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PÄ ÄKIRJOITUS
TEKSTI Marika Mäkinen, päätoimittaja

Kuunneltavaa kesäksi

P

ysähdyn polun laitaan kuuntelemaan ja suljen
silmäni. Tuulen huminaa, linnun laulua, veden
solinaa, nakutuksia, rasahduksia, hentoa
vihellystä. Alkukesän metsä soi. Juhannuksen
jälkeen linnut vähitellen hiljenevät, mutta kesäinen
luonto tarjoaa rutkasti herkullisia äänielämyksiä.
Uima- ja veneilykausi tuo äänimattoon kiljahduksia,
polskahduksia, narinaa, airojen loisketta, moottorin
prutkutusta ja aaltojen ryskettä rantakallioon.
Toreilla lokit kirkuvat, myyjät huutelevat ja ääni
maisemasta erottuu useita eri kieliä.
Äänet herättävät muistoja. Ne liittyvät usein tärkei
siin hetkiin, mutta myös tavalliseen arkeen ja aska
reihin. Käen kukunta järven toiselta puolen, lasten
kiljahdukset uimarannalla tai takkapuiden poksahtelu
talvisena pakkasiltana.
Pelottavan kokemuksen äänimaisema ei varmasti
unohdu koskaan. Vihellys, kun raketti osuu rakennuk
seen, saapuvan ambulanssin ujellus öisessä kaupun
gissa, päänsisäinen kohina ennen tajunnan menetys
tä, jarrujen kirskunta, kun matka pysähtyy äkillisesti.
Äänellä voi välittää myös vahvan viestin. Tässä
lehdessä tarjoamme lukijoille vertaistuellisen
Seitsemän supervoimaa -podcast-sarjan ensimmäi
sen osan, jonka aiheena on resilienssi eli henkinen
palautumiskyky vastoinkäymisissä. Juttu löytyy tämän
lehden sivulta 14 ja linkki podcastiin sivulta 16.
Seuraavan kerran tapaamme syyskuun alussa.
Toivotan ikimuistoisia äänimaisemia ja lempeän
lämpimiä kesäpäiviä kaikille!

”Kesäinen
luonto tarjoaa
rutkasti
herkullisia
äänielämyksiä.”

KIIKARISSA
K UVA: LIISA L ÄHTEEN M ÄK I

Sanakartta auttaa suunnistamaan
uudessa ympäristössä.

Sanakarttoja verkossa
Näkövammaisten liitto ja Förbundet
Finlands Svenska Synskadade (FSS) ovat
avanneet Sanakarttapankin. Pankki löytyy
osoitteesta sanakartat.fi ja verbalakartor.fi
Sanakartta on reitin, tilan tai ympäris
tön sanallinen kuvaus, joka toimii näkö
vammaisen ihmisen liikkumisen tukena
erityisesti silloin, kun ympäristö ei ole
entuudestaan tuttu. Sanakartta on helppo
kuunnella esimerkiksi omasta puhelimesta.
Sanakartta on hyvä lisä palveluntarjoajan
verkkosivujen yhteystietoihin ja kevyesti
toteutettavissa. Sen avulla palvelun esteet
tömyys ja saavutettavuus paranee.
Pankkiin voi ladata sanakarttoja eri
puolelta Suomea. Myös näkövammaisten
alueyhdistyksiä innostetaan laatimaan
sanakarttoja. Sanakarttapankki rakentuu ja
täydentyy Wikipedia-tyyliin niin, että sisäl

4   NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT

3/2022

Sanakarttapankki
rakentuu ja täydentyy
Wikipedia-tyyliin.
töä voi tuottaa ja muokata kuka tahansa.
Sanakarttapankkiin voi lisätä suomen
kielisten sanakarttojen lisäksi ruotsinkieli
siä sanakarttoja.
Sanakarttapankin avaaminen on yksi
Näkövammaisten liiton ja FSS:n yhteisistä
Sano se sanoin -teemavuoden toimista,
joilla kiinnitetään huomiota sanallistami
sen ja kuvailun merkitykseen näkövammai
sille ihmisille.
Ohjeita sanakartan tekemiseen löytyy
osoitteesta www.sanakartat.fi.

KIIKARISSA

Näkökulma

Mennään museoon!
Tiesitkö, että Suomessa on ainakin 23
museota, joissa esineisiin voi tutustua
katsomisen lisäksi koskettelemalla?
Esimerkiksi Heureka, Sibelius-museo ja
Muumimuseo ovat sellaisia.
Kosketeltavia esineitä tarjoavat museot
löytää Museot.fi-sivuston museohaun avul
la. Samalta sivustolta löytyy monipuolisesti
tietoa Suomen museoista ja museotärpit
kesälle.
Yksi tapa saada museovierailusta enem
män irti on osallistua oppaan vetämälle
museokierrokselle, joita järjestetään lähes
kaikissa museoissa. Aikatauluja kierroksil
le voi kysyä suoraan museon asiakaspalve
luista.

Näkökulma-puhelimen
numero on muuttunut
Näkökulma-puhelimen numero on muuttu
nut. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijamme
vastaavat jatkossa Näkökulma-puhelimeen
numerossa 09 3960 5050 arkisin klo
10–14.
Näkökulma-puhelin tarjoaa neuvontaa,
ohjausta ja rohkaisua näkövammaisten
ihmisten sosiaaliturvaan ja palveluihin liit
tyvissä asioissa.
Oikeuksienvalvonnan asiantuntijoihin
voi olla yhteydessä entiseen tapaan myös
suoraan Näkökulma-puhelimen neuvonnan
lisäksi.

Facebookissa
kilisteltiin Karille
”Puheenjohtajamme Kari Vähänen
täytti alkuvuodesta pyöreitä, ja tänään
kilistelimme Karille hallituksen
kokouksen päätteeksi. Puheen piti
varapuheenjohtajamme Eija-Liisa
Markkula. Onnea vielä, Kari!”
Lue lisää:
www.facebook.com/
NakovammaistenLiitto
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KIIKARISSA
K UVA: N IIN A VIRTAN EN .

36 %
KUVA: VITALII PETREN KO /
SHUT TERSTOCK.COM

näkövammaisista on
menettänyt näkönsä yli
65-vuotiaina.

Petri Poikolainen.

Sokea mies sai Jusseja

Opas aivojen
virkistämiseksi
Opas ryhmänohjaajalle – aivoterveys
aiheisia materiaaleja näkövammaisten
kerhotoimintaan on työväline ja ideapankki
näkövammaiskerhojen ohjaajille.
Opas sopii erityisesti iäkkäille, mutta
materiaaleja voi hyödyntää muussakin
ryhmätoiminnassa.
Opas on tehty Kiikarissa aivoterveys
-hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena
oli jakaa tietoa näkövammaisille ihmisille
aivoterveydestä ja muistin toiminnasta.
Opas löytyy Mikkelin seudun Muisti ry:n
verkkosivuilta Materiaalit-osiosta.
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Sokea mies joka ei halunnut nähdä Tita
nicia -elokuva voitti toukokuussa kaksi
Jussi-palkintoa. MS-taudin seurauksena
sokeutunut näyttelijä Petri Poikolainen
palkittiin viimeisellä miespääosa-Jussilla,
sillä vastedes Jusseja ei jaeta enää erik
seen mies- ja naisnäyttelijöille. Elokuvan
äänisuunnittelusta Jussin saivat Sami
Kiiski ja Heikki Kossi.
Lisäksi elokuvan kuvaaja Sari Aalto
nen, ohjaaja Teemu Nikki ja tuottaja Jani
Pösö saivat Nordisk Film -palkinnon, joka
myönnetään tekijöille, jotka poikkeukselli
sella panoksellaan rikastavat ja edistävät
kotimaista elokuvaa.

VERKON SILMÄSSÄ

• Tutkailemme kahden lentoyhtiön, kotimaisen Finnairin ja
norjalaisen Norwegianin, verkkosivujen saavutettavuutta.

Norwegian

Finnair
Jos yksin sokkona pitäisi ostaa liput
Helsingistä Ouluun, se jäisi tekemättä.
Lähtöpaikan ja määränpään etsiminen on
helppoa, mutta ongelmia tulee lentojen
valinnassa. Valintapainikkeet on toteu
tettu niin, ettei ruudunlukuohjelma näe
niitä lainkaan. Lisäksi ainoa tapa saada
painettua näkymätöntä nappulaa on yrittää
osua siihen hiirellä. Ei helppo homma, jos
käyttää tietokonetta pelkästään näppäin
komennoilla.
Sivustolla on muuten helppo suunnistaa
ja saavutettavuutta on selkeästi mietit
ty, mutta jos ei lipun ostoa saa tehtyä
loppuun, tulee vähän sellainen fiilis kuin
niillä kuuluisilla Putte-Possun nimipäivillä,
jonne minä en päässyt mukaan.

Kun lataan sivun ensimmäistä kertaa,
minulta kysytään, käytänkö mahdollises
ti ruudunlukuohjelmaa tai jotakin muuta
avustavaa teknologiaa. Norwegian tarjoaa
muun muassa ruudunlukuohjelman käyt
täjille erityisen helppokäyttötilan. Help
pokäyttötila otetaan käyttöön aivan sivun
alusta löytyvästä linkistä.
Lennot Helsingistä Ouluun on ostettu
kädenkäänteessä. Eri lipputyypit ja se,
mitä niihin sisältyy, on selkeästi esitetty ja
sivusto toimii kaikin puolin varsin muka
vasti.
Selkeä valikkorakenne ja järkevästi sijoi
tellut otsikot helpottavat suunnistamista.
Olisi ollut mielenkiintoista lukea sivuston
saavutettavuusseloste, mutta sellaista ei
ollut saatavilla.

7

9
3/2022

7  

NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT  

Tuomas Mustikainen.
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Sodasta ja näön
menettämisestä
• Tuomas Mustikainen on turkulainen kirjailija, jolta on tänä
keväänä ilmestynyt esikoisromaani Mutta pimeys näkee
sydämen.

• Kirja kertoo sodasta ja rakkaudesta, ja yhtenä sen juonteena
on myös näön menettäminen.

TEKSTI Marika Mäkinen  KUVAT LIKE Kustannus

M

utta pimeys näkee sydämen
-romaanin päähenkilö on
Tuomas, toimittaja ja sotare
portteri, joka lähtee Gazaan
kirjoittamaan juttusarjaa Israelin ja Pales
tiinan kriisistä. Sodan todistaminen jättää
jäljen Tuomaksen mieleen. Hän kärsii
Suomeen palattuaan posttraumaattisesta
stressireaktiosta ja irtisanoutuu työstään.
Vähitellen hän uppoaa syvemmälle oman
päänsä sisään: kiintopisteet ja suunta ovat
hukassa.
Mutta pimeys näkee sydämen on

Tuomas Mustikaisen esikoisromaani.
Aiemmin häneltä on ilmestynyt kaksi tieto
kirjaa, toinen elämästä palestiinalaisalueil
la ja toinen Topi Sorsakoskesta yhdessä
Antti Arvajan kanssa.

Sodan jäjet
Mustikainen kirjoitti esikoisromaaniaan
monta vuotta. Alkunsa kirjoittaminen sai jo
vuonna 2014, jolloin hän palasi Suomeen
JATKUU

3/2022
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Tuomas Mustikainen ei tehnyt
omien sanojensa mukaan vuoteen
näkövammautumisen jälkeen
oikeastaan mitään.
oltuaan Gazassa Turun Sanomien sotakir
jeenvaihtajana. Mustikaisesta tuntui tuol
loin, että hänellä olisi paljon sanottavaa,
mutta tietokirjaa hän ei halunnut kirjoittaa.
– Halusin päästä lähemmäs omia ajatuk
siani ja päätin siksi kirjoittaa kaunokirjalli
sen teoksen.
Mustikainen tuhosi työn aikana pari
kin versiota. Välillä hän teki opettajan
ja toimittajan töitä ja jatkoi sitten taas
kirjoittamista. Vuonna 2017 kirjoittamiseen
tuli vuoden tauko, sillä Mustikainen menet
ti äkillisesti näkönsä.
Tuomas Mustikainen ei tehnyt omien
sanojensa mukaan vuoteen näkövam
mautumisen jälkeen oikeastaan mitään.
Äänijuttuja kuuntelemalla hänen aivonsa
kuitenkin asettuivat eri asentoon kuin
näkevinä aikoina ja esimerkiksi auditiivi
nen hahmottaminen ja muisti kehittyivät.
Kirjan nimi oli Mustikaisella valmiina jo
ennen näön menettämistä, mutta se sai
uusia merkityksiä, kun niin sitten kävi.
– Kirja kertoo muiden muassa siitä,
millaisia sokeita pisteitä maailmassa on ja
mitä me emme näe. Miten jäämme joihin
kin kertomuksiin jumiin, Tuomas Mustikai
nen sanoo.
Hän kertoo pyrkineensä purkamaan
kirjassaan häpeää, jota sota aiheuttaa
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ihmisille. Hän kuvaa elämän ja ihmisen
haurautta ja sitä, miten keskeneräinen
maailma lopulta on. Keskeinen teema on
vankila, sekä päänsisäinen että maantie
teellinen.
Gazan alue on kymmenen kilometriä
leveä ja neljäkymmentä kilometriä pitkä
kaistale, jota Israel valvoo maalta, merel
tä ja ilmasta. Alueella asuu runsaat kaksi
miljoonaa ihmistä. Monissa yhteyksissä
Gazaa on kuvattu maailman suurimmaksi
vankilaksi, ja sitä se epäilemättä onkin.
Gazan ja Israelin sota muistuttaa omal
la tavallaan myös nykyistä Venäjän ja
Ukrainan välistä sotaa, vaikka erojakin on.
Molemmissa sodissa kuitenkin pommite
taan siviilejä ilmaiskuilla ja käydään infor
maatiosotaa.
– Se, miten eri tavalla nämä kaksi sotaa
nähdään, on mielenkiintoista. Palestiinan
iskuja pidetään terrorismina, ei puolus
tustaistelua. Ukrainan läheisyys vaikuttaa
varmasti erilaiseen lähestymistapaan.

Autofiktiota vai ei
Koska Mustikaisen romaanin päähenkilö
on sotareportteri Tuomas, on pakko kysyä,
onko päähenkilö Tuomas Mustikainen.
– En koe mielekkääksi arvioida, mikä on

Tuomas Mustikainen kuvaa kirjassaan elämän ja ihmisen haurautta.

totta ja mikä ei. Kysymyksessä on kauno
kirjallinen teos. Sanon, että 1–99 prosent
tia päähenkilön hahmosta on totta.
Romaanin Tuomas asuu Turussa, on
toimittaja, lähes pakkomielteisen kiinnos
tunut tutkimusmatkailija Georg August
Wallinista ja menettää näkönsä, kuten
Mustikainen. Kun romaanin Tuomas palaa
Suomeen, häntä ja kirjailija Tuomas Musti
kaista yhdistävät sopeutumattomuus ja
posttrauma.
Myös romaanin Tuomaan näkövammau
tuminen on samankaltainen kuin Tuomas
Mustikaisen. Se tapahtuu muutamassa
päivässä ja ilman varsinaista syytä. Taus
talla on näköhermon tulehtuminen, mutta
miksi niin käy, jää vaille vastausta.
Mustikainen sai alkuvaiheessa lääkäriltä

hiukan toivoa siitä, että näkö voisi vielä
ainakin osittain palautua. Hän kuitenkin
sokeutui pysyvästi, ainoastaan hiukan
ääreisnäköä jäi jäljelle.
Kun häntä huhtikuussa haastateltiin
kirjan ilmestymisen yhteydessä lehtiin,
myös sokeudesta keskusteltiin. Mustikai
sen kokemukset näkövammaisista ja näkö
vammaiskuntoutuksesta herättivät keskus
telua näkövammaisyhteisössä.
Hänen kokemuksensa oli, että näkövam
maisten joukossa oli ankeutta ja katke
ruutta ja suhtautuminen näkeviin ainakin
puheiden tasolla negatiivista. Taustalla
voi Mustikaisen mukaan olla menetyksen
tuskaa ja osattomuuden kokemusta. Katke
ruudesta kumpuaa jopa vihaa, joka voi
periaatteessa olla myös hyvä moottori, jos

3/2022
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”Ja jos näkevä ihminen puhuu
näkövammaisuudesta, hän tulee
helposti canceloiduksi.”
sen osaa valjastaa järkevästi.
Retorinen rasismi, jollaiseksi Mustikai
nen havaitsemaansa asennetta nimittää,
voi elää voimakkaasti yhteisössä, joka
on tiivis ja jonne ei päästetä ulkopuolisia
jäseniä.
– Ja jos näkevä ihminen puhuu näkö
vammaisuudesta, hän tulee helposti
canceloiduksi.
– Siksikin olen halunnut pysytellä etäällä
tästä. Näkövamma on vain yksi ominai
suus minussa. Olen myös miettinyt, milloin
näkövammaisuuden ajattelu omassa itses
sään alkaa kääntyä itseä vastaan.
Hän ei myöskään ole ottanut valkoista
keppiä käyttöönsä, vaikka toki ymmärtää,
että siitä voisi olla hyötyä. Hänen koke
muksensa on, että se rampauttaisi hänen
identiteettinsä. Hän ei kuitenkaan kiel
lä, etteikö joskus tarttuisikin valkoiseen
keppiin.
Tuomas Mustikainen tietää osuneensa
jonkinlaiseen tabuun sanomistensa kans
sa.
– Mutta kun minulta kysytään omis
ta kokemuksistani, niin silloin kyllä saan
sanoa ne.
Hän pitää tärkeänä, että asioista puhu
taan, vaikka ne herättäisivät vaikeitakin
tunteita.
Näkövammautuminen on nostanut uusia
puolia esiin myös Mustikaisessa. Hän pitää
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väistämättömänä, että näin iso muutos
vaikuttaa myös ihmisen persoonaan, eikä
ainoastaan huonolla tavalla. Hän itse on
huomannut saaneensa tietynlaista herk
kyyttä ja kykyä sanoittaa asioita suorem
min, ehkä olevansa myös avoimempi kuin
aiemmin.
– Olen versio 2.0 Tuomas Mustikaisesta.

Tuomas Mustikainen haluaa
puhua vaikeistakin aiheista.

KIRJAKORVA
TEKSTI Tarja Räisänen

Raamattua ja keskiaikaa

H

attulan Pyhän ristin kirkko, joka on valmistunut
todennäköisesti vuonna 1480, sai katoliseen
kirkkoon kuuluvat, Raamatun tarinoita kuvaavat
maalauksensa vasta 1513. Tamperelainen kirjai
lija Anneli Kanto on kuvitellut tämän maalaustyön etene
misen ja vie meidät samalla keskiajan loppupuolen yhteis
kuntaan.
Rottien pyhimys kertoo tarinan kirkkotaiteilijaryhmästä,
joka asettuu kesäkaudeksi Hattulaan. Apupojan loukkaan
nuttua he palkkaavat avukseen paikallisen tytön Bellinan,
jota pitäjäläiset pitävät omituisena. Teoksessa on niin
historiaa, Raamatun kertomuksia ja rakkautta kuin aika
laisten elämää eri yhteiskuntaluokissa irtaimesta väestä,
talollisista, papistosta ja säätyläisistä. Vieraillaanpa siinä
myös Tottien hallitsemassa Hämeen linnassa.
Teos kertoo lähes kuva kuvalta, miten vielä nykyäänkin
näkyvissä olevat kuvateokset ovat syntyneet ja mitä ne
kuvaavat. Keskiaikainen ihminen ei usein osannut lukea,
joten kuvilla oli tärkeä tehtävä Raamatun tarinoiden pitä
miseksi mielessä. Kannon on täytynyt viettää tuntikausia
niitä katsellen, samoin kuin historian arkistoja penkoen.
Olen hämmästynyt, että tämä teos ei ollut vuonna 2021
Finlandia-palkinnon ehdokas.
Hattulan molemmat kirkot, samoin kuin Hämeen linna
kuuluvat lapsuuteeni. Pyhän ristin kirkossa ja hienosti
entisöidyssä linnassa olen vieraillut monta kertaa myös
aikuisena. Ne jaksavat kiehtoa yhä uudelleen. Tämä teos
sai haluamaan sinne taas kerran. Esitänkin toivomuksen,
että HUN, KUN tai jokin muu pääkaupunkiseudun yhdistys
tekisi sinne retken ensi vuonna.
Suosittelen kirjaa kaikille Raamatun tarinoista tai aikamat
koista pitäville. Tämän jälkeen haluat varmasti lukea myös
Kannon muut romaanit, joita onneksi löytyy Celiasta.

3/2022

ANNELI KANTO:

Rottien pyhimys.
Gummerus 2021.
Lukija Erja Alander.

”Vieraillaanpa
siinä myös
Tottien
hallitsemassa
Hämeen
linnassa”
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SEITSEMÄN SUPERVOIMA A

Osa 1. Resilienssi
• Näkövamman kanssa eläminen on luopumisen ja pettymyk
sen sietämistä, heikkeneepä näkö yhtäkkiä tai vähitellen.

• Kuitenkin meissä on sama ominaisuus kuin ruohossa: sisäi

nen vaisto kasvaa vaikka asvaltin raosta ja pitkän routatalven
jälkeen. Sitä on resilienssi, kyky palautua henkisesti vaikeis
ta tilanteista.
TEKSTI Riikka Hänninen
KUVAT Hadley Institute for the Blind
and Visually Impaired / Wikimedia
Commons ja Päivi Vigg

A

irut-lehden uutuudessa, Seitsemän
supervoimaa -podcast-sarjassa
käydään läpi vahvuuksia, joita näkövam
mautuminen voi tuoda tullessaan.
Sarjan ensimmäisessä osassa kuvitteel
lisessa tarinassa seikkaileva Ellen menet
tää näkönsä ratsastusonnettomuudessa.
Päänsisäiset mielen nakertajien äänet
kuiskivat Ellenille, että häneltä on viety
kaikki arvokas. Apuun saapuu Geraldine
Lawhorn.

Kuurosokea pioneeri Geraldine
Geraldine Lawhorn on todellinen, historial
linen henkilö. Hän syntyi USA:ssa vuonna
1916 normaalisti näkevänä ja kuulevana,

Geraldine Lawhorn.
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”Minun tehtäväni
on kaataa rajaaitoja näkevien ja
sokeiden maailman
väliltä.”

mutta lukion loppuun mennessä hän oli
täysin kuurosokea. Hän päätti kuitenkin
elää täysillä, ja elikin melkein satavuo
tiaaksi.
Geraldine toteutti mahdottomiltakin
kuulostavia unelmia: hän soitti pianoa ja
esitti komediallisia monologeja Carnegie
Hallissa. 67-vuotiaana hän teki kandidaatin
tutkinnon ensimmäisenä afrikanamerikka
laisena kuurosokeana.
Hän opetti kaksi vuosikymmentä näkö
vammaisten Hadley Institutessa siten, että
kurssit käytiin pistekirjoituksella oppilai
den kanssa. Geraldine olisi menettänyt
tämän kaiken ja paljon muuta, jos olisi
antanut vallan itsesäälille.

Perniöläinen energiapakkaus Päivi
Perniöläinen Päivi Vigg kertoo oman
tarinansa resilienssin voimasta. Päivi
JATKUU

Päivi Vigg.
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pyörittää kolmen lapsen kotiarkea, tekee
vapaaehtoistyötä ja on intohimoinen
yhdistysaktiivi. Päivi tuntuu kuplivan iloa
ja energiaa. 25 vuotta sitten ilo oli kuiten
kin kaukana, kun Päivi menetti ensin näön
toisesta silmästä ja vuoden päästä toises
ta.
Parikymppinen Päivi kävi läpi rankan
kriisin, jossa hän kyseli katkerana, miksi
näin tapahtui juuri hänelle. Uudelleen
opeteltavien taitojen vuori tuntui massiivi
selta. Vähitellen, pienin askelin Päivi alkoi
löytää uusia mahdollisuuksia ja merkityk
siä elämälleen sokeana.
– Minulla oli kaksi vaihtoehtoa: joko
jäisin rypemään itsesääliin tai lähtisin
eteenpäin, Päivi summaa mennyttä koke
mustaan.
Ajoittain rankankin huumorin, isovan
hemmilta perityn sinnikkyyden ja uteliai
suuden avulla Päivi alkoi rakentaa onnis
tumisia itselleen. Päivi uskoo myös, että
kaikella on jokin merkitys ja tarkoitus.
– Minun tehtäväni on kaataa raja-aitoja
näkevien ja sokeiden maailman väliltä ja
näyttää, että myös sokealla on oikeus elää
hyvää ja omannäköistä elämää.

Päivin ja Geraldinen voimaneuvot
– Älä anna periksi. Ota vastaan se, mikä
tulee, koska se hioo sinusta sen timantin,
joka olet, Päivi sanoo.
Geraldine neuvoo kuvittelemaan, että
valkoinen keppi on taikasauva. Sen voi
nostaa ilmaan ja lausua loitsun mielen
ankeuttajia vastaan. Uudestaan ja vielä
uudestaan, niin monta kertaa kuin tarvi
taan.
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KIRJAVINKKI
Mielen työkaluja
Hyviä näkökulmia ja mielen työkaluja
löydät kirjasta Rohkeus – Tietoisuuden
työkalut valon ja varjon leikkiin (Jutta
Saanila ja Liisa Lahtinen). Kirja on
Luetus-palvelussa sekä Celia-kirjaston
valikoimissa piste-, ääni- ja e-kirjana.
Pdf-muodossa kirjaa voi lukea
osoitteessa www.nkl.fi/fi/rohkeus-kirja

KUUNTELE
Näkövamma hidastaa joitain asioita
ja estää toisten tekemisen kokonaan.
Mutta oletko ajatellut, mitä vahvuuk
sia näkövammaisena eläminen kehit
tää? Seitsemän supervoimaa on
podcast-sarja, jossa kuulet ihmisten
kokemuksia siitä, miten nämä vahvuu
det ovat näkyneet heidän elämässään.
Tutustut myös historiallisiin esikuviin,
jotka ovat omistaneet elämänsä näille
sisäisille supervoimille.
Kuuntele podcastin jakso Resilienssi:
soundcloud.com/
nakovammaistenliitto/
seitseman-supervoimaa-resilienssi

Vertaistukea ja käsitöitä
Teamsissä
Koronaepidemian vuoksi näkö
vammaisyhdistysten perinteisiä
toimintatapoja muutettiin. Myös
Näkövammaiset Käsityöntekijät
otti tekniikan avuksi vertaistuen
välittämisessä.
TEKSTI Hannu Huovinen

H

elsinkiläinen Heli Liimatta on
toiminut emäntänä ideoimassaan
Teams-sovelluksen avulla toteutetus
sa Puikon koukuttamat - vertaistuki- ja
keskusteluryhmässä. Hyvien kokemusten
innoittamana Näkövammaiset Käsityönte
kijät on perustanut toisenkin vastaavan
laisen ryhmän, jonka nimi on Harjansitojat
ja kopantekijät. Ryhmän isäntänä toimii
jyväskyläläinen Mauno Sirviö.
Molempiin ryhmiin voi osallistua tieto
koneella tai mobiililaitteella, esimerkiksi
puhelimella, johon voi ladata Teamssovelluksen. Mukaan ryhmiin pääsee linkin
kautta, joka löytyy muun muassa Näkö
vammaisten Käsityöntekijöiden verkkosi
vulta ja yhdistyksen Facebook-sivulta.
– Puikon koukuttamien ryhmässä
keskustelijoita on ollut keskimäärin seit
semän henkilöä kerrallaan, Heli Liimatta
kertoo.
Molempiin keskusteluryhmiin voivat
osallistua kaikki halukkaat ympäri maan
riippumatta koulutustaustasta tai käsityö
taidoista.
– Keskusteluiden aiheina ovat olleet
käsitöiden lisäksi kulttuuriin, ruuanlaittoon,

TULE MUKA AN!
Tietoa Puikon koukuttamat – ja
Harjansitojat ja kopantekijät -ryhmistä
saat osoitteesta www.kasityontekijat.
fi. Seuraa myös yhdistyksen Facebook-
sivua www.facebook.com/kasityonte
kijat. Ryhmien Teams-linkin saa myös
sähköpostilla: kaisa.penttila@nkl.fi.
Voit osallistua myös puhelimitse
soittamalla torstaisin klo 18 alkaen
numeroon 09 85626588 ja näppäile
mällä puhelinneuvottelun tunnuksen
565 260 992#.

erilaisiin apuvälineisiin ja terveyteen liitty
vät aiheet, Liimatta luettelee.
– Emäntänä oleminen on helppoa, eli
odottelen ihmisten ottavan yhteyttä anne
tun linkin tai puhelinnumeron välityksellä.
Emännyyteen sitoutuminen vaatii paikalla
olemista torstaisin iltakuudesta eteenpäin
noin parin tunnin ajan. Jos en joskus itse
pysty emännöimään, varahenkilö hoitaa
tilaisuuden, Liimatta kertoo.
Etäyhteyden ansiosta matkustamisen
mukanaan tuomat ongelmat ovat hävin
neet. Järjestäjän ei myöskään tarvitse
varata tiloja eikä järjestää tarjoiluja.
Liimatta uskoo vastaavan käytännön
lisääntyvän tulevaisuudessa harraste
ryhmien- ja yhdistysten toiminnassa.

3/2022
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Pisteillä voi piirtää!
• Pistekirjoituskoneella tai pistekirjoitustaululla ja naskalilla
voi kirjoittamisen lisäksi piirtää.

• Piirtämiseen käytetään erilaisia pistekirjoitusmerkkejä ja
niistä syntyviä muotoja, joita yhdistelemällä syntyy kuvia.

TEKSTI Marianne Tenhami   KUVA Juha M. Kinnunen

A

nne-Laure Janssen valmistui piste
ohjaajaksi vuonna 2019. Hän on aina
pitänyt piirtämisestä, koska se on hauskaa
ja luovaa. Pistekirjoitusta opiskellessaan
Janssenin sormien alla tuntuvat kuviot
kiehtoivat häntä alusta asti. Pisteet loivat
hänen mieleensä aaltoja, lintuja ja pilviä.
Hän halusi kokeilla pisteillä piirtämistä:
miltä erilaiset pistemerkkiyhdistelmät
näyttäisivät ja tuntuisivat? Hän rentoutui
haastavien lukuharjoitusten välissä piirtä
mällä pisteillä.
Pistekirjoitusmerkit ja niistä syntyvät
erilaiset muodot ovat pisteillä piirtämisen
perusta. Lähes kaikki kuvat ovat pallojen,
suorakulmien ja kolmioiden yhdistelmiä.
Sydän on kaksi puolipalloa ja kolmio.
Koirantassu muodostuu erilaisista ovaa
leista. Reunojen siistimisen jälkeen erilai
sista muodoista koostuu selkeä kuva.
– Hyvän pistepiirroksen pitää olla
helposti tunnistettavissa ja siinä on olta
va mahdollisimman vähän yksityiskoh
tia. Isompi kuva on helpompi piirtää,
Anne-Laure Janssen kertoo.
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Koronapandemian alussa Janssen
kirjoitti pistekirjoitusviestin palvelutalos
sa asuvalle, sokealle ystävälleen, koska
ei koronan vuoksi voinut vierailla tämän
luona. Janssen pohti, voisiko muitakin
yksin neljän seinän sisälle joutuneita
sokeita ihmisiä ilahduttaa pistekirjoituk
sella ja pistepiirroksilla.
– On kurjaa, jos sokeat ihmiset eivät voi
lukea omaa postiaan itsenäisesti. Siksi
tarjoan mahdollisuutta lähettää heille
postia pistekirjoituksella, hän sanoo.

Enkeleitä ja lahjapaketteja
Janssen on ohjannut kaksi pisteillä piirtä
misen kurssia Oulussa. Kurssit järjestettiin
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten ja
Näkövammaisten Käsityöntekijöiden tuella.
Osallistujia oli etänä kautta maan.
Ennen joulua järjestetyillä kursseilla piir
rettiin tietysti jouluaiheisia kuvia: lumiuk
koja, enkeleitä ja lahjapaketteja rusettei
neen. Osallistujat saivat myös toteuttaa
omia ideoitaan.

– Kurssilaiset olivat hyvin kärsiväl
lisiä siitä huolimatta, että oppiminen
kävi hiukan eri tahtiin. Harvemmin
käytetyt pistemerkit kuten kaari- tai
aaltosulkeet eivät olleet kaikille osal
listujille tuttuja, Janssen sanoo.
Palaute on ollut positiivista. Erityi
sesti ohjaajaa ilahduttavat joidenkin
kurssilaisten hänelle lähettämät, itse
suunnitellut pistepiirrokset.

Sopii kaikille
Muutamat kurssille osallistuneet
pisteohjaajat käyttävät kurssilta
saamiaan malleja myös omassa
ohjauksessaan. Yksi heistä on piste
ohjaaja Susanna Hannu Nokialta.
– Pisteillä piirtäminen sopii
kaikenlaisille ihmisille ja on hyvää
pistekirjoituskoneen käytön harjoi
tusta. Sellaisille näkövammautuneille
ihmisille, joilla on taiteellista tai visu
aalista taustaa, tämä on hyvä tapa
tutustua pistekirjoitukseen, Susanna
Hannu sanoo ja toivoo kursseille
jatkoa.

FAKTA
Kiinnostuitko pistekorteista?
Käy kurkkaamassa, miltä Anne-Lau
re Janssenin pistepostikortit näyt
tävät!
Tell it with Dots -verkkokauppa
löytyy osoitteesta www.etsy.com/
shop/TellItWithDots.

Anne-Laure Janssen.
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TERVEYDEKSI!

Askarruttaako
alkoholin käyttö?
• Alkoholin käyttö lisääntyy kesällä.
• Päihdehuolen herätessä avun hakeminen on tärkeää
näkövammasta huolimatta.

TEKSTI Katri Suomalainen

KUVA Vershinin89 / Shutterstock.com

K

esällä huurteinen maistuu grillimakka
ran kanssa ja terassikelit houkuttelevat
lasilliselle. Alkoholin kulutus korostuu
kin kesä- ja heinäkuussa, ilmenee THL:n
juomatapatutkimuksesta. Tutkimusten
mukaan näkövammaisten alkoholin käytös
sä ei ole merkittäviä eroja muuhun väes
töön verrattuna, mutta mitä jos oma tai
läheisen alkoholin käyttö huolestuttaa?
Sininauhaliiton esteetön työ EMPPAssa
kehittäjänä työskentelevä Pirkko Justan
der rohkaisee näkövammaisia hakeutu
maan avun piiriin päihdehuolen herätessä.
Näkövammaisella on käytössään samat
päihdepalvelut kuin muullakin väestöl
lä, mutta eri syyt voivat estää hakemasta
apua.
– Vuonna 2018 teimme pienen kysely
tutkimuksen, jossa nousi esille vammai
suuden stigma ja se, että riippuvuudesta
ei haluttu enää toista leimaa, Justander
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sanoo.
Justanderin mukaan toinen ongelma on,
että esimerkiksi terveyskeskuksen päihdeja mielenterveystyöntekijöiden luona käyn
ti ei oikeuta Kela-kyytiin.
– Lisäksi iso osa päihdehoitopaikkojen
rakennuksista on niin vanhoja, että ne ovat
esteellisiä, Justander summaa.
Päihdepalvelujen parempaan saavutetta
vuuteen Justanderilla on selkeä näkemys.
– Olisi mahtavaa, että käynnistä tulisi
maksuton Kela-kyyti, kun päihdepalvelukin
on maksuton.

Matalan kynnyksen apua
Myös asenteet vaikuttavat. Justander
törmää usein keskusteluissa siihen, että
päihdeongelmaan apua hakiessa hoito
henkilökunta pyörii vain vamman ympärillä.

Jos alkoholin käyttö mietityttää, apua on saatavilla.

Pitää ymmärtää, että päihdeongelma ei
sivuuta ketään, ei edes vammaista henki
löä. Päihteidenkäyttöön on mitä moninai
sempia syitä, esimerkiksi se, että alkoholil
la turrutetaan sietämättömiä tunteita.
– Olisi lyhytnäköistä ajatella, että sietä
mätön tunne johtuisi pelkästään vammas
ta.
Justander korostaa, että jokaisella on
oikeus apuun. Matalan kynnyksen apua
tarjoavat esimerkiksi Ehkäisevä Päihdetyö
EHYT ry:n päihdeneuvonta tai Esteetön työ
EMPPAn palvelut. EMPPA tarjoaa vertaistu
ellista keskusteluapupalvelua riippuvuuk
siin, mielen hyvinvointiin tai mielenterve
yteen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on
suunnattu erityisesti eri tavoin vammaisille
tai pitkäaikaissairaille henkilöille ja heidän
läheisilleen.
Alkoholinkäytön riskirajaksi on määritel
ty perusterveillä työikäisillä miehillä 23–24
annosta viikossa ja naisilla 12–16 annosta
viikossa. Yli 65-vuotiailla riskiraja on 7
annosta viikossa ja enintään 0–2 annosta
päivässä.

TOIMI NÄIN
Jos olet huolissasi omasta tai
läheisen alkoholin käytöstä:
1. Älä kanna häpeää. Muista, että
päihdeongelma ei sivuuta ketään
ja jokaisella on oikeus apuun ja
tukeen.
2. Hae apua. Ota yhteyttä Ehkäisevä
päihdetyö EHYT ry:n päihdeneu
vontaan. Maksuton numero 0800
90045 on auki ympäri vuorokauden
vuoden jokaisena päivänä.
3. Keskustele asiasta. Voit varata
esimerkiksi EMPPA-keskustelu
tuokion sähköpostilla osoitteesta
emppa@sininauha.fi.
Lisätietoja: www.emppa.fi

3/2022
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Vapaaehtoistyöstä
kansainväliselle uralle
• Vapaaehtoistyöhön lähteminen voi olla yksi väylä kansain
välisiin työtehtäviin.

• Suomessa toimii useita vapaaehtoisia lähettäviä organisaa
tioita, joiden kautta vammaisia ihmisiä on lähtenyt vapaa
ehtoistyöhön.

TEKSTI Annukka Koskela   KUVA Susanna Halme

V

aihtoehtoja ja mahdollisuuksia vapaa
ehtoistyöhön on, mutta ne vaativat
vammaiselta ihmiseltä aktiivista selvittely
työtä. Toisaalta myös lähettävän järjestön
pitää selvittää vammaan liittyviä erityistar
peita, sillä ne eivät luonnostaan ole näiden
järjestöjen ominta aluetta.
Vapaaehtoisia lähettävien tahojen
tiedon puute vammaisinkluusiosta on yksi
haasteista. Suomessakin on vielä tehtävää,
jotta järjestöjen toiminta olisi mahdol
lisimman esteetöntä ja saavutettavaa.
Myös henkilökohtaisen avustajan tai tulkin
tarve ja suuremmat asumiskustannukset
esteettömän asumisen vuoksi rajoittavat
vammaisten ihmisten mahdollisuuksia
lähteä kehittyviin maihin vapaaehtoistyö
hön.

Lisää tietoa vammaisuudesta
Abilis-säätiö oli vuosina 2019–21 mukana
yhteiseurooppalaisessa EU-hankkees
sa. Hanke keskittyi vammaisinkluusiosta
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koskevan tiedon lisäämiseen vapaaeh
toispohjaisessa humanitaarisessa- ja
kehitysyhteistyössä. Tavoitteena oli lisätä
vammaistietämystä niille järjestöille, joilla
on toimintaa kehittyvissä maissa ja jotka
lähettävät niihin vapaaehtoistyöntekijöitä.
Hankkeen ansiosta kolme mukana ollutta
eurooppalaista järjestöä, Viatores Chris
ti ja Tearfund Irlannista sekä Aspem
Italiasta, ovat kehittäneet osaamistaan
paikallisten vammaisten huomioimisessa
kaikessa toiminnassaan ja vapaaehtoisten
lähettämisessä. Nämä järjestöt ovat myös
ilmoittautuneet vapaaehtoisia lähettäviksi
tahoiksi, joiden kautta myös suomalainen
vammainen henkilö voi hakeutua vapaaeh
toistyöhön kehittyviin maihin. Covid-pan
demian vuoksi vapaaehtoisten lähettä
minen on ollut tauolla, mutta järjestöt
tiedottavat verkkosivuillaan, kun toiminta
pääsee alkamaan.
EU-hankkeen aikana on myös tuotettu
opas, johon on koottu kattava tietopaketti
vammaisinkluusion lisäämisestä. Oppaas

FAKTA
Mitä on vammaisinkluusio?

Susanna Halme teki vapaa
ehtoistyötä Tansaniassa Patandi
Special Needs -koulun näkö
vammaisten luokassa.

ta on hyötyä ennen kaikkea vapaaehtoisia
lähettäville organisaatioille. Tulevaisuu
dessa vapaaehtoistyöhön lähteminen on
toivottavasti helpompaa myös vammaisille
henkilöille.

Kiinnostaako kehitysyhteistyö?
Vapaaehtoistyö kehitysyhteistyön alueella
on myös yksi väylä työllistyä kiinnostaval
le alalle. Kehitysmaiden tilanteeseen voi
tutustua opiskelujen kautta, esimerkiksi
avoimessa yliopistoissa on kaikille avoimia
kehitysmaihin liittyviä opintokokonaisuuk
sia, joita voi suorittaa myös etänä.
Eri järjestöjen tarjoamaan tietoon ja
mahdollisuuksiin kannattaa tutustua.
Vapaaehtoisia lähettäviä järjestöjä ovat

Vammaisilla ihmisillä on yhdenvertai
set mahdollisuudet osallistua yhteis
kunnan eri toimintoihin, esimerkiksi
koulutukseen, työhön, vapaa-ajan
harrastuksiin ja vaikuttamiseen.
Suomen ulkoministeriön linjauksen
mukaan vammaisten henkilöiden
aseman edistäminen ei ole marginaa
linen kysymys, vaan osa kehityspolitii
kan ja kehitysyhteistyön valtavirtaa.
Vammaisinkluusio on yhä vahvem
min mukana kaikessa suomalaisten
kansalaisjärjestöjen tekemässä kehi
tysyhteistyössä. Itse vammaisia toimi
joita alalla on kuitenkin vielä vähän.

esimerkiksi Maailmanvaihto ICYE-Fin
land, Allianssi, KVT ry ja Suomen Lähe
tysseura. Useilla vammaisjärjestöillä on
erilaisia hankkeita kehittyvissä maissa, ja
kannattaa selvittää, onko niihin mahdollis
ta päästä mukaan erilaisin tarjolla olevien
rahoituksien turvin.
Uutena trendinä on lisääntynyt vapaa
ehtoistyön tekeminen etänä. Esimerkik
si Opettajat ilman rajoja -järjestöllä on
etävapaaehtoisia.
Omakohtaisen asiantuntemuksen
vammaisuudesta voi kääntää voimavarak
si, sillä vammaisia tarvitaan kehitysyhteis
työhön mukaan kaikille tasoille.

JATKUU
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Susanna oli vapaaehtois
työssä Tansaniassa
TEKSTI Annukka Koskela

S

usanna Halme oli vapaaehtoisena
Tansaniassa kaksi kertaa vuosina 2016
ja 2018. Hän työskenteli Patandi Special
Needs -koulun näkövammaisten luokassa.
Halme itse on vaikeasti heikkonäköinen,
lähes sokea.
”Etsin vapaaehtoistyötä googlaamalla vaih
toehtoja ja ottamalla toimijoihin suoraan
yhteyttä. Päädyin Tansaniaan, koska halu
sin nähdä maailmaa ja tehdä samalla
jotain hyödyllistä. Halusin oppia erilaisista
kulttuureista ja ihmisistä. Ajatuksenani oli
haastaa itseäni ja venyttää rajojani.
Vuonna 2016 lähdin matkaan Projects
Abroadin lähettämänä. Solmin kontaktit
Patandi Special Needs -kouluun ja vuonna
2018 menin suoraan koululle, ilman lähet
tävää järjestöä, ja hoidin asiat itse Patan
din koulun kanssa.
Kun etsin lähettävää järjestöä, ei oikein
missään mainittu, voinko vammaisena
hakea vapaaehtoiseksi tai onko tukitoimia
saatavilla. Kaikki piti selvittää itse järjes
töistä ja kunnan vammaispalveluista.
Olin Patandi Special Needs -koulussa
eli paikallisessa erityiskoulussa näkövam
maisten lasten luokassa. Autoin päivittäi
sissä toimissa, välitunneilla, matematiikas
sa ja pistekirjoituksen opettelussa. Juttelin
ja jaoin kokemuksiani ja kokemustietoani
myös opettajien kanssa.
Opin vähän swahilin kieltä ja innos
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tuin siitä niin, että vuodesta 2018 alkaen
olen opiskellut sitä valinnaisena aineena
yliopistossa. Opin hurjasti joustavuutta ja
sopeutumista: uusi kulttuuri, uudet ihmi
set, uusi ympäristö – kaikki vaatii kykyä
elää hetkessä. Opin myös paljon tansania
laisesta kulttuurista ja elämäntavasta ja
vammaisten ihmisten tilanteesta.
Minulla oli henkilökohtainen avusta
ja mukana kunnan vammaispalveluiden
kustantama. Avustaja opasti uudessa
ympäristössä liikkumisessa ja mahdollis
ti vapaaehtoistyön sekä arjen sujumisen.
Lisäksi minulla oli mukana omat perus
apuvälineeni: valkoinen keppi, tietokone ja
ruudunlukuohjelma.
Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä
oli, kun saimme koulun opettajan kanssa
järjestettyä rikkinäisten pistekirjoitus
koneiden korjauksen. Sokeain Lasten
Tukisäätiö Suomesta lähti rahoittamaan
projektia. Tällä avustuksella hankimme
paikallisen korjaajan ja saimme pistekirjoi
tuskoneet toimimaan. Oli hieno aamu tulla
kouluun, kun luokassa oli rivissä toimivia
pistekoneita ja innokkaita kirjoittajia jokai
sen koneen takana!
Vapaaehtoistyö ulkomailla avartaa ja
opettaa monin tavoin. Sen aikana voi
saada pitkänkin ajan kontakteja ja itse
kin olen edelleen yhteydessä Tansaniaan.
Vapaaehtoistyöjakso haastaa omaa ajatte
lua ja laajentaa näkökulmia ja itsestäänkin
varmasti oppii lisää. Oikeilla tukitoimilla
vapaaehtoistyö on mahdollista kaikille.”

VIERAILEVA KOLUMNISTI
TEKSTI Ville Lamminen

Saavutettavaa bridgeä netissä

N

etissä pelattavien saavutettavien korttipelien
valikoima on vielä valitettavan pieni. Esimerkiksi
oikean rahan nettipokeri on saavutettavan alus
tan puuttuessa suljettu näkövammaisilta.
Törmäsin hiljattain ilahduttavaan poikkeukseen tästä
yleislinjasta. Minuun oli yhteydessä suomalainen brid
gen taitaja Juha Luostarinen, joka kysyi, onko Suomes
sa näkövammaisia pelaajia ja olisiko heitä mahdollista
saada mukaan harrastajajoukkoon. Innostuin, googlasin ja
löysin puolalaisen bridgeaktiivin, joka kertoi, että Puolas
sa on noin 40 näkövammaista pelaajaa. Kuulin myös
brittiläisen John Lamben kehittäneen Windowsin Google
Chrome -selaimeen pelaamista helpottavan BBO Visual
Assist -nimisen laajennuksen. Tämän ilmaisen selainlaa
jennuksen avulla BridgeBase.com-nimiseen suosittuun
pelipaikkaan saa puhetuen, joka mahdollistaa bridgen
nettipelaamisen ilman näköä. Selainlaajennuksen puhetuki
on pääosin englanninkielinen, mutta pelaamiseen liittyvä
sanasto on suppea ja sen oppii nopeasti, joten suomen
kielen puuttuminen ei liene pelihalukkaalle ongelma.
Lamben tekemä selainlaajennus on loistava esimerkki
yksittäisen osaajan työstä, joka tuo jotakin kaikkien näkö
vammaisten saataville. Hattua on tässä tapauksessa help
poa nostaa. Lamben lisäksi merkittävää työtä on tehnyt
espanjalainen Gonzalo Goded, joka on koodannut vastaa
van puhetukiratkaisun RealBridge-alustalle.
Saavutettavan bridgen pelaaminen aloitetaan rekisteröi
tymällä BridgeBase.com-alustalle ja asentamalla Google
Chrome-selaimeen BBO Visual Assist. Jos bridge kiin
nostaa, kerron mielelläni tarkemmin, miten päästä alkuun.
Mikäli kiinnostuneita löytyy riittävästi, suunnitelmissa on
järjestää bridgen nettikurssi, joka olisi räätälöity näkövam
maisia pelaajia ajatellen.

3/2022

Ville Lamminen
työskentelee Näkö
vammaisten liiton
digitalisaatio
asiantuntijana.

”Puolassa
on noin 40
näkövammaista
pelaajaa.”
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ILMOITUKSET

HENKILÖKOHTAISTA

KURSSIT - LEIRIT

MATKAT

Kainuulainen mies
etsii naisseuraa
tositarkoituksella

Näkövammaisten
hengellinen leiri ma
18. – pe 22.7.2022

Olen paltamolainen
48-vuotias mies. Etsin
seuraa 35-55-vuotiaista
naisista tositarkoituksella.
Ei seikkailijoille. Ei haittaa
vaikka olet sokea.
Sami / 045 197 6144.

Paikka: Evankelistakoti
Vilppulassa os. Ajosharjuntie
59, järven rannalla. Leirin
ohjelmassa Jori Asikaisen
pitämää raamattuopetusta,
yhdessäoloa, musiikkia,
saunomista ja ulkoilua.
Leirimaksu näkövammai
silta 120 e ja oppailta 100 e.
Myös mahdollisuus omakus
tanteisiin käsi- ja jalkahoitoi
hin sekä hierontaan.
Ilmoittautumiset suoraan
Evankelistakodille puh. 050
525 4130 viim. ma 4.7.2022.
Kerrothan ilmoittautues
sasi ruokavaliostasi ja varat
tavista hoidoista sekä siitä,
missä muodossa haluat
leirikirjeen – mustavalkeana,
sähköisenä vai pistekirjoituk
sella? Mikäli leiri joudutaan
jostain syystä peruuttamaan,
ilmoitamme siitä henkilökoh
taisesti ilmoittautuneille.
Lisätietoja leiristä: Sari
Karjalainen p. 041 4351114.
Lämpimästi tervetuloa
viettämään kesäisiä päiviä
luonnon rauhassa ja hyvässä
seurassa! Leirin järjestää
Hyvä Sanoma ry:n näkövam
maistyö ja Evankelistakoti.

Sail Training
elämyspurjehdus
Kuunari Helenalla
9.9.–11.9.2022

Näkövammainen mies
etsii naisseuraa
Hei, olen 37 v. rockhenkinen
mies Helsingistä. Olen 187
cm pitkä. Etsin n. 30-40 v.
naisseuraa ympäri Suomen.
Minulla on verkkokalvon
rappeuma. Voit olla yhtey
dessä puh. nroon 041 470
7040.

Näkövammainen nuori
nainen etsii miestä
Hei, oon 21 v ja etin mies
tä. Iällä ei niin väliä. Asun
Nurmijärvellä. Jos kiinnos
tuit, ota yhteyttä p. 045 274
5221.
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Tervetuloa mukaan
Sail Training vammais
purjehdukselle Helsinki
– Helsinki. Lähtö
Helsingistä 9.9. klo 17.00
ja paluu Helsinkiin 11.9.
viim. klo 18.00. Aiempi
purjehduskokemus ei ole
tarpeen. Purjehduksella
mukana yleisavustajia.
Laiva ei ole esteetön
pyörätuolin käyttäjille,
eikä opaskoiraa voi ottaa
mukaan purjehdukselle.
Aluksella on sinua vastassa
vapaaehtoisvoimin toimiva
runkomiehistö, johon kuuluu
kapteeni, perämies ja kaksi
kansimiestä. Lisätietoa
aluksesta: www.staf.fi.
Retken aikana opetel
laan yhdessä purjehduksen
ja merenkulun perusteita.
Pääpaino on tekemällä oppi
misessa ja uusien kokemus
ten saamisessa.
Retki kustantaa 250 €.
Hinta sisältää täyden ylläpi
don, mutta edellyttää kaikil
ta osallistumista yhteisiin
toimiin kuten ruuan laittoon

ja siivoukseen. Tule mukaan
ja opi purjehtimaan erilai
sessa purjehduskoulussa. Et
tarvitse kalliita purjehdus
varusteita, pelkkä iloinen ja
reipas mieli riittävät.
Jos kiinnostuit, lisätieto
ja ja ilmoittautumiset 30.6.
mennessä: paivi.helminen@
dnainternet.net tai
p. 0500 534 332.
Ilmoittautumisen yhtey
dessä tulee ilmoittaa nimi,
yhteystiedot ja lyhyt kuvaus
vammasta.

Purjehduksen järjestää
Suomen Purjehdus ja Venei
lyn vammaispurjehdusjaos
yhteistyössä Suomen Purje
laivasäätiön kanssa ja toteut
tajina ryhmä näkövammais
purjehtijoita.

MYYDÄ ÄN OSTETA AN

Myydään/lahjoitetaan
pistekirjoja Espoossa

Tervetuloa kuntoutukseen

HYVINVOINNIN KESKUKSEEN!
Tarjoamme näkövammaisille aikuisille Kelan kustantamia
sopeutumisvalmennuskursseja sekä moniammatillisia
yksilökuntoutusjaksoja.
Meillä kaikki palvelut ovat mukavasti saman katon alla, joten
myös vapaa-ajalla voit viihtyä, käydä uimassa ja kuntoilla
virkistävien mahdollisuuksien äärellä esteettömästi. Luontoon pääset helposti vain takaovesta ulos astumalla.
Kuntoutuksessa majoitut mukavasti täysihoidolla ja myös
läheisesi voi osallistua osaan kuntoutustasi.

Tutustu: www.kuntke.fi
Soita ja kysy lisää näkövammaisten
kuntoutuksesta: 050 394 7524

Myydään: Sormet sopassa
-keittokirja, jossa on muovi
sivut sekä virsikirja, jossa
on vanhat virret ja lisävihko,
mutta ei jumalanpalvelusliit
teitä. (Sidokset 1-10 ja lisä
vihko).
Lahjoitetaan: Uusi Testa
mentti 1992 -käännös.
Tiedustelut:
sanni.montonen@gmail.com

Aineiston aikataulu
(numero, ilmestymis
päivä, aineiston
jättöpäivä)
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
oikeus muokata
lehden aineistoja ja
julkaista niitä myös
verkkolehdessä.
Lehdessä ei julkais
ta voimakkaasti poliit
tisia tai uskonnollisia
kirjoituksia.

Voit saada henkilökohtaisia
aineistoja Daisy-äänitteeksi.
Lukupalvelu tuottaa Daisy-äänitteeksi
sellaista aineistoa, jota tarvitset
äänitteenä esimerkiksi opiskelussa,
työssä tai harrastuksissa ja jota et
saa muualta. Materiaali luetaan
vapaaehtoistyönä.
Palvelu on tarkoitettu näkövammai
sille, joilla on näkövamman haitta-aste
vähintään 50 %. Palvelu on maksutonta
lukuun ottamatta materiaalin lähetys
kuluja lukupalveluun.
Ota yhteyttä ma–pe klo 10–14
p. 09 3960 4681 tai lukupalvelu@nkl.fi

K UVA : NE W AFRICA / SHUT TERSTOCK.COM

Tilaa äänimateriaalia
lukupalvelusta

Airut 4 ilmestyy
2.9.2022
Maistuvaa kesää ja
tapaamisiin syyskuussa!
KUVA: KICHIGIN / SHUT T ERSTOC K . COM

