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Pääkirjoitus
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Marika Mäkinen, päätoimittaja

Suu auki ja avuksi!
N
äkövammaisten liitossa loppuvuosi on
kiireistä, mutta myös näkyvää aikaa.
Siihen osuu näkövammaisyhteisön teema
päivien suma: maailman näköpäivä, eilen
vietetty Valkoisen kepin päivä ja Sokeain
viikko.
Tänä syksynä liitto yhdessä Finlands
Svenska Synskadaden kanssa tulee näky
mään Sokeain viikolla 10.–17.11. kaksikielisel
lä kampanjalla, joka toteutetaan sosiaalises
sa mediassa ja joukkoliikenteen digitaalisilla
näytöillä Helsingissä, Tampereella, Turussa,
Oulussa ja Vaasassa.
Kampanja jalkautuu lisäksi 12.11. Espoo
seen kauppakeskus Isoon Omenaan, jossa
ohikulkijat saavat oppaan kanssa kokeilla
liikkumista silmät kokonaan tai osittain pei
tettyinä kauppakeskuksen hisseissä, liuku
portaissa ja rappusissa.
Kampanjalla halutaan muistuttaa, että
näkövammaisia ihmisiä liikkuu siellä, missä
muutkin ovat ja että aina näkövammaisuus
ei näy ihmisestä päällepäin. Samalla tehdään
tunnetuksi näkövammaismerkkiä ja rohkais
taan ihmisiä kysymään, tarvitaanko apua.
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Sokean ihmisen liikenteessä tunnistaa
yleensä valkoisesta kepistä ja opaskoirasta.
Tavallisten kulkijoiden on myös helpompi
mieltää selkeä sokeus kuin eriasteinen ja eri
tavoin liikkumiseen vaikuttava heikkonäköi
syys. Olipa kysymyksessä kumpi vaan, avun
tarjoaminen tuntuu suomalaisilla olevan tiu
kassa. Kampanjalla haluamme muistuttaa,
että kysyminen on sallittua. Avun saamises
sa ja antamisessa ei lopulta ole kysymys sii
tä, onko opastusote juuri oikeanlainen, vaan
kohtaamisesta, jossa kaikki voittavat.
Eilen valkoisen kepin merkkipäivänä julkis
tettiin Iiris-keskuksessa valkoisista kepeistä
muodostuva tilataideteos. Teos jää pysyvästi
Iirikseen muistuttamaan siitä, miten mukau
tuva ja ajaton apuväline valkoinen keppi on.
Ja vielä valkoisista kepeistä: liiton, sen
jäsenyhdistysten ja Finlands Svenska Syns
kadaden valkoisten keppien keräys on päät
tynyt. Kepit luovutetaan Suomen Punaiselle
Ristille vietäväksi maailman katastrofialueille
Tampereella pidettävien Apuvälinemessujen
yhteydessä 7.11. 				
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K IIK AR ISSA

JUKKA JOKINIEMESTÄ
ELÄMÄKERTA
Innojok Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi sai nuorena tekniikan opiskelijana
kuulla sairastavansa silmänpohjarappeumaa
ja sokeutuvansa. Jokiniemi vei opintonsa
loppuun, perusti menestyksekkään design
valaisimia valmistavan Innojokin ja väitteli
tohtoriksi.
Yksityiselämässä avioero, auton alle jäämi
nen ja oman lapsen kuolema loivat varjoja
Jokiniemen elämään. Kaikesta huolimatta
Jokiniemi on se sama innostunut ja rohkea
pikkupoika, joka eli vilkkaan lapsuutensa
Helsingin Roihuvuoressa. Siellä hän aloitti
myös purjehduksen, joka on Jokiniemelle
edelleen rakas harrastus.
K U VA: TA M M I

Liisa Talvitie, Jukka Jokiniemi – Valoa ja varjoja, sokean elämäntarina, Tammi.
Teos on julkaistu myös äänikirjana ja
e-kirjana, ja se löytyy Celian kokoelmista.

PÄIVYRI

lokakuu-marraskuu
Sokeain viikko

10.–17.11.
4

Omassa kotikunnassani hoitoaikojen
ilmoittaminen sähköisesti on pakollista.
Pystyn apuvälineilläni täyttämään kyllä
hoitoajat niitä kysyvälle lomakkeelle,
mutta painiketta, jolla ajat lähetetään, ei
pysty apuvälineillä käyttämään.
Sokea Jennifer Stanger
Suomidigi-palvelussa 17.9.
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Riikka Juntunen, 45, on valittu uuden Suomen Paralympia
komitean pääsihteeriksi. Hän on toiminut Suomen Vammais
urheilu ja -liikunta VAU:n toiminnanjohtajana vuodesta 2010.
Suomen Paralympiakomitea ja VAU yhdistyvät ensi vuo
den alusta uudeksi järjestöksi, jos jäsenistöt tekevät marras
kuussa lopullisen yhdistymispäätöksen.
Nykyisen Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski siirtyy helmikuussa 2020 Pajulahden valmennuskeskuk
sen johtajaksi.

KUVA: L AURI JA AKKOL A / VAU RY

RIIKKA JUNTUNEN UUDEN PARALYMPIA
KOMITEAN PÄÄSIHTEERIKSI

K U VA: M AR I TA V E N H O

TILATAIDETEOS VALKOISISTA
KEPEISTÄ IIRIKSEEN
Eilisen Valkoisen kepin päivän kunniaksi Iirik
sessä julkistettiin yhteisöllinen tilataideteos
WHITE NOISE. Aiemmin Laituri-näyttelyti
lassa ja Stoassa esillä ollut teos jää pysyvästi
Iiriksen infotiskin taakse.
Käytöstä poistetuista valkoisista kepeistä
koostuvan teoksen on suunnitellut taiteili
jaryhmä Maarit Hedman, Sari Kekkonen,
Piia Rossi ja Erja Tulasalo.

Näkövammaisten liitto liittyi keväällä jäseneksi
Suomen hostellijärjestöön ja Iiriksen majoitus
huoneita on avattu myyntiin Booking.com:n
kautta silloin, kun niitä jää kuntoutujilta vapaiksi.
Tilavat, siistit ja viihtyisät majoitushuoneet ja
Iiriksen hyvä sijainti ovat saaneet kansainvälisiltä
majoittujilta hyvää palautetta.
Tiedustelut ja varaukset: seija.viitanen@nkl.fi
ja myynti@nkl.fi. Matkailijat voivat varata majoi
tushuoneita myös www.booking.com-palvelun
kautta.
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KUVA: LIISA L ÄHTEENMÄKI

HOSTEL IIRIS ON AVATTU
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KUVA: LIISA L ÄHTEENMÄKI

LIITON KUNTOUTUKSESSA SÄÄSTÖJÄ
JA IRTISANOMISIA
Näkövammaisten liiton kuntoutus- ja majoitusyksikössä on
käyty yhteistoimintaneuvottelut. Liiton hallitus käynnisti
yt-neuvottelut, jotta kuntoutuksen talouteen löydettäisiin
tasapaino.
Kolmen työntekijän kanssa sovittiin eläköitymisajankoh
dasta vuosille 2020 ja 2021. Neljä työsuhdetta irtisanottiin ja
yksi osa-aikaistettiin. Lisäksi säästöjä haettiin muun muassa
lomautuksilla ja tekemällä muutoksia työsopimuksiin ilta-,
viikonloppu- ja matkatyölisäyksien osalta.

KYLLÄ ELINLUOVUTUKSELLE

IKITIE KUVAILUTULKATTUNA AREENASSA
Ikitie kertoo amerikansuomalaisista 1930-luvun Neu
vostoliitossa. Päähenkilö karkaa vainoojiaan rajan yli
Stalinin Neuvostoliittoon, työläisten paratiisiin, joka
pian muuttuu helvetiksi. Elokuvan on ohjannut AJ Annila. Annilan, Antti Tuurin ja Aku Louhimiehen kä
sikirjoitus perustuu Tuurin samannimiseen romaaniin.
Pääosissa ovat muun muassa Tommi Korpela, Sidse
Babett Knudsen ja Hannu-Pekka Björkman.
Ikitie sai ensi-iltansa syyskuussa 2017 ja se voitti par
haan elokuvan Jussi-palkinnon.
Ikitie katsottavissa Yle Areenassa lokakuun loppuun asti.
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kuvailutulkattu
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Sidse Babett
Knudsen ja
Tommi Korpela.

K U VA: AN D R E S T E I SS, M AT I L A R Ö H R PR O D U C T I O N S

Kampanjan logon on suunnitellut taitelija Linda Linko.

Elinsiirtoviikkoa vietettiin 7.–12.10. Lain mukaan jokainen on
elinluovuttaja, jos ei ole sitä erikseen kieltänyt, mutta tahdon
ilmaiseminen elinluovutuskortilla selkeyttää ja nopeuttaa elin
luovutusta. Elinluovutuskortilla antaa suostumuksensa myös
kudosluovutukseen. Sarveiskalvonsiirrolla voidaan palauttaa
näkökyky niille, joiden oma sarveiskalvo on vahingoittunut.
Allekirjoita elinluovutuskortti, lataa sovellus, kirjaa tahtosi
Omakantaan ja kerro asiasta läheisillesi. Lisätietoa: www.elin
luovutuskortti.fi.

Matematiikan merkistö
digitaaliseen viestintään
TEKSTI

Teemu Kuusisto

M

athMD on on matemaattisten mer
kintöjen kokoelma digitaaliseen
matematiikan ilmaisuun perinteisen kynän
ja paperin sijaan. Sitä on helppo kirjoittaa
tietokoneen näppäimistöllä ja sillä voi myös
tehdä pikaisia muistiinpanoja.
Merkistön on koonnut Braille-neuvottelu
kunnan toimeksiannosta yliopisto-opiskelija
oman tietämyksensä pohjalta peruskoulusta
yliopistoon asti ja siksi se voi olla osin puut
teellinen, mutta silti suuntaa antava.
Merkistön on todettu käytännössä toi
mivan ymmärrettävästi luennoitsijoilla ja
opiskelijoilla ja soveltuvan hyvin muistiin
panojen, tehtävien ja kokeiden tekemiseen.
Merkistöstä hyötyvät lukio- ja yliopisto-opis
kelijat sekä lukioon tähtäävät yläasteen op
pilaat.
Merkistöön on otettu vaikutteita ohjel
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mointikielistä, nykyisellään Celian käyttä
mästä AsciiMathista sekä Latex-ladontakie
lestä. AsciiMathiin verrattuna MathMD pyrkii
tiiviimpään ilmaisuun sekä intuitiivisempaan
ymmärrettävyyteen mahdollisuuksien ra
joissa. MathMD on huomattavasti yksinker
taisempaa kirjoittaa kuin ulkoasukeskeinen
Latex, joka tulee vastaan viimeistään yliopis
tossa ja jota käytetään yleisesti luonnontie
teiden julkaisuissa.
Merkistö on julkaistu ohjelmistokehittä
jien suosimassa GitHub-verkkopalvelussa,
jossa merkintöjä voi jatkokehittää yhteisöl
lisesti.
Merkistöjen GitHub-etusivu löytyy osoit
teesta github.com/hlub/MathMD.
Ajantasaisin suomenkielinen ja täysin
tekstipohjainen kuvaus merkinnöistä löytyy
samalta sivulta kohdasta Documentations –
Quick reference in Finnish. 		
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Annansilmät-Aitan hyllyillä on upeita
kädentaitotuotteita.

Annansilmät-Aitta on
elinvoimainen satavuotias
TEKSTI
K U VAT

A

Virpi Jylhä
Hannu Jylhä ja Marika Mäkinen

nnansilmät-Aitan ovi Helsingin Itäkes
kuksessa avautuu viihtyisään myymä
lään, jonka hyllyt ovat täynnä ihastuttavia
kädentaitotuotteita: koreja, harjoja, keittiö
tarvikkeita ja valmiita lahjapakkauksia.
Annansilmät-Aitalla on juhlavuosi. On ku
lunut sata vuotta siitä, kun liike perustettiin
Helsinkiin markkinoimaan ja myymään nä
kövammaisten käsityöläisten valmistamia
tuotteita.
Ensimmäisen Helsingin myymälän perusti
Tampereen sokeainyhdistys 1919 Laurinka
dulle. Myymälän nimi oli aluksi Sokeain Käsi
työkauppa. Tamperelaiset olivat perustaneet
aiemmin vastaavanlaiset liikkeet Tampereel
le ja Viipuriin. 1920-luvun alussa Helsingin
sokeainyhdistys osti liiketoiminnan itselleen.
1924 myymälä muutti Annankadulle, missä
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se toimi aina vuoteen 2010 saakka.
Näkövammaisten liiton tiloihin Mäkelän
kadulle avattiin Annansilmät-Aitta 1981.
Iiris-talon valmistuttua Itäkeskukseen 2004
liike pääsi muuttamaan uusiin tiloihin.
– Muutto Iirikseen oli Annansilmät-Aitalle
piristysruiske, kertoo myymäläpäällikkö Simo Parviainen.
– Saimme sopivan kokoisen tilan aivan
uudesta talosta. Sijainti hieman syrjässä asia
kasvirroista on jonkin verran haasteellinen,
mutta toisaalta vuokrakustannukset pysyvät
kurissa.
Sydämellä ja ylpeydellä
Simo Parviainen on itse ollut Annansil
mät-Aitan palveluksessa kohta neljäkym
mentä vuotta. Kaikki työvaiheet ovat tuttu
ja, sillä Aittaan 22-vuotiaana tullut Simo on
työskennellyt niin varasto- kuin markkinoin
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Myymäläpäällikkö Simo Parviainen on ollut
Annansilmät-Aitan palveluksessa pian 40 vuotta.

titöissä uransa aikana. Myymäläpäällikkönä
hän on ollut vuodesta 2002 alkaen.
– Olen jaksanut nämä neljä vuosikym
mentä, sillä pidän työstäni kovasti. Jopa niin
paljon, että huomaan vapaa-ajallakin usein
kehitteleväni uusia malleja valikoimiin. Nap
paan illalla kotona ruutupaperin ja kynän ja
ryhdyn piirtämään. Jotkut ideat jäävät sille
asteelle, mutta toisinaan syntyy hyviä tuo
teideoita, jotka pääsevät myyntiartikkeleiksi
saakka. Esimerkiksi Ruudukko-kori on juuri
tällaisen iltamietiskelyn tuloksia, naurahtaa
Simo Parviainen.
– Olen hyvin ylpeä Annansilmät-Aitasta
ja käsityöläisistä. Aitta on Suomessa ja jopa
Euroopassa ainutlaatuinen kauppa. Missään
muualla ei tuoda tällä tavoin esille näkövam
maisten tekemiä käsitöitä.
Perinteikkäästi ajan hermolla
Annansilmät-Aitan valikoimasta löytyy kä
dentaitotuotteita klassikoista uutuuksiin.
Käsityöläisten ja asiakkaiden kanssa kehite
tään yhdessä uusia tuotteita ja tuunataan
perinteisiä malleja tähän päivään.
Esimerkki onnistuneesta tuunauksesta
on Mustis-harjasarja. Luonnonväriset harja
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puut värjättiin mustiksi ja tuote valmistettiin
käyttämällä mustaa hevosenjouhta. Tummat
Mustikset sopivat paremmin tämän hetki
seen sisustustrendiin ja sarja on myynyt Si
mo Parviaisen mukaan hyvin.
Alkuvuosina myymälän hyllyillä oli enim
mäkseen harjoja ja rottinkikoreja. Monen
alkuperäisartikkeleiksi mieltämät seinävaat
teet ja poppanat tulivat valikoimiin vasta
1980-luvulla.
Uusia tuoteryhmiä Annansilmät-Aitassa
ovat pienet sisustustuotteet, mehiläisvaha
kynttilät, korut ja kierrätysmuovista valmis
tetut ekopärekorit.
Annansilmät-Aitan myymistä tuotteista
noin 80 prosenttia on näkövammaisten val
mistamia. Loput 20 prosenttia on muiden
kotimaisten yritysten tuotteita.
– Otamme myyntiin jonkin verran artikke
leita, jotka sopivat yhteen näkövammaisten
käsityötuotteiden kanssa. Saamme koottua
näin muun muassa lahjapakkauksia, Simo
Parviainen kertoo.
– Tärkeitä arvoja muita tuottajia valittaes
sa ovat luonnonmukaisuus ja ehdottomasti
myös kotimaisuus.
Viime vuosina kalusteiden korjauspalvelu
on kasvattanut suosiotaan. Rakkaasta rot
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tinkituolista tai -pöydästä ei tarvitse luopua
sen rikkouduttua, vaan sen voi tuoda An
nansilmät-aittaan korjattavaksi. Moni tuoli,
pöytä ja keinu onkin saanut uuden elämän
näkövammaisten taitajien käsissä.
Vaikka myymälän ovi käy ahkerasti, suurin
asiakaskunta koostuu yrityksistä. Ravinto
loille ja leipomoille valmistetaan tilauksesta
koreja ja erilaisia esillepanotuotteita. Teolli
set jälleenmyyjät ja kiinteistöhuoltoyhtiöt
ostavat harjoja.
Materiaalivälitystä
näkövammaisille käsityöläisille
Yksi viime vuosina alkaneista palvelumuo
doista on materiaalivälitys näkövammaisille
käsityöläisille. Toiminta otettiin Aitan tehtä
väksi, kun vuonna 2015 Sokevan materiaali
välitykseltä loppui rahoitus.
Vuosittain noin 350 näkövammaista käsi
työläistä hankkii valmistustarpeita Annansil
mät-Aitan kautta. Heistä kuutisenkymmentä
valmistaa tuotteita myös Annansilmät-Aitan
myytäväksi.
– Välitämme muun muassa rottinki- ja
harjatuotteiden valmistukseen materiaalia.
Sokevan materiaalivälityksestä sai aikanaan
myös esimerkiksi puuhelmiä ja muita somis
teita. Niiden välitystä Annansilmät-Aitta ei
ole jatkanut, sillä askartelutuotteille löytää
helposti muita ostopaikkoja, Simo Parviai
nen sanoo.
Luonnonmateriaalien ja käsin tehtyjen,
laadukkaiden tuotteiden kysyntä on kasvus
sa. Uusia kädentaitajia on tullut mukaan toi
mintaan muutamien hiljaisempien vuosien
jälkeen.
Ensi vuonna julkaistaan myös uudet verk
kosivut, joten digitaalinen näyteikkunakin
on jatkossa entistä ehompi. Annansilmät-Ai
tan tulevaisuus näyttää valoisalta.
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HERÄTEOSTOKSIA
Myymäläkierrokseni on päättymässä.
Kainalossani on pullea, ruutukankainen
koiranpeti ja käteni hamuaa minulta lu
pia kyselemättä mukaan leppäkertun
ja kissanpään muotoiset jääkaappimag
neetit. Ennen kassakoneen viimeistä ki
lahdusta olen ostanut myös korvakorut
ja sitruunalakritsia. Ovensuussa hivelen
vielä nahkasankaista Ruudukko-koria. Ei
kös vaan se entinen ostoskori ollutkin jo
hieman väsähtänyt...?

Lindkvist
ja Toivanen
– perinteistä
ja modernia
käsityöläisyyttä
TEKSTI
K U VAT

Virpi Jylhä
Hannu Jylhä ja Marika Mäkinen

K

eskellä maalaisidylliä Sipoossa sijaitsee
Martin Lindkvistin käsityöverstas.
Siellä on valmistunut melkoiset määrät eri
laisia harjoja ja rottinkituotteita.
Lindkvist opiskeli nuorena Näkövammais
ten Ammattikoulussa Espoossa.
– Opiskelin sekä talouslinjalla että kori- ja
huonekalulinjalla, Martin Lindkvist kertoo.
– Kun valmistuin, ostin viisi saunaharja
puuta ja kaksi katuharjapuuta. Sitten nostin
repun selkään ja lähdin naapureille kaupit
telemaan.
Vähitellen tuotteita alkoi mennä torikaup
piaille ja Annansilmät-Aittaan. Lindkvistin
käsityöverstaassa alkoi olla kiirettä. Vuosi
kymmenet vierähtivät.
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– Harjapuiden saatavuus on huonontunut
vuosi vuodelta. Moni perinteinen malli on
kokonaan poistunut, Lindkvist harmittelee
ja näyttää muutamaa viimeistä kappaletta
hyllyistään.
Omassa verstaassa valmistuu edelleen
harjoja ja Lindkvist käy kerran viikossa oh
jaamassa pienkorikerhossa Iiriksessä.
– Neljäkymmentä vuotta on tullut ahke
roitua. Pian on aika siirtyä kokonaan eläk
keelle. Sitten minulla on kuusi vapaapäivää
ja yksi lepopäivä, Lindkvist naurahtaa ja sul
kee punaiseksi maalatun, valkonurkkaisen
verstasrakennuksen oven.
Monille käsityökerhon ohjaajana tutuksi
tullut Seppo Toivanen ei ole aina ollut käsi
työläinen. Hän toimi ensin pianon virittäjänä
pianotehtaalla ja pistekirjoitussekatyöläisenä
Näkövammaisten liitossa.
Toivanen kertoo olevansa itseoppinut kä
dentaitaja siitä huolimatta, että taskussa on
Arlainstituutissa suoritettu artesaanitutkinto.
– 90-luvun puolivälissä ryhdyin ensin te
kemään Sokevalle katuluutia. Siitä irtosikin
ihan kohtuullinen toimeentulo. Vähitellen
opin uusia taitoja ja valikoimaan tulivat rot
tinkikalusteet, korit ja harjat, joita valmistin
yrittäjänä toreille ja Annansilmät-Aittaan.
– Myöhemmin mukaan on tullut myös ka
lusteiden korjaaminen, mistä annoin näytök
senkin hiljattain Habitare-messuilla.
Ohjaamisesta ja tuotekehittelystä nautti
valle Toivaselle myyntipuheiden pitäminen
ei ole ollut lempipuuhaa.
– Oma markkinointi on kuitenkin välttä
mätöntä, jos haluaa ansaita leipänsä käsi
töillä. Annansilmät-Aitta on yrittäjälle hyvä
kumppani ja kanava.
Toivanen jäi 63-vuotiaana eläkkeelle, mut
ta on jatkanut työskentelyä. Työ kolmivuoti
sessa Ura käsillä -hankkeessa päättyi kesällä
ja nyt hän pohtii, mitä hänestä tulee isona.
Taitaa käsitöiden tekeminen edelleen kutku
tella. 						

10/2019

Martin Lindkvist valmistaa perinteisiä
harjoja ja rottinkituotteita.

Seppo Toivanen luo uutta ja korjaa
vanhaa.
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Toteutuuko YK:n vammaissopimus arjessa? Osa 1.

Seksuaalioikeudet
kuuluvat kaikille
TEKSTI
K U VAT

Marika Mäkinen
Shutterstock ja Tanja Roth

Siellä, missä vallitsee
vaikenemisen kulttuuri, on
tilaa väkivallalle ja kaltoin
kohtelulle. Siksi myös
seksistä ja yhdenvertaisista
seksuaalioikeuksista
vammaisten ihmisten kohdalla
on puhuttava enemmän ja
avoimemmin.

V

ammaiset naiset kohtaavat sek
suaalista häirintää, väkivaltaa ja
pakottamista useammin kuin
vammattomat naiset. Heidän seksuaalista
itsemääräämisoikeuttaan loukataan ja he
kohtaavat epäasiallista käytöstä jopa sosiaa
li- ja terveysalan ammattilaisilta esimerkiksi
perhettä perustaessaan ja vanhemmuuteen
liittyvissä kysymyksissä. He jäävät myös liian
usein vaille tarvittavaa tukea ja tietoa, kun
kysymys on seksuaali- ja lisääntymisterve
ydestä. Kaikki tämä käy ilmi Vammaisfoo
rumin tekemästä kyselystä, joka liittyy YK:n
vammaissopimuksen toteutumiseen arjessa.
Erityistason seksuaaliterapeutti, seksuaa
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likasvattaja, seksuaalineuvoja Tanja Roth
tunnistaa tilanteen työnsä kautta. Vaikka
seksistä ja seksuaalisuudesta keskustellaan
nykyisin paljon ja rohkeastikin, vammaisten
kohdalla tilanne on toinen. Pelkoja, kielteisiä
asenteita ja tiedon puutetta on selätettävä
nä vielä paljon.
Puhutaan seksistä!
– Seksuaalisuudesta, seksistä tai vaikkapa
perheenperustamishaaveista on edelleen
vaikea puhua, kun kysymys on vammaisista
ihmisistä. Se voi osittain johtua siitä, että vie
lä on kipeän lähellä aika, jolloin vammaisia
muun muassa pakkosterilisoitiin.
Mielenterveyspotilaille ja kehitysvammai
sille tehdyistä pakkosterilisaatioista luovut
tiin Suomessa lopulta vasta 1970-luvulla,
kun lainsäädäntöä muutettiin. Puhuminen
vammaisten ihmisten seksuaalisuudesta, oi
keudesta toteuttaa seksuaalisia tarpeitaan ja
perustaa perhe on lisääntynyt toden teolla
vasta 2000-luvulla. Viimeisimpänä keskus
teluun on tullut mukaan terveysnäkökulma
eli se, miten mahdollisuus toteuttaa oman
näköistään seksuaalisuutta lisää henkistä ja
fyysistä hyvinvointia ja jopa lievittää kipua.
Yhä edelleen vammaisilla on kuitenkin
haasteita, kun kysymys on adoptio-oikeu
desta tai hedelmöityshoidoista, vaikka
periaatteessa niihin on yhdenvertainen oi
keus. Käytännössä vammaisen pariskunnan
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tai vammaisen naisen mahdollisuus saada
adoptiolapsi on erittäin harvinaista.
Vammaisten ihmisten mieltäminen sek
suaalisina olentoina ei sekään ole aina sel
vää. Tanja Roth on itsekin ollut tilanteessa,
jossa häntä on ohjeistettu kertomaan vain
ystävyydestä, kun hän on ollut menossa
puhumaan vammaisille nuorille seksuaali
suudesta. Oppilaitosten henkilökunta, so
te-ammattilaiset ja vammaisten lasten ja
nuorten vanhemmat saattavat pitää seksu
aalikasvatusta ja seksuaalisuutta koskevan
tiedon jakamista jotenkin arveluttavana tai
jopa pelottavana.
– Ajatuksena voi olla, että jos seksistä ker
rotaan vammaisille ihmisille, kohta kaikki
harrastavat vain sitä. Oman nuoren näkemi
nen seksuaalisena olentona voi myös tuntua
vaikealta.
Roth kertoo, että on kohdannut vastaan
otollaan vanhempia, jotka ovat huolissaan
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siitä, että heidän vammainen nuorensa on
rakastunut.
– Olen onnitellut heitä ja todennut, miten
hieno juttu se on. Sehän kertoo vain, että
nuori on normaali ihminen. On surullista, jos
joku elää elämänsä rakastumatta tai ihastu
matta kertaakaan.
Sitä paitsi rakastumisessa ja ihmissuhteis
sa myös vammaisella ihmisellä on oikeus
mokata, tehdä virheitä ja oppia erehdyksen
kautta. Sydänsurut ja pettymykset ihmissuh
teissa kuuluvat vammaisten elämään siinä
kuin vammattomienkin.
Tieto on turvaa
Tanja Roth painottaa seksuaalioikeuksien
yhteydessä oikeutta tietoon.
– Jos ihminen ei saa aiheesta asianmukais
ta tietoa, hän on paljon alttiimpi väkivallalle
ja hyväksikäytölle.
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Oikea tieto auttaa ymmärtämään, millai
nen seksi on turvallista ja sellaista, että siitä
voi rauhassa nauttia. Toisaalta tieto auttaa
hahmottamaan omia rajoja.
– Vammaisia ihmisiä kosketetaan helposti
ja se on monien kohdalla tavallista esimer
kiksi erilaisissa hoitotilanteissa. Sen vuoksi
raja sille, mikä on ok ja mikä jotain muuta,
voi hämärtyä.
– Seksuaalisävytteinen koskettelu ei kos
kaan ole sallittua, jos siihen ei ole lupaa
asianosaiselta.
– Jos hälytyskello soi, kun joku koskettaa
erogeenisille alueille, voi heti kieltää sen.
Usein näihin tilanteisiin liittyy häpeän ja
syyllisyyden tunteita, koska se voi yhtäaikai
sesti aiheuttaa myös mielihyvän tuntemuk
sia.
Perusperiaate Tanja Rothin mukaan kui
tenkin on, että vaikka ihminen kävelisi alasti,
koskea ei saa ilman lupaa.
– Myös missä kohtaa tahansa voi pyytää
toista lopettamaan.
Oikean tiedon avulla ihminen saa työkalu
ja tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja voimava
roja ilmentää sitä omalla tavallaan.
Vammaisten seksuaalivähemmistöihin
kuuluvien ääni on vielä todella hiljainen.
– Kun ensin on vaikea puhua vammaisista
ihmisistä seksuaalisina olentoina, niin todella
vaikeaa on puhua seksuaalivähemmistöihin
kuuluvista vammaisista ihmisistä. Vammai
nen ihminen saa juuri ja juuri olla hetero ja
harrastaa seksiä lähetyssaarnaaja-asennossa,
mutta muu tuntuu olevan jo liikaa.
Vammaisuuden mukana voi tulla ongel
mia jo ihan käytännön tasolla harrastaa sek
siä, mutta kaikkeen löytyy ratkaisu. Oikea
tieto sopivista apuvälineistä tai vaikkapa
avusteisesta seksistä voi avata oven oman
näköisen seksuaalisuuden toteuttamiseen
ja olisi tärkeää myös vammaisia asiakkaita
kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammatti
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Seksuaaliterapeutti Tanja Roth.

laisille.
– Jokainen ihminen on seksuaalinen
olento ja arvokas sellaisena kuin on. Tämän
kieltäminen vaikuttaa ihmisen käsitykseen
omasta itsestään, kyvykkyydestään ja ihmis
arvostaan.
Onko minusta äidiksi?
Vammaiset naiset kohtaavat epäasiallista
kohtelua usein juuri perheenperustamisen,
lastensaamisen ja vanhemmuuden yhtey
dessä. Vammaista nuorta naista saatetaan
varoitella ryhtymästä parisuhteeseen tai
hankkimasta lapsia ja epäillä hänen mahdol
lisuuksia selvitä perhearjesta.
Neuvolassa vammaisuuteen liittyvät tar
peet saatetaan ohittaa kokonaan senkin
vuoksi, että niistä tai niiden ratkaisutavoista
ei ole tietoa.
– Sen sijaan pitäisi kannustaa ja tukea
vammaisia vanhempia ja heidän perheitään.
Tärkeitä kokemuksia voi saada myös muilta
vammaisilta vanhemmilta.
Paineiden keskellä vammaiset vanhemmat
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ja erityisesti äidit yrittävät joskus selviytyä
uupumuksen uhallakin ja suorittaa täydellis
tä arkea. Roth muistuttaa, että vammaisten
ei tarvitse olla sankarivanhempia.
– Heillä on oikeus välillä väsyä ja saada tu
kea vanhemmuuteen. Ei siis niin, että silloin
mennään vammaiskärki edellä, vaan niin,
että tukea saadaan nimenomaan vanhem
muuteen.
Sekin on hyvä muistaa, että vammaisilla
vanhemmilla on oikeus käyttää henkilökoh
taista avustajaa apuna lasten hoidossa.
Tanja Roth painottaa, että seksuaalioike
uksiin kuuluu muun muassa, että ihminen
itse päättää perheenperustamisestaan ja
lapsiluvustaan. Näiden asioiden kyseenalais
taminen on epäasiallista käytöstä, johon var
sinkaan ammattihenkilöstön ei pitäisi syyllis
tyä.
Jotta seksistä uskalletaan puhua, siitä juuri
pitäisikin puhua.
Myös vammaisjärjestöissä seksistä ja sek
suaalisuudesta keskustellaan liian vähän.
– Vammaisten ihmisten seksuaalioikeuk
sien teroittaminen järjestöjen sisällä ja sek
suaalisuuden ja seksuaaliterveyden käsittely
esimerkiksi kuntoutuksen yhteydessä olisi
enemmän kuin tarpeen, Tanja Roth sanoo.

VAMMAISFOORUMIN
KYSELYN TULOKSIA
Vammaiset naiset ilmoittavat miehiä
useammin kokeneensa turvattomuut
ta, halventavaa tai vähättelevää tai
epäinhimillistä kohtelua, muuta hyväk
sikäyttöä ja henkistä väkivaltaa.
Vammaiset naiset joutuvat 2–3 ker
taa useammin väkivallan kohteeksi
kuin valtaväestö.
Terveyspalveluihin liittyvä epäasial
linen kohtelu koskee enemmän naisia
kuin miehiä. Se voi olla esimerkiksi vä
hättelyä, ylimielisyyttä ja ohipuhumis
ta.
Terveydenhuollon ammattilaisilla on
tiedon ja kokemuksen puutetta, kun
asiakkaana on vammainen äiti.
Terveydenhuolto ja läheiset kyseen
alaistavat vammaisen ihmisen van
hemmuuden, sukupuoli- ja rakkauselä
män vammaisuuden vuoksi.
Perhesuunnittelussa ja hedelmöi
tyshoidoissa äidin vamma tai sairaus
katsotaan helposti lapsen edun vastai
seksi.
Lisää vammaisten naisten kokemuk
sista voit lukea Vammaisfoorumin verk
kosivuilta osoitteesta vammaisfoorumi.
fi/lausunnot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
6. artikla Vammaiset naiset
1. Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistetaan monipe
rusteista syrjintää, ja toteuttavat toimia varmistaakseen, että vammaiset naiset ja tytöt
voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusva
pauksista.
2. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaakseen naisille täysi
määräisen kehittymisen, etenemisen ja voimaantumisen, tarkoituksena taata, että naiset
voivat käyttää tässä yleissopimuksessa tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia
sekä nauttia niistä.
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Sokean äidin on
pakko olla päättäväinen
Minna on kahden lapsen sokea
äiti Pohjois-Suomesta. Perheen
perustaminen on vaatinut
häneltä päättäväisyyttä ja
epämukavuuden sietokykyä.
Marika Mäkinen
Shutterstock

TEKSTI
KUVA

M

inna, 35, on ehtinyt nuoruudestaan
huolimatta jo paljon: mennä naimi
siin, saada kaksi lasta, rakentaa kaksi oma
kotitaloa miehensä kanssa, suorittaa sosiaa
lialan korkeakoulututkinnon ja saada lopulta
koulutustaan vastaavaa työtä.
– Osittain nopea tahti liittyy diabetekseen,
joka diagnosoitiin minulla jo vuoden ikäise
nä. Diabetesta sairastavalla riskit raskaus
aikana ovat aina suuremmat kuin terveellä
äidillä ja äidin korkea ikä nostaa riskiä. Tiesin,
että jos aion hankkia lapsia, asiaan täytyy
ryhtyä mieluusti alle 30-vuotiaana.
– Minulla on näkevä mies, jonka kanssa
olen seurustellut jo 18-vuotiaasta saakka ja
ennen sokeutumistani. Näköni menetin äkil
lisesti 19-vuotiaana saatuani iskun päähäni
koulun liikuntatunnilla. Vielä kotiin ajoin
omalla autolla ja ihmettelin, kun en nähnyt
juuri mitään. Sittemmin näköä yritettiin pe
lastaa silmäleikkauksilla, mutta siinä ei on
nistuttu.
– Alku oli kamala. Tuntui, kuin minut olisi
heitetty kylmään jokeen, jossa vain on yri
tettävä pitää pää veden pinnalla. En oikeas
taan edes muista paljon noilta ajoilta. Se on
jäänyt mieleeni, että yritin sairaalassa ahmia
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erilaisten kylttien tekstejä. Ajattelin, että ne
ovat viimeinen asia, jotka tulen näkemään.
– Minua kehotettiin jäämään eläkkeelle,
mutta palasin lukioon, joka oli jäänyt kesken
ja innostuin uudella tavalla opiskelusta, joka
aiemmin oli ollut vastenmielistä.
– Seurusteluni poikaystävän kanssa jatkui,
mutta siihen tuli uusia sävyjä. Tilanne muut
tui ratkaisevasti, kun toisesta tuli yhtäkkiä
avuton ja ihan eri tavalla riippuvainen kuin
aiemmin. Tilanne ei ollut helppo kumman
kaan kannalta.
– Minusta tuntui muutenkin, että puto
sin naisena ei-kiinnostavien luokkaan. It
seluottamukseni oli nollissa ja sosiaalisista
tilanteista tuli jotenkin kömpelöitä. Muiden
silmissä vammainen on helposti sukupuole
ton.
– Toisaalta sain osakseni myös epäasial
lista käytöstä. Tuli tekstiviestejä ja puheluita
oudoilta ihmisiltä ja baareissa törkeitä kom
mentteja. Joku saattoi esimerkiksi kysyä,
että miltä seksi mahtaisi tuntua vammaisen
kanssa.
– Se, että minulla oli jo parisuhde, helpot
ti tilannetta. Kriisejä kuitenkin tuli. Jotenkin
siinä hämärtyi helposti se, mitä itse haluan
ja mitä toinen haluaa ja mitä voin pyytää
toiselta. En halunnut, että mies on omaishoi
tajani tai avustajani. Tämän vuoksi hankin
opaskoiran. Minulle oli tärkeää päästä liikku
maan itsenäisesti ja silloin, kun itse haluan.
– Kun aloin suunnitella raskautta, en ker
tonut siitä kenellekään. Selvitin kaikki spek
sit netistä ja olin yhteydessä diabeteskes
kuksen lääkäriin. Äidille kerroin vasta, kun
verensokerini heittelivät ja hän ihmetteli,
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mistä se johtuu. Vanhemmat olivat aluksi
järkyttyneitä, mutta se meni nopeasti ohi.
– Ainut paikka, mistä tuli selvästi ikävää
palautetta oli vammaispalvelu- ja sosiaa
lityöntekijä, joka ehdotti, että hän tekee
omalta osaltaan ennalta ilmoituksen lasten
suojeluun. Se tuntui tosi pahalta ja päätin,
että en pyydä mistään apua, vaan selviän
itse.
– Olen ottanut sellaisen taktiikan, että jos
joku heittää jotain epäasiallista, pyydän, et
tä voisiko hän avata hiukan näkemystään.
Se yleensä tehoaa. Muutenkin jos joku alkaa
väärässä yhteydessä puhua näkövammasta
ni, sanon heti, että nyt poikki, näkövamma ei
vaikuta tähän mitenkään.
– Esikoisen kanssa minusta tuli ylisuojele
va äiti. Kannoin vauvaa paljon kantoliinassa,
10/2019

koska ajattelin, että parempi pitää vauva
lähellä eikä esimerkiksi lattialla, että en aina
kaan kompastuisi häneen. Pelkäsin myös, et
tä joku varastaa minulta päiväunilla nukku
van vauvan, joten laitoin koiran vahtimaan
sitä. Alussa vaihdoin lapsen vaatteet kaksi
kertaa päivässä, että ne olisivat puhtaat.
Ajattelin, että pitää olla kaksi kertaa parempi
kuin vammaton äiti, jotta minua pidettäisiin
yhtä hyvänä. Kuopuksen kanssa olen ollut
jo paljon rennompi. Jos joku arvostelee, se
ei enää satuta samalla tavalla. Kun esikoinen
vielä sai asperger-diagnoosin, olin helpottu
nut, että vaikeudet eivät olleet mitenkään
johtuneet näkövammastani.
– En ole kokenut suoranaista vähättelyä
näkövammani vuoksi, mutta en ehkä ole
päässyt äitien sisäpiiriin esimerkiksi päivä
kodissa ja koulussa samalla tavalla kuin nä
kevänä olisin päässyt. Olo on ollut jotenkin
ulkopuolinen.
– Omalla kohdallani suurin voimaannutta
ja on ollut mieheni, joka ei tee puolesta ja
toimi arjen juoksupoikana. Myös työssä käy
minen on tuonut uskottavuutta, kun pystyn
itse päättämään perustelematta, miksi ha
luan jotain enkä ole taloudellisesti muiden
varassa. Jos itse pystyt olemaan itsevarma
ja määrätietoinen, se vaikuttaa myös siihen,
miten ympäristö määrittelee sinut.
– Eniten olen joutunut taistelemaan itse
näisen liikkumisen puolesta. Tosi usein olen
joutunut vääntämään, miksi se on minulle
niin tärkeää.
– Vuosien myötä olen aikuistunut ja tie
dän, että selviän ja pystyn. Päätän itse ja pi
dän kiinni siitä, että minulla on myös oikeus
tehdä niin. Ympäristökään ei kyseenalaista
tätä enää ja parisuhde on tasapainoinen.
– Olen myös oppinut, että vaikka joku asia
ei mene täydellisesti, se ei tarkoita epäon
nistumista. Epämukavuuden sietokykyni on
kasvanut. 					
Haastateltavan nimi on muutettu.
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Teatterikorva

Heidi Herala Everstinna-näytelmässä.

Väkivallan teemoja ja
kuunnelmallisia elämyksiä
TEKSTI
K U VAT

R

Riikka Hänninen
Otto-Ville Väätäinen

osa Liksomin romaani Everstinna vie
lukijansa toisen maailmansodan ai
kaiseen Lappiin, jossa nuori nainen kasvaa
ihannoimaan natsi-Saksaa ja päätyy liittoon
sharmantin ja äkkiväärän everstin kanssa.
Tämä raju romaani kääntyy näytelmäksi
Helsingin kaupunginteatterissa. Heidi Heralan monologia säestää kuunnelmallinen
äänimaisema.
Toisen maailmansodan aikana natsiaat
teen pauloissa hihhuloiva nuori everstinna
kokee olevansa enemmän elossa kuin kos
kaan. Hän on hurmaantunut karismaatti
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sesta kihlatustaan, everstistä, joka nai hänet
taivaisiin revontulien loisteessa ja vie hänet
natsiherrojen juhliin. Kaikki on mahdollista,
kun saksalaissotilaat jakelevat suklaata kan
salle ja sota-apua Lapin rintamilla.
Sodan loputtua everstinnan maailma ro
mahtaa natsiaatteen mukana ja ennen niin
juhlitut saksalaissotilaat polttavat Lappia
mennessään. Avioliitto muuttaa everstin
hellän rakkauden silmittömäksi väkivallaksi.
Onneksi tragedian vastapainona her
syy suorasukainen huumori ja meänkielen
rapsakka poljento, josta sekä kirjailija Rosa
Liksom että näyttelijä Heidi Herala ottavat
kaikki mehut irti. Ajoittain Lapin luonto, sen
suot ja revontulet saavat kokijansa täysin
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valtoihinsa.
Yksi esityksen kiinnostavimmista elemen
teistä on Johanna Puuperän luoma ja sä
veltämä äänimaisema. Se syventää esityksen
kuunnelmalliseksi elämykseksi tavalla, joka
on harvinaista näyttämöllä. Everstinnan ra
dio suoltaa äänellisiä muistoja ja takaumia,
sotapuheita ja aatteellisia sävelmiä. Joskus
kuulokuva laajenee koko katsomon levyi
seksi maisemaksi.
Musiikki vaihtelee kimmeltävän tähtitai
vaan syvyyksistä sodan metallinsävyiseen
maisemointiin, johon sähkökitarat ja heavy
säröt uppoavat kuin luonnostaan. Ääni
maisema on ajatuksella rytmitettyä. Sotaa
edeltävää hiljaisuutta hallitsee vain tuulen
humina, kunnes rock ja ilmahälyytykset re
pivät pettävän tyyneyden rikki. Hurjissakin
menopaikoissa maltti kuitenkin säilyy eikä
kuulijan tarvitse haikailla korvatulppien pe
rään.
Tällainen antaumuksellinen äänityö on
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yksi keino, jolla teatterin saavutettavuus pa
ranee. Minulle sokeana se tuo esitykseen sa
manlaista lisäsyvyyttä kuin lavastus, puvus
tus tai valosuunnittelu näkevälle katsojalle.
Rikkaan äänikuvan keskellä unohdan miet
tiä, mistäköhän visuaalisesta ehkä jäin paitsi.
Olen saanut elämyksiä tuutin täydeltä.

Everstinna
Helsingin kaupunginteatteri
Ensi-ilta 2.10.2019
Näyttämöllä Heidi Herala
Alkuperäisromaani: Rosa Liksom
Ohjaus ja dramatisointi: Susanna
Airaksinen
Äänisuunnittelu ja sävellys: Johanna
Puuperä
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Kirsi Vass, 40 vuotta
opaskoiratyötä
Marianne Tenhami
Hannele Rontu

TEKSTI
KUVA

Kirsi Vass iloitsee nähdessään
hyvin toimivan opaskoirakon.
Hänen mukaansa
opaskoirien työ on muuttunut
vilkkaan liikenteen myötä
vaativammaksi.

N

äkövammaisten liiton opaskoirakoulun
opaskoiratyön koordinaattori Kirsi
Vass, 59, tulee haastatteluun kännykkä kor
vallaan. Puhelimessa työaikaa kuluu paljon,
kun hän esimerkiksi keskustelee sairaanhoi
topiirien kuntoutusohjaajien kanssa uusista
opaskoiranhakijoista ja ratkoo opaskoiran
käyttäjien kanssa opastukseen liittyviä on
gelmia.
Hän järjestää myös kokouksia, joissa kou
luttajien kanssa pohditaan, mikä opaskoira
sopii kellekin käyttäjälle. Mahdollisuuksien
mukaan hän käy koulutuslenkeillä opaskoi
raoppilaiden kanssa joko yksin tai koiran
kouluttajan kanssa.
Opaskoirakoidenkin perään yhteistyökurs
seille ja viikonlopputapahtumiin nainen eh
tii. Kirsi Vass ei ole vuosiin kouluttanut omaa
opaskoiraa, mutta niitä on hänen työuransa
aikana kertynyt melkein sata. Koordinaatto
rin sydäntä lähellä on opaskoirien valjaiden
kehittäminen: niiden on oltava sopivia niin
koirille kuin käyttäjille.
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Kirsi Vass Opaskoirakoulun 70-vuotisjuhlilla Iiriksessä marraskuussa 2017.

Tarhalta koordinaattoriksi
Kirsi aloitti työt 18-vuotiaana silloisella Mäk
kylän opaskoirakoululla kesäkuussa 1979.
Saman vuoden syksynä hänestä tuli nuo
rempi opaskoirankouluttaja. Hän oli Suomen
ensimmäinen naiskouluttaja ja sai olla välillä
täräkkänä mieskouluttajien kanssa, jotta nä
mä ottaisivat hänet tosissaan.
– Välillä minun oli muun muassa tehtävä
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raskaita lumitöitä ja kannettava puita, eikä
minua yhtään paapottu. Miesten kanssa
työskentely oli kovin suoraviivaista. Olen
viihtynyt hyvin alusta lähtien.
Vanhempi kouluttaja hänestä tuli vuonna
1985. Vuosien myötä monenlaiset koiraper
soonat ja koirankäyttäjät ovat tulleet hänelle
tutuiksi.
Juha Herttuaisen johtaja-aikana, vuonna
1998 Kirsistä tuli Opaskoirakoulun johtava
kouluttaja. Tuohon aikaan hän koordinoi
opaskoirien koulutusta ja teki paljon yhteis
työtä hoitoperheiden kanssa, kun niiden
kasvattamat pennut olivat testeissä. Toi
mistotöiden määrä lisääntyi: asiakastyötä
puhelimessa, kokouksia, testien sekä esi- ja
yhteistyökurssien järjestämistä, kurssiemän
tänä toimimista yhteistyökursseilla, testitu
losten kirjaamista ja yhteistyötä etäkoulut
tajan kanssa.
Vuonna 2016 Riitta Liimataisen johta
ja-aikana Kirsistä tuli opaskoiratyön koordi
naattori.
Opaskoiratyön muutoksia
Parasta Kirsin työssä on nähdä se hyöty ja
ilo, jonka opaskoira antaa käyttäjilleen ja
kuinka opaskoira laajentaa käyttäjänsä liik
kumisympäristöä ja lisää fyysistä ja henkistä
hyvinvointia.
– Käyttäjän kunto on opaskoiran ansiosta
noussut niin, että hänen kävelyvauhtinsa on
nopeutunut yli puolella ja hän on voinut vä
hentää lääkitystään.
Hänestä on mielenkiintoista tutkia, mikä
koulutuskikka auttaa parhaiten mihinkin
ongelmaan. Samat menetelmät eivät toimi
kaikilla, koska koirat ja ihmiset ovat erilaisia.
Kirsistä on palkitsevaa nähdä, miten paljon
käyttäjät saavat opaskoiristaan irti positiivi
suudella.
Sama pätee nykyiseen opaskoiran koulu
tukseen.
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– Opaskoirilta vaaditaan samoja asioi
ta kuin ennenkin, mutta koska liikene on
muuttunut yhä haastavammaksi nopeine,
hiljaisine sähköpotkulautoineen, polkupyö
rineen ja rullaluistelijoineen opaskoiralta
vaaditaan yhä enemmän.
Uusina asioina koulutukseen ovat tulleet
opastaminen käyttäjän molemmilla puolilla,
liukuporraskoulutus sekä liikennekoulutus.
– Otamme iloisina vastaan uusia koulutus
käytäntöjä ulkomaisilta opaskoirakouluilta
ja muokkaamme niitä suomalaisiin olosuh
teisiin, Vass sanoo.
Ennen opaskoirat opastivat paljon maa
seudulla lenkkireiteillä. Nyt valtaosa oppais
ta työskentelee kaupunki- ja taajamaolo
suhteissa. Niiden tehtävät ovat lisääntyneet
lenkkeilystä opastamiseen käyttäjien asioin
ti- ja työreiteillä, julkisissa liikennevälineissä
sekä urheilijoiden juoksutreeneissä.
Nykyään opaskoiran koulutuksessa koros
tuu positiivinen vahvistaminen, jossa käyte
tään sanallisten kehujen ohella naksutinta ja
makupaloja.
Kirsi Vass kertoo koiramateriaalinkin muut
tuneen helpommin käsiteltäväksi. Pidempi
koulutusaika mahdollistaa positiivisen vah
vistamisen käytön.
Ennen oppaiden koulutus kesti yhtäjak
soisesti korkeintaan kolme kuukautta, minkä
jälkeen opaskoira meni käyttäjineen yhteis
työkurssille eikä käynyt hoitoperheessään
koulutuksen aikana. Nyt koiraa koulutetaan
noin 20 viikkoa ja sillä on ensimmäisen ja
toisen luokan välissä loma, jonka se viettää
hoitoperheessään, missä vietetään myös vii
konloppuja.
– Lomalta palattuaan koirat muistavat
kaiken opitun entistä paremmin ja ovat var
mempia, Vass kertoo.
Ennen pentu oli hoitoperheessään vuo
den niin, että sitä nähtiin harvoin koululla.
Nyt hoitoperheet osallistuvat opaskoira
koulun pentukouluihin. 			

21

Vieraileva kolumnisti

Jäljet johtavat
esteettömään maailmaan
M

eistä jokaisella on unelmia parhaasta
mahdollisesta elinympäristöstä. Kai
paamamme muutokset unelmien täyttymi
seksi tapahtuvat kuitenkin usein tuskastut
tavan hitaasti, kun neuvottelutyötä tehdään
yhdessä muiden tarvitsijoiden kanssa. Poli
tiikka ei ole ainoa keino tehdä suuria muu
toksia, sillä myös yksittäisten toimijoiden ar
kiset vaikuttamisteot jättävät jälkiä ihmisiin.
Työssäni Tampereen seudun Näkövam
maiset ry:ssä olen saanut vaikuttaa vies
timällä. Tärkeä oivallukseni on ollut, että
meidän ei tarvitse saavuttaa näkövammais
tiedolla kaikkia ihmisiä: riittää, että kohtaam
me ne, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita
moninaisuudesta. He ovat tavallisia ihmisiä,
jotka eivät välttämättä edes tiedosta erityi
syyttään, mutta kohtaavat toisia sydämelli
sesti. Heitä yhdistävät halu ymmärtää erilai
suutta ja mahdollisuus tehdä tekoja, jotka
lisäävät yhdenvertaisuutta.
Silloin kun itse kohtaan moninaisuudesta
kiinnostuneen ihmisen, kaappaan hänet heti
mielenkiintoiseen näkövammaistyön maail
maan. Tarjoilen hänelle aamupalaksi Näke
mättä kaunis -yhteisön herkullisia pikkupa
kinoita, lounaaksi Näkövammaisten liiton
YouTube-videoita näkövammaisen kohtaa
misesta ja juotan iltapäiväkahvit pimeässä
kahvilassa. Ennen jäähyväisiä otamme vielä
kaverikuvan, jonka julkaisemme Facebookis
sa kuvailun kera.
Kävellessään pois luotani moninaisuu
desta kiinnostunut ihminen miettii, kuinka
helppoa on aloittaa yhdenvertaisuutta edis
tävä elämä. Porttiteoriaa mukaillen, oivallus
esteettömyyden tärkeydestä valkoisen ke
pin käyttäjälle voi johtaa tilanteeseen, jos
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sa moninaisuudesta kiinnostunut henkilö
toimii seuraavana päivänä asukasraatilaisen
roolissa ja muistuttaa hankesuunnittelijoita
ohjauslistojen lisäämisestä.
Harmainakin päivinä jatkakaa tärkeää työ
tänne positiivisten jälkien jättäjänä! Ihmiset
ovat kiinnostuneita muustakin kuin omista
tarpeistaan, kun heille vain tarjotaan tietoa
ja sitä kautta mahdollisuus toimia toisin.
Siirryin lokakuun alussa vaikuttamistyöhön
näkövammaisyhteisön ulkopuolelle, mutta
myös minä kannan mukanani jälkiä ja siirrän
ylpeänä saavutettavuuden avaimia sinne,
missä niitä ei vielä tunneta. 		
Kirjoittaja Maija Borén toimi Tampereen
seudun Näkövammaisten viestintä- ja
koulutusvastaavana.
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Oikaisu
Maailman näköpäivä 10.10.
Airut 9/2019:n Kiikarissa-pals
tan Päivyrissä oli Maailman
näköpäivälle kerrottu väärä
päivämäärä. Oikea päivämää
rä on 10.10. Pahoittelemme
virhettä.

Henkilökohtaista
Lappilainen taiteilija etsii
naisseuraa
Olen nuorekas, yksinäinen
viisikymppinen mies Lapista.
Harrastan taidemaalausta ja
luontovalokuvausta. Minulla
on todettu asperger ja lievää
autismia. Haen n. 35–45-vuo
tiasta naisseuraa pitempiai
kaiseen suhteeseen. Toivoisin
vastakkaisen sukupuolen ole
van kiinnostunut luontoku
vauksesta ja filosofiasta.
Minusta löytyy googletta
malla paljon asiaa ja kuvia.
Toivoisin yhteydenotot mei
liini kuvan kera.
Pasi Ahponen
pasipinewood@gmail.com

Kokoukset
Pohjois-Savon
Näkövammaiset ry:n
syyskokous pe 22.11.2019
klo 12.00 Hotelli IsoValkeisel
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la, Majaniementie 2, 70420
Kuopio. Lounastarjoilu kello
10.30 alkaen.
Syyskokouksessa käsitel
lään sääntöjen pykälässä 10
määräämät asiat. Ilmoittautu
miset yhdistyksen toimis
toon perjantaihin 15.11. men
nessä, puh. 044 0613 255. Ter
vetuloa! Hallitus
Retina ry:n syyskokous
26.10.2019
Retina ry:n sääntömääräinen
syyskokous la 26.10.2019 al
kaen kahvitarjoilulla klo 13.00
Original Sokos Hotel Tapiola
Gardenissa, Tapionaukio 3,
Espoo. Kokouksessa käsitel
lään sääntöjen § 11:n määrää
mät asiat. Ilmoittautuminen
yhdistyksen toimistoon p.
045 135 7611 tai info@retina.
fi. Tervetuloa! Hallitus
Kanta-Hämeen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous to 28.11.2019
klo 17.30 Näkövammaisten
toimintakeskuksessa, os. Bra
henkatu 21, 13130 Hämeen
linna.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Kahvitarjoilu klo 17.00. Ter
vetuloa. Hallitus
Fysioterapia-alan
Näkövammaiset ry:n

sääntömääräinen
syyskokous la 23.11.2019
klo 9.30 alkaen. Iiris-keskus,
Mathilda 3. krs, Marjaniemen
tie 74, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat,
mahdolliset jäsenaloitteet se
kä valitaan FANin valtuutet
tu ja varavaltuutettu Näkö
vammaisten liitto ry:n val
tuustoon.
Kokoukseen osallistuville
tarjolla aamiainen klo 8.459.30 Antell-ravintolassa. Il
moittautumiset ja kokousma
teriaalin tilaukset 7.11.2019
mennessä p. 0400 339 021 tai
toimisto@fanry.fi Hallitus
Keski-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous la 23.11.2019
Jyväskylän kristillisellä opis
tolla, Sulkulantie 28, 40520
Jyväskylä la 23.11.2019 klo
13.30 alkaen. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen sään
töjen 10.§ syyskokoukselle
määräämät asiat, kuten val
tuutettujen ja varavaltuutet
tujen valinta Näkövammais
ten liitto ry:n valtuustoon lii
ton ohjeiden mukaisesti.
Ennen kokousta on toimin
nan palauteporinatuokio klo
12.45. Tarkemmat tiedot jä
sentiedotteessa ja äänilehti
Sentterissä. Tervetuloa!
KSN ry / Hallitus
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Varsinais-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous ke 20.11.2019

Pohjois-Kymen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous ke 13.11.2019

klo 17.00 aluetoimintakeskuk
sessa, os. Läntinen Pitkäkatu
37, Turku. Kahvitarjoilu klo
16.30-17. Esillä ovat sääntöjen
syyskokoukselle määräämät
asiat sekä kahden edustajan
ja kahden varaedustajan va
litseminen Näkövammaisten
Liitto ry:n valtuustoon. Terve
tuloa! Hallitus

klo 13.00 Kouvolassa (Sal
pausselänkatu 30, käynti sisä
pihan puolelta). Kokoukses
sa käsitellään sääntöjen mää
räämät asiat. Kahvitarjoilu al
kaa klo 12.30. Hallitus toivot
taa jäsenet tervetulleiksi.

Pohjois-Karjalan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous to 28.11.2019
klo 12 alkaen Break Sokos Ho
tel Kolilla, osoite Ylä-kolintie
39, 83960 Koli. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen sään
töjen syyskokoukselle mää
räämät asiat ja valitaan Näkö
vammaisten liitto ry:n val
tuustoon kaksi valtuutettua
ja kaksi varavaltuutettua kau
delle 2020-2024 ja päätetään,
missä järjestyksessä varaval
tuutetut kutsutaan kokouk
seen valtuutetun ollessa es
tynyt osallistumasta. Näkö
vammaisten liitto ry:n val
tuuston toimikausi alkaa tou
kokuussa 2020 pidettävässä
kevätkokouksessa ja kestää
vuoden 2024 kevätkokouk
sen alkamiseen. Tervetuloa!
Hallitus

24

Tampereen seudun
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
syyskokous la 23.11.2019
klo 12 Koivupuistossa, Petä
jäntie 137, Ylöjärvi. Käsitellään
sääntöjen 10 pykälässä mää
rätyt asiat. Kokous hyväksyy
vuoden 2020 toimintasuun
nitelman ja talousarvion se
kä valitsee neljä hallituksen
varsinaista jäsentä vuosille
2020-2021 erovuoroisten ti
lalle. Lisäksi valitaan NKL:n
valtuustoon varsinaiset ja va
rajäsenet vuosille 2020-2024.
Valitaan tilintarkastaja/toi
minnantarkastaja ja varatilin
tarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyh
teisö tarkastamaan yhdistyk
sen tilejä ja hallintoa.
Kokousmateriaalin voi tila
ta 11.11. alk.: toimisto@tsnv.fi
/ p. 050 520 5075. Ennen ko
kousta ruokailu klo 11.00. Jä
senten kokousmatkat korva
taan yhteiskuljetuksina edul
lisinta matkustustapaa käyt

täen. Yhteiskuljetus: HML
Wetterhoff 8.45, Parolantie
8.50, Iittala pikavuoropysäk
ki 9.05, Toijalan ABC 9.20, Val
keakosken linja-autoasema
9.45, Tampereen Vanha kirk
ko 10.20. Paluukuljetus sa
maa reittiä. Tervetuloa! Hallitus

Tapahtumat
Digitaalinen pistenuottien
opetusmateriaali
julkaistaan
Opi pistenuotteja -sivusto on
ensimmäinen suomalaisten
tekijöiden laatima pistenuot
tien oppimateriaali. Sivuston
julkistustilaisuus to 31.10. klo
13–15 Iiriksen Valo-tilassa.
Ohjelma ja lisätietoa osoit
teessa kulttuuripalvelu.ay.nkl.
fi/uutisia/opipistenuottejajul
kistus
Ilm. viim. 24.10.: tanja.ranta
lainen@kulttuuripalvelu.fi tai
p. 040 964 9288. Kerrothan il
moittautuessasi taustayhtei
sösi ja tarjoilua varten mah
dollisen erikoisruokavaliosi.
Näkövammaismuseon
historiaklubit syksyllä 2019
Tervetuloa Näkövammaismu
seon syksyn historiaklubeil
le! Paikka on Iiris-keskus, Mar
janiementie 74, Helsinki. Tilai
suudet ovat maksuttomia ja
kaikille avoimia.
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Ke 16.10. klo 15-16.15 aihee
na Taitoautomaatteja vai uh
kapeliä - raha-automaatit va
rainhankintakeinona 1920- ja
1930-luvun Suomessa. Mu
seoamanuenssi Kari Huusko
nen alustaa aiheesta. Paikka
on kokoustila Outa (6 krs).
Ke 20.11. klo 15.00-16.15 ai
heena Sapiens - ihmisen ly
hyt historia. Keskustelemme
israelilaisen historiantutkijan,
professori Yuval Noah Hara
rin teoksesta Sapiens. Kari
Huuskonen alustaa aiheesta.
Paikkana kokoustila Outa (6
krs).
Kuuntele ja Kosketa
-seminaari 26.-27.10.
Onnelassa
Perinteinen Suomen Sokeat
ry:n seminaari Kuuntele ja
Kosketa Majatalo Onnelassa
Tuusulassa la–su 26.–
27.10.2019. Seminaari on tar
koitettu kaikille kiinnostuneil
le, sekä näkeville että näkö
vammaisille. Ohjelma on
maksuton. Majoitus ja ruokai
lut omakustanteisesti ja itse
varaten Onnelasta: p. 09
258821. 2 h comfort-huone
104 e. 1 hh comfort-huone
78,40 e. Molemmat sis. aa
miaisen, asukassaunan Tam
mistossa ja kuntoilutilan käy
tön. Päivällinen la 20 e, lou
nas su 19,20 e.
Seminaari alkaa la 26.10. n.
klo 14 ja päättyy su 27.10. n.
klo 14.30 kahveihin.
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Poimintoja ohjelmasta:
Lauantai:
14.30 Lauri Hallikainen ker
too luontoäänityksistä yms
18.00 Sydänliitosta Minttu
Tuomi puhuu terveydestä ja
hyvinvoinnista
20.30 musiikkia, Nuottiöl
jykriisi
Baari auki 24.00 saakka
Sunnuntai:
9.30 Juha Herttuainen:
eläinten vaikutuksesta ihmis
ten hyvinvointiin
11-13 apuväline-esittelyjä ja
mahdollisesti myyntinäytte
lyjä
13.00 päätöstilaisuus: Erkki
ja Martti Holopaisen musiik
kiesityksiä ja muuta ohjelmaa
14.00 yhdistyksen tarjoa
mat kahvit
Pistearpajaiset koko semi
naarin ajan.
Sydämellisesti tervetuloa
mukaan, Suomen Sokeat ry:n
hallitus
Yhdestoista hetki
Kulttuuripalvelun
toimistolla ma 11.11. klo 11
Kun meneillään on Sokeain
viikko ja Näkövammaisten lii
ton vuoden teema kohtaami
sia, Näkövammaisten Kult
tuuripalvelu järjestää jäsenil
leen ja yhdistyksen toimin
nasta kiinnostuneille Yhdes
toista hetki -tutustumistilai
suuden 11.11. klo 11-12.30
yhdistyksen toimistolla Iiriks
en 5. krs. Yhdestoista hetki

on vapaamuotoinen, maksu
ton tilaisuus tavata yhdistyk
sen toimijoita. Kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu viim. 8.11.: osal
listun@kulttuuripalvelu.fi tai
p. 040 964 9288.
Järj. Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry
Kirjojen kansitaiteen
teemailta
Kulttuuripalvelu järjestää kir
jojen kansitaiteen teemaillan
yhdistyksen toimistolla Iiriks
en 5. krs ti 29.10. klo 17-19. Lä
hetä ilmoittautumisen yhtey
dessä kulttuurituottajalle
nettilinkki tai valokuva siitä
kirjan kansikuvasta, jonka toi
vot kuvailtavan. Illan aikana
kuvaillaan osallistujien toivo
maa kansitaidetta ja keskus
tellaan siitä. Osallistumismak
su 10 e sis. kahvitarjoilun.
Ilmoittaudu ma 28.10. men
nessä: osallistun@kulttuuri
palvelu.fi
Järj. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Opintokeskus
Sivis
Roolipeli Rovaniemellä
14.3.2020
Hei larppaamisesta kiinnos
tuneet! Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu järjestää La
pin Näkövammaisten kanssa
roolipelin Rovaniemellä. Ensi
maaliskuussa vanhoilla ja uu
silla larppaajilla on tilaisuus
leikkiä luovasti ja vapautua
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yhdeksi päiväksi omasta mi
nästä ja ryömiä jonkun vie
raan nahkoihin. Pelin teemo
ja ovat ne maailmaa pyörittä
vät tutut jutut: Raha ja valta,
rakkaus ja viha, kiemuraiset
ihmissuhteet ja ristiriitaiset
tavoitteet, ehkä jopa rikos.
Aika: la 14.3.2020 klo 10.00
- 18.00 (aika saattaa muuttua
tunnilla suuntaan tai toiseen)
Paikka: Lapin Näkövammai
set ry:n toimintakeskus, Maa
kuntakatu 12, Rovaniemi.
Pelinjohto: Anne Huttunen
Pelin hinta: 25 e Kulttuuri
palvelun jäseniltä ja 45 e
ei-jäseniltä + omakustantei
nen ruokailu 10 e. Pelaajien
matkakulut korvataan 20 e
ylittävältä osalta halvinta
matkustustapaa käytettäes
sä.
Peliin mahtuu kaksitoista
pelaajaa ja se toteutuu, jos
saamme kokoon seitsemän.
Pelaajia otetaan ilmoittautu
misjärjestyksessä.
Sitovat ilmoittautumiset
Anne Huttuselle viim. 30.10.
sallyanne.huttunen@elisa
net.fi tai p. 0500 885683. Lii
täthän ilmoittautumiseen
mukaan sähköpostiosoittee
si ja/tai puhelinnumerosi.
Rohkeasti mukaan kokeile
maan uutta tai verestämään
vanhoja larppimuistoja!!
Hihkaisevat pelinjohtaja Anne, Tanja Kulttuuripalvelusta ja
Kirsti Lapin Näkövammaisista.
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Työtreffit – Työllisyysilta
Seinäjoella 21.11.2019
Näkövammaisten liiton työ
elämäpalvelut ja Pohjan
maan Näkövammaiset ry jär
jestävät Työtreffit näkövam
maisille ja näköongelmaisille
työikäisille opiskelijoille, työs
säkäyville, yrittäjille ja työttö
mille. Tarjoamme osallistujil
le kahvin ja sämpylän.
Tule keskustelemaan mm.
seuraavista:
- Mistä saat tukea, jos työ tai
opiskelu tuottaa ongelmia
näkövamman vuoksi?
- Työn ja opiskelun mukau
tusratkaisut
- Syrjintä ja epäasiallinen
kohtelu työssä ja opiskelussa
- Eläke- ja työttömyysturva
tänään
- Yksinyrittäjän arki
Paikka: Seinäjoen pääkirjas
to Apila, Jaaksi 3 kokoushuo
ne (os. Alvar Aallon katu 14,
60101 Seinäjoki). Aika: to
21.11.2019 klo 16.00-19.00
Ilmoit tautuminen to
14.11.2019 klo 14.00 mennes
sä p. 045 612 5122 tai jase
nasiat@pohjanmaannako
vammaiset.fi. Ilmoita ruo
ka-aine allergiasta.
Lisätietoja saat Työelämä
palvelusta Jaana Argillan
derilta p. 050 596 6736 tai Vil
le Ukkolalta p. 050 463 2588.
Tervetuloa!

Matkat
Retki kädentaitomessuille
Tampereelle pe 15.11.2019
Messujen teemana on Hyvä
olo käsityöstä.
Bussin lähtöajat pe 15.11.:
- klo 8.00 Mikonkadun mat
kailupysäkki, Helsinki
- klo 8.30 Koulkkuveräjän
pysäkki, Hämeenlinnantien
varrella, Martinlaakson koh
dalla, Vantaa
- klo 9.00 Myllykukon koh
dalta, Nurmijärvi
Tavoitepaluuaika Helsinkiin
on klo 18.00.
Retken hinta on 40 e/ hen
kilö, sisältäen matkat, ruokai
lun Ellilän kievarissa sekä
messulipun.
Ilmoittautumiset 8.11. men
nessä: Kaarina Haikara, 0500
10 66 10.
Muistathan kertoa ruoka-ai
neallergiasi.
Sepon matkassa Ylläkselle
Lähde Lappiin Äkäslompo
loon Ylläkselle hiihtämään
huhtikuussa viikoilla 14, 15 ja
18. Kysy hintoja. Ilmoittautu
miset marraskuun loppuun
mennessä. Seppo Jääskeläi
nen, p. 046 680 1310.
Retki Wolkoffin
talomuseoon
Lappeenrannassa ke
6.11.2019
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Wolkoffin talo on Lappeen
rannan vanhimpia säilyneitä
puurakennuksia. Talo palveli
venäläisen Wolkoffin suvun
kotina vuosina 1872-1983.
Lähde tutustumaan tähän
mielenkiintoiseen taloon.
klo 10 tapaaminen Helsin
gin päärautatieasemalla ju
nan lähtöraiteella (Tanja-kult
tuurituottajalle voi soittaa p.
040 964 92 88, jos hankala
löytää.) klo 10.19 juna Lap
peenrantaan lähtee. klo
12.30 Tapaaminen Etelä-Kar
jalan Näkövammaiset ry toi
mistolla. Helsingistä tulevat
takseilla suoraan Wolkoffin
taloon. klo 13-14 ja 14-15
opastukset kahdessa ryh
mässä. Mahdollisuus asioida
museokaupassa ja/tai kahvi
lassa. klo 15.30-17 omakus
tanteinen ruokailu Angus-ra
vintolassa. Ilmoittautuneet
saavat ruokalistan etukäteen
sähköpostiin, niin että ennak
kotilaukset voidaan ilmoittaa
ravintolaan. klo 17.44-19.45
juna Helsinkiin.
Retken hinta Helsingistä tu
leville 30 e (sis. junaliput).
Avustaja veloituksetta. Lap
peenrannasta retkelle voi
osallistua veloituksetta. Mu
kaan mahtuu 30 henkilöä. Il
moittaudu lokakuun lop
puun mennessä: osallistun@
kulttuuripalvelu.fi . Ohjelma
myös osoitteessa kulttuuri
palvelu.ay.nkl.fi/uutisia/wol
koff
Järj. Näkövammaisten Kult-
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tuuripalvelu ry ja Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry

Kiinnostaako
perinteikkään katuluudan
valmistus?

My ydään - ostetaan

Sokeva Oy etsii katuluudan
tekijöitä katuluutatiimiin.
Saat koulutuksen katuluudan
tekijäksi. Työ edellyttää sitou
tumista, joka mahdollistaa
säännöllisen ansiotulon.
Työskentely tapahtuu pää
asiassa Sokevan tilassa tai
omassa työtilassasi.
Kiinnostuitko? Ota yhteyt
tä Seppo Toivaseen: 050
3279439, seppo.toivanen@
kotiportti.fi

Myytävänä uudehko
lukulaite tekstistä
puheeksi -toiminnolla
Ks. www.optiikkajuurinen.fi/
product/2310/magnilink-vi
sion-tts, siellä on video vas
taavasta laitteesta. Ollut käy
tössä edesmenneellä tädillä.
Uuden listahinta vaihtelee
6500-7000 e. Myydään peri
kunnan lukuun. Laite Varsi
nais-Suomessa. Pyyntihinta
3500 e, (ei vaihtoa, mutta hin
nasta voidaan neuvotella).
Yhteydenotot: rientuo55@
gmail.com tai p. 0400 328629
Myydään
käsityötarvikkeita
5 koripohjaa suorakaide 230
x 330 vaahtera / MDF. Reikiä
36 kpl 4,5 mm. 2 kieppiä
ydinrottinkia 2,5 mm 500 g
yht. 1 kg. 2 nippua ydinrot
tinkia 3,0 mm 500 g yht. 1
kg. 1 rottinkipunontakansio,
toimittanut Kyllikki Vallema
1987. Avaamaton paketti
yhteensä 50 e. Kudonta
harppu puuta 30 cm, 20 e.
Kyllikki Saarinen puh. 050
4634602

Sekalaista

Aineiston aikataulu
Airut 11/2019 ilmes
t y y 15.11. Ilmoituk
s e t 28 .10. 2019 k l o
15.45 mennessä verk
kolomakkeella osoit
teessa 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.
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Marraskuun Apuvälinemessuilla paljon
uutuuksia ja tietoa - Tervetuloa mukaan!
Apuvälinemessut tarjoaa tietoa, tuotteita ja ratkaisuja sekä ammattilaisille
että kuluttajille.
Tänä vuonna uusina mukana Robotiikan ja Esteettömän matkailun teemat
sekä osallisuuden ja seksuaalisuuden OsalliSEKSI-kortteli.

K
uv
a:

Ohjelmassa mm.
Pe 8.11. kehoaktivisti, toimittaja Jenny Lehtisen keskusteluohjelma
Robotiikan ja teknologian uutuudet, mm. GIM Roboticsin opasrobotti ja
OrCam MyEye 2
Opas- ja avustajakoirat ohjelmalavalla ja vastaamassa kysymyksiin

Näk
öv a m m a

Samaan aikaan Liikuntamaa, jossa tietoa ja kokeiltavana kymmenittäin
soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun lajeja. Tule ja löydä uusi harrastus!

ist

Tutustu ohjelmaan netissä ja tule mukaan!

e

7.-9.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Messut avoinna TO 9-17 (ammattilaiset), PE 9-17 ja LA 10-16
Liput 10/12 €, Näkövammaiskortilla veloituksetta

#apuväline19
#apuvälinemessut
www.apuvaline.info
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