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Hallitus valmistelee hoitajamitoituk
sen kirjaamista lakiin. Lakivalmiste
lussa puhutaan ympärivuorokautises
ta tehostetusta hoivasta. Päättäjillä
on huoli siitä, että tehostetun hoivan
palveluissa asuminen ja elämä saa
daan turvalliseksi kaikkina vuorokau
den aikoina. Lisäksi myös ihmisen pe
rustarpeiden pitää toteutua riittävän
hyvällä tasolla. Mitoituksen tavoite on
0,7, joka tarkoittaa seitsemän hoitajaa
kymmentä hoidettavaa kohti. Lisäksi
hallituksen valmistelussa on kiinnitet
ty huomiota hoitajamitoituksen ja tu
kityön erottamiseen toisistaan. Tukityötä on muun muassa ruuan valmis
tus ja siivous. Hoitajamitoitus pitää
laskea siten, että siihen ei sisällytetä
tukityötä.
Viime vuosien aikana tehostettua ym
pärivuokautista hoivaa on kilpailutet
tu, ja markkinoille on tullut suuria toi
mijoita, joilla on pääomasijoittajia ja
nopeita tuotto-odotuksia. On hyvä,
että asiaan on kiinnitetty huomiota ja
vaaditaan laadukasta, pitkäjänteistä
ja osaavaa hoivaa.
VTS Ristontalossa Tampereella asu
misen palveluita tuotetaan ja kehite
tään voittoa tuottamattomasti, yleis
hyödyllisen ja järjestölähtöisen toi
minnan ehdoilla. Hintaneuvotteluissa

i ataa

kuntien kanssa on kuitenkin täytynyt
olla tiukkana ja pitää huoli, että pys
tytään palkkaamaan riittävästi henki
löstöä. Näin on saatu hoitajamitoitus
pidettyä hyvänä ja turvattu asumisen
arkea. Yksikössä on tehty myös nor
maaleja viranomaistarkastuksia. Jo
kaisessa tarkastuskertomuksessa on
maininta asianmukaisesta hoitohen
kilöstömitoituksesta ja eri henkilös
töllä toteutettuja tukipalveluja on kii
tetty.
Tärkeänä johtoajatuksena on huoleh
tia asukkaan yksilöllisten perusasioi
den toimivuudesta jokapäiväisessä
arjessa. Lisäksi palvelut tapahtuvat
omalla kielellä ja kommunikointita
valla. Kun perusasiat ovat kunnossa,
riittää voimavaroja osallistua niihin
asioihin, jotka itseä kiinnostavat. Mo
net käyvät mm. kädentaitopiireissä,
osallistuvat keskusteluryhmiin, ulkoi
levat ja harrastavat. Iso merkitys on
istua samalla tavalla kommunikoivi
en kanssa yhdessä, vaikka kahvipöy
dässä. Jokaiselle meistä on tärkeää
kuulua joukkoon, tuntea olevansa hy
väksytty, sanoa mielipiteensä ja tehdä
asioita, jotka ovat itselle merkittäviä.
Risto Hoikkanen, palvelujohtaja .
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S .men u O okeatr arautuu
koronaviru pidemiaan
Tilaisuuksia perutaan

Vierai ut

Kaikki Suomen Kuurosokeat ry:n jär
jestämät yleisötapahtumat, kurssit
ja koulutukset siirretään tai perutaan
kunnes Suomen hallitus antaa tar
kemmat ohjeet.

Vierailuista Kuurosokeiden Toiminta
keskuksella Tampereella on sovitta
va tapauskohtaisesti henkilökunnan
kanssa.
Tiedustelut

13.3. tiedon mukaan tilaisuuksien pe
rumiset ja siirrot tehdään huhtikuun
loppuun asti. Kuurosokeiden Toimin
takeskuksella järjestettäväksi suunni
teltuja kuntoutusjaksoja tai sopekurs
seja ei toistaiseksi peruta.
Henkilökunta on saanut toimintaoh
jeet epidemian varalta.

Suomen Kuurosokeat ry:n toimintaa
koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä
järjestön työntekijään.
Sai astumista epäilessä
Jos sinulla on koronavirusoireita, tulee
ottaa yhteyttä oman kunnan tervey
denhuoltoon.

K sely: taksi n saatavuus heikentynyt
kujet s.alveluis a
Teksti: Marjatta Puromäkija
Heli Lappalainen
Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuk
sienvalvonnan
työryhmä
järjes
ti loppuvuonna 2019 kuljetuspalve
lua koskevan asiakaskyselyn. Kyse
ly liittyi 1.7.2018 voimaan tulleeseen
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liikennepalvelulakiin ja sen vaikutuk
sun. Saimme 95 vastausta eri puolelta
Suomea. Suuri kiitos kaikille kyselyyn
osallistuneille!
Kyselyn vastauksissa tuli esille tur
vattomuuden tunne ja taksien saa
tavuuden ongelmat. Kuljetuspalve
luissa on kyse yksilöllisen itsenäisen
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liikkumisen turvaamisesta, joten on
gelmat ovat tällä hetkellä kohtuutto
mia kuljetuspalvelun käyttäjille.
Noin 50 % vastaajista joutuu odotta
maan taksin saapumista vähintään 60
minuuttia. Vastaajista 25 % on koke
nut taksin käytössä turvattomuutta.
Taksi on jäänyt tulematta muutaman
kerran tai useammin 23 %:lla vastaa
jista. 20 % vastasi, etteivät kuljetta
jat yleensä opasta turvallisesti autoon
tai kohteeseen. Vastauksissa todet
tiin, että liian pitkä taksin odotusaika
vaikeuttaa kotiin pääsyä erityisesti il
taisin ja viikonloppuisin, eikä kaikilla
paikkakunnilla voi tilata taksia teksti
viestillä. 33 % vastaajista on vähentä
nyt liikkumistaan kuljetuspalveluon
gelmien vuoksi. Noin 70 % vastaajista
pystyy tilaamaan matkansa itsenäi
sesti ja noin 30 % tarvitsee siihen toi
sen ihmisen apua. Tilauksista puolet
tehdään soittamalla, viidennes teks
tiviestillä, viidennes sähköpostilla ja
alle 5 % mobiilisovelluksella.
Vammaisten kuljetuspalvelumatkois
ta säädetään vammaispalvelulaissa,
mutta taksien toimintaa säätelee lii
kennepalvelulaki, joka vaikuttaa siten
myös kuljetuspalvelumatkojen järjes
tämiseen. Nykyhallitus valmistelee la
kimuutosta liikennepalvelulakiin. La
kiin tehdään korjauksia mm. taksi
liikenteen turvallisuuteen, harmaan
talouden torjuntaan, hinnoittelun läpi
näkyvyyteen ja taksien saatavuuteen
liittyen.
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)

käynnisti selvitystyön taksisääntelyn
toimivuudesta yhteistyössä eri viran
omaisten kanssa. inisteriö on pyytä
nyt eri sidosryhmiltä lausuntoja taksi
sääntelyyn liittyen.
Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuk
sienvalvonnan työryhmä on hyödyn
tänyt kuljetuspalvelukyselyn tuloksia
lausunnossaan LVM:lle. Korostimme
mm. erilaisten tilaustapojen tärkeyt
tä, taksien hintatietojen selkeää mer
kitsemistä ja kuluttajansuojaa myös
julkisen tahon korvaamiin matkoihin.
Taksien pitää olla erotettavissa muista
ajoneuvoista taksikuvulla. Haja-asu
tusalueilla tulee turvata taksien saata
vuus. Koulutusta tulee edellyttää laa
jasti kaikilta taksinkuljettajilta, ja sen
tulee sisältää esimerkiksi opastustai
toja lähtö- ja määränpäässä. Liiken
ne- ja viestintävirasto Traficom jär
jestää taksinkuljettajien kokeen, jonka
vaatimuksia tarkastellaan nyt uudel
leen. Suomen Kuurosokeat ry on yh
teydessä Traficomiin, kun lausuntokierros tästä kokonaisuudesta alkaa.
Vammaispalvelulain mukaisten kulje
tuspalvelumatkojen selvitystyö suh
teessa liikennepalvelulakiin jatkuu eri
ministeriöiden yhteistyönä. Lakiluon
noksen antamisaikaa eduskunnalle
ja lakimuutoksen voimaantuloaikaa ei
ole vielä tiedossa. Suomen Kuuroso
keat ry seuraa lakimuutosta yhteis
työssä aistivammajärjestöjen ja Vam
maisfoorumin kanssa.
Kirjoittajat ovat oikeuksien valvonnan
työryhmän jäseniä.
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useampi voi asua pidempään kotona.
Roboteista on apua myös yksinäisyy
den ehkäisyssä.

Kei .äyn

ta ot

Teksti: Jaakko Evonen
Kuva: Christina Andersson

Robotteja käytetään nykyisin monen
laisissa tehtävissä. Andersson luette
lee muutamia esimerkkejä.

Keinoälyn ja robotiikan ala on viime
vuosina ollut usein uutisotsikoissa.
Keinoäly on herättänyt kiinnostusta,
mutta myös huolta.

Mikro- tai nanokokoisia robotteja voi
lähettää purkamaan veritulppia suo
nien sisälle. Lääkeannostelurobot
ti auttaa ottamaan lääkkeen ajallaan,
ja kuljetusrobotti hoitaa kaikenlaisten
asioiden viemisen ja tuomisen sairaa
loissa.
-

Eräs alaa tutkiva on tietokirjailija Cris
tina Andersson. Hän kirjoitti vuonna
2012 dosentti Jari Kaivo-ojan kans
sa BohoBusiness-kirjan, jossa pereh
dytään robotiikan ja keinoälyn erilai
siin piirteisiin ja kuinka ne vaikuttavat
osaltaan ihmisiin ja työhön.

Anderssonin mukaan robotit ovat vii
me aikoina monipuolistuneet. Niitä
hyödynnetään esimerkiksi teollisuu
dessa. Ne ovat lisänneet työhyvin
vointia sekä laatua. Myös turvallisuus
on osaltaan parantunut.
Ne ovat tätä nykyä jo turvallisia si
ten, että ihminen voi olla niiden lähei
syydessä ja tehdä niiden kanssa yh
teistyötä.
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Arvojen, merkitysten ja eettisten
asioiden pohdinta on ajassamme ää
rimmäisen tärkeää. Tulevaisuuden
maailma on juuri sellainen, minkälai
seksi sen yhdessä rakennamme.
-

Muuttaa työelämää

-

Hän huomauttaa, että työelämä muut
tuu,ja osa siitä selittyy robottien tulol
la. Hän pitää tärkeänä sitä, että ihmi
set oppisivat uuden asenteen ja uusia
tapoja.

Sosiaalisista roboteista apua
yksinäisyytee
Robotit voivat auttaa myös kotona.
Anderssonin mukaan monitoimirobo
tit pystyvät tekemään monia tehtä
viä. Tämä mahdollistaa sen, että yhä
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Yksinkertaisimmillaan sosiaalinen
robotti löytyy kännykästä, mutta maa
ilmalla kehitetään kovaa vauhtia ro
botteja, jotka ovat myös fyysisesti läs
nä ja pystyvät vaikkapa reagoimaan
tunteisiin.
-

Suomalais-ruotsalaisessa yhteis
työssä syntyvä M ildra-robotti myös
auttaa henkilöä löytämään tien pois
yksinäisyydestä juuri hänelle sopivaan yhteisöllisyyteen, hän kertoo.
-

Asenteet murroksessa
Andersonin mukaan yleensä juu
ri omaiset vastustavat robottien käyt
töönottoa kotioloissa.
Todella usein törmään väärinkäsi
tykseen, että vanhemmat ihmiset eivät
pystyisi omaksumaan digitalisaatiota
tai hyödyntämään robotteja. Esimer
kiksi oma 85-vuotias äitini on aktii
vinen sosiaalisessa mediassa, ja hän
hoitaa kaikki pankki-, Kela- ym. asiat
verkossa.
-

Hän kannustaa ihmisiä tutustumaan
robotteihin ja digitaalisiin palveluihin.
Jakakaa tarinoitanne netissä. Koke
mukset ja elämäntarinat kiinnostavat.
Sitä kautta voi löytyä aivan uusi maa
ilma ihania ihmisiä ja uusia ystäviä! .
-

Euroopan robotiikka-alan tapahtuma
Malagassa.
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kohdata, viittoa/puhua ja kommuni
koida esimerkiksi terveysasemalla ja
palveluasumisessa, kertoo kommuni
kaatiotyöntekijä Sanna Nuutinen.

Teksti: Heidi Häyrynen
Kuvat: Jaakko Evonen

Kuulonäkövammainen henkilö odot
taa lääkärin tapaamista terveysase
maila. Hänen mukanaan piti tulla tulk
ki, mutta tämä ei päässyt paikalle.
Henkilö jännittää nyt tapaamista yk
sin. Kuulenko, kun lääkäri kutsuu mi
nua nimeltä, vai meneekö vuoroni ohi?
Miten kohtaaminen onnistuu?
Muun muassa tällaisessa tilanteessa
on apua sairaalakansiosta. Suomen
Kuurosokeat ry:n kommunikaatiopal
velut on kehittänyt kansion sairaalas
sa tapahtuvien kohtaamisten avuksi.
Hoitohenkilökunta voi sen avulla ym
märtää paremmin kuulonäkövammai
sen asiakkaan tarpeet. Tavoitteena on
asioinnin molemminpuolinen suju
voittaminen.
Sairaalakansio on tietokansio käyt
täjän omista toiveista tulla kohdatuk
si, kommunikaatiotavoista ja erilaisis
ta ohjeistuksista. Kansio voi sisältää
ohjeiden lisäksi esimerkiksi mukaan
otettavan laminoidun yksisivuisen
esittelyn omista toiveista, kuinka
-
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Lisätietoa kaksois istiva masta
Sairaalakansio on henkilökohtainen,
ja se toimii asiakkaan muistin tukena.
Kansion voi koota Suomen Kuuroso
keat ry:n työntekijä yhdessä asiakkaan
kanssa. Sisältö muokataan kuulonä
kövammaisen yksilöllisten tarpeiden
ja tietojen mukaan. Vaikka kansion
nimi viittaa sairaalaan, sitä voi käyttää
apuna muissakin kohtaamistilanteis
sa.
Halusimme tuoda kansiossa esiin
kohtaamisen ja kommunikaation
tärkeyden, kun asiakkaalla on kak
soisaistivamma. Kansiosta hyötyvät
varmasti kaikki läheiset ja muutkin,
jotka hänen kanssaan kommunikoi
vat, Nuutinen sanoo.
-

Kansion tavoitteena on vähentää
asiakkaan stressiä, tukea muistia ja
antaa tietoa. Voi olla todella turhaut
tavaa ja uuvuttavaa, jos joutuu kerto
maan kaikki asiat moneen kertaan ih
misten vaihtuessa.
-
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Kosketus on yksi kuurosokean kohtaamisen tapa. Vasemmalla Sanna Nuutinen
ja oikealla Hilja Niiranen.

Idea sairaalakansioon on lähtenyt
kuurosokeilta itseltään. Monilla on ar
jessa tullut eteen haasteellisia koh
taamistilanteita,ja niihin mietittiin asi
akkaiden kanssa ratkaisuja kommu
nikaatiopalveluissa. Tuloksena syntyi
sairaalakansio.
Kansio on nyt kokeilussa kahdek
salla henkilöllä. He ovat eri puolil
ta Suomea. Kokeilu alkoi helmikuus
sa 2019. Palautteet ovat olleet tähän
mennessä pääosin myönteisiä. Asi
akkaat ovat todenneet kohtaamis
ten helpottuneen. Myös henkilökunta
on pitänyt tietopakettia hyödyllisenä.
Esimerkiksi uusi avustaja on voinut

saada perehdytyksen kansion avulla,
tai sairaanhoitajat ovat saaneet ohjei
ta kommunikaatioon potilaan kanssa.
Tukea vuorovaikutukseen
Maija Kanerva on ottamassa sairaala
kansion käyttöön. Hän uskoo kansios
ta olevan hyötyä esimerkiksi terveys
keskuksessa asioidessa.
Terveyskeskuksessa on usein eri lää
käri,ja koin parhaaksi koota yhteenve
don terveystiedoistani, jotta minun ei
joka kerta tarvitse aloittaa terveyden
tilastani kertomista alusta.
-

-

Sairaalakansioni tekeminen on vielä
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kesken, mutta ajattelin laittaa sinne
tiedon kuulonäkövammastani, muista
sairauksistani, lääkitykseni sekä tie
toa kommunikaatiosta, hän sanoo.
Myös Hilja Niiranen toivoo, että uu
desta kansiosta on apua kohtaamisis
sa. Hänen sairaalakansiostaan löytyy
muun muassa oma esittely sekä tie
toa kuulon ja näön tilanteesta, käytös
sä olevista apuvälineistä, kommuni
kaatiotavoista ja kohtaamisesta.
Niiranen näkee kirkkaassa ja hyvässä
valaistuksessa sekä kuulee hiljaises
sa ympäristössä sisäkorvaistutteiden,
eli implanttien, avulla. Aina implanttien
käyttö ei kuitenkaan ole sairaalassa

.~-

mahdollista. Jos paikalla on monia ih
misiä, voi kuulonäkövammaisena olla
vaikea tietää, mitä tapahtuu ja kenelle
viesti on suunnattu. Tämä voi aiheut
taa turvattomuuden tunnetta. Hyväs
sä vuorovaikutuksessa kontaktin ot
taminen tapahtuu oikein.
Ensiksi puhekontakti, olkapäähän
kosketus ja minuun katsominen, kun
puhuu, Niiranen kertoo.

ske tel irjoi t
ted.
a ttmin

kea

-

Lisätietoa sairaala kansiosta saa kom
munikaatiopalveluista: sanna.nuuti
nen@kuurosokeat.fi

Celiaan kirjat tulivat ensimmäisen ker
ran vuonna 1984. Erikoiskirjastovirkai
lija Satu Jokisen mukaan kirjat olivat
Hämeen ammatti-instituutti Wetter
hoffin oppilaiden tekemiä opinnäyte
töitä. Alun perin kirjat olivat tarkoitettu
näkövammaisille lapsille, mutta niis
tä hyötyvät muutkin, kuten esimerkik
si monivammaiset ja kehitysvammai
set lapset.

Teksti: Jaakko Evonen
Kuvat: Celia

Koskettelukirjat ovat yksi tapa turvata
aistivammaisten tiedonsaantia. Teok
sissa voi olla erilaisia tunnusteltavia,
värikkäitä materiaaleja sekä pintoja.
Niitä on saatavilla Celian kautta.
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Sairaanhoitajat voivat käyttää kommunikoinnissa esimerkiksi sairaalahaptiise
ja.
10
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Celiassa on reilut 1400 koskettelukirjaa. Niiden teemat vaihtelevat loruista ja
runoista satuihin.
Tuntosarvi 3/2020
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yhteydessä, ja heille annetaan tietoa
lukijoiden toivomista aiheista.

Yhä edelleen suurin osa koskettelu
kirjoista tulee eri oppilaitoksista erilai
sina loppu- tai opinnäytetöinä. Myös
yksittäiset käsityöharrastajat tekevät
kirjoja, kertoo Jokinen.
-

Nykyisin Celiassa on reilut 1400 kos
kettelukirjaa. Useimmat kirjoista ovat
kankaisia. Kollaasikirjat ovat puoles
taan tehty pahvista. Valikoima on laa
ja. Esimerkkinä mainittakoon ensikir
jat sekä pienten lasten kirjat ja esi
koululaisten kirjat. Teemat vaihtelevat
loruista ja runoista erilaisiin satui
hin. Jokisen mukaan kirjojen toteutus
vaihtelee kohderyhmittäin.
Esimerkiksi ensikirjoissa on hyvin
vähän tekstiä tai sitä ei ole ollenkaan.
Kirjat ovat pieniä kooltaan, ja niissä
voi olla pehmeämmät sivut. Pääasia
on, että kirjan kuvat tarjoavat erilaisia
aistiärsykkeitä ja antavat mahdolli
sesti virikkeitä silmän ja käden yhteis
työn aktivointiin.
-

Celian kokoelmiin tulee kirjoja vaihte
levasti. Jokisen mukaan kirjoja saa
daan 20-45 kappaletta vuodessa. Kir
jojen tuottaminen vie oman aikansa.
Yhden kirjan teko kestää yleensä
useamman kuukauden ja useimmiten
tekijä tekee vain sen yhden kirjan (esi
merkiksi opinnäytetyönä). Koskettelu
kirjojen hankinta onkin jatkuvaa teki
jöiden etsimistä.

T~je
muka
Sfrk~

h

t
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Hän ohjeistaa innokkaita koskettelu
kirjojen tekijöitä tutustumaan Celian
verkkosivuihin. Siellä on vinkkejä kir
jojen tekoon. Myös tekijät voivat ottaa
häneen yhteyttä, jos kysyttävää tulee
mieleen.

Koskettelukirjoja lainataan Celian
kautta. Laina-aika on kuusi viikkoa si
sältäen postitusajan. Toimitus lähe
tetään salkussa postitoimipaikkaan.
Postimaksut maksaa Celia.
Yhteystiedot: palvelut@celia.fi ja pu
helinpalvelu 0295 333 050 (ma-to klo
9-11)

Lisäksi pintojen ja värien tulisi olla hy
viä kontrasteiltaan. Toisaalta toteu
tuksessa voi käyttää hyväksi moni
puolisesti erilaisia materiaaleja.
Ääniä syntyy kirjoihin kiinnitetyillä
esineillä, kuten kulkusilla ja vinkupai
nikkeilla. Osassa kirjoissa on mukana
cd-levy. Joissakin kirjoissa on tuok
suja ja hajuaistimuksia tuottavia ai
neosia. Nämä voivat olla esimerkiksi
mausteita leivonta- ja kokkauskirjois
sa.
-

Koskettelukirjojen käytössä on vaih
teluita. Jokisen mukaan suosituimpia
ovat yhteiset lukuhetket.

-

Jotta kirjaa voisi mahdollisimman
moni lukea, tulisi siinä huomioida sel
keys. Myös kuvien tulisi olla selkeitä.

Jokaisen kirjalainan mukana kulkee
palautelappu, johon voi antaa palau
tetta ja esimerkiksi aihetoiveita, kertoo
Jokinen.

CeIian koskettelukirjat

Päiväkodeissa kirjoja luetaan pal
jon myös ryhmissä. Mukana ovat vä
lillä niin näkevät kuin lukemisesteiset
lapset. Näin saadaan kaikki mukaan
ja ryhmään hyvä yhteenkuuluvuuden
tunne.
-

Palautetta kirjoista voi antaa Ce
liaan. Myös kirjojen tekijöihin ollaan

Tuntosarvi 3/2020
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Suomen Kuurosokeat ry täyttää 50
vuotta 2021. Yhdistys avaa kilpailun
juhlavuoden logosta ja sloganista.

/ logokilpailu, Kuurosokeiden Toimin
takeskus, Insinöörinkatu 10, 33720
Tampere.

Piirrä, kuvaa tai muotoile logo, jota
käytetään kaikessa juhlavuoteen liit
tyvässä materiaalissa. Slogan on is
kulause, jota käytetään hashtagina ja
tekstinä juhlavuoden tuotteissa. Sio
ganin pitää toimia myös viittomakie
lellä.

Kilpailu päättyy 31.5.2020. Voitta
jat julkistetaan Helen Kellerin päivänä
27.6.2020, ja osallistuneet työt ovat
päivän aikana esillä.

Lähetä kilpailuehdotus sähköpostitse
osoitteeseen: viestinta@kuurosokeat.
fi. Kirjoita aihekenttään ‘logokilpailu”.
Kilpailuehdotuksen voi lähettää myös
kirjeellä osoitteeseen keskustoimisto

Pääpalkinto molemmissa kilpailuissa
on 100 euron lahjakortti. Henkilökunta
ei voi osallistua kilpailuun.
Lisätietoja: viestinta@kuurosokeat.fi
tai milla.lindh@kuurosokeat.fi O

Tuntosarvi 3/2020
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Tulkki ja avustaja auttavat minua
ymmärtämään hankalia suomen kie
len sanoja esimerkiksi kirjoittaessa ja
lukiessa. Avustaja auttaa tehtävissä ja
tulkki kommunikaatiossa. Uskon, että
tulevaisuudessa tulkki on mukanani
työpaikalla ja avustaja enemmän va
paa-ajalla, hän pohtii.

a

-

Teksti: Heidi Häyrynen
Kuva: Sanna Nuutinen

Olen kuuro ja viittomakielinen. Mi
nulla on myös näkövamma, ja Usher
on todettu täällä Suomessa. Oma äi
dinkieleni on arabia ja arabian viitto
makieli. Olen kotoisin Syyriasta, jos
ta pakenimme perheen kanssa Suo
meen. Saavuimme ensin Vaasaan
2017 ja muutimme sieltä Vantaalle
2019 talvella. Viihdymme Suomessa
hyvin, hän kertoo.
-

Opiskelen tällä hetkellä Kuurojen
kansanopistossa suomalaista viitto
makieltä ja suomen kieltä. Toiveeni
olisi oppia Suomessa ainakin taktiilia
viittomakieltä, sosiaalisia pikavieste
jä ja näkövammaisen liikkumistaitoa
valkoisen kepin kanssa sekä muita
menetelmiä.

14
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Ammatti mietinnässä

Suomen Kuurosokeat ry:n Helsingin
aluetoimistossa on kansainvälinen
tunnelma. Syyrialainen Ahmad Hei
Ii on aloittanut kommunikaatiopalve
luissa tutustumisen työelämään. Mu
kana ovat myös avustaja ja tulkki.

-

tilanteissa esimerkiksi silloin, kun
avustaja tai tulkki kertoo menevän
sä hetkeksi pois ja palaa takaisin. Ja
kahvikin on helppo kehoviestinä.

Työelämään tutustumiseen on kuulu
nut muun muassa materiaalien järjes
tämistä.

Työelämään tutustumisen aikana Helli
on muun muassa kokeillut, miten hap
tiisit toimivat kahvin keittämisessä ja
kopiohuoneen monitoimilaitetta käyt
täessä. Hän on myös hakenut postia
sekä auttanut tavaroiden ja esittelymateriaalien järjestämisessä. Lisäksi
hän pääsi kokeilemaan kokemuskou
luttajan tehtäviä 10.3. Hurrikaani-päi
viilä Vaikeassa Talossa.

Avustaja kirjoittaa selkään suuraak
kosia kirjain kerrallaan. Helli kirjoittaa
saman ruudulle.

Tuntuu mukavalta oppia paljon uusia
asioita, ja työt ovat sujuneet nopeasti.
-

Kommunikaation harjoittelua
Helli halusi tutustua kommunikaati
opalveluiden työtehtäviin Helsingis
sä, koska ympäristö on hänelle mu
kava ja tuttu. Tärkeää on myös päästä
kommunikoimaan ja oppia uusia ta
poja olla vuorovaikutuksessa muiden
kanssa.
Riitta (Lahtinen) on hyvä opetta
ja ja haptiisien käyttö auttaa monissa
-

Tuntosarvi 3/2020

Heiii jatkaa harjoittelun jälkeen opin
tojaan Kuurojen kansanopistossa.
Muuten tulevaisuus on vielä auki.
Opiskelu kestää kesäkuun alkuun
2021. Sen jälkeen tavoitteeni on opis
kella ammatti, jota vielä mietin. Ha
luan oppia kulkemaan opastuksessa
ja valkoisen kepin käyttöä, koska näen
huonosti hämärässä liikkuessa. Myös
taktiiiia viittomakieitä opiskeiisin mie
lelläni lisää. O
-

Kahvinkeittoa.

Tuntosarvi 3/2020
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Tekstija kuva: Heidi Häyrynen

Suomen Kuurosokeat ry:n järjestöoh
jaaja Milla Lindh tutkii poliisin kenttä
haalarin materiaalia ja siihen kuuluvaa
virkamerkkiä. Esineet kuuluvat Tam
pereen Poliisimuseon kosketeltavaan
seinään.
Museon tutkija Juha Vitikainen ker
too, että seinän nimi “hands-on” tu
lee siitä, että kaikkia seinässä olevia
tavaroita lupa tunnustella. Näitä esi
neitä on museon kokoelmissa useam
pi kappale. Yleensä museoesineisiin
ei pääse käsiksi, vaan ne ovat valolta
ja kosketuksilta suojassa. Ne ovat niin
sanotusti “hands-off”.
Lindhin mielestä kosketeltavat esineet
ovat erinomainen ajatus. Näkövam
mainen saa niiden avulla näyttelyyn
ihan uuden ulottuvuuden. Tavaroita
voi tunnustella rauhassa, ja myös sei
nän kontrasti auttaa näkemisessä.
Vaalea erottuu hyvin tummanpunai
sesta taustasta, hän kehuu.
-

16

teki

vuonna

tiloissaan muutostöitä. Perusnäyttely
vaihdettiin uuteen. Myös muita uudis
tuksia on tiedossa, sillä Poliisimuse
on tavoitteena on tänä vuonna esteet
tömyyden ja saavutettavuuden lisää
minen. Erityisryhmille, kuten kuulo- ja
näkövammaisille, halutaan näyttelyyn
lisää elämyksiä ja koettavaa. Museo
on hakenut ideoita ulkomaisista näyt
telyistä, ja konsultoinut asiassa myös
Suomen Kuurosokeat ry:tä.
Haluamme tehdä matalaksi kynnyk
sen tulla museoon. Toivomme, että
mahdollisimman monet ryhmät tule
vat vierailulle. Kaikille ei ole tarjota ai
van kaikkea, mutta jokaiselle löytyy jo
tain. Pyrimme tarjoamaan elämyksiä,
vaikka olisi aistirajoite, tutkija Maritta
Jokiniemi sanoo.
-

Museon toiminnallisesta tilasta kehi
tetään nyt myös erityisryhmille sopi
vaa. TOTI-tilassa on poliisin varustei
ta tutkittavaksi. Lisäksi suunnitteilla
on saavutettava peli näkövammaisil
le ja sokeille. Tarjontaa pyritään lisää
mään vähitellen.

kulkua helpottavia opasteita, sekä pis
tekirjoitus- ja selkotekstejä.
Meille on tulossa ääniopastus, ja
olemme miettineet opastetarroja. Aja
tus on, että ääni ja opasteet synkkaisi
vat yhteen, Jokiniemi kuvaa.
-

TOTI-tilassa on pyritty hyvään äänenhallintaan. Melua vaimentavat muun
muassa lattiamatot, kankaat ja kat
toakustiikkalevyt. Tämä parantaa kuu
lovammaisten kuulemista.

Opasteita ja selkotekstejä

Kun tilat akustoidaan hyvin, ne eivät
kaiu, Juha Vitikainen kertoo.

Poliisimuseo on liikkumisesteetön. Ti
loissa voi liikkua vapaasti opas-, avus
taja tai kuulokoiran kanssa. Suunnitel
missa on myös lisätä näkövammaisten

Poliisimuseon erityisryhmille suun
nattuihin elämyksiin pääsee tutustu
maan vähitellen kevään ja kesän aika
na. Museoon on vapaa pääsy.

-

Poliisimuseossa huomioidaan saavu
tettavuus ja esteettömyys eri tavoin.
Juha Vitikainen kertoo, että erityyp
piset tilat on museossa erotettu sel
keästi toisistaan. Aulan jälkeen löytyy
ensin poliisista kertova perusnäyttely,
sitten vaihtuvat erikoisnäyttelyt ja lo
puksi toiminnallinen tila, eli TOTI-tila.
TOTI-tila tarjoaa tekemistä eri käyt
täjäryhmille. Tällä hetkellä tilas

Lupa tutkia ja kokeilla
Poliisimuseo

.

poliisikamari Pokela, virtuaalinen par
tioajopeli, rikospaikkapeli, Kino ja pe
liluola. Tilasta löytyy myös partioau
to, jonka sisälle pääsee tutustumaan.
Lisäksi esillä on osa poliisikoulutusta
käsittelevää näyttelyä.

2019

sa sijaitsevat muun muassa lasten

Tuntosarvi 3/2020

Poliisimuseo kehittää näyttelyä erityisryhmille sopivaksi. Esimerkiksi kuvassa
näkyvää kenttähaalaria voi tunnustella.
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Porin kerho PE UTTU

‘en

Tampereen kerho P RUTTU
Tampereen kuurosokeiden kerho ko
koontuu ti 28.4. klo 13-16 Kuuroso
keiden Toimintakeskuksella, VTS Ris
tontalon 1. kerroksen monitoimitilas
sa. Vieraana Susanna Hannu. Aiheena
opaskoirat.

Teksti: Milla Lindh
Kuva: Minna Tihinen

Hämeenlinnalainen Esa Jaatinen sai
idean sankarivainajien muistamisek
si kesällä 2017: olisi upea ele asettaa
sankarihaudoille havuseppele itsenäi
syyspäivänä, kun Suomi täyttää 100
vuotta.

Oulun kerho PE UTTU
‘.

~

Sankarihautoja Suomessa on noin 95
000, ja seppeletalkoot eri puolilla Suo
mea alkoivat lokakuussa. Niitä ei voi
tu aikaisemmin aloittaa, etteivät sep
peleet kuivahtaisi ennen itsenäisyys
paivaa.

Jaatinen kokosi seppeletalkoista kir
jan. Se on käsinsidottu ja sisältää leh
tileikkeitä, valokuvia, sähköposteja ja
seppeleitä sitoneiden ihmisten nimiä.

18

13.3.2020 on talvisodan päättymises
tä kulunut 80 vuotta, ja Jaatinen lah
joittaa kirjan kansallisarkistoon.

Tuntosarvi 3/2020

Ilmoita tulostasi ja myös tulkkisi 28.
mennessä. Lisätietoa Sainilta: 0400
532 413 tai saini.lepisto~gmail.com.

Lei

it

Kuurosokeiden eilaleir~

Oulun kuurosokeiden kerho ti 7.4 klo
13-16. Os. Koskitie 19 Al, Oulu. Vie
raana hallituksen puheenjohtaja Tuula
Hartikainen. Kuulumisia Suomen Kuu
rosokeat ry:n hallituksesta, yhdistyk
sestä ym. Välissä taukojumppaa.

Lahden kerho PE UTTU

Myös kuurosokeat ottivat osaa talkoi Esa Jaatinen kokosi sankarivainajien
sun: seppeleet tehtiin Lamminpään muistamiseksi seppeletalkoista kir
hautausmaan sankarihaudoille. Siellä jan. Kuurosokeat osallistuivat seppe
on 38 sankarihautaa, jotka kaikki sai leiden tekoon. Vasemmalla järjestövat seppeleen 6.12.201 7.
ohjaaja Milla Lindh.

Satakunnan kuurosokeiden kerho pi
detään 8.4. klo 12-1 5. Ohjelmassa kei
lailua Porin keilahallilla. Osoite: Puin
nintie 4, Pori. Saapuminen paikalle klo
11.45. Keilausaika alkaa klo 12.00.

Lahden kuurosokeiden kerho 15.4. klo
10-13. Puistokatu 9, Lahti. Aiheena
kommunikaatio. Vieraana Sanna Nuu
tinen kommunikaatiopalveluista. Hän
kertoo työstään sekä kokemuksiaan
kommunikaatiosta ja pikaviesteistä.
Kahvitarjoilu 2,50 e. Tilaa tarvittaessa
tulkki.
Ilmoittaudu kahvitarjoilun vuoksi pe
10.4. mennessä: irja.rajala~gmail.
com, puh. 046 5468 298.

Leiri järjestetään 25.-28.5. Kuortaneen
Urheiluopistolla. Os. Opistotie 1, Kuor
tane. Tapahtuman järjestää Kuuroso
keat Keilailijat (KSK). Vetäjät: Esko
Jäntti ja Piritta Maja.
Hinta: 207 e ÷ matkat. Sisältää majoi
tuksen, ruokailut, keilailun ja valmen
nuksen. Maksut maksetaan Urhei
luopistolle saapumisen yhteydessä.
Sitovat ilmoittautumiset ma 4.5. men
nessä: esko.jantti~pp2.inet.fi
Kuurosokeat Keilailijat (KSK) kerhon
vuosikokous pidetään ma 25.5. klo
18:30 alkaen.
Ohjelma valmistuu huhtikuun alku
puolella. Lisätiedot: esko.jantti~pp2.
inet.fi tai 0400 646 436.

Tuntosarvi 3/2020
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apa umat
uulo ja
Tapahtuma pidetään Tampereella ma
4.5. klo 12-16. Paikkana Tampereen
ev.lut. seurakuntayhtymän Näsin sali,
Seurakuntien talon 2. krs, Näsilin
nankatu 26. Täsmätietoa kuulosta ja
näöstä, apuvälineistä ja vertaistuesta!

m ni aa ~opiiri
Tervetuloa kevät! La 9.5. klo 15-17.
Tikkurilan teatteri, osoite Monitoimi
keskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa.
Kevätsirkus 2020 -näytös on Tikkuri
lan teatteri- ja sirkuskoulun opiskeli
joiden tuotantoa. Harjoitellaan ja ko
keillaan, miten teatteria voi kokea eri
menetelmien avulla. Liput 10 e / henki
lö maksetaan paikan päällä. Yksi tulk
ki/avustaja pääsee asiakkaan kanssa
ilmaislipulla. Alustava varaus tehty 30
hengen ryhmälle. Ei yleistulkkausta.
Huom! Huhtikuussa ja 6.5 ei kommu
nikaatiopiiriä. Vetäjänä kommunikaa
tiotyöntekijä Sanna Nuutinen. Sito
va ilmoittautuminen 1 5.4. mennessä
sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi

Viittomakieli ~a impiantti
Aika ja paikka: 12.-13.6. liris-keskus.
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Os. Marjaniementie 74, Helsinki. Kes
kustellaan ja vaihdetaan kokemuk
sia yhdessä siitä, mitä sisäkorvaistu
te on tuonut arkeen ja miten se ehkä
on muuttanut, vai onko mikään muut
tunut. Pe klo 16.30-21 ja la klo 9-16
aikana ohjelmaan mahtuu sopivasti
virkistystä, vertaistukea ja vierailijoi
ta, jotka puhuvat mielenkiintoisista ai
heista. Ei yleistulkkausta. Vinkki! Ma
joitusta voi varata liriksestä hintaan
65 e/ lhh ja 82 e / 2hh. Varaukset:
seija.viitanen~nkl.fi. Majoitus ja mat
kat ovat jokaisen omavastuu.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.5.
mennessä: sanna.nuutinen@kuuroso
keat.fi ja tekstiviestit 044 738 0191.

N ortent p htu a
Luo nolises i Luont ja me
-

Aika ja paikka: 30.7.-2.8. Ylöjärvi,
Loma- ja Kurssikeskus Koivupuisto
Kenelle: 1 8-40-vuotiaille kuulonäkö
vammaisilleja kuurosokeille
Yhteiskuljetus to 30.7. Tampereen
rautatieasemalta Koivupuistoon ja pa
luu asemalle sunnuntaina 2.8. Alusta
va ohjelma: islanninhevosiin tutustu
mista, rantasauna ja upea järvi, luon
tokokemuksia ja yhteisötaideteos!
Vertaistukea ja -kokemuksia upeassa
maisemassa. Tapahtuman omavas
tuu on 50 e.

Tuntosarvi 3/2020

Sitovat ilmoittautumiset 2.5. mennes
sä järjestöohjaaja Milla Lindhille: mil
la.lindh@kuurosokeat.fi tai 040 774
9207. Ilmoittautuessa kerro nimesi ja
ruokavaliosi. Tarkka ohjelma lähete
tään ilmoittautuneille toukokuussa.

uurleiri 2 20
Aika ja paikka: 3.-7.8. Metsäkartanon
nuorisokeskus, Rautavaara
Leiri on tarkoitettu kaikille 13-1 7-vuotiaille kuulovammaisille, kuuroille ja
kuurosokeille nuorille. Tapahtuma
järjestetään ensimmäistä kertaa iki
nä! Myös sisaruksille osallistuminen
mahdollista. Järjestäjinä kuulo- ja
viittomakielialan järjestöt. Lisätietoja
taneli.ojala@kuuloliitto.fi ja juha.vah
tera@kuurojenliitto.fi. Ilmoittautumi
nen Kuurojen Liiton verkkosivuilla.

Euroopan Kuu osokei e
Liiton ta ahtuma
Euroopan Kuurosokeiden Liitto (EDbU)
järjestää Kroatian Zagrebissa seuraa
vat toukokuussa tapahtumat: seitse
mäs EDbU:n yleiskokous 19.-20.5.,
neljäs EDbU-konferenssi teemalla
11Suunniteltu Euroopan kuurosokeille
naisill&’ 20.5., kolmas kuurosokeiden
nuorten foorumi 21.5. ja ensimmäinen
kuurosokeiden ikääntyneiden foorumi
21.5.

Majoitus- ja kokouspaikkana on Ho
telli Panorama Zagreb. Osoite: Trg
Kre~imira ~osiäa 9, 10000, Zagreb,
Croatia. Osallistujien tulee tehdä va
raukset hotellin verkkosivujen kaut
ta: www.panorama-zagreb.com. Va
raamisvaiheessa syötä alennuskoodi
UDODIR2O2OII jotta saat majoituksen
edullisemmalla hinnalla: 1 hh 89,00 e
ja 2 hh 99,00 e.
Kaikkien osallistujien, tulkkien, avus
tajien tulee täyttää ilmoittautumis
lomake EDbU:n verkkosivuilla: www.
edbu.eu. Osallistumismaksu kaikil
le kokouspäiville on yhteensä 140 e /
hlö, mikäli maksu hoidetaan 31.3.2020
mennessä. Vaihtoehtoisesti voi mak
saa päiväkohtaisesti 70 e / kokouspäivä (1 9.-20.5.) ja/tai 20 e viimeiseltä
kokouspäivältä 21.5. Ilmoittautuminen
rekisteröidään vasta osallistumis
maksun suorittamisen jälkeen. Mak
suvahvistus sähköpostitse: conferen
ce@dodjr.hr. Mikäli ilmoittautuu 31.3.
jälkeen, on maksu kaikilta kokouspäi
viltä 160 e / henkilö.
Bussikuljetus lentokentältä Zagre
bin keskustaan “Pleso prijevoz”. Reit
ti kulkee lentokentän ja Zagrebin lin
ja-autoaseman välillä. Hinta yhteen
suuntaan on 30 HRK (n. 4 e). Huom!
Vain käteinen.
Konferenssin viralliset kielet ovat
kroatia ja englanti. EDbU järjestää

Tuntosarvi 3/2020
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simultaanitulkkauksen viittomakielellä
(kansainvälinen viittomakieli ja kroa
tia) sekä puhuttuna (kroatia ja eng
lanti). Lisätietoa saa yhteyshenkilöltä:
Karla Siliä, kansainvälisen yhteistyön
koordinaattori, +385 91 3821923, con
ference@dodir.hr

Kuurosokeiden shak~n SM
kisat
Aika ja paikka: 8.-10.5. Kuurosokei
den Toimintakeskuksen VTS Ristonta
lo. Os. Valtaraitti 9, Tampere. Turnauk
sen järjestää kuurosokeiden shakki
kerho. Ohjelma alkaa pe 8.5. klo 15.30
saapumisella
Toimintakeskukselle
ja päättyy su 10.5. klo 17 mennessä.
Tarvittaessa voi majoittua Toiminta
keskuksella. Majoitus kaksi yötä 80 e,
sisältäen aamupalan. Ruokailut Ris
tontalossa maksavat 41 e, sisältäen
kaksi päivällistä (pe-la), kaksi lounas
ta (la-su) ja kahvipullan (la). Iltapalat
(pe-la) majoittujille 12 e.
Ilmoittautumiset pe 3.4. klo 12 men
nessä kerhonvetäjälle Aarne Pirkolal
le: aarnepi88~gmail.com, tekstiviestit
045 619 0685. Häneltä saa lisätietoja
ja tarkemman ohjelman. Kerro ilmoit
tautuessasi yhteystiedot, majoitustar
ve, ruokailut mahdollisine erityisruo
kavalioineen. Shakkilautaa voi lainata
Toimintakeskukselta. Ei yleistulkkaus
ta. Tilaa tarvittaessa oma tulkki.
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S • peut is
valmens rsi
Tasapainoa paris hteeseen
Aika ja paikka: 21 .-24.5. Erätupa, Tuu
lantie 34, Eräjärvi. Yöpymiset ja ruo
kailut Majatalo Eerolassa. Kohderyh
mä: työikäiset aikuiset kuulonäkö
vammaiset ja heidän kumppaninsa.
Kurssille otetaan 6—8 paria.
Kurssi ja täysihoito ovat kurssilaisille
maksuttomia. Matkakulujen omavas
tuu Kelan omavastuun mukaan: 25 e /
suunta, menopaluu 50 e. Hakemukset
17.4. mennessä: Suomen Kuuroso
keat ry, Taru Kaaja, Insinöörinkatu 10,
33720 Tampere tai taru.kaaja~kuu
rosokeat.fi. Lisätietoja: 040 183 1618
ja sähköpostitse.
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K ntopiiri PERUT U
To 2.4, 16.4. ja 23.4. klo 13-16 liris, 2.
krs. Marjaniementie 74, Helsinki. Oh
jaajana Jaana Marttila. Kuntoharjoit
telua, vesijumppaa, uintia ja sauna.
Paikalla kaksi yleistulkkia. Oma pyyhe
mukaan. Huom! To 9.4. ja 30.4. ei kun
topiiriä.
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tarvittaessa oma tulkki. Ilmoittaudu
Anitalle viimeistään to 16.4.

Mielen hyvinvointipäivä
PERUTTU
Ke 15.4. klo 9-16 liris, Helsingin aluetoimisto, 4. krs. Opimme, mitä mielenterveys tarkoittaa ja miten pidämme
huolta omasta mielen hyvinvoinnis
tamme! Toimintapäivät tarjoaa aamuja iltapäiväkahvit. Lounas omakus
tanteinen. Vetäjinä Kuurojen Palvelusäätiö sr:n Passi-ohjelmasta Johanna
Lajunen ja Maria Kursi. Mukana oh
jaaja Anita Palo ja palveluasiantuntija
Heli Lappalainen. Paikalla kaksi yleis
tulkkia. lnduktio. Ilmoittaudu viimeis
tään 8.4. Anitalle tai Helille: heli.lappa
lainen@kuurosokeat.fi, 040 553 9069.

Kauneuspäi ä ja Orifiamen
esittely PERUTTU
La 18.4. klo 9-20 liris, Helsingin aluetoimisto, 4. krs. Jalkahoitoa, hierontaa,
tukan leikkausta yms. Oriflamen esit
tely klo 11-16. Hoidot ja hinnat säh
köpostista. Paikalla kaksi yleistulkkia.
Tilaa tarvittaessa oma tulkki. Kahvi
tarjoilu (1 e). Omat eväät mukaan. II
moittaudu Anitalle 20.—31 .3. aikana.

Pannu kuumana PERUTTU
To 23.4. klo 10-12 Helsingin aluetoi
misto, 4. krs. Yhdessäoloa, keskuste
lua, kahvittelua. Paikalla ohjaaja Anita
Palo ja palveluasiantuntija Heli Lap
palainen. Vieraana ICT-asiantuntija
Kimmo Rouvinen. Oma laite mukaan.
Kahvitarjoilu (1 e). Ei yleistulkkausta.
Tilaa tarvittaessa oma tulkki. Ruokailu
omakustanteisesti liriksen ravintolas
sa ja mahdollisuus jatkaa kuntopiiriin.

a pueip.alot ERUTT
To 30.4. klo 13-16 liris, Helsingin aluetoimisto. Mukavaa yhdessäoloa vap
pusiman ja munkin merkeissä. Tieto
visa ja ohjelmaa. Kahvitarjoilu (1 e).
Paikalla kaksi yleistulkkia. Sitova il
moittautuminen viimeistään ma 20.4.
Anitalle. Yhteystiedot: anita. palo@
kuurosokeat.fi, tekstiviestit/WhatsApp
040 837 7896. Ohjaaja Anita Palo on
vuosi- ja pääsiäislomalla ke-ma 1.13.4.

Libano ilaine ravintola
Mezame ER TTU

ekalais a

Ke 22.4. klo 16-20 Kamppi, Lönnro
tinkatu 14, Helsinki. Ruokailut oma
kustanteisia. Ei yleistulkkausta. Tilaa

uhtik un Tuntosarvi
Ilmoitukset lehteen ke 1 .4. klo 1 2 men
nessä: viestinta@kuurosokeat.fi
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