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Pääkirjoitus 

Harrastuksista voimavaroja 

Syksyn alkaessa käynnistyvät taas 
erilaiset harrastukset. Tutun porukan 
joukkoon on mukava palata kesätau-
on jälkeen. Harrastukset ovatkin help-
po keino saada mielenkiintoista sisäl-
töä elämään. Nykyisin mahdollisuuk-
sia on eri ikäryhmille todella paljon. 
Lähes kaikille löytyy jotain. Oman kiin-
nostuksen mukaan voi valita vaikka-
pa liikuntaa, kädentaitoja tai erilaisia 
luentoja. Harrastukset ovat myös hy-
viä paikkoja tavata toisia ihmisiä, ja 
niillä onkin tärkeä rooli syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. 

Kotona jo pitkään olleelle muiden pa-
riin lähteminen voi kuitenkin olla vai-
keaa. Yksinäinen voi kaivata toisten 
seuraa, mutta osallistumisen voi estää 
rohkeuden puute tai heikot sosiaaliset 
taidot. Kuurosokealle kommunikoin-
ti toisten kanssa voi olla haasteellis-
ta. Vähävaraista yksinäistä saattavat 
puolestaan huolettaa harrastuksista 
koituvat kulut. Onneksi myös matalan 
kynnyksen paikkoja löytyy. Esimerkik-
si vapaaehtoistoiminnassa ei peritä 
säännöllisiä maksuja. Tärkeintä onkin 
lähteä kotoa toimintaan mukaan.

Suomen Kuurosokeat ry:ssä Voimava-
roja vahvistava toiminta tarjoaa kuu-
rosokeille ja kuulonäkövammaisille 

monenlaisia mahdollisuuksia osallis-
tua, oppia ja harrastaa. Valtakunnal-
liset ja paikalliset kerhot järjestävät 
kerhotapaamisia ja retkiä, joissa voi 
tavata muita kuurosokeita. Usein ker-
hoissa vierailee asiantuntijoita, kuten 
apuväline-esittelijöitä tai vammais-
palvelun työntekijöitä. Toimintapäi-
vät Helsingissä ja Tampereella järjes-
tävät myös monenlaisia tapahtumia. 
Samalla ne tarjoavat vertaistukea. Yh-
dessä voi vaihtaa ajatuksia ja koke-
muksia. Mukaan voi tulla kuka tahan-
sa kuurosokea tai kuulonäkövammai-
nen henkilö ja hänen lähiverkostonsa. 

Harrastukset, vertaisryhmät ja vapaa-
ehtoistoiminta tuovat mukavaa vaih-
telua päiviin. Lisäksi niissä on hie-
no tilaisuus solmia uusia tuttavuuk-
sia. Juttuaiheita on helppo keksiä, kun 
muutkin ovat kiinnostuneet samasta 
aiheesta tai he ovat kokeneet elämäs-
sään samantyyppisiä asioita. 

Toivotan lukijoille mukavaa syksyä 
harrastusten parissa! 

Heidi Häyrynen, päätoimittaja
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50-vuotiasta järjestöä juhlittiin 
aurinkoisissa tunnelmissa

Teksti: Jaakko Evonen 
Kuvat: Suomen Kuurosokeat ry:n  

kuva-arkisto

Järjestön juhlavuoden eräs kohokoh-
dista koettiin tiistaina 22.6. kun Kuu-
rosokeiden Toimintakeskuksella Her-
vannassa juhlittiin järjestöä. Päiväta-
pahtumassa saattoi muun muassa 
tutustua ICT-toriin, asioida käsityö-
puodissa, tutustua kuurosokeiden tai-
denäyttelyyn, selata vanhoja Tuntos-
arvia ja nauttia kesäkeittiön antimista 
aistipuutarhassa. Puutarhassa kuul-
tiin myös elävää musiikkia. 

ICT-torilla vieraili asiakkaita 52 ja mui-
ta henkilöitä 46, kertoo ICT-asiantun-
tija Seppo Tero. Tapahtumassa olivat 
mukana PolarPrint, Audienta Oy ja Avi-
ris. Esillä oli esimerkiksi pistenäyttöjä, 
suurennoslaitteita ja nähtiinpä siel-
lä myös tyyny, jonka Bluetooth-kai-
uttimen kautta pystyy kuuntelemaan 
äänikirjoja. Nähtävillä oli tietokonei-
ta, joissa oli suurennos- ja ruudun-
lukuohjelmia. Järjestön ICT-palvelut 
esitteli reilun vuoden käytössä ollut-
ta Helpdesk-toimintaa. Kännykkäkli-
nikalla saattoi tutustua eri puhelinten 
aputoimintoihin.

Alun perin päivätapahtuma oli tarkoi-
tus pitää avoimina ovina, mutta ko-
ronatilanteen johdosta se muutettiin 
yksityistapahtumaksi kuurosokeille. 
Tästä huolimatta paikalle oli saapunut 
mukavasti väkeä eri puolilta Suomea. 

Koronaturvallisuus oli kuitenkin huo-
mioitu, jonka vuoksi esimerkiksi esit-
telypisteeltä toiselle siirtyminen ta-
pahtui yksisuuntaisia reittejä pitkin. 
Tarjolla oli myös käsidesiä.

Illalla koitti sitten jäsenille suunnat-
tu juhla. Juhlavieraat sijoitettiin Toi-
mintakeskuksen pihalle useaan eri ul-
kotelttaan. Ohjelmassa oli niin puhei-
ta kuin ruokailuakin. Juhlassa luettiin 
juhlavuoden suojelija Jenni Haukion 
tervehdys. Ilta huipentui musiikkiesi-
tykseen, jonka lomassa innokkaimmat 
innostuivat tanssimaan. 

Tapahtumassa vieraillut puheenjohta-
ja Tuula Hartikainen muistelee päivää 
lämpimästi. Hän tutustui ICT-torilla 
erilaisiin apuvälineisiin, keskustoimis-
tolla kuurosokeiden taidenäyttelyyn ja 
nautti Lionsien tekemiä muurikkalet-
tuja hillon ja teen kera. 

Itse juhlaillasta Hartikainen toteaa 
muun muassa näin:
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– Juhlailta meni suunnitellun ohjel-
man ja vilkkaan seurustelun merkeis-
sä. Mieltä sykähdytti kovasti, kun kuu-
lin kolmen tutun ja yhden tuntematto-
man laulun sanat alusta loppuun, sillä 
kitaran säestys oli sopivan hiljainen, 
ettei se voittanut laulajan mukavan 
kuuloista ääntä kuunnellessamme.  

Paljon sain kokea yksilöllisiä kohtaa-
misia, vaikkakaan en tavannut kaikkia, 
joita etukäteen ajattelin tavata. Par-
haat kiitokseni kaikille henkilöille, jot-
ka annoitte työpanoksenne hyvin su-
juneelle juhlalle ja päivätapahtumalle 
viihtyisässä ympäristössä!

Yläkuvat: Elävää musiikkia aistipuu-
tarhassa. 

Puheenjohtaja Tuula Hartikainen toi-
votti osallistujat tervetulleeksi iltajuh-
laan.

Alakuva: ICT-torilla esiteltiin erilaisia 
apuvälineitä. Aarne Pirkola tutustu-
massa tarjontaan.
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Kuurosokeiden älyvaatteet ohjaavat 
liikkumisessa ja tunnistavat esineitä

Teksti: Heidi Häyrynen 

Suomen Kuurosokeat ry:n 50-vuotis-
juhlaviikkoa vietettiin kesäkuun lopus-
sa. Juhlaviikon kunniaksi järjestet-
tiin myös kuurosokeiden älyvaatteis-
ta kertova luento. Luennolla puhuivat 
SUITCEYES-tutkimusprojektin vetä-
jä Nasrine Olson sekä projektin oh-
jausryhmän jäsenet, Riitta Lahtinen ja 
Russ Palmer. Luentoa seurasi etäyh-
teydellä noin 90 osallistujaa.

Euroopan Unionin (EU) rahoittaman 
tutkimusprojektin budjetti on 2,4 mil-
joonaa euroa. Sen toteutusaika on 
2018–2021. Kuurosokeiden älyvaat-
teita kehittävän projektin yhtenä ta-
voitteena on parantaa kuurosokeiden 
tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia 
osallistumiseen ja itsenäiseen elä-
mään. Älyvaatteiden kehittämisessä 
on hyödynnetty muun muassa älyk-
käitä tekstiilejä, anturitekniikkaa ja ku-
van- ja signaalinkäsittelyä. Projektis-
sa työskentelee yli 30 tutkijaa eri Eu-
roopan maista. Tutkimus on saanut 
Euroopan komissiolta merkittävän 
tunnustuksen innovatiivisuudesta. 

Tietoa ympäristöstä

Älyvaatteen käyttömahdollisuuk-
sia on monenlaisia. Kuurosokea voisi 
sen avulla esimerkiksi liikkua itsenäi-
sesti ilman opasta. Tämä on mahdol-
lista älyvaatteeseen liitetyn teknolo-
gian ansiosta. Vaatteen etäisyysan-
turit mittaavat etäisyyksiä. Kamerat 
ja ultraäänisensorit kertovat puoles-
taan esteistä ja tavaroiden sijainnista. 
Vaate pystyy kertomaan kuurosokeal-
le mitä esineitä pöydällä on. Se tun-
nistaa vaikkapa kahvikupin. Älyvaate 
välittää tiedot kuurosokealle vaattees-
sa olevien tuntoantureiden avulla. Hän 
tuntee älyvaatteen antaman viestin 
tuntoantureiden värinänä. Viestit pe-
rustuvat kosketusviesteihin (haptiisit), 
ja ne koodataan älyvaatteeseen tieto-
koneella. 

Älyvaateprojektissa käytettyjen kos-
ketusviestien perustana on Riitta Lah-
tisen väitöstutkimus sosiaalishapti-
sesta kommunikaatiosta. Lahtinen 
kertoo olevansa iloinen siitä, että tut-
kijat valitsivat juuri kosketusvies-
tit älyvaateviestien pohjaksi. Lahti-
nen perehdytti yhdessä Russ Palmerin 
kanssa projektin tutkijoita aiheeseen. 
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Hän kertoo olevansa kiitollinen siitä, 
että on päässyt näkemään oman tut-
kimustyönsä leviämisen maailmalla.

– Odotan uteliaana ja positiivisena, 
mitä mahdollisuuksia älyvaatekehitys 
voi tuottaa kuurosokeille esimerkik-
si tilaan orientoimisessa, pelejä kat-
soessa ja toisia ihmisiä tavatessa. Se 
voi avata itsenäisen toiminnan mah-
dollisuuksia.

Kuurosokeat mukana 
suunnittelussa 

Älyvaatteita on kehitetty projektissa 
alusta lähtien kuurosokeiden tarpei-
den pohjalta. Tutkimusta varten haas-
tateltiin 79 kuurosokeaa eri maista. 
Lisäksi tutkijat ja kuurosokeat suun-
nittelivat vaatteiden prototyyppejä 
yhteisissä työpajoissa. Russ Palmer 
osallistui ohjausryhmän jäsenenä äly-
vaatteiden kehittämistyöhön ja tes-
taukseen. Hänellä on yhteistyöstä hy-
viä kokemuksia.

– Aluksi olin epävarma projektista. Mi-
nua kuitenkin rohkaisi ihmisten avoi-
muus, ja se miten tutkijat toivottivat 
meidät osaksi tutkimusyhteistyötä. 
He olivat joustavia ja muokkasivat toi-
mintatapojaan yhteistyön edetessä.

Älyvaatteesta on tähän mennessä ke-
hitetty kolme eri versiota: älyliivi, me-
kon kaltainen älyvaate sekä tuolin 
selkämykseen puettava pussi. Pal-
mer testasi älyliivin toimivuutta. Älylii-
vin antaman tiedon avulla hän pys-
tyi liikkumaan tilassa ilman opastus-
ta ja valkoista keppiä. Hän osasi myös 

tulkita oikein älyliivin lähettämät tie-
dot esteistä, kuten pöydästä ja tuo-
lista. Palmer uskoo, että älyvaatteista 
hyötyisivät tulevaisuudessa useat eri-
laiset käyttäjäryhmät. 

– Tämä olisi helppokäyttöinen, ei vain 
kuurosokeille, vaan myös kehitysvam-
maisille ja ihmisille, joilla on muisti-
sairaus.

Kauppojen hyllyille vielä matkaa 

Projektissa kehitetyt älyvaatteet ovat 
nyt testausvaiheessa, joten niiden tu-
loa kauppoihin pitää vielä odottaa. Tä-
hän mennessä tehdyt testiversiot ovat 
räätälöity kullekin käyttäjälle mittati-
laustyönä. Älyvaatteista on kuitenkin 
olemassa jo valmiit kaavat, ja vaattei-
den tuotantomenetelmiä kehitetään. 
Seuraavaksi selvitetään, miten äly-
vaatteiden testiversiosta saataisiin lo-
pullinen kaupallinen tuote. 

– Keskustelemme eri yhteisöjen kans-
sa tuotteistamisesta. Toivotaan, että 
me saamme seuraavan projektin, jos-
sa siinä päästään eteenpäin, Olson 
sanoo.



8 Tuntosarvi 6/2021

 Teksti ja kuva: Jaakko Evonen 

Kevätkokous järjestettiin hajautetusti

Suomen Kuurosokeat ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidettiin ha-
jautetusti lauantaina 22.5. Kokous-
paikkakunnat olivat Tampere, Helsinki, 
Jyväskylä, Oulu ja Pori.

Kokouksen avasi puheenjohtaja Tuula 
Hartikainen. Nimenhuudossa oli pai-
kalla 30 äänivaltaista jäsentä, yksi ää-
nivaltainen omaisjäsen ja viisi omais-
jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta.

Aluksi julkistettiin vuoden jäsen Aarne 
Pirkola ja vuoden työntekijä Markku 

Helenius. Kokous todettiin lailliseksi 
ja päätösvaltaiseksi. Esityslista vah-
vistettiin. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Kauko Kokkonen, sihteerinä Päi-
vi Stöckell sekä pöytäkirjan tarkastaji-
na Rauli Leppijärvi ja Paula Valminen.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen 
vuosikertomus sekä tilintarkastusker-
tomus vuodelta 2020 ja asianomaisil-
le myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Tilaisuuden jälkeen käytiin vapaa-
muotoista keskustelua muun muassa 
Erätuvasta, Toimintapäivistä ja yhdis-
tyksen vuosijuhlasta.

Kommuni-
kointia ke-
v ä t k o k o -
u k s e s s a . 
Tulkki Kat-
ja Sarsama 
viittoo tak-
tiilisti kä-
destä kä-
teen Hilkka 
Hyötylälle.
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Rahoittajamme Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus (STEA) uu-
sii rahoituksen saaneiden raportoin-
tia reaaliaikaiseksi. Tällöin sen saa-
mat tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. 
Aikaisemmin raportoimme aina al-
kuvuonna edellisen vuoden toimin-
nastamme. STEA valitsi rahoittamis-
taan kohteista pilotointiin osallistujat. 
Kommunikaatiopalvelut oli onnekas. 
Meidät valittiin vuoden kehittämisko-
keiluun mukaan. Pilotissa raportoim-
me työstämme kuukausittain valmii-
siin raportointipohjiin. Tiedot lähete-
tään neljännesvuosittain eteenpäin 
rahoittajalle.

Raportoimme STEAlle kohderyhmi-
en tavoitteista ja toimintatiedoista, 
työssämme käyttämistämme mitta-
reista ja seurannasta. Lisäksi kerrom-
me yhteistyöstä eri toimijoiden kans-
sa. Rahoittaja ehdotti meille valmiiden 
kyselyjen käyttöä. Valitsimme yksi-
näisyyden ja osallisuuden mittaristo-
kyselyt. Olemme lähettäneet näitä ky-
selyjä kuurosokeille kesän aikana, ja 
osa on niihin vastannutkin – hienoa. 
Kysymykset eivät ole aina helposti 

Kommunikaatiopalvelut valittiin STEAn 
jatkuvan raportoinnin pilotointiin

ymmärrettäviä, ja vastausmahdolli-
suuksia voi olla monia. Näistä kyse-
lyistä saamme selkokieliset versiot 
syksyllä. 

Kyselyjä lähetetään kuurosokeille jat-
kossa enemmän. Kannustan kaik-
kia palvelujemme käyttäjiä vastaa-
maan näihin kyselyihin. Meiltä saa 
apua niiden täyttämiseen. Voimme 
tehdä haastattelun vaikka puhelimit-
se, jos se on helpompaa. Meillä on 
myös omia palautekyselyjä, joihin osa 
on vastannut esimerkiksi webinaa-
rien jälkeen. Niihin vastaaminen on 
tärkeää meille ja rahoittajalle. Niillä 
osoitamme työmme tarpeellisuuden, 
olemassaolomme ja kuurosokeiden 
kokemukset. Vastauksilla pystym-
me osoittamaan, millaisia muutoksia 
työmme saa aikaan ja mitä jatkoehdo-
tuksia työskentelyymme kuurosokeil-
ta saamme. Vastaamalla kyselyihin on 
mahdollisuus vaikuttaa toimintaam-
me.

Reaaliaikainen palautteen antaminen 
on opettanut ymmärtämään työmme 
tulosten tärkeyden – se ohjaa työmme 
merkityksellistä sisältöä ja on pohja 
rahoituksen saamiselle.

 Teksti: Riitta Lahtinen 
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Työntekijät tutuiksi - juttusarja

1. Kuka olet ja mitä teet työksesi? 

– Olen Eerika Väisänen ja aloitin työt 
Tampereen Toimintakeskuksella va-
paa-ajan ohjaajana tammikuussa 
2021. 

Työkseni ideoin, järjestän ja ohjaan 
yhteistyössä muiden työntekijöiden 
kanssa erilaisia vapaa-ajan aktiviteet-
teja Toimintakeskuksen asukkaiden ja 
kuntoutujien hyväksi.

Minulle on tärkeää, että toiveet tule-
vat asukkailta ja kuntoutujilta itsel-
tään. Tulen iloiseksi siitä, että voin olla 
mahdollistamassa hyviä hetkiä toisil-
le.  

Tähän mennessä olen ehtinyt ohjata 
jo monenlaista, kuten esimerkiksi las-
kettelua, tanssia, tuolijumppaa, kok-
kailua, retkiä ja juhlia.

Työni on todella monipuolista. Odotan 
innolla sitä, mihin kaikkialle työni mei-
dät vie!

2.  Miten rentoudut mieluiten va-
paa-ajallasi?

– Luontoon lähteminen ja siellä eri ta-
voilla retkeily sekä luonnon aistiminen 
tuntuvat aina yhtä hyvältä! 

Nautin myös hitaista aamuista ja py-
sähtymisestä sohvalle hyvän kirjan 
kanssa ja omat kissat kainalossa.

Eerika Väisänen.  

Kuva: Eerika Väisäsen kotialbumi 
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3.  Mikä viittoma on jäänyt hyvin mie-
leen?

– Opin joka päivä uutta, mutta yksi 
mielestäni kaunis ja tämän hetken 
lempiviittomistani on juhannus.  

4.  Parasta yhdistyksessä?

– Ihmisten tuominen yhteen. Yhdessä 
olemme aina enemmän.

5. Minkä hankinnan tekisit yhdistyk-
sessä, jos sinulla olisi valta ja paljon 
rahaa? 

Tässä vastauksessa saa varmaan 
unelmoida villisti. Hankkisin yhdistyk-
selle oman suuren ja merikelpoisen 
purjeveneen ja kapteenin sille! 

Sillä seilaisimme alkuun Suomen suu-
rilla sisävesillä. Sitten tekisimme kun-
non kesäreissun kiertäen Itämeren sa-
tamakaupunkeja. 

Intiaanikanootillakin voitaisiin kyllä 
vesiseikkailut aloittaa.

Hätäilmoituksen voi nyt tehdä 
viittomakielellä

Kesäkuussa alkoi uusi kokeilu, jos-
sa hätäilmoituksen voi tehdä viitto-
makielellä. Vuoden kestävän kokeilun 
tarkoituksena on yhdenvertaisuuden 
parantaminen. 

– Hätäilmoitusta ei ole aiemmin voinut 
tehdä viittomakielellä, joten kysees-
sä on täysin uudenlainen palvelu, sa-
noo Kelan osaamiskeskuksen päällik-
kö Mikko Toivanen tiedotteessa.

Hätäilmoitus tehdään 112 Suomi -so-
velluksella, jonka voi ladata sovellus-
kaupasta. 

Palvelu on avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 8–16.

Lisätietoja Kelan verkkosivuilta.
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Muistoja ennen koronaa: Viittojat-
kerhon matka Pietariin

Teksti: Päivi Ahtiainen 
Kuva: Päivi Ahtiaisen kotialbumi

Teimme Kuurosokeiden Viittojat-ker-
hon kanssa 29.8.–1.9.2019 matkan 
Pietariin. Mielenkiintoisia nähtävyyk-
siä olivat esimerkiksi ortodoksinen 
kirkko, erilaiset kaupat, kolmikerroksi-
nen metrosysteemi (Helsingissä yksi-
kerroksinen), erilaiset rakennukset ja 
puistot. Pietarissa oli myös maukkaat 
ruoat.

Torstaiaamuna bussi lähti Tampereel-
ta kohti Lahtea, josta noukimme nel-
jä matkustajaa kyytiin. Vihdoin mat-
ka kohti Pietaria saattoi alkaa. Mat-
kan varrella pysähdyimme tauolle Ittin 
kohdalla. Tauon jälkeen lähdimme aja-
maan Kouvolan kautta kohti rajaa, 
jossa pysähdyimme syömään. Turva-
tarkastuksissa hujahti noin puolitois-
ta tuntia. Sitten pääsimme ylittämään 
rajan Venäjän puolelle. Ylitettyämme 
sen oli yksi tauko ennen määräkoh-
detta.

Ismo kommentoi, että tiet ovat paljon 
paremmassa kunnossa kuin 2000-lu-
vulla. Yllätyimme, miten hienossa 

kunnossa oli uusi moottoritie. Oli viih-
tyisää matkustaa kyydissä ja katsella 
maisemia ikkunoista, kun kyyti oli su-
juva. Iltapäivällä saavuimme Mosko-
va-hotelliin ja kirjauduimme sisään. 
Hotelli oli iso ja siistissä kunnossa. Se 
oli noin neljän tähden arvoinen.

Saatuamme tavarat huoneisiin ja puh-
distettuamme matkan pölyt yltämme 
menimme hotellin alakertaan, jossa oli 
tarjolla seisova pöytä täynnä venäläis-
tä ruokaa. Saimme itse keräillä erilai-
sia ruokia ja maistella. Ruoka oli erit-
täin herkullista, ja ei ollut mitään va-
littamista. Ismon mielestä ruoan taso 
on parantunut viime kerrasta, ja se oli 
maistuvaa. 

Ruokailun jälkeen lähdettiin ulkoile-
maan. Kävelimme tunnetulla Nevski 
Prospekti -kävelykadulla. Sää oli erit-
täin hyvä ja lämmin. Kävelykatu on yli 
100 vuotta vanha ja 4,5 kilometriä pit-
kä. Katselimme nähtävyyksiä kävely-
kadun varrelta ja palasimme hotellille.

Perjantaina aamupalan jälkeen läh-
dimme kiertoajelulle, joka kesti neljä 
tuntia. Näimme paljon nähtävyyksiä 
ja välissä kävimme matkamuistomyy-
mälässä shoppailemassa. Kiertoajelu 
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Kuurosokeiden Viitto-
jat-kerho teki matkan 
Pietariin 2019. 

R y h m ä k u v a s s a 
ovat Maritta Oksa-
nen,  Rauli Jalo, Sep-
po Kamppinen,  Tuula 
Korsbäck, Jan Kors-
bäck,  Päivi Ahtiainen 
ja Ismo Ahtiainen.

oli onnistunut, ja opas oli hyvä. Palat-
tuamme hotellille kukin lähti syömään 
mihin halusi, ja loppuilta oli vapaa.

Lauantaina nautimme jälleen ker-
ran herkullisen aamupalan. Sen jäl-
keen lähdimme tutustumaan Pietariin. 
Suuntasimme metrolle, joka kuljet-
ti meidät Iisakin kirkolle. Se oli erittäin 
suuri, kaunis, upea ja arvokas vanha 
paikka. Kirkon sisällä oli paljon tai-
detta esillä. Olimme lähdössä kahvil-
le, kun huomasimme, että siellä ruo-
kalistan ruoat olivat edullisia ja mauk-
kaita. Päätimme, että jäämme saman 

tien syömään. Meille tarjottiin herkul-
liset ruoat Angle-hotellissa. Paikka 
oli erittäin hieno. Ruokailun päätteek-
si lähdimme kävelylle. Kävimme muun 
muassa Nevski Prospekt -kävelyka-
dulla. Sen varrella oli paljon mielen-
kiintoisia ja hyviä kauppoja. 

Kävimme pienellä porukalla myös tu-
tustumassa tarkemmin metrolaan. 
Kolmannessa kerroksessa oli vanha 
tunnelma ja vanhat metrot. Käytävät 
olivat upeat ja vanhanaikaiset. Niis-
sä saattoi aistia sen ajan tunnelmaa. 
Kävimme pienellä ajelulla, istuimme 
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metrossa reitin loppuun ja palasimme 
takaisinpäin. Illan päätteeksi kokoon-
nuimme hotellimme kahdeksannessa 
kerroksessa ja vietimme iltaa yhdes-
sä.

Sunnuntaina aamupalan jälkeen oli 
aika sanoa hyvästit Pietarille ja aloit-
taa pitkä matka kohti Suomea. Rajal-
la jouduimme ottamaan myös laukut 
rajavartioston tutkittavaksi. Lopul-
ta pääsimme rajan yli. Suuntasimme 
kohti Vaalimaata, jossa pysähdyimme 
vielä rajan lähellä oleviin markettei-
hin. Ihan vieressä sijaitsi taukopaikka. 
Suuntasimme syömään ravintola Ra-
jahoviin. Minun johdollani muistimme 
kuljettajaa lahjalla kiitoksena kuskin 
työstä. Hän kuljetti meidät turvallisesti 
Pietariin ja takaisin. Kuski oli yllättynyt 
ja iloinen. Matka jatkui kohti Lahtea, 

1. Mitä korona tarkoittaa, kun puhu-
taan koronaviruksista?

2. Mikä on Suomen vanhin painettu 
kirja?

3. Mitä järveä kutsutaan Kainuun me-
reksi?

4. Missä kunnassa on Värikallion kal-
liomaalaukset?

Tietovisa

5. Mikä kuuluisa luola on lähellä rans-
kalaista Montignacin kylää?

Tietovisan on laatinut Eetu Seppänen. 
Vastaukset löytyvät ilmoitusten lo-
pusta sivulta 27.

jossa kyydistä poistui neljä matkusta-
jaa. Lopulta saavuimme illalla Tampe-
reelle. 

Olin matkajohtajana ja oli erittäin mu-
kava vetää reissua. Matka oli haus-
ka ja mahtava. Suuret kiitokset kaikil-
le kanssamatkustajille reissusta. Se 
oli erittäin viihtyisä! Ismon mielestä 
matka oli mukava. Olisi voinut olla vä-
hän suurempi ryhmä, mutta näinkin oli 
mukavaa. Uudistukset olivat positiivi-
nen ja iloinen yllätys.

Viittojat-kerholla oli suunnitteilla seu-
raava matka Kalajoelle, mutta koronan 
vuoksi se peruttiin. Emme toistaiseksi 
ole suunnitelleet mitään reissuja ko-
ronanviruksen asettamista haasteista 
johtuen.
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Osatyökykyisille töitä

Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia 
muutetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ker-
too tiedotteessaan, että kesäkuussa 
voimaan tulevan lakimuutoksen tar-
koituksena on päivittää Kansanelä-
kelaitoksen (Kela) tehtäviä ja organi-
saatiota koskevat säännökset vastaa-
maan nykytilaa. Lisäksi lakiin lisätään 
mahdollisuus toimittaa Kelan etuuk-
sia koskevat päätökset asiakkaalle 

sähköisesti, jos asiakas niin haluaa. 
Kelan tehtäviä ja organisaatiota kos-
kevat säännökset ajantasaistetaan. 
Muutoksien tarkoituksena on turva-
ta sen toiminnan ajantasaisuus ja te-
hokkuus. 

Suomen hallitus teki kevään puoliväli-
riihessä päätöksiä, joilla se pyrkii nos-
tamaan työllisyysastetta. Yhtenä työl-
lisyystoimenpiteenä hallitus on päät-
tänyt parantaa kaikkein vaikeimmassa 
työmarkkina-asemassa olevien osa-
työkykyisten tilannetta. Esimerkiksi 
vamma tai sairaus voi heikentää työ-
kykyä.   

Hallitus perustaa tehtävää hoitamaan 
erityistehtäväyhtiön nimeltä Välittäjä 
Oy. Se palkkaa osatyökykyisiä töihin 
ja tarjoaa myös koulutusta ja tukea 
avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. 
Tavoitteena on, että osatyökykyiset 

voisivat työllistyä lopulta muun työn-
antajan palvelukseen.

Hallituksen esitys uudeksi erityisteh-
täväyhtiöksi on tarkoitus antaa vuo-
den 2022 talousarvioesityksen yh-
teydessä. Yhtiötä aiotaan pääomittaa 
Suomen kestävän kasvun ohjelmasta 
20 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi 
valtiontalouden kehyksistä varataan 
sille rahaa valtionavustuksena 10 mil-
joonaa euroa vuodessa. 

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö, 
valtioneuvosto, THL
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Suomen Kuurosokeat ry 50 vuotta 

Kuurosokeiden tiedonsaantia 
kehittämässä 

Teksti: Heidi Häyrynen 
Kuva: Suomen Kuurosokeat ry:n  

kuva-arkisto 

Suomen Kuurosokeat ry:ssä herättiin 
1980-luvulla siihen, että osalla kuu-
rosokeista tiedonsaanti oli heikkoa. 
Esimerkiksi taktiiliviittojat olivat tie-
donsaannissa usein lähipiirinsä va-
rassa. Yhdistys päätti palkata tiedot-
tajan, jonka tehtävänä oli kuurosokei-
den tiedonsaannin kehittäminen. 

Tehtävään valittiin 1987 Heli Reinikai-
nen. Hän kehitti tiedotusta ja perusti 
1988 uutena julkaisuna Kuurosokei-
den Uutislehden. Pian huomattiin, että 
yhden hengen tiedotus ei kuitenkaan 
ollut enää riittävä. Tiedottajan avuk-
si palkattiin osa-aikainen toimittaja. 
Tehtävässä aloitti 1988 maaliskuus-
sa Raili Karisaari (sukunimi taloon tul-
lessa Kupi). Hänen päätyönään oli Uu-
tislehden toimittaminen painettuna ja 
pisteillä. Selkokielinen lehti ilmestyi 
joka viikko. Karisaari kertoo, että työ-
tehtävä oli mielenkiintoinen ja toisaal-
ta vaativa. 

– Uudenlainen lukijakunta oli valta-
va haaste, sillä minulla ei ollut mitään 
kokemusta kuulonäkövammaisista ja 
mitä tietoa kuurosokeat tarvitsevat. 
Toimittajan työkin oli uusi. Olin sitä 
ennen kirjoittanut freelancerina juttuja 
paikallislehtiin. Siitä se kuitenkin alkoi 
pikkuhiljaa rakentumaan.

Uutislehti oli lyhyt katsaus kotimaan 
ja maailman tapahtumiin. Lisäksi sii-
nä käsiteltiin sosiaalialan asioita. Leh-
teen koottiin ajankohtaisia tapahtu-
mia, joista haluttiin kuurosokeiden 
olevan selvillä. Aiheet vaihtelivat vaa-
leista koulujen päättäjäisiin. Uutisleh-
dessä julkaistiin myös leiri- ja kerhoil-
moituksia sekä jonkin verran kuuroso-
keiden omia kirjoituksia. Palautteita ja 
ideoita lehteen tuli sekä kuurosokeilta 
että työntekijöiltä. Myöhemmin Uutis-
lehdestä alettiin tuottaa myös äänite 
ja sähköinen versio.

Tiedotustoiminta laajenee

1990-luvulla lehtitoimintaa kehitettiin 
edelleen. Raili Karisaari oli vakinais-
tettu 1989 ja samalla hänen toimen-
kuvaansa oli laajennettu koskemaan 
myös muita tiedotuksen tehtäviä. Hän 
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Suomen Kuurosokeat ry 50 vuotta  muistoja  eri vuosikymmeniltä

Raili Karisaari 
työskenteli toimit-
tajana. 

kirjoitti juttuja myös Tuntosarveen, 
jota kehitettiin selkokieliseksi aika-
kauslehdeksi. Tuntosarvi oli ilmesty-
nyt alun perin mustavalkoisena, mutta 
siihen päätettiin ottaa lisäväri ilmettä 
tuomaan. Myös kuvia julkaistiin. Leh-
dessä kerrottiin kuurosokeiden toi-
minnasta ja siihen käännettiin kuu-
rosokeiden ulkomaisia juttuja. 

Julkaisuja lisättiin sitä mukaa, kun 
niille oli tarvetta. Eri julkaisut palvelivat 

hieman eri lukijaryhmiä. Karisaaren 
vastuulle tulivat uutena jäsenkirje ja 
Satakieli-lehti. Tiedotemuotoista jä-
senkirjettä tehtiin jäsenille ja Satakiel-
tä yhteistyökumppaneille. Satakieli oli 
nelivärinen tabloidi, joka ilmestyi ker-
ran vuodessa printtiversiona. Se nousi 
yhdeksi yhdistyksen tärkeimmistä tie-
dotusjulkaisuista.

– Sitä painettiin ja postitettiin yhteis-
työkumppaneille ja jaettiin messuilla. 
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Satakielessä kerrottiin yhdistyksen 
toiminnasta ja sen tarjoamista pal-
veluista sekä kuurosokeudesta, kuu-
rosokeiden tarvitsemista palveluista 
ja apuvälineistä. Lähinnä ajateltiin ra-
hoittajia, kuntien päättäjiä ja sellaisia, 
Karisaari kertoo. 

Monet julkaisut pitivät tiedotuksen kii-
reisenä. Lehdistä tehtiin useita eri ver-
sioita, jotta tavoitettiin mahdollisim-
man moni kuurosokea henkilö. Tunto-
sarvesta tehtiin parhaimmillaan viisi 
eri versiota: printattu lehti, pistever-
sio, äänite, viittomakielinen video sekä 
ruotsinkielinen versio. Lehtityön lisäk-
si Karisaaren yksi mielityö toimitta-
jana oli myös valokuvien ottaminen. 
Hän oli työskennellyt aiemmin valoku-
vausalalla. Karisaari ottikin alkuvuosi-
naan paljon valokuvia erilaisista tilan-
teista ja tapahtumista ja sai koottua 
yhdistykselle ison kuva-arkiston. 

Tietokoneet mullistavat työnteon 
ja tiedonsaannin

Toimitustyön välineet kehittyivät Kari-
saaren työuran aikana huimasti. Vie-
lä uran alkuaikoina työ oli hidasta ja 
siihen kuului monia työvaiheita. Ka-
risaari kirjoitti jutut kirjoituskoneella 
A4-paperille ja vei ne Näkövammais-
ten kirjapainoon ladottavaksi. Pai-
no teki raakaladonnan ja palautti ju-
tut Karisaarelle oikoluettavaksi ja kor-
jattavaksi. Sen jälkeen paino korjasi 
tekstit, teki lopullisen ladonnan ja pa-
lautti ladelmat liuskoina Karisaarel-
le. Hän teki liuskoista leikkaa-liimaa 
-menetelmällä taittomallin, jonka hän 

palautti kirjapainoon asemoitavaksi ja 
painettavaksi. 

1990-luvulla yhdistykseen saatiin tie-
tokoneet. Karisaari sai omansa en-
simmäisten joukossa. Tietokoneiden 
ansiosta työnteko nopeutui, kun mon-
ta lehden teon työvaihetta jäi pois. 
Työtä helpottivat myös taitto-ohjel-
mat, jotka otettiin tuolloin käyttöön. 
Materiaalin sai nyt lähettää valmiina 
painoon. 2000-luvulla tekniikka eteni 
harppauksittain, ja myös kuurosokeat 
hyötyivät kehityksestä.

– Kuurosokeiden tiedonsaanti kehittyi 
tuona aikana valtavasti. Tuli sähköi-
nen viestintä ja kännykät ja pistenäyt-
töineen. Ymmärrän, että Uutislehden 
merkitys tiedonsaantikanavana vähe-
ni ratkaisevasti. Tieto tuli sähköise-
nä ja kuurosokeat oppivat käyttämään 
sähköisiä viestintälaitteita. Tuli pis-
tenäytöt ja elektroniset puheet. Se oli 
valtava harppaus, Karisaari muistelee.

Yhteiskunnan näköalapaikalla 

Tiedotus työskenteli Karisaaren ai-
kaan Helsingissä keskustoimistos-
sa, joka sijaitsi Näkövammaisten kes-
kusliiton tiloissa Mäkelänkadulla. Sa-
moissa tiloissa työskentelivät myös 
taloushallinto, toiminnanjohtaja ja 
palkanlaskija. 1996 yhdistys vuokrasi 
tilat Uudenmaankadulta ja viipyi siellä 
muutaman vuoden. Sieltä keskustoi-
misto muutti Näkövammaisten Kes-
kusliiton Iiris-taloon, joka valmistui 
Itäkeskukseen 2004.

Karisaari pääsi seuraamaan 
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yhdistyksen toimintaa näköalapaikal-
ta. Työyhteisö oli innostava ja työ mie-
lenkiintoista.

– Pääsin myös kohtalaisen hyvin tu-
tuiksi kuurosokeiden kanssa. En saa-
nut koskaan viittomatason A-tasoa 
suoritettua, mutta osasin sormiaak-
koset ja jonkin verran viittomia. Oli jo-
tenkin huikeaa saada kohdattua kuu-
rosokea henkilö. Sormitin kämmeneen 
henkilölle, joka ei näe, eikä kuule. Mo-
net innostuivat käden puristuksesta, 
kun he tunsivat, kuka siellä on. Työyh-
teisö oli hirveän motivoiva ja hyvin yh-
tenäinen. Teimme yhdessä töitä kuu-
rosokeiden hyväksi ja kuurosokeiden 
olojen parantamiseksi. Koko ajan ta-
pahtui kaikenlaista ja seurattiin ihmis-
ten tarpeita. 

Karisaari kertoo, että alkuaikoina kes-
kustoimistolla jokainen työntekijä 
osallistui kuurosokeiden leireille oman 
työnkuvansa mukaisesti. Toimittajana 
hän teki kaikista tapahtumista aina ju-
tun. Karisaari osallistui muun muas-
sa Kuortaneen urheiluopiston liikun-
taleirille ja Laajavuoren laskettelu-
leirille. Mukava tapahtuma oli myös 
kuurosokeiden kulttuurileiri Punka-
harjulla 2001.  Karisaari järjesti yh-
dessä tiedottaja Katri Pyykön kanssa 
leirin osana kuurosokeiden taidenäyt-
telyn Punkaharjun vanhalle asemalle. 

Yksi työuran kohokohdista oli Helen 
Kellerin maailmankonferenssi Tam-
pereella 2005. Tapahtumaan valmis-
tauduttiin yhdistyksessä koko edeltä-
vä vuosi. Tiedotus teki konferenssia 

varten erilaisia materiaaleja, kuten 
englanninkielinen Satakieli-lehden. 
Karisaari pääsi konferenssissa myös 
tekemään haastatteluja ja valokuvaa-
maan. Parhaita työmuistoja hänelle 
onkin jäänyt kaikista niistä tilaisuuk-
sista, joissa sai olla kuurosokeita ta-
paamassa ja toimittajana töissä.

– Kaikki yksittäiset tapahtumat kuu-
rosokeiden kanssa ja yksittäiset haas-
tattelut jäivät kyllä mieleen haastavina 
ja mielenkiintoisina. Jokaisesta näistä 
ihmisistä jäi minulle henkilökohtainen 
muisto, hän kertoo.

Raili Karisaari jäi eläkkeelle 2010. Elä-
kepäivillään hän on harrastanut muun 
muassa laitesukellusta ja vedenalais-
ta valokuvausta.

Jaa muistosi yhdistyksestä

Tuntosarven toimitus kerää muistoja 
Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnas-
sa mukana olleilta. Valikoituja tekstejä 
julkaistaan juhlavuonna Tuntosarves-
sa. Tekstin  voi lähettää toimitukselle   
osoitteeseen: viestinta@kuurosokeat.
fi  

Postiosoite: Viestintä, Suomen Kuu-
rosokeat ry, Insinöörinkatu 10, 33720 
Tampere. Liitä kirjekuoreen mukaan 
myös yhteystietosi.



20 Tuntosarvi 6/2021

Vammaisfoorumin ensimmäinen Murtaja-
palkinto Aleksi Kirjoselle

Vammaisfoorumi jakoi kesäkuussa 
Murtaja-palkinnon ensimmäistä ker-
taa. Palkinnon tarkoituksena on posi-
tiivisella tavalla huomioida tekoja, joil-
la on murrettu esimerkiksi vammai-
suuteen liittyviä asenteita tai esteitä 
vammaisten henkilöiden osallisuuden 
tieltä. 

Palkinnon saajaksi sai kuka tahan-
sa ehdottaa toimijaa tai tahoa, joka 
on edistänyt vammaisten henkilöiden 
oikeuksia ja niiden toteuttamista yh-
teiskunnassa, nostanut vammaisuu-
teen, esteettömyyteen ja saavutetta-
vuuteen tai yhdenvertaisuuteen liitty-
viä kysymyksiä näkyville tai edistänyt 
merkittävästi vammaisten henkilöi-
den asemaa Suomessa tai kansain-
välisesti. Vammaisfoorumi sai kaiken 
kaikkiaan 128 ehdotusta Murtaja-pal-
kinnon saajaksi.

Vammaisfoorumi palkitsi ensimmäi-
sellä Murtaja-palkinnolla somevaikut-
taja, ex-paraurheilija ja yrittäjä Aleksi 
Kirjosen. Palkinnon perusteluissa to-
detaan, että Kirjonen on positiivisel-
la asenteellaan ja esimerkillään edis-
tänyt vammaisten henkilöiden ase-
maa yhdenvertaisina yhteiskunnan 

jäseninä. Aleksi on sosiaalisessa me-
diassa huikeilla videoillaan ja päivityk-
sillään tuonut esille sen, että mitä vain 
voi tehdä, kun keskittyy mahdollisuuk-
siin, ei rajoitteisiin. Tämä antaa valta-
vaa vertaistukea muille.

–  Aleksi on saanut suuren seuraa-
jajoukon sosiaalisessa mediassa ja 
tuonut vammaisuutta näkyväksi sekä 
vaikuttanut positiivisesti asenteisiin 
vammaisia henkilöitä kohtaan, toteaa 
Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari 
Kokko.

Aleksi Kirjonen on positiivisesti yllät-
tynyt saamastaan tunnustuksesta.

–  Hyvältä tietysti tuntuu. Vähän eri-
laista, kun saa vammaiskentän sisäl-
tä tunnustusta. Moni on huomioinut 
ja kokenut työn tärkeänä. Omalla esi-
merkillä voin näyttää esteettömyyden 
tärkeyttä. On yritetty murtaa erilaisia 
esteitä ja ennakkoluuloja sekä kan-
nustaa omiin unelmiin.

Lähde: Vammaisfoorumi



21Tuntosarvi 6/2021

Ilmoitukset

Kuurosokeiden 
kerhot

Tampere

Aika: ti 24.8. klo 13.15–16.  
Paikka: Museokeskus Vapriikki, osoite 
Alaverstaanraitti 5, Tampere.

Aihe: Tutustutaan Vapriikin Rita-
rit-näyttelyyn. 

Hinta: ilmainen (kahvila omakustan-
teinen)

Saavutaan museolle omilla kyydeillä. 
Kokoontuminen Vapriikin aulassa klo 
13.15. Saamme oman opastetun kier-
roksen Ritarit-näyttelyyn. Opastus al-
kaa klo 13.30, ja se kestää noin tun-
nin. Näyttelyssä on myös kosketelta-
via esineitä.

Kierroksen jälkeen voi omatoimisesti 
tutustua kaikkiin muihin näyttelyihin, 
joita ovat muun muassa postin histo-
ria, kivimuseo, Tampere 1918, jääkiek-
komuseo, lelumuseo, jne. Voi myös 
mennä istumaan Vapriikin kahvilaan.

Yleistulkkausta ei ole. Tilaa oma tulk-
ki mukaan. Ilmoittaudu to 19.8. men-
nessä Aarnelle sähköpostilla aarne-
pi88@gmail.com ja tekstiviestillä 045 
619 0685 

Viittojat-kerho

Kerho järjestää retken Eräjärvelle. Tule 
mukaan tutustumaan yhdistyksen 
omaan mökkiin!

Aika: 4.9. klo 10.30–19.00

Paikka: Tuulantie 34, Eräjärvi

Retken omavastuu 10 euroa sisältää: 
ruoka, grillaus, kahvipulla. Yhteiskulje-
tus Tampereelta järjestetään, jos mu-
kaan ilmoittautuu pitkämatkalaisia.

Ilmoittaudu 14.8. mennessä Päiville: 
paivi.ahtiainen60@gmail.com tai 050 
384 8960 (tekstiviestit, WhatsApp) 
tai Paulalle: paula.laht@hotmail.com 
tai 050 554 7619 (tekstiviestit, What-
sApp). Ilmoittautuessa kerro ruokava-
lio ja tuleeko mukaasi tulkki.

Satakunta 

Kerho pidetään 8.9. klo 12–15 Yhtei-
sökeskus Otavassa. Osoite: Otavan-
katu 5B, Pori. Alakerrassa oleva huo-
ne on nimeltään kesäloma. Rakennuk-
sessa on hissi.

Lounas klo 12.00, jonka jälkeen jat-
kamme kerhoa. Kerhoon tule luennoi-
maan Suomen Kuurosokeat ry:stä pal-
veluasiantuntija Marjatta Puromäki. 

Ilmoittautumiset 31.8. mennessä. 
Kerro myös tieto ruokavaliostasi, ja 
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tuleeko mukanasi tulkki tai avustaja. 
Lisätiedot Sainilta: sähköposti saini.
lepisto@gmail.com tai puh. 0400 532 
413. Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Kesäterveisin Saini.

Tapahtumat

Kuurosokeiden hengellinen 
leiri 

Leirin teema: Minun taivasmatkani 

Aika: 28.–30.9.2021

Paikka: Oulu, seurakunnan uusi leiri-
keskus Loisto.  Osoite: Isoniementie 
510, Kello. Etäisyys Oulun asemalta 
noin 27 km.

Hinta kuurosokeille: 50 euroa, sisältää 
majoituksen, täysihoidon ja ohjelman.

Majoitustilat: 2–4 hengen huoneita, 
huoneissa wc ja suihku. 

Leirillä mukana vertaisohjaajat Oulun 
kuurojenpappi Sari Timonen, diako-
nissa Anne-Mari Kyllönen sekä kuu-
rojenpappi Maria Lindberg ja palve-
luasiantuntija Anne Ylitalo. 

Matkojen omavastuu halvimman jul-
kisen kulkuvälineen mukaan 20 euroa. 
Yhteiskuljetus järjestetään Oulusta 
leiripaikalle. Tarkempi ohjelma aika-
tauluineen lähetetään ilmoittautuneil-
le

Sitovat ilmoittautumiset Anne Ylitalol-
le 8.9. mennessä: anne.ylitalo@kuu-
rosokeat.fi, puh. 0400 581 658

Hyvä tietää -luennot

Luennot toteutetaan yhteistyössä seu-
rakunnan ja Kuurojen Liiton kanssa.  
 
Aika ja paikka: Oulun keskustan seu-
rakuntatalo perjantaisin 10.9, 22.10, 
19.11.ja 3.12. Osoite Isokatu 17. Tilai-
suudet alkavat kahvituksella klo 9.30, 
luento klo 10–12 teemoineen. Tarkem-
mat teemat ilmoitetaan myöhemmin. 

Viittomakielinen vanhusjuhla kuu-
lonäkövammaisille perjantaina 8.10. 
Vanhusten viikon teema on Luonto 
antaa voimaa.

Hyvää kesää! Anne Ylitalo, palve-
luasiantuntija 

Webinaari: OmaKanta-palvelu 
tutuksi

Aika: torstai 12.8. klo 13–15

Asiantuntijana Mirva Nättiaho ja Satu 
Räsänen, Kela, Kantapalvelut

Paikka: Microsoft Teams

Esittely: Mitä kaikkea tietoja löytyy 
OmaKannasta ja miten sitä käytetään? 
Tule seuraamaan asiantuntijoiden 
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esitystä. Tilaisuudessa voi myös esit-
tää kysymyksiä.

Tulkkaus viittomakielelle järjestetään 
etänä. Ilmoittaudu 10.8. mennessä 
järjestöohjaajalle: milla.lindh@kuu-
rosokeat.fi tai 040 774 9207. Lähetän 
linkin tilaisuuteen ilmoittautuneille ti-
laisuutta edeltävänä päivänä.

Kommunikaatio- 
palvelut
Ke 18.8. kello 14–16. Ohjausta avus-
tajille, omaisille tai lähiverkostolle? 

Keskustelutuokio kommunikaatio-
palveluista ja erilaisista menetelmis-
tä sekä teidän toiveistanne ohjauksen 
sisällöistä. Voi osallistua paikan pääl-
lä yhdistyksen Helsingin aluetoimis-
tolla (Marjaniementie 74, Helsinki) tai 
Teams -etäyhteydellä. Ilmoittautumi-
nen 16.8. mennessä.

Ma 23.8. kello 14–15. Etäluento: Ku-
vailun monet keinot 

Tule kuuntelemaan, miten erilaisis-
sa tilanteissa voidaan käyttää apuna 
kuvailun menetelmiä. Keskustelussa 
mukana kommunikaatiopäällikkö Riit-
ta Lahtinen ja kommunikaatiotyönte-
kijä Sanna Nuutinen. Teams -linkki lä-
hetetään ilmoittautuneille päivää en-
nen tilaisuutta. Ilmoittautuminen 20.8. 
mennessä. 

Ke 8.9. kello 13–16. Kommunikaa-
tiopiiri lähtee tutustumaan IHME Hel-
sinki 2021 -tuoksuteokseen Tuomion-
kirkon Kryptaan. Lisätietoa teoksesta 
verkossa: ihmehelsinki.fi. Ilmoittautu-
minen 31.8. mennessä. 

Ma 20.9. klo 14–15. Etäluento: Ympä-
ristön hahmottaminen arjessa

Minkälaisia tapoja meillä on liikkua 
ja toimia tutussa ympäristössä? Entä 
mitä tarkoittaa, kun puhutaan lähiti-
lasta ja laajasta tilasta? Näistä sekä 
erilaisista keinoista puhutaan luennol-
la. Keskustelulähtöisesti aihetta avaa-
vat Riitta Lahtinen ja Sanna Nuutinen. 
Ilmoittautuminen 16.9. mennessä. 
Teams-linkit lähetetään 17.9. 

Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset: 
sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi

Tomu-kurssit

Kuulonäkövammaiset nuoret

Ajankohta: 2.–5.9.

Paikka: Kuortaneen Urheiluopisto

Kohderyhmä: 12–17-vuotiaat kuu-
lonäkövammaiset nuoret. Mukaan voi 
osallistua yksi 12–17-vuotias sisarus. 
Mahdollisuus tavata muita kuulonäkö-
vammaisia nuoria ja heidän sisaruk-
siaan. Kurssilla käsitellään yhdessä 
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kuulonäkövamman vaikutuksia arjes-
sa jaksamiseen. Kurssilla tutustutaan 
erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin 
ja tehdään toiminnallisia harjoituk-
sia kuulemisesta ja näkemisestä sekä 
kommunikaatiosta. 

Haku kurssille päättyy 4.8.2021

Nuoret aikuiset miehet (uusi 
ajankohta)

Ajankohta: 28.9.–1.10.

Paikka: Kiipula

Kohderyhmä: 18–40-vuotiaat kuu-
lonäkövammaiset miehet.

Tutustutaan vertaisten kanssa erilai-
siin harrastusmahdollisuuksiin. Käsi-
tellään kuulonäkövamman vaikutuk-
sia arjessa jaksamiseen ja pohditaan 
tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Haku kurssille päättyy 25.8.2021.

Kuulonäkövammainen lapsi 
perheessä

Ajankohta: 8.–10.10.

Paikka: Peurunka, Laukaa

Kohderyhmä: Perheet, joissa on ala-
kouluikäinen (esikoulu-6.luokka), 
kuulonäkövammainen lapsi, tai lap-
si, jolla on kuulokojeet ja haasteita 

näkemisessä. Lapsi kuuluu yleisope-
tuksen piiriin; hän voi opiskella pien-
ryhmässä, erityisluokassa tai osa op-
piaineista voi olla yksilöllistettyjä. 

Mahdollisuus jakaa tietoa vertaisryh-
missä ja nauttia kylpylän palveluista. 
Ohjelmassa ajankohtaista tietoa nä-
kemisestä ja kuulemisesta, kommuni-
kaatiosta ja erilaisista tukipalveluista. 
Lisäksi toiminnallista ohjelmaa. 

Haku kurssille päättyy 6.9.2021.

Mielen ja kehon 
hyvinvointikurssi senioreille 

Ajankohta 5.–8.10.       

Paikka: Lohjan Spa, Karjalohja

Kohderyhmä: Yli 60-vuotiaat, joilla on 
kuulo- ja näkövamma. Pohditaan ver-
taisryhmässä ikääntymisen vaikutus-
ta elämään, ja kuinka saada arkeen 
uutta sisältöä. Käydään myös läpi 
ikäihmisille tarkoitettuja palveluja ja 
apuvälineitä.

Haku kurssille päättyy 5.9. Hakeminen 
sähköisesti tai lähetä paperinen hake-
mus osoitteeseen: Suomen Kuuroso-
keat ry, Taru Kaaja, Insinöörinkatu 10, 
33720 Tampere.

Linkit sähköisiin hakemuksiin Suomen 
Kuurosokeat ry:n kotisivuilla. 
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Yhteyshenkilö: Kurssisuunnittelija 
Kaisa Surakka, 040 545 0438 (myös 
tekstiviestit ja WhatsApp), kaisa.su-
rakka@kuurosokeat.fi Tavoitettavissa 
maanantai-keskiviikko.

ICT-koulutus
Oletko sinä tai onko lähipiirissäsi hen-
kilöitä, jotka pyrkivät mukaan digitaa-
liseen maailmaan ja opettelevat tieto-
koneen käyttöä, mutta näön ja kuulon 
heikentyminen tuottavat ongelmia? 
Nämä henkilöt voivat hyötyä palve-
luistamme ja heidät kannattaa ohja-
ta ottamaan yhteyttä, niin voimme yh-
dessä miettiä osallistumista ICT-kou-
lutukseemme.

Syyskuussa järjestämme Tietoko-
neen peruskäyttöä aloittelijoille -kou-
lutusviikon 6.–10.9. (viikko 36). Se on 
suunnattu puheella kommunikoivil-
le henkilöille. Koulutus tapahtuu Suo-
men Kuurosokeat ry:n tiloissa Toimin-
takeskuksen omassa koulutustilassa, 
Tampereen Hervannassa osoitteessa 
Virtainpolku 4.

Opetusta on päivittäin klo 9–16, vä-
lissä lounas ja iltapäiväkahvi. Pidem-
män matkan takaa tulevien on myös 
mahdollista majoittua maanantaista 
perjantaihin. Oppilaille kuuluvat myös 
päivällinen, iltapala ja aamiainen.

ICT-koulutus korvaa oppilaille matkat 

yleisillä kulkuneuvoilla kotoa Toimin-
takeskukselle ja takaisin. Opetus, ma-
joitus ja ruokailut ovat oppilaille mak-
suttomia. Maskin käyttö on pakol-
lista. Tarjoamme oppilaille maskit. 
ICT-koulutustilassa on käytössä in-
duktio. Opetus tapahtuu pienryhmäs-
sä. Otamme mukaan 4–5 oppilasta.

ICT-koulutusviikon sisältö: 

Tutustumme tietokoneen osiin ja 
toimintonäppäimiin, tietokonees-
sa oleviin ohjelmiin (Windowsin 
apuohjelmat, Windows Luetus, säh-
köpostiohjelmat) ja opettelemme tie-
tojenkäsittelyn termejä. Oppilaiden on 
hallittava näppäimistö auttavasti. Mu-
kaan voi tuoda oman kannattavan tie-
tokoneensa, jossa on Windows 10 - 
käyttöjärjestelmä.

Tiedustelut: ICT-kouluttaja Maarit 
Patrikainen, 040 5055 719, maarit.pat-
rikainen@kuurosokeat.fi tai ICT-kou-
luttaja Anne Metsäpuro, 040 761 3302, 
anne.metsapuro@kuurosokeat.fi

Ilmoittautumiset: ict-koulutus@kuu-
rosokeat.fi, tervetuloa mukaan!

Helsingin 
Toimintapäivät
Huom! Kaikilla ulkoilupäivillä vetäjänä 
on Jaana Marttila. Ohjaaja Anita Palo 
mukana. (Lomasta huolimatta Anita 
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on mukana to 5.8.). Ei yleistulkkausta. 
Tilaa oma tulkki tai opas. Saapumis- 
ja lähtöpaikan osoite samat. Huomioi 
kellonajat. Ota mukaan oma vesipullo 
ja desinfiointipullo. Ota myös kasvo-
maskit, jos käymme sisällä. Elokuussa 
pari ohjelmaa lisää, niistä tiedotetaan 
sähköpostissa ja Facebookissa. 

Ulkoilupäivä Vantaalla 
Keravanjoen rannoilla

To 5.8. kello 11–15. Kokoontuminen 
Tiedepuisto Heurekan parkkipaikalla, 
Tiedepuisto 1, Vantaa. Reitin pituus on 
noin 4 km. Mahdollisuus myös lyhy-
empään noin 2 km reittiin. Lenkin jäl-
keen voit käydä omatoimisesti Tiede-
kahvila Heurekassa, jos se on auki. Il-
moittaudu Anitalle viimeistään ma 2.8. 

Ulkoilupäivä Espoossa 
Järvenperän 
kotikaupunkipolulla

To 12.8. klo 11–15. Kokoontuminen 
lasten kulttuurikeskus Auroran luona 
Järvenperäntie 1–3, Espoo. Ilmoittau-
du Anitalle viimeistään ma 9.8. 

Pannu kuumana ja ICT-palvelut 

To 19.8. klo 10–12. Osoite: Marjanie-
mentie 74, Helsinki, Itäkeskus. Hel-
singin aluetoimistolla 4. kerroksessa 
tai Iiriksen terassilla. Ohjelmassa yh-
dessäoloa, keskustelua, kahvittelua, 

tiedonvaihtoa. Voimme myös antaa 
neuvoja erilaisissa asioissa. Mukana 
ohjaaja Anita Palo, palveluasiantuntija 
Heli Lappalainen sekä ICT-asiantunti-
ja Kimmo Rouvinen ja/tai ICT-päällik-
kö Marko Vainiomaa. Ota tarvittaessa 
oma laitteesi mukaan. Kahvitarjoilu (1 
e). Paikalla kaksi yleistulkkia. Induktio. 
Tilaa tarvittaessa oma tulkki. Tervetu-
loa! Tilaisuuden jälkeen voi ruokailla 
omakustanteisesti Iiriksen ravintolas-
sa ja jatkaa ulkoilupäiville. Ilmoittau-
du viimeistään ma 16.8. Anitalle (yh-
teystiedot lopussa) tai Helille: heli.lap-
palainen@kuurosokeat.fi tai puh. 040 
553 9069.

Ulkoilupäivä Helsingissä 
Hietaniemen hautausmaalla

To 19.8. klo 13.30–16.30. Hietanie-
menkatu 20, Helsinki. Ilmoittaudu Ani-
talle viimeistään ma 16.8. Aamupäi-
vällä on Pannu kuumana Iiriksessä klo 
10–12.

Ulkoilupäivä Helsingissä 
Poliisien kesäkodilla

Ti 24.8. klo 11–17. Länsiulapannie-
mi 6, Helsinki. Ohjelmassa ulkoilua, 
pelejä, yhdessäoloa, syömistä, sau-
nomista ja uintia poliisien kesäko-
din saunalla, meren rannalla. Ota mu-
kaan saunavarusteet! Voit ottaa omat 
eväät ja grillattavaa. Tilaamme ruo-
kaa paikan päälle esimerkiksi Woltilta. 
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Aarne Pirkolan sarjakuva. 

Voit osallistua tähän ruokatilaukseen 
(omakustanteinen). Toimintapäivät 
tarjoaa kahvia, teetä ja mehua. Ilmoit-
taudu Anitalle viimeistään ma 16.8. 

Yhteystiedot: anita.palo@kuuroso-
keat.fi tekstiviestit tai WhatsApp 040 
8377 896 Facebook: Helsingin kuu-
rosokeiden Toimintapäivät.

Sekalaista

Tietovisan vastaukset

1. Kruunu 2. Missale Aboense, Turun 
messukirja 3. Oulujärveä 4. Suomus-
salmella 5. Lascaux

Syyskuun Tuntosarvi-lehti

Lehti ilmestyy viikolla 39. Ilmoituk-
set tulee lähettää ma 16.8. mennessä 
osoitteeseen viestinta@kuurosokeat.fi

Henkilökohtaista palsta

Julkaisemme kuurosokeiden kirjeen-
vaihtoilmoituksia sekä elämän juh-
lahetkiin ja suruihin liittyviä ilmoituk-
sia. Jos haluat jättää ilmoituksen, kir-
joita otsikoksi ”Tuntosarven ilmoitus”. 
Lähetä ilmoitus sähköpostitse osoit-
teeseen viestinta@kuurosokeat.fi tai 
postitse osoitteeseen Suomen Kuu-
rosokeat ry / viestintä Insinöörinkatu 
10, 33720 Tampere.



Suomen Kuurosokeat ry täyttää 50 vuotta
Voit tukea toimintaamme itsellesi sopivalla tavalla:

•	 tule mukaan vapaaehtoistoimintaan

•	 tee kertalahjoitus

•	 tee testamenttilahjoitus

•	 tee merkkipäivälahjoitus

•	 tee säännöllinen kuukausilahjoitus

 
Tili: FI56 5541 2820 0125 82, OKOYFIHH  
Rahankeräyslupa: RA/2018/719, lupa on voimassa 01.01.2019–
31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kysy	lisätietoja	Janikalta:	janika.lanne@kuurosokeat.fi	tai	040-6512511


