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FINSKA PSALMBOKEN I PUNKTSKRIFT

Den finska psalmboken i punktskrift lanserades i Helsingfors den 28 augusti 2012.
Boken ges ut av Synskadades centralförbund. Kyrkomötet beviljade förbundet understöd för utgivningen av boken 2011.

Den nya finska psalmboken med punktskrift innehåller förutom psalm 1–632 också
ett gudstjänsttillägg med numrerade liturgi- och förrättningssånger samt förenklade
formulär för mässa, barndop, vigsel och jordfästning. De gamla psalmböckerna är
alltjämt användbara, även om de saknar gudstjänsttillägget.

Den nya psalmboken består av 12 spiralbundna delar. Att boken har spiralbindning
och är lämpligt stor och lätt gör den bekvämare att använda. Innehållsförteckningarna med stor stil och psalmernas nummeretiketter gör det lättare för personer som
inte kan tyda punktskrift att hjälpa till med att hitta rätt psalm.

Det är viktigt att psalmboken med punktskrift finns tillgänglig där vanliga psalmböcker tillhandahålls. Kyrkostyrelsen rekommenderar att psalmboken med punktskrift skaffas till alla sakrala rum där det finns psalmböcker.

Tillgänglighet betyder att man förbättrar jämlikheten. Med tillgänglighet avses att
alla människor – oavsett egenskaper – ska ha möjlighet att delta och vara delaktiga.
Tanken på jämlikhet bland människorna som är skapade och älskade av Gud bottnar
i den kristna trons innersta väsen.
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Det är församlingarnas uppgift att i sin egen verksamhet röja undan hindren för delaktighet, oberoende av om hindren har att göra med den fysiska miljön, kommunikationen, strukturerna, begripligheten eller attityderna.

Alla församlingsmedlemmar ska kunna delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar. En synskadad har i förhandsinformationen hjälp av församlingens webbsidor som är kompatibla med hjälpmedel samt på plats av psalmböcker med stor stil
och punktskrift och hjälpsamma människor.

Det blir möjligt att leva med i gudstjänsten då psalmernas nummer sägs högt, så att
de synskadade vet vilken psalm som ska sjungas och har tid att leta fram den. Synskadade kan känna sig likställda i församlingen först när de med själ och hjärta kan
delta i församlingens sammankomster.

Den nya finska psalmboken med punktskrift kan beställas direkt från Synskadades
centralförbunds tryckeri till priset 84 € st./12 band på tfn (09) 3960 4001, eller per
e-post på hilkka.vaananen@nkl.fi.
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