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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja     

Pääkirjoitus

Kun osaa puhua, on vahvoilla

T yöiässä olevia aikuisia näkövammautuu 
arvioiden mukaan vuosittain kolmesta 

neljään sataa. Ikääntyneenä näkönsä joko 
kokonaan tai osittain menettää vuosittain 
useampi tuhat ihmistä. Tätäkin lehteä lukee 
siis moni sellainen, jolle näkövammaisena 
eläminen on uusi ja pelottavakin tilanne. 
Kun arjen järjestelyt muuttuvat, myös mi
näkuva on rakennettava ainakin osittain uu
destaan ja elämänlangasta saatava sillä lailla 
kiinni, jotta voi elää kyllin hyvää elämää. 

Suomen Mielenterveysseuran jo eläkkeel
le jäänyt pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
Pirkko Lahti pohti kesällä Helsingin Sano
missa, millaista kyllin hyvä elämä oikeastaan 
on. Hän esitti kymmenen väitteen listan, 
joiden avulla kukin voi arvioida omaa elä
mäntilannettaan. En käy luettelemaan niitä 
kaikkia, mutta nostan esiin muutaman, joista 
erityisesti kriisin keskellä on apua.

Ensinnäkin omien selviytymiskeinojen 
tunnistaminen on keskeistä. Ihminen, joka 
on kotona oppinut puhumaan myös vaikeis
ta asioista, on kriisin sattuessa vahvoilla. Pu
humaan voi myös opetella, vaikka se ei olisi 

niin luontaistakaan. Elämän suurissa kriiseis
sä puhuminen on tehokas selviytymiskeino, 
jonka merkitystä ei voi koskaan liioitella, 
oli kuuntelijana sitten ammattilainen tai lä
heinen. Läheisiä Lahden mukaan olisi hyvä 
olla vähimmillään kuusi, yhtä paljon kuin 
tarvitaan kantajia, kun lähdetään viimeiselle 
matkalle. 

Selviytymisen kannalta on myös merki
tyksellistä, että uskoo olevansa kyllin hyvä. 
Näönmenetyksen myötä usko omiin kykyi
hin ja selviytymiseen saattaa olla koetuksel
la, kun joistakin asioista ei enää kerta kaik
kiaan selviä yksin. Se, millaisena aiemmin 
on itsensä mieltänyt, ei enää pädekään. Sen 
vuoksi on hyvä uskaltaa läpi elämän myös 
vapaasti vaihtaa roolia. Aikuisella ihmisellä
kin on oikeus kehittyä ja jopa muuttua. Kun 
vielä muistaa, että kun toimii niin hyvin, kuin 
sillä hetkellä osaa, loppu menee kuitenkin 
niin kuin menee.

Apua näkövammautumisen kriisissä saa 
Näkövammaisten liitosta. Kymmenet eri alo
jen asiantuntijat ovat tukemassa juuri sinua, 
jotta eläisit jatkossakin kyllin hyvää elämää. 
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KIIK AR ISSA

Sateenkaareva vammainen ihminen jää 
helposti näkymättömäksi. On vaikea 

huomata, että vammaisella ihmisellä olisi 
muitakin identiteettejä vammaisuuden 
lisäksi. Sateenkaariliike ei ole vielä täysin 
saavutettava. Vammaisblokkia tarvitaan, 

jotta voimme tulla esiin ja paremmin 
huomioiduksi.

Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen 
työntekijä Jaana Tiri Näkemättä kaunis 

-yhteisön Facebookissa 25.6.

KIIK AR ISSA

PÄIVYRI
elokuu

15.–17.8.
Parafest Joensuussa

VEERAN MAAGINEN ELÄMÄ KUVAILUTULKATTUNA
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Veeran maaginen elämä on elokuva ih
misen eri rooleista ja niillä pelaamisesta. 
Dokumentti seuraa Veeraa, joka pyrkii roo
lipelaamisella auttamaan itseään ja kehitys
vammaista veljeään. Nuoren naisen mie
lenmaisemaa havainnoiva elokuva tekee 
empaattisen matkan velhojen ja ritareiden 
keskeltä kohti Veeran kivuliasta menneisyyt
tä. 

Ohjaaja Tonislav Hristov on noussut yh

deksi 2010luvun kansainvälisesti menesty
neimmäksi suomalaiseksi dokumentaristiksi. 
Veeran maaginen elämä on esitetty muun 
muassa Sundanceelokuvafestivaaleilla ja 
Berliinin elokuvajuhlilla. Espoo Ciné festi
vaalit esittää elokuvan vuoden kotimaisena 
juhlaelokuvana.

Veeran maaginen elämä, ensi-ilta 23.8.  
Espoon kulttuurikeskuksessa 

kuvailu - 
tulkattu
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LUONTOMATKAILUA 
ERITYISRYHMILLE 
Luonto kaikille hanke pyrkii lisäämään Päi
jät ja KantaHämeen luontomatkailualan 
yrityksien osaamista esteettömyys ja saa
vutettavuusasioissa. Hankkeessa toteute
taan vuosina 2019–2020 eräretkeilyyn ja 
kalastukseen liittyviä pilottitapahtumia eri 
kohderyhmille.

Ensimmäinen pilotti oli kesäkuussa, kun 
näkövammaisille nuorille järjestettiin retkei
lykurssi Evon retkeilyalueella KantaHämees
sä. Näkövammaisten liiton nuorisotoimen 
organisoimalla retkellä yövyttiin maastossa 
ja käytiin läpi luonnon monimuotoisuutta 
eri aistien avulla. 

Kaiken kaikkiaan hankkeessa on kymmen
kunta dokumentoitavaa pilottitapahtumaa. 
Niiden pohjalta rakennetaan yhteistyössä 
yritysten kanssa kortit, joilla tuotteistetaan 
esteettömiä ja saavutettavia luontomatkai
lupalveluja erityisryhmille. 

VAMMAISIA TAITEILIJOITA 
PARAFESTEILLA

Parafest tarjoaa vammaisten taiteilijoiden tekemää 
kuvataidetta, teatteria, elokuvaa ja sanataidetta Jo
ensuussa 15.–17.8. Mukana on myös näkövammaisia 
taiteen tekijöitä, muun muassa sokea dekkaristi Jonna 
Mononen ja enkelimaalari Pirkko Pölönen.

Taidekeskus Ahjon grafiikkaa, animaatioita, elokuvaa 
ja installaatioita sisältävä kuvataidenäyttely Vallatto
mien valtakunta kuvailutulkataan ja tapahtumassa on 
sokkokahvila.

Parafestin esiintymispaikat ovat keskellä kaupunkia 
ja kolmipäiväinen tapahtuma on ilmainen ja esteetön. 

Lisätietoa festivaaliohjelmasta:  
 www.joensuunparafest.org

Luonto kaikille hankkeen toteuttavat 
yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu 
(LAMK), Suomen Vammaisurheilu ja liikunta 
VAU sekä Metsähallituksen luontopalvelut. 
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ILMIANNA HYVÄ TYYPPI 
VAMMAISURHEILUN JA 
-LIIKUNNAN KENTÄLTÄ!
VAU kiittää liikunnan ja urheilun parissa toi
mivia vapaaehtoisia heidän tekemästään 
työstä. Tiedätkö sinä hyvän tyypin, joka 
omalla toiminnallaan on tuonut panoksensa 
liikunnan kentälle? Hän voi olla esimerkiksi 
tuomari, ohjaaja, valmentaja, avustaja, lii
kuntavastaava, luokittelija, kouluttaja, toi
mitsija tai liikuntatoimikunta. 

Ilmianna meille Hyvä tyyppi 30.9. mennes
sä. Kerro henkilön nimi, sposti ja puhelinnu
mero, missä seurassa tai yhdistyksessä hän 
toimii sekä pieni perustelu hänen tekemäs
tään vapaaehtoistyöstä. Hyvät tyypit palki
taan Hyvä tyyppi tpaidalla ja diplomilla.

MATKUSTAJILLE 
RAUTATIEASEMILLA ENTISTÄKIN 
REAALIAIKAISEMPAA TIETOA
Rautatieasemien ja niiden laiturialueiden 
näyttö ja kuulutusjärjestelmistä vastaava 
Finrail Oy tuo loppusyksystä lähtien uutta 
teknologiaa sujuvoittamaan matkustaja

viestintää. Luvassa on uudistuksia niin kuu
lutus kuin näyttöjärjestelmiinkin. Uusi mat
kustajainformaatiojärjestelmä ja päivitetyt 
asema ja laiturinäytöt tulevat käyttöön ensi 
vuoden aikana.

Junamatkustajille tuttu asemien kuulu
tusääni Eva jää ensi vuoden aikana pois 
käytöstä ja se korvataan matkustajainfor
maatiojärjestelmällä, jonka avulla etenkin 
poikkeustilanteiden viestintä hoituu tehok
kaammin. Uusi järjestelmä muuntaa ohjaus
keskuksesta kirjoitetun tekstin suoraan kuu
lutukseksi.

Järjestelmä otetaan aluksi koekäyttöön 
Espoossa Leppävaaran asemalla ja kokonai
suudessaan sen on tarkoitus olla käytössä 
maanlaajuisesti vuoden 2020 loppuun men
nessä.K
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Ilmiannot: 
 lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi
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Lahjoita valkoinen keppi 
tai suurennuslasi! 
T E K S T I  Marika Mäkinen  K U V A  Else Kyhälä 

Näkövammaisyhdistykset keräävät parhaillaan 
valkoisia keppejä ja suurennuslaseja, jotka SPR 
toimittaa eteenpäin kriisialueille.

N äkövammaisten liitto jäsenyhdistyk
sineen ja ruotsinkielisten näkövam

maisjärjestö Finlands Svenska Synskada
de keräävät käytöstä poistettuja, ehjiä ja 
toimintakuntoisia suurennuslaseja ja valkoi
sia keppejä. 

Apuvälineet luovutetaan marraskuussa 
Tampereella pidettävien Apuvälinemessujen 
yhteydessä Suomen Punaiselle Ristille luovu
tettavaksi edelleen katastrofialueilla asuvien 
näkövammaisten käyttöön.

Kansainvälisen avun suunnittelija Outi 
Amanor SPR:n logistiikkakeskuksesta Tam
pereelta kertoo, että pyyntö saada apuväli
neitä tuli alun perin Tadžikistanin Punaiselta 
Puolikuulta. Tadžikistanissa SPR tukee muun 
muassa katastrofivalmiutta ja yhteisöjen ter
veyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita.

– Emme tarkalleen vielä tiedä, minne 
muualle valkoiset kepit menevät, mutta 
osa niistä lähtee juuri Tadžikistaniin, Outi 

Amanor sanoo.
SPR on aiemmin kerännyt kriisikohteisiin 

vammaisten apuvälineitä yhteistyössä Abi
liksen kanssa. 

Tampereen Kalkussa sijaitseva logistiik
kakeskus ylläpitää SPR:n kansainvälistä aut
tamisvalmiutta. Siellä valmistellaan myös 
terveysasemia ja 160paikkaisia kenttäsai
raaloita, jotka voidaan tarvittaessa kuljettaa 
katastrofialueille.

– Myös näihin yksiköihin lähetetään apu
välineitä, Amanor kertoo.

– Jos sinulla on käytöstä poistettuja, ehjiä 
valkoisia keppejä ja suurennuslaseja, osal
listu keräykseen ja auta katastrofialueiden 
näkövammaisia, kannustaa järjestöpäällikkö 
Markku Möttönen Näkövammaisten liitos
ta. 

Valkoiset kepit voi toimittaa omaan 
alueyhdistykseen viimeistään syyskuun lop
puun mennessä.       
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Vammaiset ihmiset 
syrjäytyvät avoimilta 
työmarkkinoilta jo 
työnhakuvaiheessa 
tapahtuvan syrjinnän vuoksi, 
mikä aiheuttaa eriarvoisuutta 
ja köyhyyttä. 

T E K S T I  Elli Björkberg    K U V A  Shutterstock

T ämä käy ilmi Vammaisfoorumin to
teuttamasta kyselystä, jossa selvitettiin 

vammaisten henkilöiden oikeuksien toteu
tumista Suomessa YK:n vammaisyleissopi
muksen kahden ensimmäisen vuoden aika
na.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöi
den oikeuksista on ollut Suomessa voimas
sa runsaat kolme vuotta. Sopimus korostaa 

vammaisten ihmisten osallistumista, osalli
suutta ja tasaarvoa ja kieltää laajaalaisesti 
syrjinnän. Suomi on sitoutunut sopimuk
seen, jossa tunnustetaan vammaisten hen
kilöiden oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti 
muiden kanssa. Työnantajia tulisi kannustaa 
positiiviseen erityiskohteluun ja rekrytointi
syrjintään puuttumista tulisi helpottaa. 

Asenteissa parantamisen varaa

Vammaisfoorumin kyselystä ilmeni, että 
noin 57 prosenttia vastaajista oli kokenut 
syrjintää työnhaussa. Koulutukseen pääsyssä 
syrjintää oli kokenut 31 prosenttia. Vammais
ten työllistyminen ei ole kiinni koulutuksesta 
tai pätevyydestä, vaan enemmän asenteis
ta. Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa vam
maiselle yksittäistapauksessa tarpeelliset 
kohtuulliset mukautukset, mutta työelämän 
mukautuksissa noin 48 prosenttia vastaajista 
oli kokenut syrjintää.

Eri vammaryhmistä syrjintää työnhaussa 

Työmarkkinat 
syrjivät 
vammaisia
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kokivat eniten, 64 prosenttia, näkö ja kuulo
vammaiset sekä viittomakieliset. Rekrytointi
syrjintään on vaikea puuttua ja asianosaisen 
kynnys lähteä ajamaan oikeuksiaan oikeu
dessa on korkea. Rikosasioina oikeuteen 
päätyvät vain vakavimmat tapaukset, joissa 
ihminen on esimerkiksi vammaisuuden tul
tua ilmi käännytetty pois työhaastattelusta, 
johon hänet oli papereiden perusteella kut
suttu. 

Työllinenkin voi olla köyhä

Vammaisten ihmisten syrjäytyminen avoi
milta työmarkkinoilta aiheuttaa paitsi eriar
voisuutta, myös köyhyyttä. Kyselyn vastan
neista vammaisista köyhyyttä oli kokenut 
noin 54 prosenttia. Koko väestössä on Suo
men köyhyysraportin mukaan köyhyydessä 
eläviä 11,5 prosenttia Lähes 60 prosenttia 
vammaisista työikäisistä eli 25–64vuotiaista 
oli kahden viimeisen vuoden aikana kokenut  
köyhyyttä. 

Vammaisten köyhyys ei koske ainoastaan 
tukien varassa eläviä vammaisia vaan myös 
työssäkäyviä, joista jopa 41 prosenttia kertoi 
kokeneensa köyhyyttä. Vammaiset yrittäjät 
olivat vielä työsuhteisia huonommassa ase
massa, sillä jopa 51 prosenttia heistä koki 
köyhyyttä. 

Vammaiset työllistyvät koko väestöä 
useammin osaaikaisesti ja pätkätöihin. 
Myös vammaisuuden perusteella maksetta
vien tukien ja palkkatulon yhteensovittami
nen on hankalaa ja aiheuttaa kannustinlouk
kuja. 

Kyselyssä selvitettiin myös, mitkä asiat 
ovat vaarantuneet köyhyyden vuoksi. Huo
lestuttavaa on, että 30 prosenttia vastan
neista kertoi terveydenhuollon ja välttämät
tömien lääkkeiden saannin vaarantuneen. 
Eniten eli 42 prosentilla vastaajista vaarantui 
vapaaajan vietto.        

Kuinka vammais-
sopimus toteutuu 
arjessa?
T E K S T I  Marika Mäkinen 

Vammaisfoorumin kyselyssä mukana olleet 
järjestöt, muun muassa Näkövammaisten 
liitto, tuottavat yhteisen juttusarjan, joka 
pohjautuu kyselyn teemoihin. Niitä ovat työ
elämä ja köyhyys, palvelut, vammaiset lapset 
ja lapsiperheet, esteettömyys, vammaisten 
naisten asema ja vihapuhe ja syrjintä. Muita 
juttusarjan tuottajia ovat esimerkiksi Invali
diliitto, Kynnys, Hetaliitto ja Autismiliitto. 

Ensimmäinen juttusarjan artikkeli julkais
taan lokakuun numerossa.

Sarjan keskiössä on, kuinka YK:n vam
maisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat 
vammaisten ihmisten arjessa Suomessa. Ky
selystä kävi ilmi, että vaikka vammaisten ih
misten palveluja ja yhdenvertaista kohtelua 
säätelevät lait ovat olemassa, ne eivät aina 
toimi käytännössä. 

Vammaisfoorumin keväällä ja kesällä 2018 
tekemä kysely toimii rinnakkaisraportin läh
teenä, kun Vammaisfoorumi antaa oman 
raporttinsa YK:lle. Sitä ennen Suomi antaa 
oman raporttinsa YK:n vammaisyleissopi
muksen oikeuksien toteutumisesta Suo
messa sopimuksen kahden ensimmäisen 
voimassaolovuoden ajalta eli kesäkuusta 
2016 kesäkuuhun 2018. 

YK:n vammaisyleissopimus on uudenlai
nen yksityiskohtainen ihmisoikeussopimus, 
jossa vammaisuus määritellään ihmisoikeus
näkökulmasta, ei lääketieteellisenä kysy
myksenä. Sopimuksessa myös vahvistetaan 
näkemystä siitä, että vammaiset ihmiset 
ovat oikeuksien haltijoita ja he voivat vaatia 
oikeuksiaan sekä tehdä omaa elämäänsä 
koskevia päätöksiä vapaasti, ympäröivän yh
teiskuntansa aktiivisina jäseninä.   
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Aikomuksena 
asuntokaupat? 
T E K S T I  Virpi Jylhä     K U V A T  Shutterstock, Virpi Jylhä

Valitsenko kaukolämpökodin vai kenties maalämpökodin? 
Tiilitalo vai puutalo? Monet kysymykset ovat kaikille 
asunnon ostajille yhteisiä, mutta näkövammainen asunnon 
ostaja joutuu selvittelemään erilaisia saavutettavuus- ja 
esteettömyysasioita tavallista tarkemmin.
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V erkkosivut tarjoavat paljon tietoa 
uuden kodin ostamista suunnittele
valle. Taidoista ja välineistä riippuu, 

kuinka saavutettavia sivustot ovat. Asun
tokauppoihin liittyy myös paljon kuvallisia 
aineistoja ja asiapapereita. Hyvät kuvailutai
dot omistava, luotettava avustaja on kullan 
arvoinen.

Kerrostalo, rivitalo vai 
sittenkin omakotitalo?

Kerrostalossa ei tarvitse huolehtia pihatöistä, 
mutta siellä voi olla näkövammaiselle muita 
haasteita. Pihalla on aina muuttuvat olo
suhteet pyörien ja muiden tavaroiden takia. 
Taloyhtiön yhteisistä asioista pitäisi pystyä 
saamaan tietoa, mutta niistä ilmoitetaan 
usein näkövammaiselle saavuttamattomalla 
tavalla joko paperilapuilla tai nykyään yhä 
useammin sähköisellä ilmoitustaululla. His
sien ja ovisummerien painikkeet voivat olla 
sellaiset kosketusnäyttöpainikkeet, ettei nii
tä pysty ilman näköä käyttämään. 

Rivitaloyhtiöissä asukkaat joutuvat osallis
tumaan huoltotöihin. On maalausta, aitojen 

korjausta ja risusavottaa. Näkövammainen 
voi joutua neuvottelemaan, miten korvaa 
sen, ettei pysty osallistumaan kaikkiin yhtei
siin ylläpitotöihin. Toistuvat pihatyöt kuten 
lumen poistaminen hoituvat useimmiten 
huoltoyhtiön voimin. Tiedottamisesta ja 
käytännöistä on pienemmissä taloyhtiöissä 
helppoa sopia. Oma pieni piha tarjoaa viher
peukalolle paikan toteuttaa yrttiunelmia.

Omakotitalossa kaikki rakennukseen ja 
pihaan liittyvät huoltotyöt jäävät omille 
harteille. Jos näkö on heikko tai sitä ei ole 
lainkaan, pitää pystyä ostamaan tarvittavat 
palvelut. Mutta kuten sanonta kuuluu: oma 
tupa, oma lupa. Asiat saa järjestää mielensä 
mukaisesti. Kulkureitit voi laatoittaa, pihava
laistuksen tehdä häikäisemättömäksi eikä 
asioiden muokkaamiseen tarvitse kysyä lu
paa taloyhtiöltä.

Turvalliset reitit palveluihin

Näkövamma on myös liikkumisvamma. Tu
levan kodin pitää sijaita sellaisessa paikassa, 
että julkisen liikenteen ja lähipalvelut tavoit
taa turvallisen reitin päästä. Liikennevaloissa 
on oltava äänimajakat päällä, ellei siltaa tai 
alikulkua ole rakennettu. Jos joka päivä jou
tuu pelkäämään vaikkakin vain yhtä tien ylit
tämistä, tulee asumisesta stressaavaa.
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Vaikka käyttäisi harvakseen julkista liiken
nettä, kannattaa selvittää junaasemien ja 
bussipysäkkien sijainnit sekä reittivaihtoeh
dot, joita itse joutuisi käyttämään. Liikku
mistaidon ohjaus ei auta, jos matkan joutuu 
ketjuttamaan niin, että jossakin kohdassa 
on vaarallinen ja vaikea ylitys seuraavaan 
yhteyteen eikä sitä pysty kiertämään. Ei riitä, 
että ensimmäinen etappi on saavutettavissa. 
Liikenteen melu voi jossakin olla niin voima
kasta, että kuulon käyttäminen liikkumisessa 
vaikeutuu.

Oli näkövammaa tai ei, myöhäiseen lauan
taiiltaan ajoitettu kävely lähiostarilla turval
lisen seuran kera voi olla vaivannäön arvoi
nen työkalu asuntoalueen valinnassa. 

Valikoima verkossa

Suurin osa myytävistä asunnoista ja ton
teista ilmoitetaan Oikotie ja Etuoviverk
kopalveluissa. Niiden selaaminen onnistuu 
kohtuullisesti myös ruudunlukuohjelmalla, 
mutta jos näköä ei ole lainkaan, avustajaa 
tarvitaan kuvailemaan asunnoista ja näky
mistä otettuja kuvia ja videoita, joita palve
luissa on runsaasti.

Mikäli tuntuu siltä, että itse ei pysty tai jak
sa etsiä sopivaa asuntoa, voi kääntyä asun
nonvälittäjän puoleen. Palvelusta joutuu 
maksamaan ja voi olla, että saa hieman vali
koidun otannan kohteista. Välittäjät pyrkivät 
suosimaan oman yritysketjunsa ja yhteistyö
kumppaneittensa kohteita. Toisaalta he ovat 

alan ammattilaisia ja osaavat hakea toiveita 
vastaavia kohteita maallikoita tehokkaam
min.

Pohjaratkaisu tarkasteluun

Asunnon pohjaratkaisu on tärkeää hahmot
taa. Heikkonäköisenä pohjakuvien viivat saa 
näkyvämmiksi esimerkiksi mobiililaitteen 
värien kääntöominaisuuksilla tai lukutelevi
siolla, jolla voi säätää kuvan valoisuutta ja 
kääntää värejä. Avustajaa voi pyytää hah
mottelemaan pohjakuvan ääriviivat tunnus
teltaviksi vaikka muotoiluvahalla, jota on 
helppo käyttää aina uudelleen.

Sähköt, kodinkoneet 
ja kaappien ovet

Vammaispalvelulain mukaan näkövammai
nen voi hakea asunnon ja sen ympäristön 
välttämättömiin muutostöihin rahallista tu
kea. Sähköasioihin on hyvä kuitenkin pereh
tyä ennen ostopäätöstä, vaikka valaistusta ja 
sähköpistokkeiden määrää voidaan muutok
silla kohentaa.

Näkövammaisella on käytössä yllättävän 
paljon pistokkeita vaativia laitteita. Löytyy 
erilaisia kombinaatioita lukutelevisioista, 
Daisykuuntelulaitteista, pistenäytöistä, tie
tokoneista, kohdevalaisimista ja akullisten 
laitteiden latausasemista. Ellei halua teettää 
sähköremonttia, pitää tarkistaa, onko asun
nossa omiin tarpeisiin nähden järkevä määrä 
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pistorasioita toiminnallisesti oikeissa paikois
sa vai onko luvassa jatkojohtoviidakko. 

Mahdolliset valaisinhimmentimet kannat
taa testata ennen kuin antaa niistä pluspis
teitä. Kaikki mallit eivät ole yhtä sopivia nä
kövammaisille. Keittiössä pitää olla tarkkana 
ja ainakin astianpesukoneen, lieden ja uunin 
ohjauspaneelit pitää tarkistaa. Laitteissa ei 
välttämättä ole yhtä ainutta sormin tun
nusteltavissa olevaa painiketta, vaan kaikki 
säädetään hipaisemalla. Hipaisukytkin ei 
aina tarkoita sitä, ettei laitetta voisi käyttää 
myös ilman näköä. Tilannetta pystyy eh
kä kohentamaan liimattavilla tarroilla tai 
kohomerkinnöillä. Ovet voivat jollekin olla 
tärkeitä tarkistuksen paikkoja: Ylösaukeavat 
astiakaapin ovet eivät törrötä vaarallisesti 
auki jäädessään ja taiteovet on paljon muka
vampi kohdata puoliavoimina kuin tavalliset 
väliovet. 

Tarjousta tekemään 

Tarjouksen tekeminen tulevasta kodista 
on kuumottavaa puuhaa. Kaikki kannattaa 
tehdä kirjallisena ja aina niin, että tarjous 
on voimassa vain tiettyyn päivään saakka. 

Hyviä ohjeita löytyy useilta verkkosivuilta 
kohtuullisen saavutettavassa muodossa. 
Tietoa kannattaa hakea, sillä asuntokau
poissa on monenlaisia sääntöjä ja sääntöjen 
poikkeuksia. Harva esimerkiksi tietää, että 
osakekaupoissa jo suullinen tarjous on si
tova. Omakotitaloa ostettaessa taas ollaan 
tekemisissä kiinteistökauppoja määräävän 
maakaaren kanssa eikä edes kirjallinen tar
jous ja tarjouksen hyväksyntä ole kumpaa
kaan osapuolta sitova ennen kuin tehdään 
niin sanottu esisopimus virallisen kaupan
vahvistajan läsnä ollessa. Ostaja tai myyjä 
voi perääntyä kirjallisen tarjouksen jälkeen 
talokaupoista ilman esisopimusta niin, ettei 
ole edes korvausvelvollinen.

Uudessa kodissa

Ensimmäinen aamu uudessa kodissa on ai
van erityinen. Mikä mahtava tunne onkaan 
herätä uuden ympäristön ääniä kuulostel
len! Nuuhkia tuoksuja, tassutella ikiomaan 
keittiöön ja napsauttaa kahvinkeitin päälle. 
Ja istahtaa ikkunan ääreen miettimään, että 
missä muuttolaatikossa ne kupit ja lusikat 
olivatkaan. 

Heikkonäköinen voi häikäisyn 
vuoksi hyötyä negatiivivärien 
käytöstä. Asunnon pohjakuvan 
tarkastelu sujuu silloin parem-
min mobiililaitteen näytöltä. 
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Kiinteistönvälittäjä on  
asiakkaansa edunvalvoja

Suvi Rinne on laillistettu kiinteistönvälittäjä 
(LKV) ja osakas Vantaan Tikkurilan Kiinteistö
maailmassa. Hänellä on myös kiinteistöalan 
ammattitutkinto, josta käytetään lyhennettä 
KIAT.

Rinne on työskennellyt alalla kymmenen 
vuotta ja nähnyt asuntokaupan aaltoliikettä. 
Hän kertoo, että tällä hetkellä asuntokaup
pa sujuu verkkaisesti. Syiksi Rinne mainitsee 
muun muassa lainansaannin kiristymisen 
ohella runsaan uudisasuntotuotannon.

– Asuntokaupoissa digitalisaatio on vasta 
aluillaan. Jotakin pystytään tekemään säh
köisesti, mutta paljon on vielä papereiden 
varassa. Pankit eivät vielä hyväksy esimerkik
si sähköisiä valtakirjoja. Sen sijaan ilmoituk

siin internetin käyttö on vaikuttanut valta
vasti. Asunnoista on tarkasti tietoa verkossa 
ja asiakkaat näkevät koko Suomen myytävät 
asunnot yhdestä paikasta. Kuvamateriaalia 
on runsaasti, ja se on suurimmaksi osaksi 
laadukasta, Suvi Rinne kertoo.

– Asunnon ostossa on usein kysymys ih
misen elämän suurimmasta kaupasta, Rinne 
toteaa.

– Se pitää tehdä huolellisesti. Siksi suosit
telen käyttämään alan ammattilaisia apuna. 
Meillä välittäjillä on selonottovelvollisuus, 
joten asiakas voi luottaa siihen, että uuden 
kodin hintaan ei tule lisäkustannuksia esi
merkiksi edellisen asukkaan maksamatta 
jättämien yhtiövastikkeiden muodossa.

Kysymykseen, ovatko asiakkaat osanneet 
vaatia esteettömyyttä asunnoilta, Rinne vas
taa hetken pohtimisen jälkeen, että lähinnä 
hän on palvellut asiakkaita, joilla on ollut 
tilaa vaativia apuvälineitä kuten esimerkiksi 
rollaattori tai pyörätuoli. 

– Näkövammaahan ei välttämättä huo
maa, ellei asiakkaalla ole valkoinen keppi tai 
ellei asiakas tuo sitä itse esille, Suvi Rinne to
teaa.          

– Näkövammaisen kannattaa pyytää 
yksityisesittely haluamaansa kohteeseen, 
jolloin asuntoon voi tutustua rauhassa 
ja välittäjällä on paremmin aikaa juuri 
hänelle, Suvi Rinne sanoo.
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Liikunta ja 
näkövammainen
voi saada autoveronpalautuksen

Kysy asiantuntijalta

Mitä autoveronpalautus 
näkövammaiselle tarkoittaa?

Sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen 
Näkövammaisten liitosta vastaa:

Vammainen henkilö voi saada autoveroa 
takaisin autosta, joka tulee hänen käyttöön
sä ja rekisteröidään hänen omistukseensa 
ensimmäistä kertaa Suomessa. Näkövam
mainen hakija, joka itse ei voi ajaa autoa, 
voi siis saada autoveronpalautusta, kun auto 
tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Autoveronpalautusta voi saada autove
rolain 51 pykälän perusteella, kun henkilön 
pysyvästä liikunta tai näkövammasta ai
heutuva pysyvä haitta on vähintään 80 pro
senttia, pysyvästä invaliditeetista aiheutuva 
pysyvä haitta on vähintään 60 prosenttia, tai 
alaraajan tai alaraajojen puuttumisesta tai 
toimintavajavuudesta johtuva liikuntakyvyn 
pysyvä alenema on 40 prosenttia. 

Auton tulee olla tarpeellinen työn, toimen 
tai ammattiin valmistumista varten tapahtu
van opiskelun vuoksi.

Palautettavan autoveron enimmäismäärä 
on 3770 euroa, kun palautus myönnetään 
80prosenttisen liikunta tai näkövamman 
tai 60prosenttisen pysyvän invaliditeetin 
perusteella. Jos henkilö tarvitsee vammansa 

vuoksi välttämättä automaattivaihteista au
toa, palautettavan veron enimmäismäärä on 
4980 euroa.

Autoveron palautusta tulee hakea kirjal
lisesti kuuden kuukauden kuluessa auton 
rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on 
ostettu osamaksulla, siitä kun hakijasta on 
tullut auton omistaja. Autoveronpalautusta 
invaliditeetin perusteella haetaan verohallin
non Hakemus invalidin autoveronpalautuk
sesta lomakkeella.

Verohallinto voi vammaisuuden perus
teella, erityisen painavista syistä palauttaa 
kohtuulliseksi katsomansa osan autoverosta. 
Tällainen veronhuojennus myönnetään eril
lisen harkinnan perusteella. Verohuojennus
ta myönnettäessä otetaan huomion muun 
muassa vamman laatu, jonka on oltava 
liikkumista estävä, auton tarpeellisuus sekä 
perheen taloudellinen ja muu sosiaalinen 
tilanne. Veron huojennuksena autoveroa on 
palautettu esimerkiksi vanhemmille, joille 
auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuk
sen vuoksi tarpeellinen. 

Lisätietoja autoveronpalautuksesta löytyy 
verkosta osoitteesta www.vero.fi. Puhelimit
se tiedusteluihin vastaa autoverotusneuvon
ta numerossa 029 497 150.       

K U V A :  S H U T T E R S T O C K

http://www.vero.fi
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Erityistä yhteishenkeä 
nuorten kesäleirillä
T E K S T I  Markus Tihumäki
K U V A T  Janne Suomalainen

Nuorten kesäleirillä korostuu poikkeuksellinen yhteisöllisyys ja 
vertaistuki. Tämänvuotinen leiri antoi Petra Taskiselle ja Mehmet 
Kasapille paljon. 

Mehmet Kasap on osallistunut jokaiselle 
kesäleirille vuodesta 2012. 
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N äkövammaisten liiton nuorisotoi
men vuosittainen kesäleiri järjes
tettiin nuorisokeskus Marttisella 

Virroilla heinäkuussa. Leirin teemana oli 
Make us great again, ja se keräsi 44 leiriläistä 
ympäri Suomen.

Leirille osallistuivat myös lappeenrantalai
nen Petra Taskinen, 15, ja tamperelainen 
Mehmet Kasap, 19. 

Petra Taskinen on heikkonäköinen. Hänen 
näkövammansa taustalla on keskosuus ja 
alle vuoden ikäisenä saatu aivoverenvuo
to. Pian 16 vuotta täyttävällä Petralla on ai
voperäisiä näönkäytön ongelmia, joilla on 
vaikutusta lähinnä hänen hahmotuskykyyn
sä. 

Nyt Lappeenrannan Lyseon lukioon siirty
vä nuori nainen osallistui ensimmäistä ker
taa näkövammaisten nuorten tapahtumaan.

– Olen kuullut leireistä jo parin vuoden 
ajan näkövammaiselta ystävältäni, mutta eri
näisistä syistä en ole aiemmin päässyt osal
listumaan. Jännitti tulla leirille, mutta olen 
yllättynyt, kuinka upea viikko on ollut. En 
osannut odottaa tällaista, Taskinen haikailee 
jo leirin perään.

– Erityisesti leirillä vallinnut yhteishenki ja 
se, kuinka helppoa oli olla oma itsensä, jäi 
mieleen. Huomasin heti, että itsensä muihin 
vertaaminen on turhaa. Leirillä on todella 
hyvä ja huomioonottava ilmapiiri.

Taskinen on osallistunut paljon seurakun

Petra Taskinen kehuu leirin  
huomioonottavaa ilmapiiriä. 
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 Vertaistuki on 
ollut itselleni 
tärkeää, ja sitä 
kautta olen oppinut 
hyväksymään 
näkövammani.

nan järjestämille leireille ja toimii myös iso
sena lasten leireillä.

– Myös nuo leirit ovat todella mukavia, 
mutta täällä korostuu ihmisten avoimuus 
ja vielä enemmän yhteisöllisyys. Ihmisillä 
on erilaisia vammoja, mutta kaikki auttavat 
toisiaan ja tekevät asioita yhdessä. Se oli 
hienoa. On myös ollut opettavaista nähdä, 
kuinka eri tilanteissa olevat näkövammaiset 
toimivat. Täällä saa olla rohkeasti oma itsen
sä.

– Sain paljon uusia ystäviä ja odotan jo nyt 
seuraavaa leiriä, Petra sanoo.

Nykyisin Tampereella asuva 19vuotias 
Mehmet Kasap on samoilla linjoilla Petran 
kanssa.

– Näillä leireillä yhteishenki on oikeasti jo
tain erityistä. Se, että on tapahtumassa mui
den näkövammaisten kanssa ja näkee, miten 
kaikki toimivat sekä pääsee tutustumaan uu
siin ihmisiin, antaa tosi paljon. Vertaistuki on 
todella merkittävä.

Suomessa syntynyt, mutta turkkilaisen 
isän omaava Kasap opiskelee tietojenkäsit
telytieteitä Tampereen yliopistossa. Hänellä 
on Sticklerin oireyhtymä, jolle ominaista on 
silmien ja nivelten ongelmat ja kuulonhei
kentymä sekä kasvojen epätavalliset piirteet. 
Kasapilla oireyhtymä vaikuttaa kuitenkin 
pääosin vain silmiin. Hän on vahvasti likinä
köinen ja sairastaa silmänpainetautia.

– Osallistuin ensimmäisen kerran kesä
leirille 12vuotiaana vuonna 2012 Lappeen
rannassa, kun äitini ilmoitti minut leirille. 
Sen jälkeen olen ollut jokaisella kesäleirillä 
ja pitkälti kaikissa muissakin nuorisotoimen 
ympäri vuoden järjestämissä tapahtumissa. 
Ensimmäisellä leirillä heräsi aidosti siihen, 
kuinka paljon erilaista porukkaa on, kuinka 
kaikki tulevat hyvin keskenään toimeen ja 
pystyvät erilaisiin asioihin. Vertaistuki on 
ollut itselleni tärkeää ja sitä kautta olen op
pinut hyväksymään näkövammani. Nykyisin 
pyrin antamaan vastaavaa tukea myös muil
le.

Mehmet äänestettiin viime syksynä Näkö
vammaisten liiton nuorisotoimen nuoriso
toimijaryhmä Nutoriin, joka ottaa vastaan 

Leiriläiset lähtevät kokeilemaan 
suppausta. 

Viimeisenä 
iltana diplomin 
saaneet leiriläi-
set rivissä. 
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Mitä?
Nuorten kesäleiri ”Make us great again 
2019”, järjestäjä Näkövammaisten liiton 
nuorisotoimi.

Missä?
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat.

Milloin?
21.–26. heinäkuuta.

Kenelle?
12–30vuotiaat näkövammaiset.

Osallistujat
44 leiriläistä, 13 ohjaajaa, 6 henkilökoh
taista avustajaa.

nuorten toiveita, järjestää tapahtumia ja 
edustaa näkövammaisia nuoria eri tilaisuuk
sissa.

Näkövammaisten nuorisotoimi järjestää 
vuosittain neljästä kuuteen tapahtumaa, 
joista kesäleiri on suurin. Se kerää osallistujia 
40–60 ja antaa vuodesta toiseen mahdolli
suuden tavata tai saada uusia ystäviä sekä 
kokea asioita, jotka eivät aina omassa arjessa 
ole mahdollisia. Nuorisotoimen tapahtuma
kalenterin löydät aina osoitteesta nkl.fi/nuo
ret.        

TIETOVISA

1. Kuinka vanha lehti Näkövammaisten Airut 
on?

2. Miksi eurooppalainen olmi on sokea?

3. Monennenko kerran Suomi voitti jääkiekon 
MMkultaa 2019?

4. Kuka kuuluisa kirjailija sanoitti höstvisani
misen laulun?

5. Kuka arkkitehti suunnitteli eduskuntatalon?

6. Mikä kasvi on kaarnikka?

7. Minkä Conrad Röntgen kuvasi ensimmäisenä 
löydettyään läpivalaisevan säteen?

8. Kuka tsaari vietti kesiä paikassa, joka nykyi
sin on Langinkosken keisarillinen kalastus
majamuseo?

9. Mikä on juuri nyt EU:n puheenjohtajamaa?

Ässä: Minkä kaupunkimme anagrammi on 
säkkipimeä?

Vastaukset sivulla 22.

Petra ajaa resiinalla. 
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Näkövammaisten 
partiotoiminta sai 
alkunsa tytöistä
T E K S T I  Timo Kuoppala   K U V A T  NKL:n arkisto

Sisulippukunta Kalliotytöt vuonna 1948.
Helvi Sipilä äärimmäisenä vasemmalla ja 
Salme Kotkatlahti 4. vasemmalta.
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Helsingin sokeainkoulun 
oppilaat harrastivat 
innokkaasti partiota 
vuosikymmeniä, kertoo 
Teuvo Ruposen tuore kirja 
Neljä vuosikymmentä 
partiota Helsingin 
sokeainkoulussa.  

U uteen teokseen Teuvo Ruponen 
on kirjannut kokemuksiaan, kaiva
nut tietoja arkistoista sekä haasta

tellut mukana olleita entisiä koulun oppilaita 
ja näkeviä partioaktiiveja.  

Ruponen kävi partiossa sokeainkoulun 
oppilaana vuosina 1957–63. Hän oli poikien 
Kallioritaritlippukunnan jäsen ja suoritti 
vaativimman eli ykkösluokan merkin, mikä 
oikeutti toimimaan oman vartion johtajana.

Kunnia partioharrastuksen aloittamisesta 
koululla kuuluu tytöille. Ulkomaisten esiku
vien innoittamina perustettiin Kalliotyttöjen 
lippukunta jo vuonna 1934. Näkevät parti
olaiset, heidän joukossaan sittemmin YK:n 
apulaispääsihteeriksi edennyt Helvi Sipilä, 
olivat hankkeessa tukena pitkään. Koulun 
opettajista ennen muita Salme Kotkatlahti, 
oli mukana, mutta yllättävänkin vähän kou
lun johto suosittuun harrastukseen puuttui. 

Poikien partiotoiminta alkoi asteittain vuo
sina 1935–1936. Aluksi toimittiin Suomalai
sen Normaalilyseon Partiopoikien lippukun

Partiolippukunta Kallioritarien leiri Marathonin kentällä 
Kreikassa 1963. Oikealla Raimo Jääskeläinen, keskellä 
kirjan kirjoittaja Teuvo Ruponen. Vasemmalla partionjohta-
ja Taisto Heiman. 
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Teuvo Ruponen ja Raimo Jääskeläinen 
Ateenassa 1963.

nan alaosastona, kunnes 1947 muodostettiin 
itsenäinen Kallioritaritlippukunta.

– Vuosittain ainakin puolet oppilaista
osallistui partioon, Ruponen kertoo. 

Siellä käyminen antoi monenlaista miele
kästä tekemistä. Vartiot kokoontuivat viikoit
tain koululla. Viikonloppuisin tehtiin retkiä ja 
kesäisin osallistuttiin leireille yhdessä näke
vien partiolaisten kanssa. 

Vammaisten nuorten partiota on kutsuttu 
Suomessa Sisupartioksi. Ruposen ja muiden 
kokemusten mukaan toiminta oli paljolti sa
manlaista kuin näkevienkin. Partiomerkkei
hin vaadittavat suoritukset olivat näkevien 
kanssa lähes yhteneväiset: solmuja tehtiin, 
ensiapua harjoiteltiin ja tulta viriteltiin. Apu
na olivat pistekirjoitukselle painetut partio
poikien ja tyttöjen käsikirjat.

– Partio on ollut siihen osallistuneille nä
kövammaisille yhdenvertaistava kokemus. 
Oppilaat saivat monenlaisia käytännön tai
toja, joista on ollut elämässä paljon hyötyä. 
Retkillä ja leireillä koettiin luontoelämyksiä 
yhdessä näkevien kanssa, Teuvo Ruponen 
sanoo. 

Hänelle partiotoiminnan huipennus oli 

osallistuminen kansainväliselle Jambo
reeleirille Kreikassa vuonna 1963. Suomen 
yli kahdensadan nuoren joukossa Ruponen 
ja Raimo Jääskeläinen olivat ainoat näkö
vammaiset. 

Sisupartiota on ollut myös Kuopion so
keainkoululla. Toiminta jatkui vielä koulujen 
yhdistyessä Jyväskylässä vuonna 1972 ja sitä 
on viritelty myös ruotsinkielisellä näkövam
maisten koululla ja näkövammaisten lasten 
vanhempien yhdistyksessä.   

1. 107 vuotta (nykyinen nimi vuo
desta 1980)

2. Se elää luolissa

3. Kolmannen

4. Tove Jansson

5 J. S. (Johan Sigfrid) Sirén

6. Variksenmarja

7. Vaimonsa kämmenen

8. Aleksanteri III

9. Suomi

Ässä: Pieksämäen

TIETOVISAN VASTAUKSET
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Ak tivisti 

Ääniä kesäyössä
T E K S T I  Olli Lehtinen

Vaihdan paikkaa terassilla. Kattopelti ulvai
see. Mökin rakenteet natisevat ja paukkuvat 
kuin myrskyssä seilaava kuunari. Ympäröivän 
metsän havupuut suhisevat kuin muovipus
sia sullottaisiin roskalaatikkoon. Hiki iholla 
on kuivunut, ja kesäyön viileys nuolee luita. 
Tekisi mieli palata saunaan, mutta tyhjä vasu 
roikkuu kädessä.

Pitäisi astua terassilta nurmikolle, kävel
lä keppiä heilutellen tontin laitaan ja avata 
halkoliiterin ovensalpa. Etsin varpaitteni al
le terassin kynnysmaton. Hamuan sormiin 
ovenkahvan. Astun mökkiin. Kopeloin takan 
vierestä huoltoasemalta ostetun briketin ja 
vien kiukaan tulipesän hiillokseen. Rauha.  

Kirjoittaja Olli Lehtinen tahtoo olla metron 
poika.  

S eison mökin terassilla. Yötaivaalla luul
tavasti hehkuu vielä vähän harmaata 

valoa, mutta minun silmäni näkevät pi
meyttä. Liikenteen ja ihmisten äänet ovat 
hiljenneet. Kesäyö ympäröi saunapuhdasta 
ihoani. Kuuntelen hyrisevää luontoa. Rauha. 
Mikä voisi olla paremmin? Kädessäni roikkuu 
pärevasu. Olen menossa hakemaan saunaan 
klapeja.

Metsässä ratisee ja pihaltakin kuuluu ää
niä. Jokin ihmistä pienempi taitaa liikkua 
nurmikolla. Astun kaiteen taakse. Nojailen, 
hengittelen. Eläimet pelkäävät ihmistä. Säär
tä pitkin nousee jokin. Huitaisen, varmaan 
hyttynen tai hämähäkinseitti. Nenäni tienoil
la räpisee ja jokin hipaisee poskea. Luuleeko 
yöperhonen silmänvalkuaistani valoksi? Sul
jen silmän. Toivottavasti siipi ei takertunut 
kosteaan ihoon.  

Pimeydestä kuuluu kurnutusta. Ääni siir
tyy hämmentävän nopeasti. Kuulostaa kuin 
eläin liikkuisi ilmassa. Kurnuttavaa ääntä 
pitävä lintu lentää terassin editse. Kauem
paa kuuluu toisen linnun ääni, laulava kuin 
nälkäinen vauva. Terassilautojen alla rapi
see, ehkä se on myyrä. Ei, äänet kuulosta
vat suuremmilta. Tuskin sentään susi voi 
olla. Pystyykö tarttumaan lankkujen välistä 
varpaaseen? Siirryn terassin reunaan. Aske
let saavat lattian narahtamaan ja pylvään 
värähtämään. Alkaa kuulua surinaa. Varti
jaampiainen on lähtenyt partiokierrokselle. 
Räystään alla on ampiaispesä, jota en raas
kinut hävittää keväällä. Nyt pesä on valta
va. Seison hievahtamatta ja pörinä loppuu. 
Räystään suunnalta kuuluu rahinaa, voisiko 
olla orava? Kiusaantui ehkä ampiaisesta. Toi
vottavasti kurre ei putoa niskaan. 
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Kurssit -  leirit

Viikoittaiset pienkori-
kurssit Iiriksessä syksyllä 

Helsingin ja Uudenmaan Nä
kövammaiset ry järjestää kak
si viikoittaista pienkorikurssia 
Iiriksessä Käsillä valmennuk
sen tiloissa, 1. krs, Marjanie
mentie 74, Helsinki. 

Tiistain kurssi alkaa 3.9. ja 
keskiviikon kurssi 4.9. Molem
mat kokoontuvat viikoittain 
klo 16–19. Keskiviikon kurssil
la tehdään koreja rottingin li
säksi muovipäreestä. 

Tiistain kurssia ohjaa Mar
tin Lindkvist, keskiviikon oh
jaaja on tätä kirjoitettaessa 
vielä avoin. 

Ilmoittaudu ryhmiin HUNin 
jäsenpalveluun 26.8. men
nessä: p. 09 3960 5601 (ma–
ke klo 10–12) tai spostilla: 
osallistun@hun.fi 

Mainitse, kumpaan ryh
mään ilmoittaudut sekä pu
helinnumerosi ja sähköposti
si. 

Osallistujia mahtuu 8 / ryh
mä, etusija uusilla osallistujil
la. 

Osallistuminen maksaa 25 
e / syksy + materiaalikulut, 
kevätkaudella uusi maksu.   

Ota mukaan omat tutut 
työkalut (sivuleikkurit, pieni 
piikki). 

Ilmoittautuminen kattaa 
syksyn lisäksi myös kevään.   

Valokuvaklubin syksy

Valokuvaklubi kokoontuu 
Kulttuuripalvelun toimistol
la (Iiriskeskus, Marjaniemen
tie 74, Hki) la 14.9. klo 10–14.

Muut syyskauden kerrat 
5.10., 23.11. ja 14.12. Klubin 
toimintaa ohjaa valokuvatai
teilija, valokuvauksen lehtori 
Christina Holmlund. 

Osallistumismaksu on 10 e 
/ kerta. Syyskausi laskutetaan 
joulukuussa. Klubin syyskau
den teemoista tiedotetaan 
myöhemmin.

Ilmoittaudu Valokuvaklubin 
toimintaan osoitteeseen 
osallistun@kulttuuripalvelu.fi

Sokkopingiksen tuomari-
kurssi 20.–21.9. Helsingissä 

Oletko kiinnostunut toimi
maan tuomarina vauhdik
kaassa urheilulajissa? Sokko
pingistuomarina toimiminen 
on jotain, mitä ihan kuka ta
hansa ei voi sanoa harrasta
vansa. Nyt tuomariksi koulut
tautuminen onnistuu mak
sutta! 

Suomen Vammaisurheilu ja 
liikunta VAU ry järjestää sok
kopingiksen tuomarikurssin 
20.–21.9.2019 (Iiriskeskus, 
Marjaniementie 74, Itäkeskus, 
Helsinki).

Koulutus aloitetaan pe klo 
17.00 ja la klo 9.00. 

Koulutus antaa valmiudet 
toimia tuomarina kilpailuissa 
ja tarjoaa suoran tien aina 
kansainvälisille kentille  saak

ka. 
Ilmoittautumiset 10.9. men

nessä ja lisätiedot: Teemu 
Ruohonen, p. 040 5580 342, 
teemu.ruohonen@pp.inet.fi 

Tapahtumat

Kirjailijavieraana Minna 
Rytisalo 27.8. 

EijaLiisa Markkula haastatte
lee kirjailija Minna Rytisaloa ti 
27.8. klo 17.30–19.30 Iiriskes
kuksen Valotilassa. Vierailu 
nettiradioidaan. 

Sodankylässä syntynyt ja 
Kuusamossa asuva Minna Ry
tisalo (s. 1974) on lukion äi
dinkielenopettaja. Rytisalon 
esikoisteos Lempi (2016) oli 
arvostelu ja myyntimenes
tys. 2018 ilmestynyt Minna 
Canthin nuoruudesta ja elä
mästä kertova romaani Rou
va C. on saanut suuren suo
sion.

Osallistumismaksu 5 e sis. 
kahvitarjoilun. Näkövam
maisten Kirjastoyhdistyksen 
jäsenet osallistuvat vierailuun 
veloituksetta. Ilmoittaudu 
ma 26.8. mennessä osoittee
seen osallistun@kulttuuripal
velu.fi 

Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry ja Näkövammaisten 
Kirjastoyhdistys ry 

Kuvailutulkattu Minä 
maalaan teidät kaikki 
Ateneumissa 12.12.2019
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Minä maalaan teidät kaikki 
kertoo taidemaalari Helene 
Schjerfbeckistä. Näytelmä on 
monologiksi kirjoitettu dialo
gi taiteilijuudesta. Dialogia 
esityksessä käyvät näyttelijä 
ja tanssija. Se, mikä Helenen 
maalauksissa on viiva tai si
veltimen veto, on esitykses
sä liike, ääni ja sana. Ateneum 
on järjestänyt 12.12. näytök
seen kuvailutulkkauksen nä
kövammaiselle yleisölle. 

Käsikirjoitus, esitysdrama
turgia: Iida HämeenAnttila 
Ohjaus: Kati Outinen. Rooleis
sa: Annatuuli Saine ja Kati 
Outinen. Tuotanto: Teatteri 
Jurkka ja OutisKati.

Pipsa Toikka kuvailutulkkaa 
esityksen Ateneumin salissa 
31 eli näyttelytilassa alkaen 
klo 20. Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry on varan
nut esitykseen 30 lippua. Va
raa omasi 27.9. mennessä lä
hettämällä viesti osoittee
seen osallistun@kulttuuripal
velu.fi tai puhelimitse kult
tuurituottajalta p. 040 964 
9288 / Tanja Rantalainen. 
Kaikki näytökset ovat lop
puunmyytyjä, joten kannat
taa pitää kiirettä. Kerro il
moittautuessasi, minkä lip
putyypin lippuja varaat: 42 e 
(normaalilippu), 40 e (museo
kortti), 38 e (Ateneumin ystä
vät ry), 26 e (opiskelijat). Avus
tajalippu on ilmainen. 

Kulttuuripalvelu laskuttaa 
liput ja jakaa ne paikan pääl
lä. Tapaamme esitysiltana klo 
19.30 Ateneumin pääovien 

jälkeen sijaitsevalla tasanteel
la. Paikalla on kaksi yleisavus
tajaa. 

Esityksen kesto on 1,5 h (ei 
väliaikaa). 

Tervetuloa teatteriin!
Näkövammaisten Kulttuuri-

palvelu ry ja Ateneumin taide-
museo 

Matkat

Retki Ainolaan la 24.8.2019

Ainola on Suomen kansain
välisesti tunnetuin kotimu seo 
ja ainutlaatuinen osa Suo
men kansallista kulttuuripe
rintöä Järvenpäässä, Tuusu
lanjärven rantamaisemissa.   
Se valmistui vuonna 1904 ja 
oli Jean ja Aino Sibeliuksen 
perheen koti 65 vuoden ajan. 
Ainola on valmistanut näkö
vammaisille kävijöilleen ku
vailutulkatun opastuskierrok
sen. 

Retken aikataulu:
 klo 12.10 Rjuna lähtee Hel

singin päärautatieasemalta. 
Tapaamme lähtöraiteella vii
meistään klo 12. Ainolan ase
malta noin kilometrin käve
lymatka kotimuseoon. 

klo 13–14 kuvailutulkattu 
opastuskierros. 

klo 15.30 asti mahdollisuus 
kierrellä pihapiirissä ja vierail
la Ainolan kaupassa ja kahvi
lassa.

klo 15.52 Rjuna lähtee Ai
nolasta Helsinkiin.

Jokainen maksaa matkan

sa ja Ainolan sisäänpääsyn it
se. Avustajan sisäänpääsy 
maksuton. Aikuiset 10 €, elä
keläiset 8 €, opiskelijat 4 €, 
lapset 2 € (7–16 v.) Ilmainen 
sisäänpääsy museokortilla.

Ilmoittaudu to 22.8. men
nessä ensisijaisesti sähköpos
titse: osallistun@kulttuuripal
velu.fi / p. 040 964 9288 / Tan
ja Rantalainen.

Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry ja Ainola 

Retki Tiedekeskus 
Tuorlaan la 7.9.2019

Näkövammaisten Kulttuuri
palvelu ry ja VarsinaisSuo
men Näkövammaiset ry jär
jestävät retken Tiedekeskus 
Tuorlaan lauantaina 7.9.2019.  

Ohjelma:
klo 11.20  Helsingistä tule

vat tapaavat päärautatiease
malla lähtöraiteella. 

klo 11.37–13.34 Juna Helsin
gistä Turkuun. 

Myöhästymisvaraus, mah
dollisuus kahvitella rautatie
aseman ravintolassa.

klo 14 Tapaaminen Turun 
rautatieaseman edessä pai
koitusalueella muualta kuin 
Helsingistä tulevien retkeläis
ten kanssa.

klo 14.15 Tilausbussi Tuor
laan lähtee. 

klo 15–15.45 Tähtitieteen 
tutkija Elina Lindforsin luen
to mustista aukoista.

klo 15.4517 Opastettu ob
servatoriokierros. 

klo 17.30 Tilausbussi Tur
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kuun lähtee. 
klo 18 Päivällinen Turussa 

kävelymatkan päässä rauta
tieasemalta (ravintola ilmoi
tetaan myöhemmin). 

klo 20.27–22.26 Juna Turus
ta Helsinkiin. 

Retken hinta 10 e sisältää 
matkat tilausbussilla ja obser
vatoriokierroksen. Ruokailut 
omakustanteisia. Helsingistä 
tuleville hintaan lisätään ju
namatkan kulut. Kulttuuripal
velu ostaa liput ja jakaa ne 
matkalaisille. 

Ilmoittaudu pe 30.8. men
nessä sähköpostitse: osallis
tun@kulttuuripalvelu.fi tai p. 
kulttuurituottajalle p. 040 
964 9288 / Tanja Rantalainen. 
Jos et ole Kulttuuripalvelun 
jäsen, kerro ilmoittautuessa
si postiosoitteesi laskutusta 
varten. Mukaan mahtuu 30 
osallistujaa. 

Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu ry ja Varsinais-Suomen 
Näkövammaiset ry 

Liikunta

Kutsu Helsingin 
sokkopingisturnaukseen 

La 21.9.2019 avataan sokko
pingiskausi Helsingin tur
nauksella. Turnauksen järjes
tää Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset. Turnaus
paikkana on Iiriskeskus Hel
singissä. Iiriksessä on mah
dollisuus käyttää neljää peli
pöytää. Tähän sokkopingis

kauteen siirrymme kolmeen 
eri luokkaan, eli A, B ja C 
luokkaan. Luokat ovat peli
tason mukaan ja jokainen voi 
itse päättää peliluokkansa. 
Uusien ja kokeilevien pelaa
jien on hyvä aloittaa Cluo
kasta. Tarvittaessa voit arvi
oida pelitasoasi yhdessä tur
nausjärjestäjän kanssa löy
tääksesi sinulle oikean peli
luokan.  

Osallistumismaksu on 20 e. 
Ilmoittautumiset ja kyselyt 
6.9.2019 mennessä: teemu.
ruohonen@pp.inet.fi tai p. 
040 5580 342. 

Tervetuloa uudet ja vanhat 
pelaajat mukaan sokkopin
giksen pariin 

Sokkopingisterveisin HUN 

Apurahoja

Suomen 
Näkövammaissäätiön 
apurahoja haettavana

Suomen Näkövammaissääti
ön apurahat ovat näkövam
maisten ja näkövammais
työssä toimivien haettavissa: 
nuorisotyöhön, opiskeluun ja 
ammattiopintoihin, työllisyy
teen, tiedotustoimintaan, 
kuntoutukseen, tutkimustoi
mintaan, harrastus ja va
paaajantoimintaan sekä nä
kövammaisten kansainväli
seen yhteistyöhön.

Hakemuksesta tulee ilmetä:
 hakijan esittely ja yhteys

tiedot sekä pankkitilin nume

ro IBANkoodin muodossa 
(myös sähköpostitse haet
taessa)

 apurahan käyttötarkoitus
 haettava määrä ja hank

keen kokonaiskustannukset
 onko hanketta varten saa

tu, anottu, aiotaanko anoa 
apurahaa muista lähteistä

 millä tavoin hakija rahoit
taa hankkeen, mikäli apura
ha kattaa vain osan kustan
nuksista

 mahdolliset suosittelijat.
Apurahan saajan tulee jät

tää asiamiehelle hankkeesta 
ja apurahan käytöstä selvitys, 
joka sopimuksen mukaan 
voidaan julkaista.

Hakuaika on 1.9.–30.9.2019. 
Hakemukset tulee lähettää 
osoitteeseen: Suomen Näkö
vammaissäätiö, Asiamies Ai
la Santanen, Arhipanpolku 8 
B 2, 00420 Helsinki tai sähkö
posti: aila.santanen@live.fi. 
Lisätietoja antaa asiamies 
puh. 050 596 6737.

Säätiö myöntänyt 
kannustusapurahoja
Talouselämän muutokset vai
kuttavat voimakkaasti sääti
ön myöntämien apurahojen 
määriin. Niukoista varoista 
huolimatta säätiö pyrkii tuke
maan apurahan hakijoita. 
Säätiön periaatteena on 
myöntää apuraha kohtee
seen, mihin yleisistä rahoitus
lähteistä ei ole mahdollista 
saada tukea. 

Vuonna 2018 säätiö myön
si apurahoja noin 10 000 eu
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Aineiston aikataulu 

Airut  9/2019 i lmes
tyy 16.9. Ilmoitukset 
27.8. 2019  k lo 15.45 
m e n n e s s ä  v e r k k o 
l o m a k k e e l l a  o s o i t
teessa airutlehti.f i/ 
ilmoitukset tai spostit
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.

roa.

Tule tukemaan!
Hyvä lukija, auta näkövam
maista lisäämään tietojaan ja 
taitojaan ja siten löytämään 
paikkansa elämässä. Tukesi 
voit osoittaa ohjaamalla 
merkkipäivämuistamisia ja 
muita lahjoituksia Suomen 
Näkövammaissäätiön tilille 
Danske Bank FI21 8318 6710 
0136 39. Kiitos lahjastasi!

Sokeain Lasten Tukisäätiön 
apurahat

Sokeain Lasten Tukisäätiö 
myöntää apurahoja mm. nä
kövammaisten lasten harras
tustoimintaan, erikoisliikun
tavälineisiin ja perheiden lo
makustannuksiin tai muuhun 
sellaiseen tarkoitukseen, jon
ka kohteena on näkövam
maisten lasten ja heidän per
heidensä elinolosuhteet ja 
niiden parantamiseen täh
täävä toiminta.

Hakemukset 30.9.2019 men
nessä. Hakemukset ja tiedus
telut: Juha Halme, Mäntykatu 
9, 37830 Akaa. p. 040 728 
0970, asiamies@sokeainlas
tentukisaatio.fi, www.so
keainlastentukisaatio.fi

My ydään - ostetaan

Myynnissä 
käsityötarvikkeita 

Muun muassa rottinkien kas
teluallas, harjakone, koripoh

jia, harjansidontalankaa, 
kranssipohjia. Kysy lisää: 
Heikki Salonen, p. 050 537 
5815.

Myydään iPhone 7

Myynnissä iPhone 7 koske
tusnäyttöpuhelin. Hinta 500 
e. Ollut käytössä muutaman 
vuoden. Voi tulla noutamaan, 
asun VTS Ristontalossa (Kuu
rosokeiden Toimintakeskus):  
Sinikka Suonsyrjä, Valtaraitti 
9, Hervanta, Tampere. Puh. 
on 050 573 5630. Voin kertoa 
puhelimessa tarkemmin, mi
tä myynnissä olevassa puhe
limessa on. 

Sekalaista

Kamarikuoro Kontrapunkti 
tulee taas! 

Yhteistyö Kareliakuoron 
kanssa on päättynyt ja vuon
na 1975 perustettu näkövam
maisten Kontrapunktikuoro 
jatkaa toimintaansa itsenäi
senä. Syyskaudella 2019 toi
minta jäsentyy ja tammikuus
sa 2020 alkaa uudestaan täy
dellä teholla. Kuoronjohtaja
na toimii Näkövammaisten 
liiton nuorten leireiltäkin tut
tu, pian valmistuva musiikin 
maisteri HannaMaria Valve 
(s. 1992). HannaMaria koros
taa, että vaikka kuoro tähtää 
korkeatasoiseen lopputulok
seen, tärkeintä on laulamisen 
ilo. 

 Ti 3.9. klo 17–20 kokoonnu
taan Kulttuuripalvelun toi
mistolle tutustumaan uuteen 
kuoronjohtajaan ja kerto
maan kuorotoimintaan liitty
viä toiveita ja ajatuksia. Kah
vitarjoilun vuoksi ilmoittau
du 2.9. mennessä sähköpos
titse osoitteeseen osallis
tun@kulttuuripalvelu.fi tai 
puhelimitse kulttuurituotta
jalle p. 040 964 9288. 

Kaikki kuorolaulusta kiin
nostuneet ja Kontrapunktin 
vanhat konkarit lämpimäs
ti tervetuloa!  

Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry



Boo!  
Mene jo osoitteeseen www.nkl.fi/nuoret 
Sieltä löydät lisätietoa ja ilmoittautumiset. 
Jos jokin mietityttää, niin älä kuitenkaan 
epäröi ottaa yhteyttä NKL:n nuorisotoimin-
nan suunnittelijaan Teemu Ruohoseen p. 050 
596 5022 tai teemu.ruohonen@nkl.fi  
Myös Nutorilta voit kysyä lisää: 

nutor@listat.nkl.fi

Tämänvuotinen nuorisofoorumi kantaa ni-
meä Boorumi. Kauhuteemainen viikonloppu 
järjestetään Lappeenrannassa, loma- ja ko-
koushotelli Marjolassa lokakuun viimeisenä 
viikonloppuna. Ilmoittaudu mukaan ja käytä 
mahdollisuutesi osallistua myös Nutorin vaa-
liin.

Haluatko suunnitella tai olla osa kauhutari-
naa? Pelaatko rohkeammin kuin vastustajasi? 
Löydätkö pakoon kauhujen radalta? Entä it-
sepuolustus kamppailutilanteessa? Boorumin 
”ensi-ilta” 26. lokakuuta. Älä missaa tätä! Jän-
nittävä ääni traileri kuunneltavissa osoitteesta 
www.nkl.fi/nuoret.

Sunnuntaiaamusta foorumissa valitaan taas 
uusi nuorisotoimijaryhmä Nutor. Valittavana 
on kaksi varsinaista jäsentä kaksivuotiskau-
delle. Voit joko äänestää suosikkiehdokastasi 
tai asettua itse ehdolle Nutoriin. Äänestämi-
nen ja ehdolle asettuminen edellyttää kuiten-
kin 12–30 vuoden ikää ja kuulumista johonkin 
alueyhdistykseen. Huomaa, että myös pel-
kästään sunnuntain vaaliin osallistuminen on 
mahdollista. Ehdolle asettuminen tapahtuu 
lauantai-iltaan mennessä Teemu Ruohoselle.

Tervetuloa mukaan kaikki 12–30-vuotiaat 
näkövammaiset nuoret! Ilmoittautuminen 
tapahtuu netistä nuorisotoiminnan sivuil-
ta löytyvän lomakkeen kautta viimeistään 
22.9.2019. Hinta foorumille on 65 €, joka si-
sältää majoituksen, ruokailut, matkat ja ohjel-
man.  

Boorumi 26.–27.10.2019 

Ilmoittaudu mukaan!
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