Näkövammaisten Airut
2/2022

2

2022
Kuunnelma
Armi
Aavikosta
palkittiin

Keskus-
sairaaloista
saa kuntoutusta

Ruokavalio
voi edistää
terveyttä

Omaveron
tukitunnus

SISÄLTÖ
Pääkirjoitus 3
Kiikarissa 4

KANSIKUVA

Kasvo 7
Paperinukesta kokonaiseksi ihmiseksi 9

Pajunkissat pulliste
levat polkujen ja ojien
varsilla ja oksia tekee
mieli asetella mal
jakkoon. Ne tuntuvat
silkkisiltä ja ihanan
pehmeiltä. Ne eivät
tuoksu, mutta ilmassa
on kevään tuoksua –
ja siitepölyä. Hyvää
pääsiäistä!

Kuntoutusapua keskussairaaloista 12
Terveydeksi! Iloa ruokapöytään 16
Maria Loikkasen kolumneissa kuuluu
maaseudun ääni 18
Kolumni: Täällä Enonkoski 20
Tunnetko jo Omaveron tukitunnuksen? 21
Ilmoitukset 22

KUVA:
tanya_lisa85 /
Shutterstock.com

Näkövammaisten liiton
jäsenlehti
111. vuosikerta
6 numeroa vuodessa printti
lehtenä, verkkolehtenä,
äänilehtenä, pistekirjoituksella,
Luetus-julkaisuna ja
pdf-näköislehtenä.
Kulttuuri-, mielipide-ja tiede
lehtien liiton Kultti ry:n jäsen ja
sitoutunut Journalistin ohjeisiin.

twitter.com/NKLry
facebook.com/
NakovammaistenLiitto
instagram.com/
nakovammaistenliitto
youtube.com/c/
Näkövammaistenliittory
airut@nkl.fi
www.airutlehti.fi
www.näkövammaistenliitto.fi
ISSN 03582930
Paino: Waasa Graphics Oy

2   NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT

2/2022

Päätoimittaja
Marika Mäkinen
p. 09 3960 4652,
0500 417 670
marika.makinen@nkl.fi
Taitto, ilmoitukset
Liisa Lähteenmäki
p. 09 3960 4651
050 396 4651
liisa.lahteenmaki@nkl.fi
Ulkoasu: Marko Myllyaho

Tilaukset, versio- ja
osoitteenmuutokset
Niina Juntunen
p. 09 3960 4656
(ti–to klo 9–15) lehtitilaus@nkl.fi

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

PÄ ÄKIRJOITUS
TEKSTI Marika Mäkinen, päätoimittaja

Sodan raunioilla

V

enäjän silmitön hyökkäys Ukrainaan on
kauhistuttanut ihmisiä eri puolilla maailmaa.
Myös vammaisjärjestöissä on oltu järkytty
neitä. Miten vammaiset ihmiset selviytyvät,
kun kotimaisema muuttuu kiviröykkiöksi?
Ukrainassa asuu noin kolme miljoonaa vammaista
ihmistä. Euroopan vammaisfoorumin ja vammais
ten yhteistyöjärjestö IDA:n presidentti, itsekin sokea
Yannis Vardakastanis, on esittänyt syvän huolensa
heidän tilanteestaan. Hän muistuttaa kansainvälisiä
toimijoita, että kun Ukrainan tilanteen ratkaisemisek
si tehdään päätöksiä ja toimenpiteitä, niihin on sisäl
lytettävä vammaiset ihmiset.
Erityisiä huolenaiheita vammaisten kohdalla ovat
saavutettavan tiedon löytäminen suojapaikkoihin
hakeutumisesta, evakuoinnista ja humanitaarisesta
avusta. Laitoshoidossa elävät vammaiset ovat riskissä
unohtua hoitolaitoksiinsa. Myös vammaisen ihmisen
pakolaisuuteen liittyy suuria haasteita.
Ukrainalaisille näkövammaisille voi lahjoittaa Maa
ilman sokeiden unionin (WBU) Ukrainian Unity Fund
-rahaston kautta. Lisätietoa löytyy verkkosivuiltamme.
Näkövammaisten liitto on lahjoittanut Ukrainan vam
maisille ihmisille Abilis-säätiön välityksellä.
Kun sota joskus päättyy, sen vaikutukset näkyvät
vielä pitkään ukrainalaisten elämässä, arjessa ja pal
veluissa. WBU muistuttaa, että sota ja vammaisuus
liittyvät traagisella tavalla yhteen ja että tämä sota
johtaa väistämättä myös uusiin vammautumisiin.
Jälleenrakennuksen aikanakaan vammaisia ihmisiä
ei saa unohtaa.

”Tämä
sota johtaa
väistämättä
myös uusiin
vammautumisiin.”

KIIKARISSA

K UVA: L AUR A OJA

Opaskoiran saa ottaa
väestönsuojaan
Sota Ukrainassa on herättänyt opaskoiran
käyttäjien huolen siitä, saako opaskoiran
ottaa mukaan väestönsuojaan.
Sisäministeriöstä ja Suomen Pelastus
alan Keskusjärjestö SPEK:stä kerrotaan,
että opaskoira pääsee käyttäjänsä mukana
väestönsuojaan.
Opaskoiran käyttäjällä on lain suoma
lähtökohtainen oikeus liikkua kaikkialle
opaskoiransa kanssa. Sisäministeriöstä
todetaan, että vaikka tarkkaa sääntelyä ei
ole, opaskoira on apuväline siinä missä
muutkin apuvälineet, esimerkiksi pyörä
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tuoli, ja opaskoiran tulee päästä väestön
suojaan, jotta syrjimättömyyden periaate
toteutuu.
– Asukkaat voivat keskustella siitä, miten
väestönsuojassa toimitaan opaskoiran
kanssa ja miten voidaan huomioida esi
merkiksi koiria pelkäävät. On hyvä muistaa,
että väestönsuojassa ollaan usein vain
joitakin tunteja tai muutamia päiviä kerral
laan, SPEK:stä kerrotaan.
Opaskoiran pääsyä väestönsuojaan ei
voi myöskään estää vetoamalla allergiaan.
Sisäministeriön mukaan väestönsuojat
on tarkoitettu ensisijaisesti ihmisten suo
jaamiseen. SPEK:istä kerrotaan myös, että
palvelukoirat ja diabeetikon hypokoirat
voivat tehdä ohjeesta poikkeuksen.

KIIKARISSA
Liitto keräsi palautetta
sidosryhmiltään

Sanakarttapankki avataan
toukokuussa
Näkövammaisten liitossa julkaistaan tou
kokuussa kansainvälisenä saavutettavuus
päivänä 19.5. sanakarttapankki.
Sanakartta on reitin sanallinen kuvaus,
jonka voi kuunnella esimerkiksi omalla
kännykällään ja joka toimii näkövammai
sen ihmisen liikkumisen tukena.
Sanakarttapankki löytyy toukokuussa
osoitteesta www.sanakartat.fi ja sinne voi
jatkossa ladata sanakarttoja eri puolelta
Suomea. Toiveena on jo alkuvaiheessa
saada sanakarttoja liiton alueyhdistyksiltä.
Pankkiin tulee suomenkielisten sana
karttojen lisäksi ruotsinkielisiä sanakartto
ja. Ruotsinkielisen sivuston osoite on
www.verbalakartor.fi.
Sanakarttapankin avaaminen on yksi
liiton Sano se sanoin -teemavuoden toi
mista, joilla kiinnitetään huomiota sanal
listamisen ja kuvailun merkitykseen.

Näkövammaisten liiton sidosryhmäkyselys
sä tiedusteltiin, miten vastaajat arvioivat
liiton toimintaa asteikolla 1–5. Arvosanaksi
saatiin 4,3. Erityisen tyytyväisiä liittoon
olivat yksityisen sektorin vastaajat.
Näkövammaisten liittoa kuvattiin muun
muassa asiantuntevaksi ja luotettavaksi.
Vastaajat saivat eniten tietoa liitosta
liiton verkkosivuilta. Suosittuja tiedonsaan
tikanavia olivat myös kasvokkaiset tapaa
miset, Näkövammaisten Airut ja Facebook.
Vastauksia kyselyyn saatiin 145. Sidos
ryhmäkyselyn tuloksia hyödynnetään Näkö
vammaisten liiton toiminnoissa. .

Minun näköinen mieli:
Eräs tie ystävyyteen
Ystävyys ei ole itsestään selvää. Moni
miettii, miten ystäviä saisi ja miten
ystävyyssuhteita ylläpitäisi. Entä miten
löytäisi ikiystävyyden, joka kestäisi kai
kissa elämän liemissä? Hankekoordi
naattori Jutta Saanila avaa ystävyyden
saloja.
soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/
eras-tie-ystavyyteen

2/2022
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15 %

maailman väestöstä on
jollakin tavalla vammaisia. Valtaosa vammaisista
ihmisistä asuu maailman
köyhimmissä maissa.

Suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov.

Liitto sai OrCamlukulaitteita
Twitterissä
ihmisyydestä
– Mikä tahansa vamma,
ihminen luokitellaan rasittavaksi tai tyhmäksi, sanoo sokea ja
pyörätuolissa istuva näyttelijä
Petri Poikolainen.
– Kaikki olemme kuitenkin
ihmisiä, ja jokainen meistä
kaipaa rakkautta, kosketusta ja
puheyhteyttä. #yhdenvertaisuus
Lue lisää: twitter.com/NKLry
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Näkövammaisten liitto on saanut lahjoi
tuksena Israelin Suomen suurlähetystöltä
neljä OrCam-lukulaitetta.
Laitteet luovutti suurlähettiläs Hagit
Ben-Yaakov ja sen vastaanottivat Nä
kövammaisten liiton puheenjohtaja Kari
Vähänen ja toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen. Lahjoitus on arvoltaan noin 20
000 euroa.
Kolme lahjoitetuista laitteista jäi Nä
kövammaisten liittoon, muun muassa
Kuntoutus-Iirikseen, ja yksi luovutettiin
eteenpäin Jyväskylään Valteri-koulun
Onerva-yksikköön, joka on erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden koulu.

KASVO
K
KUVA:
UVA: K
MUVA
ARIK
AJAN
A M ÄK
N IM
INIEN

Kuntoutustiimin
luotsaaja

N

imeni on Heini Liimatainen, olen
järvenpääläistynyt Stadin tyttö ja
työskentelen Näkövammaisten liiton Kun
toutus-Iiriksessä kuntoutuspäällikkönä.
Koulutukseltani olen toimintaterapeutti
yamk, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen
ja johtamisen tutkinnolla.
Pisin työkokemukseni on liikenne- ja ta
paturmavakuutuksesta korvattavan kuntou
tuksen puolelta. Lisäksi olen työskennellyt
liikuntavammaisten laitoskuntoutuksessa
ja kehitysvammaisten sekä vaikeavam
maisten palveluasumisen puolella eikä
vammaisjärjestötyökään ole vierasta.
Toimin parikymmenhenkisen kuntoutuk
sen huipputiimin esihenkilönä. Tehtäviini
kuuluu näönkuntoutuksen johtamista ja
kehittämistä ja verkostoitumista liiton si
säisten ja ulkopuolisten toimijoiden kans
sa. Mielenkiintoista on, että voin päivittäin
oppia uutta sekä näönkuntoutuksesta että
Näkövammaisten liiton toiminnasta.
Vapaa-ajalla rentoudun käsitöiden ja
musisoinnin parissa tai remontoin vanhaa
omakotitaloamme. Vietän myös aikaani
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hal
lituksen kokouksissa varmistamassa, että
saattaen vaihto hyvinvointialueeksi toteu
tuu sujuvasti.
Olen myös muutaman kuukauden ajan
ollut ihminen, jolla on villakoira, Aku. Ja
vaikka en varsinaisesti ole koira- tai kis
saihminen, koen että on myös etuoikeus
työskennellä hyvin koulutettujen ja työhön
sä vahvasti motivoituneiden ammattilais
ten, opaskoirien, kanssa.

Heini Liimatainen ja Aku-villakoira.

”Vietän myös aikaani
Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän
hallituksen kokouksis
sa.”
HEINI LIIMATAINEN

2/2022
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Minka Kuustonen valittiin vuoden ääninäyttelijäksi.
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Paperinukesta
kokonaiseksi
ihmiseksi
• Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa on 20-osainen sarja
kuunnelma edesmenneen missin ja laulajan elämästä.

• Kuunnelma on voittanut Sokeain kuunnelmapalkinnon vuo
den 2021 parhaana kotimaisena kuunnelmana.

TEKSTI Riikka Hänninen  KUVAT Jukka Lintinen / Yle

A

rmi Aavikko – siinä välissä olin
elossa -sarjakuunnelma sai en
siesityksensä kesällä 2021 Radio
Suomessa.
Kuunnelman on käsikirjoittanut Kati
Kaartinen ja ohjannut Antti Leino. Ääni
suunnittelusta vastaavat Jukka Herva ja
Anders Wiksten. Sokeain kuunnelmaraati
palkitsi Armin pääroolin näytelleen Minka
Kuustosen vuoden ääninäyttelijänä.

Oikea ihminen lööppien takana
Kun käsikirjoittaja Kati Kaartinen sai Yleltä
idean Armi Aavikosta, hän tiesi tästä yhtä

paljon kuin useimmat meistä: mielessä oli
vat loppuaikojen sensaationhakuiset lööpit
ja lapsuuden muistot lehdestä leikattavas
ta paperinukesta.
– En halunnut lähteä repimään enem
pää ihmisen elämää, vaan löytää lööppien
takaa sen oikean ihmisen, joka hän mah
dollisesti oli. Apuna oli useita haastattelu
ja, joita kuunnelmasarjassa myös kuullaan,
Kaartinen kertoo.
Armista piirtyi kuva helposti lähestyttä
vänä ihmisenä. Haastatteluissa toistui yhä
uudestaan, kuinka mutkaton ja vilpitön hän
oli.
JATKUU
2/2022
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Minka Kuustonen
asettui Armi Aavikon
nahkoihin asua myöten.

Työ meni tunteisiin
Armia näytellyt Minka Kuustonen valmis
tautui rooliinsa kuuntelemalla Armin haas
tatteluja ja tutustumalla hänen elämäänsä.
Hän ei halunnut lähteä imitoimaan Armia
vaan tavoitteli enemmänkin Armin asen
netta.
Minka Kuustonen on saanut niin kuun
nelmaraadilta kuin suurelta yleisöltä kiitos
ta herkästä ja raikkaasta Armi-tulkinnas
taan, joka tavoittaa Armin vilpittömyyden
ja aitouden. Ensimmäisen ison kuunnel
maroolinsa tehnyt Kuustonen yllättyi työn
tunteellisuudesta.
– Ääni on niin herkkä työkalu. Koh
taukset tuntuivat yllättävän voimakkaasti.
Välillä meillä oli tosi hauskaa, kun taas
loppupään surullisia kohtauksia tehdessä
piti joskus keskeyttää äänitys, kun alkoi
itkettää niin paljon. Näyttelijäntyö ei ole
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koskaan ennen mennyt näin paljon tuntei
siin. En tiennyt, että äänirooli voi olla näin
kokonaisvaltainen, iloitsee Minka Kuusto
nen.

KUUNTELE
Kuuntele lisää Kati Kaartisen ja
Minka Kuustosen mietteitä
Armi-kuunnelmasta:
soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/
sokeain-kuunnelmapalkinto-2021

Dokumentin ja fiktion
onnistunut yhdistelmä
TEKSTI Riikka Hänninen

2

0-osaisessa Armi Aavikko – siinä
välissä olin elossa -kuunnelmas
sa limittyvät kuvitteelliset dialogit ja
Armi Aavikon pohdiskelu omasta
elämästään, aikakauden musiikki
sekä dokumentaariset muusikoiden ja
tutkijoiden haastattelut.
Monille Armin ura on näyttäytynyt
pinnallisena. Kuunnelma kuvaa Ar
min kokonaisena ihmisenä, jolla oli
mielipiteet ja unelmat silloinkin, kun
miesvaltainen viihdeteollisuus ei niitä
kuunnellut. Raadin mielestä kuunnel
ma yhdistelee onnistuneesti ja pai
koin rohkeasti dokumenttiaineistoa ja
fiktiota. Tarina on koskettanut ihmisiä
laajasti ja purkanut monia ennakko
luuloja.
Raati kiittää erityisesti Minka
Kuustosen näyttelijäntyötä, joka
tavoittaa yhtä lailla Armin hyväsydä
misen olemuksen kuin loppuaikojen
katkeran kovuuden. Raadilta saavat
kiitosta myös muut näyttelijät kuten
Ilkka Heiskanen Dannyna ja Wanda
Dubiel hänen vaimonaan Liisana.
Sokeain kuunnelmapalkinto jaet
tiin nyt 55. kerran. Voittajan valitsee
viisijäseninen raati, joka koostuu

”Kuunnelma kuvaa
Armin kokonaisena
ihmisenä, jolla oli
mielipiteet ja unelmat
silloinkin, kun mies
valtainen viihdeteollisuus ei niitä kuunnellut.”
kuunnelmista innostuneista ja niitä
aktiivisesti kuuntelevista sokeista ja
heikkonäköisistä ihmisistä. Raadin
taustayhteisö on Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu.
Voittaja valittiin Ylen vuonna 2021
radiokanavilla ja Yle Areenassa esit
tämistä kotimaisista kuunnelmista.
Uusia kuunnelmia julkaistiin viime
vuonna 20 ja kuunnelmasarjoja kol
me.
Armi Aavikko – siinä välissä olin elossa -sarjan voi kuunnella Yle Areenassa: areena.yle.fi/audio/1-50855185
Sarjan kaksi ensimmäistä osaa esitetään uusintana Ylen Radio 1:ssä su
17.4. klo 18.00 ja ma 18.4. klo 19.20.

2/2022
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Kuntoutusapua
keskussairaaloista
• Kakkutaikinaan lorahtaa liikaa nestettä ja kalasopan maku ei
mittavirheiden vuoksi enää ole sitä mitä pitäisi.

• Näönkuntoutuksesta ja apuvälinesovituksesta saa apua keit

tiöahdistukseen. Liikkumistaidonohjaus tuo helpotusta kaup
pareissustressin aiheuttamaan unettomuuteen.

TEKSTI Virpi Jylhä

KUVAT Leena Kivi-Tuominen ja Eija Hiitti

K

eskussairaaloissa eri puolilla
Suomea toimii näkövammaisille
lääkinnällisen kuntoutuksen palve
luita tarjoavia yksiköitä. Lääkärin
lähetteellä näkövammaiseksi luokiteltu
henkilö pääsee esimerkiksi sosiaalityön
tekijän, psykologin tai näönkäytönohjaajan
vastaanotolle. Yksiköissä työskentelee
myös muun muassa optikoita, liikkumistai
donohjaajia ja silmälääkäreitä.
Turun Yliopistollisen Keskussairaalan
(TYKS) Näköpoliklinikka toimii viehät
tävässä 1880-luvulta peräisin olevassa
rakennuksessa. Näköpoliklinikan näön
kuntoutuksessa työskentelee kahdeksan
ammattilaista: näönkäytönohjaaja, kolme
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kuntoutusohjaajaa, optikko, sosiaalityönte
kijä, psykologi ja silmälääkäri.
Näönkuntoutuksessa palvellaan kaikeni
käisiä asiakkaita. Ensimmäistä käyntiker
taa varten tarvitaan lähete, mutta jatkossa
asiakas voi ottaa tarvittaessa itse yhteyttä.

Apuvälineitä arkeen
Leena Kivi-Tuominen on Näköpoliklini
kan pitkäaikaisin työntekijä ja myös koko
sairaanhoitopiirin ainoa näönkäytönohjaa
ja. Ennen Näköpoliklinikalle tuloaan hän
työskenteli kirurgisena sairaanhoitajana.
JATKUU

TYKSin näköpoliklinikka toimii 1880-luvulta peräisin olevassa rakennuksessa.

Leena Kivi-Tuominen.

TYKSin näköpoliklinikan käytävä.

2/2022
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Perustiedot työlleen hän kertoo saaneen
sa silloisen Näkövammaisten Keskusliiton
kurssilta.
– Aloittaessani työn ei ollut täsmäkou
lutusta ja oppeja oli haettava erilaisilta
kursseilta. Ammattitaito on kasvanut työtä
tekemällä. Tukea saa kollegoilta ja koko
kuntoutustiimiltä.
Korona ei ole muuttanut Kivi-Tuomisen
työtä etätyöksi. Asiakkaan kokonaistilan
teen selvittely ja apuvälineiden sovittami
nen on tehtävä kasvokkain. Ohjaaminen
apuvälineen oikeanlaiseen käyttöön ei
myöskään onnistu etänä. Kivi-Tuomisen
puhelin pirisee ahkerasti. Asiakkaat ja asi
akkaiden läheiset tarvitsevat neuvontaa.
Leena Kivi-Tuominen huolehtii myös
apuvälineistä. Hän testaa palautuneita lait
teita ja tarkastaa, voiko ne vielä lähettää
korjattaviksi vai pitääkö hankkia uusia. Tie
totekniikan yleistymisen myötä apuvälineet
ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi.
Kun aiemmin saatettiin pärjätä ruuvin ki
ristämisellä, ei digitaalisille laitteille pysty
tekemään Näköpoliklinikalla juuri mitään,
vaan laitteet lähetetään ammattilaiselle tai
maahantuojalle korjattaviksi.
Monipuolisuus tekee näönkäytönohjaa
jan työstä kiireistä. Voimia saa kiitollisilta
asiakkailta. Joskus työhön kuuluu myös
asiakkaan auttamista pettymysten yli.
– Kaikkiin tilanteisiin ei löydy apuväli
neestä apua. Se tuntuu minustakin pahal
ta. Mutta sitten autetaan jollakin toisella
tavalla.
Uran alkuvuosina Leena Kivi-Tuominen
kertoo työasioiden vaivanneen häntä ko
tonakin. Tietoisesti hän on opetellut jät
tämään työasiat töihin ja rentoutumaan
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”Kaikkiin tilanteisiin
ei löydy apuvälineestä
apua. Se tuntuu
minustakin pahalta.
Mutta sitten autetaan
jollakin toisella tavalla.”
vapaa-aikana liikunnan tai vaikkapa hyvän
elokuvan avulla.
Osan asiakkaista Kivi-Tuominen on tun
tenut teini-iästä keski-ikäiseksi.
– On mahtavaa, kun on saanut kulkea
rinnalla niin pitkään, hän sanoo.

Liikkeelle itsenäisesti
Yksi Kivi-Tuomisen työkavereista on ai
kuisista näkövammaisista vastaava kun
toutusohjaaja Eija Hiitti. Hän tekee toi
mintakyvyn arviointeja, ohjaa ja neuvoo
kuntoutusasioissa, antaa liikkumistaidon
ohjausta, koordinoi opaskoiratoimintaa
sekä tekee valaistusolosuhteiden arvioin

Eija Hiitti.

teja.
– Tehtäväni on auttaa kuntoutujia selviy
tymään arjestaan mahdollisimman itsenäi
sesti.
Hiitti on peruskoulutukseltaan fysiote
rapeutti. Hän tuli Näköpoliklinikalle Turun
kaupungilta, missä hän toimi soveltavan
liikunnan suunnittelijana. Fysioterapeutin
koulutustaan Hiitti on täydentänyt kuntou
tusohjaajan, näkövammaistyön asiantun
tijan ja rakennetun ympäristön esteettö
myyskartoittajan tutkinnoilla. Hänellä on
myös erityisliikunnan täydentäviä opintoja.
– Pidän työstäni paljon. Tämä on aitoa
ihmisten kohtaamista, itsenäistä ja itseoh
jautuvaa ja sen sisältöä voi muokata. On
aivan huippua haastaa itseään ammatilli
sesti ja hivuttautua myös mukavuusalueen
sa ulkopuolelle.
Eija Hiitti toivoo voivansa kehittää työs
kentelyä entistä joustavammaksi. Isossa
talossa on paljon toimintoja ja asiakkaiden
asioiden edistyminen vie aikaa.
– Toivon, että pystyisimme reagoimaan
nopeasti ja joustavasti, jotta näkövammai
sen kuntoutujan elämäntilannetta saatai
siin nopeasti helpotettua eikä turhia viivei
tä olisi.
Hiitti kertoo saaneensa monesti parhaat
ideat työn kehittämiseen kotisohvan nur
kassa sukkaa kutoessa.
Silloin kun Hiitti tarvitsee kunnon irtio
ton työelämästä, hän matkustaa kakkos
kotiinsa Vuokattiin. Kainuun vaaramai
semissa hän ulkoilee ja nauttii Suomen
luonnosta. Perheen koira on innolla muka
na. Nuotion napse ja tuulen humina puissa
lataavat akut auttamaan taas uusia näkö
vammaisia asiakkaita.

FAKTA
Täältä löydät apua:
•

•

Lisätietoa lääkinnällisestä kuntou
tuksesta saa muun muassa sairaa
loiden silmätautien poliklinikoilta ja
terveyskeskuksista.
Keskussairaaloiden kuntoutus
ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden
yhteystietoja on Näkövammaisen
palveluoppaassa.

Palveluopas on jälleen
uusittu vuodelle 2022
Näkövammaisen palveluopas on kat
tava tietopaketti, jossa on perustietoa
sosiaaliturvasta sekä näkövammaisten
palveluista ja tuista.
Palveluopasta voi lukea Näkövam
maisten liiton verkkosivuilta
www.nkl.fi/fi/palveluopas. Sähköinen
Luetus-julkaisu on tiedonsaantipalve
luiden asiakkaiden luettavissa. Opasta
voi tilata myös Daisy-levynä ja piste
kirjoituksella: aineistotilaukset@nkl.fi
tai p. 09 396 041.
Tänä vuonna opasta ei lähetetä
kestotilaajille, koska painosmäärät
ovat niin pienet. Jos sinulla on tallessa
viime vuoden opas, sitä voi edelleen
käyttää, sillä sen tiedot ovat pääosin
ajan tasalla.

2/2022
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TERVEYDEKSI!

Iloa ruokapöytään
Terveyttä edistävän ruokavalion
kulmakiviä ovat säännöllinen ateriarytmi ja monipuolinen ruokavalio.
Joustavaan ruokasuhteeseen kuuluu
myös herkuttelu.

hentyä. Ihminen voi tulla epäluuloisem
maksi ja mustavalkoisemmaksi syömisen
suhteen, kun hän ei näe, miltä ruoka näyt
tää, Sonninen jatkaa.

TEKSTI Mari Laine

Tunnista nälkä ja kylläisyys

U

nohda dieetit, kituuttaminen ja kiellot.
Korosta sen sijaan ruokailoa, mielihy
vää ja joustavaa syömistä. Näin kehottaa
laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna-
Mari Sonninen.
Sonninen puhuu mieluummin terveyttä
edistävästä ruokavaliosta kuin terveellises
tä ruokavaliosta. Hän haluaa lisätä etenkin
ruoasta nauttimista. Se tarkoittaa sitä, että
elämään kuuluvat myös herkutteluhetket
eikä esimerkiksi juuston tarvitse aina olla
vähärasvaisinta mahdollista.
– Ei ole olemassa terveellistä ja epäter
veellistä ruokaa, vaan kaikkia ruokia saa
syödä. Se, kuinka usein ja kuinka paljon
niitä syödään, tekee kokonaisuudesta rat
kaisevan, Sonninen sanoo.
Sonninen korostaa mielihyvän merkitys
tä erityisesti näkövammaisten ihmisten
ravitsemuksessa.
– Kun näköaistia ei ole käytettävissä tai
se on heikko, ruoasta ei saa mielihyvää nä
köaistin kautta, mikä on todella merkittävä
asia. Voi olla, että ruoka ei maistu samalla
tavalla, Sonninen sanoo.
– Myös ruokavalion joustavuus voi vä
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Ruoasta nauttiminen ei tarkoita sitä, että
syömisen heittäisi ihan lekkeriksi. Son
nisen mielestä ruokailoa on kuitenkin
tärkeää korostaa, koska syömiseen liittyy
nykypäivänä paljon ahdistusta ja paineita.
Tasapainoisen ruokavalion peruspilarina
on säännöllinen ateriarytmi. Useimmille
sopiva määrä on 4–5 ateriaa päivässä.
Ateriarytmin avulla energiaa saa tasai
sesti pitkin päivää eivätkä nälkä ja annos
koot kasva liian suureksi. Myös verensokeri
pysyy tasaisempana.
– Ateriarytmi on keskeisin asia siinä,
että oppii tunnistamaan nälän ja kylläisyy
den tunnetta paremmin. Aikuiset osaavat
kuulostella niitä valitettavan huonosti, Son
ninen sanoo.
Perinteinen lautasmalli on hyvä apuväli
ne syömiseen.
Lautasmallissa puolet lautasesta täyte
tään kasviksilla, kuten salaatilla tai läm
pimillä kasviksilla. Hiilihydraatin, kuten
perunan, riisin tai pastan osuus on noin
neljännes lautasesta – samoin kuin pro
teiinin, joita ovat esimerkiksi kala, liha tai
kasvisproteiini.
Ruokajuomana kulautetaan rasvatonta

K UVA: ELEN ADESIGN / SHUT TERSTOC K .COM

maitoa, piimää tai vettä. Aterian ohessa
voi olla täysjyväleipää, jonka päällä on kas
virasvalevitettä. Jälkiruokana voi nauttia
marjoja tai hedelmiä.

FAKTA
Terveyttä edistävä ruokapolku

Muutos lähtee lautasen ulkopuolelta
Ravitsemuksella on iso merkitys sairauk
sien ehkäisyssä ja hoidossa. Näkövam
maisilla esimerkiksi ylipaino ja kohonnut
verenpaine ovat yleisempiä kuin muilla.
Jos painoa haluaa pudottaa terveydelli
sistä syistä, muutos lähtee lautasen ulko
puolelta. Sonnisen mukaan on nimittäin
tärkeää, että ihmisellä on riittävästi voima
varoja ruokavalion muuttamiseen.
– Liikkeelle lähdetään pienillä muutok
silla. Voi esimerkiksi opetella uusia tapoja
ateriarytmin suhteen, ja monesti seuraava
askel on kasvisten, marjojen ja hedelmien
käytön lisääminen, Sonninen sanoo.
Hanna-Mari Sonninen on toiminut asiantuntijana Paralympiakomitean Parempaan
kuntoon -oppaissa, joista yksi on suunnattu näkövammaisille.

1. Nauti ruoasta
• Nauti ruoasta kaikilla aisteilla.
Tunnustele, tuoksuttele, makus
tele. Kun keskitymme syömiseen
ja saamme ruoasta mielihyvää, se
tukee myös kylläisyyden tunnetta
ja painonhallintaa.
2. Kokeile rohkeasti uusia makuja
• Jos uudet ruoka-aineet tuntuvat
pelottavilta, sekoita niitä tuttui
hin makuihin tai tarjoa niiden
rinnalla. Joustavuus on tärkeää,
jotta ruokavalio ei supistuisi vain
tiettyihin ruoka-aineisiin ja ruoas
ta saisi uusia kokemuksia.
3. Turvaudu ammattilaiseen
• Hakeudu laillistetun ravitsemus
terapeutin vastaanotolle, jos jokin
omassa ravitsemuksessa huoles
tuttaa. Yksin ei tarvitse yrittää, jos
omat keinot eivät riitä.

2/2022
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Maria Loikkasen
kolumneissa kuuluu
maaseudun ääni
TEKSTI Marika Mäkinen KUVA Jussi Silvennoinen

M

aria Loikkanen muutti synnyinpaik
kakunnaltaan Savonlinnasta Enon
koskelle 15 vuotta sitten. Sitä ennen hän
opiskeli Tampereen yliopistossa yleistä
kirjallisuustiedettä. Työuransa Loikkanen
on tehnyt kirjallisuuskriitikkona ja toimitta
jana.
– Ja sekalaista viestintää olen tehnyt
freelance-pohjalta.
Hiljalleen salassa muhinut glaukooma
muuttui äkillisesti rajuksi ja muutti Maria
Loikkasen elämän kertarysäyksellä neljä
vuotta sitten. Hän menetti ajokorttinsa ja
mahdollisuuden liikkua itsenäisesti muu
tamissa päivissä. Myös avustajantarve
oli vaikea pala niellä, vaikka nykyään hän
kokee avustajat hyvinä yhteistyökumppa
neina.
Elämän opettelu uudelleen vamman
kanssa on ollut Maria Loikkaselle työlästä,
mutta nyttemmin se jo palkitseekin. Hän
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on oppinut terveellä tavalla ottamaan apua
vastaan, kunnioittamaan rajojaan, ja tarvit
taessa myös joustamaan monissa asioissa.
– Sitten ajauduin mukaan yhteiseen
tekemiseen, ja sitä kautta kuntavaalieh
dokkaaksi. Nyt, kolme ja puoli vuotta sai
rastumisesta, olen vihdoin saanut vähän
levättyä, palauduttua ja kerättyä voimia,
jotta jaksan ja pystyn paneutumaan uusiin
asioihin.
Kuntapolitiikkaan lähteminen on ollut
Maria Loikkasesta avartavaa. Välillä häntä
surettaa, että poliittinen päätöksenteko
näyttää usein pohjautuvan enemmän jon
kun henkilön jääräpäiseen oikeassa olemi
sen tarpeeseen, kuin asiaosaamiseen tai
yhteisen hyvän ajattelemiseen.
Tärkeintä Maria Loikkaselle ovat koti,
läheiset ja kotiseutu. Maalla elämisen
hyvät puolet Loikkanen näkee selkeäs
ti, koska on asunut myös kaupungeissa.

Maria Loikkanen aloittaa Airuen kolumnistina.

Hän arvostaa pienuutta, joka tuo samalla
turvaa ja hän tietää saavansa apua aina,
jos vain pyytää. Kolikon kääntöpuolella on
ahdasmielisyys, jota pienillä paikkakunnilla
välillä ilmenee.
Maria Loikkasen sydäntä lämmittävät
puutarhanhoito, taimien kasvatus ja luon
nossa liikkuminen.
– Pöllön, todennäköisesti viirupöllön,
hiljainen huhuilu öisessä keväisessä met
sässä on aivan huikea juttu!

Elämän opettelu
uudelleen vamman
kanssa on ollut Maria
Loikkaselle työlästä,
mutta nyttemmin se jo
palkitseekin.
2/2022
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TÄ ÄLL Ä ENONKOSKI
TEKSTI Maria Loikkanen

Päätöksenteon opiskelua

K

uherruskuukaudet ovat ohitse kunnallisessa
luottamustoimessani ja päätöksenteon opiskelu
on noussut osaksi arkea. Uutta asiaa on pal
jon. Kunta on tarjonnut yleistason perehdytystä,
myös ulkopuolelta ostettua koulutusta, mutta yksityis
kohtien oppiminen on vielä asia erikseen.
Jokainen valtuutettu hoitaa pestinsä tavallaan, mutta
jos haluaa asioihin vaikuttaa, pitää perehtyä. Itselläni on
kirjallisuudentutkijan ja toimittajan tausta, ja sieltä saa
dut opit ovat tärkein työkaluni myös luottamustoimessa.
Olen tottunut etsimään tietoa ja selvittämään asioita.
Itse en edes ajatellut, että näkövamma olisi este, kun
lähdin kuntavaaleissa ehdolle. Ensimmäinen joka asian
paukautti, oli Ylen toimittaja, joka haastatteli minua val
tuustokauden käynnistyessä. Havahduin, että ehkä moni
todella miettii asiaa. Vastaus toimittajan kysymykseen
oli selvä: näkövamma ei ole este luottamustoimelle.
Haasteita se kyllä tuottaa, mutta on niitä näkevilläkin.
Tällä hetkellä itselleni juuri päätöksentekoprosessien
ymmärtäminen on suurin haaste, eivätkä siihenkään liity
näkemisen ongelmat millään lailla. Yksilön ominaisuu
det, kuten halu ja tahto ottaa asioista selvää, ja tarvit
taessa kysyä myös apua, ratkaisevat.
Muut haltuun otettavat asiat liittyvät yhteisön vakiintu
neisiin käytäntöihin. Pitkään luottamustoimessa olleille
kunnantalon henkilöstö on tuttua, samoin monet toimin
tatavat ja -mallit. Olen myös miettinyt, miten nostaisin
näitä asioita esille saavutettavuuden näkökulmasta.
Jos jokin on este, niin ympäristön asenteet. Paksua
nahkaa tarvitaan. Tästä huolimatta työ palkitsee. Siihen,
miten esimerkiksi vammaispalvelut kunkin kotikunnas
sa pelaavat, voi parhaiten vaikuttaa olemalla itse siellä,
missä päätökset tehdään.
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Maria Loikkanen
on enonkoskelainen
kuntapoliitikko ja
paluumuuttaja.

”Jos jokin
on este, niin
ympäristön
asenteet.
Paksua nahkaa
tarvitaan.”

Tunnetko jo Omaveron tukitunnuksen?
TEKSTI Virpi Jylhä

O

mavero.fi-palvelussa on pari vuotta
ollut käytössä niin sanottu tukitunnus,
jonka avulla asiakaspalvelu näkee tapahtu
masi ja pystyy auttamaan asiointiasi etä
yhteydellä.
Omaveron tukitunnuspalvelu ei ole juu
rikaan ollut esillä, joten se on siksi jäänyt
monelta huomaamatta. Tukitunnus voi kui
tenkin olla iso apu Omaveron käytössä.

Mikä on tukitunnus?
Tukitunnus on Omaveron asiakastuen ”työ
kalu”, jonka avulla pystyt jakamaan näyttö
si sisällön asiakaspalvelulle.
Tukitunnus on numerosarja, jonka saat
Omavero-sivulta sisäänkirjautumisen jäl
keen ja jonka annat asiakaspalvelulle joko
puhelimessa tai vaikka chat-palvelussa.
Tukitunnus ei ole pysyvä, asiakaskohtainen
tunnusluku, vaan vaihtuu joka kerta, kun
kirjaudut Omaveroon. Yhden kirjautumisen
aikana tunnus pysyy samana ja sen pystyy
katsomaan uudelleen.
Kun apua tarvitessasi otat yhteyttä Oma
veron asiakaspalveluun, voit hakea tuki
tunnuksen ja antaa sen asiakaspalvelulle.
Tunnus haetaan Apua asiointiin -valikosta.
Numerosarjan saatuaan asiakaspalvelu
näkee, mitä olet siihen mennessä tehnyt ja
pystyy ohjaamaan sinua palvelun käytössä.
Asiakaspalvelu ei tukitunnuksen avulla
pysty toimimaan puolestasi, sillä laitteen
hallinta jää tietoturvasyistä asiakkaalle.
Sinä siis selaat palvelua ja kirjoitat teks
tiä, mutta asiakaspalvelu näkee koko ajan
tilanteen ja pystyy neuvomaan, mitä sinun

TOIMI NÄIN
Kun tarvitset tukitunnusta
1. Kirjaudu Omaveroon.
2. Etsi Omaveron etusivulta kohta
”Apua asiointiin” ja valitse se.
3. Valitse avautuvasta valikosta kohta
”Tukitunnus”.
4. Näytölle tulee ikkuna, jossa ky
sytään vahvistus sille, että haluat
katsoa tukitunnuksen. Vahvista.
5. Seuraavaksi näytölle tulee tukitun
nuksen sisältävä ikkuna. Jos haluat
kopioida numerosarjan tai lukea
sen merkki merkiltä, selaa ikkunan
tekstiä nuoli-vasen-painikkeella
taaksepäin. Tunnuksen pystyy kopi
oimaan leikepöydälle, josta sen voi
liittää vaikka chat- tai sähköposti
viestiin.

pitää tehdä seuraavaksi.
Tukitunnus lakkaa toimimasta, kun kir
jaudut ulos Omaverosta. Apua uudelleen
tarvitessasi sinun on katsottava uusi tuki
tunnus.

Löytyykö tukitunnus ruudunluvulla?

T

ukitunnuksen katsominen sujuu
apuvälineohjelmilla parista saavu
tettavuusongelmasta huolimatta. Saavu
tettavuusongelmat on raportoitu yhdysval
talaiselle ohjelmistotoimittajalle, joka on
luvannut, että havaitut ongelmat korjataan.

2/2022
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HENKILÖKOHTAISTA

Nuori näkövammainen
etsii kumppania
Hei, olen 21 v. nuori nainen
Nurmijärveltä, mulla on put
kinäkövamma. Etsin kump
pania. Iällä, välimatkalla ja
sukupuolella ei niin väliä.
Muhun voi olla yhteydessä
puh. nro 045 274 5221.

KOKOUKSET

Tampereen seudun
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
la 23.4.2022 klo 12.00 Lomaja kurssikeskus Koivupuis
tossa (Petäjäntie 137, Ylöjär
vi). Kokouksessa käsitellään:
vuoden 2021 vuosikertomus,
päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuu
vapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivel
vollisille, sääntömuutosesi
tys yhdistyksen sääntöihin,
yhdistyksen äänestys- ja
vaalijärjestys sekä ne muut
asiat, jotka hallitus on tuonut
kokouksen käsiteltäväksi tai
jäsen sääntöjen määräämäs
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sä järjestyksessä esittänyt.
Kokousmateriaalin voi tilata:
soile.harju@tsnv.fi tai 050
520 5075. Ennen kokousta
ruokailu alk. klo 11.
Jäsenten kokousmatkat
korvataan yhteiskuljetuksina
edullisinta matkustustapaa
käyttäen. Yhteiskuljetus:
Hämeenlinnan Wetterhoff klo
8.40, Parolantie 22 klo 8.45,
Iittala pikavuoropysäkki klo
9.00, Toijalan ABC-huol
toasema klo 9.15, Valkea
kosken linja-autoasema
klo 9.40, Ideapark mt 130
(Lempäälä) pikavuoropysäkil
lä noin klo 10.00 ja Tampe
reen Vanha kirkko klo 10.20.
Paluukuljetus samaa reittiä.
Tervetuloa! Hallitus
Valtakirjaäänestys kevätko
kouksessa: Varsinainen jäsen
saa käyttää äänioikeuttaan
kevätkokouksessa asiamie
hen välityksellä. Asiamie
hen on oltava yhdistyksen
varsinainen jäsen ja hänen
on esitettävä päivätty valta
kirja. Valtuutus koskee tätä
kokousta eikä valtakirjaa voi
siirtää. Asiamiehellä voi olla
vain yksi valtakirja.
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Etelä-Savon
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
la 23.4. klo 11.30 alkaen ra
vintola Vaiha Savossa, Jääkä
rinkatu 14, Mikkeli. Kokouk
sessa käsitellään sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät
asiat. Tervetuloa! Hallitus

Pohjanmaan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
ke 27.4.2022 klo 12.00
Seinäjoella Hotelli-ravintola
Almassa (Ruukintie 4, rauta
tieaseman vieressä). Kokouk
sessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat. Kokouksen
jälkeen kahvitarjoilu, jota
varten ilmoittautumiset 13.4.
mennessä: 045 612 5122
tai jasenasiat@
pohjanmaannakovammaiset.
fi. Muista mainita erityisruo
kavalio. Tervetuloa! Hallitus

Etelä-Kymen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
to 21.4.2022 klo 14.00 toi
mintakeskuksella, os. Ky
menlaaksonkatu 10, Kotka.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kah
vitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

Pohjois-Karjalan
Näkövammaiset ry:n
kevätkokous
pe 29.4.2022 klo 11.00
toimintakeskuksella. Osoite
Kauppakatu 17 B 22, 80100
Joensuu. Kokouksessa kä
sitellään sääntöjen kevätko
koukselle määräämät asiat
sekä uusien yhdistysrekis
teriin merkittyjen sääntöjen
toinen käsittely. Ilmoittautu
minen 25.4. mennessä toi
mistolle numeroon 050 350
6050. Tervetuloa! Hallitus

Näkövammaiset
Käsityöntekijät ry:n
vuosikokous

sä palvelu- ja toimintakeskus
Iiriksen kokoustila Einarissa.
Etäosallistumismahdolli
suus. Ilmoittautumiset 19.4.
mennessä toimistolle p.
044 534 0042 tai
nakovammaiset@
kasityontekijat.fi
Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksessa valitaan yh
distyksen puheenjohtaja
kahdeksi vuosikokousten
väliseksi toimintavuodeksi
ja 3 hallituksen varsinaista
jäsentä kahdeksi toiminta
vuodeksi sekä 1 varajäsen
vuosikokousten väliseksi
toimintavuodeksi.
Yhdistyksen sääntöjen
mukaan on mahdollisuus
käyttää asiamiestä vuosiko
kouksessa. Varsinainen jäsen
saa käyttää äänioikeuttaan
yhdistyksen kokouksessa
asiamiehen välityksellä. Asia
miehen on oltava yhdistyksen
varsinainen jäsen ja hänen
on esitettävä päivätty valta
kirja. Valtuutus koskee yhtä
kokousta eikä valtakirjaa voi
siirtää. Asiamiehellä voi olla
vain yksi valtakirja.
Tervetuloa Hallitus

hybridikokouksena la
7.5.2022 klo 12.00 Helsingis
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Keski-Suomen
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
la 11.6.2022 klo 12.30 alk.
Herkkuravintola Takkatupa,
Rupontie 1, 44800 Pihtipu
das. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen ke
vätkokoukselle määräämät
asiat. Tarkemmat tiedot ää
nilehti Sentterissä ja kokous
kutsussa. Tervetuloa! Hallitus

Fysioterapia-alan
Näkövammaiset ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous
pe 22.4.2022 klo 17.00 alk.
Iiris-keskuksen kokoustila
Mathildassa, Marjaniementie
74, Helsinki. Tilaisuuteen on
mahdollista osallistua myös
Teams-etäyhteydellä. Koko
uskahvit ja ilmoittautuminen
alkavat klo 16.30.
Kokouksessa käsitellään
vuoden 2021 toimintaker
tomus ja tilinpäätös, muut
sääntöjen määräämät asiat
ja mahdolliset jäsenaloitteet.
Kokousmateriaalin tilauk
set 8.4. mennessä p. 0400
339 021 tai toimisto@fanry.fi.
Tervetuloa! Hallitus
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KURSSIT – LEIRIT

Ekopäre-, rottinkija makrameekurssi
Lepolassa
Päijät-Hämeen Näkövam
maiset järjestää ekopäre-,
rottinki- ja makramee kurssin
4.–8.7.2022 (ma–pe) Lomaja kurssikeskus Lepolassa,
Sipurantie 32, Lahti. Kurssi
alkaa ma klo 12 lounaalla ja
loppuu pe klo 12 lounaaseen.
Ti ja ke mahdollisuus ope
tella makrameetöiden tekoa.
Ke-iltana sauna lämpiää ja
löylyjen jälkeen pääset vil
voittelemaan Alasenjärveen.
Ohjaajina toimivat koulutuk
sen saaneet Ari Korhonen
(rottinki), Heikki Kinnunen
(ekopäre) ja Laila Ranta
nen-Timonen (makramee)
sekä apurina Aimo Hänninen.
Sitovat ilmoittautumiset viim.
ti 15.6. Ari Korhoselle p. 040
861 6519. Ilmoita samalla,
mitä haluaisit tehdä, niin
saamme hankittua tarvitta
vat materiaalit. Materiaa
likustannukset maksetaan
paikan päällä ohjaajille.
Korit valmistuvat parhaiten
omilla tutuilla ja turvallisilla
työkaluilla, joten otathan ne
mukaasi. Ohjaajilla on myös
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työvälineitä lainattavaksi.
Osallistumismaksu yhdis
tyksen varsinaisilta jäseniltä
30 € / hlö ja muilta 60 €
/ hlö. Maksusta lähetetään
erillinen lasku, eräpäivä
27.6. Osallistuja varaa itse
majoituksen ja ruokailut p.
045 107 2828. Täysihoito
vuorokauden hinta 75 € / hlö
/ vrk. Ilmoita myös mahdol
liset allergiat ja erityisruoka
valiot. PHN ry:n varsinaisten
jäsenten on mahdollista
hakea kurssille sponssitu
kea. Lisätietoja Arilta p. 040
8616 519 tai toimistolta p.
044 705 4060. Tervetuloa
aurinkoiselle Alasenjärven
rannalle punomaan koreja ja
solmeilemaan kauniita lanka
töitä!

Liikunnallinen leiri
Nastolassa elokuussa
Päijät-Hämeen Näkövammai
set ry järjestää liikunnallisen
leirin Liikuntakeskus Pajulah
dessa 15.–19.8.2022 (ma-pe),
Pajulahdentie 167, 15560
Nastola / www.pajulahti.
com. Leiri alkaa 15.8. klo 10
auditoriossa, jonka jälkeen
lounas. Leiri päättyy 19.8.
lounaaseen klo 11.
Hinta 280 €/hlö sis. ma

2/2022

joitus hotelli Kalliopajussa
2 hlö/huone (yhden hengen
huoneesta lisäveloitus 30 €/
vrk), aamiainen, lounas, päi
vällinen ja iltapalapuffetti.
Huoneiden varustelu: wc,
suihku, tv, jääkaappi, mikro,
kahvinkeitin, vedenkeitin,
kahviastiasto. Lisätietoa ho
tellista: pajulahti.com/
hotellimajoitus.
Huom! Lemmikkimaksu
on 20 €/ensimmäinen vrk ja
lisävuorokaudet 10 €/vrk.
Mahdollisuus tutustua mm.
seuraaviin ohjattuihin ryh
mäliikuntamuotoihin: melon
ta, vesijumppa, laavuretki,
onginta, taukojumppa, tanssi,
faskiajumppa, kehoa huol
tava liikunta, liikunnalliset
ryhmätyöt. Vaihtoehdot ovat
alustavia. Ohjelma vahvis
tuu myöhemmin. Käytössä
omat rantasaunat miehille ja
naisille. Tiedustelut Pajulahti
p. 03 885 511 tai PHN ry:n
toimisto p. 044 705 4060
tai toimisto@phn.fi. Sitovat
ilmoittautumiset toimistol
le 6.7. mennessä. Maksusta
lähetetään erillinen lasku,
eräpäivä 29.7. Majoitukset
varataan itse p. 044 775
5205 tai 044 775 5230.
Muista mainita mahdollisista
erityisruokavalioista, lemmi

kin tai opaskoiran mukaan
tulosta sekä siitä, että varaat
majoitusta PHN ry:n liikunta
lomalle 15.–19.8.2022.
Lähde mukaan nauttimaan
uusista elämyksistä!

Etserissä selviytyjät
22 -kesäleiri
Nuorten perinteinen kesäleiri
Honkiniemen leirikeskukses
sa Ähtärissä 26.–31.7. Leirin
selviytymispakkauksesta löy
dät perinteisiä suosikkejasi,
kuten viimeisen illan diskon,
leiriolympilaiset, saunat ja
uinnit. Etseriläisyys tuo oman
lisänsä selviytymisbingon,
suppailun, kirkkovenesoudun,
frisbeegolfin, voimabiisin,
kalastuksen, meditaatiokä
velyn ja paikan pakopelin
muodossa. Hurmoshenki on
taattu. Tutustumme myös
Ähtärin alueen retkikohtei
siin. Valitse ilmoittautumislo
maketta täyttäessäsi retkesi
päämäärä: kyläkauppa Keski
nen tai Ähtärin eläintarha.
Leiri on 12–30-vuotiaille
sokeille ja heikkonäköisille
nuorille. Herätysjuhlien hinta
199 e sis. ohjelma, majoitus,
ruokailut ja matkat. Ilmoittu
du 5.6. mennessä ilmoittau
tumislomakkeella: www.nkl.fi/

fi/nuoret
Etseriläisyyden opinkap
paleista kertoo mielellään
nuorisotoimen suunnittelija
Teemu Ruohonen p. 050 596
5022 tai teemu.ruohonen@
nkl.fi

MATKAT

Sail Training
elämyspurjehdus
Turun saaristossa
8.7.–10.7.2022
Suomen
Purjelaivasäätiön
S/Y Vahinella

mennessä: paivi.helminen@
dnainternet.net ja p. 0500
534 332. Ilmoittautuessasi
kerro nimesi, yhteystietosi ja
lyhyt kuvaus vammastasi.
Purjehduksen järjestää
Suomen Purjehdus ja Venei
lyn vammaispurjehdusjaos
yhteistyössä Suomen Purje
laivasäätiön kanssa ja toteut
tajina ryhmä näkövammais
purjehtijoita.

MYYDÄ ÄN
– OSTETA AN

Retken aikana opetellaan
yhdessä tekemällä purjeh
duksen ja merenkulun perus
teita. Aluksella sinua vas
tassa on vapaaehtoisvoimin
toimiva runkomiehistö, johon
kuuluu kapteeni ja perämies
ja heidän lisäkseen retkeen
osallistuu 3 yleisavustajaa.
Retki kustantaa 250 €.
Hinta sisältää täyden ylläpi
don, mutta edellyttää kaikilta
mukana olijoilta osallistu
mista purjehduksen lisäksi
yhteisiin toimiin kuten ruu
anlaittoon ja siivoukseen.
Lisätietoja saat Päivil
tä. Ilmoittautumiset 30.4.
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Myydään Magnilink
Vision TTS 18,5”
suurennuslaite
Hinta 1500 €. Käyttöön
otettu 2015. Sisältää teks
tistä puheeksi -toiminnon.
Maksanut uutena 5500 e.
Koekäyttömahdollisuus. ko.
laitteen käyttövideoklipin
tilaus puhelimitse. Äänenvoi
makkuutta ja lukunopeutta
voidaan säätää. Soita ja kysy
lisää: 0400 328 629.

Myydään tandempyörä
21-vaihteinen rallipunainen
Bianchi-tandempyörä myytä
vänä! Täysin huollettu 2021
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ILMOITUKSET

keväällä, vähän ajettu. Hinta
395 e. Sijaitsee Vantaalla.
Yhteystiedot: Jani Kallunki, p.
0400 762024

vissa Tampereella. Tieduste
lut: 050 305 4105 tai timo.
toijala@gmail.com

lutulkatut ohjelmat näet kuu
kauden ajalta osoitteesta yle.
fi/ohjelmaopas/kuvailut.htm

SEKAL AISTA

Myydään
harjansidontakone
Mukaan tulee kaikki harjan
tekoon tarvittavat välineet
sekä sidontamateriaaleja
(puita, jouhia, lankoja, ym.)
Ari Vuori, Rauma, p. 0400
921 231

Myydään Acrobat HD
24 -suurennuslaite
Myydään erinomaisessa kun
nossa oleva, vähän käytetty
Acrobat HD 24 -suurennus
laite 1/3 hinnalla. Korkealaa
tuinen ja monipuolinen, suu
rennos 2-81 x. Tarkka kuvaus
laitteesta osoitteessa www.
tori.fi/vi/94580543.html
Tiedustelut: 0400 973064 /
Markku Uimonen

Myydään BlindShell
Lite -puhelin
Myydään käyttämätön Blind
Shell Lite -puhelin hintaan
192 e. Puhelin on noudetta
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Ylen kuvailutulkatut
ohjelmat
Kuvailutulkatuissa kevään
ja kesän ohjelmissa on niin
huumoria kuin draamaa, do
kumentteja unohtamatta.
Dokumenttielokuva Aal
to, Areenassa. Transport
-draamasarja (8 osaa) Yle
TV1 27.3. alkaen ja Areenas
sa. Dokumentti Punkkiso
ta, Areenassa. Dokumentti
Invisible Demons – Tuhon
merkit, Areenassa. Elokuva:
Helene, Areenassa. Eloku
va: Mehiläiskesä Yle Teema
21.5., Areena 20.5. Doku
mentti: Kultainen maa TV1
7.6., Areena 6.6. Elokuva:
Lauri Mäntyvaaran tuuheet
ripset Yle TV2 22.6., Areena
22.6. Elokuva: Diva of Finland
Yle TV2 29.6., Areena 29.6.
Ohjelmat ovat katsottavis
sa Areenassa: areena.yle.fi/
tv/ohjelmat/30-1530.
Esitysaikoihin saattaa tulla
vielä muutoksia, Ylen kuvai
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Aineiston aikataulu
2022
(numero, ilmestymis
päivä, aineiston
jättöpäivä)
nro 3: 15.6., 20.5.
nro 4: 2.9., 10.8.
nro 5: 17.10., 22.9.
nro 6: 14.12., 18.11.
Ilmoituksen voi jättää
verkkolomakkeella:
airutlehti.fi/ilmoitukset
tai s-postitse: airut@
nkl.fi. Ilmoitukset
julkaistaan kaikissa
Airuen versioissa.
Toimituksella on oi
keus muokata lehden
aineistoja ja julkaista
niitä myös verkkoleh
dessä.
Lehdessä ei julkais
ta voimakkaasti poliit
tisia tai uskonnollisia
kirjoituksia.

Ratkaisut
erityisen
hyvään
arkeen

Tervetuloa
Näkövammaisten
liiton osastolle
6a48!
KE 11.5.
Helena Skogström

KE 11.5.
Mitro Kivinen

TO 12.5.
Jari Mönkkönen

Apuvälinemessut ja Liikuntamaa esittelevät
ratkaisut erityisen hyvään arkeen alan
ammattilaisille sekä apuvälineiden käyttäjille.

PE 13.5.
Eero Herranen

Järjestäjät:

Yhteistyössä:

Tutustu ohjelmaan netissä ja tule mukaan!
Messut avoinna 11.-13.5.
Ke 9-17 ammattilaispäivä
To 9-18 ja Pe 9-16
Helsingin Messukeskus
Ammattilaiset rekisteröitymällä netissä
Yleisöliput 10€ (ovelta 12€)
Näkövammaiskortilla veloituksetta
#apuväline2022 #apuvälinemessut

apuvaline.info

& Liikuntamaa
11.-13.5.2022 Helsingin Messukeskus

Aktiivisesti kohti kesää!
Päivitä kepit kesäkuntoon!
Ambutechin taitettavista kepeistä saatavana keppejä
mustalla, pinkillä tai vihreällä kädensijalla!
Pinkistä ja vihreästä kepistä saatavana pituudet 87 – 127 cm.
Hinta: 62 €
Olethan jo tutustunut uusiin Svarovskyn keppeihin?

Huomioliivit

näkövammaiselle
ja oppaalle
Uutta Aviriksen
valikoimissa!
Koot: S–XXL
Hinta: 32 €

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

