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Jälleen on vuosi vierähtänyt edellisestä jutus-
tani� Vuosi 2019 oli monivivahteinen ja haas-
teellinen toiminnallisesti sekä taloudellisesti� 
Alkuvuonna läpi käytävien asioiden (talous-
arvion sopeuttaminen saatuihin avustuksiin, 
tilinpäätöksen valmistelu ja katseiden suun-
taaminen seuraavaan vuoteen) ohessa yhdis-
tys laati tuloksellisuus- ja vaikutusselvityk-
sen (TVS) päärahoittajallemme STEAlle� Siinä 
yhdistyksen työntekijät onnistuivat erinomai-
sesti� TVS:n pistemäärä oli kaikkien järjestö-
jen keskiarvoa parempi� TVS:n merkitys on 
suuri STEAn avustuksien jakoperusteina�  

Yhdistyksessä jouduttiin pitämään kahdet yh-
teistoimintaneuvottelut alku- ja loppukesäs-
tä� Niiden syinä olivat tuotannolliset- ja talou-
delliset syyt sekä heikkenevät talousnäkymät� 
Lisäksi haasteena oli saada talous pysymään 
budjetissa hallinnon kustannusjaon vuok-
si� Neuvottelujen seurauksena irtisanottiin 
kaksi työntekijää  ja yksi toimi osa-aikaistet-
tiin� Hallituksella on huoli, miten kuurosokei-
den palvelut toteutuvat tulevaisuudessa, kun 
avustukset ovat vähentyneet voimakkaasti ja 
sitä kautta työntekijämäärä on vähentynyt� 
Tietoomme on tullut, että kuuden vuoden si-
sällä jopa 8000 Veikkauksen peliautomaattia 
otetaan pois käytöstä� Epävarmuutta järjes-
töille tuo, että säilyykö Veikkauksen monopo-
liasema rahapeleihin�  

Mielenkiintoinen yhteistyöhanke Jyväskylän 
yliopiston psykologian laitoksen kanssa jat-
kui� Se kohdistuu lapsiin ja nuoriin, eli yhdis-
tyksen tulevaisuuden toimijoihin sekä heidän 
perheisiinsä� Hanke selvittää kohderyhmän 
arjessa jaksamista� Odotan kovasti, että mitä 
tuloksia tällä hankkeella saadaan yhdistyksen 
toimintaan ja sen kehittämiseen� Kyseinen 
hanke toi meille uuden yhteistyökumppanin�  

Hallitus

Puheenjohtajan tervehdys

Kevätkokouksessa sääntömääräisten asioi-
den lisäksi hallitus toi jäsenille tiedoksi yhti-
öittämisselvityksen� Jäädyttämisen peruste-
lut olivat, ettei yhtiöittämisestä tule säästöjä 
eikä taloudellista hyötyä� Lisäksi siitä aiheu-
tuu kustannuksia ja ennakoimattomia vero-
seuraamuksia� Asiaan palataan, kun maakun-
tauudistus on toteutunut�  

Jäsenille merkittävä asia kevätkokoukses-
sa oli valtakirjalla äänestämisen käyttöönot-
to� Se hyväksyttiin kirjattavaksi sääntöihin� 
Syyskokous hyväksyi päivitetyt säännöt Nä-
kövammaisten liiton lausunnon kera� Näillä 
näkymin valtakirjaa yhdistyksen kokouksissa 
voitaneen käyttää vuoden 2020 kevätkokouk-
sessa�  

Vakiintuneeseen oikeuksienvalvontatyöhön 
sisällytettiin hallituksen päättämät eduskun-
tavaaleihin liittyvät teesit� Niissä korostettiin 
kuurosokeiden yksilöllisiä tarpeita toimiviin 
tulkkauspalveluihin, yhdenvertaiseen osallis-
tumiseen ja liikkumisen vapauteen toimivi-
en kuljetuspalveluiden muodossa� Jos edellä 
mainitut palvelut toteutuisivat kuurosokeiden 
yksilöllisten tarpeiden mukaan, niin yhdistyk-
sen tarkoitus muun muassa oikeuksien to-
teutumisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä 
mahdollistaisi kuurosokeiden hyvän ja oma-
ehtoisen elämän�  

Järjestömme, niin kuin muidenkin järjestö-
jen, olemassaolon ja asiakkaiden palvelujen 
tuottamisen edellytyksenä on valtion, kuntien 
ja Veikkauksen vakaat taloudet� Peukutetaan 
porukalla edellä mainittujen ja globaalisen va-
kaan talouden puolesta, sillä mikään tahohan 
ei ole kyseenalaistanut kansalaisjärjestöjen 
merkitystä hyvinvoinnin edistäjinä!

Teksti: Tuula Hartikainen 
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Vuotta 2019 Suomen Kuurosokeat ry:ssä 
ei voi sanoa tylsäksi� Se toi mukanaan isoja 
haasteita ja onneksi myös mukavia yllätyksiä� 
STEA tarkasti yhdistyksen STEA-rahoituksen 
käyttöä alkuvuonna 2019�  Tarkastuksessa 
haluttiin varmistaa, että yhdistyksessä on to-
teutettu STEAn aikaisemmassa tarkastukses-
sa 2015 esittämät muutokset� STEA seuraa 
säännöllisesti, että järjestöille myönnetyt va-
rat on käytetty oikeaan tarkoitukseen� Sään-
nöllinen raportointi STEAlle ja STEAn tekemät 
tarkastukset ovat osa tätä seurantaa� 

Tarkastuksen lopputuloksena yhdistyksen 
yleisavustuksen käyttöä rajoitettiin� Yleis-
avustuksella voidaan kattaa vain osa yhdis-
tyksen hallinnon kuluista, ja loppuosa jää 
muulla rahoituksella katettavaksi� Samal-
la yleisavustusta ja ICT-palvelujen avustus-
ta pienennettiin� Vaikka STEAn tarkastusra-
portti oli rankkaa luettavaa, niin sen sisältö 
on meille opiksi ja auttaa meitä kehittämään 
yhdistystä� Talouden tiukentuminen on vaa-
tinut sopeutustoimia, ja STEAn myöntämät 
avustukset tulevat jatkossakin pienenemään� 
Sama tilanne on koko järjestökentässä Veik-
kauksen vähenevien resurssien myötä� STE-
An päämäärä on, että kaikissa järjestöissä 
resurssit käytetään taloudellisesti ja tehok-
kaasti� Siksi on tärkeää, että saadut rahat oh-
jataan kuurosokeiden hyödyksi ja palveluita 
tuotetaan kuurosokeille mahdollisimman ta-
loudellisesti� 

Vuoden aikana saatiin myös mukavia yllätyk-
siä� Niitä olivat merkittävät lahjoitukset� Lah-
joittajat olivat selvästi kokeneet kuurosokei-
den hyväksi tehtävän työn tärkeäksi ja halu-
sivat omalta osaltaan auttaa tässä työssä� 
Yhdistys sai kaksi testamenttilahjoitusta ja 
yhden kiinteistölahjoituksen�

Tammikuussa 2019 edesmennyt maanvilje-
lijä Martti Kemppi testamenttasi koko omai-
suutensa kuurosokeiden opetukseen ja kou-
lutukseen� Häneltä saadut varat on sijoitettu, 
ja sijoitusten tuotot käytetään kuurosokeiden 
elinikäisen oppimisen tukemiseen� Pääoman 
tuotoilla voidaan tukea koulutusta myös tu-
levina vuosina� Joulukuussa 2018 edesmen-
nyt Mirja Ekman teki testamenttilahjoituksia 
useille yhdistyksille, ja myös kuurosokeille oli 
testamentattu merkittävä summa� 

Vuosi 2019 toi haasteita ja mukavia 
yllätyksiä

Organisaatio

Teksti: Janika Lanne, talous- ja hallintopäällikkö 

”Vaikka STEAn tarkastusraportti oli 
rankkaa luettavaa, niin sen sisältö 
on meille opiksi ja auttaa meitä ke-
hittämään yhdistystä. ”

Iloinen yllätys oli, että yhdistys sai lahjoituk-
sena Eräjärven rannalla sijaitsevan omako-
titalon pihasaunoineen� Kuurosokeiden oma 
kesämökki nimettiin Erätuvaksi, ja siellä on-
kin jo käynyt muutamia kuurosokeiden ryh-
miä virkistäytymässä yhteisissä illanvietoissa 
mm� saunomalla� Tulevina kesinä omalla mö-
killä on mahdollisuus saunoa, uida ja grillata� 
Kuurosokeiden kerhoja onkin tulossa retkil-
le viettämään yhteistä aikaa mökillä� Tämän 
vuoden 2020 strategian mukaista verkostoi-
tumista on hyvä harjoittaa vaikka Erätuvalla!
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Kansallinen kuurosokeusalan kirjasto 
Tampereelle

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen 

Kuurosokeustietous

Kirjastohanke saatiin päätökseen toiminta-
vuonna 2019� Projektissa työskenteli tiedo-
tustyöntekijänä Eetu Seppänen STEAn Paikka 
auki -hankkeen avustuksella� Tehtäviin kuului 
kirjastoaineiston kokoaminen ja sen luokittelu 
Koha-kirjastojärjestelmään� 

Avajaisia vietettiin Euroopan kuurosokeiden 
päivänä 22� lokakuuta Kuurosokeiden Toimin-
takeskuksella�  Kirjaston vihki käyttöön Tam-
pereen apulaispormestari Johanna Loukas-
korpi�

Kirjaston aineisto on kattava� Sen kätköistä 
löytyy monia kuurosokeuteen liittyviä teok-
sia, kuten tietoa kuurosokeiden historiasta ja 

Suomen Kuurosokeat ry:n eri julkaisuja� Ai-
neistossa on myös kuurosokeiden itse tuotta-
maa kirjallisuutta�

Tiedotustyöntekijä Seppänen kertoi projek-
tin kokemuksistaan Tuntosarvi-lehdessä 
12/2019� Hänen mukaansa kuurosokeusai-
heista kirjallisuutta oli yllättävän paljon�

- En etukäteen tiennytkään, kuinka säännös-
teltyä luettelointi on� Yhdistyksen historiasta 
olen oppinut uutta�

Kirjasto on avoinna maanantaista perjantai-
hin kello 11�30–13�00� Käyntiosoite: Insinöö-
rinkatu 10, 33720 Tampere�
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Tietoutta 
kuurosokeudesta ja sen 

seurannaisvaikutuksista

Kaksoisaistivammaisia on vähän. Heille palvelu- ja 
apuvälinetarpeiden toteutuminen on edellytys yhdenvertaiseen 

elämään yhteiskunnassa. 

”Pienen tai harvinaisen ryhmän on 
verkostoiduttava taitavasti muiden 
toimijoiden kanssa ja oltava luotet-
tava yhteistyökumppani sekä inno-
vatiivinen keksimään myös uusia 
yhteistyön muotoja.”

Teksti: Milla Lindh 
Kuva: Jaakko Evonen

Järjestöpalvelut

Järjestöpalvelut jakaa tietoutta kuurosokeu-
desta ja sen seurannaisvaikutuksista viran-
omaisille sekä suurelle yleisölle� Kaksoisaisti-
vammaisia on vähän ja yleisin sitä aiheuttava 
sairaus, Usherin syndrooma, kuuluu harvinais-
sairauksiin� Yhdistyksen asiakkaina oli vuon-
na 2019 noin tuhat henkilöä, joiden palvelu- ja 
apuvälinetarpeiden toteutuminen on edellytys 
yhdenvertaiseen elämään yhteiskunnassa� 

Järjestöohjaajan työ on  järjestölähtöis-
tä ja  valtakunnallista� Työpanoksesta 30 % 

kohdistuu viriketoiminnan (vuodesta 2020 al-
kaen Voimavaroja vahvistava toiminta)  koor-
dinointiin� 70 % on vaikuttamis- ja verkostoi-
tumistyötä sekä kuurosokeuden tunnettuuden 
edistämistä�

Vuonna 2019 Suomen Kuurosokeat ry:n tee-
mana oli asiantuntijuuden vahvistaminen� 
Asiantuntemuksemme kuulonäkövamman eri-
tyispiirteistä, palveluista, apuvälineistä ja seu-
rannaisvaikutuksista on kattavaa� YK:n vam-
maisten ihmisten sopimuksen ratifioineen 
valtion on kuunneltava asiantuntijoita, jot-
ta sopimuksen tarkoitus tasa-arvoisesta elä-
mästä yhteiskunnassa toteutuu� Pienen tai 
harvinaisen ryhmän on verkostoiduttava taita-
vasti muiden toimijoiden kanssa ja oltava luo-
tettava yhteistyökumppani sekä innovatiivinen 
keksimään myös uusia yhteistyön muotoja�

Verkostojen yhteistyö

Verkostoja on samaan aikaan toiminnassa 
monenlaisiin kokonaisuuksiin� Nuorten asiois-
sa kuulovamma-alan toimijoiden Sateenvar-
joverkosto tiivisti yhteistyötä� Käynnistimme 
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat kokeilivat putkinäkölaseja Apuvälinemessuilla. 

suunnittelun vuoden 2020 nuorten suurleiris-
tä� Verkoston yhteisponnistus oli myös Kaus-
tisen kansanmusiikkijuhlien kuulovammapäi-
vä, jossa kokoonnuimme yhteiseen esittely-
telttaan jakamaan tietoa�

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöverkosto 
VNY on vielä laajempi verkosto� Sen puitteis-
sa osallistuttiin pop up -vaali-iskuun Tampe-
reen keskustorilla jakamaan kansanedustaja-
ehdokkaille tietoa vammaisryhmistä� VIP-ver-
kostossa (Vaativan erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten ja nuorten parissa työskentele-
vien ammattilaisten verkosto) järjestö on mu-
kana puhumassa esteettömyydestä oppimi-
sen edellytyksenä� 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin harvinaisraati 
on osa sairaalan Harvinaiskeskusta� Potilas-
järjestöjä kuullaan sairaanhoitopiireissä mo-
nenlaisissa tapahtumissa� Pääsimme konsul-
toimaan Tampereen yliopistollisen sairaalan 
OmaTays-palvelun saavutettavuutta sekä sai-
raala-alueen esteettömyyttä�

Järjestö 2�0 -hanke kehittää Pirkanmaan jär-
jestöjen yhteistyötä� Työpajoissa ja paneeleis-
sa mukana oleminen on johtanut erityisesti 
siihen, että induktiosilmukat ovat lähes poik-
keuksetta toiminnassa tilaisuuksissa� Verkos-
ton kautta saamme koulutusta ja osallistu-
mismahdollisuuksia julkisiin tapahtumiin�
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”Viittomakielialan toimijoiden  
verkostopäiviä alettiin suunni-
tella nejän vuoden tauon jälkeen.  
Pohdimme, mitä samoja kysy-
myksiä kohtaamme kentällä  
viittomakielisten parissa.”

Tiedonvaihtoa ja vertaistukea

Yhteistyö on parhaimmillaan molempia hyö-
dyttävän tiedonvaihtoa� Poliisiammattikor-
keakoulun oppilaat saivat koulutusta kuuroso-
keudesta� Kävimme myös Poliisimuseossa 
isolla porukalla arvioimassa esteettömyyt-
tä, ja poliisiautoon pääsi tutustumaan yliko-
misarion opastuksella Helen Keller -päivässä�

Kuuloliiton nuorisotoiminta Nuton kanssa 
aloitimme yhteistyön, jotta myös Tampereel-
le saataisiin vertaistukea kuulovammaisten 
lasten perheille� Tapahtumaan osallistui vii-
si perhettä, ja mukana oli myös monelle kuu-
rosokealle tuttu hevostila Ylöjärveltä�

Museotoimi kehittää kokoelmiensa esteettö-
myyttä� Olimme konsultoimassa pienoismal-
li-hanketta, jossa tehtiin rengasjätteestä kos-
keteltavia pienoismalleja esineistä, joihin ei 
muuten saa koskea� Kuurosokeiden ryhmä 
kävi kokoelmavarastolla tutustumassa muun 
muassa kangaskirjastoon ja Hämeensillan 
patsaisiin, jotka makasivat yleisöltä piilossa 
raitiotietyömaan takia� 

Museon intendentti kutsui paikalle YLEn ja 
vierailumme televisioitiin� Vuodesta 2018 läh-
tien yhdistyksemme on palkinnut jonkun pal-
veluntarjoajan hyvästä palvelusta, ja 2019  
palkitsimme YLEn� YLE uutisoi meistä vuoden 

aikana radiossa, netissä, televisiossa ja Suo-
mi-Areenassa�

Tampereen yliopiston Naapurijurtta-hanke 
tutki Hervannassa erilaisia naapuruussuhtei-
ta ja antoi myös kuurosokeille mahdollisuu-
den tutustua muihin� Ammattikorkeakoulujen 
kanssa oli luento- ja kokemusasiantuntijayh-
teistyötä� 

Viittomakielialan toimijoiden verkostopäi-
viä alettiin suunnitella neljän vuoden tauon 
jälkeen� Pohdimme, mitä samoja kysymyk-
siä kohtaamme kentällä viittomakielisten pa-
rissa� Verkostopäivät pidettiin tammikuussa 
2020� Mukana olivat Kuurojen Liiton ja Suo-
men Kuurosokeat ry:n aluetyön sekä kirkon 
kuurojentyön toimijat�

YK:n vammaissopimuksen toteutumista ar-
vioivaan seminaariin tai kuljetuspalvelu-pa-
neeliin osallistuminen ja puheenvuorojen pi-
täminen olivat vaikuttamistyötä, jonka kaut-
ta asiantuntijuutemme tulee esiin ja jäämme 
mieleen�

Verkostojen, yhteistyön ja tapahtumien li-
säksi järjestöohjaaja tekee rahoitushake-
muksia� Nuorten tapahtumaan rahaa saatiin 
Sjunde Marsin säätiöltä� Tampereen kaupun-
ki myönsi aluerahaa Helen Kellerin ja Euroo-
pan kuurosokeuspäivien järjestämiseen� Toi-
minta-avustuksia saatiin Tampereen, Oulun 
ja Turun kaupungeilta� Opintokeskus Siviks-
en tukea käytettiin luentopalkkioihin� Jokai-
nen positiivinen avustuspäätös tarkoitti myös 
tarkkaa seurantaa� Vuoden lopussa kullekin 
myöntäjälle laadittiin kuluraportit� Monesti on 
tullut mieleen, että raportointia helpottaisi, jos 
seurantalomakkeet tai verkkopalvelut olisivat 
saavutettavia�  

Järjestöohjaajan 70 % sisältää myös vertai-
sohjaajien pestaamisen (seitsemän henkilöä 
vuonna 2019) ja kuurosokeiden työharjoitte-
lijoiden ja Paikka auki -työllistetyn ohjausta� 
Kokemusasiantuntijoita koulutettiin kahdek-
san, ja heitä välitettiin viiteen tapahtumaan� 
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Vammaisfoorumin seminaarin lopussa oli antoisa paneelikeskustelu. 

Poliisimuseossa konsultoitiin esteettömyysasioissa. Kuvassa kosketeltava seinä.
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Sopeutumisvalmennuksesta 
vinkkejä arkeen

Maritta Oksanen osallistui järjestön anta-
maan sopeutumisvalmennukseen vuonna 
2019� Kuurosokeiden Toimintakeskuksella pi-
detyn kurssin aiheina olivat matkapuhelimen 
käyttö, siihen saatavat apuohjelmat ja inter-
net� Hänellä ei ollut ennen kurssin alkua varsi-
naisia toiveita kurssin sisällöstä�

– Alussa jännitti, koska en ole ollut aiemmin 
sopeutumisvalmennuksessa� Oli kiva tutus-
tua muihin kuurosokeisiin, hän kertoo�

Kurssi oli Oksasen mielestä opettavainen� 
Hän oppi siellä uusia asioita�

– Opin elämää helpottavia vinkkejä� Esimer-
kiksi 112-sovellus oli loistava� Kun ei pysty 
soittamaan, niin voi kirjoittaa valmiiksi viestin 
missä on�  

Muitakin kivoja muistoja kurssilta oli�

– Anne Metsäpuro opetti monipuolisesti ja ki-
valla tavalla� Keskustelimme laajasti maail-
man tapahtumista� Lisäksi kurssilla opiskel-
tiin uusia asioita, kuten pöydän, tuolin ja tieto-
koneen säätämistä ergonomisesti oikein�  

– Riitta Lahtinen veti uuden pelin, joka jäi 
mieleen: silmät kiinni piti tunnustella eri mai-
den kuuluisia pieniä patsaita ja arvata mistä 
on kyse�     

Majoituksen uusista tiloista Oksanen antaa 
hyvää palautetta� Esimerkiksi säädettävä va-
laistus oli hyvä juttu ja tiloissa liikkuminen 
helppoa� Vertaisseura toi iloa illanviettoihin, 
makkaranpaistoa unohtamatta�

– Kurssikaverien kanssa istuttiin keittiössä 
iltaisin� Tykkäsin höpötellä ihmisten kanssa� 

Grillattiin makkaraa ja lisäksi käytiin katso-
massa kaupungin näköaloja hotelli Tornista� 
Se oli mukavaa�

Oksanen antoi myös kehittämisehdotuksia 
tuleville sopeutumisvalmennusjaksoille�

– Toivon, että saisin lisää tietoa kommuni-
koinnista ja että voisin jutella lisää ihmisten 
kanssa� Haluaisin myös parantaa vuorovaiku-
tustani esimerkiksi kuurojen ja kuulevien kes-
ken�

Sopeutumisvalmennus

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen

Sopeutumisvalmennusta kuurosokeille

- Tavoitteet: omien voimavarojen tunnistaminen 
ja lisääminen, vertaistuen ja toimivan kommuni-
kaatiomenetelmän löytäminen, jotta kuurosokea 
selviää arjesta sujuvammin ja itsenäisemmin. 

- Kursseja järjestettiin eri puolilla Suomea.

- Vuonna 2019 järjestettiin 11 kurssia, osa niistä 
toteutettiin perhekursseina

- Paikkoina olivat Kuurosokeiden Toimintakeskuk-
sen lisäksi muun muassa Kylpylähotelli Rauhan-
lahti Kuopiossa, Kylpylähotelli Peurunka Laukaal-
la, Rokuan kylpylä Rokualla ja Liikuntakeskus 
Pajulahti Nastolassa.

- Kohderyhmänä olivat kaikenikäiset kuurosokeat 
lapsista ikäihmisiin ja heidän läheisensä. Myös 
viittomakieliset ja syntymästään kuurosokeat 
huomioitiin sekä ikäihmiset, joilla näkö ja kuulo 
oli heikentynyt. 
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Aluepalvelut tukena 
kuulonäkövammaisen elämässä

Alueellinen työ

Vuonna 2019 aluepalveluiden toiminta vakiin-
tui viiteen aluetoimistoon� Aluetoimistot si-
jaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopios-
sa, Oulussa ja Tampereella�  Tällä aluejaolla 
pyritään palvelemaan mahdollisimman katta-
vasti koko Suomen alueella�

Lappeenrannan toimisto suljettiin, ja Tampe-
reen aluetoimisto siirtyi Kuurosokeiden Toi-
mintakeskukselle Hervantaan� Jyväskylän 
toimisto muutti uusiin tiloihin Matarankadul-
le� Uusien toimitilojen myötä on pyritty tiivis-
tämään yhteistyötä joko oman järjestön sisäl-
lä tai muiden järjestöjen kanssa� 

Aluepalveluissa on kuusi palveluasiantunti-
jaa ja aluepalvelupäällikkö� Palveluasiantun-
tija on kaikenikäisten kuulonäkövammaisten, 
heidän perheidensä ja lähipiirinsä sekä viran-
omaisten käytettävissä�

Palveluasiantuntija ohjaa palveluihin ja 
neuvoo kuulonäkövammaan liittyvis-
sä asioissa� Yleisimmät kysymykset kos-
kevat esimerkiksi vammais-, asumis- 
tai tulkkauspalveluita, apuvälineitä sekä 
muutoksenhakua viranomaispäätöksiin�  

1. Helsingin aluetoimisto
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Uusimaa, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi 
Heli Lappalainen, 040 553 9069,  heli�lappa-
lainen@kuurosokeat.fi  
 

Teksti: Taru Kaaja, aluepalvelupäällikkö 
Kuva: Maarit Patrikainen

Palveluasiantuntijat ovat käytettävissä koko Suomen alueella 
kuulonäkövammaan liittyvissä kysymyksissä.  

2. Kuopion aluetoimisto
Käsityökatu 41, 70100 Kuopio
Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Ete-
lä-Savo, Itä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymen-
laakso
Päivi Ojanperä, 040 481 8242, paivi�ojanpe-
ra@kuurosokeat.fi

3. Oulun aluetoimisto
Isokatu 47, 4� krs, 90100 Oulu
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjan-
maa
Anne Ylitalo, 0400 581 658, anne�ylitalo@
kuurosokeat.fi 

4. Tampereen aluetoimisto
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere 
Pirkanmaa ja Satakunta 
Marjatta Puromäki, 0400 807 996, marjatta�
puromaki@kuurosokeat.fi 

5. Jyväskylän aluetoimisto
Matarankatu 4, 3� krs, 40100 Jyväskylä
 
Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjan-
maa, lisäksi lapset ja nuoret, koko Suomi 

Harri Peltola, 040 505 4683, harri�peltola@
kuurosokeat.fi 

Kanta-Häme, lisäksi syntymäs-
tään kuurosokeat, aistimonivammai-
set lapset, nuoret ja aikuiset, koko Suomi 
 
Marianne Ojanen, 040 750 2715, marianne�
ojanen@kuurosokeat.fi
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Alueellinen työ

3. 

2. 

5. 

1. 

4. 

5. 

Palveluasiantuntijoiden  aluetoimistot
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”Kun perusasiat toimivat 
vaivattomasti, riittää voi-
maroja osallistua niihin 
asioihin, jotka itseä kiin-
nostavat. ”

Omankielistä 
elämää

Kämmenlinnassa

Asumisen palveluissa tärkeää on huolehtia 
asukkaan yksilöllisten perusasioiden  

toimivuudesta jokapäiväisessä arjessa. 
Palvelut tapahtuvat omalla kielellä ja  

kommunikointitavalla. 

Teksti: Risto Hoikkanen, palvelujohtaja 
Kuva: Heidi Häyrynen

VTS Ristontalo valmistui 
2017� Alkuaika meni sekä 
asukkailla että työntekijöillä 
opetellessa ja oppiessa� Yllät-
tävän paljon meni aikaa ope-
tella liikkumaan talossa ja 
jopa omissa asunnoissa� 

Voi hyvin sanoa, että asukkai-
den yhteiselämä palveluasun-
tojen, vuokralaisten ja ryh-
mäkodin kanssa alkoi sujua 
luontevasti 2019� Ennen tätä-
kin arki kyllä sujui, mutta 2019 
kaikki alkoi vähitellen tuntua 
helpolta ja luontevalta� Alkoi 
näyttää kodilta� Arjesta oli tul-
lut touhukasta ja innostavaa� 

Ristontalossa kävi paljon yk-
sittäisiä ihmisiä ja ryhmiä tu-
tustumassa tiloihin� Muutos 
talosta kodiksi näkyi selväs-
ti siinä, kuinka vierailijat otet-
tiin vastaan� Asukkaat ker-
toivat mielellään arjestaan ja 

Asumisen palvelut

monikielisestä ja kotoisasta 
ympäristöstä� Lisäksi asuk-
kaat kutsuivat yhä enemmän 
vierailijoita ja esittelivät myös 
omaa kotiaan�

Koko taloa kutsuttiin heti 
alusta asti Ristontaloksi, ja 
aika nopeasti ryhmäkodin ni-
meksi äänestettiin Leijon- 
tupa� Yksittäisten asuntojen 
puoli nimettiin joissain kes-
kusteluissa Kämmenlinnaksi, 
koska arkea kuvastavat viitto-
makieli ja keskustelut�

Kaksi asiaa muodostavat 
suuren merkityksen, oma koti 
ja oma yhteisö� Kun kokee 
asuvansa omassa kodissaan 
ja siitä ylpeänä kertoo muil-
lekin, osoittaa kodin olevan 
koti� Oma yhteisö vastaavas-
ti on paikka, jossa kokee ole-
vansa hyväksytty ja täysival-
tainen ryhmän jäsen� Nämä 
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kaksi asiaa ovat olleet keskei-
sessä osassa päivittäistä toi-
mintaa� Nämä kaksi asiaa on 
voinut aistia 2019 aikana, ja 
tunne vahvistuu koko ajan�

Asumisen palveluiden tär-
keänä johtoajatuksena on ol-
lut huolehtia asukkaan yksi-
löllisten perusasioiden toi-
mivuudesta jokapäiväisessä 

arjessa� Lisäksi palvelut ovat 
tapahtuneet omalla kielellä 
ja kommunikointitavalla� Kun 
perusasiat toimivat vaivat-
tomasti, riittää voimavaroja 
osallistua niihin asioihin, jot-
ka itseä kiinnostavat� Monet 
ovat osallistuneet kädentaito-
piireihin ja keskusteluryhmiin� 
Myös ulkoilu ja itseä kiinnos-
tavat muut harrastukset ovat 

kannustaneet eteenpäin� Iso 
merkitys on ollut istua sa-
malla tavalla kommunikoivi-
en kanssa yhdessä, vaikka-
pa kahvipöydässä� Jokaisel-
le meistä on tärkeää kuulua 
joukkoon, tuntea olevansa hy-
väksytty, sanoa mielipiteensä 
ja tehdä asioita, jotka ovat it-
selle merkittäviä�
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Kuulonäkövammaisten 
kuntoutuspalvelut yhdessä 

paikassa

Kuntoutuspalvelut on ollut tärkeä osa Suo-
men Kuurosokeat ry:n toimintaa jo 1990-lu-
vulta alkaen� Kuntoutusta tuotettiin pitkään 
kahdella eri paikkakunnalla kahdella kuntou-
tustyöryhmällä� Jyväskylässä järjestettiin 
kuntoutusta lapsille ja nuorille sekä aikuisille, 
syntymästään kuurosokeille aistimonivam-
maisille� Tampereella on puolestaan toiminut 
aikuisena kuurosokeutuneiden kuntoutus� 

Vuosi 2019 oli kuntoutuksessa käänteente-
kevä, sillä kuulonäkövammaisten kuntoutus-
toiminta keskitettiin kokonaan Tampereelle, 
Kuurosokeiden Toimintakeskukseen� Kuntou-
tustilat on peruskorjattu ja suunniteltu esteet-
tömiksi kuulonäkövammaisia varten� Kuntou-
tujia palvelee jatkossa yksi kuntoutustyöryh-
mä�

Tiimityöllä eteenpäin 

Kuntoutustyöryhmälle kulunut vuosi on ol-
lut vaiherikas� Kuntoutuspaikka on muuttu-
nut, henkilöstössä on ollut vaihdoksia ja kun-
toutujien kanssa on totuteltu uusiin toiminta-
tapoihin ja tiloihin� Uuden opettelu on vienyt 
oman aikansa, mutta eteenpäin mennään pik-
kuhiljaa� 

Kuntoutustyöryhmän ICT-kouluttaja Anne 
Metsäpuro suhtautuu luottavaisesti tulevai-
suuteen� Kuntoutus on nykyisellä tiimillä hy-
vissä käsissä ja työtä tehdään asiakkaat edel-
lä�

– Viime vuoden suurin muutos oli lasten, 
nuorten ja monivammaisten kurssien toteut-
taminen Toimintakeskuksella� Yhteistyö on 
lähtenyt sujumaan Jyväskylästä kulkevien 
kanssa� Totuttelemme toistemme tapoihin 
tehdä asioita� Näin löydämme yhteisen tavan 
tehdä kuntoutusta kuntoutujien parhaaksi� 

Kuntoutuspalvelut

Teksti ja kuva: Heidi Häyrynen 

Suomen Kuurosokeat ry:n kuntoutuspalvelut keskitettiin vuonna 
2019 Tampereelle, Kuurosokeiden Toimintakeskukseen.  

Uudistetut, esteettömät tilat on suunniteltu kuulonäkövammaisia  
kuntoutujia varten.

”Viime vuoden suurin muutos oli 
lasten, nuorten ja monivammaisten 
kurssien toteuttaminen Toiminta-
keskuksella.”
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Metsäpuro on työskennellyt neljä edellistä 
vuotta aikuisten kuulonäkövammaisten kans-
sa Kuntoutumiskeskus Apilassa Kangasalla� 
Vanhassa ja uudessa kuntoutuspaikassa on 
hänen mielestään molemmissa omat hyvät 
puolensa� Kangasalta mieleen on jäänyt kuu-
rosokeat lämpimästi kohdannut henkilökunta� 
Toimintakeskuksella parasta puolestaan ovat 
varta vasten kuulonäkövammaisille suunni-
tellut tilat� 

– Valaistus on hyvä ja säädettävä, josta aina 
olimme Apilassa huolissamme� Liikkumis-
ta helpottavia ratkaisuja on huomioitu jo ra-
kennusvaiheessa, ja uudessa majoitussii-
vessä liikkumista ja huoneiden löytämistä on 
pyritty helpottamaan monilla erilaisilla ratkai-
suilla� Ohjausvälineiden sijoittaminen yhteen 

paikkaan on helpottanut toimimista� Joka 
kurssiviikolla tapahtunut muutto oli työlästä� 

Myös alueen palvelut tukevat kuntoutustoi-
mintaa�

– Nyt on kauppoja lähellä päivittäisten toi-
mien harjoittelua varten, sekä vaikka uutuus-
tuotteisiin tutustumista varten� Myös Tam-
pereen keskustaan tehtävät lääkäri- ja tu-
tustumiskäynnit ja Aleksintuvalla käynti on 
joustavampia, Metsäpuro kertoo� 

Lähtökohtana kuntoutujien 
tarpeet 

Toimintaterapeutti Anna Nygrén ja kuu-
rosokeuskuntouttaja Liisa Romo ovat 

Kuntoutuspalvelut

Suomen Kuurosokeat ry on järjestänyt kuntoutusta 1990-luvulta lähtien.  
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työskennelleet aiemmin Jyväskylässä lasten 
ja nuorten sekä aikuisten syntymästään kuu-
rosokeiden aistimonivammaisten kuntoutuk-
sessa� Keskittämisvuosi kului pitkälti kuntou-
tustoimintaa Tampereen kanssa yhteen su-
lauttaessa ja yhteistyössä kehittäessä� 

Nygrén kertoo, että kuntoutustoiminnan kes-
kittämisen myötä kuntoutujien joukko on ollut 
monimuotoisempi kuin aiemmin, kun lapsi-
perheet ja aikuiskuntoutujat ovat nyt samas-
sa paikassa� 

– Meillähän oli viime vuoden aikana, sano-
taan sekalaisia kuntoutusviikkoja, oli lapsi-
perheitä ja aikuiskuntoutujia� Pyritään nyt sii-
hen, että olisi tavallaan jaettuna nämä viikot� 
Saadaan palveltua paremmin kuntoutujia ja 
heidän tarpeitaan, kun paikalla on kuntoutus-
tarpeiltaan samanlainen ryhmä� Kuntoutus on 
tehokkaampaa, kun tietyt asiakkaat tulevat 
tietyille viikolle�

Alkuvuodesta 2019 kuntoutuksessa oli hiljai-
sempaa, jonka jälkeen kirittiin loppuvuosi� Ny-
grén ja Romo kannustavatkin kuulonäkövam-
maisia hakeutumaan rohkeasti kuntoutuk-
seen�

– Alkuvuonna oli vähän kuntoutuspäätöksiä 
ja hakemuksia� Toivoisin, että ihmiset hakeu-
tuisivat reippaasti kuntoutukseen, kun sitä on 
saatavilla� Tiedetään, että usealla ihmisellä on 
tarvetta kuntoutukselle, ja he saisivat siitä tu-
kea elämäänsä� Kuntoutusta järjestetään vain 
niin kauan kuin on hakijoita�

Mahdollisuus yhteisöllisyyteen

Nygrén ja Romo ovat kokeneet remontoidut 
tilat Kuurosokeiden Toimintakeskuksella hy-
väksi� Tietyt ratkaisut tiloissa helpottavat 
kuulonäkövammaisen suunnistamista� Myös 
asiakkailta on tullut myönteistä palautetta ti-
lojen esteettömyydestä, majoituksesta ja ruo-
kapalveluista� 

Tiloja kehitetään jatkossa asiakkaiden palaut-
teiden perusteella� Esimerkiksi majoituksesta 

asiakkaat ovat kaivanneet selkeämpiä ohjeita 
ja muitakin kehittämisideoita on saatu� Muu-
tostoiveita on jo toteutettu�

– Ovien pieliin on tullut tunnusteltavat hah-
mot tai esineet ja tunnusteltavat kohonume-
rot� Ne helpottavat oman huoneen löytymistä� 
Ne ovat tulleet remontin jälkeen� Remontti on 
ollut hyvä, paljon on huomioitu kontrasteis-
sa ja pintamateriaalissa� Ylimääräisiä asioi-
ta siirretään pikkuhiljaa tiloihin, että tiloja voi-
daan paremmin hyödyntää ja käyttää�

”Liikkumista helpottavia ratkaisuja 
on huomioitu jo rakennusvaihees-
sa, ja uudessa majoitussiivessä liik-
kumista ja huoneiden löytämistä on 
pyritty helpottamaan monilla erilai-
silla ratkaisuilla.”

Yhteiset tilat Kuurosokeiden Toimintakeskuk-
sella ovat avanneet myös uudenlaisia tilai-
suuksia vertaistuen piiriin�

– Itse tykkään siitä, että tässä on mahdolli-
suus yhteisöllisyyteen, jota ei hotellielämäs-
sä pystynyt olemaan� Kuntoutujia kiinnostaa 
VTS Ristontalon olemassaolo ja mahdollisuus 
kohdata kuulonäkövamman puitteissa eri ih-
misiä, Nygrén kertoo�
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Kommunikaatiopalvelut, 
moniaistista kohtaamista

Kommunikaatiopalvelut

Kommunikaatiopalvelut palvelee aikuisten kuurosokeiden lisäksi 
syntymästä kuurosokeita lapsia ja nuoria, heidän perheitään ja 

lähiympäristöään. 

Teksti: Riitta Lahtinen, kommunikaatiopäällikkö  
Kuvat: Heidi Häyrynen 

Kommunikaatiopalvelut tarjoaa koulutusta, 
ohjausta ja konsultaatiota eri-ikäisille kuu-
lonäkövammaisille ja kuurosokeille henkilöille 
ja lähipiirille, opiskelijoille sekä ammattihenki-
löstölle eri puolella Suomea� Lisäksi tuotam-
me materiaalia verkossa� Vuoden 2019 aikana 
19 eri paikkakunnalla toteutui yksilö-, perhe-, 
päiväkoti- ja kouluohjauksia yli 100� Toimin-
taan osallistui 1673 henkilöä�

Koulutuksen teemoja

Uusia ihmisiä on innostunut tulemaan mu-
kaan toimintaan� Heidän toiveitaan kuullaan 
ja kommunikaation harjoitukset perustu-
vat kentältä tuleviin toiveisiin� Kommunikaa-
tiopiiri tutustui kuluneen vuoden aikana muun 
muassa toiveiden mukaan eri kulttuureihin, 
dinosauruksiin ja avaruuteen liittyviin kohtei-
siin kaikilla aisteillaan� Kommunikaatiome-
netelmien harjoituksissa käytettiin sormit-
tamismenetelmiä, kuvailun vastaanottamis-
ta ja sosiaalisia pikaviestejä� Myös tulkkaus-, 
avustaja- ja kuljetuspalvelut olivat tärkeinä 
teemoina� Ammattihenkilökunnalle suunnat-
tu Kuurosokeustyön kansallinen koulutus to-
teutui Kuurojen kansanopistossa� Seuraava 
kurssi alkaa vuoden 2021 alussa�

Vuorovaikutusinterventiot 
keskeisenä ohjauksessa

Syntymästään kuurosokeiden lasten puolella 

ohjauksen sisältöinä olivat kosketuksen mer-
kitys ja vuorovaikutusinterventiot, joissa esi-
merkiksi kuurosokealle annetaan riittävästi 
aikaa ilmaista itseä omalla tavallaan� Vuoden 
aikana lisääntyi yhteistyö kehitysvamma-alan 
toimijoiden kanssa: erityiskouluissa, päivä-
kotien erityisryhmissä ja kehitysvammaisten 
ryhmäkodeissa� 

Koulutuksissa ja konsultaatioissa jaettiin 
tietoa synnynnäisestä kuurosokeudesta ja 
sen erityispiirteistä verrattuna monivam-
maisuuteen ja vaikeaan kehitysvammaisuu-
teen� Kuurosokeusalalla käytettyjen vuoro-
vaikutustaitojen, kommunikoinnin ja koske-
tusaistin käyttöä tukevat menetelmät tuovat 
lisätietämystä myös kehitysvamma-alalle, 
niin syntymästään kuurosokeiden kuin mui-
den kehitysvammaisten henkilöiden palve-
luihin� Näitä ovat esimerkiksi sovitut koske-
tusviestit, taktiilit viittomat ja suuntien ilmai-
sut� Yhteistyö tiivistyi Kehitysvammaliiton ja 
Tikoteekin kanssa muun muassa HYP-vuo-
rovaikutusmenetelmän käyttöön liittyen� 
 
Sairaalakansio tukee kohtaamis-
ta

Kuurosokeiden kokemusten kautta olem-
me kehittäneet sairaalassa tapahtuvien koh-
taamisten avuksi sairaalakansion� Se sisäl-
tää mukaan otettavia sivuja, joissa kerrotaan 
henkilön omista tarpeista lääkärikäynnillä, 
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Kommunikaatiopalveluiden koulutuksessa käytiin läpi kuvailun eri menetelmiä. Keskellä oleva 
henkilö harjoittelee moniaistista kuvan hahmottamista. Hän tunnustelee käsillään kohokuvas-
sa olevan kauriin ääriviivoja haptisen tutkimisen avulla. Työskentelypari kuvailee kuvaa sanalli-
sesti, ja tulkki piirtää selkään kuvan ääriviivoja ja muotoja.

päivystykseen joutuessa, toimenpiteissä, he-
räämössä ja jos joutuu jäämään sairaalaan� 
Esittely on yksisivuinen, ja se on helposti mu-
kaan otettava ja käytännöllinen� Siitä ilmenee: 
 
-  omat toiveet kohtaamisesta 
-  oma käsitys kuulon ja näön toi-
mintakyvystä (opastus, apuvälineet) 
-  ohjeet kommunikaatiomenetelmistä 
-  selvitys tulkin tai avus-
tajan roolista sairaalassa 
-  ohjeistus asiakkaan tarpeiden mukai-
sesta tulkkitilauksesta�

Kansio on tarkoitettu työvälineeksi helpotta-
maan asiakkaan arkea� Joillekin ihmisille voi 
olla tosi stressaavaa, kun asioita pitää toistaa 
ja selittää jatkuvasti monta kertaa eri henki-
löille� Muistisairaiden kohdalla sairaalakansio 
auttaa muistamaan itseään koskevia asioita� 

Työvälineestä on koettu olevan hyötyä myös 
työntekijöille� Esimerkiksi uusi avustaja on 

voinut saada perehdytyksen kansion avulla 
tai sairaanhoitajat ovat saaneet ohjeita kom-
munikaatioon potilaan kanssa� Kansion si-
sältöön on saatavilla valmiita pohjia, joita voi 
räätälöidä ja materiaalit ovat tuotettavissa 
sekä paperiversiona että pisteillä�

Tietoa verkon kautta

Tuntosarvessa ilmestyy artikkeleita kommu-
nikaatiomenetelmistä ja uusimmista materi-
aaleista� Verkkosivuilla julkaistiin 12 artikkelia 
ja videota, joista viittomakielisiä oli neljä� 

Kommunikaatiopalvelujen www-sivuilla käy-
tiin yli 10 000 kertaa� Niistä suosituimmat si-
vut olivat sosiaalishaptinen kommunikaatio 
25 %, kommunikaatiomenetelmät 15�8 % ja 
viittomat 4�6 %� Verkosta löytyy videoita muun 
muassa kuulonäkövammaisen kohtaami-
sesta, erilaisista sormittamismahdollisuuk-
sista ja kuntosalissa käytetyistä viittomis-
ta� Palveluasiantuntija Anne Ylitalon gradun 
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Vastaanottaja kokee kohokuvassa olevan kahden keltaisen kalan uivan sinisessä meressä sa-
maan suuntaan. Kokemus tuotetaan selkään kahdella kädellä kalojen etäisyyttä kuvaten.

”Viittoman paikka kaventuneessa näköken-
tässä” (2018) pohjalta on koottu viitottuja lau-
seita, kun vapaassa tilassa viittomista ei pys-
ty enää seuraamaan vapaassa tilassa viitot-
tuna� Viittomakielen tulkkiopiskelija Minna 
Tihinen yhdisti oman harrastuksensa ja työn-
sä hevosten parissa ja tuotti opinnäytetyönsä 
”Ratsastushaptiiseista”� Videolla viittomakie-
linen Aarne Pirkola viittoo ja kertoo ratsastus-
haptiisien toimivuudesta�

Lähteet:

- Ylitalo, A� 2018� Viittoman paikka kaventu-
neessa näkökentässä: https://kuurosokeat.fi/
palvelut/kommunikaatiopalvelut/viittominen/ 
- Kuntosali-viittomia: http://www�kuuroso-
keat.fi/kommunikaatio/viittomia.php  
-Suuraakkoset verkossa: https://kuuroso-
keat.fi/palvelut/kommunikaatiopalvelut/sor-
mittamismenetelmat/taktiilit-suuraakko-
set-taydenna-linkki-ja-lisaa-kuva/ 
-Ratsastushaptiisit verkossa: https://

HYP,  pysähtymistä hetkeen

- HYP on Australiassa kehitetty toimintatapa 
(englanniksi HOP Hanging Out Program), jos-
sa lähi-ihmiset sitoutuvat 10 minuutin päivit-
täisiin vuorovaikutushetkiin puhevammaisten 
kumppaniensa kanssa� 

- HYP on pysähtymistä hetkeen, jonka ainoa 
tavoite on yhdessäolo ja läsnäolon taitojen 
vahvistaminen� 

- Tarkoituksena on, että kukaan ei jää ilman 
vuorovaikutusta ja että hyvät yhdessäolon 
hetket lisääntyvät arjessa�

kuurosokeat.fi/palvelut/kommunikaatiopal-
velut/sosiaalihaptinen-kommunikaatio/rat-
sastushaptiisit/
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Toukokuisena aamupäivänä Iiris-keskuksen 
ensimmäisen kerroksen aula alkaa täyttyä 
ihmisistä ja puheensorinasta� Uteliaita ker-
tyy esittelypöytien ympärille, joille on aseteltu 
monenlaisia teknisiä laitteita� Suomen Kuu-
rosokeat ry:n ICT-palvelut on aloittanut uu-
destaan matalan kynnyksen ICT-tori -toimin-
nan� Ensimmäinen apuvälineiden esittelypäi-
vä järjestettiin Helsingissä�

Usein kuurosokeiden tietous mahdollisista 
apuvälineistä on puutteellinen tai uusimpia 
apuvälineitä ei itse pääse tutkimaan, kokeile-
maan ja vertailemaan� ICT-palvelut aloitti yh-
teistyön kolmen apuvälinetoimittajan kanssa, 

ICT-palvelujen matalan 
kynnyksen toimintaa

ICT-palvelut

jotka ovat Audienta Oy, Näkövammaisten liitto 
ry:n Aviris ja Näköpiste Polar Print Oy� Yhteis-
työllä mahdollistettiin asiakkaille ja sidosryh-
mille tutustuminen uusimpiin apuvälineisiin 
matalalla kynnyksellä kahvin ja pikkupurtavan 
merkeissä�

ICT-toreja järjestettiin vuonna 2019 Helsin-
gin lisäksi Jyväskylässä syyskuussa ja Poris-
sa lokakuussa� Yhteensä tapahtumiin osallis-
tu lähes 120 asiakasta ja sidosryhmien edus-
tajaa� 

Apuväline-esittelyjen lisäksi ICT-palvelujen 
työntekijät tapasivat asiakkaita, ratkoivat hei-
dän ajankohtaisia ICT-ongelmiaan tai yksin-
kertaisesti vaihdettiin vain kuulumisia� Ko-
konaisuudessaan päiviä voidaan pitää varsin 
onnistuneina� 

Tavoitimme järjestämisalueilta varsin suuren 
määrän kuurosokeita, ja saatu palaute oli hy-
vin positiivista� Tulemme jatkamaan ICT-tori 
-toimintaa myös tulevaisuudessa� Kohderyh-
mänä ovat erityisesti nuoret asiakkaamme�

Uusi matalan kynnyksen toimintamuoto on 
myös koulutuspiirit, jotka aloitettiin jo vuonna 

ICT-torit käynnistettiin uudelleen yhteistyössä kolmen apuväli-
netoimittajan kanssa. Myös koulutuspiirit jatkuvat uudistuneena 

Näkövammaisten ry:n ja Kuurojen Liiton kanssa.   

Teksti: Marko Vainiomaa, ICT-päällikkö 
Kuva: Seppo Tero

”Tavoitimme järjestämisalueilta 
varsin suuren määrän kuurosokeis-
ta ja saatu palaute oli hyvin positii-
vista. Tulemme jatkamaan ICT-tori-
toimintaa myös tulevaisuudessa.”
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ICT-palvelut

ICT-torit aloittivat tauon jälkeen uudelleen. Kuvassa yhteistyökumppani Polar Printin edustajia.

2018� Koulutuspiirejä järjestettiin aluksi Apple 
ja Android -puhelinten käyttäjille, mutta vuon-
na 2019 uudeksi teemaksi otettiin myös Win-
dows-tietokoneet� 

Piireissä keskustellaan, vaihdetaan kokemuk-
sia ja opetellaan yhdessä uusia asioita� Osal-
listujat voivat olla puheella kommunikoivia tai 
viittomakielisiä� Opetus tapahtuu yhteistyös-
sä Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n ja 
Kuurojen Liiton kanssa�

Piirit kokoontuivat Kuurosokeiden Toimin-
takeskuksella Tampereella 21 kertaa ja nii-
hin osallistui yhteensä 69 henkilöä� Piirien ta-
voitteena on toimia vertaistuellisesti, jolloin 

”Piirien tavoitteena on toimia ver-
taistuellisesti, jolloin kouluttajan 
rooli on pääosin vain olla tukena ja 
ohjata toimintaa.”

kouluttajan rooli on pääosin vain olla tukena 
ja ohjata toimintaa� Piirien osallistujat tuotta-
vat käsiteltävät aiheet ja sisällön päivään itse�
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Mökkikuumetta ja siihen 
lääkettä

– Miksi Suomen Kuurosokeat ry:llä ei ole 
omaa kesämökkiä tai kesäpaikkaa? Se on ol-
lut minun unelmani aina! Näin kertoi tampere-
lainen Ari Kääpä ja on kysellyt tätä usein� Hän 
jatkoi: 

– Mökki melkein saatiin 1990-luvun alus-
sa, mutta se ei onnistunutkaan� Toisen ker-
ran mökistä keskusteltiin 1995� Kun asian 
piti edetä, ei se toteutunutkaan� Aina tuli jokin 
este matkaan�

Elokuun 2019 loppupuolella vastasin puheli-
meen� Tauno Heinämäki soitti ja kertoi miet-
tineensä asioita� Hän oli seurannut Suomen 
Kuurosokeat ry:n toimintaa pitkältä ajalta ja 
näki, että hän voisi tehdä lahjoituksen yhdis-
tykselle� Tauno kertoi, että hänellä on mök-
ki Eräjärvellä, Eräjärven rannalla� Hän kysyi  
suostuisiko yhdistys ottamaan mökin lahjoi-
tuksena�

Sovittiin tapaaminen Eräjärvellä� Matka tait-
tui Oriveden vierestä läpi maalaismaiseman� 
Tie oli mutkitteleva, mutta hyväkuntoinen ja 
päällystetty� Perillä odotti keltatiilinen oma-
kotitalo� Hyväkuntoinen talo ja idyllinen ran-
tasauna ovat Eräjärven rannassa� Pihassa on 
omena- ja luumupuita, marjapensaita sekä 

tyrnipensaitakin� Puutarhan keskellä sijaitsee 
kolmen makuuhuoneen asunto, jossa on tila-
va keittiö ja olohuone�

Yhdistys otti mielellään lahjoituksen vastaan� 
Lahjoittaja kirjasi lahjoituksen käyttötarkoi-
tukseksi kuurosokeiden ja yhdistyksen työn-
tekijöiden kuntoutumiseen ja virkistäytymi-
seen� Samalla sovittiin, että kiinteistöä voi 
vuokrata kulujen peittämiseksi�

Lahjoitus toteutui ja virallisten asiakirjojen te-
kemisen jälkeen mökki kalustettiin� Mökis-
sä on viisi sänkyä makuuhuoneissa ja kaksi 
kahden hengen vuodesohvaa olohuoneessa 
sekä tarvittava muu kalusto� Sisävalaistusta 
parannettiin ja alettiin suunnitella ulkopuolen 
huoltotoimia� Tärkeimmäksi asiaksi muodos-
tui tilojen ja piha-alueen viimeistely kuulonä-
kövammaa huomioivaksi�

Useat kuurosokeat ja työntekijät antoivat ide-
oita mökin ja alueen viimeistelyyn� Havaitta-
vissa oli yhdessä suunnittelemisen ja teke-
misen iloa� Piha-alueen suunnitelmaan sisäl-
tyi puiden kaatoa, kaiteiden rakentamista, ja 
laiturin korjaussuunnitelma sekä turvallisten 
kulkureittien suunnittelua� 

Oma mökki on ollut pitkään kuurosokeiden toiveena, mutta kerta toisensa 
jälkeen toiveet siitä on jouduttu kuoppaamaan. Sitten eräänä iltana  

elokuun loppupuolella tuli puhelu.

Teksti: Risto Hoikkanen,  
Kuva: Pentti Pietiläinen

Järjestö
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Tutustumassa Suomen Kuurosokeat ry:lle lahjoitettuun kiinteistöön. Kuva: Pentti Pietiläinen. 

Järjestö

Yhdistys on kuurosokeita varten� Myös yh-
distyksen omaisuutta kohdellaan kuin omaa 
omaisuutta� Oma tuntuu myös omalta, kun 
saa itse osallistua suunnitteluun ja myös 

tekemiseen� Myös muutoksien tekemisestä 
sovitaan yhdessä, samoin aikataulusta� Osal-
listumisen lisäksi paikan tutuksi tuleminen on 
tärkeää� Liikkuminen helpottuu ja on muka-
va rentoutua tiloissa, jotka itse hahmottaa ja 
tuntee�

Ihan lopuksi: Mökkiuutisesta jo lahjoitustilai-
suuden jälkeen kuultuaan Ari kysyi: 

– Onko se oikeasti totta? Voiko joku mennä 
vielä pieleen? 

Vastaus oli helppo: 

– Mökki on nyt siinä ja käyttöä varten�

”Useat kuurosokeat ja työntekijät 
antoivat ideoita mökin ja alueen vii-
meistelyyn. Havaittavissa oli yh-
dessä suunnittelemisen ja tekemi-
sen iloa.”
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testamenttilahjoituksista muodostettiin ra-
hastot� Varainhankinnasta ei saatu muita 
tuottoja, koska koulujen päivätyökeräyksiä ei 
toteutunut� 

Rahastojen alijäämä oli -23 984 ( 48 872) eu-
roa� Rahastoista maksettiin kuurosokeille 
avustuksia, lisäksi hankittiin kalusteita ja kak-
si info-näyttöä Toimintakeskuksen aulatiloi-
hin�

Yleisavustuksella katettiin yleisavustettavan 
toiminnan kulut� Alijäämää muodostui pois-
toista, jotka eivät ole yleisavustuksessa hy-
väksyttäviä kuluja� Yleisavustusta jäi käyt-
tämättä 208 185 (49 158) euroa� Käyttämät-
tömän yleisavustuksen määrä on kasvanut, 
koska STEA on rajoittanut avustuksen käyttöä 
siten, että vain puolet yleishallinnon kuluis-
ta voidaan kattaa yleisavustuksella� Aiemmin 
yleisavustuksella katettuja yleishallinnon ku-
luja siirtyi omarahoituksella katettavaksi 132 
440 euroa� Järjestötoiminnan alijäämä muo-
dostui tilojen ja kaluston poistoista sekä ko-
roista�

Yhdistyksen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 
16.3.2020 ja tilintarkastaja antoi ns. puhtaan tilintarkastusker-
tomuksen 26.3.2020. Vuoden 2020 toukokuun kevätkokous jou-
duttiin perumaan koronarajoitusten takia. Vuosikokous vahvis-
taa tilinpäätöksen myöhemmin.

TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 
01.01.–31.12.2019 

Suomen Kuurosokeat ry  
tilastojen valossa

Taloudellinen tulos

Suomen Kuurosokeat ry:n ylijäämä oli tilikau-
den lopussa 83 027,28 euroa (edellisen vuo-
den 2018 vertailutiedot sulkeissa, ylijäämä 2 
755,54 euroa)� Taseen loppusumma oli 4 741 
512,83 (2 883 211,05) euroa� Käyttämättömiä 
STEAn yleis- ja kohdennettuja avustuksia oli 
310 310 (152 202) euroa� 

Tulos muodostui kuntoutumis- ja asumis-
palveluiden alijäämästä 37 240 (47 170) eu-
roa, rahastojen alijäämästä -23 984 (-48 872) 
euroa, varainhankinnan ylijäämästä 149 943      
(9 498) euroa sekä järjestötoiminnan alijää-
mästä -5 691 (-5 041) euroa� 

Varainhankinnan tulos muodostui yhdistyk-
sen saamista merkittävistä lahjoituksista� 
Martti Kempin testamenttilahjoitus kuuroso-
keiden opetukseen ja koulutukseen oli 1 542 
000 euroa� Mirja Ekmanin testamenttilah-
joitus oli 10 000 euroa� Lisäksi yhdistys sai 
kiinteistölahjoituksen, jonka arvo oli 150 000 
euroa� Lahjoitukset on kirjattu taseeseen ja 

Talous
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Suomen Kuurosokeat ry:n tulot olivat yhteen-
sä 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa)� 
Kulut olivat 4,7 miljoonaa euroa (4,8 miljoo-
naa euroa)� Pitkäaikaista vierasta pääomaa 
31�12�2019 oli 679 515 euroa� Vieras pääoma 
on pankkilaina Nordeasta� Lainalla rahoitettiin 
vuonna 2018 yhdistyksen lyhytaikaismajoi-
tustilojen saneeraus� 

Toiminnan rahoitus muodostui seuraavasti: 
STEA 1 496 382 euroa, 31 % (1 646 306, 34 %), 
kuntien maksamat palvelumaksut 2 251 022 
euroa, 47 % (2 176 907, 45 %), Kela 350 199 
euroa, 7 % (507 642, 11 %) ja vuokratuotot 267 
146 euroa, 6 % (247 043, 5 %)�  Muut tuotot 
yhteensä 413 023 euroa, 9 % (238 020, 5 %), 
tulevat muun muassa sairaalalaskutuksesta, 
kaupunkien avustuksista ja oman toiminnan 
tuotoista� 
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Palkat ja henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 
3 261 815 euroa, 70 % (3 202 550, 67 %) ko-
konaiskuluista� Toiminnan kulut olivat 554 537 
euroa, 12 % (575 056, 12 %) kokonaiskuluista� 
Toiminnan kuluissa säästöjä on saatu matka- 
ja majoituskuluissa� Huoneisto- ja kiinteistö-
kulut olivat 456 083 euroa, 10% (529 582, 11%) 
kokonaiskuluista� Huoneistokuluja on pienen-
tänyt Kelan kuntoutuksen siirtyminen ulko-
puolisista vuokratiloista omaan kiinteistöön� 
Muut kulut olivat yhteensä 419 281 euroa, 9% 
(505 975, 11 %) kokonaiskuluista�

Suomen Kuurosokeat ry:n johto ja 
tilintarkastajat

Hallituksen jäsenet olivat: Tuula Hartikainen, 
puheenjohtaja, Ulla Kungas, varapuheenjoh-
taja, Esko Jäntti, Saini Lepistö, Mirva Messala, 
Timo Peltomäki ja Leila Rytimaa�

Syyskuun loppuun asti yhdistyksen järjestö-
johtajana toimi Kai Leinonen ja kuntoutumis- 
ja asumispalvelujohtajana Risto Hoikkanen� 
Lokakuusta alkaen järjestöjohtajan tehtävä 
lakkautettiin ja kuntoutumis- ja asumispalve-
lujohtajan tehtävä muutettiin palvelujohtajak-
si� Järjestöjohtajan tehtävät jaettiin talous- ja 
hallintopäällikkö Janika Lannelle, palvelujoh-
taja Risto Hoikkaselle sekä aluepalvelupäällik-
kö Taru Kaajalle� Järjestöjohtajan toimen lak-
kauttaminen, hallintosihteerin osa-aikaista-
minen ja tehtävien uudelleenjakaminen olivat 
välttämättömiä taloudellisista ja tuotannolli-
sista syistä� 

Yhdistyksen tilintarkastajayhteisönä toimi Ti-
lintarkastusrengas Oy, tilintarkastaja HT Matti 
Koskelainen�

Henkilöstö

Suomen Kuurosokeat ry:n henkilökunnan 
määrä kokoaikaisiksi laskettuna oli yhteensä 
76 (73)� Palkat ja palkkiot ilman sosiaalikulu-
ja olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa (2,7 mil-
joonaa euroa)� 

Katsaus tulevaan kehitykseen

Tavoitteina ovat toiminnan vakauttaminen 
ja kehittäminen isojen rahoituksen muutos-
ten jälkeen� Yhdistyksen strategian toteutus-
ta vuosille 2019–2021 jatketaan� Vuoden 2020 
painopistealue on verkostoituminen� Tehdään 
yhteistyötä muiden aistivammaisjärjestöjen 
kanssa� Vaikutetaan aktiivisesti muiden vam-
maisjärjestöjen kanssa vammaisten oikeuk-
sien toteutumiseen ja seurantaan� Viittoma-
kielisiä alueellisia foorumeja järjestetään vii-
dellä paikkakunnalla yhteistyössä Kuurojen 
Liiton ja Kuurojen Palvelusäätiön kanssa� 

Suomen hallitusohjelmassa ”Osallistava ja 
osaava Suomi” on painotettu niitä asioita, jot-
ka ovat myös kuurosokeiden arjessa tärkei-
tä� Lisäksi YK:n vammaissopimus on edelleen 
keskeisessä roolissa yhdistyksen vaikutta-
mistyössä� Osallistutaan uuden hallitusohjel-
man mukaiseen lainsäädäntötyöhön�

Tavoite on kehittää asumispalveluita ja saada 
kaikkiin Toimintakeskuksen asuntoihin asuk-
kaat� Kuntoutus on keskitetty Tampereelle ja 
toiminnan yhtenäistämistä ja kehittämistä jat-
ketaan� 

STEA avustaa vuoden 2020 toimintaa yhteen-
sä 1 397 000 eurolla seuraavasti: Yleisavus-
tus yhdistyksen toimintaan on 390 000 euroa 
(520 000)� Kohdennetut AK- avustukset ovat 
yhteensä 1 007 000 euroa (1 110 000)� Suu-
rin vähennys kohdistuu yleisavustuksen lisäk-
si ICT-palveluiden avustukseen, joka pienenee 
85 000 euroa�

STEA-rahoituksen väheneminen vaatii sopeu-
tustoimia, koska STEAn myöntämät avustuk-
set tulevat jatkossakin pienenemään� Siksi on 
tärkeää, että saadut rahat ohjataan kuuroso-
keiden hyödyksi ja tuotetaan välttämättömim-
mät palvelut kuurosokeille mahdollisimman 
taloudellisesti�
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Näkyvyyttä mediassa

Kuurosokeusnäkyvyys kasvoi mediassa� Var-
sinkin Yle nosti uutisoinnissaan   esille   kuu-
rosokeuden ja siihen liittyvät haasteet yhteis-
kunnassa� Kuurosokeus näkyi muun muassa 
radiossa, netissä, televisiossa ja Suomi-Aree-
nassa� 

Yle VR-teos  Aarne  auttoi suurta  yleisöä  
ymmärtämään kuurosokeutta paremmin� 

Medianäkyvyys

Kuurosokeus oli vahvasti esillä mediassa. Erityisesti Ylen 
virtuaalitodellisuuteen sijoittuva VR-teos Aarne kiinnosti yleisöä.

Suomen   Kuu-
rosokeat   ry   
muisti    Yleä   
kunniamainin-
nalla   Euroo-
pan kuuroso-
keiden päivänä 
22.10. Palkinto 
jaettiin toisen 
kerran.

Aarne-kokemuksessa pääsee tutustumaan 
kuurosokean Aarne Pirkolan maailmaan� 
Teoksessa hän kertoo omasta kuurosokeu-
destaan ja vie katsojan mukanaan seuraa-
maan jääkiekko-ottelua� Teoksessa on käytet-
ty hyväksi digitaalista tekniikkaa kuvaamaan, 
kuinka Aarne hahmottaa maailman kapealla 
putkinäöllään� 

Koonti: Heidi Häyrynen ja Jaakko Evonen 
Kuva: Heidi Häyrynen 
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Oikeuksienvalvonnan  lausuntoja ja 
kannanottoja

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonta valvoo, että kuu-
rosokeiden kaksoisaistivamma ja sen seurannaisvaikutukset 
huomioidaan lainsäädännössä ja palveluiden kehittämisessä. 

Lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa sote-uudistukseen, 
tulkkauspalveluun sekä digitalisaatioon.

Tulkkauspalvelu

- Kela kehittää hankintoja – nyt kuullaan pal-
veluntuottajia, järjestöjä ja asiantuntijoita 

- Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun 
markkinakartoitus -kysely  

Lausunnoissa Kelalle korostimme, että Ke-
lalla on lainsäädännöllinen velvollisuus jär-
jestää tulkkauspalvelu, eikä kilpailutus saa 
muodostua esteeksi tulkkauspalvelun saa-
miselle, silloin kun oikeus tulkkauspalveluun 
on syntynyt� Ehtojen ja palvelun järjestämi-
sen tulee olla sellaista, että jokainen asia-
kas alueesta riippumatta saa tarvitsemansa 

tulkkauspalvelun� Syrjäseuduilla asuvien tu-
lee olla yhdenvertaisessa asemassa palvelui-
ta järjestettäessä� 

Sote-uudistus

- Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiu-
run ja vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunta VANEn järjestämä sparraus-
tilaisuus sosiaali- ja terveysuudistuksesta 
vammaisjärjestöjen edustajille.

- Keski-Suomen terveydenhuoltolain mukai-
sen sote-palveluiden järjestämissuunnitel-
maan näkemyksiä keskeisiltä kehittäjä- ja toi-
mijatahoilta, mukaan lukien järjestöt

Oikeuksienvalvonta

Kuvituskuva: Pixabay.
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- Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja tervey-
denhuollon kehittämishankkeiden valtiona-
vustuksista vuosina 2020–2023

- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

- Kunnat tuottajina selvitystyöryhmän raportti

- vammaisjärjestöt toimittavat sosiaali- ja 
terveysministeriöön asiakirjan

- Lausuntopyyntö sosiaalihuollon rekisterin-
käyttöoikeus- määrittelystä

Kaksoisaistivamman ja sen seurannaisvai-
kutusten tunnistaminen ja yksilöllisen pal-
velukokonaisuuden rakentaminen on usein 
hankalaa� Korostimme tiiviin yhteistyön mer-
kitystä ja sitä, että harvinaissairauksien koh-
dalla erityisosaamista löytyy järjestöistä� 
Vammaisjärjestöistä on saatavissa lisätietoa 
ja neuvontaa, jota sote-sektorin henkilöstö voi 
käyttää työnsä tukena� Järjestöjen toiminta 
tukee osaltaan julkisen sektorin työtä ja jär-
jestöjen edustus tulee huomioida jo hankkei-
den suunnitteluvaiheessa� Korostimme myös 
palveluiden esteettömyyden, saavutettavuu-
den ja saatavuuden huomioimista kehittämis-
hankkeissa�

Kuurosokeat/ kuulonäkövammaiset tarvitse-
vat myös oikea-aikaisesti esteetöntä ja saa-
vutettavaa tietoa yhteiskunnassa tapahtu-
vista muutoksista ja lakiuudistuksista, kuten 
soten ja vammaispalvelulain uudistuksista� 
Kielellisten oikeuksien huomioiminen sosiaa-
li- ja terveyspalveluissa on tärkeää, sillä pal-
velut perustuvat kieleen, kommunikaatioon ja 
vuorovaikutukseen� 

Digitalisaatio

- Pankkitunnisteiden mahdolliset muutokset

- Kysely digitaalisen pankkiasioinnin mukau-
tuksista ja palveluvaihtoehdoista digitaalisel-
le asioinnille

Lausunnossa Finanssivalvonnalle toimme 
esille, että kuulonäkövammaiset tarvitsevat 
apua pankkisovellusten käyttöönotossa eri-
tyisesti apuvälineiden kanssa toimittaessa� 

Korostimme, että pankkien vastuulla tulee 
olla tunnuslukulistoja korvaavien laitteiden 
ja sovellusten asentaminen, käyttökuntoon 
laittaminen sekä koulutus� Henkilökohtainen 
harjoittelu ja testaus on tehtävä asiakkaan 
apuvälineohjelmia käyttäen� Pankkisalaisuu-
den säilymisen kannalta olisi tärkeä saada 
käyttöön harjoittelutunnukset� Toimme esille 
myös, että pankin tiskillä asioinnin tulee olla 
mahdollista jatkossakin ilman lisäkustannuk-
sia� 

Koulutus ja työllisyys 

- Luonnos puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ammattitutkinnon henkilökohtainen avusta-
minen, muuttamiseksi SORA- tutkinnoksi

-Vates-säätiön kysely työllisyyteen liittyen

Toimme esille opetuksen sisällöissä huomi-
oitavia asioita, kuten kommunikaatiotavat, 
ympäristön kuvailu ja apuvälineet� Korostim-
me lisäksi kuurosokeille ja vaikeasti kuulonä-
kövammaisille tärkeitä palveluita: tulkkaus-
palvelu, kuljetuspalvelu, kodin muutostyöt ja 
apuvälineet sekä henkilökohtainen apu� Yk-
silölliset tarpeet huomioiden kuurosokean/ 
kuulonäkövammaisen arki on sujuvaa ja voi-
mavaroja jää opiskeluun, työnhakuun sekä 
työssä jaksamiseen�

Muuta

- Kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit

Vastasimme oikeusministeriön kyselyyn, joka 
koski kielellisten oikeuksien toteutumista kol-
men vuoden ajalta (2016, 2017 ja 2018)�

- Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjel-
ma 2019–2023 

Lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle 
korostimme, että ohjelman keskeiset tavoit-
teet ovat harvinaissairaan kannalta oikeita ja 
asiakkaan osallisuuden nostaminen yhdeksi 
tärkeimmistä painopisteistä on ensiarvoisen 
tärkeää� 
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