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T E K S T I  Marika Mäkinen, päätoimittaja

Pääkirjoitus

Sanallistaminen on tärkeää
N äkövammaisten liitossa valitaan vies

tinnälle vuosittainen kärki eli teema. 
Tänä vuonna teemana on Sano se sanoin, 
jolla halutaan muistuttaa suomalaisia sanal
listamisen ja kuvailun merkityksestä näkö
vammaisille ihmisille. Sano se sanoin tee
malla jatketaan vielä ensi vuonnakin, sillä se 
sisältää runsaasti erilaisia näkökulmia, joita 
on syytä tuoda esiin yhä vain visualisoituvas
sa maailmassamme. Myös ruotsinkielinen si
sarjärjestömme Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade on mukana viestimässä samalla 
teemalla.

Kahden teemavuoden aikana julkaisem
me muun muassa sanakarttapankin verkko
sivuillamme. Sanakartta on näkövammaisen 
liikkumisen tueksi rakennettu sanallinen 
kuvaus reitistä tai kohteesta, esimerkiksi ra
kennuksesta. Sanakartta ei suinkaan ole uusi 
keksintö. Esimerkiksi Helsingin ja Uuden
maan Näkövammaiset on tuottanut sana
karttoja jo vuosia sitten Perille meni hank
keessaan. Nyt toiveena on, että esimerkiksi 
alueyhdistyksissä innostuttaisiin laatimaan 
sanakarttoja oman alueen keskeisistä koh

teista tai tarpeellisista reiteistä ja toimitta
maan ne yhteiseen sanakarttapankkiin.  

Sanoittaminen on vahvasti mukana myös 
liiton sosiaalisen median kanavissa, joiden 
kuvien kuvaamisessa käytetään vaihtoeh
toista tekstiä eli alttekstiä. Viimeisimmät 
aluevaltaukset ovat LinkedIn ja Insta
gramtilit. Instagram perustuu pitkälti juuri 
kuviin, joten se on erityisen sopiva kanava 
muistuttaa altteksteistä. Samalla tuomme 
näkövammaisuutta ja näkövammaistyötä 
esiin uudella tavalla ja nuoremmalle kohde
ryhmälle. 

Airutlehteen suunnittellaan enemmän 
äänijuttuja, joissa kuullaan haastatteluista 
pidempiä versioita ja haastateltavien omaa 
ääntä.

Vielä pieni muistutus! Airut ilmestyy tänä 
vuonna seitsemän kertaa entisen yhdeksän 
sijasta. Seuraava numero tulee ulos 19.3. 
Ilmoittajille tiedoksi, että ilmoitusten jättä
minen onnistuu myös verkossa osoitteessa 
www.airutlehti.fi. Ilmoitukset pysyvät ver
kossa kaksi kuukautta niiden julkaisemises
ta.         

http://www.airutlehti.fi
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PÄ I V YR I
helmi-maaliskuu

7.–13.3.
Glaukoomaviikko

Omia vammaisiin kohdistuvia ennakko
luuloja voi testata mielessään siten, että 
vaihtaa vammaisten henkilöiden tilalle 
vaikka naiset ja tytöt. Miltä kuulostaisi 
ehdotus, että hoidetaan ensin pojat 

kouluun ja katsotaan sitten myöhemmin, 
miten saataisiin tytöt koulutettua? Tai hoi

detaan nyt ensin miehet töihin ja katso
taan sitten myöhemmin, josko naisillekin 

saataisiin jotakin töitä?
Katariina Sario, UM Uutiset 10.12.20
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KORONAROKOTUKSIIN 
KORVATTAVA
Kun koronavirusrokotukset käynnistyvät, on 
varmistettava myös vammaisten ihmisten 
mahdollisuus päästä rokotettavaksi. Kyse on 
kansalaisille maksutta tarjottavasta rokotuk
sesta, jonka ottamiseen suositellaan.

Näkövammaisten liitto on Invalidiliiton 
kanssa esittänyt sosiaali ja terveysministeri
ölle, että taksimatkat koronavirusrokotuksiin 
korvattaisiin niille, jotka eivät pääse rokotus
paikoille omatoimisesti. 

Kun liikkuminen vaatii kuljetuspalveluita 
kuten taksia, jonka lähtötaksa voi olla jopa 
20 euroa, on uhkana, että vammaiset eivät 
pääse rokotuspaikoille. Vammaispalveluna 
myönnettävää kuljetuspalvelua ei saa käyt
tää terveydenhuollon matkoihin.

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen on käyn
nistänyt koronarokotusmatkojen korvaami
seen liittyvän lainvalmistelun. 
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LIITTO ON NYT INSTAGRAMISSA
Näkövammaisten liitto on avannut Instagramtilin. 
Tili löytyy nimellä @nakovammaistenliitto ja selai
men kautta osoitteesta instagram.com/nakovam
maistenliitto.

Instagram on sosiaalisen median kanava, jossa 
käyttäjät voivat jakaa kuviaan ja videoitaan ja kom
mentoida ja tykätä muiden jakamasta sisällöstä. 

Sano se sanoin teemavuonna liitto muistuttaa 
sosiaalisen median saavutettavuudesta. Ruudunlu
kuohjelman käyttäjät voivat seurata liiton tilillä jul
kaistuja kuvia vaihtoehtoisten tekstien eli alttekstien 
avulla.

OPASKOIRAVUOSIKIRJA TULEE TAAS
Opaskoiravuosikirja 2021 ilmestyy ystävänpäivänä 14.2. Kir
jan teemana on historia ja opaskoirakoulutuksen 80vuo
tinen taival. Kansien välistä löytyy myös yllätys, jonka 
ansiosta Opaskoiravuosikirja 2021 on suorastaan keräily
harvinaisuus. 

Opaskoiravuosikirjan tuotoilla tuetaan Opaskoirayhdis
tyksen toimintaa. 

Tilaukset: p. 045 230 8875, korhonen.jaripekka@gmail.
com  info@opaskoirayhdistys.fi tai www.facebook.com/
opaskoirayhdistys

TEE LIITOLLE JINGLE!
Olemme uusimassa äänilogomme eli jinglemme. 
Nyt voit osallistua kilpailuun ja tehdä liitolle tarttu
van ja tunnistettavan jinglen!

Näkövammaisten liiton jingle on lyhyt (max. 15 s), 
myönteinen ja brändiämme tukeva melodianpätkä, 
johon yhdistetään sanat ”Näkövammaisten liitto.”

Lähetä ehdotuksesi viimeistään 26.2. osoittee
seen viestinta@nkl.fi. Voit tehdä useampiakin ehdo
tuksia! Voittajalle luvassa palkinto.

http://instagram.com/nakovammaistenliitto
http://instagram.com/nakovammaistenliitto
http://www.facebook.com/opaskoirayhdistys
http://www.facebook.com/opaskoirayhdistys
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PENTTI KIVELÄLLE VALKOISEN 
RUUSUN ANSIORISTI
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi jou
lun alla sosiaalineuvos Pentti Kivelälle Suomen 
Valkoisen Ruusun ansioristin. 

 Pentti Kivelä toimi Näkövammaisten Keskuslii
ton hallituksessa vuodesta 1985 ja sen puheen
johtajana vuosina 1995–2004. Tällä hetkellä Pentti 
Kivelä istuu Näkövammaisten liiton valtuustossa 
Sokeainopetuksen tuki ry:n edustajana. 

Kivelä on vaikuttanut useissa eri näkövammais
yhdistyksissä ja muun muassa Suomen Näkövam
maissäätiön hallituksen puheenjohtajan tehtä
vässä. Kivelä on myös nimetty Näkövammaisten 
liiton kunniapuheenjohtajaksi.

TULE VAPAAEHTOISEKSI  
PIENI ELE -KERÄYKSEEN!
Pieni ele kerää lahjoituksia kotimaan vammaisten ja pitkäaikais
sairaiden arjen helpottamiseksi. Huhtikuussa järjestettävien 
kuntavaalien äänestyspaikoille etsitään nyt vapaaehtoisia 
lipasvahteja. Tulemalla lipasvahdiksi autat oman kotipaik
kakuntasi keräystä saamaan lahjoituksia hyvään tarkoituk
seen ja saat samalla hyvän mielen. Lipasvahdiksi voi ilmoit
tautua vaikka muutamaksi tunniksi. 

Lipasvahdiksi voi ilmoittautua lähettämällä viestin osoit
teeseen info@pieniele.fi. Kerro samalla, missä kaupungissa 
haluat olla mukana. Lisätietoja: www.pieniele.fi

Näkövammaisten liitto on mukana Pieni ele keräyk
sessä 15 muun vammais ja terveysjärjestön kans
sa. Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat 
keräyksen vapaaehtoisvoimin. Keräystuot
to jaetaan mukana olevien järjestöjen 
kesken ja se käytetään muun muassa 
kuntoutukseen, apuvälineiden hankin
taan ja edunvalvontaan. Keräysvarojen 
avulla järjestetään paikallisyhdistyksissä 
esimerkiksi neuvontaa, vertaistukiryhmiä 
sekä virkistystoimintaa.

Pentti Kivelä vuonna 2001.



71/2021

Yhdelletoista silmävammoja 
uudenvuoden ilotulitteista 
T E K S T I  Silmälääkäriyhdistys

S ilmälääkäriyhdistyksen, Turvallisuus ja 
kemikaaliviraston ja Helsingin yliopis

tollisen keskussairaalan silmätautien klinikan 
yhteistyössä tekemän selvityksen mukaan 
uudenvuoden ilotulitteiden aiheuttamat 
silmävammat kaksinkertaistuivat edellisvuo
desta. 

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen mukaan 
uudenvuoden ilotulituksen aiheuttamia sil
mävammoja hoidettiin viidessä eri sairaa
lassa 11 potilaalla uudenvuodenaattona ja 
lähipäivinä. Vammoja saaneista kolme oli 
alle 16vuotiaita ja nuorin oli neljävuotias. 
Terveyskeskusten hoitamat lievimmät vam
mat eivät kuulunet selvityksen piiriin.

Ilotulitteiden käytöstä silmävammoja 
saaneiden joukossa oli katsojia ja sytyttäjiä. 
Edellisenä vuonna vammoja tuli vuoden
vaihteen juhlinnassa viisi.

Silmävammojen lisäksi pelastuslaitoksil
la eri puolilla maata oli 68 ilotulitepaloihin 

liittyvää hälytystehtävää. Tukesille taas tuli 
seitsemän ilmoitusta viallisista ilotulitteista.

HUS:n silmätautien klinikan ylilääkäri Tero 
Kivelän mukaan silmävammat voitaisiin 
lähes aina välttää suojalaseja käyttämällä, 
mikä on myös ollut pakollista viimeiset kym
menen vuotta. Suojalaseja kannattaa käyt
tää sytyttäjien lisäksi myös katsojien. 

Näkövammaisten liitto ja Opaskoirayhdis
tys ovat mukana allekirjoittaneiden joukos
sa Rajat räiskeelle kansalaisaloitteessa, jolla 
halutaan rajoittaa ilotulitteiden käyttö pyro
tekniikan ammattilaisille. Marraskuussa 2019 
eduskunnalle luovutettu aloite ei ole vielä 
tuottanut tulosta.       
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Kymmenen ansioitunutta 
valittiin Paraurheilun 
Kunniagalleriaan
Suomen Paralympiakomitea 
julkisti joulukuussa 
ensimmäiset valintansa 
Paraurheilun 
Kunniagalleriaan. 
Kaksi valituista on 
näkövammaisurheilijaa 
ja yksi näkövammainen 
urheiluvaikuttaja.

T E K S T I  Paralympiakomitea /  
Marika Mäkinen
K U V A T  Karvisten perheen arkisto ja NKL:n 
liikuntatoimen arkisto

K ymmenen nyt valitun henkilön joukos
sa on menestyneitä paralympiaurheili

joita ja pioneerityötä tehneitä taustahahmo
ja. 

Näkövammaisurheilua edustavat maasto
hiihtäjä Kirsti Pennanen, heittolajien yleis
urheilija Pekka Kujala ja suomalaisen nä
kövammaisurheilun isäksi tituleerattu Arvo 
Karvinen.

Kirsti Pennanen on eniten paralympia
kultamitaleja voittanut näkövammainen 
suomalaisnainen. Pennanen hiihti urallaan 

neljä paralympiakultaa ja saavutti kaikkiaan 
seitsemän paralympiamitalia. Pekka Kujala 
on menestynein suomalainen näkövammai
nen paralympiaurheilija, joka voitti kaikkiaan 
kahdeksan paralympiamitalia yleisurheilun 
heittolajeista. Mitaleista neljä oli kultaisia.

Arvo Karvinen oli näkövammaisten urhei
lu ja liikuntatoiminnan käynnistäjä ja varhai
nen kehittäjä, joka toi Suomeen näkövam
maisten joukkuepelin, maalipallon.

Muut valituista urheilijoista ovat maasto
hiihtäjä Tanja Kari, hiihtäjä, ampumahiihtäjä 
ja yleisurheilija Jouko Grip, maastohiihtäjä 
Pertti Sankilampi ja jääratakelkkailija Veik-
ko Puputti.

Karvisen lisäksi Kunniagalleriaan nimettiin 
taustavaikuttajista suomalaisia kuntoutus
laitoksia johtanut ja Valtion liikuntaneuvos
toon pitkään kuulunut Veikko Puputti, joka 
ansioitui myös urheilijana. Hänen lisäkseen 
taustavaikuttajiksi valittiin sotainvalidien ur
heilua kehittänyt Alvar Sandström, kehitys
vammaisten urheiluvaikuttajana ansioitunut 
Eija Kangas-Virtanen ja Ilkka Vass elinsiir
tourheilun puolelta. Kujala, Sandström, Kar
vinen ja Vass palkittiin postuumisti.

Valituista Jouko Grip ja Tanja Kari kuuluvat 
Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n 
Hall of Fameen. Sankilampi, Kujala, Grip ja 
Pennanen ovat saaneet Pro Urheilu tun
nustuspalkinnon. Veikko Puputti sai vuon
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Kirsti Pennanen.Pekka Kujala.

Arvo Karvinen.

na 2009 Suomen liikuntakulttuurin ja 
urheilun suuren ansioristin, joka voi 
samanaikaisesti olla 12 elossa olevalla 
suomalaisella.

Kunniagallerian valintatoimikuntaan 
kuuluivat Suomen Invalidien Urheilu
liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
Pertti Pousi, erityisesti näkövammais
ten urheilun parissa pitkän työuran 
tehnyt Hannele Pöysti, keuhkonsiirron 
saanut entinen huippujuoksija Tuija 
Helander, Paralympiakomitean urhei
lijavaliokunnan edustaja, näkövammai
nen uimari Antti Latikka ja Suomen 
Urheilumuseon edustaja, erikoistutkija 
Vesa Tikander.

Paraurheilun Kunniagalleriaan vali
taan uusia henkilöitä kahden vuoden 
välein. Seuraavat valinnat tehdään 
vuonna 2022.           
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Jos metsään haluat 
mennä nyt,  
pääsetkö sinne? 
H A A S T A T T E L U  Hannu Huovinen  
(toimittanut Marika Mäkinen)
K U V A T  Luonto kaikille -hanke

L uonto kaikille eli Luka hankkeen 
tavoitteena oli kehittää Päijät ja 
KantaHämeen luontomatkailukoh

teiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 
Samalla alueella toimivat yritykset oppivat 
paremmin tuotteistamaan ja markkinoi
maan esteettömiä luontomatkailupalvelui
taan.

– Yhtäältä kyse oli erityisryhmien yhden
vertaisuuden edistämisestä, toisaalta siitä, 
että matkailualan yritykset hahmottaisivat 
esteettömistä palveluista hyötyvät ihmiset 
entistä paremmin luontomatkailun poten
tiaaliseksi kohderyhmäksi, sanoo hanketta 
vetänyt fysioterapeutti ja luonto ja eräopas 
Petri Rissanen. 

Hänen toiveenaan on, että luontomatkai
lun yhdenvertaisuus toteutuisi entistä pa
remmin tulevaisuudessa. 

– Näin käykin, jos palveluketju toimii. En
sin esteettömiä luontomatkailupalveluja 
tarvitsevan henkilön on saatava tietää, mikä 
kohde soveltuu juuri hänelle.

Yhdenvertaisuutta on myös se, että liikku
ja voi halutessaan lähteä luontoon niin oma
toimisesti kuin mahdollista.

– Tämä edellyttää luontomatkailun palve

lutarjoajilta kykyä suunnitella, tuotteistaa, 
markkinoida ja toteuttaa esteettömiä palve
luja.

Hämeen alueella Metsähallitus paransi es
teettömiä reittejä ja retkeilykohteiden infraa 
erillisellä määrärahalla samanaikaisesti Lu
kahankkeen kanssa. 

– Lukahanke ja Metsähallituksen inves
tointiohjelma tukivat toisiaan. Nyt esimer
kiksi Liesjärven kansallispuistossa on neljän 
kilometrin mittainen esteetön retkeilyreitti, 
jonka varrella on kolme erillistä tulipaikkaa, 
joista yksi on vuokrattavissa yksityiseen 
käyttöön vaikkapa tapahtumia varten. Koh
teessa pystyy yöpymäänkin. Liesjärveltä löy
tyy myös melontapalvelua tuottava eräopas, 
mikä seurauksena alueella retkeilijän viipy
mä aika on kasvanut huomattavasti.

Esteetön luontoliikkuminen 
alkutekijöissään

Petri Rissanen on vuodesta 1985 on ollut 
mukana vammaisliikunnan toteuttamisessa, 
erityisesti liikuntavammaisten puolella. Opis
kellessaan Kiljavan opistolla eräoppaaksi 
hänelle tuli tutuksi, miten retkeily ja luonto
liikunta oli kehittynyt vammaisten ihmisten 
näkökulmasta. 

– Rakennetussa ympäristössä ohjattu 
liikunta on mennyt huimasti eteenpäin, 
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Luonto kaikille -hankkeen pilotointivaiheessa kesällä 2019 järjestettiin 
näkövammaisten nuorten viikonlopun mittainen retkeilykurssi Evon 
retkeilyalueella. 
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esteettömyys on parantunut, inkluusio 
edistynyt ja osallistuminen helpottunut. Yh
denvertaisuutta on saatu vietyä eteenpäin.

Sen sijaan luontokohteiden ja luonnon 
hyödyntäminen on Rissasen mukaan jäänyt 
lähtötelineisiin. 

– Meillä on vain suhteellisen lyhyitä es
teettömiä reittejä, joiden keskipituus on 
noin 650 metriä. Reittien ennakkotieto on 
rajallista eikä niihin liity juurikaan muita ret
keilylle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten tulis
telu, telttailu ja luontokohteiden tarkkailu. 

Erä ja luontopuolen osaajia ei Rissasen 
mielestä myöskään kouluteta riittävästi. Val
miit luontooppaat eivät ole tuotteistaneet 
palvelujaan vammaisille ihmisille.

Lukahankkeen aikana näkövammaisille 
nuorille järjestettiin yksi hankkeen piloteista 
yhdessä Näkövammaisten liiton nuorisotoi
minnan kanssa. Pilotissa eräopas pääsi tes

taamaan omia tuotteitaan ja osaamistaan 
näkövammaisille suunnitellulla kahden vuo
rokauden vaelluksella. 

Lisäksi hankkeessa korostettiin, että näkö
vammaiset tarvitsevat hyvää ja paikkansa
pitävää ennakkotietoa reiteistä, kohteista ja 
palveluista.

– Ennakkotieto ja opastaminen nousevat 
esille erityisen paljon juuri näkövammaisil
la liikkujilla. Digitaalisen tiedon on oltava 
saavutettavaa. Metsähallituksen pitkospuu
reiteillä olisi hyvä käyttää kolmea lankkua 
kahden lankun sijaan rinnakkain, mikä ta
kaisi useamman polun ja reitin avautumisen 
näkövammaisille. 

Rissasen mukaan luontokohteiden esteet
tömyys voisi olla ikään kuin useampikerrok
sista: avattaisiin tiettyjä kohteita näkövam
maisille ja toisia apuvälineillä liikkujille. 

– Itse käytän vertausta, että minäkään en 

Näkövammaisten nuorten retkeilykurssille osallistui 20 nuorta ja 
5 ohjaajaa. Matkaa kertyi noin kymmenen kilometriä.
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voi vaatia, että minun on päästävä maail
man korkeimman vuoren huipulle, tehkää 
minulle tie ja väylät sinne. Luonto asettaa 
omat haasteensa ja sen ratkominen, kenen 
toimintakyvylle mikäkin parhaiten soveltuu, 
on väylä saada lisää esteettömiä kohteita. 
Tärkeää on myös, että oppailla on osaamista 
tuottaa turvallisia palveluja.

Yhteistyöllä eteenpäin

Petri Rissanen toivoo, että vammaisjärjestöt 
ja etenkin vammaisliikuntajärjestöt yhteis
työssä nostaisivat yhdeksi yhdenvertaisuut
ta edistäväksi tavoitteekseen esteettömän 
luontoliikunnan. Myös luontoliikunnan ter
veysvaikutukset olisi tutkittava. 

– Miten yhteiskunta hyötyy, kun vammai
set ihmiset voivat monipuolisesti retkeillä ja 

liikkua luonnossa omatoimisesti silloin, kun 
se omaan aikatauluun ja elämäntilanteeseen 
sopii? Miten he voisivat saada luonnossa liik
kumisesta pysyvän terveysliikuntaharrastuk
sen? Uskon, että lopulta hyötyjiä on paljon.

Lukahankkeesta jäi käteen yhteistyö
kumppanuus oppilaitokseen, jossa käydään 
kouluttamassa tulevia esteettömyyden huo
mioivia oppaita. Kouluttajat ovat liikunta
vammaisia ja näkövammaisia henkilöitä. 

– Pyrimme viemään heille kattavan ja 
monipuolisen paketin ja ennen kaikkea au
tamme ymmärtämään, että luonto tarjoaa 
isot mahdollisuudet eikä ole ollenkaan niin 
rajoittava ympäristö kuin usein ajatellaan. 
Itse näen luonnon jopa monipuolisempana 
ja helpompana kuin rakennetun ympäristön, 
Petri Rissanen sanoo. 

Metsähallitukselle  hankkeen yhteistyö
kumppanina  Rissanen antaa ison kiitoksen.

– Metsähallituksessa otettiin hienosti 
vastaan Luonto kaikille ajatus. Asioiden jal
kauttamien vie aikaa ja vaatii myös rahaa. 
Metsähallituksen iso haaste on jälkikäteen 
arvioituna se, miten siellä lisätään kohteista 
saatavan tiedon saavutettavuutta. 

Tietoa esteettömistä luontokohteista ja 
majoituspalveluista löytyy Paralympiako
mitean verkkosivuilta, jonne on koottu Lu
kahankkeen materiaalit. 

Lisäksi Metsähallituksen verkkosivuilta saa 
tietoa esteettömistä luontokohteista. 

– Majoituspalvelujen osalta tiedon löytä
minen vaatii vielä etsimistä. Ongelmana on, 
että tieto on pirstaleina.

Paralympiakomiteassa jatketaan luonto
liikunnan esteettömyyden ja saavutetta
vuuden edistämistä esimerkiksi hankkeiden 
kautta tulevina vuosina.

– Yhteistyö järjestöjen kesken ja yhteinen 
agenda olisi tarpeen jatkossa. Jos jokainen 
laittaa pieneen puroon investointeja, saa
daan jo isompi virta aikaiseksi, Rissanen sa
noo.         

Luonto kaikille -hankkeen projektipääl-
likkö Petri Rissanen.



14 1/2021

Moni retiniitikoista on istunut 
leuka mikroskoopin telineessä 
ja tuijottanut kirkkaaseen 
valoon silmätautien 
erikoislääkärin, lääketieteen 
tohtorin Eeva-Marja Sankilan 
tarkastellessa verkkokalvojen 
tilannetta. Harva meistä on 
tiennyt, että empaattinen 
tutkijalääkäri laulaa jazzia, 
soittaa pianoa ja oli vähällä 
ryhtyä ammattinäyttelijäksi.

E eva-Marja Sankila syntyi 1960lu
vun alussa Helsingissä, mutta jo 
kaksivuotiaana hänestä tuli espoo

lainen, kun perhe muutti Tapiolan puutarha
kaupunginosaan. Lapsuuteen kuului asumi
nen rauhallisessa miljöössä, perhe, mökkeily 
Kuhmoisissa ja hyviä ystäviä. 

Koulua EevaMarja kävi Tapiolan musiikki
luokalla. Musiikki vei ison osan myös hänen 
vapaaajastaan, sillä hän lauloi jazzia, soitti 
pianoa ja kitaraa. Tämän lisäksi musikaalinen 
tyttö ehti vielä tanssitunneillekin.

Musiikki on kulkenut EevaMarja Sankilan 
matkassa aikuisuuteen saakka.

– Kun työt tietokoneen äärellä takkuavat, 
istahdan hetkeksi pianon ääreen ja soitan, 
kunnes mieli taas tyyntyy, Sankila kertoo.

Laulamistakaan kiireinen lääkäri ei ole 
tyystin unohtanut. 

Eeva-Marja Sankila 
on musikaalinen 
tutkijalääkäri
T E K S T I  Virpi Jylhä
K U V A T  Eeva-Marja Sankila
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– Ystävän 60vuotissyntymäpäiville koko
simme jazzlauluryhmämme pitkästä aikaa 
esiintymään. Vetäisimme muutaman kipa
leen viisiäänistä jazzharmoniaa. Se oli haus
kaa. 

Kuhmoisilla oleva mökki on tärkeä paikka 
EevaMarja Sankilalle. Siellä hän ulkoilee ja 

lataa akkunsa. Hän  viettää mökillään paljon 
aikaa, sillä digitalisaation myötä lääkärikin 
pystyy tekemään jonkin verran myös etätöi
tä. Tutkimusreferaatteja ja kuvantamislau
suntoja on syntynyt laiturilla istuen, varpaat 
järvivedessä huljuten.

Eeva-Marja Sankila lataa akkujaan 
Kuhmoisten maisemissa. 
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Näyttelijäksi vai lääkäriksi?

EevaMarjalla oli jo pikkutyttönä taipumus 
lääkärin uralle.

– Äiti kertoi aina, miten halusin pienenä 
hoivata, jos joku oli saanut haavan tai oli ki
peänä, hän hymähtää.

Lukioikäistä EevaMarjaa kiinnostivat 
eniten biologia ja geenit. Vapaaaika kului 
edelleen musiikin ja tanssin parissa. Lukio
aikaan mahtui myös vuosi Yhdysvalloissa 
vaihtooppilaana. Kun tuli aika päättää jat
koopinnoista, teatterikorkeakoulu oli vah
vana vaihtoehtona lääketieteen rinnalla.

– Peruin teatterikorkeaan hakemisen aivan 

viime hetkillä. Ajattelin, että minusta taitaa 
olla enemmän hyötyä lääkärinä. En uskonut 
kovin vahvasti omiin näyttelijänlahjoihin, Ee
vaMarja Sankila naurahtaa.

Sattuman johdatuksesta 
silmäalalle

EevaMarja Sankila pyrki lääkikseen ja sai 
opiskelupaikan. Nuori opiskelija hankki li
sätienestejä antamalla pianotunteja. Sattu
moisin eräs Somerin lääkäripariskunta etsi 
pianonsoitonopettajaa, joka antaisi opetusta 
perheen lapsille englanniksi. Vaihtooppilas
vuotenaan hyvän kielitaidon hankkinut Ee
vaMarja sai paikan. 

Kerran pianotunnin jälkeen oli tullut pu
hetta syventävistä opinnoista. Somerit ker
toivat, että lääketieteellisen genetiikanlai
tokselle ei ollut tullut lainkaan hakemuksia. 
He tiesivät EevaMarjan kiinnostuksesta gee
neihin ja ehdottivat, että hän ottaisi yhteyttä 
laitoksen professoriin. 

Tuosta yhteydenotosta alkoi EevaMarja 
Sankilan tie perinnöllisyystieteen parissa. 
Silmätauditkin tulivat mukaan kuvioihin sat
tumalta, sillä hänen etsiessään amanuenssin 
paikkaa oli ainoa vapaa paikka silmätautien 
poliklinikalla.

Diagnoosin kertominen 
vaikea paikka

Perinnöllisten silmätautien tutkimus vei 
EevaMarja Sankilan mennessään. Vuonna 
1991 hän väitteli lääketieteen tohtoriksi ai
heenaan korioideremia, joka on yksi silmän
pohjanrappeumaa aiheuttavista perinnöl
lisistä taudeista. Väiteltyään Sankila jatkoi 
tutkijana muun muassa Uscherin syndroo
man parissa.

Tutkijan elämä on projekteja ja jatkuvaa 
apurahojen hakemista. Tämä alkoi viimein 
kyllästyttää 90luvun lopulla ja Sankila ha

Eeva-Marja Sankila on tehnyt Kuhmois-
ten mökillään etätöitä. Kuvantamislau-
suntoja ja tutkimusreferaatteja on synty-
nyt laiturin nokassa.
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Mikä retiniitikko?

Retiniitikko on yleisnimitys henkilölle, 
joka sairastaa jotain perinnöllistä silmän
pohjanrappeumasairautta, retinitistä. 
Näitä sairauksia on useita ja niiden ete
neminen ja taudinkuva vaihtelee. 
Tavallisimpia retinitiksen oireita ovat hä
märäsokeus, häikäistyminen, puutokset 
näkökentässä ja heikentynyt värisävyjen 
ja kontrastien näkeminen. 

Retiniitikoilla on usein myös erilaisia 
häiriöitä näkökentässä, esimerkiksi väri
nää tai valopilkkuja.

Suomessa silmänpohjanrappeuma
sairaus on noin 5000 henkilöllä ja maail
manlaajuisesti noin promillella väestöstä.

Lisätietoa on Retinayhdistyksen sivuil
la osoitteessa www.retina.fi 

keutui erikoistumaan silmälääkäriksi. Opin
tojen aikana hän sai rahoituksen tutkimus
projektille, jossa kerättiin kattavasti tietoa 
perinnöllistä silmänpohjanrappeumaa sai
rastavista suomalaisista. Silloin moni retinii
tikko tuli Sankilalle tutuksi, sillä hän tapasi 
valtavan määrän potilaita henkilökohtaisesti.

Kun EevaMarja Sankila valmistui silmä
tautien erikoislääkäriksi vuonna 2002 pe
rustettiin HUS:in perinnöllisten silmätautien 
poliklinikka, missä hän jatkoi potilastyötä ja 
toimi samaan aikaan opettajana tuleville sil
mälääkäreille.

Vuonna 2005 Sankila halusi vielä kerran 
paneutua perustutkimukseen. Hän pakkasi 
mukaan matkatavarat, kaksi lastaan ja lähti 
Yhdysvaltoihin geenilaboratorioon vieraile
vaksi tutkijaksi.

– Lapset kävivät siellä high schoolia. Se oli 
hyvä kokemus lapsille ja hyvä vuosi myös 
minulle. Sain kokemusta ja loin kansainväli
siä verkostoja.

Vuoden mittaisen pestin päätyttyä Ee
vaMarja Sankila palasi HUS:in silmätautien 
verkkokalvopoliklinikalle, missä hän nyt jat
kaa työtä potilaiden ja hoitomuotojen tutki
muksen parissa. 

– Olen onnellinen työssäni. Minulla on 
aivan mahtava tiimi ja kollegat. On hienoa, 
kun on saanut tuntea monia potilaista ihan 
lapsesta saakka, Sankila sanoo.

– Se, mihin en lääkärinä koskaan totu, on 
rappeumadiagnoosin kertominen etenkin 
nuorelle ihmiselle. Se on sydäntä särkevää 
ja koen itseni aina kovin riittämättömäksi. 
Tilanne on potilaalle kamala ja minullekin 
kokemusvuosista huolimatta vaikea. Yritän 
selvitä lohduttautumalla sillä, että en ole 
syöpälääkäri, EevaMarja Sankila sanoo va
kavana.

– Onneksi tämä tieteenala menee kovaa 
vauhtia eteenpäin. Silmänpohjanrappeu
matauteihin on nyt jo tarjolla hoitomuotoja. 
Ne kehittyvät koko ajan ja uskon, että meillä 
on lähitulevaisuudessa leikkausta vaativien 
hoitojen lisäksi tarjolla myös suun kautta 
otettavia lääkehoitoja. 

Työn hyvistä hetkistä EevaMarja Sankila 
haluaa mainita tiiviin yhteistyön Retinayh
distyksen kanssa.

– Se on antanut minulle paljon. Olen tu
tustunut toiminnan myötä moniin upeisiin 
ihmisiin, hän kiittelee.      

Se, mihin 
en lääkärinä 

koskaan totu, on 
rappeumadiagnoosin 
kertominen etenkin 
nuorelle ihmiselle.

http://www.retina.fi
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Näkövammaisten 
liiton ylläpitämä 
näkövammarekisteri on 
toiminut 38 vuotta. Sen 
tehtävä on pysynyt samana 
vuosikymmenten ajan, 
selvittää näkövammojen 
esiintyvyyttä Suomessa ja 
tuottaa tilastotietoa.

N äkövammarekisterin tutkimuspäällikkö 
ja rekisterin perustaja Matti Ojamo, 

67, jää syyskuun lopussa eläkkeelle. Tehtä
vässä häntä seuraa Näkövammaisten liitossa 
sosiaaliturvapäällikkönä viimeisiä viikkojaan  
työskentelevä Laura Tolkkinen. 

Matti Ojamo tuli perustamaan näkövam
marekisteriä vuonna 1981.

– Suomessa ei tuolloin ollut vastaavia re
kistereitä syöpärekisteriä lukuun ottamatta. 
Minun piti järjestää näkövammarekisterin 
tietojen keruu sopimalla keskussairaaloiden 
kanssa, miten meille ilmoitetaan näkövam
mautuneista henkilöistä. Oli luotava tieto
järjestelmä: suunniteltava lomakkeet, niiden 

Näkövammarekisteri 
– lukuja 
näkövammoista
T E K S T I  Marianne Tenhami
K U V A  Ali Kinnunen tallentaminen, tarkastaminen ja tulostami

nen, hän muistelee.

Näkövammautumisen 
syyt muuttuneet

Näkövammarekisterissä hyödynnetään saa
tuja tietoja tuottamalla Näkövammaisten 
liitolle dataa näkövammaisuuden profiilista 
ja sen kehityksestä. Tutkijat saavat rekiste
ristä aineistoja. Näin saadaan uutta tietoa 
näkövammaisuudesta ja näkövammaisten 
elämästä. Sairaaloille annetaan palautetta 
keskeisimmistä näkövammaisuuden aiheut
tajista ja syiden kehityksestä. 

Näkövammautumisen syyt ovat muut
tuneet vuosikymmenten aikana. Nykyinen 
väestö on ikääntyneempää verrattuna 
1980luvun väestöpyramidiin. Yhä vanhem
mat henkilöt näkövammautuvat ja joidenkin 
sairauksien hoidossa on edistytty ja näkö
vammaisuus on vähentynyt. Verkkokalvon 
keskeisen osan rappeuma on tätä nykyä 
suurin näkövamman aiheuttaja. 

– Harva kuitenkaan nykyään sokeutuu ko
konaan sairauden vuoksi, koska lääkehoidol
la voidaan pysäyttää taudin eteneminen tai 
hidastaa sitä, Ojamo sanoo. 

Myös diabeteksen ja diabeettisen re
tinopatian hoidon kehittyminen on vähen
tänyt näkövammautumista. Diabetes oli 
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1960–70luvuilla johtavia sokeuden aiheut
tajia, mutta diabeettisesta retinopatiasta 
johtuvat sokeutumiset ovat puolittuneet 
aina kymmenessä vuodessa 1980luvulta 
lähtien. 

1960luvulla puolet sokeutumisista ai
heutui tapaturmista ja tulehduksista, kun 
1980luvulla tapaturmien ja tulehdusten 
osuus sokeutumisista oli enää 5–10 prosent
tia.

Työllisyys ja koulutustaso 
alhaisia 

Näkövammarekisteri tekee viiden vuoden 
välein erillistutkimuksia, joissa poimitaan 
keskeiset näkövammaisten sosiaalista taus
taa koskevat tiedot Tilastokeskuksen tie
tokannoista. Henkilötietojen hävittämisen 

jälkeen rekisterillä on kokonaisuus näkövam
mojen rekisteritiedoista sekä perustiedot nä
kövammaisten koulutuksesta, työllisyydestä, 
asumisesta, perheytymisestä, ansiotuloista 
ja ammateista. 

Ojamo kertoo pahoitellen, ettei näkövam
maisten työllisyys ole parantunut 1980lu
vulta 2020luvulle tultaessa: 20 prosenttia 
työikäisistä näkövammaisista on kokopäi
vätöissä ja osittain työllisiä on toiset 20 pro
senttia. 

Vammautumisikä vaikuttaa työllistymi
seen.

– Aikaisemmin oli nähtävissä, että mitä 
nuorempana vammautuu, sitä parempi on 
työllisyys. Nykyään nuoretkaan eivät enää 
pääse niin helposti töihin. Työiässä vam
mautuminen on johtanut ja johtaa takaisin 
työelämään hyvin harvalla, hän toteaa. 

Tutkimuspäällikkö Matti Ojamo on 
harmissaan siitä, että näkövammaisten 
työllisyys ei ole parantunut 40 vuoden 
aikana. 
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Toinen ongelma Ojamon mukaan on kou
lutusaste. Näkövammaisten koulutusaste 
nousee koko ajan, mutta on huimasti jäljessä 
koko väestön koulutustason nousemisesta.

Perheytymisessä näkövammaiset ovat 
Ojamon mukaan suurimmaksi osaksi per
heessä joko lapsen asemassa tai perheiden 
ulkopuolella eli asuvat yksin muuta väestöä 
enemmän. 

Hän kertoo näkövammaisten nuor
ten pysyttelevän lapsen asemassa yllät
tävän pitkään: 15–24vuotiaista 62 pro
senttia, 25–44vuotiaista 16 prosenttia ja 
45–64vuotiaista 3,3 prosenttia on edelleen 
lapsen asemassa perheessä.

– Tämä voi johtua siitä, ettei uskalleta 
päästää näkövammaista nuorta aikuista 
pois kotoa tai näkövammaisella voi olla lii
tännäisvammoja, jotka pitävät hänet lapsen 
asemassa. 

Noin kolmanneksella näkövammaisista on 
jokin liitännäisvamma tai pitkäaikaissairaus. 
Ojamo on vertaillut lukuja eimonivammais
ten ja monivammaisten kesken. 

– Eimonivammaisilla näkövammaisilla lu
vut ovat selvästi paremmat.

Ihmistä voidaan aina auttaa

Näkövammarekisteri on yksi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnalli
sista henkilörekistereistä. Näkövammarekis
teri julkaisee vuosittain vuosikirjan, jossa on 
vuositilastojen lisäksi näkövammaisuuteen 
liittyvää yleistietoa. Vuosikirja julkaistaan Nä
kövammaisten liiton verkkosivuilla ja sitä voi 
tilata myös suoraan Näkövammarekisteristä. 

Rekisterin rutiinityö on 40 vuoden aikana 
muuttunut melko vähän, mutta tutkimusyh
teistyö on vilkastunut.

– Kollegallani silmätautiopin professorilla, 
näkövammarekisterin vastaavalla silmälää
kärillä Hannu Uusitalolla on hyvät yhteydet 
silmätautilääkäreihin, joilta on tulossa useita 

väitöskirjoja ja artikkeleita, Ojamo kiittelee, 
mutta harmittelee samaan hengenvetoon, 
etteivät aistivammat näytä kiinnostavan 
muiden alojen tutkijoita.

– Suurin osa vammaistutkimuksesta kä
sittelee kehitysvammoja ja autismin kirjoa. 
Enemmänkin suuntaudutaan laadullisiin 
kuin määrällisiin, tilastollisiin tutkimuksiin, 
hän sanoo. 

Ojamoa itseään kiinnostavat erityisesti so
siaalilääketieteelliset tutkimukset näkövam
maisuudesta.

– Yksi dramaattinen tutkimus tehtiin nä
kövammaisten itsemurhista yhdessä oulu
laisten tutkijoiden kanssa. Haluttiin tietää, 
ovatko itsetuhoinen käyttäytyminen ja it
semurhat näkövammaisilla yleisempiä kuin 
muulla väestöllä. Tulokset olivat ikäviä, hän 
sanoo.

Ojamo muistuttaa, ettei näkövamma ole 
sairaus, vaan näkövammaisella ihmisellä on 
edellytykset työskennellä ja elää normaalia 
elämää.

– Liian usein silmälääkärit toteavat, että 
teillä on tämä ikärappeuma, jolle ei voida 
tehdä mitään. Tästä henkilö ahdistuu. Sen 
sijaan silmälääkärin pitäisi sanoa, että lääke
tiede ei voi tehdä mitään sairaudelle, mutta 
ihmistä voidaan aina auttaa.     

Silmälääkärin 
pitäisi sanoa, että 

lääketiede ei voi tehdä 
mitään sairaudelle, mutta 
ihmistä voidaan aina 
auttaa.
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Kunta kuuluu kaikille 
T E K S T I  Marika Mäkinen

Kuntavaalit käydään 
huhtikuussa. Näkövammaisten 
liitto haluaa omilla 
vaaliteeseillään muistuttaa 
tulevia kuntapäättäjiä siitä, 
että jokaisella kuntalaisella 
on oikeus saada kunnan 
palveluita koskevaa tietoa 
ja elää mahdollisimman 
itsenäistä arkea. Myös oikeus 
henkilökohtaiseen palveluun 
on taattava.

N äkövammaisten liiton kuntavaalislo
ganina on ”Saavutettava, esteetön ja 

elävä kunta ei jätä ulkopuolelle”.
Liiton varsinaisia vaaliteesejä on kolme. 

Ensinnäkin kunnan tarjoamien digitaalisten 
palvelujen on oltava saavutettavia. Toiseksi 
kunnan rakennetun ympäristön on oltava 
esteetön, ja kunnan on luotava edellytyksiä 
kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle ar
jessa. Kolmanneksi kuntalaisen on saatava 
myös henkilökohtaista palvelua.

Kunnan palveluista 
saavutettavaa tietoa

Saavutettavuutta koskevassa teesissä liitto 
painottaa, että kunnan velvollisuus on vies
tiä kaikille kuntalaisille. Jos näin ei tehdä osa 
kuntalaisista jää ulkopuolelle. Lähtökohtana 
kunnissa on oltava, että jokainen kuntalai
nen saa tarvitsemansa tiedon, joka koskee 
esimerkiksi kunnan tuottamia palveluita, 
terveyttä, koulua, varhaiskasvatusta, työtä ja 
harrastusmahdollisuuksia.

Jokaisella kuntalaisella on myös oikeus 
seurata kunnan asioiden käsittelyä ja pää
töksentekoa sekä saada tietoa siitä, miten 
voi osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa 
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Oletko näkövammainen kunta-
vaaliehdokas?

Ilmoita meille ehdokkuudestasi! Julkai
semme näkövammaisten kuntavaalieh
dokkaiden nimet ja kotikunnan maalis
kuun 19. ilmestyvässä lehdessä. Samassa 
lehdessä on vaaleihin ja äänestämiseen 
liittyvää tietoa.

Jotta saat nimesi listalle, ilmoita siitä 
Airuen toimitukseen airut@nkl.fi 26.2. 
mennessä. Julkaisemme vain määräpäi
vään mennessä ilmoitetut nimet.

päätöksentekoon. Saavutettavat sähköiset 
palvelut ovat tie osallisuuteen. Parhaiten 
osallisuus varmistetaan, kun kuntalaiset ote
taan mukaan jo silloin, kun asioita valmistel
laan ja palveluja suunnitellaan.

Esteetön ympäristö 
edellytys itsenäisyydelle

Esteettömyyttä koskeva teesi liittyy kunnan 
rakennettuun ympäristöön ja asumiseen, 
jolla luodaan edellytyksiä kuntalaisten mah
dollisimman itsenäiselle selviytymiselle ar
jessa.

Kun johtoajatuksena rakentamisessa ja 
ympäristönsuunnittelussa on esteettömyys, 
jokainen kuntalainen pystyy liikkumaan ja 
asioimaan turvallisesti lähiympäristössään. 
Turvallisuutta ja itsenäistä selviämistä tu
kevat toimiva ja mahdollisimman esteetön 
julkinen liikenne ja palvelut sekä vammais
palvelut, esimerkiksi vaikeavammaisten kul
jetuspalvelu.

Liitto muistuttaa myös, että työ, asuin ja 
vapaaajan ympäristön esteettömyydellä ja 
turvallisuudella on terveysvaikutuksia, min
kä vuoksi kunnan on edistettävä kuntalais
ten henkistä hyvinvointia, esimerkiksi kehit
tämällä kuntalaisten sosiaalisia turvaverkkoja 
yhteistyössä järjestöjen kanssa ja tukemalla 
niiden toimintaedellytyksiä.

Henkilökohtaista palvelua

Saavutettavien digitaalisten palveluiden rin
nalla Näkövammaisten liitto nostaa vaalitee
seissään henkilökohtaisen palvelun tarpeen 
ja muistuttaa, että kone ei koskaan korvaa 
ihmistä ja aina on myös niitä, jotka eivät 
syystä tai toisesta kykene asioimaan verkos
sa, vaan tarvitsevat kasvokkain tapahtuvaa 
palvelua ja neuvontaa. 

Myös monissa käytännön asioimistilan
teissa henkilökohtainen palvelu on vält
tämätöntä. Esimerkiksi näkövammaisilla 
kuntalaisilla on hankaluuksia erilaisten jono
tusautomaattien tai muiden itsepalveluau
tomaattien kanssa.      

Sosiaalisessa mediassa Näkövammaisten 
liiton vaalikampanjointia voi seurata aihetun-
nisteilla #KuntaKuuluuKaikille #saavutetta-
vuus #esteettömyys #HenkilökohtainenPalve-
lu.

Näkövammaisten vaaliteesit löytyvät koko-
naisuudessaan osoitteesta nkl.fi/fi/kuntavaalit

Parhaiten osallisuus 
varmistetaan, kun 

kuntalaiset otetaan 
mukaan jo silloin, kun 
asioita valmistellaan ja 
palveluja suunnitellaan.

http://nkl.fi/fi/kuntavaalit 
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CELIASTA LAINATTAVAT 
PISTEKIRJAT OVAT 
KATASTROFAALISELLA TASOLLA
Viime syksyyn asti Celiasta lainattavien pis
tekirjojen laatu on ollut välttävä, painovir
heitä on ollut, mutta niitä ei ole kuitenkaan 
ollut niin paljon, ettei tekstin kulkua ole pys
tynyt arvaamaan.

Viime aikoina pistekirjojen laatu on ro
mahtanut aivan kokonaan ja viimeksi luke
mani Reijo Mäen Soopeli oli suorastaan poh
janoteeraus.

Yksikin haamupiste pistekirjoituksessa 
muuttaa kirjaimen aivan muuksi. Yhden kir
jaimen muuttumisesta sanassa vielä selviää, 
mutta jos sanassa on useita kirjaimia, joissa 
on haamupisteitä, muuttuu luettava teksti 
täysin siansaksaksi.

Hyvin yleistä on, että esimerkiksi pkirjai
meen on tullut mukaan piste 6 ja vaikkapa 
rkirjaimeen piste 4, jolloin p muuttuu joksi
kin merkiksi ja r muuttuu qksi. Kun tällaisia 
on sitten monta riviä peräkkäin, se vie kyllä 
lukunautinnon.

Olen aina lukenut mieluummin itse, kuin 
kuunnellut äänikirjaa. Näin saan parhaim
man lukuelämyksen, koska kirjan teksti vä
littyy minulle suoraan, eikä minkään ylimää
räisen välikäden kautta.

Olen turhaan reklamoinut tästä asiasta Ce
liaan ja Taktiiliin.

Celiassa syytetään Taktiilia ja Taktiilissa, 
jossa pistekirjat painetaan, syytetään jonkin 
ison painokoneen rikkoutumista, jota ei saa

da kuntoon.
Minä en kaipaa selityksiä vaan kunnollisia 

laadukkaita pistekirjoja, joita on ainakin en
nen pystytty tuottamaan.

Hannu Niemi

Vastaus

Tämä harmillinen Hannu Niemen nimeämä 
ongelma johtuu Taktiilikirjapainon lehti ja 
kirjatuotantoon käytetystä suurtulostimesta. 
Olemme parhaamme mukaan korjanneet 
viime syksyn mittaan ilmenneitä vikoja, ja 
joulukuun alusta alkaen kaikki Celian kirjat 
on tulostettu vaihtoehtoisilla menetelmillä. 
Näin tehdään, kunnes suurtulostin on jälleen 
kunnossa.

Virheelliset kirjat on siis tehty ennen vara
järjestelmiin siirtymistä.

Lähetämme mielellämme korvaavat kirjat 
virheellisten tilalle. Jos siis olet saanut meiltä 
virheellistä aineistoa, lainaathan haluamasi 
kirjat uudelleen tai otathan yhteyttä Celiaan, 
niin kirjat lainataan sinulle uudelleen.

Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta. 
Toivomme pistelukijoiden tästä huolimatta 
nauttivan talvesta hyvien kirjojen parissa!

Susanna Öysti, kirjapainon vastaava,  
Taktiili-kirjapaino

Kati Mattsson, palvelupäällikkö, Celia
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Uusia tuulia varainhankintaan
Vieraileva kolumnisti

T E K S T I  Katariina Schmidt 

Omaehtoisen ja runsassisältöisen elä
män edistäminen näkövammaiselle 

ihmiselle on kirjattu Näkövammaisten lii
ton toimintaajatukseen. Saman tavoitteen 
eteen työskentelemme myös liiton varain
hankinnassa. 

Järjestöjen rahoitusmekanismit ovat viime 
vuosina olleet kovien muutospaineiden alla, 
niin myös Näkövammaisten liitossa. Omalla 
varainhankinnallamme mahdollistamme 
näkövammaistyön jatkumisen niiltä osin, mi
hin avustusten ja liiketoiminnan tuotot eivät 
riitä. Toimintaympäristön ja rahoituspohjan 
muutokset ovat käynnistäneet Näkövam
maisten liitossa myös tarpeen aivan uuden
laiselle varainhankinnalle ja samalla lisän
neet sen tuottojen painoarvoa liiton työn 
mahdollistajana. Jos olet joskus lahjoittanut 
Annansilmätkeräykseen, olet ollut tärkeä 
mahdollistaja toiminnallemme. Kiitos siitä.

Jo 30 vuotta sitten jaettiin ensimmäiset 
Annansilmätkeräystuotteet. Annansil
mätkeräys juhlistaa tänä vuonna 30vuo
tista taivaltaan. Keräys on yksi pisimmistä 
Suomessa ja sen merkitykseen uskotaan 
edelleen. Joka vuosi kymmenet tuhannet ih
miset lahjoittavat keräykseen näkövammais
ten paremman arjen mahdollistamiseksi. 

Viime vuonna Näkövammaisten liitossa 
laadittiin uusi varainhankintastrategia. Sen 
myötä meillä on kunnianhimoiset ja selkeät 
askelmerkit tulevaisuuden varalle. Uuden 
strategian linjaamana ja juhlavuoden kun
niaksi Annansilmätkeräys laajenee tänä 
vuonna liiton verkkosivuille ja monimuotois
tuu entisestään. 

Haluamme myös kiittää lahjoittajia ja 
kertoa varainhankinnastamme entistä 
avoimemmin. Tulevaisuudessa voi tukea 

näkövammaistyötä ryhtymällä kuukausilah
joittajaksi, jolloin lahjoittaminen helpottuu 
ja säännöllistyy. Jo nyt voi kokeilla pienen 
lahjoituksen lähettämistä tekstiviestillä nu
meroon 16499. Lähettämällä NÄE10 lahjoitat 
10 euroa ja NÄE20viestillä 20 euroa. Lisäksi 
sosiaalisessa mediassa on mahdollista pe
rustaa suosittu ja yhteisöllinen syntymäpäi
väkeräys näkövammaistyön hyväksi. Käy kat
somassa lisää Facebookissa: facebook.com/
NKLry/fundraisers 

Lahjan antaminen on pyyteetön ja ikiai
kainen tapa auttaa ja ilahduttaa. Lahjoitta
minen on itseltä pienen siivun antamista 
toiselle, joka kenties tarvitsee tukeasi tai 
apuasi juuri nyt. Osat voivat myös vaihtua, 
sillä jokainen meistä tarvitsee välillä muiden 
auttavaa kättä. Autetaan yhdessä, koska yh
dessä näemme enemmän!     

Kirjoittaja työskentelee Näkövammaisten 
liiton varainhankintapäällikkönä.

Ps. Jatkossa voit seurata varainhankinnan 
uutisia ja ajankohtaisia teemoja Airutlehden 
uudelta Annansilmäilyjäpalstalta.



251/2021

ILMOITUK SET

Kokoukset

Pohjois-Kymen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 2021 

ke 24.3.2021 klo 13 os. Sal
pausselänkatu 30, 45100 Kou
vola. Käynti sisäpihan puolel
ta. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. 

Pyydämme, että osallistujat 
ilmoittavat ennakkoon osal
listumisestaan toimistolle 
perjantaihin 19.3.2021 klo 13 
mennessä kokousjärjestelyi
den vuoksi. Hallitus toivottaa 
jäsenet tervetulleiksi kokouk
seen. Hallitus

Kanta-Hämeen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous

Torstaina 25.3.2021 klo 17.30 
Näkövammaisten toiminta
keskuksessa, os. Brahenkatu 
27, 13130 Hämeenlinna. Ko
kouksessa käsitellään sääntö
jen kevätkokoukselle mää
räämät asiat. Kahvitarjoilu klo 
17.00. Tervetuloa! Hallitus

Kurssit – leirit

Näkövammaiskiekkoleiri 
5.-7.3.2021

Vantaalainen Aisti Sport jär

jestää kaikenikäisille näkö
vammaisille suunnatun jää
kiekkoleirin 5.7.3.2021 liikun
takeskus Pajulahdessa Nasto
lassa. Tapahtuman toteutuk
sessa kunnioitetaan ajankoh
taisesti viranomaisten ohjeita 
koronatilanteessa. 

Leiri kuuluu kaikenikäisille 
näkövammaisille. Leirin osal
listujat jaetaan tasonsa mu
kaisesti luistelua opettelevis
ta jo pelitaitoisiin osaajiin. Vii
konloppu alkaa perjantaina 
5.3. päivällisellä ja päättyy 
sunnuntain 7.3. iltapäivään. 
Viikonlopun hintaarvio on 
120 e alle 16vuotiaalta ja 200 
e aikuisilta. Lapsen hintaan si
sältyy oma vanhempi tai 
avustaja. Osallistumismaksu 
kattaa majoituksen, ruokai
lut, kaiken ohjelman ja val
mennuksen, jääajan sekä 
mahdolliset lainavarusteet. 
Lainavarusteiden riittävyys 
edellyttää tiedustelua ilmoit
tautumisen yhteydessä ja ne 
varataan varaamisjärjestyk
sessä. Huomaathan, että hin
nat ovat arvioita ja pienet 
muutokset ovat mahdollisia 
osallistujamäärästä riippuen.

Ilmoittautumiset viimeis
tään 14.2. sähköpostilla nv
kiekkosuomi@gmail.com. Il
moita osallistujan täydelliset 
yhteystiedot, syntymäaika , 
pieni kuvaus näkötilanteesta 
ja luistelukokemuksesta tai 
kokemattomuudesta. Kerro 
myös mahdollisen vanhem
man tai avustajan mukana

olosta. Osallistujapaikkoja lei
rille on rajoitetusti.

Lisätiedot: Antti Latikka, 
puh. 050 469 1600, Markus Ti
humäki, puh. 044 569 6298

Rottinki- ja ekopärekurssi 
loma- ja kurssikeskus 
Lepolassa 26.-28.3.2021

PäijätHämeen Näkövammai
set ry järjestää rottinki ja 
ekopärekurssin 26.–28.3.2021 
(pesu) Loma ja kurssikeskus 
Lepolassa (os. Sipurantie 32, 
Lahti) yhteistyössä Näkövam
maiset Käsityöntekijät ry:n 
kanssa. Kurssi alkaa perjantai
na klo 10.00 ja loppuu sun
nuntaina klo 12.00 tarjotta
vaan lounaaseen. Ohjaajina 
toimivat koulutuksen saa
neet vetäjät Ari Korhonen 
(rottinki) ja Heikki Kinnunen 
(ekopäre). Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 5.3.2021 Ari 
Korhoselle p. 040 861 6519. Il
moita samalla, mitä haluaisit 
tehdä, niin saamme hankit
tua tarvittavat materiaalit. 
Kerro myös toiveesi, jos ha
luat saada lisäoppia tai mitä 
tekniikkaaluetta haluat vah
vistaa. Materiaalikustannuk
set peritään kurssin yhtey
dessä.  Korit valmistuvat par
haiten omilla tutuilla ja tur
vallisilla työkaluilla, joten 
otathan ne mukaasi. Osallis
tumismaksu on 10 € / hlö ja 
se maksetaan kurssipaikalla. 
Osallistuja varaa itse majoi
tuksen ja ruokailut suoraan 
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Lepolasta p. 045 107 2828. 
Muistathan ilmoittaa mah
dolliset allergiat ja erityisruo
kavaliot. Tervetuloa iloisin 
mielin korien tekoon!

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: 1.3.31.3.2021. Ha
kemukset osoitteeseen: Suo
men Näkövammaissäätiö, 
Asiamies Aila Santanen, Arhi
panpolku 8 B 2, 00420 Helsin
ki tai sähköposti: aila.santa
nen@live.fi. Lisätietoja: asia
mies puh. 050 596 6737.

Säätiön periaatteena on 
myöntää apuraha kohtee
seen, mihin yleisistä rahoitus
lähteistä ei ole mahdollista 
saada tukea. Vuonna 2020 
säätiö myönsi apurahoja noin 
7 000 euroa.

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!

Hans Brummers stiftelse 
sr:n apurahat haettavana

Hans Brummers stiftelse sr ja
kaa apurahoja yleishyödylli
siin tarkoituksiin näkövam
maisten tukemiseksi. 

Yleishyödyllisiä tarkoituksia 
ovat esimerkiksi

 opiskelu 
 oppivälineiden ja kirjalli

suuden hankinta  
 apuvälineet erityisiin tar

peisiin 
 terveyttä edistävät harras

tustoiminnat (esim. ratsastus
terapia) 

 muut hyvin perustellut 
käyttötarpeet   

Kirjallisesta hakemuksesta 
tulee ilmetä: 

 hakijan täydellinen nimi 
 henkilötunnus 
 osoite ja puhelinnumero 
 apurahan käyttötarkoitus 
 anottava määrä
 selvitys apurahan talou

dellisesta tarpeesta (esim. ve
rotustodistus ja tiedot muis
ta rahoituslähteistä)

 näkövammaiskortti taikka 
todistus näkövamman hait
taasteesta 

 pankkitili (18 merkkinen 
IBAN koodi) 

 sähköpostiosoite   
Hakemus saa enintään olla 

yhden A4sivun mittainen. 
Hakemus liitteineen lähete

tään 31.3.2021 mennessä 
osoitteeseen: Hans Brum
mers stiftelse sr c/o Anna 
Brummer,  Rautapaidantie 26 
B, 00920 Helsinki TAI sähkö
postiosoitteeseen: anna.
brummer@gmail.com

Tiedustelut: anna.brum
mer@gmail .com, 045
8818185.

My ydään – ostetaan 

Myydään tietokoneen 
näyttö
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Airuen ilmestymis-
aikataulu 2021
1 ilmestyy 8.2. Ilmoituk
set 18.1. mennessä. 

2 ilmestyy 19.3. Ilmoi
tukset 26.2. mennessä.

3 Ilmestyy 6.5. Ilmoituk
set 15.4. mennessä.

4 Ilmestyy 18.6. Ilmoi
tukset 28.5. mennessä.

5 Ilmestyy 8.9. Ilmoituk
set 18.8. mennessä, 

6 Ilmestyy 29.10. Ilmoi
tukset 8.10. mennessä

7 Ilmestyy 13.12. Ilmoi
tukset 22.11. mennessä. 

Ilmoitukset verkkolo
makkeella: airutlehti.fi/ 
ilmoitukset tai spostitse 
airut@nkl.fi. 

Myydään tarpeettomana 
suoraan käytöstä 24tuumai
nen BENQmerkkinen tieto
koneen näyttö. Näytössä ta
kuuta jäljellä vielä kaksi vuot
ta. Ostaja maksaa postikulut. 
Näyttö sijaitsee PohjoisPoh
janmaalla. Hinta: 75 €. Lisätie
dot puh. 044 244 0194 
tai marjo.siiri@kotinet.com

Sekalaista

Näkemättä kaunis -yhteisö 
hakee uusia kirjoittajia

Näkemättä kaunis yhtei
sössä tuomme näkyväksi 
näkövammaisen todellista 
elämää 2020luvulla Face
bookjulkaisuillamme. Us
kallamme rikkoa tabuja ja 
puhua asioita, jotka usein 
unohdetaan, kun keskustel
laan vammaisuudesta. Kir
joituksillamme haluamme 
antaa väläyksiä näkövam
maisen maailmaan ja kertoa, 
että olemme yksilöitä ja ha
luamme elää tasavertaisina 
tässä maailmassa. 

 
Haemme joukkoomme uusia 
kirjoittajia. 

Käy tutustumassa Faceboo
kissa Näkemättä kaunis ja 
Instagramissa @nakematta
kaunis. Jos olet valmis kerto
maan rohkeasti ja positiivisel
la sävyllä kokemuksistasi, ha
vainnoistasi ja elämästäsi, lä
hetä ryhmämme koordinaat

torille lyhyt esittely itsestäsi, 
ja näyteteksti, kuinka sinä kir
joittaisit Näkemättä kaunis 
sivustolle. 

Teemme julkaisuja kerran 
viikossa ja kirjoitusvuoro 
osuu kohdalle noin parin 
kuukauden välein. Saamme 
aiheita kirjoituksiimme luki
jakysymyksistä ja ideoimme 
niitä myös yhdessä. Kirjoitta
misen lisäksi kommentoim
me toistemme tekstejä en
nen julkaisua. 

Jos et halua sitoutua pi
dempiaikaiseen ja säännölli
seen kirjoittamiseen, otam
me mielellämme vastaan 
myös vieraskynäilijöiden kir
joituksia.

Näytetekstit ja lisätie
dot:  leena.lipponen@tsnv.
fi ja 044 562 4020.

Näkkäriniksejä talteen 

Suomen Sokeat ry avaa kerä
yksen keinoista ja nikseistä, 
joiden avulla voimme helpot
taa sokean ja vaikeasti heik
konäköisen ihmisen selviyty
mistä arkipäivästä. Tässä 
suunnitelmassa toivomme 
apua teiltä hyvät lukijat. Nik
sit voivat koskea mitä tahan
sa elämänaluetta. Liikkumis
ta, ruoanlaittoa, tavaroiden 
löytämistä, vaatehuoltoa, 
matkustamista, siivoamista ja 
kaikkea muuta. Jokaisella 
meistä on omia keinoja sel
viytyä. Nyt on aika jakaa kei
not myös toisille sokoille. 

Kaikkien osallistuneiden kes
ken arvotaan pieniä palkinto
ja. Keräysaika on  30.4.2021 
saakka.

Viestit tallennetaan ja tar
koituksena on koota niistä 
julkaisu jokaisen saatavaksi.  

Mistä tiedät esimerkiksi mil
loin juomalasi on täynnä, kun 
lasket siihen hanasta vettä, 
tai miten suojelet itseäsi, jos 
joku muu on jättänyt kaapin 
oven puoliksi auki? Vinkkejä 
voi lähettää  eeva.korkala@
gmail.com tai kirjeenä osoit
teella Eeva Korkala, Poteron
katu 1 A 24, 33330 Tampere, 
puh. 0500 915 405.

http://airutlehti.fi/ilmoitukset
http://airutlehti.fi/ilmoitukset


Anti-Fog-huurteenestogeeli silmälaseille
Tehokas pitkäkestoinen huurteenestogeeli, kaikentyyppisille linsseille 
sisältäen myös monipinnoitelinssit. Tuote on alkoholiton ja hygienisoiva. 
Anti-Fog geeli tarjoaa 24 h suojan ja yhdestä 5 gramman tuubista riittää n. 
100 käyttökertaa. Hinta: 10,20 €

Anti-Fog-huurteenestopyyhe silmälaseille
Kertakäyttöinen kosteuspyyhe, jossa kaksi toimintoa yhdessä pyyhkeessä: 
lasinpuhdistus ja huurteenesto. Pyyhkeet ovat kätevä pitää aina käden 
ulottuvilla matkapakkausten ansiosta. Pakkaus sisältää 30 pyyhettä. Hinta: 
12,20 € 

Marjaniementie 74, Helsinki  
(IIRIS-keskus)  p. 09 3960 4700    
www.aviris.fi    info@aviris.fi



Näkövammaisten aikuisten tuetut 
lomat 2021

LOMALIITE 2021

Solaris-lomat ry järjestää Veikkauksen tuotoilla tuettuja lomia näkövammai-
sille, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään lomaa. 

Viiden vuorokauden lomaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa, täysihoito 
(aamiainen, lounas ja päivällinen) sekä monipuolista ohjattua ohjelmaa. Mukana on 
yleisavustaja. 

Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tuettu loma 
voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

Lomaa on mahdollista hakea yksin, puolison, ystävän tai henkilökohtaisen avustajan 
kanssa. 

Mitä tuettu loma maksaa?
Lomailija maksaa omavastuuosuuden 60 € ja matkat. Mikäli hakija tarvitsee avusta
jan, hän hankkii sen itse (hakemuksessa mainittava avustajan nimi ja henkilötunnus), 
omavastuu 60 €.

Täytä lomahakemus huolellisesti!
Koska hakijoita on paljon, loma voidaan myöntää vain pienelle osalle. Kiinnitä erityis
tä huomiota perusteluosan kaikkien kohtien täyttämiseen, ilman perusteluja lomaa 
ei voida myöntää. Mainitse näkövammastasi, valinnassa otetaan huomioon myös 
sairaudet ja liikuntarajoitteet sekä taloudelliset ja sosiaaliset perustelut.

Vain lomalle valituille lähetetään kutsukirje ja omavastuulasku noin kuukausi ennen 
loman alkua.

Miten voit hakea lomalle?
Lomalle haetaan täyttämällä paperinen lomahakemus (seuraavalla sivulla) tai sähköi
sesti www.solarislomat.fi. Paperinen hakemus palautetaan osoitteella: Solaris-lomat, 
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI. 

Hakemuksen täyttämisessä sinua auttavat alueyhdistysten henkilökunta ja Näkö
vammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat.

Hakemuksia ja lisätietoja saa myös:
• näkövammaisten alueyhdistyksistä
• Solarislomista puh. 043 824 3095 klo 9.00–12.00, solaris@solarislomat.fi

http://www.solaris-lomat.fi


LOMALIITE 2021

Näkövammaisten aikuisten tuettujen 
lomien ajankohdat 2021

12.–17.4. Kylpylähotelli Rauhalahti, 
Kuopio

26.4.–1.5. Virkistyshotelli Yyteri, Pori

23.–28.5. Kylpylähotelli Sani, Kala-
joki

28.6.–3.7. Lehmirannan lomakeskus, 
Salo

16.–21.8. Koivupuisto, Ylöjärvi

Lomajaksojen ohjelmassa on eri-ikäisille ja -kuntoisille sopivaa liikuntaa ja 
muuta virkistävää ohjelmaa. Joulunajan lomajakso on suunnattu erityisesti 
yksinäisille näkövammaisille. Lomat on tarkoitettu aikuisille, lapsia ei voi 
ottaa mukaan.

Lomien hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen lomaa.
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5.–10.9. Hotelli Kivitippu, Lappajärvi

10.–15.10. Vesileppis, Leppävirta

7.–12.11. Imatran Kylpylä, Imatra

21.–26.12. Lohja Spa & Resort, Lohja

Kuulonäkövammaisten aikuisten 
loma:

31.5.–5.6. Lohja Spa & Resort, Lohja



HAKEMUS

Kauppakaarre 1, 00700  HELSINKI
Puh. 0600 418 200 klo 9 - 12
solaris@solaris-lomat.fi, www.solaris-lomat.fi

Eri talouksissa asuvat hakijat täyttävät omat hakemuksensa. 
Samassa taloudessa asuvat täyttävät vain yhden hakemuksen. 
Puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä.
Vain myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti.

Käännä

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi Etunimi

Sähköposti 

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Siviilisääty

Avioliitossa Avoliitossa Rekisteröity parisuhde Leski Eronnut Naimaton Asumuserossa

Henkilötunnus: 
(ppkkvv-xxxx)

Ammatti/toimi Ammattiasema
Maatalous-
tai muu yrittäjä

Vanhuus-
eläkeläinen

Työtön 

Hoito-
vapaaPalkansaaja

Opiskelija

Työkyvyttömyys-
eläkeläinen

Muu, mikä?

Taloudessa asuvien alle 
18-v. lasten lukumäärä

2. HAEN LOMALLE

 yksin       puolison kanssa       lasten kanssa       puolison ja lasten kanssa

 haen järjestön/yhdistyksen varaamalle lomalle. Järjestön/yhdistyksen nimi:

 ystävän/ystäväperheen kanssa. Hakemus nimellä:

 lähden lomalle vaikka ystävä ei pääse        en lähde lomalle jos ystävä ei pääse

5. TOIVOTTU LOMAKOHDE
Korkeintaan 3 vaihtoehtoa

LOMA-AIKA
Korkeintaan 3 vaihtoehtoa

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

4. LOMALLE TULEVAT LAPSET Lomalle tulevien lasten nimet ja henkilötunnus kokonaan (myös sukunimi, jos eri kuin hakijalla). 

Nimi Henkilötunnus

6.

7.

8.

9.

10.

Nimi Henkilötunnus

6. AIKAISEMPI TUETTU LOMA TAI LOMATUKI
Onko hakija saanut tukea lomaan

Tuen myöntänyt järjestö

Ei koskaan Kyllä, 
vuosi

Onko puoliso saanut tukea lomaan

Tuen myöntänyt järjestö

Ei koskaan Kyllä, 
vuosi

7. MISTÄ SAIT TIETOA TUETUISTA LOMISTA? 

 Tuttava

 Internet
 Sosiaalitoimisto

 Terveyskeskus
 Seurakunta

 Lehti-ilmoitus. Lehden nimi ________________________
 Oma järjestö, joka on ______________________

 Muualta. Mistä?___________________________

3. PUOLISON/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT Täytetään vain, jos puoliso lähtee lomalle.

Henkilötunnus: (ppkkvv-xxxx) EtunimiSukunimi

Ammatti/toimi Ammattiasema
Maatalous-
tai muu yrittäjä

Vanhuus-
eläkeläinen

Työtön 

Hoito-
vapaaPalkansaaja

Opiskelija

Työkyvyttömyys-
eläkeläinen

Muu, mikä?

tuetulle lomalle vuodelle



Hakemus perustuu valtioneuvoston päätökseen nro 1056/2001 ja Sosiaali- ja terveysministeriön erillisohjeisiin. Lomajärjestöillä on oikeus verrata antamiasi 
tietoja keskenään. Hakijalla on halutessaan mahdollisuus tutustua itseään koskeviin rekisteritietoihin, jotka on tallennettu lomaohjelmaan.

9. HAKEMUKSEN 
PERUSTELUT 

ILMAN PERUSTELUA LOMAA EI VOIDA MyÖNTÄÄ. 
Täytä huolella tiedot tämän hetkisestä elämäntilanteestasi.

A. Taloudelliset perustelut 
(esim. asunto- ja opintolainat, velkaantuminen)

D. Muut perustelut

B. Sosiaaliset perustelut 
(esim. työttömyys, lomautus, vuorotyö, perheongelmat, omaisen huoltaminen, yksinhuoltajuus, yksinäisyys)

C. Terveydelliset perustelut 
(Mitä fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia tai vammoja hakijan taloudessa tällä hetkellä on?)

8. TALOUDELLINEN TILANNE Taloudellinen asema on aina selvitettävä. Lomajärjestöllä on oikeus tulotietojen tarkistamiseen 
verottajalta. Myös puolison tulotiedot on täytettävä aina, vaikka puoliso ei osallistu lomalle. 
Asumistukea, lapsilisää ja elatustukea ei lasketa tuloksi.

Hakijan tulot muodostuvat:

Hakijan velat

Asunto- ja opintolainat yht.  _____________________k

Muut lainat yht. _____________________k

Lainanhoitokulut kk (lyhennys + korot) _____________________k

Puolison tulot muodostuvat:

Hakijan velat

Asunto- ja opintolainat yht.  _____________________k

Muut lainat yht. _____________________k

Lainanhoitokulut kk (lyhennys + korot) _____________________k

Vakuutan tässä antamani tiedot oikeiksi. Taltioimme nimi- ja osoitetietosi asiakasrekisteriimme.10. PÄIVÄyS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika Allekirjoitus

Allekirjoituksellani suostun siihen, että hakemuksessa olevia loman käytännön järjestelyjen kannalta välttämättömiä tietoja (avun tarve, liikkuminen ym.) voidaan antaa 
lomakohteelle ja mahdolliselle yhteistyöjärjestölle. Vakuutan, että minulla on kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen henkilöiden suostumus arkaluontoisten tietojen 
käsittelyyn lomatuen myöntämisen kannalta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Hakemuksessa arkaluontoisia tietoja ovat erityisesti lomatukea hakevien ja lomalle 
osallistuvien lasten terveyttä ja avun tarvetta koskevat tiedot.

 ansiotulo

 pääomatulo

 eläketulo

 muu, mikä

 työttömyyspäiväraha

 sairaus-, äitiys-, tms. päiväraha

 toimeentulotuki

Kaikki nettotulot/kk k

 ansiotulo

 pääomatulo

 eläketulo

 muu, mikä

 työttömyyspäiväraha

 sairaus-, äitiys-, tms. päiväraha

 toimeentulotuki

Kaikki nettotulot/kk k
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