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Kolme pointtia vaaleissa

H
yvinvointialueet, Nato, Ukrainan sota ja Venäjän 
uhka, jengiväkivalta, inflaatio, ilmastonmuutos, 
julkinen talous, energia, sotepalvelut – siinä 
joitakin teemoja, jotka lienevät esillä eduskunta

vaalimittelöissä.
Kun laadin tätä pääkirjoitusta, vaalikuume on nouse

massa. Myös täällä liitossa olemme koonneet omat vaali
kärkemme. Nyt nostamme esiin kolme teemaa: yhdenver
taiset mahdollisuudet työelämässä, oikeuden aktiiviseen 
kansalaisuuteen ikääntyneenä näkövammaisena ja järjes
töjen rahoituksen turvaamisen. 

Lähdemme siitä, että työ on perusoikeus ja vammaisilla 
ihmisillä tulee olla mahdollisuus työllistyä koulutustaan 
ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin työkykyisinä. Ratkai
sut työssä ovat yksilöllisiä, mutta työn ja työympäristön 
kohtuullisten mukautusten avulla vamman vaikutukset 
työkykyyn voidaan minimoida. Myös vammaisten ihmisten 
kokema työsyrjintä on tunnistettava nykyistä paremmin.

Muistutamme, että kun ihminen näkövammautuu 
iäkkäänä, hänen palveluntarpeensa ei suinkaan pois
tu. Henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ylläpitävät 
toimintakykyä näön menetyksestä huolimatta, mahdollis
tavat kotona arjen välttämättömien asioiden tekemisen ja 
osallistumisen kodin ulkopuolella.

Ja jotta kansalaisyhteiskunta ja oikeusvaltio toteutuvat, 
järjestöille on taattava pysyvä rahoitus. Näkövammaisten 
ihmisten tarpeiden ja tukitoimien paras asiantuntemus ja 
osaaminen ovat Näkövammaisten liitossa. Myös vertais
tuen kotipaikka on järjestöissä. 

Kokonaisuudessaan vaalitavoitteemme löytyvät verkko
sivuiltamme. Saa mieluusti levittää! 

PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI Marika Mäkinen, päätoimittaja

”Muistutamme, 
että kun ihminen 
näkövammautuu  
iäkkäänä,  
hänen palvelun-
atarpeensa ei 
suinkaan poistu.”



KIIKARISSA

Mikä työkyky-
koordinaattori? 

Työkykykoordinaattori on työelämän ja 
työllistymistä tukevien palvelujärjestelmien 
asiantuntija. Häneltä saat tukea työllisty
misessä, työssä jatkamisessa ja työhön 
paluussa sekä tietoa työ ja toimintakyvyn 
tuen keinoista. Työkykykoordinaattoreita 
työskentelee työ ja elinkeinotoimistossa, 
sosiaali ja terveyspalveluissa, työpaikan 
henkilöstöpalveluissa, työterveyshuollossa, 
oppilaitoksissa ja järjestöissä.

TEpalvelujen tai kuntakokeilujen asiak
kaana kannattaa kertoa näkövammaisuu
desta ja pyytää työkykykoordinaattorin 
konsultaatiota, jotta saa tarvitsemansa 
tuen työnhakuun. Myös erilaisissa työn 
muutostilanteissa kuten työterveys
neuvotteluissa, voi olla yhteydessä  
työpaikan työkykykoordinaattoriin, jos 
sellainen organisaatiossa on. 

Näkövammaisten liiton työelämä
palveluiden työelämäasiantuntijat ovat 
erikoistuneet laajasti näkövammaisten ja 
näköongelmaisten työelämäkysymyksiin, 
joten liiton palvelut täydentävät julkisia 
palveluja. Työelämäasiantuntijamme Katja 
Kuusela ja Tapio Tiilikainen ovat myös 
suorittaneet työkykykoordinaattorikoulu
tuksen. Ota yhteyttä tyoelamapalvelut@nkl.
fi, jos tarvitset apua työasioissa! 

”Työelämäasian
tuntijamme Katja  
Kuusela ja Tapio  
Tiilikainen ovat 
myös suorittaneet 
työkykykoordinaattori
koulutuksen.”

Esimerkiksi työkyvyn ylläpitoon  
liittyvissä kysymyksissä voi saada  
tukea työkykykoordinaattorilta. 
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KIIKARISSA

Iiriksessä 
95-vuotisyntymäpäivän 
kunniaksi kakkukahvit 

Näkövammaisten liiton Iiriskeskuksessa 
juhlistettiin 95 vuoden mittaista taivalta 
kakkukahvein päivää ennen varsinaista 
syntymäpäivää, joka on 28.1. 

Sokeain Keskusliitto perustettiin vuon
na 1928. Nimi muutettiin Näkövammais
ten Keskusliitoksi 1980, josta se lyhentyi 
Näkövammaisten liitoksi vuonna 2016.
Liiton toiminta jakautuu kahteen päälin
jaan, vaikuttamiseen ja tiedonsaantiin 
sekä palvelulinjaan, johon kuuluvat muun 
muassa kuntoutus ja Opaskoirakoulu.

Liitossa on tätä nykyä runsaat 130 työn
tekijää. Liiton vuosibudjetti on noin 13 
miljoonaa. 
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Vaalien tärkeät päivät

Laita eduskuntavaalien päivämäärät ylös: 
kotiäänestykseen ilmoittautuminen päät
tyy tiistaina 21.3. klo 16, ennakkoäänes
tys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 
22.–28.3. ja itse vaalipäivän äänestys 
sunnuntaina 2.4.2023 klo 9–20.

Jos kykysi tehdä äänestysmerkintä 
on oleellisesti heikentynyt, saat käyttää 
avustajaa. Avustaja voi olla vaalivirkailija 
tai valitsemasi henkilö, esimerkiksi lähi
omaisesi. Ehdokas tai hänen puolisonsa, 
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa 
eivät voi olla vaaliavustajana eikä äänestä
jän valitsemana avustajana.

Jos tarvitset ehdokasluettelon pistekir
joituksella oman vaalipiirisi ehdokkaista, 
tilaa se perjantaihin 3.3. mennessä p. 050 
596 5021 tai markku.mottonen@nkl.fi. 

Twitterissä 
vammaispalvelulaista

Sotevaliokunnan vammaispalvelu
lakiin esittämät muutokset eivät riitä! 
#Vammaispalvelulaki on korjausten 
jälkeenkin laki, joka ei turvaa näkö
vammaisten ihmisten sujuvaa arkea, 
työssäkäyntiä, opiskelua tai vapaa 
aikaa. @BellaForsgren @Guzenina  
@annakontula 
27.1.2023  twitter.com/NKLry

Näkövammaisten liiton henkilökunta 
kokoontui yhteiskuvaan.

1/2023 NÄKÖVAMMAISTEN AIRUT  5  



KIIKARISSA

10,1 % 
rekisteröidyistä  
näkövammaisista on  
syntymästään saakka  
vammaisia.

Vapaaehtoislukijoita 
palkittiin
Liitossamme vapaaehtoistyötä tekeviä 
lukijoita palkittiin jälleen ansiomerkeil
lä. Vapaaehtoislukijat lukevat äänitteiksi 
näkövammaisille materiaaleja, joita ei 
muualta saa, esimerkiksi paikallislehtiä 
ja opiskelussa, työssä tai harrastuksissa 
tarvittavia aineistoja.

Jaamme ansiomerkkejä vuosittain. Tällä 
kertaa ansiomerkin sai neljä lukijaa.
Hopeiset ansiomerkit 20 vuoden vapaa
ehtoislukemisesta saivat Hilkka Karvinen 
Vantaalta ja Päivi Virtanen Järvenpäästä. 
Pronssiset ansiomerkit 10 vuoden luke
misesta luovutettiin Marja-Liisa Neva-
laiselle Helsingistä ja Pentti Eteläiselle 
Oulusta. 
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Opaskoira mielen tukena

Konkarikoirankäyttäjä ja ensimmäisen 
opaskoiransa kanssa kulkeva kertovat, 
kuinka opaskoira tukee heidän mielen
sä hyvinvointia. Kaksiosaisen pod
castin voi kuunnella SoundCloudista, 
Spotifysta, Suplasta ja Apple Podcasts 
palvelusta Näkövammaisten liiton 
tililtä.

Linkit tekstivastineisiin löytyvät 
osoitteesta www.nkl.fi/fi/ 
tekstivastineet. Pentti Eteläinen ja Marja-Liisa  

Nevalainen saivat ansiomerkit.
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KASVO

Yhdistysdemokratian 
puolustaja 

Olen Aatu Komsi, järjestötoiminnan 
suunnittelija Näkövammaisten liitos

ta. Olen ollut järjestötoiminnassa vapaa
ehtois ja luottamuspuolella yli 20 vuotta. 
Koulutukseltani olen journalismiin suun
tautunut medianomi ja olen ollut aiemmin 
töissä erilaisissa viestintätehtävissä.

Keskeisimmät tehtäväni liittyvät 
yhdistysten neuvontaan ja kouluttami
seen yhdistystoiminnan johtamisessa 
ja hallinnossa, kokemustoiminnassa ja 
STEAasioissa. Pyrin myös välittämään 
tietoa liiton ja jäsenyhdistysten välillä ja 
kehittämään toiminnan eri osaalueita, 
viimeisimmäksi näkövammaisten keskus
telukanavien netikettiä ja vammaisneu
vostojen jäsenten perehdytystä. Toisaalta 
rakastan myös koodaamista – esimerkiksi 
Sanakarttapankin olen koodannut ihan 
itse, koska pystyin.

On upeaa, kun voin omalla työlläni sääs
tää muiden ihmisten työaikaa ja tarjota 
heille jotain erityisosaamista. Esimerkiksi 
STEA:n lomakkeiden täytössä neuvominen 
on antoisaa, koska tiedän, että suurin osa 
muista inhoaa sitä ja kokee siitä epävar
muutta. Yhdistysdemokratia, avoimuus ja 
osallisuus ovat kantavia arvoja kaikessa 
työssäni. Uskon, että yhteisöt, jotka pysty
vät keskustelemaan avoimesti vaikeistakin 
asioista, ovat vahvempia.

Tärkeintä elämässäni ovat perhe ja 
lapseni. Lapset ovat myös mahtava teko
syy, joita ilman en kehtaisi mennä yksin 
HopLopiin tai pulkkamäkeen ja kaivele

”Uskon, että yhteisöt, 
jotka pystyvät keskus
telemaan avoimesti 
vaikeistakin asioista, 
ovat vahvempia”

Aatu Komsi.
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maan tunneleita pihan lumikasoihin. 
On myös ihan käsittämätön säkä, että 

olen saanut tällaisen työn, jossa pääsen 
tekemään juuri itselleni mieluisia asioita 
näin tärkeän asian hyväksi ja näin muka
vassa työyhteisössä. Ja oppimaan vielä 
koko ajan uutta. 
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Kollegan opaskoira Kassu piipahti 
leikkimässä Jukka Liimataisen  
työhuoneessa.
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Digineuvoja  
Jukka Liimatainen 
on myös muusikko
• Näkövammaisten liiton digineuvonnasta tuttu Jukka Liima

tainen on kahden ammatin mies.

• Kun tietotekniset haasteet on ratkottu, hän nappaa kitaran 
kainaloon, painaa esiintymishatun päähänsä ja hyppää laval
le useita kultalevyjä ja yhden platinalevynkin saaneen Jonne 
Aaronin bändin kitaristina.

TEKSTI Virpi Jylhä  KUVAT Marika Mäkinen

J
ukka Liimatainen kasvoi kuopuk
sena 1500 asukkaan kylässä 
Hankasalmella siskon ja kolmen 
isoveljen kanssa huoltamoyrittäjä

perheessä. Musiikki oli aina läsnä. 
Veljekset ovat aina soittaneet bändeis

sä. Vanhin veljeksistä keikkaili rumpalina 
muun muassa Beritin, Irwinin ja Anita 
Hirvosen kanssa. Sisko keräili lplevyjä ja 
metsästi bändien nimikirjoituksia. Käte
väkätinen isä rakenteli kaikenlaista, jopa 
mandoliinin. Äiti lauloi kuorossa.

Jukka Liimatainen aloitti kitaran soiton 
kuusivuotiaana veljien opastuksessa. 
Myöhemmin hän on opetellut soitta

maan banjoa, mandoliinia ja steelkita
raa. Ensimmäinen oma bändi hänellä oli 
koulussa 12vuotiaana. Samoihin aikoihin 
hän aloitti keikkailun. Koulukavereiden 
kanssa perustettu Spitfirekokoonpano on 
edelleen voimissaan ja keikkailee harvak
seltaan. Jonne Aaronin kitaristina Liima
tainen on saanut platinalevyn albumista 
Vuodet ja kultalevyn albumista Risteykses
sä.

Lapsuuden muistoista kaikkein päräyt
tävin Jukka Liimataisen mukaan on Hurri
ganesin tankkausreissu heidän huoltamol
laan.

– Meille oli juuri hankittu Hurrigane
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sin levy, kun huomasin bändin kaartavan 
pihalle autollaan. Näin Cisse Häkkisen 
tiikeritakissa ja Remun nukkumassa taka
penkillä hollannikkaat jalassa. Suuresti 
ihailemani Albert Järvinen käveli katse
lemaan näyteikkunaamme. Juoksin huuta
maan veljille, että Hurriganes on täällä. 
Niin pökerryksissä olin, että en edes 
nimmareita saanut pyydettyä.

Jukka Liimatainen on aina pitänyt 
myös liikunnasta. Hankasalmella oli hyvät 
olosuhteet urheilla. Koulukin maistui ja 
lukion jälkeen hän pääsi opiskelemaan 
Tampereen Teknilliseen Korkeakouluun 
mikroelektroniikkaa.

Työtä ja musiikkia
Valmistumisen jälkeen Jukka Liimatainen 
kävi armeijan ja työllistyi heti Nokialle. 
Siellä vierähti 15 vuotta tutkimustehtävis
sä.

– 1997 lähdin Saksaan Bochumiin ja 
sieltä Yhdysvaltoihin Bostoniin, missä 
kaksospoikani syntyivät. Viihdyimme 
hyvin, mutta tukiverkkojen puute ja ajatus 
siitä, että lasten olisi paras käydä koulut 
Suomessa, saivat perheemme muuttamaan 
takaisin Helsinkiin vuonna 2001, Jukka 
Liimatainen kertoo.

Liimatainen soitteli Bostonissakin 
bändissä ja vieraili legendaaristen muusi
koiden konserteissa. Hänellä on muun 
muassa Les Paulin nimikirjoitus kitaras
saan. Les Paul on yksi maailman tunne
tuimmista sähkökitaran ja äänitystekniikan 
kehittäjistä. 

Kun 2009 työt Nokialla loppuivat, mies 
jatkoi Jyväskylän yliopistolla opintoja 

perehtymällä käytettävyyteen ja käyttö
liittymiin. Yliopistolla hän osallistui tutki
musprojekteihin, joissa etsittiin ratkaisuja 
muun muassa ikäihmisten ja näkövam
maisten tietoteknisiin haasteisiin sekä 
selvitettiin tuntopalautteen käyttöä koske
tusnäytöllisissä laitteissa. Eräs projekti 
toteutti Valterikoulu Onervaan QRkoodei
hin ja äänipalautteisiin perustuvan liikun
taradan näkövammaisille nuorille. 

Jukka Liimatainen väsyi jatkuvaan 
apurahojen hakemiseen. 2014 löytyi uusi 
työ Erilaisten oppijoiden liitosta. Työsarka 
liittyi edelleen digitaalisten ympäristöjen 
haasteisiin, mutta hieman eri näkökulmas
ta.

– Ohjasin sovellusten käyttöä, pidimme 
koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea 
ja julkaisimme oppaita mobiililaitteiden 
hyödyntämiseksi.

2019 Jukka Liimatainen muutti vaimon
sa kanssa Espanjaan. Siellä he aikoivat 
käynnistää yritystoimintaa, mutta korona
pandemia pilasi suunnitelmat heti alkuun
sa. Pariskunta palasi Suomeen. 

Näkövammaisten liittoon etsittiin juuri 
silloin työntekijää tiedonsaantipalveluihin. 
Jukka Liimatainen haki paikkaa ja tuli vali
tuksi. Nyt hän on muusikon työnsä lisäksi 
kolmipäiväisesti digineuvoja.

”Tulee todella hyvä 
mieli, kun huomaa,  
miten paljon pystyy 
auttamaan.”
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– Olemme järjestäneet webinaareja sekä 
pelkästään näkövammaisille että laajem
malle yleisölle erilaisista saavutettavuus
asioista ja apuvälineiden käytöstä. Työs
säni opin koko ajan uutta. On hienoa, kun 
voi ratkaista ongelmia. Tulee todella hyvä 
mieli, kun huomaa, miten paljon pystyy 
auttamaan, työhönsä tyytyväinen Liimatai
nen kertoo.

Tasapainottavat asiat tukevat  
jaksamista
Musiikki vie paljon aikaa. Pelkästään 
Jonne Aaronin bändissä Jukka Liimatainen 
on tehnyt jo yli 500 keikkaa ja näistä osa 
on ollut kuumottavasti suurilla festarilavoil
la.

Kiireisen miehen perheeseen kuuluu 
omat kaksospojat, vaimo ja tämän poika, 

kaksi koiraa sekä kaksi yli 30vuotiasta 
kilpikonnaa. Kun vapaaaikaa on, Jukka 
Liimatainen lukee kirjoja, ulkoilee koiran 
kanssa tai piipahtaa Uuraisilla mökillä. 

Pöytälaatikossa odottaa viimeistelyä 
nippu biisiaihioita. Jukka Liimatainen on 
soittanut ne kitaralla äänitiedostoihin, 
jotka hän käsittelee valmiiksi tietokoneella.

– Sitten, kun joskus on aikaa, mies 
naurahtaa.

Tulevaisuuden haaveista Jukka toteaa, 
että ne taitavat olla tyypillisiä keskiikäisen 
ihmisen haaveita.

– Toivon, että saan olla terve ja tehdä 
näitä asioita, mitä juuri nyt teen. Elämä on 
kiireistä, mutta koen, että minulla on sopi
vasti toisiaan tasapainottavia asioita. Olen 
positiivinen tulevaisuuden suhteen tämän
hetkisestä maailmantilanteesta huolimatta. 

Jukka Liimatainen pitää työstään, koska siinä 
saa ratkaista ongelmia ja oppii koko ajan uutta. 
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SEITSEMÄN SUPERVOIMAA

Osa 5. Sinnikkyys

TEKSTI Riikka Hänninen  
KUVAT Wikimedia Commons ja Marika 
Mäkinen

Sinnikkyyttä tarvitaan, jos esimerkiksi 
joutuu pyytämään apua parikin kertaa 

ennen kuin ohikulkija pysähtyy. Sama juttu, 
jos juuttuu kinkkiselle nettisivulle, joka ei 
ole täysin saavutettava. Tämä on näkövam
maisille ihmisille usein liiankin tuttua.

Viidennen osan kuvitteellisessa tari

• Näkövammaisen arjessa on aika monia asioita, jotka eivät 
suju ensi yrittämällä.

• Kokonaan toista sinnikkyyden tasoa tarvitaan, kun muiden 
ennakkoasenteet näkövammaisten ihmisten pystyvyydestä 
tulevat unelmien tielle.
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nassa onnettomuudessa sokeutunut Ellen 
on eksynyt matkallaan töihin. Hän yrittää 
saada ohikulkijoilta apua, mutta ihmiset 
kävelevät ohi pysähtymättä. Ellenin pään
sisäiset mielen nakertajat voivottelevat, 
miten turhaa ja noloa on pyytää apua, kun 
kukaan ei vastaa. Apua ja rohkeutta tuo 
supersankarimme Louis Braille. 

Louis Braille: Mies, joka piti kiinni 
poltetusta unelmasta
Kyllä, nyt puhutaan juuri siitä Louis Brail
lesta, ranskalaisesta, sokeasta pojasta, 
joka kehitti pistekirjoituksen vuonna 1825. 
Systeemi oli mullistavan nerokas, koska 
se mahdollisti ensi kertaa historiassa, 
että sokeat pystyivät sekä lukemaan että 
kirjoittamaan itse.

Pariisin sokeainkoulun näkevät opettajat 
kuitenkin vastustivat kiihkeästi tätä uutta 
keksintöä, kuka mistäkin syystä. Vastustus 
huipentui rovioon, jolla poltettiin siihen 
mennessä tehdyt pistekirjat. Voimme vain 
kuvitella, miltä Braillesta tuntui haistella 
rovion savua ja jatkaa sokeainkoulun opet

Medina Omeragic.

Louis Braille.

”Vastustus huipentui 
rovioon, jolla poltettiin 
siihen mennessä  
tehdyt pistekirjat.”
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KIRJAVINKKI

Lue lisää Louis Braillesta
Kirja: Väläys pimeässä:  Louis Braillen 
tarina. Maijaliisa Dieckmann
Kirja on saatavilla Celiakirjastossa.

Mielen työkaluja
Hyviä näkökulmia ja mielen työkaluja 
löydät kirjasta Rohkeus – Tietoisuuden 
työkalut valon ja varjon leikkiin  
(Jutta Saanila ja Liisa Lahtinen). 

Kirja on saatavilla Luetuspalve
lussa sekä piste, ääni ja ekirjana 
Celiakirjaston valikoimissa. Pdfmuo
dossa kirjaa voi lukea osoitteessa 
www.nkl.fi/fi/rohkeuskirja. Painetun 
kirjan voi myös tilata itselleen osoit
teesta aineistotilaukset@nkl.fi.

KUUNTELE

Kuuntele Seitsemän supervoimaa 
podcastsarjan osa 5, sinnikkyys:  
soundcloud.com/ 
nakovammaistenliitto/ 
seitseman-supervoimaa- 
sinnikkyys

Ellenin tarinassa esiintyvät:
Ellen: MiraMaria Kuudanpaiste
Mielen nakertajat: Marianne Tenhami 
ja Riikka Hänninen
Louis Braille: Jari Gusev
Oman tarinansa kertoi  
Medina Omeragic
Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto:  
Riikka Hänninen

tajana. 
Sinnikkäästi Braille jatkoi pistekirjoi

tuksen opettamista salaa oppilailleen. 
Vasta hänen kuoltuaan hänen oppilaansa 
vaativat, että pistekirjoitus oli sallittava ja 
sitä oli vaalittava. Näin tapahtuikin, ja nyt 
pistekirjoitus on valloittanut koko maail
man. Kiitos Braillen ja hänen oppilaidensa 
valtavan sinnikkyyden!

Medina Omeragic: Nainen, joka kiel-
täytyi luovuttamasta
Medina Omeragic on syntymäsokea 
hieroja, jolla on peruskoulutuksen lisäk
si monenlaista osaamista rentoutusval
mennuksesta vauvojen vyöhyketerapiaan. 
Hierojan ammatti oli hänen haaveensa 
aivan pienestä pitäen. Haaveen toteutu
minen oli kuitenkin monta kertaa vaarassa 
kariutua.

Kun Medina halusi hakeutua hierojan 
ammattiin, hän sai kuulla arveluja siitä, 
ettei hänestä koskaan tulisi hierojaa ja 
ettei hänellä olisi edellytyksiä suoriutua 
opinnoista. Tyrmäävistä arveluista huoli
matta ja ystäviensä kannustamana Medi
na haki ja pääsi opiskelemaan hierojaksi. 
Vaikka opinnot tuntuivat joskus tosi vaati
vilta, Medina taisteli sinnikkäästi unelman
sa puolesta ja valmistui hierojaksi.

– En olisi antanut itselleni anteeksi, jos 
olisin lopettanut koulun kesken, sanoo 
Medina. 

– Tiesin, että tämä on oikein, tämä on 
sitä, mitä olen pienestä asti halunnut. 
Rakas äitini sanoi minulle yhden itku
puhelun lopuksi, että älä koskaan luovu 
unelmastasi. Ja sen haluan sanoa nyt 
muille! 
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TEKSTI Tarja Räisänen

KIRJAKORVA

V
oitto pimeydestä on selviytymistarina. En yleensä 
erityisesti pidä niistä. Tämä oli poikkeus. Kirja 
kertoo siitä, miten epätoivo on viedä mennes
sään, mutta perheen, ystävien ja ammattilaisten 

avulla löytyy uusi tapa elää. 
Ibro elää tavallista bosnialaisen nuoren miehen elämää 

tytöt ja huvittelu mielessään, kunnes Balkanin sekava tilan
ne pakottaa hänetkin sotaan. Kranaatti vie häneltä näön. 
Hän tulee Suomeen kuntoutukseen ja jää tänne pysyvästi. 
Monet Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten jäsenet 
tuntevat hänet Ibiksenä, mukavana ICTohjaajana. 

Tätä kirjaa voi lukea monesta eri näkökulmasta. Ensin
näkin: minkälaista oli olla musliminuori Balkanilla. En aio 
tässä kertoa, eroaako se nuoruudesta omassa maassam
me. Toiseksi Voitto pimeydestä on rakkaus tarina. Kolman
neksi se on, kuten jo tämän kirjan otsikossa kerron, selviy
tymistarina, jossa pimeys on sekä fyysistä että henkistä.

Kiitän kirjoittajaa rehellisyydestä. Kiitän siitä, että hän 
ei mässäillyt sodalla, vaan toi sen esiin kaunistelematta. 
Varoitus sotakirjojen ystäville: tässä ei ole taistelukohtauk
sia emmekä saa tietää, ampuiko Ibro laukaustakaan. 

Ainoa, mikä kirjassa häiritsi, oli Kijanimisen naisen  
tarina. Tosin olen jo tottunut siihen, että useimmat mies
ten kuvaamat naiset ovat kliseisiä. Olisi mukava kuulla, 
mitä mieltä miehet ovat naisten kirjoittamista kuvauksista 
miehistä. Tuntemani miehet kun eivät lähtökohtaisesti lue 
naisten kirjoittamia kirjoja, ehkä korkeintaan dekkareita. 
Niissähän harvoin pyritään syvällisiin luonnekuvauksiin. 

Suosittelen kirjaa kaikille näkövammautuneille ja heidän 
lähipiirilleen. Niin hyvin Milanovic kuvaa tunteita siitä, kun 
näkö menee ja mitä kaikkea se aiheuttaa aluksi. Lukijana 
Timo Mäkynen on luotettavan hyvä. 

Selviytymistarina

”Tosin olen jo 
tottunut siihen, 
että useimmat 
miesten kuvaa-
mat naiset ovat 
kliseisiä.”

MILANOVIC,  
IBRAHIM:
Voitto  
pimeydestä.
Books on  
Demand 2021.
Lukija:  
Timo Mäkynen. 
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Näin varaudut  
talven liukkaisiin
Liukkaisiin keleihin on hyvä varau-
tua. Kaatuminen on yleistä, mutta 
vammojen minimoimiseksi sitä 
kannattaa harjoitella. Liukastumis- 
ja kaatumistapaturmat ovat ylei-
siä ja niistä aiheutuu merkittäviä 
kustannuksia. Joka kolmas suoma-
lainen liukastuu ainakin kerran 
talven aikana. 

TEKSTI Katri Suomalainen 
KUVA FotoDuets / Shutterstock.com

Tyypillisimpiä kaatumisesta seuraavia 
vammoja ovat ranne ja nilkkamurtu

mat, aivotärähdykset ja muut pään alueen 
vammat sekä iäkkäillä lonkkamurtumat. 
Lonkkamurtumista lähes 90 prosenttia 
tapahtuu kaatumisen seurauksena. Heikko
näköisillä lonkkamurtumat ovat yleisem
piä ja sairaalajaksot pidempiä kuin hyvin 
näkevillä.

Kaatumisia voidaan ehkäistä kiinnittä
mällä huomiota jalkineisiin, harrastamalla 
monipuolisesti liikuntaa ja varautumalla 
sääolosuhteisiin riittävällä ajankäytöllä. 
Fysioterapeutti Georg Schleifer suositte
lee myös kaatumisen harjoittelua. 

– Kun ihminen kaatuu, niin hän ottaa 

vaistomaisesti kädellä vastaan, mikä voi 
aiheuttaa rannemurtuman. Kaatumista 
olisi hyvä harjoitella niin, että kädet pysy
vät vartalossa kiinni. Pään alueen vammo
jen ehkäisemiseksi leuka tulisi viedä 
rintaan kaatuessa.

Talviolosuhteissa ulkona liikkujalla on 
tapana jäykistää itsensä, jolloin kävelystä 
tulee varovaista ja käsien rennot myötä
liikkeet jäävät pois. Tämä lisää entisestään 
kaatumisriskiä, sillä kehon ollessa jännitty
nyt se ei ehdi reagoida liukastumiseen niin 
hyvin. 

– Jos kävellään rennosti, kehon kyky 
reagoida liukastumiseen on paljon parem
pi, Schleifer toteaa.

Kenkiin laitettavat liukuesteet tai nasta
kengät ovat hyvä apu pystyssä pysymiseen 
liukkaalla kelillä. 

– Nastakengät pitävät hyvin, mutta sisäl
lä ne ovat liukkaat. Kitkakengät ovat hyvä 
valinta yleisjalkineiksi, sillä ne pitävät 
melko hyvin liukkaalla kelillä ja ovat sisällä 
turvalliset, Schleifer neuvoo.

Monipuolinen liikunta ehkäisee 
kaatumista
Kaatumisen ehkäisyssä tärkeintä on 
huolehtia säännöllisestä ja monipuolisesta 

TERVEYDEKSI!
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liikkumisesta. Lihaskunto, liikkuvuus ja 
tasapainoharjoittelu auttavat pystyssä 
pysymiseen liukkaallakin kelillä. 

– Kävely epätasaisessa maastossa 
esimerkiksi metsässä ja poluilla sekä 
yhdellä jalalla seisominen pehmeällä 
alustalla ovat hyviä tasapainoharjoituksia, 
Schleifer sanoo.

Liukkaalla kävellessä sisäreisien lihakset 
ovat normaalia kovemmalla käytöllä. Tämä 
voi joissain tilanteissa aiheuttaa kipua 
polven alueelle. 

– Venyttelyrutiiniin kannattaa talvella 
lisätä myös sisäreisien venytykset, Schlei
fer ohjeistaa.

Suurin osa iäkkäiden kaatumisista  
tapahtuu kotona, minkä vuoksi kodin 
turvallisuuteen on tärkeää kiinnittää 
huomiota. Huonekalut kannattaa järjestää 
niin, että kodissa on selkeät kulkureitit. 
Mattojen alle on hyvä laittaa liukuesteet ja 
sängyn viereen maton, jotta sängystä ylös 
noustessa jalkojen alla olisi pitävä alusta. 

Kaatumistilanteet tapahtuvat nopeasti 
eikä välttämättä ehdi ajatella, miten tulisi 
kaatua oikeaoppisesti. Harjoittelu kuiten
kin kannattaa, jotta takaraivoon jää tieto 

siitä, miten tulisi toimia, kun jalat lähtevät 
yllättäen alta.   

TOIMI NÄIN

Harjoittele kaatumista näillä 
vinkeillä
1. Pidä käsivarret ristissä vartalon 

edessä ja polvet hieman koukussa. 
Vie leuka rintaan. Kaadu patjan tai 
sängyn päälle kylki edellä. Toista 
harjoitusta molemmille puolille.

2. Jos kaatuminen seisaaltaan jännit
tää, voit kokeilla kaatumista myös 
istumaasennosta tuolin päältä 
patjalle kylki edellä.

3. Harjoittele kaatumista myös 
taakse päin viemällä polvet hieman 
koukkuun ja leuka rintaan ja kaatu
malla selälleen patjan päälle. Seläl
leen kaatuessa kädet voi tuoda 
sivuille suorina.

Talven liukkaisiin voi varautua nastakengillä ja harjoittelemalla kaatumista.
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TEKSTI Tanja Rantalainen   
KUVAT Pavlo S / Shutterstock, Heikki Tuuli ja Else Kyhälä

• Pistenuotit ja pistekirjoitus ovat Louis Braillen yli 200  
vuotta sitten kehittämiä järjestelmiä. Pistenuoteissa  
käytetään samoja merkkejä kuin pistekirjoituksessa.

• Pistenuotteja voi opiskella opipistenuotteja.fisivuston  
materiaalin avulla. Tietokoneohjelmistot mahdollistavat 
musiikin kääntämisen pistenuoteiksi.

Pistenuotit –  
ovi musiikilliseen 
yleissivistykseen 
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P
istenuottijärjestelmä on pistekir
joituksen merkistölle rakennet
tu nuottikirjoitus, jolla voidaan 
ilmaista samat asiat kuin paine

tuissa nuoteissa. Nuottien avulla musii
kinharrastaja pystyy soittamaan nuoteista 
omaksumaansa musiikkia ja opiskelemaan 
musiikin teoriaan liittyviä ilmiöitä, jotka 
ovat muusikon yleissivistystä. Pistenuotit 
ovat kansainvälinen järjestelmä, joka on 
käytössä ympäri maailman.

Pistenuottien opetusmateriaali 
maksutta saatavilla
Pistenuotit vaativat pohjalle sujuvan piste
kirjoituksen ymmärtämisen. Samat merkit 
saavat uudet merkitykset pistenuotti
järjestelmässä. Muusikko ja musiikkipeda
gogi Joose Ojala tietää, että kokeneetkin 
pistelukijat saavat pistenuoteilla aivonsa 
oikosulkuun.

– Ei voi kuvitella, että näkönsä menet
täneelle muusikolle alettaisiin ensiapuna 
opettaa pistenuotteja. Pistekirjoitus on 
ensin osattava, Ojala sanoo. 

Pistenuottien oppimisen haastavuus 
määräytyy sen mukaan, millä tasolla niitä 
haluaa oppia. Se taas määräytyy käyttö
tarkoituksesta.

– Pistenuottien opiskelua voi verrata 
vieraan kielen opiskeluun. Turistimatkalla 
tarvittavat fraasit on helppo oppia, mutta 
jos haluaa lukea Dostojevskia alkukielellä, 
töitä on paljon. Toisin sanoen yksiäänistä 
melodiaa oppii melko nopeasti lukemaan 
pistenuoteista, mutta jos haluaa kyetä 
lukemaan pianoteoksen nuotteja, aikaa 
kuluu enemmän, Joose Ojala sanoo. 

Vuonna 2018 Joose Ojala ja musiikkipe
dagogi Riikka Hänninen laativat opipiste
nuotteja.fisivuston materiaalin. Saavutet

tavuusasiantuntija ja musiikin harrastaja 
Ronja Pahaoja vastasi teknisestä toteu
tuksesta.

– Suomessa ei ole koskaan aiemmin 
ollut vastaavaa materiaalia. Se on avain. 
Sivuston avulla pystyy vaihe vaiheelta 
ottamaan pistenuottien perusteet haltuun 
ohjatusti tai itsenäisesti. Materiaalin voi 
lainata Celiakirjastosta tai käyttää sitä 
maksutta verkossa, Joose Ojala kertoo. 

Pistenuotit ovat osa musiikin  
saavutettavuutta
Musiikin väitetään olevan näkövammai
selle ihmiselle täysin saavutettava taiteen 
laji. Joose Ojala tietää, että uskomus on 
tiukassa, ja että sitä perustellaan Stevie 
Wonderin tai jonkun muun sokean super
tähden menestyksellä. Työtä musiikin 
saavutettavuuden alueella on hänen 
mukaansa kuitenkin valtavasti. 

– Työympäristö keikkapaikoilla ei ole 
saavutettava. Musiikillisen koulutuksen 
kaikissa vaiheissa pistenuottien opetus 
ja pistenuottimateriaalin saatavuus ovat 
olleet ongelma, Joose Ojala havainnollis
taa.

Pistenuottien osalta Suomessa on käsil
lä historiallinen hetki, koska ratkaisut ovat 
olemassa. Joose Ojalan pistenuottikurssil
le osallistunut musiikinopettaja, musiikin 
lisensiaatti Laura Attila uskoo, että järjes
täytymällä ja varoja kohdentamalla piste
nuotit olisi mahdollista saada osaksi näkö
vammaisten harrastajien musiikinopetusta.  

– Nykyään on olemassa käännösohjel
mia, jotka pystyvät reaaliaikaisesti tieto
koneen kautta kääntämään musiikin piste
nuoteiksi. Se on avannut näkövammaiselle 

JATKUU 
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soittajalle kanavan päästä käsiksi ihmis
kunnan musikaaliseen perintöön, Laura 
Attila kertoo. 

– Jos näkövammainen harrastaja pereh
dytetään aluksi pistenuottien tekniikkaan 
ja myöhemmin näiden ohjelmien käyttöön, 
hän voi niiden avulla tuottaa itse itselleen 
kaikki tarvitsemansa nuotit. Myös opetta
jien perehdyttäminen on tärkeää, mutta 
heidän ei tarvitse oppia pistenuottiasiois
ta kuin järjestelmän yleinen toiminta
logiikka. Näkövammaisen alakoululaisen 
luokanopettajakaan ei opettele piste
kirjoitusta aasta ööhön, mutta hän ymmär
tää järjestelmän perusperiaatteet, Ojala 
tarkentaa. 

Laura Attila ja Joose Ojala toivovat, että 
näkövammaistahot, Suomen musiikkioppi
laitosten liitto, Opetushallitus ja opetus ja 
kulttuuriministeriö heräisivät siihen, että 
pistenuotit on otettava osaksi näkövam
maisten harrastajien soittamisen opetusta. 

Nuotit ovat musiikin kieli 
Musiikin alkeisopetuksessa halutaan 
kehittää kuuloaistin herkkyyttä erottaa 
äänimassasta erilaisia ääniä. Laura Attila 
uskoo, että tässä suhteessa näkövammai
sella soittajalla on etumatkaa, koska kyky 
käyttää kuuloaistia on voimakkaammin 
kehittynyt kuin näkevällä. Attilan mukaan 
soittaminen on tapahtuma, jota näkeminen 
itse asiassa hankaloittaa.

– Näkö on niin vahva aisti, että näkevä 
pyrkii ratkaisemaan ongelmat ensisijaises
ti sen avulla. Musiikillisesti ei ole hyvä, jos 
soittaja alkaa katsoa, mihin sormien pitäi
si mennä. Soittamisen kannalta näkö on 
liian hidas aisti. Tunto ja liike yhdistettynä 
kuuloon toimivat soittamisen harjoittele
misessa parhaiten, Attila sanoo. 

Nuotit ovat musiikin kirjoitettu kieli. Jos 
oppilaalla ei ole käsitystä nuoteista, hänen 
on vaikea analysoida musiikillista tapah
tumaa. Siksi Laura Attila on aktiivisesti 
houkutellut omia näkövammaisia oppilai
taan pistenuottien pariin.

– Musiikinopetus ilman nuotinopetusta 
on kuin soittaja otettaisiin opiskelemaan 
pianonsoittoa, ja hänelle opetettaisiin 
musiikinhahmotusta, mutta sanottaisiin, 
että tuon pianonsoiton saat hoitaa ihan 
itse, Joose Ojala vertaa. 

Laura Attila.
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Joose Ojala.
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YLEISÖNOSASTO

Mitä kuuluu 
kohokartoille?      

Kohokarttaajatus oli aikoinaan usein 
esillä, kun puheena oli ympäristön 

esteettömyys ja saavutettavuus. Helsin
gin kaupungin Rakennusvirastoon syntyi 
Helsinki kaikille jaosto ja siellä aloitti 
työskentelyn esteettömyysasiantuntija 
ja myös eri puolille kaupunkia ilmestyi 
kohokarttoja. Niitä oli useissa Helsinkiin 
rakennetuissa kohteissa, kuten Kampin 
matkaterminaalissa, Laaksossa lasten 
liikennekaupungissa, esteettömässä leik
kipuistossa Ruskeasuolla, Itäkeskuksen 
metroasemalla, Iiriksessä, Pasilan asemal
la ja niin edelleen. 

Nyt kuitenkin olen hämmästynyt 
todetessani, miten kehnossa kunnossa 
jotkut julkisten tilojen kartat ovat. Kesällä 
näin Kampin matkaterminaalissa kohokar
tan, jota ei voinut koskettaa, saati tutkia. 
Se oli likainen, tahmea ja kohomerkintöjä 
oli rikottu. Ruskeasuon Leikkipuistossa 
kartta on töhritty, Itäkeskuksen metro
aseman kartan kohosymboleja revittiin 
aikanaan nopeasti. Pasilan asemalla ulko
na on avustuspisteen kartta poistettu 
nähtävästi sen jälkeen, kun se oli tärvelty 
ja nyt siitä on jäljellä vain maasta vaaralli
sesti törröttävät pystytystolppien jäänteet.

Toki on hyviäkin esimerkkejä, kuten 
esimerkiksi Pasilan matkaterminaalin sisä
tiloissa sijaitsevat kartat, keskustakirjasto 
Oodin kartat tai joillakin Helsingin terveys
asemilla olevat kohokartat ja opasteet.

Mieleeni tulee nyt monia kysymyksiä: 

Miten voitaisiin toimia, että kohokartat 
säästyisivät vandalismilta ja kenen vastuul
le kunnossapito kuuluu? Luultavimmin 
se kuuluu kiinteistön omistajalle tai sen 
haltijalle, mutta mille taholle voi ilmoittaa, 
jos kohokartta on siivoton? Onko Näkö
vammaisten liitossa tietoa, missä kaik
kialla karttoja sijaitsee? Mikä olisi toimiva 
strategia kohokarttojen ylläpitoon? Kuinka 
paljon kohokarttoja hyödynnetään? 

Nyt kun on perustettu Sanakarttapank
ki, voitaisiinko samalla tuoda esiin myös 
kohokarttojen merkitystä ajatellen ympä
ristön esteettömyyttä ja näkövammaisen 
ihmisen itsenäistä liikkumista? 

Helinä Hirn

KUVAAJA: LAURA OJA
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RISTEYKSESSÄ

TEKSTI Ibrahim Milanovic

T
unne, että näkövammaisena teet jotain yhteiskun
nan hyväksi, on palkkio, jota ei voi mitata rahalla. 
Se kohottaa itsetuntoa ja lisää tunnetta siitä, että 
kuuluu yhteiskuntaan. Valitettavasti työmarkkinoil

la on tarjolla vain vähän näkövammaisille soveltuvaa työtä. 
Työantajien ennakkoluulot vaikeuttavat asiaa. Sen takia 
näkövammaisten työllistäminen on aina ollut haasteellista, 
ja tulee aina olemaan. Se on tosiasia eikä mielipide. 

Miten sitten on näkövammaisten maahanmuuttajien 
laita? Näkövammainen ja maahanmuuttaja on paha yhdis
telmä. Työantajissa se herättää kaksi kertaa enemmän 
ennakkoluuloja heti kättelyssä. Saadakseen työtä pitää olla 
joko erityistaitoja tai hyvin paljon onnea. 

Kuinka minä sitten onnistuin työllistymään? Minulla ei 
ole taikaloitsua, jota voisin tarjota muille. Kenties itsellä
nikin oli onnea matkassa. Olen päättäväinen enkä helposti 
luovuta. Yritin kovasti. Tein vapaaehtoistyötä, olin työhar
joitteluissa, työkokeiluissa ja määräaikaisessa työsuh
teessa. Lopulta kouluttauduin datanomiksi ja työllistyin 
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten ICTohjaajaksi. 
Jatkuvasti opiskelen, kehitän itseäni, sillä ammattitaito 
auttaa työpaikan säilyttämisessä. 

Työnhaun alkutaipaleella tein lukemattoman määrän 
työhakemuksia. Työhaastatteluissa asia tavallisesti kaatui, 
kun sokeuteni huomattiin. Tämä on näkövammaisille tuttu 
ilmiö. Yhteiskunnan tarjoama palkkatuki on monesti paras 
houkutus työantajille, joka kummasti lisää työnantajien 
motivaatiota työllistää näkövammaisia. Myös kielitaito on 
avainasemassa. Työkokemus, muiden suositukset sekä 
suhteet voivat olla avuksi. Sosiaaliset taidot, olemus, itse
varmuus ja asenne voivat helpottaa työn saamista. Näkö
vammaisten työllistämisen haasteille ei näy loppua. 

”Ei kenellekään helppoa”, totesi eräs kaverini. 

Työllistyminen näkövammaisena 

”Työhaastatte-
luissa asia  
tavallisesti  
kaatui, kun  
sokeuteni  
huomattiin.”

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

OIKAISU

Väärä ingressi 
Terveydeksi!-palstalla
Airut 6/2022:n Tervey
deksi!palstan juttuun oli 
vahingossa taitossa jäänyt 
edellisen lehden Terveydek
si!palstan ingressi. Pahoitte
lemme asiaa.

HENKILÖKOHTAISTA

Näkövammainen 
mies etsii naisseuraa 
tositarkoituksella
Olen paltamolainen 
48vuotias näkövammai
nen mies. Iällä ei ole väliä, 
kunhan olet täysiikäinen. Ei 
seikkailijoille. Ei haittaa vaik
ka olet sokea. Sami / 045 
197 6144.

KOKOUKSET

Kanta-Hämeen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 
to 30.3.2023 klo 17.30 Näkö
vammaisten toimintakes

kuksessa, os. Brahenkatu 27, 
13130 Hämeenlinna. Kokouk
sessa käsitellään sääntöjen 
kevätkokoukselle määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu klo 17.00 
Tervetuloa!

Kaakkois-Suomen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 
su 2.4.2023 loma ja kokous
hotelli Marjolassa, Mikon
saarentie 15, Lappeenranta. 
Ennen kokousta on ruokailu 
klo 12.00 ja kokous alkaa 
klo 13.00. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 10 § 
määräämät asiat. Sitovat 
ilmoittautumiset kokouk
seen ruokailun ja kuljetuksen 
vuoksi 15.3. mennessä p. 
044 555 8637. Tervetuloa! 
Hallitus

Steleton vuosikokous
ma 13.3.2023 klo 15.00 
Pietarinkatu 10 D 27, Helsin
ki 14. Kokouksessa käsitel
lään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

Etelä-Kymen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 

to 30.3. klo 14.00 toiminta
keskuksella, Kymenlaakson
katu 10, Kotka. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokousmateriaalin saa 
halutessaan pisteversiona, 
mutta se tulee tilata kuukaut
ta aikaisemmin. Kahvitar
joilu. Tervetuloa! Jäsen voi 
myös antaa valtakirjan halua
malleen henkilölle. 

Suomen Sokeat ry:n 
sääntömääräinen 
vuosikokous  
su 16.4.2023 klo 14.30 
alkaen. Paikka: Tampereen 
Seudun Näkövammaiset ry:n 
kerhohuone, Kuninkaankatu 
8 A. Tampere. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen § 10 määräämät 
asiat. Kokousmateriaalin 
voi tilata pistekirjoituksella, 
äänitteenä tai sähköisesti 
yhdistyksen vapaaehtoiselta 
sihteeriltä Eeva Korkalalta:  
puh. 0500 915 405,  
eeva.korkala@gmail.com.
Yhdistys tarjoaa pullakahvin 
tai teen ennen kokousta 
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kello 13.30 alkaen sekä 
kokouskahvit kokouksen 
jälkeen. Kahvitarjoiluun 
osallistuminen edellyttää 
ilmoittautumista Eeva 
Korkalalle. Ilmoitathan 
samalla mahdollisesta 
ruokaaineallergiasta. 
Yhdistys korvaa jäsentensä 
kokousmatkakuluista 
jälkikäteen 40 e ylittävän 
osan kuitteja vastaan 
halvinta matkustustapaa 
käyttäen. Lämpimästi 
tervetuloa!  
Hallitus

Pohjois-Kymen 
Näkövammaiset ry:n 
sääntömääräinen 
kevätkokous 
ke 29.3.2023 klo 13, Salpaus
selänkatu 30, Kouvola. 
Käynti sisäpihan puolelta. 
Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Hallitus 
toivottaa jäsenet tervetulleik
si kokoukseen. Kahvitarjoilu 
alkaa klo 12.30. Toivomme 
kokousjärjestelyjen vuoksi 
ilmoittautumista ennakkoon 
perjantaihin 24.3.2023 klo 14 
mennessä.

KURSSIT – LEIRIT

Kaakkois-Suomen 
Näkövammaisten 
kevätleiri
Kevätleirimme pidetään 
pe–su 31.3.–2.4.2023 liikun
nan, käsityön ja virkistyk
sen merkeissä loma ja 
kokoushotelli Marjolassa, 
Mikonsaarentie 15, Lappeen
ranta. Sitovat ilmoittautumi
set leirille 15.3. mennessä 
toimistoon, p. 044 555 
8637.

Nuorten  
musaviikon loppu 
Oletko ajatellut soittamisen, 
laulamisen, säveltämisen ja 
sovittamisen olevan asioita, 
joita ainoastaan musiikin 
paatuneet ammattilaiset 
tekevät kammioissaan tuhan
sia tunteja harjoiteltuaan? 
Tämä myytti sekä monia 
muita kumotaan, kun osal
listut musaviikonloppuun 
Eurajoen opistolla 21.–23.4. 
Voit olla vastaalkaja tai jo 
pidemmällä oleva muusikko. 
Sinulla ei kuitenkaan tarvitse 
olla aiempaa soittotaitoa tai 
musiikin harrastustaustaa. 
Ota mukaasi ennakkoluulo

ton asenne ja mahdollinen 
oma instrumenttisi. Pääset 
tutustumaan musiikkiin 
bändin jäsenenä soittaen tai 
laulaen. Lisäksi tarjolla on 
valinnaisia työpajoja, joissa 
voit keskittyä niin musiikin 
säveltämiseen / sovittami
seen, käytännönläheiseen 
musiikin teoriaan ja erilaisiin 
soittimiin. Teknologiapajassa 
saat niksejä äänittämises
tä ja musiikkiin liittyvistä 
teknisistä avuista kuten 
äänityslaitteista sekä tieto
kone ja puhelinsovelluksista. 
Asiantuntevilta ohjaajilta 
saat halutessasi hyödyllisiä 
vinkkejä. Tärkeintä on kuiten
kin yhdessä tekeminen sekä 
onnistumisen kokemukset. 

Musaviikonloppu on 
tarkoitettu 12–30vuotiaille 
näkövammaisille nuorille 
ympäri Suomen. Osanotto
maksuun sisältyy ohjelma, 
ruokailut, majoitus ja matkat. 
Hinta on 95 € nuorelta. 
Ilmoittautumiset ilmoittautu
mislomakkeella: www.nkl.fi/
nuoret viim. su 19.3.2023. 

Tervetuloa mukaan! Lisä
tietoja antaa ja kysymyksiin 
vastaa mielellään Näkövam
maisten liiton nuorisotoimen 
suunnittelija Teemu Ruoho
nen teemu.ruohonen@nkl.fi 
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ILMOITUKSET

tai p. 050 596 5022. 

TAPAHTUMAT

Elämänpolkuja 
– tutkimusretkiä 
näkövammaisten 
elämäkertoihin
Tervetuloa Näkövammais
museon historiaklubille! 
Tilaisuudet toteutetaan 
yhteistyössä Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammai
set ry:n kanssa. Paikka on 
Iiriskeskus, kokoustila 
Mathilda (3 krs.) Tilaisuuteen 
on myös Teamsetäyhteys
mahdollisuus. Vapaa pääsy.

Ti 21.2. klo 13–14.30 
aiheena on Sokeat urkurit 
ja musiikinopetus. Vieraana 
on liiton emerituskuntoutus
johtaja, VTM Teuvo Rupo
nen. Museoamanuenssi Kari 
Huuskonen haastattelee. 
Artikkeli löytyy Näkövam
maismuseon verkkosivuilta 
www.nkl.fi/fi/nakovammais
museo. 

Ti 21.3. klo 13–14.30 
aiheena Karl Bjarnhofin 
Tähdet tummuvat. Omaelä
mäkerrallinen kuvaus 
lapsuudesta tanskalaisessa 
pikkukaupungissa. Näön 
heikkeneminen aiheuttaa 
pojassa ulkopuolisuuden 

tunteen, johon musiikki tuo 
lohtua. Museoamanuens
si Kari Huuskonen alustaa 
aiheesta. Omaelämäkerta 
löytyy Celiakirjastosta.

Jos haluat osallistua 
Teamsetäyhteydellä, pyydä 
linkki tai puhelinnumero Kirsi 
Kariluodolta: kirsi.kariluoto@
hun.fi tai 044 066 2248.

MATKAT 

Purjehdus Helsinki-
Helsinki kuunari 
Helenalla 9.–11.6.23 
Mukaan pääsee alle 16 
v näkövammainen nuori 
vanhempansa kanssa tai 
näkövammainen vanhempi 
nuorensa kanssa. 

Mukaan pääsee tekemällä 
hakemuksen. Kerro, miksi 
juuri te haluatte tämän yhtei
sen kokemuksen. Purjehduk
sen hinta on 100 €/nuori ja 
240 €/aikuinen sis. täyden 
ylläpidon, mutta edellyttä
en osallistumista kaikkiin 
yhteisiin toimiin. Pääpaino 
toiminnassa on tekemällä 
oppimisessa ja uusien koke
musten saamisessa. 

Hakemukset ja tiedus
telut 20.3. mennessä: 
paivi.k.helminen@gmail.com 
tai p. 0500 534 332. Lisä

tietoja: spv.fi/parasailing. 
Tiedot valinnoista ilm. 15.4. 
mennessä.

 SPV ry / parapurjehdus  
ja Suomen Purjelaivasäätiö

APURAHOJA

Suomen 
Näkövammaissäätiön 
apurahoja haettavana
Suomen Näkövammais
säätiön apurahat ovat 
näkövammaisten ja näkö
vammaistyössä toimivien 
haettavissa: nuorisotyöhön, 
opiskeluun ja ammattiopin
toihin, työllisyyteen, tiedotus
toimintaan, kuntoutukseen, 
tutkimustoimintaan, harras
tus ja vapaaajantoimin
taan sekä näkövammaisten 
kansainväliseen yhteistyö
hön. Näkövammaissäätiön 
myöntämillä apurahoilla pyri
tään vaikuttamaan suoraan 
näkövammaisten 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
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Airuen ilmestymis-
aikataulu 2023
(numero, ilmestymis
päivä, aineiston 
jättöpäivä eli deadline) 
1  15.2. dl 20.1.
2  14.4. dl 22.3.
3  15.6. dl 23.5.
4  1.9. dl 9.8.
5  16.10. dl 21.9.
6  15.12. dl 22.11.

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.

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. Mikäli pyydet
tyä kuittia/tositetta ei ole 
saatu, apurahahakemusta ei 
mahdollisesti tulla käsittele
mään. Myönnetyistä kannus
tusapurahoista kuittia ei 
yleensä tarvitse toimittaa.

Hakuaika on 1.3.–
31.3.2023. Hakemukset 
tulee lähettää osoitteeseen: 
Suomen Näkövammaissää
tiö, Asiamies Aila Santanen, 
Arhipanpolku 8 B 2, 00420 
Helsinki tai sähköposti: aila.
santanen@live.fi. Lisätietoja 
antaa asiamies puh. 050 
596 6737.

Säätiön periaatteena on 
myöntää apuraha kohtee
seen, mihin yleisistä rahoi

tuslähteistä ei ole mahdollis
ta saada tukea. Vuonna 2022 
säätiö myönsi apurahoja noin 
10 000 euroa.

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 paranta
miseen tähtäävä toiminta. 
Hakemukset 31.3.2023 
mennessä. Lisätietoja ja 
hakuohjeet: Asiamies Juha 
Halme, p. 040 7280970, 
asiamies@sokeainlastentuki
saatio.fi, www.sokeainlasten
tukisaatio.fi

MYYDÄÄN  
– OSTETAAN

Harjantekovälineitä 
myynnissä
Myydään harjasakset ja giljo
tiini. Tee tarjous. Ota yhteyttä 
numeroon 040 418 8215. 

Myydään puhelin 
Myytävänä vähän käytetty 
BlindShell 1 puhelin. Sisäl
tää uuden akun. Täysin 
kunnossa oleva. Musta. 
Hinta 100 euroa.  
tuula.mt.salonen@gmail.com,   
p. 040 755 2342.
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Lapsen ensiaskeleet. Rakkaan pusu.   
Hiljainen oma aika aamukahvin äärellä  

tai se sanaton yhteys, kun toisen silmistä paistaa aito onni.

Sen voi antaa toiselle tai saada yllättäen itse.  
Joskus oven avaaminen vieraalle riittää ja näet sen.

Onni ja onnellisuus eivät ole sama asia. Onnellisuus on jotain, 
mitä rakennat. Joskus se vaatii työtä. Oma koti ja ystäväpiiri. 

Taloudellinen varmuus. Toimiva keho. Joskus tuntuu, 
että onnellisuus on viety pois. Vaikka elämäsi ei olisi onnellista, 

voit silti kokea onnen tunnetta ja iloa päivittäin. 

Onni on olemassa rikkaille, köyhille, terveille ja sairaille. Onni syntyy 
pienissä hetkissä, viipyy ajatuksissa ja elää muistoissa. 

Lahjoita ja autat kotimaan vammaisia ja pitkäaikaissairaita. 
Kiitos ♥

pieni ele – Hetki onnea.

Mitä on onni?
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Näkövammaisten liitto on mukana pienessä eleessä. 
Lipaskeräys eduskuntavaalien äänestyspaikoilla 22.–28.3. ja 2.4.
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