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Tuleva toiminnanjohtaja suuntaa luottavaisena tulevaisuuteen 4

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat
koonneet voimansa. Onneksi on joku
-kampanja tekee näkyväksi järjestö
jen työtä suurelle yleisölle ja päättä
jille. Tarkoituksena on saada suoma
laiset havahtumaan siihen, että järjes
töjä tarvitaan. SOSTE Suomen sosiaali
ja terveys ry:n organisoima kampan
ja on aktivoinut laajasti järjestökent
tää. Myös Suomen Kuurosokeat ry on
kampanjassa mukana.

Kampanjan taustalla on sote-järjestö
jen huoli tulevaisuudesta. Koronakevät
on heikentänyt niiden rahoituspohjaa.
Lisäksi rahapelitoiminnan tuottojen
tuloutuksen ennakoidaan jäävän tule
vaisuudessa nykyistä alhaisemmaksi.

Veikkauksen tuotoista jaettavat vai
tionavustukset ovat monen sote-jär
jestön keskeinen rahoituslähde. Suo
men hallituksen ensi vuoden talous
arvioesityksessä rahapelitoiminnan
tuottojen edunsaajille osoitetaan vielä
vuonna 2021 vuoden 2019 tuloutusta
soa vastaava rahoitustaso. Jatkossa
tuloutuksen alenemista ei kuitenkaan
ole mahdollista kompensoida täysi
määräisesti, ja avustusmäärärahat
todennäköisesti vähenevät selvästi.
Tämä heikentäisi sote-järjestöjen toi
mintamahdollisuuksia.

Yhteiskunnassa on resursseja rajal
lisesti. Järjestöjen onkin tärkeä ker
toa, mitä ne tekevät, miksi niiden työ
on merkittävää ja mikä vaikutus sil
lä on yhteiskunnassa. Suomessa on
SOSTEn mukaan noin 10 000 rekiste
röityä sosiaali- ja terveysalan yhdis
tystä. Niillä on 1,3 miljoonaa jäsen
tä. Järjestöt tekevät arvokasta työtä
muun muassa vammaisten, pitkäai
kaissairaiden ja mielenterveyskuntou
tujien hyvinvoinnin ja terveyden edis
tämiseksi. Haastavassa tilantees
sa olevat saavat järjestöistä tietoa,
apua ja osallistumismahdollisuuksia.
Tämä parantaa arjessa selviytymistä
ja ehkäisee syrjäytymistä. Monet hy
vinvointia tukevat palvelut Suomes
sa ovat riippuvaisia sote-järjestöistä.
Järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi
tulee pohtia yhdessä ratkaisuja.

Onneksi on joku -kampanjassa aja
tuksena on, että kaikilla voi tulla jos
kus elämässä tilanne, jolloin tarvitsee
apua. Silloin on tärkeää, että on joku,
jonka puoleen voi kääntyä. Jos haluat
kertoa tarinasi, mikä merkitys Suomen
Kuurosokeat ry:llä on ollut sinulle, ota
rohkeasti yhteyttä viestintään.
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Suomen Kuurosokeat ry:n palvelu-
johtaja Risto Hoikkasen viime vuo
det ovat olleet kiireisiä. Hänen joh
dollaan Kuurosokeiden Toiminta
keskukselle on valmistunut VTS
Ristontalo ja ainutlaatuinen ais
tipuutarha. Lisäksi hän on tuttu
näky eri verkostojen tapaamisissa.

Nyt on koittamassa uusi aika, kun hän
aloittaa järjestön toiminnanjohtajana
1.1.2021. Millaisena Hoikkanen näkee
yhdistyksen tulevat vuodet? Entä mil
lainen merkitys verkostoitumisella on
järjestöille?

Tie yhdistykseen
tietotekniikkahommjsta

Työurallaan Hoikkanen on työsken
nellyt lukuisissa eri tehtävissä. Hän on
toiminut muun muassa kuurojen nuo
risotyöntekijänä ja tulkinvälittäjänä
Turussa, mehiläistutkimushankkeen
kenttätyöntekijänä, tietotekniikkakar
toituksessa Tampereen sosiaali- ja

terveystoimen kehittämiskeskuksessa
sekä tietohallintopäällikkönä Parker
Hannifissa. Hän on valmistunut eri
tyisnuorisotyöntekijäksi ja suorittanut
diakonia- ja sosiaalityön sekä tietolii
kenneasiantuntijan tutkinnot.

Ensimmäinen työtehtävä Suomen
Kuurosokeat ry:ssä avautui 1995, kun
Hoikkanen toimi mikrotukihenkilönä.
Silloin hän sai tutustua kuurosokei
sun. Paluu yhdistykseen koitti vuon
na 2009, kun hänet valittiin Kuuroso
keiden Toimintakeskuksen johtajaksi.
Vuonna 2010 nimike vaihtui kuntou
tumis- ja asumispalvelujohtajaksi ja
tänä vuonna palvelujohtajaksi.

Haastavat vuodet edessä

Tuleva toiminnanjohtaja näkee yhdis
tyksen roolin tulevaisuudessa ehkä
tärkeämpänä kuin koskaan.

— Kuurosokeat ovat pieni ryhmä, ja
tarpeet ovat moninaiset. Yhteiskun
nan palvelujärjestelmissä on hankala
asioida, ja digitalisaation myötä päi
vittäinen selviäminen monimutkais
tuu. Uhkakuvana on lisääntyvä syrjäy
tyminen ja yksinäisyys.

Hoikkasen mukaan koko järjestön pi
tää katsoa, mitkä ovat seuraavat suun
taviivat tulevina vuosina. Eräs hyvä ta
voite on mielekäs arki ja osallisuus.
Hän nostaa esille myös ammattimai
sen henkilökunnan ja osaavien luot
tamushenkilöiden merkityksen, jonka
vuoksi koulutuksista ja perehdytyk
sestä tulee huolehtia jatkossakin.

Koronapandemia huolestuttaa Hoik
kasta. Hän kuitenkin valaa uskoa tule
vaan ja kehottaa puhaltamaan yhteen
hiileen.

— Pitkittyneet poikkeusolosuhteet vai
kuttavat kaikkien hyvinvointiin ja jopa

mielenterveyteen. Toistemme tukemi
nen, ja yhdessä tekeminen auttavat
eteenpäin.

Verkostoitumisesta voimaa

Verkostoitumista ja yhteistyötä ei pidä
Hoikkasen mielestä unohtaa myös
kään järjestömaailmassa. Hän vertaa
verkostoja entisaikojen naapuruus
suhteisiin, jossa apua tarvitsevaa au
tettiin, koska itsekin saattoi joskus
myöhemmin tarvita apua.

— Olen aina pitänyt kunnollisista ja
molemminpuolisista verkostosuh
teista. Verkostoituminen on sitä, että

ui va toi inna joh aj R~sto
Hoikkanen suu
t levais uteen

Teksti: Jaakko Evonen
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Risto Hoikkanen pitää järjestöjen yhteistyötä tärkeänä. Kuva: Jaakko Evonen.
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ollaan vuoroin talkoissa ja jaetaan yh
teistä kuormaa sekä syntynyttä yh
teistä hyvää.

Kuurosokeustietoisuutta, ja siten nä
kyvyyttä, tulisi Hoikkasen mukaan li
sätä entisestään. Jatkossa tarvitaan-
km lisää henkilötarinoita ja kokemuk
sia. Hoikkanen kokee, että näkyvyys
tuo mukanaan omia etujaan.

— Esimerkiksi hyväntekeväisyyslahjoi
tusten saaminen edellyttää meiltä sel
keitä tarpeita ja myös valmiutta olla
antava osapuoli.

Mehiläishoitoa ja retkiä maailmalle

Työn vastapainoksi Hoikkanen suun
taa mielellään maalle. Hän on koko

ikänsä touhunnut maatilalla ja ehtinyt
tutustua eri aktiviteetteihin.

— Nuoruudessa kokeilin raparperin taI
vikasvatusta, kalankasvatusta, vaI
kosipulinviljelyä ja monenlaista muu
takin kiinnostavaa. Minkään kokeilun
taustalla ei ollut niinkään taloudelliset
motiivit, vaan suuri kiinnostus oppia
perin pohjin asioita.

Aikuisiällä kiinnostus heräsi mehi
läishoitoon. Tämä on periytynyt jo hä
nen isovanhemmiltaan ja isältään.
Hoikkanen päätti lopulta ottaa veljen
sä kanssa suvun mehiläishoidon kä
siinsä. Harrastus kuitenkin vakavoi
tui, ja hän päätti tutustua mehiläisro
tu- ja linjajalostuksen saloihin. Pian

mehiläispesiä oli yli 50. Hän on myös
toiminut eri koulutustehtävissä.

— Harrastuksen ohessa on tullut kou
lutettua kymmeniä uusia suomalaisia
mehiläishoitajia ja toivottavasti vietyä
aimo annos suomalaista mehiläishoi
toa eteenpäin.

Kiinnostuksen kohteet eivät kuiten
kaan pääty tähän. Hoikkanen viihtyy
lisäksi peuran metsästyksessä ja läm
mittää mielellään savusaunaa, jossa

aO

ii

Suomen hallitus on käsitellyt budjet
tiriihessä vuoden 2021 valtion talous
arviota. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaa
lista hyvinvointia edistävään toimin
taan suunnattujen STEA-avustusten
määräraha nousee noin 362 miljoo
naan euroon.

Veikkauksen rahapelitoiminnan vuo
den 2021 tuotto-odotusten ja hallituk
sen budjettiesityksen erotus kompen
soidaan sosiaali- ja terveysjärjestöil
le osin arpajaisveroa alentamalla (34
miljoonaa euroa) ja osin ns. jakamat
tomien RAY-tuottojen kokonaisuu
desta, joka syntyi rahapeliyhtiöiden

on vieraillut kuurosokeita Kuurosokei
den Toimintakeskukselta. Intoa riittää
tutustua kaukaisimpiinkin kohteisiin
koko perheen voimin.

— Matkoilla olemme hankkiutuneet
aina paikallisten arkiolosuhteisiin, ku
ten tiluksille ja tutustuneet hevostiloi
hin, tietysti mehiläishoitajiin ja viiniti
lojen viininvalmistukseen ja niin edel
leen. .

yhdistyessä vuonna 2017 (115 miljoo
naa euroa). Jakamatonta tuottoa hyö
dyntämällä mahdollistetaan sosiaa
li- ja terveysjärjestöjen tuloksellisen
toiminnan jatkuminen ilman merkittä
viä avustustason leikkauksia vuonna
2021.

Uuden talousarvion myötä myös uu
sien STEA-avustuksilla rahoitettuja
hankkeiden tai toimintojen avustus
haku vuodelle 2021 voidaan avata ke
väällä. STEA tiedottaa ylimääräisestä
avustushausta tarkemmin myöhem
min syksyllä.

Lähde: STEA
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Kouluttamassa uusia osaajia mehiläishoitoon. Kuva: Johannes Pirhonen.
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Teksti: Heidi Häyrynen
Kuvat: Katja ja Mikko Viirret

Koronaepidemian aikana monet op
pilaat ovat joutuneet opiskelemaan
kotona etäkoulussa. Yksi heistä on
14-vuotias Lauri Viirret. Vaikka tie
totekniikassa ja etäyhteyksissä riitti
aluksi opeteltavaa, koulu sujui kevääl
lä varsin hyvin.

— Opin yhtä paljon kuin normaalistikin
ja sen lisäksi tietokoneen käyttö tuli
tutummaksi, Lauri toteaa. Esimerkik
si kymmensormijärjestelmän käyttö
kehittyi ja etätyöskentely ja -palaverit
tulivat tutuiksi.

Yhteistyötä kodin ja koulun välillä

Lauri aloitti tänä syksynä 8. luokan Ou
lun normaalikoulussa. Hän käy koulua
tietyin erityisjärjestelyin, sillä hän on

syntymästään kuurosokea ja hänen
kuulo- ja näkövammansa on luokiteltu
vakava-asteiseksi.

— Olen käytännössä kuuro ilman kuu
lolaitteita. Kuulolaitteilla kuulen pu
hetta hyvissä kuunteluolosuhteissa.
Kun ei ole kojeita, niin silloin pitää viit
toa viittomakielellä tai käyttää kos
ketusviestejä tai taktiiliviittomia. Mitä
isompaa teksti on, sitä kauempaa voin
lukea, mutta esimerkiksi normaaliko
koista kirjan tekstiä luen noin 5—10
senttimetrin etäisyydeltä. En näe hy
vin lähelle enkä kauas, hän kertoo.

—

-

Lauri opiskelee kuulon ja näön apuvä
lineiden avulla. Luokassa työskentelee
myös koulunkäynninohjaaja, joka on
kuurosokeustulkki.

— Minulla on käytössä valkoinen kep
pi, kaksi FM-laitetta (ryhmäkuunte
lulaite) ja lukutelevisio. Käytän myös
kännykän kameraa näön apuvälineenä
ja olen saanut muun muassa kemian
molekyylimallin kotiin helpottamaan
molekyylirakenteen ymmärtämistä.

Vanhemmat, Katja ja Mikko Viir
ret, kertovat, että koulussa on otettu

0
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Lauri on tuonut ko
tiin näppaimistön ja
tietokoneen. Näyt
tö on myös koulu!
ta. Tietokone oheis
tarvikkeineen on Ke
laita. Kiikarilasit ovat
lamassa Oulun yli
opistollisesta sairaa
lasta. Kelalta saatu
ruudunsuurennusoh
jelma on myös käy
tössä. Näillä yhdessä
Lauri saa hyvän työs
kentelyergonomian.
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Biologian tunti: Kemian opettajalta on lamassa molekyylimallisetti. Lauri opet
telee tässä biologian kappaleeseen liittyvää glukoosimolekyylin rakennetta.
Tietokone on Kelan apuväline, joka oli kotona etäkoulun ajan.
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Laurin kuulonäkövamma hyvin huo
mioon. Hänellä on esimerkiksi oma
kotiluokka, jolloin apuvälineiden kans
sa ei tarvitse liikkua niin paljon. Opet
tajat ovat myös saaneet tietoa Laurin
vammoista sairaalan näön ja kuulon
kuntoutusohjaajilta ja Suomen Kuu
rosokeat ry:ltä.

Lukujärjestys toi selkeän rakenteen
paivun

Etäjakson aikana opetus eteni täsmäl
lisen lukujärjestyksen mukaan. Tämä
toi päiviin saman selkeän rakenteen
kuin lähiopetuksessa. Opettaja oli etä
nä videoyhteydessä oppilaisiin oppi-
tunnin aikana. Ruoka-aika oli joka päi
vä tasan 10.55—11.25. Perheelle tästä
tuli tärkeä yhteinen hetki.

— Söimme ja joimme kahvit päivittäin
koko porukalla yhtä aikaa - Lauri, oh
jaaja ja me vanhemmat. Se oli meistä
oikein mukavaa. Lukioikäiset isoveljet
kävivät myös etäkoulua, mutta hieman
eri aikataulussa, vanhemmat kertovat.

Koulussa apuvälineinä olleet tietoko
ne ja lukutelevisio saatiin kotiin etä-
jakson ajaksi. Myös koulunkäynni
nohjaaja tuli kotiin.

Ohjaaja oli etäjakson onnistumisen
kannalta tärkeä. Hänen avullaan Lauri
pystyi osallistumaan täysipainoises
ti kaikille oppitunneille, kuten liikun
ta- ja musiikkitunneille. Ohjaaja huo
lehti myös oikean etäyhteysohjelman
toimimisesta sekä siitä, että kuulemi
sen ja näkemisen esteettömyys toteu
tu ivat.

Myös vanhemmat tukivat Lauria kou
lunkäynnissä muun muassa koti-
tehtävien tekemisen tietoteknisissä
haasteissa.

— Etäopetusjakso oli yleisesti haasta
va ja avartava kokemus. Kodin ja kou
lun välinen yhteistyö oli saumatonta
molempiin suuntiin, ja olemme kiitol
lisia ja tyytyväisiä koulun toimintaan.

Syksyn tullen Oulun normaalikoulus
sa on aloitettu jälleen lähiopetus. Lau
ri on palannut kouluun hyvillä mielin..

— Kiva nähdä kavereita ja opettajia.
Vähän jännitti myös, kun olen tukiop
pilas aloittaville 7. luokkalaisille.

Teknisen työn oppitunti: Tehtävänä on
tutustua kotoa löytyviin työkaluihin
ja niiden käyttöön. Mahdollisuuksien
mukaan oli toivottavaa auttaa van
hempaa esimerkiksi korjaustöissä.

Vuosi 2020 on peruttu! Teksti on pai
nettu jääkaappimagneettiin, jota myy
tiin pessimistisimmäksi kunnaksi ni
metyssä Puolangassa. Ja siltä kyllä
tuntui varsinkin alkukeväästä. Sitten
piti ruveta joustavaksi.

Kuulonäkövammaisten nuorten ta
pahtumaan oli vertaisohjaaja, kilpai
lutettu paikka ja alkuinfo lähetetty
kohderyhmälle sosiaalisen median ja
sähköpostin kautta. llmoittautunei
ta ei kuitenkaan ollut tarpeeksi. Kaikki
siirtyi keväältä syksyyn, ja eri järjestö
jen tapahtumia oli joka viikolle jotakin.
Päätin siirtää ajankohtaa myöhem
mäksi ja leiripaikkamme kalenterista
löytyi sopiva vapaa pätkä. Ilmoittautu
neita tuli samaan aikaan, kun koronan
toinen aalto otti vauhtia.

Sitten alkoi tulla peruutuksia. Yksi il
moittautunut sai positiivisen tuloksen
koronatestissä, toiselle tuli koronan
vuoksi yllättäviä järjestelyitä lukukau
den aloittamiseen ja edellisenä päivä
nä tapahtuman toinen vetäjä oli esty
nyt tulemasta. Oli koko ajan pidettävä
kiinni yleisestä ohjeesta: osallistua ei

on istuik’ro a

voi lainkaan, jos on oireita. Jatkuvas
ti oli epävarmuutta. Sairastuuko vielä
joku? Mikä on hyvä minimiosallistu
jamäärä? Mitä jos minä saan oireita?
Tarvitaan pelisäännöt siihen, jos joku
sairastuu leirin aikana.

Tapahtumapäivänä sain vielä sovit
tua yhdelle nuorelle erikseen kuljetuk
sen, koska hän saapuisi vasta perjan
taina. WhatsApp-viestejä sinkoili tuh
katiheään. Neljän päivän leirin pelit ja
askartelutarvikkeet sekä työkalut sain
mahtumaan Taru Kaajan autoon, ja
hän lähti ajamaan minua ensin Tam
pereen asemalle.

Porukka saapui eri puolilta Suomea
suunnilleen samoihin aikoihin lop
pukesän aurinkoisena torstaina. Olin
heitä vastassa käsidesipullon kans
sa. Jokainen sai kertakäyttöisen kas
vomaskin noin puolen tunnin yhteis
kuljetusta varten. Leirille pääsi lopulta
seitsemän osallistujaa, ja osaksi aikaa
sain toisen ohjaajan Pohjantähti-tilan
omistaja Minna Tihisestä. Tulkit olivat
jälleen korvaamaton osa upean ryh
män toimintaa.

Koivupuisto on Tampereen seudun
Näkövammaiset ry:n omistama leiri-
keskus Ylöjärvellä. Minnan tilalle on

oe p

Teksti ja kuvat: Milla Lindh
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sieltä matkaa kuutisen kilometriä, ja
jälleen puhdistettiin käsiä ja puettiin
maskeja ennen bussiin nousua.

Islanninhevosten kanssa vietettiin
koko päivä. Lisäksi tutustuttiin kanoi
hin ja koiriin sekä kissoihin ja tehtiin
tehtäviä tietosuunnistuksessa. Lo
puksi vedettiin köyttä ja saatiin vii
meistään siinä hiki pintaan. Majapai
kassa lämmitettiin puusauna, uitiin ja
paistettiin lettuja ja makkaraa grilliko
dassa. Sisällä pelattiin lautapelejä ja
keskusteltiin myöhään iltaan.

Leiripalautteissa mainittiin, että po
rukka oli paljon enemmän yhdessä.
Kahtena edellisenä vuonna tapahtu
ma oli hotellissa, ja ihmiset hajaan
tuivat enemmän. Lisäksi Koivupuisto

tarjosi loistavat tilat monipuolisel
le yhdessäololle: sauna ja iso laitu
ri olivat koko ajan käytössä. Teimme
toisesta päärakennuksen huoneesta
verstaan, missä hiottiin, naulattiin, lii
mattiin ja veistettiin toteemeja. Toisel
la puolella pelattiin shakkia, dominoa,
neljän suoraa, ja sinne sai tarvittaessa
myös induktiosilmukan.

Aki Pirkola kertoi Norjan draamalei
ristä, jossa hän oli ollut aiemmin. Idea
kuurosokeiden omasta draamaryh
mästä lähti kytemään, ja ehkä saam
me pienen näytelmän johonkin juhla-
vuoden tapahtumaan.

Luontoretkellä osa porukasta lähti vä
hän kauemmas ja löysi Antaverkan
leirikeskuksen. Siinäpä toinen hieno

Lisäksi järjestettiin
maatila-aiheinen
tietosuunnistus.

paikka, jopa kanootteja ja vähän isom
pi sauna! Korona unohtui taka-alalle.
Olimme samalla porukalla kuin her
ran kukkarossa. Vaikka käsiä pestiin
ja desinfioitiin, oli kuitenkin mukava ja
turvallinen olo, ja paikan emäntä Suvi
Mittilä teki hyvät ateriat.

Olen pitkään ohjannut erilaisia kuu
lonäkövammaisten ryhmiä taidetöissä
ja kädentaidoissa. Joskus on ihmisiä,
jotka sanovat, ettei osaa sitä tai tätä
tai ei kiinnosta. Tässä ryhmässä oli

heti alusta asti selvää, että pitää ko
keilla! Pöllien viilaaminen ja hiominen,
nahan käsittely, leikkaaminen ja ki
vien ja muiden luontopolulta löytynei
den ihmeiden naulaaminen pölkkyihin
vaati tarkkaa ja huolellista työtä. Ver
taisryhmässä oppiminen ja tekemi
nen on keskustelevaa. Tutkitaan, mitä
muut ovat tehneet, ja yllätytään posi
tiivisesti kaikkien taidoista. Sellaises
sa voimaantuu jo kuulonäkövammai
nen vetäjäkin!

1
Porukalla toteemit valmistuvat hetkessä.

Leirillä oli mah
dollisuus tutustua
islanninhevosten
maailmaan. Hevo
sia sai hoitaa sekä
kokeilla ratsastus
ta.
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Suomen Kuurosokeat ry:n sääntö
määräinen kevätkokous järjestettiin
26.9. Kuurosokeiden Toimintakeskuk
sella, Tampereella. Alun perin kokous
oli tarkoitus pitää keväällä, mutta ko
ronatilanteen vuoksi se siirrettiin syk
sylle.

Kokouksen avaamisen jälkeen jaettiin
huomionosoitukset. Näkövammais
ten liiton hopeisen ansiomerkin sai
vat Tuija Helleharju, Markku Hele ius
ja Seppo Tero. Pronssisen ansiomer
km saivat Paula Laht ja San Pirinen.
Vuoden kulttuurihenkilö 2020 on Russ
Palmer. Ulla Kungas kutsuttiin yhdis
tyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Kokouksen avasi hallituksen puheen
johtaja Tuula Hartikainen. Kokoukses
sa oli nimenhuudossa läsnä 29 ääni
valtaista jäsentä ja kolme jäsentä vaI
takirjalla sekä kolme omaisjäsentä,
joilla ei ole äänioikeutta. Kokous to
dettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Sanna Paasonen. Lisäksi valittiin sih
teeri ja ääntenlaskijat sekä pöytäkir
jantarkastajat.

Hallituksen vuosikertomus 2019 hy
väksyttiin muutoksitta. Tilinpäätös
vahvistettiin sekä tili- ja vastuuvapaus
myönnettiin asianomaisille.

Uusi organisaatiorakenne

Uusi organisaatiorakenne merkittiin
tiedoksi. Organisaatiossa ylimpänä on
vuosikokous ja hallitus, joiden alla on
toiminnanjohtaja.

Yhdistyksessä on vuodesta 2021 läh
tien toiminnanjohtaja, joka vastaa
koko yhdistyksen operatiivisesta toi
minnasta. Hänen vastuualueenaan on
järjestötoiminta sekä kuntoutumis- ja
asumispalvelut. Palvelujohtaja Ris
to Hoikkanen aloittaa viiden vuoden
määräaikaisena toiminnanjohtajana
1.1.2021.

Koko yhdistyksen johtoryhmän alla
on rinnakkain järjestötoiminta ja kun
toutumis- ja asumispalvelut. Järjes
tötoimintaa ovat jäsen- ja järjestö
palvelut, aluepalvelut, voimavaroja
vahvistava toiminta ja sopeutumis
valmennus, kommunikaatiopalvelut ja
ICT-palvelut. Kuntoutumis- ja asumis
palveluita ovat asumisen- ja kuntou
tumispalvelut sekä täysihoito. Alim
maisena organisaatiorakenteessa on
tukitoiminnot, joihin kuuluu talous- ja

henkilöstöhallinto, viestintä ja sisäi
nen ICT-tuki.

Turvallisuus huomioitiin

Kokous järjestettiin poikkeusoloissa,
ja se näkyi käytännön järjestelyissä.
Osallistujille annettiin maskeja ja kä
sidesiä löytyi useista paikoista. Jär
jestäjät muistuttivat turvaväleistä ja
käsihygieniasta. Lähes kaikilla oli käy
tössä maski tai visiiri, mikä osaltaan
mahdollisti turvallisen osallistumisen.

Kokouksessa jaet
tiin huomionosoi
uksia. Kuvassa

vasemmalla Tuija
Helleharju ja vie
ressä oikealla Pau
la Laht.

Suomen Kuurosokeat ry tiedottaa jat
kossa myös Twitterissä ja lnstagra
missa. Tavoitteena on tehdä järjes
tön toimintaa entistä näkyvämmäksi
ja lisätä kuurosokeustietoisuutta sekä
tuoda esille kuurosokeiden osaamista.

Valtakirjamenettely oli ensimmäistä
kertaa käytössä tässä kevätkokouk
sessa.

Jäsenillä oli myös ensimmäistä kertaa
mahdollisuus seurata kokousta etänä
Microsoft Teamsin välityksellä. Enim
millään kokousta seurasi etänä 16 jä
sentä. Kokoustilasta välitettiin ääntä
ja kuvaa.

Lisäksi Tampereen ja Helsingin Toi
mintapäivät ovat ottaneet käyttöön
omat Facebook-sivunsa. O

äk. • k .00

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen
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Koonti: Jaakko Evonen
Kuvat: Heli Turjan kuva-arkisto

Näkövammaisten keilailun SM-kisat
käytiin Tapiolassa, Espoossa 5. syys
kuuta. Kuurosokeat Keilailijat (KSK)
-kerhon edustajat saavuttivat hienosti
henkilökohtaisessa kilpailussa kolme
mitalia ja parikilpailussa yhden mita
lin.

Naisten luokan finaalikamppailu käy
tiin San lsakssonin (KSK) ja Tuija

Näsilän (Helsingin ja Uudenmaan Nä
kövammaiset HUN) välillä. Kisas
sa käytiin kaksi sarjaa. lsaksson ylsi
hopealle pistein 210. Kultaa vei Nä
silä tuloksella 295 pistettä. Pronssil
le sijoittui Riitta Karja Keski-Suomen
Näkövammaisista. Hän sai välieräs
tä 237 pistettä. Kerstin Maksimainen
(KSK) oli alkukilpailun neljäs.

Miesten B2-luokan välierässä käy
tiin jännittävä taistelu Esa Martikai
sen (HUN) ja Esko Jäntin (KSK) välillä.
Heidän pisteensä olivat kahden sarjan

-—

1

3f7a

jälkeen tasan. Lopulta Martikainen
selvisi jatkoruutujen jälkeen finaaliin
neljän pisteen erolla. Jäntti sijoittui
siis kolmanneksi pistein 377. Finaa
lissa vastakkain olivat Martikainen ja
Martti Avila (KSK). Martikainen vei lo
pulta kultaa tuloksella 290 pistettä ja
Avila hopeaa 230 pisteellään.

Parikilpailussa huomioitiin kunkin kil
pailijan kuuden sarjan alkukilpailun
tulos. Naisilla tuloksiin laskettiin mu
kaan tasoituspisteet. B2-B4 -luokan
parikilpailussa pari Avila-Jäntti oli

.urahojah

Eri organisaatioilta voi hakea harras
tuksiin tai opiskeluun apurahoja.

Minela Säätiö myöntää avustuksia
nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuk
sun sekä luovuutta, osaamista ja osal
lisuutta tukevaan toimintaa. Avustuk
set on suunnattu kerhoille, yhdistyk
sille ja seuroille. Hakea voivat myös
nuoret, jotka ovat haastavassa talou
dellisessa tilanteessa. Haku on 1.10.—
31.10. Hakuohjeet: www.minela.fi

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu toi
mintarajoitteisille ihmisille aktiivi
seen elämään ja tasa-arvoon. Apu
rahoja voivat hakea yksityishenki
löt ja yhteisöt. Tukea voi saada muun
muassa koulutukseen, opiskeluun,

kolmas pistein 1639. Kultaa vei pari
Jere Pienkellomäki (HUN) — Martikai
nen tuloksella 1916. Hopeaa sai pari
Veli Jääskeläinen (Tampereen Seudun
Näkövammaiset TSN) ja Veikko Ranta
(TSN) pistein 1711. Pari San lsaksson
— Kerstin Maksimainen (KSK) sijoittui
seitsemänneksi. Heidän pistesaaliinsa
oli 1474.

Miesten B3-B4 -luokan alkukilpailus
sa Lauri Mäkinen (KSK) sijoittui vii
meiseksi eli 10. sijalle. Hän sai kuu
desta sarjasta 207 pistettä.

uk ii ..in ii 1

ammatillista kuntoutumiseen, työelä
mään sijoittumiseen tai harrastustoi
mintaan. Henkilökohtaisia apurahoja
voi hakea ympäri vuoden. Hakuohjeet:
www.tukilinja.fi/apurahat/

Vamlas jakaa apurahoja vammaisille
tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuo
rille, jotka ovat alle 30 vuotta. Apura
haa voi saada esimerkiksi harrastuk
sun, opiskeluun, työnsaantiin ja näi
hin liittyviin apuvälineisiin. Apurahoja
myönnetään ensisijaisesti yksittäisille
henkilöille. Seuraava haku on 2.11. Ha
kuohjeet: https://vamlas.fi/hae-apu
rahaa!

Lähteet: Vamias, Minela Säätiö, Tuki-
linja

1 n tO lu

1

Keilamenestys on vaatinut aktiivista harjoittelua muun muassa keilaleireillä.

16 Tuntosarvi 1012020 Tuntosarvi 10/2020 17



Ilmoitukset

Kuurosokeiden Toimintakeskus jär
jesti Eräjärvelle retken elokuussa. Ret
keläiset tutustuivat Suomen Kuuroso
keat ry:lle viime vuonna lahjoitettuun
kiinteistöön ja rantatonttiin.

Orivedellä sijaitseva Eräjärvi on luon
nonkaunis paikka. Etäisyyttä Tampe
reelta on reilut 60 kilometriä. Päivä oli
aurinkoinen ja lämmin.

Perillä vierailijat otti vastaan palvelu-
johtaja Risto Hoikkanen. Hän kertoi
paikasta ja päivän ohjelmasta. Osal
listujilla oli mahdollisuus uida, sau
noa ja nauttia evästarjoilusta. Tarjolla
oli makkaraa, mehua, kahvia ja pientä
syötävää.

Retkellä oli mukana sekä ensikertalai
sia että jo aiemmin paikkaan tutustu
neita. Tontti rakennuksineen kiinnos
ti. Päivän lomassa oli myös mukava
vaihtaa kuu lumisia muiden kanssa. .

Samuli Ku
janpää (va
semmalla)
ja Ari Kääpä
keskustele
massa tak
tiilisti viit—
toen.

ro

Tampere

Kerho kokoontuu ti 27.10. klo 13—16.
Vieraina Taysin näkökeskuksen kun
toutusohjaaja Satu Andersson ja Tay
sin kuulokeskuksen kuntoutusohjaaja
Katja Kokko. Paikka varmistumatta.

Tampereen kerhon pikkujoulu on
10.11. klo 13—17. Paikka: Kuurosokei
den Toimintakeskuksen päärakennus,
Insinöörinkatu 10, Tampere. Jouluruo
kailua varten ilmoittaudu 2.10. men
nessä Maijalle: tekstiviestit tai What
sApp: 044 210 7877 tai maija.kaner
va~gmail.com. Ruokailun hinta 10 e.

Satakunnan kuurosokeiden
kerho

Kerhopäivä 14.10. klo 12—
15. Aineena vuoden 2021 ker
hotoiminta ym. muut asiat.
Paikka: Yhteisötalo Otava, Otavankatu
5 B, Pori. Huomioikaa, että paikka on
muuttunut. Kerhohuoneen nimi on Ke
säloma, ja se on alakerrassa.

Ottakaa kasvomaskeja kaksi kappa
letta mukaan. Lisätietoa Sainilta: 0400
532 413 tai saini.lepisto~gmaiI.com

Keski-Suomen
Kuulonäkövammaisten kerho

Keski-Suomen Kuulonäkövammaisten
kerho kokoontuu ma 26.10. klo 15—
17.30. Paikka: Scandic Jyväskylä Sta
tion, Vapaudenkatu 73, Jyväskylä.

Mukana yhdistyksen tuleva toimin
nanjohtaja Risto Hoikkanen, joka kes
kustelee kanssamme yhdistyksen ti
lasta nyt ja tulevaisuuden näkymistä.

Paikalla myös aluepalvelupäällikkö
Taru Kaaja. Teemana on kerhon tule
vai suus.

Esko lopettaa kerhon vetämisen tähän
tilaisuuteen.

Tilassa induktiosilmukka. Ei yleistulk
kausta. Kahvi/teetarjoilu kerholaisille
ilmainen ja tulkeille hintaan 3,7 e.

limoittautumiset kahvitarjoilun ja tila-
ratkaisun vuoksi pe 9.10. mennessä:
esko.jantti~pp2.inet.fi tai 0400 646
436 (myös WhatsApp).

Kerro myös tulkkien/avustajien määrä,
jos mahdollista.

O OO

4 4

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen
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ICT-koulutus marraskuussa

Järjestämme 9.—13.11. (viikko 46)
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Ilmoitukset Ilmoitukset

ICT-koulutusta lähiopetuksena
mintakeskuksella Tampereella.

Toi-

Aiheena on Googlen palvelut. Viikko on
suunnattu viittomakielisille henkilöil
le. Oppilailla on oltava koulutuksessa
omat tulkit. Tutustumme Googlen pal
veluihin Internetissä. Näitä ovat muun
muassa Googien haut, Gmail ja Drive.

ICT-koulutus korvaa oppilaille matkat
yleisillä kulkuneuvoilla kotoa Toimin
takeskukselle ja takaisin. Opetus, ma
joitus ja ruokailut ovat oppilaille mak
suttomia.

Ilmoittaudu mukaan 14.10. mennessä
osoitteeseen: ict-koulutus@kuuroso
keat.fi

EDbU: ebnaari

Euroopan Kuurosokeiden Liit
to (EDbU) ja Kroatian Kuuroso
keiden Yhdistys (Dodir) järjestä
vät 4. konferenssin “DeSlGNed Eu
rope for Deafblind Womenh 22.10.
Koronaepidemian takia tapahtuma
järjestetään verkossa webinaarina.

Tapahtuma on englanniksi ja se on
kaikille avoin. Webinaarin kesto on
noin 100 minuuttia. Puhujissa muun
muassa Suomesta Sanna Paasonen,
EDbU:n kuurosokeiden naistenryhmän
puheenjohtaja. Koko ohjelma löytyy
Liiton verkkosivuilta.

Linkki webinaariin löytyy EDbU:n Face
book-sivulta ja Liiton virallisilta verk
kosivuilta.

Tiedustelut tapahtumasta englanniksi
sähköpostilla: conference@dodir.hr

eis :ifl
T.i intapäi ä
Lokakuussa ei ole terveysnurkkaa.
Järjestämme sen loppuvuonna vain
marraskuussa. Ensi kevään tilannetta
katsotaan uudestaan myöhemmin.

Aluepäällikkö vierailee

Ti 6.10. klo 13—16 liris, Helsingin alue-
toimisto, 4. kerros. Marjaniementie 74,
Helsinki. Aluepäällikkö Taru Kaaja tu
lee kertomaan omasta työstään, Toi
mintapäivistä sekä muista ajankoh
taisista asioista. Kahvitarjoilu (1 e).
Paikalla kaksi yleistulkkia. Tilassa in
d u kti o.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään to
1.10.

Kommunikaatiopiiri: Pimeässä
näkyväksi

Ke 7.10. klo 13—16 liris, Helsingin alue-
toimisto, 4. kerros.

Tule jakamaan ajatuksia siitä, mitä

kaikkea syksy tuo tullessaan. Kes
kustelun lomassa voi vaihtaa vinkke
jä ja esitellä sitä, minkälaisia ratkai
suja itse on kehittänyt syksyn hämär
tyviin hetkiin. Mahdollisuus osallistua
Teams-etäyhteydel lä. Sähköpostit
se voi lähettää aiheesta omia aja
tuksia, tarinoita ja kuvia Sanna
Nuutiselle. Mahdollinen vieraili-
ja osallistuu keskusteluun mukaan.

Ota mukaan tarvittaessa avustaja
ja/tai tulkit. Tilassa induktio ja kaksi
yleistulkkia. Kahvitarjoilu (1 e).

Ilmoittautumiset ma 5.10. mennes
sä sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi ja
044 738 0191 sekä ohjaaja Anita Pa
lolle.

Pannu kuumana

To 8.10. kello 10—12 liris. Helsingin
aluetoimisto.

Ohjelmassa muun muassa keskus
telua, ja kahvittelua. Mukana ohjaa
ja Anita Palo, palveluasiantuntija Heli
Lappalainen ja ICT-asiantuntija Kim
mo Rouvinen. Kimmon kanssa voi
käydä läpi matkapuhelin- ja tietoko
neasioita. Ota tarvittaessa oma lait
teesi mukaan. Kahvitarjoilu (1 e). Ei
yleistulkkausta. Tilaa tarvittaessa
oma tulkki.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ma

5.10. jotta tiedämme ilmoittaa mah
dollisesta muutoksesta. Tilaisuuden
jälkeen voi jatkaa ulkoilupäiville Palo
heinään.

Ulkoilu ä~vä
HeIs gissä

a o e~nässä

To 8.10. klo 13.30—16.30. Kokoontu
minen Paloheinän ulkoilumajalla. Pa
kilantie 1 24, Helsinki.

Ohjelmassa esimerkiksi alkulämmit
telyä, kuntoilua kuntoradoilla sekä ha
lutessa kapuamista Paloheinän por
tailla. Mölkyn peluuta, voimailua uI
kokuntosalilla. Voit ottaa omat eväät
tai asioida kahviossa. Vetäjänä Jaa
na Marttila. Ohjaaja Anita Palo paikal
la. Ei yleistulkkausta. Tilaa oma tulkki
tai opas.

llmoittaudu Anitalle viimeistään ma
5.10.

Hervann n virk~styske ho
vierailee

Ke 14.10. klo 14—16 liris, Helsingin
aluetoimisto. Ohjaaja esittelee vie
raille aluetoimiston tiloja. Kuulumis
ten vaihtoa. Kahvi/teetarjoilu pienine
herkkuineen. Ei yleistulkkausta. Tilaa
tarvittaessa oma tulkki.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään
8.10. Kerro myös erikoisruokavaliot.

to

20 Tuntosarvi 10/2020 Tuntosarvi 10/2020 21



Ilmoitukset Ilmoitukset

Taidenäyttely: Patricia
Piccinini

Ke 21.10. klo 12—16 Helsingin Taide
halli. Nervanderinkatu 3, Helsinki. Si
säänpääsy: 14/8 euroa. Museokortilla
ilmaiseksi. Näyttelyn jälkeen voimme
mennä Taidehallin kahvilaan tai muu
hun lähellä olevaan kahvilaan. Ei yleis
tulkkausta. Tilaa tarvittaessa oma
tulkki tai opas.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ke
14.10.

Kun opiiri

To 22.10. ja 29.10. klo 13—16 liris, 2.
kerros. Ohjaajana Jaana Marttila.
Kuntoharjoittelua, vesijumppaa, uin
tia ja saunomista. Kaksi yleistulkkia.
Oma pyyhe mukaan.

Mielen hyvin ointipäivä

Ke 28.10. klo 9—16 liris, Helsingin alue-
toimisto.

Ohjelmassa luentoja. Omakustantei
nen lounas ravintola Antellissa. Vetä
jinä Kuurojen Palvelusäätiö sr:n Pas
si-ohjelman työntekijät Johanna La
junen ja Maria Kursi. Mukana ohjaaja
Anita Palo ja palveluasiantuntija Heli
Lappalainen. Kaksi yleistulkkia. In
duktio. Toimintapäivät tarjoaa aamu-
ja iltapäiväkahvit.

Ilmoittaudu Anitalle tai Helille viimeis
tään ke 21.10. heli.lappalainen@kuu
rosokeat tai 040 553 9069. Kerro myös
erikoisruokavaliot.

Kauneuspäivä ja Orifiamen
esittely

La 7.11. klo 10—20 liris, Helsingin alue
toimisto. Jalkahoitoa, hierontaa, tukan
leikkausta yms. Hoidot ja hinnat Ani
tan lähettämästä sähköpostista. Kak
si yleistulkkia. Tilaa tarvittaessa oma
tulkki. Kahvitarjoilu (1 e). Omat eväät
voi ottaa mukaan.

Ilmoittaudu Anitalle ma-su 12.—25.10.
välisenä aikana.

Mar askuussa:

Ke 4.11. Kommunikaatiopiiri.
To 5.11. Terveysnurkka.
To 5.11,12.11, 19.11.ja 26.11. Kunto-
piiri
La 7.11. Kauneuspäivä ja Oriflamen
esittely.
To 12.11. Pannu kuumana.
Ke 18.11. Matkan suunnittelua vuo
delle 2021
La-su 21 .—22.1 1. Suomen Kuuroso
keat ry:n syyskokous
Ke 25.11. Taidenäyttely
Ke 25.11. Ravintola-ilta

tekstiviestit tai WhatsApp 040 8377
896.

S kalai a

Loppuvuoden Tuntosarvi
lehdet

Toimintakalenteri viikolla 52—53. Tam
mikuun lehteen ilmoitukset tulee jät
tää viimeistään ma 7.12. klo 12.

15.10. Valkoisen kepin päivä
22.10. Euroopan kuurosokeiden päivä
9.—15.11. Sokeain viikko
3.1 2. Kansainvälinenvammaisten päivä
6.12. Suomen Kuurosokeat ry 49 vuot
ta

Päivyri

Ilmoitukset tulee jättää marras
kuun lehteen viimeistään ma 12.10.
klo 12. Lehti ilmestyy viikolla 45.
Joulukuussa ilmestyy Tuntos
arven erikoisnumero 10/2019
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Muutokset
tiedot:

mahdollisia! Yhteys
anita.palo@kuurosokeat.fi,
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Kuvamuisto. Nuorten leirillä valmistuneet toteemit. Kuva: Milla Lindh.
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