
Vessapassi 
maassa 
ja ilmassa
TEKSTI RENJA NIKULA KUVAT FINNAIR JA AKI LEPPÄNEN
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Muutaman järjestön yhteinen jäsenetu, Vessapassi, 
valloittaa maailmaa nyt toden teolla, kun Finnair ja 
Ylöjärven kaupunki ottivat Vessapassin käyttöön.

K
un iskee tarve päästä ves-
saan, ei sitä ole välttämättä 
aikaa etsiä. Tällöin Vessa-
passi voi olla avuksi. Ves-
sapassi on Crohn ja Colitis 

ry:n, Endometrioosiyhdistys ry:n, Colo-
res ry:n, Neuroliiton sekä Syöpäjärjes-
töjen jäsenetu, jonka tarkoituksena on 
helpottaa suolistosairauksia, endomet-
rioosia, suolistosyöpää, neurosairauk-
sia, eturauhasyöpää, gynekologisia syö-
piä, rakkosyöpää ja neuroendokriinisiä 
kasvaimia sairastavien mahdollisuutta 
päästä välittömästi lähimpään vessaan. 

Sairauksien ikävimpiin oireisiin voi 
kuulua suoliston tai rakon toiminnal-
linen häiriö, joka aiheuttaa jopa kym-
meniä WC-käyntejä vuorokaudessa. Tä-
män vuoksi Crohn ja Colitis ry on joitain 
vuosia sitten lanseerannut Vessapassin 
ja rekisteröinyt sen tavaramerkikseen. 

Osa esteettömyyttä
Vessapassilaisen voi päästää esi-
merkiksi inva-WC:hen, henkilö-
kunnan WC:hen tai maksulliseen 
asiakas-WC:hen. Yleisessä vessassa 
Vessapassi-tarra voi toimia myös 
viestinä muille vessankäyttäjille sii-
tä, että korttia näyttävällä henkilöllä 
on todellinen tarve päästä nopeasti 
WC:hen.

Liikkeenharjoittajat, kauppiaat ja 
julkiset tahot voivat ottaa Vessapas-
sin osaksi esteettömyyttään tilaamalla 
”Meillä käy Vessapassi” -tarran, joka 
kertoo, että vessapassin haltija voi 
käyttää liikkeen vessaa vaikkei olisi-
kaan asiakas. Kaikissa paikoissa tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista, sillä usein 
esimerkiksi henkilökunnan tiloissa si-

jaitsevaan vessaan ei voi päästää ulko-
puolisia. 

Vessapassi-järjestöt tekevät Vessa-
passi-tietoisuuden eteen töitä, mutta 
suuressa roolissa ovat itse Vessapas-
sin käyttäjät. Yhdistykset toimittavat 
mielellään infomateriaalia jaettavaksi 
eri paikkoihin, ja tarvittaessa opastavat 
uusien Vessapassi-paikkojen rekrytoin-
nissa.

Huolettomampaa lentämistä
Suomalainen lentoyhtiö Finnair on 
ottanut Vessapassin käyttöön vuoden 
2019 alussa.

- Finnair on sitoutunut edistämään 
esteetöntä matkustusta. Yhdenver-
taisuus ja välittäminen ovat keskeisiä 
arvojamme, ja Vessapassi on konkreet-
tinen esteettömyyttä lisäävä parannus 
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kasvavalle joukolle asiakkaitamme, hel-
pottaen merkittävästi heidän matkus-
tamistaan, Finnairin Ground Operation 
Compliance Specialist Sanna Karppinen 
kertoo.

Finnairin nettisivuilta löytyy loma-
ke, jolla asiakas voi ilmoittaa sairauden, 
vamman tai liikuntarajoitteen, ja nyt 
myös Vessapassinsa.

- Asiakaspalveluumme voi olla yh-
teydessä toki myös muuta kautta, Karp-
pinen lisää.

Kun asiakas ilmoittaa Vessapas-
sistaan etukäteen, tieto välittyy myös 
matkustamohenkilökunnalle ja he voi-
vat tarvittaessa ohjata asiakkaan wc-jo-
non ohi tai esimerkiksi business-luokan 
vessaan.

- Henkilökuntamme on tietoinen 
Vessapassista, joten tämä onnistuu 
myös ilman ennakkoilmoitusta, Ves-
sapassia näyttämällä. Olemme infor-
moineet kattavasti Finnairin mat-
kustamohenkilökuntaa Vessapassin 

käyttöönotosta Finnairin lennoilla. Toki 
lentävän henkilökunnan määrä meillä 
on suuri, ja vie varmasti hetken, että 
uusi käytäntö tulee kaikille tutuksi, 
Karppinen selittää.

Ennakkoilmoitus Vessapassista voi 
auttaa henkilökuntaa varautumaan 
siihen, että lennolla on asiakas, jolla 
voi tulla pikainen tarve käyttää vessaa. 
Tieto Vessapassin käytöstä löytyy myös 
jokaisen lennon ohjeistuksesta, josta 
henkilökunta voi sen tarkistaa.

Kaupungeille mallia 
Pirkanmaalta 
Ylöjärven kaupunki rohkeana edellä-
kävijänä otti useissa toimipisteissään 
käyttöön Vessapassin IBD-viikolla, eli 
1.-7.12.2018. Kaupunki huomioi Vessa-
passin kaupungintalolla, kirjastoissa, 
terveyskeskuksessa sekä urheilutalolla. 
Ylöjärven kaupunki myös tiedotti Ves-
sapassista ja IBD:stä useissa kanavis-
saan viikon aikana. 

Aloitteen Vessapassin käyttöönotosta 
teki Ylöjärven vammaisneuvosto. Ves-
sapassitarralla merkittyjen toimipistei-
den WC-tilat ovat avoimia ja kaikkien 
saatavilla. Myös aiheesta jutun tehneen 
Ylöjärven Uutisten toimitus otti jutun 
innoittamana Vessapassin käyttöön. 5

Vessapassia käyttävä Jaana Kokko on tyytyväinen uuden kotikaupunkinsa kiinnostuksesta IBD:tä kohtaan. 
Ylöjärven vs. hyvinvointikoordinaattori Laura Tyyskänen on tyytyväinen Vessapassin käyttöönottoon.

Vessat listattuna

Kaikki paikat, joissa Vessapassi 
käy, on listattuna Vessapassin 
nettisivuille, www.vessapassi.fi. 
Listaa päivitetään jatkuvasti. 

Haluatko levittää tietoisuutta 
Vessapassista, tai tilata Meillä käy 
Vessapassi -tarroja yrityksellesi? 
Ota yhteyttä vessapassi@ibd.fi. 
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