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Viestinnän työryhmä 2019
Leila Rytimaa ja Sanna Paasonen.
Työntekijöiden edustajat
Heidi Häyrynen, Jaakko Evonen
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Daisy-äänilehtenä, sähköisenä Lue
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Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Suomen Kuu rosokeat ry,
Insinöörinkatu 1 0, 33720 Tampere.
s-posti:osoitteenmuutos@kuuroso
keat.fi
Toimiston aukioloaika
ma-pe klo 9.00-1 5.00
Painopaikka
Grano Oy, Vantaa
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Toimituksella on oikeus käyttää leh
den juttuja yhdistyksen internet-sivuil
la www.kuurosokeat.fi.

Opinno , työeI’~m ja
uonä ö amma
Kuulonäkövammaisia lapsia opiske
lee tällä hetkellä perusopetukseen in
tegroituina. Yhteiskunnan moniar
voisuus opitaan siis jo pienenä: vam
mattomat oppilaat tottuvat siihen, että
luokassa on muutama oppilas, joilla
on avustaja, tulkki tai erilaisia apuvä
lineitä.
Vammaisellekin henkilölle on iso askel
siirtyä toiselta asteelta jatko-opintoi
hin. Lukio ja ammattikoulu ovat kaikil
le suomalaisille tavallisia vaiheita, eri
tyisnuorille myös valmentavat linjat.
Hyvin sujunut opintopolku ja myöntei
nen minäkuva perusasteella vahvista
vat valmiuksia hakeutua jatko-opintoi h i n.
Ammatillisiin opintoihin kuuluu työharjoittelu. Monesti siihen liittyy lista
vaatimuksista, joita harjoittelun pitää
sisältää. Kuulonäkövammaisella on
oikeus saada myös suoraan opintoi
hin liittyvää harjoittelua.
Suomen Kuurosokeat ry:ssä ei ai
van kaikkiin aloihin kuuluvaa har
joittelua voida toteuttaa. Pyrimme
kuitenkin tarjoamaan nimenomaan

kuulonäkövammaisille
henkilöille
opintoihin liittyvää työharjoittelua tai
työssäoppimista ja muita tukia työ
elämään.
Kuulonäkövammaisten henkilöiden
näkyväksi tekeminen osaamisen kaut
ta poistaa ennakkoluuloja ja muuttaa
käsityksiä meistä niin ryhmänä kuin
yksilöinä. Kädentaitoihin perustuvaa
osaamista esitellään myyjäisten ja
näyttelyiden kautta, asiantuntijaosaa
mista esimerkiksi rekrytoimalla kuu
lonäkövammaisia ohjaajiksi leireille ja
tapahtumiin.
Rohkeutta yrittäjyyteen ja työmarkki
noille kasvatetaan vertaistuen ja apu
välinetuntemuksen sekä oikeiden pal
velujen piiriin ohjaamisen kautta.
Hyvä koulutus takaa paremmat mah
dollisuudet kaikille, ja siksi myönnäm
me toisesta asteesta alkaen kannus
tusapurahoja kuulonäkövammaisil
le valmistujille. Muistakaa aina hakea
niitä!
Milla Lindh, järjestöohjaaja
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Tekstija kuva: Heidi Häyrynen

Keittiössä kuuluu kotoisa kahvin po
rina. Antti Tiisala myhäilee, kun Kat
ja Lahdensuu kaataa vieraille kahvia.
Katja toimii Antin henkilökohtaise
na avustajana, ja yhteistyö on sujunut
kaikin puolin hyvin.
Olen enemmän kuin tyytyväinen,
Antti kertoo.
—

Antilla on kuulonäkövamma, jonka ta
kia hän ei pärjäisi kotonaan ilman toi
sen henkilön apua. Hänellä on oi
keus 30 avustajatuntiin kuukaudes
sa. Yleensä avustuskertoja on kaksi
viikossa, mutta joskus useamminkin.
Henkilökohtaista apua hän saa päivit
täisiin asioihin, joita ei näkövamman
sa takia pysty itsenäisesti hoitamaan.
Avustaja käy esimerkiksi ruokakau
passa, apteekissa ja pankissa, hoitaa
kukkia ja auttaa kodin siisteydessä
sekä tiedonsaannissa.
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Uuden edessä
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Asiat eivät ole olleet aina näin hyvin.
Antin vaimon menehdyttyä elämäntilanne oli haastava. Vaimo oli siihen
asti pitänyt huolta kodista, ja hän oli
yhtäkkiä uuden edessä.
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Silloin kun vaimo kuoli, jäin tyhjän
päälle. En ollut ikinä laittanut ruokaa
tai siivonnut. Se tuntui aika ankealta,
Antti muistelee.
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Hän sai sairauksiensa takia kotisai
raanhoitoa ja siivouspalveluja. Hiljal
leen myös kotitaloustyöt alkoivat su
jua. Heikko näkö teki kuitenkin arjesta
vaikeaa.
Virheitä tuli paljon joka asiassa.
Laskut vanhenivat, sillä en nähnyt päi
vämäärää. Pankissa allekirjoituksesta
ei tullut mitään. Ruokia pilaantui.
—

Tiedonsaannissa hän turvautui naa
pureiden ja läheisten apuun.
Naapureilta kuulin, ketkä olivat kuol
leet ja syntyneet, kun en nähnyt leh
destä lukea. Lapsilta sain myös tietoa.
—

Tänään käydään yhdessä läpi päivän
lehteä. Antti kuuntelee tarkasti, kun
Katja lukee lehden uutisotsikot ää
neen. Kun kohdalle osuu kiinnostava
aihe, siihen syvennytään tarkemmin.
Välillä jutustelun lomaan pääsee rai
kuvat naurut.
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Tilanne ratkesi Antin päästyä silmälääkäriin. Sairaalan kuntoutusohjaaja
alkoi järjestää yhdessä Suomen Kuu
rosokeat ry:n aluesihteerin (nykyinen
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Henkilökohtainen avustaja auttaa tiedonsaannissa. Katja lukee ääneen päivän
lehden otsikot, ja Antti kertoo, mitkä aiheet kiinnostavat häntä eniten.
palveluasiantuntija) ja kaupungin
vammaispalvelujen sosiaalityönteki
jän kanssa Antin asioita kuntoon. Hä
nelle löytyi myös henkilökohtainen
avustaja Lavialta.

Katja on aiemmin tehnyt osastoapu
laisen töitä. Henkilökohtaisen avustajan työhön hän päätyi sattuman kaut
ta, kun erään potilaan omainen pyysi
häntä hoitamaan kotiin.

Arjesta sujuvaa

Sanoin, että tottakai. Sen jälkeen ei
ole ollut työtöntä päivää. Olen nyt ol
lut nyt kuusi vuotta henkilökohtaise
na avustajana, ja niistä kolme vuotta
Antilla, Katja sanoo. Hän on viihtynyt
työssään hyvin.
—

Henkilökohtainen apu on ollut Antil
le erittäin tärkeä, sillä avustaja toimii
osittain myös näön ja kuulon korvaa
jana. Arki on nyt sujuvampaa ja osal
listumismahdollisuudet
kasvaneet.
Yhdessä voi lähteä vaikka paikallisille
Maamoottoripäiville. Sekin helpottaa
arkea, että Katja asuu lähellä.
Välillä, kun Katja menee ohi, hän voi
toimittaa jonkin pienen asian sivu
mennen, Antti kertoo.

Tykkään vanhemmista ihmisistä.
Itse en saanut koskaan itselleni isovanhempia. Kyllä ihminen semmoisia
kaipaa.
—

—

Katja on jatkanut kouluttautumista
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töiden ohessa. Hän on nyt suoritta
nut sekä kotityöntekijän näyttötutkin
non että henkilökohtaisen avustajan
tutkinnon. Kuulo- ja näkövammaa ei
opinnoissa tosin käsitelty kovin pal
jon. Niistä hän on oppinut lisää käy
tännössä. Esimerkiksi sen, että asiak
kaan kodissa kaikella on paikkansa.
Näkövammaisen on vaikea löytää esi
neitä, jos vaikkapa saksien ja suuren
nuslasin paikkaa on vaihdettu.

Toinen tärkeä asia kuulonäkövammai
sen kanssa työskennellessä on tukea
kotona pärjäämisessä. Siihen pyritään
kuntouttavalla työotteella. Antti osal
listuu kodin askareisiin kuntonsa mu
kaan. Hän viikkaa vaatteita ja laittaa
pyykkejä.

Tämä on hänen kotinsa, ei minun, jo
ten tavarat ovat niin kuin hän haluaa.
Silloin hän tietää, mistä ne löytyvät.

Huumorintaju on tärkein. Jollain lail
la, jos ois tosikko, ei tulisi mitään, hän
tuumii. Katja on samaa mieltä.

—

Kaikki on mennyt mukavasti, ja Antti
kehuu Katjan auttavaisuutta. Yksi asia
nousee kuitenkin ylitse muiden.

K lak rho juhli 5 vuotista valtaan
E ontekiolla
OOO

aO

Teksti: Irja Rantatalo
Kuvat: Irja Rantatalon kuva-arkisto

Kalajoen ABC:llä aamiaisella. Sieltä
jatkoimme Ouluun vielä pienelle tau
olle. Kemin rautatieasemalla odoteltiin
tovi lisää porukkaa.

Kalakaverit järjesti 25-vuotisjuhlapilkkitapahtuman Enontekiöllä huhtikuus
sa. Matka alkoi Hervannasta Tampe
reelta yöllä kello yhden aikaan koh
ti pohjoista. Aamukuudelta olimme

Lounastimme Pellossa Vihreällä Py
säkillä, josta sitten jatkettiin suoraan
Hotelli Hettaan. Majoituimme ja illal
la paikalliset Lapin laulajat tanssittivat
porukkaa.

—

Alalle kaivata n lisaa tekijoita
.
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Vaikeavammaisen on vammaispalve
lulain mukaan mahdollista saada hen
kilökohtaista apua päivittäisiä toimia
varten kotona ja kodin ulkopuolella.
Henkilökohtaisena avustajina työs
kenteleviä on Suomessa noin 25 000.
Alalle kaivataan kuitenkin lisää työn
tekijöitä, sillä henkilökohtaisen avun
käyttäjien määrä kasvaa koko ajan.
Henkilökohtaisista avustajista on
pulaa. Tilanne toki vaihtelee jonkin
verran alueittain, kertoo viestintä- ja
yhteiskuntasuhteiden
asiantuntija
Katja Keto Henkilökohtaisten Avusta
jien Työnantajien Liitosta.

..

toisaalta ennakkoasenteita ja osittain
myös tiedon puutetta. Työnkuvaa ei
tunneta riittävän hyvin.
Toinen merkittävä syy on se, ei tie
tenkään aina, mutta usein henkilökoh
taisen avustajan työ on osa-aikaista.
Tämä taas ei houkuttele niitä työnte
kijöitä, joille tämä kyseinen työ olisi
pääasiallinen elanto.
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Syitä avustajien liian vähäiseen mää
rään hän arvioi löytyvän alan vähäi
sestä arvostuksesta. Takana voi olla

Avustajille ei ole muodollisia pätevyys
ja koulutusvaatimuksia, vaan sopiva
koulutus vaihtelee tehtävän mukaan.
Vuodesta 2018 lähtien on voinut myös
suorittaa henkilökohtaisen avustajan
tutkintonimikkeen antavan koulutuk
sen.
Lähde: JHL, Finlex, Heta-Liittoa
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Kerholaiset yhteiskuvassa.
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Lumikenkäkävelyä
Perjantaina aamulla pääsi hotellin ta
kana olevalle jäälle pilkille, ja osa ko
keili lumikenkäkävelyä. Kävimme tu
tustumassa Enontekiön kirkkoon,
jossa saamelaispappi Heli Kinisjärvi
kertoi Enontekiön kirkon historiasta.
Tutustumisen jälkeen kävimme kah
villa seurakuntakodilla, jonka takana
oli aitauksessa poroja.
Osa kerholaisista tutustui Enontekiön
Tunturi-Lapin luontokeskuksessa La
pin luontoon, historiaan ja kulttuuriin
sekä Lauri Pappilan upeisiin lintuihin.

Sunnuntaina vuosikokouksessa pää
timme, että vuoden 2020 pilkkikisat
pidetään Lappajärvellä Hotelli Kiviti
pussa. Kokous valitsi vuodelle 2020
uudeksi apuvetäjäksi Mauno Kungak
sen. Irja Rantatalo jatkaa päävetäjänä.
Osa porukasta kävi vielä pilkillä ho
tellin takana Ounasjärven jäällä. Sun
nuntaina lumi alkoi vähän sulaa, mut
tei ihan vedeksi vieläkään. Juhlakak
kukahvit nautimme vanhoja reissuja
muistellen.

Lappi-aiheinen tietokilpailu. Tampe
reelle saavuttiin maanantaina myö
hään illalla väsyneenä, mutta yhtä

Pilkkikilpailun tu okset

Maanantaina aamupalan jälkeen otet
tiin vielä ryhmäkuva. Sitten lähdet
tiin etelää kohti. Bussissa pidettiin

3. Matti Kungas 239 g

1. Tuula Korsbäck 364 g

4. Raimo Oinonen 196 g

2. Eveliina Potkonen 356 g

5. Arto Rajala 155g

3. Paula Laht 317g

6. Jan Korsbäck 71 g

5. Irja Rantatalo 133 g

Mauno Kungas ja Jesse Hautalahti ei
vät saaneet kalaa.

6. Hilja Niiranen 107 g

Lauantaina aamulla lähdimme Leppä
järvelle pilkkikisoihin. Kelotin ranta
majojen isäntä Markku Laulumaa otti
meidät lämpimästi vastaan ja esitteli
paikkoja. Isäntä ja veljeni Pentti Ran
tatalo ajoivat muutamia kelkkakyydil
lä jäälle pilkkimään. Välissä sai käy
dä grillaamassa makkaraa ja kahvilla.
Mökkikylän lemmikkiporo Luukas ter
vehti meitä myös yllättävän läheltä.

jO

7. Tuula Oinonen 97 g

Joukkueet

8. Sinikka Hautalahti 0 g

1.TampereTurtola 1116g
2. Tampere Hervanta 771 g
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Miehet, heikkonäköiset

3. Oulu 695 g

1. Tarmo Laht 458 g

4. Vantaa 649 g

2. Seppo Kamppinen 424 g

5. Kungas-perhe 540 g

3. Vesa Pikkuhookana 341 g

6. Lahti 435 g

4. Oiva Hellman 240 g

7. Alavus 251 g

Aarne Pirkola, Hannu Honkiniemi, Kari
Rantatalo ja Timo Leppäjärvi eivät
saaneet kalaa.

8. Lappi 133 g

~0~~

~

Jää oli tuolloin vielä noin 70 cm pak
su, joten se kesti vielä hyvin pilkkimis
tä. Huhtikuu onkin Lapissa hienoa ai
kaa, kun on keväistä ja valoisaa. Kisatunnelma oli rento. Sää oli myös upea
ja aurinkoinen, eikä jäällä ollut yhtään
vettä.
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Naiset, heikkonäköiset

4. Ulla Kungas 301g

Rento kisapäivä

Punnituksen jälkeen lähdimme takai
sin Hetta-hotellille, jossa illalla palkit
tiin kisaajia. Joukkuepokaalin sai tänä
vuonna Tampere Turtolan porukka.

kokemusta rikkaampana. Matka sujui
tutun kuljettajamme Jyrkin kyydissä
hyvin.

Oli
0,

/

-

Pienin kala 11 g, Tuula Oinonen
1.

Miehet, näkevät
1. Ahti Rytimaa 540 g

Irja Rantatalo pilkillä järven jäällä.
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2. Timo Hautalahti 251 g

Suurin kala 308 g, Seppo Kamppinen
Opas-sarja 1450 g
Yhteispaino 6040 g

uurosokeillejttim
st
näköv mmaiste SM ketm kilpa luiss

.‘

Teksti ja kuva: Jaakko Evonen

Kuurosokeiden shakin SM-turnaus
käytiin 3.—5.5.201 9 Kuurosokeiden
Toimintakeskuksella,
Tampereella.
Kilpailun voitti hallitseva mestari Aar
ne Pirkola. Mestaruus on hänelle nyt
neljäs peräkkäinen.
Voitto tuntuu hyvältä. Olen

harjoitellut paljon shakkia tänä kevää
nä, Pirkola kertoo.
Turnaus oli hänestä haastava ja mu
kava. Hän antaa myös tunnustusta
muille mukana olleille pelaajille. Itse
lajista Pirkola toteaa seuraavaa:
—
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Shakki on hyvä harrastus. Se kehit

tää muistia, ajattelukykyä ja ongelma
ratkaisutaitoa. Suosittelen kaikkia ko
keilemaan shakkipeliä.
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Tulokset
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1. Aarne Pirkola, 5 pistettä

2. Ari Suutarla, 4 pistettä
‘“

wiLII 1 SHÄIISPLÄAI$

ROM~ JULI
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3. Kyösti Ylkänen, 3 pistettä
4. Kauko Ronkainen, 2,5 pistettä ver
tailu. Kaukon hyväksi vertailupisteet
Villeen (4)
5. Ville Mäki, 2,5 pistettä, vertailupis
teet Kaukoon (3)
6. Seppo Kamppinen, 1,5 pistettä
7. Samuli Kujanpää, 1 piste

Aarne Pirkola.
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Mitalistit ryhmäkuvassa. Vasemmalta San lsaksson, Jaakko Evonen, Esko Jänt
tija Martti Avila.

8. Santeri Grönlund, 0,5 pistettä .
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Teksti: Jaakko Evonen
Kuva: Jaakko Evosen kuva-arkisto

:1

Jyväskylässä käytiin 4.5. näkövam
maisten SM-keilailun henkilökohtai
nen kilpailu ja parikilpailu. Päivä oli
Kuurosokeat Keilailijat (KSK) -joukku
eelle suurmenestys. Keilailijat saivat
yhteensä neljä SM-mitalia. Seuraa
vassa ovat heidän sijoituksensa luo
kittain.

Alkukilpailussa keilattiin kuusi sarjaa.
Sen voittaja meni suoraan finaaliin.
Toinen ja kolmas kilpailivat keskenään
kahden sarjan semifinaalissa. Myös
finaalissa käytiin kaksi sarjaa.
Miesten B4-luokassa Jaakko Evo
nen oli alkukilpailuissa kolmas pistein
934. Hän voitti semifinaalissa Har
ri Ahosen (Keski-Suomen Näkövam
maiset KSN) pistein 352-344. Finaa
lissa vastakkain olivat Evonen ja Jere

Tuntosarvi 5/2019
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Pienkellomäki (Helsingin ja Uuden

maan Näkövammaiset HUN). Evonen
voitti lopulta kultaa pistein 325-288.
Naisten B2-luokassa San Isaksson
ylsi alkukilpailussa toiseksi. Pistei
tä Isaksson sai 976. Semifinaalissa
Isaksson oli Pia Väliahoa (KSN) pa
rempi pistein 324-1 56. Finaalissa kis
asivat Tuija Näsilä (HUN) ja lsaksson.
Näsilä vei kultaa ja Isaksson oli ho
pealla tuloksin 347-329.
Miesten B2-luokassa Martti Avila sel
vitti alkukilpailujen jälkeen tiensä jat
koon ollen toinen tuloksella 1059. Se
mifinaaleissa Avila sijoittui kolman
neksi Seppo Ahosta (PSN) vastaan
pistein 343-422. Kultaa vei Esa Marti
kainen (HUN) pistein 361, toiseksi si
joittui Ahonen tuloksella 31 0.
Miesten B3-luokassa Esko Jäntti oli
alkukilpailussa kolmas pistein 1032.

Pronssimitali tuli Jäntille Veli Jääske
läistä (Tampereen Seudun Näkövam
maiset TSN) vastaan käydyn semifi
naalin jälkeen. Jäntin tulos oli 298 ja
Jääskeläisen 364. Kultaa voitti Seppo
Virkkunen (Varsinais-Suomen Näkö
vammaiset VSN) ja hopealle ylsi Jääs
keläinen pistein 430-324.
Sinikka Hautalahti oli naisten B2-Iuokan alkukilpailujen viides. Hänen tu
loksensa oli 394. Myös Kerstin Mak
simainen oli viides naisten B3-luokan
alkukilpailussa pistein 527. He eivät
kuitenkaan selvinneet jatkoon. Kum
massakin luokassa keilasi viisi kilpai
1 ij a a.
B2-B4-luokkien parikilpailussa pari
Avila-Jäntti oli neljäs, lsaksson-Evo
nen viides ja Hautalahti-Maksimainen
kymmenes. Kaikkiaan kisapareja oli
11.

la: muutoksia p velupi t
auki.I.k.hi ke ällä
-

Kesä tuo poikkeuksia osaan Kelan
palvelupisteiden aukioloajoista. Suu
rimmat palvelupisteet ovat auki nor
maalisti, pienemmät poikkeavasti.
Kela muistuttaa, että asiakkaat voivat
nyt varata myös entistä enemmän ai
koja etukäteen. Kelan puhelinpalvelu
on avoinna kesällä maanantaista per
jantaihin kello 9—16. Asioida voi myös
Kelan verkkoasioinnissa.
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Tarkempi listaus Kelan palvelupistei
den aukioloajoista yhteystietoineen
löytyy verkosta osoitteesta www.kela.
fi/palvelupisteen-haku. Palvelunume
rot on listattu www.kela.fi/palvelunu
merot. Kelan verkkoasioinnin osoite
on www.kela.fi/asiointi. Verkkoasioin
tim tunnistaudutaan verkkopankki
tunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
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Hän on suunnitellut itse yrityksensä
kotisivutja logon.

Teksti: Jaakko Evonen

Käsityöt olivat näkyvästi esillä Kuuro
sokeiden Toimintakeskuksella huhti
kuussa järjestetyissä kevätmyyjäisis
sä. Mukana oli myös Susanna Viikin
töitä, kuten vaatteita ja pussukoita.
Viikin tie ei ole ollut helppo. Hän jou
tui jättämään uupumuksen vuok
si tekstiiliartesaanin ja vaatetusom
pelijan opinnot kesken. Susanna ei
kuitenkaan luovuttanut, vaan päät
ti työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan
ryhtyä sivutoimiseksi käsityöyrittäjäk
si vuonna 2017. Nykyisin hänellä on
S u via n n a yritys.

Apuna yrittämisen perustamisvai
heessa oli Näkövammaisten liiton
yrittäjyysneuvoj a Hanna Kanesjoki.
Suomen Kuurosokeat ry:ltä Viik ker
toi saaneensa avustusta laitteiden
hankintaan. Tukena ovat olleet myös
Susannan mies ja omat vanhemmat.
Susannan
tyypillinen
työpäivä
on seuraava. Hän suunnittelee

-

Käsityö on aina ollut tärkeä osa
elämääni, joten oli helppo valita tämä
ala. Enemmän ongelmia tuottaa se,
että en osaa hillitä taitojani. Ompelen,
neulon, kudon ja virkkaan monenlaisia
tuotteita, kertoo Viik.
—

\f\

4)

Susanna kuvailee itseään seuraavasti:
Sinnikkyys ja periksiantamattomuus
ovat vahvuuteni. Vaikka luovutan hel
posti, kun vastoinkäymisiä tulee, pää
dyn kuitenkin jatkamaan ja näytän
kaikille taivaanmerkit.
—

Mekon kanttauksen ompelua. Kuva:
Susanna Viikin kuva-arkisto.
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työhuoneessaan tuotteen ja aloit
taa sen valmistelut. Siihen kuuluu
esimerkiksi luonnosten ja kaavojen
piirtäminen. Sitten kangas leikata
an, ja se ommellaan vaatteeksi. Iltaaikaan Susanna rentoutuu mielellään
sohvalla ja tekee virkattuja pussukoi
ta. Hän on omien sanojensa mukaan
käytännössä koko ajan töissä. Susan
na haaveilee omasta liikkeestä, jossa
olisi myynnissä vaatteita ja kankaita.
Käsityöyritysten arvostusten puute
on Susannan mielestä haaste yrittä
jyydessä.
Asiakkaat kuvittelevat, että käsityöläinen tekee töitä vain huvikseen.
—

Tästä syystä tuotteita ostetaan huono
sti, jos hinnat ovat heidän mielestään
liian korkeat. Onneksi en ole luovutta
nut, koska ostavat asiakkaat löytyvät,
kun uskoo omaan työhönsä ja ar
vostaa itse tekemäänsä.
Myös aistivammat vaikeuttavat eri ti
lanteissa toimimista.
Isoissa tapahtumissa kuulee kovan
hälinän vuoksi huonosti. Näkövam
ma olisi ollut myös hidaste, jos minul
la ei olisi apunani kuittitulostinta. Kun
asiakas haluaa kuitin, minun ei tarvitse
sitä kirjoittaa, kun asiakas saa sen tu
lostettuna.
—

Susanna painottaa, ettei koe kuu
lonäkövammaa esteenä missään ta
pauksessa vaan ainoastaan hidastee
na.
Käsitöiden lisäksi hänelle ovat tärkeitä
oman musiikin tekeminen ja koi
ratanssi. Lisäksi hänellä on mielessä
opintojen jatko.
Kyllä minä aina keväisin haluaisin
jatkaa opintoja, kun huomaan, että
on valmistujaisia siellä ja täällä. Tällä
hetkellä olen kuitenkin sitä mieltä, että
en tarvitse tutkintotodistusta. Opin

paremmin käytännössä kuin kou
luympäristössä.
Hän pitää yrittäjälle tärkeänä ominai
suutena monilahjakkuutta. Samaan
kaavaan kangistuminen ei tule siksi
kysymykseenkään.
Yrittäjyydestä haaveileville Susanna
toteaa lopuksi:

—

.
4O

1

Uskalla unelmoida ja toteuttaa it
seäsi. Tärkeää on myös, että pyytää
apua, jos sitä tarvitsee. Sitä ei pidä
hävetä.
—
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Myyntipiste Suomen Kuurosokeat ryn syyskokouksessa 2018. Kuva: Heidi Häy
rynen
14
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Kuurosokea / kuulonäkövammainen
henkilö voi hakea Suomen Kuuroso
keat ry:ltä kannustusapurahaa. Apura
ha on suunnattu tänä vuonna valmis
tuville.
Yhdistys haluaa kannustusapurahalla
tukea vastavalmistunutta jatko-opin
noissa ja palkita uurastuksesta.
Hakemukset osoitetaan palveluasian
tuntija Harri Peltolalle. Lisätiedot 040
505 4683, harri.peltola@kuurosokeat.
fi. Liitä hakemukseen kopio todistuk
sesta.
Myönnettävät summat ovat:
ylioppilas 500€

ammatillinen perustutkinto, ammattitai erikoisammattitutkinto (1 50 opin
topistettä) 500e
muut ammatilliset tutkinnot tai am
matilliset opinnot harkinnanvaraisesti
200-500€
alempi ammattikorkeakoulu- ja kor
keakoulututkinto 750€
ylempi ammattikorkeakoulu- ja kor
keakoulututkinto 750€
lisensiaatintutkinto 750€
tohtorintutkinto 1000€
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Ilmoitukset
Mattilan taidemuseoon ja kahvilaan.
Retken muut tutustumiskohteet vielä
avoinna. Huom! Tilatkaa tarvittaessa
tulkki.

Ku ros. ei.e
keho
Tampereen kerho
Tampereen kuurosokeiden kerho te
kee ti 18.6. kesäretken Hämeenkyröön
FE. Sillanpään maisemiin. Lähtö noin
klo 9 osoitteesta Valtaraitti 9. Paluu
noin klo 16.
Heinäkuussa kerho lomailee.
Seuraavaksi kerho kokoontuu ti 27.8.
klo 13—16. Paikkana VTS Ristontalon
katutason monitoimitilat. Valtarait
ti 9. Aiheena sisäkorvaistute. Mukana
maahantuojien edustajia: Advanced
Bionics, Cochlearja Med-EL.
Satakunnan kuurosokeiden kerho
Kesäkuussa kerho tekee kulttuuriret
ken Turkuun 1 2.6. Auton lähtöajat: UI
vilan “vanha paikka” klo 8.45, Porin
vanha linja-autoasema klo 9 ja Rau
man linja-autoasema klo 9.45. Kah
vitauko menomatkalla Mynämäellä
Tuomaan tuvassa. Tutustumme mm.
Palvelutalo Salmelaan, Turun yliopis
ton kasvitieteelliseen puutarhaan ja
Turun kauppahalliin, jossa voidaan
juoda päiväkahvit.
Heinäkuu on kerhon lomakuukausi.
Syyskausi alkaa 14.8. syysretkellä
Karviaan. Tutustumista laulaja Anne
16

Ilmoittautumiset ja tieto tulkin nimes
tä 25.7. mennessä Sainille: puh. 0400
532 41 3 tai saini.lepisto~gmail.com.
Kalakaverit
Kerho järjestää onkikisat 23.—
25.8.2019 Lomakeskus Lepolassa,
Lahdessa. Osoite Sipurantie 32.
Yhteiskuljetus pe 23.8. klo 14 Tampe
reelta Virtainpolun puoleiselta portilta.
Paluu su noin klo 1 5.
Hinta: majoitus puolihoidolla 120 eur/
viikonloppu. Bussikuljetuksen omavastuu kuurosokeilta 10 e, tulkit ja
avustajat 50 e (Tampere-Lahti-Tam
pere)
Sitovat ilmoittautumiset 28.6. men
nessä: rantatalo.irja~gmail.com, puh.
046 546 8298 tai vesa.pikkuhooka
na~gmail.com, 050 536 8770 (vain
teksti vi est it).

T pahtuma
Liikuntaleiri kuurosokeille ja
kuulonäkövammaisille
Aika ja paikka: 19.—22.8.2019 (ma—
to), Varalan Urheiluopisto, Tampere.
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Ilmoitukset
Vertaisohjaajat: Esko Jäntti ja Mii
la Lindh sekä Varalan henkilökunta ja
soveltavan liikunnan opiskelijoita.

Kuurosokeat ry:n verkkosivuja, Face
book-fanisivua ja sähköisiä viestintä
kanavia.

Hinta: 80 e / osallistuja sisältäen oh
jelman, majoituksen 2—3 hengen huo
neessa, ruokailut ja saunomiset. Alus
tava varaus tehty 15 osallistujalle. Ole
nopea ja tule liikkumaan!

Helsi gin
iriketoimi t

Ohjelmassa luvassa mm. rentoutus
harjoituksia, tasapainoa, kirkkove
nesoutua. Tutustumista Flowpark-kii
peilykeskukseen tai kalliolaskeutumis
ta, kuntosaliharjoitteita, kehonhuoltoa,
paritanssia, Pyynikki-patikointia jne.
Tarkka ohjelma lähetetään ilmoittau
tuneille. Varala sijaitsee Pyynikinhar
jun rinteessä Pyhäjärven rannassa
noin 4 kilometriä Tampereen rautatie
asemalta.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumi
set 28.6. mennessä: milla.lindh@kuu
rosokeat.fi, puh. 040 774 9207.

Kesäkuun toimintaa:
Ulkoilupäivä Oittaan ulkoilualueella
Espoossa
To 6.6. klo 13—16. Kokoontuminen uI
koilukeskuksella, os. Kunnarlantie 3339. Alkuverryttely, lenkkeilyä, mölk
kyä, frisbeegolfia ja uintia halutessa
si (mukaan uikkarit ja pyyhe). Angry
Birds -puisto. Halutessasi mukaan
omat eväät tai vierailu Oittaan kahvi
la-ravintolassa. Mukana vetäjä Jaana
Marttila ja virikeohjaaja Anita Palo. Ei
yleistulkkausta.
Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ma
3.6.
Pannu kuumana

Ennakkotieto: kansainvälinen
kuurosokeuspäivä
Helen Kellerin syntymäpäivää ja kan
sainvälistä kuurosokeuspäivää vie
tetään jälleen 27. kesäkuuta. Tuolloin
Kuurosokeiden Toimintakeskuksella
on avointen ovien päivä kello 14—17.
Osoite lnsinöörinkatu 10, Tampere.
Tarkempi ohjelma julkaistaan lähem
pänä ajankohtaa. Seuraa Suomen

Ti 11.6. klo 12.30—15 liris. Suomen
Kuurosokeat ry:n Helsingin aluetoi
misto, 4. kerros. Marjaniementie 74,
Helsinki. Kahvit toimistolla. Jos hyvä
sää, lähtö kävelylle ja vaikkapa jääte
lölle. Sateella ollaan toimistolla: kes
kustelua tai yhdessä pelaamista. Pai
kalla virikeohjaaja Anita Palo ja pal
veluasiantuntija Heli Lappalainen.
Kahvitarjoilu (1 e). Ei yleistulkkausta.
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Ilmoitukset

Harrastuspiiri: Avaruus ja Apollo
-ohjelma
To 13.6. klo 10—12 liris, Suomen Kuu
rosokeat ry:n Helsingin aluetoimisto.
Järjestäjinä kommunikaatiopalvelut
ja Helsingin viriketoiminta. Tilassa in
duktio. Aamukahvit (1 e).
Aiheesta kertomassa Russ Palmer.
Miten kuurosokeana voi tutustua tulkm avustuksella pienoismallien kaut
ta avaruusaluksiin? Yhteiskeskustelua
ja mahdollisuus kysymyksiin. Muka
na virikeohjaaja Anita Palo ja kommu
nikaatiotyöntekijä Sanna Nuutinen. Ei
yleistulkkausta, tilaa tarvittaessa tulk
ki. Tilaisuuden jälkeen voi jatkaa Van
hankaupunkiin ulkoilupäiville.
Ilmoittaudu Anitalle tai Sannalle vii
meistään ti 4.6. Yhteystiedot: sanna.
nuutinen@kuurosokeat.fi tai 044 738
0191.
Ulkoilupäivä
Vanhankaupunginlahdella
Helsingissä
To 13.6. klo 13—16. Kokoontuminen
Koskenrannassa, Katariina Saksilai
senkatu 9.
Tutustumista Tekniikan museon näyt
telyihin. Torstaisin vapaa pääsy. Vie
railu Vanhankaupungin koskella ja
kävelyä Vanhankaupunginlahden ja
Arabianrannan maisemissa. Lopuksi
ravintola Koskenranta. Mukana vetäjä
18

Ilmoitukset

Jaana Marttila ja virikeohjaaja Anita
Palo. Ei yleistulkkausta. Ilmoittaudu
Anitalle viimeistään ma 10.6.

Menu 1: Borssikeittoa (vegaani), sme
tanaa, kaalipiirakka. Pokrovan makea
kahvileipä ja kahvi/tee. 20 e

Ilmoittautumiset Anitalle ma 24.6. Yh
teystiedot: anita.palo~kuurosokeat.fi,
tekstiviestit / WhatsApp 040 837 7896

Ulkoilupäivä Hakunilan
urheilupuistossa Vantaalla

Menu 3: Pozarskyn kyljykset, muhen
nettua perunaa. Pokrovan makea kah
vileipä ja kahvi/tee, 26 e.

Sekalaista

Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruo
kavaliot sekä ruokavalinta viimeistään
ke 5.6. Anitalle tai Sannalle: sanna.
nuutinen@kuurosokeat.fi tai 044 738
0191.

Tuntosarven 6—7/2019 ilmoitukset lä
hetettävä toimitukseen viimeistään
1.6. klo 12 mennessä. Yhteystiedot:
viestinta@kuurosokeat.fi.

Suomalainen ravintola Elite

Päivyri

Ti 18.6. kello 13—16. Kokoontuminen
Hakunilan uimahallilla, Sotungintie 17.
Alkuverryttely, kävelyä ja pihapele
jä (säävaraus). Mahdollisuus uimaan
(uimahallimaksu) oman oppaan/tul
km kanssa. Lopuksi voi nauttia omia
eväitä tai käydä uimahallin kahviossa.
Mukana vetäjä Jaana Marttila ja viri
keohjaaja Anita Palo. Ei yleistulkkaus
ta.
Ilmoittaudu Anitalle viimeistään to
13.6.

Ti 25.6. klo 16—20 Helsingin Töölös
sä. Eteläinen Hesperiankatu 22, Hel
sinki. Suomalaista ruokaa, yhdessä
oloa. Ruokailut ym. omakustanteisia.
Ei yleistulkkausta.

Kommunikaatiopiiri: Retki Pokro
van luostariin

1 Imoittaudu Anitalle viimeistään ti
11.6.

Ke 19.6. klo 9—16 Elfvinginkuja 11,
(Jorvas), Kirkkonummi. Kokoontumi
nen klo 9 Helsingin päärautatiease
man sisällä, ison aikataulun alla. Lähijuna klo 9.37 Kirkkonummelle.

Ulkoilupäivä Pirttimäessä Espoossa

Tutustumista luostariin: ympäris
tön kuvailua, tulkkausta ja opastusta.
Ruokailu, menu koko ryhmälle enem
mistövalinnan perusteella. Lisätiedot
ja tarkka ohjelma ilmoittautuneille. Ei
yleistulkkausta. Omavastuuna mat
katja ruokailu. Paluu klo 15.03 junalla,
saapuminen Helsinkiin klo 1 5.52.
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Ilmoitukset lehteen

21 .6. Kesäpäivänseisaus
22.6. Juhannuspäivä
27.6. Helen Kellerin päivä, kansainväli
nen kuurosokeuspäivä

To 27.6. klo 13—16. Kokoontuminen
ulkoilumajalla, Kunnarlantie 11 0. Tule
nauttimaan luonnosta ja rennosta yh
dessäolosta! Lenkkeilyä, kahvila. Ha
lutessasi omat eväät, makkaranpais
toa tai muuta grillattavaa. Samana
päivänä Helen Kellerin päivä ja kan
sainvälinen kuurosokeuspäivä. Jos
jää aikaa, Anita järjestää tietokilpailun
Helen Kelleristä. Luvassa pieni palkin
to. Vetäjänä Anita Palo. Ei yleistulkka
usta.
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