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Pääkirjoitus
Tuloksellisuus ja vaikuttavuus

S

TEA (entinen RAY) edellyttää
tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvityksiä kohdennetuista avustuksista. Palaute viime vuodelta on,
että yleisesti yhdistyksen toiminta
on monipuolista ja hyvää, mutta kehittämistä edellytetään. Yksi kehittämisen kohteista on osoittaa, mitä
vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat
saaneet aikaan asiakkaiden elämässä.
Esimerkiksi virike- ja kerhotoiminta
on tavoittanut hyvin kohderyhmään
kuuluvia. Toiminnassa on mukana
paljon aktiivisia vapaaehtoisia. Tarvitsemme tietoa siitä, miten kerhot
ja viriketoiminta ovat vaikuttaneet
asiakkaiden elämän laatuun ja miten se näkyy arjessa. Meidän täytyy kehittää kaikissa yhdistyksen
tarjoamissa palveluissa palautejärjestelmiä.
Keskustoimisto muuttaa Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa valmistuvaan toimistorakennukseen
joulukuun alussa. Iirikseen jää viriketoiminta, oikeuksien valvonnan
asiantuntija, it-asiantuntija ja kommunikaatiopalvelut. Valitettavasti

työntekijöiden vaihtuvuus on suuri ja
vaihtuvuutta tulee vielä lisää. Kuurosokeusasiantuntijuus vähenee
pitkäaikaisten työntekijöiden siirryttyä eläkkeelle ja osan työntekijöistä
vaihtaessa työpaikkaa. Toivotaan,
että uudet työntekijät sitoutuvat työhönsä ja heillä olisi motivaatiota oppia erilaisia kommunikaatiotapoja ja
viittomakieltä. Kuurosokeusasiaa
ja kuurosokeiden ihmisten kohtaamista ei opita pelkästään kirjoista
vaan aidosti kohtaamalla ja olemalla kuurosokeiden parissa rohkeasti.
Tähän tarvitaan tahtoa ja halua ja
ennen kaikkea motivaatiota.
Yhdistyksen perustehtävä pysyy
samana, vaikka organisaatio on
muuttunut. Järjestötoiminnasta on
erotettu kuntoutumis- ja asumispalvelut omaksi yksiköksi. Toimimme
samalla tontilla, joten jossain muodossa synergiaetuja syntyy.
Yhdistyksen tärkein tehtävä, kuurosokeiden oikeuksien ajaminen
jatkuu edelleen muutoksista huolimatta.
Hyvää syksyn aikaa!
Kai Leinonen, järjestöjohtaja w
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Väsymätön verkostoituja
Ritva Rouvinen Valkeassa talossa syyskuussa 2017. Kuva:
Tuija Wetterstrand.

Teksti: Tuija Wetterstrand

T

apaan aluejohtaja Ritva Rouvisen kuulovammaisjärjestöjen
Valkeassa talossa, missä hän keskustelee parhaillaan viittomakielellä Kuurojen Liiton johtoryhmän
jäsenen Helena Torbolin kanssa.
Toiminnanjohtaja Markku Jokinen
tervehtii iloisesti Ritvaa ohi mennessään. Hetki kuvastaa hyvin koko
Ritva Rouvisen työuraa, jolle on
ominaista vahva verkostoituminen
ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
Ritva Rouvinen palkattiin Jyväskylän silloisen aluesihteerin ja toimiston perustajan Pirjo Leinon sijaiseksi maaliskuussa 1988. Pestin piti
kestää vain vuoden verran, mutta
sen päätteeksi Ritva vakinaistettiin,
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kun edeltäjä puolestaan sai vakituisen paikan Kuurojen Liitosta.
Aluesihteerinä aloittaessaan Ritvalla oli takanaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto ja työkokemusta
sosiaalityöntekijänä
sosiaalitoimistossa ja vanhainkodista sekä kolmen lapsen kotiäitinä. Kuurosokeudesta Ritvalla ei ollut aikaisempaa kokemusta, mutta
kiinnostus oppia oli kova.
- Koin työn heti omakseni, se oli monipuolista ja tarpeeksi haastavaa.
Työn vaikutukset näkee heti. Viittomakielen opin nopeasti, olen aina
ollut kiinnostunut kielistä. Asiakkaat
olivat ihania, eivät koskaan arvostelleet ja innostivat oppimaan lisää.
Taktiiliviittojia oli asiakkaissa paljon.
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Myös työyhteisön hyvä henki ja
kannustava esimies, silloinen johtava aluesihteeri Terhi Pikkujämsä, saivat Ritva Rouvisen jäämään
taloon. Ensi keväänä työvuosia olisi tullut täyteen jo 30, mutta tasavuosiin saakka Ritva ei pääse vaan
jää virallisesti eläkkeelle kuluvan
vuoden lopussa.
Asiakastyön lisäksi Ritva Rouvinen
on alusta lähtien ollut mukana yhteistyöverkostoissa.
- Olen kiitollinen Terhille siitä, että
hän laittoi minut pohjoismaiseen
kuurosokeuden määritelmätyöryhmään. Pääsin heti hahmottamaan
isompia kokonaisuuksia. Tykkään
toimia ja ideoida työryhmissä, missä arvostetaan kaikkien osaamista
ja jokainen voi tuoda omia näkökulmiaan esiin.
Ritva Rouvinen on vuosien mittaan
ollut mukana lukuisissa työryhmissä, niin yhdistyksen sisäisissä,
kansallisissa kuin kansainvälisissä.
Kansallinen kuurosokeusalan verkosto, Harvinaiset-verkosto, kuurosokeusalan asiantuntijaryhmä,
NUD-referenssiryhmä, pohjoismainen johtajafoorumi, muutamia mainitaksemme. Yksi viimeisimmistä
on oikeuksienvalvonnan asiantun-

tijaryhmä, jonka vetovastuun Ritva
peri Heikki Majavalta.
- Lainsäädännön valmistelutyön
seuraaminen vaatii toisaalta pikkutarkkaa sanojen miettimistä,
toisaalta suurten rakenteiden ymmärtämistä. On ymmärrettävä heti,
mihin kohtaan tarttua ja miten lausunnon muotoilee. Oikeuksienvalvonta vie paljon aikaa, mutta on
palkitsevaa. Minulla on selkäytimessä oikeudenmukaisuus.
- YK:n vammaissopimuksen ratifiointi oli todella merkittävä rajapyykki. Sen myötä lainlaatija on
organisoinut järjestöjen kuulemistilaisuuksia toteuttaakseen ainakin
jollain tasolla vammaissopimuksen
osallistamisvelvoitteen.
Onnistumisista Ritva Rouvinen
mainitsee esimerkkeinä tulkkauspalvelulain laatimiseen vaikuttamisen, pohjoismaisen kuurosokeuden määritelmän valmistumisen
sekä viimeisimpänä rahoituksen
saamisen yhdistykselle syntymästään kuurosokeiden kommunikaation kehittämiseksi. Haasteena olisi
edelleen saada Suomeen kuurosokeusalan osaamiskeskus sekä
maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä vaikuttaa hankintalakiin
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Viiden vuoden takaisessa kuvassa vietetään Jorma Säynäjäkankaan ja Kirsti Koposen läksiäisiä, Ritva Rouvinen vasemmalla. Aluesihteeripiirejä oli enimmillään 10.

niin, että vammaisille elintärkeitä
palveluita ei kilpailutettaisi vaan ne
voitaisiin tehdä suorahankintana.
2000-luvun alussa Ritva Rouvinen valmistui yhteiskuntatieteiden
maisteriksi Jyväskylän yliopistosta.
Lopputyö ”Aistit avoinna – elämässä mukana” käsitteli kuurosokeiden
kulttuuria. Aihe löytyi työn kautta.
- Jyväskylässä asiakkainani oli
paljon taktiiliviittojia, joilla oli kuuro puoliso. Kuurojen yhteisössä he
kuitenkin tunsivat olonsa ulkopuoliseksi. Ryhmään kuuluminen on
tärkeää, se vahvistaa identiteettiä ja suojaa syrjäytymiseltä. Aloin
miettiä kuurosokeita yhdistäviä
asioita ja mikä tekee kuurosokeasta itsenäisen toimijan. Tarkastelin
kulttuurin rakentumista elämänhallinnan kautta, mitä ovat arkipäivän
toiminnot ja ratkaisumallit ja mikä
on kielen merkitys. Tukitoimien ja
palveluiden merkitys on suuri, ne
mahdollistavat itsenäisyyden. Kuurosokeiden kulttuurille keskeisiä
piirteitä ovat erilaisuuden kohtaaminen, sietäminen ja hyväksyminen.
Lopputyö sai hyvän vastaanoton
ja se pääsi mukaan Stakesin julkaisusarjaan. Stakes on nykyään
6

sulautunut osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL).
Kun Terhi Pikkujämsä jäi eläkkeelle keväällä 2007 tuli Ritva Rouvisesta hänen seuraajansa, ensin
nimikkeellä aluepäällikkö, sitten
aluejohtaja. Ritva myöntää hieman
jännittäneensä, löytääkö hän tarvittavan auktoriteetin johtamiseen,
kun oli aikaisemmin ollut yksi aluesihteereistä.
- Onneksi alaiset kannustivat heti.
Pystyin pitkän kokemukseni kautta myös perustelemaan asiani eli
asiantuntijuus auttoi auktoriteetin
löytymisessä. En koe kuitenkaan
olevani mikään pomottaja. Säännöt pitää olla, mutta asiantuntijan
työ on itsenäistä. Työntekijöiden
keskuudessa on hyvä henki ja keskinäinen arvostus.
Ritvan mielestä nykyisten oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden työ
on perusluonteeltaan samanlaista
kuin hänen aluesihteeriaikanaan,
mutta toki muutoksia on paljon.
- Palveluille on sama tarve edelleen.
Suora asiakastyö on toiminnan
ydin. Paljon on asiakkaita, joiden
luona on käytävä henkilökohtaisesti. Työtä tehdään persoonalla. Mut-
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Kuva: Suomen Kuurosokeat ry:n kuva-arkisto

ta alueet ovat kasvaneet, asiakkaille
on vähemmän aikaa ja asiakkaan
kanssa toimivien yhteistyökumppanien kanssa on nykyään melkein
mahdotonta päästä yhteisen pöydän ääreen. Byrokratia on lisääntynyt, liike-elämän pelisäännöt ja
arvot ovat tulleet välittämisen tilalle.
Maaseudun näivettyminen koskee
kovimmin kuurosokeisiin. Kuurosokeitakin on muuttanut paljon kasvukeskuksiin ja niille jotka jäävät on
vaikea järjestää toimintaa ja vertaistukea, mikä johtaa syrjäytymiseen.
Asiat ovat menneet myös eteenpäin. Kuurosokeiden tiedonsaanti
on parantunut huimasti apuvälineiden ja digitalisaation ansiosta,
nuorten koulutus on parantunut ja
kuurosokeusidentiteetti on arvostetumpi kuin aikaisemmin. Vaikka
tulkkauspalvelussa on edelleen
puutteita niin valtakunnallinen, kai-

kille samat säännöt takaava toimintatapa on hyvä.
Ritvan tuntien on selvää, että leppoisia eläkepäiviä tuskin on luvassa.
- Meillä on mieheni kanssa edelleen kaksi kotia, huoneisto Jyväskylässä ja talo Kangasniemellä.
Työkiireiden hellitettyä voisin taas
uudelleen ryhtyä viljelemään maata Kangasniemellä. Silloin kun lapset olivat pieniä, niin saimme kaikki kasvikset omasta maasta. Neljä
lastenlasta vievät oman aikansa.
Olen myös intohimoinen haastavien ristikoiden tekijä ja luen paljon,
erityisesti historia kiinnostaa.
- Aion myös jatkaa opiskeluja. Väitöskirjan tekeminen on mielessä.
Aiheeksi olen ajatellut jotain soteen
ja laajemmin harvinaisryhmiin liittyvää. w

Tuntosarvi 9/2017

7

Työpaikka vaihtui, kerho pysyy
Sannan työ kuurosokeiden yhdistyksessä päättyi, mutta hän jatkaa
Helsingin kuurosokeiden
kerhon vetäjänä.

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen

S

anna Nuutisen elämässä puhaltavat muutoksen tuulet. Pitkään Suomen Kuurosokeat ry:n
palveluksessa nuoriso- ja järjestöohjaajana työskennellyt Sanna on
aloittanut uudessa työssään Keskuspuiston ammattiopistossa. Virallisesti hän siirtyi uuteen työhönsä
syyskuun alussa, mutta sitä ennen
hän oli tutustunut uuteen ympäristöön, jossa hän työskentelee oppimisvaikeuksista potevien nuorten
henkilökohtaisena ohjaajana. Tehtävänä on tukea opiskelijoita suoriutumaan tehtävistä itsenäisesti.
- Isoin muutos aiempaan työhön
Suomen Kuurosokeat ry:hyn verrattuna on ikäryhmän muutos, sillä
nyt työskentelen alle 20-vuotiaiden
parissa. Lisäksi en pääse viitto-
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maan niin paljon kuin kuurosokeilla, kertoo Sanna Nuutinen.
Sanna uskoo, että Suomen Kuurosokeat ry:n palveluksessa kertyneestä tiedoista ja taidoista on hyötyä tulevassa työssä. Tiettyjä asioita
hän jää kuitenkin kaipaamaan.
- Jään yhdistyksen työstä ja yhteisöstä kaipaamaan työkavereita
sekä sitä asiantuntijuutta, joka oli
kypsynyt hiljalleen näinä vuosina,
Sanna mainitsee.
Sanna on ehtinyt opiskella elämänsä aikana paljon. Peruskoulun jälkeen tie vei lukioon, josta hän valmistui vuonna 1996 ylioppilaaksi.
Viittomakielen hän oppi Mikkelin lukiossa viettämänsä neljän vuoden
aikana viittomakielisten parissa.
Hän suoritti lukion jälkeen kemian
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laborantin koulutuksen, mutta siirtyi
huonon työtilanteen vuoksi opiskelemaan atk-merkonomiksi Arla-instituuttiin, josta hän valmistui vuonna
2004. Suomen Kuurosokeat ry:llä
hän työskenteli 11 vuotta ja opiskeli
työnsä ohessa nuoriso- ja vapaaajan ohjaajaksi valmistuen 2011.
Vaikka työtehtävät ovat muuttuneet,
jatkaa Sanna edelleen Helsingin
kuurosokeiden kerhon peräsimessä. Siellä hän aloitti tammikuussa.
Lehden ilmestyessä syyskausi on jo
pyörähtänyt käyntiin. Sanna kertoo,
että kerhossa ovat nyt säännölliset
tapaamisajat aina kuun ensimmäisenä keskiviikkona. Syksyn tulevia
teemoja ovat lokakuun kerhon tietovisa ja pikkujoulut joulukuussa.
Marraskuun teema on vielä auki.
Sannan vapaa-aika kuluu kerhonvetäjänä toimimisen lisäksi perheen
parissa. Hän tekee koruja ja tykkää
vesiliikunnasta. Uusi harrastuskin
on hiljattain löytynyt: kiinalainen liikuntamuoto tai chi.
- Ajatuksena on se, että mieli ja
keho ovat yhteydessä toisiinsa,
mikäli lajia harrastaa tarpeeksi pitkään. Tällöin hyvinvointi on tasapainossa. Lajia voivat harrastaa
100-vuotiaatkin, toteaa Sanna pilke
silmänkulmassa.
Sanna mainitsee vahvuuksikseen
positiivisen ja iloisen luonteen sekä

rehellisyyden. Lisäksi hänen kanssaan voi jutella hyvin eri asioista.
- Haluan ihmisille hyvää mieltä tehdessäni jotain heidän kanssaan.
Elämänkokemus on tehnyt minusta toisaalta varauksellisen, Sanna
kertoo. Haaveena hänellä on, että
uusi ammatti on mahdollisimman
pitkäkestoinen.
Kuulonäkövamma on osa Sannan
identiteettiä. Sisäkorvaistutteiden
saaminen on myös vaikuttanut hänen omaan suhtautumiseensa kuulonäkövammaan.
- Identiteettini kuulonäkövammaisena/kuurosokeana on vahvistunut. Käytän luovasti kaikkia menetelmiä ja kiinnostuneena opettelen
uusia.
Kun kysyin Sannalta näkemystä
omannäköisestään 100-vuotiaasta
Suomesta, on Sannalla heti vastaus valmiina: ”Hyvin sinivalkoinen,
siinä olisi suklaata ja sympatiaa”.
Sannalla on tärkeä viesti kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille:
- Olkaa rohkeita ja kohdatkaa toisianne. Vaatikaa myös, että teidät
huomataan. Olisi hyvä, että rohkeammat ottaisivat yhteyttä nähdessään yksinäisen ihmisen, Sanna lisää lopuksi. w
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Kohti
		tasa-arvoista
Eurooppaa
Teksti ja kuvat: Sanna Paasonen

O

li 4. kesäkuuta 2017 ja suomalainen työntekijätiimi valmiustilassa. Miksiköhän? Seuraavan
viikon aikana yli 150 ihmistä 16 eri
Euroopan maasta rantautui Tampereen hotelli Scandic Rosendahliin verkostoitumaan ja hankkimaan
työkaluja kuurosokeiden aseman
parantamiseksi. Maanantaina ja
tiistaina pidettiin EDbU:n (Euroopan
Kuurosokeiden Liiton) 3. yleiskokous, jossa tehtiin erilaisia päätöksiä
kuten esimerkiksi ”kuurosokean”
virallisesta englanninkielisestä termistä. Mielestäni tämä on lähinnä
kieliopillinen kysymys, koska kaikissa kielissä ei voida kääntää suoraan, vaan kunkin kielen omat kielioppisäännöt ratkaisevat sen, miten
termi käännetään. Toisin sanoen
tämä ei kuuluisi EDbU:n päätettä-
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väksi. Monissa maissa on pohdiskeltu myös sitä, miten kuurosokeiden
järjestön nimi parhaiten palvelisi
asiakkaita. Esimerkiksi Islannissa
on päädytty käyttämään järjestöstä
kuurosokeusalan puolestapuhujan
nimeä eikä kuurosokeus-sanaan
viitata lainkaan. Taustalla on negatiivinen tulkinta islanninkielisestä
kuurosokeus-termistä, joka rinnastetaan helposti ”vajavaisuuteen”.
Tämähän on hyvä ratkaisu ja samalla hieno kunnianosoitus edesmenneelle Fjólalle.
Toinen mielenkiintoinen päätös oli
se, että yleiskokouksessa päätettiin
liputtaa jatkossa lokakuun 22. päivää
erillisenä Euroopan kuurosokeuspäivänä, vaikka yleismaailmallisesti
edelleen liputetaan Helen Kellerin
syntymäpäivänä 27.6. Yleiskokouksessa päätettiin järjestää edellistä
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Liisa Kauppinen luennoimassa kansainvälisen tulkin vieressä.

poiketen seuraava yleiskonferenssi jo ensi kesäkuussa yhteistyössä Kuurosokeiden Maailmanliiton,
WFDB:n kanssa Espanjan Benidormissa. EDbU:n hallituksen sisäistä
yhteistyötä päätettiin tehostaa pienentämällä hallituskokoa kuudesta
neljään jäseneen. Seuraavalle kaudelle EDbU:n hallitukseen valittiin
nämä henkilöt: puheenjohtajana jatkaa Sanja Tarczay Kroatiasta, varapuheenjohtajaksi valittiin Francisco
Triqueros Espanjasta sekä hallituksen jäseniksi Peter Vanhouette
Belgiasta, Riku Virtanen Suomesta
ja Tamás Gangl Unkarista. Jatkossa EDbU rekisteröidään Euroopan
Kuurojen Liiton EUD:n osoitteeseen
Belgian Brysselissä, sillä aikaisempi
osoite sijaitsi entisen rahastonhoitajan kotiosoitteessa Itävallassa ja se
mutkisti hallitustyöskentelyä monellakin tavalla.

Olihan meillä toki hetken tuuletus
yleiskokouspäivien välissä. Maanantai-illalla Tampereen kaupunki
järjesti vastaanoton komeassa vanhassa raatihuoneessa ja vieraille
tarjottiin pikkunaposteltavaa jutustelun lomassa. Tilaisuuden päätyttyä sattui pieni tapaturma. Olin
auttamassa kreikkalaisen kanssa
ranskalaista nuorta kuurosokeaa
äitiä vaunujen kanssa ja liukastuimme portailla törmäten oviaukkoihin.
Kas kumma, etteivät äiti ja vauva
huomanneet koko episodia, äiti
vaan ihmetteli miksi istuin lattialla
jalat solmussa. Ai, ai! No, tämähän
on tyypillistä meille kuurosokeille,
että törmäämme tai kompuroimme
vähän väliä. Mutta nousemme kyllä takaisin jaloillemme ja jatkamme
eteenpäin, vaikka jalka kipsissä tai
kuhmu päässä. Näin jännittävää
meidän kuurosokeiden elämä on.
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Tampereen kaupungin vastaanotolla.

Keskiviikkoaamupäivällä käynnistyi
kolmipäiväinen EDbU:n yleiskonferenssi, joka järjestettiin nyt toista
kertaa. Ensimmäinen konferenssi oli Bulgarian Plovdivissa kolme
vuotta sitten ja silloin Suomi lupautui
ottamaan vastuun seuraavan konferenssin järjestelyistä. Tämänkertainen teema oli vapaasti käännettynä ”Matkalla kohti tasa-arvoista
Eurooppaa”. Keskiviikon ja torstain
aamupäivän aikana oli erilaisia luentoja ja myös pari luennoitsijaa
kuurosokeiden yhteisön ulkopuolelta. YK:n ihmisoikeuspalkinnon saanut kunniatohtori Liisa Kauppinen
luennoi YK:n vammaissopimuksesta kuurosokeiden näkökulmasta,
mutta monien osallistujien harmiksi
aika loppui kesken, vaikka keskustelua olisi vielä ollut. Muita luennoitsijoita oli muun muassa Barbara Verna Italiasta, joka selvitti eri
maiden valkoisen kepin käyttöä.
Yllätyksekseni kaikissa maissa ei
12

käytetä samanväristä keppiä, vaan
jopa vihreä-keltaista keppiä löytyy.
Samoin punainen merkki laitetaan
eri kohtiin eri maissa. Keskustelun
jälkeen päätettiin, että EDbU:n hallitus lähettää myöhemmin kyselyn
jäsenmaille valkoisen kepin merkitsemisestä ja laatii siitä jonkinlaisen dokumentin tai tilaston. Odotan
mielenkiinnolla kyselyn tulosta.
Espanjalainen Francisco Triqueros
kertoi kokemuksistaan kuurosokeutumisesta ja mitä hänen mielestään kuurosokeus-määritelmä pitää
sisällään. Suomessa on käytössä
yhteispohjoismainen kuurosokeuden määritelmä.
Bulgarialaisen Dimitar Parapanovin luento vaikeasta yhteistyöstä eri instituutioiden kanssa taas
muistutti siitä, että vielä tänä päivänä joissakin Euroopan maissa
kuurosokeiden asema on edelleen
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Yleiskokouksen äänestystilanne.

vaikea. Osallistujat antoivat kannustavia kommentteja ja hyviä vinkkejä työkaluista, joita voi hyödyntää oikeuksienvalvonnassa. Juuri
tämän takia tällaiset kuurosokeuskonferenssit ovat äärettömän tärkeitä, koska niissä voi jakaa tietoja ja kokemuksia sekä antaa uutta
puhtia maansa kuurosokeustyölle.
Norjalaisen naisparivaljakon työpaja oli suosittu, ja piti yleisöä salissa
vielä virallisen ohjelman päätyttyä.
Kuurosokeat naiset esittivät sosiaalishaptista kommunikaatiota käytännön esimerkkien kautta, että miten
mitäkin haptiisia käytetään. Ennen
luennon alkua kysyin heiltä varovaisesti, että mitä termiä käytän, koska
haptinen kommunikaatio ei ole virallinen termi, vaan sosiaalishaptinen
kommunikaatio, joka hyväksyttiin
virallisesti tohtori Riitta Lahtisen
tutkimustyön myötä yliopistotasolla.
Naiset sanoivat, että käyttävät kui-

tenkin omaa termiä, koska heidän
mielestään ideologia on erkaantunut alkutaipaleen yhteistyön jälkeen.
Rehellisesti sanottuna en heidän
esityksensä jälkeen edelleenkään
ymmärtänyt tuota kommenttia, koska viralliset käsitteet eivät ole sidoksissa siihen mitä haptiiseja he käyttävät. Mielestäni Riitta Lahtinen on
luonut sosiaalishaptisen kommunikaation teoriapohjan, jonka jokainen
maa voi soveltaa käytäntöön omalla tavallaan, samoin kuin eri maissa käytetään erilaisia viittomia. Yksi
haptiisi on kuitenkin yhtenäinen;
yleinen hätämerkki. Norjalaisten
kehittämät haptiisit olivat mielestäni joka tapauksessa todella toimivia
ja helposti ymmärrettäviä kuten esimerkeiksi ”juoda” ja tilan piirtäminen
kehoon. Olen nähnyt ainakin kolmessa eri maassa näitä haptiiseja
ja seurannut mielenkiinnolla, miten
ne toimivat kuurosokean asiakkaan
kohdalla.
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EDbU myönsi Geir Jensenille kunniajäsenyyden.

Vaikka olin viikon tapahtumakoordinaattorina, pidin myös pari luentoa.
Torstaina aamupäivällä luennoin
vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta. Luento pohjautui Suomen Kuurosokeat
ry:n kolmivuotiseen yhteistyöhankkeeseen Viola ry:n kanssa. Kuvailin lähisuhdeväkivallan eri muotoja
kokemustarinoiden kautta ja miten
ne ilmenevät. Osallistujien joukosta
löytyi väkivaltaa kokeneita ja myös
niitä, jotka tekevät työtä lähisuhdeväkivallan uhrien hyväksi. Aihe
herätti paljon keskustelua ja olin
positiivisesti yllättynyt, että yleisö
keskusteli vilkkaasti vaikeasta aiheesta huolimatta. Luennossani
muistutin, että kyse ei ole sukupuoleen tai ikään sidoksissa olevasta
väkivallasta, sillä kuka tahansa voi
olla uhri tai tekijä, roolit voivat myös
vaihtua samalla henkilöllä hänen
elinkaarensa aikana. Tästä aiheesta toivottiin jatkoa ensi kesänä.
14

Torstaina iltapäivällä oli kuurosokeiden naisten foorumin ja nuorisofoorumin vuoro. EDbU:n hallituksen pyynnöstä vedin myös naisten
foorumin, koska olin mukana perustamassa sitä neljä vuotta sitten
Bulgariassa. EDbU:n naisasioista
vastaava henkilö eli hiljaiseloa pian
sen jälkeen kun hän pääsi hallitukseen neljä vuotta sitten. Puolentoista tunnin aikana keskusteltiin ensin
Tampereen yliopiston tutkijatohtorin
johdatuksella sukupuolitutkimuksen
merkityksestä. Sen jälkeen esitin videolta neljän eri maan kuurosokeiden naisten ajatuksia kuurosokeana
naisena elämisestä, jonka jälkeen
oli pienryhmäkeskustelua. Osallistujat pääsivät samalla tutustumaan
toisiinsa, koska aiemmilla luennoilla he eivät ryhmittyneet tai saaneet
tutustua muihin osallistujiin muutoin
kuin salin ulkopuolella.
Osuuteni jälkeen italialainen Barba-
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Espanjalainen Francisco Triqueros luennoimassa kuurosokeusidentiteetistään.

ra Verna avasi ensimmäisen nuorisofoorumin, johon ilahduttavan moni
nuori otti osaa. Paikalla oli myös
niitä, jotka eivät ole olleet mukana
oman maansa järjestötoiminnassa. Vernan innostamana moni nuori alkoi miettiä jopa oman järjestön
perustamista. Heräsi myös ajatus
järjestää ensimmäinen Euroopan
kuurosokeiden nuorten leiri Espanjassa ensi vuonna. Todella hienoa
oli huomata nuorten motivoituvan
vertaistuesta.
Torstai-iltana iski kaatosade. Silloin tutustuimme Kuurosokeiden
Toimintakeskukseen sisätiloista käsin. Olimme suunnitelleet juhlivamme ulkona aistipuutarhassa, mutta
säiden haltia päätti toisin. Toisaalta
sisätiloissa tunnelma oli tiiviimpää.
Eri maiden kuurosokeat ostivat
suomalaiset tuliaiset Milla Lindhin
käsityöpajasta. Eräskin ranskalainen nainen rakastui ensisilmäyk-

sellä Hilkka Hyötylän neulomaan,
värikkääseen viittaan ja osti sen
saman tien.
Perjantaina aamupäivällä oli palautekeskustelu ja mahdollisuus
keskustella edellisten päivien aiheista luennoitsijoilta kyselemällä.
Perjantai oli monille haikea päivä,
kun piti jättää hyvästit. Moni osallistuja kehui luentojen moninaisuutta,
täsmällisyyttä ja hotellin herkullista
ruokapöytää. Miinusta oli luentosalin tunkkainen ilmanvaihto, kokolattiamatto jopa pahensi tilannetta.
Loppujen lopuksi kaikki totesivat,
että viikko oli todella voimaannuttava kokemus ja yritetään nähdä taas
ensi vuonna.
Siispä tule sinäkin mukaan Espanjan aurinkorannalle verkostoitumaan ja lataamaan energiaa ensi
kesänä! w
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MUUT JÄRJESTÖT

OMA JÄRJESTÖ

Voihan vammainen - lasten kuvasanakirja vammaisuudesta

Yksityishenkilöiden verkkolaskutus

Uusi vammaisuudesta kertova lasten kuvasanakirja nimeltään ”Voihan
vammainen” on ilmestynyt. Siinä
kerrotaan sanallisesti erilaisista vammoista havainnollistavien piirrosten
ja kuvituskuvien kera. Kirjassa esitellään esimerkiksi kuurosokeutta,
kuulovammaa, kuvailutulkkausta,
aivovammaa ja hemofiliaa.

Olemme ottaneet käyttöön yksityishenkilöiden verkkolaskutuksen.
Saat seuraavaan laskuun viestin:

Kirja Into Kustannuksen ja Kynnys
ry:n yhteistuotantoa. Kirjan kirjoittajia ovat Heini Saraste ja Kalle
Könkkölä, kuvituksesta vastaa
Väinö Heinonen.
Kirjan suositushinta on 25 euroa.
Into Kustannuksen verkkokaupassa hinta on hieman halvempi 22,90
euroa. w

”Hyvä asiakkaamme.
Yksityishenkilö-asiakkaanamme
Teillä on mahdollisuus tilata laskumme suoraan verkkopankkiinne verkkolaskuna. Verkkolaskun
tilaamiseen tarvitsette asiakasnumeronne, joka löytyy saamaltanne
laskulta. Verkkolaskun tilaaminen
tapahtuu oman verkkopankkinne
kautta.”
Jos asiakkaana tilaat verkkopankistasi verkkolaskun Suomen Kuurosokeilta, niin seuraava asiakkaalle
lähetettävä lasku menee suoraan
verkkolaskuna verkkopankkiin. Sonettiin ei tarvitse päivittää mitään
tietoa. Asiakasnumero on yksilöivä
tieto laskulla.
Verkkolasku on helpommin saavutettavissa apuvälineillä. Voit myös
halutessasi laittaa verkkopankissa
asetuksen, että laskun saavuttua
se menee heti maksuun. Näin kannattaa toimia esimerkiksi vakiona
toistuvien kuten vuokran maksun
kanssa. w
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Opiskele etänä
Onko tietokoneen käytössä hankaluuksia? Haluatko oppia uutta ja saada ohjausta tietokoneen käyttöön kotona omalla koneellasi?
Etäkoulutus on nopea tapa saada
apua omiin tietokoneongelmiin nopeasti.
Mistä tietokoneen etäkoulutuksessa oikein on kysymys?
Etäkoulutus tapahtuu saman Team
Viewer –ohjelman avulla, jolla ITasiantuntijat korjaavat tietokonetta
tulematta paikan päälle. Ohjelman
kautta opettaja pystyy seuraamaan
oppilaan näytön tapahtumia ja antamaan samalla ohjeita puheella.
Viittomakieliset oppilaat voivat kokeilla etäkoulutusta tulkin avustuksella. Oppilas tekee ja opettaja
neuvoo.
Mitä etäkoulutukseen tarvitaan?
Etäkoulutuksen
toteuttamiseen
tarvitaan tietokoneella Team Viewer –ohjelma sekä mikrofoni ja
kuulokkeet tai kaiuttimet, että saadaan ääni kulkemaan molempiin
suuntiin. Mikrofoni saattaa löytyä
myös webkamerasta. Webkamera
ei ole pakollinen. Vaihtoehtoisesti

puhelinta voi käyttää keskusteluun
ja ohjeistukseen. Ja tietenkin tarvitaan internetyhteys.
Team Viewer –ohjelma on jo 95
prosentilla Windowsia käyttäviä ITasiakkaita ja heille ohjelman käyttäminen etätuen saamiseen saattaa
olla jo tuttua. Niille, joilla ohjelmaa
ei vielä ole, se asennetaan pyynnöstä. Linux-oven käyttäjille etäkoulutusmahdollisuutta emme valitettavasti pysty tarjoamaan.
Jos olet halukas kokeilemaan etäkoulutusta, mieti ensin, mitä asioita
voisit opetella. Asioiden ei tarvitse
olla suuria eikä niitä tarvitse olla
montaa, etäyhteys on vaivaton ja
nopea tapa neuvoa ihan pikku jutuissakin. Ota sen jälkeen yhteyttä ja
sovimme etäkoulutukselle sopivan
ajankohdan ja tavan, miten saamme sen parhaiten onnistumaan.
Ja sitten vain opiskellaan!
Maarit Patrikainen
IT-kouluttaja
Tieto- ja viestintäteknologian tukipalvelut
puh. 040 5055 719
maarit.patrikainen@kuurosokeat.fi
skype: sksmaaritpat w
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ILMOITUKSET
 Kuurosokeiden kerhot
Lahti
Lahden kerho kokoontuu syksyllä
2017 seuraavasti:
Ke 27.9. klo 10 – 13
Ma 23.10. klo 10 – 12
Ma 20.11. klo 10 – 12
Paikkana on Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toimisto. Osoite Puistokatu 9, Lahti. Oma tulkki/
opas mukaan. Terveisin kerhon vetäjä Anni-Emilia Virtalaakso. n
Oulu
Tervetuloa Oulun kuurosokeiden
kerhon syksyn 2017 tapaamisiin
kaikki uudet ja vanhat. Kokoonnumme kerran kuukaudessa tutussa paikassa Oulun Kuurojenyhdistyksellä. Osoite Koskitie 19 A.
To 19.10. klo 16.30-19.30
Vieraana Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n alueellinen työntekijä Sinikka Mäntyjärvi. Hän on
näkövammaisten ihmisten sosiaaliturvan ja palveluiden asiantuntija
alueellaan.
To 16.11. klo 16.30-19.30
PoPSTer-hankkeessa
luodaan
mallit ja toimenpideohjelma, millä
tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut
järjestetään ja tuotetaan Pohjois18

Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen
valmisteilla olevan lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Uudistuksesta kertovat Anu Vuorinen ja SirkkaLiisa Olli.
La 25.11. on pikkujoululounas. Kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Muista tilata tarvittaessa tulkki/
opas. Ystävällisin terveisin vetäjä
Leila Rytimaa. n
Satakunta
Satakunnan kuurosokeiden kerho
pidetään 26.10. klo 9.45 - 18.30
Rauman
Kaupunginteatterissa.
Osoite: Alfredinkatu 2, Rauma.
Ohjelmassa kerhon 30-vuotisjuhlat. Juhla-ateria nautitaan ravintola
Savilassa. Sen jälkeen menemme
teatteriin katsomaan näytöstä Rakastunut Ryti.
Auto lähtee Ulvilasta samasta paikasta kuin ennenkin (Satakunnantie) klo 09.40 ja Porin linja-autoaseman laiturilta 9 klo 10.
Ilmoittautumiset, myös tieto tulkista
ja ruokavaliosta 9.10. mennessä.
Lisätiedot Sainilta: puh. 0400 532
413 tai saini.lepisto@gmail.com.
Tervetuloa viettämää kerhon vuosijuhlaa Raumalle. Terveisin Saini. n
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Keski-Suomi
Keski-Suomen kuulonäkövammaisten kerho tekee pe 10.11. retken
Apuvälinemessuille Tampereelle.
Tästä lisää tietoa ma 25.9. kerhossa. Silloin mukana myös aluejohtaja Ritva Rouvinen ja oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jenni Paanala.
Tarjolla kakkukahvit!
Retkelle ilmoittautumiset Eskolle
pe 20.10. mennessä: esko.jantti@
pp2.inet.fi tai 0400 646 436. Kyyti
ja hinta selviävät lähtijämäärän perusteella. Tervetuloa! n

Messukeskukseen pääsee ilmaisella messubussilla Rautatieasemalta. Saapuminen klo 9.58 Rautatieasemalle, josta bussi lähtee klo
10.10. Paluu Rautatieasemalle klo
15.05, juna lähtee klo 16.00.
Jokainen maksaa itse junaliput
(myös saattajaliput) sekä ruokailun
Messukeskuksessa. Suomen Kuurosokeat ry tarjoaa sisäänpääsyliput.
Ilmoittautumiset 30.10. mennessä kerhonvetäjälle: kerstin.maksimainen@gmail.com. Häneltä saa
myös liput. n

Tampere

Kuurosokeiden shakkikerho

Tampereen kerhossa juhlistetaan
lokakuussa Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Kerho kokoontuu maanantaina 30.10. kello 13–16 VTS
Ristontalon kerhotilassa. Osoite
Valtaraitti 9. Vieraina kansanedustaja Ilmari Nurminen ja Suomen
Kuurosokeat ry:n puheenjohtaja
Tuula Hartikainen. Tapahtuma on
osa virallista Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.
Tervetuloa! Kerhonvetäjä Eetu
Seppänen. n

Shakin harjoitusturnaus järjestetään 27.-29.10.2017 Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella. Osoite Insinöörinkatu 10.
Ohjelma:

Vaasa

Pe 27.10.
klo 15.30 Saapuminen.
klo 16.30 Päivällinen.
klo 17.15 Kokoontuminen pelihuoneeseen. Shakin sääntöjen ja järjestyksen kertaaminen.
klo 17.30 1. kierros.
klo 21.00 Iltapala ja vapaa seurustelu.

Vaasan kuurosokeiden kerho vierailee Apuvälinemessuilla Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Ajankohta on pe 10.11. klo 9.00 - 17.00.

La 28.10.
klo 8.00 Aamupala
klo 8.45 2. kierros
klo 12.00 Lounas
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klo 13.00 3. kierros. Kahvia ja pullaa pelin aikana.
klo 16.00 Päivällinen
klo 17-22 Vapaa seurustelu. Iltapala.
Su 29.10.
klo 8.00 Aamupala.
klo 8.45 4. kierros.
klo 12.00 Lounas.
klo 13.00 5. kierros. Kahvia ja pullaa pelin aikana.
Kotimatkalle
Ilmoittautumiset pe 29.9. klo 12.00
mennessä kerhonvetäjä Aarne Pirkolalle: aarnepi88@gmail.com tai tekstiviestit 045 619 0685. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro yhteystietosi,
ruoka-allergiasi sekä tarvitsetko ruokailua ja majoitusta Toimintakeskuksessa. Osallistumismaksu 122,40
euroa (sis. kaksi yötä, kaksi päivällistä, kaksi lounasta, kaksi kahvipullaa
ja kaksi iltapalaa). Maksu maksetaan
suoraan Toimintakeskukselle. Matkakustannuksia ei korvata.
Ensikertalaiset ja kokeneet pelaajat ovat tervetulleita mukaan. Tilaa
tarvittaessa tulkki, sillä paikalla ei
ole yleistulkkeja. Oma shakkilauta
mukaan. Lisätiedot Aarnelta. n
Viittojat kerho Kööpenhaminaan Tanskaan 19.-24.4.2018
Tampereelta lähtee oma bussi 19.4
klo 16.00 Turkuun ja Tanskaan. Lähtöpaikasta ilmoitetaan myöhemmin
20

ilmoittautuneille. Turusta lähtee yölaiva klo 20.55 Ruotsiin. Tukholmassa matka jatkuu Kööpenhaminaan,
650 kilometriä, taukoja on riittävästi.
Tampereelta Turkuun bussimatkasta peritään omavastuuosuus, hinta
selviää myöhemmin.
Hinta
700 e/hlö, 2-hengen hytissä/huoneessa. 955 e/hlö, 1-hengen hytissä/huoneessa edellyttäen vähintään 40 hengen ryhmää. Viittojilla
ja tulkeilla sama hinta. Tulkeille tiedoksi Kelaa varten; yksi illallinen
hotellissa on eritettynä 50 e. Jos
matkalle lähtee alle 30 hengen ryhmä, hinta nousee. 765 e, 2 -hengen
hytissä/huoneessa. 1020 e, 1 -hengen hytissä/huoneessa.
Ohjelmassa ei ole nyt viittojat kerhon
vuosikokousta. On vielä avoin. Ilmoitetaan seuraavassa lehdessä missä
ja milloin pidetään vuosikokous.
Ohjelma:
19.4.
klo 16.00 lähtö Tampereelta Turkuun.
klo 19.30 kokoontuminen Turun satamaan.
klo 20.55 Viking Linen Grace -laiva
lähtee.
klo 21.00 Buffet-päivällinen lisämaksusta 32 e.
20.4.
klo 5.30 aamiainen (ruotsinaika).
klo 6.30 laiva saapuu Tukholmaan.
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Oma bussi jatkaa matkaa Tanskaan.
Saapuminen Comfort Hotelli Vesterbro.
klo 18.30 illallinen hotellissa, sisältyy hintaan.
21.4.
n. klo 8.00 aamiainen hotellissa.
Päiväretki suomenkielisen oppaan
kanssa n. 5 tuntia. Retkiohjelmasta tiedotetaan kirjeessä ennen matkaa. Itse ostaa ruoka ja iltapala.
Ei ole varattua illallista hotellissa.
22.4.
n. klo 8.00 aamiainen hotellissa.
Oma vapaa-aika. Itse ostaa ruokaa
missä haluaa syödä.
Ei ole varattua illallista hotellissa.
23.4.
n. klo 8.00 hotellissa aamiainen,
aamiaisen jälkeen lähtö Tukholmaan. Lähtöajasta ja tauoista sovitaan kuljettajan kanssa.
klo 20.00 Viking Linen Amorella
lähtee Turkuun.
klo 20.00 Buffet-päivällinen lisämaksusta 31 e.
24.4.
klo 6.00 aamiainen laivalla.
klo 7.35 laiva saapuu Turkuun.
n. klo 8.00 jälkeen bussi lähtee
Tampereelle.
n. klo 10.30 saapuminen Tampereelle
Viimeinen
ilmoittautumispäivä
30.11. Ulla Kungakselle sähköpostilla ulla.kungas@gmail.com tai
tekstiviestillä 0504636740, myös
watsap käy.

Tervetuloa mukaan kevätmatkalle
Tanskaan! Toivottavat kerhon toimikuntalaiset, Ulla Kungas, Anita
Palo ja Päivi Ahtiainen. n

 Kurssit ja leirit
Arki sujumaan tulkin kanssa -kurssi
Aika ja paikka: 14.-17.11.2017. Hotelli Cumulus, Turku.
Kohderyhmänä ovat kuurosokeat
henkilöt, joille tulkin käyttö on uutta
tai joiden kommunikaatiotilanteessa on tapahtunut muutoksia. Tavoitteena on antaa tietoa ja tukea
kurssilaisia käyttämään tulkkia arjen eri tilanteissa. Osallistujat saavat myös toisiltaan tukea, vinkkejä
ja kokemuksia. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Turun Diakin viittomakielen tulkkikoulutuksen kanssa.
Tulkkiopiskelijat toimivat kurssilaisten tulkkeina. Mukaan mahtuu kahdeksan osallistujaa.
Hakemukset ma 9.10.2017 mennessä: Suomen Kuurosokeat, Ilkankatu 1, 53100 Lappeenranta.
Yhteyshenkilö: Pirjo Tyrmi, p. 040
505 4686, pirjo.tyrmi@kuurosokeat.fi. Hakulomakkeen saa oman
alueen oikeuksienvalvonnan asiantuntijalta tai yhteyshenkilöltä. n

 Helsingin viriketoiminta
Helsingin virikeohjaaja Anita Palo
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tiedottaa, että lisätietoja lokakuun
viriketoiminnan tapahtumista tulee
sähköpostitse sairasloman vuoksi. n

 Avustusten haku Suomen
Kuurosokeat ry:n rahastoista
Avustuksia myönnetään kuurosokeille. Vuoden 2017 toinen haku
päättyy 30.11.2017. Erityisen painavasta syystä avustuksia voidaan
myöntää äkilliseen tarpeeseen
myös normaalien hakuaikojen ulkopuolella. Kansainväliseen toimintaan ja urheilijoille myönnettäviin avustuksiin on jatkuva haku.
1. Virkistystoimintaan myönnettävät avustukset
Avustuksia myönnetään kuurosokeiden
elämänilon
sekä
elämänlaadun lisäämiseksi ja
parantamiseksi. Esimerkiksi vapaa-ajantoimintaan, kotimaassa
tai ulkomailla tapahtuvaa matkaa
tai hankintoja varten. Avustuksen
myöntämisessä huomioidaan sosiaaliset ja taloudelliset seikat.
2. Tolvasen yleistestamentista
myönnettävät avustukset
Avustuksia myönnettäessä otetaan
erityisesti huomioon lapset ja nuoret. Avustuksen myöntämisessä
huomioidaan sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Avustuskohteita voivat olla esim. kodinkoneet, laitteet
ja niiden korjaus, tilapäinen rahan22

tarve sairauden, työn puutteen tai
muun syyn takia.
Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä yhteiskunnan rahoituksen piiriin kuuluviin käyttötarkoituksiin,
kuten apuvälineet. Jos hakija kuitenkin pystyy osoittamaan, ettei
saa yhteiskunnalta avustusta ko.
käyttötarkoitukseen, niin avustus
voidaan myöntää.
3. Kansainväliseen toimintaan ja
tulkki/avustajakuluihin myönnettävät avustukset
Avustusta voidaan myöntää kuurosokeiden kansainvälisiin tapahtumiin
sekä konferensseihin osallistumiseen ja opiskeluun ulkomailla. Tähän
tarkoitukseen myönnetään avustusta enintään 350 euroa/henkilö/vuosi.
Avustusta voi hakea myös tulkki/
avustajakuluihin ulkomailla ja kotimaassa tilanteessa, jossa Kela tai
kunta on antanut kielteisen päätöksen. Avustusta myönnetään enintään 1000 euroa/henkilö/vuosi.
Edellytyksenä myöntämiselle on
valituksen tekeminen ja avustuksen palauttaminen, jos valitus tuottaa myönteisen päätöksen.
4. SM- ja kansainvälisiin kisoihin
osallistuvien urheilijoiden tuki
Yhdistys tukee testamenttivaroista
SM- ja kansainvälisiin kisoihin osallistuvien urheilijoiden kohtuullisia
kustannuksia. Päätös ei koske oman
yhdistyksen järjestämiä kisoja.
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Sähköiset hakemukset laitetaan
osoitteeseen:
rahastohakemukset@kuurosokeat.fi ja kirjalliset hakemukset osoitteella Suomen Kuurosokeat ry/Rahastohakemukset,
PL 40, 00030 IIRIS. Tarvittaessa
voit kysyä lisätietoja aluepäällikkö
Taru Kaajalta tai järjestöjohtaja Kai
Leinoselta. He tekevät myös avustuspäätökset.
Hakemuksesta pitää käydä ilmi
hakijan nimi, avustuksen käyttötarkoitus, perustelut, kokonaiskustannukset, anottava rahamäärä sekä
päiväys ja allekirjoitus (ei tarvita
sähköpostihakemuksessa).
Henkilö, joka hakee avustusta ensimmäistä kertaa, on avustuksia
myönnettäessä etusijalla. Pääsääntöisesti rahastoavustuksia ei
myönnetä samalle henkilölle peräkkäisinä vuosina.
Avustuspäätöksiin liitetään ohjeet
myönnetyn avustuksen maksamisesta. Jos anoja ei jostain syystä voi
käyttää avustusta päätöksessä kerrottuna aikana tai ei jostain syystä
enää tarvitse myönnettyä avustusta, niin avustuspäätös raukeaa. n

w Järjestötyöntekijä Tuuli Kulonen,
aloitti 4.9. Iiriksessä määräaikaisena vuoden loppuun saakka. n

 Myytävää
Avoimet ovet Suomen Kuurosokeat ry:n
keskustoimistolla
Toimistotavaraa on myytävänä yhdistyksen keskustoimistolla 3.10.
klo 9-15. Tule tekemään isoja löytöjä sopuisaan hintaan! Myynnissä
on tyylikkäitä pöytiä, tuoleja kuin
säilytyskaappejakin. Tavaroiden
kuljetuksesta ostaja huolehtii itse.
Toimisto sijaitsee Iiris-keskuksessa. Osoite on Marjaniementie 74,
Helsinki. Lisätietoja saa järjestötyöntekijä Tuuli Kuloselta: 040 774
9207 tai tuuli.kulonen@kuurosokeat.fi. Tervetuloa! n

 Päivyri
wEDbU:n oma juhlapäivä on 22.10.
wApuvälinemessut Tampereella 9.11.11.2017. Suomen kuurosokeat
on mukana osastolla 405. n

Seuraavat ilmoitusten jättöajat

 Nimitysuutisia
w Talouspäällikkö Janika Lanne
aloitti työt 4.9. taloushallinnossa,
Toimintakeskuksessa.

Marraskuuta koskevat ilmoitukset
sekä ne tapahtumat joihin ilmoittautuminen päättyy marraskuussa:
ma 2.10. klo 12 mennessä. n
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Kuvamuistoja Tunturi-Lapista

Viriketoiminta ja aluepalvelut järjestivät Tunturi-Lapin Enontekiöllä vertaistukipäivät
7.-9.8.2017. Ohjelma alkoi vierailulla Husky-tarhassa, missä rapsuteltavina olisi ollut
199 koiraa. Sonkajärven lintutornissa käytiin bongaamassa lintuja. Tulistelupaikalla
juotiin nokipannutkahvit ja tarinointiin. Myös syksyn toimintaa suunniteltiin. Ohjaajina
toimivat Sanna Paasonen, Aatos Ahonen ja Anne Ylitalo. Kuvat: Anne Ylitalo.

w

