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Pääkirjoitus

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksi
envalvontatyö jatkuu tuttujen teemo
jen parissa. Merkittävimpinä asioina
ovat kuljetuspalveluun, vammaisten
tulkkauspalveluun sekä sote-uudis
tukseen liittyvät lausunnot ja kannan
otot.

Sote-uudistuksen valmisteluun liittyen
olimme mukana muiden vammaisjär
jestöjen kanssa laatimassa asiakirjan,
joka luovutettiin Vammaisfoorumin
nimissä perhe- ja peruspalveluminis
teri Krista Kiu ulle joulukuussa. Asia-
kirjassa otettiin kantaa siihen, miten
vammaisten henkilöiden tarpeet ovat
sovitettavissa valmisteltavana olevas
sa sote-uudistuksessa. Pyrimme tuo
maan esille myös kuurosokeille tärkei
tä asioita, kuten kommunikaatiota ja
saavutettavaa tiedottamista. Pidäm
me tärkeänä, että asiakas saa ajoissa
oikeanlaisia palveluja. Päätökset tulee
tehdä riittävän tiedon perusteella heti
oikein ilman valitus- ja oikaisuvaati
muksia. Sote-uudistuksen valmistelu
jatkuu ministeri Kiurun johdolla.

Kuljetuspalveluista järjestettiin yh
distyksen asiakkaille kysely vuoden
vaihteessa. Vastauksia saatiin va
jaa sata. Vastaajista suurin osa oli
puheella kommunikoivia ja asui

kaupunkialueella. Vastauksissa ilme
ni, että kuljetuspalvelut toimivat hy
vin vaihtelevasti eri puolilla Suomea.
Yhteenveto kyselyn vastauksista on
vielä kesken ja tuloksista tiedotetaan
myöhemmin yhdistyksen viestintäka
navissa. Tulossa on myös liikenne- ja
viestintäministeriön järjestämä kuule
mistilaisuus uuden taksisääntelyn toi
mivuudesta.

Tulkkauspalvelussa on tulossa uusi
kilpailutus. Nyt on menossa vuoropu
helu mahdollisten palveluntuottajien
ja Kelan välillä. Myös vammaisjärjes
töt, Suomen Kuurosokeat ry mukaan
lukien, ovat päässeet mukaan otta
maan kantaa muun muassa tarjous
pyyntöluonnokseen ja palvelukuvaus
luonnokseen.

Järjestömme valtakunnallinen oi
keuksienvalvontatyö jatkuu aktiivise
na, kun Suomen hallitus ja eduskunta
pääsevät viime vuoden vaalien ja halli
tusvaihdosten jälkeen valmistelemaan
lakiuudistuksia, kuten vammaispalve
lulain uudistusta.

Taru Kaaja, oikeuksienvalvonnan työ
ryhmän pu eenjohtaja
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Ensin toivotan Sinulle lukija, hyvää
ja aktiivista vuotta 2020! Hallitus piti
vuoden ensimmäisen kokouksensa
tammikuun 30. päivänä. Sitä ennen oli
hallituksen ja johtoryhmän strategia /
neuvottelupäivä, jonka veti ulkopuoli
nen asiantuntija. Tavoitteena oli saada
eväitä uuden strategian työstämiseen.
Jatkamme uuden strategian laatimis
ta samalla porukalla keväällä ja alku-
syksystä. Lisäksi kävimme läpi tämän
ja ensi vuoden strategiaa. Kaikki tun
tuivat olevan hyvin tyytyväisiä koulu
tuksen antiin.

Yhdistyksen ensi vuoden strategiaan
on kirjattuna kuurosokeuden tunnet
tuuden ja jäsenmäärän lisääminen.
Siinä on paljon työtä tehtävänä.

Suomen Kuurosokeat ry täyttää ensi
vuonna 50 vuotta. Jäsenhankin
nan lisäämiseksi hallitus on päättä
nyt 50-vuotisjuhlavuoden merkeissä
järjestää kampanjan, joka on alkanut
tässä kuussa ja kestää vuoden. Kuu
rosokeita jäseniä on reilut puolet vä
hemmän kuin asiakkaita. Meille on iso

haaste saada enemmän jäseniä kuin
on asiakkaita. Peukutan kovasti, jotta
tämä tavoite saavutetaan. Kampan
jan mielenkiinnon herättämiseksi pal
kitaan eniten jäseniä hankkinut nykyi
nen jäsen. Uusien jäsenten kesken ar
votaan yllätyspalkinto.

Hallitus ja työntekijät ovat käynnistä
neet juhlavuoden valmistelut. Hallitus
on nimennyt työryhmän, joka suunnit
telee teemavuoden tapahtumia. Nyt
on jo kaavailtu muutamia tapahtumia
toteutettavaksi. Uskon että juhlavuo
si näkyy ja kuuluu eri yksiköissämme
ensi vuoden aikana. Näin myös stra
teginen tavoite kuurosokeuden tun
nettuudesta varmasti lisääntyy. Kun
tapahtumien ajankohdat ja rahoitus
ovat selvillä, niin niistä tiedotetaan hy
vissä ajoin.

Toivon, että joulukuussa julkaistua
Toimintakalenteria on luettu ahkerasti
ja että sieltä on löytynyt mieluisia ta
pahtumia. Aktiivinen osallistuminen
kertoo siitä, että yhdistys on tarpeel
linen.

Tervetuloa mukaan toimintaan! ~

lina Hujala on esimerkki periksi
antamattomuudesta. 39-vuotiaal-
la Elinalla on nuoresta iästään huo
limatta jo kolme tutkintoa: filosofian
maisteri pääaineena fysiikka, diplo
mi-insinööri energiatekniikasta ja tek
niikan tohtori ydintekniikasta. Lisäk
si hän on työskennellyt useissa pai
koissa, kuten esimerkiksi tutkijana

fysiikan tutkimuslaitoksella, fysiikan
assistenttina Lappeenrannan teknil
lisessä yliopistossa ja nyt tutkijatoh
torina LUT-yliopistolla (Lappeenran
nan-Lahden teknillinen yliopisto LUT).
Vauhtia eivät ole hidastaneet synnyn
näinen vaikea-asteinen likinäköisyys
ja verkkoka Ivon rappeuma eikä kuulo
vamma, joka todettiin ala-asteella.

Hujala pitää itseään näkövammaise
na. Kuulovamman osalta ei ole ollut
erityisjärjestelyjä.

Teksti: Tuula Hartikainen

Elina Hujala aloitti hallituksen jäsenenä vuodenvaihteessa.

Jo. i

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen
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— Olen talossa niitä harvoja, jotka saa
vat käyttää Mac-konetta Windows-ko
neiden sijasta. Sähköpöydän sain lää
kärintodistuksella. Muuten mennään
niin kuin muutkin.

Elina Hujalan työpäivissä yliopistol
la on vaihtelua. Hän tekee työtä usein
tietokoneella, joka käsittää sähköpos
teihin vastailua sekä luentojen ja las
kuharjoitusten valmistelua. Opetus
työn lisäksi ohjelmassa on palavereita
ja tutkimustyötä.

Tavoitteekseen hän asettaa työelä
män osalta sen, että saisi jatkaa töis
sä mahdollisimman pitkään.

— Kun tietää vammaisten työllisyysti
lanteen, niin voi olla ihan tyytyväinen
siihen, että on kaikki nämä vuodet ol
lut töitä.

Työn vastapainona Hujalalla on usei
ta harrastuksia. Hän piirtää, maalaa,
ottaa valokuvia ja soittaa kitaraa. Hä
nellä on myös pian 13 vuotta täyttävä
suomenlapinkoira Tapio.

Vuodenvaihteessa Hujalasta tuli Suo
men Kuurosokeat ry:n hallituksen jä
sen. Hänelle tärkeitä asioita ovat jä
senille tiedottaminen sekä kuulonäkö
vammaisten koulutus ja apuvälineet.

— Lähdin hallitusehdokkaaksi pitkäl
ti niin sanotusti yleisön pyynnöstä ja
toisaalta siksi, että halusin nähdä, oli
siko työkokemuksesta hyötyä järjes
tölle, varsinkin kun ottaa huomioon

nykyisen kohtuu haastavan rahoitus-
tilanteen. Jäsenille tiedotuksena lä
hinnä tarkoitan sitä, että mielestäni jä
senten kuuluu saada tietää, miksi jo
tain on päätetty niin kuin on päätetty.
Tämä lisää myös tietoutta järjestötoi
minnasta yleensä.

Hujala nostaa esille digitalisaation.
Hän pitää sitä haastavana usealle se
niorille ja kuulonäkövammaisellekin,
mikäli sopivia apuvälineitä ei ole mah
dollista saada. Toisaalta digitalisaatio
tuo myös erilaisia hyötyjä.

— Digitalisaatio auttaa jo nyt monia
viittomakielisiä esimerkiksi videopu
heluiden muodossa. Näistä olisi hyvä
saada lisää tietoa, jotta uudet pelit ja
vehkeet eivät olisi suuri peikko, vaan
mahdollisuus parempaan ja helpom
paan arkeen.

Hujala lähettää lehden lukijoille seu
raavia terveisiä:

—Tulkaa ihmeessä rohkeasti juttele
maan, kertomaan ja kyselemään miel
tä askarruttavista asioista. Hyvää ke
sän odotusta kaikille.

Resurssien pienentyessä Suomen
Kuurosokeat ry:n ICT-palvelujen on
muutettava toimintaansa. Perinteiset
aluejaot poistuvat helmikuun lopus
sa, ja asiakkaille ei enää ole nimettyä
ICT-asiantuntijaa. Palvelu keskitetään
yhden puhelinnumeron ja sähköpos
tiosoitteen alle. Tällä tavoin voimme
turvata asiakkaille tarvittavat tukipal
velut koko Suomen alueella sekä vas
tata rahoittajan vaatimuksiin.

Maaliskuun alusta ICT-tukipalvelui
hin otetaan yhteyttä puhelinnumerolla
044 747 4440 tai sähköpostiosoitteel
la helpdesk@kuurosokeat.fi. Asiakkai
den kannattaa tallentaa nämä yhteys-
tiedot itselleen.

Numerosta tai sähköpostista vastaa
tuttu ICT-palvelujen työntekijä, mutta
ei välttämättä sama, johon asiakas on
tottunut olemaan yhteydessä. Asiak
kaiden toivotaan käyttävän vain näitä
yhteystietoja 1.3.2020 alkaen. Palve
lupisteen puhelinnumero on avoinna

maanantaista torstaihin kello 8:00 ja
15:00 välisenä aikana. Sähköpostia
voi lähettää milloin tahansa.

Uusi palvelupiste pyrkii ratkaisemaan
ongelman välittömästi joko etähallin
nalla tai muulla menetelmällä. Mikä
li ongelma ei ratkea, palvelupisteessä
toimiva työntekijä välittää ongelman
toiselle ICT-palvelujen työntekijälle,
joka on yhteydessä asiakkaaseen.

Mikäli ongelmaa ei saada etähallinta
menetelmillä ratkaistua, tulee ICT-pal
velujen työntekijä, tai joissain tapauk
sissa yhteistyökumppani esimerkiksi
Helsingin ja Uudenmaan Näkövam
maisista, käymään asiakkaan luona.
Todennäköisesti asiakkaan luokse tu
lee kuitenkin tuttu Suomen Kuuroso
keat ry:n ICT-asiantuntija.

ICT-palvelut toivoo asiakkaiden otta
van rohkeasti yhteyttä tähän uuteen
palvelupisteeseen.

1 T-t k ‘.1 udi t

Teksti: Marko Vainiomaa

t

6 Tuntosarvi 2/2020



Suomen Kuurosokeat ry:n kuntoutuk
sessa yli 20 vuotta työskennellyt so
siaalityöntekijä Kaija Pekkanen siirtyy
eläkkeelle, ja sosionomi (AMK) Hanna

Te hunen aloittaa kuntoutuksen pal
veluesimiehenä.

— Ihan mielelläni lähden uuteen elä
mänvaiheeseen, innostuneena ja ute
liaana. Toki samanaikaisesti olo on
myös vähän haikeakin. Olen ollut tääl
lä pitkään. Onhan se iso muutos, Pek
kanen pohtii.

Hän kertoo jäävänsä kaipaamaan var
sinkin mukavaa työyhteisöään ja asi
akkaita.

— Olen kyllä viihtynyt hirveän hyvin.
Työ on ollut kiinnostavaa. Tässä on
ollut mahdollisuus niin itsenäiseen
työskentelyyn kuin tiimityöhönkin.

yötä su rella sydämeIF~

Ensimmäisen kosketuksen kuuroihin
ja kuurosokeisiin Pekkanen sai aikoi
naan Hämeenlinnan työ- ja palvelu-
keskus Sampolassa (nykyinen Sam
pola), jossa hän toimi sosiaalityönte
kijänä. Sampolassa oli pakko oppia
viittomaan.

— Silloin 1980-luvulla tulkkauspalvelut
ei ollut subjektiivinen oikeus. Asiak
kaalla ei ollut välttämättä tulkkia saa
tavilla, kun tarvittiin. Viittomista piti
osata ihan välttämättä, kun kaikki asi
akkaat olivat viittomakielisiä, kuuroja
ja kuurosokeita.

Työ kuurosokeiden parissa vei sen jäl
keen hänet mennessään. Pekkanen
aloitti työt Suomen Kuurosokeat ry:n
palveluksessa aluesihteerin sijaisena
1991. Sijaisuuden päätyttyä vuonna
1993 hän siirtyi sosiaalityöntekijäksi
Kuurosokeiden Palvelutaloon (nykyi
nen Kuurosokeiden Toimintakeskus).
Samoihin aikoihin yhdistyksessä alkoi
myös kuntoutustoiminta.

— Olin ensin sosiaalityötekijänä, ja
työhön kuului asukkaiden sosiaa
liturva-asioista huolehtiminen ja

kuntoutustyö. Se oli silloin semmois
ta, että toteutettiin noin neljä kurssia
vuodessa. Nyt järjestetään 20 kurs
siviikkoa vuodessa. Pikkuhiljaa kun
toutuksen osuus työssä kasvoi, ja työ
asumispalveluiden sosiaalityöntekijä
nä siirtyi toiselle työntekijälle.

Pekkanen on viime vuodet vastannut
kuntoutuksen sisällöstä, kuntoutus
toiminnan kehittämisestä ja toiminut
lähiesimiehenä kuntoutustiimille. Li
säksi hän on osallistunut konkreet
tisesti kuntoutustyön toteutukseen,
asiakkaan kuntoutu sj a ksoj en suun -

nitteluun ja pitänyt yhteyttä asiak
kaisiin. Eniten hän on nauttinut juuri
asiakastyöstä.

— Täällä pääsee kohtamaan asiakkai
ta eri elämäntilanteissa. Olen oppinut
sen, miten ihmiseltä löytyy voimava
roja äärettömän haastavissa tilanteis
sa. Kun on pitkään tehnyt tätä työtä,
on huomannut, kuinka ihmiset on löy
täneet selviytymiskeinoja ja sisältöä
elämäänsä.

— Olen myös erittäin kiitollinen siitä,
että olen kyennyt kohtaamaan ihmi
set niin, että olen saavuttanut heidän
luottamuksensa.

Asia askeskeistä kuntout st

Suomen Kuurosokeat ry on tällä het
kellä kuulonäkövammaisten kuntou
tuksessa Suomen ainoa palveluntuot
taja. Kuurosokeiden Toimintakeskuk
sella toteutetaan lapsille, nuorille ja

‘4

.4:..

-j

4,

Kaija Pekkanen (oikealla) siirtyy eläkkeelle ja Hanna Tenhunen aloittaa kuntou
tuksen palveluesimiehenä. — Pyrin jatkamaan Kaijan hyvin tekemään työtä, hän
sanoo.

O O ~O O

O 0

Teksti ja kuvat: Heidi Häyrynen
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aikuisille Kelan rahoituksella vaativaa
moniammatillista yksilökuntoutusta
ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Li
säksi toteutetaan STEAn rahoituksella
yksilöllistä ja ryhmämuotoista sopeu
tumisvalmennusta.

Pekkanen kertoo, että kuntoutustoi
minta on ison muutoksen edessä.
Aiemmin Kela on kilpailuttanut kun
toutuksen 3-4 vuoden välein. Lähi
vuosina Kela aikoo lopettaa tarjous-
kilpailun, ja ottaa käyttöön rekisteröi
tymismenettelyn. Se miten tämä tulee
käytännössä vaikuttamaan palvelun
tuottajiin ei ole vielä tiedossa.

— Koen itse suurena haasteena sen,
että saamme Kelan vaatimukset ja

asiakkaan tarpeet kohtaamaan. Mie
lestäni nyt on toimittu hyvin ja men
ty asiakkaan tarpeet edellä, Pekkanen
toteaa.

Hanna Tenhunen uskoo, että vaikka
Suomen Kuurosokeat ry on pieni pal
veluntuottaja, sillä on hyvät mahdolli
suudet pärjätä jatkossakin.

- Asiakaskeskeisyys on meille tär
keää. Moniammatillinen kuntoutus
tiimi on ammattitaitoinen ja motivoi
tunut, ja sillä on pitkä kokemus kuu
lonäkövammaisten kuntoutuksesta.
Kuntoutustilamme ovat toimivat, ja ti
loissa on huomioitu hyvin kuulonäkö
vammaisten tarpeet. O

/—

4.

-

Aja ko ~soh~eI vii to isile

Teksti: Jaakko Evonen Katsojat ovat pitkään toivoneet kun-
Kuva: Yle non keskustelua yhdestä aiheesta, Til

lander sanoo.

— Minun henkilökohtaisena tavoittee
=~==~------- nani on syventaa tiettya aihetta, jota
~ ‘~, ~ Ylella alkoi uusi viittomakielinen ajan- .. . .

. . . .... . on kasitelty mediassa. Yritan olla uu
-~.. ... kohtaisohjelma nimeltaan Mikaela & . .

~ .. .. .. tisvirrassa mukana ja ottaa esille kuu
~. Thomas. Siina keskustellaan viitto- . .. .

, —. . .. . . . . . . roja kiinnostavia arkielamaan liittyvia
~ makielella erilaisista teemoista vierai- . . .

~ - .. . . ... . aiheita, vaikka sahkoautot.~ lijoiden kanssa. Ensimmainen jakso
~ 4~-. : esitettiin 1 9.1. Aiheena olivat kuurojen Tillander muistuttaa, että myös ~kivi

~ urheilu sekä juuri päättyneet kuurojen kuulevaa” yleisöä on osaltaan muis
,~. talviolympialaiset. tettava.

..‘ Toimittaja Mikaela Tillanderin mukaan — Esimerkiksi avasin viime haastatte

~ ensimmäisestä jaksosta on tullut po- lussa enemman sitä, miksi kuurot ei
~ sitiivista palautetta vat osallistu paralympialaisiin

. .. — Viikko viitottuna -ohjelmaa on teh- Mikaela & Thomas -ohjelma sunnun
Kuulonäkövammaisten kuntoutusta toteutetaan asiakaslähtöisesti. Kuvassa ty vuodesta 2003 eli jo 13 vuotta, On- taisin TV1 klo 11 ja lauantaisin Yle
moniammatillisen kuntoutustiimin jäseniä. km aika uudistaa ohjelman konsepti. Areenassa.
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Kela kilpailuttaa vammaisten tulk
kauspalvelun. Tällä hetkellä on me
nossa vuoropuhelu mahdollisten pal
velutuottajien ja Kelan välillä. Myös
vammaisjärjestöt, Suomen Kuuroso
keat ry mukaan lukien, ovat pääs
seet mukaan ottamaan kantaa muun
muassa tarjouspyyntöluonnokseen ja
palvelukuvausluonnokseen.

Olemme oikeuksienvalvonnan työ
ryhmässä kahteen eri kertaan pereh
tyneet tulkkauspalvelun tarjouspyyn
töasiakirjaluonnoksiin ja antaneet
niistä lausuntoja Kelalle. Mukana ovat
olleet yhdistyksestä lisäksi kommuni
kaatiopäällikkö Riitta Lahtinen ja Tulk
kitoiminnan yhteistyöryhmän edus
taja Sini Immonen. Prosessi jatkuu,
ja helmikuun puolivälissä on tulossa
seuraavat tarjouspyyntöasiakirjaluon
nokset kommentoitavaksi.

Lausunnoissa toimme esille muun
muassa seuraavia asioita. Puhe-
vammaisten tulkkauksen kohdal
la ei huomioitu kuulonäkövammaisia.

Korostimme, että kuulonäkövammai
sissa voi olla myös puhevammaisia.
Toimme esiin sen, ettei kuuron viitto
makielen tulkin käyttömahdollisuutta
tulisi rajata. On tilanteita, joissa kuu
ro viittomakielen tulkki on sopivampi
kuin kuulevatulkki.

Palautteen antaminen tulkkauspalve
lusta tulee olla mahdollista erilaisia
tietokoneen apuvälineohjelmia käyt
täen ja yhdenvertaisesti kaikilta tulk
kauspalvelun käyttäjiltä. Tällä hetkellä
esimerkiksi viittomakielisten on ollut
hankalaa vastata laajoihin kyselyihin.
Tulkin hakemiseen pitää löytyä myös
joustavuutta. Tarvittaessa tulkki pitää
etsiä kauempaakin, jos lähialueelta ei
löydy pätevää tulkkia.

Lisäksi toivoimme asiakkaille enem
män tietoa ja ohjausta tulkkilistojen
laatimiseen, jotta niistä saataisiin teh
tyä mahdollisimman kattavat.

Korostimme lausunnossamme myös,
että tulkkauspalveluiden tuottajien
verkkosivujen tulee olla saavutetta
vat. Tarjouspyynnössä tulisi asettaa
minimivaatimukset tulkkauspalve
luiden tuottajien verkkosivujen si -

sällöstä. Vuoropuhelu jatkuu Kelan,

tulkkauspalvelun tuottajien ja vam
maisjärjestöjen kanssa kevään aika
na.

Tulkkitoi min nan yhteistyöverkoston
työ jatkuu. Siinä Suomen Kuurosokeat
ry:n edustajina ovat Taru Kaaja ja Sini
Immonen sekä heidän varallaan Riit
ta Lahtinen ja Sanna Nuutinen. Täs
sä verkostossa ei ole Kelan edustajia
mukana.

Kelan koolle kutsuma tulkkauspal
velun yhteistyöverkosto jatkaa myös
toimintaansa. Tässä verkostossa jär
jestöä edustaa Taru Kaaja. Varalla on

eli Lappalainen.

Näissä verkostoissa ja työryhmis
sä pyrimme välittämään parhaalla

Vammaisten henkilöiden henkilökoh
taisesta budjetoinnista aloitetaan ko
keiluhanke tänä ja ensi vuonna, tiedot
taa sosiaali- ja terveysministeriö.

Hankkeen tavoitteena on “saada koko
maata koskevat periaatteet ja toimin
tatavat vammaisten henkilöiden hen
kilökohtaisen budjetoinnin käytännön

mahdollisella tavalla terveisiä kuu
lonäkövammaisilta palvelun käyttä
jiltä. Tulkkauspalvelun yhteistyöver
koston edellisessä kokouksessa vein
terveiset Jaakko Evosen kuvaaman vi
deon avulla. Siinä kolme kuurosokeaa
kertovat kokemuksiaan tulkkauspal
velusta. Tämä video sai erityisen posi
tiivisen vastaanoton, joten kiitos vielä
videossa mukana olleille.

Kirjoittaja toimii Suomen Kuurosokeat
ry:n oikeuksienvalvonnan työryhmän
puheenjohtajana ja aluepalvelupää!
likkönä. ~

toteutusta varten. Henkilökohtaisen
budjetin sisällyttäminen Suomen oi
keusjärjestelmään ja palvelurakentee
seen edellyttää selvitystä, kokeilua ja
kehittämistä”.

Hankkeen budjetti on suuruudeltaan
viisi miljoonaa euroa. ~

ui

Teksti: Taru Kaaja

jO.
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Huonokuuloinen henkilö joutuu usein
turvautumaan normaalikuuloises
ta poikkeaviin tiedonhankinnan kei
noihin. Tieto selviää informaatiotut
kimuksen opiskelija Tarja H önen
Oulun yliopistolle vuonna 2019 te
kemästä pro gradusta. Tutkielmassa
selvitettiin, miten huono kuulo vaikut
taa tiedonhankintaan.

Informaatiotutkimuksessa tiedonhan
kintaa ja tiedonhankinnan esteitä on
tutkittu paljon. Tutkimuksessa on kui
tenkin aiemmin keskitytty tiedonhank
kijan ulkoisiin esteisiin sekä tunteisiin
ja oppimiseen liittyviin rajoituksiin.
Huonosta näöstä ja kuulosta johtuvia
tiedonhankinnan esteitä ei ole tutkittu.
Uuden tutkimusalueen löytäminen oli
Hytösestä hätkähdyttävää.

— Minusta se kertoo siitä, että aisti
vammat on aika vieraita niille, jotka
tekevät tutkimusta. Jos on normaa
liaistinen ihminen, ei tule välttämättä
ajatelleeksi asiaa, hän pohtii.

Informaatiotutkimuksessa tiedonhan
kinnan pääaisteina pidetään näköä ja

1 1 II

1

kuuloa. Tutkielman teoreettisena pe
rustana olivat Tom D. Wilsonin infor
maatiokäyttäytymisen malli, tiedon
universumi ja tiedonhankinnan p0-
lut sekä Breda Dervinin sense-making
-teoria. Hytönen selvitti, toteutuuko
huonokuuloisen tiedonhankinta näi
den mallien mukaisesti. Hän haastat
teli tutkimusta varten kymmentä hen
kilöä, joilla oli todettu kuulon alenema.
Yhdellä heistä oli sisäkorvaistute ja
muilla kuulolaite. Aineistoja hän kävi
läpi sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksen perusteella tiedonhan
kinta ei toteutunut teorioiden mukai
sesti. Tulosten mukaan huono kuulo
aiheuttaa vaikeuksia sekä kommuni
kointiin että tiedonhankintaan. Heikko
kuulo rajoittaa puhemuodossa esite
tyn tiedon saamista. Huonokuuloinen
tarvitsisi rauhallisen ympäristön, jotta
kuuleminen olisi helppoa ja esteetön
tä. Usein ympäristössä on kuitenkin
kuulemista vaikeuttavaa melua.

Heikkokuuloiset turvautuivat suullisen
tiedon sijaan mieluummin tekstimuo
dossa olevaan tietoon. Lisäksi heik
koa kuuloa kompensoitiin muilla ta
voin. Tilanteita pyrittiin ennakoimaan.
Esimerkiksi lentokentälle mentiin ai
kaisin, että tarvittava tieto ehdittiin

saada, ja oltiin oikeassa paikassa oi
keaan aikaan. Tietoa hankittiin myös
kiertoteitse, jotta huonokuuloisuudes
ta ei tarvinnut kertoa muille. Jotkut
haasteltavat kokivat, että vaarana oli
muuten, että heidät leimataan tyhmik
si.

— Huonokuuloisella menee puolet ohi
tilanteessa, jossa on paljon ihmisiä
ja puhutaan paljon. He pyrkivät har
mittomilla pikku kysymyksillä pää
semään aiheesta kärryille ilman, että
heidän tarvitsee tunnustaa, etteivät
kuule, Hytönen kertoo.

Tietoa pyrittiin myös varmistamaan
mahdollisuuksien mukaan jälkikäteen.

— Jos esimerkiksi opiskelutilanteessa
jokin asia jää huonokuuloiselle epä
selväksi, hän käy tilanteen jälkeen ne
tistä googlaamassa, kuuliko asian
varmasti oikein.

Apua kuulemiseen pyydettiin myös
helposti oman perheen jäseneltä tai
sellaiselta henkilöltä, joka ymmärtää
kuulovammaisen tilanteen. Tähänkin
liittyy toisaalta omat haasteensa.

— Silloin tieto tulee toisen ihmisen tul
kitsemana. Se ei ole välttämättä sama
asia, kuin miten itse asian kokisi ja
kuulisi, Hytönen arvioi.

Tutkimuksesta selvisi, että heikkokuu
loiset kaipaavat elämäänsä ihan taval
lista tietoa, jotta pysyisivät maailman-
menossa mukana. Pinnistely tiedon
saannissa ja normaalista poikkeavat
tiedonhankintakeinot aiheuttavat kui
tenkin stressiä ja uupumusta. Heik
koa kuuloa kompensoitiin näköaistilla,
joka lisäsi kuormitusta.

Hytönen toivoo nyt jatkotutkimusta
siitä, miten näkövammaiset, kuuroso
keat ja monivammaiset kompensoivat
aistien heikkoutta.

Sisäkorvaistu
te on yksi kuu
lemisen apu-
väline.

Kuvituskuva.

Teksti ja kuva: Heidi Häyrynen
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Alma osaa useita viittomia. Tässä viitotaan istu.

— Jos Alma nukkuu jonkun perheen-
jäsenen tullessa, se nostaa nokkansa
pystyyn ja tulee sitten luokse.

Viittomia koiralle on opetettu pentu
ajoista lähtien. Tärkeätä ovat palkit
seminen ja eleet.

— Kun saatiin jokin asia toimimaan,
annettiin palkinto ja yhdistettiin siihen
tietty viittoma.

Ii

esimerkiksi istu, maahan, sauna, peu
kutus (hyvä hyvä), luokse sekä yleis
maailmallinen tänne näin. Hihnaa
koskettamalla voidaan kertoa, että nyt
on asiaa.

Mäkinen kertoo myös, että Kaveri
koira-tapahtumissa Alma on otettu
hyvin vastaan.

— Alma on ihmisten mieleen. Rauhalli
sessa sylissä se käy nukkumaan. .

1 1

9-vuotias Alma on reipas jackrusse
linterrieri, joka on tuttu monille Kave
rikoira-tapahtumasta Kuurosokeiden
Toimintakeskuksella. Alma ei ole kui
tenkaan ihan mikä tahansa koira, sillä
se ymmärtää myös viittomia.

Omistaja Päivi Mäkisen mukaan Al
man kuurous todettiin pentuna. Syynä
on pigmentin puute. Koko ikänsä Alma
on seurannut ympäristöä tarkkaan sil
millään sekä hajuaistillaan. Kuurou
destaan huolimatta Alma elää täyt
tä koiran elämää ja on saanut seuraa

muista koirista sekä rapsuttajia mo
nilta lenkeiltä.

Alman lisäksi Mäkisen perheessä on
neljä muuta koiraa. Hän kuvaa Almaa
hyvin nopeasti oppivaksi ja sylissä
viihtyväksi. Kuuleviin koiriin verrattu
na eroa käyttäytymisessä ei ole.

— Alma on mallin näyttäjä, kuinka koi
rat toimivat. Almaa on pienestä pitäen
opastettu sormilla ja käsimerkeillä.
Sen on saanut kauempaakin luokseen.

Mäkisen mukaan Alma on hyvin kon
taktia ottava koira. Hajuaistilla on oma
merkityksensä.

Suomen Kuurosokeat ry on saanut
testamenttilahjoituksia, joista avus
tetaan vuosittain kuurosokeita. Vuon
na 2019 saatiin 60 avustushakemus
ta. Hakemuksiin tehtiin 53 myönteistä
päätöstä mm. digilaitteisiin, koneisiin
ja kalusteisiin sekä matkoihin ja har
rastuksiin. Seitsemään kielteiseen
päätökseen oli syynä se, että sama
henkilö oli lyhyen ajan sisällä jo saa
nut avustuksen tai hankinta kuului jul
kisen sektorin kustannettavaksi.

Avustuksiin on jatkuva haku ja pää
tökset avustuksista tehdään kerran
kuukaudessa. Avustuksen myöntämi
sessä huomioidaan sosiaaliset ja ta
loudelliset seikat. Rahastoista myön
netään avustusta vasta sitten, kun
muut vaihtoehdot on selvitetty. Avus
tusta ei pääsääntöisesti myönnetä

yhteiskunnan rahoituksen piiriin kuu
luvun käyttötarkoituksiin, kuten apu
välineisiin. Jos hakija kuitenkin pystyy
osoittamaan, ettei hän saa yhteiskun
nalta avustusta ko. käyttötarkoituk
seen, niin avustus voidaan myöntää.

Avustushakemukset käsittelee alue
palvelupäällikkö Taru Kaaja ja talous-
ja hallintopäällikkö Janika Lanne yh
dessä.

Avustusta haetaan hakemuslomak
keella. Sen voi täyttää tietokoneella tai
käsin. Myös vapaamuotoinen hake
mus hyväksytään, mikäli siinä on kaik
ki tarvittavat tiedot. Apua hakemuksen
laatimiseen saa tilaamalla tulkin tai
ottamalla yhteyttä oman alueen pal
veluasiantuntijaan. Hakemusloma
ke ja hakuohjeet löytyvät yhdistyksen
verkkosivuilta. O

Alman osaamia vi ittomia ovat

au .~

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen

1
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Viittomakielisille järjestettiin tammi
kuussa draamaleiri Norjassa. Järjes
täjinä toimivat Aino Hakala Suomesta
ja Remi Roos Norjasta. Leiri järjestet
tiin nyt toisen kerran Erasmus-ohjel
man kautta. Sen toinen osa on huhti
kuussa Ateenassa.

Draamaleirille osallistui noin 40 hen
kilöä muun muassa Kreikasta, Belgi
asta ja Puolasta. Mukana myös neljä
suomalaista: leirin johtaja, yksi vapaa
ehtoistyöntekijä ja kaksi osallistujaa.
Minä oli ainoa kuurosokea osallistuja.

Majoituimme Kuurojen kansanopis
tossa Ålissa. Se on pieni kunta, jos
sa on noin 4 000 asukasta. Se sijait
see Oslosta noin 200 km pohjoiseen.
Opisto sijaitsee kauniilla ja korkealla
mäellä, josta näkee koko Ålin kunnan.

Leirin aiheena oli Sound becomes vi
sual, joka tarkoittaa äänen tekemistä
näkyväksi. Kuuroille visuaalisuus on
tärkeää, ja näytteleminen on mahdol
lista myös ilman ääntä.

Ensimmäisenä päivänä osallistujat tu
tustuivat toisiinsa. Lisäksi pelattiin
pelejä ja opittiin ilmaisutaidon perus-
juttuja. Leirillä tutkittiin minäkuvaa eli

O 01 OO

identiteettiä. Keskustelimme omasta
minäkuvastamme ja mietimme, mitä
leiri antaa meille tulevaisuutta varten.
Leirillä perehdyttiin näyttelemisen pe
russääntöihin, kuurojen teatterin his
toriaan sekä opiskeltiin erilaisissa
työpajoissa muun muassa liikkumista
sekä visuaalista ja kehollista ilmaisua.
Yhdessä taidetyöpajassa meidät jaet
tiin viiteen ryhmään, jossa suunnitte
limme ja harjoittelimme näytelmää vii
meiseksi lauantai-illaksi Osloon.

Erwan Cifra kertoi meille, mistä visuaa
lisista tarinoista (visual vernacular) on
kyse, sen historiasta ja miten sitä esi
tetään. Englantilainen Ramesh Meyy
ap an on visuaalisen kielen näytteli
jä, teatteritekijä ja ohjaaja. Hän pereh
dytti meidät visuaalisen viittomakielen
perustietoihin: miten luodaan ja näy
tellään visuaalisia tarinoita ja muo
dostetaan niistä lyhyitä kertomuksia.

Alexei Svetlov on ruotsalainen taitei
lija, joka luennoi luovuudesta. Hänen
näkökulmansa on, että ajatuksilla voi
luoda mitä tahansa. Lisäksi hän ker
toi meille taiteen historiasta. Alexein
luento oli tosi loistava! Häneltä sain
vinkkejä siihen, miten voi näyttelijä
nä onnistua. Olen suuresti kiitollinen

hänelle. Jäin miettimään, miten kuu
rosokeat voisivat kokea teatterin.

Leirin viimeinen viikonloppu vietet
tiin Oslossa, jonne lähdimme aamul
la bussilla. Kävimme tutustumassa
Teater Manuun, joka on Norjan ainoa
kuurojen teatteri. Näimme näytelmän
nimeltä Askeladden og Prinsessen i
Trollfjellet. Se oli tosi hurja esitys!

Lauantai-päivällä lähdimme Soria Mo
ria -teatteriin, jossa meillä oli oma esi
tys. Kaikki viisi draamaleirin ryhmää
esiintyivät noin 10 minuuttia. Minun
ryhmäni esiintyi viimeisenä, ja esitys

onnistui hyvin. Sen jälkeen nautim
me Andrey Dragunovin esityksestä ja
Ragnarin laulusta.

En voi sanoa mikä oli leirissä paras
ta, sillä kaikki oli loistavaa! Opin paljon
uusia asioita. Draamaleiri avasi minul
le oven luovuuteen. Olin vaikuttunut ja
erittäin kiitollinen leirin järjestäjille, Ai—
nolleja Remille, että sain osallistua.

Terveiset draamalejrjltä välitti Aki Pir
kola.

r elo. 1 ‘ .
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Tunnelmia Norjasta. Kuva: Aki Pirkolan kotiaibumi

-O -.
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Ilmoitu set Ilmoitukset

r.

ampere

Kerho kokoontuu 31.3. klo 13—16 VTS
Ristontalon monitoimitilassa, osoite
Valtaraitti 9, Tampere. Vieraana palve
luasiantuntija Marjatta Puromäki, joka
kertoo ajankohtaisista asioista.

Ouu

Ti 10.3. klo 13—16. Vierailu Oulun Nal
likarin Talvikylään. Leiritie 10, Oulu,
Kylässä on mm. poroja, rekikyyti, tuu
bimäki ja ravintoloita. Tarjolla kuumaa
juotavaa, munkkeja, vohveleita sekä
makkaraa. Ilmoittaudu ma 1.3. men
nessä Leilalle: 050 540 2526 (teksti
viestit) tai sähköposti rytimaa.leila@
outlook.com.

S takunta

Kerho järjestää perinteisen ulkoilupäi
vän 11.3. klo 11—15 Nakkilassa, Sa
lomonkalliolla. Osoite Suomalaisentie
71. Kokoontuminen tutussa hirsitalos
sa. Ilmoittautumiset 29.2. mennessä
Sainille. Kerro ilmoittautuessasi, onko
mukanasi tulkki. Lisätiedot: 0400 532
413 tai saini.lepistö~gmail.com.

K. utuk

eminaari: Opinnäy e öiden
e ittely

Aika ja paikka: 2.4. klo 8.45—12. Brail
le-sali, liris-keskus. Marjaniementie
74, Helsinki. Uusimpien viittomakie
len tulkkiopiskelijoiden opinnäytetöi
den esittelyä. Kuulemme lisää tilan ja
esineiden hahmottamisesta sekä mi
ten ratsastusharrastuksessa voi hyö
dyntää haptiikkaa. Ilmoittautuminen
27.3. mennessä: sanna.nuutinen@
kuurosokeat.fi Kysy tarkempaa ohjel
maa ilmoittautuessa. Mikäli et pääse
osallistumaan paikan päälle, voi semi
naaria seurata myös Näkövammais
ten liiton lirisradion kautta suorana.

ommunik atiop Ivel t
kouluttaa

Aika ja paikka: La 28.3. klo 9.45—1 5,
Helsingin aluetoimisto, 4. krs, Marja
niementie 74, Helsinki. Tavoitteena on
oppia kuvailemisen teoriaa ja tilaan
orientoitumista harjoittelun avulla
sekä henkilöiden ja kohteiden kuvailua
erilaisilla menetelmillä. Koulutus on
kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ku
vailu on taito, jota voi käyttää esimer
kiksi työssä, harrasteissa tai ihan vaan
arjen muuttuvissa tilanteissa. Koulut
tajina kommunikaatiopäällikkö Riitta
Lahtinen ja kommunikaatiotyöntekijä

Sanna Nuutinen. Omat eväät mukaan.
Kahvimaksu 1 e. Ei yleistulkkausta. Ti
laa tarvittaessa oma tulkki. Ryhmään
mahtuu 15 osallistujaa. Sitova ilmoit
tautuminen viimeistään 25.3. men
nessä: tekstiviestit/WhatsApp 044
738 0191 tai sanna.nuutinen@kuu
rosokeat.fi.

414 rn

Aluepäivt

Suomen Kuurosokeat ry:n alueellis
ta toimintaa järjestetään 17.—19.3.
(ti—to) Kunnonpaikassa, Siilinjärvellä.
Osoite Jokiharjuntie 3, Vuorela.

Tule mukaan virkistävään ohjelmaan
ja tapaamaan muita alueen kuuroso
keita / kuulonäkövammaisia! Ohjelma
alkaa ti 17.3. klo 14 tulokahvilla. Päi
vällinen on klo 16.30 alkaen. Torstai
na tapahtuma päättyy klo 12 alkavaan
ruokailuun. Ohjelmassa on liikuntaa,
käsitöitä ja yhdessäoloa. Tarkempi
ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.
Omavastuu on 30 euroa, joka voidaan
hyvittää matkakuluista, mutta osallis
tumismaksulla katetaan täysihoito- ja
muita kuluja. Säilytä matkan kuitit. II
moittautumiset viimeistään pe 28.2.
Päivi Ojanperälle: paivi.ojanpera~
kuurosokeat.fi tai 040 4818 242 (myös
tekstiviestit) tai 040 587 0259, minna.
tihinen@kuurosokeat.fi.

1 k it

Tasapainoa mieleen ja kehoon

Aika ja paikka: 12.—15.5. (ti—
pe), Kiipula, Turenki (Janakkala)
Kohderyhmä: kuurosokeat ja kuu
lonäkövammaiset aikuiset, kahdeksan
kurssilaista.

Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa kurs
silaisten jaksamista arjessa. Kurssilla
huomioidaan niin fyysiset kuin psyyk
kiset voimavarat sekä kuurosokeuden
tuomat erityishaasteet. Vertaisryh
mässä pohditaan mielen ja kehon ta
sapainon vaikutusta elämään. Osal
listujat saavat monipuolisesti tietoa
osa-alueista, joista kokonaisvaltai
nen hyvinvointi koostuu sekä niistä
tahoista mistä tukea, apua ja ohjausta
voi saada. Kurssilaisten kannattaa ti
lata tulkki koko kurssiohjelman ajaksi,
myös ruokailuihin, kahville ja iltaohjel
maan. Kurssi ja täysihoito ovat kurs
silaisille maksuttomia. Matkakulujen
omavastuu Kelan omavastuun mu
kaan eli 25 e /suunta, menopaluu 50 e.

Hakemukset 9.4. mennessä: Suo
men Kuurosokeat ry, Heli Lappalainen,
Marjaniementie 74, 00930, Helsinki tai
heli.lappalainen@kuurosokeat.fi . Hä
neltä saa myös lisätietoja: 040 553
9069 ja sähköpostitse.

r. • ~dn 1—
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Ilmoitukse Ilmoitukset

1
Palveluasiantuntija Marianne Ojanen
on opintovapaalla 1 .2.—31 .3. Hänen
sijaisenaan toimii syntymästään kuu
rosokeiden, aistimonivammaisten las
ten, nuorten ja aikuisten asioissa pal
veluasiantuntija Harri Peltola. Yhteys-
tiedot: 040 5054 683, harri.peltola@
kuurosokeat.fi. Kanta-Hämeen aikui
sasiakkaiden asioissa Minna Tihinen
040 587 0259, minna.tihinen@kuu
rosokeat.fi.

1
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Ti 3.3. klo 9—16. Kokoontuminen klo 9
Helsingin rautatieasemalla palloukko
jen alla. Kaivokatu 1. Mukana ohjaaja
Anita Palo. Tutustumista liikunnanoh
jaaja Jaana Marttilan johdolla urhei
luvälineisiin eri kaupoissa. Voit tar
vittaessa vinkata Jaanalle tai Anital
le, mistä välineistä olisit kiinnostunut.
Yhteinen ruokailu ja kahvit (omakus
tanteiset). Ei yleistulkkausta, tilaa tar
vittaessa oma tulkki. Ilmoittaudu Ani
talle viimeistään to 27.2.

Kommunikaatiopiiri

Ke 4.3. kello 13—16 liris, Helsingin
aluetoimisto, 4. kerros. Tutustutaan
YouTube-videomateriaaleihin ja kom
munikaatiopalveluiden aiheisiin. Li
säksi esimerkiksi kuvailun harjoittelua
ja keskustelua elokuvien kuvailusta.
Mietitään yhdessä, minkälaisia muita
arkitilanteita voisi olla videoiden aihei
na. Kahvitarjoilu (1 e). Paikalla kaksi
yleistulkkia. Tilassa induktio. Mukana
ohjaaja Anita Palo ja kommunikaatio
työntekijä Sanna Nuutinen. llmoittau
du Anitalle viimeistään ma 2.3.

Kuntopiiri

To 5.3, 12.3, 19.3. ja 26.3. klo 13—16
liris, 2. kerros. Ohjaajana Jaana Mart
tila. Kuntoharjoittelua, vesijumppaa,
uintia ja saunomista. Paikalla kaksi
yleistulkkia. Oma pyyhe mukaan.

e fec ome -e& e y

Ti 10.3. klo 13—16 liris, Helsingin alue-
toimisto, 4. kerros. Valikoimassa kau
niita ja persoonallisia tuotteita sekä
lahjavinkkejä. Jos haluaa tilata tuot
teita, voi maksaa käteisellä tai myö
hemmin laskulla. Esittelijänä Niina
Tuominen. Kahvitarjoilu (1 e). Paikal
la kaksi yleistulkkia. Lisätiedot netistä:
www.perfecthome.fi. Ilmoittaudu Ani
talle viimeistään to 5.3.

Pannu kuumana

To 12.3. klo 10—12 liris, Helsingin
aluetoimisto, 4. kerros. Yhdessäoloa,
keskustelua, kahvittelua. Ohjaaja Ani
ta Palo ja palveluasiantuntija Heli Lap
palainen paikalla. Kahvitarjoilu (1 e). Ei
yleistulkkausta, tilaa tarvittaessa oma
tulkki. Tilaisuuden jälkeen voi ruokail
la omakustanteisesti liriksen ravinto
lassa ja jatkaa kuntopiiriin.

Aluepalvelupäällikkö vierailee

Ti 17.3. klo 13—16 liris, Helsingin alue-
toimisto, 4. kerros. Vieraana aluepal
velupäällikkö Taru Kaaja. Tietoa mm.
Toimintapäivistä ja ajankohtaisista
asioista. Kahvitarjoilu (1 e). Paikalla
kaksi yleistulkkia. Tilassa induktio. II
moittaudu Anitalle viimeistään to 12.3.

Filippiiniläinen ravintola Pobre

Ke 18.3. klo 16—20. Urho Kekkosen
katu 1, Helsinki. Kokoontuminen ra
vintolan edessä, Kampin keskuksessa,
5. kerroksessa. Ruokailut ym. oma
kustanteiset. Ei yleistulkkausta, tilaa
tarvittaessa oma tulkki. llmoittaudu
Anitalle viimeistään to 12.3.

Tutustuminen Pasilan asemaan
ja Tripla-kauppakeskukseen

Ti 24.3. klo 10—14. Kokoontumi
nen klo 10 Pasilan rautatieasemalla,

taksiaseman luona. Ratapihantie 6,
Helsinki. Kierros oman tahdin mu
kaan. Kahvit. Paikalla ei yleistulkkia,
tilaa tarvittaessa oma tulkki. Ilmoit
taudu Anitalle viimeistään to 19.3.

Ennakkotietoa!

Kauneuspäivät järjestetään la 18.4.
klo 10—19. Lisätietoja myöhemmin.
Yhteystiedot: ohjaaja Anita Palo, ani
ta.palo@kuurosokeat.fi, tekstiviestit /
WhatsApp 040 837 7896.

ait
Maaliskuun Tuntosarveen ilmoitukset
viimeistään ma 2.3. klo 12 osoittee
seen: viestinta@kuurosokeat.fi

Oikaisun oikaisu

Tuntosarvessa 1/2020 oli virheelli
sesti korjattu Toimintakalenterin 12.2.
Viittomakielten päivä. Kyseessä on
kuitenkin virallisesti Viittomakielen
päivä. Toimitus pahoittelee virhettä.

Päivyri

La 29.2. Harvinaissairauksien päivä.
Harvinaiset-verkoston Harvinaismes
sut klo 10—16 Musiikkitalolla, Helsin
gissä. .

.
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