
Keväälle

Kevät luomisen voimaa.
Puut paljain varsin valoa
kohti kurkottavat.
Ylöspäin taivaalle kohti
päivän kultaa.

Peitä aurinko lemmelläs ja
lämmölläs. Vie kevät pimeän
kylmän ja jään.
Anna kastetta anna poutaa.

Niinkuin nousevat auringon
voimat ja kätketyt maahan multaan.
Kevät sua sydänten kaipaus, tule ja
tullessa meidät kasta ja kasvata.
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Tiedote
Mitä toiveita on vuodelle 2007?

Kevään aikana valmistellaan Suo
men Kuurosokeat ry:n toiminta-ja
taloussuunnitelmaa ensi vuodelle.
J05 sinulla on ajatuksia tai toiveita,
kerro niistä minulle! Mitä yhdistys
voisi tehda sinun iloksesi tai elamasi
laadun kohentamiseksi? Laita säh-~~
köpostia tai soita puhelimella huhti
kuun aikana! Kokoan saamani toiveet
ja välitän ne hallitukselle.

Parhain terveisin

Ari Suutarla
varapuheenjohtaja
ari.suutarla@pp.nkl.fi
matkap. 0400 871013 O

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy 18.5.
Aineiston on oltava toimituksessa
3.5. mennessä.

Kannen kuvassa yksinäinen kyhmy
joutsen kevätjäällä Seurasaaren
edustalla Helsingissä. Kuva: T. Wet
terstrand

Kulunut vuosi on jo edennyt siihen
vaiheeseen, jolloin yhdistyksissä on
kevätkokouksien aika. Meillä se pi
detään 29.-30.4. liriksessä, Helsin
gin Itäkeskuksessa. Monet alueken
hotja päivätoimintaryhmät ovat vie
railuillaan tutustuneet liris-taloon ja
sen toimintoihin sekä oman yhdistyk
semme keskustoimistoon.

liris on tavallaan poikkeuksellinen
kokouspaikka, koska se on jo useille
kuurosokeille tuttu entuudestaan. Si
ten paikkaan orientoituminen on hel
pompaa. liriksessä on huomioitu es
teettömyys, joten liikkuminen on meil
le helppoa. Mutta jos jollekin kokouk
seen tulevalle jäsenelle paikka ei ole

~~~vielä tuttu niin ainakin 3. kerroksen
vastaanottotilat, auditorio, ruokasali
ja 4. tai 5. kerroksen majoitustilattu
levat tutuksi kokousviikonlopun aika
na. Lisäksi toimihenkilöt näyttävät yh
distyksemme omaa toim istoa haluk
kaille jäsenille.

Kevätkokouksessa käymme läpi
vuoden 2005 toimintakertomuksen,
tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lau
sunnon. Kokousväki päättää tilinpää
töksen vahvistamisesta ja tili-ja vas
tuuvapauden myöntämisestä.

Lauantaina kokouspäivän päättyes
sä on mahdollisuus käydä saunassa
ja välillä pulahtaa uima-altaaseen.
Päivällisen jälkeen on vapaata seu
nustelua ja tanssia kahteen asti. Jo
ten tanssikunnon testaamiseen on
oiva tilaisuus! Musiikista vastaa
Majava-yhtye. Illan kuluessa julkiste
taan hassuin hattu, jonka tekijä saa
mukavan palkinnon! Laittakaapa siis
hyvät kokousvienaat mielikuvituksen-
ne liikkeelle ja käyttäkää luovuuttanne
tekemällä illan hassuin hattu!

Sunnuntaina jatkamme kokousta,
mikäli emme ole saaneet käsiteltyä
kaikkia asioita jo lauantaina. Jos ai
kaa jää, otetaan vastaan toiveita ja
ideoita virkistystoiminnan ja koulutus-
tarpeiden osalta ensi vuoden toimin
tasuunnitelmaan. Ajan salliessa
voimme keskustella vapaamuotoi
sesti yhdistyksen toimintaan liittyvis
tä asioista.

Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaik
ki kevätkokoukseen tulevat jäsenet!

Tapaamisiin!

Tuula Hartikainen
puheenjohtaja ~

Kevätkokous liriksessä
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TuUa Wetterstrand

Henkilökohtainen avustaja -järjestel
mää kehittänyt kolmivuotinen HAJ
projekti loppuu tänä kesänä. Projek
tia on ollut Kynnys ry:n, Näkövam
maisten Keskusliiton, Lihastautiliiton
ja Suomen MS-liiton yhteistyöhanke.
Projektin saavutuksia tarkasteltiin tiis
taina 4.4. Helsingin Messukeskukses
sa pidetyssä Mestariseminaarissa.

Henkilökohtaisen avustajan työnan
taja on vammainen henkilö itse. Pro
jektissa mukana olleista yhdistyksis
tä Kynnys ry kannattaa selkeimmin
mallia, että vammainen on aina avus
tajan työnantaja. “Vain siten voidaan
taata että vammainen tekee itse pää
tökset,” Jukka Kumpuvuori painot
ti. Muiden järjestöjen edustajat olivat

c

valmiita joustavimpiin työnantajamal
leihin. “Näkövammaisille työnantajil
le sopisi parhaiten malli, missä raha-
asioiden hoito on jonkun ulkopuoli
sen, esimerkiksi tilitoimiston vastuul
la,” Merja Heikkonen NKL:stä tote
si. Myös HAJ-projektia vetänyt Mar
jo Heinonen suosittelee toimenpide
ehdotuksissaan joustavia ratkaisuja
työnantajuuteen.

Kaikissa puheenvuoroissa korostet
tiin, kuinka tarkeaa olisi saada kirjat
tua lakiin vaikeavammaisen subjek
tiivinen oikeus henkilökohtaiseen
avustajaan. Vammaisten asemaan
vaikutetaan aivan lähitulevaisuudes
sa vammaispoliittisen selonteon ja
vammaislakien yhdistämisen kautta.
Nyt on vammaisjärjestöillä viimeinen
tilaisuus vaikuttaa, että ensinnäkin
nykyiset subjektiiviset oikeudet säi
lyvät ja että niihin lisätään oikeus
henkilökohtaiseen avustajaan. Pu
heenvuoroissa peräänkuulutettiin
yhteistyötä. Vain voimat yhdistämäl
lä vammaisjärjestöillä on mahdollisuus
saada äänensä kuuluviin. Järjestö
jen on ymmärrettävä, että yhteisten
tavoitteiden lisäksi monilla on myös
omia, erillisiä tarpeita.

Kansanedustaja UNa Anttila on pit
kään tehnyt työtä vammaisten oike
uksien eteen. Hän muistutti omassa
puheenvuorossaan, että poliittista
tahtoa vammaisten aseman paran
tamiseen on. Mutta uudistuksista on

saatava päätökset tehtyä nyt. Van
husten määrä kasvaa jatkuvasti ja
tulevaisuudessa heidän hoitotar
peensa voi heikentää vammaispal
veluihin suunnattua rahamäärää.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että valtion
rahoitusosuutta täytyisi lisätä uudes
sa vammaislaissa. Kunnat eivät
suostu ja/tai pysty huolehtimaan edes
nykyisistä, saatikka uusista velvoit
teista. Valtion sopivan rahoitusosuu
den nimenomaan henkilökohtaisen
avustajan kohdalla arveltiin olevan ai
nakin 50 %, jopa 100 %.

Päätössanoissaan KaNe Könkkölä
painotti, että henkilökohtaisen avus
tajan saamista vaikeavammaisille
voidaan hyvin perustella työllistämi
sellä. “Vammaisten avustajien työpai
kat säilyvät vastakin Suomessa, nii
tä kun ei voida ulkoistaa Kiinaan”,
Könkkölä lohkaisi.fl

HAJ-projektin pää
tösseminaarissa jul
kistettiin kirja “Tah
toa, todellisuutta ja
toiveita. Suuri kerto
mus henkilökohtai
sesta avusta.” Kirja

____________ esittelee projektin ke
hiifämistyön antia, henkilökohtaisen
avustajajärjestelmän tulon Suomeen,
nykykäytäntöjen kirjoa ja kustannuk
sia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Kirjaa on 1 kappale keskustoimistolla.

Mestarisem i naarissa vaadittiin oike
utta henkilökohtaiseen avustajaan

Kuva Mestariseminaarin tauolta. Puheenjohtaja Tuula Hartikainen (vas),
kansanedustaja Ulla Anttila, hallintosihteeri Lotta Silvennoinen Sosiaali-
ja terveysministeriöstä sekä Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkö
lä. Kuva: T Wetterstrand.

TAHTOA, TODELLISUUTTA
JA

TOIVEITA
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Teksti ja kuvat Raili Karisaaari

1 iriksessä on kolmessa kerroksessa
kaikkiaan 20 tilaa, joissa on joko in
duktiosilmukka tai kiinteä silmukka
johto.

Itse kevätkokous pidetään liriksen
auditoriossa. Auditorion erikoisuutena
ovat induktiiviseen äänijärjestelmään
kytketyt paikkakohtaiset mikrofonit.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
mikrofoneja ei tarvitse juoksuttaa ko
koustilassa puhujalta toiselle.

Myös auditorion viereisellä näyttämöllä
ja sen takana olevassa liikuntasalissa
on induktio. Tilojen silmukat on mah
dollista saada toimimaan niin, että nii
tä voi käyttää sekä kaikkia yhdessä
että jokaista huonekohtaisesti erik
seen samaan aikaan.

Suurin osa yöpyvistä kokousvierais
ta majoittuu liriksen neljännessä ker
roksessa sijaitsevaan asuntolaan.
Majoitushuoneista 5:ssä on indukti

osilmukka, samoin yhteistiloissa.
Huoneissa ei ole televisiota, mutta
niissä voi kuunnella silmukan kautta
radiota tai cd-soitinta.

Lauantain iltaohjelmaa varten on
varattu liriksen ruokala. Siellä syö
dään päivällinen jonka jälkeen seu
raa Helsingin kerhon järjestämää
ohjelmaa ja lopuksi tanssia. Ruoka
laan on asennettu kiinteä silmukka
johto johon liitetään tarpeen vaaties
sa induktiovahvistimet.

Suomen Kuurosokeat ry:n oma ko
koustila on varustettu kahdella katos
ta roikkuvalla mikrofonilla sekä taval
lisella käsimikrofonilla. Kattomikrofo
nien kautta voidaan puhua ilman mik
rofonien kierrätystä. Joistain henki
löistä saattaa tosin esimerkiksi kah
vikuppien kalina kuulostaa häiritse
väItä kattomikrofonien kautta, tällai
sissa tilanteissa voidaan ottaa käyt
töön “käsimikit”.

Järjestösihteeri Heikki Majava on
keskustoimiston henkilökunnasta
perehtynyt parhaiten induktioasioi
hin. Hän on myös kouluttanut liriksen
henkilökuntaa induktion käytössä.
“Aina kun tulet lirikseen koulutukseen,
kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen
ilmoita, jos tarvitset induktiota. Täl
löin tiloja varattaessa voidaan huo
lehtia että induktio on käytössä ja
toimii”, Heikki Majava muistuttaa.~

Ohjeita lirikseen
tulijoille
liris-keskus sijaitsee hyvien kulkuyh
teyksien päässä Helsingin Itäkeskuk
sessa, ltäväylän ja Marjaniementien
risteyksessä. Helsinki-Vantaan lento-
kentältä matka lirikseen taittuu hel
poimmin taksilla. Itäkeskukseen pää
see kentältä myös busseilla 519 ja
51 9A. Bussit lähtevät kotimaan termi
naalista laiturista 4.

Helsingin keskustasta voi tulla myös
metrolla. Kaikki Itään päin tulevat met
rot pysähtyvät Itäkeskuksessa. Mat
ka Rautatientorilta ltäkeskukseen kes
tää 14 minuuttia. liris-keskus sijaitsee
250 metrin päässä metroasemalta.

Aulaneuvoja opastaa tulijat majoitusti
loihin tai ilmoittaa meille saapumises
tasi. Majoitusyksikön toimistosta, joka
sijaitsee neljännessä kerroksessa,
saat huoneesi avaimen, kulkuluvanja
nimikyltin. Talon kolmannen kerroksen
Ravintola liriksessä on tarjolla täysi-
hoitoon kuuluvat ateriat: aamiainen,
lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala.

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulko
na kolmannen kerroksen “ulkoklubilla”.
Alkoholin nauttiminen on majoitus- ja
kuntoutustiloissa kielletty. ~

liriksen induktiosilmukat

Heikki Majava testaa induktion toimivuutta liriksen kurssiosaston tiloissa.
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Raili Kansaan

Näkövammaisten kuntoutuksessa
etsitään ratkaisuja näkövamman ai
heuttamiin ongelmiin. Näkövammais
ta kuntoutujaa ohjataan ja kannuste
taan käyttämään muita aisteja liikku
essaan, arkiaskareissaan sekä luki
essaan ja muistiinpanoja tehdes
sään. Lisäksi selvitetään työhön ja
toimeentuloon liittyviä kysymyksiä
sekä tuetaan näkövammaista ja hä
nen omaisiaan. Näkövammaisten
Keskusliiton kuntoutuspalvelut tuot
taa Kuntoutus-liris.

Toiminta keskittyy kurssiosastolle

Pääosa näkövammaisten aikuisten
kuntoutuksesta tapahtuu liriksen
kurssiosastolla. Kurssiosastoa voi
si kuvata sanalla liriksen “sydän”.
Siellä näkövammainen saa energiaa,
tietoa ja valmiuksia toimia arjessa
niin, että hän voi elää mahdollisim
man täysipainosta elämää.

Kurssiosasto toimii pääasiassa lirik

sen neljännessä kerroksessa, mutta
myös muut tilat ovat tarpeen mukaan~
kurssilaisten käytössä.

Näkövammaisten kuntoutus on val
mis palvelemaan myös kuurosokei
ta. Yhteisiä kuntoutuskursseja ollut
jo 1980-luvulta lähtien. Nyt yhteistyö
tä on tarkoitus lisätä. Pula viittoma
kielentaitoisista työntekijöistä hanka
loittaa kuitenkin kuurosokeille tarkoi
tettujen kurssien järjestämistä.

Kuntoutus-lirakseen kuuluu kuusi~
yksikköä

Näkövammaisten kuntoutus käsittää
kokonaisuudessaan kuusi eri yksik
köä: aikuisten kuntoutus, lasten yk
sikkö, työllisyys, atk-yksikkö jossa
tehdään apuvälinekartoituksetja an
netaan käytönopetusta, Näkökeskus
Visio sekä opaskoirakoulu.

Lasten yksikkö tarjoaa palveluja alle
1 6-vuotiaille ja heidän perheilleen.

Aikuisten kuntoutuksesta pääosa on
vastavammautuneiden sopeutumis
valmennusta eli peruskuntoutusta,
jossa opetellaan itsenäistä liikkumis
ta ja arkielämän perustaitoja.

Pidempään näkövammaisena ollei
den kuntoutusjaksot sisältävät muun
muassa ammatillista kuntoutusta, jos
sa selvitellään työkykyä sekä työs
sä jatkamista ja selviytymistä. Tyk
kuntoutus on tarkoitettu lähinnä työs
sä käyville näkövammaisille, vete
raanikuntoutus taas sotaveteraaneil
leja heidän omaisilleen.

Heta-kurssit tarkoittavat henkistä
sopeutumisvalmennusta sellaisille
henkilöille, joilla on henkisiä ongelmia.
Heille pyritään antamaan voimava
roja vammansa ja muuttuneen elä
mäntilanteensa hyväksymiseen.

Päiväohjelma räätälöidään kun
toutujan tarpeen mukaan

Aikuisten kuntoutukseen tullaan asi
akkaaksi eri puolilta Suomea, joko
Kelan tai keskussairaalan lähetteel
lä. Kuntoutusjaksojen kesto on kes
kimäärin 11 päivää. Pisimmät jaksot
ovat jopa kymmenenkin viikkoa, jolloin
ne toteutetaan 2 viikon jaksoissa.

Kuntoutusasiakkaan päiväohjelma
muodostuu yksilöllisesti laaditusta
ohjelmasta, joka sisältää tarpeen
mukaan luentoja, keskusteluja ja ta

paamisia eri asiantuntijoiden kanssa.
Kuntoutuksessa arvioidaan mahdol
listen apuvälineiden tarvetta. Liikku
mistaidossa etsitään keinoja, joilla
näkövammainen ihminen voi selviy
tyä jäljellä olevan näkönsä avulla eri
laisissa tilanteissa turvallisesti. Valkoi
sen kepin käyttöä harjoitellaan eri ti
lanteissa ja erilaisissa ympäristöissä.

Päivittäistaidon ohjauksessa harjoi
tellaan ruoanvalmistusta, vaatehuol
toa ja siivoamista. Uusien keinojen
lisäksi tutustutaan erilaisiin kodinhoi
toa ja ruoanlaittoa helpottaviin väli
neisiin ja aineisiin.

Käden taitojen harjoittaminen on yksi
tärkeimpiä kuntoutuksen muotoja.
Kuntoutujalla on mahdollisuus kokeilla
erilaisia käsityötekniikoita ja valmis
taa vaikkapa koreja, rottinkikalustei
ta, nahkatöitä, muotoilla keramiikkaa
tai kutoa poppanaliinoja.

Heikkonäköisten kuntoutusasiakkaiden
ohjelmaan kuuluu tarvittaessa näön
kuntoutusta Näkökeskus Visiossa.

Vuonna 2005 aikuisten kuntoutuk
sessa kävi 620 asiakasta ja koko
kuntoutuslinjalla noin 1600 asiakas
ta. Kaikkiaan kuntoutusvuorokausia
oli viime vuonna 9501.~

liriksen kurssiosastolla kuntoute~
taan näkövammaisia
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Kuntoutusjohtaja näkee tulevassa
.. ..seka hyvaa etta huonoa

Tuntosarven lukijatutkimus

Teksti ja kuvat Raili Kansaan

Teuvo Ruponen on työskennellyt
Näkövammaisten Keskusliitossa
kuntoutusjohtajana 25 vuotta. Paljon
muutoksia on tapahtunut tänä aika
na. “Tietotekniikka on mullistanuttäy
dellisesti näkövammaisten tiedon-
saannin. Myös maksajatahot ovat
vaihtuneet. Vielä 1980-luvulla kuntou
tuksen rahoitti invalidihuolto. Nyt ra
hoittajatahoja on useita, kuitenkin
pääasiassa Kela ja keskussairaalat”,
Teuvo Ruponen kertoo.

Tulevaisuudennäkymät ovat Rupo
sen mielestä sekä hyvät että huo
lestuttavat. Muutto uusiin tiloihin toi
mukanaan uusia mahdollisuuksia
monipuolisen kuntoutuksen järjestä
miseen. Uusia kuntoutusmenetelmiä
ja apuvälineitä kehitetään koko ajan,
mutta kuntoutukseen tarvittavat ta
loudelliset resurssit käyvät yhä tiu
kemmiksi.

Ruposta huolestuttaa kuntien ja mui
den maksajatahojen suhtautuminen

kuntoutukseen. “Puhutaan kyllä kau
niisti kehittämisestä, mutta kun on
kyse yksilön tarpeesta kuntoutuk
seen, niin silloin aletaan laskemaan
euroja”, Ruponen toteaa.

Teuvo Ruposta huolestuttaa myös
se, mitä vaikutuksia vammaispalve
lulain ja kehitysvammalain yhdistämi
sellä tulee olemaan näkövammaisten
kuntoutuksen järjestämiseen.I

Hyvä Tuntosarven lukija. Toimitus
toteuttaa tänä keväänä lukijatutki
muksen Tuntosarven lukijoille. Luki
jatutkimuksen avulla haluamme kehit
tää lehteä paremmaksi.

Tiedotus pyytää Sinua vastaamaan
tämän lehden keskiaukeamalla ole
viin kysymyksiin. Mustavalkoversion
lukijat voivat irroittaa aukeaman leh
destä ja antaa vastaukset omalle
aluesihteerille, joka toimittaa ne
eteenpäin. Pistelehden, äänikasetin
tai luetusohjelman käyttäjät voivat
pyytää aluesihteerin apua kyselyn
täyttämisessä. Viitotun videon tilaa
jille kysymykset lähetettiin DVD-kar

- toituksen mukana, joten videontilaa
jien ei tarvitse kyselyyn enää vasta
ta.

Kevätkokoukseen tulijat voivat tuo
da vastauspaperin mukanaan ja an
taa sen jollekin yhdistyksen työnte
kijöistä. Halutessasi voit myös fak
sata tai postittaa vastaukset.
Faksi: 09-5495 3517
Osoite: Tuntosarvi, Suomen Kuuro
sokeat ry, PL 40, 00030 liris

Lukijatutkimuksen kysymykset ovat
pääosin samoja, kuin Anu Mikkolan
vuonna 2003 tekemässä Tuntosar
vi-lehden lukijatutkimuksessa. Vasta
ukset käsitellään luottamuksella.

Lukijatutkimuksen
kysymykset

1. Olen
LI kuurosokea 1 kuulonäkövammainen
LI omainen
0 tukihenkilö
0 ammattihenkilö

2. Luen Tuntosarvi-lehden jonkun
versioista (mustavalko, piste,
ääni, video, tietokone)
Lijoka kerta
LI melko usein
LI harvoin
LI en koskaan

Viime vuoden Dialogi-lehden nume
rossa 6 olleessa haastattelussa kun
toutusjohtaja Teuvo Ruponen kertoi,
että hän sokeutui 8-vuotiaana verk
kokalvon intauman takia.
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3. Olen tyytyväinen Tuntosarvi-leh- 6. Oletko itse kirjoittanut lehteen 9. Kerro omin sanoin, mikä Tunto

den sisältöön EI kyllä sarvi-lehdessä on hyvää (esim.

EI joka kerta EIei saan siitä tietoa, mitä en muualta

O melko usein saa, aiheet ovat kiinnostavia jne.).
O harvoin ___________________________________________________________
EI en koskaan 7. Haluaisitko itse kirjoittaa lehteen

EI kyllä
EIei

4. Luen Tuntosarvi-lehdestä mie
luiten juttuja seuraavasta/seuraa
vista aihepiireistä (rastita niin ___________________________________________________________
monta vaihtoehtoa kuin haluat) 8. Saan Tuntosarvi-lehdestä seu-(~
EI apuvälineet raavat versiot (rastita niin monta
EI kommunikaatio versiota, kuin talouteesi tulee)
EI sosiaaliturva EI Mustavalkolehti
EI oikeuksienvalvonta EI Pistelehti
EI muut vammaryhmät EI Aänikasetti
EI henkilöhaastattelut EI Viitottu video ________________________________________________________________
EI yleistietous EI Luetus
EI jutut leireiltä ja kursseilta EI Ruotsinkielinen lehti ____________________________________________________________________
EI jutut matkoista, retkistä ja muista
EI tapahtumista
EI muu, mikä? ________________

5. Mielestäni kuurosokeiden omia
kirjoituksia on Tuntosarvessa ____________________________________________________________
EI sopivasti
EI liikaa _________________________________________________________
EI liian vähän
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10. Kerro omin sanoin, mitä Tun
tosarvi-lehdestä mielestäsi puut
tuu tai mitä siinä on huonoa (esim.
mistä aiheista on kirjoitettu liikaa
tai liian vähän, kieli on liian vaike
aa tai helppoa jne.).

Raili Kansaan

Tänä vuonna Suomen Kuu rosokeat
ry täyttää 35 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi olemme koonneet Näkö
vammaismuseoon valokuvanäytte
lyn, joka kertoo kuurosokeiden elä
mästäja kuurosokeustyön historias
ta 35-vuotiselta taipaleelta.

Monet kuulon ja näön apuvälineet,
pistekirjoituskoneet ja rottinkityös
kentelyssä käytettävät työvälineet
ovat jo aiemmin löytäneet tiensä
Näkövammaismuseoon. Sen sijaan
vanhat valokuvat kertovat kuuro
sokeiden omaa tarinaa. Kuurosoke
at ovat mukana maailman menossa.
He tutustuvat vieraisiin kulttuureihin,
hahmottavat omaa maailmaansa ja
opettelevat elämään näkevienja kuu
levien maailmassa omien rajoitusten
sa suomilla mahdollisuuksilla.

Kuurosokeiden tiedonsaanti on ollut
yksi tärkeimpiä kehittämisen alueita
yhdistyksen historiassa. Näyttelys
sä kerrotaan mm. yhdistyksen lehti-

en kehittymisestä vuosikymmenien
aikana.

Näyttely avataan perjantaina 28.
huhtikuuta, ja yhdistyksen kevätko
kousvieraat voivat tutustua siihen jo
perjantaina klo 17-20.

Lauantaina 29. huhtikuuta klo 12-14
Kari Huuskonen esittelee Näkövam
maismuseon esineistöä. Sen jälkeen
museoon voi tutustua vielä lauantai
na iltapäivällä sekä sunnuntaina aa
mupäivällä.

Normaalisti museo on avoinna maa
nantaista keskiviikkoon kello 12 - 15
ja muulloin sopimuksen mukaan.O

Valokuvanäyttely yhdistyksen 35-
vuotistaipaleelta

Ryhmäkuva Tyyskylän kesäkurssilta
12.-18.6.1972.

Kiitos vastauksistasi!
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Kuurosokean tulee saada riittäväs
ti tietoa voidakseen täysipainoisesti
osallistua tilanteisiin ja tehdä itsenäi
siä päätöksiä. Yksi mahdollisuus ko
konaisvaltaiseen tiedonsaantiin on
tulkkaus. Tulkkausta tarvitaan eri kiel
ten kuten suomen kielen ja suoma
laisen viittomakielen välillä sekä eri
kommunikaatiomenetelmien välillä.
Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi
puheen toistaminen, viitottu puhe ja
kirjoittaminen.

Tulkkaus on siis kielen kääntämistä
tai sen toistamista sekä kuvailua ja
opastamista. Tulkkauksessa tulkki
välittää tietoa lähetetyn viestin kie

Viittomakielen tulkkeja
työssään Toimiva tulk
kipaivelu kuurosokeil
le -seminaarissa. Se
minaari pidettiin Vai
keassa talossa
22.11.2005. Kuva:
Kalle Kiviniemi.

lellisestä ja ei-kielellisestä sisällöstä
sekä sosiaalisesta ja fyysisestä
ympäristöstä. Tulkkausta voidaan
toteuttaa sekä henkilökohtaisena ,~.

että yleistulkkauksena.

Vastaanotettavan tiedon ymmärtämi
sen kannalta on oleellisen tärkeää
saada tietoa kokonaisvaltaisesti kai
kesta asiayhteyteen liittyvästä, kie
lellisestäja ei-kielellisestä viestinnäs
tä. Kielellisen tiedon lisäksi tulkkaus
välittää tietoa siitä mitä tilanteessa
kuullaan, nähdään ja havaitaan muu
ten, esimerkiksi millainen ilmapiiri on
tai minkälaisella äänensävyllä asia
sanottiin. ~

Jaana Marttila ja Riitta Lahtinen

Kuurosokealle henkilölle kuvailu on
ympäristön, tilan ja toiminnan kuvai
lua. Kuvailun avulla annetaan tietoa
siitä, mitä näön ja kuulon puutteen
vuoksi jää tietämättä. Puutteellisella
näöllä ja/tai kuulolla tehdyt havainnot
jäävät helposti epävarmoiksi. Kuvai
lulla voidaan tukea niitä.

Kuvailun avulla kuurosokea pystyy
hahmottamaan kokonaisuuksia ja
asiayhteyksiä, sekä saamaan tietoa
monista viestin ymmärtämisen kan
nalta oleellisista asioista, kuten ää
nensävyistä ja ilmeistä. Kuvailu pa

~ rantaa ympäristöstä saatavan tiedon
laatua ja sitä kautta myös asian ja
ympäristön hallintaa. Kuvailu antaa
tietoa mm. yleisestä ympäristöstä ja
yksittäisistä kohteista sekä tilantees
sa tapahtuvista muutoksista. Kuvai
lua voidaan tehdä sekä kielellisesti
että ei-kielellisesti, myös taktiileilla
menetelmillä.

Kuvailu on oleellinen osa sekä hen
kilökohtaista että yleistulkkausta.
Henkilökohtaisessa tulkkauksessa

pystytään huomioimaan yksilöllinen
kuulon ja näön tilanne. Kuvailu yleis
tulkkauksena eli ryhmälle kuvailu ta
pahtuu useimmiten puheella indukti
omikrofoniin, jolloin kaikki induktios
sa kuuntelevat saavat saman tiedon
yhtäaikaisesti.

Tietoa ympäristössä tapahtuvista
asioista ja muutoksista

Viittomakielen rakenteeseen liittyy
kuvailun elementtejä, mm. tilankäyt
töäja paikantamista. Jos kuurosokea
ei näe ollenkaan tai ei näkönsä avul
la pysty seuraamaan ympäristössä
tapahtuvia asioita ja muutoksia, tu
lee tulkin kertoa niistä. Myös viitto
makieliseen tuotokseen tulee sisäl
tyä eri aisteilla havaittavien asioiden
kuvailua, vastaanotetaan sitä sitten
visuaalisesti tai taktiilisti.

Kuulon apuvälineillä kuuntelevalle
kuurosokealle kuvaillaan yleensä
puheella. Sen lisäksi voidaan käyt
tää sosiaalisia pikaviestejä, joilla
välitetään tietoa ympäristön tapah

Tulkkaus yksi mahdollisuus koko~
naisvaltaiseen tiedonsaantiin

Kuvailu tärkeä osa kuurosokealle
tulkkausta

(

Jaana Marttiia
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tumista, tunnelmista ja ilmapiiristä.
Näin tuetaan sanallisen viestin ym
märtämistä. Tämä menetelmä on erit
täin käyttökelpoinen silloin, kun kuu
rosokea kuuntelee induktiolla.

Kuvailuun voi myös valmistautua
etukäteen

Kuvailu voi olla spontaania eli sillä
hetkellä tuotettua tai etukäteen vaI
misteltua. Esimerkiksi kokoustilasta
voidaan laatia etukäteen kartta ku
vailua varten. Karttaan nimetään
seinät ja merkataan toiminnan ja asian
seuraamisen kannalta tärkeimmät
kohteet. Ryhmätilanteiden alussa
voidaan järjestää kuvailuvartti, jos
sa yleistulkki tai joku muu henkilö
kuvailee tilan ja siellä olevat tärkeim
mät kohteet. Samassa yhteydessä
voidaan myös todeta läsnäolijat ja
heidän istumapaikkansa.

Kuvailu keräsi kiitosta Helen Keller
konferenssissa

Kuvailu on ollut osana yleistulkkaus
ta yhdistyksen vuosikokouksissa ja
muissa isommissa tilaisuuksissa.
Siitä on saatu paljon positiivista pa
lautetta. Varsinkin Helen Keller -maa
ilmankonferenssissa myös ulkomaa
laisettutustuivattähän tapaan toteut
taa tulkkausta ja olivat erittäin tyyty
väisiä. Sana “kuvailu” ja sen idea jäi
varmasti lähtemättömästi monen
osallistujan mieleen.I

Sinustako Sonetti~
ohjaaja?
Uusia sonetti-ohjaajia haetaan täy
dentämään tukiverkostoa. Sonetti-oh
jaaja on kuurosokeiden alueellinen it
ohjaaja, joka neuvoo ja opastaa erilai
sissa tietokoneen tai eri ohjelmien käy
tössä. Sonetti-ohjaajalle maksetaan
palkkio työtunneilta sekä korvataan (~

matkat, päivärahatja mahdolliset ma
joituskulut. Sonetti-ohjaajat työskente
levät Suomen Kuurosokeat ry:n lT-hen
kilöiden ohjauksessa ja saavat heiltä
tarvittavaa taustatukea.

Sonetti-ohjaajalta edellytetään eri
laisten asiakkaiden kohtaamiskykyä,
suullista/viitottua ja kirjallista viestin
tätaitoa sekä kokemusta tietokoneen
käytöstä. Supernovan, Winluetuk
sen, sähköpostin ja internetin hallin- ~
ta on suotavaa, sillä näistä ohjelmis
ta koostuu pääasiallinen asiakkaiden
ohjaustarve. Skannerin, web-kame
ran ja erilaisten apuvälineohjelmien
(mm. Zoomtext, COL, Jaws) osaa
misesta on apua. Sonetti-ohjaajille tar
jotaan vuosittain lyhytkoulutusta ajan
kohtaisista ja toivotuista aiheista.

Vapaamuotoiset hakemukset pyyde
tään lähettämään osoitteeseen
kirsti.tero@kuurosokeat.fi.

Suomen Kuurosokeat ry:n uusi toi
minta on nimeltään Kommunikaatio
palvelut. Kommunikaatiopäälliköksi
kommunikaatiopalveluihin valittiin
Riitta Lahtinen taman vuoden maa
liskuun alusta lähtien. Riitta on toimi-
vapaalla tämän vuoden loppuun
saakka.

Kommunikaatiopalvelut-toiminta
käynnistyi maaliskuun lopussa, kun
Anne Ylitalo palkattiin nimikkeellä
kommunikaatiotyöntekijä tekemään
selvitystyötä kahteen kommunikaa
tiopalveluihin liittyvään osa-aluee
seen. Anne tutkii ensinnäkin, mitä kie

&~~liopillisia muutoksia tapahtuu viitto
makielessä, kun näkökenttä kape
nee. Sen lisäksi Anne kerää materi
aalia koulutustarkoituksiin kuuro
sokeiden kommunikaatiomenetelmis
täja niiden muutoksista koko elämän
kaaren aikana. Anne tekee työtään
kotikaupungistaan Oulusta käsin.
Annen perheeseen kuuluu mies, kol
men lasta ja koira.

Anne Ylitalo on valmistunut viittoma
kielen tulkiksi Kuopiosta. Hän on toi-

minut tulkkina myös kuurosokeille.
Tulkintyön ohessa Anne opiskeli kas
vatustiedettä. Lopputyölleen hän löy
si aiheen Israelissa, missä perhe
asui vuoden ajan miehen työn vuok
si. Tutkimuksessaan Anne vertaili
suomalaisten ja israelilaisten opet
tajien viittomakielen taitoa viittoma
kielisissä luokissa.

Anne halusi vielä syventää viittoma
kielen tuntemustaan ja on äskettäin
aloittanut opiskelut Jyväskylän yli
opistossa uudella opintolinjalla, mis
sä koulutetaan viittomakielen
maistereita. ~

Annesta kommunikaatiotyöntekijä

Anne Ylitalolla on puolipitkät vaale
at hiuksetja siniset silmät. Ruumiin
rakenteeltaan hän on 172 cm pitkä
ja hoikka. Hoikkuuden salaisuus lie
nee Annen jumppaharrastus 2-3
kertaa viikossa. Kuva: Kalle Kiviniemi
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Elvi Turunen ja Leena Rossinen

Joensuun kerhon pitkäaikainen ve
täjä Martta Kovero nukkui ajasta iäi
syyteen 23.2. Kiteellä ehdittyään juuri
täyttää 70 vuotta. Hän oli pitkän lin
jan jäsen Suomen Kuurosokeat
ry:ssä ja mukana Joensuun kerhon
toiminnassa sen perustamisesta läh
tien. Kerhon vetäjänä Martta ehti toi
mia useiden vuosien ajan. Tästä
työstä hän jättäytyi pois vaikean sai
rauden ilmettyä.

Luonteeltaan Martta oli vaatimaton
ja lämminhenkinen. Hänelle rakkaim

pia harrastuksia oli käsityöt ja var
sinkin kutominen sekä amppeleiden ~

valmistaminen. Hän oli hyvin perhe-
keskeinen ja lapset ja lapsenlapset oli
vat tärkeällä s~jalla hänen elämässään.

Omaisten lisäksi Marttaa jäivät kai
paamaan Joensuun kuurosokeiden
kerhon jäsenet, joista useista oli tul
lut hänelle hyvin läheisiä ystäviä.

Kunnioitamme Martta Koveron
muistoa. ~

Asiamiehen paista:

Perintö
Riina Paasikoski

Lakimääräinen perintöoikeus sään
telee kuoleman johdosta tapahtuvaa
omistajanvaihdosta. Perittävän omai
suudesta tulee perillisten omaisuut
ta. Yksityinen omistusoikeus siirtyy
perittävältä puolisolle tai seuraaval
le sukupolvelle. Keskeisimmät sään
nökset on koottu Perintökaari —nimi
seen lakiin.

Perinnön voi saada ainoastaan se,
joka on elossa perittävän kuolinhetkel
lä. Syntymätön, mutta ennen kuolinhet
keä siitetty lapsi saa perillisen aseman,
mikäli hän sittemmin syntyy elävänä.
Myös ulkomaalaisella on oikeus perin
töön, sillä perimysoikeus ei riipu kan
salaisuudesta.

Henkilö on perillisen asemassa, mikäli
hänen ja perittävän välillä vallitsee lais
sa edellytetty sukulaisuussuhde, avio
liitto, rekisteröity parisuhde tai ottolap
sisuhde. Lakimääräinen perimysjärjes
tys määrää, kenelle omaisuus tulee,
jos perittävä ei ole tehnyt omaisuudes
taan testamenttia.

Perimysjärjestys on jaettu kolmeen
ryhmään, parenteeliin. Ensimmäiseen

parenteel iin kuuluvat rintaperill iset, joita
ovat aviolapset, tunnustetut lapset, lap
set, joiden osalta tuomioistuin on vah
vistanut isyyden, kihlalapset eräin edel
lytyksin, väkisinmaaten siitetyt lapset
ja ns. vahvan adoption ottolapset. Jos
lapsi on kuollut, hänen sijaansa tulevat
hänen jälkeläisensä. Jos perittävältä
ei jää rintaperillistä, eloonjäänyt avio
puoliso perii ensiksi kuolleen puolison.

Toiseen parenteeliin kuuluvat vanhem
mat ja sisarukset sekä sisar- ja veli
puolet. Ensisijaisia perijöitä ovat van
hemmat. Sisarukset tai heidän lapsen
sa ovat seuraavana. Täyssisarusten
puuttuessa perijöitä ovat sisar-ja veli-
puolet tai heidän lapsensa.

Kolmanteen parenteeliin kuuluvat iso-
vanhemmat. J05 nämä eivät ole elos
sa, sijaan tulevat heidän lapsensa eli
perittävän isän ja äidin veljet ja sisa
ret, toisin sanoen tädit, sedätja enot.
Sijaantulo-oikeus on tässä parentee
lissa rajoitettu, eli serkut eivät peri.

Jos perittävällä ei ole aviopuolisoa tai
mihinkään parenteeliin kuuluvaa suku
laista, menee perintö valtiolle. Tästä
käytetään nimitystä kruununperintö.
Kirjallisesta hakemuksesta valtiokont
tori voi luovuttaa perinnön perittävän
kotikunnalle tai läheiselle, jos tällaista
luovutusta voidaan pitää olosuhteisiin
nähden kohtuullisena. Läheinen voi olla
esimerkiksi avopuoliso, mutta myös ci
keushenkilö, kuten järjestö tai yritys. 1

Yksi on joukosta poissa

Martta Kovero Martta Kovero (kesk.) osallistui ahkerasti
erilaisiin yhdistyksen tapahtumiin, tässä
hän on kuurosokeiden ongintakilpailuis
sa Rääkkylässä vuonna 1992.
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Nimimerkki Ojoisten torppari

Kevät on auringon ja valon aikaa,
linnut visertävät kauniisti puissa. Itse
en surukseni linnun laulua kuule. Pel
tohiiret juoksentelevat lumen alla
omissa poluissa nuuskien kevätha
jua, myyrät kulkevat mullan alla, har
maaturkkiset oravat hyppelevät et
sien ravintoa. Kevään myötä oravien
turkki muuttuu ruskeaksi. Kevään au
ringossa luonto herää eloon ja pellot,
kasvinmaat sekä nurmikot saavat voi
mia kasvaa. Kevätluonto on ihmeellinen!

Tulimme kevätsäästä sisään Sampo
lan päivätoimintasaliin. Pian levisi

pullan tuoksu käytävään saakka.
Meitä iloisia kerholaisia tulkkeineen
oli saapunut Sampolaan leipomaan.
Tervehdimme toisiamme iloisesti hy
myillen ja viittoen ja Ritvan kanssa
kuulumisia vaihtaen.

Eila-emäntä ohjasi meitä leipojia
avustaja-Hellen kanssa. Heillä oli
valmiiksi tehty pullataikina kulhossa
meitä odottamassa. Odotimme pul
lataikinan kohoamista. Voimakas
kardemumman tuoksu levisi koko
saliin. Hilja, kerhon vetäjä toivotti
meidät tervetulleiksi pullien leipomi

Ari pyöritteli mestarillisen kauniisti
pullaa. Riitta-Liisalla oli avustaja apu
naan, Riitta-Liisa totesi kauniisti hy
myillen, kuinka mukavalta hänestä
tuntuu leipoa. Samuli on kokenut lei
poja ja tykkää leipomisesta kovasti.
Hän pyöritti ison pullan itselle. Hilja
nautti leipomisesta ja kertoi, että on
leiponut usean kerran kotona. Kari
istui pyörätuolissaja avustajan avul
la pyöriifeli pullan laulaen omaa värs
syä jostain laulusta. Karin äiti Elsa
taiteili taitavasti upean pullan.

Kolme pellillistä erilaisia pullia tuli täy
teen. Annoimme pullien kohota, jokai
nen voiteli omansa ja sirotteli pullan

keskelle raesokeria. Sitten Helle laittoi
pullat uuniin paistumaan. Pian ihana
pullan tuoksu levisi koko saliin. Tuoksu
teki meidät nälkäiseksi. Vesi kielellä
vartosimme, että pullatjäähtyisivät.

Helle vispasi kermaa vaahdoksi. Hän
halkaisi pullat, jokainen laittoi pullan
sa väliin vadelmahilloa ja kerman
vaahtoa. Pullatiaitettiin vatiin. Lopuk
si joimme kahvia oman leivotun las
kiaispullan kera. Nam, nam, nam, oli
pa mahtava makuelämys!

Viitottiin laulaen emäntä Eilalle ja
Hellelle kiitosvärssy: paljon kiitoksia,
paljon kiitoksia, paljon kiitoksia mauk
kaasta pullastaja leipomisen opetuk
sesta! Taputimme railakkaasti käsiä.
Hilja kiitti Eilaaja Helleä sekä meikä
läisiä onnistuneesta pullanleipomisil
lasta. Pullantuoksuinen ilta teki terää
meikäläisten mielelle.
Meikäläisten puolesta kiittäen
Ojoisten torppari ~

Sampolan kerhon puNantuoksuinen ilta

Iloisia leipojia

siltaan. Hilja ja Eila antoivat ohjeita:
pesimme hyvin kätemme, pää peitet
tim paperimyssyillä, hihat vedettiin
ylös. Eila neuvoi, miten leivotaan. Hän
pyysi meikäläiset pöydän ääreen, ja
koi pullataikinasta osan jokaiselle lei
pojalle ja levitti jauhoja leivin pöydälle.
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