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Joulu — valon, ilon ja yhdessäolo juhla

Joulu on suomalaisen vuoden suu
rin juhla. Jouluperinteet elävät vah
vasti ja ovat tärkeitä, siksi niitä siir
retään sukupolvelta toiselle. Joulu
on yhdessäolon ja rauhoittumisen
aikaa. Joulua ei pidä suorittaa vaan
viettää.

Yhdistykselle kulunut vuosi oli
muutosten ja yhteistyön aikaa.
Joudumme jatkuvasti miettimään,
miten avustusrahat saadaan riit
tämään toiminnan pyörittämisek
sija mistä saadaan lisärahoitusta
asiakkaille tuotettaviin palveluihin.
Näiden eteen pitää tehdä oikeuk
sienvalvontaa sekä yhteistyötä ver
kostojen ja päättäjien kanssa.

Ensi vuonna tehostetaan ammatil
lista asiantuntijuutta. Henkilöstölle
järjestetään ammatillisia ja kommu
nikaatiokoulutuksia. Kuurosokeus
alan kirjasto valmistuu ja kokemus
kouluttajia koulutetaan. Tavoite on,
että työntekijät ovat ammatillisesti
päteviä ja kuurosokeusalan asi
antuntijoita. Siten voimme palvella
paremmin asiakkaita. Ensi vuosi
on täynnä toimintaa. Osallistukaa
ja vaikuttakaa.

Erityisen ilahduttavaa on nuorten
aktivoituminen. He ovat perusta
neet nuorten toimikunnan. Nuoris
sa on yhdistyksen toivo ja voima.
Tervetuloa nuoret yhdistystoimin
taan.

Syyskokouksessa varsinaisia yhdis
tyksen jäseniä oli runsaasti paikal
la, joten yhdistystoiminta kiinnos
taa jäseniä. Osallistukaa edelleen
aktiivisesti.

Jatkamme aktiivisesti kuurosoke
ustyötä, jotta kuurosokeilla ja kuu
lonäkövammaisilla olisi parempi
huominen. Kiitos kuluneesta vuo
desta lukijoille, hallitukselle ja työn
tekijöille.

Arkihuolesi kaikki heitä, mieles
nuorena nousta suo.
Armas joulu jo kutsuu meitä,
sen muistojen suurten luo.

Oikein hyvää ja rauhallista joulua
Sinulle ja läheisillesi.

Kai Leinonen
Järjestöjohtaja O
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Kansikuva: Vapaaehtoiset ovat tärkeitä Suomen Kuurosokeat ty:n toimin
nassa. Kuvassa Kuurosokeiden Toimintakeskuksen puurojuhlassa Päivi
Keskikiikoinen-Piche ja Robert Piche. Kuva: Heidi Häyrynen.
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fi. Toimiston aukio[oaika ma-pe
kLo 9.00—1 5.

Painopaikka
Grano Kuopio

Toimituksella on oikeus käyttää
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Suomen Kuurosokeat ry:n sään
tömääräinen syyskokous pidettiin
hotelli Scandic Laajavuoressa Jy
väskylässä 24.—25.11 .2018.

Hallituksen puheenjohtaja Tuu
la Hartikainen avasi kokouksen.
Osallistujat todettiin nimenhuudon
perusteella. Äänivaltaisia jäseniä

oli paikalla 74, joten osallistumisak
tiivisuus nousi korkeaksi. Kaiken
kaikkiaan yhdistyksellä on jäseniä
yhteensä 432.

Henkilövaalit
Tilaisuuden aluksi jaettiin huomion
osoitukset ansioituneille henkilöille.
He ovat olleet yhdistystoiminnassa
aktiivisesti mukana.

Kokous oli sääntöjen mukaisesti

koolle kutsuttu, ja se todettiin lail
liseksi ja päätösvaltaiseksi. Ko
koukselle valittiin ääntenlaskijat,
pöytäkirjantarkastajat, sihteeri ja
puheenjohtaja. Syyskokous vah
visti esityslistan.

Julkilausuma hyväksyttiin yhden
sanan lisäyksellä. Puheenjohtajien,
hallitusten jäsenten ja tilitarkastaji
en palkkiot vuodelle 2019 hyväk
syttiin hallituksen esityksen mukai
sesti yhden sanan muutoksella.

Syyskokous valitsi uusia jäseniä
Suomen Kuurosokeat ry:n hallituk
seen. Varapuheenjohtajaksi valit
tiin Ulla Kungas. Varsinaisiksi jä
seniksi erovuoroisten tilalle valittiin
Esko Jäntti, Mirva Messalaja Lei
la Rytimaa. He ovat hallituksessa
kalenterivuodet 2019—2020. Van
hoina hallituksen jäseninä jatkavat
puheenjohtaja Tuula Hartikainen,
Timo Peltomäki ja Saini Lepistö.

Taloustilanne hyvä
Kokouksessa esitettiin hallituksen
katsaus yhdistyksen toimintaan ja
tileihin. Katsaus koski ajanjaksoa
1.1 .—30.9.201 8.

Suomen Kuurosokeat ry:n talous-
tilanne on hyvällä mallilla ja yhdis
tyksen maksuvalmius on kunnos
sa. Talousarvio vuodelle 2018 on
4,7 miljoonaa euroa. Toiminta oli
toteutunut toimintasuunnitelman ja

talousarvion mukaisesti. Yhdistyk
sellä oli ylijäämää syyskuun lopus
sa 74 000 euroa. Ylijäämä on saatu
asumispalveluista ja varainhankin
nasta.

Aluepalveluiden budjetti on ollut
tiukka. Se on ylitetty 11 000 eurol
la. Aluepalveluiden avustus on pie
nentynyt 100 000 euroa vuoteen
2017 verrattuna. Kuluja on katettu
siirtyvillä avustuksilla.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vahvistettiin
Syyskokous vahvisti toimintasuun
nitelman ja talousarvion vuodelle
2019. Hallitus sai myös valtuuden
tarkistaa hyväksyttyä toiminta-
suunnitelmaa ja talousarviota sekä

Hallitus 2019. Leila Rytimaa (va
semmalla), Timo Peltomäki, va
rapuheenjohtaja Ulla Kungas, pu
heenjohtaja Tuula Hartikainen,
Esko Jäntti, Mirva Messala ja Saini
Lepistö (edessä).

Syyskokous valitsi hallitukseen
O..uusia jasenia
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Syyskokouksen osallistujia kokoustauolla.

Tekstija kuvat: Heidi Häyrynen
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muuttaa niitä, mikäli esimerkiksi
STEA-avustukset antavat siihen
aihetta.

Talousarvio vuodelle 2019 on 5,2
miljoonaa euroa. Järjestötoiminnan
budjetti on 1,9 miljoonaa euroa ja
kuntoutumis- ja asumispalvelujen
3,4 miljoonaa euroa. Lisäavustuk
sia on STEAIta haettu viriketoimin
taan 30 000 euroa ja aluepalvelui
hin 91 000 euroa. Aluepalveluihin
on anottu lisäresurssia, jotta pys
tyttäisiin paremmin vastaamaan
muun muassa sote-uudistuksen
mukanaan tuomiin haasteisiin. Jos

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA) julkaisi jou
lukuussa sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle antamansa ehdotuksen
vuoden 2019 avustuskohteista.

STEA aikoo jatkaa Suomen Kuuro
sokeat ry:n toiminnan avustamis
ta. Yhdistys haki avustuksia 1,85
miljoonaa euroa. STEAn avustus-
ehdotus on 1,68 miljoonaa euroa.
Lopullisen päätöksen avustukses
ta tekee sosiaali- ja terveysminis
teriö tammi-helmikuussa. Päätös ei
yleensä ole muuttunut.

avustus jää STEAn suunnitelman
mukaiseen, aluepalveluita joudu
taan karsimaan vuonna 2019.

Vapaaehtoinen jasenmaksu
Syyskokous hyväksyi uusien jä
senien liittymismaksuksi 20 euroa
vuonna 2019. Lisäksi päätettiin ot
taa kokeilukäyttöön vapaaehtoinen
jäsenmaksu.

Seuraava kokous on kevätkokous.
Se pidetään 18.5.2019 Tampereel
la.s

Suomen Kuurosokeat ry:n rahoitus
muodostuu STEA:n avustuksista ja
myytävistä palvelu ista. Yhdistyksen
toimintaa pyritään jatkamaan nor
maalisti aluepalveluiden ja muiden
palveluiden osalta. Mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan kevään ai
kana.

STEA jakaa Veikkauksen tuottoja
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
yleishyödylliseen kansalaisjärjestö
toimintaan. Avustuksia jaetaan ensi
vuodelle yhteensä 362 miljoonaa
886 eri järjestölle. O

Suomen Kuurosokeat ry:n aluepal
veluiden työntekijöiden nimikkeet
muuttuvat. Aluepäällikkö on jatkossa
aluepalvelupäällikkö. Oikeuksien-

Vammaisten tulkkauspalvelun asi
akkaat voivat nyt tilata tulkin ver
kossa verkkotilauslomakkeella. Se
on tehty asiakkaiden toiveesta, ja
sitä kehitetään palautteen perus
teella.

Kelan mukaan asiakkaan on hel
pompi antaa tulkin välitykseen tar
vittavat tiedot verkkotilauslomak
keella. Kelan ei tarvitse pyytää
tällöin asiakkaalta niin usein lisä-
tietoja, ja tulkin etsimisestä tulee
sujuvampaa.

Lomaketta voi käyttää vain yhden
tilauksen tekemiseen. Verkossa
ei voi tehdä pitkiä tilauksia, kuten
leirejä tai ulkomaan matkoja. Tieto
suojasyistä lomakkeelle ei tallennu
asiakkaan tietoja. Ne pitää täyttää
joka kerta uudelleen.

valvonnan asiantuntijat ovat palve
luasiantuntijoita. Muutokset ovat voi
massa vuodesta 2019 alkaen. O

Uusi palvelu ei ole vielä täysin saa
vutettava. Lomakkeen käyttö esi
merkiksi ruudunlukijaohjelmalla on
hankalaa. Lomake on alkuvaihees
sa suunniteltu kuulovammaisille
asiakkaille. Tavoitteena on saada
se myös puhevammaisten ja kuu
lonäkövammaisten asiakkaiden
käyttöön.

Lomake on kehitetty yhteistyössä
asiakasjärjestöjen ja asiakkaiden
kanssa. Sitä kehitetään vielä asi
akkaiden palautteen perusteella.
Lomakkeen ulkonäköön ja sisäl
töön voi tulla sen myötä muutoksia.
Palautetta voi antaa osoitteeseen
vatu@kela.fi. Tulkin voi tilata edel
leen myös tekstiviestillä, soittamal
la, sähköpostilla, etäpalvelussa ja
kirjeellä.

Lähde: Kela +

Aluepalveluiden nimikkeet muuttuvat

Tulkin voi tilata verkossa

STEA jatkaa kuurosokeiden avustamista
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Eija Metsämäki sai idean: Suomen
kuurosokeiden pohjoisin kerho Ou
lussa voisi järjestää tapahtuman
Lappiin. Lapin kuurosokeilla on pit
kä matka vertaistuen pariin, joten
viedään vertaistuki sinne. Äkäs
lompolossa sijaitseva Lomakeskus
Seita on monelle ennestään tuttu ja
muistorikas paikka. Mennään sinne
marraskuun kaamosta kaatamaan.

Oulusta lähti yhteinen bussikulje
tus Äkäslompoloon. Bussiin otettiin
mukaan porukkaa Keminmaasta ja
Rovaniemeltä. Oubusin kuljettaja
Heikki piti meidät hyvin ajan tasalla
matkan etenemisestä. Hän kertoi,
missä mennään siellä pimeydessä.

Oli jo hämärää, kun saavuimme,
vaikka kello oli vasta vähän yli kak
si iltapäivällä. Jaana toivotti meidät
tervetulleiksi Lomakeskus Seitaan.
Hän sanoi, että ensin syödään, sit

ten vasta otetaan huoneet. Järjes
tys oli aivan oikea, sillä kaikilla oli
nälkä.

Tapahtuman aluksi muistelimme
Marja Korteniemeä, joka nukkui
pois marraskuussa. Hän oli lappi
laisille tuttu toimelias nainen. Mar
ja olisi halunnut olla mukanamme.
Sytytimme hänelle kynttilän ja vie
timme hiljaisen hetken. Moni muis
teli tapahtumassa Marjaa.

Seitassa oli hyvät saunat ja hyvä
uima-allas. Takka lämmitti ruoka-
salissa, ja jouluvaloja oli kaikkialla.
Meitä oli paikalla 16 kuurosokeaa.
Olimme kaikki juuriltamme, tai yhä
vieläkin, lappilaisia tai muuten vain
lapinhulluja. Mukana oli myös puo
lisoita, lapsia, avustajia, tulkkeja
sekä viisi työntekijää.

Tilaisuuteen osallistui Tornion seu
rakunnan diakoni Toini Pieskä.
Hän on ollut usein Lapin tapahtu
missa mukana ja tiesi paljon kuu
rosokeiden kerhojen historiasta.
Toini oli kutsunut Äkäslompoloon
vieraaksi Tuija Partasen. Tuijan
toimesta kokoontui ensimmäinen
kuurosokeiden kerho Kolarissa
16.10.1984. Partanen toimi pitkään
Kolarin diakoniatyöntekijänä. Poh
joisessa on paljon yhteistyötä seu
rakunnan kanssa.

Kävimme Pyhän Laurin kappe
lissa ja Jounin kaupassa. Lisäksi

saunoimme ja väkersimme koruja
Aatos Ahosen opastuksella. Tu
tustumisleikissä kävimme läpi viit
tomanimet ja syntymäkuukaudet.
Ihan vahingossa löytyi yksi päivän
sankarikin. Irma Luokkanen keksi
antaa hänelle yhteislahjaksi teke
mänsä kranssin. Kranssi oli koris
teltu värivaloilla.

Kaksi esitystä jäi erityisesti mie
leen: Jessica ja Rebecca Metsä
mäki lauloivat viittoen kappaleen
“Tuiki tuiki tähtönen”. Heidän äitin
sä Eija Metsämäki teki ensiesiin
tymisensä. Eija lauloi ääneen ja
viittoi “Joulupuu on rakennettu”. Se
oli vaikuttavaa! Hyvässä ryhmässä
voi jakaa monenlaisia kokemuksia.
Parasta oli kuitenkin yhdessäolo.

Yhdessä Akäslompolossa
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Lapin kuurosokeiden tapaaminen. Kuva Anne Ylitalo.

4.’

Jouluisia vieraita. Kuva Milla Lindh.

Teksti: Milla Lindh
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On . OnTaitava kuvataitelija ja varikas
persoona OOsi ah.’

Teksti: Jorma Säynäjäkangas

Tapasin Marja Korteniemen vuon
na 1985 ensimmäisen kerran. Vä
lillemme syntyi heti yhteys, vaikka
viittomakielen opiskeluni oli vasta
alkuvaiheessa.

Marja oli hyvin ennakkoluuloton
ja kiinnostui heti uusista ihmisistä.
Hän oli luonteeltaan aktiivinen, so
siaalinen sekä temperamenttinen.
Marja oli hyvin selvillä niin oman
perheen, ystävien kuin koko Kitti
Iän asioista.

Henkilönä Marja oli värikäs. Tämä
näkyi hänen pukeutumisessaan,
käsitöissään ja maalauksissaan.
Minäkin sain häneltä lahjaksi mo
net kauniit Lappi-aiheiset sukat. Oli
ison juhlan aika, kun Marja lahjoitti
Levi-aiheisen taulun kunnanjohta
ja Seppo Maulalle. Eikä ihme, että
Marja oli taitava kuvataiteilija. Hän
oli sukua itse Reidarille.

Olen koonnut Marjan taiteen teke
misestä lukuisia lehtileikkeitä. Näin
Marja osoitti suurelle yleisölle, että
kuurosokeatkin pystyvät vaativiin
suorituksiin. Heistä tulee näkyviä

yhteisöissään, ja he nousevat elä
mänkulmaan tasavertaisina ihmisi
nä.

Kuurosokeiden ryhmän kanssa
teimme lukemattomia retkiä ympäri
laajan Lapin maan. Ryhmän muka
na Marja vieraili usein kotonani ja
ihasteli paistamani hauen makua.

Marja oli hyvin elämänmyönteinen,
aktiivinen ja kiinnostunut. Kaipaam
me Marjaa ja hän tulee säilymään
muistoissamme. O

Kuurosokeiden Toimintakeskus
Tampereella sai marraskuussa ison
lahjoituksen. Se sisälsi ison mää
rän erilaisia villalankoja, kankaita ja
askartelutarvikkeita, kuten nappeja
ja pehmusteita. Tavaraa saatiin yh
teensä kaksi autokuormaa.

Lahjoituksen takana oli Leena Mä
enpää-Wirtz. Käsityömateriaalit
ovat peräisin hänen kummitädil
tään. Tämä oli aikanaan innokas
käsityöihminen.

— Edesmennyt kummitätini, jonka
kuolinpesästä lahjoitus on lähtöi
sin, ompeli minulle kauniita vaat
teita. Hän kutoi koko suvulle sukat,
pipot, huivit ja villapaidat jouluksi
vuosikymmenten ajan.

Mäenpää-Wirtz etsi sopivaa käsi
työmateriaalien lahjoituskohdetta
verkon kautta. Suomen Kuurosoke
at ry ja kuulonäkövammaisuus oli
vat hänelle tässä vaiheessa vielä
tuntemattomia.

— Halusin tehdä lahjoituksen tahol
le, missä materiaalit jatkavat elä
määnsä uusissa käsissä tuottaen
iloa ja synnyttäen inspiraatiota. Et
sin verkkohaulla sopivaa kohdetta
terapiatyön parista. Ensimmäinen
osuma oli Suomen Kuurosokeat ry.

Mäen pää-Wirtz soitti järjestöjohtaja
Kai Leinoselle, joka kertoi organi
saation toiminnasta.

— Totesimme kohteen sopivan täy
dellisesti ajatukseeni lahjoittaa
kummitädiltäni käyttämättä jääneet
materiaalit hyvään tarkoitukseen.

Mäenpää-Wirtz sai
kuurosokeiden teke

— Sain lahjaksi ihanan korin ja eläin-
hahmon. Ne ovat mukava muisto
kuurosokeiden tekemästä taidok
kaasta työstä.

.

Teksti: Heidi Häyrynen

Vastalahjaksi
yhdistykseltä
miä käsitöitä.

1

Marja Korteniemi
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Kunniatohtori Kalle Könkkölän
elämäntyöseminaari järjestettiin
kansainvälisenä vammaisten päi
vänä 3. joulukuuta 2018 eduskun
nan pikkuparlamentissa, Helsingis

Rosa Meriläinen juonsi Kalle Könk
kölän elämäntyöseminaarin.

sä. Teemana oli “Kohti vammaisten
ihmisten täysivaltaista osallisuutta”.
Paikalle oli saapunut runsaasti vä
keä muistelemaan Kallen mittavaa
työtä vammaisten oikeuksien puo
lustajana. Tapahtumassa oli viitto
makielen tulkkausja kirjoitustulkka
us.

Tilaisuuden juonsi kirjailija Rosa
Meriläinen ja avaussanat toi pre
sidentti Tarja Halonen. Esiintyjien
joukossa oli monia yhteiskunnalli
sia vaikuttajia, kuten vihreiden pu
heenjohtaja Pekka Haavisto, Aini
Kimpimäki sosiaali- ja terveys
ministeriöstä, kunniatohtori Liisa
Kauppinen ja Abiliksen puheen
johtaja San Loijas.

Viisi tuntia kestäneessä lämmin-
henkisessä seminaarissa kuultiin,
kuinka merkittävää työtä Kalle oli
tehnyt niin kotimaisessa kuin kan
sainvälisellä vammaiskentällä.
Useissa puheenvuoroissa tuli esiin,
että Kalle oli huumorintajuinen ja
periksiantamaton. Osaltaan hän
tä kuvattiin vahvaksi vaikuttajaksi,
idearikkaaksi ja selkeiden päämää
rien tavoittelijaksi. Kalle vaikut

ti merkittävästi YK:n vammaisten
ihmisten oikeuksien sopimuksen
kehittämiseen ja 80-luvulla valta
kunnallisen vammaisneuvoston
perustamiseen. Kalle edisti työl
lään vammaisten aseman vahvis
tumista. Hän oli aikanaan perusta
massa Abilis-säätiötä. Lisäksi Kalle
matkusti paljon.

Tilaisuudessa näytettiin videoter
vehdyksiä ulkomailta eri tahoilta
ja järjestöiltä, joiden kanssa Kalle
oli tehnyt yhteistyötä. Hieno hetki
myös koettiin, kun valkokankaalla

pyöri laulaja Riikka Hännisen mu
siikkivideo.

Tapahtuman aikana kirjailija Meri
läinen esitteli Abiliksen 20-vuotista
taivalta käsittelevän kirjan. Panee
likeskustelussa muisteltiin Kallen
merkitystä ja keskusteltiin vam
maisten osallisuuden tärkeydestä.
Esille nousi esimerkiksi ihanne yh
denvertaisesta maailmasta. Ylei
söllä oli lisäksi mahdollisuus esittää
kysymyksiä ja kommentteja. s

.. ....Konkkölaa muisteltiin Helsingissa

Tekstija kuvat:Jaakko Evonen

Presidentti Tarja Halonen lausui tilaisuuden avajaissanat.
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Kauneimmatjoululauluttulkattuna Vimma-kulttuuripalkinto Belghitille

Jo perinteeksi muodostuneita jou
lulaulutulkkauksia on järjestetty
Tampereella vuodesta 2012 alka
en. Yksi tulkeista on Anna Mäki.
Hän kertoo, että idea tulkkaukseen
lähti alun perin tulkeilta itseltään.

— Keksimme, että tämä olisi mu
kava tapa nostattaa joulumieltä ja
antaa lahja ihmisille.

Tulkit viittovat kirkossa sekä puheet
että laulut. Suurin osa joululauluis
ta on tunnettuja, mutta mukana on
muutama tuntemattomampi kap
pale. Yleisö voi halutessaan viittoa
mukana.

— Teemme käännökset lauluja kun
nioittavasti. Ne eivät ole täysin viit
tomakielisiä käännöksiä, vaan tär
keää on, että joululaulujen sanoma
on tunnistettavissa, Mäki kertoo.

Joululaulutilaisuudet ovat avoimia
kaikille. Tulkkausta voi tulla seu
raamaan, vaikka ei sitä ymmärtäi
sikään. Ilahduttavaa on ollut sekä
viittomakielisiltä että kuulevilta tul
lut positiivinen palaute.

Kynnys ry:n Vimma-kulttuuripalkin
non on saanut tänä vuonna viitto
makielinen näyttelijä Silva Belghit.
Vammaiskulttuuripalkintoon kuuluu
Tukilinja-säätiön lahjoittama 5000
euron työskentelyapuraha. Pal
kinto jaetaan nyt kymmenennen
kerran. Kunnia-Vimma myönnet
tiin Kansallisteatterille ja Wheels of
Freedom -elokuvan työryhmälle.

Palkinnot luovutettiin DiDa-vam
maistaiteen tapahtumassa Helsin
gin kaupunginmuseolla kansain

Joulun ajan lomat
Suomen Kuurosokeat ry:n ICT- ja
-aluepalveluiden lomat tiedoksi.

ICT-palvel ut
Anne Metsäpuro
22.12.2018—6.1.2019
Maarit Patrikainen
24.12.2018—1.1.2019
Mariano Mineo
14.12.2018—6.1.2019
Seppo Tero
22.12.2018—6.1.2019

Teksti: Heidi Häyrynen
Kuva: Anna Mäen kuva-arkisto

Tampereen Tuomiokirkossa järjes
tetään joulukuussa kaksi viittoma
kielelle tulkattua Kauneimmat Jou
lulaulut -tapahtumaa.

— Kuulevat ovat sanoneet, että tulk
kaus on hirveän hienoa ja kaunista.
Niinhän se viittomakieli on.

Kauneimmat joululaulut on ollut
mukava tapahtuma aloittaa joulua
ja virittäytyä yhdessä sen tunnel
maan. Mäki toivoo tulkkien hyvän
mielen välittyvän yleisölle. O

€

1
Tulkit vasemmalta: Katja Sarsama,
Tytti Honkanen, Anna Mäki ja Anni
Kervinen.

Silva Belghit. Kuva: Tukilinja.

välisenä vammaisten päivänä 3.
joulukuuta. O

Kimmo Rouvinen
22.12.2018—30.12.2018
Marko Vainiomaa
22.12.2018—2.1.2019

Aluepalvelut
Aluepalvelujen henkilökunta on
pääsääntöisesti joululomalla
21.12.2018—6.1. 2019.

ICT-palvelut ja aluepalvelut toivot
tavat hyvää joulua! +
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ILMOITUKSET

O Kerhot

Satakunnan kerho
Satakunnan kuurosokeiden ker
ho kokoontuu 9.1.2019 klo 12—15
Satakunnan Näkövammaisten toi
mitiloissa. Osoite Otavankatu 4 C
49, Pori. Vieraana palveluasian
tuntija Marjatta Puromäki. Aiheina
Suomen Kuurosokeat ry:n toiminta
vuonna 2019 ja kerhon asiat.

Kerholaiset toivottavat hyvää jou
luaja rauhallista uutta vuotta 2019.
Kiitän kerholaisia hyvästä yhteis
työstä vuonna 2018.

Lisätiedot: puh. 0400 532 413, sai
ni.lepisto@gmail.com

Helsingin kerho
Helsingin kuurosokeiden kerhon
vuosikokous järjestetään 16.1.2019
klo 16.30—20.30 liriksessä. Osoi
te Marjaniementie 74. Vision aula,
neljäs kerros. Ilmoittautumiset ker
honvetäjälle 11.1. mennessä: ran
tatalo.irja@gmail.com, puh. 046
5468 298.

Kerho kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa hyvää joulua sekä on
nea vuodelle 2019! Irja Rantatalo.

Lahden kerho
Lahden kuurosokeiden kerhon
vuosikokous pidetään 23.1. kello
12—15. Osoite Puistokatu 9, Lahti.

Ilmoittaudu kerhonvetäjälle 18.1.
mennessä: rantatalo.irja~gmail.
com, puh 046 5468 298.

Kerho kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa mukavaa joulua ja on
nea vuodelle 2019! Irja Rantatalo
ja Anni Virtalaakso.

Kalakerho
Kuurosokeiden Kalakaverit -kerho
kiittää kuluneesta vuodesta ja toi
vottaa iloista joulua ja onnea vuo
delle 2019! Irja Rantatalo ja Vesa
Pikkuhookana.

Viittojat-kerho
Retki Pietariin
Ajankohta 29.8.—1.9.2019. Oh
jelmassa mm. opastettu kaupun
kikierros ja yhdessäoloa. Bussi-
kuljetus Tampereelta, matkareitti
Vaalimaan kautta Pietariin.

Hinta: 475 euroa/henkilö 2hh Ho
telli Moskovassa standard-huo
neissa. 625 euroa/henkilö lhh.
Sis. matkat bussilla, hotellimajoi
tuksen, aamiaisen x 3 ja illallisen x
1, opastetun kierroksen ja viisumin
rekisteröintimaksun. Hintaan eivät
kuulu muut ateriat matkan aikana
tai perillä Pietarissa, sisäänpää

symaksuja eikä matkavakuutusta.
Hinnat edellyttävät 30 maksavan
matkustajan ryhmää. Lisämaksus
ta Venäjän ryhmäviisumi 81 euroa/
henkilö (perustuu tämän hetkiseen
hinnastoon, viranomaismaksujen
muuttuessa pidätämme oikeuden
vastaaviin muutoksiin), matkava
kuutus (pakollinen Venäjälle) ja
sisäänpääsymaksut ja/tai opastuk
set. Passi on otettava matkalle mu
kaan!

Viimeinen ilmoittautumispäivä on
10.1.2019. Lisätiedot kerhon ve
täjältä Päivi Ahtiaiselta: paivi.ahti
ainen60~gmail.com, tekstiviestit
050 384 8960. Tarkempi ohjelma
lähetetään ilmoittautuneille.

Tampereen kerho
Tampereen kuurosokeiden kerho
tapaaminen on tiistaina 29.1.2019
klo 13—16. VTS Ristontalon 6:s
kerros. Valtaraitti 9, Tampere. Vie
raana Milja Koljonen Pirkanmaan
alueuudistuksesta sekä palveluasi
antuntija Marjatta Puromäki.

O Koulutukset

ICT-koulutusviikot vuoden 2019 alus
sa
Tieto- ja viestintäteknologian tuki
palveluiden ICT-koulutus järjestää
ICT-aiheisia koulutusviikkoja Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksessa.

Koulutus on tarkoitettu kuurosokeil
le ja kuulonäkövammaisille tieto
koneen käyttäjille. Koulutuskoneil
la ovat käytettävissä Supernova-,
ZoomText- ja Jaws-ohjelmistot.
Koulutus on asiakkaille maksuton
ta. ICT-koulutustiimi valitsee koulu
tettavat (4—5 henkilöä) viimeistään
kuukautta ennen koulutuksen alka
mista. Etusijalla ovat henkilöt, jotka
eivät ole aiemmin saaneet vastaa
vaa koulutusta.

1 Imoittautumiset ja tiedustelut osoit
teeseen ict-koulutus@kuurosoke
at.fi

Monikäyttöinen skanneri
Aika: 4.—8.2.2019 (viikko 6)
Kohderyhmä: Viittomakieliset hen
kilöt
Sisältö: Viikolla tutustumme skan
nerin toimintaan ja siihen, mitä
kaikkea sillä voikaan tehdä. Muu
tamme skannerilla paperikuvia di
gitaaliseksi, skannaamme esineitä
sekä kasveja ja teemme omia ku
via ja kortteja.

Tietokoneen peruskäyttö
Aika: 25.2.—1.3.2019 (viikko 9)
Kohderyhmä: Puheella kommuni
koivat henkilöt
Sisältö: Viikon aikana tutustumme
tietokoneen osiin ja toimintonäp
päimiin, ohjelmiin (Windowsin apu
ohjelmat, Windows Luetus, säh
köpostiohjelmat) ja opettelemme
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Päivyri
Maailman pistekirjoituspäivä
Loppiainen

O Muut
Toimintakalenteri ilmestyy alkuvuo
desta 2019.
Ilmoitukset Tuntosarvi-lehteen
1/2019 viimeistään 1.1.2019 men
nessä osoitteeseen: viestinta@
kuurosokeat.fi +

tietojenkäsittelyn termejä. Viikko ta. Paikalla kaksi yleistulkkia. Oma misto. Tervetuloa kaikki juhlimaan, 0
soveltuu aloitteleville tietokoneen pyyhe mukaan. kun vuoden päivät täyteen Anita 41
käyttäjille, jotka hallitsevat näp- saa! Toiveena ei kukkia allergian 6 1
päimistön auttavasti. Viikolle voi Pannu kuumana vuoksi. Paikalla ei yleistulkkia. HeI-
tuoda mukana oman kannettavan To 17.1. klo 10—12 liris, Suomen mikuusta lähtien kerran kuussa eri
tietokoneensa. Kuurosokeat ry:n Helsingin alue- maiden ravintolailtoja.

toimisto, 4. kerros. Järjestäjinä viri
ketoimintaja Helsingin aluepalvelu. Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ke

0 Helsingin viriketoiminta Tule tapaamaan muita ja kahvitte- 9.1.
lemaan. Paikalla palveluasiantunti

Taiviulkoilupäivä ja Heli Lappalainen. Kahvitarjoilu (1 Aluepalvelun kuulumiset
Torstai 3.1. klo 10.00—16.00 Kuu- e). Ei yleistulkkausta. Tilaisuuden To 31.1. klo 10—12 liris, Suomen
sijärvi. Kuusijärventie 3, Vantaa. jälkeen voi ruokailla omakustantei- Kuurosokeat ry:n Helsingin alue-
Ohjelmassa hiihtoa (lumitilanteen sesti liriksen ravintolassa ja jatkaa toimisto. Mukana palveluasiantun
salliessa) ja/tai kävelyä, erilaisia kuntopiiriin. tija Heli Lappalainen. Ajankohtaisia
tehtäviä ja pientä kisailua, makka- asioita vuodesta 2019. Kahvitarjoi
ranpaistoa sekä talviuintia! Mah- Kommunikaatiopiiri lu (1 e). Paikalla kaksi yleistulkkia.
dollisuus saunomiseen sähkö- tai La 19.1. klo 9.45—15 liris, Suomen Tilaisuuden jälkeen voi ruokailla
savusaunassa. Päivä omakustan- Kuurosokeat ry:n Helsingin alue- omakustanteisesti liriksen ravinto
teinen. Lounasmahdollisuus Cafe toimisto. Aiheena suur- ja taktiili- lassa ja jatkaa kuntopiiriin.
Kuusijärvessä. Makkaranpaistoon sormiaakkoset. Ryhmään mahtuu ““

omat makkarat mukaan. Saunahin- 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjes- Ilmoittaudu Anitalle viimeistään to
nat: eläkeläiset sähkösauna 4 e ja tyksessä. Paikalla ei yleistulkkia, 24.1. Virikeohjaaja Anita Palo on lo
savusauna 7 e. Tulkit ja avustajat tilaa tarvittaessa oma tulkki/opas. maila 11.—20.1.2019. Yhteystiedot: ~
ilmainen. Mukaan pyyheja uikkarit! Induktiomahdollisuus. Tarjolla kah- anita.palo@kuurosokeat.fi, teksti-
Suksia voi tiedustella ilmoittautumi- via ja keksiä (1 e). Lounas omakus- viestit / WhatsApp 040 837 7896
sen yhteydessä. Mukana ohjaaja tanteisesti ltiksessä tai omat eväät
Jaana Marttila ja virikeohjaaja Anita aluetoimistolla. Mukana Riitta Lah
Palo. Paikalla ei yleistulkkia. tinen ja Sanna Nuutinen kommuni-

kaatiopalveluista. ‘// /
Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ma
31.12. Ilmoittautumiset Sannalle pe 4.1. I

mennessä: tekstiviestit/ WhatsApp
Kuntopiiri 040 051 4922.
To 10.1., 17.1., 24.1. ja 31.1. klo
13—16 liris, 2. kerros. Ohjaajana Virikeohjaajan 50-vuotisjuhiakahvit
Jaana Marttila. Kuntoharjoittelua, Ke 23.1. klo 13—16 liris. Suomen
vesijumppaa, uintia ja saunomis- Kuurosokeat ry:n Helsingin aluetoi- Yläkuvassafoulutähti ikkunassa. Kuva Jaakko Evonen.

Alhaalla Aarne Pirkolan joulusarjakuva.

,1

f
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