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Toimituksella on oikeus käyttää
lehden juttuja yhdistyksen internet-sivuilla www.kuurosokeat.fi.

Pääkirjoitus
Yhteisöllisyydestä voimaa

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja joulu on
pikkuhiljaa ovella. Sitä ennen on kuitenkin aika pysähtyä muistelemaan
viime aikojen tapahtumia, etenkin
yhteisöllisiä.
Olin itse ilahtunut siitä tunnelmasta, joka vallitsi Kuurojen Liiton Koko
Suomi viittoo -haasteen huipentavassa yleisötapahtumassa Helsingin
Tuomiokirkon edustalla. Paikalle oli
viileästä säästä huolimatta saapunut
satoja ihmisiä viittomaan Maammelaulun. Se jos mikä oli hyvä esimerkki siitä, miten yhteisöllisyys voi tuoda
tärkeän asian, tässä tapauksessa
viittomakielen merkityksen, esille
näyttävällä tavalla. Tapahtuma sai
myös julkisuutta ja sitä saattoi seurata verkkolähetyksenä.
Keskustelua on käyty myös vapaaehtoistoiminnasta ja sen merkityksestä. Tänä vuonna Oulun, Vaasan,
Keski-Suomen ja Satakunnan kuurosokeiden kerhot ovat viettäneet
juhlavuottaan. Kerhonvetäjillä on

tärkeä rooli kerhojen toiminnassa.
Toivottavasti kerhotoiminta jatkuu
jatkossakin vilkkaana.
Yhteisöllisyyttä oli myös aistittavissa kuulonäkövammaisten nuorten
tapaamisessa, jossa piipahdin pyörähtämässä ensimmäisenä iltana.
Nuorten kesken oli vilkasta keskustelua monistakin asioista. Tiedon ja
kokemusten vaihtaminen on eräs
vertaistuen muoto, jota ei kannata unohtaa. Yhteisöön pääseminen
voi olla ensiaskeliaan kohti itsenäistä elämää aloittavalle nuorelle tosi
merkittävä juttu. Rohkaisen siksi tulemaan mukaan toimintaan, vaikka
vähän kauempaakin.
Omasta puolestani toivotan lehden
lukijoille rauhallista joulua sekä menestystä tulevalle vuodelle!
Jouluterveisin
Jaakko Evonen
vt. päätoimittaja 
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TAMPEREELLA KOKOUSTETTIIN
- Hartikainen jatkokaudelle
Teksti ja kuvat: Jaakko Evonen

Suomen Kuurosokeat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin
18.-19.11.2017 Tampereella. Kokouspaikkana oli Hotelli Rosendahlin
kokoussali.
Kokouksen avasi puheenjohtaja
Tuula Hartikainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli nimenhuudossa yhteensä 91 jäsentä, joista 79 varsinaista
äänioikeutettua ja 12 ei-äänioikeutettua. Työntekijöitä oli paikalla yhdeksän.
Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Kauko Kokkonen ja Mauno
Kungas, pöytäkirjan tarkastajiksi
Jari Kankkunen ja Jouni Naroma,
sihteeriksi Anni-Mari RytkönenWeber sekä ääntenlaskijoiksi Taru
Kaaja, Heli Lappalainen, Marjatta
Puromäki ja Raimo Oinonen.
Kokous päätti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
Hallituksen puheenjohtajavaaleissa Tuula Hartikainen valittiin uudelle kaudelle. Vastaehdokas Esko

4

Hallitukseen valittuja. Vasemmalta
Saini Lepistö, Tuula Hartikainen ja
Timo Peltomäki.
Jäntti jatkaa varapuheenjohtajana.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten
tilalle Timo Peltomäki Tampereelta
ja Saini Lepistö Ulvilasta. Hallituksessa jatkavat Leila Rytimaa, Martti Avila ja Ulla Kungas.
Kokous merkitsi tiedoksi hallituksen
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Kokous päätti myös yhdistyksen
säännöistä ja hyväksyi julkilausuman.

Osa huomionosoitusten saajista, vasemmalta Tuula Hartikainen, Mauno
Kungas, Milla Lindh ja Päivi Ahtiainen.
katsauksen yhdistyksen toimintaan
ja tileihin vuoden 2017 syyskuun
loppuun saakka.
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusrengas Oy vuosille 20182019 hallituksen esityksen mukaisesti.
Kokous hyväksyi äänestyksen jälkeen hallituksen esityksen jäsenten
liittymismaksusta. Se on 20 euroa
(nykyisin 15 euroa). Jäsenmaksua
ei peritä.

Kokouksen yhteydessä julkistettiin
huomionosoitukset. NKL:n kultaisen
ansiomerkin (30 vuoden työ kuurosokeiden hyväksi) sai Mauno Kungas. Hopeinen ansiomerkki (20 v.)
myönnettiin Päivi Ahtiaiselle, Tuula
Hartikaiselle, Harri Peltolalle ja Heli
Virintielle. Pronssisen ansiomerkin
(10 v.) saivat Maarit Patrikainen,
Marko Vainiomaa ja Heidi-Maria
Viitanen. Vuoden työntekijä on Milla Lindh ja Vuoden jäsen Hilkka
Hyötylä. Kulttuuristipendi myönnettiin Pirkko Pölöselle.
Kokouksen iltaohjelman yhteydessä
osa kokousväestä osallistui Kuurojen Liiton somehaasteeseen viittomalla Maamme-laulun. Video on
nähtävillä Suomen Kuurosokeat ry:n
Youtube-videokanavalla, johon linkki
löytyy järjestön verkkosivujen kautta.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2018 vahvistettiin pienin
muutoksin.
Kevätkokouksen ajankohdaksi ja
paikaksi päätettiin äänestyksen jälkeen 21.4. Tampereella.

Milla Lindh esittelemässä kuurosokeiden tekemiä käsitöitä.
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KUUROSOKEIDEN TIEDONSAANTI
KIINNOSTI
Haittalaseja kokeiltiin, kosketuksella oli tuhat tarinaa ja kuurosokeiden taide
ja käsityöt kiinnostivat Tampereen Apuvälinemessuilla.

Teksti: Jaakko Evonen
Kuvat: Suomen Kuurosokeat ry:n
kuva-arkisto

Perinteikkäät Apuvälinemessut järjestettiin 9.-11.11.2017 Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tapahtumassa oli ajankohtaista tietoa
eri järjestöjen ja tahojen toiminnasta,
apuvälineistä kuin muustakin alaan
liittyvästä. Yleisö saattoi myös tutustua vammaisurheilun saloihin Liikuntamaassa.
Suomen Kuurosokeat ry esitteli toimintaansa kaikkina kolmena päivänä. Kahtena ensimmäisenä päivänä
mukana oli järjestöpuolen porukan
lisäksi kuntoutumis- ja asumispalvelun väkeä ja viimeisenä päivänä
Toimintapäivät. Yleisöä kiinnosti hyvin paljon kuurosokeiden kommunikaatioon ja tiedonsaantiin liittyvät
kysymykset. Monet kokeilivat kapeata näkökenttää havainnollistavia
haittalaseja, osa jopa uskalsi lähteä
ne päässään talsimaan pitkin messualuetta. Lisäksi osastolla esillä olleet kuurosokeiden käsityöt ja taide
saivat osakseen kiinnostusta.
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Kuurosokeustietoutta esiteltiin myös
Vihreällä lavalla, jossa kuurosokeiden kommunikaatiosta ja kosketuksen merkityksestä kertoi kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen
yhdessä Milla Lindhin kanssa. Esityksen aiheena oli ”Kosketuksella
tuhat tarinaa”.
Seuraavat Apuvälinemessut järjestetään Tampereella 7.-9.11.2019.

Kuurosokeiden käsityöt kiinnostivat.
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Haittalasien kokeilua.

Kuurosokeiden taidetta.

Suomen Kuurosokeat ry:n osasto.
Kommunikaatiopäällikkö Riitta
Lahtinen ja Milla Lindh kertomassa kosketusviesteistä.
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Nuorten tapaamisen osallistujia ja ohjaajia.

Kuulonäkövammaisten nuorten
tapaaminen
Marraskuisena perjantai-iltapäivänä
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen
eteisen lattia vastaanotti reppuja ja
matkalaukkuja, joiden kantajat olivat
nimittäin 18-30 vuotiaat kuurosokeat
nuoret. Luvassa oli yhteinen tapaaminen 17.-18.11.

Kuitenkin kello riensi, joten nyt riitti
jutustelu hallituksen jäsenten kanssa
ja oli aika hemmotella nälkäisiä vatsojamme. Kävelimme kauppakeskus
Duoon, jossa Zarillo-ravintola odotti
meitä taistelemaan, josko saisimme heidän hampurilaisannoksensa
alas. Osa meistä onnistui syömään
herkullisen aterian loppuun asti ja
osa luovutti vatsat hyvillä mielin.

Moikkaamisten ja hymyilyjen jälkeen
me nuoret siirryimme tulkkeineen ja
tapaamisen ohjaajineen kokoushuoneeseen, jossa hallituksen jäsenet
odottivat innokkaina. He esittelivät
itsensä ja kyselivät meiltä ajatuksistamme ja toiveistamme kuurosokeiden toiminnasta.

Vatsahemmottelun jälkeen oli paluu
Toimintakeskukseen. Siellä tutustuimme ensin Milla Lindhiin, joka
aikoo ”istua” Tuuli Kulosen ”tuoliin”
myöhemmin tammikuussa. Millan
lähdettyä oli aika aloittaa nuorten
tapaamisen päätavoite eli kokous ja
ideointia nuorten toimintaan viiden

Teksti: Roberta Rajala. Kuva: Aki Pirkolan
kuva-arkisto

8

Tuntosarvi 12/2017

nuoren ja kolmen ohjaajien voimin.
Mikrofoni kulki kädestä käteen, nuorten ja tulkkien kädet myös vilisivät.
Rentomieliseen kokoukseen mahtui
lisäksi paljon vitsejä. Ideat kirjoitettiin
paperille, kokouksen sihteeri laittoi
kaiken muistiin koneeseensa. Tyytyväisinä kokouksen lopputuloksesta
siirryimme hiukan ”vatsahakoisina”
iltapalan luo, koska Zarillo täytti jo
vatsamme. Eikä sipsipusseja edes
avattu!
Iltapalan jälkeen taksi kyyditsi meidät Hotelli Scandic Rosendahliin,
jossa saimme huoneet pareittain.
Saman tien suuntasimme aulaan
istuskelemaan ja höpöttelemään
keskiyöhön saakka. Väsyneinä ryömimme peittojen alle. Jotkut meistä
olivat unohtaneet matkaherätyskellonsa kotiin, jonka vuoksi oli huolta
siitä, että heräisikö aamulla ajoissa.
Onneksi muut lupasivat heittää vesiämpärit tarvittaessa.
Aamulla ei onneksi mitään ämpärejä
ollut kaadettu, vaan mentiin aamiaiselle. Ei ollut yllätys, että tarjolla oli
myös tamperelaisten mustamakkaraa. Meidän lisäksi aamiaisella oli
runsaasti kuurosokeiden syyskokoukseen osallistujia tulkkeineen.
Ruokailun jälkeen osa meistä pakkasi ja luovutti huoneensa. Kaksi taksia
nouti meitä tapaamisen huippukohtaan eli Getawayn huonepakopeliin!
Siinä porukka joutui teemahuoneeseen lukkojen taakse. Avaimen etsi-

miseen ja ulospääsyyn oli aikaa 60
minuuttia. Eikä se ole simppeliä, sillä kunkin piti olla Sherlock Holmes
ja saada avain käsiinsä monien arvoitusten kautta sekä päästä ulos
ajoissa!
Jakaannuimme kahdeksi eri ryhmäksi nimiarpojen avulla ja opas
selitti huonepakopelin säännöt. Sitten lukko napsahti kiinni ja peli alkoi! Huoneessa oli pieni näyttö, josta
näki, miten minuutit vähenivät. Joskus siihen tuli pieni vihje, jos olimme
jumissa emmekä meinanneet keksiä jotain. Molemmat huoneet olivat
identtiset eli kumpikin ryhmä paini
ajan lisäksi siitä kumpi pääsisi ensimmäisenä ulos.
Arvoitukset olivat hurjan hauskoja;
huonekaluista piti penkoa mahdollisia vinkkejä ja jauhaa aivot höyryiksi. Valitettavasti aika ehti kulua
umpeen eikä kumpikaan ryhmistä
päässyt ulos, tosin toinen oli kauhean lähellä. Huom! Anteeksi, mutta
emme vaitiolovelvollisuuden vuoksi
saa paljastaa mitä huoneessa on.
Meillä oli silti huippuﬁilikset pelin
jälkeen. Keskustelimme, että mihin
asti kumpikin ryhmä kerkesi tehtävässä. Otimme myös yhteiskuvan.
Näin nuorten tapaaminen päättyi!
Osa meistä lähti koteihinsa hymyillen ja osa syyskokoukseen. 
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Kerholaisia.

Kuulumisia Satakunnan kerhon
juhlista
Teksti: Saini Lepistö. Kuva: Kai Leinonen

Satakunnan kuurosokeiden kerho
täytti 30 vuotta 1.10.2017. Juhlimme
tapahtumaa 26.10. Raumalla ensin
ravintola Savilassa ja sitten Rauman
teatterissa.
Ravintolassa kerhonvetäjä Saini
Lepistö piti tervehdyspuheen, jonka jälkeen nautimme juhla-aterian.
Tilaisuus jatkui järjestöjohtaja Kai
Leinosen juhlapuheella. Hän toi
tervehdyksen kerholle oikeuksienvalvonnan asiantuntija Marjatta Puromäeltä.
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Tilaisuudessa muisteltiin edesmennyttä kerholaista Lasse Hannulaa.
Hän teki aikoinaan Suomen Kuurosokeat ry:lle oman marssilaulun. Se
laulettiin yhdessä kerhon 20-vuotisjuhlassa kymmenen vuotta sitten.
Teatteriesitys sivusi Suomi 100-teemaa, sillä se kertoi presidentti Risto
Rytin elämästä. Esityksen nimi oli
nimittäin ”rakastunut Risto Ryti”
Kerho kiittää kaikkia, jotka muistivat
kerhoa kortilla ja lahjotuksella. Kerholaiset toivottavat kaikille myös Hyvää Joulua ja antoisaa Uutta Vuotta
2018! 
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Juhlatunnelmaa Jyväskylässä
Teksti ja kuvat: Jaakko Evonen

Keski-Suomen kuulonäkövammaisten kerho juhli 30-vuotista taivaltaan
4.12. Jyväskylässä. Paikkana oli
juhlallinen ja kotoisa Pito- ja Juhlapalvelu Punainen Pirtti, joka sijaitsee kaupungin keskustassa.
Juhlavieraat toivotti tervetulleiksi
kerhonvetäjä ja Suomen Kuurosokeat ry:n varapuheenjohtaja Esko
Jäntti. Hän nosti puheessaan esille kerhotoiminnan tärkeyden, koska
siihen kuuluu niin vertaistuki, yhdessäoloa kuin kuulumisten vaihtoakin.
Vuodesta 2005 kerhossa mukana
ollut Jäntti kertoi, että hänelle valkeni vasta kerhossa mitä kuurosokeus
oikeasti on. Toiminnassa oli mukana niin taktiiliviittojia, viittomakielisiä kuin puheella kommunikoiviakin.
Jäntin mukaan kerhotoiminnassa
korostuu nykyisin ja tulevaisuudessa yhä enemmän vapaaehtoisuus.
Hän esitti toiveensa, että kerhossa
käydään jatkossakin ja kerholaiset
pitävät keskenään yhteyksiä.
Suomen Kuurosokeat ry:n hallituksen jäsen Sanna Paasonen toi
kerholaisille oman tervehdyksensä.
Hänestä kerhoporukan henki on
hyvää. Hän esitti myös kiitoksensa
kerhonvetäjä Eskolle työstä kerhon
hyväksi.

Hallituksen jäsen Sanna Paasonen
kertomassa tervehdyksensä.

Kerhonvetäjä Esko Jäntti.
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Myös monet muutkin innostuivat
muistelemaan kerhoa. Veera Laukkarinen, joka on ollut toiminnassa
mukana reilut 10 vuotta, totesi saavansa siitä lisää sisältöä elämään.
Hän kertoi tutustuneensa kerhossa
aikoinaan taktiiliviittomisen saloihin
ja käyttävänsä sitä nyt arjessa paljon. Laukkarinen pitää kerhotoiminnan hyvänä puolena myös sitä, että
siellä saa uusia kavereita ja porukalla käydään vaikkapa yhdessä syömässä.
Jo vuodesta 1989 kerhossa mukana
ollut sekä aiemmin rahastonhoitajana toiminut Maritta Oksanen kertoi
saaneensa tietoa kuurosokeudesta
kerhon tapahtumissa. Hänelläkin on
hyviä muistoja kerhosta, kuten kuulumisten vaihtoa ja retkiä.
Kerhon vaiheita muisteli myös Kauko Kokkonen. Hän oli kerhon perustamiskokouksen puheenjohtajana
vuonna 1987 sekä toimi kerhonvetäjänä 10 vuotta. Kokkosen mukaan
alussa toiminnassa oli 10 kerholaista. Merkille pantavaa oli se, että mukana oli myös kuuroja, jotka toimivat
tulkkeina taktiilisti viittoville kerholaisille. Ohjelmassa oli usein kahvinjuontia ja kerhomaksuista päättäminen. Kokkosen mukaan yhteistyötä
oli myös muidenkin kerhojen kanssa: ainakin kerran vuodessa joko
vierailtiin jonkin kerhon luona tai
päinvastoin. 
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Netta Keski-Levijoki, Signmark.
Teksti ja kuvat: Jaakko Evonen

Kuurojen Liiton pitkin loppusyksyä
jatkunut Koko Suomi viittoo -kampanja huipentui Helsingin Tuomionkirkon portaille 2. joulukuuta 2017.
Tällöin satoja ihmisiä kokoontui yhteen viittomaan Maamme-laulun ja
se oli samalla epävirallisesti suurin
viittomakielinen yleisötilaisuus Suomessa. Tapahtumaa saattoi seurata
Yle Areenan kautta verkkolähetyksenä.
Kampanjassa tiiviisti mukana ollut
Kuurojen Liiton verkkotoimittaja Netta Keski-Levijoki kertoi tapahtuman
jälkeen, että häntä hieman jännitti,
kuinka paljon porukkaa tulee lopulta
paikalle, koska ennakkoilmoittautumista ei ollut. Hänen mukaansa tiimi on tehnyt paljon työtä hankkeen
eteen jakamalla Maamme-laulun
viitottuja videoita sosiaalisessa mediassa. Koko tapahtuman idea lähti
siitä, että olisi hienoa viittoa jotain
yhdessä, Levijoki totesi. Lopulta
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Kirkon edessä.

VIITTOMAKIELISTÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ HELSINGISSÄ
ajatus Maamme-laulun viittomisesta
kypsyi ja siitä tehtiin haastekampanja sosiaaliseen mediaan.
Levijoki kertoi, että hänestä oli koskettavaa, kun moni julkisuudenkin
henkilö osallistui kampanjaan. Levijoen mukaan se osoittaa, että viittomakielistä yhteisöä arvostetaan ja
otetaan huomioon.
Tapahtumassa mukana olleen Anu
Jäntin mielestä osallistuminen oli
mukavaa. Hänen mukaansa siitä jäi
eniten mieleen yhteisöllisyys.

Thomas Sandholm.
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SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
KUULUMISIA
Vammaiskortti käyttöön ensi
vuonna
Suomessa myönnetään ensi keväästä lähtien EU:n uutta Vammaiskorttia. Sen tavoitteena on yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja
liikkuvuuden parantaminen. Korttia
voi näyttää vaikkapa busseissa ja
eri liikunta- ja kulttuuritapahtumissa.
Suomessa korttiin on oikeutettu reilut 300 000 henkilöä.
Vammaiskortti-hanke alkoi helmikuussa 2016. Siihen ovat osallistuneet vammaisjärjestöt ja palveluntarjoajat yhdessä useiden
viranomaisten kanssa. Koordinointivastuu on Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä.
Kortin hakemisesta tiedotetaan tarkemmin vuoden 2018 alussa. Huomioitavaa on, että kortin saaminen
edellyttää jotain seuraavista päätöksistä:
Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki,
Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, Kelan eläkettä saavan hoitotuki, Kuulovammaisen tulkkauspäätös
(A), Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A), Puhevammaisen
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tulkkauspäätös (A), Omaishoitosopimus (A), Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös, Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen
tuen päätös (ns. kuljetus-palvelupäätös), Päätös saattajapalvelusta
(A), Vammaispalvelulain mukainen
palveluasumispäätös (A), Henkilökohtainen apu -päätös (A), Päivätoimintapäätös, Erityishuolto-ohjelman
mukainen päätös ja siihen liittyvät
palvelut (A). Huom! (A) -merkintä
tarkoittaa avustajaa.
Lisätietoja antavat:
Katri Malte-Colliard ja Petra Tiihonen
vammaiskortti@kvps.ﬁ / p. 0207 713
530 facebook.com/vammaiskortti
twitter @vammaiskortti instagram @
vammaiskortti www.vammaiskortti.ﬁ 

112-hätänumeroon myös
tekstiviestit
Hätänumeroon 112 voi lähettää nyt
myös tekstiviestin, hätäkeskuslaitos
tiedottaa. Tämä edellyttää ennakkorekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Uudistuksen myötä alueelliset
hätätekstiviestinumerot poistuvat
käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä.
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”Hätätekstiviestin voi lähettää vain
sellaisesta puhelinnumerosta, mikä
on rekisteröity etukäteen. Ennakkorekisteröinti tehdään suomi.ﬁsivustolla, ja se edellyttää vahvaa
tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta
käyttäen”, kertoo Hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen tiedotteessa.
”Hätätilanteessa nopea avun saaminen kannattaa varmistaa lähettämällä mahdollisimman paljon tietoa
jo ensimmäisessä viestissä. Hätäilmoituksen käsittelyaika kasvaa, jos
viestejä vaihdetaan paljon”, Nieminen toteaa.
Lisätiedot: www.112.fi 

Kela uudisti nettisivujaan
Kela on uudistanut vammaisetuusverkkosivujaan.
”Aloitussivulle on vammaisetuuksien lisäksi koottu tietoa pitkäaikaissairaille ja vammaisille tarkoitetuista muista etuuksista ja palveluista,
kuten eläkkeistä, kuntoutusrahasta
ja kuntoutuksesta”, kertoo viestinnän asiantuntija Laura Rahka Kelan
verkkosivujen mukaan.
Kelaan voi antaa palautetta uusista
sivuista sähköpostitse:
kelaﬁ@kela.ﬁ
Lisätiedot Kelan verkkosivuilta www.
kela.fi 

MUUT JÄRJESTÖT



Näkövammaisuus yleistymässä tulevaisuudessa
Näkövammaisuus on yleistymässä
ikääntymisen myötä tulevaisuudessa, kertoo Näkövammaisten liitto tiedotteessaan. Asiaa selvittäneen raportin mukaan Suomessa odotetaan
olevan yli 10 000 näkövammaista
enemmän vuonna 2030 kuin nyt.
Raportin ovat tehneet yhteistyössä
Specsavers ja Näkövammaisten liitto ry. Mukana on ollut myös Copenhagen Economics.
Raportissa todetaan, että näkövammaisuus tuo suuria kustannuksia.
Julkisessa taloudessa osuus on 0,6
miljardia euroa vuodessa ja bruttokansantuotteessa 0,5 miljardia
euroa. Syynä ovat muun muassa
sairaalahoidosta ja työttömyydestä
aiheutuvat kulut. Raportissa korostetaan näkövammojen synnyn ennaltaehkäisyn ja hoidon tärkeyttä.

”Silmäsairauksien
varsinainen
seulonta on nykyisellään vähäistä,
vaikka mahdollisen sairauden varhainen havaitseminen ja aikainen
hoidon aloitus parantavat sekä hoidon tuloksia että sairastavan elämänlaatua. Parempi toimintakyky
näön säilyessä lisää myös mahdol-
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lisuuksia pysyä työelämässä, millä
on positiivinen vaikutus yksilön lisäksi kansantaloudelle. Optikkoliikkeissä käy näöntutkimuksissa vuosittain 1,2 miljoonaa suomalaista.
Jos tämä verkosto valjastettaisiin
tehokkaaseen
silmäsairauksien
seulontaan, saavutettaisiin merkittävä etumatka sairauksien havaitsemisessa”, sanoo Specsavers
Suomen maajohtaja Erkki Tala
NKL:n tiedotteessa.
”Näöntutkimukset ovat ensiarvoisen tärkeitä pyrittäessä mahdollisimman varhain toteamaan näköä
uhkaavat silmäsairaudet. Myös silmälääkäreillä on tässä tärkeä rooli”,
todetaan Näkövammaisten liitosta.



Kuulumisia NKL:n valtuustoseminaarista ja syyskokouksesta
Näkövammaisten liiton valtuuston
seminaari käytiin Iiriksessä 10.11.
Sen aiheena olivat liikkumistaito ja
vertaistuki.
Liikkumisesta kertoi omassa puheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Sari Loijas. Hän toi esille muun
muassa itsenäisen suoriutumisen.
Kyse ei ole siis siitä, että kaikessa
pitäisi selvitä aivan itse vaan erilaiset tukitoimet ja palvelut ovat tärkeitä. Loijaksen mukaan itsenäisesti
toimiminen hankaloituisi muuten.
Liikkumistaitoa pitäisi myös tuoda
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enemmän esille, koska sen ohjauksen saamisessa on alueellisia eroja.
Ronja Oja kertoi käyttämistään
apuvälineistä. Eräs hyödyllinen on
iPhoneen saatavilla oleva navigointisovellus, joka kertoo vaikkapa sijainnista, kaupoista ja lähestyvistä
bussipysäkeistä. Myös opastutkakin
mainittiin: eräs näkövammainenkin
kuulemma oli kokeillut sitä ajaessaan polkupyörällä.
Sanna Törrösen puheenvuoro käsitteli liikkumistaidon ohjausta. Nykyisin liikkumistaidon ohjaajana toimiva Sanna on perustanut oman
toiminimen. Hän kertoi ohjauksen
olevan yksilöllistä. Asiakkaina on 1070 -vuotiaita näkövammaisia. Hän
kertoi myös kepin käytöstä: nykyisin
valkoista keppiä pidetään enemmän
sivulla kuin edessä. Tällöin pitkäkään keppi ei haittaa.
Eija-Liisa Markkula kertoi liikunnan
roolista näkövammaisen arjessa.
Hänen mukaansa liikkuminen tuo
paljon iloa. Tärkeä apu itsenäiselle liikkumiselle on valkoinen keppi.
Syytä on myös muistaa ahkera harjoittelu.
Näkövammaisten vertaistukitoiminnasta kertoi Mia Finström-Haanpää. Hänen mukaansa vertaistuessa
on kyse yhteisöllisyydestä. Palvelut
ja vertaistuki tulisi nähdä toisiaan
täydentävinä. Vertaistuki liittyy myös
osaltaan identiteetin rakentumiseen.
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Vertaistuesta käytiin myös keskustelua. Se ilmenee esimerkiksi kerhotoiminnassa, kursseilla ja leireillä.

Syyskokous
Näkövammaisten Liiton syyskokous
oli puolestaan vuorossa 11.11.2017
Iiriksessä. Kokousväen toivotti tervetulleeksi valtuuston puheenjohtaja Pauli Viertonen. Hän toi
puheessaan esille mm., että vammaisprofessuuri on vakinaistettu
Helsingin yliopistossa ja tuleva vuosi
on NKL:n 90-vuotisjuhlavuosi.
Juhlavuoden toi esille myös liiton puheenjohtaja Sari Loijas. Teemana
on Yhteistyön voimalla. Näkövammaispäivät järjestetään Kuopiossa.
Loijaksen mukaan tarkoituksena on
myös uudistaa joitakin liiton toimintoja.
Itse syyskokous eteni esityslistan
mukaisena työnjärjestyksenä. Kokous hyväksyi vuosisuunnitelman
2018 ja talousarvion. Kokous myös
päätti tilintarkastajien palkkioista ja
korvauksista vuodelle 2018.
Lähteenä käytetty Martti Avilan kokousraporttia. 

ty Kaisa Lekalle. Hän toimii graaﬁkkona ja sarjakuvataiteilijana. Asiasta
kertoo Kynnys ry tiedotteessaan.
Leka saa myös 5000 euron työskentelyapurahan Tukilinja-lehdeltä.
Kynnys ry:n perustelut palkinnolle
ovat, että Leka on ”tehnyt jo pitkään
omakohtaista, kantaa ottavaa sarjakuvataidetta, jossa asenteita vammaisuutta ja epätäydellisyyttä kohtaan käsitellään hersyvän hauskalla,
omakohtaisella ja älyllisesti haastavalla tavalla. Visuaalisesti hänen
sarjakuvansa ovat omaleimaisia ja
taidokkaita. Hänen englanninkieliset
sarjakuvakirjansa ovat vuosien mittaan kasvaneet esteettisesti korkeatasoisiksi kokonaistaideteoksiksi”.
Kunnia-Vimma myönnettiin tanssija
Tuuli Helkky Hellelle ja Salainen
metsäni -elokuvan työryhmälle. Helkyn palkinnon perusteena on hänen
elämäntyönsä, etenkin ”panoksensa integroidun tanssin kehityksessä
Suomessa”. Helky on lisäksi julkaissut kaksi runokirjaa. Salainen metsäni -elokuvan työryhmä puolestaan
sai palkinnon ”puhuttelevan kauniista, autistisen ihmisen rikasta sisäistä
maailmaa kuvaavasta elokuvasta”,
Kynnys ry perustelee. 

Lekalle Vimma-palkinto
Kynnys ry:n vammaiskulttuuripalkinto Vimma on tänä vuonna myönnet-
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OMA JÄRJESTÖ

ILMOITUKSET

Viestinnän asiantuntijaksi
Häyrynen
Suomen Kuurosokeat ry:n viestinnän asiantuntijaksi/päätoimittajaksi
on valittu Heidi Häyrynen. Hän aloittaa tehtävässään 2.1.2018 Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa
Tampereella.
Koulutukseltaan Häyrynen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimittaja. Hän on aiemmin työskennellyt
mm. viestintätehtävissä yrityksissä,
yhteisöissä ja tiedotusvälineissä. 

Työtilarakennuksen nimeksi
Lintuaura
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen
uuden työtilarakennuksen nimeksi
on valittu Lintuaura. Valinnasta päätti VTS Ristontalon talokokous hallituksen päätöksen mukaisesti.
Työtilarakennus sijaitsee VTS Ristontalon läheisyydessä. Rakennuksessa on uusitut tilat ja siellä valmistuu mm. kuurosokeiden tekemiä
käsitöitä. 

 Kuurosokeiden kerhot
Helsinki
Helsingin kuurosokeiden kerhon
vuosikokous pidetään ke 17.1.2018
kello 16.30–20.00. Kerho aloittaa
vuoden tutussa paikassa eli Iiriskeskuksen Outa-tilassa 6.kerroksessa. Os. Marjaniementie 74, Helsinki.
Paikalla ei ole yleistulkkeja, joten jokainen tilaa omat tulkit tarpeen mukaan. Induktio on asennettu.
Aloitus kahvitarjoilulla. Hinta 2,50 e.
Aiheina vuosikokous, uusien toimihenkilöiden valinta ja talouskatsaus.
Tule pohtimaan ja päättämään yhdessä kerhon tulevaisuudesta. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi
niin uudet kuin vanhatkin kerhokävijät. Kahvituksen vuoksi ilmoittautumiset 10.1.2018 mennessä: omppu.onerva@gmail.com tai 040 415
4741.
Rauhallista joulun aikaa kaikille ja
valoisampaa uutta vuotta 2018!
Terveisin kerhonvetäjä Sanna Nuutinen.

Kalakerho Kalakaverit
Kerho järjestää pilkkikisat 2.–
4.3.2018 Koivupuistossa, Ylöjärvellä. Osoite Petäjätie 137. Kisojen teemana historia. Muistelemme
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menneitä aikoja, esillä on myös valokuvia yli 20 v. ajalta.
Hinnat:
Majoitus- ja ruokailupaketti 2-3hh
140e/hlö
Majoitus ja ruokailupaketti 1hh/190e
Lapset alle 12-v. 50%
Pelkät ruoat ei-majoittuville: pe keittopäivällinen 9e, iltapala 6e, la aamiainen 6e, päivällinen 11e, iltapala
6e, su aamiainen 6e. päätöslounas
11e.
Ilmoittautumiset 26.1.2018 mennessä: kerhonvetäjä Irja Rantatalo, puh.
046 5468 298, rantatalo.irja@gmail.
com tai apuvetäjä Vesa Pikkuhookana. 050 5368 770 (vain tekstiviestit),
vesa.pikkuhookana@gmail.com.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
myös tieto ruokailuista, mahdollisesta erikoisruokavaliosta, mihin osoitteeseen haluat ohjelman ja onko sinulla omat pilkkivehkeet?
Tervetuloa muistelemaan menneitä
aikoja ja kuulemaan mistä kaikki alkoi.

Lahti
Lahden kerhon tammikuun kerhopäivä on 24.1.2018 klo 12–15. Aiheena
kuulumiset ja vuoden 2018 kerhotapaamisten sekä retkien suunnittelu! Ilmoittautuminen viimeistään pe
19.1. sähköpostilla rantatalo.irja@
gmail.com.

ten kerho toivottaa kaikille iloista
joulua ja hyvää meininkiä vuodelle
2018! Kevätkaudella kerho kokoontuu kuukauden viimeinen maanantai
seuraavasti: 29.1., 26.2., 26.3., 30.4.
ja 28.5.2018. Paikka ja aika selviävät tammikuussa ja siitä tiedotetaan
sitten. Kerholaisia kiittäen kuluneesta vuodesta. Esko Jäntti.

Satakunta
Satakunnan kuurosokeiden kerho
kokoontuu 10.1.2018 klo 11–15 Satakunnan Näkövammaisyhdistyksen
toimitilassa. Os. Otavankatu 4 C 49,
Pori.
Pidämme ensiksi kerhon toimikunnan kokouksen klo 11–12. Tervetuloa kaikki toimikunnan jäsenet ja
varajäsenet.
Jatkamme kerhoa normaalisti klo 12.
Vieraat oikeuksienvalvonnan asiantuntija Marjatta Puromäki ja aluepäällikkö Taru Kaaja kertovat Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnasta.
Aiheena myös Kelan asiakaslomake, jonka täyttämisessä Marjatta
auttaa tarvittaessa. Lisäksi keskustellaan avustajan koulutuksesta ja
vammaisten kuljetuspalvelusta.
Lisätiedot: puh. 0400 532 413 tai sposti: saini.lepisto@gmail.com. Tervetuloa mukaan. Saini.

Oulu

Keski-Suomi
Keski-Suomen Kuulonäkövammais-

Oulun kerho kokoontuu Oulun kuurojen yhdistyksellä. Os. Koskitie 19
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A. Huom! Kokoontumisaika ja -päivä
on nyt muuttunut tiistaiksi!
Tulevia ajankohtia:
23.1.2018 klo 13–16. Vuosikokous.
Mukana myös Leila Rytimaa.
20.2. klo 13–16. Vieraana kuurosokeiden pappi Päivi Liiti. Aiheena
kuurosokeiden alttaritaulun suunnittelua kirkkoon. Värien ja materiaalien valinta yhdessä.

Tampereen kerho
Tampereen kerhon vuosikokouksessa uudeksi kerhonvetäjäksi valittiin
Marja-Leena Karjalainen. Muut kerhotoimikunnan jäsenet jatkavat. Kiitos kerholle kuluneesta vuodesta.
Kerho jatkaa tammikuussa ti 30.1.
klo 13–16 VTS Ristontalossa. Os.
Valtaraitti 9, Tampere. Vieraana
Tampereen vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Leena Köykkä. Aiheena ajankohtaiset asiat. Lisäksi
oikeuksienvalvonnan asiantuntija
Marjatta Puromäki kertoo tulkkipalveluun liittyvistä asioista. Hyvää joulua ja uutta vuotta. Terveisin Eetu.

kövammaisille tietokoneen käyttäjille. Koulutuskoneilla on käytettävissä
Supernova ja Jaws -ohjelmistot.
Koulutus on asiakkaille maksutonta.
IT-koulutustiimi valitsee koulutettavat (4-5 henkilöä) viimeistään kuukautta ennen koulutuksen alkamista.
Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät
ole aiemmin saaneet vastaavaa
koulutusta. Vuoden 2018 koulutuksista tarkemmin kohta ilmestyvässä
Toimintakalenterissa ja ensi vuoden
Tuntosarvissa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut osoitteeseen it-koulutus@kuurosokeat.ﬁ.

Muistot talteen!
Aika: 29.1.–2.2.2018 (Viikko 5)
Kohderyhmä: Viikko soveltuu puheella kommunikoiville hiiren käyttäjille.

 Koulutuksia

Sisältö: Viikon aikana teemme valokuvakirjan omista kuvista. Mukaan
tuodaan joko hyvälaatuisia digitaalisia valokuvia (kuvattu kameran parhailla asetuksilla) tai paperivalokuvia, jotka skannataan digitaaliseen
muotoon. Oppilaat maksavat tekemänsä kuvakirjan itse.

IT-koulutusviikot ja teemapäivät

Muistot talteen!

Tieto- ja viestintäteknologian tukipalveluiden IT-koulutus järjestää
kuusi IT-aiheista koulutusviikkoa
sekä teemapäiviä Kuurosokeiden
Toimintakeskuksessa. Koulutus on
tarkoitettu kuurosokeille ja kuulonä-

Sisältö: Viikon aikana teemme valokuvakirjan omista kuvista. Mukaan
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Aika: 26.2.–2.3.2018 (Viikko 9)
Kohderyhmä: Viikko soveltuu viittomakielisille hiiren käyttäjille.
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tuodaan joko hyvälaatuisia digitaalisia valokuvia (kuvattu kameran parhailla asetuksilla) tai paperivalokuvia, jotka skannataan digitaaliseen
muotoon. Oppilaat maksavat tekemänsä kuvakirjan itse. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki.

Ensimmäiset piirit kokoontuvat tammikuussa seuraavasti:
Robotti- eli Android-piiri ke 24.1.2018
klo 13–15
Omppu- eli iPhone-piiri to 25.1.2018
klo 9–11. Kevään muut kokoontumisajat ilmoitamme myöhemmin.

Omppu- ja robottipiirit Tampereella
Aloitamme kokoontumiset iPhoneja Android-älypuhelimien käyttäjille
Kuurosokeiden Toimintakeskuksella IT-koulutustilassa tammikuussa
2018.

Opetus on ilmaista, mutta matkat
jokainen maksaa itse. VTS Ristontalossa on mahdollisuus ruokailuun,
osallistujat maksavat ruokailun itse
ja varaavat sen ilmoittamalla keittiöön. Lounaan hinta asiakkaille 7 e,
kahvi ja pulla 2,50 e.

Tule mukaan oppimaan uutta ja saamaan älypuhelimen käyttövinkkejä,
oma puhelin mukaan. Muista ottaa
mukaan myös induktiosilmukkasi.

Anne ja Maarit
IT-koulutus

Jos olet jo kokenut älypuhelimen
käyttäjä, voit tulla jakamaan omat
kokemuksesi muiden kanssa ja vaikka auttaa aloittelijoita. Mikäli mietit
älypuhelimen hankkimista, voit tulla
kuuntelemaan käyttötapoja, kokemuksia ja keskustelemaan älypuhelinta jo käyttävien kanssa sen käytöstä.
Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua.
Osallistujat voivat olla puheella kommunikoivia tai viittomakielisiä, joilla
on oma tulkki mukana. Opetus on
pienryhmäopetusta. Jos kaipaat yksilöopetusta, varaa siihen aika erikseen. Opetus tapahtuu yhteistyössä
Tampereen seudun Näkövammaiset
ry:n kanssa.

 Helsingin viriketoiminta
Tammikuun toimintaa:
Virikeohjaaja Anita Palo on lomalla
1.–7.1.2018.

Pistekirjoituspiiri
Ti 16.1. klo 13–16 Iiriksessä. Os.
Marjaniementie 74, Helsinki. Kokoonnumme Suomen Kuurosokeat
ry:n uusissa tiloissa, 4. kerroksessa vanhaa toimistoa vastapäätä
(entinen Visio). Vetäjänä Marjo Pylväinen. Paikalla kaksi yleistulkkia.
Uudet ja vanhat opiskelijat ovat
tervetulleita mukaan opiskelemaan
tai kertaamaan pistekirjoitusoppia.
Kahvitarjoilu (1 e). Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ke 10.1.
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Kommunikaatiopiiri

Uusiin tiloihin tutustuminen
Ke 17.1. klo 13–16 Iiris. Suomen Tupaantuliaiset ja avoimet ovet
Kuurosokeat ry:n uudet tilat. 2. osa.
Asiakkaiden pyynnöstä aiheena sormiaakkosten perusteita ja opettelua.
Kokeilemme myös kädestä käteen
sormiaakkosten harjoittelua. Opettajana Riitta Lahtinen. Paikalla kaksi
yleistulkkia. Kahvitarjoilu (1 e). Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ke 10.1.

Ke 17.1. klo 16.30–20 Iiris, Outa-tila,
6. krs. Lisätiedot kerhon ilmoituksessa.

Ke 31.1. klo 15–19 Iiris. Suomen
Kuurosokeat ry:n tilat. Tule tutustumaan uusiin tiloihin. Tarjoamme juotavaa, pientä makeaa ja suolaista
ym. Paikalla järjestöjohtaja Kai Leinonen, virikeohjaaja Anita Palo, oikeuksienvalvonnan asiantuntija Heli
Lappalainen, kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen, erityisasiantuntija
Emmi Tuomi ja IT-asiantuntija Mariano Mineo. Paikalla ei ole yleistulkkia.
Tervetuloa! Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu Anitalle viimeistään ma 22.1.

Kuntopiiri

Tulkkiopiskelijoiden tervehdys

To 18.1. ja 25.1. klo 13–16 Iiris, 2.
krs. Vetäjänä Jaana Marttila. Kuntosalissa kuntoharjoittelua, uima-allasosastolla vesijumppaa (klo 14.30),
uintia ja saunomista. Paikalla kaksi
yleistulkkia. Oma pyyhe mukaan.

Hei! Olemme Heli Kuisma ja Soile
Mikkola, neljännen vuoden viittomakielen tulkkiopiskelijoita Diakoniaammattikorkeakoulusta.
Teemme
opinnäytetyötä kuurosokeiden kokemuksista sairaalassa kommunikoinnista hoitohenkilökunnan kanssa sekä tulkin käytöstä sairaalassa.
Työn ohjaajana on Riitta Lahtinen.

Helsingin kuurosokeiden kerho

Aluepalvelun kuulumiset
To 25.1. klo 9.30–12 Iiris. Suomen
Kuurosokeat ry:n tilat. Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Heli Lappalainen
kertoo ajankohtaisista asioista, kuten
esim. eurooppalaisesta vammaiskortista, muutoksista tulkkauspalvelussa sekä vuoden 2018 toiminnasta.
Paikalla kaksi yleistulkkia. Kahvitarjoilu (1 e). Tilaisuuden jälkeen voi
halutessaan mennä syömään ja jatkaa kuntopiiriin. Ilmoittaudu Anitalle
viimeistään to 18.1.
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Etsimme sopivia haastateltavia esimerkiksi sähköpostitse tai Skypen
kautta. Henkilökohtaiset haastattelut
onnistuvat myös Turussa, Helsingissä 18.1.2018 ja Tampereella sovitusti. Olisimme iloisia, jos saisimme
haastateltavia.
Suomen Kuurosokeat ry saa analysoidun materiaalin käyttöönsä. Kiinnostuneet voivat laittaa viestin suoraan meille heli.kuisma2@student.
diak.ﬁ, soile.mikkola@student.diak.ﬁ
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Terveisin virikeohjaaja Anita Palo
anita.palo@kuurosokeat.ﬁ
tekstiviestit / WhatsApp 040 837
7896

Kiitokset

lahjoittamalla summan hänen puolesta/nimellä hyväntekeväisyyteen
ja kertomalla siitä hänelle. Vuodesta
2011 Suomen Kuurosokeat ry on ollut mukana Etiopian kuurosokeiden
kehitysyhteistyöhankkeessa Kynnys
ry:n kanssa. Lahjoittamalla voit tarjota
etiopialaisille kuurosokeille mahdollisuuden parempaan elämään. Etiopia
on yksi maailman köyhimmistä valtioista, jossa kuurosokeustietoisuus
on hyvin vähäistä, jos ollenkaan. Varat menevät lyhentämättöminä kehitysyhteistyöhankkeen hyväksi, jolla
tarjotaan mm. kuurosokeille ammattikoulutusta.

Haluaisin lämpimästi kiittää teitä kaikkia kuluneesta yhteistyövuodesta.
Vuosi on ollut taas tapahtumarikas.
Minulle yksi vuoden kohokohdista oli
ehdottomasti Euroopan Kuurosokeiden Liiton (EDbU) konferenssi viime kesäkuussa Tampereella, jossa
Suomen Kuurosokeat ry toimi isäntäorganisaationa. Seuraava kansainvälinen tapahtuma eli Helen Keller
-konferenssi järjestetään Espanjan
Benidormissa 19.-27.6.2018. Lisä- Lisätietoja kehitysyhteistyöstä antatietoja löytyy verkosta: www.wfdb.eu/ vat: rovasti Ari Suutarla, ari.suutarla
@pp.nkl.ﬁ, freelancekouluttaja Sanna
wfdb-world-conference-2018/
Paasonen, sanna.paasonen@gmail.
Joulu lähestyy hyvää vauhtia, joten com, tekstiviestit 045 6778 244, kenyt meidän on aika laittaa hanskat hitysyhteistyökoordinaattori Tuomas
narikkaan ja rauhoittua joulunviet- Tuure, tuomas.tuure@kynnys.ﬁ
toon läheisten seurassa. Tunnelmallista joulua ja onnekkaampaa uutta Maksun ohjeet:
vuotta teille kaikille tasapuolisesti. Tilin omistaja: Suomen Kuurosokeat ry
Toivottaen Sanna Paasonen lämpi- Tilinumero: FI56 5541 2820 0125 82
Viesti: Etiopia (tarvittaessa voit lisätä
män halauksen kera.
tähän henkilön nimen, jonka puolesta lahjoitat esim. Etiopia Mikko MalKeräykset
Joulu ja ystävänpäivä ovella - toisen- likas)
lainen lahja Etiopian kuurosokeiden
Summa on itse vapaasti päätettävishyväksi
sä. Maksuun liittyviä lisätietoja tai ohOletko miettinyt mitä voisit antaa jeita voi kysyä Suomen Kuurosokeat
ystävälle, työkaverille tai vanhem- ry:n talouspäällikkö Janika Lanteelta:
mallesi lahjaksi, jolla on jo kaikkea? janika.lanne@kuurosokeat.ﬁ,
Toisenlaisella lahjalla voit antaa use- puh. 040 651 2511
ammalle ihmiselle hyvän mielen eli
Tuntosarvi 12/2017
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Kuva: Elina Manninen / Scan Stock

Joulutervehdyksiä
Suomen Kuurosokeat ry:n hallitus toivottaa kaikille
Tuntosarvi-lehden lukijoille Rauhallista Joulua sekä
Iloista ja Virikkeellistä vuotta 2018!
Toimitus toivottaa lehden lukijoille mukavaa ja rauhallista joulua sekä menestystä tulevalle vuodelle 2018!
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Kuurosokeat Keilailijat (KSK) -kerho toivottaa Rentoa
Joulua ja Antoisaa Uutta Vuotta. Terveisin kahdeksan
pientä keilakääpiötä ja Lumikit.
Tuntosarvi 12/2017

