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PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI Marika Mäkinen, päätoimittaja

Työ menee tunteisiin

E
lokuussa sosiaali ja terveysministeri Hanna 
Sarkkinen avasi Helsingin Sanomissa keskuste
lun vammaisten työllistämisestä kiintiöiden avul
la. Ministeri viittasi Saksan kiintiölakiin, jonka 

mukaan yli 20 hengen yrityksissä vähintään viisi prosent
tia työntekijöistä tulee olla osatyökykyisiä. Jos velvoitetta 
ei täytä, yritys joutuu maksamaan kuukausittaisen sakko
maksun, jonka tuotto käytetään vammaisten työllisyyspal
veluihin. 

Avaus herätti keskustelua, olkoonkin, että se ei ollut 
ensimmäinen kerta, kun kiintiöistä vammaisten ihmisten 
työllistämisen kohdalla puhutaan. 

Vammaisjärjestöissä on perinteisesti suhtauduttu kriit
tisesti kiintiöihin. Ajatus siitä, että työpaikoilla on niin 
sanottu ”kiintiövammainen” kuulostaa stigmatisoivalta. 
Niissä Euroopan maissa, joissa kiintiöt ovat käytössä, 
vammaiset näyttäisivät työllistyvän vain tiettyihin tehtäviin 
koulutuksestaan huolimatta. Toinen iso ongelma on, että 
työnantajat maksavat sakkoja mieluummin kuin palkkaavat 
vammaisen työntekijän. Se taas ei edistä asiaa.

Näkövammaisten liiton Facebookissa otettiin aihee
seen kantaa puolesta ja vastaan. Yksi näkökulma oli, että 
kiintiöiden myötä työpaikoille saataisiin luotua vammais
ten työllistymistä edistäviä käytäntöjä, jotka parantaisivat 
jatkossa muiden vammaisten työllistymistä. Oikeusoppinut 
Pauli Rautiainen muistutti Twitterissä, että kiintiövelvoit
teen rikkominen on sanktioitu tehokkaasti. Viranomaisilla 
olisi sen myötä paremmat mahdollisuudet puuttua työsyr
jintään.

Keskustelu aiheesta jatkukoon! Nyt kannattaa seurata, 
miten käy palkkatuen ja osatyökykyisiä ihmisiä työllistä
vän Työkanavayhtiön. Ja olisiko muuten aika määritellä 
osatyökykyinentermi uudelleen? Tai peräti unohtaa se 
kokonaan? 

”Vammais-
järjestöissä  
on perinteisesti 
suhtauduttu  
kriittisesti  
kiintiöihin.”



KIIKARISSA

Vuoden pakolaismies  
on Aladdin Delli

Suomen pakolaisapu on valinnut Vuoden 
2022 pakolaismieheksi Aladdin Dellin ja 
pakolaisnaiseksi Lama Kourdin. Molem
mat ovat kotoisin Syyriasta ja asuvat tätä 
nykyä Tampereella.

Aladdin Delli menetti näkönsä toises
ta silmästä seitsenvuotiaana. Sairauden 
vuoksi myös toisen silmän näkö oli heiken
tynyt. 

Hän tuli Syyrian sodan keskeltä ensin 
Venäjälle, jossa tehdyn silmäleikkauksen 
yhteydessä hän menetti näkönsä lopulli
sesti hoitovirheen vuoksi. Samalla hänen 
kuulonsa aleni merkittävästi.

Vammoistaan huolimatta Delli teki 
kahden vuoden ajan veljensä kanssa Venä
jällä vaatetehtaassa yli kymmentuntisia 
päiviä. Suomeen Delli saapui veljensä 
kanssa kiintiöpakolaisena vuonna 2019, ja 
he saivat turvapaikan.

Delli alkoi opiskella suomen kieltä ja 
pääsi työharjoitteluun Tampereen seudun 
ammattiopistoon suomen kielen opettajan 
avustajaksi.

Aladdin Dellin mukaan avain Suomessa 
elämiseen on kielen oppiminen. Hänen 
mukaansa oikeilla apuvälineillä ja oikean
laisella tuella kaikki on mahdollista.

Delli on mukana Suurella Sydämellä 
vapaaehtoistoiminnassa, jossa hän tukee 
pakolaisten kotouttamista. Hänen haavee
naan on päästä opiskelemaan yliopistoon 
suomen kieltä ja kirjallisuutta. 
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Aladdin Delli.

”Oikeilla apuvälineillä 
ja oikeanlaisella tuella 
kaikki on mahdollista”

ALADDIN DELLI
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Vammaiset papit  
ovat pidettyjä

Kirkkohallituksen asiantuntija, psykologian 
tohtori Katri Suhonen on selvittänyt teolo
gian pro gradussaan vammaisten pappien 
asemaa evankelisluterilaisessa kirkossa. 

Suhosen tutkimuksen mukaan vammai
set papit ovat helposti lähestyttäviä, pidet
tyjä pappeja, joille seurakuntalaisten on 
helppo puhua. Kirkon sisällä vammaisilla 
papeilla on kuitenkin toisinaan haasteita 
ja he ovat kokeneet syrjintää niin rekry
toinnissa kuin vihkimystä hakiessaan. 
Tämän vuoksi Suhosen mukaan tärkeintä 
on nyt lisätä Suomen evankelisluterilai
sessa kirkossa luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden tietoa vammaisuudesta ja 
saavutettavuudesta. 

Korotuksia Kelan etuuksiin

Useimpiin Kelan kansaneläkeindeksiin 
sidottuihin etuuksiin tehtiin elokuussa 
inflaation vuoksi ylimääräinen korotus.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia 
ovat muun muassa kansaneläke, takuuelä
ke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä 
toimeentulotuen perusosa. Korotukset 
eivät koske lapsilisiä, yleistä asumistukea 
eivätkä eläkkeensaajan asumistukea.

Tarkempia tietoja etuuksista saat Kelas
ta, Näkövammaisen palveluoppaasta sekä 
Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvon
nan asiantuntijoilta. 

Kallon kallioilla

Lähde äänimatkalle Porin Kalloon 
Satakunnan Näkövammaisten kanssa! 
Kallo on porilaisille tärkeä paikka. Se 
on pieni kallioinen saari, joka sijait
see noin 20 kilometrin päässä Porin 
keskustasta. Kallossa voi kokea meren 
rauhan tai sen voiman. Mitä isommat 
tyrskyt ja pauhut, sitä hienompaa!
soundcloud.com/nakovammaisten-
liitto/kuvailesuomi-kallo-pori

KIIKARISSA
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0.3
Maailman terveysjärjestö 
WHO on määritellyt, että 
näkövammainen on henki-
lö, jonka laseilla korjatun 
paremman silmän näön-
tarkkuus on alle 0.3.

Liikkuva lapsi on  
onnellinen lapsi!

Aisti Sportin järjestämät lasten ja nuorten 
liikuntaharrastukset ovat aloittaneet syys
kautensa. 

Aisti Games tarjoaa maalipallon, jalka
pallon ja jääkiekon harjoittelua peruskou
luikäisille. 

Aisti Play on monipuolinen liikuntaker
ho noin 2–9vuotiaille lapsille. Toiminta 
järjestetään Vantaalla ja se sopii eri tavoin 
näkeville normaalista näkökyvystä sokeu
teen.

Lue lisää Aistin toiminnasta ja ilmoittau
du mukaan osoitteessa www.aistisport.com

Tiedustelut: aisti.games@gmail.com ja 
aisti.play@gmail.com 

Korjausavustukset 
huolettavat Twitterissä

Ympäristöministeriö esittää leik
kauksia asuntojen korjausavustuksiin. 
Ministeri @MariaOhisalo vakuuttaa, 
että rahaa on korjauksiin jatkossakin. 
Näkövammaisille kodin korjaukset 
ovat iso turvallisuustekijä ja itsenäisen 
asumisen edellytys. #itsenäisyys
Lue lisää: twitter.com/NKLry

KIIKARISSA
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APUVÄLINE

Puhuva 
näppäinpuhelin on 
kätevä arjen apuri

TEKSTI Katri Kotola ja Tarja Vuorio 

BlindShell Classic 2 puhelin on help
pokäyttöinen ja se on suunniteltu 

erityisesti näkövammaisille käyttäjille. 
Puhelimessa on selkeät painikkeet, joiden 
muotoiluun on saatu aloite käyttäjiltä. 
Puhelinta ohjataan joko fyysisillä painik
keilla tai äänikomennoilla. Puhelin puhuu 
suomeksi kaikki näppäinten painamiset ja 
valikot. 

Jatkuvan kehitystyön ansiosta äänioh
jattavaan BlindShell Classic 2 puhelimeen 
on nyt tullut uusia päivityksiä. 

Käyttäjien eniten toivomat sovelluk
set, esimerkiksi WhatsAppin ja Facebook 
Messengerin, voi jo ladata puhelimelle. 
Lisäksi saatavilla on Askellaskuri sekä 
tekstintunnistusohjelma Google LookOut. 

Lisävarusteeksi puhelimeen saa myös 
BlindShell BEEP hälyttimen, jonka voi 
kiinnittää avainnippuun ja siten helpottaa 
avainten löytämistä.

Maahantuojana Aviris tekee aktiivisesti 
yhteistyötä valmistajan kanssa ja on siten 
mukana kehitystyössä. Uusia sovelluksia 
on jo työn alla.

Lisätietoja saat Aviriksesta.  

BlindShell Classic 2.

Puhelin puhuu 
suomeksi kaikki 
näppäinten paina
miset ja valikot. 
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SEITSEMÄN SUPERVOIMAA

Osa 2. Omanarvontunto
• Näkövamma vaikuttaa arkeen ja usein myös omanarvontun

teeseen. 

• Omanarvontunnetta voi parantaa tunnistamalla vahvuutensa.

TEKSTI Riikka Hänninen  KUVAT San Jacinto College, Heidi Torn, Marika Mäkinen

M
ikä tai kuka määrittelee sen, 
millaista näkövammaise
na eläminen on tai miten se 
koetaan? Onko se kiinni siitä, 

miten muut katsovat sinua? Vai onko se 
kiinni omista ajatuksistasi? Tähän kaik
keen vaikuttaa omanarvontunto, kyky 

tunnistaa omat vahvuudet ja olla niistä 
ylpeä.

Toisen osan kuvitteellisessa tarinassa 
onnettomuudessa sokeutunut Ellen lähtee 
hakemaan uutta työtä. Hän ei ole kertonut 
hakemuksessa olevansa sokea. Työhaas
tattelun kynnyksellä päänsisäiset mielen 
nakertajat pilkkaavat Elleniä ja kuiskivat, 
että hänet nähdään vain vammaisena 
raukkana, jolla ei ole mitään todellista 
annettavaa. Tällä kertaa nakertajat häätää 
Michael Hingson. 

Valosta riippumaton ritari
Michael Hingson on todellinen henkilö. 
Tämä syntymäsokea mies laskeutui opas
koiransa kanssa 78 kerrosta palavasta New 
Yorkin kaksoistornista 11.9.2001. Kun näke
vät ihmiset alkoivat panikoida, Michael 
kevensi tunnelmaa sanomalla, että jos 
valot sammuisivat, hän johdattaisi opas
koiransa kanssa kaikki ulos talosta. Usko
mattomalla tiimityöllä Michael ja opas
koira Roselle selvisivät turvaan ja auttoivat 

Michael Hingson ja Roselle.
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matkalla muitakin.
Sokeana Michael olisi voinut olla se 

ensimmäinen autettava. Hän kuitenkin otti 
ohjat omiin käsiinsä ja käytti hyödykseen 
sitä, että hän ei ollut ”valosta riippuvai
nen” kuten hän itse sanoo kirjassaan 1463 
porrasta.

Ylpeästi sokko
Kolmikymppinen Heidi Torn kertoo oman 
tarinansa omanarvontunnosta. Heidi on 
myös syntymästään asti sokea. Hän on 
hypännyt rekrytointikonsultin palkkatyöstä 
yrittäjäksi ja hän toteuttaa rohkeasti unel
miaan: tekeillä on lautapeli, omia lauluja ja 
kirja. 

Nuorempana Heidi mietti paljonkin, 
missä vaiheessa hän kertoisi näkövam
mastaan vai lykkäisikö asian kertomista 
hamaan tulevaisuuteen. Tarkoitus oli hyvä. 
Heidi halusi tuoda ensin esiin persoo
nansa ilman näkövammaa ja ajatteli sen 
helpottavan näkövamman sulattelua sitten 
myöhemmin. Tämä kuitenkin teetti paljon 
lisätyötä ja esti Heidiä puhumasta monis
ta vahvuuksistaan, joita näkövamma oli 

hänelle tuonut.
Lopulta Heidi uskaltautui kirjoittamaan 

näkövammaisuudestaan sosiaaliseen 
mediaan. Satojen positiivisten komment
tien ja tuhansien tykkäysten vyöry kertoi 
Heidille, että hän oli tehnyt oikean valin
nan. 

Nykyään Heidi on ylpeä siitä, että hän on 
sokko. 

– Minulle omanarvontunto on sitä, että 
löytää ne tilanteet, joissa sokkous on jotain 
ylivertaista ja harvinaista, jotain, mikä ilah
duttaa, Heidi sanoo.

Heidi Torn.

JATKUU 
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Kepinkäytön konkari
Yksi suurimmista häpeän kohdista ja 
vammaisen leimoista varsinkin monel
le näköään menettävälle on valkoisen 
kepin käyttäminen. Niin kävi myös Harri 
Ivoselle, vaikka nykyään hän on kepin 
käytön konkari. Kun hänen näkönsä alkoi 
heikentyä 80luvulla, hän toikkaroi sitke
ästi eteenpäin ilman keppiä toinen jalka 
nurmikolla ja toinen jalkakäytävällä. 
Vammaisena olemisen häpeä esti häntä 
ottamasta keppiä käteen, kunnes hänen 
sokea tyttöystävänsä huomautti, että hän 
näyttää aivan humalaiselta. Kun Harri 
lopulta otti kepin käteensä, se oli valtava 
helpotus. 

– Nykyään keppi on minulle ylpeyden 
aihe. Se tarkoittaa, että olen pärjännyt näin 
hyvin tähän ikään asti!, Harri myhäilee. 

Podcastemäntä Riikka heittääkin sinul
le haasteen: Entä jos valkoisesta kepistä 
voisi tulla sinulle voiman ja itsesi ylittämi
sen symboli? 

KIRJAVINKKI

Lue lisää Michael Hingsonista
Michael Hingsonin & Susy Floryn kirja 
1463 porrasta on saatavissa Celiasta.

Mielen työkaluja
Hyviä näkökulmia ja mielen työkaluja 
löydät kirjasta Rohkeus – Tietoisuuden 
työkalut valon ja varjon leikkiin (Jutta 
Saanila ja Liisa Lahtinen). Kirja on 
Luetuspalvelussa sekä Celiakirjaston 
valikoimissa piste, ääni ja ekirjana. 
Pdfmuodossa kirjaa voi lukea  
osoitteessa www.nkl.fi/fi/rohkeuskirja

KUUNTELE

Podcastsarjan toisen osan tarinassa 
Ellen lähtee hakemaan uutta työtä. Hän 
ei ole kertonut hakemuksessa olevan
sa sokea. Työhaastattelun kynnyksellä 
päänsisäiset mielen nakertajat pilk
kaavat Elleniä ja kuiskivat, että hänet 
nähdään vain vammaisena raukkana. 
Tällä kertaa nakertajat häätää Michael 
Hingson.

Kuuntele podcast:  
soundcloud.com/ 
nakovammaistenliitto/ 
seitseman-supervoimaa- 
omanarvontuntoHarri Ivonen.
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Vammainen ihminen 
on seksuaalinen

J
uhlavaatteet yllä, tukka hyvin ja 
vatsanpohjassa kihelmöi odotus. 
Ulos lähtiessäsi nappaat mukaan 
vakiopartnerin, valkoisen kepin. 

Säilyykö sisäinen hehku vai lässäyttääkö 
apuväline tunnelman?

Seksuaalisuus on perusominaisuutem
me, eikä sitä voi erottaa muusta ihmise
nä olemisesta. Seksuaalisuutta on muun 
muassa sukupuoli, seksuaalinen suuntau

tuminen, lisääntyminen ja sukupuoliroolit. 
Kosketukset, ajatukset, toiveet ja haaveet 
toimivat seksuaalisuuden ilmentämisen 
välineinä. Seksin harrastaminen on vain 
yksi osa seksuaalisuudestamme, vaikka 
se yleensä ensimmäisenä aiheesta puhut
taessa mieleemme ehkä pulpahtaakin.

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuk

• Vammaisuus ja seksuaalisuus eivät vieläkään ole neutraali 
sanapari.

• Kun ennakkoluuloista päästään, voidaan löytää ratkaisuja.

TEKSTI Virpi Jylhä KUVAT GoodStudio / Shutterstock ja Raila Riikonen

JATKUU 
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sia, jotka tunnustetaan kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa. Seksuaali
oikeuksia ovat oikeus saada seksuaali
kasvatusta, oikeus päättää oman kehoon 
koskemisesta tai koskemattomuudes
ta, oikeus päättää haluaako lapsia sekä 
oikeus tavoitella tyydyttävää ja nautinnol
lista seksielämää.

Miten vammaisuus muovaa seksuaa-
lisuuttamme?
Kerrytämme koko elämämme ajan koke
muksia siitä, millainen kosketus tuntuu 
hyvältä, kuinka lähelle haluamme toista 
ihmistä ja millaiset asiat toisissa ihmisis
sä meitä miellyttävät. Aistimme muiden 
suhtautumistapoja meihin. Saamme muilta 
palautetta persoonastamme ja toiminta
tavoistamme. Hyväksytyksi tuleminen ja 
mahdolliset torjunnat vaikuttavat seksuaa
lisen minämme kehittymiseen. Seksuaa
lisuutemme ei ole muuttumaton vaan se 
kehittyy koko elämän kaaren ajan vauvasta 
kuoleman hetkeen.

Toiset kestävät kolhuja paremmin kuin 
toiset, myös seksuaalisessa mielessä. 
Joudummeko me näkövammaiset tsemp
paamaan itseämme, jotta valkoinen keppi 
ei lässäytä illan kuplivaa tunnelmaa? Miten 
harrastaa silmäpeliä, kun katsekontaktis
ta ei ole tietoakaan? Pystymmekö säilyt
tämään vetovoimamme vammastamme 
huolimatta? Voisimmeko saada ”pisteitä” 
siitä, että olemme herkän kosketuksen 
proosaajia? 

Vammaisuus ja seksuaalisuus ei vielä
kään ole neutraali sanapari. Mitä näky
vämpi vamma on, sitä todennäköisemmin 

ennakkoluuloja esiintyy. Koska seksuaa
lista itsetuntoa pystyy vahvistamaan ja 
ennakkoluuloja torjumaan, asiasta pitäisi 
puhua enemmän. Olisiko seksuaalisen 
identiteetin vahvistamista syytä käsitellä 
vaikkapa kuntoutuskursseilla? 

KuntoutusIiriksen kuntoutuspäällikkö 
Heini Liimatainen vastaa, että ainakaan 
toistaiseksi seksuaalisuus ei ole omana 
kokonaisuutena mukana kuntoutuksessa. 

 Jakson aikana kyllä puhutaan kaikista 
elämän osaalueista. Jos seksuaalisuu
desta on tarvetta jutella, henkilökuntam
me osaa käsitellä asiaa. Meillä oli viime 
vuoden lopulla koulutustilaisuus, jonka 
aiheena oli seksuaalisuus, Heini Liimatai
nen kertoo.

Ilon kipinöitä itselle ja muille
Raila Riikonen, 45, on kääntänyt vammai
suutensa vahvuudekseen. Riikonen on 
sairastanut lihassairautta syntymästä 

Raila Riikonen.
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saakka ja hän istuu sähköpyörätuolissa 
ja tarvitsee ympärivuorokautista henkilö
kohtaista apua. Rohkea ja avoin nainen on 
opiskellut seksuaalikasvattajaksi ja auttaa 
myös muita löytämään iloa seksistä ja 
seksuaalisuudesta.

Raila Riikonen ja hänen liikuntavam
mainen aviomiehensä antoivat kasvonsa 
vammaisten seksuaalisuudelle perjan
taidokkarissa nimeltä Tarvitsemme apua 
seksissä. Ohjelmassa esiintyi myös yksi 
Riikosen avustajista.

Pariskunta kertoi dokumentissa avoi
mesti siitä, miten he tarvitsevat avus
tajan apua pystyäkseen toteuttamaan 
seksuaalisuuttaan. Avustaja auttaa aktin 
toteuttamisessa esimerkiksi säätämällä 
vuoteiden korkeutta tai auttamalla oikean
laisen asennon aikaansaamisessa. Avus
taja on läsnä silloin, kun häntä tarvitaan ja 
poistuu, kun pariskunta nauttii toisistaan. 
Dokumentti on edelleen katsottavissa Yle 
Areenassa.

Ennen seksologiksi ryhtymistä Raila 
Riikonen työskenteli muun muassa 
Kynnys ry:ssä projektissa, jossa arvioitiin 
vammaisten ihmisten asumista. 

– Huomasin, että avun ja tiedon tarve oli 
suurta. Seksuaalisuudesta ei juuri puhuttu.

Raila Riikonen haaveili jo nuorena 
seksologin ammatista. Hänellä ei ollut 
terveydenhoitoalan koulutusta, joten asia 
pysyi haaveena vuoteen 2014, jolloin 
Sexpo poisti vaatimuksen koulutukseen 
hakeutujilta. Riikonen lähetti hakupaperit 
ja pääsi mukaan opiskelemaan. Hän oli 
opiskeluryhmänsä ainoa vammainen.

– 2015 perustin yritykseni Ilon Kipinän. 
Riikosen vastaanotolla käy sekä sink

kuja että pariskuntia. Hän ohjaa ryhmiä ja 
eri alojen ammattilaisia. Riikosen työhön 
kuuluu luentojen ja esitelmien pitämistä 
sekä seksuaalikasvattajien kouluttamista.

Raila Riikonen kertoo, että hänen työnsä 
on enimmäkseen ennakkoluulojen purka
mista. Ennakkoluuloja voi olla ympäristöllä 
tai yksilöllä itsellään. Kun ennakkoluuloista 
päästään, voidaan löytää ratkaisuja.  

– Kun vain etsitään keinoja, niin niitä 
löytyy. 

Riikosen vastaanotolla puhutaan usein 
myös vammaisen yksinäisyydestä ja 
kumppanin kaipuusta. Hänen mukaan
sa vammaiset elävät muuta väestöä 
useammin yksin vasten tahtoaan. Ja jos 
vähemmistöleimoja on enemmän kuin 
yksi, kumppanin löytäminen käy entistä 
vaikeammaksi.

Raila Riikonen toivoo, että kaikki 
vammaiset tuntisivat seksuaaliset oikeu
tensa. Yhteiskunnan tukitoimien pitäisi 
ulottua myös seksuaalisten tarpeiden 
toteutumiseen. Riikonen kertoo, että 
esimerkiksi Yhdysvalloissa on vammaisille 
niin sanottuja seksuaalivalmentajia. Euroo
passa on myös maita, jotka kustantavat 
vammaisille joitakin seksiammattilaisen 
käyntikertoja.

 – Saattaa kuulostaa hurjalta, mutta 
tukitoimien ja tiedon avulla vältettäisiin 
se, että vammainen antaisi tehdä itselleen 
jotain sellaista, jota muutoin ei hyväksyisi, 
Raila Riikonen sanoo.

– Kukaan ei saisi hyväksyä kosketusta 
tai kohtelua, josta ei pidä. Omista toiveista 
pitää uskaltaa kertoa kumppanille. Ihmi
nen on kaikkein vetovoimaisin silloin, kun 
hän on oma itsensä. 
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IN MEMORIAM

TEKSTI Teuvo Ruponen

Annikki Peltonen 

M
usiikinopettaja Margit 
Annikki Peltonen kuoli 11. 
toukokuuta. Hän syntyi Laiti
lassa 8. tammikuuta 1940. 

Annikki oli sokea syntymästään. Helsin
gin sokeainkoulun oppilaaksi hän tuli 
syksyllä 1948. Musiikki oli hänelle tärkeä 
oppiaine. Koulusta päästyään 1958 hän 
jatkoi musiikkiopintojaan SibeliusAka
temiassa, josta valmistui musiikinopet
tajaksi toukokuussa 1962. Tarkoituksena 
oli suorittaa myös urkuritutkinto, mutta 
työ musiikinopettajana vaati niin paljon 
aikaa, ettei unelma toteutunut. Annikilta 
riitti kuitenkin intoa ja määrätietoisuut
ta opiskeluun. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 
syksyllä 1973.

Annikki toimi Helsingin sokeainkou
lun musiikinopettajana vuodesta 1961 
vuoteen 1972. Opettajan työ jatkui sitten 
näkövammaisten ammattikoulussa eli 
Arlainstituutissa sekä Toimelan vapaa
opistossa. Häneltä riitti aikaa myös 
vapaaehtoistyöhön esimerkiksi Suomen 
Mielenterveysseuran auttavassa puheli
messa ja Helsingin seurakuntayhtymäs
sä. 

Annikin sydäntä lähellä olivat piste 
ja lyhennyskirjoitus, pistenuotit ja 
abacuslaskenta. Näitä aineita hän opet
ti sekä ammattikoulussa että erilaisilla 
kursseilla. Hänellä oli myös yksityisoppi

laita pianonsoitossa. 
Annikki oli hyvin sinnikäs ja huolel

linen, myönteisessä mielessä jopa 
pedantti ihminen. Hän oli valoisa, 
hyväntahtoinen, sydämeltään sivisty
nyt ja toiset huomioon ottava. Hän oli 
äärimmäisen avulias ja huomaavainen 
ihminen. Monet olivat ne juhlat, joiden 
ohjelmasta ja tarjoiluista hän huolehti. 
Hän oli apuna sellaisille ihmisille, joilla 
ei ollut varaa eikä ketään apuna järjes
tämässä esimerkiksi syntymäpäiviä tai 
hautajaisia. 

Annikki osoitti meille kaikille, että 
sokeus ei ole este vaativissakaan tilan
teissa. Tarvitaan vain tahtoa ja sitkeyttä, 
uskoa siihen, että onnistutaan.

Annikki on poissa, mutta hänen 
esimerkkinsä ja muistonsa elää keskuu
dessamme. 
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IN MEMORIAM

TEKSTI Teuvo Ruponen

Tapio Äystö

T
apio Äystö kuoli 18. heinäkuuta 
Lahdessa. Hän syntyi Teuvalla 
22. lokakuuta 1951. 

Koulunkäyntinsä hän aloitti 
Helsingin sokeainkoulussa, josta siir
tyi oppikouluun kotipaikkakunnalleen. 
Tapsa kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 
1970. Hän kirjoitti myös lyhyen matema
tiikan, sillä hänen vankka käsityksensä 
oli, että matematiikka sopii näkövam
maiselle aivan yhtä hyvin kuin muutkin 
aineet. Omalla esimerkillään hän osoitti 
tämän todeksi. 

Opinnot jatkuivat syksyllä 1970 
sokeain ammattikoulussa, jossa Tapio 
osallistui ensimmäiselle näkövammais
ten atkkurssille. Koulutuksen jälkeen 
hän sai ensimmäisenä sokeana atkoh
jelmoijan paikan Nesteosakeyhtiöstä. 
Vuonna 1981 hän siirtyi Yleisradion 
palvelukseen toimien järjestelmäasi
antuntijana. Yleisradion ulkoistettua 
ATKosaston Tapio siirtyi Tietoenatorille 
vuonna 2000 jatkaen samoissa työteh
tävissä vuoteen 2008. Työuran koko
naiskesto oli 37 vuotta. 

Tapion järjestöura on ollut pitkä 
ja merkittävä. Hän toimi 15 vuotta 
PäijätHämeen Näkövammaiset ry:n 
puheenjohtajana ja lisäksi vuosia halli
tuksen jäsenenä. Suomen Sokeat ry:n 
puheenjohtajana hän oli seitsemän 

vuotta. Yhdistyksen kunniapuheenjohta
jaksi hänet valittiin 2018. Tapio vaikutti 
monin tavoin myös Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelussa ja Näkövammaiset 
atkohjelmoijat ry:ssä. Valtakunnalliseen 
näkövammaistyöhön hän osallistui aktii
visesti, ja oli useita vuosia liiton valtuus
tossa.

Tietotekniikka oli Tapsalle työ ja 
harrastus. Muita harrastuksia olivat 
kirjallisuus ja musiikki. Soittipa hän itse
kin haitaria.

Tapsaa kaipaamaan jäivät puoliso ja 
lapset perheineen sekä laaja ystäväjouk
ko. 
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TERVEYDEKSI!

Käytä kehoasi 
monipuolisesti
TEKSTI Katri Suomalainen KUVA Juha Tuomi / Rodeo

• Näkövamman myötä liikkuminen muuttuu varovaisemmaksi, 
mikä vaikuttaa kehon toimintaan. 

• Kehon vetreyteen voi vaikuttaa monipuolisella liikunnalla.

Varovainen liikkuminen aiheuttaa pitkäl
lä aikavälillä liikeratojen pienenemistä 

ja erilaisia kudosjännitteitä, mikä voi altis
taa tuki ja liikuntaelimistön vaivoille. 

– Näkövammaisella tyypillisimpiä ovat 
niskahartiaseutuun liittyvät ongelmat: 
kipu, liikerajoitus ja erilaiset pehmytku
doskireydet, sanoo fysioterapeutti Georg 
Schleifer Aktivo Fysio Iiriksestä.

Ongelmien taustalla voi olla niskan 
toispuolinen asento, joka syntyy, kun käyte
tään vahvemman silmän jäljellä olevaa 
näkökykyä, jolloin pää voi olla kiertyneenä 
heikomman silmän puolelle. Myös kepin tai 
opaskoiran käyttö toispuolisesti voi näkyä 
hartian kiertymisenä eteen.

Tuki ja liikuntaelimistön vaivoja voi 
ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota 
asentoon ja kuormittamalla kehoa moni
puolisesti. 

– Monipuolinen liikkuminen on kaiken 
perusta. Hyviä liikuntamuotoja ovat muun 
muassa kävely, spiraalistabilaatio, pilates 
ja erilaiset itämaiset lajit, kuten aikido 

ja judo. Nyrkkeily ja keppijumppa sopi
vat hyvin niskahartiaseudun vaivojen 
ehkäisyyn ja hoitoon, Schleifer sanoo.

Symmetrisempään kehon käyttöön
Kehon asennon hallintaa voi parantaa 
opettelemalla ensin tunnistamaan mahdol
lisen toispuolisuuden ja epäsymmetri
an. Istuessa voi tunnustella solisluiden 
kohdalta, onko jompikumpi solisluista 
ylempänä. Toinen maamerkki on kylki
kaaret, joiden päälle kädet laittaessa voi 
tunnustella, onko toinen kylkikaari ylem
pänä tai kiertynyt. Kolmantena kohtana on 
lantio, jonka luiden päälle kädet asetta
malla voidaan tunnustella suoliluun yläetu
kärjen kohdalta, onko toinen puoli lantiota 
kiertynyt.

Schleiferin mukaan näkövammaiselle 
tyypillisimmässä virheasennossa vasen 
solisluu ja hartia ovat korkeammalla, 
samoin vasen kylkikaari. Samalla oikean 
puolen lantio on kiertyneenä eteen. 
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– Tätä voidaan korjata yksinkertaisella 
harjoituksella. Kuvittele, että joku laittaa 
koukun kylkeesi oikealle puolelle lapaluun 
alakärjen korkeudelle, ja vetää koukusta 
sinua oikealle.

Kun asento on suorempi, keho käyttää 
vähemmän energiaa asennon ylläpitä
miseen ja tällöin kehoa voidaan käyttää 

symmetrisemmin. 
Jos ajoittaiset tuki ja liikuntaelimistön 

oireet ovat edenneet häiritseväksi vaivaksi, 
kannattaa käydä ammattilaisen vastaan
otolla. Fysioterapeutti voi hoitaa kipua ja 
antaa täsmäohjeet hoitoon. Lisäksi fysiote
rapeutin kanssa voi käydä läpi kehon koko
naisasentoa ja esimerkiksi kävelyä. 

KOKEILE NÄITÄ

Niska-hartiaseutua helliviä keppi-
jumppaliikkeitä

Ylävartalon kierto
Seiso hartioiden levyisessä haaraasennossa 
ja aseta keppi hartioille tai rinnan edustalle. 
Pidä polvet hieman koukussa ja katse eteen
päin. Kierrä ylävartaloa vuorotellen puolelta 
toiselle. Anna katseen seurata mukana. 

Melonta
Seiso hartioiden levyisessä haaraasennossa 
ja ota leveä ote kepistä. Laita keppi rinnan 
edustalle. Pidä polvet hieman koukussa, 
hartiat rentoina, lantio paikallaan ja katse 
eteenpäin. Tee ylävartalolla isoa melontalii
kettä puolelta toiselle, ikään kuin piirtäisit 
ilmaan kahdeksikkoa.

Pystysoutu
Seiso lantionlevyisessä haaraasennossa. 
Ota kepistä kapea myötäote kämmenet 
kehoon päin. Nosta keppi pehmeällä liikkeel
lä leuan korkeudelle. Pidä keppi koko ajan 
lähellä vartaloa. Pidä selkä suorana. Laske 
sitten keppi alas rauhallisesti. 
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Näkövammaisteatteri 
aloittaa alusta 
• Näkövammaisteatteri aloitti vuonna 1977.

• Syksyllä 2022 teatteri tutustuu uuteen ohjaajansa Kari 
Kinnaslampeen. 

TEKSTI Tanja Rantalainen  KUVAT Ali Kinnunen, Juha Seppälä ja Erkki Rajala

Anne Huttunen oli mukana Näkövam
maisteatterissa heti perustamisvuonna 

1977 ja vaikutti teatterissa vuoteen 2003. 
Teatterin kultavuodet, jos niillä tarkoite
taan sitä aikaa, kun teatterissa oli eniten 
osallistujia, ajoittuvat Annen mukaan 
vuosien 1985–1990 välille. Silloin teatteril
la oli parhaimmillaan kaksi ohjaajaa.

– Ennen 90luvun lamaa kiersimme 
tilausbussilla esiintymässä ympäri Suomen 
ja Virossa asti. Eero Vartion Limperin 
Hilman läksiäisiä esitettiin 20 kertaa, 
Huttunen muistelee. 

Yksi asia oli huonommin. Teatteri 
harjoitteli Näkövammaisten liiton tilois
sa Mäkelänkadulla, mutta esiintyi milloin 
missäkin. Esiintymistilassa liikkuminen piti 
siis aina opetella erikseen. Iiriskeskuksen 
valmistumisesta lähtien Näkövammaisteat
terilla on ollut kotinäyttämö, Braillesali.

Kun kysytään harrastuksen hyödyistä, Anne Huttunen.
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Tanssi mun kanssa -esityksessä vuonna 2015 Näkövammaisteatteri tutki, 
miltä tanssi tuntuu ja miten tunteet näkyvät kehossa.
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Anne Huttunen ei erottele näkeviä ja näkö
vammaisia harrastajanäyttelijöitä. 

– Kaikki hyötyvät siitä, kun saadaan olla 
yhdessä ja opitaan empatiaa ryömimällä 
toisten ihmisten nahkoihin. Esiintyminen 
tuo iloa itselle. Liikkumistaitoa teatterihar
rastus tietysti näkövammaisella kehittää, 
hän sanoo.

Vaikka Anne Huttunen on ollut pitkään 
pois, hän uskoo, että teatterilaisia yhdistää 
edelleen harrastamisen ilo. 

– Kun ohjaaja vaihtuu, kaikki vaihtuu. 
Erkki Mäensivu ohjasi meitä ainakin 10 
vuotta, 80luvun puolivälistä eteenpäin. 
Anu Aaltosen aikaan on ainakin ollut 
liikunnallisempaa kuin Erkin aikana, Anne 
Huttunen miettii. 

Hän ei tiedä, mitä näkevät katsojat 
saavat irti Näkövammaisteatterin esityksis
tä, ja epäilee, että niistä tullaan etsimään 
kiinnostavaa toiseuden kokemusta. 

– Minulla on sellainen tunne, että tullaan 
töllistelemään, miten sokea näyttelee, 
eikä katsomaan itse näytelmää. Toiset 
näkövammaiset kyllä tulevat kiinnostavan 
näytelmän takia, ja tapaamaan tuttuja, niin 
kuin mihin tahansa teatteriin. 

Törmää, ja sano samalla poks!
Anu Aaltonen ehti ohjata Näkövammais
teatterille 11 esitystä vuosien 2005 ja 
2022 välillä. Aaltosenkaan mielestä näkö
vammaisuus ei ole määräävä tekijä teatte
rin harrastamisessa. Ohjaajan suurimmat 
haasteet eivät myöskään liity näkövammai
suuteen. 

– Näytteleminen on yhdeltä osaltaan 
häpeän voittamista ja yhdessä tekeminen 
liimaa ihmisiä yhteen. Suurimmat haasteet 
ovat aina rahoitus, ihmisten sitoutuminen, 
aikapula, ja se, jos kemiat eivät kohtaa. 
Eroa muihin harrastajateatteriryhmiin ei 
tässä suhteessa ole, Aaltonen sanoo. 

Anu Aaltonen katsoo yhdeksi suurim
maksi saavutuksekseen sen, että teatteri
laiset ovat ottaneet teatterin harjoitukset 
käyttöön arjessaan. 

– Harjoittelimme esimerkiksi turval
lisesti törmäämistä. Lopulta se kääntyi 
niin, että osallistujien piti yrittää törmätä 
niin moneen esteeseen kuin mahdollis
ta, törmäyksestä sai pisteen ja aina kun 
törmäsi, piti päästää tehosteääni, esimer
kiksi poks. Peittelystä tulee kielteinen 
fiilis, mutta kun törmää ja sanoo samalla 
poks, se on hauskaa ja myönteistä, leikki. 
Teatterilaiset ovat kertoneet, että kun he 

”Kaikki hyötyvät siitä, kun saadaan 
olla yhdessä ja opitaan empatiaa ryö
mimällä toisten ihmisten nahkoihin.”
ANNE HUTTUNEN
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törmäävät johonkin, he sanovat mielessään 
poks, Anu Aaltonen kuvaa.  

Tanssin ammattilaisiakin kiinnostanees
sa Tanssi mun kanssa esityksessä vuonna 
2015 tutkittiin sitä, miltä tanssi tuntuu. 
Samalla teatterilaiset tutustuivat siihen, 
miten tunteet näkyvät kehossa.

– Joku otti valitsemaansa tunnetilaa 
esittävän asennon kertomatta muille, mitä 
tunnetta asento kuvastaa. Muut kävivät 
tunnustelemassa sitä, ja ottivat saman 
asennon. Asennon perusteella he tiesivät, 
mikä tunne oli kysymyksessä. Syntymä
sokea sai varmistuksen siitä, että keholli

nen ilmaisu on kaikille ihmisille yhteistä. 
Tietynlainen kippuraasento on näkövam
maisellekin ahdistuksen ele, vaikka ei olisi 
koskaan nähnyt sitä. Se oli ohjaajallekin 
iso oivallus, Anu Aaltonen kertoo. 

Aaltosen kuuleman palautteen mukaan 
Näkövammaisteatterin yleisö on saanut 
esityksistä taideelämyksiä, joissa näytte
lijöiden näkövammaisuudesta on tullut osa 
taiteellista kokonaisuutta. Esityksestä on 
päällimmäisenä jäänyt mieleen sen sano
ma ja sisältö.

”Syntymäsokea 
sai varmistuksen 
siitä, että kehol
linen ilmaisu on 
kaikille ihmisille 
yhteistä.”
ANU AALTONEN

JATKUU 

Anu Aaltonen.
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Työ tekijäänsä opettaa
Näkövammaisteatterin uusi ohjaaja Kari 
Kinnaslampi on tehnyt työtä teatterissa 
yli 30 vuoden ajan. Hän on toiminut näyt
telijänä, teatterinjohtajana ja ohjaajana. 
Ohjaajantyö on Kinnaslammen ominta 
aluetta, ehkä siksi, että ohjaajassa on aina 
ripaus opettajaa.

– Opettaja pukkaa minusta jatkuvas
ti esiin. Olen pedagoginen ohjaaja. Otan 
huomioon näyttelijän kyvyt, enkä vaadi 
liikoja, mutta en toisaalta päästä helpolla, 
jos näen, että ihmisellä on kykyjä. Hyvä 
ohjaaja saa näyttelijän huomaamatta ylit
tämään rajansa, Kari Kinnaslampi sanoo. 

Tässä vaiheessa pitkää uraa Kinnas
lampi haluaa uusia haasteita, ja lähtee 

tutkimaan mielenkiinnolla uutta tehtävää. 
Kaikessa teatterin tekemisessä hän koros
taa yhteistyötä. Ohjaajan ominaisuuksis
ta yhteistyötaidot ovat hänen mukaansa 
kärkipäässä. 

– Olen varma, että saan näkövammais
teatterilaisilta apua, ja että meillä tulee 
olemaan hauskaa. Näkövammaisteatterin 
näyttelijät ovat kokeneita teatterintekijöitä, 
luotan heihin, Kari Kinnaslampi sanoo. 

Näkövammaisteatteri kokoontuu syys
kaudella 2022 ja kevätkaudella 2023 
paineettomasti harrastuskerhomuotoisena. 
Näkövammaisteatteriin ovat lämpimästi 
tervetulleita uudet tai pitkään poissaolleet 
harrastajat. 

”Olen varma, että 
saan näkövammais
teatterilaisilta apua, 
ja että meillä tulee 
olemaan hauskaa.”
KARI KINNASLAMPI

Kari Kinnaslampi.
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RISTEYKSESSÄ

TEKSTI Ibrahim Milanovic

Kahden kulttuurin sekoitus 

”Punnitsen 
ja harkitsen 
tarkasti,  
kumman  
kulttuurin 
ominaisuus 
tai tapa on 
minusta  
parempi.”

Suomessa olen asunut enemmän kuin puolet elämästä
ni, mutta silti tiedän, että minusta ei ikinä tule alkupe

räistä suomalaista. Olen asunut myös Bosnian ulkopuolella 
sen verran pitkään, että minusta tuntuu etten enää kuulu 
sinnekään. Olen sekoitus ja puoliksi molempia, jonkinlainen 
Bosnian ja Suomen risteytys. 

Minusta oli kummallista, että aikuinen suomalainen tyttö 
käy isänsä kanssa saunassa. Ihmettelen myös, että bosnia
laiset korottavat ääntä väittelyssä ja puhuvat myös toisten 
päälle. 

Sanotaan, että matkailu avartaa. Se on mahtava työkalu 
ihmisenä kasvamiseen, sen kautta tutustuu muihin kulttuu
reihin ja niiden arvoihin. Asumalla toisessa maassa irtaudu
taan oman kulttuurin arvoista ja tajutaan, että toisenlainen 
yhteiskunta toimii erilaisten arvojen varassa, ja silti pyörät 
pyörivät ja ihmiset ovat tyytyväisiä. Irtautuuko ihminen 
omasta maastaan ja kulttuuristaan vastahakoisesti? 

Minua kasvatettiin kahdessa kulttuurissa ja molempia 
tunnen melko hyvin. Nyt olen kahden kulttuurin välillä, sellai
sessa risteyksessä, josta voi kääntyä ja katsoa suoraan 
näiden kulttuurien kasvoihin. Pystyn tarkastelemaan kriitti
sesti näissä kulttuureissa olevia arvoja, tapoja tai menesty
misen mittareita. Punnitsen ja harkitsen tarkasti, kumman 
kulttuurin ominaisuus tai tapa on minusta parempi. Lopul
ta, kun teen päätöksen, yritän omia sen ominaisuuden tai 
toimia sen tavan mukaan. 

Elämäni varrella olen oppinut molemmista kulttuureista, 
joten toimintatapani koostuu niiden palasista, esimerkik
si suomalaisesta luotettavuudesta ja tarkkuudesta sekä 
bosnialaisesta sosiaalisuudesta ja huumorintajusta. 

Näiden kahden kulttuurin risteyksessä oleminen ei ole 
hassumpaa. Itse asiassa se on rikkaus. 

Ibrahim Milanovic 
on kahden maan, 
Bosnian ja Suomen 
kansalainen.
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ILMOITUKSET

HENKILÖKOHTAISTA

Näkövammainen mies 
etsii naisystävää
Kainuusta näkövammai
nen 44vuotias mies etsii 
naisystävää juttuseuraksi ja 
kumppaniksi. 

Harrastan ulkoilua ja 
kukkien kasvatusta. Leiki
tän myös mielelläni sisko
ni lapsia. Käytän valkoista 
keppiä. Otathan pian yhteyt
tä!

Janne / 046 6360061

Näkövammainen 
mies etsii naisseuraa 
tositarkoituksella
Olen paltamolainen 
48vuotias näkövammai
nen mies. Etsin seuraa 
2555vuotiasta naisista 
tositarkoituksella. Ei seikkai
lijoille. Ei haittaa vaikka olet 
sokea. Sami / 045 197 6144.

KURSSIT - LEIRIT

Tervetuloa nuorten 
lyhäriviikonloppuun
Miltä kuulostaisi Jussipal
kinto, tai mahdollisesti jopa 

Oscar? Nyt sinulla on oiva 
tilaisuus sellaiseen, kun 
näkövammaiset nuoret tuot
tavat oman lyhytelokuvansa! 
Marraskuun kolmantena 
viikonloppuna 18.  20.11. 
Kaarinan Tuorlan majatalos
sa mullistamme koko eloku
vaalan, kun tutustumme 
lyhytelokuvan tuotantoon ja 
ryhdymme yhdessä toteut
tamaan sellaista. Elokuva
tuotantoon sisältyy muun 
muassa ideointia, kuvaamis
ta, näyttelemistä, ääniä ja 
pukuja. Tarjolla on siis useita 
erilaisia rooleja, joten jokai
selle kiinnostuneelle löytyy 
varmasti jotakin! Tuotannon 
ohella tietysti rentoudum
me välillä myös viettämään 
aikaa yhdessä. Viikonlop
puun osallistuminen ei vaadi 
sinulta aikaisempaa koke
musta, mutta viikonlopusta 
saat varmasti kokemusta ja 
kosketuspintaa elokuvatuo
tantoon!

Lyhytelokuvan aihe tarken
tui kesäkuussa järjestettä
vässä tapahtumassa. Jos 
olisit kiinnostunut olemaan 
projektissa mukana jo ennen 
marraskuuta, ilmaisethan 
mielenkiintosi sähköpostilla 
Teemulle.

Tapahtuma on osa näkö

vammaisten nuorten soli
daarisuushanketta, jonka 
tavoitteena on toteuttaa 
lyhytelokuva alusta loppuun 
näkövammaiselle soveltuvin 
keinoin ja tutustuttaa näkö
vammaisia nuoria kulttuuri
toimintaan.

Viikonlopputapahtuma 
on tarkoitettu kaikille 12– 
30vuotiaille näkövammai
sille nuorille ympäri Suomea. 
Tapahtuman  osanottomaksu 
on 90 €, joka sisältää ohjel
man, majoituksen, ruuat ja 
matkat. Ilmoittautumiset 
viimeistään ke 12.10. www.
nkl.fi/fi/nuoret sivuilta löyty
vän ilmoittautumislomakkeen 
kautta. Teemu Ruohonen 
Näkövammaisten liitosta 
antaa antaa mielellään lisä
tietoja puhelimitse: 050 596 
5022 tai sähköisesti: teemu.
ruohonen@nkl.fi. 

Tervetuloa mukaan! 

Ekopäre- ja 
rottinkitöiden kurssi 
Lepolassa 
31.10.-2.11.2022
Kurssi alkaa maanantaina klo 
9 ja loppuu keskiviikkona klo 
16 (kurssipäivä on klo 916. 
Paikkana loma ja kurssikes
kus Lepola Lahdessa.
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Ohjaajina kurssilla toimi
vat Timo Ilola (ekopäre) ja 
Reijo Lahtinen (rottinki).
Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään pe 14.10.2022 
Jouni Rantalalle p. 044 493 
4422 tai 050 910 6462. 
Ilmoita samalla, mitä halu
aisit tehdä, niin saamme 
hankittua tarvittavat mate
riaalit. Materiaalikustan
nukset ja kurssi maksetaan 
paikan päällä ohjaajille. 
Korit valmistuvat parhaiten 
omilla tutuilla ja turvallisilla 
työkaluilla, joten otathan ne 
mukaasi. Kurssilaisilla on 
käytössään huoneisto A 1 
mm. tavaroiden säilytykseen 
tai taukojen pitämiseen. 

Kurssin hinta: Phn ry:n 
jäsenet ja kannattajajäsenet 
15 € / päivä, sisältää lounaan 
tai 3 päivää yhteensä 30 €, 
sisältää lounaat. Ulkopuo
liset 25 € / päivä, sisältää 
lounaan tai 3 päivää yhteen
sä 50 €, sisältää lounaat. 

Osallistuja varaa itse 
mahdollisen majoituksen 
suoraan Lepolasta p. 045 
235 7561. Majoituksen 
vuorokausihinta on 32 € (ei 
sisällä ruokailuja). Tervetu
loa!

TAPAHTUMAT

Seminaari 
ikärappeuman 
tutkimuksesta  
ja hoidosta 9.9.
Näkövammarekisteri järjes
tää Ajankohtaista ikärap
peuman tutkimuksesta ja 
hoidosta seminaarin 9.9. 
klo 1215.15 etänä (Teams) ja 
Iiriksessä (Marjaniementie 
74, Hki, Itäkeskus).  
Ohjelmassa mm.

klo 12.15 Ajankohtaista 
ikärappeuman tutkimuksesta 
ja hoidosta (Kai Kaarniranta, 
silmätautiopin professori, 
ylilääkäri)

klo 13 Ikärappeuman 
aiheuttama näkövammaisuus 
1980–2020 (Petri Purola, 
tutkija)

klo 14 Alentuneen näköky
vyn vaikutus yksilön elämän
laatuun, terveyspalvelujen 
käyttöön ja niiden aiheut
tamiin yhteiskunnallisiin 
kustannuksiin (Joonas Taipa
le, LL)

klo 14.30 Kuntoutus ja 
apuvälineet (Tuula Kääri
äinen, optikko, ortoptisti, 
Näkövammaisten liitto)

klo 14.45 Kun silmälasit 
eivät enää riitä kampanja 

(Sanna Piuva, vanhustyön 
asiantuntija, Näkövammais
ten liitto)

Seminaari on maksuton ja 
avoin kaikille aiheesta kiin
nostuneille.

Katso koko ohjelma:  
nkl.fi/fi/tapahtuma/ 
ajankohtaista 
ikarappeuman 
tutkimuksestajahoidosta

Ilmoittautuminen ja lisä
tiedot: THL:n näkövamma
rekisterin tutkimuspäällikkö 
Laura Tolkkinen, p. 050 475 
5537, laura.tolkkinen@nkl.fi

Teamsosallistumislinkki 
lähetetään etäosallistujille.

Ennakkoilmoitus: 
Suomen Sokeat ry:n 
seminaari 
Suomen Sokeat ry järjestää 
kahden vuoden tauon jälkeen 
seminaarin perjantaiilta
na ja lauantaiaamupäivänä 
28.29.10.2022 palvelukes
kus Iiriksessä.

Seminaari on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille, sekä 
näkeville, että näkövammai
sille.

Tarkempi ohjelma ilmoi
tetaan myöhemmin. Luvassa 
on ainakin Ylen luento ja 
keskustelutilaisuus lauan
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ILMOITUKSET

taiaamuna. Muutakin kivaa 
ohjelmaa tulossa.

Laita päivät kalenteriisi 
ja tule mukaan kokemaan 
ohjelmaa ja tapaamaan 
tuttuja.

Lämpimästi tervetuloa!
Suomen Sokeat ry:n halli

tus

Retina Day 24.9.2022 
klo 10-15 Iiriksessä

Perinnöllisiä verkkokalvorap
peumia käsitteleviä asian
tuntijaluentoja voi seurata 
paikan päällä, Teamssovel
luksella tai nettiradion kautta 
sekä myöhemmin tallen
teena. Tarkemmat tiedot ja 
osallistumislinkit: www.retina.
fi > Ajankohtaista.

MYYDÄÄN - OSTE-
TAAN

Myydään zoomaava 
näyttö kameralla
Näkövammaiselle tai muuten 
tarkkaan työskentelyyn: 
Acrobat HD ultra (googlaa 
netistä). Hankittu 2015. Hinta 
uutena n. 2000 e. Lähes 
käyttämätön. Hintapyyntö 

270 e + lähetyskulut.  
Jouni, p. 0400 717 264. 
Sähköposti: jsmantela@gmail.
com  

APURAHOJA

Suomen 
Näkövammaissäätiön 
apurahoja haettavana
Suomen Näkövammaissääti
ön apurahat ovat näkövam
maisten ja näkövammais
työssä toimivien haettavissa: 
nuorisotyöhön,opiskeluun 
ja ammattiopintoihin, työlli
syyteen, tiedotustoimintaan, 
kuntoutukseen, tutkimus
toimintaan, harrastus ja 
vapaaajantoimintaan sekä 
näkövammaisten kansainvä
liseen yhteistyöhön. Näkö
vammaissäätiön myöntämillä 
apurahoilla pyritään vaikutta
maan suoraan näkövammais
ten toimintaan.

Hakemuksesta tulee ilme
tä:

 hakijan esittely, näkö
tilanne ja yhteystiedot 
sekä pankkitilin numero 
IBANkoodin muodossa 
(myös sähköpostitse haet
taessa)

 apurahan käyttötarkoitus

 haettava määrä ja hank
keen kokonaiskustannukset

 onko hanketta varten 
saatu, anottu, aiotaanko anoa 
apurahaa muista lähteistä

 millä tavoin hakija rahoit
taa hankkeen, mikäli apuraha 
kattaa vain osan kustannuk
sista

 mahdolliset suosittelijat.
Apurahan saajan tulee 

jättää asiamiehelle hank
keesta ja apurahan käytöstä 
selvitys, joka sopimuksen 
mukaan voidaan julkaista, 
mm. opinnäyte tai väitöskir
jatyöt.

 Apurahan saajan tulee 
pyynnöstä toimittaa tosite/
kuitti kuluista, joihin apuraha 
on myönnetty. Myönnetyistä 
kannustusapurahoista kuittia 
ei yleensä tarvitse toimittaa.

Hakuaika on 1.9.
30.9.2022.

Hakemukset tulee lähettää 
osoitteeseen:

Suomen Näkövammais
säätiö, Asiamies Aila Santa
nen, Arhipanpolku 8 B 2, 
00420 Helsinki tai sähkö
posti: aila.santanen@live.fi. 
Lisätietoja antaa asiamies 
puh. 050 596 6737.

Talouselämän muutokset 
vaikuttavat voimakkaasti 
säätiön myöntämien apura
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hojen määriin. Niukoista 
varoista huolimatta säätiö 
pyrkii tukemaan apurahan 
hakijoita. Säätiön periaat
teena on myöntää apuraha 
kohteeseen, mihin yleisis
tä rahoituslähteistä ei ole 
mahdollista saada tukea.

Vuonna 2021 säätiö myön
si apurahoja noin 10 000 
euroa.

Tule tukemaan! Hyvä 
lukija, auta näkövammais
ta lisäämään tietojaan ja 
taitojaan ja siten löytämään 
paikkansa elämässä. Tuke
si voit osoittaa ohjaamalla 
merkkipäivämuistamisia ja 

muita lahjoituksia Suomen 
Näkövammaissäätiön tilille 
Danske Bank FI21 8318 6710 
0136 39. Kiitos lahjastasi!

Sokeain Lasten 
Tukisäätiön 
avustukset ja apurahat
Sokeain Lasten Tukisäätiö 
myöntää avustuksia ja apura
hoja mm. näkövammaisten 
lasten harrastustoimintaan, 
erikoisliikuntavälineisiin ja 
perheiden lomakustannuksiin 
tai muuhun sellaiseen tarkoi
tukseen, jonka kohteena on 
näkövammaisten lasten ja 

heidän perheidensä elinolo
suhteet ja niiden parantami
seen tähtäävä toiminta.

Hakemukset 30.9.2022 
mennessä. 

Lisätietoja ja hakuohjeet:
Asiamies Juha Halme
040 7280970
asiamies@sokeainlastentuki-
saatio.fi, www.sokeainlastentu-
kisaatio.fi

So peu tu mis val men nus kurs si työssä oleville, 
työhön pa laa vil le, opis ke li joil le ja kun tou tus-
tuel la oleville Iiriksessä 28.11.–2.12.2022

Loppuvuoden aikuisten sopeutumisvalmennuskurssilla on 
vielä tilaa! Kurssilla saat tietoa näkövammaisuudesta ja 
työnteosta, opiskelusta sekä selviytymistä helpottavista 
tukitoimista ja keinoista. Kurssi tukee työssä jaksamista 
ja palautumista. 

Lisätietoa: kuntoutussuunnittelija Hanna Forsman
p. 050 415 6160 ja nkl.fi/fi/tapahtuma/
sopeutumisvalmennuskurssi-aikuiset

Aineiston aikataulu 
(numero, ilmestymis
päivä, aineiston 
jättöpäivä) 
nro 5: 17.10., 22.9. 
nro 6: 14.12., 18.11.
Ilmoituksen voi jättää 
verkkolomakkeella:  
airutlehti.fi/ilmoitukset 
tai spostitse: 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.
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BlindShell Classic 2 
-puhelin
Ääniohjattavassa puhelinmallissa on 
uusina ominaisuuksina mm.
• WhatsApp ja Facebook Messenger
• Askellaskuri
Hinta: 489 € (sis. alv. 24 %)

Yhdessä puhelimen kanssa BlindShell BEEP 
auttaa löytämään esim. avaimet
Hälytin kampanjahintaan 24 € (norm. 29 €)
Voimassa: 1.9. – 30.9.2022

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

Aviris-apuvälinemyymälässä vietetään 
tänäkin vuonna Valoviikkoa
10.10. – 14.10.2022!

Valoviikon laajennetut aukioloajat:
ma–to    klo 12–17.30
pe            klo 8.30–15
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