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Kuurosokealla oikeus aktiiviseen arkeen
O 0 Tänä Euroopan unionin vam
maisten vuonna Suomen Kuurosoke
at ry haluaa tuoda esiin sen, että
myös kuurosokeilla on oltava oike
us hyvään, itsenäiseen ja omaehtoi
seen elämään. Meillä on oltava oike
us opiskella, tehdä työtä, perustaa
perhe, harrastaa ja osallistua päätök
sentekoon. Meillä on oltava mahdol
lisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen
muiden ihmisten kanssa. Meillä on
oltava myös mahdollisuus saada tie
toa omalla kielellämme.

Tasavertainen osallistuminen ja
vaikuttaminen yhteiskuntaan on kuu
rosokealle mahdollista. Mutta se vaa
tii häneltä enemmän ponnisteluja
kuin monilta muilta. Kommunikaati
on, vuorovaikutuksen, liikkumisen ja
tiedonsaannin ongelmat ovat voitet
tavissa. Tietokoneet monipuolisine
lisälaitteineen mahdollistavat itsenäi
sen asioinnin ja yhteydenpidon mui
hin ihmisiin.Jokapäiväiset arkitoimin
not onnistuvat kuurosokealta, jos

‘? hän saa tarvitsemansa apuvälineet. It
senäinen liikkuminen on kuurosoke

alle mahdollista ympäristössä, joka
on suunniteltu näkövammaiselle es
teettömäksi.

Tällä hetkellä useimmissa Suo
men kunnissa valitetaan rahan puu
tetta. Rahaa ei riitä kaikkeen ja päät
täjät asettavat menot mieleiseensä

On oltava
mahdollisuus
saada tietoa

omalla
kielellämm

tärkeysjärjestykseen. Kuurosokean
kannalta tärkeää on saada tarvitse
mansa palvelut arkisissa asioissa, jot
ka hän voi hoitaa itsenäisesti tai tul-
km avulla.Tarpeellinen on myös hen
kilökohtainen avustaja, joka hallitsee
kuurosokean kommunikaatiotavat ja
jonkin verran viittomakieltä.

Apuvälineiden merkitys on kuuro
sokealle suuri. Usein sanotaan, että
kahta samanlaista suomalaista ei ole —

ei myöskään kahta samanlaista kuuro
sokeaa. jokaisella on omat yksilölliset
apuvälinetarpeensa, jotka toivomme
kuntien ottavan huomioon. Kuntien
tulisi tukea kuurosokean arkielämää
hänen omassa kotikunnassaan ja etsiä
ratkaisuja, jotka ovat kuu rosokean
kannalta parhaat mahdolliset.Tänä päi
vänä apuvälineiden tarjonta on hyvin
monipuolinen. Meillä on myös haavee
na rajaton mahdollisuus tulkkipalve
luun. Se turvaisi kuurosokean tiedon-
saannin joka päivä.

Vammaisten vuonna keskustellaan
vammaisten ihmisoikeuksista, syrjimät
tömyydestä ja osallisuudesta yhteis
kunnassa. Myös kuurosokealla on elä
mä, johon mahtuu työtä, osallistumis
ta, harrastuksia, ystävyyttä ja rakkaut
ta. Tätä elämää pitää rohkaista ja an
taa sille riittävästi tilaa kasvaa. 0

Ulla Kungas
puheenjohtaja

www .kuuro so keat .fi
O 0 Heikkenevä kuulo ja näkö aiheuttavat kuulonäkövammaiselle päivittäin
useita pulmatilanteita. Henkilö ei kuule herätyskellon, puhelimen, ovikellon tai
radion ääntä. Hänen on vaikea nähdä kellonaikaa, lukea lehteä, katsoa TV:tä ja
tunnistaa vieraita. Hänellä on ongelmia osallistua keskusteluun. Liikkuessaan hän
voi törmäillä esteisiin ja omatoiminen selviytyminen alkaa pelottaa.

Kuulonäkövammainen ja hänen läheisensä tarvitsevat jatkuvasti tietoa ja
tukea arjesta selviytymiseen. Uusien toimintatapojen opettelu sekä apu-
välineiden ja jäljellä olevien aistien käytön harjoittelu helpottavat päivit
täisen elämän vuorovaikutusta, tiedonsaantia ja liikkumista. O

Erilaisia mutta samanarvoisia
O 0 Tasavallan presidentti Tarja
Halonen muistutti uudenvuoden pu
heessaan vammaisten ihmisten oi
keudesta yhdenvertaiseen elämään.
Hyvällä lainsäädännöllä ja riittävällä
taloudellisella tuella voidaan auttaa
pitkälle tasa-arvoon, mutta vertai
seksi hyväksymisessä tarvitaan myös
kanssaihmisten oikeaa asennoitumis
ta. Näinhän asia on

Vuosi 2003 on Euroopan vam
maisten vuosi. Teemoina ovat syrji
mättömyys ja osallisuus. Teemavuo
den avulla tuomme esiin esteitä, jot
ka liian usein vaikeuttavat kuuro
sokeiden täysipainoista osallistumista
yhteiskuntaan. Uuden ajattelumallin
— design for alI -mallin — tavoittee
na on suunnitella, kehittää ja mark
kinoida tuotteet, palvelut, järjestel
mät ja ympäristöt siten, että mahdol
lisimman moni pystyy hyötymään
niistä ja käyttämään niitä. Saavutetta
vuus kaikilla elämän alueilla pitää olla

kaikille tasapuolista riippumatta kom
munikaatio- ja tiedonsaantitavasta.

Suomen Kuurosokeat ry järjestö
nä tulee entistä voimakkaammin vai-

kuttamaan saavutettavuuden toteut
tamiseen. Olemmehan kaikki erilai
sia mutta samanarvoisia. Elämme
moniarvoisessa, monikielisessä ja
— kulttu u risessa yhteiskunnassa, jos
sa kuurosokeiden oikeuksien turvaa
miseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota niin yhteiskunnan kuin yh
distyksenkin taholta. Kuurosokeat ja
kuulonäkövammaiset ovat itse oman

Vuosi 2003 Ofl

Euroopan
vammaisten

vuosi.

elämänsä asiantuntijoita. Meidän
muiden on syytä pysähtyä kuuntele
maan heitä.

Vammaispalvelulain mukaiset pal
velut eivät ole vielä kohdanneet
kaikkia tasapuolisesti, vaikka vam
maispolitiikka on viime vuosikymme

ninä kehittynyt tasa-arvoisempaan
suuntaan. Peruspalvelujen saatavuus
eri puolilla Suomea on eriarvoista.
Tulkki/opaspalveluun liittyvät ongel
mat ovat tästä hyvä esimerkki. Meil
lä on paljon tehtävää.

Olen aloittanut kuurosokeiden
parissa työskentelyn jo ennen yhdis
tyksen perustamista. Helmikuussa
2003 aloitin työt Suomen Kuuro
sokeat ry:n toiminnanjohtajana. On
ilo ja rikkaus työskennellä moninai
sissa tehtävissä erilaisten ihmisten
kanssa.

Haastan kaikki, niin kuurosokeat,
toimihenkilöt kuin viranomaisetkin,
osallistumaan ja kehittämään kuuro
sokeiden ja kuulonäkövammaisten
elämää kohti parempaa syrjimätön
tä ja osallistuvaa tulevaisuutta. Tee
mavuonna voimme jokainen omalla
tavallamme vaikuttaa suvaitsevaisuu
den, avoimen ja esteettömän yhteis
kunnan rakentamisen puolesta. Yh
dessä olemme vahvoja. 0

Kai Leinonen
toiminnanjohtaja
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De dövblindas

O 0 Näön ja kuulon heikkeneminen
tai puute vaikeuttaa monella tavalla
henkilön näkemistä, kuulemista, liikku
mista, tiedonsaantia, vuorovaikutusta
ja kommunikaatiota. Hankaluuksia on
jokapäiväisessä elämässä. Apuvälinei
den tarve voi kasvaa ja muuntua näön
ja kuulon heikentymisen lisääntyessä.

Lapsen kuulonäkövamma vai
keuttaa ulkomaailman ärsykkeiden
vastaanottamista. Lapsen voi olla
vaikea erottaa omaa itseään ulko-
maailmasta. Hänen on vaikea jäsen
tyä maailmaa. Tärkeää on löytää ne
apuvälineet, jotka auttavat lasta hä
nen kehityksessään.

Kuulonäkövammainen koululainen
ja opiskelija tarvitsee opiskelua tuke
vat materiaalit ja apuvälineet. Hän tar
vitsee lukutelevision, kuulemista aut
tavan silmukkavastaanottimen, tieto
koneen pistenäytöllä tai isonäytöllä
varustettuna. Myös ympäristöön on
kiinnitettävä huomiota; valaistuksen
on oltava riittävä, kaiteet ja rappuset
on merkittävä kontrastieroi 1 la.

Tietotekniikka on tehnyt mah
dolliseksi sen, että kuu rosokea pää
see kotonakin tiedon lähteille ja lä
hemmäs yhteiskuntaa. Kodin ulko
puolella on monia asioita, joihin tie
totekniikan tai muun tekniikan apu
ei auta. Esimerkkinä voisi mainita
pankkiautomaatit, joita heikosti nä
kevän henkilön on vaikea hyödyntää.
Kuulolaite on tärkeä apuväline, mut
ta se ei korvaa luonnollista kuuloa.
Silmälasit eivät laajenna näkökenttää,

jos näkökenttä on kaventunut. Run
sas valo auttaa näkemisessä, mutta
esimerkiksi kirkas auringonvalo voi
aiheuttaa häikäisyä.

Monelle apuvälineet ovat välttä
mättömiä opiskelussa, työssä ja va
paa-aikana. Eläkeiän saavuttaminen
ei poista apuvälinetarvetta. Joitakin
apuvälineitä tarvitaan lapsuudesta
vanhuuteen. Ikääntyneillä on usein
myös muita toiminnallisia esteitä,
mitkä lisäävät näön ja kuulon puut
teesta johtuvaa haittaa. Henkilö voi
tyytyä siihen, että näön ja kuulon
heikkeneminen liittyy vanhuuteen.
Näin ei saisi olla. Apuvälineillä voi-

daan elämän laatua parantaa.
Apuvälineiden hyväksyminen ei

kaikille niitä tarvitseville ole itses
tään selvyys eikä helppo asia. Se voi
vaatia pitkän ja kivuliaan sopeutu
miskriisin. Kuulolaite on osoitus sii
tä että henkilöllä on kuulovamma,
valkoinen keppi on merkki näkö
vammasta.Apuvälineet on muistet
tava ottaa mukaan ja lisäksi on va
rauduttava siihen, etteivät ne aina
toimi.

rätt till en
aktiv vardag
0 0 Detta år som av Europeiska
unionen utlysts till handikappår vilI
de Dövblinda rf. framhålla att ock

iså de dövblinda har rätt till ett gott,
självständigt liv.Vi bör ha tillgang till
studier, arbete, familj, hobbyer och
medbeslutanderätt.Vi bör ha möjlig
heter till socialt umgänge med andra
människor.Vi bör också få informa
tion på vårt eget språk.

Det är möjligt för den dövblin
de att delta och påverka i samhället
på jämlik basis. Men detta kräver
större ansträngningar av denne än av
andra. Kommunikation, interaktion,
mobilitet och information är pro
blem som kan övervinnas. Datorer
nas mångsidiga tilläggsutrustning gör 1

~ det möjligt att uträtta ärenden och
~ upprätthålla kontakt med andra

människor.Vardagliga sysslor klarar
den dövblinde av om han får de
hjälpmedel han behöver. Den döv
blinde klarar av att röra sig självstän
digt i en omgivning som är planerad
för synskadade och utan störande
hinder.

För tillfället klagar man i de fiesta
kommuner i Finland över brist på
pengar. Pengarna räcker inte till alIt,
och beslutsfattarna fördelar medlen
enligt eget förgottfinnande. Från den
dövblindes synpunkt är det viktigt!
att erhålla de nödvändiga tjänsterna
1 vardagslivet så att han kan fungera
självständigt eller med hjälp av tolk.
Det är också nödvändigt med en
personlig assistent som behärskar

‘den dövblindes kommunikationssätt
och i nägon män teckenspråk.

Hjälpmedlen är av största vikt
för den dövblinde. Man säger att det 1

inte finns tvä likadana finländare —

det finns inte heller tvä likadana
dövblinda.Var och en har sitt speci
ella inclividuella behov av hjälpmedel,

jsom vi hoppas att kommunerna tar
i betraktande. Kommunerna bör stö
da den dövblinde i hans egen hem
kommun och försöka nå lösningar
som är de bästa möjliga för honom.
1 dag är utbudet på hjälpmedel
mycket mangsidigt.Vär dröm är ock
så en obegränsad tillgång till tolk

:tjänst. Den skulle säkra daglig infor
mation för den dövblinde.

Under handikappäret diskuteras
de handikappades mänskiiga rättig
heter, icke-diskriminering och assimi

ilering i samhället. Också den döv
blinde har ett liv som bör rymma ar
bete, deltagande, hobbyer, vänskap
och kärlek. Detta liv bör uppmunt
ras och ges tillräckligt utrymme at
växa. 0

Ulla Kungas
ordförande
L.•••.

Työssä käynti ja arkirutiinit onnistuvat
kuurosokealta, jos hänellä on

käytettävissään asianmukaiset apuvälineet... .Apuvalineiden tarve
kuulonakovamman edetessa

Apuvälineistä huolimatta henkilö voi tarvita
toisen ihmisen apua eri tilanteissa.

‘~ -
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Aluesihteeri

O 0 Aluesihteeri on linkki kuuro-
sokean ja yhteiskunnan lainsäädännön
ja sen tulkinnan välillä. Yhteiskunnan
luoma lainsäädäntö ja kuntoutuksen jär
jestämisvastuu on vaikeaselkoinen asia
yksittäiselle ihmiselle. Lainsäädännössä
määrätään esimerkiksi siitä, minkä pal
velujärjestelmän kautta apuvälineitä
haetaan tai viranhaltijan velvollisuudesta
ohjata asiakas tämän asiaa hoitavan vi
ranomaistahon luo.Viranomaisilla ei ole
aina riittävästi tietoa kuurosokeuden
asettamista erityisongelmista ja kaksois
aistivamman vaikutuksista.

Suomen Kuurosokeat ry:n työnte
kijänä aluesihteeri seuraa ja valvoo, että
kuurosokean henkilön asiat etenevät
viranomaiskoneistossa.Aluesihteeri aut
taa myös viranomaisia ymmärtämään
kuntoutustarvetta ja eri apuvälineiden
tarpeellisuutta kuurosokean näkökul
masta.

Aluesihteerillä on laaja tieto kuuro
sokeudesta ja kuulonäkövammaisuu
desta. Hän tuntee yksittäisen kuuro-
sokean asiakkaan, hänen tarpeensa ja ti
lanteensa. Hän tuntee sosiaalilainsää
dännön ja tietää sosiaalisista tukijärjes
telmistä.

Kun aluesihteeri tapaa uuden kuu
lonäkövammaisen asiakkaan, hän lähtee
yhdessä tämän kanssa selvittämään rat
kaisuja käytännön ongelmiin. Puhelimen
ja ovikellon ääntä voi olla vaikea kuul
la, lehtiä ei pysty enää lukemaan — on
gelmia on monenlaisia.Aluesihteeri ker
too asiakkaalle apuvälineistä ja eri vaih
toehdoista, mistä niitä saa ja millaisia
erilaisia selvityksiä apuvälinehakemuk

sun tarvitaan.
Viranomaisten velvollisuus on teh

dä kuntoutus- tai palvelusuunnitelma,
mutta kaiken kuntoutuksen lähtökoh
ta on kuntoutujan itsensä määrittele
mä kuntoutustarve. Uuteen elämänti
lanteeseen sopeutu misessa tarvitaan
kuntoutusta. Vammojen asteet vaihte
levat,ja kun kuulo jaltai näkö heikkene
vät, myös kuulonäkövammaisen kun
toutustarve voi muuttua äkillisesti.
Oma aluesihteeri seuraa tilannetta ja
on kuurosokean tukena valmistelemas
sa suunnitelmia.

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan
kuntoutustarpeet ja -tavoitteet esimer
kiksi apuvälinetarpeen kartoitus, apuvä
lineen käytön opetus, viittomakielen,
pistekirjoituksen tai itsenäisen elämän
taitojen opiskelu sopeutumisvalmen
nuskurssilla. Lopullisen kuntoutussuun
nitelman kirjoittaa yleensä lääkäri, mut
ta sitä valmistelemassa ovat asiakkaan
ja aluesihteerin lisäksi myös kuntoutus
ohjaaja ja tarvittaessa muita tahoja.

Palvelusuunnitelmassa määritellään
palvelut, tukitoimet ja apuvälineet, joi
ta asiakas tarvitsee arkielämän sujumi
seen. Sosiaalitoimen edustaja tekee
suunnitelman yhdessä asiakkaan kans
sa.Aluesihteerion kuurosokean tukena.

Kun todellinen tarve ei kohtaa vi
ranhaltijan näkemystä, on aluesihteerin
asiantuntemus jälleen tarpeen. Hylkäys
päätöksistä voi valittaa, mutta muutok
senhakuprosessi on hakijan kannalta
vaativa, aikaa vievä ja raskas.Tämän ajan
hakija on ilman apuvälinettä tai riittä
vää palvelua. O

4

4O 41
O0

O 0 Hämeenlinnalainen Ossi Jalo,
55, on syntymästään kuuro. Hänellä
todettiin Usherin syndrooma, kun
hän oli 1 5-vuotias. Näkökenttä alkoi
kaventua jo lapsena, mutta hän pys
tyi käymään normaalikoulua.

Ossi ja hänen vaimonsa asuvat
kerrostalossa Hämeenlinnan kes
kustassa. Heidän kotiinsa on tehty
tarpeelliset valaistus- ym. muutos-
työt, jotka helpottavat heidän sel
viytymistään arkitoiminnoista. Häly
tysjärjestelmä, johon on kytketty
ovikello, palohälytin ja puhelin, toi
mii vilkkuvalolla ja täristimellä. Lu
kutelevision avulla he voivat lukea
ammatti- ym kirjallisuutta, postia ja
lehtiä.

Ossilla on kotonaan tietokone Ii
sälaitteineen. Sen avulla hän hoitaa
raha-asiat ja pitää yhteyttä ystäviin,
läheisiin ja joskus viranomaisiinkin.

Suurennusohjelman avulla hän voi
määritellä itselleen sopivan teksti-
koon. 19 tuuman kokoinen näyttö
on riittävän suuri, jotta isotekstin lu
keminen ei tunnu rasittavalta. Tieto
kone on myös tiedonsaannin apuvä
line ja tekstipuhelin.

Työn apuväline

Kuulonäkövamma vaikeuttaa kom
munikointia, liikkumista, tiedonsaan
tia ja arkielämässä selviytymistä,
mm. työssäkäyntiä. Ossi on amma
tiltaan verhoilija. Työssään hän jou
tuu lukemaan työohjeita ja paperi
merkintöjä, seuraamaan kankaan
kuvioiden ja langan suuntia, värejä
ym. Aikaisemmin hän selviytyi suu
rennuslasien avulla. Kun näkökyky
heikkeni, oli pakko miettiä muita
ratkaisuja.

Aluetoimistot
Helsinki
Uudenmaankatu 28 A
00120 Helsinki
Puh. (09) 5495 3516
Tekstip. (09) 5495 35 1 5
Fax (09) 5495 3517

Turku-Pori
Isolinnankatu 28, 6. krs
28100 Pori
Puh. (02) 633 8054
Tekstip.(02)633 8055

Kouvola
Käsityöläiskatu 4, 3. krs
45100 Kouvola
Puh./tekstip. (05) 375 4756
Fax (05) 315 5150

Tampere
Kuninkaankatu 8A 1
33210 Tampere
Puh. (03) 214 7693
Tekstip. (03) 214 7456
Fax (03) 214 8003

Vaasa
Hovioikeudenpuistikko 20 B 33
65100 Vaasa
Puh. (06) 312 8510
Tekstip.(06) 312 7610
Fax (06) 312 8510

kuurosokean ja
virkakoneiston tukena

Å
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Oikeanlainen ympäristö
edistää oppimista

5

O 0 Monet kuulonäkövammaisista
koululaisista opiskelevat kotipaikka
kuntiensa peruskouluissa ja lukiois
sa muiden ikäistensä kanssa. Kuulo
näkövammaisella koululaisella voi
olla eri asteisia vaikeuksia kuulemi
sessa ja näkemisessä. Pienilläkin
muutoksilla voi kuulonäkövammai
sen oppilaan ympäristön saada toi
mivammaksi. Useimmiten muutokset
ovat sellaisia, että niillä voidaan hel
pottaa kenen tahansa näkemistä ja
kuulemista.

Visuaalisesti selkeä ympäristö
helpottaa oppimista ja pysyvä järjes
tys koulussa ja kotona nopeuttavat
päivittäisiä toimia. Hyvä yleisvalais
tus helpottaa tilan jäsentämistä. Se
vaikuttaa näöntarkkuuteen sekä vä
rien ja kontrastien erotuskykyyn.
Valaistuksen pitää olla riittävän voi
makas, suhteellisen tasainen ja oi
kein suunnattu. Koulussa oppilaalla
on hyvä olla tehokkaan yleisvalais
tuksen lisäksi oma kohdevalaisin,
joka valaisee oikeasta suunnasta
eikä aiheuta häikäisyä.Valaistusta on
voitava säätää, jolloin silmät eivät
rasitu eikä häikäistyminen vaikeuta
näkemistä. Eteisen ja rappusten va
laiseminen on tärkeää silmien so

peutumisen ja syvyyserojen erotta
misen kannalta.

Kuulemista voidaan helpottaa
käyttämällä katossa ja seinissä riittä
västi ääniä vaimentavia materiaaleja.
Puheen erottelukykyyn vaikuttaa
huomattavasti taustamelu ja kaikui
su us. Etenkin kuu lolaitetta käytettä
essä on tärkeää, että häiriöäänet saa
daan vähennettyä minimiin. Matoilla
ja tekstiileillä voidaan pehmentää
hälyääniä ja vaimentaa kaikua. Kalus
teiden alle voidaan liimata huopa
pehmikkeet, joilla voidaan vaimentaa
kolinaa lattiaa vasten.

Kuulonäkövammaisen lapsen
opiskelua helpottavat myös oikein
laaditut oppimateriaalit ja yksilölli
sesti valitut apuvälineet. Opiskelun
apuvälineet pitää valita huolellisesti,
koska jokaisen kuulonäkövammaisen
tarpeet ovat erilaisia. Välineistä on
hyötyä vasta sitten, kun niiden käyt
tämistä on harjoiteltu arkipäivän
opiskelutyössä. 0

Kuulonäkövammaisten kuntoutumiskeskuksen
henkilökunta tukee kouluissa tehtävää
yhteistyötä ohjaamalla ja kouluttamalla sekä
oppilaita että kouluhenkilökuntaa.
wv.~kuurosokeat.fihjkyla

Apuvälinemessuilla hän tutustui
erilaisiin laitteisiin, joista Maxlupe —

lukulaite tuntui parhaimmalta ja käy
tännöllisimmältä. Se suurentaa teks
tin tai tutkittavan kohteen 5-1 5-ker-
taiseksi mustavalkoisena tai värillise
nä tarpeen mukaan. Laitetta voi
käyttää akulla tai verkkovirralla.

Ossi kertoi laitteesta aluesih
teerille ja asiaa lähdettiin viemään
eteenpäin. Lukulaitetta haettiin en
sin terveydenhuollon kautta. Kes
kussairaala ei kuitenkaan laitetta
myöntänyt, koska kotona oli jo lu
kutelevisio. Hylkäyspäätöstä pe
rusteltiin sillä, että laite ei ole vält
tämätön päivittäistoiminnoista
suoriutumisessa. Lisäksi näön apu-
välineet katsotaan kuuluvan lääkin
nällisen kuntoutuksen piiriin.

Kela suhtautui hakemukseen
myönteisesti. Joulukuussa 2001

Suurentavan lukulaitteen avulla Ossi
pystyy tutkimaan esimerkiksi kankaan

kuvioiden ja langan suuntaa.

tuli päätös, että Ossille myönnetään
työn apuvälineeksi Maxlupe Color —

lukulaite. Myöntämistä perusteltiin
sillä, että hän tarvitsee sitä verhoi
lutyössä tarkkaa näkemistä vaativis
sa työvaiheissa, mm. nyörien ompe
lemisessa. Pieni koko ja akkuvarus
tus mahdollistavat laitteen joustavan
käytön työtehtävien mukaan.

Ossi on erittäin tyytyväinen luku
laitteeseen. Hän käyttää sitä sekä työs
sä että työn ulkopuolella. Hän voi kul
jettaa sitä mukanaan matkoilla tai asi
oidessaan eri paikoissa. Sillä voi lukea
sanomalehteä ja kännykän tekstivies
tejä, tutkia puhelinluetteloa ja kaupassa
tavaroiden tuoteselosteita. 0

c
0
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Jyväskylä
Tapionkatu 4 B
40100 Jyväskylä
Puh. (014) 620 727
Tekstip. (014) 213 555
Fax (014) 620 161

Joensuu
Niskakatu 21, 2. krs
80100 Joensuu
Puh. (013) 248 1845
Tekstip. (013) 248 1846
Fax (013) 248 1850

Kuopio
Koljonniemenkatu 2
70100 KUOPIO
Puh. (017) 263 4956
Tekstip. (017) 263 4011
Fax (017) 263 4008

Oulu
Kirkkokatu 21 B
90100 Oulu
Puh. (08) 530 5563
Tekstip. (08) 530 5230
Fax (08) 530 5275

Rovaniemi
Maakuntakatu 1 2
96100 Rovaniemi
Puh. (016) 313 589
Tekstip. (016)311 230
Fax (016) 346 643
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Kuvapu helin
— visuaalisen viestinnän väline

Uusmedia ja elämän ikäinen
oppiminen -projekti järjestää
yksilöllistä koulutusta kuulo
näkövammaisille kuvapuheli

men käytössä. Koulutus to
teutetaan Kuurosokeiden

O 0 Kuvapuhelinta on viime vuosi
en aikana käytetty menestyksellisesti
erilaisissa opiskeiuympäristöissä ja
videokonferensseissa. Myös telelää
ketieteen käyttäkokemukset ovat ol
leet myönteisiä.Tekniikan on todet
tu paitsi säästävän kustannuksia,
myös häivyttävän välimatkaa etäällä
olevan asiantuntemuksen ja tietoa
tarvitsevan tahon välillä. Nyt kuvapu
helintekniikka voi edesauttaa taval
listen kansalaisten ja erityisesti viit
tomakielisten henkilöiden viestintää
ja palvelujen saatavuutta.

Kuurosokeiden Toimintakeskuk
sessa on kokeiltu kuvapuhelimen
käyttöä kuurosokeiden uutena vies
tintävälineenä. Kuvapuhelin on osoit
tautunut hyväksi ratkaisuksi erityi
sesti viittomakielen tulkkauspalvelun
järjestämisessä. Kuvapuhelintulkka
uksen saa järjestettyä nopeasti ja
joustavasti, kun taas vapaana olevan
tulkin saaminen vie aikaa ja voi olla
epävarmaa.

Tu~iii~ntake~kuksessa kuvapuhelin
on asukkaiden käytössä mm. tulkin
tilauksessa tai yksityispuheluissa.
Kyn nystä tekniikan käyttöön ottoon
on madallettu kuulonäkövammaisten
käyttöön suunnitellun helppokäyttö
liittymän avulla. Laitteen käyttöön
saa myös henkilökohtaista ohjausta

ja tukea. Koulutus on in tar ea vai
he. liman sitä uuden tekniikan käyt
töönotto ja hyöty saattaa jäädä vail
Ii naiseksi.

Tulevaisuuden apuväline

Tampereella Hervannan terveysase
maIla on jo ollut käytössä kuvapuhe
linlaitteisto. Sillä voidaan ottaa yhte
ys viittomakielen tulkkikeskukseen ja
tarjota asiakkaalle terveydenhoito- ja
iääkäripalvelut etätulkattuna. Kuva
puhelinlaitteiden käyttö yleistyy
koko ajan. Tulevaisuudessa julkisten
palvelujen asiakaspalvelupisteissä voi
olla käytössä kuvapuhelinlaitteet, ja
tulkkausta tarvitsevien asiakkaiden
palvelu sujuu etätulkin avulla.

Laitetta hankittaessa on tärkeä
miettiä yhteystapa ja siitä käyttäjäl
le aiheutuvat kustannukset. Kuvapu
helimet todennäköisesti lisääntyvät,
kun yhä useammat kotitaloudet siir
tyvät jonkinlaisen laajakaistaliittymän
käyttäjik~i. Kuvapuhelinvälitteinen
tiedonsiirto edellyttääkin riittävän
nopeita yhteyksiä. Kuurosokeiden
Toimintakeskuksessa tehdyt kokeilut
osoittavat, että nopeuden on oltava
vähintään 5 12 kb/s, jotta viittomakie
Ii siirtyy vastaanottajan näytölle suh
teellisen ymmärrettävänä. Hitaam

Tavallisimpia
kuurosokeiden
apuvälineitä

Kirjoitusvälineet
~ pistekirjoituskone, naskali ja

pistekirjoitustaulu
~ tavallinen kirjoituskone
~ kirjoituskehikot ja viivastot
~ musta tussi ja kiilloton paperi

Lukuvälineet
~ suurennuslasit valolla ja ilman
~ lukutelineet lukemista helpot

tamaan
~ valaisimet
~ kiikarit
~ lukutelevisio
~ elektroninen lukulaite

Toimintakeskuksessa Tampe
reella. Projektia rahoittaa

Raha-automaattiyhd istys.
www. kuu rosokeat.fi /tre

Kommunjkaatioväljneet
~ kirjoittamisen ja lukemisen vä

li neet
kuulokoje,

~ induktiosilmukka, pienoissil
mukka

~ Tellatouch (pistekirjoituslaite)
~ pistekommunikaattori
~ puhelin, tekstipuhelin
~ matkapuhelin

Liikkumisvälineet
~ valkoinen keppi
~ liukuesteet jalkineisiin
~ lasit häikäisyä estämään
~ kävelykeppi

Tied~sa~i~
~ tietokone,
~ tekstin suurennusohjelma,
~ puhesyntetisaattori
~ pistenäyttö
~ lehdenlukuohjelmat,
~ optinen lukija

mat nopeudet aiheuttavat viivettä ja
epätahtisuutta siirrettävän äänen ja
kuvan välille. Se näkyy huulien liik
keen ja äänen epätahtisuutena sekä
viittomien nykivänä liikkeenä. Kuulo
näkövammaisen voi olla silloin vaikea
seurata keskustelua sujuvasti. Myös
huonokuuloiset henkilöt hyötyvät ku
vapuhelimesta — heille huulilta luku
on tärkeä osa kommunikaatiota.

Muutamat kunnat ovat myöntä
neet kuurolle kuntalaiselle kuvapu
helimen apuvälineeksi vammaispalve
lulain perusteella. Kuvapuhelimen
avulla viittomakieliset voivat soittaa
toisilleen omalla kielellään ja käyttää
etätulkkausta kotonaan. Se on mer
kittävä viestinnällinen parannus apu-
välineenä myönnettävään tekstipuhe
limeen verrattuna. 0

.1
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Tulkkitilaus on kuvapuhelimella pa~on
vaivattomampaa kuin tekstipuhelimella tai
tekstiviestillä. Viittomakielisen on helpompi
viittoa kuin kirjoittaa.
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Uutta kommunikaatio-opetuksen
sisältöihin ja menetelmiin

Kuurosokean henkilön
on helpompi hahmottaa
sormiaakkoset peukalon
hankaan tehtyinä.

O 0 Kommunikaatio muiden ihmis
ten kanssa on yksi tärkeimmistä in
himillisistä arkipäivän toiminnoista ja
oikeuksista. Kuulon ja nään heiken
tyessä kielellinen vuorovaikutus ym
päristön kanssa muuttuu ja saa uu
sia elementtejä.

Kielen vastaanottamisen mene
telmät muuttuvat, kun näkö tai/ja
kuulo ei aina toimi tyydyttävällä ta
valla. Esimerkiksi näkökentän kaven
tuessa viittornat tehdään kuurosoke
alle pienemmällä alueella ja lähellä
kasvoja. Pimeällä ja hämärässä sama
henkilö voi ottaa vastaan käteen viit
tomista (taktiili viittominen). Jotkut
henkilöt käyttävät viitottua suomea,
osalle taas huulion käytöllä on eri
tyistä merkitystä. Kielen vastaanot
tammen ja hahmottaminen tapahtu
vat näin ollen eri aisteilla. Osa kuu
rosokeista käyttää useita erilaisia
menetelmiä yhtäaikaa.

Viittomakieli on uusi kieli niille hen
kilöille, jotka ovat aikaisemmin käyttä
neet vain puhuttua kieltä. Heidän täy
tyy oppia muun muassa hahmottamaan
käsimuodot, viittomien paikat ja liike
suunnat. Uuden kielen hahmottaminen
tunto- ja liikeaistiin perustuen on pit

kä prosessi, johon tarvitaan laadukas
ta opetusta ja harjoitusta.

Pelkästään sormiaakkosten hah
mottaminen tuntoaistilla vaatii sekä
käsimuotojen ja koon hahmottamis
ta että käsien liikkeiden hahmotta
mista suhteessa toiseen ja itseensä.
Opetuksen tuntimääriä arvioitaessa
tulee huomata aika, joka menee ope
tusmenetelmien ja kädestä käteen
menetelmien hahmottamiseen. Aikaa
vaaditaan paljon enemmän kuin pel
kästään visuaalisen viittoman hah
mottamiseen, sillä kaikki yksityiskoh
dat on tunnistettava erikseen.

Kotiopetusta tarvitaan

Kommunikaatio-opetuksen tarpeen
arvioinnissa on huomioitava, että jo
kaisen henkilön tarpeet, oppimisky
ky ja menetelmät ovat yksilölliset.
Opetuksen yksi tärkeimmistä muo
doista on kotiopetus, jolloin opettaja
tule kotiin, tekee kommunikaation

arvioinnit ja suunnittelee opetuksen.
Tärkeää on, että koti- ja lähipiirin
henkilöt ovat motivoituneet ole
maan mukana opetuksessa. Se edis
tää sosiaalista toimintakykyä ja on
välttämätöntä selviytymiseen arkielä
mässä.

Joissakin kunnissa kuurosokeiden
kotiopetukseen on suhtauduttu kiel
teisesti. Syynä voi olla se, että viran-

mistelia opetusmateriaalipaketti.
Riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi

omaistahoilla ei aina ole riittävästi
tietoa kommunikaatio-opetuksen
tarpeellisuudesta. Myös muuttuvat
tilanteet kuulon ja näön alueella ai
heuttavat opetuskokonaisuuden uu
delleen arvioinnin. O

Sormiaakkosten käyttö taktiilisti. Molempien
käsien aktiivinen toiminta sekä aakkosten
tuottajana että vastaanottajana vaatii pa4on
harjoittelua.

Apuvälinekeskuksesta näkövammaisten apuvälineet

~ Twinkle -lukutelevisiot Starja Spectrum, joissa jopa 43 -kertainen suurennus
~ tietokoneeseen liitettävä lukutelevisio Bright (kuvassa)
~ suurennus-ja ruudun lukuohjelmat; Jaws, Magic, Connect Outloud,

Supernova, Halja Lunar
~ pistenäytöt; Alva Satelliteja Tieman Braille Voyager
~ Memona Plus -muistiinpanolaite; sokean kynä ja paperi

Näkövammaisten Keskusliitto ry Apuvälinekeskus

Mäkelänkatu 52. B, 00510 HELSINKI
Puh.(o9) 3960 4700, Fax (09) 3960 4710

Internet: www.nkl.fi/apuvk/ Email: apuvalinekeskus@nkl.fi

>
0

Kommunikaatioprojektissa vuoden 2003
teemana on opetuksen sisältöjen ja menetel
mien kehittäminen. Kuurosokeiden Suomes
sa käyttämistä sormiaakkosten taktiilimuo

doista on kerätty tietoa ja aiheesta on vai-

:0

>
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NÄKÖVAM AISTEN
KESKUSLIITTO RY
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Suomen Kuurosokeat ry
Keskustoimisto
Uudenmaankatu 28A
00120 HELSINKI
puh. (09) 5495 350
tekstip. (09) 5495 3526
fax (09) 5495 3517
kuurosokeat@kuurosokeat.fi

Kuu roso keiden
toimintakeskus
Insinöörinkatu 10
33720 TAMPERE
puh. (03) 3800 500
tekstip. (03) 3800 501
fax (03) 3800 502
toimintakeskus@kuurosokeat.fi

Kuulonäkövammaisten
kuntoutu m iskeskus
Kukkumäentie 27
40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 446 IlO
tekstip. (014) 446 1128
fax (014) 446 1140
kuntoutumiskeskus@kuurosokeat.fi

FnrAningcn FipI~nd~

Dövblinda rf
H uvudkontor
Nylandsgatan 28 A
00120 HELSINGFORS
tel. (09) 5495 350
texttel. (09) 5495 3526
fax (09) 5495 35 1 7
kuurosokeat@kuurosokeat.fi

Aktivitetscenter för
dövblinda
Insinöörinkatu 10
33720 TAMMERFORS
tel. (03) 3800 500
texttel. (03) 3800 SOI
fax (03) 3800 502
toimintakeskus@kuurosokeat.fi

Resurscenter för
syn- och hörselskadade
Kukkumäentie 27
40600 JYVÄSKYLÄ
Tel.(014) 446 IlO
Texttel. (014) 446 1128
Fax (014) 446 1140
kuntoutumiskeskus@kuurosokeat.fi

Sa~e€~ 2003
Suomen Kuurosokeat ry:n
asiakaslehti

VAsT~~~vA TOIMITTAJA:
Raili Kansaan
TOIMITusKuNTA:
Ulla Kungas, Kai Leinonen,

O O Esteettömästi rakennetussa tilas
sa ja ympäristössä myös kuurosokea
pystyy suunnistamaan ja tekemään asi
oita helpommin ja itsenäisesti. Kuuro
sokeiden näkökulmasta esteettömän
rakentamisen perusasia on selkeys, hy
vät erot, kontrastit ja pehmeät muodot.

Selkeät värierot auttavat heikkonä
köistä henkilöä liikkumaan ja toimi
maan itsenäisemmin ilman apua.Väri
eroja voi käyttää erottamaan esimer
kiksi sähkökatkaisijat, pistorasiat, kah
vat ja oven reunat taustastaan tai sei
nän ja lattian toisistaan.

Valot ja värit on suunniteltava ko
konaisuutena, koska ne vaikuttavat toi
siinsa.Valaistuksen on oltava hyvä, mut
ta sen ei saa häikäistä.Tavaroiden on
sijaittava sopivalla korkeudella.Teräviä
kuimia pitäisi myös väittää, koska ne
ovat vaarallisia, jos niihin törmää. Kaa
peissa liukuovet ovat käytännölliset.

Sisä- ja ulkotiloissa liikkumista heI
pottavat erilaiset maamerkit. Niiden

3
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Terhi Pikkujämsä, Juhani Huusko,
Kirsti Tamminen, Katri Pyykkö
SUUNNITTELU JA TAITTO:
Atelier GraGra/Hannu Rinne
PAINOPAIKKA:
Forssan Kirjapaino Oy 2003
ISO 9002
ISSN 1456-1557

avulla kuurosokea voi määritellä sijain
tinsa. Maamerkit voivat olla pieniä ko
houmia tai materiaalin ja värin vaihtu
misia, kun tila muuttuu toiseksi. Maa-
merkit ovat pysyviä: sisällä esimerkik
si kirjahylly, sohva tai seinän pinnan
muutos, ulkona erilaiset kiveykseen
tehdyt merkit kuten kohouma kiveyk
sessä tai iso kukkalaatikko. Ulkona
muutokset tuntuvat jaloissa tai ne
erottaa valkoisella kepillä. Kaikkiin reit
teihin ja reitin maamerkkeihin on aina
tutustuttava etukäteen.

Suomen Kuurosokeat ry:n Kuuro
sokeiden Toimintakeskus Tampereella
on suunniteltu niin, että kuurosokeat
voivat liikkua keskuksen alueella itse
näisesti sekä sisällä että ulkona. Erilai
set opasteet ovissa ovat luettavissa
myös pisteiiiä. Keskuksen pitkän käy
tävän materiaalit ovat erilaiset: näin
kuurosokea erottaa, että hän on me
nossa oikeaan suuntaan. Pihalla on pal
jon erilaisia maamerkkejä. 0

Esteetön
ympäristö
- esteettinen
ympäristö

Jukka Jokiniemi
Valaistussuunnittelija

VALAISTUSSU U NNITTELUA,
VALAISIMIA JA
MAGNILINK-LUKUTELEVISIOITA

On tärkeää, että kuulonäkövammainen voi
~ liikkua turvallisesti kaupunkiympäristössä ja
~ kaduilla. Porrasulokkeet ovat hankalia ja
~ jalkakäytäville asetetut mainostelineet jopa
~ vaarallisia.

INNOJOk
Innojok Oy Kiviportintie 8, 00950 Helsinki

puh: 09 3254 993, fax: 09 3254 003
internet: www.innojok.fi
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Esteettömässä ympäristössä
on turvallista liikkua

O 0 Esteettömyys on kaikille sovel
tuvaa ja helposti saavutettavaa suun
nittelua ja rakentamista. Rakennus ei
saa aiheuttaa epätasa-arvoa esimerkik
si estämällä vammaisia toimimasta tai
liikkumasta siellä. Jo nykyinen raken
nus- ja maankäyttölakikin edellyttää,
että kaikki käyttäjät erilaisine tarpei
neen huomioidaan.

Suomessa huomioidaan rakentami
sessa liikuntarajoitteiset, mutta aisti
vammaisten tarpeiden huomioimista
pidetään vaikeana. Japanissa taas on
huomioitu hyvin aistivammaisten tar
peet, mutta pyörätuolilla liikkuminen
on vaikeata. Näkövammaisen itsenäi
nen toimiminen onnistuu Suomessa
kin, mutta vaihtelevasti. Useimmista
asioista selviää, mutta ei kaikista. Pank
kiautomaatista melkein pystyy nosta
maan itsenäisesti rahaa, hedelmät mel
kein pystyy itse punnitsemaan, bussin
numeron usein pystyy näkemään, mut
ta ei aina. Usein kysymys on vain pie
nistä parannuksista.

Jotta tila olisi myös esteettinen, eri
aistien kautta tulevat havainnot olta
va sopivassa suhteessa. Kun kaikki ais
tit saavat sopivasti myönteisiä virikkei
tä, ympäristö koetaan m iellyttäväksi.
Värien käyttö on tärkeää selkeän ja
turvallisen ympäristön havaittavuuden
kannalta. Valaistus auttaa näkemään
tarkemmin, mutta sen avulla voidaan
myös hahmottaa ympäristöä.

Tuntoaisti on todellisuudessa tär
kein aistimme. Kehomme toiminta ja
kaikkein tarkimmat havaintomme
perustuvat pääasiassa tuntoaistin an
tamaan informaatioon. Kaupunkira

______ kentamisessa voidaan eri materiaa
Or lien yhdistelmillä luoda visuaalisesti

miellyttäviä kokonaisuuksia. Kun kä
velytien materiaali vaihtuu, myös as
keläänien kopse muuttuu. Näkövam
maiselle ja kuulonäkövammaiselle se
antaa tuntoaistimuksen, joka salakie
len tavoin kertoo heille ympärillä
olevasta elämästä.
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Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
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