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Innehåll Tidningsverksamhet i 40 å

Leda ren

I mars 1975 utkom det första numretav Föreningen Finlands Dövblinda
rf:s tidning Kuulo-näkövammaisten
lehti. Under sin 40-åriga historia
har tidningen bytt namn flera gån
ger och utkommit i fiera versioner
som är tillgängliga på olika sätt.

lnformationstillgång— och tillgäng
lighet är en av vår organisations
viktigaste uppgifter, om inte den ali
ra viktigaste. Att få information på
just det sätt som man bäst först~r
är en oerhört viktig sak. Vår med
Iemskår består av människor som
lider av olika funktionshinder gäl
lande syn och hörsel. Förutom den
tryckta tidningen ger vi ut versioner
med punktskrift, teckenspråkiga

O tidningar, taltidningar och elektro
niska pubiikationer. De teckensprå
kiga VHS-kassettbanden hålier i
och med CD och DVD formaten på
att flyttas allt mer till distribution via
internet, punktskriftidningarna kan
man i dag läsa på datorns punkt
skriftsskärm, taltidningarnas C-kas
setter har övergått till CD-formatet
och också till att distribueras över
webben. Även de tryckta tidningar
na kan i dag läsas i datorn i elektro
nisk version.

Men alla har fortfarande inte dator,
och gruppen utan dator är ännu
stor. 1 vår förening fungerar ett re
daktionsråd som har till uppgift att
samia in respons och att tiilsam
mans med redaktörerna utveckla
tidningarnas innehåll. Till uppgif
ten hör också att slå vakt om att
så länge som de traditionella utgiv
ningssätten behövs, ska de också
finnas. Man får inte heller glömma
de personer för vilka en tolk läser
tidningarna, antingen genom teck
enspråk eller taktiit, genom att teck
na i handen.

På Minna Canth-dagen torsdagen
19.3 öppnas på liris, framför Syn
skadades museum, en utstälining
med temat “Jag ser, iyssnar, rör:
läser - De dövblindas tidningsverk
samhet under4l år”. Jag hälsar alla
intresserade välkomna att bekanta
sig med utställningen och med hur
de dövblindas tidningar utvecklats
under årens Iopp.

Esko Jäntti
Föreningen Finlands Dövblinda rf.
Ordförande för tidningarnas redak
tionsråd
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Onerva Mäki sk.Ian står inför
förän. ingar

/ 1
Jenna Toivonen (1 mit
ten) visar hur man fäller
en rad dominobrickor
Sandra Santamäki, An
niina Toppinen och Timo
Peltoniemi fölier med.

Text och biider: Tuija Wetterstrand

M ed januarisnön knastrandeunder fötterna går jag tillsam
mans med handiedande läraren
och min guide för dagen, Kristiina
Pitkänen, över gården till den tidi
gare Haukkaranta-skolan, mot de
tillfälliga skolutrymmen som en del
av skolan nu är placerad i. Både
den tidigare Haukkaranta-skolan
och Skolan för synskadade har
drabbats av probiem med inom
husluft och fungerar nu i tillfälliga
utrymmen. Administrativt sam
manslogs det två skolorna till Oner
va Mäki skolan redan i början av
år 201 3, men underettgemensamt
tak kommer de först i årsskiftet, då
nybygget i Kukkumäki står klart.

1 den byggnad där de teckensprå

kiga håller till finns fem grupper i
den grundläggande utbildningen.
Rasten håller just på att ta slut och
i korridoren ser man elever som iv
rigt diskuterar på teckenspråk. De
flesta eleverna kommer från andra
orter än Jyväskylä. De bor på elev
hemmet under skolveckorna och
reser hem på veckosluten.
Innan jag besöker klasserna träf- O
far jag psykolog Pauliina Stjern
valI. Hon berättar att det i skolan
finns en egen grupp för ungdomar
med Usher. Den samlas ungefär en
gång i månaden.

— Harri Peltola från Föreningen Fin
lands Dövblinda rf har varit mitt ar
betspar. Det är fint att två rehabili
terande instanser samarbetar.

Ungdomarna själva önskade akti

vitet i gruppen. Tillsammans har vi
gjort övningar som gäller hörsel,
syn, rörelse och balans, åkt slalom,
varit på kartingbana, gått ut och ätit
och på bio samt lagat mat tillsam
mans.

— Kamratstöd, informationsförmed
ling och tänjande av de egna grän

Oserna, summerar Pauliina Stjern
vali gruppens syften.

Jag samtalar med en av elever
na, Jenni Peltoniemi. Jenni kom
till Onerva Mäki skolan till sjunde
klass och går nu i åttonde klass. LII
lebror Timo Peltoniemi går också i
samma skola.

— Jag trivs här. Det bästa är när
man får prata på teckenspråk. Jag
är med i bildkonstklubben, ibland

gårjag till simhallen med kamrater
na eller bara går ut på stan.

Jenni säger att hennes favoritäm
nen i skolan är matematik och att
hennes drömyrke i framtiden skulle
vara något med djurskötsel.

Nästa person anmäler sig frivilligt
till att bli intervjuad, sjätteklassaren
Sandra Santamäki. Den livliga flick
an berättar att hon började i skolan
som 10-årig “barnunge”.

— Först varjag på en stödperiod, och
var lite rädd att vara ensam borta
hemifrån. Men i diskussionen efter
stödperioden önskade jag i alla falI
att jag genast skulle få fiytta till sko
lan. Mycket snart vande jag mig och
känner mig trygg. Här harjag många
vänner och alla kan teckenspråk.
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Sandra tycker om att studera. Hon
säger sig vara bra på matematik
och engeiska.

— Jag är inte så bra på realämnen,
vilket beror på att jag är så lat, er
känner Sandra skrattande.

— På sommaren skulle jag vilja fara
på läger med andra teckenspråki
ga.

Jag går in i klassrummet där sex
ungdomar sitter vid sina pulpeter.
Specialklasslärare Tiina Ervelius
påpekar att man i klassen tilisvida
re jobbar vid traditionella pulpeter,
men att i den nya skolan biir det an
norlunda. Eleverna kommer att ha
möjlighet att röra sig friare i skolut
rymmena och att göra uppgifterna i
sin egen takt.

— Vi har redan nu säckstolar i flitigt
bruk, de är mycket populära. Man

får sitta i en säckstol och följa
undervisningen eller göra sina
gifter.

— Och ibland kan man t.ex. ta en Ii
ten tupplur, utbrister Sandra bakom
sin pulpet.

Jag tittar ännu in i en annan klass,
där specialklassläraren Maija
Saastamoinen är fullt sysselsatt
med sina tre elever. Maija under
visar också Usher-eleverna i taktiltO
teckenspråk vid behov.

— Tröskeln till att lära sig taktilt teck
enspråk är hög. Man måste inleda
undervisningen mycket varsamt,
genom lek. Många har dock upp
levt det som en lättnad när de har
märkt att man har nytta av det man
lärt sig, t.ex. i bastun och även an
nars vi d~lig belysning.

1 byggnaden mittemot den där de

teckenspråkiga håller till finns två
klassrum för elever med multihan
dikapp, de fiesta av dem är hör
sel-flerfunktionshindrade. 1 den för
sta klassen berättar assisterande
läraren Jussi Kiiskilä att man i den
gruppen jobbar med att väcka inter
aktionsfärdigheter till liv, och på det
sättet träna upp kommunikationen.
Studierna sker enhigt funktionsom
råde, inte per skolämne som i den
teckenspråkiga gruppen.

— lnformationstekniken har visat
sig vara motiverande. Att spela in
lärningsspel på pekdator är lätt och
t.ex. vid undervisningen i skrivning
används bildkommunikationspro
gram.

1 en annan klass jobbar läraren och
en assistent med elever som går i
grundskolklasserna 6—9. Förutom
teckenspråk använder man sig av
bildkommunikation. Specialklass

lärare Heli Vauhkonen berättar att
undervisningen sker utgående från
elevernas förutsättningar och på ett
livsnära sätt.

— De saker man tränar på placeras
in i vardagen och man funderar på
vad som just nu är aktuellt. Exem
pelvis går vi i butiker då det är rea
och lär oss vad gammait och nytt
pris betyder.

Innan jag lämnar klassen framhål
ler Heli Vauhkonen ännu:

— Det här är ett härligtjobb!

Det verkar vara en uppfattning som
alla personerjag mött i dag, såväl
personal som elever, kunde stäm
maini.

Jenni Peltoniemi blirinstruerad av
specialklasslärare Tiina Eivelius.
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Under samma tak

Tuulia Ikkelä-Koski

Text och biId: Tuija Wetterstrand

..

Annu i vår fungerar Onerva center för lärande och kompetens
utspritt på fyra olika verksamhets
ställen. Till hösten flyttar man in
under samma tak. lnlärningschef
Tuulia Ikkelä-Koski, som ansvarar
för Onvervas nybygge, medger att
det kan ta en viss tid att förena de
olika verksamhetskulturerna.

— Haukkaranta-skolan, som inled
de sin verksamhet som en skola för
döva, har över 120 år gamla rötter,
Skolan för synskadade hann fung
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era självständigt i över 40 år. Det är
självklart att alla inte ännu upple
ver sig höra ihop. När vi sedan allas
kommer in under samma tak sa
börjar vi bearbeta saken heit kon
kret. Gemensamma fester kräver
onekiigen samordning. Eleverna
upplever och observerar världen
genom olika sinnen, nu måste vi
ordna fester för många sinnen.

Också vid utrymmeslösningarna
har syftet varit att sammanfoga alit
till en fungerande, multisensorisk
heihet. Man har strävat efter en
helt ny verksamhetskultur i inlär

1

ningsmiljön. Istället för traditionel
la klassrum satsar man i skolan på
variationsmöjlighet och funktion,
tillgängligheten inte att förgiömma.
En del utrymmeslösningar är mer
bestående, andra går att modifiera
heit och hållet. De egna hemklas
serna blir kvar, men utrymmena

Oanvänds effektivt och mångsidigt.
Tillsammans med Jyväskylä uni
versitet pågår ett gemensamt pro
jekt om en mobilapplikation som
snabbt ger besked om när vilka ut
rymmen är lediga.

— Målet är en funktionell och åskåd
lig inlärning.

1 den nya byggnaden finns färre
kvadratmeter än i de olika gamia

0 byggnaderna sammantaget, men
de är planerade så effektivt att det
till buds stående utrymmet ändå

J blir större. Till exempel finns det nu
ungefär 40 platser på elevhemmet,
i det nya blir de 56. Där finns plat
ser även för elever som kommer
bara för stödperioder. Hyreskost
naderna stiger inte. Elevantalet har
beräknats sjunka lite efter nästa ~r,
när en större grupp elever går ut
grundskolan. Det finns nu totalt 147
elever: 86 personer med språkstör

ningar, 35 hörselskadade eller döva
och 26 syskadade personer. Ele
vantalet i det nya huset beräknas
vara 130 personer, och dessutom
10 som kommer periodvis.

Onerva center för lärande och
kompetens är nu en del av det na
tionella Valteri-nätverket, en av sex
riksomfattande center för lärande
och kompetens i samband med
specialskola. Framtiden kommeratt
innebära förändringar i organisatio
nen, d~ Valteri-nätverket går sam-
man administrativt. Valteri, nätverk
som stöder lärande och skolgång,
grundades 1.2.2015 och inleder sin
verksamhet i början av augusti.

— Ännu står det inte riktigt klart vad
skolorna som är med i den nya or
ganisationen kommer att vara: sko
lor eller undervisningsställen? Mål
sättningarna klarnar hela tiden. Vårt
trumfkort är ett aktivt forsknings
samarbete med Jyväskylä universi
tet, summerar Tuulia Ikkelä-Koski.
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Text: Raili Ojala-Signell BiIder: Kati Lakner

N ordkorea är ett av världensmest stängda land. Det är svårt
för en utlänning att få visum dit, och
nordkoreanerna själva får mycket
sällan resa utomlands. Cm de dö
vas situation i landet visste man in
genting innan Dövas världsförbund
(WFD) började göra trevande kon
taktförsök år 2003. Sonderingarna
gjorde långsamma framsteg, men
år 2012 undertecknades i Helsing
fors ett protokoli mellan WFD och
Nordkoreas handikapporganisa
tion där man kom överens om att
påbörja ett samarbete. Då lydde
de döva ännu under handikapp
organisationen. Nordkoreas Dö
vförbund grundades förra året.
Också en egen organisation för
teckenspråkstolkar grundades. Dit
hör fem teckenspråkstolkar.

1 november 2014 kom den stund
då de första döva i landets historia

reste utanför Nordkoreas gränser.
De var inbjudna av Finlands Dövas
Förbund och WFD. Sedan 2009
har WFD:s hemort varit Finland.
Dessutom är Dövas Förbunds nu
varande verksamhetsledare, Mark
ku Jokinen, och hans föregångare,
Liisa Kauppinen, båda hedersord
förande i WFD. Som tolk för nord
koreanerna fungerade WFD:s re
presentant i Pyongyang, den tyska
döva Robert R. Grund.

Den nordkoreanska delegationen,
tre döva, en teckenspråkig tolk, en
tolk mellan engelska och koreanska
samt deras ledare bekantade sig
under en vecka med de dövas och
teckenspråkigas ställning och insti
tutioner i Finland. De besökte ock
så bl.a. Yle och Utrikesministeriet.
Syftet var att erbjuda gästerna id~er
och proviant för att utveckla de dö
vas villkor i deras eget hemland.

Förutom besökets officiella del fick

nordkoreanerna titta in i ett äkta
O finskt hem, mitt hem i Järvenpää.

Jag hade inbjudit också finska
döva, teckenspråkstolkar samt bi
ståndsarbetare för att träffa dessa
sällsynta. gäster, Iägga fram id~er
till dövarbetet och berätta om sina
erfarenheter. De finska gästerna
hade med sig finska produkter och
choklad till gästerna.

Gästerna bjöds på ett typiskt finskt
~ kaffebord, åtta sorter som det var
~—‘ brukligt förr. Till förrätt kallrökt ren

och laxrullar, till kaifet smörgåstårta,
trattkantarellpaj, chokladostkaka, 1
Love You småbröd, ugnsost med
hjortron— och havtornssylt. Förut
om kaife och te bjöds det också på
finska safter av äpple, svartvinbär
och lingon.

Jag hade träffat nordkoreaner d~
de senast besökte Helsingfors och
jag var deras Helsingforsguide. Då
föreslog jag att de skulle komma på

besök till mig. Den här delegatio
nen hade varit i Finland redan ett
par dagar innan de kom hem till
mig. 1 början var de mycket stela
och tystlåtna, men då vi kom igång
med samtalet blev de mera frigjor
da och pratade både genom tolken
och direkt med de andra gästerna.
Under kvällen rådde en entusias
tisk och varm stämning. Gästerna
presenterade sig själva och de dö
vas verksamhet i hemlandet. Som
tolkar fungerade projektledare Ro
bert Grund och den internationella
tolken Liz Scott Gibson från Skott
land. Till slut uppförde en döv kvinn
lig delegat, blivande nyhetsankare
för de teckenspråkiga nyheter som
planeras till nästa år i Nordkorea,
en mycket vacker dikt på flytande
teckenspråk. Tyvärr hann jag som
värdinna inte mycket själv prata
med gästerna. Som gåva av gäs
terna fick jag informationsmaterial
om Nordkorea och goda och hälso
samma sesamkex.

Gäster från
Nordkorea
iett
finländskt
hem
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En ung kvinnas dröm blev verklighet

0

1

L iisa Kauppinen och Markku Jokinen kom på besök till Sampo
la, Tavastehus, på hösten. Det fick
mig att dra mig till minnes mitt förs
ta möte med Liisa.

Liisa Kauppinen kom för lite över
60 år sedan till min parallellklass
på den berömda Nikkarila hushålls
skolan. Den tvååriga skolan fanns
i Pieksämäki och ägdes av 5. och
A. Bovallius stiftelse. Granne med
skolan låg en lant- och skogsbruks
skola. Jag gick i andra klass då Lii-

sa började i första klass, en söt,
mörkhårig flicka.

Vi var 32 flickor på skolan. Undervis- 0
ning och arbetshandledning gavs
av föreståndaren Salli Hukkinen
samt av en handarbetslärare, en
hushållslärare, en trädgårdslärare,
en städningshandledare, en krea
tursskötare och en döv kokerska. 1
undervisningen användes tai med
vissa tecken, och vi måste lära oss
att läppläsa. Liisas bästa vän under
hela skoltiden var Soile. Båda var
intelligenta flickor som kunde både
tala och teckna bra. Liisa var ofta

i sin bästa vän Soiles rum, där de
diskuterade alIt mellan himmel och
jord.

Då jag var barn fick jag privatun
dervisning i skrivning och i att tala
finska. Senare kom obligatrisk un
dervisning i atttala och aviäsa läpp
rörelser in i biiden. Liisa påminde
mig att använda teckenspråk. “lng
en ska tvingas att lära sig att tala
eller att läppläsa. Teckenspråket är
ett bra modersmål”, sade hon. Jag
lydde hennes önskan, jag hade ju
lärt mig att använda handalfabetet
och teckenspråk i skolan. Sam
arbetet fungerade bra under hela
skolgången. Liisa förfasade sig
dock över hur lång jag var, jag var
huvudet Iängre än alla de andra
flickorna.

Liisa, jag minns med värme din
handledning in i den teckensprå
kiga världen. Du har alltid haft en
stark självkänsla då du har försva
rat det tecknade språkets ställning.
Du är en stark och uthållig kvinna,
som har röjt undan svårigheter du
mött på vägen, avvisat fördomar
och format attityderna till tecken
språket i en positiv riktning. Som ett
tecken på hur ditt arbete uppskattas
har du tilldelats hederstiteln orga
nisationsråd, du har erhållit tre he
dersdoktorstitlar och fick som första
finländare FN:s människorättspris.

Vi är tacksamma då vi stolta kan
berätta att teckenspråket är vårt
modersm~I.

Författaren (1 mitten) träffade Liisa Kauppinen och Markku Jokinen förra
hösten i Tavastehus och blev inspirerad att dra sig till minnes sin gemen
samma skoltid med Liisa Kauppinen.

Text och biId: Signaturen TMTorparen från Ojoinen”
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De dövblinda i Jyväs
kylätrakten besökte
Mellersta Finlands dist
riktskontor för första
gången måndagen 12
januari. På biiden från
vänster Kauko Kokko
nen, Esko Jäntti, Päivi

i~’ Jäntti och Timo När
hi. Distriktschef Ritva
Rouvinen berättar om
kontorslokalerna. Bild:
Tu~a Wetterstrand

Vi vänjer oss vid det nya kon oret --

—

Hej Käns Isp otets las re!

Vi lämnade utrymmena i Vitapolis
och vid Tapionkatu i december, och
hela personalen fiyttade till gemen
samma utrymmen i centrum av Jy
väskylä på adressen Kalevankatu
10. Vi har tagit i bruk namnet Kes
ki-Suomen aluetoimisto (Mellersta
Finlands distriktskontor).

In till Mellersta Finlands distriktskon
tor kommer man via ingången på
Kalevankatus sida, det finns bara
en trappa i nummer 10. Genom yt
terdörren kommer man in i en tam
bur, och på högra sidan finns dörren
in till distriktskontoret. På vänstra
sidan i tamburen finns dörren till
det engelska dagiset. En tillgäng
lig ingång till kontoret för personer
i rulistol finns på innergården. De
nya utrymmena delas av resur
scentrets personal, distriktsche

fen, Jyväskylä distriktssekreterare,
IT-chefen, IT-experten för Mellersta
Finland och en person som arbetar
med ekonomin. 1 samma utrymmen
jobbar också personal från Dövas
Förbund och Hörselförbundet. Här
finns endast kontorslokaler, rehabi
litering och kursverksamhet sker i
andra utrymmen.

Andra flyttningar: NVC:s dövblind
område har sagt farväl till det tra
ditionella verksamhetsstället vid
Dronninglunds slott i Danmark och
flyttat till Sveriges NVC:s central
kontor på Drottninggatan 30 i Stock
holm. www.nordicwelfare.org/db

N u har vi vår i luften, en tidig vårså kanske vi inte vågar ta ut
oss i vårsvängen ännu.

Du håller en intressant tidning i
handen. Vi får följa med tidningens
utveckling under 40 år. 1 Jyväskylä
har vår enhet flyttat till gemensam
ma utrymmen, de nya utrymmena

O delas av resurscentrets personal,
distriktschefen, Jyväskylä distrikts
sekreterare, IT-chefen, IT-experten
för Mellersta Finland och en person
som arbetar med ekonomin. Raili
Ojala-Signell en företagsam kvinna
som berättar om Nordkoreanska
gäster.

Målprogrammets uppföljning på
går, vi hoppas vi får en översättning
till svenska.

Jag vilI påminna om vårmötet som
i år ordnas på Synskadades Cen
tralförbund liris den 25-26.4.201 5.

Kom ihåg attgå och rösta i komman
de riksdagsval 18.4.2015, du kan
också förhandsrösta 8-14.4.2015.

Jag önskar er alla en Glad Påsk.

God fortsättning på våren!
Inga

Inga Lassfolk-Herler
Föreningen Finlands Dövblinda rf
Distriktssekreterare

Vasaesplanaden 17, 3. vån
65100 Vasa
tel: 0400 107 302
inga. lasfolk-herler@kuurosokeat.fi
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