spostitse: jasenasiat@pohjan
maannakovammaiset.fi.

Järj. Pohjanmaan Näkövam
maiset ry ja Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry.

Käsikellokurssi Onnelassa 
24.–25.11.

Majatalo Onnelassa tutustu
taan käsikellojen historiaan ja 
opitaan soittamaan käsi ja 
chimeskelloja viikonloppu
na 24.–25.11.

Kurssilla opetellaan myös 
erilaisia soittotapoja ja soiton 
ergonomiaa. Opettajana on 
diplomiurkuri, MuM Seppo 
Kirkinen, joka johti pitkään 
Käsikellokuoro Dolcea mutta 
toimii nykyisin kirkkomusiikin 

mea. Osanottomaksu 65 e si
sältää ohjelman, ruokailut, 
matkat ja majoituksen. Peli
varusteet saat meiltä lainak
si.

 Ilmoittaudu 28.10. mennes
sä sivuilta www.nkl.fi/nuoret 
löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoa: nuorisotoimen 
suunnittelija Teemu Ruoho
nen, puh. 050 596 5022,  
teemu.ruohonen@nkl.fi. 

Tervetuloa mukaan!

Tapahtumat

White Noise – yhteisö tai-
de teos 15.–20.10.

Oletko osa valkoista kohinaa? 
Yhteisöllinen tilataideteos 
White Noise on esillä 15.–
20.10. Laiturissa Kampissa 
(Narinkka 2, Helsinki). Van
hoista ja käytöstä poistetuis
ta valkoisista kepeistä synty
nyt yhteisöteos kutsuu eri 
aistialueita virittelevään tai
dekokemukseen.

Teoksen suun nittelusta on 
vastannut Maarit Hedmanin, 
Sari Kekkosen, Piia Rossin ja 
Erja Tulasalon taiteilijaryhmä. 
Teoksen julkistaminen tapah
tuu Laiturissa valkoisen kepin 
päivänä 15.10. klo 12. Laituri 
on avoinna ma–ke klo 10–16, 
to klo 10–19 ja pe–la klo 12–
16.

Yhteistyökumppanit: HUN   
/ Ura käsillä ja Näkövammais
ten Kulttuuripalvelu ry.

Näkövammaisten Kristil li-
nen yhdistys 21. ja 23.10.

Näkövammaisten Kristillinen 
yhdistys kokoontuu su 21.10. 
klo 14.30 KeskiSuomen Nä
kövammaisten toimintakes
kuksella (Eeronkatu 7, Jyväs
kylä), jossa Jorma Vilkko ker
too syyskuussa tekemästään 
vaelluksesta Santiago de 
Compostelaan. Kahvitarjoi
lun vuoksi ilmoittautumiset 
miel. 14.10. mennessä Tarja 
Varjoselle (puh. 050 574 8228) 
tai Jorma Vilkolle (jorma.vilk
ko@gmail.com).

Ti 23.10. osallistutaan päivä
seuroihin klo 12 Saalemissa 
(Näkinkuja 3, Helsinki). Yhdis
tyksen puheenvuoro ja Sari 
Karjalainen, laulu ja seura
kunnan ohjelmaa. Kahvitar
joilu. Tervetuloa!

Kirjailijavieraana Rosa 
Liksom 30.10.

Markus Jalonen haastattelee 
kirjailija Rosa Liksomia ti 
30.10. klo 17.30–19.30 Ii
riskeskuksen Outatilassa. 
Vierailu nettiradioidaan. 

Rosa Liksom (Anni Ylävaa
ra, s. 1958) astui julkisuuteen 
vuonna 1985 Yhden yön py
säkit novellikokoelmalla. Sit
temmin hänet on palkittu 
mm. Finlandiapalkinnolla ja 
Pro Finlandia mitalilla. Rosa 
Liksomin tuorein teos on 
vuonna 2017 ilmestynyt 

lehtorina ja ainejohtajana Tai
deyliopiston SibeliusAkate
mian Kuopion kampuksella.

Opetusta on la klo 10–17.30 
ja su klo 9–16. Kurssin hinta 
on Kulttuuripalvelun jäsenel
le 98 e, muille 128 e. Hinta si
sältää opetuksen sekä lou
naan ja kahvin kurssipäivinä. 
Lisäksi majoitus Majatalo On
nelassa maksaa 98 e (1 hh) / 
65 e (2 hh). Majoitushinta si
sältää aamiaisen.

Kurssi toteutuu, jos sille il
moittautuu vähintään kuusi 
osallistujaa. Ilmoittaudu 
23.10. mennessä spostitse 
osoitteeseen osallistun@kult
tuuripalvelu.fi tai kulttuurisih
teerille puh. 040 964 9288. 

järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ry ja Opintokes
kus Sivis

Kutsu nuorten sokko-
pingisleirille 1.–2.12.

NKL:n nuorisotoimi ja Suo
men Vammaisurheilu ja lii
kunta järjestävät 1.–2.12. sok
kopingisteemaisen nuorten
leirin Iiriskeskuksessa Helsin
gissä. Leirillä opetellaan tek
niikkaa, tehdään erilaisia har
joitteita ja pelataan itse lajia.
Niin ensikertalaiset kuin ko
keneemmatkin pallonlyöjät 
varmasti nauttivat viikonlo
pusta ja oppivat jotain uutta. 

Leiri on tarkoitettu kaikille 
12–30vuotiaille näkövam
maisille nuorille ympäri Suo
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Everstinna. Hänen tuotanton
sa keskeisiä teemoja ovat nai
nen, vallankäyttö ja seksuaa
lisuus. Muun muassa väkival
ta ja ahdistus ovat teoksissa 
toistuvia aiheita. 

Tilaisuus on Näkövammais
ten Kirjastoyhdistyksen jäse
nille ilmainen, muille 5 e. 
Osallistumismaksu sisältää 
kahvitarjoilun. Ilmoittaudu 
ma 29.10. mennessä sähkö
postitse osoitteeseen osallis
tun@kulttuuripalvelu.fi 

Järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ry ja Näkövam
maisten Kirjastoyhdistys ry

Lukupiiri pimeässä 6.11.

Lukupiirin aiheena Lars Saa
bye Christensenin Malli. Lu
kupiiri pidetään ti 6.11. klo 
17.30–19 Iiriskeskuksen Pimé 
Caféssa (Marjaniementie 74, 
Helsinki). EijaLiisa Markkula 
alustaa keskustelua.

Malli (Modellen 2005) on 
syvän moraalinen kertomus 
sokeutuvasta kuvataiteilijas
ta, joka tekee sopimuksen 
paholaisen kanssa. Kirjailija 
Christensen (s.1953) on Nor
jan arvostetuimpia nykykir
jailijoita. Hänen Velipuo
liteoksensa sai Pohjoismai
den neuvoston kirjallisuus
palkinnon 2002 ja siitä on 
tehty elokuva.

Osallistumismaksu 5 e sisäl
tää pienen tarjoilun. Ilmoit
taudu lukupiiriin 5.11. men

nessä spostitse osoitteeseen 
osallistun@kulttuuripalvelu.fi 
tai puhelimitse kulttuurisih
teeri Tanja Rantalaiselle puh. 
040 964 9288.

Järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ry

Näkemisen, kuulemisen ja 
lukemisen messut 14.11.

Tänä syksynä sokeiden viikol
la on Mikkelissä mahdollisuus 
tutustua todella kattavaan 
valikoimaan näkemisen, kuu
lemisen ja lukemisen apuvä
lineitä. Näkemisen, kuulemi
sen ja lukemisen messut pi
detään 14.11. klo 10–18 Mik
kelin pääkirjaston Mikkelisa
lissa (2. krs). Esteetön pääsy.

Esillä ja kokeiltavina mm. 
helppokäyttöisiä puhelimia, 
uusimpia kirjojen ja lehtien 
lukulaitteita, kuulon apuväli
neitä, turvalaitteita sekä 
muuta hyvinvointiteknolo
giaa.

Tervetuloa tutustumaan! 
Järjestäjänä EteläSavon 
Näkö vammaiset ry

Vuoden äänikirjan 
julkistaminen 15.11.

Tervetuloa Vuoden äänikirja 
2018 palkinnon julkistamis
tilaisuuteen to 15.11. klo 17–
19 Iiriskeskukseen (Brail
lesali, Marjaniementie 74, 
Itäkeskus Helsinki).

Äänikirjaraati jakaa toimi
kautensa päättyessä äänikir
japalkinnon. Tarkoituksena 
on korostaa laadukkaan ää
nikirjan merkitystä näkövam
maisille ja muille lukemises
teisille.

Lämpimästi tervetuloa!

Rauni Westerholmin 
muistokonsertti 17.11.

Rauni Westerholm muiste
taan Lauluyhtye Sävel
kolmosista, Sokeain nais
kuorosta ja erilaisista säestys
tehtävistä. Suuri yleisö tuntee 
hänet 1960luvun alun tan
goista ja valsseista, joita hän 
sävelsi ja sanoitti nimellä 
Rauni Autio. Tunnetuin näis
tä on tango Humiko.

Tervetuloa muistokonsert
tiin la 17.11. klo 15 Iiriskeskuk
sen Braillesaliin (Marjanie
mentie 74, Helsinki) kuule
maan tuttu Humiko sekä 
monta harvinaista kappalet
ta Raunin tuotannosta. Esit
täjinä on joukko sekakuoro 
Kontrapunktin ja Näkövam
maisteatterin jäseniä vuosien 
varrelta. Laulujen lomassa 
kuullaan muisteluksia Raunin 
värikkäästä elämästä.

Konsertti kestää korkein
taan puolitoista tuntia. Liput 
12/10 e. Lippuja saa ovelta tai 
varaamalla sähköpostitse 
osoitteella osallistun@kult
tuuripalvelu.fi tai kulttuurisih
teeriltä puh. 040 964 9288.

Aineiston aikataulu 

Airut 11/2018 ilmestyy 
15.11.2018. Ilmoituk-
set viim. 26.10.2018.

Kat so  loppuvuoden 
aikataulut mediakor-
tistamme osoitteesta  
airutlehti.fi. Ilmoitukset 
jätettävä ilmoitettuna 
päivänä klo 15.45 men-
nessä verkkolomakkeella 
osoitteessa airutlehti.
fi/ilmoitukset tai säh-
köpostitse airut@nkl.fi.

Jokainen ilmoitus jul-
kaistaan myös Airuen 
verkkolehdessä ,  e l -
lei i lmoit taja ole si-
tä erikseen kieltänyt .
Toimituksella on oikeus muo-
kata lehden aineistoja ja käyt-
t ä ä  l ehden ju t tu j a  w w w-s i -
vu i l l a an .  To imi tus e i  v a s t a a 
tilaamatta jätetyn aineiston säilyt-
tämisestä tai palauttamisesta. Leh-
dessä ei julkaista voimakkaasti po-
liittisia tai uskonnollisia kirjoituksia.

Topeliuksen aikalaiset: 
Naisen aseman muut-
tuminen 1800-luvun 
Suomessa 20.11.

Topeliuksen aikalaiset sarjan 
toinen osa pidetään ti 20.11. 
klo 17.30–19.30 Iiriskeskuk
sen Outatilassa. Luennoitsi
jana on dosentti ja teologian 
ja filosofian tohtori TarjaLii
sa Luukkanen.

Laajasti Suomen 1800lu
kua tutkinutta Luukkasta 
kiinnostavat aate ja oppihis
toria ja ne yhteiskunnallisso
siaaliset muutokset, jotka 
Suomessa aivan oleellisesti 
liittyivät yhteiskunnan uu
denaikaistumiseen sekä kou
lutus ja sivistystason nou
suun.

Luennon osallistumismak
su 10 e sisältää kahvitarjoilun. 
Tilaisuus nettiradioidaan. Il
moittaudu 19.11. mennessä 
spostitse osoitteeseen osal
listun@kulttuuripalvelu.fi tai 
kulttuurisihteeri Tanja Ranta
laiselle puh. 040 964 9288. 

Järj. Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu ry

Hengellinen viikonloppu

Evankelistakodilla (Ajoshar
juntie 59, Vilppula) järjeste
tään vapaamuotoinen näkö
vammaisten hengellinen vii
konloppu 23.–25.11. Hinta 
100 e.

Ilmoittautuminen Evanke

listakodille puh. 050 525 4130 
tai 03 471 6208.

Kaksi esperantokongressia 
Lahdessa 2019

Esperanton maailmankong
ressi järjestetään Lahdessa 
20.–27.7.2019 teemalla "Elävä 
luonto, kukoistava kulttuuri". 

Steleto isännöi samaan ai
kaan Lahdessa pidettävää 
näkövammaisten kansainvä
listä kongressia. Näkövam
maiset saavat nauttia maail
mankongressin monipuoli
sesta ohjelmasta ilman lisä
maksua.

Kongressiin osallistumises
ta kerromme myöhemmin. 
Lisätietoja: Asta Torpo, puh. 
050 563 4749, Börje Eriksson 
puh. 040 779 3487 (Lahti), 
sposti: steleto@pp.inet.fi.

Matkat

Laskettelua ja risteilyjä

Olen järjestämässä näkövam
maisille ja heidän oppailleen 
keväällä hiihto/laskettelu
matkaa Äkäslompoloon ke
väällä 2019 viikoilla 14, 15 ja 
18. Hinta riippuu osallistujien 
määrästä ja majoitustavasta.

Lisäksi Järjestän 22 tunnin 
HelsinkiTallinnaHelsinkiris
teilyt 30.10., 18.11. ja 19.11.  

Lokakuun risteily maksaa 
30 e/hlö sisältäen hyttipaikan 

meno ja paluumatkalle. Mar
raskuun risteilyt maksavat 39 
e/hlö.

Ilmoittaudu lokakuun ristei
lylle 24.10., marraskuun ristei
lyille 10.11. ja laskettelumat
kalle 31.12. mennessä. Puh. 
046 545 1684, Seppo Jääske
läinen.



W E B I N A A R I E N  A J AT

29.10. Palkkatöihin vai yrittäjäksi? Töitä 
toisen palveluksessa

12.11. Yrittäjäainesta? Millä edellytyksillä, 
mitä se vaatii?

21.1. Tukea ja työtä: Kuinka yhdistää 
sosiaaliturva ja työnteko?

Työelämäpalvelujen  
webinaarisarja jatkuu

"Työelämäpalvelut esittäytyy – kuinka 
voimme auttaa?" -webinaareja järjeste-
tään syksyllä 2018 ja keväällä 2019 vielä 
yhteensä viisi kertaa.

Alustajina toimivat NKL: n työelämäpal-
velujen ja Kuntoutus-Iiriksen työntekijät. 
Kokemuksiaan jakavat myös opiskelevat 
ja työssäkäyvät näkövammaiset henkilöt. 

Webinaarit järjestetään klo 18–19.15 ja 
välitetään nettiradion avulla osoitteessa 
http://radio.nkl.fi. Webinaarisarja on 
maksuton.

Tule kuuntelemaan ja kysymään!  
Ilmoittaudu haluamaasi webinaariin viimeistään viikkoa aiemmin puhelimitse  
numeroon 050 409 8690 tai osoitteessa https://tinyurl.com/nkltep.

25.2. TE-toimistosta kasvupalveluihin: 
Vammainen työnhakija ja/tai tuensaaja 
Kasvupalvelujen pyörteissä 

25.3. Näkövammaisten liiton työelämä-
palvelujen palvelut ja tuotteet tutuiksi.

Takasivu
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