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Seija Troyano:

Vaikuttamista yli rajojen

00030 IIRIS
puh. (09) 5495 350
tekstip. (09) 5495 3526
fax (09) 5495 3517
kuurosokeat@kuurosokeat.fi

Kuu rosokeiden
Toimintakeskus
Insinöörinkatu 10
33720 TAMPERE
puh. (03) 3800 500
tekstip. (03) 3800 SOI
fax (03) 3800 502
toimintakeskus@kuurosokeat.fi

Kuulonäkövammaisten
Kuntoutumiskeskus
Kukkumäentie 27

40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 446 IlO
tekstip. (014) 446 1128

fax (014) 446 1140
kuntoutumiskeskus@kuurosokeat.fi

Föreningen
Finlands Dövblinda rf
Huvudkontor
P1 40
00030 IIRIS

tel. (09) 5495 350
texttel. (09) 5495 3526

fax (09) 5495 3517
kuurosokeat@kuurosokeat.fi
Aktivitetscenter för
dövblinda
Insinöörinkatu 10

33720 TAMMERFORS
tel. (03) 3800 500
texttel. (03) 3800 501
fax

(03) 3800 502

toimintakeskus@kuurosokeat.fi

Resurscenter för
syn- och hörseiskadade
Kukkumäentie 27

40600 JYVÄSKYLÄ
TeI.(0l4) 446 IlO
Texttel. (014) 446 1128

Fax (014) 446 1140
kuntoutumiskeskus@kuurosokeat.fi

O 0 Asuessani kymmenen vuoden
ajan Englannissa kansainväliset ympy
rät olivat päivittäistä arkeani.Tulevai
suus toi yllätyksen nimeltä Usherin
Syndrooma. Diagnoosin myötä sain
aiheen muuttaa suuntaa elämässäni
ja palata Suomeen. Viime vuosina
olen yllättäen löytänyt itseni taas
kansainvälisiltä kentiltä ja lähinnä
kuurosokeiden parissa työskentele
vien ihmisten joukosta.
Eri kulttuurien erilaiset toimintatavat, asenteet ja lähtökohdat tarjo
avat kaikille mahdollisuuden oppia
uutta.
DbI:n (deafblind international)
toiminta on tarkoitettu lähinnä kuu
rosokeiden parissa työskenteleville
ammatti-ihmisille. Konferensseissa
saa tietoa ja niissä voi vaihtaa aja
tuksia ja kokemuksia sekä verkottua
eri maiden työntekijöiden kanssa.
DbI:n konferenssit kiinnostavat ny
kyisin myös yhä useampia kuuro
sokeita.
Elokuussa 2005 DbI:n konferens
si pidetään Presov’ssa, Slovakiassa.
Minulla on kunnia olla mukana jo
toistamiseen DbI.n tieteellisen komi
tean jäsenenä. Komitean muut jä
senet ovat eri
maista tulevia
kuulevia ja näke
viä ammatti-ih
misiä. Konfe
renssissa tulen
tapaamaan mm.
Presovin por
mestarin. Saan
välittää hänelle
myös oman ko
ti kaupunki n i
kaupunginjohta
jan tervehdyk
sen. Toivon, että
samalla kun kes
kustelen kau
punginjohtajan
kanssa, voin lisätä tietoa myös kuu
rosokeuden probiematiikasta.
Toinen kansainvälinen foorumi,
jossa olen toiminut yli 1 5 vuotta, on
Pohjoismaiden kuurosokeiden henki
löstön koulutuskeskus NUD Tans
kassa. Luennoin siellä kuurosokeiden
parissa työskenteleville ammatti-ih

1)

misille jotka hakeutuvat sinne yhteis
pohjoismaiseen koulutukseen. Tans
kan vierailut ovat merkinneet minul
le paljon siksi, että luentoja valmis
tellessani olen joutunut miettimään
ja tarkastele
maan myös
omaa kehitys
täni kuuro
sokeana.
Vaikutta
minen yhteis
ten asioiden
eteen tuntuu
tänään erityi
sen tärkeältä.
Enää tärkeintä
ei ole pelkäs
tään se, että
omat asiat oli
sivat hyvin.
Toivon hyvin
vointia myös
muulle lähipiirille ja mahdollisimman
monelle ihan yleisesti. Kotikaupun
gissa minulle on annettu nyt valtakir
ja vaikuttaa seuraavat neljä vuotta
kaupunginvaltuustossa. Haluan vai
kuttaa siihen, että esteettömyys saa
vutetaan mahdollisimman monilla ta
soilla.

“Luentoja
valmistellessani
olen joutunut
miettimään ja
tarkastelemaan
myös omaa
keh itystän 1
kuurosokeana.”

On tärkeää saada tietoja ja vaihtaa
kokemuksia muiden maiden kuurosokeiden
kanssa, Seja toteaa.

Kaksi tulkkia
Mahdollisuus vaikuttaa ja liikkua kan
sainvälisellä kentällä vaatii kuuro
sokealta enemmän kuin valtaväestön
edustajalta. Se vaatii vähintäänkin
sen, että kuurosokealla on mahdol
lisuus saada mukaansa riittävän am
mattitaitoinen tulkki, mieluummin
tulkkipari, joista toinen olisi viitto
makielentulkki ja toinen viittomakie
len ohjaajaa.
Tulkin työ on raskasta ja tauot
ovat tulkille enemmän kuin tarpeen.
Kuitenkin taukojen aikana käydään
myös keskustelua, ehkä sitä kaikkein
antoisinta.Vain yhdessä konferenssis
sa minulla on ollut kaksi tulkkia.
Muulloin tulkkini on joutunut veny
mään kahdenkin edestä. Oma kieli
taitoni auttanut jonkin verran. Kos
ka kokousten puitteet ovat usein
vaativat ja eroavat esimerkiksi oman
järjestön kokouksista, tarvitaan tulk
kia sekä tulkkaamaan että opasta
maan, usein tauotta. 0
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Tavoiteohjelman avulla parempaan huomiseen

~
~
~
~
O O Suomen Kuurosokeat ry:n ta
voiteohjelmaan on kirjattu arvot ja
päämäärät sekä tehtävät toimenpi
teet arvojen toteutumiseksi ja pää
määrien saavuttamiseksi. Tavoiteoh
jelmassa on käytetty kuurosokeista
ja vaikeasti kuulonäkövammaisista
yhteistä nimitystä “kuu rosokea”. Ta
voiteohjelman lähtökohtana ovat
kuurosokeiden tarpeet sekä nykyiset
oikeudet ja palvelut, kuurosokeus
työn keskeiset arvot, YK:n kuuro-

sokeiden julistus vuodelta 1 98 1 sekä
kuurosokeuden eri määritelmät. Li
säksi on otettu huomioon yhdistyk
sen säännöt.Tavoiteohjelma osoittaa
mihin suuntaan kuurosokeat itse ha
luavat kuurosokeustyötä suunnata
tällä vuosikymmenellä aina vuoteen
2014.
Suomen Kuurosokeat ry on kaik
kien kuurosokeiden asiantuntija-,
etu- ja palvelujärjestö Suomessa. Se
on perustettu vuonna 1971.Yhdistyksen tarkoitus on poistaa kuuro
sokeille ja kuulonäkövammaisille
sekä heidän perheilleen vammasta
aiheutuvia haittoja sekä edistää kuu
rosokeiden tasa-arvoa yhdistyksessä
ja koko yhteiskunnassa.Yhdistyksem
me toimintaa ohjaavia arvoja ovat ih
misarvon kunnioittaminen, tasa-ar
voisuus ja oikeudenmukaisuus, soli
daarisuus ja suvaitsevaisuus.
Tavoitteemme on turvata kuuro
sokeille omaehtoinen, hyvä elämä ta
savertaisessa yhteiskunnassa. Meillä
on oikeus syntyä ja elää kuurosokea
na.Tärkeää on itsensä hyväksyminen,
oma tietoisuus vammasta ja vastuun
kantaminen omasta elämästä.
Yhteiskunnan kaikilla osa-alueil

~
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la kuurosokeus on tunnistettava ja
tunnustettava omana yhdistelmä
vammanaan. Kuurosokealla on oike
us käyttää omaa kieltään kommuni
koidessaan ympäristönsä kanssa ja
saada palveluja omalla kommunikaa
tiotavallaan. Hänellä on tarvitessaan
oikeus käyttää tulkkia tai opasta apu-

“Tärkeää on itsensä
yväksy i en,
oma tietoisuus
vammasta ja
vastuun
kantaminen omasta
elämästä.”
naan. Kuurosokealla on oikeus
omaan kulttuuriin sekä oikeus saa
da tietoa kaikesta, mikä auttaa hän
tä omassa elämässään.
8. Helen Keller maailmankonfe
renssi ja Kuurosokeiden Maailmanlii
ton 2. yleiskokous pidetään Tampe
reella 3.-7.6.2005. Konferenssin tee
mana on “Oikeutemme olla kuuro-

uuroso

sokeita ja osallistua yhteiskunnassa”.
Suomen Kuurosokeat ry toteuttaa
konferenssin yhdessä Kuurosokeiden
Maailmanliiton kanssa. Tulevan kon
ferenssin suojelija on Suomen tasa
vallan presidentti Tarja Halonen.
Vaihdamme kokemuksia ja tietoa
muiden maiden kuurosokeiden kans
sa ja keskustelemme yhteisistä pää
määristä. Etsimme suuntia yhteisille
tavoitteille, joita voi myös kutsua yh
deksi kansainväliseksi tavoiteohjel
maksi.
Nämä tavoitteet eivät synny it
sestään. Tarvitsemme toisiamme,
toistemme ajatuksia ja kontakteja
säännällisin väliajoin. Näin voimme
yhdessä katsoa mitkä asiat ovat to
teutuneet ja mitkä eivät. Voimme
tehdä jatkuvaa yhteistyötä näiden
tavoitteiden puolesta maasta riippu
matta.
“Kaikille kuurosokeille samat oi
keudet ja tavoitteet se on meidän
kaikkien yhteinen vetoomus ulko
maailmalle.”
—

Ulla Kungas
puheenjohtaja

ea

~

---,

S 1 Tietoverkot ovat kehittyneet huimasti. Internetin ja www-kotisivujen kautta on saa
vutettavissa paljon oikeaa, ajanmukaista ja mielenkiintoista tietoa sekä tärkeitä palvelu
ja. Myös kuurosokeat ja vaikeasti kuulonäkövammaiset pystyvät käyttämään näitä tieto
varantoja ja palveluja hyväkseen, jos ne on suunniteltu esteettömiksi. 1

Yhdenvertaisuus tarkoittaa
kuurosokeiden oikeuksien toteutumista
vapaus sekä yhdenvertainen kohtelu.
Suomen Kuurosokeat ry:n toiminta-ajatus on: Kuurosokeiden
omaehtoinen, hyvä elämä, tasavertaisessa yhteiskunnassa.Tämä toimintaajatus on haastava ja siihen Suomen
Kuurosokeat ry:n toiminta perustuu.
Yhdistys ajaa ja valvoo kuurosokeiden ja kuulonäkävammaisten sosiaalisia ja yhteiskunnallisia oikeuksia paikallisesti ja valtakunnallisesti. Päätösvalta yhdistyksessä on kuurosokeilla. Kuurosokeilla on oikeus olla yhdenvertaisia yhteiskunnassamme.
Suomen hallituksen vammaispoliittisen ohjelman periaatteina ovat
~ syrjimättömyys, osallisuus, esteettömyys ja kumppanuus eli ns. Design
for ali -periaate. Sosiaali- ja terveys0 O Ihmiset ovat yhdenvertaisia politiikan kehittämisen strategiset
lain edessä.Tämä tärkeä laki on kirlinjaukset lähivuosikymmenen aikana
jattu Suomen perustuslakiin. Myös
kohdistuvat väestön terveyden ja
Euroopan Unionin tavoitteena on taa- toimintakyvyn edistämiseen, työeläta kaikille ihmisille perusoikeudet ja
män kehittämiseen, syrjäytymisen

ehkäisyyn ja hoitoon, toimiviin peruspalveluihin, kohtuulliseen toi-

,,

On tarkeaa, etta
kuurosokeat itse
osallistuvat heita
koskevien asioiden
valmisteluun ~a
paatoksentekoon.”
.

.

..

.~

-~

.~

meentuloturvaan sekä lapsiperheiden hyvinvointiin.
Edellä mainitut toimenpiteet tähtäävät hyvään, yhdenvertaiseen ja
tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.Valitettavasti näin ei ole tapahtunut kuurosokeiden osalta. Kuurosokeiden elä
misen laatuun on panostettava konk

reettisin, parantavin toimenpitein.
Kuurosokeat tarvitsevat riittävästi
apuvälineitä tiedonsaantiin ja arjes
sa selviytymiseen, tulkkipalvelut, toi
mivat kuljetuspalvelut, koulutusta ja
mahdollisuuksia työntekoon ja mah
dollisuuden osallistua päätäksente
koon yhteiskunnassa. On tärkeää,
että kuurosokeat itse osallistuvat
heitä koskevien asioiden valmiste
luun ja päätöksentekoon.
Kuurosokea/kuulonäkövammai
nen tarvitsee vuorovaikutusta ja
kommunikointia ympäristönsä kans
sa. On tärkeää, että hän saa omassa
elämässään toimia omaehtoisesti ja
itsenäisesti, kokea olevansa tasaver
tainen muiden kanssa ja nauttia elämästään omalla tavallaan. O
Kai Leinonen
toiminnanjohtaja
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Kuurosokeiden oma järjestö
—

perustana aktiivinen jäsenkunta

O 0 Suomen Kuurosokeat ry pe
rustettiin vuonna 1971. Alusta asti
yhdistys on ollut kuurosokeiden
oma järjestö, jossa kuurosokeat itse
päättävät asioista.Yhdistys on lähes
35-vuotiaan toimintansa aikana
edistänyt huomattavasti kuuro
sokeiden ja vaikeasti kuulonäkö
vammaisten asemaa
Suomessa. Ensimmäisen
työntekijänsä yhdistys
sai vuonna 1980. Tällä
hetkellä työntekijöitä
on noin 70.
Kuuro s o ke i den
oman yhdistyksen pe
rustan muodostaa ak
tiivinen jäsenkunta.
Sen korkein päättävä
elin on yhdistyksen
kokous, jossa kaikilla
varsinaisilla jäsenillä
on puhe- ja äänioike
us.Yhdistyksen varsi
naiseksi jäseneksi voi
hakea henkilö, jolla
on vakava-asteinen
kuulovamma ja näkö
vamma.Tämän lisäksi
yhdistyksessä on
omaisjäseniä, joilla on
puheoikeus kokouk
sissa. jäseneksi hy
väksymisestä päättää
yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen puheenjohtajan ja
hallituksen valitsevat varsinaiset jä
senet yhdistyksen kokouksessa. Pu
heenjohtaja sekä 6 hallituksen jäsen
tä valitaan varsinaisten jäsenten jou
kosta. Tämän lisäksi hallitukseen
valitaan 2 asiantu ntijajäsentä, jot
ka voivat olla muita kuin yhdistyk
sen varsinaisia jäseniä.

Kehittämistyön painopiste
kommunikaatiossa
Yhdistys on kuurosokeiden oikeuk
sien valvoja. Sen tavoitteena on tu

kea ja kehittää kuurosokeiden itse
näisyyttä ja omaehtoisuutta. Suomen
Kuurosokeat ry tuottaa kuurosokeil
le suunnattuja kuntoutumis- ja asu
mispalveluja sekä erilaisia virkistysmahdollisuuksia. Tä
män päivän kehittä
mistyön painopistee
nä on kommunikaa
tiotapojen ja tiedonsaannin välineiden ke
hittäminen kuuro
sokeille. Tiedotus ja
koulutus kuurosokeille
sekä kuurosokeudesta
tiedottaminen sidos
ryhmille ja suurelle
yleisölle ovat oleelli
nen osa yhdistyksen
työtä.
Raha-automaattiyh
distys rahoittaa pää
osan yhdistyksen toi
minnasta. Lisäksi yksi
tyishenkilöt ja yhteisöt
tukevat työtä lahjoituk
sin ja erilaisin apura
hoin. Kuntoutumis- ja
~ asumispalveluja ostavat
~ Kansaneläkelaitos, kes
~ kussairaalapiirit ja kun
n at.
.~

w

Yhdistyksen kokouksiin tullaan päättämään
yhteisistä asioista ja tapaamaan tuttuja.
Kuva syyskokouksesta Oulusta vuodelta 2003.

En bättre framtid
med hjälp av målsättningsprogrammet
0 0 1 målsättningsprogrammet för
Finlands Dövblinda r.f. har noterats
de värderingar och målsättningar
samt de åtgärder som bör vidtas för
att värderingarna skall förverkligas
och målsättningarna uppnås. 1 målsättningsprogrammet har man använt benämningen “dövblind” om
såväl dövblinda som gravt syn- och
hörseiskadade. Utgångspunkten för
målsättningsprogrammet är de dövblindas behov samt de nuvarande rättigheterna och tjänsterna, dövblindarbetets centrala värderingar, FN:s deklaration rörande dövblinda från år
1981 samt de olika definitionerna på
dövblindhet. Dessutom har man beaktat föreningens stadgar. Målsättningsprogrammet visar i vilken riktning de dövblinda själva vilI föra arbetet för dövblinda under detta decennium ända fram till år 2014.
Finlands Dövblinda r.f. är alla

dövblindas sakkunnighets-, intresseoch serviceorganisation i Finland.
Den grundades år 1971. Föreningens
syfte är att avlägsna de olägenheter
som handikappet medför såväl för
de dövblinda och syn- och härselskadade som för deras familjer samt
att främja de dövblindas jämställdhet
i föreningen och i samhäller för övrigt. De värderingar som styr vår
föreningsverksamhet är aktning för
människovärdet, jämlikhet och rättvisa, solidaritet och tolerans.
Föreningens målsättning är att
garantera de dövblinda ett självständigt och gott liv i ett jämlikt samhälle.Vi har rätt att födas och leva som
dövblinda. Det är viktigt att acceptera sig själv, att var medveten om
sitt handikapp och att ta ansvar för
sitt eget liv.
På samhällets alla delområden
måste dövblindheten identifieras och

erkännas som ett eget kom binationshandikapp. De dövblinda har
rätt att använda sitt eget språk och
rätt att kommunicera med sin omgivning och erhålla tjänster på sitt
eget kommunikationssätt. De skall
vid behov ha rätt till tolk eller assistent. De dövblinda har rätt till sin
egen kultur och rätt att få information om alIt som hjälper dem i deras dagliga liv.
Den 8. Helen Keller världskonferensen och Världsfärbundets 2. generalförsamling för De Dövblinda
äger rum i Tammerfors 3.— 7.6. 2005.
Temat för konferensen är “Vår rättighet att vara dövblinda och delta i
samhällslivet”. De Dövblinda r.f. ordnar konferensen tillsammans De
DövblindasVärldsförbund. Konferen
sens beskyddare är republikens president Tarja Halonen.
Vi utbyter erfarenheter med

dövblinda i andra länder och disku
terar våra gemensamma målsättning
ar.Vi söker efter vägar till våra ge
mensamma mål, vilka också kan be
nämnas ett internationellt målsätt
ningsprogram.
Dessa målsättningar uppstår inte
av sig själva. Vi behöver varandra,
varanclras tankar och kontakter med
jämna mellanrum. På så sätt kan vi
tillsammans bedöma vilka målsätt
ningar som uppnåtts och vilka som
ännu återstår.Vi kan ha ett kontinu
erligt samarbete för dessa målsätt
ningar oberoende av vilket land vi
lever i.
“Samma rättigheter och målsätt
ningar för alla dövblinda det är vår
vädjan till omvärlden’ 0
—

ULLA KuNGAs
ORDFöRANDE
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Osallistumisen oikeus?
Kuulon ja näön heikkenemi
nen tuovat mukanaan kommu
nikaation, vuorovaikutuksen,
tiedonsaannin ja liikkumisen
ongelmia. Ne hankaloittavat
jokapäiväistä elämää ja
tuovat esteitä arjessa selviy
tym iseen.

E4,
4)
>

Kuurosokea tarvitsee tulkin,
jotta hän voi osallistua yhteisiin
tilaisuuksiin ja tavata muita ihmisiä.

O 0 Kuurosokeana syntyneellä
koko elämä on opettelua ja oppimis
ta.Aikuisiässä kuurosokeutunut jou
tuu opettelemaan uusia korvaavia
taitoja. Henkilö voi joutua monissa
arkisissa askareissa turvautumaan
toisen apuun. Avun pyytäminen ja
vastaanottaminen voi tuntua näy
ryyttävältä. Riippuvuus toisista ja
avuttomuus murentaa identiteettiä.
Henkilö joutuu selittelemään toistu
vasti, miten hänen kanssaan toimi
taan. Kuurosokeutuminen voi muut
taa koko elämän suunnitelmat.
Yhteiskunnan lainsäädäntö ja pal
velut tarjoavat mahdollisuuksia on
gelmien ja rajoitteiden vähentämi
seen. Palvelujen saatavuus on edel
lytys itsenäisempään elämään, arjes
sa selviytymiseen, tiedonsaantiin ja
yhteiskunnalliseen osallistumiseen.
Vammaispalvelulain mukaan kuuro
sokealla on oikeus, ei etuisuus, tiet
tyihin palveluihin.
Tulkkipalvelut
Tulkkipalvelu tarkoittaa subjektii
vista oikeutta käyttää tulkkia asi
ointitilanteissa, opiskelussa, kurs
seilla, tiedonsaannissa, työelämässä
jne. Tulkkituntien minimimäärä on
240 tuntia vuodessa. Valitettavasti
joissakin kunnissa katsotaan tämän
tuntimäärän olevan maksimin. Mie
lestäni tämä tulkinkäytön rajaus
loukkaa kuurosokean itsemäärää

~1)

>
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misoikeutta osallistumiseen.
Osallistumisoikeutta voivat ra
joittaa myös kunnat maksamalla vain
harkiten tulkin matka- ja majoitusku
luja. Kuu rosokean tärkeäksi kokema
matka tai osallistuminen peruuntuu
kunnan kielteisen
maksupäätöksen
vuoksi. Kuurosokea
ei voi siis paattaa
osallistumisestaan!
Jotta
kuurosokean tarvitsema
tulkkipalvelu olisi
..
....
riittävän hyvää ja
tulkin työ korkea
laatuista, suositus
on, että kuurosoke
alla olisi aina kaksi
tulkkia tilaisuuksissa
mukana.
Kuljetuspalvelut

Uusimuotoiset kuljetuspalvelut eivät
kuitenkaan sovellu vaikeasti kuulonä
kövammaisille. Hankala tilauskäytän
tö voi estää kuljetuspalvelun käyttä
mistä ja uskallusta matkustaa.Vaara
na on, että kuurosokea jää kotiin.
Kuurosokeat
tulisi rajata tä
män uusimuotoi
sen kuljetuspal
velun ulkopuolel
le ja heille tulisi
antaa mahdolli
suus tuttuun pal
velumuotoon eli
takseihin, joita he
ovat tottuneet
käyttämään.

“Palvelujen saata
vuus on edellytys
itsenäisem pään
elamaan, arjessa
selviytymiseen,
tiedonsaantiin ja
yhteiskunnalliseen
osallistum iseen.”

Subjektiivisena oike
utena kuurosokealla on myös oike
us kuljetuspalveluihin.Työ- ja opiske
lumatkojen lisäksi hänellä on oikeus
18 yhdensuuntaiseen matkaan kuu
kaudessa yleensä asuinkunnan ja lä
hikuntien alueella.Tätä itsenäisyyttä
lisäävää käytäntöä ollaan parhaillaan
muuttamassa monissa kunnissa.
Kunnat pyrkivät säästämään kus
tannuksissa yhdistelemällä, ketjutta
maIla ja ohjaamalla vammaisia mat
kustajia erilaisiin kuljetusmuotoihin.

luvista välineistä ja laitteista voi saa
da korvausta.
Henkilökohtainen avustaja
Vammaispalvelulain mukaisia harkin
nanvaraisia palveluja on henkilökoh
tainen avustaja. Kuurosokean itsenäi
syyttä lisäisi, jos hänellä olisi mahdol
lisuus saada henkilökohtainen avus
taja.Avustaja olisi “silmänä ja korva
na” kaikessa, missä kuurosokea tar
vitsisi toisen henkilön apua kotona
kodin ulkopuolella, harrastuksissa,
ulkoillessa jne. Henkilökohtainen
avustaja ei poista kuitenkaan tulkkipalvelun tarvetta.
-

KIRJOITTAJA TERHI PIKKuJÄMsÄ

Asuminen

Pa Ive 1 uas u mi sen
järjestämisessä
on huomioitava
kuu roso kean
kommunikointitapa sekä liikkumisen
ja tiedon saannin ongelmat. Kuntien
järjestämä vammaispalvelu sisältää
mahdollisuuden, että riittävät palve
lut voidaan järjestää myös kuurosokean kotiin. Muun muassa asunto
voidaan varustaa kuurosokealle so
pivaksi.Valaistusta voidaan parantaa,
ja asuntoon voidaan asentaa kiinteä
hälytinjärjestelmä sekä induktiosil
mukka.Asunnon muutostöistä aiheu
tuvista kuluista sekä asuntoon kuu-

JOHTAVA ALUESIHTEERI
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Aluesihteeri
linkki asiakkaan ja
palvelujärjestelmien välillä

—

O 0 Suomen Kuurosokeat ry:n 10 aluesihteeriä muodosta
vat al uesihteeriverkoston, joka kattaa koko maan. Aluesihteeri
toimii linkkinä asiakkaan ja eri palvelujärjestelmien välillä.Tällä
hetkellä aluesihteerin työn painopiste on kuurosokeiden oi
keuksien valvonta. Yhteiskunnan palvelujärjestelmät muuttu
vat koko ajan ja niiden seuraaminen vaatii vankkaa asiantun
temusta.
Aluesihteerit valvovat kuurosokeiden yhteiskunnallisia oi
keuksia ja ohjaavat heitä palvelujen piirin. He opastavat kuu
rosokeita sosiaalitu rvaan, toimeentuloon ja työl listymiseen liit
tyvissä asioissa. He myös neuvovat asumiseen, kotiin ja apu
välineisiin liittyvissä asioissa.Aluesihteerit toimivat yhteistyössä
kuurosokeiden, heidän omaistensa ja heidän lähiverkoston
kanssa. 0

Kuurosokeiden tiedonsaanti
O O Suomen Kuurosokeat ry palvelee asi
akkaitaan heidän tiedon tarpeissaan.Yhdis
tys julkaisee vuosittain erilaisia oppaita, esit
teitä ja tiedotteita sekä kuurosokeille että
ulkopuolisille. Kuurosokeille suunnattua ma
teriaalia suunniteltaessa otetaan aina huo
mioon erilaiset kommunikaatiotavat. Yhdis
tys julkaisee muun muassa kahta säännölli
sesti ilmestyvää lehteä, jotka on tarkoitettu
kuurosokeille ja joissa on huomioitu erilai
set kommunikaatiotavat.Tekstin kirjasinkoko
on normaalia isompaa, kirjoitettu teksti on
helposti ymmärrettävää ja selkeää lehtikiel
tä. Kuvamateriaal ia käytetään niukasti.
Lehdistä julkaistaan myös eri versioita,
joista asiakkaat voivat valita itseään parhai
ten palvelevan muodon. Kerran viikossa il
mestyvä Kuurosokeiden Uutislehti ilmestyy
isokirjoituksella,
pisteillä, äänittee
Lehden tekeminen on
kuulunut ohjelmaan
myös kuurosokeiden
kultturileireillä.

nä ja sähkopos
tina. Kuukausittain
ilmestyvä j ärj e s
-

tölehti Tuntosarvi ilmestyy isokirjoitusversi
on lisäksi pisteillä, äänitteenä, hitaasti viitot
tuna videona ja sähköisessä muodossa.
Kuurosokean ja kuulonäkövammaisen on
vaikea erottaa tavallista puhetta. Siksi järjes
tön julkaisemat äänitteet tehdään hidasäänit
teinä. Niissä puhe on tavallista hitaampaa ja
selkeämpää, suuria äänialan vaihteluita pyritään
välttämään.Viittomakielisissä videoissa viitto
minen on hitaampaa, koska kuulonäkövam
maisen voi olla vaikea hahmottaa liikettä
näön jäänteidensä avulla.Viittomisen alue on
myös tavallista pienempi, koska näkökenttä
voi kuurosokealla olla hyvinkin pieni.
Osa kuurosokeista pystyy jossain mää
rin käyttämään hyväkseen yleistä tiedonvä
litystä kuten radiota, televisiota, lehtiä ja kir
jastojen palveluita. Radion jaTV:n kuuntelu
on mahdollista induktiosilmukan avulla. Sel
keä puhe auttaa kuurosokeaa saamaan sel
vää ohjelmista. TV:ssä auttaa myös selkeät
kontrastit, ohjelmien tekstitys ja viittomakie
liset ohjelmat. 0

Kuurosokeat ja kommunikaatio
O 0 Suomen Kuurosokeat ry:ssä on
palvelujen piirissä tällä hetkellä kaikkiaan
850 kuurosokeaa ja kuulonäkövammais
ta henkilöä. Heistä 18—64-vuotiaita on 45
prosenttia ja yli 65-vuotiaita 55 prosent
tia. Palvelujen piirissä olevien kuurosokei
den keski-ikä on yli 65 vuotta.
Aluesihteerien asiakkaista noin 1 20
on viittomakielisiä. He ovat joko synty
mästään kuuroja tai menettäneet kuulon
sa lapsuudessaan. Taktiilisti kommuni
koivia eli täysin kuurosokeita on vajaa
prosentti kaikista kuulonäkövammaisista.
Suurella osalla aluesihteerien asiak
kaista on jatkuvasti käytössä useampia
kommunikaatiotapoja. Niiden käyttö

vaihtelee tilanteen, kuten valaistuksen tai
äänimaailman mukaan. Heikossa valais
tuksessa viittomakielinen, jolla on kapea
näkökenttä, käyttää viittomakieltä taktii
listi kädestä käteen.
Akustisesti hyvissä olosuhteissa kuu
lonäkövammainen henkilö voi kuulla pu
heen, mutta hälyssä tarvitaan puheen sel
ventävää tulkkausta ja muita kommuni
kaation keinoja kuten sormiaakkosia tai
suuraakkosia käteen tai selkään
kirjoitettuna.

E
c
>

Toktiili sormiaakkosjärjestelmä toimii joko
itsenäisenä kommunikaatiokeinona tai osana taktiilia
viittomakieltä selventämässä yksittäisiä sanoja.
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APU VÄLINE

..

Kuurosokeilla on oikeus apuvalineisiin
0 0 Vieraita tulossa kuurosokean
luo mutta juna on tunnin myöhässä.
Kuinka kuurosokea saa myöhästymisestä tiedon? Onko ulkona pakkasta paljon vai vähän, mitähän laittaisi
päälleen? Vastaukset kuuleville ja näkeville ovat heippoja. Kuurosokeiden
kohdalla tällaisten asioiden selvittäminen voi olla työlästä ja vaatia toisen ihmisen apua.
Jokainen meistä haluaa selviytyä

..

itse, omin voimin ja niin paljon kuin se
vain on mahdollista. Kuurosokeiden
kohdalla arjessa selviytyminen edellyttää erilaisia apuvälineitä. Kaksoisaistivammaisille arjen apuvälineiden tulee
olla sovelluksia kuulovammaisten ja
näkövammaisten käyttämistä apuvälineistä. Tällaisia apuvälineitä on tällä
hetkellä kovin vähän. Esimerkkeinä voisi mainita muun muassa pisteillä ja tärinällä toimiva herätyskello, tärinällä

.

.

toimiva kuurosokeiden ovi-puhelin- ja
palohälytin. Uusina apuvälineinä Suomeen ovat tulossa esimerkiksi pistekännykkä ja vibraatiolla tai pisteillä toimiva lämpötilamittari.
Sosiaali- ja terveysministeriä on
verkkosivuillaan julkaissut kiireettömän hoidon perusteet. Suosituksessa määritellään aikaisempaa selkeämmin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjako ja apuvä-

linepalvelun sisältö.
Suomen Kuurosokeat ry sekä
aluesihteerit tulevat seuraamaan,
kuinka suosituksia tulkitaan kaksois
aistivammaisten kohdalla. Toteutuu
ko ohjeistuksissa mainittu yksilölli
nen harkinta?Turvataanko päivittäis
ten toimintojen ja itsenäistä suoriu
tumista tukevien apuvälineiden saaminen? Tämä on haaste, johon yhdis
tyksemme tulee tarttumaan. 0

APU VÄLINE

Nykyteknhikka on myös kuurosokean ulottuvilla

UNITED

O 0 Hilkka Hyötylä ja hänen puo
lisonsa ovat molemmat viittomakie
lisiä kuurosokeita. He kumpikin
kommunikoivat taktiilisti eli viitto
maIla kädestä käteen. Keskinäiseen
kommunikointiin tämä riittää silloin,
kun puoliso on “käden ulottuvilla”.
Tiedonsaantiin ja yhteydenpitoon
ulkomaailman kanssa he kumpikin
tarvitsevat viittomakielen tulkin li
säksi erilaisia kommunikaation apuvälineitä.
Molemmille tuttuja arjen ongel
matilanteita ovat esimerkiksi yhtey
den saaminen viittomakielen tulkkiin
yllättävien viivytysten tai sekaannus
ten sattuessa.
Olen usein harmitellut, kun en
voi käyttää kännykkää esim. yhtey
denpitoon tuikin kanssa. En voi il
moittaa, että olen matkalla, mutta
juna on myöhässä.
Yhtä tukala on tilanne, kun
odotan tulkkia asemalla tai tulkkaus
paikalla, eikä tulkki voi ilmoittaa mi
nulle, että tulossa ollaan, älä hermos
tu, Hilkka sanoo.
Hilkka ja hänen miehensä ovat
aktiivisesti mukana erilaisessa harras
tus- ja järjestötoiminnassa. Kumpikin
matkustelee silloin tällöin. Olisi tär
keää jo turvallisuudenkin kannalta,
että heillä olisi yhteydenpitoväline,
jota voi kuljettaa mukana. Tällä het
kellä yhteydenpito on tulkin varassa.
—

—

Kuurosokealle tarkoitettujen kommunikaation
apuvälineiden tulee olla kevyitä ja helposti
mukana ku~jetettavia, Hilkka Hyötylä sanoo.

Olisi mukavaa, jos voisin kysyä
mieheltäni, onko kaikki hyvin, Hilk
ka toteaa.
—

Kännykkä myös
kuurosokean käyttöön
Nykypäivän yksi mullistavimmista
keksinnöistä on matkapuhelin, josta
on jo nyt olemassa mitä monipuoli
simpia sovellutuksia. Kuulovammai
set ovat voineet käyttää matkapuhe
unta hyodykseen tekstiviestijärjestel
män ja puhelimeen liitettävän induk
tion avulla. Uusin tekniikka on tuo
nut matkapuhelimen myös kuurosokean ulottuville.
Matkapuhelimeen liitettävän pis
tenäytön avulla kuurosokea voi lukea
tekstiviestejä ja vastata niihin. Laite
on tullut Suomen markkinoille pari
vuotta sitten. Pienikokoinen laite
kulkee kätevästi mukana esimerkik
si matkoilla. Hilkka Hyötylä pääsi tu
tustumaan laitteeseen ja sen mah
dollisuuksiin vieraillessaan Helsingis
sä Vaikeassa talossa. Hän totesi laitteen erittäin käteväksi ja käyttökel
poiseksi. Hänen mielestään siitä oli
si suuri hyöty sekä kotona että ko
din ulkopuolella.
Hyötylöillä on kotonaan tietoko
ne ja siinä tarvittavat lisälaitteet, mm.
pistenäyttö. Sähköpostien välityksellä
he voivat pitää yhteyksiä omiin ys
täviin ja suku laisiin.
Haittapuolena on, ettei sitä
voi kuljettaa mukanaan, Hilkka to
teaa.
—

ALuET0IMIsT0T
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Turku-Pori

Kouvola

Tampere

Vaasa

P1 40
00030 liris
Puh. (09) 5495 3516
Tekstip. (09) 5495 3526
Fax (09) 5495 3517

Isolinnankatu 28, 6. krs
28100 Pori
Puh. (02) 633 8054
Tekstip.(02) 633 8054
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45100 Kouvola
Puh. (05) 375 4750
tekstip. (05) 375 4756
Fax (05) 375 5150
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Tekstip. (03) 214 7456
Fax (03) 214 8003
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puistikko 20 B 33
65100 Vaasa
Puh. (06) 312 8510
Fax (06) 312 8510

7

Satakieli

•

It-palvelut tukevat
tiedonsaantia ja kommunikaatiota

komentonäppäimet, sillä ohjaukses
sa hiiren käyttöä pyritään välttämään.
Näppäimistön käytön osaaminen on
tärkeä taito, mikäli kuurosokean nä
kökyky heikkenee.Toinen tärkeä tai
to on koneeseen asennetun kuulon
ja/tai näönapuvälineohjelman perus
teiden osaaminen. Apuvälineen hal
linta on tie varsinaiseen tietokoneen
käytön opetteluun. Monien eri näp
päinkomentojen oppiminen vaatii hy
vää muistia ja paljon toistoa, että ko
mennot painuvat mieleen ja muuttu
vat rutiiniosaamiseksi.

1 APUVÄLINEI

O 0 Suomessa tietokonetta käyttä
viä kuurosokeita on noin 350. Mää
rä kasvaa vuosittain. Tietokone on
kuurosokealle ennen kaikkea tiedonsaannin ja viestinnän mahdollistava
laite.Tietokoneeseen liitettävät nään
ja kuulon apuvälineohjelmat ovat ke
hittyneet siinä määrin, että myös
verkkopalvelut ovat kuurosokeiden
ulottuvilla lisäämässä itsenäisyyttä
asioiden hoidossa.

Apuvälineet tärkeässä roolissa

w

It-tukipalvelut tarpeen
tietokoneiden kehittyessä
Kuurosokeat ovat käyttäneet tieto
koneita Suomessa yli 10 vuotta.Tänä
aikana tekniikan kehittyminen on
edellyttänyt kuu rosokeilta jatkuvaa
uuden oppimista. Myös tukitoimien
tarve on lisääntynyt. Niiden tavoit
teena on turvata valtakunnallisesti
kuurosokeille tietokonelaitteiston,
apuvälineiden ja -ohjelmistojen toi
mivuus sekä tarjota asiantuntijapal
veluita tietokonelaitteiston hankin
nan eri vaiheissa.Yhä useammat kuu
rosokeat henkilöt siirtyvät kiinteiden
laajakaistayhteyksien käyttäjiksi. Se
edellyttää osaltaan lisäämään tukitoi
mien valppautta tietoturvaseikoissa,
mm. koko verkkoa vaivaavissa virus
uhkatilanteissa. It-tukihenkilöt teke
vät vuosittain 400-500 kotikäyntiä,
joilla he etupäässä huolehtivat ohjel
mien päivityksistä, korjaavat vikati
lanteita sekä neuvovat kuurosokeita
asiakkaita tietokoneen käytössä.
Laitekartoituksesta
tietokoneen hankintaan
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen
yksi kuntoutumispalvelumuoto kuu
rosokeille on laitekartoitus, jossa ar
vioidaan tietokoneen käyttömahdol
lisuuksia sekä näön ja kuulon apuvä
lineohjelmien tarvetta. Kartoituksen
jälkeen kuurosokea henkilö saa lai
tesuosituksen, jossa on määritelty
laitekokoonpano ja tarvittavat ohjel
mat. Laitesuosituksen avulla hän voi
panna tietokonehakemuksen vireille.
Kuurosokea voi anoa tietokonetta
keskussairaalasta, kotikunnastaan tai
tapauksesta riippuen myös Kansan-
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eläkelaitoksesta. Tuleva kuurosokea
tietokoneasiakas saa halutessaan yh
distyksen it-tukihenkilöiden palvelui
ta kaikissa vaiheissa. Yleensä it-tuki
henkilö hoitaa koneen hankinnan,
asennuksen ja toimittamisen sekä
antaa alkuohjausta koneen käytössä.
Tietokoneen käytön opettelu
vaatii aikaa ja hyvää muistia
Koulutuspalvelut ovat keskittyneet
toimintakeskukseen, jossa aikuisille
kuurosokeille järjestetään yksilö- ja
pienryhmämuotoista tietokonesovel
lusten ja apuvälineohjelmien oppimi
seen painottuvaa ohjausta ja koulu
tusta. Koulutusryhmä, johon kuuluu
it-koul uttajat, it-ohjaaja ja viestintä
kouluttaja, vastaa koulutuksen suun
nittelusta ja toteuttamisesta.
Koulutusaiheita joudutaan ra
jaamaan, sillä ohjelmia, aiheita ja
toiveita on valtaisa määrä. Koulu
tusta pyritään tarjoamaan niistä
ohjelmista, joilla kuurosokea pystyy
omatoimiseen tiedonsaantiin ja
viestintään. Näihin aiheisiin kuuluu
sähköposti, elektroniset julkaisut ja
oppikirjat, internetin hyötypalvelut,
kuvapuhelin sekä kuurosokeiden
viestintävalmiuksien ja -taitojen tu
keminen ja huomioiminen osana
oppimista.

Kuurosokeiden toimintakeskuksessa on
erityisesti kuulonäkövammaisten käyttöön
suunnitellut it-koulutustilat ja apuvälineet

It-ohjaajat tekevät jonkin verran
myös kotiohjausta, jolloin käytössä
on kuurosokean oma laitteisto. Kun
kuurosokea opettelee käyttämään
tietokonetta, ohjauksessa ei ryhdy
tä ensimmäiseksi opettelemaan käyt
töjärjestelmän hallintaa tai sovellus
ohjelmia. Alussa on tärkeä opetella
löytämään näppäimistöltä tarvittavat

Suuri osa kuurosokeista tietokoneasi
akkaista käyttää Supernova —nimistä
ruudunluku- ja suurennusohjelmaa.
Sen avulla koneen käyttö on mahdol
lista huolimatta näkö- ja kuuloaistin
rajoitteista, sillä ohjelma sisältää suu
rennusmahdollisuuden sekä tuen pu
hesynteesille ja pistenäytölle. Apuvä
lineohjelma toimii myös verkkosivuilla
nykyisin melko luotettavasti, joskin
www-sivujen esteettömyydessä on
vielä toivomisen varaa.
Kuvapuhelin edustaa kuurosokei
den uudenlaista viestintävälinettä,
joka antaa mahdollisuuden kokonais
valtaisempaan viestintään äänen ja
kuvan siirron avulla.Viittomakielisten
viestintään se antaa lisäarvoa, sillä
kuvapuhelimen avulla keskustelu voi
tapahtua omakielisenä ja visuaalise
na. Kuvapuhelimet lisääntyvät mah
dollisesti tulevaisuudessa, sillä useim
mat tulkkikeskukset ovat kiinnittä
neet huomiota laitteen mahdolli
suuksiin etätulkkaus- ja tulkkivälitys
palveluiden välittämisessä. O

ä öp

Braillinon sekä
muita näkövam
maisten apuvälineitä toimittaa

POLAR PRINT OY
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Itämerenkatu 5
001 80 Helsinki
044 0900 790
tai
0947303121
www. polarprint.fi

Jyväskylä

Joensuu

Kuopio

Oulu

Rovaniemi

Tapionkatu 4 B
40100 Jyväskylä
Puh. (014) 620 727
Fax (014) 620 161

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

Koljonniemenkatu 2,
2. krs
70100 Kuopio
Puh. (Oli) 263 4956
Fax (017)2634956

Kirkkokatu 21 B, 3. krs
90100 Oulu
Puh. (08) 530 5563
Tekstip. (08) 530 5263

Maakuntakatu 1 2
96100 Rovaniemi
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Pistekirjoituksen opetus on tärkeä
osa sopeutumisvalmennusta.

Kuurosokeiden Toimintakeskus:

Yksilöllistä kuntoutusta kuurosokeille
O O Kuurosokeiden Toimintakes
kuksen kuntoutuspalvelut tarjoa
vat yksilö- ja ryhmäkuntoutusta
aikuisille ja nuorille kuurosokeille
ja kuulonäkövammaisille henkilöil
le. Kurssitarjontaan sisältyy sekä
yksilöllisiä sopeutumisvalmennus
kursseja että ryhmäkursseja. Kurs
seilla voi olla osallistujia neljästä
viiteen.
Kuulonäkövammainen voi hakea
yksilölliseen sopeutumisvalmennuk
seen, kun hän kokee tarvitsevansa
kuntoutusta.
Yksilöllinen sopeutumisvalmen
nus tarkoittaa kuulonäkövammaisen
henkilökohtaisista tarpeista ja toi
veista suunniteltua kuntoutumisjak
soa. Kurssiohjelman suunnittelee
kuntoutustyöryhmä kuntoutujalta
saatujen tietojen sekä hänen kuntou
tussuunnitelmansa pohjalta.
Aloituskeskustelussa kuntoutus

työntekijät ja kuntoutuja tarkentavat
sisältöä ja tavoitesuunnitelmaa kun
toutumisjaksolle. Jakson lopussa käy
dään palautekeskustelu, jossa mieti
tään, saavutettiinko asetetut tavoit
teet ja tehdään jatkosuunnitelmat.
Kuurosokeiden Toimintakeskuk
sen ryhmämuotoiseen sopeutumis
valmennukseen voi osallistua kuulo
näkövammainen, jolla on tarpeita
oppia kurssin sisältöön liittyviä toi
mintatapoja ja taitoja.
Laitekartoitukset ovat yksi Toi
mintakeskuksen kuntoutustuotteista,
mutta samalla itsenäinen kuntoutus
palvelu. Tavoitteena on löytää kuuro
sokealle tarkoituksen- mukainen ja
yksilöllisesti sovitettu tietokone- ja
apuvälinelaitteisto, joka turvaa tie
donsaannin ja yhteydenpidon. Myös
opiskelussa ja työnteossa tarvittavi
en ohjelmien sopivuus kuntoutujal
le selvitetään.

Toimi ntapäivät-projekti:
O O Toimintapäivät -projekti alkoi
vuonna 2002 Kuurosokeiden Toi
mintakeskuksessa Tampereella ja jat
kuu vuoteen 2006. Projektin tavoit
teena on luoda kuurosokeille asiak
kaille mahdollisuus oman toiminnal
lisuutensa toteuttamiseen ja uuden
oppimiseen ja kokemiseen.Yhteisen
toiminnan kautta kuurosokeat saa
vat mahdollisuuden uusiin elämyk
sun ja sosiaalisiin kontakteihin.

Yksilölliset kurssiohjelmat
Sopeutumisvalmennuksessa on kun
toutujalähtöinen näkökulma. Kunto
utujaa tuetaan löytämän omat voi
mavaransa ja autetaan oman elämän
sä tavoitteiden saavuttamisessa. Ta
voitteena on kuntoutujan toimintaja työkyvyn parantaminen ja ylläpitä
minen, jotta hänellä olisi valmiuksia
toimia elinympäristössään mahdolli
simman täysipainoisesti.
Yksilöllisyys ja kuntoutuksen jat
kuvuus ovat kursseille ominaisia.
Kurssiohjelmat on räätälöity kuntou
tujien tarpeiden mukaisesti. Kuntou
tuksen sisällöt koostuvat päivittäis
taidoista, kommunikaatiotaidoista,
vaihtoehtoisista tiedonsaantimene
telmistä, apuvälineohjauksesta, psy
kososiaalisesta tuesta, näön- ja kuu
lonkäytöstä sekä fysioterapiasta.
Kuntoutusta tukee myös ohjattu va

paa-ajan ohjelma.
Toimintakeskuksen kuntoutuspal
veluissa on otettu huomioon kuuro
sokeuden erityispiirteet ja ongelmat.
Käytössä ovat kuu rosokeiden käyt
tämät kommunikaatiotavat, viittoma
kieli, viitottu puhe, pistekirjoitus, tak
tiiliviittomat ym. Kuurosokeiden Toi
mintakeskuksen ympäristö on raken
nettu kuulonäkövammaisille soveltu
vaksi.
Kurssien kestoajat ovat 5—12
vuorokautta. Usein kuntoutus on
jaksotettu kahdelle, jopa kolmelle
jaksolle. Kurssilaisten majoitus on
järjestetty Kuurosokeiden Toimin
takeskuksessa. Asunnoissa on
otettu huomioon kuulonäkövam
maisten erityistarpeet, kuten häly
tysjärjestelmät, induktiot ja
valaistus.

Haasteita ja uusia elämyksiä

Projekti toimii yhteistyössä Ah
jolan kansalaisopiston kanssa. Pro
jektin puitteissa tarjotaan kuuro
sokeille monipuolista kurssi- ja har
rastustoimintaa.Toimintakeskus tar
joaa opiskelutilat, joissa on kuuro
sokeiden kommunikaatioon tarvitta
vat apuvälineet sekä hyvä valaistus
ja akustiikka.
Kurssit on tarkoitettu pääasias
saTampereen seudun ja lähikuntien

kuurosokeille ja kuulonäkövammai
sille. Lisäksi Toimintakeskuksessa
kuntoutuksessa olevat kuurosokeat
voivat osallistua projektin tarjon
taan, jos se sopii heidän kuntoutus
tavoitteisiin. Toimintapäivien asiak
kaita on noin 40, joista alle puolet
asuu toimintakeskuksessa.Toimintaa
on noin 10—18 tuntia viikossa.
Asiakkaat tekevät itse kurssiva
lintansa ja päättävät itse, kuinka pal

jon he osallistuvat. Tarjolla on eri
laisia harrastus- ja opintopiirejä,
esim. kirjallisuus, savityö, kudonta- ja
taidepiiri sekä erilaiset kädentaito
jen pajat. On myös retkiä, juhlia ja
näyttelyitä. Pari kertaa vuodessa jär
jestetään oma näyttely, jossa on esil
lä toimintapäivien tuotoksia.Toimin
tapäivien rahoittaja on Raha-auto
maattiyhdistys. 0
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Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus:

..

O 0 Taso-projekti vuosina 2001-

..

valmiudet itsenaiseen elamaan
Kuulonäkövammaisten Kuntou
tumiskeskuksessa työskentelee mo
niammatillinen työryhmä, joka on
perehtynyt kuulonäkövamman aihe
uttamiin erityistarpeisiin. Työryh
mään kuuluvat neljä kuurosokeus
kuntouttajaa, viisi kurssikuntouttajaa,
psykologi, kommunikaatio- ja
vuorovaikutusasiantuntija, sosiaalityöntekijä,
fysioterapeutti, näön
käytön- ja liikkumistai
donohjaaja, it-asiantun
tija ja toimintatera
peutti. Kuntoutumis
keskuksessa tyosken
telee myös kaksi pro

heensä sekä lähityöntekijöidensä
kanssa yhteistyössä. Kuntoutuspalve
luiden painopiste on kuntoutujien
kommunikaatio- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien ja elämänhallinnan
kehittämisessä.
Kotikuntatyö on kurssien väliai
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Kuntoutumiskursseilla harjoitellaan
liikkumiseen, kommunikaatioon ja päivit
täiseen elämään kuuluvia taitoja.
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nuoret ja aikuiset. Kuulonä
kövammaisten Kuntoutu
miskeskus tarjoaa palvelui
taan myös kuurosokeutu
neille lapsille ja nuorille. Heitä on
kuntoutumiskeskuksen palveluiden
piirissä noin 30.
Alkuaikoina toiminnan painopis
te oli kuurosokeiden lasten varhais
kuntoutuksessa. Kun lapset ja nuo
ret varttuivat, tarvittiin palveluja
yhä enemmän myös aikuisikäisille.
Nyt palvelujen piirissä on kuuro
sokeita ja kuulonäkövammaisia lap
sia ja nuoria sekä syntymästään
kuurosokeita aikuisia. Osa asiakkais
ta on täysin kuuroja ja sokeita. Toi
silla on joko kuulon- tai näönjään
teitä tai molempia.

koina asiakkaan kotipaikkakunnalia
tapahtuvaa yhteyden pitoa. Ku ntoutu
miskeskuksen työntekijät kouluttavat
myös henkilöstöä työpaikoilla, joissa
koululaisina, asukkaina tai työnteki
jöinä on kuulonäkövammaisia. He
myös tiedottavat asiakkaille kuntou
tumiseen liittyvistä ajankohtaisista
asioista.
IT-tukihenkilö (informaatioteknii
kan tukihenkilö) ohjaa kuulonäkö
vammaisia ja heidän perheitään tie
tokoneiden ja niiden käyttöön tarvit
tavien apuvälineiden hankinnassa ja
käyttämisessä.
Kuntoutumiskeskuksen palveluja
ja kurssitoimintaa rahoittavat Kela,
Raha-automaattiyhdistys ja keskussairaalat.

jektityöntekijää. Kuntoutumiskeskuk
sen käytettävissä on myös vakiintu
nut erikoislääkäreiden ja eri alojen
terapeuttien yhteisverkosto.
Yksilöllistä kuntoutusta
Kuntoutumiskeskuksessa järjeste
tään eri pituisia perhe- ja kuntoutu
miskursseja sekä yksilöllisiä kuntou
tumisjaksoja. Kuntoutuspalveluiden
sisältö ja tavoitteet vaihtelevat osal
listujien tarpeiden mukaan.Asiakkaan
saamat palvelut suunnitellaan ja to
teutetaan kuntoutujan, hänen per
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Taso-projekti
jatkuu

Kuntoutumisen tavoitteena

O 0 Kuulonäkövammaisten Kun
toutumiskeskus on perustettu vuon
na 1 98 1. Jyväskylässä toimivan kun
toutumiskeskuksen palveluja käyttää
vuosittain noin 1 50 asiakasta tai asi
akasperhettä. Suurimman asiakasryh
män, noin 1 20 asiakasta, muodosta
vat syntymästään kuu rosokeat lapset,

Satakieli

-~

~

~ .~

2004 osoitti tarpeellisuutensa var
sinkin yleisopetuksen ja mukautettua
opetussuunnitelmaa toteuttavissa
kouluissa. Opettajille, avustajille ja
vanhemmille on pystytty osoitta
maan kanava, jota kautta saa tietoa
kuulonäkövammaisen oppilaan ope
tukseen liittyvissä asioissa. Ohjaus
käynnit kouluihin ovat tuoneet opet
tajille ja muulle kouluhenkilöstölle
aivan uutta tietoa kuulonäkövam
maisten oppilaiden opiskelussa huo
mioitavista asioista. Oppimista tuke
vaa materiaalia ja apuvälineitä sekä
kuulon että näön osalta on esitelty
kouluissa ja etsitty keinoja, joilla op
pilaiden oppimisolosuhteita voitaisiin
parantaa.
Nykyisen integraatio- ja inkluusi
osuuntauksen vuoksi yleisopetuksen
piirissä opiskelevien kuulonäkövam
maisten oppilaiden määrä tulee vuo
sien mittaan edelleen kasvamaan.
Oppilaiden koulun aloitus yleisope
tuksessa tai siirtyminen erityiskou
luista yleisopetukseen voi muodos
tua isoksi ongelmaksi ilman riittävää
kouluissa tapahtuvaa ohjausta ja pe
rehdytystä. Myös kuulonäkövammai
silla oppilailla on oikeus tasavertai
seen opiskeluun, kouluhenkilöstön
tiedonpuute ei saa olla estecnä sub
jektiiviselle oikeudelle perusopetuk
seen.
J atkoprojektissa halutaan paneu
tua lisäksi myös opiskelijoiden oma
ehtoisempaan opiskeluun. Suunnit
teilla on tehdä jatko-opiskelijoille
opiskelijan oma käsikirja opiskeluym
päristön järjestämisestä.Tämän avul
la opiskelija pystyisi itsenäisemmin
miettimään, millaisia keinoja käyttä
en hän voi parantaa oppimisympäris
töään ja mitä muuta hänen olisi huo
mioitava esim. yliopisto-opintoja
suorittaessaan. Tietokoneisiin liitty
vät apuvälineet ja niiden jatkuva ke
hittyminen ja näin ollen tässäkin asi
assa ajan hermolla pysyminen ovat
myös jatkossa yksi tärkeimpiä osaalueita.
Jatkossa tärkeä seikka opetuksel
listen ja apuvälineisiin liittyvien asi
oiden lisäksi on myös entistä enem
män huomioida kuulonäkävammais
ten opiskelijoiden sosiaalista sopeu
tumista yleisopetuksen kouluihin.Tä
män eteen on tehty kouluissa tapah
tuneiden infojen, demojen ja muiden
tietoiskujen muodossa työtä jo en
simmäisen kolmen vuoden aikana.
Seuraavaksi asiaan paneudutaan tie
dottamalla kuulonäkövammaisuudes
ta myös laajemmin. Lisäksi tietoa
kuulonäkövammasta aletaan aktiivi
sesti tarjoamaan Jyväskylän yliopis
ton opettajankoulutus- ja erityispe
dagogiikan laitosten koulutusohjel
mun, missä se hyödyttää tulevia kuu
lonäkövammaisia koululaisia ja opis
kelijoita. 0
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Mahdollisuudet
monipuoliseen
kommunikaatioon
O 0 Suomen Kuurosokeat ry:n toi
minnan yksi keskeinen tavoite on
kuurosokeiden kommunikaatiomah
dollisuuksien parantaminen. Raha-au
tomaattiyhdistyksen rahoituksen tur
vin yhdistyksessä on käynnissä kak
si projektia:
Kuurosokeiden eri
kommunikaatiomahdollisuudet
Projekti edistää kuurosokean kom
munikaatiota ja hänen mahdollisuuk
siaan saada käyttöönsä sopivia kom
munikaatiomenetelmiä sekä parantaa
kuurosokean ja hänen lähiyhteisön
sä vuorovaikutustaitoja.
Projektin aikana on selvitetty su
juvan tulkkauksen ja kommunikaati
on opetustilanteita (kotiopetus), si
sältöjä ja menetelmiä Suomessa ja

N

ulkomailla. Pilottiopetuksien kautta
on suunniteltu ja kokeiltu opetusohjelmia, opetusta ja materiaalia.
Opetuksen teemoja ovat olleet mm.
taktiiliin viittomiseen siirtyminen,
rajoittuneen näkökentän aiheutta
mat muutokset kielessä, suur- ja sor
miaakkosten sujuva käyttö vuorovai
kutustilanteissa ja sosiaaliset pika
viestit. Tällä hetkellä selvitetään pis
tekirjoituksen tarvetta ja nykyisiä
opetuskäytäntöjä.
Valmistuva materiaali palvelee
sekä kuurosokeita henkilöitä, lähiym
päristöä että alan työntekijöitä.

vat käyttää tulkkia ja tulkki hallitsee
kuurosokeille tulkkauksen eri osa
alueet. Kuurosokeille tarkoitettu tulkm käytön opas uusitaan, ja tulkinkäy
tön koulutukset aloitetaan. Koulu
tuksia varten tuotetaan materiaalia
ja koulutetaan kouluttajia.Tiedotus
ta ja tulkkausta pohtivia, harjoittelumahdollisuuksia tarjoavia, tilaisuuksia
pyritään järjestämään. Tulkkausta
Tulkinkäyttö tutuksi
prosessina ja erityisesti kuvailun ja
Projektissa kehitetään kuurosokean opastuksen mahdollisuuksia tulkka
ja tulkin yhteistyön sujuvuutta. Pää uksessa pohditaan sekä käsitteistöä
määränä on, että kuurosokeat osaa- yhtenäistetään.

Yhteistyötä tehdään alan eri toimijoiden, mm. tulkki keskusten, tulkki- ja
ohjaajakoulutusten, järjestöjen ja pro
jektien sekä alueellisten työntekijöiden
kanssa. Kommunikaatio-projektin
kautta saatuja tietoja kokeillaan ja so
velletaan tulkkaukseen, mm. alueellisilla
teemapäivillä, kursseilla ja seminaareis
sa.Viittomakielen tulkki- ja ohjaajakou
1 utuksia pyritään kehittämään vai kut
tamalla opetuksen sisältöihin ja työs
sä oppimisten toteutukseen, jotta ne
vastaisivat paremmin kuurosokeiden
tarpeita ja toiveita. 0

Projektien julkaisuja
Viitotaan yhdessä, tietoa
[tatiitatomakieest~

Sujuva tulkkaus kuurosokeille
tinenRiitta~~

Sujuva tulkkaus kuurosokeille 2.

Johanna Meschin väitöskirjaan
(1 998) perustuva Viitotaan yhdes
sä, tietoa taktiilista viittomakieles
tä kuvaa taktiilin viittomakielen
käyttäjien kommunikaatiota. Se
tarkastelee kommunikaatiotilan
teita yhdellä ja kahdella kädellä vii
tottaessa, miten vuoronvaihtoa
säädellään ja kuinka annetaan pa
lautetta.
Kirja sopii kaikille, jotka ovat kiin
nostuneita taktiilista viittomisesta.
ISBN 952-971 3-26-6
ISSN 1456-8209
Hinta 22 € + postikulut.

Selvitys tulkinkäytön kokemuksis
ta. Selvityksessä on haastattelujen
avulla kerättyä tietoa kuurosokeil
le tulkkauksen sisällöistä. Siinä tar
kastellaan tulkkauksen eri osa-alu
eita, annetaan ym kkejä suj uvaan
tulkkaukseen ja menetelmien
käyttämiseen, mietitään kuvailua ja
opastamisen osuutta kuurosokeil
le tulkkauksessa.
ISBN 952-971 3-27-4
ISSN 1456-8217
Hinta 15 € + postikulut.

Tulkeille tehdyssä kyselyssä syven
nettiin viittomakielentulkin näkö
kulmaa. Selvityksen pohjana käy
tettiin kuurosokeille tehtyä kyse
lyä. Kysymysten aihepi i rejä olivat
mm. kommunikaatiotaidot tulk
kaustilanteissa, koulutusten sisällöt
ja toiveet niiden kehittämiseksi
sekä tulkkaustilanteen sujuminen.
ISSN 1456-8217
ISBN 952-971 3-28-2
Hinta 10 € + postikulut.

Lahtinen -Riitta-— Marttila Jaana

-

Taktiilit sormiaakkoset
-juliste-—
-

Taktiileista sormiaakkosista on jul
kaistu nyt ensimmäistä kertaa ku
vaI lista materiaalia. Valokuvat tak
tiileista sormiaakkosista on otet
tu kommunikaatiotilanteessa, jos
sa henkilöt sormittavat kasvok
kain. Kuviin on lisätty nuolet ku
vaamaan liikettä.
Värillinen “Taktiilit sormiaakko
set” -juliste on kokoa A2.
Hinta 2,50 €/kpl + postituskulut
Tutustumista vasten aakkoset ovat
myös netissä: www.kuurosokeat.fi/
projektit/kommunikaatioprojekti/
ks-aakkoset/index.html.

Tilaukset: Suomen Kuurosokeat ry.IRiitta Lahtinen riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi
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näkövammaisten ja.
kuurosokeiden apuvälineet

—

-

..

Lukutelevisiot: mustavalkoiset ja värilliset perusmallit, litteä
näyttöiset, tietokoneeseen liitettävät sekä kannettavat mallit
ATK -apuvälineet: tietokone, pistenäyttö ja ohjelmat, myös
Daisy-kuunteluohjelmat

+ Muistiinpanovälineet: Memona Plus: kasettinauhurit,
pistekirjoitusvälineet
+ Daisy -kuuntelulaitteet: Victor Reader Classic -mallit
Talks -puheohjelma Series 60 -sarjan matkapuhelimiin
+ Laaja valikoima pistemerkintäisiä arjen apuvälineitä sekä liikku
miseen ja harrastuksiin tarkoitettuja apuvälineitä

*AVIRIS
näönv~Iineet

Näkövammaisten

Keskusliitto ry
Marianiementie 74,~
•
Helsinki
(Itäkeskuksen lähellä)
Puh. (09) 3960 4700,
Fax (09) 3960 4310
Internet: www.aviris.fi
Email: aviris@flkl.fi

—
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Kerhot ja harrastukset tuovat sisältöä elämään
Kuulonäkövammaiselle musiikki
on värähtelyä, jonka hän aistii
koko kehollaan.

/

seen. Eri puolilla Suomea pidettävät
kokoukset vetävät kerta toisensa jäl
keen 50—100 yhdistyksen jäsentä
osallistumaan yhdistyksen päätök
sentekoon ja samalla tapaamaan kuu
rosokeita ystäviä ja löytämään uusia.

~
4

••,••.;~ -~
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Suomen Kuurosokeat ry:n jär
jestötoiminnan puitteissa järjeste
tään monenlaista toimintaa kuuro
sokeille. Toiminnan tavoitteena on,
että kuurosokeat saisivat arkensa
vastapainoksi uusia virikkeitä, yhdes
säoloa ja toimintaa. Koska Suomen
Kuurosokeat ry on kuurosokeiden
itsensä hallinnoima järjestö, on luon
nollista että järjestettävä toiminta on
mahdollisimman pitkälle lähtöisin
heidän omista toiveista ja tarpeista
ja että he ovat mukana sekä suun
nittelussa että toteutuksessa.
Alueellinen toiminta
Alueellisia kuurosokeiden kerhoja
toimii 17 paikkakunnalla eri puolilla
Suomea. Useimmissa kerhoissa on
kuurosokea kerhonvetäjä. Kerhot
järjestävät säännöllisiä tapaamisia
oman alueen kuurosokeille. Tapaa
misten yhteydessä kuullaan ajankoh
taisista kuurosokeisiin vaikuttavista

asioista paikalle kutsuttavilta vierail
ta. Kerhot järjestävät myös retkiä lä
hialueille sekä erilaisia kursseja ja vir
kistystilaisuuksia. Kerhojen toimintaa
tukevat Suomen Kuurosokeat ry ja
paikalliset lahjoittajat

Kurssit tukevat
järjestötoi mintaa

Yhdistys järjestää kuurosokeille
kursseja kerho- ja yhdistystoimin
nasta. Yhdistys on myös koulutta
nut kuurosokeita leirien vetäjiä ja
kuurosokeusasiain tiedottajia yh
teistyössä näkövammaisten ammat
~ tioppilaitoksen Arlainstituutin
s~
kanssa. Koulutuksen kautta kehite
~ tään kuurosokeiden ryhmien ja
~ kerhojen omatoimisuutta ja tue
taan yhdistyksen perustavoitetta:
Yhdistyksen kevät- ja syyskoko toimintaa kuurosokeille, kuuro
ukset ovat kuurosokeille merkittävä sokeiden ehdoilla, kuurosokeiden
tilaisuus yhdessäoloon ja vaikuttami
toteuttamana. O

Mahdollisuus harrastamiseen
ja vaikuttamiseen
Erilaiset harrastusleirit kokoavat
kuurosokeita yhteen eri puolilta
Suomea. Niidenkin keskeisenä tavoit
teena on yhdessäolo, virkistys ja uu
det virikkeet.Vuosittain järjestetään
5-6 leiriä eri teemoilla. Leirien pituu
det vaihtelevat 3 päivästä viikkoon.
Teemat valitaan kuurosokeiden esit
tämien toiveiden perusteella. Leirien
toteutuksesta vastaavat kuurosoke
at leirinvetäjät, jotka myös suunnit
televat ohjelman.
Kuvataideleireille on joka kesä
riittänyt runsaasti tuI~joita.

Vapaaehtoiset kuurosokean tukena
O O Vapaaehtoinen on kuu
rosokean seurana ja tukena
omalla vapaa-ajallaan. Vapaa
ehtoinen osallistuu kuurosokean kanssa erilaisiin har
rastuksiin, arkipäivän tapahtu
miin tai hän on vain keskustel u ku m ppan i.
Vapaaehtoisia toimii myös
kuurosokeiden kerhoissa
avustajina.
Tällä hetkellä vapaaehtois
toiminnassa on mukana noin

p’~

50 henkilöä eri puolilla Suo
mea.
Valtakunnallisesti vapaaeh
toistoiminnasta vastaa ja sitä
organisoi järjestösihteeri.Jär
jestön kymmenen aluesihtee
riä neuvovat ja ohjaavat va
paaehtoisia omilla alueillaan.
Jos olet kiinnostunut vapaa
ehtoistoiminnasta, ota yhteys
Suomen Kuurosokeat ry:n jär
jestösihteeriin tai aluesihtee
riin.

D

8. Heten KeLLer MaaiLmankonferenssi
3.—7.6. 2005 TampereeLLa
8. Helen Keller Maailmankonferenssi ja Kuurosokeiden maailmanliiton yleis
kokous järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa, Tampereella 3. 7.6.2005.
Suomen Kuurosokeat ry, järjestää konferenssin ja yleiskokouksen yhteis
työssä WFDB:n (World Federation of the Deafblind) kanssa. Konferenssin tee
mana on “Oikeutemme olla kuurosokeita ja täysivaltaisia yhteiskunnan jä
seniä”.
WFDB:n yleiskokouksessa valitaan uusi hallitus ja suunnitellaan liiton kan
sainvälistä politiikkaa. WFDB on yksin ja yhdessä muiden kansainvälisten
järjestöjen kanssa vaikuttanut YK:n toimintaan. Maailmanliitto on tuonut yk
sityiskohtia valmisteilla olevaan vammaisten ihmisoikeussopimukseen.
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