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HEI KAIKKI NUORET!

Minä olen kiinnostunut tanssista ja taiteesta.
Olen koko ikäni pitänyt koikenlaisista tansseisto.

Voitais järjestää tanssileirejä jo opetellaan
erilaisia tonsseja. Jätkät myös mukaan leirille!
-Siitä tulisi kivaa!

Halualsitteko matkustaa ulkomaille,
tutustua ulkomaan kulttuuriin, ihmisiin, jne...?

— ~ kc3h&n rr~~ ~ h r~±~1 p~j~’
ScLr~~o f H-v~o~c~ po~&IL~&o,

\jo.Zk~ ~ooJ±c,J~s ~ 1

k~ ~hJtLD%~

•\J~ fZ*x~<o4, ~0~k~n

~-tah+cL~X
~O Mr~~ o1~c~ p~rb~±tO.
- ~-F& r~an ~e•r~ HQSL,

kun k~r-kxor~

AIJI o/~1t~ f)//~Y~

y~/2~W/S /~)/~/L)F/V

on
- ~‘ i’hm@, h~hd’~

Jc~d:s~ ‘~°-4~Y~L



~om~a~Ioor1 +~k~ ~arOuUa

mQ..o%~{~ ?J
Wan~oj~ ~‘-~

~p~6~ohkafoILe~- k~+~4 -f€~
~oc~r~ ~h~j~e
~t~O. 1~~o r~? k~ (%~ ~srLt Ofl

~4~e
•~-t~~\~a ~Q\J~QL

~ r~w

•~u ~Q~\O\~ -

rn~iiaan ~ pctr~ci

-E*~ os~s~ s~vakin~ ~noI(~ &
II t~ 4!oLe ~ p~r~n~okQon.

~n+~ ko±oy~?
~Hos~ W’juin &ee~Ia

UU5t &J~UL~kVO
1

-

So+c.o~

f u~ ö k b~f~ U ft~
~ p c~- ~rr~ mo~ v c~o~no~) o—L~o k~n

vuo~j

~uf~oj~r~
~ ho

~ ro~mc~S(aO4~QflrO
~j+f-/ [0 ~oo cL~acx fr~crnpco~n~,

Foovc~ ~p.f~-TurvH-~r ~i-h3i~

4~ o~va~m(se~n

Yt~wrrEQ~ SsF~
+~ o~k~e~r-’~

~

On V)~nt,cx
+~v~-’~i

~-F~r\\.~4 ~ e~r~en ~
II ~ ~&~-H&~

\JIppI

rc~hf~

rne~ft~( f~ s6~s;
~1I

~DLtTI kD(U11

— P~z;+~~~ ~~eminefl on kc~cp~
+o4e~~ nsec~u&-fo-~o..

— ~1+c~p&w&u~ +~+~ peruo~

Oup~i~)cjLtc~ (U~ic~v~U+.

~E\ Cc~ru~ o~

c~r~u+- ~r\~Q~L&

- tr\o~ +p~Uk~e~so.
on ~rk~jr~ h~v&~

rni+d~’ on

1/
~R~SOSET

on ~uu(emmo
~O..k~cssisar, ~c~o- on ~hc~c~ inor—

1~ II~ no~o(nen7 ku~y~kasino
~ro-+cd- heic~M- ~-o~s~-foLci.n.

(1II U

~ ~ ~ ~
aik~o~h~n ~



IO

— L ~ ~ts~
~0~fls3D~ ~Q\0~0~ ~rwr~

W~s~

o\(c~ ~ -k~k~o
~ E~ n-~e ~e~r~o~L)

\~4~or~n.

Tard0~J0~ o~OO~O~

on’

11L,M-) PuuTE
jy-~ -4~coJJ~o~ c~SUY~flOSSQ

ct-ur)~r~ koo....

~-~j U01 ~Q~S~C ~fl ~

Anita Palo

Sumuiset terveiset Unkarista

Osallistuin marraskuussa nuorten edustajana eurooppalaiseen
seminaariin Luovuus ja sosiaalinen integraatio. Se pidettiin 23.—
30.11.97 Budapestissa, Unkarissa. Kohderyhmänä oli
eurooppalaiset kuu rosokeat ja ei—kuurosokeat nuoret. Mukana oli
20 euroopan maasta kaikkiaan noin 50 henkilöä nuorineen,
tulkkeineen, oppaineen, järjestäjineen ja johtajineen.

Pikaisesti katsottuna Unkari vaikutti tasaiselta laidunmaalta, josta
vain muutama kukkula kohosi ylös. Unkarin pääkaupunki on
Budapest. Siellä oli koko viikon aikana pelkkää sumua, kosteaa ja
joskus satoi vettä. Ilmasto oli lauhkeaa. Unkarissa on asukkaita
kaikkiaan 10,55 miljoonaa, joista 93% on unkarilaisia.

Seminaari oli suunnattu eurooppalaisille nuorisojärjestöille ja
vammaisille ihmisille. Se oli jatkoa menestykselliselle Nuoret
kuurosokeat päätöksentekijöinä —seminaarille, joka pidettiin
syksyllä 1995 Strasbourgissa. Siinä suomalaisia ei ollut mukana.

Tapahtuman taustalla oli se, että kuurosokeat nuoret eivät halua
osallistua pelkästään kuurosokeille tarkoitettuihin tilaisuuksiin
vaan he haluavat olla mukana tapahtumissa, joihin kaikki nuoret
osallistuvat. Seminaarin tarkoituksena oli myös saattaa yhteen
nuoria kuurosokeita ja muita nuoria, jotta voisimme pohtia
mukaanottamisen ja poissulkemisen ongelmaa luovalla ja
ainutlaatuisella tavalla.

Seminaarin pitopaikkana oli Euroopan nuorisokeskus. Maanantain,
tiistain ja torstain aamupäivillä oli luentoja: Klaus Vilhelmsen
Tanskasta kertoi yleensä kuu rosokeiden itsenäisestä elämästä.
Kuurosokeita harmitti mm. se, ettei yleensä esim. museossa saa
koskea käsillään tavaroihin. Niinpä kuurosokea nainen
suunnitteli yhteen huoneeseen kaikki mahdolliset tavarat, joita
muut kuurosokeat voisivat tulla koskettelemaan ja tunnistamaan.

lrlanti!ainen Cathy Nolan kertoi omasta toiminnastaan ja
sosiaalisesta integraatiosta. Hän kertoi myös käsinukeista, joita

V käytetään Belfastissa kertomaan lapsille vammaisuudesta ja
erilaisuudesta. Seminaarissa oli mukana kaksi nukkea. Toinen oli
poika pyörätuolissa ja toinen oli ruskeaihoiflefl tyttö. Nukke—
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esitysten avulla lapset ymmärtävät paremmin, miksi ihminen on
erilainen tai vammainen.

Iltapäivisin oli käytännön harjoituksia: teatteria, tanssia ja luovaa
taidetta. Minä itse olin mukana teatterin harjoituksissa. Se oli
mielenkiintoista ja opin uusia asioita, joita voisin ajatella kehittää
omassa teatteri ryhmässä.

Keskiviikkona oli retkipäivä. Menimme ensin kiertoajelUlle Budan
puolelle, sitten Pestin puolelle. Tutustuimme eri nähtävyyksiin
muun muassa vanhaan Matthew-kirkkoofl ja vanhoihin
unkarilaisiin patsaisiin.

Sitten minä kävin katsomassa todella mahtavaa isoa jääkenttää.
Siellä oli paljon lapsia ja aikuisia luistelemassa musiikin tahdissa.
Illalla on kuulemma mahtavat valaisimet päällä. Jääkentän lähellä
ostin torilta ison ihmeellisen kahdeksikonmUotoiSen rinkilän. Se
oli hyvää, mutta suolaista. Tuli mieleen mennyt aika — olen
telkkarista nahnyt, etta ihmiset luistelevat musiikin tahdissa iloisir
mielin ja syövät rinkilöitä. Olisin itse halunnut kokeilla illalla
luistelemista, mutta enpä voinut tiukan ohjelman takia.

No, jatkoimme matkaa noin 40 minuutin matkan paahan vanhoille
katumarkkinoille Siella sai ostella matkamuistoia Sitten menimm
“Labirintus”—nimiseefl viinimuseoon. Joku mies kertoi viidestä
kuu luisammasta unkarilaisista viinistä. Saimme myös maistaa
jokaisesta viinista lasillisen Mieluisin oli viides, unkarilainen
makea Tokaji, jota sitten ostin itselleni synttärini kunniaksi tammi
kuussa.

neljästään: Beigialainen kuu leva ja sokea nainen soitti pianoa,
kaksi italialaista kuu levaa ja näkevää miestä, jotka eivät
osanneet hyvin englantia ja sitten minä suomalainen kuurosokea,
me lauloimme italialaisen laulun!

Perjantain aamupäivällä oli työryhmiä, jossa me käsittelimme
kysymyksiä sosiaalisesta integraatiosta. Minun ryhmään kuului
Islannista, Tsekistä, Norjasta, Puolasta ja Hollannista tulevat
nuoret. Keskustelumme onnistui hyvin eri kielistä huolimatta.
Jokainen kertoi oman maan tilanteesta. Surullisinta oli kuulla
tshekkiläisen tytön kertomusta. Hän kertoi, että siellä on kurjaa, ei
ole mitään apuvälineitä, ihmiset syrjivät vammaisia ja
viittomakielisiä taitoisia on hyvin harvassa. Tämä tyttö itse olisi
halunnut opetella viittomakieltä, mutta ei saa mistään opetusta
omassa maassa.

Lauantai—illalla oli sitten jäähyväis—ilta. Siellä esiintyi
teatteriryhmä, joka harjoitteli viikon aikana. Minä jäin sieltä pois,
kun minulla oli pari omaa pantomiimiesitystä. Välillä syätiin,
juotiin ja tanssittiin. Englannista cp—vammainen poika esitti hurjan
tanssin toisen engiantisen miehen kanssa. Kaikki tykkäsivät ja
hurrasivat. Loppuiltana vai pitäisikö sanoa loppuyönä tulivat
toisen ryhmän nuoret mukaan tanssimaan. Yhdessä oltiin,
yhdessä itkettiin ja halattiin jäähyväiseksi. Jotkut lähtivät aikaisin
aamulla, jotkut vasta sunnuntaina päivällä.

Yllättäen monet heistä ovat muistaneet minua joulukorteilla, josta
olen hyvin, hyvin iloinen!

Sunnuntaina oli paluupäivä, ja se oli haikea päivä. Sain tutustua
ihaniin erilaisiin nuoriin ja oppia tutustumaan ja kommunikoimaan
erin tavoin. Sain ymmärtää paremmin jokaisen maan oman

kulttuurin ja sen erilaisen elämäntavan. Viikon aikana olen oppinut

Kierroksen jälkeen jatkoimme viinikellariin syomaan ja juomaan sosiaalisuudesta ja integraatiosta eri ihmisten kanssa. Viikon
talon viiniä kahden soittajan tahdissa. Ilta oli hauska ja aikana olimme kaikki koko ajan yhdessä, kukaan ei lähtenyt
ikimuistoinefl Kameran salamavalot raiskivat, ihmiset lauloivat, erikseen muualle Meilla oli mahtava ja ikimuistoinen viikko Jain
nauroivat ja pitivat todellakin hauskaa’ Palasimme illalla myo aan kaipaamaan niita seminaarin ihmisia
nuorisokeskukseen, siellä jatkoimme yhdessaoloa aamutunneille
saakka

Torstaina illalla oli kansainvälinen ilta. Siellä jokainen sai tuoda
oman maan ruokaa tai juotavaa. Jokainen sai halutessaan myös
esiintyä. Minäkin esiinnyin italialaisten miesten määräyksestä.
Minä kun opin viikon aikana paljon italian kieltä, mistä miehet
olivat hämmästyksissään. He keksivät, että me esiintyisimme
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~empani järkvttvivät
isista, sillä sama oire-

todettiin silloin myäs
jani ja meidän molem
~nustettiin sokeutuvan
~aän mennessä.
~in kavi. Vaikka kuu-
1 tavsin jo lapsena.

on säil’.-nvt kapea
~ko eikä se ole vuosi

enaä siitä huonontu
1okkolasta Helsinkiin
~ut Anita sanoo.
rasti peritvä Ushe
yhtvma kulkee suvus
~polvienkin yli ja puh
~sta lapsessa. joka saa
~ ilta vanhemmiltaan
~ airaut~ aiheuttavan
~ekij än.

~i~Stuin
~luavustajaksi

~ ja sosiaalinen Anita
~ paikallaan. Han vaI
~evaallä koulunkävn

Viestitän yli
kieli rajojen

SANALAAT 1 KKO

KAIKEN MP~ILMAN ÖT~K~ITÄ

KUURO JA
SOKEA_MUlTA

~

EN MYKKA1. ETANA
2. IILI
3. ITIKKA
1~ ~JUMI
5. JÄÄRÄ
6. KASKAS
7. KEMPPI
8. KIRPPU
9. KIRVA

10. Kl1
11. KOISA
12. KÄRPÄNEN
13. LIERO
14. LUDE
15. LUKKI
16. MATO
17. MITTARI
18. MÄKÄRÄ
19. PAARMA
20. PUNKKI
21. RUSSAKKA
22. SEPPÄ
23. SITRA
24. SIRKKA
25. SUUTARI
26. SÄÄSKI
27. TORAKKA
28. TURILAS
29. TÄI
30. VÄIVE
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~.nita todistaa, e
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Anita Palo 29, ei
Jp pinut puhumaan en
~en kolmatta ikävuot
~net vietiin lääkäriin.
1uuloisuuden ja puhu
~uuden taustalta löy
terin oirevhtymä, joka
luurosokeuteen.

~re11ani on sama
s~a1raus

tiavustajaksi tehiyään sitä
ennen vuosikaudet alan sijai
suuksia. Hän kiertää maail
malla erilaisissa kuurosokei
den tapaamisissa ja selviytyy
viittomakielellä.

—Minua ärsyttää. kun leh
dissäkin meistä yhä vielä
saatetaan käyttää vanhentu
nutta kuuromykkä-sanaa.
Kuuro olen ja näöstäni on jäl
jellä vain pieni osa. 20 astet
ta. mutta en minä mikään
mvkkä ol& Käytän ainoas
taan toisenlaista kieltä kuin
kuulevat. Anita selvittää viit
tomakielen tulkkinsa v~iitvk
sellä.

ETSI SANALAATIKOSTA LUETTELON SANAT. NE
VOIVAT OLLA VAAKASUORASSA, PYSTYSUORAS
SA TAI VINOSSA - KUMMASSAKIN SUUNNASSA. (

Tämä juttu oli
7-päivän

lehdessä, joka
ilmestyi

elokuussa
(34/98)

—Vieraassa maassa voin
saada v~estini paremmin pe
rille kuin kielitaidoton turis
ti. On ollut pakko oppia kay:
tamaan monipuolisesti eleita.
ilme~ta ja lukkeita ja ka~kkia
~pär:ilä olevia kuvia ja esi
neitä. Anita sanoo.

Kun han esittää eloisasti
pantomiimina. miten kvsisi
tietä hotellunsa eksvttyaän
vieraassa kaupun~issa. kysy
mv~ menee perille yli kielira
joj en.

TEKSTI SEPPO METSO
KUVAT TIMO VOTTONEN



Soile Silvennoinen RAPORTTI

25.8.1998

Saapumispäivän ohjelmassa oli ensin luonnollisesti majoittuminenja yhteinen
päivällinen. Tämän jälkeen meillä oli vielä valmisteleva kokous, jossa
esittäytyimme ja kävimme läpi käytännön asioita.

POHJOISMAINEN KUUROSOKEIDEN NUORISOJOHTAJIEN KOKOUS,
21.-23.8.1998, HURDALSCENTER, NORJA

Läsnä: Norja Julianne Johnsen (+ 1 tulkki)
Kolbjörn Bö

Tanska Peter Ryberg (+ 1 tulkki)

Suomi Soile Silvennoinen (+ 1 tulkki)

Ruotsi Linda Eriksson (+ 4 tulkkia)
Ann M. Jansson

Lisäksi kokouksessa oli mukana FNDB:n (Föreningen Norges Dövblinda), eli
Norjan kuurosokeiden yhdistyksen työntekijä, Marianne Kjölberg. Mukana oli
myös Suomen edustajan, eli minun tuekseni järjestetty ylimääräinen kielitulkki,
Aila Öhman, NUD:sta.

Tämä oli seitsemäs pohjoismainen nuorten kuurosokeiden konferenssi. Nyt tästä
vain käytettiin nimitystä pohjoismainen kuurosokeiden nuorisojohtajien kokous,
ja tätä nimikettä tullaan jatkossakin vastaavista kokouksista käyttämään.

Järjestäjämaana oli nyt vuorossa Norja.

Pe 2 1.8. kokoonnuimme kaikki Norjan kuurosokeiden keskustoimiston tiloissa,
Oslossa. Siellä meitä oli vastaanottamassa mm. yhdistyksen puheenjohtaja, Geir
Jensen.

Keskustoimistolta suuntasimme tunnin oleskelun jälkeen kohti kokouspaikkaam
me. Paikan nimi oli Hurdalscenter. Se sijaitsee 75 km Oslosta pohjoiseen,
Hurdalsjärven rannalla. Paikka on Norjan sokeiden yhdistyksen omistama
kurssi- ja konferenssikeskus. Se oli kuin yhdistetty Onnelan ja Ruotsissa
sijaitsevan Almåsan yhdistelmä, todella upea paikka!

Yksi yllättävistä käytännön asioista oli se, että Norja oli päättänyt
konferenssikielenä käytettävän skandinaavisia kieliä!
Kaksi vuotta sitten Kööpenhaminassa pidetyssä nuorisojohtajien kokouksessa
päätettiin, että konferenssikielenä tulee olla englanti. Olin jo hyvissä ajoin
tilannut itselleni engianninkielen taitoisen tulkin. Vielä muutama viikko sitten
Norjasta oli tiedusteltu, että mitä kieltä tulkkini käyttää mieluiten, osaako hän
ruotsia, tms. Annoin vastauksen, että tulkkini tulee käyttämään englantia, sillä
näin oli aiemmin sovittu meneteltävän. Norjassa oltiin tästä päätöksestä tietoisia,
mutta jostain syystä Norja päätti kuitenkin tehdä toisin. Norjalaiset tulkit
kuulemma vierastavat engianninkielen käyttämistä, halusivat skandinaavista
kielitulkkausta. Tästä ei minulle enää tiedotettu, joten Norjassa odottikin yllätys -

mutta myönteinen sellainen - Norja oli hankkinut minun ja tulkkini tueksi Aila
Öhmanin, joka on kielitulkkina NUD:ssa.
Hänen avullaan skandinaavisen kielen tulkkaus sujui vaivatta puolin ja toisin.
Totta kai se oli hienoa, että kerrankin oli kaksi tulkkia käytettävissä!

*****

La 22.8. alkoi virallinen ohjelma.
Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Marianne Kjölberg.

1. Ensimmäinen käsiteltävä kokousaiheemme oli UUTISIA POHJOISMAISTA,
mitä on tapahtunut nuorten jutuissa sitten viime konferenssin?

* TANSKA: ovat järjestäneet nuorille erilaisia kursseja. Vuosi sitten perustivat

ns. Myyrä-ryhmän. Tähän ryhmään ovat kaikki 15-35 vuotiaat tervetulleita,
myös ei-jäsenet. Tämä ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, ja aina sunnuntai-
päivänä. Aktiivisesti ryhmässä toimii 6-10 henkeä. Nuoret tulevat eri puolilta
Tanskaa, sos iaal iministeriöltä saavat vammaismäärärahoista matkakorvaukset,
kun osallistuvat Myyrä-ryhmän toimintaan. Tanska yritti järjestää myös
kesäleirin, mutta se piti peruuttaa liian vähäisen osallistujamäärän takia.

* SUOMI: paljon ei ole tapahtunut sitten viime konferenssin. Nuorten kerho on

valtakunnallinen kerho, kerhotoiminta alkoi v. 1991. Toimintaa ei paljon ole
ollut, nuoret asuvat kovin hajallaan. Nuoret ovat opiskelemassa~ työelämässä
tai heillä on perhe ja lapsia -> ei ole helppo saada nuoria mukaan ja osa on
kovin passiivisia, on vaikea saada toimintaan mukaan. Nuorten lehteä on tehty



1-2 numeroalvuosi, tänä syksynä teemme ehkä 2 numeroa. Kerroin myös
tulevista kulttuuripäivistä ja että yksi työpajoista on Nuorten työpaja. Tältä
odotan paljon, mukana on 6 nuorta, joista 5 ovat alle 18- vuotiaita! Tähän asti
kerhon ikärajana on ollut 18-35 v. mutta tästä joukosta ei porukkaa tu nnu
löytyvän. Mietimme työpajassa mm. nuorten toiminnan suuntaviivoja, olisiko
aiheellista alentaa ikärajaa, keskustelemme eri aiheista, mm. kuinka kuulonäkö
vamma vaikuttaa koulutukseen ja työelämässä yms. sekä näiden t?vakavampien?~
asioiden lisäksi teemme yhdessä muutakin mukavaa. Vielä mainitsin mm.
vertaistuki- koulutuksen, sillä tässä on jo mukana muutama nuori ja
kiinnostuneita tulee jatkossakin mukaan.

RUOTSI: toiminta jatkuu samankaltaisena. Heillä on 3 ryhmää, lapset 7-12 v.
13-18 v. ja 18-30 v. Joskus kaksi viimeksi mainittua ryhmää yhdistetään,
riippuu tapahtumasta, esim. 13-18 vuotiaat ovat osallistuneet vanhempien kanssa
vuosikokouksiin. Toisinaan myös kaksi ensimmäistä ryhmää menevät yhteen, eli
7-18 vuotiaat osallistuvat yhteiselle kesäleirille. Nuorilla on viikonloppu
tapaamisia, kerran keväällä, kerran syksyllä. DBU, nuoret kuurosokeat tekevät
yhteistyötä kuurojen koulujen kanssa, joita Ruotsissa on viisi kappaletta. Nuoria
on noin 100, mutta vain puolet ovat aktiivisia. Nuorille tehdään omaa lehteä, sitä
julkaistaan 4 kertaa/vuosi. Monilla nuorilla on tietokone ja heillä on jo oma
keskustelunurkka-alueensa.

SUOMI: Tilanne osin sama kuin muissakin pohjoismaissa. Osa nuorista
opiskelee, osa on töissä, osa on eläkkeellä. Kerroin, mitä mahdollisuuksia
nykyaikana nuorille Suomessa kuitenkin olisi, esim. oppisopimuskoulutus ja
erilaiset työkokeilu-mahdollisuudet. Mainitsin myös Mielekkään tekemisen ja
ammatillisen kasvun, eli Frans Leijon-projektista. Nämä kaikki kiinnostivat
muiden maiden edustajia kovasti, joten sain todella vastata moniin kysymyksiin.
Onneksi olin jo etukäteen varautunut tähän “urakkaan” lukemalla mm.
Usher-nuoren urasuunnittelun oppaan sekä Frans Leijon-projektityöryhmän
ilmoittelua. Mainitsin tässä yhteydessä myös Sonetti-koulutuksesta, ei i
kuurosokeita koulutetaan mikrotukihenkilöiksi. Kerroin myös, millaisissa
työtehtävissä tuntemiani kuurosokeita nuoria tällä hetkellä toimii.

RUOTSI: Suurin osa nuorista on eläkkeellä, vain muutamat käyvät töissä. Osa
opiskelee. FSDB:ssä, eli Ruotsin kuurosokeiden yhdistyksellä työskentelee
muutama kuurosokea. Ruotsin edustaja puhui HORIZON-projektista, hänen
mukaansa se vastaa hieman meidän Frans Leijon-projektiamme, se on perustettu
EU-rahoituksella ja tarkoitus on, että kuurosokeat saavat myöhemmin
työtoimintoja esim. kerhoissa. Myös Ruotsissa on kuurosokeita tietokone-
ohjaajia koulutettu.

*****

3. TIETO JA KOMMUNIKAATIO
NORJA: Norjan kuurosokeiden yhdistys on kaikille yhteinen, lapset-vanhukset.
Ikärajaa ei ole. Useimmat kuurosokeat nuoret asuvat hajallaan, huonot
mahdollisuudet tavata toisia, Norja on pitkä ja kapea maa. Kerhoja on eri
alueilla, mutta niissä enimmäkseen vain vanhempia kuurosokeita mukana.
Norjassa ei ole nuorisojaostoa, ei ole mitään erityistä toimintaa vain lapsille ja
nuorille, ei mitään toimintasuunnitelmaa.

*****

2. Seuraava teemamme oli: NUORET KUUROSOKEAT TYÖELMSSÄ

* NORJA: Oslossa monet kuurosokeat käyvät töissä, Oslossa on enemmän

mahdollisuuksia. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla ei työmahdoll isuuks ja
paljon ole, muutama suojatyöpaikkoja on, mutta nekään eivät sinänsä sopivia
kuurosokeille. Useimmat nuoret saavat vammaiseläkettä.

TANSKA: Osa nuorista on eläkkeellä, osa töissä, osa opiskelee. Työpaikkoja
vaihdetaan paljon, kokeil laan uutta. Koulutettu 8 kuurosokeaa tietokoneohj aaj aa.

NORJA: Tietokone antaa kuurosokealle yhteyden ympäröivään maailmaan.
Monille kuurosokeille annetaan tietokone, mutta opetus puuttuu. Toivovat, että
saavat opettajan, joka tulisi kotiin ohjaamaan tietokoneen käytössä.

TA}JSKA: On alettu vaihtamaan vanhoja puhelimia uudempiin. Entisillä
puhelimilla ei saatu suoraa yhteyttä toiseen, vaan piti soittaa aina
välityskeskuksen kautta. Muutamilla on tietokone ja toimivat intemet-yhteydet.

SUOMI: Kerroin mm. Tiedonhallinnan palvelujen kehittämisprojektista, ja että
toimimme yhteistyössä NKL:n kanssa, NKL ja mikrotukihenkilömme ovat
rakentaneet apuvälineiden avulla toimivan sähköpostiverkon. Meillä on
Ovi-ohjelma, voimme hakea sen kautta sanomalehtiä ja erilaisia julkaisuja
luettavaksi. Voidaan käyttää tekstin suurennusohj elmaa, pistenäyttöä tai
puhesyntetisaattoria. Tietokoneeseen saatavissa Rosa-tekstipuhel inohj elma.
Erilaisia keskustelualueita, suurin osa avoimia, muutamat suljettuja. Mainitsin
myös tietokoneiden lainausmahdollisuudesta pientä vuosimaksua vastaan. Myös
että Suomessa kuurosokeat ovat eri kunnissa eri asemissa. joku voi saada



keskussairaalalta tietokoneen, useimmat joutuvat itse ostamaan, mutta
tietokoneen apuvälineet tulee pääsääntöisesti esim. keskussairaalan kustantaa.
Opiskelijat ja työelämässä olevat sen sijaan saavat esim. Kela:n kautta
tietokoneen. Suomessakin yksi ongelma on se, että vaikka on tietokoneen saanut,
ei osata sitä paljon käyttää.

RUOTSI: Ruotsalaisten järjestelmä on TP44, siinä on portti internetiin. Monilla
on tietokone ja tekstipuhelin. Kuurosokeita kohti on budjetoitu 10000 Ruotsin
kruunua, joka sisältää tietokoneen ja opetuksen. Jos esim. tarvitsee pistenäytön,
budjetoitu summa ylittyy, mutta silti kuurosokea yleensä pistenäyttönsä
kuitenkin saa. Muutamilla kuurosokeilla on jopa ovipuhelin. Se on jokin
sellainen systeemi, että sekä ulkona että kuurosokealla itsellään on tietokone.
Kuurosokea kysyy: “Kuka siellä?” ja mahdollinen kylään pyrkijä kirjoittaa oman
nimensä tai kuka on. Ruotsin edustajat sanoivat, että se on kallis systeemi, mutta
eivät tienneet sen hintaa.

4. NUORTEN LEIRI SUOMESSA -97, kokemuksia leiriltä. Kaksi leirillä
mukana ollutta kertoivat kokemuksiaan. Kommentit olivat myönteisiä, leiri oli
onnistunut. Ainoat “valitukset” olivat, että hyttyset kiusasivat kovasti ja
että informaatiota leiristä, sen ajankohdasta tms. lähetettiin melko myöhään.

lisen tietopaketin! Jensen kertoi mm. seuraavaa: FNDB, Norjan kuurosokeiden
yhdistys täytti viime vuonna 40 vuotta. Jensen itse toimii puheenjohtajana nyt
neljättä vuotta. Yhdistyksen toiminta on melko hyvässä vauhdissa, vaikkakin se
on pieni yhdistys: kuurosokeita jäseniä on 180 ja tukijäseniä on 150.
Rekisteröityjä kuurosokeita on Norjassa yhteensä 300.
Yhdistyksen hallituksessa on viisi kuurosokeaaja kolme muita jäseniä. Tärkein
järjestelmä on joka kesäinen yhdistyksen vuosikokous, se on yhdistyksen
keskipiste, tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Paikallisia kerhoja on muutama, 7 kpl.
Yhdistys on kuurosokeiden asioita hoitava etujärjestö, ajaa kaikkien
kuurosokeiden etua. Yhdistyksellä on tiedotusosasto, jossa 4 työntekijää.
Toimittavat uutislehteä, “Punktnytt” “Pisteuutiset”. Tämä lehti ilmestyy
maanantaista perjantaihin, siis 5 kertaa! viikko. Lehti ilmestyy isokirjoituksella,
pisteilläja kasetilla. Yhdistyksellä on noin 6 milj. Norjan kruunun vuosibudjetti,
suurin rahoittaja on valtio. Jensen kertoi hieman myös toisesta, kilpailevasta
yhdistyksestä, LSHDB:stä. Se on Norjan entinen usher-yhdistys, joka vuosi
sitten vaihtoi nimensä: L landsft5rbundet f~5r 5 kombineret syn- oc
H hörselshemmede/ D döv- B blinde
Suomennettuna tämä on: Valtakunnallinen liitto kuulo- ja näkövamman
yhdistelmän omaaville/kuurosokeille.

*****

*****
Su 23.8. käsittelimme vielä seuraavia asioita:

5. NUORTEN LEIRI TANSKASSA, 1999.
Seuraava kuurosokeiden nuorisoleiri pidetään Tanskassa. Alustava ajankohta on
24.-3 1.7.1999. Leiripaikkana on Castberggård, joka on Tanskan kuurojen
kansanopisto ja sijaitsee Vejiessä, Jyllannissa. Leirille saa osallistua max 20
henkeä!maa, sisältäen siis sekä kuurosokeat + tulkit. Osallistumismaksu on
1200-2000 Tanskan kruunua, riippuen siitä, paljonko saavat avustusta. Tämä
osallistumismaksu peritään myös tulkeilta. Jokainen maa muutenkin huolehtii
itse matka- ja tulkkikuluistaan. Leiriohjelmaa oli jo alustavasti suunniteltu ja
kävimme sitä läpi. Tanskasta lähettävät ensi tammikuussa -99 virallisen
kutsun ja ohjelman kaikkiin pohjoismaihin. Leirille voivat osallistua 15-35
vuotiaat nuoret.

Näitä asioita käsittelimme siis la 22.8.
Vielä illalla meitä nuoria tuli kunnioittamaan läsnäolollaan Norjan kuuro
sokeiden puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja Geir Jensen
kertoi meille Norjan kuurosokeiden yhdistyksestä, saimmekin oikein perusteel

6. NUORET KOULUTUKSESSA

* SUOMI: osa kuurosokeista integroituna kuulevian ja näkevien kanssa,

selviytyvät joko itsenäisesti, viittomakielen tulkin avulla tai henkilökohtaisen
avustajan tuella. Osa käy koulua erityisoppilaitoksissa, esim. kuulovammaisten
koulussa, jossa opetus tapahtuu sekä puheella että viittomakielellä. Piti selvittää
käsitettä “kuulovammainen”, sillä Suomessa se käsittää sekä kuurot että huono
kuuloiset, samoin kuin “näkövammainen”-käsite sisältää sekä sokeat että heikko
näköiset. Kerroin, millaisia oppilaitoksia meillä on ja missä nuoria kuurosokeita
opiskelee. Erityisesti Arlajnstituutti tuntui kiinnostavan, joten tästä annoin
informaatiota, millaisia kursseja se järjestää ja mitä ammattilinjoja siellä on.

* NORJA: Norjan edustajat eivät juuri tunne oman maansa nuorten tilannetta

kovin hyvin, ~velivat, että vain hyvin harva kuurosokea nuori opiskelee.

* TANSKA: Monet eivät enää peruskoulun jälkeen opiskele. Kaksi nuorta

opiskelee yliopistossa. Tanskassa kuitenkin olisi hyvät mahdollisuudet opiskella.
Peruskoulussa kuurojen koulussa on luokka, jossa kaikki ovat kuurosokeita.
Siellä on huomioitu tekniset apuvälineetja valaistus yms. erityistarpeet.



RUOTSI: Samantyyppinen tilanne kuin Suomessa, osa integroituna kuulevien ja
näkevien kanssa. Monet kuitenkin opiskelevat kuurojen kouluissa, joissa opetus
on viittomakielellä. Ruotsissa on yksi kuurojen lukio, tällä hetkellä lukiossa
opiskelee 20 kuurosokeaa nuorta. Näkövammaisten kouluissa ei kuurosokeita
opiskele.

7. EUSN = European Usher Syndrome Network,
Euroopan Usher Syndroma verkosto
On perustettu EUSN-työryhmä, jossa on mukana edustajia Espanjasta,
Englannista, Sveitsistä, Saksasta ja Tanskasta. EUSN on verkosto, jossa on
mukana joko itse ushereita tai vanhempialperheitä, joilla on usher- lapsi.
Mukana on myös ammatti-ihmisiä, jotka tarjoavat apua ja tukea erilaisessa
tutkimustyössä. Tarkoitus on kerätä tietoa kaikesta mahdollisesta mitä Usherin
Syndroomasta on saatavilla. Tämä verkosto on eräänlainen ehdotus ja se on
tarkoitus tuoda esille EUSSG:n ensi vuoden kokoukseen. EUSN:n tavoitteita
olisi mm: lisätä Usher-tietoutta kaikkialla maailmassa, ylläpitää ja tukea rahastoa
Usher Syndroman tutkimustyölle, järjestää seminaarejaja kursseja niin
ammatti- ihmisille, vanhemmille ja ushereille, järjestää kuntoutusta ja
koulutusta, kerätä tietoa Usher Syndromasta ja tiedon levitys, järjestää yhteisiä
tilaisuuksia Euroopan maille, mm. leirejä, luoda kansainväliset Usher-ryhmät ja
“Help Linet”, jotka toimivat joka maan Usher-ryhmän tukena

Vaikka EUSN ei vielä virallisesti toimi, niin meitä pyydettiin jo ystävällisesti
yrittää selvittää kukin oman maamme tilannetta, eli montako 0-35 vuotiasta
usher-nuorta meillä on. Lisäksi haluavat kartoittaa, millainen tulkkikoulutus
järjestelmä kussakin maassa on, miten tulkkikoulutuksessa huomioidaan
kuurosokeat.

*****

8. EU-KONFERENSSI KUUROSOKEILLE NUORILLE RUOTSISSA
Vuonna 1995 oli Strassbourgissa, Ranskassa ensimmäinen EU-konferenssi.
Vuonna 1997 oli tarkoitus järjestää Ruotsissa, mutta se peruuntui, koska EU:lta
ei saatu rahaa. Ruotsi päätti yrittää uudelleen v. 1998, ja sai tällä kertaa rahoi
tuksen. EU-konferenssin piti olla huhtikuussa, mutta sinne oli ilmoittautunut
vain 2 henkilöä ja Ruotsista muutama. Liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi
sekin piti perua. Nyt EU-konferenssien suhteen pidetään muutamien vuosien
tauko, mutta Ruotsi on edelleen halukas sen järjestämään.

9. SEURAAVA KUUROSOKEIDEN NUORISOJOHTAJIEN KOKOUS
V. 2000 SUOMESSA.

Vuosisuunnitelmien mukaan seuraava nuorisojohtajien kokous on v. 2000 ja
olisi Suomen vuoro järjestää tämä kokous. Kokouspaikaksi ehdotettiin Onnelaa.
Lupasin tästä tiedottaa Suomen Kuurosokeat ry:n hallitukselle, ja pyytää, että
huomioitte tämän tehdessänne toimintasuunnitelmaa vuodelle 2000.

*****

Nyt tässä kokouksessa tuotiin hyvin vahvasti esille se, että tällaiseen
johtajakokoukseen tulisi joka maasta lähettää kaksi edustajaa. Nyt oli sekä
Suomesta että Tanskasta vain yksi edustaja. Kahdesta on aina sekin etu, että
toinen edustaja voi tukea toista, siis aina kaksi päätä ajattelee/muistaa enemmän
kuin yksi.

Haluan kiittää Suomen Kuurosokeat ry:n hallitusta, että sain osallistua tähän
kokoukseen! Kokouksen anti oli monipuolinen ja oli erittäin tärkeä voida
vaihtaa kokemuksia ja tietoa muiden Pohjoismaiden edustajien kanssa.

Soile Silvennoinen



CN~uopten runot KUU EENVAIHTOPALSTA

5inä o[et niin kaunis kuin sä~fehth’ci enke[i. ~M~ten
~voit [uu[[a, että päästäisin sinut noin vaan. CEn
päästä sinua ikinä, koska rakastan sinua va[tavasti.

iviarianne

Suw~i mai6tuu maz~,iI~a~1e,
~qetnä6i ouczt kuiti t~tifiat.
Siiizä a6iat, mil~’ii j~tuvd ~tafia6tau 6inucd

arianne

Ma ~~ittoeeii gt4a,’

~i1~si e~i4d.t pois,?
Ma 1~aipa~1M s,i~a,

oeot ~ioeo~öi assia.
Sa s,äi~it ØO(t411 syd~5~øi~øii girpaeoiifr,i,
6~s~it ~orro,t jattävas,. ~,g4t.

Sieti ~ a attoeea~ s,ta aut~1.

)%Åä siiljhi si1~iäiii j~s sittc~i sä liävisit.
Sä et ecs kerto,nit ~ni11c si~i1tä,

~iiksi jätit ~nit.
O1i~i si~ri~iiss~øii ja~ i~~rithi ol1a~ a~jasttclc11?stta~ $1~I~

N~1t 1~ijshi w4t’cIi r~1k2$4t,c)1..

Hei kaikki!
Haluaisin kirjeenvaihtoon 14-18 vuotiaitten
kanssa. Olen itse 14 v.
Harrastan aerobicia, uintia, tanssia..
Olisi kiva, jos kirjoittaisft kivalle kimmalle!
Osoitteeni on:

Anu Jääskeläinen
Linköpinginkatu 25
80140 JOENSUU

********************

Moi kaikki!
Haluaisin kirjeenvaihtoon 13-17 vuotiaitten kaa.
Olen 14-vuotias kimma.
Harrastan: bailaamista, koiranhoitoo, sekoiluu,
shoppailemist&,.
Foto ois kiva, muttei pakollinen.
Tämä ilmoitus on tarkoitettu pojille and tytöille.
Olis kiva, jos skriivailisftte Tampereen likalle!
Osoitteeni on:

Marianne Mlelityinen
Keltavuokontje 4 A 1
37550 LEMPÄÄLÄ



Lokakuun 15. päivää
vietetään kansainvälise
nä valkoisen kepin päi
vänä. Paikalliset näkö
vammaisyhdistykset te
kevät valkoista keppiä
tunnetuksi erilaisin
tempauksin eri puolella
maata.

Valkoisen kepin käyt
tö on peräisin 1930-
luvulta. Silloin eräs pa
riisilainen nainen eh
dotti valkoisen kepin
käyttöä näkövammaisil
le kirjoittamalla asiasta
naistenlehdessä. Idea
sai tuulta alleen ja levi
si nopeasti Eurooppaan
ja Pohjois-Amerikkaan.
Keppien suunnitteluun

ja käyttötekniikkaan
alettiin kiinnittää huo
miota toisen maailman
sodan jälkeen sotaso
keiden kuntoutuksen
yhteydessä.

Valkoinen keppi on
sekä viesti näkövam
masta että liikkumisen
apuväline. Valkoinen
keppi kertoo näkeville
ihmisvilinässä ja liiken
teessä. että kepin käyt
taja ei nae vaistaa ajo
neuvoja, toisia ihmisiä
ja liikenne-esteitä.
Useimmiten heijasta
viksi käsitellyt valkoiset
kepit osoittavat pimeäl
lä näkövammaiSen ole
van esimerkiksi vIittä-

mässä tietä.
Valkoinen keppi on

näkövammaisille hyvin
tarpeellinen apuväline.
Se antaa käyttäjälle tie
toa ympäristöstä sekä
turvaa törmäysten va
ralta. Valkoisen kepin
avulla selviää kävelya
lustan rakenne. erilaiset
tasoerot kuten portaat
ja kadun reunat sekä
mahdolliset esteet. Val
koisen kepin avulla nä
kövammainen voi suun
nistautua omatoimiSesti
ja turvallisesti vieraas
sakin ympäristössä.

Valkoinen keppi vali
taan vksilöllisesti käyt
täjän mukaan. Tunnus-

teluun tarkoitetun ke
pin valintaan vaikuttaa
muun muassa ihmisen
pituus. Terveydenhuol
to kustantaa valkoisen
kepin kä~ttäjälleen niin
sanottuna lääkinnällise
nä kuntoutuksena. Val
koisia keppejä välittää
Näkövammaisten Kes
kusliiton apuvälinekes
kus.

Valkoisen kepin käyt
töä opetetaan erilaisilla
kursseilla. joita järjes
tävät Näkövammaisten
Keskusliitto ja keskus
sairaalat. Liikkumistai
don ohjaajalta voi saa
da yksilöllistä ohjausta
myös kotivmpäristöSsä.

lähettäkää viim.

Jos haluatte lähettää seuraavaa lehteä varten
kirjoituksia yms. ja myös JOULUTERVEHDYKSIA, niin

4~ 12~98 mennessä osoitteeseen:

Anita Palo/Nuortenkerho
Suomen kuurosokeat ry
Uudenmaankatu 28 a
00120 HELSINKI

VALKOISEN KEPIN
PÄIVÄ 15.10.

SUOMI - EESTI
PAKETTISANASTOA

MATKA PULMAREIS
IMPI NEITSI

AIKAMIES TÄISMEES
ANOPPI ÄMM

IHRA RASVA
OLLA HUMALASSA PURJUS OLLA

HOPEAHAAT HÖBEPULMAD
HENKSELIT PCJKSITRAKSID

HUIVI RÅTT
HUOPAHA~fU VILTKTBAR

AITAJUOKSU TOKKEJOOKSU
HIRSITALO PALK MAJA

ASUNTOPULA KORTERI KRIIS
HAKKU KIRKA

EPÄKUNNOSSA RIKKIS
TÄÄLLÄ EI TUPAKOIDA MEIL EI SUITSETATA

• ~. AUTOILIJA . AUTOJUHT


