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YK:n vammaissopimus astui voimaan



S~säI ö Sähköistyvä aikamme
P~kirjoitus

S uomen hallituksella on parhaillaan käynnissä useita kärki-
hankkeita, joista yksi on julkisten
palveluiden digitalisaatio. Palvelut
siirtyvät yhä enemmän verkkoon.
Tavoitteena on rakentaa yksi palve
luväylä, josta henkilö pääsee käsik
si kaikkiin häntä koskeviin julkisen
palvelun tietoihin. Viranomaisten li
säksi myös yritykset ja yhteisöt voi
vat tuoda palvelutietonsa kaikkien
saataville samaan paikkaan.

Hankkeen yksi taustatekijä on tie
tenkin raha. Mikäli kansalaisille
saadaan viranomaistiedotteet toi
mitettua sähköisessä muodossa,
säästetään arviolta miljardeja. Pel
kästään Kela lähettää vuosittain
noin 17-18 miljoonaa kirjettä, jonka
kustannukset ovat yli 10 miljoonaa
euroa.

Sähköisiin palveluihin kirjautuessa
täytyy olla käytössä sähköinen tun
niste. Yleisimmin käytössä on pank
kitunnuksetja näin tulee jatkossakin
ilmeisesti olemaan. Valmisteilla on
lakiesitys, joka velvoittaa pankkeja
antamaan kaikille pankkitilin omaa-
ville yleiskäyttöiset tunnukset. Enää
sähköisiä tunnuksia ei voisi evätä
keneltäkään esimerkiksi luottotietoi
hin vedoten. Myös mobiilivarmenne

säilyy käytössä, samoin sähköinen
henkilökortti eli HST-tunniste, johon
tarvitaan sirullinen henkilökortti,
kortinlukijalaite ja -ohjelmisto.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin
laki eli KaPA-laki astuu näillä näky-
min voimaan heinäkuun alussa. Laki
velvoittaa julkishallinnon organi
saatiot liittymään palveluväylään ja
mahdollistaa liittymisen myös yrityk
sille. Samalla käynnistyy valmistelu,
millä kansalaiset ja yritykset velvoi
tetaan sähköisten palveluiden käyt
tämiseen. Palvelujen vakuutetaan
olevan esteettömiä ja asiakaslähtöi
siä. Niitä testataan käyttäjäraadilla
ja myös Annanpura on ollut mukana
esteettömyyden asiantuntijana.

Lailla kuitenkin turvataan, että ne, jot
ka eivät kykene vamman, sairauden
tai muun syyn vuoksi käyttämään
sähköistä viestintää, saavat jatkos
sakin viranomaisten viestit postitse.

IT-tuen ja -koulutuksen tarve ei siis
ole katoamassa mihinkään.

Toivottelen kaikille oikein ihanaa
kesää ilman huolia!

Tuija Wetterstrand
tiedottaja~
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Tuula Hartikaisen, Risto Hoikkanen pitelee muurattavaa lieriötä Tuula Hartikainen ja er isimmäinen kauhallinen laastia Jarmo Jäiventaustan loppupuheenvuoro ennen siirtymistä kahville

D ~

~OI

1

.1 ~hermjS&

‘~ ~ •

* ‘ • ~
1

—

.

ThermiSOl

n~Sd

Thorini

Therm~SoI
L*fl~*

Uudisrakennuksen peruskivi muurattiin i loisissa tunnelmissa

. ..‘.

Syntymäpäiväonnittelut Seppo Kamppiselle

Teksti ja kuvat: Tuija Wetterstrand

Toimintakeskuksen uudisrakennuksen peruskivi muurattiin
perjantaina 27.5.2016. Rakennus-
miehet jakoivat läsnäolijoille huo
mioliivejä ja kypäriä, ilman niitä
työmaalle ei ollut turvamääräyk
sistä johtuen menemistä. Säiden
haltija oli hieman apealla päällä.
Optimistina voi ajatella, että koska
alkupamausta vietettiin paukku
pakkasessa ja peruskivi muurat
tim hienoisessa tihkusateessa, niin
syksyllä harjakaisia vietetään var
masti upeassa säässä!

Tihkusade ei kuitenkaan latistanut
tunnelmaa, vaan peruskivi muu
rattiin iloisissa tunnelmissa. Kun-

toutumis- ja asumispalvelujohtaja
Risto Hoikkanen esitteli lieriön,
joka muurattiin peruskiven sisään.
Mukaan meni kuvia, Tuntosarvi,
Toimintakalenteri, päivän Aamu
lehti, muutama euro, ainakin nämä.
Huhu kertoi myöhemmin, että Lem•.
minkäisen pojat olisivat sujautta
neet salaa mukaan myös Tapparan
paidan. On siinä tulevaisuuden ar
keologeilla ihmettelemistä!

Suomen Kuurosokeat ry:n puheen
johtaja Tuula Hartikainen sai kun
nian pudottaa lieriö muurattavan
peruskiven sisään ja kauhoa sen
päälle ensimmäiset lapiolliset laas
tia. sen jälkeen jokaisella haluk
kaalla oli mahdollisuus osallistua
peruskiven muuraukseen ja jättää

oma laastijälkensä uudisrakennuk
seen.

Jarmo Järventausta Tampereen
Kuurojen yhdistyksestä piti työ
maalla loppupuheenvuoron ennen
siirtymistä kahville. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan kahvitilai
suus piti olla aistipuutarhassa, mut
ta nyt se pidettiin Toimintakeskuk
sen ruokasalissa. Kattaus oli kaunis
ja kakut upeita, niin kuin Toiminta
keskuksessa aina tapaa olla.

Kahvitilaisuuteen oli varattu myös
yllätysnumero kun toiminnanjohta
ja Kai Leinonen ja puheenjohtaja
Tuula Hartikainen pitivät puheen
ja onnittelivat 70 vuotta täyttävää
Seppo Kamppista. Iloisen yllät

tyneelle Sepolle ojennettiin kukka
kimppu ja lahjakortti. Lopuksi kaikki
lauloivat tai viittoivat hänelle tutun
syntymäpäivälaulun “Paljon onnea
vaan”. Seppo Kamppinen on pitkä
aikainen Toimintakeskuksen asu-
kas ja Suomen Kuurosokeat ry:n
yksi perustajajäsenistä.

Tilaisuuden aikana aurinkokin jo al
koi pilkahdella pilvien raosta. ~
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bilis-säätiön tiedottaja Katja
Vis on huolissaan. Suomen

hallituksen tekemät kehitysapu
määrärahojen leikkaukset uhkaavat
myös Abiliksen toimintaa. Abilis on
tukenut kehitysmaiden vammaisten
omia hankkeita vuodesta 1998 pää
osin Ulkoministeriön rahoituksella.

- Tänä vuonna jouduimme keskeyt
tämään hakemusten vastaanotta
misen ja monesta maasta on jou
duttu vetäytymään kokonaan pois,
kun hankerahoja ei ole ollut. Lisä-
säästöjä saatiin henkilöstön elä
kejärjestelyillä. Ensi vuosi on vielä
täysin auki. Toiveissa on tietenkin,
että ketään ei tarvitse irtisanoa.

Katja Vis vastaa siitä, että mahdol
lisimman laaja yleisö ymmärtäisi
kuinka tärkeätä työtä Abilis tekee.

- Abilis auttaa kehitysmaiden vam
maisia auttamaan itse vammai
sia. Vammaiset itse suunnittelevat
hankkeet sekä toteuttavat ne. Ke
hitysmaissa vammaiset eristetään
helposti muusta yhteiskunnasta ja
jopa omasta yhteisöstään. Abilik
sen projektirahoituksen turvin vam
maiset pääsevät toimimaan yhdes
sä ja jakamaan kokemuksiaan.

Tiedottajan perussetti nykypäivänä
ovat nettisivutja sosiaalinen media.
Aihepiirin ympärillä käytävää kes
kustelua täytyy seurata tarkkaan ja
reagoida siihen nopeasti. Avoimuus
ja läpinäkyvyys ovat avainasemas
sa kun oman toiminnan tuloksista
halutaan viestiä muille.

- Näkyvyys ulospäin on tärkeää.
Nettisivujen tulee olla tätä päivää.
Avustuksiakin on helpompi lähteä
hakemaan, kun on näyttää, että
homma toimii.

Keskusteluun liittyy mukaan Abi
liksen toiminnanjohtaja Marjo Hei
nonen. Myös häntä luonnollisesti
mietityttää rahoituksen tulevaisuus.

- Suomella on kansainvälisesti hyvä
maine ja olemme profiloituneet tär
keänä toimijana vammaissektorilla.
Yritämme olla sitä myös jatkossa.

Marjo Heinonen kertoo, että vam
maissektorilla on yksittäisiä maita,
jotka rahoittavat muiden maiden
hankkeita, joiden tavoitteena on
vammaisten aseman parantami
nen kehitysmaissa.

-Abilis etsii uusia rahoittajia toimin
nan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Valtiollisista vammaissektorin ra
hoittajista suurimpia ovat Austra
lia ja USA. Myös EU-rahoituksia
haetaan. Onneksi Suomella on
hyvä maine ja hyvät suhteet joka
suuntaan. Kalle Könkkölä on teh
nyt paljon uraauurtavaa työtä, ja
hänellä on laaja kontaktiverkosto,
samoin kuin Liisa Kauppisella.

- Ei pidä unohtaa myöskään kuu
rosokeiden Ari Suutarlaa, joka on
ollut mukana Abiliksen toiminnassa
sen perustamisesta lähtien.

Abiliksella on kerralla käynnissä
karkeasti ottaen hieman päälle
200 hanketta. Hakuaika projekteil

le on jatkuva ja hakemukset käsi
tellään sitä mukaa kun ne tulevat,
joko sähköpostilla tai perinteisellä
etanapostilla. Edellytyksenä on,
että hanketta hakee virallisesti re
kisteröitynyt järjestö, jolla on oma
pankkitili. Abiliksella on kumppa
nuusmaissa yhteyshenkilöitä, jotka
auttavat tekemään hakemuksia,
jos omat voimat eivät riitä.

Seula on tiukka, joskus hylkäämisiä
on yli puolet hakemuksista. Yhdelle
hankkeelle myönnetty rahamäärä
on keskimäärin 6000-7000 euroa.
Perinteisesti ne sijoittuvat köyhäl
le maaseudulle ja ovat tyypillisesti
karjankasvatukseen tai kaupan pe
rustamiseen liittyvää toimintaa.

- Maaseutukylissä pienellä sum
maIla saa paljon aikaan. Ja kun
vammaiset itse suunnittelevat ja to
teuttavat hankkeen, he saavat sii
tä myös kokemuksellisen hyödyn,
Marjo Heinonen muistuttaa. ~

Pienelläkin rahalla saa suurta aikaan
Abiliksen tukemia sokeain hankkeita - ~;
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Tekstija sivun 6 kuva: Tuija Wetterstrand
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Nyt suppaillaan!

Tekstija kuvat: Sanna Paasonen

Kuurosokeus ei missään nimessä ole este liikkumiselleja eri la
jien harrastamiselle. Itse harrastan
enemmän tai vähemmän aktiivises
ti monia kuurosokeille sovellettuja
ulkolajeja. Kerron harrastuksistani
Tuntosarvi-lehden eri numeroissa.
Ensimmäisessä lajiesittelyssä on
suppailu, joka on suomennettu al
kuperäisestä termistä ‘Stand Up
Paddling’ eli vapaasti suomentaen
seisoen melonta. Laji sai alkunsa
surifareiden paratiisiksi kutsutulta
Hawaijin saarelta.

SUP-lauta muistuttaa pitkälti surf
filautaa, jota melotaan seisten,

pitkällä melalla. SUP-lautoja val
mistetaan moneen eri käyttötar
koitukseen - kilpalaudat, freeride
laudat, pumpattavat laudat ja niin
edelleen. Tavanomaisimpia, help
pokäyttöisimpiä ja samalla moni
puolisimpia lautoja ovat alI-round
laudat, jotka soveltuvat kevyeen
melontaan maisemia katsellen, kai
ken ikäisille ja kokoisille. Samalla
laudat sopivat mainiosti myös aktii
viseen kuntoharjoitteluun. Laudoil
la voi suppailla niin meri-, järvi- kuin
jokiolosuhteissa.

Suppailuun ei siis vaadita erityis
taitoja. Uimataito on kuitenkin vält
tämätön siltä varalta, että putoaa
veteen. Putoamisia ei kuitenkaan
helposti tapahdu etenkään, jos va
litaan vakaa lauta eikä melota kes
kellä laivaliikennettä. Aloittelevalle
kuu rosokealle suosittelen leveää ja

vakaata ilmatäytteistä niin sanottua
joogalauttaa, joka ei keikahda yhtä
herkästi kuin ohuemmat kovalau
dat. Jos seisten melominen tuntuu
hankalalta tasapainon kannalta,
niin voi meloa polvillaan. Pitem
millä matkoilla on helpompi melota
seisten, mutta kyllä jokainen löytää
oman tyylinsä ja tapansa suppailla.

Eksyin suppailun pariin pari vuotta
sitten, kun viittomakielentaitoinen
tuttavani perusti Mikkelissä SUP
Saimaa —yrityksen ja sen myötä
sain tutustua uuteen vesiurheilula
jim. Jäin heti koukkuun, koska sup
paillessa keskellä upeaa Suomen
järvimaisemaa sielu lepää. Vesi on
minulle rakas elementti, olenhan
saanut kasvaa Saimaan rannalla.

Viime kesänä vein kuurosokean
suomalais-amerikkalaisen paris

kunnan kokeilemaan suppailua
ja heille kokemus oli pelkästään
myönteinen. Tarvittaessa suppailu
taitoinen tulkki tai opas voi kulkea
vieressä toisella laudalla, mikäli
asiakas tarvitsee kuvailua tai opas
tusta. Suppailijalla on mahdollisuus
käyttää kelluntaliiviä putoamisen
varalle, mutta pudotessa kannattaa
muistaa erityisesti sen, että melas
ta on pidettävä visusti kiinni tai se
uppoaa veden pohjalle minuutin
kuluessa ja joutuu sukeltamaan
pohjalle asti noutaakseen se takai
sin ylös.

Mielestäni kuulonäkövamma ei to
dellakaan ole este tälle harrastuk
selle, jos vain viihtyy veden ääres
sä ja on uimataitoinen.

Ei muuta kuin suppailemaan! ~
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Kohtaamisia kuurojen kulttuuripäivillä Santerin Tet-jakso

Teksti: Santeri Gränlund

~AvajaistunneI ia

Jarkko Kerän

S uoritin 8. luokan tet-jaksoni Suomen Kuurosokeat ry:ssä keski
viikosta perjantaihin 20.-22.4.2016.
Lähdimme avustajani Kirsinja opet
tajani Anna-Kaisan kanssa keski
viikkoaamuna junalla Turusta Hel
singin juna-asemalle. Sen jälkeen
lähdimme metrolla lirikseen. Siellä
tutustuimme Suomen Kuurosokeat
ry:n tiloihin.

Keskiviikko

Teksti ja kuvat:Jaakko Evonen

perinteiset Kuurojen kulttuuripäivät pidettiin 21.-22.5. Mikkelis
sä. Viittomakielisen kulttuurin juh
laa -teemalla järjestetty tapahtuma
keräsi paljon yleisöä kongressi- ja
konserttitalo Mikaeliin. Kulttuuripäi
vien suojelijana toimi näyttelijä Ville
Haapasalo. Ohjelmassa oli esimer
kiksi kilpailuesityksiä ja tietokilpai
lu. Yleisöllä oli myös mahdollisuus
tutustua tauoilla eri toimijoiden esit
telypisteisiin ja taiteeseen Mikaelin
aulassa.

Yleilä alkaneen Jarkko ja kuuro
Amerikka -sarjasta tuttu Jarkko
Keränen muistelee vierailleensa

kulttuuripäivillä jo pienenä vanhem
piensa kanssa ja saaneensa siellä
ystäviä. Keräsen mukaan tapahtu
maila on suuri merkitys koko viitto
makieliselle yhteisölie.

Keränen totesi, että ihmisten asen
ne kuuroja ja viittomakielisiä koh
taan on parantunut Suomessa vii
me vuosina. Hienoja asioita ovat
myös uusi viittomakielilaki sekä
vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevan YK:n yleissopimuksen
ratifiointi.

Keränen on tosin huolissaan viit
tomakielisten lasten oikeuksien
toteutumisesta. Hänen mukaan
sa viittomakieliset lapset eivät saa

muutamaa koulua lukuun ottamatta
tarpeeksi viittomakielistä opetusta
Suomessa. Keräsen mielestä heillä
pitäisi olla enemmän mahdollisuuk
sia käyttää viittomakieltä niin kou
lussa kuin kotonakin.

Jo useamman kerran kulttuuripäi
villä vieraillut Maritta Oksanen
puolestaan kertoi tapahtuman tär
keimmän annin olevan se, että
esityksiä voi katsoa viittomakielel
lä. Esitykset olivatkin hänen mie
lestään mielenkiintoisia. Oksasen
mielestä hienoa oli myös esitysten
aiheiden vaihtelevuus sekä sujuva
tulkkaus.O

Keskiviikkona saavuimme lirikseen.
Suomen Kuurosokeat ry:ssä tapa
sin vastuuohjaajani Riitta Lahtisen,
Aki Pirkolan ja muut työntekijät.
Kirjoitin pisteillä työntekijöiden nimi
kylttejä, koska muutaman työhuo
neen ovesta puuttui pistekirjoitus.
Kävin Akin kanssa näkövammais
museossa ja tutustuin sokeiden
historiaan. Se oli mielenkiintoinen
paikka. Huomasin, että museossa
muutaman esineen tiedot pistekir
joituksella puuttuivat, ja museon
ovikyltti oli vain näkevien kirjaimilla.
Pistekirjoituskyltin tekijä kysyi mi
nulta hyvää paikkaa pistekyltille, ja
löysin sopivan paikan oven vieres
tä. Pistekyltti tilattiin ja myöhemmin
se laitetaan paikoilleen. Käytin Akin
kanssa myös paperisilppuria.
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Santeri valmistautuu taidearviointiin.
Kuva: Tu(ja Wetterstrand.

Opetin taktiiliaakkoset myös muille
työntekijöille. Huomasin, että osa
työntekijöistä oppi nopeasti, koska
he olivat harjoitelleet aikaisemmin.
Oli mukava opettaa työntekijöille.

Torstai

Torstaiaamuna Aki kertoi minulle
Kuurosokeat ry:n kevät- ja syysko
kouksesta. Tapasin myös Suomen
Kuurosokeat ry:n toiminnanjohtaja
Kai Leinosen ja virikeohjaaja Ani
ta Palon.

Sen jälkeen tyhjensin tiskikoneen.
Tutustuin Kuurosokeat ry:n pikku
keittiöönja huomasin, että kaapissa
oli myös sokeitten tekemä kori.

Ruuan jälkeen oli taidearviointi.
Minun tehtäväni oli arvioida neljä
erilaisia patsasta. Tutkin patsaiden
pintoja ja ajattelin, millaisia patsai
den pinnat olivat. Kokeilin patsaiden
painoa ja huomasin, että yksi pat

sas oli tosi painava. Patsaat olivat
outoja ja niistä syntyi minun has
su satuni. Torstaina tapahtui myös
hämmästyttävä asia, koska Riitta
Lahtinen antoi minulle kesätyötä
yhdeksi viikoksi Suomen Kuuro
sokeat ry:ssä. Teen työn etätyönä.

Perjantaiaamuna kirjoitin pisteillä
käyntikortit. Kirjoitin myös pisteillä O
lehtiluettelon ja vein sen hyllyn sei
nälle. Tapasin myös uusia ihmisiä.
Tunsin, että tet-jakso kului nopeasti
ja se oli mukava paikka. Minusta tun
tui, että kuulun Suomen Kuurosoke
at ry:n työyhteisöön, koska monen
työntekijän kanssa oli helppo kom
munikoida. Opin kävelemään Suo
men Kuurosokeat ry:n alueella itse
näisesti valkoista keppiä käyttäen.

Opin uusia asioita, esimerkiksi sen,
että kuurosokealla on monta erilais
ta kommunikaatiomuotoa. Ne ovat
esimerkiksi taktiiliviittomakieli, tak
tiiliaakkoset, puhekommu n ikaatio,
kehoviittomat ja suuraakkoset. Tu
tustuin ihmisiin paremmin kuin viime
syksynä, koska oli kolme päivää ai
kaa tutustua Suomen Kuurosokeat
ry:hyn ja siellä oleviin ihmisiin. Lo
puksi tapasin toimittaja Jaakko Evo
sen, joka kertoi minulle, että kuuro
sokeille on kaikki mahdollista. ~

Teksti ja kuva: Tuija Wetterstrand

p erjantaina 10.6. Pikkuparlamentinpuistoon alkoi kerääntyä väkeä jo
fJhyvissä ajoin ennen juhlallisuuksien

alkua kello 10. Osa juhlapuhujista oli
jo lavalla, osa saapui myöhemmin,
kun heidän vuoronsa koitti. Puheen
vuorot olivat napakoita ja valottivat
sopimuksen tärkeyttä eri näkökulmis
ta. Väliin ja lopuksi kuultiin musiikkia.
Tunnin kestänyt tilaisuus oli nautitta
va ja mielenkiintoinen.

Pikkuparlamentin puistosta matka
jatkui musiikkitaloon, missä pääpu
heen piti vammaissopimuksen voi-

maanastumista edistänyt kansan
edustaja Erkki Tuomioja.

“Ettei kiusata, uskalletaan tulla juttele
maan ja kohdellaan ihmisenä”, kiteyt
ti räppäri Koo toiveensa sopimuksen
vaikutuksista. Markku Jokinen piti
sopimuksen tärkeimpänä antina sitä,
että viittomakieli tunnustetaan kielek
si kielten joukossa. Merja Heikkonen
iloitsi, että nyt vammaiset ovat sote
ihmisten sijaan täysiarvoisia ihmisiä.
Sopimuksen täytäntöönpano ja so
veltaminen tulee vielä teettämään
työtä, mutta “maanantaina kääritään
hihat ja aletaan hommiin, nyt on juh
lan aika!” riemuittiin yhdessä. ~
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0 YK:n vammaissopimuksen voimaanastumista juhlittiin Eduskunnan Pikkuparlamentin
puistossa. Juhlapuheen pitivät muun muassa kuvassa näkyvät Kalle Könkkölä Kynnys
ry:stä, Merja Heikkonen Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta, Eduskunnan puhemies
Maria Lohela, Markku Jokinen Kuurojen liitosta sekä San Loqas Näkövammaisten liitosta.

YK:n vammaissopimus astui voimaan!
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Kurkkaus YRITYSTÄ!-projektiin ja
. O OOOOO OOO OOOIsen ensimmaiseen yrittajapaivaan

Yritystä!-logon on suunnitellut Oskari Salomaa.

Teksti: Sanna Paasonen

Keväällä 2016 käynnistyi eri vammaisalan järjestöjen yhteinen
yrittäjyyshanke Yritystä!. Hanke
kestää kolme vuotta ja kattaa koko
Suomen. Heti hankkeen käynnistyt
tyä järjestettiin ensimmäinen, katta
va yrittäjyyspäivä liriksessä. Osal
listuin siihen Suomen Kuurosokeat
ry:n työllisyystyöryhmän edustaja
na. Alun perin oli tarkoitus järjestää
kuurosokeille yrittäjille ja yrityksen
perustamista harkitseville oma yrit
täjyyspäivä, mutta meille vinkattiin
tästä tulevasta yhteistyöstä ja toivo
tettiin tervetulleeksi mukaan.

Päivän anti oli todella monipuolinen
ja mielenkiintoinen. Ihmettelin vain,
että missä kuurosokeat yrittäjät luu
raavat? Paikalla oli jopa 20 viitto
makielistä osallistujaa ja muutakin
aistivammaedustajistoa, mutta ei
yhtään kuulonäkövammaista, ellei
lasketa vastikään järjestömme jä
seneksi tullutta henkilöä, joka tosin

toimii aktiivisesti näkövammaisten ,
puolella. Miksi kuurosokeat eivät ol
leet täällä?

Olen tavannut pari kuurosokeaa
yrittäjää tilaisuuden jälkeen ja kysy
nyt heiltä ovatko he kuulleet tästä
tilaisuudesta ja jos kyllä, niin mik
si eivät tulleet paikalle. Vastauksia
oli monenlaisia, ja olin todella har
mistunut. Meidän järjestölle esitet
tiin toivomus vammaisten yrittäjien
verkostoitumisesta ja tässä se on,)
mutta kuurosokeita ei vaan näky
nyt. Olen keskustellut Yritystä!
hankkeen työntekijän Ulla Sivusen
kanssa, joka on viittomakielinen ja
jolle kuurosokeusasiat ovat tuttuja.
Hänen vastuualueellaan ovat viit
tomakieliset asiakkaat, mutta hän
auttaa ilomielin myös kuurosokeita
yrittäjiä tai yrityksen perustamis
ta harkitsevia. Sivusen toimisto on
Jyväskylästä, mutta hän käy usein
myös Helsingissä.

liriksessä pidetyn ensimmäisen
yrittäjyyspäivän aiheita olivat muun
muassa yritystoimintaa tukevat ra
hoituslähteet, markkinointi, yritys
hautomo, vakuutukset ja verotukset.
Verohallinnon puheenvuorossa pyy
dettiin yrittäjiä seuraamaan Vero.
fi -sivuja aktiivisesti, koska sieltä
löytyy hyödyllisiä, ajankohtaisia tie
toja yritystoiminnan kannalta. Vero-
hallinnon Katso-tunnisteella yrittäjä
pääsee käyttämään viranomaisten

O nettisivuja kuten esimerkiksi vaI
tuuksien tietojen päivittämisessä.

Yrityskummi Esko Valkeala esit
teli pääkaupunkiseudulla toimivaa
yrityskummitoimintaa, jonka kaut
ta noin 200 yritystä vuodessa on
saanut apua tai tukea yritystoimin
nalleen. Yhteydenotoista 60 % on
naispuolisilta, vaikka esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla 70% yrittäjistä
on miespuolisia. Heti alussa mentori
käy asiakkaan kanssa 9 kysymystä

ja liiketoimintaa läpi, joista selviää,
millaista apua tai tukea asiakas tar
vitsee. Mentori ei kuitenkaan tee
mitään yrittäjän puolesta, vaan sen
tehdään yhdessä esimerkiksi käy
mällä verotoimistossa. Kyse on luot
tamukseen ja vaitiolovelvollisuuteen
pohjautuvasta lyhytkestoisesta ja
vapaaehtoisesta kummitoiminnasta.

Päivän lopussa näin tyytyväisenä
hymyileviä osallistujia, jotka antoivat
kehuja monipuolisesta tietopaketista.
Monet kokivat tällaisen vertaistukita
paamisen tärkeäksi, koska siellä saa
vaihtaa ajatuksia ja hakea tukea tai
uusia ideoita omalle liiketoiminnalle.

Seuraava yrittäjäpäivä järjestetään
Jyväskylässä todennäköisesti yrit
täjäpäivänä 9.9. Toivottavasti silloin
kohtaamme useampia kuurosokeita
yrittäjiä tai perustamista harkitsevia.
Lämpimästi tervetuloa Keski-Suo
meen!~
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MUUT JÄRJESTÖT

Tekstija kuva: Ulla Sivunen

Tämän vuoden maaliskuussakäynnistyi RAY:n rahoittama
valtakunnallinen Yritystä!-projekti,
jonka tavoitteena on edistää vam
maisten, mukaan lukien viittoma
kielisten kuurojen, huonokuuloisten
ja kuurosokeiden yrittäjyyttä. Kol
mevuotisen projektin tarkoitus on
edistää yrittäjinä toimivien henki
löiden hyvinvointia mm. verkostoi
tumisen kautta ja antaa ohjeistusta
uusien yritysten perustamisessa.
Tavoitteena on, että valtakunnalli
sesti aloittaisi 80 uutta yritystä seu
raavan 3 vuoden aikana.

Projektissa työskentelee yhteensä
viisi projektikoordinaattoria, heidän

toimipisteensä ovat Helsingissä,
Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa.
Minun toimistoni sijaitsee Jyväsky
lässä ja kohderyhmänäni ovat en
sisijaisesti viittomakieliset kuurot,
huonokuuloiset ja kuurosokeat.
Tarjoan viittomakielistä palvelua ja
ohjausta yrityksen perustamiseen
ja yritystoimintaan liittyvissä asiois
sa Jyväskylän toimistossani sekä
kutsuttuna joustavasti eri puolilla
Suomea. Projektin aikana tuote
taan yrityksen perustamiseen ja
yritystoimintaan liittyvää viittoma
kielistä tieto- ja ohjemateriaalia.

Tässä projektissa teemme yhteis
työtä yritys- ja yrittäjyysneuvontaa

tarjoavien tahojen kanssa, jotta
heidän valmiutensa palvella vam
maisia ja osatyökykyisiä henkilöi
tä paranisivat. Teemme myös vai
kuttamistyötä, jotta viranomaisten,
yrityskeskusten ja muiden kump
paneiden tarjoaminen palvelujen
esteettömyys/saatavuus paranisi.

Tällä hetkellä kuurojen työttömyys-
luku on noin 25%, kun taas valta
kunnallinen keskiarvo on noin 10%.
Kuurosokeilla luku on luultavasti

O huomattavasti korkeampi. Yritystä!-
projektin kautta edistetään siten
työmarkkinoiden yhdenvertaisuutta
ja kuurojen ja kuurosokeiden työelä
mäosallisuutta yrittäjyyden keinoin.

Invalidiliiton hallinnoimassa projek
tissa yhteistyökumppaneina ovat
Kuurojen liitto ry, Lihastautiliitto ry,
Neuroliitto ry, Nuorten ystävät ry,
Näkövammaisten liitto ry, Vates
säätiö ja Suomen Yrittäjät. Jos yrit
täjyys kiinnostaa ja haluat tietää
lisää projektista, niin ota yhteyttä.

Yhteystiedot: Ulla Sivunen, Pro
jektikoordinaattori, ulla.sivunen@
kuurojenliitto.fi, GSM 044 752 8837
(vain tekstiviestit ja videopuhelut).
Whatsapp, Skype. Yritystä! on
myös Facebookissa ja Twitterissä.
Kotisivut: www.yritystä.fi (avautu
vat syksyllä). ~

San Loijas puheenjohtajaksi

Näkövammaisten liiton valtuuston ko
kouksessa tehtiin historiaa, kun San
Loijas valittiin liiton hallituksen pu
heenjohtajaksi. Loijas on ensimmäi
nen nainen tässä luottamustoimessa.
Nurmijärveläinen San Loijas on
54-vuotias yhteiskuntatieteiden lisen
siaatti. Hän on työskennellyt sosiaali-
ja terveysministeriössä neuvotteleva
na virkamiehenä ja Valtakunnallisen
vammaisneuvoston pääsihteerinä.
Lähde: NKL tiedote 13.5.2016. +

Saavutettavu uspalkinto

Joonas Rouhiaisen kehittämä Junat.
net-palvelu toi hänelle Näkövam
maisten liiton nyt ensimmäistä kertaa
myöntämän Saavutettavuuspalkin
non. Junat.net tuo kaikkien Suomen
juna-asemien juna-aikataulut nettiin
kaikkien saataville. Sekä Junat.net
palvelun verkkosivu että iPhone-so
vellus ovat saavutettavia myös näkö
vammaisten apuvälineillä.

Palkinto luovutettiin eduskunnan
Kansalaisinfossa 19.5. Kansainvä
lisenä esteettömyyspäivänä. Nä
kövammaisten liitto jakaa Saavu
tettavuusteko-tunnustuspalkinnon
yksittäiselle ihmiselle tai organisaa
tiolle, joka on edistänyt tekemän
sä verkkopalvelun tai sovelluksen
avulla näkövammaisten itsenäistä

Yritystä!-projekti tukee vammaisten
ja osatyökykyisten yrittäjyyttä

Yritystä!-projektin projekti
koordinaattori Ulla Sivunen.

1
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elämää ja tiedonsaantia. Tunnustus-
palkinnon edellytyksenä on, että so
vellus tai verkkopalvelu on esteetön
ja heippokäyttöinen.
Lähde: NKL tiedote 19.5.2016s

Kalle Könkkölästä kunniatohtori

Kalle Könkkölä vihittiin kunniatoh
toriksi valtiotieteellisen tiedekunnan
promootiossa 27.5.2016.

Kalle Könkkölä on pitkäjänteinen
vammaisten ihmisoikeuksien edistäjä
sekä vammaisten ihmisoikeusjärjestö
Kynnyksen toiminnanjohtaja. Könk
kölä on toiminut lisäksi Vihreän liiton
kansanedustajana sekä Helsingin
kaupunginvaltuuston jäsenenä. Hä
nellä on lisäksi ollut merkittävä rooli
vammaistutkimuksen määräaikaisen
professuuri n perustamiseen tarvit
tavien varojen keräämisessä sekä
vammaisten kehitysyhteistyötä tuke
van Abilis-säätiön perustamisessa.

Kunniatohtori on yliopiston tiedekun
nan myöntämä arvonimi ja korkein
kunnianosoitus.

Promootiossa maisterit ja tohtorit
eli promovendit saavat oikeuden
käyttää akateemisen arvon merk
kejä, eli maisterinsormusta ja laa
keriseppelettä sekä tohtorinhattua
ja -miekkaa. Lehden takasivulla on
kuva Kalle Könkkölästä akateemis
ten arvomerkkiensä kera.
Lähde: Kynnys ry tiedote~

OMA JÄRJESTÖ

Osallistu palvelutarpeen ja
tiedonsaannin kartoituksiin

Suomen Kuurosokeat ry kartoittaa
parhaillaan kuurosokeiden palve
luiden tarvetta sekä tiedonsaantia.
Palvelutarvekartoituksessa sel
vitetään asiakkaiden näkemyksiä
järjestöpalveluista, aluesihteeripal
veluista ja kotikuntatyöstä nimellä
aluetyö, it-palveluista ja kuntoutuk
sesta. Nyt kun yhdistyksen rahoitus
vähenee ja resurssit pienenevät, on
yhdistykselle tärkeä tuottaa niitä pal
veluita, jotka ovat tärkeimpiä asiak
kaiden kannalta.

Tiedonsaannin kartoituksessa
selvitetään vähintään 15-vuotiaiden
kuulonäkövammaisten ja kuuro
sokeiden henkilöiden tiedonsaan
tim liittyviä asioita. Kyselyn tuloksia
käytetään kehittämään järjestömme
palveluita ja viestintää.

Vastausaikaa kartoituksiin on syys
kuun loppuun asti. Kyselyihin voi
osallistua täyttämällä sähköisen tai
paperisen lomakkeen. Toivomme,
että mahdollisimman moni vastaisi ky
selyihin sähköisillä lomakkeilla. Tämä
helpottaa kyselyn tulosten kokoamis
ta. Sekä palvelutarvekartoituksen että
tiedonsaannin kartoituksen sähköis
ten lomakkeiden linkit löytyvät Suo
men Kuurosokeat ry:n verkkosivuilta
kohdasta Ajankohtaista.

Palvelutarvekartoituksen paperiver
sioita saa aluesihteereiltä, aluetyön
tekijöiltä ja keskustoimistosta, Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksesta tai
Ku ntoutu m iskesku ksesta.

Tiedonsaantikartoituksen paperi
versiota voi tiedustella Tuija Wetter
strandilta: tuija.wetterstrand~kuuro
sokeat.fi tai Merja Kovaselta: merja.
kovanen@kuurosokeat.fi. Lomake
palautetaan osoitteella: tiedottaja
Tuija Wetterstrand, Suomen Kuuro
sokeat ry, PL4O, 00030 IIRIS tai anta

Omalla suoraan Tuija Wetterstrandille
Suomen Kuurosokeat ry:n keskustoi
mistossa tai Merja Kovaselle Kuuro
sokeiden Toimintakeskuksessa.

Käsittelemme antamiasi tietoja luot
tamuksellisina. Suomen Kuuro
sokeat ry kokoaa kaikista saaduista
vastauksista raportin, josta ei näy yk
sittäisen vastaajan tietoja.~

Tiedotuksen kesätervehdys

Tuija ja Jaakko tiedotuksesta toivot
tavat kaikille Tuntosarven lukijoil
le mukavaa, rentouttavaa ja ennen
kaikkea nautinnollista kesää! ~

ILMOITUKSET

O Kuurosokeiden kerhot

Satakunnan kuurosokeiden kerho

Kerho pitää kesälomaa heinäkuus
sa. Aloitamme syyskauden retkellä
Ylöjärvelle, Koivupuistoon 10.-11.8.

Lähdemme 10.8. yhteiskuljetuksella
Ulvilan Friitalasta Porin linja-auto
pysäkiltä klo 8.50 ja Porin linja-au
toaseman vieraslaiturilta 9 klo 9.00.

Majoitumme 2—3 hengen huoneissa.
Aitassa voi myös majoittua. Aitoissa
ei ole WC:tä.

Ohjelma:

Keskiviikko 10.8.
klo 11.00 saapuminen Koivupuistoon
ja majoittuminen
klo 12.00 lounas
klo 13.10 tutustuminen Ylöjärven mu
seoon
klo 15.00 päiväkahvit Koivupuistossa
klo 15.30 Koivupuiston esittely
klo 16.00 vapaa-aikaa
klo 17.00 päivällinen
klo 18.15 - 20.00 iltaohjelmassa ran
tasauna ja iltapala

Tiistai 11.8.
klo 8.00-9.00 aamupala
klo 9.00-11.00 retken olympialaiset
klo 11.00-12.00 aluesihteeri Marjat
ta Puromäki ja sosiaalityötekijä Kaija
Pekkanen. Luento kuurosokeiden tilan
teesta, esim. kuntoutusja tiedonsaanti.

18 Tuntosarvi 6-7/2016 Tuntosarvi 6-7/2016 19



klo 12.00 lounastauko
klo 13.10-14.00 samoista aiheista
Kaijan ja Marjatan kanssa
klo 14.00-15 vapaa-aikaa (esim. uin
ti ja ulkoilu)
klo 15.00 päiväkahvit ja huoneiden
luovutus
klo 17.00 päivällinen
Kotimatkalle, lähtö autolla noin klo
18. Saapuminen Poriin noin klo 20.

Muistakaa ottaa lääkkeet ja uimapu
ku. Ilmoita tulkkisi nimi ja ruokava
lio 22.7. mennessä, jotta voin tilata
kaikki tarjoilutja hoitaa maksut. Ker
tokaa Kelalle tulkkitilausta tehdes
sänne, että tulkin nimi pitää olla tie
dossa viimeistään 22.7. Myös voitte
ilmoittaa e.m. aikataulun.

Tervetuloa syyskauden alkamisker
hoon. Lisätiedot: puh. 0400 532 413
tai saini.lepisto@gmail.com

Toivotamme oikein hyvää kesää kai
kille. Saini ja Risto. ~

Turun seudun kerho

Tiistai 23.8. kello 12 - 15, Ruusu
korttelin hyvinvointikeskus. Os.
Puistokatu 11, Turku. Hyvällä säällä
mennään myös Mannerheimin puis
toon ja katsomaan Mikaelin kirkkoa.
Oman maun mukaan voi varata
pientä evästä mukaan. Omakustan
teiset kahvit voi ostaa Ruusukortte
lin hyvinvointikeskuksessa. ~

Tampereen kuurosokeiden kerho

Ohjelma syksylle 2016

Tampereen kuurosokeiden kerhon
toiminta jatkuu aktiivisena kesän jäl
keen. Kesän päättäjäiset tiistaina
30.8. klo 11.30. kiinalaisessa ravin
tolassa Golden Unicornissa. Os.
Hallituskatu 3, Tampere. Jokainen
maksaa oman ruokansa itse. Hinta
9,20 e. Ilmoitathan tulostasi alue
sihteerille tiistaihin 23.8. mennessä
(yhteystiedot alla), niin voimme va
rata paikkoja ravintolasta riittävästi. 11

Syksyllä jatkuu kuurosokeiden oma
kuntosalivuoro Hervannan vapaa-ai
kakeskuksen kuntosalilla. Kuntosali
on kuurosokeiden käytössä keski
viikkoisin 17.8.-28.12. kello 16.15 -

17.15 (huom. muuttunut kellonaika).

Tiistai 27.9. klo 13 - 16 Näkövam
maisten toimintakeskuksen kerho
huone. Os. Kuninkaankatu 8A, 2. krs.
Vieraana Suomen Kuurosokeat ry:na
puheenjohtaja Tuula Hartikainen.

Tiistai 25.10. klo 13 - 16 Näkövam
maisten toimintakeskuksen kerho-
huone. Suomen Kuurosokeat ry:n
oikeuksienvalvonnan työryhmän jä
senet Esko Jäntti ja Marjatta Puromä
ki kertovat ajankohtaisista asioista.

Tiistai 29.11. klo 13 - 16 pikkujoulut
Violakodissa. Os. Juhlatalonkatu 4.
Ohjelmassa kerhokokous ja joulua
teria. Jouluaterian jokainen maksaa

itse. Hinta 21 e. Ilmoittautumiset
pikkujouluihin aluesihteerille 22.11.
mennessä. Ilmoita samalla mahdol
liset ruoka-allergiasi.

Uudet ja vanhat jäsenet ovat terve
tulleita mukaan toimintaan! Terveisin
kerhon vetäjä Sami Haapanen ja
aluesihteeri Marjatta Puromäki (puh.
0400 807 996, marjatta.puromaki~
kuurosokeat.fi).

Oulun kuurosokeiden kerho

OSyksy 2016

Torstai 25.8. klo 17-20.30. Syyskau
den avajaiset. Kokoontumispaikkana
Teevi-tupa, Kaljaasintie, Hietasaari.

Syys-ja lokakuun ajankohdat: torstai
22.9. klo 17 - 19.30 ja torstai 20.10.
klo 17.30 - 19.30.

Torstai 8.12. Pikkujoulumatka

Terveisin kerhon vetäjä Leila Rytimaa~

O Tapahtumia

Hyvä tietää, mukava osallistua -luen
not Oulussa

Ajankohdat ovat seuraavina perjan
tai-aamupäivinä: 16.9, 30.9, 14.10,
28.10, 11.11 ja 25.11.

Tilaisuus alkaa klo 9.30 kahvitarjoi
lulla. Luento klo 10-12, jonka jälkeen

omakustanteinen lounas. Tarkemmat
teemat ilmoitetaan myöhemmin. ~

Vanhusten viikon kuurosokeiden ja
kuurojen ikäihmisten juhla Oulussa

Aika ja paikka: perjantai 7.10. Kar
jasillan kirkko ja seurakuntakeskus.
Os. Nokelantie 39, Oulu.
Viikon teema on Tekee mieli oppia
- Lust att lärä sig. Messun toimittaa
kuurojenpappi Päivi Liiti. Juhlapu
heen pitää erityisasiantuntija Marjo-
Riitta Tervonen. Tervetuloa!.

Suomen Kuurosokeat ry:n Kommuni
kaatiopalveluiden juhlaseminaari

Seminaari pidetään 7.10. klo 9 - 15
liris-keskuksessa, Helsingissä. Os.
Marjaniementie 74, Helsinki. Aihee
na on mm. viittomakieli perheessä ja
lyhyitä esittelyjä. Tarkempi ohjelma
elokuussa. Seminaari on maksuton.
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä:
sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi ~

Kosketeltava taide ääneksi -työpaja

Järjestämme työpajapäivän 10.10.
kello 10- 18 liris-keskuksessa. Osoi
te Marjaniementie 74, Helsinki.

Aiheena kosketeltavan taiteen luo
minen ääneksi. Tutustumme omaan
ääneemme sekä luomme ääniä
käsillämme ja kehollamme. Kokei
lemme myös erilaisilla musiikin inst
rumenteilla tuotettuja ääniä. Tun
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O Urheiluanustelemme patsaita ja luomme
niihin äänellä tuotetun äänikuvailun.
Äänituotos äänitetään ja se on osa
Koskettavin veistos -näyttelyä loka-
marraskuun vaihteessa.

Työpajan vetää laulupedago
gi Riikka Hänninen. Järjestäjänä on
Kommunikaatiopalveluiden impiantti
työryhmä. Mukaan mahtuu viisi osal
listujaa. Osallistuminen on ilmaista.
Lounaat ja matkat omakustanteisia.
Yleistulkkausta ei ole järjestetty, jo
ten tilaathan oman tulkin mukaan.

Ilmoittautuminen 1.10. mennessä:
sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi ~

Kanavoituja kuvia -taidenäyttely

Pirkko Pölösen akryylimaalausten
näyttely on esillä 3.-31.7. Kauppa
neuvoksen kahvilassa, osoitteessa
Koskikatu 1, Joensuu.

Muutama maalaus on esillä myös
Ahjon näyttelytilassa, Joensuun
taidemuseon piharakennuksessa
27.7.—1 3.8. Ne ovat myös osa Joen
suun Parafestin ohjelmaa 11 .—13.8.

Joensuuhun saapuville tiedoksi: oli
sin iloinen yhteydenotosta. Puh. 043
218 0536. Pirkko Pölönen..

Muistutus: Kuurosokeiden shakin 17.
pohjoismaiset mestaruuskisat Norjassa

Kisat järjestetään Hurdalin Sokeain
Liiton kurssikeskuksessa. Os. Østsi
devegen 101, 2090 Hurdal, Norja.

llmoittautumiseen tarvitaan nimi,
yhteystiedot, majoitustapa, tulkkien
tiedot ja määrä sekä mahdolliset eri
tyisruokavaliot. Virallinen ilmoittau
tumislomake lähetetään 1.8. men
nessä sähköpostitse fndb@fndb.no

Osallistuja hoitaa itse matkat ja mak
sut sekä tulkin tilauksen. Muistathan
tehdä tulkin ulkomaanmatkaa varten
Kelalle erillisen hakemuksen.

Lomakkeita ja lisätietoja antaa nuo
riso- ja järjestöohjaaja Sanna Nuu
tinen (puh. 040 774 9207, sanna.
nuutinen@kuurosokeat.fi)

O Viriketoiminta

Toimintapäivien tapahtumia kesällä

Kesäkuussa Toimintapäivät tuottei
neen on esillä Ahlmanin puutarha-
päivässä ja Hervannan kirjastossa
pidettävässä näyttelyssä! Myös Myö
tätuuli Tammelantorin laidalla toimin
tamme jatkuu esittely-ikkunana.

Millan työpajassa voit kokeilla vaikka
pa öljyvärimaalausta tai rautalanka
askartelua kaiken muun lisäksi. Seu
raava työpaja: ke 29.6. klo 9- 11.30.
Näkevät kädet -näyttelyssä on mukana
Rauli Jalon, Anu Mikkolan, Marja-Lee
na Karjalaisen ja Milla Lindhin teoksia.
Tämä näyttely on esillä 20.6.-12.8.
Sindin pääkirjastossa Pärnumaalla.

Hervannan kirjastossa on esillä kuu-
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rosokeiden käsitöitä 2.7. asti. Rottin
kiteoksia, koreja, neuletöitä, savitöitä
ja poppanoita on kirjaston vitriineissä.

Tampereen keskustassa on virasto
talo, jonka ikkunaan tulee Toiminta-
päivien näyttely 4.-18.7.

Terveisin Toimintapäivien ohjaaja
Milla Lindh. Puh. 040 5884 238,
milla.lindh@kuurosokeat.fi .

O IT-koulutus

OSähköinen asiointi

Olemme muuttaneet elokuun Tee
mapäivien torstain 11.8.2016 oh
jelmaa. Tarjoamme silloin opetus
ta sähköisten asiointipalveluiden
käyttämiseen. kela.fi -sivuilla tu
tustumme asiointipalveluun, omiin
tietoihin ja ajanvaraukseen verkon
kautta sekä etsimme erilaisia sai
rauskohtaisia kuntoutuskursse
~a Kelan sivuilta, suomi.fi tarjoaa

L käyttöön asiointitilin viranomais

palveluihin ja sieltä löytyy myös
mm. viittomakielinen palveluopas.
Tutustumme lisäksi matkustuspal
veluihin ja harjoittelemme lipun os
toa vr.fl, matkahuolto.fi ja onnibus.
com -sivustoilla. Päivän päätteeksi
voimme lisäksi tutustua oppilaiden
toivomiin palveluihin.

Tervetuloa mukaan! Voit ilmoittau
tua osoitteeseen:
it-koulutus@kuurosokeat.fi.

Jäntti ja Evonen mestareiksi. Maksi
maisefle pronssia

VAU:n Keilacup -kausi 2015—16 on
saatu päätökseen. Kuurosokeat Kei
lailijat (KSK) -kerhon kisaajat sijoit
tuivat Keilacupin kokonaiskilpailus
sa seuraavasti:
O A-luokassa Martti Avilan loppusi
joitus oli kuudes. Hänen keskiarvon
sa tulevalle kaudelle A-luokassa on
165,6.
O B-luokan mestaruuden vei upeasti
Esko Jäntti. Hän nousee A-luokkaan
keskiarvolla 163,0.
O C-luokassa Jaakko Evonen ylsi
mestariksi. Hän kilpailee tulevalla
kaudella B-luokassa, keskiarvo on
nyt 148,3. San lsaksson oli viides ja
jatkaa C-luokassa keskiarvolla 134,1.
O E-luokassa Kerstin Maksimainen
saavutti pronssia. Hänen uusi keskiar
vonsa tulevalle kaudelle on 78,0 samas
sa luokassa. Lauri Mäkinen oli neljäs
keskiarvolla 75,6 ja Sinikka Hautalahti
viides keskiarvolla 68,2. Myös Mäkinen
ja Hautalahti jatkavat E-Iuokassa. ~

Seuraavat ilmoitusten jättöajat

Nro 8: Syyskuun tapahtumia koskevat
ilmoitukset sekä ne tapahtumat, joi
den ilmoittautumisaika päättyy syys
kuussa: Viimeistään ma 1.8. klo 12
mennessä. Ilmestyy viikolla~
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