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Mennyttä vuotta läpi käydessäni tuli päällim-
mäisenä asiana mieleeni merkittävä muutos 
eli järjestötoiminnan asettuminen saneerat-
tuun rivitaloon, josta tuli Suomen Kuuroso-
keat ry:n uusi keskustoimisto Tampereella� 
Aiemmin se sijaitsi Helsingissä 46 vuotta� Nyt 
toimisto on yhdistyksen omissa tiloissa en-
simmäistä kertaa yhdistyksen historiassa� 
Tämä muutos oli yksi vaihe keskittämisessä� 

Kuntoutuksen keskittäminen Tampereelle jat-
kui käytännössä, kun päärakennuksen asun-
tosiipeä remontoitiin kuntoutus- ja kurssi-
käyttöön jäsenten hyväksymällä lainarahalla� 
Jännityksellä odotimme, miten kävi keväällä 
kuntoutuksen kilpailutukseen annettujen tar-
jouksien� Ilolla otimme vastaan Kelan myön-
teiset päätökset tarjouskilpailutuksessa, jon-
ka sopimuskausi on alkanut tämän vuoden 
alussa� Näin voimme tuottaa kuntoutusta 
eri-ikäisille kuurosokeille henkilöille omissa 
tiloissamme� Lisäksi henkilöstön asiantunti-
juutta saadaan käyttää kuntoutujien hyväksi�  

Edellä mainittujen keskittämisten myötä Tam-
pereelle muodostuu kuurosokeustyön keskit-
tymä, ja omat tilat ovat entistä tehokkaam-
massa käytössä�

Oli mahtavaa kuulla, miten hyvin etenkin Tam-
pereella onnistuivat kesäkuussa Helen Kelle-
rin päivä ja lokakuussa Euroopan kuurosokei-
den päivä osallistujien määrällä ja näkyvyy-
dellä mitattuna� Tälläiset tapahtumat luovat 
parhaimmillaan yhteisöllisyyttä, edistävät 
me-henkeä ja tarjoavat lisäksi vertaistukea�

Yhdistyksen hallitus päätti kolmen vuoden 
strategian linjauksista� Teemoina ovat asian-
tuntijuuden, ammatillisuuden ja verkostoitu-
misen kehittäminen sekä tunnettuuden ja jä-
senmäärän lisääminen� Lisäksi hallituksen 
painopisteeksi päätettiin viittomakielisten 
tiedonsaannin kehittäminen� Joukossamme 

Hallitus

Puheenjohtajan tervehdys

on pieni joukko viittomakielisiä kuurosokeita, 
joiden tiedonsaanti omalla äidinkielellään on 
tosi vähäistä ottaen huomioon, että viittoma-
kieli on ollut Suomen perustuslaissa jo vuo-
desta 1995 lähtien�

Tehdään kartoitukset mm� viittomakielisten 
kieli- ja kommunikointitavoista, järjestetään 
heille oma aluekurssi, jossa yhdessä pohdi-
taan tiedonsaantia ja julkistetaan järjestölehti 
Tuntosarvi mahdollisimman selkeäkielisenä�  

Tavoiteohjelmasta on valittu teemaksi ”Saa-
vutettavat tietoyhteiskuntapalvelut”� Digi-
taalisten palvelujen lisääntyessä yhdistyk-
semme on yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa tuotava jatkuvasti esille saavutetta-
vuusnäkökulmaa, jotta kuurosokeiden käyt-
tämät IT-laitteiden apuohjelmat toimivat digi-
palveluviidakossa�

Yhdistyksen hallituksen päätös avustetusta 
IT-laitteiden hankinnasta mahdollistaa sen, 
että vähävaraiset kuurosokeat voivat hankkia 
tarvitsemiaan laitteita� Pesämuna tämän pää-
töksen tueksi saatiin yhdestä jälkisäädökses-
tä�

Mittarityöryhmämme toimesta on laadittu ar-
viointi- ja palautelomakkeita sekä etsitty val-
miita lomakkeita, jotta yhdistyksen toimintaa 
voidaan arvioida tehokkaammin STEA:n tu-
loksellisuus- ja vaikutusselvitykseen� Se on 
pohjana tulevaisuuden rahoitukselle� 

Toivon Suomen Kuurosokeat ry:n näkyvyyden 
ja tunnettuuden lisääntyvän, ja että pystym-
me vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja 
rahoittajien haasteisiin, jotta kuurosokeiden 
yksilölliset palvelut ja hyvä elämänlaatu tur-
vataan jatkossakin�

Hyvää vuoden jatkoa teille lukijoille!

Teksti: Tuula Hartikainen 
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Vuosi 2018 oli järjestön 46� toimintavuosi� 
Strategian mukaisesti keskityttiin kuuroso-
keuteen liittyvän erityisosaamisen ja kuu-
rosokeuslähtöisten palveluiden säilymisen 
ja kehittymisen turvaamiseen muuttuvassa 
toimintaympäristössä�  Lisäksi panostettiin 
hallinnon keskittämiseen sekä henkilöstön ja 
muuttuvan toimintakulttuurin omaksumiseen 
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen alueella 
Tampereella� Sopeuttamista ja kehittämistä 
tarvittiin muuttuvan rahoitustilanteen vuok-
si ja kehittämistä järjestön toimintamahdolli-
suuksien turvaamiseksi jatkossa� 

Yhdistyksen hallinto keskitettiin Helsingis-
tä ja Jyväskylästä Kuurosokeiden Toiminta-
keskukseen Tampereelle� Vuosi keskittämisen 
jälkeen on tuonut uusia mahdollisuuksia toi-
minnan laajentamiseen� Uusien työntekijöi-
den kouluttaminen kuurosokeusalalle on ollut 
vuoden painopistealueena ja hyvin keskeistä 
ja tärkeää� Henkilöstön ammatillisuus on toi-
minnan laadun tae�  

Muutokset toivat uudenlaista kulttuuria� Oli 
hienoa nähdä, miten työntekijät innostuivat 
kehittämään toimintaa, vaikka avustusten 
määrä väheni�

Vuosi uusissa tiloissa on osoittautunut toi-
mivaksi, ja järjestön sisäinen verkostoitumi-
nen on tuonut tarkoituksenmukaista säästöä 
taloudellisesti ja ajankäytön sekä muiden re-
surssien suhteen� Synergia on kasvanut jär-
jestössä�

Kuurosokeiden oikeuksienvalvontaan ja nii-
den epäkohtiin vaikutettiin mm� sote- ja maa-
kuntauudistuksessa yhteistyössä muiden 
vammaisjärjestöjen kanssa� Lähtökohtana oli 
YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ar-
tiklat� 

Järjestön näkyvyyttä tuotiin esille erilaisin 
tempauksin ja median välityksellä� Aloitimme 
kuurosokeusmateriaalin keräämisen, tavoit-
teena on kuurosokeusalan kirjaston valmistu-
minen vuonna 2019�  

Järjestö osallistui yhteiskunnan sektoreil-
la ja hallinnon alueilla mm�  oikeusministeri-
ön asettamassa Viittomakielen yhteistyöryh-
mässä, joka käsittelee viittomakieleen liitty-
viä asioita� Työryhmään osallistuivat oikeus-, 
opetus- ja kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- ja 
valtiovarainministeriö sekä Kuntaliitto� Kuu-
rosokeus tuli tunnetuksi�

Järjestö teki monipuolista ja hyvää yhteis-
työtä eri järjestöjen kanssa� Järjestimme yh-
teistyössä mm� Kuurojen Palvelusäätiön ja 
Kuurojen Liiton ry:n kanssa viisi alueellista 
foorumia, joissa käsiteltiin sote- ja maakun-
tauudistusta� Samalla toimme kuurosokeut-
ta tunnetuksi alueellisille päättäjille� Vaikutta-
mistoiminta jatkui edelleen vahvana monella 
rintamalla�

Järjestön toiminta perustuu monipuoliseen 
vahvaan tulevaisuuteen� Hallinnon rakentei-
ta uusittiin henkilöstön ja rahoituksen pohjal-
ta� Panostimme asiakaskeskeisyyteen, järjes-
tökoulutukseen sekä vertais- ja vapaaehtois-
toimintaan� Näissä on järjestön tulevaisuus� 
Toiminnan lähtökohtana olivat asiakkaiden 
tarpeet ja heidän elinympäristönsä kehittämi-
nen�

Valitettavasti STEAn myöntämät avustukset 
ovat vähentyneet� Toisaalta se on tuonut sel-
keyttä ja antanut kehittämiselle suuntaviivat� 
On tärkeää tehdä oikeita asioita oikeassa het-
kessä� Toivotaan, että tulevat suuret yhteis-
kunnalliset muutokset eivät heikennä yhdis-
tyksen vuodesta 1971 alkaen tekemää kuu-
rosokeustyötä ja asiantuntijuutta�  

Suomen Kuurosokeat ry on elinvoimainen 
myös vuonna 2019�

Dynaaminen ja muutosten järjestö

Organisaatio

Teksti: Kai Leinonen, järjestöjohtaja 



5Vuosijulkaisu 2018

Kuulonäkövammaisten sopeutumisvalmen-
nuskurssilla riittää hyörinää� Porissa pidetylle 
kurssille osallistui tällä kertaa aistimonivam-
maisia nuoria ja aikuisia� Heillä on syntymäs-
tä asti kuulonäkövamma ja muita vammoja, 
jotka tuovat arkeen erilaisia kommunikoinnin 
ja vuorovaikutuksen haasteita� 

Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat kuu-
lonäkövammaisia pärjäämään uudessa elä-
mäntilanteessa� Lisäksi kursseilta saa tietoa 
ja taitoja selviytyä arjessa paremmin� Omai-
set ovat jaksoilla aktiivisesti mukana� 

Suomen Kuurosokeat ry järjestää sopeutu-
misvalmennuskursseja eri ikäisille kuulonä-
kövammaisille henkilöille� Kurssit järjestetään 
joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena� Kurs-
sit ovat lyhyitä ja kestävät alle viikon�

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteet läh-
tevät aina asiakkaasta ja tämän lähiverkos-
tosta� Omaisten sitoutuminen on tärkeää ta-
voitteisiin pääsemisessä� 

Toimintaterapeutti Anna Nygrén kertoo, että 
sopeutumisvalmennuskurssien tarkoitukse-
na on parantaa asiakkaan elämänlaatua� Asi-
akkaita tuetaan itseilmaisussa, kommunikaa-
tiossa sekä omatoimisuudessa�  

Nygrénin mukaan moni asiakas ja perhe 

hyötyy selvästi kuntoutuksesta, ja sille on ko-
vasti tarvetta� Kaikki lääkärit eivät silti vielä 
osaa ohjata asiakkaita kuntoutukseen, vaikka 
tietäisivät siitä� Aistimonivammaisten kohdal-
la jo pienillä edistysaskelilla on kuitenkin iso 
merkitys arjessa� 

- Meillä voi olla vaikeavammaisia henkilöi-
tä kuntoutuksessa ja aina jollain tasolla ol-
laan menty eteenpäin, kun asiakas ja omainen 
asettvat sopivat tavoitteet�

Juttu on tiivistelmä Tuntosarvi-lehden 1/2019 
artikkelista.

Sopeutumisvalmennus

Vertaistukea 
sopeutumisvalmennuksesta

Teksti ja kuva: Heidi Häyrynen 

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteet läh-
tevät aina asiakkaasta ja tämän lähiverkos-
tosta. 

Suomen Kuurosokeat ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja eri ikäi-
sille kuulonäkövammaisille henkilöille. Kurssit auttavat heitä pärjäämään 
uudessa elämäntilanteessa sekä antavat tietoa ja taitoa selviytyä arjessa 
paremmin. 
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Järjestötoiminta

Osallistuin vuonna 2018 kuurosokeiden ker-
hoon, shakkikerhoon, IT-kursseille, Tasapai-
noa mieleen ja kehoon -kurssille, Hengellisel-
le leirille, Kokoustekniikka-koulutukseen, Toi-
mintapäiviin ja vuosikokouksiin�

Kuurosokeiden kerhoon osallistuin saadak-
seni vertaistukea� Kaikenlaiset vierailijat, jot-
ka kertoivat mielenkiintoisista asioista, olivat 
tärkeitä� Myös kerhon tekemä kesäretki Tur-
kuun Turun näkövammaisten kesäpaikkaan 
Rauhaniemeen yhdessä Turun kuurosokeiden 
kerhon kanssa jäi positiivisena asiana mie-
leen kerhon toiminnasta�

Aloitin shakin peluun erään shakkia pelaavan 
henkilön houkuttelemana� Peli tuntui mielen-
kiintoiselta ja hyvältä tavalta oppia jotain ai-
van itselle ennestään tuntematonta asiaa� Oli 
myös ihanaa huomata, että pystyy vielä oppi-
maan uusia asioita�

Keväällä kävin Tasapainoa mieleen ja kehoon 
-kurssin Kunnonpaikassa, Siilinjärvellä� Kurs-
si antoi paljon eväitä niin fyysisestä kunnos-
ta kuin henkisestä hyvinvoinnista huolehti-
miseen� Oli hyvä päästä hetkeksi ihan toiseen 
ympäristöön oppimaan uusia ja erilaisia asioi-
ta� Myös keskustelut muiden kurssilaisten 
kanssa antoivat vertaistukea� Tietenkin täysi-
hoito mahdollisti myös itsensä hemmottelun�

Hengellinen leiri järjestettiin Tampereen Aito-
lahdella� Meitä oli pieni ryhmä eri tavoin kom-
munikoivia kuurosokeita henkilöitä� Piden-
netty viikonloppu antoi mahdollisuuden rau-
hoittumiseen ja rentoutumiseen� Kokemusten 
jako ja välillä syvällisetkin keskustelut toisten 
leirilaisten kanssa olivat hyvä kokemus� Vaik-
ka leirin teema olikin minulle varsin vieras, en 
tuntenut itseäni mitenkään ulkopuoliseksi� 
Minusta oli hyvä, että leirillä oli kaksi vertai-
sohjaajaa muiden ohjaajien lisäksi�

Lokakuussa Kuurosokeiden Toimintakeskuk-
sella järjestettiin Kokoustekniikka-koulutus� 
Meitä oli noin kymmenen innokasta kurs-
silaista opettelemassa kokoukseen liittyviä 
asioita� Minusta oli todella tärkeää oppia ihan 
perusasioita kokoustekniikasta� Minulle tuli 
sellainen tunne, että jatkossa tietää ja osaa 
toimia kokouksissa oikein� Oli hyvä, että kou-
lutus oli tarkoitettu nimenomaan kuurosokeil-
le ja kurssin vetäjällä oli hyvät tiedot kuuroso-
keiden kanssa toimimisesta�

Järjestöaktiivi kannustaa 
osallistumaan

Suomen Kuurosokeat ry:n palveluissa on monia mahdollisuuksia osallis-
tua. Järjestöaktiivi kannustaa kuurosokeita lähtemään kotoa rohkeasti 
mukaan toimintaan. 

”Jokaviikkoiset säännölliset opin-
topiirit tekivät minulle säännöllisen 
päivärytmin. En jäänyt yksin neljän 
seinän sisälle. Minulla oli mahdol-
lisuus uuden oppimiseen ja itseni 
kehittämiseen. Sain osallistuessa-
ni uusia kavereita eikä vertaistuen-
kaan merkitystä voi vähätellä.”

Teksti: Maija Kanerva 
Kuva: Mari Saarikoski



7Vuosijulkaisu 2018Vuosijulkaisu 2018

Järjestötoiminta

Osallistuin myös Suomen Kuurosokeat ry:n 
kevät-  ja syyskokouksiin� Mielestäni on hyvä, 
että yhdistyksen jäsenet saavat kokoontua 
päättämään yhteisistä asioista�

Minulle kaikkein tärkeintä toimintaa oli Toi-
mintapäivät� Jokaviikkoiset säännölliset opin-
topiirit tekivät minulle säännöllisen päiväryt-
min� En jäänyt yksin neljän seinän sisälle ja 
pahimmassa tapauksessa sänkyyn� Minulla 
oli mahdollisuus uuden oppimiseen ja itseni 
kehittämiseen� Sain osallistuessani piireihin 

uusia kavereita, eikä vertaistuen merkitystä-
kään voi vähätellä�

Mielestäni kuurosokeiden kannattaa osallis-
tua järjestötoimintaan mielekkään tekemisen, 
virkistäytymisen, vertaistuen ja uusien asioi-
den oppimisen vuoksi�

Tampereen Toimintapäivät tekee kuurosokeiden kanssa erilaisia retkiä. Tällä kertaa käytiin 
Tammelan torilla. 
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Järjestötoiminnan lukuja

Hengellinen leiri oli Tampereella ja nuorten 
leiri Jyväskylässä� Näihin ja kuulonäkövam-
maisten Solaris-lomalle Kuopioon palkattiin 
vertaisohjaajia� Työkokemusta sai viisi kuu-
rosokeaa� Koulutuksia järjestettiin kokous-
tekniikasta, nuorille esiintymisrohkeudesta ja 
kerhonvetäjille pidettiin Kerhopäivät-tapahtu-
ma�

Vapaaehtoistoiminnassa oli mukana  25 kuu-
rosokeaa� He toimivat kerhojen vetäjinä tai 
kerhotoimikunnissa sekä tapahtuma-avusta-
jina�

Paikka auki -hankkeella palkattiin kuurosokea 
osaaja rakentamaan Kansallista kuurosoke-
usalan kirjastoa�

Viriketoimintaa järjestettiin Helsingissä ja 
Tampereella� Toiminta sisälsi opintopiirejä, 
kuntoilua, retkiä, ja vierailijoita sekä asiakkai-
den toiveiden mukaista toimintaa�

Helsingin viriketoimintaan osallistui 73 eri kä-
vijää ja tapahtumia järjestettiin yhteistyössä 
Helsingin kerhon ja aluepalvelun kanssa� 

Tampereella Toimintapäivissä oli 54 eri kävi-
jää� Opintopiirit järjestettiin yhteistyössä Ah-
jolan kansalaisopiston kanssa� 

Kerhotoiminta
Valtakunnallisia kerhoja oli kuusi (Jutaajat, 
Nuorten kerho, Shakkikerho, Viittojat, Kalaker-
ho ja Kuurosokeat Keilailijat)� Ne järjestivät 28 
tapahtumaa, joihin osallistuttiin yhteensä 207 
kertaa�

Paikallisia kerhoja oli yhdeksän (Oulun, Vaa-
san, Keski-Suomen, Kuopion, Satakunnan, 
Tampereen, Hervannan, Lahden ja Helsingin 
kerhot)� Lisäksi järjestöpalvelut yhteistyössä 
aluepalvelujen kanssa järjesti kerhotapaami-
sia Turussa ja Kouvolassa� Kerhoissa käytiin 
noin 800 kertaa� 

Kerhot jakoivat tietoa ajankohtaisista asiois-
ta, kutsuivat vieraita, kävivät toistensa luona 
ja tarjosivat tilaisuuden vertaistukeen lähi-
alueella�

Kansainvälinen toiminta
Kuurosokea nuori oli edustamassa ja verkos-
toitumassa Ruotsin Härnosandissa järjeste-
tyssä Pohjoismaiden kuurosokeiden nuorten 
tapahtumassa�

Toinen nuori osallistui Tanskassa Youth Foru-
miin�

7

Kuvituskuva: Kaverikoirat  vierailevat sään-
nöllisesti Toimintakeskuksella. Eri rotuisiin 
koiriin on mukava tutustua. Kuva: Pentti Pie-
tiläinen. 

”Valtakunnallisia kerhoja oli kuu-
si ja niihin osallistuttiin 207 kertaa. 
Paikallisia kerhoja oli yhdeksän ja 
niissä käytiin noin 800 kertaa. ”

Suomen Kuurosokeat ry:n järjestämissä aktiviteeteissa käytiin ahkerasti. 
Säännöllinen toiminta helpottaa kuurosokeiden osallistumista. 
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Alueellisilla foorumeilla puitiin sotea

”Uudistuksesta pitää saada riittä-
västi omakielistä informaatiota. 
Muuten on pelkona, että epätietoi-
suus johtaa palveluista syrjäytymi-
seen.”

Alueellinen työ

Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö ja 
Suomen Kuurosokeat ry järjestivät keväällä 
yhteistyössä kuusi viittomakielistä alueellista 
foorumia� Tampereen tilaisuuteen Kuuroso-
keilta tuli kattava edustus: hallitusta edus-
ti Timo Peltomäki, aluepalveluita Taru Kaaja, 
kuntoutus- ja asumispalveluita Risto Hoikka-
nen ja järjestöpalveluita allekirjoittanut� 

Digitaalisuus lisääntyy
Kuurojen Liitossa on menossa kampanja ni-
meltään Viittomakieliloikka� Kampanjakoor-
dinaattori Kaarina Huovinen kertoi, mitä tällä 
tarkoitetaan� Digiloikassa pyritään tekemään 
iso harppaus digitaalisten palvelujen käyt-
töönotossa� Viittomakieliloikalla tarkoitetaan 
samaa: viittomakielisten palvelujen ja tiedo-
tusmateriaalin on loikattava nopeasti� Niin ne 
ovat yhdenvertaisia ja yhtä ajantasaisia kuin 
suomenkielisen enemmistön palvelut ja tie-
dotteet�

Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jo-
kinen puhui viittomakielisten näkökulmasta 
sote- ja maakuntauudistuksesta� Mahdollinen 

uudistus myllertää suomalaisten sosiaali- ja 
terveyspalvelut totaalisesti� Uudistuksesta pi-
tää saada riittävästi omakielistä informaatio-
ta� Muuten on pelkona, että epätietoisuus joh-
taa palveluista syrjäytymiseen�

Maakuntavaalit syksyllä
Puheenvuoron saivat myös Päijät-Hämeen 
muutosjohtaja Seppo Huldén ja Etelä-Poh-
janmaan vastuuvalmistelija Minna Laitila� He 
kertoivat edustamiensa alueiden sotesuun-
nitelmista� Jokainen maakunta on erilainen� 
Väestöpohja ja palvelutarpeet vaihtelevat� Ei 
ole vielä selvää, tuleeko kunnallisten vam-
maisneuvostojen tilalle maakunnallinen vam-
maisneuvosto� Etelä-Pohjanmaalla on suun-
niteltu liikkuvia terveyspalveluita, joilla saa-
taisiin harvaan asutuille alueille turvattua 
parempi palvelutaso� 

Suomen Kuurosokeat ry, Kuurojen Palvelusäätiö ja Kuurojen Liitto järjesti-
vät keväällä 2018 yhteistyössä kuusi viittomakielistä alueellista foorumia. 
Tavoitteena oli rohkaista viittomakielisiä vaikuttamaan ja saamaan lisä-
tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta. Foorumeihin oli pyydetty mukaan 
myös eduskuntavaaliehdokkaita.

Teksti: Milla Lindh, järjestöohjaaja 
Kuvat: Taru Kaaja
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Sote- ja maakuntauudistus puhuttivat Oulun alueellisessa foorumissa.

Alueellinen työ

He muistuttivat, että 28�10�2018 pidetään en-
simmäiset maakuntavaalit, joissa olisi erittäin 
tärkeää äänestää� Maakunta on julkisoikeu-
dellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallin-
to� Maakuntien toiminta käynnistyy 1�1�2020� 
Tulevat maakuntavaltuutetut päättävät muun 
muassa siitä, missä alueen sote-keskukset 
sijaitsevat ja mitä palveluja ne tarjoavat� Ny-
kyiset kunnat kuuluvat jatkossa 18 maakun-
taan� 

Valinnanvapaus tarkoittaa, että asiakkaalla 
on oikeus itse valita, mistä hän hankkii sosi-
aali- ja terveyspalvelunsa� Valinnanvapauden 
tavoite on, että asiakas pääsee nopeammin 
hoitoon ja palveluihin� Sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilainen arvioisi edelleen, mitä 
palveluita asiakas tarvitsee� 

Huolena riittävät palvelut ja 
tiedonsaanti
Nykyisistä viittomakielisistä palveluista ker-
toivat Kuurojen Palvelusäätiöstä Jouni Rii-
himäki ja Suomen Kuurosokeat ry:stä Risto 
Hoikkanen� Tarjolla on tällä hetkellä asumis-
palvelua, vertaistukea ja omakielistä henkilö-
kuntaa kuuroille ja kuurosokeille� Kuntoutu-
mis- ja asumispalvelujohtaja Hoikkanen piti 
asumispalvelujen esittelyn viittomakielellä�

Kuurojen Liiton vertais- ja vapaaehtoistoimin-
nan johtaja Laura Pajunen kertoi kielellisis-
tä oikeuksista� Viittomakielilaki tuli voimaan 
2015� Lain myötä viittomakieliset saivat kieli- 
ja kulttuuriryhmän statuksen� Laki velvoittaa 
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Tampereen tilaisuuden kuulijakuntaa.

” Viittomakielisten tiedonsaanti on 
pysynyt hitaampana kuin valtavä-
estön. Onkin tärkeää, että soteval-
mistelijat pitävät järjestöt ajan ta-
salla.”

järjestämään palveluja viittomakielellä� Se 
edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten 
oikeuksien toteutumista� Perustuslakivalio-
kunta on vaatinut viittomakielilain noudatta-
mista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
mislakia uudistettaessa� 

Lopuksi oli paneelikeskustelu� Aiheena oli 
viittomakielisten osallisuus sote- ja maa-
kuntauudistuksessa� Oikeuksienvalvonnan 
asiantuntija Marjatta Puromäki Suomen Kuu-
rosokeat ry:stä osallistui paneeliin� Paneelin 
keskustelijoina oli yhdistysväkeä sekä Pirkan-
maan muutosjohtaja Jaakko Herrala� Yleisö 
sai osallistua kommentein� 

Paneelissa tuotiin esille huoli, että viitto-
makielisten tiedonsaanti pysyy hitaampa-
na kuin valtaväestön� Onkin tärkeää, että 

sotevalmistelijat pitävät järjestöt ajan tasalla� 
Monille asiakkaille järjestön työntekijä on se 
taho, joka ohjaa oikeiden palvelujen piiriin ja 
neuvoo erilaisten hakemusten tekemisessä�

Juttu on julkaistu alun perin Tuntosarvi-leh-
dessä 4/2018.
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Uutta materiaalia kuurosokeiden 
kommunikaatiomenetelmistä

Kommunikaatiopalvelut

Kommunikaatiopalvelut palvelee aikuisten kuurosokeiden lisäksi synty-
mästä kuurosokeita lapsia ja nuoria, heidän perheitään ja lähiympäris-
töään. 

Teksti: Riitta Lahtinen, kommunikaatiopääl-
likkö  

Kuvat: Heidi Häyrynen 

Vasemmalla: Suuraakkosten harjoittelua kämmenen pohjaan sormella kirjoittaen. Oikealla: Jos 
henkilö ei tunnista kämmenen pohjaan sormella kirjoitusta, voi kokeilla muitakin mahdollisuuk-
sia. Kuvassa kirjain tuotetaan kynän avulla.

Uutta materiaalia
Suomen Kuurosokeat ry:n verkkosivuilla jul-
kaistaan jatkuvasti kommunikaatioalueeseen 
liittyviä uusia materiaaleja: julkaisuja, alan 
viittomistoa ja opinnäytetöitä� Materiaalia on 
sekä tekstiversioina, kuvina että viittomakie-
lellä� 

Vuonna 2018 julkaistuja uusia materiaaleja 
olivat mm� 65 ideaa kommunikaatioon, suu-
raakkoset ja englantilaiset sormiaakkoset 
sekä seitsemän opinnäytetyötä, jotka liittyvät 
viittomakieleen, kuvailuun ja tulkkaukseen�

Asiakkaina myös syntymästään 
kuurosokeita henkilöitä
Kommunikaatiopalvelut palvelee aikuisten 
kuurosokeiden ohella myös syntymästä kuu-
rosokeita lapsia ja nuoria, heidän perheitään 
ja lähiympäristöä� Asiakkaiden kotiympäris-
töissä tehdään töitä yhteistyössä Jyväsky-
län kuntoutuksen ja palveluasiantuntijoiden 
kanssa� Monet asiakkaat asuvat tuetuissa ke-
hitysvammaisten asumispalveluissa tai ovat 
päiväkoti-ikäisiä lapsia� Kaikilla on taustalla 
vaikeaa kehitysvammaisuutta sekä kuulon ja 
näön ongelmia, jolloin varhaisen vuorovaiku-
tuksen merkitys korostuu�

Työssä lähiomaisten kanssa mietitään keino-
ja vahvistaa kommunikaatiota ihmisillä, joi-
den oma ilmaisu on hyvin yksinkertaista ja 
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Vasemmalla: Opas näyttää ohjaavan käden avulla opastettavalle missä tarjoilupöytä alkaa. 
Opastettava tutkii pöydän kulmaa vapaalla kädellään. Oikealla: Sormiaakkonen H tehdään peu-
kalon hankaan.

riippuvaista ympäristön muiden ihmisten tai-
dosta tulkita heitä� Työn tukena on Pohjois-
maissa viime vuosikymmeninä kehitetyt vuo-
rovaikutuksen ja kommunikaation tukemisen 
menetelmät� 

Vuorovaikutuskumppanuutta kehitetään 
muun muassa videoavusteisen työskentelyn 
avulla ja lisäämällä lähiomaisten tietoa ja ym-
märrystä synnynnäisen kuurosokeuden eri-
tyispiirteistä�

Kuurosokeustyön kansallinen 
koulutus
Kuurosokeustyön kansallisen koulutuksen 
suunnittelu alkoi vuonna 2015 yhteispohjois-
maisen opetussuunnitelman mukaisesti� Vii-
den modulin sisältöjen opiskelu kestää noin 
kymmenen kuukautta� Koulutus toteutetaan  
yhteistyössä Kuurojen kansanopiston ja Suo-
men Kuurosokeat ry:n kanssa� 

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, ver-
kossa opiskelua sekä omaan työhön liitty-
viä oppimistehtävien pohdintaa� Koulutuksen 
opiskeluaiheita ovat mm�  

⁃- kuurosokeusmääritelmä ja erilaiset asia-
kasryhmät

⁃- aistit, kuulo, näkö ja tuntoaisti, haptiikka

 - kuurosokeiden kieliympäristö, viittomakie-
lisyys 

- vuorovaikutus rajoittuneessa näkökentässä, 
sormittamisjärjestelmät, taktiiliviittominen, 
haptiikka ja kosketusviestit

- vuorovaikutus syntymästä kuurosokeiden 
kanssa

⁃- liikkuminen, opastus, orientaatio ja kuvailu

- toimintaympäristöt, seurannaisvaikutukset

⁃- eettisyys, asiakkaan itsemääräämisoikeus, 
yhteiskunnan tuki

Vuonna 2018 järjestettiin toinen ammattilais-
ryhmän opetus� Kaikkiaan koulutuksessa oli 
mukana noin 30 alalla työskentelevää am-
mattilaista� Kouluttajina toimivat kuurosoke-
usalan koulutetut asiantuntijat� 
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Ylemmässä kuvassa: Opastustilanteissa pitkä opastettava voi ottaa opastusotteen lyhyemmän 
oppaansa olkapäästä. 
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Kuurosokeiden yhteisö vietti Suomessa kan-
sainvälisiä merkkitapahtumia vuonna 2018� 
Helen Kellerin päivää ja kansainvälistä kuu-
rosokeuspäivää vietettiin 27� kesäkuuta ja Eu-
roopan kuurosokeiden päivää 22� lokakuuta�

Helen Kellerin päivänä Kuurosokeiden Toimin-
takeskuksella Tampereella oli avoimet ovet� 
Aistipuutarhassa saattoi nauttia musiikista 
grilliruoan ääressä� Työtilarakennus Lintuau-
rassa oli myynnissä kuurosokeiden tekemiä 

tuotteita� Suuri apu saatiin Lions-piiriltä, jon-
ka edustajia oli mukana kesäkeittiössä� Yh-
distys muisti Lions 107 E-piiriä kunniakirjal-
la, jonka vastaanotti puheenjohtaja Marjo Ki-
viranta� Kaupungin johtoakin nähtiin mukana, 
tilaisuudessa vieraili pormestari Lauri Lyly� 

Tapahtuma kiinnosti mediaa, sillä Aamulehti 
aiheesta uutisoi näyttävästi�

Kuurosokeiden kansainvälisiä 
merkkitapahtumia

Kuva oikealla: Euroopan kuurosokeiden päi-
vää vietettiin vuonna 2018 ensimmäistä ker-
taa. 

Avointen päivien tapahtumissa oli mahdollisuus tutustua monipuolisesti 
Suomen Kuurosokeat ry:n toimintaan ja saada kuurosokeustietoutta.

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen 

Kuurosokeustietous

”Helsingin aluetoimistossa oli tie-
toiskuja yhdistyksestä ja kahvit-
telua. Kuopiossa pidettiin avoimet 
ovet ja Jyväskylässä oli niin sanot-
tu pimeä kahvila.”

Euroopan kuurosokeiden päivän päätapahtu-
ma järjestettiin Toimintakeskuksella VTS Ris-
tontalossa� Juhlapuheen piti Kuurosokeiden 
Maailmanliiton edustaja Riku Virtanen, joka 
kertoi kuurosokeiden ajankohtaisista asioista 
Euroopassa� 

Ohjelmassa oli tietoteknisiä apuvälineitä, eri-
laisia pelejä ja yhdessäoloa, maittavaa ruokaa 
unohtamatta� Kiinnostuneet saivat testata 
kapeaa näkökenttää simuloivia putkinäköla-
seja korvatulppien kera� Tämäkin tapahtuma 
kiinnosti ulkopuolisia, sillä vieraina olivat kan-
sanedustaja Pia Viitanen (sd), Poliisiammatti-
korkeakoulun edustajia ja lähihoitajaopiskeli-
joita opettajansa johdolla� 

Euroopan kuurosokeiden päivänä myös mo-
net kerhot ja alueellinen toiminta järjestivät 
omia tapahtumia eri puolilla Suomea� 

Helsingin aluetoimistolla Iiriksessä oli tietois-
kuja yhdistyksestä ja kahvittelua� Kuopios-
sa pidettiin avoimet ovet yhteistyössä Kuuro-
jen Liiton kanssa� Jyväskylässä oli ns� pimeä 
kahvila Laukaassa� Satakunnan kerhossa päi-
vää vietettiin jo etukäteen� Siellä kerholaisil-
le esitettiin europarlamentaarikko Sirpa Pieti-
käisen juhlapuheen tallenne�
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Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-palvelut on toi-
mintavuosiensa aikana aina edistänyt saavu-
tettavuuden toteutumista� Vaikutamme lain-
säädäntöön ja julkisiin toimijoihin, koulutam-
me ja tuemme asiakkaitamme monin tavoin 
sekä jaamme tietoisuutta kaksoisaistivam-
man tuomista haasteista jokapäiväisessä ar-
jessa� Digitaalisuus on monille pelottava asia, 
mutta samalla se on myös mahdollisuus, jota 
tulisi hyödyntää�

Euroopan parlamentin ja neuvoston saavu-
tettavuusdirektiivi astui voimaan lokakuus-
sa 2016� Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, 
että uusien verkkosivujen tulisi olla muodos-
sa, joka on kaikkien käyttäjien saavutettavis-
sa viimeistään 23�9�2019 ja vanhojen sivujen 
viimeistään 23�9�2020� Tämän pohjalta voim-
me tehdä saavutettavuuden edistävää työtä 
entistä tukevammalla selkänojalla� 

Saavutettavuustyötä on tehty yhdessä mui-
den järjestöjen kanssa Valli ry:n vetämässä 

ICT-palvelut mukana 
saavutettavuustyössä

ICT-palvelut

Digiverkostossa, jota kautta olemme saaneet 
suoria kontakteja sekä lainsäätäjiin että val-
vontaviranomaisiin� Digiverkosto on ollut var-
sin hyvä toimielin saavutettavuuden edistä-
misessä�

Hallitus hyväksyi uuden saavutettavuustyö-
ryhmän, jonka jäseniä ovat järjestöohjaaja 
Milla Lindh, sisällöntuottaja Jaakko Evonen, 
viestinnän asiantuntija Heidi Häyrynen ja kir-
joittaja itse� Toimin myös yhdistyksen saavu-
tettavuusvastaavana, jonka tukena saavutet-
tavuustyöryhmä on� Työryhmä käsittelee saa-
vutettavuusdirektiivin asioita�

Ryhmäkoulutusta ja 
yksilöohjausta
ICT-koulutus edistää saavutettavuuden to-
teutumista sekä ryhmäkoulutuksissa että yk-
silöohjauksissa� Konkreettisesti tämä näkyy 
asiakkaiden osaamisen lisääntymisenä� Kou-
lutuksen myötä kuurosokeat pystyvät käyttä-
mään yhteiskunnan tarjoamia digitaalisia pal-
veluita paremmin, kuten Kelan palveluja tai 
Omakanta-sivustoa� 

Vuonna 2018 ICT-koulutuksiin kirjattiin yh-
teensä 219 asiakastapahtumaa� Lisäksi pe-
rustettiin kolme piiriä, joiden tavoitteena on 
uuden oppiminen sekä vertaistuen edis-
täminen� Nämä piirit ovat Omppu-, Robot-
ti- ja Tietsikka-piiri� Omppu-piiri on tarkoi-
tettu edistämään Applen laitteiden, Robot-
ti-piiri Android-laitteiden ja Tietsikka-piiri 

Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-palvelut on toimintavuosiensa aikana edis-
tänyt saavutettavuuden toteutumista. Konkreettisesti tämä näkyy asi-
akkaiden osaamisen lisääntymisenä. Kuurosokeat pystyvät käyttämään 
yhteiskunnan tarjoamia digitaalisia palveluja paremmin.

”Digitaalisuus on monille pelottava 
asia, mutta samalla se on mahdolli-
suus, jota tulisi hyödyntää. ”

Teksti: Marko Vainiomaa, ICT-päällikkö 
Kuva: Jaakko Evonen
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ICT-palvelut

Windows-tietokoneiden käytön hallintaa ma-
talan kynnyksen periaatteella� Piirejä järjes-
tetään Kuurosokeiden Toimintakeskuksella 
Tampereella� 

Etäkoulutus hakee edelleen muotoaan, mut-
ta osalle asiakkaista tämä koulutusmalli on 
osoittautunut varsin toimivaksi menetelmäk-
si� Tulevaisuudessa yritämme löytää niitä rat-
kaisuja, jotka tekisivät etäkoulutuksista ny-
kyistä suositumpia� Positiivisten kokemusten 
jakaminen olisi tältä osin avainasemassa�

Etähallintamenetelmät 
kehittyvät
ICT-asiantuntijoiden tietotekninen laitteiden, 
ohjelmistojen ja apuvälineiden ylläpito var-
mistaa asiakkaalle mahdollisuuden hyödyn-
tää oppimiaan asioita täysipainoisesti omas-
sa ympäristössään� 

Rahoittajan kiristyvät vaatimukset ja kus-
tannustehokkuuden sekä tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden korostaminen on pakottanut 
etsimään luovia ratkaisuja� ICT-palvelut on 
vastannut näihin vaatimuksiin luomalla hy-
vin toimivia etähallintamenetelmiä, joilla sekä 
kustannustehokkuus että asiakkaan kokema 
palvelu kulkevat rinta rinnan� Etähallittujen 
asiakastapahtumien määrä nousi uuteen en-
nätykseen� Yhteensä ICT-asiantuntijat tekivät 
815 erilaista tukitehtävää asiakkaille�

Vuotta 2018 tarkasteltaessa voidaan sanoa 
saavutettavuuden edenneen usealla rintamal-
la� Saavutettavuusdirektiivi asettaa lakisää-
teisen velvoitteen julkisille toimijoille huomi-
oida kaikki käyttäjäryhmät� Järjestöt toimivat 
yhteistyössä saavutettavuuden edistämises-
sä� Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-palvelut 
edistävät erityisesti kuurosokeiden asiakkai-
den mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia 
palveluita�

Pistenäyttö on tiedonsaannin tärkeä apuväline.
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Kuulonäkövammaisten kuntoutus 
keskitettiin Tampereelle

Kuntoutuspalvelut ovat olleet tärkeä osa Suo-
men Kuurosokeat ry:n toimintaa jo 1990-lu-
vulta alkaen� Historiallisista syistä johtuen 
kuntoutusta tuotettiin pitkään kahdella paik-
kakunnalla, Jyväskylässä ja Tampereella� Yh-
distyksen hallitus ja vuosikokoukset ovat aika 
ajoin miettineet, voisiko toiminnan keskittää 
yhdelle paikkakunnalle� Tällöin työtä teke-
mässä olisi yksi kuntoutustyöryhmä, ja laa-
jemman toiminnan takia tilat olisivat tehok-
kaassa käytössä�

Monta asiaa toteutui peräkkäin� Nyt kaikki tilat 

on suunniteltu ja remontoitu nimenomaan 
kuurosokeille ja yhteen paikkaan� Aluehallin-
tovirasto (AVI) myönsi toimiluvan uusituille ti-
loille, ja Kela hyväksyi Suomen Kuurosokeat 
ry:n palveluntuottajakseen�

Yhdistykselle on tärkeää, että kuntoutukseen 
haetaan, saadaan myönteisiä kuntoutuspää-
töksiä Kelalta ja kuntoutusta toteutetaan� To-
teutuva kuntoutus on päättäjille tärkein osoi-
tus kuurosokeuskuntoutuksen tarpeellisuu-
desta ja hyödyllisyydestä� Tulevaisuudessa 
kuntoutuspäätösten tekeminen ja rahoitus-
vastuu tulee todennäköisesti siirtymään maa-
kunnille� Vain osoittamalla toiminnan tarve ja 
tarpeellisuus voi taata sen, että Suomen Kuu-
rosokeat ry pystyy tuottamaan jatkossakin 
laadukkaita ja osaavia palveluja�

Kuntoutumis- ja asumispalvelut

Suomen Kuurosokeat ry:n ja Kelan välillä uusittiin sopimus kuntoutuspal-
velujen tuottamisesta 2018 myös seuraaviksi vuosiksi. Kuntoutusta on 
järjestetty kaikenikäisille kuulonäkövammaisille sekä heidän lähiomaisil-
leen. 

Tekstit: Risto Hoikkanen, kuntoutumis- ja 
asumispalvelujohtaja  

Kuntoutuksen hen-
kilöstöä. Kuva: Hei-
di Häyrynen.
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Tampereella Kuurosokeiden Toimintakeskuk-
sessa majoitustilojen remontti on valmistu-
nut�  Kahdeksan majoitushuonetta, yhteinen 
tupakeittiö, lastenhoitohuone ja tarvittavat 
toimi- ja kokoontumistilat ovat olleet käytös-
sä lokakuusta 2018 lähtien� 

A-majoituksen tilat on suunniteltu ja koko-
naan peruskorjattu kuulonäkövammaisia ja 
kuurosokeita asiakkaita varten� Käytettävissä 
on myös perhehuoneita�

Majoitustilat valmistuivat, monia 
mahdollisuuksia ja aktiivista toimintaa

Vasemmalla kuntosali ja oikealla majoitustila. 
Kuvat: Jaakko Evonen.

Tampereella Kuurosokeiden Toimintakeskuksen majoitustilojen remont-
ti valmistui. Tiloissa voi toteuttaa muun muassa järjestötyön kursseja ja 
tapaamisia, sopeutumisvalmennusta ja Kelan kuntoutusta. 

Tiloissa voidaan toteuttaa järjestötyön kurs-
seja ja tapaamisia, STEAn rahoittamaa so-
peutumisvalmennusta, IT-koulutusviikkoja, 
Kelan kuntoutusta ja tilojen ollessa vapaana 
myös majoittaa Toimintakeskuksessa vierai-
levia�
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Suomen Kuurosokeat ry:n tulot olivat yhteen-
sä 4,8 miljoonaa euroa (4,7 milj� euroa)� Ku-
lut olivat 4,8 miljoonaa euroa (4,7 milj� euroa)� 
Pitkäaikaista vierasta pääomaa 31�12�2018 
oli 729 860 euroa� Vieras pääoma on pankki-
laina Nordeasta� Lainalla rahoitettiin A-majoi-
tuksen saneeraus� 

Toiminnan rahoitus muodostui seuraavasti: 
STEA 1 646 306 euroa, 34 % (2 390 863, 45 
%) euroa, kuntien maksamat palvelumaksut 2 
176 907 euroa, 45 % (1 649 000, 31 %) ja Kela 
507 642 euroa, 11 % (592 488, 11 %)� Loput 
yhteensä 473 307 euroa, 10 % (680 065, 13 %), 
tulevat mm� vuokratuotoista, sairaalalasku-
tuksesta ja muista avustuksista� 

Palkat ja henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 
3 202 550 euroa, 67 % (3 024 191, 64 %) koko-
naiskuluista� Huoneisto- ja kiinteistökulut oli-
vat 529 582 euroa, 11 % (546 827, 12 %)� Muut 
toiminnan kulut olivat 602 825 euroa, 13 % 
(725 674, 15 %), kokonaiskuluista� Toiminnan 
yhteiskulut olivat yhteensä 376 041 euroa, 8 
% (345 715, 7 %) kokonaiskuluista� Muut kulut 
olivat (poistot ja korot) yhteensä 102 166 eu-
roa, 2 % (33 383, 1 %)  kokonaiskuluista�

Suomen Kuurosokeat ry:n johto 
ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenet olivat: Tuula Hartikainen, 
puheenjohtaja, 

Suomen Kuurosokeat ry:n vuoden 2018 tilinpäätöksen tulos oli 2756 eu-
roa. Tavoitteena ei ole saada voittoa, joten yhdistys pääsi hyvin lähelle 
nollatavoitetta. Toiminnan tuotot ja kulut olivat yhteensä 4,8 miljoonaa 
euroa, josta STEA rahoitti kolmasosan.

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 01.01. – 31.12.2018 

Suomen Kuurosokeat ry tilastojen 
valossa

Taloudellinen tulos
Suomen Kuurosokeat ry:n ylijäämä oli tilikau-
den lopussa 2 755,54 euroa (edellisen vuoden 
2017 vertailutiedot sulkeissa, alijäämä -50 
137,78 euroa)� Taseen loppusumma oli 2 883 
211 (2 373 002) euroa� Käyttämättömiä STE-
An yleis- ja kohdennettuja avustuksia oli 152 
202 (184 871) euroa� Tulos muodostui pää-
asiassa kuntoutumis- ja asumispalveluiden 
ylijäämästä 47 170 (-43 064) euroa, rahasto-
jen alijäämästä -48 872 (-14 099) euroa, va-
rainhankinnan ylijäämästä 9 498 (4 602) eu-
roa ja järjestötoiminnan alijäämästä -4 700,55 
(-482) euroa� Järjestötoiminnan alijäämä 
muodostui tilojen ja kaluston poistoista sekä 
koroista� Lisäksi tuli muiden palvelujen pois-
tot -341 euroa�

Yleisavustuksella katettiin yleisavustettavan 
toiminnan kulut� Alijäämää muodostui pois-
toista, jotka eivät ole yleisavustuksessa hy-
väksyttäviä kuluja� Yleisavustusta jäi käyttä-
mättä 49 158 (51 114) euroa� Rahastojen ali-
jäämä oli  48 872 ( 14 099) euroa� Rahastoista 
maksettiin työryhmien palkkioita ja kokous-
kuluja sekä avustuksia kuurosokeille� Lisäksi 
maksettiin uuden kuurosokeusalan kirjaston 
ja A-majoituksen kalusteita 32 000 eurolla�

Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 13 
126 euroa� Varainhankinnan kulut olivat yh-
teensä 3 628 euroa�  Koko varainhankinnan 
ylijäämä oli 9 498 (4 602) euroa� 

Talous
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Esko Jäntti, varapuheenjohtaja, Martti Avila, 
Ulla Kungas, Saini Lepistö, Timo Peltomäki ja 
Leila Rytimaa�

Yhdistyksen järjestöjohtajana toimi Kai Lei-
nonen ja kuntoutumis- ja asumispalvelujoh-
tajana Risto Hoikkanen� Yhdistyksen tilintar-
kastajayhteisönä toimi Tilintarkastusrengas 
Oy, tilintarkastaja HT Matti Koskelainen�

Henkilöstö
Suomen Kuurosokeat ry:n henkilökunnan 
määrä kokoaikaisiksi laskettuna oli yhteensä 
73 (71)� Palkat ja palkkiot ilman sosiaalikulu-
ja olivat yhteensä 2,7 milj� euroa (2,5 milj� eu-
roa)� 

Katsaus tulevaan kehitykseen
Tavoitteina ovat toiminnan vakauttaminen ja 
kehittäminen isojen muutosten jälkeen� Yh-
distyksen strategian toteutus vuosille 2019 
–2021 aloitetaan� Vuoden 2019 painopis-
tealueena on asiantuntijuuden tehostami-
nen� Henkilöstölle järjestetään ammatillista 
ja kommunikaatiokoulutusta� Kokemuskou-
luttajien määrää lisätään ja heitä koulutetaan� 
Kuurosokeusalan kirjasto valmistuu Toimin-
takeskukseen� 

Tavoite on saada kaikkiin Toimintakeskuk-
sen VTS Ristontalon ja rivitalojen asuntoihin 
asukkaat� Kuntoutus on keskitetty Toiminta-
keskukseen ja toimintaa yhtenäistetään ja ke-
hitetään� 

Vuosien 2018–2019 teema ”Saavutetta-
vat tietoyhteiskuntapalvelut” jatkuu� Järjes-
tön tavoitteena on tieto- ja viestintäteknolo-
gian sekä tiedonsaannin saavutettavuuden li-
sääminen digitaalisissa palveluissa� Järjestö 
vaikuttaa yksityisten ja julkisten tahojen sekä 
median käyttämiin tieto- ja viestintätekno-
logisiin ratkaisuihin tekemällä lausuntoja ja 
osallistumalla asiaa käsitteleviin keskustelui-
hin, jotta palveluiden yhdenvertainen saavu-
tettavuus toteutuu�

Vaikutetaan aktiivisesti muiden vammaisjär-
jestöjen kanssa vammaisten oikeuksien to-
teutumiseen ja seurantaan�

STEA avustaa vuoden 2019 toimintaa yhteen-
sä 1 678 000 eurolla seuraavasti: Yleisavus-
tus yhdistyksen toimintaan on 519 000 euroa 
(500 000)� Kohdennetut AK-avustukset ovat 
yhteensä 1 112 000 euroa (1 105 000)� Inves-
tointiavustusta työtilarakennuksen ja keskus-
toimiston saneerauksen viimeistelyyn 47 000 
euroa vuodelle 2019�
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Oikeuksienvalvonnan  lausuntoja ja 
kannanottoja

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan merkittävimmät lausun-
not ja kannanotot liittyivät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. 
Tärkeäksi nousi myös oikeusministeriön lausuntopyyntö koskien Suomen 
ensimmäistä raporttia YK:n vammaisyleissopimuksesta. Lisäksi järjestö 
osallistui muiden aistivammajärjestöjen ja Vammaisfoorumin kannanot-
toihin ja lausuntoihin. 

- tulkkauspalveluiden kehittäminen (vastaus 
Kelalle 12�2�2018)

- Luonnos hallituksen esitykseksi eduskun-
nalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon 
järjestämisestä annetun lain muuttamises-
ta (lausunto opetus- ja kulttuuriuministeriöl-
le 14�2�2018)

- Suomen ensimmäinen raportti, joka koskee 
YK:n vammaisyleissopimusta ja sen valin-
naista pöytäkirjaa (lausunto oikeusministeri-
ölle 24�4�2018)

- sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa kos-
kevat asiakirjamallit (lausunto sosiaali- ja ter-
veysministeriölle 3�5�2018)

Oikeuksienvalvonta

Kuvituskuva. Pixabay.



25Vuosijulkaisu 2018

- asiakasseteliä, henkilökohtaista budjettia ja 
suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavia 
suun terveydenhuollon suoran valinnan pal-
veluja koskevat asiakirjamallit (lausunto sosi-
aali- ja terveysministeriölle 15�6�2018)

- sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmak-
sut (lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 
13�9�2018)

- potilas ja asiakaslaki (lausunto sosiaali- ja 
terveysministeriölle 7�9�2018)

- sosiaali- ja terveysministeriön kysely Har-
vinaisyhdistyksille ja potilasjärjestöille kos-
kien harvinaissairauksien kansallista ohjel-
maa (vastaus sosiaali- ja terveysministeriölle 
26�10�2018)

Sosiaalisen median tunnuslukuja

Järjestö tiedotti aktiivisesti toiminnastaan 
Facebookissa� Fanisivulla kerrottiin mm� kuu-
rosokeusalan ajankohtaisista asioista ja siel-
lä linkitettiin järjestöön liittyviä mediaosumia� 

Sivuston tykkäysten määrä oli joulukuun lo-
pussa 715, kasvua oli reilut 9,7 prosenttia vuo-
dessa� Suosituimpien aiheiden joukossa oli-
vat Kaverikoirien vierailu Toimintakeskuksella, 

idea Kauppakeskus Ratinan viittomaksi, nuor-
ten tapahtuman viitottu videotervehdys, syys-
kokouksen julkilausuma ja Tampereen kau-
pungin vammaisneuvoston esteettömyyspal-
kinto VTS Ristontalolle�

- Vammaisfoorumin jäsenjärjestöille lähettä-
mään kysely koskien Kelan lääkinnällistä kun-
toutusta ja kilpailutusta (vastaus Vammais-
foorumille 31�10�2018)

Oikeuksienvalvonnan työryhmän lisäksi lau-
suntojen ja kannanottojen laatimiseen on 
osallistunut Suomen Kuurosokeat ry:n asian-
tuntijoita esimerkiksi kommunikaatiopalve-
luista ja aluepalveluista�

Viestintä

Järjestö tiedotti toiminnastaan muun muassa Facebookissa. Suosituim-
pien aiheiden joukossa olivat esimerkiksi nuorten tapahtuman viitottu 
videotervehdys ja syyskokouksen julkilausuma.
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Suomen Kuurosokeat ry
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere, www.kuurosokeat.fi


