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Kysy lisätietoja Janikalta: janika.lanne@kuurosokeat.fi tai 040-6512511
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Vuosikerran hinta
Vuosikerta 25 euroa. Suomen Kuurosokeat ry:n jäsenille ilmainen. 9 numeroa vuodessa printtilehtenä, pistekirjoitukseila, Daisy-äänilehtenä,
sähköisenä Luetus-ohjelmassa ja
pdf-näköisiehtenä verkossa.
Mainosten hinnat
puoli sivua 140 euroa
2 x 1/2 paistaa 70 euroa
1 paista 60 euroa
1/2 paistaa 35 euroa
1/4 paista 20 euroa
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Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Suomen Kuurosokeat ry,
insinöörinkatu 10, 33720 Tampere.
s-posti:osoitteenmuutos@kuuroso
keat.fi
Toimiston aukioloaika
ma—pe klo 9.00—15.00
Painopaikka
Viestipaino Oy, Tampere
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Toimitukselia on oikeus käyttää ieh
den juttuja yhdistyksen internet-sivuil
la www.kuurosokeat.fi.
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Kuulonäkövammaisista
käytetään
usein lyhyttä nimeä “kuurosokea”,
vaikka kohderyhmästämme suurin
osa näkee tai kuulee apuvälineillä. Ais
tivammojen taustalla on erilaisia diag
nooseja, mutta yhä useammin myös
ikä. Moni tuntee vanhuksen, joka on
saanut kuulolaitteen ja lukulasit, mut
ta ei silti kuule tai pysty lukemaan.
Usein kyse on siitä, ettei kuulokojet
ta osata huoltaa eikä patteria vaihtaa,
tai on jäänyt väärä ohjelma kojeeseen
päälle. Silmälasit eivät auta, koska hä
märänäkö on heikentynyt entisestään,
ja tarvittaisiin valolla varustettu suu
rennuslasi.
Kuuroina ja vaikeasti kuulovammaisi
na syntyvistä lapsista implantoidaan
yli 90 %. Sisäkorvaistute tuo useim
mille ikätasoisen sanavaraston. Per
heestä riippuu, otetaanko viittomakie
Ii tai viitottu puhe käyttöön. Eri tavalla
vammaiset lapset integroidaan tavalli
seen peruskouluun, ja erilaiset apuvä
lineet ja tukipalvelut ovat osa normaa
lia arkea. On kuitenkin joskus rankkaa
olla se ainoa erilainen ryhmässä.
Järjestökentällä useampi järjestö
mainitsee kohderyhmäkseen myös
kuurosokeat. Palvelujemme piiriin tul
laankin usein jonkun muun järjestön
kautta: monet Usherin syndroomaa
sairastavat ovat ensin Kuuloliitossa

tai Kuurojen Liitossa ja vasta näköon
gelmien vaikeutuessa tulevat Näkö
vammaisten Liiton tai meidän piiriin.
Kuulonäkövammaisilla on samoja
apuvälineitä käytössään kuin kuulo
tai näkövammaisilla. Käyttötapa saat
taa kuitenkin olla erilainen, samoin
apuvälineen käytön opettelu ja tarpeet
lisäapuvälineisiin.
Toimintaryhmissämme tavallista on
monikielisyys: on viittomakieltä ja vii
tottua puhetta taktiilisti tai kaventu
neeseen näkökenttään, on puhetta ja
sosiaalishaptista viestintää. Tämä he
terogeenisyys tarkoittaa, että jokai
sessa ryhmässämme on osattava ot
taa huomioon yksilö ja hänen hen
kilökohtainen tilanteensa juuri nyt
ja näissä olosuhteissa. Olen useasti
väittänyt, että Kuurosokeiden Toimin
takeskukselle voi laskeutua alus Mar
sista, ja me osaamme kommunikoi
da heidän kanssaan. Pian 50 vuotta
toimineen yhdistyksemme toiminnan
lähtökohta on katsoa juuri yksilöön.
Herkkyys tähän on yhteisön sisällä
syntynyt tapa kohdata toinen ihminen.
Yksilön ehdoilla lähdetään tarjoamaan
toimintaa, kursseja, kuntoutusta ja
vertaistukea.
Milla Lindh, järjestöohjaaja
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Lahtisen mielestä on hienoa, että
työnantaja haluaa panostaa työnteki
jöihinsä.
.
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Teksti ja kuva: Heidi Häyrynen

Suomen Kuurosokeat ry:n kaikki yli
vuoden töissä olleet työntekijät suo
rittavat kuurosokean kohtaamisen
n äytö n.
Näytön avulla työnantaja ja työteki
jä saavat tietää, miten hyvin työntekijä
osaa kohdata kuulonäkövammaisen
henkilön. Lisäksi työntekijä saa tietoa,
mitä taitoja hän hallitsee ja mitä pitäi
si vielä opetella. Näyttö on osa yhdis
tyksen työntekijöiden kouluttamista ja
osaamisen varmistamista.
Kehitetty kuurosokeiden
aloitteesta

Kentältä tuli toive, että olisi hyvä tar
jota työntekijöille kommunikaatiokou
lutusta ja että osaamista arvioitai
sun. Työntekijöillä olisi standardoitu
perustaso. Ennen on ollut viittoma
kielen a- ja k- taso, mutta niitä ei ole

4

enää mahdollisuus suorittaa. Tuli esil
le, että työntekijöiden kommunikaa
tiossa a- ja k -taso eivät ole riittäviä,
vaan kohtaamiseen tulee paljon mui
takin asioita, kuten opastusta ja tilan
hallintaa. Pitäisi osata kertoa kuka on
tilassa ja missä ollaan.
Suomen Kuurosokeat ry:n kommu
nikaatiotyöryhmä on kehittänyt kuu
rosokean kohtaamisen näytön ja
määritellyt hyväksyntään vaadittavan
kommunikaation taitotason. Näytön
kehittämisessä on myös konsultoitu
kuurosokeita. Järjestön hallitus on hy
väksynyt näytön käyttöönoton vuonna
2014.

Yksilöllistä palautetta

On positiivista, että organisaatio ha
luaa kehittää ja antaa työntekijöilleen
mahdollisuuden. Tämä on yksi laatukysymys.

—

Varsinainen näyttötilaisuus koostuu
toiminnallisesta kuulonäkövammai
sen henkilön kohtaamisesta. Sen vas
taanottamisesta vastaa kommunikaa
tiotyöryhmä ja tehtävään koulutettu
kuulonäkövammainen.

Tähän mennessä näyttöjä on otet
tu vastaan yhteensä 87. Vuosittain
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Panostus työntekijöiden
osaamiseen

Kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahti
nen kertoo, että kuurosokean kohtaa
misen näyttö on alun perin kehitetty
kuurosokeiden omasta aloitteesta.
—

0

näytön suorittaa yleensä 5—6 työnte
kij ä ä.

Ennen näyttöä yhdistys perehdyttää
uusia työntekijöitä viittomakieleen ja
kuurosokean kohtaamisen perusasioi
hin. Koulutuksissa opiskellaan vuoden
aikana muun muassa sormittaminen,
suuraakkoset, opastus, suuntien näyt
täminen, kuvailu ja yhdessä toimimi
nen. Myös yhdistyksen verkkosivuilla
on opiskeltavaa materiaalia kaikkien
saatavilla.
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Talous- ja hallintopäällikkö Janika Lanne (kuvassa keskellä) suoritti kuuroso
kean kohtaamisen näytön. Näytön vastaanottivat Sanna Nuutinen (oikealla)
sekä Merja Kovanen (vasemmalla).
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Kuurosokea on se, joka arvioi sen
sisällön siitä, mitä tapahtuu, mikä on
selkeää, miten on huomioitu kuule
minen ja näkeminen ja kuurosokeus
siinä tilanteessa, miten toimii. Työn
tekijä tulee perässä ja havainnoi ko
konaisuuksia. Hän katsoo, mitä siinä
laajemmin tapahtuu, ja tekee muistiin
pa n oj a.

—

Näytössä havainnoidaan kommuni
kaation osa-alueita muun muassa
kontaktin muodostamista, opastuk
sen ja kuvailun perusasioita sekä vuo
rovaikutteisuutta. Lisäksi arvioidaan
taktiilien perusmenetelmien osaa
mista sekä työntekijän oman ilmaisun
sel keyttä.
Kohtaaminen arvioidaan tuloksella
hylätty tai hyväksytty. Myös lisäpereh
dytystä tai uudelleen näyttöä voidaan
edellyttää. Arviointi pohjautuu näytön
vastaanottajien havainnointiin sekä
näytön antajan itsearviointiin. Lopuk
si käydään yhteinen keskustelu. Lah
tinen pitää näyttöä hienona mahdolli
suutena saada yksilöllistä palautetta.
Voit näyttää mitä osaat. Saat palaut
teen turvallisesti työntekijältä ja kuu
rosokealta. Voit kertoa, miksi teit jo
tain. Saat palautetta, missä voit kehit
tyä. Saat ajan ja paikan itsellesi, missä
olet hyvä ja onnistuit.

—

pohjana on tutkimus ja vahva ko
kemus. Lahtinen kehittäisi jatkos
sa näyttöä siten, että sitä tarjottaisiin
laajemmalle kohderyhmälle. Osaami
sen testaus voisi kiinnostaa muual
lakin kuurosokeiden parissa työsken
televiä. Samoin kuulonäkövammaiset
hyötyisivät kommunikaatiokoulutuk
sesta ja näytöstä. Kuurosokea sai
si tietää omat osaamisalueensa. Hän
hahmottaisi, mitä kaikkia osa-aluei
ta kommunikaatioon kuuluu ja miten
vaikka opastus voisi mennä parem
min.
Kuurosokea on oman alansa asian
tuntija. Hänelle tulisi uusia ideoita
omiin toimintoihin. Hän saisi taitoja,
miten ohjata omassa arjessaan toisia.

—

Myös uusille kuurosokeille voisi tar
jota eri mahdollisuuksia, mitkä heille
sopivat. Toinen ryhmä olisivat muu
tostilanteissa olevat, kun kuuloja näkö
jostain syystä heikkenevät. Kun kuulo
heikkenee, jos vaikka alkaa tarvitsemaan taktiileja menetelmiä. Tai muu
tosvaiheessa perheenjäsen tai avus
taja olisi koulutuksessa. Esimerkik
si jos näkö heikkenee, miten mennään
portaissa, ovissa tai bussissa. i

j.h jak 1

Palvelujohtaja Risto Hoikkanen on
nimitetty Suomen Kuurosokeat ry:n
toiminnanjohtajaksi. Toimi alkaa
1.1 .2021, ja se on viiden vuoden mää
räaikainen.
j

Suomen Kuurosokeat ry:n hallitus on
päättänyt yhden johtajan organisaati
orakenteesta. .

—

yödyttäisi myös kuurosoketa
Kuurosokeiden kohtaamisen näyt
tö on Suomessa ainutlaatuinen. Sen
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Is

arianne
Ojanen
siirtyy
1 .9.31.12.2020 väliseksi ajaksi Suomen
Kuurosokeat ry:n kommunikaatiopal
velujen työntekijäksi.
Kommunikaatiopalvelut tarjoaa neu
vontaa, ohjausta ja opetusta kommu
nikaatioon, varhaiseen vuorovaikutuk
seen ja tulkkaukseen liittyvissä kysy
myksissä. Opetus- ja ohjauspalvelut
suuntautuvat koko Suomen alueelle,
eri ikäisille kuurosokeille, kuulonäkö
vammaisille henkilöille, heidän omai
silleen ja lähiyhteisölle sekä heidän
parissa työskentelevälle henkilöstölle.

Ojasen puhelinnumero pysyy samana:
040 7502715, marianne.ojanen~kuu
rosokeat.fi.
Aluepalveluissa
hoitavat:

Ojasen

sija isuutta

Harri Peltola, puhelinnumero 040
505 4683, syntymästään kuu
aistimonivammaiset
rosokeat,
Mi na Tihinen, puhelinnumero 040
587 0259, Kanta-Häme (kuurosokeu
tuneet aikuiset).
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Yliopistolla on järjestetty lisäksi ke
sällä aihepiiristä johdantokurssi. Sen
toteuttamisessa oli mukana yliopis
ton tutkimus- ja kehitysyksikkö TAC
CU, joka keskittyy saavutettavuuteen
liittyviin asioihin.
Kurssilla on yli 30 osallistujaa ja
monesta eri maasta. Opiskelijat ovat
kovin kiinnostuneita ja aktiivisia.

—

Teksti: Jaakko Evonen

Tampereen yliopistolla on alkamas
sa kansainvälinen saavutettavuuteen
keskittyvä opintokokonaisuus (eng
lanniksi Accessibility in Digital Socie
ty). Sen tavoitteena on antaa lisätietoa
saavutettavuudesta sellaisissa ympä
ristöissä, jossa sen merkitys on suuri.
Opintoihin voi hakeutua täydennys
koulutuksen kautta. Aluksi opintoja
tarjotaan englanniksi. Koulutus on osa
Tampereen yliopiston jatkuvan oppi
misen digipilotteja. Sen pääjärjestä
jinä ovat Tampereen yliopiston ihmi
sen ja teknologian vuorovaikutus sekä
käännös- ja kielitieteet.
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen
-opintosuunnan vastuuhenkilö Maija
Hirvosen mukaan opintokokonaisuu
den kehittäminen alkoi reilu vuosi sit
ten. Yliopiston ulkopuolisiin tahoihin
on oltu yhteydessä pitkin prosessia.
Nyt kesällä järjestettiin opintoihin liit
tyvä keskustelutilaisuus.
Tilaisuudessa oli runsaasti osallis
tujia, ja sen tiimoilta perustettiin Saa
vutettavuusverkosto sekä sähköpos
tilista, jossa toimijat ovat mukana.

—

8

Toimijoina on mm. tutkijoita, järjestö
jä, media- ja teknologiayhtiöitä sekä
konsulttipalveluyrityksiä, kertoo Hir
vonen.
Hirvonen pitää järjestöpuolen merki
tystä tärkeänä opintokokonaisuudel
le. Tavoitteena on, että järjestöjä osal
listuisi sen käytännön toteuttamiseen.
Jopa opetukseen voisi tulla mukaan
esimerkiksi käyttäjiä ja palveluntuot
tajia.

1

Hirvonen nostaa esille Suomen Kuu
rosokeat ry:n roolin koulutuksessa.
Suomen Kuurosokeat ry on ollut mu
kana koulutuksen suunnittelussa, ja
käsittääksemme järjestö on kiinnos
tunut toimimaan aktiivisesti myös jat
kossa.

Nyt kun julkiset tahot ovat velvolli
sia toteuttamaan saavutettavia palve
luita, koulutuskokonaisuutemme kiin
nostaa myös korkeakouluja, ja meitä
on myös konsultoitu asiassa. Olemme
ikään kuin pioneereja tässä monessa
mielessä.

—
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Suomen Kuurosokeat ry:llä aloitti elo
kuussa uutena tiedotustyötekijänä
Lasse Laht. Hän työskentelee mää
räaikaisena vuoden ajan. Järjestö sai
tiedotustyöntekijän
palkkaamiseen
avustusta sosiaali- ja terveysministe
riön Paikka auki -avustusohjelmasta.
Ohjelman avustuksia hallinnoi sosiaa
li- ja terveysjärjestöjen avustuskes
kus (STEA).
Työ alkoi käytännön asioihin perehty
misellä ja ihmisiin tutustumisella.
Ensimmäinen päivä, vaikea kuvail
la, mutta varmaan mukava työ on

..

Ii

—ii

Tekstija kuva: Heidi Häyrynen

—

Koulutuksesta ja koulutusten digi
piloteista saa lisätietoja Tampereen
yliopiston verkkosivuilta osoitteesta
www.tuni.fi.

..

—

Koulutus on otettu Hirvosen mukaan
ilolla vastaan Tampereen yliopistol
la ja ammattikorkeakoulussa. Myös
muualla on herännyt kiinnostusta.

TACCUn yhteistyö opetuksen järjestä
misessä on onnistunut erinomaisesti,
Hirvonen kiittelee.

tulossa. Odotan, että on paljon töitä,
hän kertoo tunnelmiaan.
Laht on valmistunut datanomiksi
Tampereen ammattikoulusta, ja häntä
kiinnostavat erityisesti tietokonetyöt.
Hänen äidinkielensä on viittomakieli.
Suomen Kuurosokeat ry:llä Laht kerää,
tallentaa ja luetteloi järjestön kulttuu
ri- ja historiatietoa tietokoneella KO
HA-kirjastojärjestelmään. Hän auttaa
myös viestintätehtävissä, tekee haas
tatteluja muistitiedon tallentamiseksi
ja toimii kirjastonhoitajana.
Lahtin työpiste sijaitsee järjestön kes
kustoimistolla Tampereella. Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksella si
jaitsee myös Kansallinen kuuroso
keusalan kirjasto. Sinne on koottu

Tuntosarvi 9/2020
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kuurosokeusalan kirjallisuutta, yhtei
sön historiaa ja kulttuuria sekä kuu
rosokeiden itse kirjoittamaa kirjalli
suutta. Aineistoon kuuluu kirjojen li
säksi lehtiä, video- ja äänilevyjä sekä
pistekirjoja. Käsikirjasto on avoin kai
kille kiinnostuneille.
Suomen Kuurosokeat ry:n toiminta on
Lahtille ennestään tuttua, sillä hänellä
on itsellään Usherin syndrooma, joka
aiheuttaa kuulonäkövamman. Laht on
ollut mukana esimerkiksi nuorten toi
minnassa, leireillä ja pilkkikisoissa.
Tampereen toimipisteellä hän on vie
raillut monta kertaa.

Olen käynyt vanhempien kanssa
Kuurosokeiden Toimintakeskuksella
lapsesta pitäen.

—

Laht on toiminut aiemmin kaksi vuotta
viittomakielisen yhteisön TammerSig
nin varapuheenjohtajana ja puheen
johtajana. Vapaa-aikaan kuuluu myös
kuntosalilla käynti.

K. • .vi u se v 1 u
uro. id
n rmi
Koonti: Jaakko Evonen
Kuva: Rii a Lahtinen

Kirjaston yhteystiedot
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere
sähköposti: kirjasto@kuurosokeat.fi
puhelinvaihde 040 778 0299
aukioloajat: arkipäivisin 11.30—13.00
kuurosokeat- kirjasto. kuurosokeat.fi/

Kansainvälisen
kuurosokeusalan
työntekijöiden järjestön (Dbl) webi
naari järjestettiin kesäkuussa. Siinä
kuultiin, millaisia erilaisia ratkaisu
ja kuurosokeat, heidän lähipiirinsä ja
kuurosokeiden kanssa työskentelevät
ovat keksineet helpottaakseen selviy
tymistä koronaviruksen mullistanees
sa arjessa. Seuraavassa on poiminto
ja webinaarin sisällöstä maittain kom
munikaatiopäällikkö Riitta Lahtisen
raportin pohjalta.
ustralia
Maan tilanteesta kertoi Australian
kuurosokeiden yhdistys. Nykyisin kir
joitustulkkausta ja etäkokousohjelma
Zoomia käytetään aiempaa enemmän.
Kuurosokeille on tarkoitus kertoa lisää
teknologisista ratkaisuista ja ohjata
heitä hyödyntämään enemmän hap
tiukkaa ja sosiaalishaptista menetel
maa.

Lasse Lahtin vahvuuksia ovat hyvät tietotekniikkataidot. Hän on koulutuksel
taan datanomi.
10
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Kuurosokeita auttavia palvelukeskus
ten työntekijöitä on tuettu. Heillä on
tärkeä tehtävä kuurosokeiden arjessa,
kuten koronatesteihin ohjaamisessaja

ruoan ja lääkkeiden saannin varmista
misessa. Työntekijät hyödyntävät pu
helinta, tekstiviestejä ja chat-keskus
teluja. Sairaalapaketteja on tehty val
miiksi, ja niissä on tietoa asiakkaan
kommunikointimenetelmistä,
aller
gioista ja lääkkeistä. Pakettia voidaan
käyttää, jos asiakas joutuu sairaalaan.
Osa on saanut käyttöönsä iPad-taulu
tietokoneen vaikkapa ruokaostosten
tekemiseksi verkossa.
Keski-Australiassa toimivassa Stock
ton Centre -instituutiossa on ope
teltu taktiileja kommunikointitapo
ja ja muutakin tietoa kuurosokeudes
ta. Tämä on osaltaan mahdollistanut
yhteydenpidon yksikön ja pienkotien
kesken. Yhtenä isona tavoitteena oli
antaa kuurosokeille käsitys ulkopuo
lisesta maailmasta. Lisäksi käyttöön
on tullut teknisiä ratkaisuja, kuten iPa
dit ja Zoom-kokoukset.
Irlanti
Anne Sullivan -keskuksessa on nou
datettu koronarajoituksia. Tämä on
näkynyt vierailukieltoina. Tietoa on
annettu kuurosokeille asukkaille hei
dän omilla kommunikointimenetelmil
lä. Muualla asuvat kuurosokeat ovat
saaneet tukea internetin kautta.

Tuntosarvi 9/2020
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vaatteissa. Luennoitsijan mukaan
maskit vaikeuttavat kasvojen ilmeiden
havaitsemista. Vuorovaikutusta voi
parantaa tekemällä keholle viestejä ja
hymiöitä.

ol anti
Syntymästään kuurosokeiden van
hemmatja ammattilaiset ovat saaneet
paikalliselta yliopistolta koulutusta ja
tietoa, kuinka syntymästään kuuroso
keiden kanssa toimitaan. Apuna ovat
olleet videot, mikä on mahdollistanut
etäopiskelun. Aihepiirit ovat liittyneet
esimerkiksi varhaiseen vuorovaiku
tukseen ja taktiilikommunikaatioon.

KFEP
NCF

1;

Inta
Sense-järjestö on kertonut kuuroso
keuteen liittyvistä asioista ammat
ti-ihmisille. Korona on aiheuttanut
köyhille perheille ongelmia. Uhkana
ovat olleet esimerkiksi vähäiset kon
taktit ja puutteelliset tiedot kuuroso
keudesta. Monet vanhemmat kokevat
tärkeänä saada tietoa, miten kommu
nikoidaan ja kuinka päivän toiminnot
viedään läpi lasten kotona ollessa.
Parhaillaan kehitellään mobiiilioh
jelmaa, joka tunnistaa nyt 15 erilais
ta ASL-viittomaa (Amerikan viittoma
kieli). Ne voi kuulla matkapuhelimen
kautta ja lukea ruudulta tekstinä.
Muitakin ratkaisuja on: viitotuilla vide
oilla ja Whatsapp-keskusteluryhmissä
valistetaan hygieniasta. Ammattilais
ten on mahdollista osallistua kuuroso
keudesta kertoville verkkokursseille.
Reilulle tuhannelle kuurosokealle on
varattu ruoka- ja hygieniapakkauksia.
Somi
Esitelmän pitivät Riitta Lahtinen ja
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Erilaisia ratkaisuja koronakriisin kes
kelle. Sairaalakassi, etäisyydestä
muistuttava t-paita ja lääkepurkki.

R ss Palmer. He kertoivat turvallises
ta etäisyydestä muistuttavasta t-pai
dasta ja kauluksesta. Arkea voi hel
pottaa myös haptisella vyöllä, kom
munikointimenetelmistä
kertovalla
sairaalakassilla ja kaulukselle puet
tavalla kaiuttimella, jolla voi kuunnella
musiikkia.
Kanada
Teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä
kuurosokealle yhteyden pitämiseksi
korona-aikaan. Kuurosokea voi kertoa
terveisensä ystävilleen viittomakielel
lä videoviestinä ja saada siihen vasta
ukset tekstiviestinä. Viittomisessa on
tärkeä huomioida selkeät kontrastit
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Eräs työryhmä oli ideoinut palvelukes
kuksiin lähetettävän ohjelman, jossa
kerrotaan, millaista on muualla maa
ilmassa. Ohjelmassa kerrotaan kun
kin maan ruoasta, musiikista jne. Kuu
rosokeiden perheiden kanssa kom
munikoidaan erilaisten sähköisten
ohjelmien välityksellä.
Erilaisista turvamenettelyistä on käy
ty keskustelua. Esimerkiksi palvelu
yksiköissä on tulkattu ikkunan takaa.
Kuurosokeita on neuvottu verkko-os
tosten tekemisessä. Uutiset kerrotaan
kuurosokeiden yksilöllisillä tiedon
saantitavoilla. Vaikeat termit pyritään
kertomaan ymmärrettävästi.
Englanti
Terapiaa voidaan toteuttaa myös etäohjauksessa. Tällöin on tärkeätä huo
mioida asiakkaan käyttämät kom
munikaatiotavat. Palveluyksiköiden
henkilöstölle on annettu ohjausta sel
keän puheen ja symbolien käyttöön.
He saavat myös valmiita kuvia. Väri
nän ja valojen avulla ilmaistaan, että
työntekijä saapuu asiakkaan luokse.
Ammattilaisia koulutetaan netissä.
Koulujenkin tilanteista kerrottiin. Van
hemmat ovat saaneet opetusta kom
munikaatiomenetelmiin, joita kouluis
sa käytetään. Koulujen avaaminen
herättää huolta jo etukäteen, koska

ohjeistuksia taktiiliviittojien huomioi
miseksi ei vielä ole.
Nuoria on aktivoitu etäyhteyksi
en avulla. Aluksi käytiin läpi kunkin
nuoren tilanne ja hänen käyttämän
sä välineet. Nuoret saivat koulutusta
Zoom-ohjelman käyttöön. Tässä oli
vat tukena myös perheenjäsenet. Ko
koontumisia tehtiin viikoittain. Loppu
tuloksena oli, että nuorten sosiaaliset
kontaktit pysyivät yllä. Tämän mah
dollistivat nuorisotyöntekijän, vapaa
ehtoisten nuorten ja IT-työntekijöiden
mukana olo.
Brasilia
Luennoitsijat kertoivat iloisesta tapa
uksesta, jossa koronavirus oli muut
tanut positiivisesti erään kuurosokean
pojan arkea. Poika on epidemian ai
kana osallistunut aiempaa enemmän
kodin arkeen ja saanut uusia virikkei
tä. Hän oli oppinut viittomakieltäkin.
Opettaja hyödynsi laulamista virikkei
den aikana. Tällä kaikella oli positiivi
nen vaikutus pojan kommunikointiin.
Apua oli erivärisistä t-paidoista, jois
sa kerrottiin kunkin päivän rutiineista.
Meksiko
Paikallisesti on noussut esiin erilaisia
hygieniavinkkejä.
Pistekirjoituslait
teet, kello, puhelin ja valkoinen keppi
on syytä puhdistaa. Sairaalassa asioi
dessa on hyvä olla mukana kuuroso
keuskortti, josta ilmenevät esimerkiksi
kommunikointimenetelmät.
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erityistä, ja ohikulkeva liikenne oli vaa
rallisen vauhdikas.

~y.rärei s

laT r

Teksti: Sanna Paasonen

Koronakevät mullisti miljardien ih
misten elämää. Myös meidän per
heessämme arki meni kokonaan uu
siksi. Tasapainottelimme teinin etäkoulun sekä etäopiskeluni ja kahden
työni kanssa. Kiitos suomalaisille, että
saimme ensimmäisen aallon kukistet
tua parissa kuukaudessa ja että yh
teiskunta avattiin uudelleen pikkuhil
jaa.
Kesällä koitti hengähdystauko kesä
mökillä ja muutamilla päiväretkillä lä
hikohteisiin. Elokuun lähestyessä pää
timme toteuttaa vielä viikon mittaisen
pyöräreissun Turun saaristossa. Sitä
on kehuttu yhdeksi Suomen kauneim
mista reiteistä. Matkalle lähti mukaan
myös poikani kummitäti, joka on toi
minut oppaanani edellisillä pyöräreis
suilla.
urvallisuusasiat
Ennen matkaa poika treenasi jopa 50
kilometrien lenkeillä, ja minä taas har
joittelin tasapainoa tavallisella pyö
rällä eri reiteillä, koska emme saaneet
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vuokrattua tandempyörää. Oppaan
kanssa sovittiin selkeät käsimerkit ja
kontrastipukeutuminen (erottuu ym
päristöstä), sekä miten hän ilmoittaa
edessäni olevista muutoksista, kun
pyöräilen hänen perässään. Lisäksi
kummankin pyörän takaosaan kiinni
tettiin huomioliivit.
En suosittelisi tätä yleisesti, koska sil
loin vastuu siirtyy kokonaan oppaal
le ja hänen perässään pyöräileväl
le kuulonäkövammaiselle. Myöskään
ohikulkevat ajoneuvot eivät tunnista
poikkeuksellista tilannetta ollakseen
tavallista varovaisempia.

,~

Suosikkireittiosuuteni on Houtskaris
ta lniöön. Tällä osuudella mateleva,
rauhallinen maantie kulkee maalai
sidyllien, vehreiden metsien ja pikkukylien läpi. Matkan varrella voi bon
gata sieviä yksityiskohtia, kuten yksi
löllisesti koristeltuja bussipysäkkejä
ja ulkohuussikirpputorin. Yövyimme
erityylisissä paikoissa suurehkosta

~
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Minun ja oppaan pyörät pyörälaukkui
neen ~a huomioliiveineen asuntoauton
takana. Puiden välissä merellä näkyy
lähestyvä Iniön autolautta. Kuva: San
na Paasonen.

Pyöräillessä implanttini auttoi minua
kuulemaan lähestyviä ajoneuvoja ja
muita ympäristössä tapahtuvia muu
toksia. Oppaani on taas kuuro. Näitä
turvallisuuteen liittyviä asioita on tär
keä pohtia perin pohjin etukäteen.
2-

Maalaisidylliä ja pikkukyliä
Kiersimme Rengastien rauhallisesti
kuudessa päivässä, vaikka useimmilla
siihen menee pari päivää. Emme tosin
ajaneet lainkaan Turku-Nauvo ja Kus
tavi-Turku välisiä reittejä, vaan matka
simme ne bussilla. Päätös osoittautui
hyväksi, koska reiteillä ei ollut mitään
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Vanhat venevajat Mossalan rannalla. Kuva: Sanna Paasonen.
Tuntosarvi 9/2020

15

maalaistalosta luksusjurttaan. Ne oli
vat myös elämyksiä.
Suurimpia haasteitani lienivät saaris
tomeren kovat tuulenpuuskat. Ne oli
vat jopa yhdeksän metriä sekunnis
sa, vaikka olimme tasaisella asfaltilla
kaukana meren rannasta. Rengastiellä
pyöräteitä ei juurikaan ole, paitsi pik
kukylien keskustassa, joten oli tärkeä
pysytellä tien reunassa koko matkan
ajan.

Rengastiellä nähtiin paljon kanssa
pyöräi lijöitä, joiden kanssa syntyi
eräänlainen ryhmähenki. Yksi heistä
oli parikymmentä vuotta sitten Suo
meen muuttanut australialaisnainen.
Törmäsimme häneen mitä ihmeelli
semmissä paikoissa Korppoon au
tolautasta Kustavin ruokakauppaan,
vaikka emme sopineet etenevämme
samassa tahdissa.
Nyt ladatulla energialla kohti syksyä.

Ilmoitukset

antamia ohjeistuksia käsihygienias
sa, maskien käytössä sekä istumae
tä i syyksi ss ä.

ro okeid n
erho
Tampere
Kerho kokoontuu 29.9. klo 13—16 poik
keuksellisesti Monitoimitalo 1 3:ssa
Tampereen keskustassa. Os. Sata
kunnankatu 13. Vieraana Tays Kuu
lokeskuksen kuntoutusohjaaja Kat
ja Kokko ja Tays Näkökeskuksen kun
toutusohjaaja Satu Andersson.

Satakunta

~k~r~rdeflS RinQväQ
Lsaaut5t0~1 Renqastie
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Satakunnan kuurosokeiden kerho ko
koontuu 9.9. klo 12—15 Satakunnan
Näkövammaisten toimitiloissa. Os.
Otavankatu 4 C 29, Pori. Aiheena ter
veys. Luennoitsijoina Aino Santalähde
Satakunnan mielenterveysseurasta ja
sairaanhoitaja Eveliina Jääkseläinen.
Lisätiedot: 0400 532 413, saini.lepis
to@gmail.com
Huom! Teatteriin meno 14.10. on vielä
epävarmaa koronaepidemian takia. II
moittelen, kun saan lisätietoa asiasta
myöhemmin. Terveisin Saini.

—

Oulu
Sanna Paasonen pyöräretkellä Saariston Rengastiellä. Kuva: Satu Kankaanpää.
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Syksyn aikana on tarkoitus järjes
tää kolme kerhoa, jos korona ei muu
ta suunnitelmia. Noudatamme THL:n

Ti 8.9. klo 13—16 Kuurojen yhdistyksen
tilat. Koskitie 19 A. Paikalle on kutsut
tu Suomen Kuurosokeat ry:n hallituk
sen puheenjohtaja Tuula Hartikainen.
Ilmaiset kakkukahvit osallistujille.
Ti 13.10. klo 13—16. Vierailu Poh
jois-Pohjanmaan Näkövammaisten
Oulun toimistolle. Os. Linnankatu 32.
Puheenjohtaja Katja Kuusela vastaan
ottaa meidät.
Ti 8.12. klo 13—15. Yhteinen pikkujou
lutapaaminen, jonne odotamme uutta
kuurojenpappia esittäytymään. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Toiveita kerhotoiminnasta ja kuulumi
sia voi lähettää Leilalle tekstiviestil
lä 050 5402 526 tai sähköpostilla ryti
maa.leila@outlook.com.
Vittojat-kerho
Kerhon kokous. Aika: 24.10. klo 13—17.
Paikka: Tampereen Viittomakieliset ry.
Osoite: Satama katu 13, Tampere.
Ilmoittaudu 9.10. mennessä Päivi Ah
tiaiselle. Yhteystiedot: 050 384 8960,
paivi.ahtiainen60~gmail.com
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Ilmoitukset

ma 12.10. klo 13—15
ma 23.11. klo 13—15

a

.

Ompp ja robottipiirit jatkuvat
Ta pe eella
-

Kokoontumiset iPhone- ja Android
-älypuhelinten käyttäjille jatkuvat Her
vannassa Kuurosokeiden Toiminta
keskuksella Lintuauran ICT-koulutus
tilassa, os. Virtainpolku 4.
Aiheena muun muassa älypuhelimen
käyttövinkit ja tietoa älypuhelimesta.
Oma puhelin ja induktiosilmukka mu
kaan. Jos olet jo kokenut älypuheli
men käyttäjä, voit tulla jakamaan omat
kokemuksesi muiden kanssa ja vaikka
auttaa aloittelijoita. Jos mietit älypu
helimen hankkimista, voit tulla kuun
telemaan käyttötapoja, kokemuksia ja
keskustelemaan älypuhelinta jo käyt
tävien kanssa sen käytöstä.
Huom! Muista ilmoittautua etukäteen
sähköpostilla: ict-koulutus@kuuroso
keat fi
.

Osallistujat voivat olla puheella kom
munikoivia tai viittomakielisiä, joil
la on oma tulkki mukana. Opetus on
pienryhmäopetusta. Jos kaipaat yksi
löopetusta, varaa siihen aika erikseen.
Opetus yhteistyössä Tampereen seu
dun Näkövammaiset ry:n kanssa.
Robotti- eli Android -piiri:
ma7.9. klo 13—15
18

Omppu- eli iPhone -piiri:
pell.9. klo 9—11
ma 12.10. klo 9—11
maa 23.11. klo 9—11
Opetus on ilmaista, mutta matkat jo
kainen maksaa itse. Ruokailumahdol
lisuutta ei ole.

IC
ulutus: E emmän
Windows kympistä
-

Järjestämme 26.—30.10. (viikko 44)
ICT-koulutusta lähiopetuksena Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksella Tam
pereella. Osoite Virtainpolku 4.

Ilmoitukset

Ilmoittaudu mukaan 30.9. mennessä
osoitteeseen ict-koulutus@kuuroso
keat.fi

Esineet k vailu apuna
Ajankohta: la 19.9. klo 10—15, Ii
ris-keskus, Suomen Kuurosokeat ry:n
aluetoimisto, Marjaniementie 74, Hel
sinki. Kuvailua tapahtuu monissa ti
lanteissa ja tiloissa. Miten voisimme
hyödyntää myös esineitä kuvailussa?
Mitä tietoa saamme esineestä? Miten
kuvailu auttaa tilojen hahmottamises
sa? Nämä ja monia muita esimerkkejä
käymme läpi koulutuksessa. Lisätie
toja sisällöstä ja käytännöistä ilmoit
tautuneille. Ei yleistulkkausta.
Ilmoittautuminen 16.9. mennessä:
sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi

Viikko on suunnattu puheella kommu
nikoiville henkilöille. Oppilaat tilaavat
itse koulutuksessa tarvitsemansa tul
kit. Tutustumme muun muassa käyt
töjärjestelmän resurssienhallintaan,
OneDrive -pilvipalveluun ja varmuus
kopiointiin, näppäinkomentoihin sekä
Microsoft Kauppaan, josta lataamme
ilmaisia ohjelmia. Osallistujan on hal
littava tietokoneen peruskäyttö ja tun
nettava näppäimistö.

Aika ja paikka: la 28.11. klo 10—14.45
(alustavat kellonajat). Kuurosokeiden
Toimintakeskus, päärakennus, Insi
nöörinkatu 10, Tampere.

ICT-koulutus korvaa oppilaille matkat
yleisillä kulkuneuvoilla kotoa Toimin
takeskukselle ja takaisin. Opetus, ma
joitus ja ruokailut ovat oppilaille mak
suttomia.

Luennon pitää ohjelmoija ja muusik
ko Tuukka Ojala. Mitä on ohjelmointi,
mitä laitteita ja ohjelmia siihen tarvi
taan? Voiko näkövammainen kooda
ta? Luento on kuurosokeille maksuton.
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oodauksen erusteet -luento

Pitkänmatkalaisten on mahdollista
tulla jo edellisenä iltana ja majoittua
Toimintakeskuksella. Matkojen omavastuu on 20 euroa ja se maksetaan
kuitteja vastaan. Ei iltaohjelmaa. Ma
joittujille tarjotaan aamupala ja kaikille
kurssilaisille lounas ja kahvit.
Ilmoittautumiset 28.10. mennessä
Milla Lindhille: milla.lindh@kuuroso
keat.fi tai 040 774 9207. llmoittau
tuessa kerro ruokavalio ja tarvitsetko
majoitusta. Tarkempi ohjelma lähete
tään ilmoittautuneille.

Kuulon kövammaisten
hengel inen leiri
Haluatko pysähtyä hetkeksi ja pohtia
elämääsi tai tätä aikaa? Tahdotko kes
kustella mieleen nousevista asiois
ta ja tavata muita kuulonäkövammai
sia? Tule mukaan leirille, jossa on ti
laa rauhoittua ja kohdata, yhdessä ja
erikseen papin kanssa. Leiri on avoin
kaikille kuulonäkövammaisille omaisi
neen, eikä osallistuminen edellytä us
konnollista vakaumusta.
Ajankohta ja paikka: 3.—5.1 1. Oulun
seurakuntien leirikeskus Rokua. Osoi
te: Salmisentie 300, 91670 Rokua.
Noin 80 km Oulusta.
Sisältö: Hengellisellä leirillä on kes
kustelua, luontoa ja vertaistukea, ai
kaa ajatuksille. Mukana on kaksi
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Ilmoit kset

verta isohjaajaa, Aarne Pirkola ja Jenni
Kaasinen sekä Suomen Kuurosokeat
ry:n palveluasiantuntija Anne Ylitalo.
Seurakunnasta mukana ovat kuurojen
pappi Maria Lindberg ja diakoniatyön
tekijä Anne-Man Kyllönen.
Leirin hinta: 40 e sisältää majoituk
sen, ruokailut, ohjelman ja kuljetuk
sen Oulu-Rokua-Oulu. Seurakunta tu
kee kuurosokeiden osallistumista niin,
että pystymme tarjoamaan näin edul
lisen hinnan.
Ilmoittautumiset ruokavaliotietoineen
18.10. mennessä: milla.lindh@kuu
rosokeat.fi tai tekstiviestit/WhatsApp:
040 774 9207. Tarkka ohjelma aika
tauluineen lähetetään ilmoittautuneil
le lokakuussa.

Lapi virkistystapa tuma
pohjoise kuurosokeille
Aika ja paikka: 24.—26.1 1. Rovaniemi,
Palojärven leirikeskus. Os. Hoikkanie
mentie 19, 97240 Sonka.
Kaamoksen kaatopäivät pidetään jäl
leen! Järjestämme vertaistuki- ja vir
kistystapahtuman Lapin ja Poh
jois-Pohjanmaan kuurosokeille, omai
sille ja lähi-ihmisille. Yhteiskuljetus
järjestetään Oulusta suoraan lomakeskukseen ja takaisin.
Hinta: omavastuu kuurosokeilta ja
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omaisilta sekä lähi-ihmisiltä 70 e. Si
sältää kuljetuksen Oulusta, majoituk
sen, ruokailut ja ohjelman. Tarkka oh
jelma aikatauluineen lähetetään il
moittautuneille lokakuussa.
Ilmoittaudu viimeistään 30.10. Anne
Ylitalolle anne.ylitalo@kuurosokeat.fi
tai 0400 581 658. Ilmoittautuessa ker
ro nimi, osoite, erityisruokavalio ja tu
leeko mukaasi tulkki tai avustaja. Ker
ro myös toiveesi huonekaverista.

Al epäivä K uvol ssa
Aika ja paikka: to 24.9. klo 11—15, Ra
vintola Pohjola, Kauppamiehenkatu 4.
Kommunikaatiokoulutusta ja apuvä
linetuokio. Kouluttajana toimii kom
munikaatiotyöntekijä Sanna Nuuti
nen. Paikalla palveluasiantuntija Päivi
Oj a n perä.
Ohjelma alkaa omakustanteisella ruo
kailulla, iltapäivän kahvit tarjotaan
kuulonäkövammaisille
osallistujille
sekä omaisille. Omavastuu matkoista
on 20 e. Ilmoittautuminen viimeistään
pe 18.9. Päiville: paivi.ojanpera~kuu
rosokeat.fi tai 040 4818 242.

Aluepäivä Oulussa
Aika ja paikka: ti 22.9. Oulun Eden,
Nallikari. Kokoonnumme Edenin sii
vessä kokoustila Purjeessa, Holstin
salmentie 29, 90510 Oulu. Aiheena

Tuntosarvi 9/2020

Ilmoitu set

on Suomen Kuurosokeat ry:n uudis
tukset. Päivän vierailevana asiantun
tijana Tampereen palveluasiantuntija
Marjatta Puromäki etäyhteydellä. Aa
mulla tarjotaan Suomen Kuurosokeat
ry:n maksama kahvi ja voileipä. Päi
vällä on omakustanteinen lounas Ede
nin aularavintola Arassa. Esim. keittolounas 8,50 e.
Ilmoittautumiset Annelle 1 .9. men
nessä:
anne.ylitalo~kuurosokeat.fi
tai puhelin 0400 581 658. Tilaa tulk
ki mahdollisimman pian! Oikeus ohjel
man muutoksiin koronan vuoksi.

Kuurosokeiden shakkiturnaus
Paikka ja aika: 23.—25.10. Kuuroso
keiden Toimintakeskus, päärakennus.
Os. Insinöörinkatu 10, Tampere.
Koronatilanteen takia shakkiturnaus
järjestetään Toimintakeskuksen päärakennuksessa. Siellä ovat myös ma
joitus ja ruokailut. Majoitus varataan
ensisijaisesti pitkänmatkalaisille. Hin
nat: 2 yön majoitus ÷ aamupalat 80 e.
Viikonlopun ruokailut 41 e sisältävät 2
päivällistä (pe—la), 2 lounasta (la—su)
ja kahvipulla (la) Iltapalat (pe—la) ma
joittuille 12 e. Koko viikonlopun hinta
133 e/osallistuja.
Ilmoittautuminen shakkikerhon ve
täjälle, Aarne Pirkolalle, sähköpos
tilla tai tekstiviestillä to 15.10. klo 12

mennessä: aarnepi88~gmail.com tai
045 619 0685. Kerro ilmoittautuessa
nimi, tarvitsetko majoituksen ja ruo
kailut, mahdollinen ruoka-allergia ja
erityisruokavalio. Toimintakeskuksel
ta voi lainata shakkilautoja. Ei yleis
tulkkausta. Tilaa tarvittaessa oma
tulkki. Tarkempi ohjelma saatavissa
Aarnelta.

eligi
OlO

Syyskuun kuntopiiri siirretään aIka
vaksi lokakuulle. Myös koronaepide
mian tilannetta seurataan. Ohjelmiin
on tullut muutoksia, joista lisätietoa
alempana.
Kaikkina ulkoilupäivinä ei ole yleistulk
kausta. Tilaa tarvittaessa oma tulkki,
opas tai avustaja mukaan. Ravinto
la-iltaa ei järjestetä vielä syyskuussa,
vaan mahdollisesti lokakuusta alkaen
epidemiasta riippuen.
Seuraamme koronatilannetta ja toi
mimme viranomaisten ohjeiden mu
kaisesti. Ohjelmamuutokset mah
dollisia. Otamme yhteyttä, jos joku
tapahtuma joudutaan perumaan. II
moittakaa minulle puhelinnumeronne,
jotta voisimme tavoittaa teidät tarvit
taessa nopeasti, mikäli se ei ole mah
dollista sähköpostitse.
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Ilmoitukset

Tapaaminen o jaaja Anita
Palon kanssa
Jos haluat kanssani tavata / ulkoilla
/ asioida syyskuun aikana arkipäivi
nä (ei pe—su), ota minuun yhteyttä niin
sovitaan tapaamisajasta. Tapaaminen
voi olla kotona, kotisi lähellä tai muu
paikka oma ehdotuksesi mukaan. Jos
on kysyttävää tai toimintaan liittyen
ehdotuksia, ota minuun yhteyttä.

Ulkoilupäivä V
Kivistössä

UI

V

taan

To 10.9. klo 13—16. Kokoontuminen Ki
vistön kirkolla, os. Laavatie 2, Vantaa.
Tutustumme Kivistön ja Marja-Van
taan alueeseen. Voit nauttia omakus
tanteisesti ruokaa ja juomaa Trattoria
Limonessa (Jaspiskuja 2, Vantaa). Ve
täjänä Jaana Marttila ja ohjaaja Ani
ta Palo. Ei yleistulkkausta. Ilmoittaudu
Anitalle viimeistään ma 7.9.

a nukuumana
To 17.9. klo 10—12 liris, Helsingin
aluetoimisto, 4. kerros. Järjestäji
nä Toimintapäivät ja aluepalvelu. Oh
jelmassa mm. yhdessäoloa, keskus
telua ja kahvittelua. Paikalla ohjaa
ja Anita Palo ja palveluasiantuntija
Heli Lappalainen. Voimme myös an
taa neuvoja erilaisissa asioissa. Vie
raana ICT-asiantuntija Kimmo Rouvi
nen. Voit keskustella Kimmon kanssa
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esimerkiksi tietokoneisiin ja matkapu
helimiin liittyvistä asioista, niiden han
kinnasta, ongelmatilanteista ja kou
lutustarpeista. Ota tarvittaessa oma
laitteesi mukaan. Kahvitarjoilu (1 e).
Tilaisuuden jälkeen voi jatkaa ulkoilu
päiville. Ei yleistulkkausta. Tilaa tarvit
taessa oma tulkki. Ilmoittaudu Anitalle
viimeistään ma 14.9.

ilu äivä Helsingin
Ii saaressa ja
ninkaansaaressa

To 17.9. klo 13.15—17.45. Kokoontu
minen Kauppatorille JT-LINEn laiva
laiturin luokse kello 13.30 mennes
sä. Alus pysähtyy Suomenlinnassa
ja Lonnassa. Toimintapäivät maksaa
osallistujien laivalipun. Tulkit, avusta
jat ja oppaat hoitavat itse liput. Meno
paluulippu: aikuiset 10 e, eläkeläiset!
opiskelijat 5 e). Tutustumista saariin.
Suositus säänmukaisesta vaatetuk
sesta ja maastokelpoisista kengistä.
Eväitä ja virvokkeita voi ostaa saaren
kahvilasta tai ottaa omat eväät. Vetä
jänä Jaana Marttila, mukana ohjaaja
Anita Palo. Ei yleistulkkausta. Ilmoit
taudu Anitalle viimeistään ma 14.9.

Alue alvelun kuulumise
To 24.9. kello 9—11, liris, Helsin
gin aluetoimisto. Palveluasiantunti
ja Heli Lappalainen tulee kertomaan
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ajankohtaisia asioita, loppuvuoden
2020 toiminnasta ja muutoksista.
Kahvitarjoilu (1 e). Paikalla kaksi yleis
tulkkia. Tilaisuuden jälkeen voi jatkaa
ulkoilupäiville. Omat eväät tai ruokai
lu omakustanteisesti ravintola Antel
lissa. Ilmoittaudu Anitalle viimeistään
to 17.9.

järjestetäänkö matkaa ensi vuonna.
Poikkeuksellisesti matkaa ollaan jär
jestämässä nyt Suomessa. Tule mu
kaan keskustelemaan ja päättämään
matkakohteesta. Kahvitarjoilu (1 e).
Paikalla kaksi yleistulkkia. Ilmoittaudu
Anitalle viimeistään to 24.9.

Toimintapäivät lokakuussa:
Ikoilupäivä Töölönlahdella
ja Kaisaniemen
kasvitieteellisessä
puutarhassa
To 24.9. klo 13—16. Kokoontuminen
Finlandia-talon takana, os. Karamzi
ninranta 2, Helsinki. Päivä päättyy
kasvitieteelliseen puutarhaan, os. Kai
saniemenranta 2, Helsinki. Ulkopuu
tarhaan tutustuminen ilmaiseksi. Toi
mintapäivät maksaa osallistujien sisä
puutarhan pääsymaksun. Jos sinulla
on museokortti, ota se mukaan. Tulkit,
avustajat ja oppaat ilmaiseksi. Ohjel
massa myös kierros Töölönlahdella.
Vetäjänä Jaana Marttila, mukana Ani
ta Palo. Ei yleistulkkausta. Ilmoittaudu
Anitalle viimeistään ma 21.9.

Matkan suunnittelua vuodelle
2021
Ke 30.9. klo 13—15 liris. Helsingin
aluetoimisto. Toimintapäivät on pe
rinteisesti järjestänyt joka toinen vuo
si ulkomaan matkan. Nyt korona-epi
demian vuoksi on epävarmaa, että

1.10, 8.10, 22.10. ja 29.10. kuntopiiri
1.10. Terveysnurkka
6.10. Aluepäällikkö vierailee
7.10. Kommunikaatiopiiri
8.10. Pannu kuumana
14.10. Hervannan kerho vierailee
21.10. Ravintola-ilta
28.10. Mielen hyvinvointi -luento
Ohjelmamuutokset mahdollisia. Li
sätiedot ohjaaja Anita Palolta: anita.
palo@kuurosokeat.fi / tekstiviestit tai
WhatsApp 040 8377 896. Facebook:
Helsingin kuurosokeiden Toimintapäi
vät

s

lita

Lokakuun Tuntosarvi
Lähetä ilmoitukset viimeistään ma
14.9. klo 12. Osoite: viestinta@kuu
rosokeat.fi. Lehti ilmestyy viikolla 41.
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