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Kevät oli ja meni, on tullut aika nauttia kesän lämmöstä. Moni val-
mistuu ammattiin, kirjoittaa ylioppilaaksi, saa gradunsa valmiiksi, 
aloittaa viimeisen spurtin ennen pääsykokeita. Suomi ei poikkeusti-
lasta huolimatta koskaan täysin pysähdy, vaikka välillä siltä tuntuu-
kin. Kaikkeen tottuu, elämä jatkuu.

Poikkeustilanteen vuoksi asetettujen toimintarajoitusten ja jat-
kuvasti muuttuvan tilanteen vuoksi emme tässä numerossa julkai-
se toimintakalenteria vaan toistaiseksi aikataulut julkaistaan koti-
sivuillamme osoitteessa https://helky.fi.

Kevätkokous pidettiin kokonaan etäkokouksena. Sääntömää-
räisten asioiden läpikäymisen lisäksi nimitettiin kaksi uutta kun-
niajäsentä; Päivi Jokinen ja Pertti Köyste. Molemmat ovat aktiivi-
sesti toimineet eri tehtävissä ja hallitus haluaa näin kiittää heitä pit-
käjänteisestä työstä yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi.

Yhdistyksen hallitus on toiminut kevään ajan säästöliekillä. La-
kisääteiset asiat on hoidettu ja tulevaa toimintaa on valmisteltu, 
muutoin ei tällä hetkellä ole mitään erityistä mainittavaa. Hallituk-
sen kokoukset pidettiin pelkästään etäkokouksina ja sähköpostiko-
kouksina. Tämän vuoden hallitus ei ole vielä kertaakaan pitänyt  
”livekokousta”, toivottavasti syksyllä sellainen on mahdollista.

Eräs jäsenemme lähetti minulle sähköpostia otsikolla ”yksilölli-
syydestä yhteiseen hyvään”. Tämä kiteyttää erinomaisesti ajatukseni 
tulevaisuudesta. Olen nimittäin tiedustellut pääkaupunkiseudun eri 
kuuloyhdistyksiltä yhdistymisen mahdollisuuksia. Asiaa on selvi-
tetty, ja tällä hetkellä voimassa olevan yhdistyslain mukaan yhdis-
tyminen on monimutkainen ja hankala prosessi. Parhaillaan ollaan 
kuitenkin valmistelemassa yhdistyslakiuudistusta, jonka on tarkoi-
tus astua voimaan 1.7.2022. Uuden yhdistyslain myötä yhdistymi-
nen toisen yhdistyksen kanssa toivottavasti helpottuu. Aika näyttä-
köön. Ajatuksenani on, että pääkaupunkiseudun kuuloyhdistykset 
toimisivat tahoillaan kuten ennenkin, mutta hallinto ja lakisääteiset 
tehtävät hoidettaisiin keskitetysti. Tällä tavoin toimimalla saataisiin 
päällekkäisiä toimintoja poistettua, joten aktiiveilla jäisi enemmän 
voimavaroja varsinaiselle toiminnalle.

Rentouttavaa kesää kaikille.
Matti Kumpulainen

puheenjohtaja
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Miten sinä ymmärrät vammaisuuden?
Teksti TARU REINIKAINEN

Vammaisuudelle ei ole olemassa yksiselit-
teistä oikeudellista määritelmää lainsäädän-
nössä. Lainsäädännössämme usein käyte-
tään termejä vajaakuntoinen ja vammainen. 
Arkipäiväisessä kielenkäytössä vammaisuu-
teen liittyy kuitenkin paljon pinnan alla ole-
via vivahteita ja oletuksia.

Englannin kielessä on käytössä termi 
disability. Suomessa termi käännetään vam-
maiseksi, mutta sillä tarkoitetaan myös toi-
mintarajoitteisuutta. Toimintarajoite on esi-
merkiksi kuulovammojen osalta paljon ku-
vaavampi termi kuin vammainen.

Termiin vammaisuus sisältyy oletusar-
voja. Vammoja kuitenkin on hyvin monen-
laisia, esimerkiksi aistivammoja tai fyysisiä 
vammoja. Vammainen terminä kategorisoi 
meidät kaikki samanlaisiksi ja vammaisuu-
teen liittyy oletuksia. Kaikki vammaiset ei-
vät ole samanlaisia. Vammaiseksi luokitelta-
va henkilö voi olla täysin toimintakykyinen 
eikä hänen vammaansa välttämättä ulko-

KOLUMNI

puolinen henkilö pysty havaitsemaan.
Eri ihmiset kokevat termin vammainen 

käytön hyvin eri tavalla. Osalle se on täysin 
luonteva jokapäiväinen termi, mutta osa kiu-
saantuu sen käytöstä. Itse kuulun jälkimmäi-
seen ryhmään. Koska suomen kielessä tai 
suomalaisessa lainsäädännössä ei ole muuta 
termiä, on vammaistermiä käytännössä pak-
ko käyttää ainakin joissakin yhteyksissä. Käy-
tännössä en termiä koe kovin toimivana.

Valitettavasti termiä vammainen käyte-
tään Suomessa myös haukkumasanana, jolla 
halutaan loukata toista henkilöä. Tästäkin 
syystä olisi tärkeää käyttää termejä, jotka 
eivät luokittele henkilöitä. Esimerkiksi huo-
nokuuloinen tai kuuro eivät minun korvis-
sani kuullosta ollenkaan niin pahoilta ter-
meiltä kuin vammainen.

Termin loukkaavuus on aina tapauskoh-
taista. Loukkaavuuden asteeseen vaikuttaa 
muun muassa henkilön oma suhtautuminen 
ja tilanne missä termiä käytetään. Minun on 

vaikea kutsua itseäni vammaiseksi, koska 
en koe itseäni vammaiseksi eikä vammani 
rajoita toimintaani juuri mitenkään. Termit 
myös luovat ja ylläpitävät stereotypioita.

Lähes 70 prosenttia suomalaisista käyt-
tää silmälaseja ainakin joissakin tilanteissa. 
Silmälasien käytössä ei ole mitään ihmeellis-
tä. Kuulolaite vastaa käytännössä silmälaseja. 
Silmälaseilla korjataan näköaistia ja kuulolait-
teella kuuloaistia. Kuulolaitteen käyttäminen 
kuitenkin koetaan jotenkin erikoisena. Yksi 
syy on varmasti se, että silmälasit näkyvät ja 
ne ovat jopa osa muotia. Kuulolaite sen sijaan 
on piilossa, ja aika harva loppujen lopuksi 
kertoo käyttävänsä kuulolaitetta.

Kun kerromme vammoistamme avoi-
mesti, niin samalla teemme asiasta arki-
sempia kanssaihmisillemme. Samalla myös 
stereotypiat vähenevät. Toivoisin minua 
kutsuttavan mieluummin huonokuuloiseksi 
(tosin kuulolaitteen kanssa en ole edes sitä) 
kuin kuulovammaiseksi.
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Indonesian tie demokratiaan
Teksti VESA KUMPULAINEN  |  Kuvat UNSPLASH

VIERASKYNÄ

Australialainen Hamish McDonald julkaisi 
kirjan ”Demokrasi” Indonesian poliittisesta, 
uskonnollisesta ja taloudellisesta kehitykses-
tä vuonna 1945 tapahtuneen itsenäistymi-
sen jälkeen. Financial Times julkaisi kirjasta 
arvostelun otsikolla ”Indonesia’s long, bum-
py road to democracy”, eikä otsikko tunnu 
lainkaan väärältä. Demokratiaan siirtyminen 
Indonesiassa ja sen toteuttaminen on tapah-
tunut kuitenkin sivistyneesti, jos sitä vertaa 
ulkopuolisten demokratiaistutuksiin Afganis-
tanissa, Irakissa ja Libyassa, Syyrian demo-
kratiaan pakottamista vielä odotellessa.

Entisen siirtomaavallan Hollannin ote 
Indonesiasta herpaantui Japanin miehitettyä 
Indonesian toisen maailmansodan aikana, ja 
maassa oleilleet hollantilaiset joutuivat kes-
kitysleireille. Johtavat poliittiset toimijat, Su-
karno ja Hatta valmistelivat Indonesian itse-
näisyyttä ja toimivat Japanin sotaponnistelu-
jen hyväksi värväyksiä ja raaka-ainetoimituk-
sia organisoimalla. Hollannin vastustuksesta 
huolimatta Sukarno julisti Indonesian itse-
näiseksi 17. päivänä elokuuta 1945 ja samalla 
itsensä maan ensimmäiseksi presidentiksi. 
Varapresidentiksi tuli hänen puoluetoverinsa 
Hatta. Maa sai Japanilta merkittäviä sotakor-
vauksia, joilla rahoitettiin muun muassa suu-
ria hotellihankkeita Balilla ja Jakartassa.

Sotilastaustainen Suharto oli Indonesian 
seuraava presidentti Sukarnon jälkeen. Ken-
raali Suharto on ollut kiistelty henkilö Indo-
nesian historiassa. Kirjassa saa hyvän käsityk-
sen poliittisesta ohjelmasta, New Orderista, 
jonka Suharto rakensi tultuaan perustamansa 
Kansallisen yhtenäisyyspuolueen, Golgar’in 
ehdokkaana presidentiksi. Puolueen ohjelma 
oli sekoitus ”islamia, marxismia ja nationalis-
mia”, ja toiminta rakentui näiden ”aatteiden” 
tasapainoilusta. Kommunistipuolue kukistet-
tiin väkivaltaisesti. Kansainvälisille kaivos- ja 
energiayh tiöille annettiin toimilupia Indo-
nesian luonnonvarojen hyödyntämiseksi. 
Suharto purki valtion monopoleja antamalla 
sukulaistensa perustaa näiden kanssa kilpai-
levia yrityksiä. Indonesia osti suuren osan 
Itä-Saksan sotalaivastoa. Kasvu oli vuodesta 
toiseen seitsemisen prosenttia, kunnes kaikki 
muuttui vuonna 1998 Indonesian ylivelkaan-
tuessa ja syöksyessä lamaan. Maa joutui Maa-
ilmanpankin holhoukseen. Suharto joutui 
eroamaan ja hänen varapresidentistään Ha-
bibiesta tuli valtionpäämies. Habibie oli len-
tokoneinsinööri, joka oli opiskellut Saksassa 
ja työskennellyt siellä lentokoneteollisuuden 
palveluksessa. Tämän seurauksena hän sai 
ennen siirtymistään politiikkaan Suharton ra-
hoittamaan Indonesian omaa lentokonetuo-

tantoa sekä perustamaan terästeollisuusyri-
tyksen. Molemmat hankkeet saavuttivat ta-
loudellisesti kyseenalaisia tuloksia. Hallinto 
miehitettiin ministereitä myöten laajasti soti-
lailla. Armeija perusti Suharton aikana paljon 
tavanomaisia liikeyrityksiä ja tehtaita. Armei-
ja hallinnoi holdingyhtiöittensä kautta muun 
muassa metsien käytön toimilupia, maan-
vuokrausta ja golfkenttiä. 

Tapaninpäivän aamuna vuonna 2004 
iskenyt tsunami tappoi 30.000 Indonesian 
armeijan sotilasta, jotka taistelivat Acehin 
itsenäisyyttä vaativaa Vapaa Aceh -kapina-
liikettä vastaan. Toimintaa johdettiin Tuk-
holmasta käsin. Luonnonkatastrofi ja mo-
lemminpuolinen sotaväsymys antoivat mah-
dollisuuden rauhanneuvotteluiden aloitta-
miselle, johon Yhdysvallat ja YK osapuolia 
kannustivat. Vaikka syy Martti Ahtisaaren 
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asettumiseen välittäjäksi jää epäselväksi, hä-
nen neuvottelutaitoaan kehutaan ja valittua 
taktiikkaa kuvataan onnistumisen kannalta 
ratkaisevaksi. 

Osapuolet saatettiin neuvottelupöytään 
ilman ennakkoehtoja; ”mitään ei ole sovittu 
ennen kuin kaikesta on sovittu.” Rauhanso-
pimus allekirjoitettiin Helsingissä elokuun 
15. päivänä 2005. Nykyisin jännitettä on ai-
heuttanut Indonesian hallituksen kieltämän 
Acehin lipun ja kansallisen symbolin julki-
nen käyttö.

Vuonna 2004 alkoi niin kutsuttu duaali-
funktion aika, jolloin armeijan edellytettiin 
yksityistävän omistuksessaan olevat liike-
yritykset vuoteen 2009 mennessä. Poliisi-
voimien toimintakykyä parannettiin ja sen 
uskottavuutta kansalaisten silmissä haluttiin 
nostaa. Vastavalittu presidentti Yudhoyo-
no johti tätä toimintaa varovaisin ottein. 
Armeijan omistuksessa oli kymmeniä liike-
toimintaa harjoittavia säätiöitä, suuryrityk-
siä ja tuhansia keskisuuria ja pieniä yrityk-
siä. Armeija oli vuokrannut lukuunsa suuria 
maa-alueita omiin kaupallisiin tarkoituksiin-
sa. Yritysten ja maa-alueiden yksityistämi-
nen toteutettiin Yudhoyonon aloitteesta.

Indonesia kohosi Maailmanpankin hol-
houksesta olevasta taloudesta ennätysajas-
sa ja maksoi pelastuspakettina olleen luoton 
kolme vuotta etuajassa. Kasvu oli vuosit-
tain kuusi prosenttia. Tämä voitiin toteut-
taa hiilen ja muiden luonnonvarojen vientiä 
edistämällä, joka tapahtui myöntämällä kai-
vostoimilupia osin epämääräisin perustein. 
Indonesiasta tuli maailman suurin hiilen 
viejä. Vauraus kasvoi niin, että vuonna 2013 
Jakartassa laskettiin olevan 173 merkittävää 
ostoskeskusta.

Kirja käsittelee suomalaisillekin tutuk-
si tulleita kiinalaistaustaisen miljardöörin, 
Widjayan pankki-, palmuöljy-, kiinteistö- ja 
kaivosliiketoimia. Muuan hänen yrityksis-
tään, Asian Pulp and Paper (APP) on osta-
nut suomalaisilta laitevalmistajilta sellu- ja 
paperikoneita Kiinassa ja Indonesiassa sijait-
seviin tehtaisiinsa. Yritys joutui muutamia 

vuosia sitten suuriin taloudellisiin vaikeuk-
siin, mutta selvisi osista veloistaan kummalli-
sin kiemuroin ja Indonesian oikeuslaitoksen 
yritykselle edullisten päätösten avulla. Val-
tavasta velkakuormasta luotonantajat saivat 
lopulta 18 prosenttia pääomastaan. Tiettä-
västi amerikkalainen paperikonevalmistaja 
Beloit ajautui konkurssiin sinisilmäisyyttään 
tehtyään kauppoja APP-yhtiön kanssa. Tältä 
osin Widjayan tarina jää kesken, sillä se olisi 
kiinnostanut suomalaista lukijaa. Nyt hänen 
pojanpoikansa Fuganto Widjaya asuu Sin-
gaporessa ja johtaa modernisoituvaa konser-
nia sieltä käsin. Palmuöljy- ja eukalyptuspuu-
plantaasit kuuluvat edelleen yrityskokonai-
suuden piiriin, samoin sellutehtaat ja niiden 
yhteydessä olevat hiilivoimalaitokset. Uusina 
alueina ovat tulleet telekommunikaatio, ter-
veys ja koulutus. Vaikka Widjaya menetti krii-
sissä merkittävän pankin, Bank International 
Indonesian, on tilalle perustettu uusi pankki, 
Bank Sinarmas. Sivumennen sanoen etnisten 
kiinalaisten, jotka ovat ajoittain joutuneet In-
donesiassa voimakkaan syrjinnän kohteeksi, 
ja muiden varakkaiden indonesialaisten talle-
tusten arvioidaan tällä hetkellä olevan Singa-
poressa 200 miljardia USD. 

Lukija saa selkeän käsityksen siitä, kuin-
ka Suharto onnistui politiikassaan välttä-

mään ääri-islamin vaikutuksen tunkeutu-
misen jokapäiväiseen elämään. Suharton 
äiti oli balilainen hindu, mutta Suharto itse 
halusi esittäytyä uskonnollisena muslimi-
na. Tällaisena symbolina pidettiin Suharton 
pyhiinvaellusmatkaa Mekkaan. Eräs musli-
mipuolue hallitsi kuitenkin Länsi-Jaavaa hy-
vin puritaanisesti. Kirjan esimerkin mukaan 
eräältä naiselta löytyi todiste ”prostituutios-
ta”, kun hän palasi illalla kotiin ja tarkastuk-
sessa käsilaukusta löytyi huulipunapuikko.

Islamin ymmärtämisen käydessä meille 
yhä tärkeämmäksi, tutustuminen kirjaan an-
taa syvyyttä islamin sisäisten ristiriitojen kä-
sittämiseksi. Siinä annetaan myös muutamin, 
hyvin mielenkiintoisin esimerkein kuva Indo-
nesiassa esiintyneestä korruptiosta, jota ny-
kyinen hallinto voimaperäisesti tukahduttaa.

Demokratia ei todellakaan ole osoit-
tautunut helpoksi lajiksi väkirikkaassa ja 
maantieteellisesti pirstoutuneessa maassa, 
jossa on ärhäkkäitä uskontojen värittämiä 
poliittisia väestöryhmiä, vallanhaluinen ja 
vaikutusvaltainen armeija sekä huomatta-
vat varallisuuserot sekoittuneena eri etnisiin 
taustoihin. Ristiriidat ovat usein johtaneet 
väkivaltaisiin yhteenottoihin, joiden selvit-
telyssä oikeuslaitoksen puolueettomuus on 
asetettu kyseenalaiseksi.
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Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajal-
la on velvollisuus tehdä asianmukaiset ja 
kulloisessakin tilanteessa tarvittavat koh-
tuulliset mukautukset, jotta vammainen 
henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa 
saada työtä, suoriutua työtehtävistä ja ede-
tä työuralla. Kohtuullisten mukautuksen 
tavoitteena on vammaisten työllistymis- ja 
kouluttautumisedellytysten parantaminen. 
Tarkoituksena on asettaa vammaiset ihmiset 
muiden kanssa vertailukelpoiseen asemaan, 
esimerkiksi työhön hakeuduttaessa. Mu-
kautuksilla varmistetaan vammaisten mah-
dollisuus nauttia ja käyttää kaikkia ihmisoi-
keuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti 
muiden kanssa. Päätöksen mukautusten to-
teuttamisesta tekee työnantaja. 

Kohtuulliset mukautukset kohdistuvat 
työpaikan sisäisiin asioihin. Jos esimerkiksi 
vammainen tarvitsee vapaa-aikana työssään 
käyttämää apuvälinettä, vastaa vammainen 
itse apuvälineiden hankkimisesta. Mukau-
tukset kohdistuvat esimerkiksi fyysiseen 
työympäristöön, työoloihin, työn organi-
sointiin, työaikajärjestelyihin, työmenetel-
miin, työvälineisiin, apuvälineisiin, opas-
tukseen, koulutukseen tai avustamiseen 
liittyviin toimenpiteisiin. Käytännössä mu-
kautukset voivat olla muun muassa tiedon 
saannin mahdollistavia teknisiä ratkaisuja 
tai esteettömyyteen liittyviä toimia, kuten 
esimerkiksi rampin tai luiskien asentami-
nen, työtilojen valaistuksen tai akustiikan 
parantaminen, työtilan siirtäminen helppo-
kulkuisempaan paikkaan tai työpöydän ja 
-välineiden asentaminen sopiviksi. Mukau-
tuksena voidaan pitää myös sitä, että vam-
mainen käy kuntouksessa työajalla. 

Kohtuullisten mukautusten epääminen 
on yhdenvertaisuuslain mukaista syrjintää. 
Edellytyksenä on, että työnantaja on ollut 

Kohtuulliset mukautukset työelämässä
Teksti TARU REINIKAINEN

tietoinen mukautustarpeesta ja mukautusta 
on pidetty kohtuullisena eikä työnantaja ole 
tästä huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin. 
Työnantajan on viipymättä pyynnöstä an-
nettava kirjallinen selvitys työntekijälle, joka 
kokee tulleensa syrjityksi kohtuullisten mu-
kautusten epäämisen vuoksi. Säännöstä so-
velletaan myös tilanteissa, joissa vammainen 
ei tule valituksi työharjoitteluun siitä syystä, 
ettei harjoittelupaikka toteuta kohtuullisia 
mukautuksia. 

Vaikka työnantajilla on velvollisuus 
huolehtia kohtuullisista mukautuksista, ei 
velvoitteella ole juurikaan vaikutusta, kos-
ka työnantajilla ja viranomaisilla ei ole riit-
tävästi tietoa asiasta. Vammaisten syrjintä 
työelämässä onkin yleistä. Aistivammaisis-
ta (kuulo- tai näkövamma) 55 prosenttia on 
kokenut syrjintää kohtuullisten mukautus-
ten järjestämisessä työpaikalla.

Arvioitaessa mukautusten kohtuulli-
suutta otetaan huomioon toimien riittävyys 
vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden 
toteutumisen kannalta, velvoitetun toimijan 
koko ja taloudellinen asema sekä sen toi-
minnan luonne ja laajuus, kuten myös toi-
mien arvioidut kustannukset. Mukautusten 
toimeenpanon saattaa estää esimerkiksi työ-
paikan pieni koko ja niukat resurssit. Mu-
kautusten arviointiin vaikuttaa työelämässä 
myös palvelussuhteen kesto. Pitkä työsuhde 
sekä rekrytointi toistaiseksi voimassa ole-
vaan tai pitkäaikaiseen työsuhteeseen edel-
lyttäisi pidemmälle meneviä mukautuksia. 

Mukautuksista ei saa syntyä taloudelli-
sesti tai muulla tavalla kohtuutonta rasitet-
ta työnantajalle.  Kustannuksien suuruutta 
arvioitaessa mukautusten suorien kustan-
nusten lisäksi huomioidaan myös välilliset 
(esim. hallinnolliset) kustannukset. Mukau-
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tuksia varten on työnantajalle tarjolla eri-
laisia tukimuotoja, esimerkiksi työolosuh-
teiden järjestelyitä tai apuvälineitä varten. 
Kohtuullisuusarvioinnissa on kuitenkin 
otettava huomioon, ettei toimien kustan-
nuksia voida pitää kohtuuttomina, jos vel-
voitettu voi saada niitä varten riittävässä 
määrin tukea julkisista varoista tai muualta. 
Se, että tukea ei ole saatavilla, ei kuitenkaan 
yksistään tee mukautuksesta kohtuutonta.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaes-
sa tulee huomioida velvoitetun tosiasialliset 
mahdollisuudet muutosten tekemiseen toi-
mintaympäristössään, esimerkiksi kohtuul-
lisena pidettävää rakenteellista mukautus-
ta voi rajoittaa se, ettei toimitilan omistaja 
anna lupaa muutoksen tekemiseen eikä ole 
valmis toteuttamaan muutosta. Työnantajan 
mukautusvelvollisuutta voi rajoittaa myös 
toisten työntekijöiden työsuhteiden ehdois-
ta johtuvat velvollisuudet, joita työnantaja ei 
voi yksipuolisesti muuttaa. Kohtuuttomaksi 
järjestelyksi on katsottu esimerkiksi tilan-
teet, joissa mukautusjärjestely liiaksi muut-
taisi työpaikan toimintaa. Mukautukset 
eivät saa aiheuttaa varaa työturvallisuudel-
le eivätkä ne saa vaarantaa työturvallisuus-
säännösten- tai määräysten noudattamista.

Oikeuskäytäntöä on vähän, joten ei ole 
selvää kuvaa siitä, mikä täyttää kohtuullisten 
mukautusten vaatimukset. Selkeämpää on 
määritellä, milloin mukautukset eivät täyty.

Työnantaja ei voi vedota mukautusten 
selvittämiseen, jos selvittämistä ei ole ai-
dosti tehty ja tosiasiallisesti selvitetty. Yh-
denvertaisuuslain edellytykset eivät myös-
kään täyty, kun työnantaja jättää kokonaan 
selvittämättä mukautusten edellytykset tai 
onko niihin ylipäätään edes tarve tai laimin-
lyö tarvittavista mukautuksista keskustelun 
vammaisen itsensä kanssa. Työnantajalla ei 
ole velvollisuutta toteuttaa kaikkia työnte-
kijän esittämiä mukautuksia. Työnantajan 
kannattaa käyttää mukautuksia selvittäes-
sään ja toteuttaessaan työterveyshuollon 
asiantuntemusta hyväkseen.

Tyypillistä ajattelua on, ettei vammai-
nen voi tehdä tiettyjä töitä, joten hänet voi-
daan jättää palkkaamatta. Työnantajat myös 
olettavat tiettyjen sairauksien saattavan tu-
levaisuudessa aiheuttaa mukautustarvetta, 
jolloin työnantaja syrjii työntekijää oletetun 
tulevaisuudessa ilmenevän vammaisuuden 
perusteella. Kohtuullisia mukautuksia tulee 
aina tarkastella vammaisen tarkasteluhetken 
mukaisen mukautustarpeen perusteella.

Työntekijän irtisanomistilanteissa on 
velvollisuus selvittää työntekijän uudelleen-
sijoittamista ja kouluttamista myös koh-
tuullisten mukautusten avulla. Kohtuulliset 
mukautukset, kuten sijoittaminen toisiin 
tehtäviin ja mahdollisen uuden tehtävän 
edellyttämät mukautukset, tulee selvittää 
ennen työsuhteen päättämistä. Työnantajal-
la ei ole velvollisuutta räätälöidä kokonaan 
uutta tehtävää ilman liiketaloudellista perus-
tetta eikä myöskään velvollisuutta uudelleen 
kouluttaa henkilöä kokonaan uuteen tehtä-
vään. Jos kuitenkin työnantaja on säännön-
mukaisesti tehnyt uudelleensijoittamisia ja 
työtehtävien muokkaamista kohtuullisena 
mukautuksena, on työnantajalla velvollisuus 
toimia kaikkien kohdalla samalla tavalla ta-
sapuolisen kohtelun periaatteen perusteel-
la. Mukautusvelvollisuuden täyttäminen ei 
edellytä työnantajalta sellaisia työjärjestelyi-
tä, jotka johtaisivat siirtämään toisen työn-
tekijän vammaisen avuksi osaan tai kaikkiin 
hänen työtehtäviinsä. Työnantajalla ei ole 
myöskään velvollisuutta toisen työntekijän 
palkkaamiseen, ei edes osa-aikaisesti. Työ-
suhteen kestolla ja osittaisella työkyvyn me-
nettämisellä irtisanovan työnantajan palve-
luksessa on myös katsottu olevan vaikutusta 
kohtuullisten mukautusten toimenpiteisiin.

Vammaisuudelle ei ole olemassa yksise-
litteistä oikeudellista määritelmää lainsäädän-
nössä. Eri laissa vammaisuus määritelläänkin 
eri tavalla. Kohtuulliset mukautukset ovat 
yhdenvertaisuuslaissa rajattu koskemaan ai-
noastaan vammaisia. Vammaisuuden tarkan 
määrityksen puuttuminen aiheuttaa sekä oi-

keuskirjallisuuden että oikeuskäytännön pe-
rusteella ongelmia vammaisuuden tulkinnas-
sa sekä viranomaisille että tuomioistuimille. 
Jotta työnantajalla olisi velvollisuus selvittää 
mukautusten tarvetta, on vammaisen tullut 
vedota vammaansa ja pyytää mukautuksia. 
Työnantajan tietämättömyys kohtuullisista 
mukautuksista on ongelma, muttei peruste 
jättää mukautuksia selvittämättä tai toteutta-
matta. Mukauttamisvelvollisuus ei edellytä, 
että mukautusten jälkeen vammaisen työs-
kentelyolosuhteet olisivat identtiset muiden 
työntekijöiden kanssa. 

Työnantaja voi syyllistyä syrjintään, 
vaikka ratkaisujen taustalla ei olisikaan syr-
jivää tarkoitusta vaan puhtaasti taloudelli-
set tekijät tai tietämättömyys mukautusvel-
vollisuudesta. Syrjinnän uhrien oikeussuo-
jaa olisi parannettava. Yhdenvertaisuuslain 
noudattamisen valvonta kuuluu yhden-
vertaisuusvaltuutetulle lukuun ottamat-
ta työelämän yhdenvertaisuuskysymyk-
siä, joita valvoo Aluehallintovirasto (AVI). 
Tämä on ongelmallista. Aluehallintoviras-
tolta puuttuu tarvittava erityisosaaminen 
syrjintäjuridiikasta ja syrjintätapausten eri-
tyispiirteistä. Oikeusprosessi on syrjityl-
le myös kallis ja aikaa vievä. Tästä syystä 
työelämän syrjintätapaukset tulisi siirtää 
yhdenvertaisuuslautakunnalle.

Kohtuullisten mukautusten toteuttami-
sen on katsottu edistävän vammaisten itse-
näistymistä. Tämän on katsottu vähentävän 
vammaispalveluiden ja -tukien tarvetta sekä 
lisäävän verotuloja. Yhteiskunnallisesti olisi 
tärkeää saada kohtuulliset mukautukset to-
teutumaan työpaikoilla.

Artikkeli perustuu kirjoittajan  
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden 
laitokselle keväällä 2021 tehtyyn 
kandidaatin tutkielmaan. 
Tutkimusmenetelmänä oli 
lainopillinen tutkimus.
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Päivi Jokinen ja Pertti Köyste kunniajäseniksi
Teksti PÄIVI PÖNTYS

Pertti (Köpe) Köyste on ollut yhdistyksem-
me jäsen vuodesta 1972 alkaen.  Hänelle 
myönnettiin Kuuloliiton kultainen ansio-
merkki vuonna 2010.

Pertti Köyste on toiminut yhdistyksen 
hallituksessa kahdeksan vuotta 2000-luvul-
la. Köpe on ollut yhdistyksemme tekninen 
tukihenkilö ja tietokone-expertti. Hän on 
muun muassa asentanut yhdistyksen aiem-
paan Bulevardilla sijainneeseen tilaan Saa-
ran Kotiin sekä yhdistyksen jäsenten kotei-
hin induktiosilmukoita ja hälyttimiä. Lisäksi 
Köpen lukuisat kotisivunteko-, tietokone-, 
yms. kurssit ovat tulleet monelle tutuiksi. 
Hänellä on ollut useita tehtäviä kuulovam-
maisten edunvalvojana – muun muassa 
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Lii-
ton (KLVL) hallituksen jäsenenä ja Mikke-
lin kuulovammaisten koulun (nykyisin Mi-
kael-koulu) johtokunnassa.

Köpe kertoo vielä sähköpostitse: ”Talvi 
oli poikkeuksellisen runsasluminen, joten 

Helkyn maaliskuussa pidetty vuosikokous 
kutsui Päivi Jokisen ja Pertti Köysteen yh-
distyksen kunniajäseniksi.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä kunnia-
puheenjohtajana Kalle Tervaskari, joka on 
myös saanut Urpo Siirala -mitalin. Yhdis-
tyksen muita kunniajäseniä ovat Aila Ah-
tola-Hannikainen, Ritva Helenius, Helka 
Kaipainen, Heikki Niemi ja Päivi Pöntys.

Päivi (Pirteä) Jokinen oli osallistunut 
yhdistyksen 30-, 40- ja 50-vuotisjuhliin 
olematta kuitenkaan sen jäsen. Hän liittyi 
yhdistykseen vasta vuonna 1985. Päivi Jo-
kiselle on myönnetty Kuuloliiton kultainen 
ansiomerkki vuonna 2010 ja Urpo Siirala 
-mitali vuonna 2016.

Helkyn hallituksessa Päivi Jokinen on 
toiminut lähes 20 vuotta, joista viimeiset 
kahdeksan vuotta varapuheenjohtajana. Li-
säksi Pirteä on ollut aktiivisesti mukana lähes 
kaikessa yhdistyksen eri sektoreilla. Hän on 
toiminut muun muassa kuulolähipalvelun ja 
IsoBelin ohjaajana sekä ollut mukana myy-
jäis- ja taloustoimikunnassa. Kuuloliitossa 
hän on toiminut Uudenmaan piirin toimi-
kunnassa ja neuvottelukunnassa sekä edun-
valvontatyöryhmän ja virkistystoimikunnan 
jäsenenä. Helsingin vammaisneuvostossa Jo-
kinen on toiminut kahteen otteeseen.

Nykyhetkestä Pirteä toteaa: ”Elämä su-
juu joutuisasti puuhastellessa kaikenlaista ar-
kielämään kuuluvaa. Olen lenkkeillyt parin 
kilometrin matkoja 1–2 kertaa päivittäin. Lu-
keminen on kyllä jäänyt aiempaa vähemmäl-
le, mutta onneksi kutominen ajan ratoksi on-
nistuu. Sanoisin, että pientä kiirettä piisaa.

Perheenä olemme onneksemme voineet 
tavata tyttäriä ja tietenkin hauveleita ulkona 
ohjeistuksen mukaisesti muutaman kerran 
liki kahden vuoden aikana. Koen saaneeni 
viettää hyviä ja työntäyteisiä vuosia yhdessä 
jäsenten kanssa ja yhdistyksen hyväksi niillä 
edellytyksillä, mitä oli käytettävissä.”

Kuuloliitto myönsi 30.1.2016 Päivi Jokiselle Urpo 
Siirala -mitalin, joka myönnetään tunnustukse-
na ansiokkaasta työstä maamme kuulovam-
maisten hyväksi.

”Lumien sulettua ja kuntosalien ollessa säpis-
sä, olemme nousseet kauppareissuilla kau-
pan viereisiä kuntoportaita ylös mäelle ja jatka-
neet sieltä kävellen puistomaisemissa”, sanoo 
Pertti Köyste.
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saatoimme jättää väliin perinteisen talviviik-
kovieton pohjoisen lumilla. Sen sijaan teim-
me hiihtoretkiä Oittaa–Pirttimäen monille 
grillikatoksille. Lumien sulettua ja kuntosa-
lien ollessa säpissä, nousimme kauppareis-
suilla kaupanviereisiä kuntoportaita ylös 
mäelle ja kävelimme sieltä kotiin puistomai-
semissa. Odottelemme nyt, että hiekoitus-
sepelit siivotaan kaduilta, jotta uskallamme 
ottaa pyörät esiin.

Tärkeintä on edelleen päästä liikkumaan 
luonnossa sekä etelässä että Keski-Suo-
men mökillämme. Pihamme kevätkunnos-
tamiseksi olemme karsineet pensaita ke-
veämmiksi ja konesilpunneet oksajätteen 
pensaiston juuripeitteeksi. Kotona olemme 
jatkaneet sukututkimusta ja löytäneet lisää 
esivanhempia ja myös mielenkiintoisia su-
kutarinoita. Olemme katselleet Yle Areenaa 
ja Netflixiä. Kerhokokoontumiset toteutim-
me Zoom-istunnoilla. Odottelemme toista 
rokotuskierrosta.”
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Paikka:
Helkan tupa 
Helsingin Kuuloyhdistys ry
Haagan urheilutie 12, Helsinki
Kesäkuu
7.6.2021 klo 13–15
Heinäkuu
5.7.2021 klo 13–15
Elokuu
2.8.2021 klo 13–15
Syyskuu
6.9.2021 klo 13–15 
20.9.2021 klo 13–15
Lokakuu
4.10.2021 klo 13–15 
18.10.2021 klo 13–15
Marraskuu
1.11.2021 klo 13–15 
15.11.2021 klo 13–15 
29.11.2021 klo 13–15

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n 
maksutonta kuulolähipalvelua
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Helkyn kuulolähipalvelu on saajalleen maksutonta palvelua, joka ei 
edellytä yhdistyksen jäsenyyttä
Autamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• pariston vaihto (voit tuoda omasi tai ostaa palvelun yhteydessä)
• kuulolaitteen korvakappaleen puhdistus ja letkun vaihto (myymme letkua tarvittaessa)
• varaosien vaihto, kuten mikrofonin suodattimet, vahasuodattimet, koukut (ota oma varaosa mukaan)
• kysyttävää kuulolaitteesta? Ota käyttöohje mukaan, niin selvitämme yhdessä
• meiltä saat myös vertaistukea kuulovamman kanssa elämisestä

Myytävät tuotteet 
Paristot: Myynnissä kokoja 13, 312 ja 675 sekä 675 implant.
Hinnat Helsingin Kuuloyhdistyksen jäsenille:
5 € / kiekko  
3 kiekon tarjous: 12 €
10 kiekon rasia: 40 €
Hinta ei-jäsenelle: 10 € / kiekko

Kuulolaitteen letkut
V-koukkuletku 5 € / kpl
Suora letku 1 € / n. 20 cm

Helkan tuvalla on mahdollisuus maksaa kortilla (SUOSITUS) tai käteisellä.
Ajantasaiset tiedot päivystyksistä: www.helky.fi   
Lisätietoja: Heini Mäkinen puh. 044 540 7699 tai heini.makinen@helky.fi
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Kerhonvetäjät
Heini Mäkinen
Vertaistapaamiset
heini.makinen@helky.fi
044 540 7699

Timo Nikkinen
Keilailukerho KeilaBeli
timo.nikkinen@helky.fi
045 149 4442

Sari Kivimäki
Viitottu puhe
sari.kivimaki@helky.fi 

Sirpa Korkeamäki
Vertaistapaamiset
sirpa.korkeamaki@helky.fi
040 828 2523 

Tuula Marttinen
Vertaistapaamiset
tuula.marttinen@helky.fi
050 341 1454

Viivi Kilpeläinen
Junioritoiminta ja nuorten salibandy
viivi.kilpelainen@helky.fi

Helkyn kesän 
ja alkusyksyn 
tapahtumia
Ilmoittautuminen onnistuu joko suoraan 
sähköpostilla vetäjälle, tekstiviestillä  
045 123 2624 tai kotisivujen kautta  
osoitteessa www.helky.fi/ilmoittaudu

Jokaiseen etätapaamiseen pitää ilmoittau-
tua erikseen sähköpostitse, jotta saamme 
lähetettyä linkin, jolla pääset liittymään 
mukaan etätapaamiseen. Sähköpostiosoit-
teenne tarvitaan myös tulkkeja varten. 

Kirjoitustulkkaus pyritään järjestämään 
jokaiseen tapahtumaan, tilaisuuteen ja 
etätapaamiseen.

Kuulolähipalvelu-
toimintaan haetaan 
lisää vapaaehtoisia 
toimijoita
Tervetuloa Helkan tuvalle!

Torstaina 19.8. klo 17–19 osoitteessa  
Haagan urheilutie 12, Helsinki.

Kokoonnumme koronavuoden jälkeen yhdis-
tyksen toimitilaan keskustelemaan kuulolähi-
palvelun tilanteesta ja tulevaisuuden näkymis-
tä. Suunnittelemme myös tulevaa vuotta 2022.

Lue lisää yhdistyksen kuulolähipalvelutoimin-
nasta osoitteesta www.helky.fi

Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat  
toimijat. Kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu mukaan 15.8.2021 mennessä
heini.makinen@helky.fi tai puhelimitse/ 
tekstiviestillä 044 540 7699 / Helkyn 
kuulolähipalveluvastaava

Tule paikalle vain terveenä. Noudatamme  
alueellisia koronarajoituksia, joten seuraa 
viestintää ja elokuun kokoontumisrajoituksia. 
Pidätämme oikeuden aikataulun muutoksiin.
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Liisa Hakalax (o.s. Snellman) nukkui pois 85-vuotiaana Es-
poon Haukilahdessa 16.3.2021. Hän oli syntynyt 19.9.1935 
Pornaisissa.

Liisa Hakalax työskenteli nuorena kirjansitomossa. Aikuis-
iässä hän oli ensin myyjänä Niittykummun apteekin yhtey-
dessä olevalla kemikalio-osastolla. Myöhemmin Liisa perusti 
1969–70-luvun taitteessa Olariin oman liikkeensä Kemikalio 
Anielkan, jossa hän työskenteli aina vuoteen 1990 asti.

Helsingin Kuuloyhdistyksen jäsenenä Liisa Hakalax ehti olla 
lähes 25 vuotta. Hän osallistui mielellään KirjaBelin ja Maanan-
taikerhon tilaisuuksiin. Liisa oli myös mukana kesäisin järjeste-
tyillä retkillä, viimeksi Runeberg-laivalla Porvooseen pari–kolme 
vuotta sitten.

Liisa oli kulttuuria harrastava henkilö. Hän kävi muun muas-
sa avoimen yliopiston taidehistorian luennoilla ja tapasi samoilla 
luennoilla käyneen tutun henkilön uudelleen kirjapiirissämme. 
Se oli hauska sattuma!

Liisa Hakalax
1935–2021

Kirjabeliläiset muistavat Liisan arvokkaan oloisena ja huu-
morintajuisena rouvana. Kerran meillä oli lukukirjana Jukka 
Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista, jolloin Liisa totesi, että 
”olisin kyllä ottanut Engelin aviomiehekseni, Engel kun oli niin 
topakka ja lähti jalan talvella jäätä myöten Suomenlinnaan kyy-
din puuttuessa”. 

Liisa oli kantaaottava kirjapiiriläinen. Hän sanoi mielipiteensä 
suoraan ja kaunistelematta, mutta aina ystävällisessä hengessä. Lii-
sa rakasti venäläistä kulttuuria. Jostakin nykyajan kirjasta hän saat-
toi sanoa sumeilematta, että ”en ymmärtänyt siitä yhtään mitään!”.

Liisalla oli usein mukanaan taskumatti. Muistamme, miten se 
ensimmäinen kerta säväytti, kun hän kaivoi pullonsa laukusta ja 
hörppäsi siitä kulauksen – vettä! 

Liisa myös osasi ulkoa V.A. Koskenniemen tuotantoa. Mie-
leemme on jäänyt Liisa lausumassa ennen kirjapiirin alkua meille 
”yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin”. Tuo runo liittyi 
johonkin kahvipöytäkeskustelun uutiseen.

Liisa Hakalaxia jäivät kaipaamaan Rita-tytär perheineen Oslossa ja  
Ahti-veli perheineen Porvoossa, ystävät ja sukulaiset.

Liisaa lämmöllä muistaen.
Helsingin Kuuloyhdistys ry 

Kirjabeliläiset ja maanantaikerholaiset
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Harvinainen tilaisuus – viimeksi Ilja Repin -näyttely  
on ollut Suomessa 15 vuotta sitten.

Vierailu Ilja Repin -näyttelyyn  
Ateneumiin 17.8.2021 klo 14.30 alkaen
Vierailu alkaa kirjoitustulkatulla taulujen esittelyllä, jonka kesto 
on noin puoli tuntia. Näyttelyyn odotetaan ruuhkaa suuren suo-
sion vuoksi, ja siksi museossa ei järjestetä opastettuja kierroksia.

Olethan ajoissa paikalla, sillä kassalle voi olla jonoa. Museokort-
tilaiset pääsevät sisään maksutta. Yhdistys maksaa vierailun, mu-
kaan pääsee 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta, ja valitettavasti 
voimme tarjota vierailun vain jäsenille.

Tulethan Ateneuminkujan puolelta museokaupan luo viimeistään 
klo 14.30, jatkamme siitä yhdessä eteenpäin. 

Ilmoittaudu Helsingin Kuuloyhdistyksen sivulla helky.fi/tapah-
tumat tai Anneli Salmevaara puh. 040 723 9128.

KeilaBeli ja nuorten sähly
Vallitsevasta tilanteesta johtuen KeilaBelin ja nuorten sählyvuorojen 
alkamisajankohta on tämän lehden painoon mennessä vielä auki.

Ilmoitamme Helkyn nettisivuilla, milloin ja missä vuorot alkavat.

Sählyvuoroista voit kysellä myös Viivi Kilpeläiseltä,  
viivi.kilpelainen@kuuloliitto.fi tai seuraa FB-ryhmää  
Helkyn sählyvuorot.

Helkan tuvan vuokraaminen omaan käyttöön
Helkan tupaa on mahdollista vuokrata pienimuotoisia yksityisti-
laisuuksia tai etätöitä varten. Tupa on varustettu erinomaisella ko-
koustekniikalla, nopealla internet-yhteydellä sekä tulostus- ja ko-
piointimahdollisuuksilla. Löydät kotisivuiltamme vuokrausehdot 
sekä hinnaston. 

Lisätietoja sähköpostilla osoitteesta toimisto@helky.fi

Helsingin kaupungin  
vammaisneuvonnan puhelinpalvelu
Vammaisneuvonnasta saa neuvoa ja ohjausta vammaisten palvelui-
hin ja niiden hakemiseen liittyen. Vammaisneuvonta on tarkoitet-
tu ensisijaisesti sellaisille henkilöille, joilla ei ole vielä omaa työn-
tekijää vammaisten sosiaalityössä sekä omaisille ja yhteistyökump-
paneille. Yleiseen neuvontaan liittyen vammaisneuvonta palvelee 
myös jo asiakkuudessa olevia.

Vammaisneuvonta käynnistyy puhelinneuvontana ja se palvelee 
ma–to klo 9–11 sekä to klo 12–14 puh. 09 3103 2889. Muina ai-
koina voi jättää soittopyynnön.

Vammaisneuvontaan voi olla yhteydessä myös sähköpostilla 
osoitteeseen sote.vammaisneuvonta@hel.fi. Tulevaisuudessa 
vammaisneuvonnan aukioloaikoja sekä monikanavaisuutta tul-
laan lisäämään.

Uusi vammaisneuvonnan puhelinpalvelu on kehitetty vammaisten 
sosiaalityön toimistosihteerien palvelunumeron rinnalle. Toimis-
tosihteerien palvelunumero palvelee edelleen ma–pe klo 8.15–16 
puh. 09 3102 3100. Toimistosihteerien palvelunumeroon voi olla 
yhteydessä kuljetuspalvelun matkakortteihin, kuljetusprofiiliin ja 
palveluseteleihin liittyvissä asioissa.
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Retki Isosaareen
Tervetuloa mukaan elokuiselle retkelle  
Isosaareen lauantaina 7.8.2021.

Isosaari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa, ja laiva-
matka saareen kestää noin 40 minuuttia.

Kokoontuminen klo 9.30 Kauppatorin Keisarin-
luodon laiturilla, josta lähtö Isosaareen klo 10. Iso-
saaressa kirjoitustulkattu, opastettu kierros opas 
Jarmo Niemisen johdolla alkaa klo 11. Hän johdat-
taa meidät kiinnostaviin historiallisiin maisemiin ja 
kohteisiin saarella. Opaskierroksen kesto on noin 3 
tuntia. Kierroksen jälkeen on vapaata aikaa nauttia 
omakustanteinen lounas paikallisessa ravintolassa 
tai syödä omia eväitä. 

Paluumatkalle lähdetään klo 15 lähtevällä laivalla. 

Sitovat ilmoittautumiset 18.7.2021 mennessä 
nettilomakkeella helky.fi/ilmoittaudu tai 
sähköpostitse tapahtumat@helky.fi tai 
puhelimitse/tekstiviestillä puh. 045 123 2624.

Retken hinta 20 euroa (sisältää laivamatkan ja opas-
tuksen). Maksu yhdistyksen tilille FI77 3131 1001 
5829 27, kun ilmoittautuminen on vahvistettu. Mi-
käli peruutat jo maksetun matkan, maksu palaute-
taan vain lääkärintodistusta vastaan. 

Mukaan mahtuu 30 helkyläistä.

Vaatetus sään mukaan. Maastokävelyyn sopivat  
jalkineet, vesipullo ja halutessasi myös omat  
eväät mukaan. 

Viikonloppuretki Kopolaan
Pitkän koronarajoituksen jälkeen tapahtuu viimein: Helky järjestää 
rentouttavan virkistysviikonlopun jäsenilleen Kopolaan 27.–29.8.2021. 
Kopolahan on Kuuloliiton iki-ihana kurssikeskus Kuhmoisissa!
Retki on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille ja viikonlopun hinta on  
80 euroa.  Jos paikkoja sattuu jäämään, niin ei-jäsenet pääsevät mukaan hintaan 
130 euroa.
Hintaan sisältyy majoitus, ruokailut ja kahvit Kopolassa, saunominen, ohjelma 
sekä bussikuljetus Helsinki–Kopola–Helsinki.
Matkaan lähdetään perjantaina 27.8. Kiasman turistibussipysäkiltä klo 17 
(tilausajo Lakkapään Matkat). Paluulähtö Kopolasta sunnuntaina noin klo 13.
Matkalla on tauko Renkomäen ABC:llä (omakustanteinen). 
Ohjelmassa mm:
- Kopolan ja Kuhmoisten eri vaiheita kotiseutuneuvos  

Seppo Unnaslahden kertomana.
- Hemmotteluhetkiä hyvään oloon, vetäjänä Lea Höök.
- Äänimaljarentoutusta, tanssiketju, vapaata oleskelua ym. 
Toimi nopeasti, niin pääset mukaan tälle suositulle retkelle! 

Sitovat ilmoittautumiset 8.8.2021 mennessä nettilomakkeella helky.fi/il-
moittaudu tai sähköpostitse tapahtumat@helky.fi tai puhelimitse/teks-
tiviestillä puh. 045 123 2624. Ilmoita myös mahdolliset ruokavaliot sekä 
liikuntarajoitteet.

Kopola-retken hinta on 80 euroa (tai 130 euroa ei-jäseneltä). Maksu yhdistyk-
sen tilille FI77 3131 1001 5829 27, kun olet saanut varausvahvistuksen, maksu 
tilille kuitenkin viimeistään 12.8. Mikäli peruutat jo maksetun matkan, maksu 
palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

HUOM! Omat lakanat ja pyyhkeet mukaan. Liinavaatteet saat tarvittaessa 
lainaksi Kopolasta hintaan 15 euroa. Tapahtuman järjestäjä tilaa kirjoitustulkit.
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