
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET KOSKIEN AVUSTETTUA DARSHANIA 

1. Kenelle avustettu darshan –jono on tarkoitettu?
Erityisavustusta tarvitsevat aikuiset ja lapset: pyörätuolilla liikkuvat, sekä vaikeista 
liikuntarajoitteista tai vakavista sairauksista kärsivät henkilöt.

2. Miten jonotus toimii?
Vapaaehtoisten joukko auttaa sinua: otamme sinut vastaan saapuessasi 
sisäänkäynnillä määrätylle alueelle, jonka jälkeen saatamme sinut sisälle halliin 
erikseen järjestetylle paikalle helpottaaksemme vierailuasi. Vapaaehtoiset myös 
järjestävät darshanisi ja avustavat siinä.

3. Pääsenkö nopeasti darshaniin?
Avustettu darshan ei tarkoita etuoikeutta, joten sinun tulee varata tarpeeksi aikaa 
jonottamiseen ja darshanin vastaanottamiseen. Odotusaika voi joskus venyä 
pitkäksi. Voit mennä darshaniin kun lipukenumerosi vuoro tulee. Mikäli saavut 
ilmoitetun jakamisajan jälkeen, lipukkeita ei ehkä ole enää saatavilla.
Teemme aina parhaamme, mutta pidäthän mielessäsi, että meidän tulee ottaa 
yleistilanne, sekä muut ihmiset erityisjonossa, huomioon. Kerrothan meille tarkasti 
tilanteestasi, jotta voimme järjestää asiat sen mukaisesti.

4. Voivatko perheenjäsenet tai ystävät tulla darshaniin samaan aikaan?
Vain yksi henkilö voi saattaa erityisavustusta tarvitsevaa henkilöä. Muiden tulee 
jonottaa yleisessä jonossa. Kun muut perheenjäsenesi tai ystäväsi ovat saaneet 
vuorolipukkeet yleisestä jonosta, voimme yrittää sovittaa darshan-ajat, mikäli 
tilanne ja heidän vuorolipukkeensa sen sallivat.

5. Voivatko sylivauvojen ja pienten lasten vanhemmat mennä avustettu darshan –
jonoon?
Vain pyörätuolilla liikkuvat sekä liikuntarajoitteista tai vakavista sairauksista kärsivät 
aikuiset ja lapset voivat mennä avustettu darshan –jonoon, sillä haluamme 
huomioida ne, jotka tarvitsevat sitä eniten ja/tai kärsivät kivuista.

6. Miten jonotus toimii pyörätuolilla liikkuvien henkilöiden kohdalla? 
Hallilla on esteetön sisäänkäynti liikuntarajoitteisille. Sen lisäksi muutamat 
vapaaehtoiset tuntevat lavan yksityiskohdat ja ovat koulutettuja tuomaan sinut 
lavalle. Avustajasi voi saada darshanin heti ennen sinua tai jälkeesi.
Sähköpyörätuolissa lavalle ei voi mennä, mutta meillä on ylimääräinen pyörätuoli, 
jolla voit mennä darshaniin. Vaihtoehtoisesti voit odottaa loppuun ja saada 
darshanin Amman tullessa lavalta. 



ASKELETTAINEN OPAS AVUSTETTUUN DARSHANIIN 

1. Sisäänkäynnillä mene avustetulle darshanille määrätylle alueelle, missä 
paikallinen vapaaehtoinen kirjaa tilanteesi ylös. 

2. Pysy tällä alueella kunnes saat darshan-lipukkeen vapaaehtoisiltamme. Muista 
ettet voi saada darshania ilman lipuketta.

3. Vapaaehtoinen saattaa sinut ja perheenjäsenesi/ystäväsi avustettu darshan –
jonolle osoitetulle istuma-alueelle. Voit jättää henkilökohtaiset tavarasi tuolillesi 
ja mennä halutessasi syömään tai ostoksille jne. Pidäthän huolta, että olet 
paikallasi 15 minuuttia ennen Amman saapumista lavalle varmistaaksesi 
istumapaikkasi. 

4. Viimeistään 30 minuuttia darshanin alkamisen jälkeen vapaaehtoinen tulee 
auttamaan darshanin järjestämisessä kaikille avustettuun darshan –jonoon 
kokoontuneille. Yleensä yritämme ensin auttaa kaikista kiireellisimmissä 
tapauksissa, joten pyydämme kärsivällisyyttäsi, sillä tässä saattaa mennä jonkin 
verran aikaa. Ilmoitamme aikatauluista, jotta voit suunnitella päiväsi. 

5. Autamme sinut darshaniin mahdollisimman mukavalla tavalla ja ehdotamme 
paikkaa lavalla meditoimista varten mikäli niin toivot. Istumapaikkasi pidetään 
varattuna tämän ajan. Tarvittaessa autamme sinut myös alas lavalta.

ASKELETTAINEN OPAS AVUSTETTUUN DARSHANIIIN 
PYÖRÄTUOLILLA LIIKKUVILLE

1. Sisäänkäynnillä mene avustetulle darshanille määrätylle alueelle, missä 
paikallinen vapaaehtoinen kirjaa tilanteesi ylös. 

2. Pysy tällä alueella kunnes saat darshan-lipukkeen vapaaehtoisiltamme. Muista 
ettet voi saada darshania ilman lipuketta. 

3. Vapaaehtoinen saattaa sinut ja perheenjäsenesi/ystäväsi halliin avustettu 
darshan –jonon istuma-alueelle. Voit halutessasi mennä syömään tai ostoksille 
jne. Tulethan takaisin 15 minuuttia ennen Amman saapumista. 

4. Viimeistään 30 minuuttia darshanin alkamisen jälkeen vapaaehtoinen tulee 
auttamaan darshanin järjestämisessä kaikille avustettuun darshan –jonoon 
kokoontuneille. Yleensä yritämme ensin auttaa kaikista kiireellisimmissä 
tapauksissa, joten pyydämme kärsivällisyyttäsi, sillä tässä saattaa mennä jonkin 
verran aikaa. Ilmoitamme aikatauluista, jotta voit suunnitella päiväsi. 

5. Koulutettu vapaaehtoisemme auttaa sinut darshaniin mahdollisimman mukavalla 
tavalla ja antaa sinun istua lavalla meditoimassa mikäli niin toivot. Autamme sinut 
myös alas lavalta.     


