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Etiopian kuurosokeiden yhdistyksen hallituksen jäseniä, ylemmässä
kuvassa on noin puolet hallituksesta. Molemmissa kuvissa keskellä
oleva valkopaitainen, aurinkolasipäinen mies on Ato Alemayahu, kuu
routunut sokea sota veteraani. Kuvat: Charlotta Boucht. 4
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K

uspalvelu
on keskeinen
uurosokeille
henkilöille palvelutulkka
muoto. Sen osoittavat Kelan tilastot
vuoden 2012 tulkkipalvelun käytös
tä. Tulkkauspalvelu päätös on 308
O kuulonäkövammaisella. Tämä on
6 prosenttia kaikista asiakkaista.
Kuulonäkövammaisista palvelua
käytti 81 prosenttia. Tämä on huo
mattavasti enemmän kuin yleinen
tulkkauspalvelun käyttöprosentti,
joka on 65. Vastaavasti kuulonä
kövammaiset tekivät 18 prosenttia
tilauksista ja käyttivät 27 prosenttia
tulkkauspalvelutunneista. Kuulonä
kövammainen käytti keskimäärin
~-~243 tuntia tulkkauspalvelua vuo
‘~ dessa. Tulkkauspalvelun tärkeyden
takia Suomen Kuurosokeat ry seu
raa tarkasti tulkkauspalvelun kehi
tystä ja toteutusta.
Tänä vuonna Kela kilpailuttaa tulk
kauspalvelun vuosille 2014-2015.
Halutessaan Kela jatkaa kilpailu
tuskautta vuosille 2016 ja 2017.
Kilpailutusasiakirjoista käy ilmi,
että tulkkauspalvelut kilpailutetaan
ja välitetään aiemman 5 alueen si
jasta 2 alueella. Lisäksi kuulonä

kövammaisten tulkeilla tulee olla
kuulonäkövammaisille tulkkauksen
erikoistumisopinnot suoritettuna
vuoden 2015 lopussa. Tämän jäl
keen kuulonäkövammaisen tulkilla
tulee olla erikoistumisopinnot suo
ritettu. Myös tulkkirekisterikokeen
suorittamista suositellaan.
Suuri muutos tulee olemaan tulkkien
välityksen ottaminen Kelan itsensä
hoidettavaksi Turkuun. Tämän ta
kia 1.1.2014 välityskeskuksen yh
teystiedot tulevat muuttumaan. Kil
pailutuksen yhteydessä tulee myös
muita muutoksia, joilla voi olla vai
kutusta tulkkauspalvelun käytän
töihin. Kela on luvannut tiedottaa
tulevista muutoksista syksyn 2013
aikana järjestöjen lehtien kautta. Li
säksi Kela tulee järjestämään alu
eellisia tiedotustilaisuuksia syksyn
aikana. Suomen Kuurosokeat ry:n
oikeuksienvalvonta seuraa aktiivi
sesti kilpailutuksen toteutusta.
Mukavaa keväänjatkoa!
Heikki Majava
järjestöpäällikkö O
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Viereisen sivun kuvista vasemmalla Yhdysvaltain keskuslähetyksen
edustaja vierailee kuurosokeiden keskuksessa (sama teksti on kuvan alla
englanniksi). Etiopian kuurosokeiden yhdistyksen puheenjohtaja Roman
Mesfin on pienikokoinen, aurinkolasipäinen nainen edessä keskellä. Oi
kealla opetusta kuurosokeiden pienten lasten keskuksessa, pikku-Yese
rash reagoi hyvin opettajan antamaan tehtävään.
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hankkeeseen tänä vuonna noin 44
000 euroa. Suomen Kuurosokeat ry:n
1 panos on 3 000 euroa vuodessa.
Mitä Etiopiassa tapahtuu?

Kuurosokeustyötä Etiopiassa
Teksti: Ari Suutarla
Kuvat: Charlotta Boucht

K

olme
Kuurosokeille
vuotta tuli
sitten
pyyntö
Suomen
auttaa
Etiopian kuurosokeita. On hyvä
keskittyä johonkin. Koko maailmaa
ei Suomi voi auttaa.
Miksi Etiopia

Kynnys ry. on vammaisten kan
salaisten ihmisoikeusjärjestö. Se
tekee ulkoministeriön rahalla ke
hitysyhteistyötä. Rahat ovat suo
malaisten veroeuroja. Kynnyksen
4

johtama hanke tukee useita Etio
pian vammaisjärjestöjä. Yksi tuen
saajista on Etiopian kuurosokeiden
yhdistys. Sen auttaminen on osa
isoa kokonaisuutta.
Kuurosokeiden yhdistyksen pu
heenjohtaja on Roman Mesfin, tar
mokas kuurosokea nainen. Roman
nähtiin Tampereella Helen Keller
-konferenssissa vuonna 2005.
Kynnys ohjaa rahaa kuurosokeiden
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Etiopian pääkaupunki on Addis
Abeba. Siellä toimii kuurosokei
den pienten lasten keskus. Lapsia
on nyt seitsemän. Viittomakielen
opettaja tekee opetustyötä. Yhdis
tyksen väki on saanut koulutusta,
miten järjestöä voi käyttää yhteis
kunnallisen vaikuttamisen välinee
0nä. Kuurosokeiden vertaisryhmiä
on kolme. Yhdistyksen auto kuljet
taa ihmisiä. Auto on hankittu osin
suomalaisella, osin hollantilaisella
rahalla. Työ tavoittaa nyt noin 300
kuulonäkövammaista henkilöä.
Suomalainen vertaisryhmä
Suomen Kuurosokeiden hallitus on
asettanut vertaisryhmän seuraa
maan Etiopian hanketta. Ryhmässä
on nuoren polven väkeä. Mukana

ovat Marianne Mielityinen, Sanna
Paasonen ja Aarne Pirkola. Han
ketta ohjaa kansainvälisten asioi
den koordinaattori Tuomas Tuure
Kynnyksestä. Ryhmässä on vielä
Riku Virtanen, joka kartoitti tilan
netta Etiopiassa pari vuotta sitten.
Suunnitelmat tarkentuivat Ari Suu
tarlan käydessä Addis Abebassa.
Hanke päättyy vuoden 2013 lo
pussa. Sanna Paasonen on vielä
tarkoitus lähettää töihin Etiopiaan
joksikin aikaa ensi vuonna.
Mikä maa on Etiopia
Etiopia on vanha itäisen Keski-Af
rikan maa lähellä päiväntasaajaa.
Pääkaupunki on viileidem vuorten
kainalossa 2300 metriä merenpin
nasta. Asukkaita on 85 miljoonaa,
kaksi kolmannesta heistä kristitty
jä. Pinta-ala on yli kolme kertaa niin
suuri kuin Suomi. Väki on köyhää,
kansantulo vain 800 euroa vuodes
sa.
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Tulkkien koulutusta Buigariassa

Kommunikaatiotaitojen harjoittelua.

u.

Opiskelijat harjoittelevat “Tactile Braillea”ja viikon kouluttaja seuraa (oik.)
Opiskelqat ovat Bulgarian Kuurojen Liiton sihteerija hänen oopperalaula
jatyttärensä, jotka toimivat myös tulkkeina. Molemmilla on laaja kuurojen
sukuhaara eli he ovat myös äidinkieleltään viittomakielisiä.

Tekstija kuvat: Sanna Paasonen

S

kolahtaaaikaan
postiluukustasi,
jär
amaan
kun tämä lehti
jestetään Bulgarian toiseksi suu
rimmassa kaupungissa Plovdivissa
Euroopan kuurosokeiden liiton eli
EDBU:n yleiskokous ja konferens
si. Aiemmista EDBU:n kokouksista
oiketen tätä on odotettu monessa
6
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Euroopan maassa suurella jänni
tyksellä, sillä alun perin tapahtuma
piti järjestää jo viime lokakuussa.
Tätä kirjoittaessani tapahtumaan
on enää pari viikkoa ja tiedossani
on ainoastaan Euroopan kuuro
sokeiden naisten foorumin päiväohjelma. Samassa yhteydessä
perustetaan siis EBU:n kuurosokei
den naisten foorumi ja paikalle on
5/2013

kutsuttu naispuolisia luennoitsijoita
sekä työpajojen pitäjiä eri puolta
Eurooppaa. Olen lähdössä Plovdi
viin, koska toimin yhden työpajan
vetäjänä. Mukaan lähtevät myös
yhdistyksemme
puheenjohtaja
Seppo Jurvanen ja EDBU:n tilin
tarkastaja Ari Suutarla.

laisille suomalaiseksi kouluttaja
asiantuntijaksi, ja hänelle kuuluu
kiitos tuosta ainutlaatuisesta ko
kemuksesta. Oli todella mielen
kiintoista nähdä ja kokea millaista
on tulkkien koulutus aivan alkutai
paleella. Suomessa ensimmäiset
kuurosokeiden
vapaa-ajantulkit
koulutettiin jo kymmeniä vuosia sit
ten ja eräät suomalaiset tulkit ovat
suorittaneet jopa yliopistotasoisen
tutkinnon. Koulutus oli todella mer
kittävä askel bulgarialaisten kuuro
sokeiden itsenäiseen elämään, sillä
onhan tulkki kuurosokealle tärkeä
linkki yhteiskuntaan.
Koulutuksen kulku

Pilottikoulutuksen aikana bulgaria
lainen kouluttaja kävi seitsemän
viittomakielen tulkin kanssa käy
tännönläheisesti läpi perustiedot
kuurosokeiden ryhmästä, kommu
nikaatiotavoista ja opastuksesta.
Kouluttajana oli Bulgarian kuuro
°Pilottikurssilla mukana
sokeiden liiton työntekijä. Hän työs
kentelee kuurosokeiden aikuisten
Seitsemän kukkulan kaupunki kuntoutuksen puolella, ja on pe
Plovdiv ei ole minulle tuntematon, rehtynyt opinnoissaan puheterapi
sillä tein ensimmäisen matkani Bul aan, erityispedagogiikkaan ja psy
garian kansallisen kuurosokeiden kologiaan. Kolmen päivän aikana
liiton päämajaan viime helmikuun koin sen, että hän oli väärä henkilö
lopussa. Silloin siellä järjestettiin kouluttamaan. Huolimatta nuoresta
ensimmäinen kuurosokeiden tulk iästään ja vuosien työkokemukses
kien pilottikoulutus. Kolmen päivän ta kuurosokeiden parissa hän koh
mittainen intensiivikurssi toteutet teli kuurosokeita objekteina ilman
tiin EU:n rahoituksella. Rovasti Ari sananvaltaa. Esimerkkinä mainitta
Suutarla suositteli minua bulgaria koon uusien kommunikaatiomene
Tuntosarvi 5/2013
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telmien soveltaminen buigarialais
ten kuurosokeiden käyttöön. Niitä
ei oltu testattu kuurosokeilla ennen
ei-kuurosokeiden koulutusta. Myös
opastusta harjoiteltaessa on sattu
nut Läheltä piti -tilanteita, silti kou
luttajan mielestä eräät opastusmer
kit eivät ole välttämättömiä. Minun
täytyi kuitenkin muistuttaa itselleni,
että Bulgaria on vasta irtautunut
kommunistisesta aikakaudesta ja
vanha ajattelutapa näkyy edelleen
joissakin asiayhteyksissä. Historial
liset seikat auttavat ymmärtämään
miksi ihmiset käyttäytyvät ja ajatte
levat tietyllä tavalla.

Kulttuurikokemuksia keväisessä
Unkarissa
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Plovdivissa on asukkaita lähes 340
000. Se on historiallisesti merkittävä
kaupunki. Uskomatonta, että Plov
div on jopa Roomaa vanhempi ja
sen historia juontuu jopa 6000 vuo
den taakse. Se on yksi maailman
vanhimpia kaupunkeja. Kaupun
gissa on paljon roomalaisaikaisten
rakennusten jääneitä, kuten hyvin
säilynyt amfiteatteri. Turkkilaiset
valloittivat Plovdivin 1300-luvun lo
pulla ja se liitettiin osaksi ottomaa
nien valtakuntaa lähes 500 vuoden
ajaksi. Kaupungin halki kulkevan
Maritsa-joen varrella voi seurata
upeaa auringonlaskua tai kiivetä
vanhankaupungin kukkulan päälle
ulkoilmakahvilaan nautiskelemaan
ylväästä kaupunkimaisemasta.
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Kevät oli pitkällä Nagymaroksessa. Taustalla näkyy vanha linna.

Ylempi kuva: Kirjoittaja ulkoilma
kahvilassa Plovdivin vanhankau
pungin kukkulan päällä nauttimas
sa uusien bulgarialaisten ystävien
ostamasta cappucinosta. Alempi
kuva: Kaupunkimaisemaa kukku
laIta katsottuna.
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Tekstija kuvat:Jaakko Evonen

U

tuttu
maa. Siitä
nkari eurooppalainen
on monelle suomalaiselle
on kirjoitettu paljon tarinoita histo
rian saatossa, esimerkkeinä mai
nittakoon historialliset linnoitukset
ja rikas viinikulttuuri. Maassa jär
jestetään vuosittain myös FI-kisat,

joissa suomalaiskuljettajat ovat ot
taneet vuosien varrella voittoja. Kä
vin vierailulla Unkarissa suomalai
sen kuurosokeiden porukan kanssa
huhtikuussa. Ohjelmassa oli tutus
tumista Budapestiin, vierailu Unka
rin kuurosokeiden yhdistyksen kes
kustoimistolla sekä retket Egeriin ja
Nagymarokseen.
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60. Yhdistyksellä on kuntoutustoi
mintaa, johon kuuluu esimerkiksi
pistekirjoituksen ja erityiskommu
nikaatiotaitojen opiskelua sekä tu
tustumista valkoiseen keppiin ja
tietokoneen erityisapuohjelmiin.

4~.
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Ganglin mukaan kuurosokeilla on
Budapestissa sijaitsevassa sokeain
koulussa oma yksikkönsä. Unkaris
sa on myös joitakin kouluja näkö-ja
kuulovammaisille lapsille.

MfJ

/
Werailulla Unkarin kuurosokeiden yhdistyksen toimistolla. Suomen Kuu
rosokeat ry:n puheenjohtaja Seppo Juivanen (oik.) kertoo teiveisiä Suo
mesta. Kuvassa vasemmalla puheenjohtaja Tamås Gangl.

Lento Unkariin saapui ajallaan.
Suomen ja Unkarin välisen ilmas
ton eron huomasi heti lentokentällä,
sillä nahkatakki piti vaihtaa nope
asti t-paitaan. Eikä “kulttuurishokki”
päättynyt tähän. Budapestiläinen
elämäntapa tuntui rennolta ja lep
poisalta, mutta meno liikenteessä
oli välillä villiä ja adrenaliini tuntui
virtaavan kuljettajien verissä vilk
kaasti. Oli siis pidettävä “hatusta”
kiinni, annettava mennä ja toivot
tava parasta. Mukavaa oli se, että
eräs taksikuski puhui hieman suo
mea ja hän kertoi joulupukista ja
Kimi Räikkösestä. Myös ihmisvili
nä kaduilla oli suurta, joten oli hyvä,
10

että matkassani oli kaksi tulkkia.
Muuten moni kohde, kuten Burger
King ja lukuisat pikkumyymälät olisi
varmaankin jäänyt huomaamatta.
Vastaanotto Unkarin kuurosokei
den yhdistyksen toimistolla Buda
pestissä oli lämmin. Paikalla oli yli
10 kuurosokeaa, työntekijöitä sekä
tulkkeja. Toimistolla meille kerrottiin
yhdistyksestä ja kuurosokeiden ti
lanteesta Unkarissa. Yhdistyksen
puheenjohtaja Tamäs Gangiin
mukaan Unkarissa asuu arviolta
5000—6000 kuurosokeaa, mahdol
lisesti enemmänkin. Kuurosokei
ta jäseniä yhdistyksessä on noin
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O Kysyin Ganglilta kuurosokeiden
kohtaamista haasteista Unkaris
sa. Hän mainitsi, että työnhaku on
maassa vaikeaa. Useimpien kuu
rosokeiden saama, vammaisille
suunnattu tuki on suuruudeltaan
pieni. Lisäksi kaikilla ei ole mahdol
lisuutta hankkia erityisapuvälineitä
itsenäisesti.

o

Esitelmän jälkeen oli aika ojentaa
tuliaiset isännille. He saivat lahjak
si kaksi kuurosokean taiteilija Rauli
Jalon tekemää työtä (linopainotyö
seepra-taulu ja rautalangoista pu
nottu lintuhäkki). Tämän jälkeen
ryhmässä oli mahdollisuus esittää
kysymyksiä puolin ja toisin. Unka
rilaiset olivat kiinnostuneita etenkin
kuurosokeiden tilanteesta Suomes
sa ja erilaisista kuntoutumismah
dollisuuksista. Keskustelu oli vil
kasta ja se olisi varmasti jatkunut
pidempäänkin, mutta aika loppui
kesken.

Egerissä tutustuimme itse kaupun
kiin sekä kävimme linnanraunioil
la ja viinialueella. Päällimmäisenä
mieleeni jäivät lukuisat viinikellarit,
joita oli yli 40 aivan vieri vierekkäin.
Näytillä oli lukuisia paikallisia eri
koisviinejä. Myyjät olivat ystävälli
siä ja avoimia.
Lämpötila oli edellispäivien tapaan
miellyttävä, kun lähdimme kohti Na
gymarosia junalla. Tarkoituksena
oli tutustua alueeseen ja Tonavaan.
Kävimme vastarannalla lautalla,
joka liikkui noin kerran tunnissa To
navan halki. Lautta oli molempiin
suuntiin mennessä aivan täynnä.
Alueen historiallisuudesta antoi
merkkinsä vanha linna, joka näkyi
uljaana korkean kukkulan huipulla.
Päällimmäiset muistot Unkarista
olivat mukavia. Paikallisiin kuuro
sokeisiin oli kiva tutustua ja heidän
elämästään oppi reissun aikana
paljon uutta. Unkarilaiset olivat ylei
sesti ottaen ystävällisiä. En koke
nut oloani turvattomaksi myöskään
öisin, sillä meno kaduilla oli sangen
rauhallista. Tosin porukassa liikku
minen kannattaa. Taksien osalta ti
lanne oli välillä ongelmallinen, sillä
osa takseista veloitti enemmän kuin
toiset. Siksi taksien tilaamisessa
piti olla tarkkana. Tosin yllättävät ti
lanteetja käänteet ovat uusiin kult
tuureihin tutustuessa pikemminkin
sääntö kuin poikkeus. O
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tös ja tilintarkastajien lausunto. Ke
vätkokous myönsi tili- ja vastuuva
pauden asianomaisille.
Kevätkokous äänesti uuden jäse
nen hallitukseen loppuvuodeksi
yhdistyksen työntekijäksi siirtyneen
Milla Päiväniemen tilalle. Uudeksi
jäseneksi valittiin Pekka Juusola.

Kuulumisia kevätkokouksesta

us”. Tätä harkittiin RAY:ssä pitkään,
mutta lopulta syntyi päätös lähteä
mukaan nettipeleihin.

Teksti: Jaakko Evonen

S

tömääräinen
kevätkokous
pi
uomen Kuurosokeat
ry:n sään
dettiin 27.—28.4.2013. Paikkana oli
Majatalo Onnela Tuusulassa.
Kokouksen avasi puheenjohtaja
Seppo Jurvanen. Tervehdyssanat
kokoukseen toi RAY:n avustustoi
minnan valmistelupäällikkö Hiippa
Tervonen.

Tervosen mukaan on tärkeätä, että
RAY:n jakamien avustusten tar
peellisuus voidaan osoittaa. Siksi
RAY on käynnistänyt seurannan,
jossa seurataan mitä myönnetyil
lä avustuksilla saadaan aikaan
eri järjestöissä. Uutta on tunnus
tuspalkinto, jonka RAY jakoi tänä
vuonna ensimmäistä kertaa viime
huhtikuussa. Tunnustuksen saivat
Kehitysvammaliitto, Pesäpuu ry ja
Exit pois prostituutiosta ry.

Tuija Mustonen kertoi Nepalin kuu
rosokeiden apuvälinekeräyksestä.
Nepalissa on koulutuskurssikes
kus, jossa paikallisia kuurosokeita
opetetaan käyttämään valkoista
keppiä ja kerrotaan erilaisista kom
munikaatiotavoista.
Tämän jälkeen itse kokous pääsi
alkamaan. Paikalla oli 46 äänioi
keutettua jäsentä, seitsemän yh
distyksen työntekijää, seitsemän
tulkkiopiskelijaa ja kolme Evantian
työntekijää.
Kokouksen puheenjohtajaksi valit
tiin Esko Jäntti (poikkeuksena ti
linpäätöstä koskeva pykälä, jonka
veti Martti Avila). Sihteeriksi valit
tiin Heikki Majava.

—

Tervonen mainitsi myös nettipelit,
jotka ovat RAY:n uusi “aluevalta
12

Vuoden 2012 toimintakertomus
käytiin läpi ja se hyväksyttiin pienin
muutoksin. Sitten esiteltiin tilinpää
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Kokous saatiin päätökseen lau
antai-iltana ja ohjelma jatkui sun
nuntai-aamuna muilla asioilla. Hal
lintosihteeri Ritva Laitinen kävi

esittäytymässä ja kertoi itsestään
sekä työstään. Lopuksi vuoros
sa oli keskustelua vuoden 2014
kurssi- ja leiritoiveista (vetäjänä
hallituksen jäsen Paula Valminen)
sekä tulevasta tavoiteohjelmasta
vuosille 2015—2024 (vetäjänä vara
puheenjohtaja Tuula Hartikainen).
Keskustelu molemmissa osioissa
oli vilkasta.
Kokousviikonlopun aikana järjes
tettiin myös arpajaiset Helsingin
kuurosokeiden kerhon hyväksi. O

Kansanedustaja Kainuun kuurojen
vieraana
0 Teksti: Eeva Nurmi,

Kainuun Kuurot ry:n

puheenjohtaja

K

ainuun
kutsua vieraakseen
kuurojen kerho
kainuulai
päätti
sen kansanedustajan Raimo Pii
raisen (SDP). Haluamme vaikuttaa
päättäjiin, jotta meidän tavoitteem
me saada palveluja omalla äidin
kielellämme toteutuisi. Olemme
aikaisemminkin kutsuneet kerhoon
vieraiksi kainuulaisia yhteiskunnal
lisia vaikuttajia.

Halusimme järjestää tilaisuuden
sen vuoksi, että jossain valmiste
luvaiheessa lienee lakiesitys viitto
makielilain tarpeesta. Tämän vuok
si meistä on ensiarvoisen tärkeä
antaa suoraan oikeaa, asiakasläh
töistä tietoa niille päättäjille, tässä
tapauksessa kansanedustajalle,
jotka aikanaan päättävät asiasta.
Tavoitteemme oli nimenomaan ha
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Viittomakielen ohjaajien opinnäyteto
rilla oli valmiuksia moneen lähtöön
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Mukana Rossossa olivat myös kuvan ottanut Oulun aluesihteeri Hilkka
Kälkäinen sekä kaksi kuurosokeaa tulkkeineen ja heidän omaisensa.
Kansanedustaja Raimo Piirainen istumassa kuvassa keskellä.

vainnollistaa se, että viittomakieli on
yksi Suomessa käytettävissä äidin
kielistämmeja palvelujen saatavuus
viittomakielellä tulee järjestää.
Tilaisuuden paikaksi valittiin ravin
tola Rosso. Halusimme olla “ih
misten ilmoilla”, emme vain keske
nämme yhdistyksen tilassa. Meitä
oli paikalla noin 20 henkilöä. Oli
mukava huomata, että muut ravin
tolassa olevat asiakkaat seurasivat
tilaisuuttamme mielenkiinnolla.
Alussa varapuheenjohtaja, esa
Nurmi keskusteli kansanedusta
ja Raimo Piiraisen kanssa ilman
tulkkia. Tämä tehtiin tarkoituksella,
koska haluttiin näyttää, kuinka vai
keaa kommunikaatio voi olla sekä
kuurolle että kuulevalle, jos yhteis
tä kieltä ei ole. Arvata saattaa, että
kommunikaatiossa oli suuria vaike
14

uksia. Kansanedusta Piirainen sai
varmasti käsityksen siitä kuinka
vaikea kuurolle on hoitaa tärkeitä
asioita tai esimerkiksi saada hoitoa
ja huolenpitoa, jos yhteinen kieli
puuttuu.
Annoimme Piiraiselle Oikeusminis
teriön julkaisun “Arviomuistio viitto
makielilain tarpeesta”. Jos ja kun
viittomakielilakialoite joskus tulee
eduskunnan käsiteltäväksi, hänellä
on valmiiksi tietoa asiasta.
Tilaisuudet, joihin kutsutaan sekä
paikallisen että valtakunnantason
päättäjiä ja viranhaltijoita, ovat tär
keitä vaikuttamisen keinoja. Me
halusimme omalta osaltamme vai
kuttaa siihen, että tarvitsemamme
palvelut tullaan aikanaan turvaa
maan viittomakielilain avulla. O
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Opinnäytetorin yksi töistä oli “Liikuntapäivä kuurosokeille” —kirjanen, jota
tekyät Laura Turunen ja Salla Sirkka tässä esittelevät.

Tekstija kuvat: Seija Troyano

p

ohjois-Savon
kielen
ohjaajaopiskelijoiden
opiston viittoma
perinteinen “opinnäytetori” esitteli
jälleen kerran monta kuurosokeus
ystävällistä työtä. Opinnäytetöissä

nousi eri muodoissa esille tunnus
teltavuus, selkeä hahmottaminen
ja toiminnan suunnittelun tärkeys.
Töissä toteutettiin myös tärkeää ja
ajankohtaista kestävän kehityksen
ideaa hyödyntämällä mahdollisuuk
sien mukaan kierrätysmateriaalia.
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Opinnäytetorin yksi työ oli “Liikun
tapäivä kuurosokeille” —kirjanen,
jonka tekijät Laura Turunen ja Sai
la Sirkka kertovat työstään seuraa
vasti:
Opinnäytettä tehdessämme opim
me ymmärtämään suunnittelun ja
asiakkaan asemaan asettumisen
merkityksen. Suunnittelussa ei rii
tä pelkästään se, että miettii mitä
tulee tekemään. Ohjauksen onnis
tumisen kannalta on tärkeä miettiä
myös kohderyhmä ja ottaa ajoissa
selvää asiakasprofiileista. On myös
ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja
mahdolliset rajoitteet. Siten ohjaa
jina pystyy toimimaan asiakkaan
eduksi.
-

Salla ja Laura toteavat myös, että
viittomakielen ohjaajiksi opiskelun
aikana on painotettu, kuinka tärke
ää on tehdä hyvä ohjaussuunnitel
ma ennakkoon, koska sen pohjalta
on helppo toimia joustavasti. Opin
näytettä tehdessä sen tärkeys vain
korostui.

lemista ja vetämistä kerhopäivistä
opastuksineen kaikkineen.
Osa kerhon kuurosokeista on sel
keästi tulkkipalvelua tarvitsevia,
osalle riittää hyvin ohjaajaopiske
lijoiden tarjoama apu, opastus ja
kuvailu. Kerhotilanteissa onkin sel
keimmin voinut havaita miten asi
akkaat käyttävät palvelua yksilölli
sen tarpeen mukaan.
Opinnäytetorilta löytyi myös erilai
sia tunnusteltavia pelejä. Uudet ide
at piristävät aina ja tarjoavat vaih
telua pelihetkiin. Tarjolla oli myös
luovuutta kehittäviä kortteja jotka
antavat tilaa omalle sanan käytölle.
Helposti muuntuvaja selkeä päivyri
jonka voi rakentaa päivän ja ohjel
man mukaan vastuuhenkilön kuvi
neen on varmasti näppärä infotaulu
monessa paikassa.
Poimintoja opiskelijoiden omalta työl- Q
iistymistoivomusiistaita:
Työ näkövammaisten tai kuuro
sokeiden parissa.
Työ kuurojen ja kuurosokeiden ai
kuisten parissa.
Etsin töitä Kuopion alueella, ensi
sijaisesti viittomakielisten kuurojen
parissa (joko lapset tai aikuiset),
haluaisin työskennellä myös kuuro
sokeiden ja sokeiden asiakkaiden
kanssa.
-

Kuopion kuurosokeiden kerholla on
ollut sijaintinsa puolesta mahdolli
suus hyödyntää jo tokaluokkalais
ten ohjaajaopiskelijoiden perehty
misaikaa kuurosokeusopinnoissa.
Molemminpuolinen hyöty on syn
tynyt siitä, että opiskelijat ovat
kerhopäivinä saaneet käytännön
kokemusta ja kuurosokeat ovat
hyötyneet opiskelijoiden suunnitte
16
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OpiskeI~oiden opinnäytetorilta löytyi töitä moneen lähtöön.

Haluaisin töihin Kuopion alueelle,
lähinnä kouluihin. Haluaisin käyt
tää eri kommunikointimenetelmiä;
myös aikuisten parissa työskentely
kiinnostaa
Haluaisin työllistyä päiväkotiin tai
alle kouluikäisten pariin. Toive olisi,
että saisin työssäni käyttää viitto
mia tai viittomakieltä.
Minulle sopii kaiken ikäiset asiak
kaat. Eniten kiinnostaa kuitenkin
0päiväkotimaailma. Olisi hienoa, jos
voisin työssäni käyttää eri kommu
nikaatiotapoja.
Haluaisin kehitysvammaisten tai
kuurosokeiden pariin.
Haluaisin työskennellä liikunnan
parissa, ikähaitari voi olla mikä vain
kunhan työ on erityisliikuntaa eri
tyisryhmille.
-

-

-

-

-

Se, että viittomakielen ohjaajat
työllistyisivät kuurosokeiden käy
tettäväksi, on käytännössä vielä
edelleen monen mutkan takana. II-

man palvelua emme toki jää, kiitos
tulkkipalvelun, mutta asiakkaana
itse toivoisin yksilöllisen valinnan
mahdollisuutta. Monessa tilantees
sa vk-ohjaaja vastaisi tarpeisiini
paremmin kuin tulkki.
Lopuksi
Liikuntapäivä kuurosokeille -opin
näytetyön tekijät Laura Turunen ja
Saha Sirkka nostavat esille asian,
jonka tiedostaminen valtaväestön
keskuudessa on vielä hyvin hata
raha pohjalla. “Opinnäytteemme
kautta olemme pyrkineet tietyn
laisten ennakkokäsitysten rikkomi
seen, esimerkiksi sillä, että otim
me mukaan hiikuntamuotoja, jotka
stereotyyppisesti mielletään vain
kuulevihle ja näkeville sopiviksi. Mie
lestämme mikään vamma ei estä ih
mistä toimimasta, siihen on vain löy
dettävä vaihtoehtoinen keino.” O
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ValmisPaula

ValmisPaula tarinoi kuu rosokean
elämästä

T

arkkaavainen
mannut, että lukija
kahdessa
on jo edel
huo
lisessä Tuntosarvessa on lehden
loppupuolella ollut Paula Valmisen
kirjoittamana lyhyt ja napakka ko
lumni. Tästä lehdestä alkaen Pau
lan kirjoittama kolumni on nimeltään
ValmisPaula. Siinä hän kertoo luki
joille kuurosokean kirjoittajan, äidin,
yhdistysaktiivin ja tarkkanäköisen
havainnoitsijan mietteitä maailmas
ta, meiltä ja muualta, maustettuna
ripauksella aitopohojalaasta itsetie
toisuutta. “Keskinkertaasta yritän,
mutta priimaa pakkaa tulemahan.”
Paula Valminen valittiin viime vuo
den syyskokouksessa ensimmäi
selle kaudelleen Suomen Kuuro
sokeat ry:n hallitukseen. Hän on
ensimmäistä kauttaan jäsenenä
myös kuurosokeiden lehtien toimi
tusneuvostossa. Paula Valminen
on myös 17-vuotiaan Janikan äiti
ja Janika onkin tuttu henkilö Tunto
sarven lukijoille, joka vain on Pau
lan aikaisempia juttuja lukenut.

lasta. “ValmisPaula tulla tupsahti
kuvioihin, kun innokkaana piilosa
nojen ratkojana viesteilin tutun p0rilaisen sanasepon kanssa. Joskus
pitää olla varovainen, sillä eihän
puolivalmiina voi joka asiaa allekir- O
joittaa ValmisPaulana”, Paula nau
rahtaa.
Satakunnan kuurosokeiden ker
hoon Paula Valminen meni alku
vuodesta 2004 ja samana keväänä
hän pyrki varsinaiseksi jäseneksi
Suomen Kuurosokeat ry:hyn. “Ja
nikan ilmoitin omaisjäseneksi jo sil
loin, vaikka tyttö oli vasta 8-vuotias.
Jo samana kesänä seikkailimme
kahdestaan yöjunalla kohti Torniota ja kulttuurileiriä. Monet leirit ja
kokoukset on sen jälkeen “valmis
tettu”. Pitää vain rohkeasti lähteä
mukaan.”O

ValmisPaula-nimi on tietenkin hu
moristinen väännös Valmisen Pau
18

Tuntosarvi 5/2013

Elämani kielikoulu
..

.

M

lyhyesti
tässä Tuntosarvi-leh
inua pyydettiin
esittäytymään
dessä. Koska lehden teemana on
tällä kertaa kansainvälisyys, aion
rohkeasti yhdistää nämä aiheet
omalla tavallani. Ehkä säästän sa
malla palstatilaa.

Aloitin vieraan kielen opiskelun
kansakoulun kolmannella luokalla
syksyllä 1968. Ennen tuota isosisko
ehti opettaa minulle kissatja koirat
sekä ruotsiksi että englanniksi.
Englannin kielen opiskelusta tuli
serkkupojan kanssa kouluajan mit
tainen kisa. Voittajaa ei julistettu
tasapäisyyden takia. Peruskoulun
yläasteella ruotsin kieli nimettiin
pakolliseksi toiseksi vieraaksi kie
leksi. Johtuuko tuosta myös sanon
ta pakkoruotsi?
Opiskeluni jatkui ammattikoulussa
Espoossa, ja silloin lisänä kieliin tuli
latina. Kiitos latinan opettajan, hän
huomasi heikentyneen kuuloni ja
ohjasi minut eteenpäin kuulotutki
muksiin. Silloin sain ensimmäisen
kuulokojeen, joka kuitenkin alkuai
koina asui enemmän pöytälaatikos
sa kuin apuvälineenä korvassa.

Ehdin toimia muutaman vuoden sa
nelun purkutehtävissä, mutta kuu
loni heikentyessä jatkoin opiskelua
ja kouluttauduin hierojaksi. Tämä
työ vei minut matkustaja-autolautta
GTS Finnjetille, joka silloin vielä lii
kennöi väliä Helsinki-Travemönde.
Tuolloin opettelin muutaman sak
sankielisen sanan.
Vuosien aikana kielitaitoni on hau
rastunut kuten kuulo ja näkökin.
Vieraskielisten ohjelmien seuraa
minen televisiosta ei kuuntelemal
la onnistu. Aina ei tästä rikkaasta
ja rakkaasta kotimaisestakaan saa
täyttä selkoa.
Seuraavaksi olisi hyvä oppia viit
tomakieli, josta sentään aakkoset
ovat tarttuneet päähän ja sormiin.

Mainitsen vielä yhden rakkaimmis
ta harrastuksistani. Se on kirjoit
taminen. Erityisesti pohjalaismur
teen kirjoittaminen tuntuu mukavan
haasteelliselta. Tuntosarveen kir
joittaessa yritän välttää tätä poho
jalaasta murretta, joka joskus kui
tenkin puheeseeni karkaa. O
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