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Pääkirjoitus
TEKSTI

Marika Mäkinen, päätoimittaja

Lupa unelmiin
T

ämä kohta keväästä on monissa per
heissä ladattu täyteen odotuksia ja
unelmia. Oppilaitosten lukukausi lähenee
loppuaan ja yksi vuoden odotetuimmista
päivistä on käsillä. Päättäjäiset, lakkiaiset ja
valmistujaiset merkitsevät nuorelle yhden
elämänvaiheen loppumista ja uuteen astu
mista. Useimmat tuntevat varmasti iloisen
malttamattomuuden rinnalla myös epävar
muutta. Mihin tie nyt vie, saanko jatko-opis
kelupaikan, löydänkö oikean alani, työllistyn
kö? Toteutuvatko haaveeni?
Unelmoinnin rinnalla parhaillaan paahde
taan viime metreillä myös korkeakoulujen ja
yliopistojen valintakokeisiin. Näkövammaisia
opiskelijoita varten valintakoekirjat tuottaa
saavutettavaan muotoon Celia. Sieltä saa
mani tiedon mukaan näkövammaisia pyr
kijöitä on tänä keväänä aineistopyyntöjen
perusteella ollut tavallista enemmän, mikä
on hyvä uutinen. Celialta on tilattu saavu
tettavia pääsykoemateriaaleja edellisvuo
siin verrattuna jopa kolminkertainen määrä.
Suosittuja aloja tilausten perusteella ovat
olleet esimerkiksi oikeustiede, psykologia ja
sosiaali- ja terveysala.
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Koulutuksen merkitystä ei voi koskaan ko
rostaa liikaa, ei varsinkaan näkövammaisten
kohdalla. Näkövammarekisterin tietojen mu
kaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneista
työllistyneitä on 56 prosenttia, kun pelkän
perusasteen suorittaneista työllisiä on yh
deksän prosenttia.
Jotta kouluttautuminen ei takkuaisi käy
tännön järjestelyihin, sen saavutettavuuden
eteen on tehtävä kaikki mahdollinen. Valin
takoemateriaalien lisäksi itse koetilanteen
erityisjärjestelyt, kuten lisäaika, lupa käyttää
apuvälineitä tai tilajärjestelyt, ovat yksi olen
nainen osa saavutettavaa korkeakouluopis
kelua. Saavutettavuuden edistämistä edel
lyttävät yhdenvertaisuuslaki ja digitaalisia
palveluja, esimerkiksi korkeakoulujen verk
kosivuja, koskeva saavutettavuuslainsäädän
tö.
Nuorella on lupa unelmoida, löytää omat
vahvuutensa ja tehdä valintansa niiden mu
kaan. Yhteiskunnan tehtävä on pitää huolta
siitä, että käytännön ongelmat ratkaistaan
niin, että mahdollisuudet ovat kaikille yh
denvertaiset. 				
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K IIK AR ISSA
LEGO

PISTEKIRJOITUS-LEGOT TULEVAT
Lego on julkaissut 250 palikkaa käsittävän
Lego-sarjan näkövammaisille. Sarja sisältää
muun muassa aakkoset, numerot nollasta
yhdeksään ja matemaattisia symboleita.
Lego Braille Bricks -sarjassa opetellaan
pistekirjoitusta leikkien avulla. Pistekirjoitus
palikat sopivat yhteen tavallisten Legojen
kanssa.

Braille-palikoissa Legoista löytyvät kiin
nitysnystyt on järjestetty pistekirjoituksen
muotoon. Palikassa on myös näkeviä varten
esimerkiksi kirjaimen kuva.
Palikat tulevat jakoon vuonna 2020. Niitä
testataan parhaillaan eri kouluissa ympäri
Eurooppaa. (MTV-Uutiset)

PÄIVYRI
toukokuu

Saavutettavuuspäivä

16.5.
4

En osaa tehdä asioita samalla tavalla
kuin joku näkevä, mutta teen ne omalla
tavallani. Iranissa kukaan näkövammai
nen ei ollut opiskellut tietotekniikkaa,
mutta se oli minun unelmani ja minä
toteutin sen.
Azra Tayyebi, Yle Uutiset, 21.4.
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SANOITA SOME!
Sosiaalisen median palvelut Facebook, Twit
ter ja Instagram ovat nykyisin entistä saa
vutettavampia. Niissä kaikissa on käytössä
kuvien alt-tekstiominaisuus, eli kuville voi
kirjoittaa kuvauksen näkövammaisia käyt
täjiä varten. Kuvauksen kuulee ainoastaan
silloin, kun palveluita käyttää ruudunlukuoh
jelmalla. Facebookissa kuvailun voi tehdä
vielä vain tietokoneella, Twitterissä tietoko
neella ja mobiililaitteella ja Instagramissa
vain mobiililaitteella.
Riittävä kuvaus kertoo yhdellä lauseella
kuvan olennaisen sisällön.
Näkövammaisten liiton Facebook- ja Twit
ter-tileillä julkaistaan saavutettavuuspäivän

tienoilla aiheeseen liittyvää materiaalia ja
ohjevideoita. Lisätietoa löytyy myös osoit
teesta www.nkl.fi/sanoitasome.

LIITTO OTTI KANTAA
YHDENVERTAISEEN LIIKKUMISEEN
Näkövammaisten liitto on ottanut kantaa vammaispal
velulain kautta järjestettäviin kuljetuspalveluihin. Liitto
on huolestunut näkövammaisten mahdollisuudesta
käydä töissä, opiskella, harrastaa ja elää tavallista arkea
yhdenvertaisesti muiden kanssa. Ongelmia on mones
sa kunnassa ja kaupungissa. Taksialan muutokset ja
kunnissa lisääntyneet kuljetuspalvelujen kilpailutukset
ja järjestämistapojen vaihtumiset ovat liiton mukaan
muuttaneet näkövammaisten arjen epävarmemmaksi.
Liitossa epäillään, että nykyinen kuljetuspalvelu
ei turvaa näkövammaisten oikeutta liikkumiseen ja
omaan elämään ja lisää vaaraa, että näkövammainen
jää ulos yhteiskunnasta. Suomeakin sitovan YK:n vam
maisopimuksen tarkoituksena on turvata vammaisten
ihmisten yhdenvertainen asema yhteiskunnassa, mikä
näyttää nyt vaarantuneen.
Koko tiedotteen voi lukea liiton verkkosivuilta koh
dasta Tiedotteet.
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NÄKÖVAMMAISET SAAVAT NYT MAKSUTTA HSL-MATKAKORTIN
Uudet vyöhykkeet on otettu käyttöön HSL:n
joukkoliikenteessä. Uudistuksen myötä mak
suttoman matkakortin saavat kotikunnasta
riippumatta kaikki näkövammaiset, joiden
näkövamman haitta-aste on vähintään 50
prosenttia.
Matkakortin ja saattajaoikeuteen liittyvän
kantakortin saa HSL:n palvelupisteistä, jotka

ovat Rautatientorin ja Itäkeskuksen metro
asemilla ja Pasilassa. Kantakortin hankkimi
seen tarvitaan henkilöllisyystodistus, näkö
vammaiskortti ja passikuva. Kantakortti on
uusittava viiden vuoden välein.
Lisätietoa: www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alen
nusliput/maksuttomaan-hsl-korttiin-oikeu
tetut

Verkon silmässä
Palstalla Airut arvioi verkkosivujen saavutettavuutta.

Wolt

Ruoan tilaaminen Wol
tilla onnistuu suhteelli
sen näppärästi. Sivus
tolla on tarjouksia ja mainoksia, jotka
näytetään karusellitekniikalla, eli osa
sivun sisällöstä vaihtuu ajoittain. Tätä
tapahtuu kuitenkin vain etusivulla, jo
ten kun sopiva ravintola on löytynyt,
ruoan tilaaminen onnistuu ainakin uu
demmilla selainten ja ruudunlukuoh
jelmien yhdistelmillä vaivattomasti.
Maksuvaiheessa saattaa käydä niin, et
tä ruudunluku ei ikään kuin huomaa si
vun sisällön vaihtuneen, vaan käyttäjä
luulee olevansa edelleen valitsemassa
ruokia listalta, mutta pienellä kikkailul
la tästäkin selviää.
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Pizza Online

En voi arvostella sivustoa, jota en voi
kunnolla testata. Pizza Online on uu
distunut ja uudet sivut ovat ruudun
lukuohjelmalla lähes mahdottomat
käyttää. Jo pelkästään palveluun kir
jautuminen on ihan toivotonta. Mi
käli kirjautumisen saa onnistumaan,
pääsee ravintoloita ja ruokalajeja kyllä
selaamaan, mutta esimerkiksi fantasia
pizzasta on turha unelmoida, koska
täytteet esitetään nyt valintaruutuina,
joita ruudunlukuohjelma ei lue. Toki
voisi olla omanlaisensa elämys tilata
yllätyspizza, jossa olisi sattumanvarai
sia täytteitä. Ennen uudistusta Pizza
Online oli varsin saavutettava ja olisi
voittanut Woltin arvostelussa mennen
tullen.
5/2019

Niina Miettinen (vas.) ja Olivia-koira, Lauri Vanninen,
Jari Pekola ja Leia sekä Kaisa Martinkauppi-Vanninen.

Vuoden opaskoirakoksi Jari Pekola ja Leia
TEK STI JA KUVA

Marika Mäkinen

N

äkövammaisten liiton Opaskoirakoulu
valitsi vuoden koirakoksi Jari Pekolan
ja opas Leian. Vuoden hoitoperhe on Lauri
Vanninen ja Kaisa Martinkauppi-Vanninen ja vapaaehtoinen Niina Miettinen.
Opaskoirakoulu kiittää Jari Pekolaa aktiivi
suudesta ja positiivisuudesta. Pekola ja Leia
osallistuvat innokkaasti Opaskoirakoulun
tapahtumiin ja Pekola on myös aina valmis
kertomaan näkövammaisen elämästä opas
koiran kanssa ja toimii näin erinomaisena
lähettiläänä näkövammaisuudelle ja opas
koiratyölle.
Vuoden hoitoperhe Lauri Vanninen ja
Kaisa Martinkauppi-Vanninen ovat oppaina
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työskentelevien Toivon ja Niksin viikonlop
pu- ja lomaperhe. Vanniset ovat olleet pyy
teetön ja joustava hoitoperhe, jonka kodissa
koirilla on ollut hyvä kehittyä tärkeään työ
hönsä.
Vuoden vapaaehtoinen Niina Miettinen
toimii Opaskoirakoululla vapaaehtoisena ja
koulutuksessa olevan Olivia-koiran pentu
perheenä. Lisäksi Miettinen tekee vapaaeh
toisena työtä Opaskoirakoulun pikkupentu
kursseilla.
Vuoden koirakko, hoitoperhe ja vapaaeh
toinen julkistetaan vuosittain kansainvälise
nä opaskoirapäivänä huhtikuun viimeisenä
keskiviikkona. 				
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TIETOVISA
1.

Mikä oli sokean jazz-muusikon,
George Shearingin soitin?

TEKSTI

2.

Mikä on sen näkövammaisten
yhdistyksen nykyinen nimi, joka
aikanaan julkaisi Käsikkäin- ja
Varjojen mailta -nimisiä lehtiä?

3.

Montako olympiakultaa Matti
Nykänen voitti?

4.

Mainitse kaksi Ismo Kallion
levyttämää iskelmää.

5.

Mitä Joseph-Michel ja
Jacques-Étienne Montgolfier
tekivät ensimmäisinä ihmisinä
maailmassa?

6.

Mitä tarkoittaa, että eliölaji on
endeeminen?

7.

Millainen teos on ensyklopedia?

8.

Mitä kulkupeliä sanottiin aiem
min velosipediksi?

9.

Ketä mykän filmin mestaria
sanottiin kivikasvoksi?

istä ei voi puhua, siitä on vaiettava,
vai onko sittenkään? Näkövammais
teatteri etsii vastausta muun muassa tähän
kysymykseen uutukaisessaan, jonka nimi on
Bussillinen mystikoita. Kuinka kuvata jotain
sellaista, joka ylittää arjen kokemuksen ja
jolle ei ole olemassa edes nimeä tai valmiita
käsitteitä?
Bussillinen mystikoita perustuu esityksen
ohjaaja Anu Aaltosen 20 vuotta sitten omaa
graduaan varten keräämään kirjeaineistoon,
romanialaissyntyisen saksankielistä runout
ta kirjoittaneen Paul Celanin runoihin, fi
losofisiin teksteihin, joissa pohditaan muun
muassa Jumalan ja ajan luonnetta sekä bus
simatkustajien ja Sohvaperunat-tositelevisio
sarjan litteroituihin repliikkeihin. Kaikesta
tästä syntyy moniulotteinen kudelma, joka
on samanaikaisesti sekä pohdiskeleva että
lempeän humoristinen.
Anu Aaltonen on ohjauksen lisäksi käsi
kirjoittanut näytelmän. Sen rungon muo
dostavat ihmisten kirjeet, joissa he kertovat
erikoisista ja jopa yliluonnollisista kokemuk
sistaan, jotka ovat vaikuttaneet heihin syväs
ti ja ohjanneet tavalla tai toisella heidän elä
määnsä. Jokaisessa kirjeessä toistuu ajatus
siitä, miten vaikeaa sanoilla on kuvata näitä
kokemuksia.
Keskeistä materiaalia esityksessä ovat kir
jeiden lisäksi Celanin runot. Celan oli sitä
mieltä, että runous pyrkii hiljaiseen kielen
käyttöön ja epäili kielen mahdollisuuksia

Ässä:

Sano monikon abessiivi
sanasta ”ritaritar.”

Vastaukset sivulla 25.
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Mystikoita
liikenteessä
KUVA

Marika Mäkinen
Kalle Kiviniemi

M
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Mystikot TV:n katselu -kohtauksessa. Takarivissä vasemmalta Kasper Oja, Joose Ojala, Jari
Gusev ja Marianne Tenhami. Edessä Anniina Latikka (vas.) ja Riikka Hänninen.
ilmaisukeinona ylipäätään. Celanin turhau
tuminen johti lopulta siihen, että hän hukut
tautui 49-vuotiaana Seineen.
Piristävintä esityksessä olivat mielestäni
Putous-tyyppiset televisionkatselu- ja bus
sikohtaukset. Niissä myös näyttelijät, Joose
Ojala, Kasper Oja, Riikka Hänninen, Marianne Tenhami, Anniina Latikka ja Jari
Gusev pelasivat hienosti yhteen ja muodos
tivat hauskan ja saumattoman ensamblen,
jossa kukaan ei jäänyt varjoon ja mahdolli
set näyttelijäntaitojen epätasaisuudet eivät
hypänneet silmille. Litteroiduista aidoista
keskustelunpätkistä syntyi ikään kuin pieniä
sinfonioita, joiden pohjavire oli vähintään
kin hykerryttävä ja joita olisin kuullut pitem
päänkin.
Oikeiden kirjeiden lukeminen taas oli pai
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koitellen liikuttavaa ja toi esitykseen oman
pyhyyttä kohti kurkottavan ulottuvuutensa.
Sen sijaan alun jonkinlainen kehyskertomus
luennoitsijan sähellyksineen ja tiedemiesten
ja -naisten puheenvuoroineen vaikuttivat
hiukan turhilta ja päälleliimatuiltakin. Riikka
Hännisen sävellys, jossa yhdistyivät avoke
lanauhalta soitettu musiikki ja äänet sekä
hänen oma laulunsa kerivät esityksen tema
tiikkaa taitavasti kasaan.
Näkövammaisteatterin vahvuus piilee tar
kassa kanssanäyttelijöiden kuuntelemisessa
ja replikoinnin rytmityksessä, mikä antaisi oi
vat edellytykset tuoda näyttämölle bussi- ja
Sohvaperunat-kohtausten tyyppistä arkeen
ja omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuvaa
komediaa. Ehkä ensi kerralla näemme jotain
sellaista? 					
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Avustaja ja avustettava –

kunnioitusta
puolin ja toisin
TEKSTI
K U VAT

nen

Marianne Tenhami
Mikaela Holmberg ja Marika Mäki-

Henkilökohtainen apu voi olla
välttämätöntä, jotta arjesta
ei tulisi ylivoimaista. Aina
se ei ole ihan helppoa, sillä
avustaja tulee väistämättä
lähelle. Hyvän työsuhteen
kulmakiviä ovat toisensa
kohtaavat kemiat, rehellisyys
ja molemminpuolinen
kunnioitus.

T

eijo Nikanderilla ja Terhi Laaksosella on ollut hyviä ja huonoja ko
kemuksia avustajista. Tällä hetkellä
molemmat ovat tyytyväisiä tilanteeseensa
ja myös heidän avustajansa pitävät työstään.
Hämeenlinnalaisella Teijo Nikanderilla, 68,
on 33 vuoden kokemus erilaisista avustajis
ta.
– Hyvän avustajan löytäminen vapailta
markkinoilta on varsin vaikeaa. Avustajien
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palkka on huono verrattuna vaikkapa kuu
lonäkövammaisten tulkkien palkkoihin. Meil
lä näkövammaisilla tuntimäärät ovat yleensä
pienet.
Nikanderin avustaja katsoo postin, toi
mii lukuapuna, täyttää kaavakkeita, toimii
ostosapuna kaupoissa, auttaa siivoamisessa,
vaatehuollossa ja ruuan valmistamisessa. Ni
kander tekee parina päivänä viikossa koreja
ja muita rottinkituotteita työkeskus Sampo
lassa. Töiden jälkeen kaksikko käy kaupun
gissa asioilla. Arkielämän askareiden ohella
hän on käyttänyt avustajaa matkoilla.
Ongelmana hänellä on ollut, ettei hän ole
saanut avustajalleen hakemiaan tuntimääriä.
Nikanderin kokemuksen mukaan myös
kään kaikki avustajat eivät pidä avustajan
työtä oikeana työnä: tullaan töihin milloin
sattuu tai ei ollenkaan, ei olla oma-aloitteisia
ja työn jälkikin voi olla huolimatonta.
Viimeisen 13 vuoden ajan Nikanderin
tilanne on ollut hyvä, kun Irma Riekkola
aloitti hänen avustajanaan. Lisäksi hän on
parin vuoden ajan käyttänyt hämeenlin
nalaisen avustajavälitysfirman palvelua. Hän
on saanut firmasta avustajan, joka on toimi
nut Irman kesälomatuuraajana.
Hänen kanssaan he ovat käyneet kylpy
lässä, lenkkeilleet ja avustaja on auttanut
Nikanderia esimerkiksi perehtymään uuden
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Teijo Nikanderin avustaja Irma Riekkola avustaa
muun muassa ruuan valmistamisessa.

5/2019
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puhelimen käyttöön.
– Kaikki on sujunut mukavasti. Meidän
näkövammaisten on muistettava kohdella
avustajiamme asiallisesti eikä pompotella
heitä.
Tarve ratkaisee
Irma Riekkolalla, 56, on suurtalon emännän
koulutus. Nuorimmainen hänen kolmesta
lapsestaan on kehitysvammainen ja autisti
nen.
Hänen kimmokkeensa avustajan työhön
hakeutumiselle oli lapsen hoitaminen 14
vuoden ajan kotona. Alkuperäinen koulu
tusta vastaava työ ei enää houkutellut Riek
kolaa, joka nyt on tehnyt avustajan töitä 15
vuotta. Tällä hetkellä häntä työllistävät Ni
kander sekä toinen näkövammainen avus
tettava.
– Olemme molemmat tarkkoja ja huolelli
sia. Pidämme oma-aloitteisuudesta ja aktii
visuudesta. Rehellisyys ja toisen kunnioitta
minen ja huomioiminen ovat tärkeitä asioita,
Riekkola ja Nikander toteavat.
– Kaikenlaiset ihmiset on avoimesti otet
tava vastaan ja heidät on huomioitava tasa
vertaisina. Näin saa yhteistyön toimimaan.
Vaikka Teijo on työnantajani, en ole kokenut
hänen ottaneen työnantajan rooliaan liian
voimakkaasti. Tarve ratkaisee, Irma Riekkola
lisää.
Hän ei löydä huonoja puolia työstään,
vaikka palkka onkin matala.
– On palkassa 15 vuoden aikana ollut sen
tään jonkin verran nousua. Se tosin auttaa,
että minulla on kaksi avustettavaa. Olen pi
tänyt tästä työstä ja auttaminen on minul
le luontaista. On mukavaa toimia erilaisten
ihmisten kanssa ja tavata heidän kauttaan
taas muita ihmisiä. Sosiaaliset kontaktit ovat
työssä parasta, hän sanoo.
Nikander ja Riekkola toivoisivat koulutus
ta juuri näkövammaisten henkilökohtaisille

12

Tarja kannustaa
minua, jos
mielialani menee
nollille.
avustajille.
– Jonkin verran on koulutusta hoiva-avus
tajille, mutta ei juurikaan näkövammaisten
avustajille. Toisaalta vaikka olisi pitkäkin
koulutus, mutta luonne ei sovellu avustajan
työhön, ei koulutuskaan auta. Maalaisjärjen
on oltava tässä työssä mukana, Riekkola pai
nottaa.
Päättäväisyyttä ja kannustusta
Tarja Kallio, 57, on toiminut käsityöalayrit
täjä Terhi Laaksosen, 34, avustajana vuoden.
Klaukkalalainen kaksikko löysi toisensa Kal
lion majatalossa järjestetyssä opaskoirien
tottelevaisuustreenissä, jossa Laaksonen oli
silloisen opaskoiransa kanssa.
– Jatkoimme yhteydenpitoa Facebookis
sa. Tarja seurasi siellä avustajatuskailujani ja
kysyi, olisiko minulla tarvetta avustajalle ja
voiko hän tulla haastatteluun. Tavatessam
me kemiat sopivat yhteen, Terhi Laaksonen
kertoo.
Hänen äitinsä on toiminut hänen
omaishoitajanaan ja hänellä on kokemusta
myös avustajavälitysfirmojen avustajista.
Laaksosen muutettua paikkakunnalta toisel
le työsuhteet ovat päättyneet. Toimiessaan
työnantajana avustajien työsuhteet ovat jää
neet lyhyiksi.
– Nuoret avustajat olivat ensin sitoutunei
ta, mutta lähtivät sitten opiskelemaan, hän
kertoo.
Sokeuden lisäksi Terhi Laaksosella on
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Tarja Kallio (vas.) on avustanut Terhi Laaksosta vuoden päivät.

adhd. Hän kertoo, että avustajan on oltava
päättäväinen ja kannustava niin, että päivä
rytmi pysyy kasassa, ajanhallinta toimii eikä
hänelle tule sosiaalista ylikuormitusta.
Tämä onnistuu hienosti nykyiseltä avusta
jalta Tarja Kalliolta. Asiat tehdään Laaksosen
vireystilan mukaan. Jos hän ei heti aamulla
jaksa lähteä uimaan, päivä aloitetaan te
kemällä jotain muuta ja uimaan mennään
myöhemmin.
– Tarja kannustaa minua, jos mielialani
menee nollille. Ensin tehdään asioita yhdes
sä. Sitten huomaan, että ei tämä niin kau
hean vaikeaa olekaan. Saan häneltä myös
vinkkejä. Tänään valmistaessamme ruokaa
huomasin, että voin kirjoittaa raaka-aineet
ylös pistekirjoituksella niin, että muistan ne,
Laaksonen sanoo.
– Luulen, että minulla on tällä hetkellä
Terhiä enemmän luottamusta siihen, mihin
kaikkeen hän pystyy. Terhi on älykäs ihmi
nen, mutta välillä turhan rankka itselleen,
Kallio lisää.
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Hänellä on monen kymmenen vuoden
kokemus sokeudesta, koska myös hänen
vanhempansa olivat sokeita.
Avustajantyön matalan palkkauksen
vuoksi Tarja Kalliolla on muutakin työtä: hän
pyörittää majataloaan Haubergia ja tekee
töitä Tilastokeskukselle. Hänen mielestään
työ on niin vastuullista, että palkan pitäisi
noudattaa muita sosiaali- ja terveydenhoi
toalalla maksettavia palkkoja.
Tarja Kallio ja Terhi Laaksonen korostavat
molemminpuolista joustavuutta, hyvää vuo
rovaikutusta ja rehellisyyttä.
– Avustaja ei ole palvelija. Hän on työnte
kijä, jolle on annettava myös omaa tilaa ja
vapaa-aikaa, Terhi Laaksonen sanoo.
– Asioista on puhuttava suoraan. On sa
nottava, jos joku käy tai ei käy, Tarja Kallio
lisää.
Hän kannustaa näkövammaisia hakemaan
avustajatunteja kotikuntansa vammaispalve
luista ja käyttämään avustajaa tarvitsemiinsa
asioihin.
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SHUTTERSTOCK

Saisinko minä henkilökohtaista apua?

J

os olet vaikeavammainen henkilö ja tar
vitset pitkäaikaisen tai etenevän vam
man tai sairauden vuoksi välttämätöntä ja
toistuvaa apua päivittäisissä toimissa kotona
tai kodin ulkopuolella, olet oikeutettu henki
lökohtaiseen apuun.
Sinun tulee itse määritellä, missä tilanteis
sa ja kuinka paljon apua tarvitset. Henkilö
kohtainen apu voi liittyä päivittäisiin toimiin,
työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteis
kunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen
vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.
Harrastuksia, yhteiskunnallista osallistu
mista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpi
tämistä varten henkilökohtaista apua on jär
jestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa,
mikäli tälle määrälle on tarvetta.
Päivittäisiä toimintoja ovat muun muassa
liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtai
sen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto,
kodin siisteydestä huolehtiminen ja asiointi
kodin ulkopuolella.
Välttämättömiä tuntimääriä arvioitaessa
keskeisessä asemassa on palvelusuunnitel
ma, johon avun tarve ja määrä kirjataan.
Sinulla on oikeus valita henkilökohtaisen
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avun järjestämistapa. Kunta voi järjestää
henkilökohtaista apua kolmella tavalla: 1)
työnantajamallilla, 2) palvelusetelillä avusta
japalvelun hankkimista varten tai 3) kunnan
omana toimintana tai ostopalveluna. Järjes
tämistavat vaihtelevat eri kunnissa. Tarjolla
on aina oltava työnantajamalli ja yksi vaihto
ehtoinen järjestämistapa. Tietoa järjestämis
tavoista saa omasta vammaispalvelusta.
Kaikkia henkilökohtaisen avun järjestämis
tapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä mui
hin vammais- ja sosiaalipalveluihin.
Henkilökohtainen apu on maksutonta ja
se voi sisältää myös kotipalvelua sekä koti
sairaanhoidon tai kotihoidon palveluja.
Henkilökohtaiseen apuun, palvelusuunnitelmaan ja työnantajuuteen liittyvää materiaalia voi tilata Näkövammaisten liitosta
oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta www.
nkl.fi/fi/etusivu/yhteys/yhteys_asiht tai toimistosihteeri Taina Strang-Suniselta p. 09 3960
4577, taina.strang-suninen@nkl.fi
Lisätietoa Näkövammaisten liiton
verkkosivuilla www.nkl.fi
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Avustajakoiria yhteistyössä
Sinikka Rantala
Invalidiliitto

TEKSTI
KUVA

I

nvalidiliitto ja Näkövammaisten liitto
ovat tehneet yhteistyötä avustajakoirien
kouluttamisessa. Näkövammaisten liiton
Opaskoirakoulussa on nyt koulutettu ensim
mäinen avustajakoira.
– Yhteistyö liittojen välillä on ollut hy
vähenkistä ja tuloksellista. Yhteistyömme
edistää koulutettujen avustajakoirien saata
vuutta Suomessa. Tämä on erittäin tärkeää,
jotta koulutettuja avustajakoiria pystytään
luovuttamaan vammaisten henkilöiden
käyttöön myös tulevaisuudessa, Invalidilii
ton järjestöjohtaja Terhi Jussila sanoo.
Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulun
päätehtävä on edelleen opaskoirien koulut
taminen näkövammaisille ihmisille. Invalidi
liiton kanssa on nyt solmittu yhteistyösopi
mus yhdeksi vuodeksi ja sen vuoden aikana
on tarkoitus luovuttaa kaksi avustajakoiraa.
Jussilan mukaan kyseessä on ollut yh
teinen oppimisprosessi. Näkövammaisten
liitolla on pitkä kokemus opaskoirien koulut
tamisesta. Invalidiliiton asiantuntijat ovat nyt
perehdyttäneet Opaskoirakoulun asiantun
tijoita myös avustajakoirien kouluttamiseen.
Yhteistyön tuloksena on taito-, luonne- ja
terveystestattu avustajakoira fyysisesti vam
maiselle tai toimintarajoitteiselle ihmiselle.
– Labradori, jolla on hieno geeniperimä,
pääsi näin uuteen tehtäväänsä avustajakoi
raksi. Maailmalla opas- ja avustajakoiria kou
lutetaan yleisesti samoissa organisaatioissa.
Osaavan kouluttajamme Hannele Ronnun
asiantuntemusta pystyttiin näin hyödyntä
mään vammaisjärjestöjen välisessä yhteis
työssä, toteaa Näkövammaisten liiton palve
lulinjan johtaja Johanna Reiman.
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Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai
toimintarajoitteisen käyttäjänsä päivittäinen
apu, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulu
tettu apuväline. Se edistää ja ylläpitää fyy
sistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Koira tukee käyttäjän itsenäistä ja yhdenver
taista osallistumista arjen toimintoihin, työ
hön, opiskeluun ja harrastuksiin.
Invalidiliitto selvitti yhteistyössä Itä-Suo
men yliopiston kanssa avustajakoirien vai
kutuksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
ihmisten arkeen. Tutkimuksen perusteella
avustajakoiran käyttäjät kokivat elämän
laatunsa huomattavasti paremmaksi kuin
koiraa jonottavat henkilöt. Avustajakoiran
käyttäjät selviytyivät huomattavasti parem
min jokapäiväisissä toiminnoissaan ja olivat
samalla tyytyväisempiä itseensä ja ihmis
suhteisiinsa. 					
Lue lisää tutkimuksesta: www.invalidiliitto.fi/
ajankohtaista/avustajakoira-auttaa-selviytymaan-arjessa
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Timo Kuoppala:

Näkyvyyttä
järjestötyöhön
Marianne Tenhami
Marika Mäkinen

TEKSTI
KUVA

Timo Kuoppala teki mittavan
työuran Näkövammaisten
liitossa. Hänen kädenjälkensä
jäi vähän kaikkialle.

V

uosi sitten toukokuussa Näkövam
maisten liitosta eläkkeelle jäänyt
Timo Kuoppala, 63, palkittiin Suo
men valkoisen ruusun ritarikunnan ansio
ristillä 40 vuoden ansiokkaasta työstä Nä
kövammaisten liitossa erilaisissa järjestö- ja
tiedotustehtävissä.
Timo Kuoppala on kotoisin Keminmaalta.
Perhe muutti isän kotiseudulle Kymenlaak
soon Timon ollessa parivuotias. Helsinkiin
isän työn perässä muutettiin, kun poika oli
yhdeksänvuotias.
– Sydäntäni lähellä ovat äitini sukujuuret
Lapin Tornionlaaksosta. Vietimme siellä mo
nia kesiä, koska meillä oli siellä kesämökki.
Muistelen lämmöllä myös Kymenlaakson
Karhulassa viettämääni lapsuutta. Olin osa
sikäläistä kakarayhteisöä.
Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Timo Kuoppa
la pääsi opiskelemaan Helsingin yliopistoon
folkloristiikkaa, yleistä kielitiedettä ja koti
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maista kirjallisuutta. Tänä aikana hän solmi
ensimmäiset näkövammaiskontaktinsa Kyn
nys ry:n tilaisuuksissa.
– Koin ahaa-elämyksen, miten sokeat
ihmiset voivat työskennellä, harrastaa ja
opiskella, heikkonäköinen mies muistelee.
Sokeat opiskelijat houkuttelivat hänet Näkö
vammaisten Opiskelijayhdistyksen hallituk
seen ja sihteeriksi.
– Yhdistys oli tuolloin toimintansa loppu
metreillä. Ensimmäinen järjestötyössä oppi
mani asia oli yhdistyksen purkaminen, mies
naurahtaa.
Näkövammaisten Opiskelijayhdistyksen
varat ja toiminta siirrettiin osaksi silloista
Sokeain Henkistä Työtä, nykyistä Näkövam
maisten Kulttuuripalvelua, jonka hallituk
seen Kuoppala valittiin.
Järjestö- ja tiedotustehtäviä
Sokeain Henkisen Työn puheenjohtajan ja
Sokeain Keskusliiton hallituksen jäsenen
Riitta-Liisa Hietaniemen kautta muodos
tui kontakteja Sokeain Keskusliittoon, jonne
Timo Kuoppala pääsi töihin puolipäiväiseksi
nuorisosihteeriksi vuonna 1978. Tänä ai
kana alkoi ilmestyä Kuoppalan toimittama
nuorten äänilehti Nyöri norjalaisen esikuvan
mukaisesti. Pohjoismainen näkövammaisten
nuorten yhteistyö vahvistui. Kuoppala nimi
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Timo Kuoppala on vaikuttanut
näkövammaistyön eri alueilla: nuoriso- ja kulttuurityössä, tiedotuksessa,
järjestöpuolella ja kansainvälisessä
toiminnassa.
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tettiin Pohjoismaiseen Nuorisokomiteaan
Sokeain Keskusliiton edustajana. Näkövam
maisille nuorille järjestettiin myös ensimmäi
nen eloleiri.
– Olin leirillä ohjaajana ja leiriläisenä sattui
olemaan nykyinen vaimoni Merja Hanski.
Tuo leiri on ikimuistoinen, mies nauraa.
Nyörin ohella Timo Kuoppala alkoi toimit
taa kaikille näkövammaisille tarkoitettua,
erilaisten lehtien artikkeleista ja näkövam
maisuuteen liittyvistä asioista koostuvaa Ää
niviestiä, joka ilmestyi silloin käytössä olleilla
Clarke and Smith -kaseteilla. Järjestötyö tuli
Kuoppalalle entistä tutummaksi. Hän pääsi
ensin järjestösihteerin viransijaiseksi, johon
hänet myös vakinaistettiin.
– Tein yhteistyötä alue- ja toimialayhdis
tysten kanssa. Kehitimme kuntayhteystoi
mintaa. Koulutimme ja ohjasimme näkö
vammaisasioissa.
Tiedotussihteerinä hän veti eri ryhmien
tutustumiskäyntejä silloisessa Näkövam
maisten Keskusliitossa Mäkelänkadun ta
lossa, joka tuli miehelle kovin tutuksi. Hän
myös toimitti näkövammaisasioihin liittyvää
radio-ohjelmaa Näkökulma, jota ajettiin Lah
den alueradiosta Päijät-Hämeen alueelle.
Valokuvamallin töitäkin miehellä oli tiedo
tusaineistoja Näkövammaisten Keskusliitolle
kuvattaessa.
Suomessa asiat hyvin
1990-luvun alussa Timo Kuoppala nimitettiin
Näkövammaisten liiton järjestöpäälliköksi.
Uutena tehtävänä hän sai Näkövammaisten
Airuen päätoimittajuuden. Kansainvälinen
kin toiminta alkoi häämöttää työuralla.
– Olin Näkövammaisten Keskusliiton sil
loisen pääsihteerin Arvo Karvisen mukana
kansainvälisissä kokouksissa ja kongresseissa
ympäri maailmaa ja opin paljon. Ensimmäi
seen Euroopan Sokeain Liiton (EBU) kokouk
seen osallistuin Bulgariassa vuonna 1987.
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Niinpä oli luonteva jatkumo, että Kuop
palasta tuli kansainvälisten asioiden päällik
kö Arvo Karvisen jäätyä eläkkeelle vuonna
2000.
Muiden kokousmatkojen lisäksi Kuoppala
oli Suomen edustajana ja yhdessä muiden
Pohjoismaiden kanssa vaikuttamassa nä
kövammaisasioihin EBU:n toimikunnassa.
Käynnissä ollut kehitysyhteistyö Namibiassa,
Palestiinassa ja Ecuadorissa kuului niin ikään
tehtäviin yhdessä kansainvälisten asioiden
koordinaattoreiden Anu Kaivosen ja myö
hemmin Sonja Ronkaisen kanssa, joiden
työpanosta Timo Kuoppala kiittelee.
– Namibiassa päähuomiomme kohde oli
pääkaupungissa Windhoekissa sijaitseva
kuntoutus- ja toimintakeskus. Tuimme sen
sekä Namibian Näkövammaisten liiton toi
mintaa.
Kuoppala muistelee, kuinka Jasser Arafat
pyysi tukea Suomelta Palestiinan Gazassa si
jaitsevalle näkövammaisten koululle.
– Asia tuli meidän hoidettavaksemme.
Näkövammaisten Keskusliitto toimitti
koululle tietotekniikkaa ja pistekirjoitusai
neistoja. Länsirannalla toimittiin paikallisen
kuntoutussairaalan kanssa, jossa järjestettiin
myös näkövammaisten lasten kuntoutus
ta. Hankkeissa edistettiin näkövammaisten
opiskelijoiden tietoteknisiä valmiuksia Bet
lehemin yliopiston kanssa.
Ecuadoriin perustettiin pistekirjoituspaino
ja tuettiin alueellisia keskuksia, joissa näkö
vammaisille opetettiin pistekirjoitusta, liikku
mistaitoa ja päivittäistaitoja.
– Oli todella palkitsevaa palata tukemiim
me kohteisiin ja nähdä konkreettisesti kät
tensä työn tulos sekä se, miten ylpeitä näkö
vammaiset olivat oppimistaan taidoista.
Uusin, Timo Kuoppalan aikana aloitettu
kehitysyhteistyöprojekti on näkövammais
ten koululaisten ja opiskelijoiden opintotek
nisten taitojen tukeminen Etiopiassa. Työn
kautta Kuoppalan silmät avautuivat Suo
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menkin osalta.
– Suomessa näkövammaisten asiat ovat
hyvin verrattuna moneen muuhun maahan,
joissa ei ole kuljetuspalvelua eikä mahdolli
suutta henkilökohtaiseen avustajaan. Pide
tään näistä kiinni, hän korostaa.
Näkymällä vaikutamme
Timo Kuoppala ja hänen vaimonsa Merja
rakastavat matkustelua Suomessa ja ulko
mailla. Portugalin Madeiralla kaksikko kiin

tyi Fado-lauluun ja taitavana kokkina Timo
Kuoppala on saanut vaikutteita ruuanlait
toon sekä työ- että lomamatkoiltaan.
Lukemista harrastava, kuntosalitreenaami
sen aloittava eläkeläinen korostaa edelleen
järjestötyön ja vaikuttamisen tärkeyttä, vaik
ka se hidasta onkin.
– Yksi vaikuttamisen muoto ovat mahdol
lisimman monet näkövammaiset katukuvas
sa. Kun näymme, pysymme ihmisten mieles
sä. Kaikki siis turuille ja toreille!

Keppipussukka on valkoisen kepin suoja
Anjuta Haapa-aho
K U V A Pohjanmaan Näkövammaiset ry,
Alavus-Ähtäri Näkövammaisten kerho
TEKSTI

Ä

htärissä Pirkanlinnan puuhapajassa
valmistuu käsityönä valkoiselle kepille
suojapussukoita, joita tekevät Alavuden ja
Ähtärin näkövammaisten kerholaiset.
Pussukoiden idea on hyvin käytännölli
nen. On ikävää laittaa mahdollisesti likainen
keppi pöydälle, tuolille tai laukkuun. Lattialla
keppi helposti katoaa tai vaihtaa omistajaa,
mutta pussukan ansiosta sitä voi säilyttää
siististi pussissa pöydällä tai laukussa. Ai
kaisemmin kerholaiset ovat kuulleet keppiä
pidettävän muun muassa froteesukassa ja
kenkäpussissa. Pussukalle, johon kepin voi
sujauttaa näppärästi oli selkeästi kysyntää.
Kiristysnyöristä saa myös hyvän kantokah
van.
Koska valkoisia keppejä on erilaisia eri
käyttötarkoituksiin, pussukoita voi tilata toi
vemittojen mukaan ja esimerkiksi nimikirjai
met voidaan kirjailla pussiin.
Pussukoissa pyritään käyttämään mate
riaaleja, jotka kestävät kosteutta ja pesua,
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minkä lisäksi kankaan on oltava sopivasti liu
kasta, jotta kepin saa helposti pussin sisään.
						
Kerholaisilta voi tilata keppipussukoita.
Pussukan koko on noin 30 cm x 10–12 cm ja
hinta alkaen 10 e + postikulut. Tuotto menee
Alavus-Ähtäri Näkövammaisten kerhon
toimintaan. Lisätietoja: Anna-Liisa Marttila,
p. 045 881 3059, annaliisa.marttila55@gmail.
com tai Tuula Hautamäki, p. 0400 926 414,
tuula.hautamaki2@gmail.com.
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Satavuotias pieni tähti –

Steleto
Sari Karjalainen
Marjatta Sibakow

TEKSTI
KUVA

Esperanton sana steleto
tarkoittaa suomeksi pientä
tähteä. Tänä vuonna
tämä suomalaisten
näkövammaisten
esperantoyhdistys juhlii
satavuotista taivaltaan.
Juhla pidetään heinäkuun
20.–27. päivä järjestättävän
kansainvälisen
esperantokongressin
yhteydessä Lahdessa.

N

äkövammaisten kansainvälinen es
perantoyhdistys LIBE on myöntänyt
Ritva Sabellille kunniajäsenyyden pitkä
aikaisen vapaaehtoistyön ansiosta. Monia
kieliä hallitseva Sabelli kertoo tulleensa es
perantomaailmaan sattuman kautta vuon
na 1983, ja näkövammaisyhteisöön vuonna
1993, jolloin hän toimi aluksi ulkoisena tie
dottajana ja sittemmin Steleton sihteerinä,
jota tehtävää hän hoitaa edelleen. Hän ker
too osallistuneensa kaiken kaikkiaan noin 40
kansainväliseen esperantokongressiin. Hän
on toimittanut esperantonkielisen sokeiden
esperantoliikkeen historian 1888–2015. Tänä
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Ritva Sabelli on Steleton
pitkäaikainen sihteeri.

keväänä se ilmestyy suomeksi, samoin kuin
Steleton satavuotishistoria.
Pieni tähti syttyy
Esperanto tuli Suomeen jo vuonna 1887,
jolloin ilmestyi kansainvälinen esperanton
oppikirja.
– Sokeat tulivat silloin mukaan toimintaan
ja olivat ahkerasti mukana kansainvälisissä
ympäristöissä. Maailmalla hyvin arvostetuk
si noussut Steleto perustettiin toukokuussa
1919 sokean vaikuttajanaisen Anna Frimanin kotona, Sabelli kertoo.
Steleton nykyinen puheenjohtaja Asta
Torpo tietää esperanton alkuvaiheista Suo
messa.
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– Vuonna 1904 alettiin julkaista pisteleh
teä Esperanta Ligilo. Suomi kuului silloin
Venäjään. Meillä oli sensuuri, joka ei osan
nut pistekirjoitusta eikä esperantoa. Niinpä
lehden välityksellä saatiin sellaista tietoa,
mitä muuten ei olisi voitu julkaista. Tästä esi
merkkinä on vammaispolitiikan länsimainen
uusajattelu.
Kongresseja meillä
Suomessa esperantokongressi on ollut kol
mesti: 1922, 1969, 1995 ja nyt Lahdessa.
– Voi vain ihmetellä tuota ensimmäistä
kongressia, miten sodan jälkeen silloisissa
oloissa Steleto pystyi sen järjestämään, Sa
belli miettii.
Näkövammaisten ensimmäisessä kansain
välisessä kongressissa vuonna 1921 pää
tettiin perustaa näkövammaisten kansain
välinen esperantoyhdistys. Myöhemmin,
1950-luvulla uutta LIBE-yhdistystä muodos
tettaessa Suomen Sokeain Liiton puheen
johtaja ja Airuen päätoimittaja Oskari Lehtivaara oli tiiviisti mukana. Hän toimi LIBEn
ensimmäisenä sihteerinä 1951–1962.
– Näkövammaisten esperantoharrastus oli
sotien aikaan aktiivisimmillaan. Esperantistit
kokoontuivat toistensa kodeissa. Sokeain
Keskusliiton ensimmäinen puheenjohtaja
Einar Juvonen sanoikin: "On typerää kes
kustella kansainvälisestä rauhasta. Nyt pitää
varautua jälleenrakennustyöhön ja ylläpitää
esperantotaitoa, jolla voidaan pitää yhteyttä
ulkomaailman kanssa", Sabelli siteeraa.
Aktiivisista näkövammaisista esperantis
teista kautta aikojen hän mainitsee vielä
kolmikon Arvo Karvinen, Aatu Moilanen
ja Raimo Tanskanen sekä Ilkka Väisäsen.
Opiskelua integroidusti
Asta Torpo kertoo esperanton opiskelustaan.
– 2009 oli yliopistolla kielikeskuksessa es
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peranton alkeiskurssi, jonne Ritva Sabelli ja
Arvo Karvinen ohjasivat minut. Sen jälkeen
kävin useita esperanton kesäkursseja Suo
messa ja Slovakiassa. Tuleva esperantokong
ressi on kolmas, johon osallistun.
Tällä hetkellä Suomessa on järjestäytynei
tä esperantoharrastajia nelisensataa, joista
Steleton jäseniä on 23. Moni näkövammai
nen harrastaa kieltä integroidusti kotiseu
dullaan.
– Suuntaus onkin, että ollaan siellä missä
muutkin ovat, Sabelli sanoo.
Serbiassa ja Tšekissä näkövammaiset toi
mivat rekisteröimättöminä valtakunnallisen
esperantoyhdistyksen suojissa.
Helppo omaksua
Sabelli kertoo kielen kätevyydestä esimer
kin. Yhden sanan juuresta voidaan muodos
taa jopa kymmenittäin erilaisia sanoja.
– Varmo on lämpö, varma on lämmin,
varmeta tarkoittaa haalea, varmega kuuma
ja niin edelleen. Erityistä kielellistä lahjak
kuutta ei tarvita, vain innostus riittää, hän
kannustaa.
Entä mikä esperantisteja yhdistää? Sabelli
kertoo, että esperantistit harrastavat useita
kieliä, muttei se ole välttämätöntä. Espe
ranto on kansainvälinen kieli, ja sen avulla
tavoittaa ulkomaailman helposti. Kansain
välinen pistelehti Esperanta Ligilo ilmestyy
kymmenen kertaa vuodessa. Esperantoa voi
harrastaa myös olemalla kirjeenvaihdossa tai
osallistumalla eri tapahtumiin. Yksi mainio
tilaisuus tutustua kieleen on Lahden kong
ressi heinäkuussa.
– Sanotaan, että kroatialaiset puhuvat
kaikkein kauneinta esperantoa, ja sen jäl
keen suomalaiset, Sabelli tietää. 		
Esperanton opiskelusta kiinnostuneet voivat
tilata oppimateriaalin Celiasta tai ottaa
yhteyttä osoitteeseen steleto@pp.inet.fi.
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Yrittäjä Sami Heiskanen
vuokraa muuttolaatikoita
pääkaupunkiseudulla
vuokralaatikot.fi-verkkosivujensa kautta.

Vammaisille yrittäjille
ammattitutkinto
Vammaisille yrittäjille on kehitetty oma koulutusohjelma, jonka
ensimmäiset opiskelijat aloittavat syyskuussa. Koulutus johtaa
valtakunnalliseen yrittäjän ammattitutkintoon.
Jaana Argillander ja Hanna Karesjoki
Kimmo Levonen

TEKSTI
KUVA

Y

ritystoiminta vaatii jatkuvaa osaami
sen kehittämistä. Tähän haasteeseen
on haluttu vastata vammaisen yrittäjän
ammattitutkinnolla. Koulutus auttaa yrittä
jää tunnistamaan tyypilliset alaan liittyvät
kipupisteet ja hallitsemaan niitä paremmin
ja tarjoaa työvälineitä, joiden avulla yritys
toiminnan hallinnoiminen ja suunnittelu on
tehokkaampaa. Koulutuksen pääteemoja
ovat muun muassa tuotteistaminen, yrityk
sen talousasiat, verotus, yrittäjän oma tulos,
markkinointi, myynti, sopimukset ja lakiasiat.
Vammaisen yrittäjän ammattitutkinto on
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tarkoitettu päätoimisena tai sivutoimisena
yrittäjänä toimiville, jotka haluavat kehittää
yritystoimintaansa ja lisätä sen kannatta
vuutta sekä yritystoimintaa suunnitteleville,
jotka ovat käynnistämässä liiketoimintaa
lähitulevaisuudessa. Jokainen hakija haas
tatellaan ja opiskelijavalinnat tehdään haas
tattelujen perusteella. Haku koulutukseen
päättyy 9. elokuuta.
Koulutus sisältää koulutuspäivien lisäksi
klinikkatyöskentelyä erilaisten haasteiden
ratkaisemiseksi, henkilökohtaista yritys
neuvontaa sekä pienryhmämentoroinnin.
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Mentoreina toimivat kokeneet yrittäjät, joilla
kaikilla on vahva liiketoiminnan kehittämi
sen osaaminen. Vastuukouluttajana toimii
Tarja Pursiainen, joka on kokenut yrittäjä ja
Activeworking Oy:n perustaja.
Koulutuksessa on kymmenen lähipäivää
ajanjaksolla 5.9.2019–31.10.2020, jotka to
teutetaan Iiris-keskuksessa Helsingissä. Lä
hipäiviin liittyvät oppimistehtävät tehdään
omaan yritykseen ja yritystoiminnan kehit
tämiseen tai yritystoiminnan suunnittele
miseen ja käynnistämiseen. Koulutuskoko
naisuuteen kuuluu myös henkilökohtaista
yritysneuvontaa oman yritystoiminnan ke
hittämiseen tai yritystoiminnan suunnitte
luun ja aloittamiseen sekä yksilö- ja ryhmä
ohjauksia tutkinnon suorittamiseksi.
Vammaisen yrittäjän ammattitutkintoon
liittyvän koulutusmateriaalin saa pistekir
joituksella, isokirjoituksella tai sähköisesti
saavutettavassa muodossa. Näkövammai
set voivat myös hakea avustusta koulutus
kustannuksiin ja ammattitutkintostipendiin
apurahatahoilta.
Vammaisen yrittäjän ammattitutkinto joh
taa valtakunnalliseen yrittäjän ammattitut
kintoon. Koulutus toteutetaan päätoimisille
yrittäjille oppisopimuskoulutuksena, jolloin
se on maksuton. Sivutoimisille yrittäjille tai
yritystoimintaa suunnitteleville VOS-rahoi
tuksen omavastuuosuus on 200 euroa.
Koulutukseen hakeminen: www.careeria.fi/
koulutus/vammaisten-yrittajan-ammattitutkinto. Jos hakemuksen täyttämisessä tulee
tietokoneen apuvälineillä ongelmia, NKL:n
digitalisaatioasiantuntija auttaa:
ville.lamminen@nkl.fi p. 050 400 2313.
Lisätietoja koulutuksesta:
tarja.pursiainen@activeworking.fi, p. 040 773
6234. Avustus koulutuskustannuksiin ja tietoa
ammattitutkintostipendistä: www.nkl.fi/fi/
etusivu/palvelut_nakovammaisille/opiskelu/
apurahoja-opiskelijalle
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Uusia pistelukemistoja
aikuisille
TEKSTI

Eeva-Liisa Koskinen

B

raille-neuvottelukunta on tuottanut
kolme uutta pistelukemistoa. Ne tarjo
avat kiinnostavaa ja hauskaa luettavaa piste
kirjoitusta opetteleville.
Pistekirjoitusta opiskeleva aikuinen kaipaa
motivoivaa harjoitusmateriaalia. Tekstien pi
tää olla lyhyitä, mutta silti käsitellä aikuista
ihmistä kiinnostavia aiheita. Lukemistot on
koottu kolmen teeman ympärille: luonto,
eläimet ja sää, ruoka ja terveys, hyvinvointi
ja urheilu. Kukin teema on sidottu omaksi
kierreselkäiseksi vihkoksi. Jokaisen teeman
alle on koottu asiatekstien lisäksi pieni tieto
visa ja vähän huumoria.
Lukemistojen kohderyhmä on sama kuin
Näkövammaisten liiton julkaisemalla Pistiäi
nen-lehdellä. Lukemistoista hyötyy pisteluki
ja, joka tuntee kirjaimet ja tavallisimmat väli
merkit, mutta ei saa vielä selvää täystiheästä
pistekirjoitustekstistä.
Lukemistojen alkuosa on harvaa tekstiä
harvalla rivivälillä. Loppupuolella tekstit on
printattu tiheää tekstiä harvalla rivivälillä.
Aivan lopussa on harjoitus, joka tukee siirty
mistä täystiheään tekstiin. 		
Lukemistot ovat Celia-kirjaston aineistoja ja
ne voi tilata Celianetin kautta samaan tapaan
kuin muunkin pisteaineiston. Hakusana on
Pistelukemisto. Jos et käytä Celianetiä, voit
tilata lukemistoja Celiasta asiakaspalveluaikoina ma–to klo 9.00–11.00 p. 0295 333 050
tai palvelut@celia.fi
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Kartalla

Juokse villi lapsi
K

eväällä pääkaupungin nimeä kantava
sanomalehti kirjoitti jutun uudesta
matkailuilmiöstä, nimittäin yksinään kau
punkilomille lähtevistä perheenäideistä. Vii
konlopun get away, pako kurahousuarjesta
ja automarketin kassajonosta. Lentolaukun
kanssa työviikon päälle lentokentälle ja pa
riksi yöksi nukkumaan hotellin kahisevan
raikkaisiin lakanoihin, katsomaan vieraiden
ihmisten vilskettä katukahvilaan tai mittaa
maan taidemuseon käytäviä. Juokse villi
lapsi!
Sosiaalisessa mediassa yksi jos toinenkin
näkövammainen haikaili tällaisen soolo
matkailun perään ja huokaili sen mahdotto
muutta. Miten matkustaa vieraaseen maa
han nauttimaan yksinolosta, jos tarvitsee
opasta ja näkevän apua joka käänteessä? Mi
hin tunkea avustaja kaikiksi niiksi tunneiksi,
kun ei tahdo tehdä mitään tai puhua kenel
lekään? Yksi kertoi matkustavansa tuttuakin
tutumman ystävän seurassa, jotta tunnelma
on välitön ja vaivaton. Toinen ei edes yrittä
nyt tavoitella sooloseikkailua, vaan oli mat
kustamatta.
Ainakin heikkonäköiselle huimapäisyys ja
omien voimavarojen optimistinen yliarvioin
ti voi mahdollistaa myös soolomatkailun. On
tosin varauduttava siihen, etteivät kaupunki
lomakohteet ole helppoja toimintaympäris
töjä. Ihmisten perusoletus nimittäin on, että
yksin liikkuva vammainen on aina paikalli
nen, koska miten sitä kepin kanssa kukaan
lähtisi vieraille maille toikkaroimaan?
Lontoon julkisessa liikenteessä lipun os
taminen voi olla vaikeaa. Paikallisilla näkkä
reillä kun on ilmaisiin matkoihin oikeuttava
matkalippu. Bussikuski ei läheskään aina
suostu ottamaan näkövammaiselta maksua
– tai antamaan lippua. Kyytiin vaan! Lontoon
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metrossa reunimmainen portti on yleensä
tarkoitettu kaikille vaivaisille ja usein siinä
päivystää myös henkilökuntaa. Keppi tanaan
ja portille päin – se avataan, koska näkkäreil
lähän on se vapaalippu!
Genevessä Sveitsissä paikallisliikenne kyllä
on varsin esteetöntä: bussit ja ratikat kuulut
tavat linjan numeron ja suunnan laiturilla ole
valle näkövammaiselle ja kulkuneuvoissa on
pysäkkikuulutukset. Tosin ainoastaan rans
kaksi. Vain lipun osto on ongelma, sillä lip
puautomaatissa on kosketusnäyttö ja luukul
la asiointi saa aikaan autenttisen, universaalin
vammaiskokemuksen: luukulta luukulle lä
hettämisen. Ensimmäisellä luukulla kieltäy
dytään myymästä lippua, sillä ”tehän saatte
vapaalipun hakemalla silmälääkäriltänne to
distuksen” ja toisella luukulla taas kerrottiin,
että vapaalipun saa vain, jos mukana kulkee
aina saattaja. Se siitä soolomatkasta ja itse
näisyydestä! Juokse villi lapsi!
Kirjoittaja Tytti Matsinen on heikkonäköinen
teologi ja teekkari, joka katselee maailmaa
uteliaasti ja tarkasti.
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ILMO ITUK SET
ma 17.6.2019 mennessä Ari
Korhoselle: p. 040 861 6519.
Tervetuloa!

TIETOVISAN VASTAUKSET

1. Piano
2. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
3. Neljä
4. Jäkätijäk ja Arabi Aahab
5. Lensivät kuumailmapallolla 1783
6. Kotoperäinen, vain tietyllä alueella esiintyvä
7. Tietosanakirja
8. Polkupyörää
9. Buster Keatonia
Ässä: Ritarittaritta
Kurssit - leirit
8.–12.7.2019 rottinki- ja
ekopärekurssi loma- ja
kurssikeskus Lepolassa
Päijät-Hämeen näkövammai
set ry järjestää rottinki- ja
ekopärekurssin ma 8.7. – pe
12.7.2019 loma- ja kurssikes
kus Lepolassa Lahdessa.
Kurssien ohjaajiksi tulevat Ari
Korhonen (rottinki) ja Heikki
Kinnunen (ekopäre). Kurssi al
kaa ma klo 10.00 ja loppuu
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pe klo 14. Kurssimaksu on 10
e / hlö. Jos osallistut vain yh
delle päivälle, on maksu 5 e /
hlö. Samalla maksulla voi
osallistua molemmille kurs
seille. Maksu kerätään paikan
päällä. Kurssimateriaalit jokai
nen maksaa itse sekä majoit
tuessasi Lepolan palvelut.
Osallistuja varaa majoituk
sensa ja ruokailut suoraan Le
polasta: p. 0400 409 342. Työ
kalut tuonet mukanasi, tarvit
taessa voit lainata ohjaajien
työkaluja. Ilmoittautumiset

Käsityökurssi 10.7.–
11.7.2019
Päijät-Hämeen Näkövammai
set ry. järjestää yhteistyössä
Ok Sivis -opintokeskuksen
kanssa kaksipäiväisen käsi
työkurssin 10.7.–11.7.2019 lo
ma- ja kurssikeskus Lepolas
sa (os. Sipurantie 32). Kurssi
alkaa ke 10.7. klo 10.00 ja
päättyy to 11.7. klo 17.00.
Kurssin ohjaajana toimii Riit
ta Helander. Kurssimaksu on
10 e ja jos osallistuu vain yh
tenä päivänä, 5 e. Kurssimak
sut kerätään paikan päällä.
Kurssilla voi tehdä omaa kä
sityötään, tutustua neulonta
harpulla neulomiseen tai val
mistaa solmimalla amppelin.
Yhdistyksellä on neulonta
harppuja lainattavaksi ja
amppelimateriaalit voi ostaa
ohjaajalta.
Ilmoittautumiset ma 17.6.
mennessä toimistolle p. 03
7521542. Kurssi toteutuu, jos
ilmoittautuneita on vähin
tään viisi.
Majoitus ja ruokailut vara
taan suoraan Lepolasta: p. 03
756 1521 tai 0400 409 342.
Ilmoita ruokailuja varates
sasi mahdolliset erityisruoka
valiot.
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ILMO ITUK SET
Hengellinen leiri
heinäkuussa
Järjestetään hengellinen lei
ri näkövammaisille ma 22.7.–
pe 26.7.2019 Evankelistakodil
la Mänttä-Vilppulassa. Evan
kelistakodin osoite on Ajos
harjuntie 59.
Raamattutuntien pitäjäksi
tulee Jori Asikainen Keraval
ta. Raamattutuntien aiheena
on rakkaus. Musiikkivastuus
sa ovat Tarja ja Jouko Varjo
nen sekä Sari Karjalainen ja
Ari Talja. Musiikissa mukana
myös Jori ja Tabita Asikainen.
Jos tarvitset avustajaa, voit
tulla tutun avustajan kanssa.
Paikan päälle tulee myös ylei
savustajia, jotka auttavat
mm. ruokailuissa ja yleisissä
tilanteissa.
Leirin ohjelmassa on mm.
raamattutunteja, yhteislau
lua, musiikkia, leikkejä ja pe
lejä sekä ohjelmallinen nuo
tioilta makkaranpaistoineen
rannalla. Tiistaina klo 13.00
on helluntaiherätyksen näkö
vammaisten leirien 30-vuoti
sjuhla.
Varattavissa on myös jalkaja käsihoitoja sekä hierontaa.
Hoitojen hinnat: Hieronta: 30
min 25 e, 60 min 46 e. Käteis
maksu tai pankkisiirto. Jalka
hoidot: 30 min 25 e, 45 min
35 e. Käsihoito 30 min, 20 e.
Ota hoitoja varten mukaan
käteistä rahaa.
Leirin hinta on 150 e/näkö
vammainen. Avustajat ja lap
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set 100 e/henkilö, molemmat
hinnat sisältävät täysihoidon.
Liinavaatteista (lakanat, tyy
nyliinat ja pyyhkeet) peritään
5 euron lisämaksu.
Ilmoittautumiset viimeis
tään su 7.7.2019 Evankelista
kodille: 03 4716208 tai 050
5254130. Ilmoittautuessasi
kerro mahdollisista ruoka-ai
neallergioista sekä hierontaja hoitovarauksista. Leirille
otetaan osanottajia ilmoit
tautumisjärjestyksessä. Lisä
tietoja antaa Tarja Varjonen p.
050 574 8228 tai Jouko Varjo
nen p. 045 7710 3027. Kahvi
pöytä on katettuna tulopäi
vänä klo 15–16. Ilmoitathan,
jos tulet siis aikaisemmin.
Varsinaisesti leiri alkaa päiväl
lisellä klo 18.00.
Leirin järjestäjänä toimii Hy
vä Sanoma ry sekä Evankelis
takoti.
Toivotamme sinut ja avus
tajasi sydämellisesti tervetul
leeksi virkistymään kotoisas
ta yhdessäolosta, vertaistues
ta ja hengellisestä sanomas
ta. Odotamme innolla leiriä.
Ota rohkeasti yhteyttä ja tu
le mukaan.
Leiritoimikunta: Airi Lehtinen, Riitta Lindlöf, Tarja ja Kalevi Marttala sekä Tarja ja Jouko Varjonen

Matkat
Matkapurjehdus Turusta
Helsinkiin 23.–25.8.

Esteetön matkapurjehdus Tu
rusta Helsinkiin 23.–25.8.2019
Suomen Purjelaivasäätiön
Kuunari Helenalla.
Kaikki purjehduksesta kiin
nostuneet ovat tervetulleita!
Aiempi purjehduskokemus ei
ole tarpeen, ensikertalaiset
etusijalla, mukaan mahtuu 12
osallistujaa. Retken aikana
opetellaan yhdessä purjeh
duksen ja merenkulun perus
teita ja tutustutaan saaris
toon. Pääpaino toiminnassa
on tekemällä oppimisessa ja
uusien kokemusten saami
sessa.
Tarkemmat tiedot purjeh
duksesta lähetetään ilmoit
tautuneille. Retki kustantaa
300–350 e. Hinta sisältää täy
den ylläpidon, mutta edellyt
tää kaikilta mukana olijoilta
osallistumista miehistön yh
teisiin toimiin kuten ruuan
laittoon ja siivoukseen. Mu
kana matkalla on Suomen
Purjelaivasäätiön päällystön
lisäksi neljä avustajaa. Lisätie
toja Kuunari Helenasta: www.
staf.fi
Jos kiinnostuit, lisätietoja
saat Päiviltä ja Pekalta, vp.
rantanen@nic.fi ja p. 040
0468 005.
Ilmoittautumiset Päiville
20.5. mennessä, paivi.helmi
nen@dnainternet.net ja p.
0500 534 332. Ilmoittautumi
sen yhteydessä tulee ilmoit
taa nimi, yhteystiedot ja lyhyt
kuvaus vammasta.
Purjehduksen järjestää Suo
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ILMO ITUK SET
men Purjehdus ja Veneilyn
vammaispurjehdusjaos yh
teistyössä Suomen Purjelai
vasäätiön kanssa ja toteutta
jina on ryhmä näkövammais
purjehtijoita.
Retki Hämeenlinnan
kesäteatteriin 3.8.
Olen varannut lippuja Hä
meenlinnan kesäteatteriin la
3.8. 14.00 alkavaan näytök
seen. Kyseessä on Juha Vai
nion lauluista koottu esitys
Sellaista elämä on. Ohjaus
Mikko Kivinen. Näyttämö on
katettu, joten sadettakaan ei
tarvitse pelätä.
Matkan kokonaishinta on
70 e ja siihen kuuluu bussi
matkat Helsinki–Hämeenlin
na–Helsinki, teatterilippu ja
ruokailu pöytiin tarjoiltuna
heti esityksen jälkeen. Ruoka
paikka on Cantina Pannu
huone.
Matkaan lähdetään 12.00
Mikonkadun tilausajolaituris
ta ja matkan varreltakin pää
see mukaan. Takaisin läh
demme sitten ruokailun jäl
keen.
Ilmoittautumiset 29.6. men
nessä: anne.puntti-sukki@
pp.nkl.fi tai p. 044 5167900.
Teatteriterveisin Anne

My ydään - ostetaan
Halutaan ostaa Nokian C5
-puhelin
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mattitapiolaurila@gmail.com
Myydään Smart vision 2
-puhelin
10 kk takuuta jäljellä. Hinta
220 e (ovh yli 500 e). Yhtey
denotot: taina_62@hotmail.
com tai p. 045 186 4465. Pi
kaiselle ostajalle pudotetaan
hinnasta.
Myydään Tyroskosketinsoitin
Myyn pois uuden kosketin
soittimen tieltä Tyros
5-62-merkkisen kosketinsoit
timen. Laite on 5 vuotta van
ha ja hyvässä kunnossa. Lait
teen mukana tulevat siihen
kuuluvana bassovahvistin,
pienet kaiuttimet ja asiaan
kuuluvat liitäntäjohdot sekä
nuottiteline. Mukana tulevat
myös englanninkieliset oh
jeet muistitikulla tekstitiedos
tona. Hintapyyntö on 2000
euroa. Alkuperäinen hinta
uutena oli 4000 euroa.
Jos kiinnostuit, ota yhteyt
tä joko sähköpostitse: jouko.
j.varjonen@gmail.com tai pu
helimitse 045 77103027.

Sekalaista
Porin Jazzeille ja Rauman
Bluesiin etu
näkövammaiskortilla

sa ja Rauma Blues 9.–
10.8.2019 Raumalla
Näyttämällä valtakunnallis
ta näkövammaiskorttia ja to
distamalla henkilöllisyyden
pääsee näkövammaisen opas
ilmaiseksi. Näkövamman
haitta-aste on oltava vähin
tään 75 %.
Etu koskee Jazzeilla Kirjurin
luodon konserttipuiston kon
sertteja.

Aineiston aikataulu
Airut 6–7/2019 ilmes
tyy 17.6. Ilmoitukset
27.5.2019 klo 15.45 men
nessä verkkolomakkeella
osoitteessa airutlehti.fi/
ilmoitukset tai s-postit
se airut@nkl.fi. Jokai
nen ilmoitus julkaistaan
myös Airuen verkkoleh
dessä, ellei ilmoittaja ole
sitä erikseen kieltänyt.
Julkaisuaikataulut ja
mediakortti osoitteessa
airutlehti.fi.
Toimituksella on oi
keus muokata lehden
aineistoja ja julkaista nii
tä myös verkkolehdessä.
Lehdessä ei julkaista voi
makkaasti poliittisia tai
uskonnollisia kirjoituksia.

Pori Jazz 12.–20.7.2019 Poris
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Tandempyörä Double Dream

Täällä laadukkaalla ja kestävällä tandempyörällä kurvailet keväästä
pitkälle syksyyn.
Pyörässä on tupla-vapaaratas, joka sallii itsenäisen polkemisen
kummallekin polkijalle.
Pyörä on mahdollista taittaa pienempään tilaan mm. kuljetuksen ajaksi.
Double Dream -pyörän hinta on 4250 euroa (sis. alv 24 %)
Sama malli sähköavusteisena (EF) on 5695 euroa (sis. alv 24 %)
Hinta sisältää toimituksen suoraan maahantuojan varastosta.

Näkövammaisten liitto ry, Marjaniementie 74 Helsinki (Iiris-keskus)
puh. 09 3960 4700, www.aviris.fi, info@aviris.fi

