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Pääkirjoitus 

Mitä meidän kerhoista saa?
Vertaistuki on Suomen Kuurosokeat 
ry:ssä ollut koko sen historian ajan 
yksi tärkeimmistä tavoitteista. Me 
kuurosokeat olemme pieni ja harvinai-
nen ryhmä, jonka jäsenten on vaikeaa 
päästä kohtaamaan toisiaan. Onko 
koko maailmassa toista henkilöä, jolla 
olisi samanlaisia kokemuksia vaikka-
pa apuvälineistä, opiskelusta tai arjen 
tilanteista, joissa kaksoisaistivamma 
tai valtaväestön asenteet asettavat 
muhkuroita mattoon? Itse kuuroso-
keiden vapaaehtoisten vetämät kerhot 
ovat helpoin tie vertaistuen pariin. 

Tutkimusten mukaan vapaaehtois-
työ antaa elämään merkityksellisyyt-
tä, vähentää yksinäisyyttä ja voimaan-
nuttaa. Kerhojen vetäjät järjestävät ti-
laisuuksia, joissa  kaikki kuurosokeat 
ja kuulonäkövammaiset voivat kohda-
ta toisensa. Tällä tavalla se hyvä läh-
tee kiertämään. Eräs kommentti on 
jäänyt minulle mieleen: ”kun tapasin 
toisen minunlaiseni, meillä oli heti pal-
jon puhuttavaa. Kummallakin ihan sa-
mat ongelmat ruokakaupassa! Sitten 
me nauroimme yhdessä, kukaan muu 
ei ole nauranut näille asioille minun 
kanssani.”

Kerhonvetäjät järjestävät sellaisen 
matalan kynnyksen tilan, jossa jo-
kainen paikalle tullut kuurosokea tai 
kuulonäkövammainen on pääosassa. 
Toisinaan on kerta kaikkiaan paras-
ta, kun voi harrastaa yhdessä esimer-
kiksi keilausta, pilkkimistä tai shakkia. 
Vertaisten kanssa ei tarvitse pohtia 

vaikkapa oikaisuvaatimuksen teke-
mistä tai tulkkituntien lisähakemusta. 
Niihin asioihin voi keskittyä esimer-
kiksi palveluasiantuntijan kanssa kah-
destaan. Vertaistuessa itsessään on 
jo niin paljon tietoa, kokemuksia ja ja-
kamista, että kerhoissa voi hyvin kes-
kittyä ensisijaisesti niihin. Ja tottakai 
yhteisiin retkiin ja erilaisiin asiantunti-
javieraisiin!

Tällä hetkellä ei aktiivisia kerhonve-
täjiä ole joka paikkakunnalla eivätkä 
kaikki valtakunnalliset kerhot ole pys-
tyneet järjestämään toimintaa tänä 
vuonna. Toiset kerhot ovat sitten sitä-
kin aktiivisemmin koonneet tapahtu-
miin paljon kuurosokeita ja kuulonä-
kövammaisia sekä heidän läheisiään. 
Myös aluepalvelut ovat järjestäneet 
tietoa ja virkistystä lisääviä aluepäiviä 
erityisesti siellä, missä kerhoa ei ole. 
Näihin on myös osallistuttu ahkerasti.

Tässä lehdessä pääset tutustumaan 
kerhoihimme ja niiden vetäjiin. Yh-
distyksellä tavoitteemme on, että ver-
taistuki on helposti myös uusien kiin-
nostuneiden löydettävissä. Jokaista  
kerhoa kehotetaan  tiedottamaan ko-
koontumisista aina myös yhdistyk-
sen viestinnälle. Viestintä päivittää 
tulevat tapahtumat nettisivuillemme 
kuurosokeat.fi/kerhot. Tuolta kannat-
taa käydä katsomassa, onko lähistöl-
lä tilaisuus, jossa voisi tavata meitä ja 
muita!

Milla Lindh, järjestöohjaaja
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Suomen Kuurosokeat ry:n palve-
luasiantuntija Harri Peltolalla on pal-
jon asiaa kerrottavana. Seuraavassa 
on hänen mietteitä työstään. 

Asiakkaita ympäri Suomea

-Oikeastaan kaikki asiakkaani ovat 
kuulonäkövammaisia. He ovat yleis- 
opetuksessa opiskelevia alle 18-vuo-
tiaita lapsia ja nuoria, mukana on 
myös heidän perheitään ja verkos-
tojaan. Heitä on 35 eri puolella Suo-
mea, Usherin oireyhtymä on 27:llä. 

Asiakkaitani ovat myös peruskoulun 
päättäneet opiskelijat, joita on 21. Li-
säksi asiakkaista 137 on eri-ikäisiä, 
eri puolella Suomea asuvia kuulonä-
kövammaisia, monitarpeisia henkilöi-
tä. Heillä on liitännäisvammana muun 
muassa kehitysvamma. Joskus heitä 
kutsutaan myös syntymästään kuu-
rosokeiksi. 

-Asiakkaani haluavat käytettävän ni-
meä kuulonäkövammainen, myös van-
hemmat ja lähiverkostot. He eivät ole 
yleensä kuurosokeita. Jo 1990-luvun 
alussa fysioterapiassa käytiin keskus-
telua vamma-termistä todeten, ettei 
se olisi oikein sovelias. Omissa asia-
kasryhmissä vamma-sanan käyttö 
ei ole kuitenkaan ollut keskustelussa 
lainkaan. Sen sijaan kuurosokea-sa-
naa vierastetaan hyvin paljon. 

-Aina pitää muistaa yhdistelmävam-
man ainutlaatuisuus. Kahden aistin 
vammasta seuraa kompensaation, 
pinnistelyn, tarkkaavuuden ja toimin-
nanohjauksen, väsymisen ja muis-
tin liiallisen kuormittumisen haastei-
ta. Kyse on ihan muusta kuin pelkästä 
kuulosta tai näöstä.

Verkostoitumista ja kotikäyntejä

-Minut tunnetaan laajasti esimerkiksi 
kuuloalalla. Toisaalta työntekijöitä on 
vaihtunut paljon terveydenhuollossa. 
Olen ollut pitkään mukana audiologian 
koulutuspäivillä, joissa kokoontuvat 

Perheiden tuki Harri

 Teksti: Anne Metsäpuro ja  
Jaakko Evonen 

Kuvat: Jaakko Evonen

Kurssilla. Kuva: Eveliina Järvenpää
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vuosittain yhteen kaikki alan ammatti-
laiset. Olen mukana nostamassa esille 
kuulonäkövammaisuutta. Harmi, ettei 
näkövammaan liittyen järjestetä sa-
manlaisia moniammatillisia päiviä. 

-Teen tiedonjakoa ja yhteistyötä kuu-
lo- ja näkövammaisten kuntoutusoh-
jaajien lisäksi myös neurologisen las-
ten kuntoutusohjaajien kanssa. Lää-
kärin ja kuntoutusohjaajien kanssa 
toimiminen ja yhteistyö on tärkeää. 
Monessa sairaanhoitopiirissä tämä 
toimii hyvin. Kuulo-, näkö- tai kuu-
lonäkövammaisten kuntoutusohjaajat 
antavat päiväkoteihin, kouluille ja op-
pilaitoksiin tietoa oppilaan aistivam-
moista. Vien itse työurani aikana saa-
maani kokemustietoa. Tämä tieto ote-
taan mielellään vastaan. 

-Sairaaloista saan yhteydenottoja, kun 
lapset saavat diagnoosin. Vanhemmat 
tekevät myös aktiivista tiedonhakua ja 
saan heiltä suoraan yhteydenottoja. 
Kun saan tiedon uudesta asiakkaas-
ta ja perheen puhelinnumeron, soitan 
vanhemmille ja sovin tapaamisen ko-
tiin. Kotikäynnin haluan tehdä mah-
dollisimman nopeasti, jotta perheissä 
olevia kysymyksiä päästään käsittele-
mään. 

-Kotikäynnillä kerron kokemuksia-
ni ja tuen esimerkiksi palvelujen saa-
misessa, apuvälineiden hankinnassa, 
tukien hakemisessa, muutoksenha-
kutilanteissa sekä järjestöjen palve-
luihin ohjaamisessa. Annan yhteystie-
dot eri toimijoihin. Tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita ovat aistivammaliitot: 

Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Kuulovam-
maisten Lasten Vanhempien Liitto, 
LapCi ry, Kuurojen Palvelusäätiö, Nä-
kövammaisten liitto, Sokeain Ystä-
vät ry  sekä Sokeain lasten tuki ry. Yh-
teistyökumppaneista kerrotaan van-
hemmille. Osasta on myös saatavilla 
avustuksia. 

Monitarpeisilla aistivammojen diagno- 
sointi haasteellista

-Asiakkainani on monitarpeisia, mo-
nivammaisia sekä kehitysvammaisia, 
joilla on aina myös muita kuntoutus-
tarpeita kuin vain kuulonäkövammaan 
liittyviä. Nuorimmat ovat muutaman 
vuoden ikäisiä ja vanhin on jo 70-vuo-
tias. Heillä voi olla liikuntavamma, 

Harrilla käsissään näkötaulu.
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huulihalkio tms. Esimerkkinä voi-
si mainita hyvin haasteellisen CHAR-
GE-oireyhtymän. Samoja asiakkai-
ta tapaavat onneksi järjestöstämme 
myös kommunikaatiopalveluista eri-
tyisasiantuntija Marianne Ojanen ja 
kuntoutusohjauksesta kuntoutuksen 
ohjaaja (AMK) Kaisa Surakka. Nämä 
monitarpeiset asiakkaat tarvitsevat 
ohjausta mm. vuorovaikutukseen sekä 
olemuskieleen (eleet, ilmeet, ääni, kat-
se, osoittaminen, itku, nauru ja äänte-
ly). 

-Monitarpeisilla asiakkailla aistivam-
mojen diagnoosien tekeminen on han-
kalaa. Heillä on siis monia diagnoose-
ja ja aistivammat jäävät muiden vam-
mojen varjoon. Me puhumme aina 
asiakkaan kokonaisuudesta, ei pel-
kästään näöstä ja kuulosta, käytännön 
kautta ja annamme käytännön vinkke-
jä. Monitarpeiset eivät oikein kiinni-
ty mihinkään ryhmään, kun taas Us-
her-diagnoosin saaneet ovat selkeästi 
oma porukka.

Tutkimukset voivat jännittää

-Sairaalan erilaiset tutkimukset ovat 
lapsille raskaita. Silmä-, näkökent-
tä- ja kuulontutkimukset ovat raskai-
ta ja joskus lapsia pelottaa etukäteen. 
Käynnin pitäisi olla rauhallinen ja lait-
teita tulisi saada kokeilla, jolloin pelot 
hälvenevät. Kuurosokeiden Toimin-
takeskuksessa järjestetään Kelan ra-
hoittamaa lasten ja nuorten kuntou-
tusta. Siellä voidaan näitä pelkoja vä-
hentää.

-Lakisääteiseen näkövammarekiste-
riin pitää ilmoittaa kaikki näkövam-
maiset henkilöt. On harkinnanva-
raista ilmoittaa liitännäisvammana 
kuulovamma. Pitää korostaa, että sil-
mälääkärit katsoisivat, onko asiak-
kaalla kuulolaite ja ilmoittaisivat sen 
rekisteriin. Näin saisimme tärkeää tie-
toa lukumääristä.  

Geenitestit osa diagnosointia, van-
hemmat myönteisempiä sisäkorvais-
tutteille

-Nykyään tehdään geenitestit kuulo-
vamman toteamiseksi. Osa sairaa-
loista tarkistaa samalla myös Us-
her-tyypityksen eli onko lapsella Us-
herin oireyhtymän geenivirhe. Tällöin 
sairaus voidaan todeta jo ennen näke-
misen haasteiden ilmaantumista. Toi-
saalta hämäränäön haasteet ilmene-
vät lapsilla jo ensimmäisinä ikävuosi-
na. Koko työurani aikana olen saanut 
seurata 85 Usher-lapsen elämää. Nyt 
he ovat alta 45-vuotiaita. Tällaista ko-
kemusta ei todellakaan ole järjestöm-
me ulkopuolella lainkaan. 

-Sisäkorvaistuteleikkaukset eivät jän-
nitä enää vanhempia. Nykyään on 
implantoitu myös monitarpeisia lap-
sia, mutta heidän määränsä on kyllä 
pieni. Usher-lapsista nuorimmat ovat 
alle yhden vuoden ikäisiä. Puheella 
kommunikoivat vanhemmat jännittä-
vät, miten leikkaus sujuu ja miten leik-
kauksen jälkeen kuulo toimii. 

-Pienet Usher-lapset oppivat puhu-
maan oikein hyvin, monitarpeisten 
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kohdalla jo pelkästään äänimaail-
maan pääsy yleensä on hieno juttu. 
Vanhemmat eivät kyseenalaista leik-
kausta, vaan koetaan, että se on nor-
maalia toimintaa nykyään. Sisäkor-
vaistute ei kuitenkaan pelkästään riitä, 
vaan tarvitaan myös muita kommuni-
kaatiokeinoja.

Monimuotoista viittomakielen ope-
tusta

-Perheet saavat halutessaan vam-
maispalveluista viittomakielen ope-
tusta. Jos opetusta on anottu, on 
yleensä myös saatu myönteinen pää-
tös opetuksesta. Kuurojen Palvelu-
säätiön viittomakielen Juniori-ohjel-
ma järjestää tapaamisia, joissa opis-
kellaan viittomakieltä. Tapaamisia on 
paljon ja siellä oppii. 

-Järjestömme kommunikaatiopal-
velut osallistuu aina järjestämillem-
me kursseille. Kommunikaatiopäällik-
kö Riitta Lahtinen pitää vanhemmille 
Teams-ryhmäkoulutusta siitä, miten 
selviydytään, kun kojeet otetaan pois 
tai on hämärää. Riitan opetukseen liit-
tyy esimerkiksi sosiaalishaptiseen 
kommunikaatioon tutustumista sekä 
kuvailun ja opastuksen harjoittelua. 

Keskusteluryhmistä ja sisaruksista 
tukea

-Perheitä tuetaan monilla tavoin. Var-
sinkin alussa pyrin auttamaan van-
hempia tiiviillä kontakteilla puheluin 
ja esimerkiksi WhatsApp-viestein. 
Kuulonäkö- ja aistimonivammais-
ten lasten vanhemmilla on oma 
Facebook-ryhmä ja yleisopetuksen 
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Kuulonäkövammaisten lasten van-
hemmilla sekä Usher-vanhemmilla on 
omat WhatsApp-ryhmät, joita ylläpi-
dän. Näissä ryhmissä keskustellaan 
mieltä painavista asioista, joskin kes-
kustelu voisi olla vilkkaampaakin. Toi-
vottavasti perheet ovat suoraan yh-
teydessä keskenään. 

-Erään suuren lapsiperheen äiti sa-
noi: ”Harri on meidän henkinen tuki.” 
Autan etsimään, annan tietoa ja tuen 
vanhempia, jotta he voisivat tukea lap-
siaan selviytymään mistä vaan, mitä 
kuulonäkövammaisena tulee eteen. 
Kyselen vanhemmilta, miten voitte ja 
jaksatte. Autan myös, miten kerrotaan 
suvulle lapsen vammasta. 

-Kehotan aina, että kannustakaa ja 
antakaa lasten tehdä mahdollisimman 

paljon kaikkea. Ohjatkaa vaan liikku-
maan ja touhuamaan jo pienestä pi-
täen mahdollisimman paljon, myös 
kodin ulkopuolella. Kaikki kokemuk-
set ovat hyväksi tulevaisuudelle. Per-
heen liikunnan harrastaminen on tär-
keää, jotta saadaan tasapaino pysy-
mään hyvänä. Vanhemmille korostan, 
että ole läsnä ja tavoitettavissa, se on 
tärkeää. Ei lapsi sokeudu ja kuurou-
du nyt heti, kuten ulkomaisilta inter-
net-sivuilta voi lukea. 

-Yritän huomioida sisaruksia myös. 
Vanhempien kanssa puhuttaessa lap-
set harvemmin ovat mukana keskus-
telussa. Erityinensisaruus.fi -sivusto 
on olemassa ja sieltä löytyy materiaa-
lia jonkun verran. Sisarukset auttavat 
paljon esimerkiksi hämärässä. Sisarus 
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on usein kaveri ja avustaja. 

-Välillä lapset pitää ohjata omiin jut-
tuihin. He murehtivat tulevaisuutta yh-
dessä ja yksin. Joskus he voisivat mu-
rehtia vähemmänkin. Monitarpeisten 
puolella näkee, kuinka sisarukset hoi-
tavat muun muassa ohimennen ruo-
kailuja ja vessakäyntejä. 

Valmistuneille stipendejä

-Järjestömme myöntää stipendin am-
mattiin valmistumisen vuoksi, jolloin 
saan tarkat ammattitiedot. Koska sti-
pendin saamiseen tarvitaan yhteys-
tiedot, saan aina kontaktin nuoreen. 
Usein nuori ei ole välttämättä ollut 
lainkaan kontaktissa järjestöömme. 
Järjestö on tehnyt todella tärkeän pää-
töksen stipendin jakamisesta ja näin 
kontaktin saamisesta valmistuneisiin. 
Minun on helppo esitellä vanhemmille, 
mitä kaikkea esimerkiksi Usher-lapset 
ovat opiskelleet ja millaisiin ammat-
teihin valmistuneet.

-Valitettavasti maahanmuuttajataus-
taisia asiakkaita minulla on hyvin vä-
hän. Heitä tulee jatkossa asiakkaiksi 
varmasti ja heihin tulisi myös panos-
taa. 

-Nuoret ovat asiakkaitani opiskelu-
jen loppuun asti. Jos tulee esille muu-
ta kuin opiskeluun liittyviä asioita, niin 
alueellinen palveluasiantuntija hoitaa 
ne. Poikkeuksena on Anne Ylitalo, joka 
hoitaa omalla alueellaan myös nuoret. 

Työnsaanti usein haasteellista

-Opiskelujen jälkeen töiden saaminen 
ei useinkaan onnistu. Siihen asti opis-
kelut ja koulutus ovat sujuneet hyvin, 
mutta töitä ei vaan saa. Olen sano-
nutkin nuorille, että ammatilliset opin-
not ja työharjoittelut pitää tehdä niin, 
että saisi kesätöitä. Niiden kautta voi-
si sitten mahdollisesti saada vakitui-
sen työpaikan. Kaikki pitää tehdä hy-
vin. Sehän on väärin, että pitää osoit-
taa olevansa olla parempi kuin muut, 
vaikka on hankala kuulonäkövamma. 

-Minusta oppilaitoksissa ei aina tueta 
oikealla tavalla harjoiteluun hakemis-
ta. Töitä pitäisi saada! On tutkittu, että 
korkeakoulutetut ihmiset saavat toki 
paremmin töitä. Tietyt ammatit vaa-
tivat lakisääteisesti tietynlaiset aistit, 
mutta perusteettomasti ei saa rajata 
ammatinvalintaa. Nuoria on valmistu-
nut vaikka minkälaisiin ammatteihin. 
Hyödynnämme Näkövammaisten lii-
ton työelämäpalveluita. He ovat kiin-
nostuneita myös, minkä ammatinva-
linnan nuori tekee, jotta ohjautuisi val-
mistuttuaan töihin.

Uuden oppiminen jatkuu

-Vielä ei ole valmista, ei sinne päin-
kään. Olen työskennellyt järjestössä 
fysioterapeuttina, Kelan kuntoutuk-
sessa, kuntoutusohjaajana, projek-
tin vetäjänä, opintokoordinaattorina, 
aluesihteerinä ja nyt palveluasian-
tuntijana. Lisäksi asiakasryhmät ovat 
vaihdelleet suuresti. Tämä on oikein 
hyvä työpaikka. Haasteita piisaa ja jo-
kainen työpäivä on erilainen 25 vuo-
den jälkeenkin.
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Uintiharrastus kuurosokeana

Olen Aarne Pirkola, liikunnallinen ja 
viittomakielinen kuurosokea. Olen 
harrastanut monia liikuntalajeja lap-
sesta asti. Viime talvena aloin uimaan. 
Seurani on Tampereen uintiseura Tatu, 
joka järjestää uintivalmentajan ohjaa-
via uintitreenivuoroja parauimareille 
kaksi kertaa viikossa. Olen osallistu-
nut myös muutamaan uintikilpailuun.

Olen uinut neljässä eri uintilajissa 
(vapaa-, selkä-, rinta- ja perhosuin-
ti). Mielestäni näistä helpoin on 

vapaauinti. Rinta- ja perhosuinnit ovat 
vaikeimmat. Selkäuinti on hyvä ja so-
piva laji minulle, vaikka se ei ole pääla-
jini. Päälajini ovat vapaa- ja rintauinti.

Olen käynyt parakilparyhmän uin-
titreeneissä. Siellä minulla on tulk-
ki mukana. Ryhmässä on neljä muu-
ta parauimaria. Paraurheilijoissa on 
liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisur-
heilijoita. Parakilparyhmän tavoittee-
na on, että uimarit osallistuvat uinti-
kilpailuihin Suomessa ja ulkomailla. 

 
Teksti: Aarne Pirkola 

Kuva: Aarne Pirkolan kuva-arkisto
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Uintitreeni on yleensä rankkaa; pitää 
uida kovasti ja nopeasti. Treeneissä 
harjoitellaan neljän eri uintilajin teknii-
koita. Uintivalmentajani on ammatti-
lainen ja hän on uinut myös itse nuo-
rena.

Olen pärjännyt hyvin uintitreeneissä 
tulkin avulla. Pystyn uimaan valmen-
tajan neuvojen mukaan. Kommunikoin 
hyvin sekä valmentajan että treenika-
vereiden kanssa. Minulla on sokean 
merkki uimalakissa ja uin yksin radal-
la. Parauimarit uivat vuorotellen 50 
tai 100 metriä. Rata on pituudeltaan 
25 metriä ja tulkki seisoo uima-altaan 
reunalla.

Uintikilpailussa minulla on kaksi tulk-
kia mukana. Tarvitsen heitä, koska ki-
sapäivä on pitkä. Se alkaa aamulla ja 
päättyy illalla. Kilpailussa en voi kuulla 
tuomarin pilliä, mutta saan lähtömer-
kin. Valmentaja koskee kädellä olka-
päätäni, jonka jälkeen hyppään veteen 
ja uin. 

Minulla on oma luokitus parauinnissa. 
Kävin silmälääkärin luona ja hän kir-
joitti vammaisen urheilijan luokitus-
lomakkeen. Lähetin sen Suomen Ui-
maliiton parauinnin osastolle, jossa 
lajipäällikkö valitsi asiaintuntijoiden 
kanssa S12-luokituksen minulle. Se 
tarkoittaa vaikea-asteista näkövam-
maa eli näkökyky on alle 10 prosent-
tia. Sain myös oikeuden käyttää lähtö-
merkkiä. 

Parauimarit pääsevät SM-parauintiin, 
kun heillä on tarpeeksi kovia tuloksia. 

He käyvät uintikilpailuissa 1–2 vuot-
ta ennen SM-kisoja. SM-kisoihin pää-
syyn ei vaadita tiettyä aikatulosta, 
mutta sen sijaan se vaaditaan kan-
sainvälisiin kisoihin, esimerkiksi EM- 
ja MM-parauinteihin. Minulla on Ui-
maliiton lisenssi ja voin osallistua kil-
pailuihin.

Ajatukseni uinnista on, että se on mu-
kavaa ja hyödyllistä liikuntaa. Uinti 
auttaa vähentämään stressiä ja ren-
touttaa mieltä. Se parantaa kuntoa ja 
vahvistaa lihaksia. Uinti on mielestäni 
raskaampi liikuntamuoto kuin juoksu, 
kävely ja pyöräily. Mutta vapaa-ajalla 
voi uida rauhallisesti. Uimahallissa voi 
harrastaa vesivoimistelua, jos ei osaa 
uida. Vesiliikunnassa on monenlaista 
tekemistä. 

Toivotan iloisia uintihetkiä lehden lu-
kijoille!

Lisätietoja vammaisurheilusta ja eri 
lajeista löytyy  Suomen Paralympia 
komitea ry:n verkkosivuilta:

www.paralympia.fi
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Kerhot esittelyssä

Vaelluskerho Jutaajat

Kerho on valtakunnallinen ja se järjes-
tää vaellukseen liittyviä tapahtumia. 
Toimikuntaan kuuluvat Sanna Paaso-
nen, Merja Vähämaa ja Tuula Hartikai-
nen. 

Vuosittaiselle vaellusleirille osallistuu 
keskimäärin 6–8 henkilöä. Tänä vuon-
na Jutaajat olivat Lieksan Ruunaalla 
ja mukana oli viisi kuurosokeaa kerho-
laista ystävien lisäksi.

Patikkaretket ovat suuntautuneet lä-
hiseudun maastoon kunkin kiinnos-
tuksen ja kunnon mukaan. Kerholai-
set voivat tehdä muutakin paikalli-
sen tarjonnan puitteissa: esimerkiksi 

Yhdistyksessä toimii sekä valtakun-
nallisia että paikallisia kerhoja. Kerho-
ja vetävät vapaaehtoiset kuurosokeat 
eri puolilla Suomea. Toiminnassa ko-
rostuvat vertaistuki ja yhdessä teke-
minen.  Mukaan voi tulla kuka tahansa 
kuurosokea tai kuulonäkövammainen 
henkilö. Myös omaiset ja muut lähi-
henkilöt ovat tervetulleita.

Esittelyt ovat kerhojen vetäjien kirjoit-
tamia. Kuvat ovat Suomen Kuuroso-
keat ry:n kuva-arkistosta. 

Kerhoista löydät ajantasaista tie-
toa yhdistyksemme verkkosivuilta 
kuurosokeat.fi/kerhot  sekä sosiaali-
sessa mediassa.

Draamakerho ja Naistenkerho eivät 
ole vuonna 2022 järjestäneet toimin-
taa.

Seuraa ilmoittelua ja tervetuloa mu-
kaan toimintaan!

Levillä käytiin keilaamassa ja kylpy-
lässä. Ruunaalla saattoi seurata kos-
kien kuohuntaa ja soutaa lähijärvellä. 

Kerhoavustuksella tuetaan osallistu-
jia majoituskuluissa ja tarvittavissa 
yhteiskuljetuksissa. Leirillä jokainen 
vastaa itse matkojen järjestämisestä 
ja omasta ruokailusta.

Vuosikokous valitsee seuraavan vuo-
den vaelluskohteen ja kerhon toi-
mihenkilöt. Ensi vuoden leiri on Py-
hä-Luostolla alustavasti syyskuun 
puolivälissä viikon verran. Asiasta tie-
dotetaan tulevana keväänä.
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Kerholaiset osallistuvat Suomen Kei-
lailuliiton järjestämiin parakeilailun 
cup-kilpailuihin kerran kuukaudes-
sa. Kahdeksan kilpailua kattava kau-
si kestää syyskuusta toukokuuhun. 
Lisäksi osallistutaan parakeilailun 
SM-kilpailuihin näkövammaisten luo-
kassa. Kilpailut ovat eri puolilla Suo-
mea.

Tänä vuonna Kuurosokeat Keilailijat 
voitti kolmehenkisen joukkuekilpailun 
SM-kultaa!

Kerho on perustettu vuonna 2005. Jä-
seniä on tällä hetkellä 14, joista kolme 
omaisia.

Vetäjä on Esko Jäntti. Kerhotoimikun-
nassa mukana ovat Martti Avila, Jaak-
ko Evonen, Sari Isaksson sekä Päivi 
Jäntti.

Kerho toimii vertaistuellisesti harras-
tuksen parissa ja kokoaa ryhmän ker-
ran vuodessa keilaleirille, jossa saa-
daan valmennusta ja ohjausta kei-
lailutekniikkaan. Lisäksi järjestetään 
keilailutapahtumia muiden yhdistys-
ten kanssa.

Kuurosokeat Keilailijat (KSK)
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Kuurosokeiden shakkikerho

Kokoonnumme pelaamaan kerran 
kuukaudessa Kuurosokeiden Toimin-
takeskuksen Lintuaurassa, Tampe-
reella. Vetäjänä toimii Aarne Pirkola. 
Mukana tapahtumissa on keskimäärin 
6–10 pelaajaa.

Keväällä kerholla on kolmipäiväiset 
SM-kisat ja syksyllä harjoitusturnaus 
viikonlopputapahtumana. Ohjelmassa 
on shakin pelaamisen lisäksi vapaata 
keskustelua eri aiheista. 

Joulukuussa ja kesällä kerho on tau-
olla.
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Kalakerho Kalakaverit

Vetäjinä toimivat Mauno Kungas ja Irja 
Rajala. Kerholaisia on ympäri Suomea 
noin 15–20 henkeä.

Kerho kokoontuu 1–2 kertaa vuodes-
sa pilkki- ja onkikisoihin. Sarjoja ovat 
naiset, miehet sekä alueelliset- ja 
opassarjat. Jos kisat jäävät väliin, pi-
detään vuosikokous jossain muualla. 
Pilkkikisat ovat joka vuosi, onkikisois-
ta päätetään edellisenä vuonna.

Pilkkikisat pidettiin nyt Lappajärvellä 
Kivitipussa ja ensi vuonna Rauhanlah-
dessa. Kerhon 30-vuotistapahtuma 
on Kuusamossa 2024.

Jos ei halua osallistua kalastamiseen, 
voi olla muuten vaan mukana. Yhdes-
sä oleminen on kaikkein tärkeintä!

Kalakerhon vetäjät Irja Rajala ja Mau-
no Kungas.
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Viittojat-kerho

Toimikuntaan kuuluvat Päivi Ahtiai-
nen, Ari Kääpä ja Paula Laht. Kerholai-
sia ovat kaikki Suomen viittomakieli-
set kuurosokeat.

Kerho järjestää kerran vuodessa yh-
teisen retken. Tänä vuonna kävimme 
Tukholmassa ja ensi vuonna lähdem-
me Viroon. 
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Kerhoa vetää Saini Lepistö. Toimikun-
nassa ovat myös varapuheenjohta-
ja Seija Kivinen, sihteeri Paula Valmi-
nen, sekä muut jäsenet Eva Koivula ja 
Mauri Majander. Rahastonhoitajana 
toimii Saini Lepistö sekä tilintarkasta-
jina Anja Lavanto ja Sirpa Nurminen. 
Kerhon emäntänä on Risto Lepistö.

Kerhon toiminta on aktiivista. Jäse-
niä, mukaan luettuna omaisjäsenet, 
on 10–14 henkeä. Tulkit ja avustajat 
huomioiden mukana on 25 henkilöä.

Kerho kokoontuu joka kuukauden toi-
nen keskiviikko. Luennoitsijat ovat 
kertoneet eri aiheista, kuten esimer-
kiksi Satasairaalasta. Yhdistykses-
tä ovat vierailleet puheenjohtaja Timo 
Lehtonen ja palveluasiantuntija Elina 
Uusitalo. Huhtikuussa vietettiin pal-
veluasiantuntija Marjatta Puromäen 
eläkkeelle jäämistä. 

Kerho retkeilee kaksi kertaa vuodes-
sa. Teemme kulttuuri- ja kesäretken 
johonkin päin Suomea. Tutustumme 
aina uuteen paikkaan. 

Vetäjä Saini Lepistön mukaan toimin-
taa on kiva järjestellä, kun kerholaisia 
on aina paljon paikalla. Tämä on in-
nostanut häntä olemaan mukana. Le-
pistö toivoo uuden vetäjän löytyvän, 
jotta hän voisi itse osallistua mukaan 
vain kerholaisena. 

Satakunnan kuurosokeiden kerho
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Kerho kokoontuu yleensä kerran kuu-
kaudessa Kuurosokeiden Toiminta-
keskuksella, Tampereella. Kerholaisia 
on 10–20. Vetäjänä on toimikunta, jo-
hon kuuluvat Aarne Pirkola, Päivi Ah-
tiainen, Ismo Ahtiainen ja Paula Laht. 

Paikan päällä käy vierailijoita ja luen-
noitsijoita kertomassa ajankohtaisista 

asioista, kuten esimerkiksi sote-uu-
distuksesta. Kerhossa korostuu ver-
taistuki ja mahdollisuus keskustele-
miseen. 

Kerho järjestää kesällä yhden retken, 
Käymme vierailemassa eri paikoissa, 
kuten museoissa ja luontokohteissa.

Toiminta on tauolla joulukuussa ja ke-
sällä. 

Tampereen kuurosokeiden kerho

Turun kuurosokeiden kerho

Turun kerho aloitti tänä vuonna. Sen 
vetäjänä toimii Marita Vainio.

Kerhon ensimmäinen kokoontuminen 
on 27.10., jossa keskustellaan mitä 
kerholaiset toivovat ja haluavat. Ko-
koonnumme Varsinais-Suomen Nä-
kövammaisten toimitiloissa Läntinen 
Pitkäkatu 37 B, 2. kerros. 

Marita vetää myös näkövammaisten 
juttutupaa, jonka nimi oli aikaisemmin 
kontaktikerho. On mukavaa kun on 
erilaista tekemistä.
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Pohjanmaan kuurosokeiden kerho

Kerho tunnettiin ennen Vaasan kuu-
rosokeiden kerhona, joka perustet-
tiin vuonna 1987. Kerhon vetäjänä toi-
mii Kerstin Maksimainen. Jäseniä on 
seitsemän.

Kerho kokoontuu 3–4 kertaa vuodes-
sa. Kokoontumispaikkoinamme ovat 

Seinäjoen Järjestötalo ja Vaasan Tie-
totalo.

Kerhossa ovat vierailleet esimerkiksi 
Suomen Kuurosokeat ry:n palveluasi-
antuntijat kertomassa ajankohtaisista 
asioista, kuten kuljetuspalveluista ja 
lakimuutoksista.

Lahden kuurosokeiden kerho

Kerhon päävetäjänä toimii Irja Rajala 
ja apuvetäjänä Anni Virtalaakso. 

Lahden pieni, mutta pippurinen kerho 
kokoontuu kerran kuukaudessa neljän 

tai viiden ihmisen voimin. Kerhois-
sa on vaihtelevia aiheita Tupperwa-
re-esittelystä aluepalveluihin ja kai-
kenlaisiin esittelyihin. Välillä myös ret-
keillään ja ruokaillaan yhdessä joulun 
aikaan. 

Hämeenlinnan kuurosokeiden kerho

Vetäjät ovat Irja Rajala ja Sari Isaks-
son.

Jäseniä kerhossa on noin 8—10 hen-
keä ja kaikki ovat hämeenlinnalaisia. 
Kokoonnumme syyskuusta toukokuu-
hun Sampolassa. Lisäksi järjestämme 
kevätretken.

Ensimmäinen vuosi on nyt takana. 
Olemme keskittyneet yhdistyksen 
asioihin. Puheenjohtaja Lehtonen kävi 
kerhossa vierailulla. Kokoonnumme 
iltaisin. Kerhon ohjelma on vaihtele-
vaa ja mukana on sekä puheella kom-
munikoivia että viittomakielisiä.
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Kerhoa vetää Ville Mäki. Kokoontumi-
nen on kerran kuukaudessa. Toiminta 
on tarkoitettu Kuurosokeiden Toimin-
takeskuksen palvelupuolen asukkail-
le. Mukana on yleensä 6—10 osallis-
tujaa.

Kerho yleensä tekee erilaisia retkiä ja 
joskus kokoontuu Toimintakeskuksen 

Hervannan virkistyskerho

VTS Ristontalossa. Retkiä tehdään 
yleensä päivisin Tampereelle tai 
muualle Pirkanmaalle. Tammikuus-
sa kokoonnumme päättämään vuo-
den kerho-ohjelmasta. Kokoontumisia 
voi olla myös Ristontalossa, jonne tu-
lee yleensä vierailija. Silloin meillä on 
yleensä joku vieras. Kerho pitää kesä-
loman heinäkuussa.

Ilmoitukset
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Kuurosokeiden 
kerhot

Tampere

Kuurosokeiden kerholla on joulupuuro 
pe 16.12. Lisätietoja lähempänä ajan-
kohtaa.

Satakunta

Vuoden viimeinen kerho pidetään ke 
14.12. klo 12—15 Satakunnan Näkö-
vammaisten toimitiloissa. Osoite Ota-
vankatu 4 C 49, Pori.

Vietämme pienimuotoista pikkujou-
lua. Nautimme perinteisen joulupuu-
ron ja sekahedelmäsopan, jotka yh-
distys tarjoaa kerholle.

Järjestän kahvitarjoilun vuoden ta-
pahtumien kunniaksi. Toivotan van-
hemmat ja uudet kerholaiset viettä-
mään pikkujoulua.

Kerho toivottaa kaikille rauhallista jou-
lua ja antoisaa vuotta 2023.

Kokoonnumme 14.1. 2023 Satakun-
nan Näkövammaisten toimitiloissa. 
Osoite Otavankatu 4 C 49, Pori.

Kerhotoimikunnan kokous on klo 
11-12. Tämän jälkeen pidetään klo 
12-15 kerho, jonne tulee vieraak-
si palveluasiantuntija Elina Uusitalo. 
Keskustelua vuoden toiminnasta yh-
distyksessä.

Ilmoitukset

Lisätiedot Sainilta: puh. 0400 532 413 
tai saini.lepisto@gmail.com. 

Tervetuloa mukaan!

ICT-koulutus

ICT-koulutuksen Teemapäivät 
asiakkaiden toivomista 
aiheista

Aika: 7. — 9.12.2022 (Viikko 17)

Järjestämme joulukuun Teemapäivät 
lähiopetuksena Kuurosokeiden Toi-
mintakeskuksella Tampereella. 

Teemapäivät soveltuvat sekä viitto-
makielisille että puheella kommuni-
koiville henkilöille, viittomakielisillä 
oppilailla on oltava oma tulkki. Oppi-
laat voivat osallistua yhteen tai use-
ampaan päivään. Päivien aikana on 
aikaa oppilaiden kysymyksille.

ICT-koulutus korvaa oppilaille mat-
kat yleisillä kulkuneuvoilla kotoa Toi-
mintakeskukselle ja takaisin. Opetus, 
majoitus ja ruokailut ovat oppilaille 
maksuttomia. Suosittelemme maskin 
käyttöä, tarjoamme oppilaille maskit.
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Ilmoitukset

Teemapäivien aiheet:

Keskiviikkona 7.12.2022 klo 9—16

Somepäivä: Pinterest, Facebook ja 
Instagram. Tutustumme erilaisiin so-
siaalisen median palveluihin. Pinte-
restista voi etsiä uusia ideoita ruuan-
laittoon, sisustukseen, pukeutumiseen 
jne. Facebookissa pidetään yhteyttä 
kavereihin, vaihdetaan ajatuksia ja ol-
laan mukana muiden elämässä, Ins-
tagram on palvelu kuvien ja videoiden 
jakamiseen.

Torstaina 8.12.2022 klo 9—16

Pelipäivä: pasianssi ja muita pele-
jä. Tutustumme perinteisiin pelei-
hin esim. pasianssi, mahjong ja va-
paakenttä ja muutamaan uudempaan 
ajanvietepeliin.

Perjantaina 9.12.2022 klo 9—16 

Internet, tehokkaampaa tiedonhakua. 
Tutustumme Internet-sivujen raken-
teeseen ja niillä liikkumiseen, erilaisiin 
hakupalveluihin ja teemme hakuhar-
joituksia. Tutustumme erilaisiin sivus-
toihin toiveiden mukaan.

Ilmoittaudu mukaan 23.11.2022 men-
nessä osoitteeseen: 

ict-koulutus@kuurosokeat.fi

Tervetuloa mukaan!

Tapahtumia
Kommunikaation Olohuone: 
Ikääntyneet kuurosokeat ja 
haavoittuvaisuus

Torstaina 1.12.2022 klo 14—15.30 
Teams-etäyhteydellä ja paikan pääl-
lä: Iiris-keskus, Helsingin aluetoimisto 
4.krs, Marjaniementie 74, Helsinki.

Tutkija Dr Peter Simcock Birmingha-
min yliopistosta luennoi ikääntyneis-
tä kuurosokeista ja haavoittuvuudes-
ta (englanniksi ”Vulnerability among 
adults ageing with deafblindness”.) 
30.11.2022. Yleisön toiveesta toteu-
tamme englanninkielisestä webinaa-
rista suomenkielisen koosteen.  Käy-
dään läpi keskustellen, mitä huomioita 
brittiläinen tohtori Peter Simcock kä-
sitteli kuurosokeiden parissa tehdyssä 
väitöskirjassaan.  Keskustelussa mu-
kana Riitta Lahtinen ja Sanna Nuuti-
nen. 

Tämä tilaisuus on kaikille aiheesta 
kiinnostuneille avoin. Paikan päälle tu-
lemisesta kannattaa myös ilmoittaa, 
koska kokoustila on pieni. Etäosallis-
tujille lähetetään linkki torstaiaamuna. 
Ei yleistulkkausta.

Ilmoittautumiset 28.11. mennessä 
sanna.nuutinen@kuurosokeat.fi tai 
puhelimella 044 7380 191.

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy tammikuussa viikolla 1. Aineisto pyydetään toi-
mittamaan toimitukseen 12.12.22 mennessä. 
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Ilmoitukset

Shakin harjoitusturnauksen tulokset

Kuurosokeiden shakin harjoitustur-
naus järjestettiin 14.-16.10. Kuuroso-
keiden Toimintakeskuksella. 

1. Aarne Pirkola, 5 pistettä

2. Aladdin Delli, 4,5 pistettä

3. Ville Mäki, 3,5 pistettä

Jaettu 4 sija: Pentti Kangaslampi ja 
Kyösti Ylkänen, 2 pistettä

6. Santeri Grönlund, 1,5 pistettä

7. Samuli Kujanpää, 1 piste

8. Seppo Kamppinen, ½ pistettä.

Kelan verkkosivut uudistuivat

Uusitut Kelan verkkosivut on julkaistu. 
Kelan mukaan muutoksia tehtiin ulko-
asuun. Sen sijaan itse sivujen sisäl-
tö, asiointipalvelut ja verkko-osoitteet 
ovat ennallaan. 

-Olemme kuulleet tarkasti asiakkai-
den ja yhteistyökumppanien palautet-
ta. Olemme esimerkiksi helpottaneet 
siirtymistä kieliversioiden välillä, kela.
fin päätoimittaja Maija Luotonen ker-
too.

– Valitettavasti palvelu ei heti vas-
taa kaikkia sille asettamiamme vaa-
timuksia. Teemme työtä tehostetusti, 
jotta kela.fi palvelee hyvin kaikkia asi-
akkaitamme mahdollisimman pian, 
ma. viestintäjohtaja Ville Korhonen 
sanoo.

Käyttäjät voivat antaa uusista sivuis-
ta palautetta palautelomakkeen avul-
la. 

Lähde: Kelan tiedote
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Keilailun ystävyysottelu ja mestaruuskilpailu järjestettiin Tampereella

Kuurosokeat Keilailijat (KSK) ja Tam-
pereen Seudun Näkövammaiset (TSN) 
järjestivät keskinäisen ystävyysotte-
lun Tampereen keilahallilla lauantaina 
27.8.2022. Kilpailussa heitettiin kuu-
si sarjaa. Tulosten perusteella ratkot-
tiin myös KSK:n ja TSN:n omat mesta-
ruuskilpailut.

Tulokset:

Naiset 

1. Isaksson Sari 878 
2. Yrjänäinen Leena 636 
3. Maksimainen Kerstin 497 
4. Valminen Paula 379 
5. Hautalahti Sinikka 322   

Miehet 

1. Järvinen Pertti 916 
2. Avila Martti 896 
3. Jäntti Esko 888 
4. Evonen Jaakko 885 
5. Syrjä Tapani 864 
6. Runtti Markku 758 
7. Ranta Veikko 612 
8. Ukskoski Leo 582 
9. Honkiniemi Hannu 
10. Mäkinen Lauri 328 
11. Kyrönlahti Petri 316 
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Keilailun ystävyysottelu ja mestaruuskilpailu järjestettiin Tampereella

KSK Mestaruus 2022

Yleinen

1. Avila Martti 896 
2. Jäntti Esko 888 
3. Evonen Jaakko 885  
4. Isaksson Sari 878 

E-luokka 

1. Maksimainen Kerstin 497 
2. Valminen Paula 379 
3. Honkiniemi Hannu 365 
4. Mäkinen Lauri 328 
5. Hautalahti Sinikka 322 
6. Kyrönlahti Petri 316

Omaiset

1. Salonen Jari 906 
2. Avila Marja-Liisa 876 
3. Jäntti Päivi 810 
4. Hautalahti Timo 785

TSN Mestaruus 2022 

1. Järvinen Pertti 916 
2. Syrjä Tapani 864 
3. Runtti Markku 758 
4. Yrjänäinen Leena 636 
5. Ranta Veikko 612 
6. Ukskoski leo 582

Kiitos kaikille osallistujille!
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Punainen planeetta -teos palkittiin

Joonatan Tolan romaani ”Punainen 
planeetta” on voittanut näkövammais-
järjestöjen Laurin kirja -äänikirjapal-
kinnon, tiedottaa Näkövammaisten 
liitto.  Kirjan on lukenut Ilkka Villi. Ar-
voltaan palkinto on 6000 euroa.

Palkintoa perusteltiin seuraavasti:

”Joonatan Tolan autofiktiivinen esi-
koisteos Punainen planeetta käsit-
telee tuhoisia lähisuhteita absurdin 
mustan huumorin kautta. Se on rii-
paiseva kertomus taiteilijaperheestä 
ja kolmen sukupolven ketjusta, tunne-
kylmyyden ja empatian puutteen ai-
heuttamista traumoista, mielen sai-
rauksista ja lasten uskomattomasta 
kyvystä selviytyä. Romaani kuvaa ra-
visuttavasti myös suvun perinteitä, 

niiden asettamia vaatimuksia ja käyt-
täytymismalleja, joista ulospääsy on-
nistuu joskus vain itsetuhoisin kei-
noin.

Tolan kieli on tarkka ja terävä, jopa kui-
van lakoninen. Lukija Ilkka Villi välit-
tää teoksen tunnelman onnistuneesti. 
Luenta, hänen tapansa painottaa vali-
koituneita sanoja ja rytmittää tekstiä 
tuntuu harkitulta ja hallitulta. Sopivas-
ti vähäeleinen lukutapa antaa äänikir-
jan kuuntelijalle tilaa sisäistää tekstiä 
ja eläytyä juoneen. Vaikka teos käsit-
telee vaikeita asioita ja raastavia ko-
kemuksia, sitä on helppo kuunnella.”

Palkinto jaettiin Aleksis Kiven ja suo-
malaisen kirjallisuuden päivänä 10. 
lokakuuta.
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Todistukset ja opinnoissa etenemi-
nen pitää todistaa apurahaa hakiessa. 
Toisen asteen opinnoissa apuraha on 
enintään 1500 e ja korkeakouluopin-
noissa enintään 2500 e.

Täytä sähköinen hakuloma-
ke verkkosivuilla osoitteessa   
kuurosokeat.fi/avustukset ja lähe-
tä liitteet sähköpostissa osoitteeseen  
rahastohakemukset@kuurosokeat.
fi Lisätietoa voi kysyä osoitteesta  
harri.peltola@kuurosokeat.fi tai   
WhatsApp puh. 040 505 4683.

Martti Kempin rahastosta tuetaan 
opiskelun aiheuttamissa kuluissa kai-
ken ikäisiä kuurosokeita/kuulonäkö-
vammaisia heidän tutkinto-opinnois-
saan oppilaitoksesta ja koulutasosta 
riippumatta. 

Apurahapäätökset tehdään kerran 
vuodessa, hakuaika on 30.11.2022 
mennessä. Apurahapäätökset teh-
dään joulukuun aikana. 

Apurahaa voi hakea vain yhden kerran 
per opintoaste/tutkinto.

Apurahat tutkinto-opiskelijoille

Avilalle pronssia Järvenpäässä

Parakeilacupin 2. osakilpailu käy-
tiin 15.-16.10. Järvenpäässä. Kisas-
sa keilattiin kuusi sarjaa. Seuraavassa 
ovat Kuurosokeat Keilailijat (KSK) -ki-
saajien tulokset luokittain.

B-luokassa Martti Avila keilasi kol-
manneksi tuloksella 986. Esko Jäntti 
oli kuudes pistein 931. Sari Isaksson 
sijoittui 14:ksi, pisteitä hän sai 823. 
Luokassa oli 17 kilpailijaa.

C-luokassa Jari Kankkunen oli yhdek-
säs. Hänen tuloksensa oli 776. Luo-
kassa kilpailijoita oli 15. 

E-luokassa Paula Valminen oli seitse-
mäs tuloksella 483.  Sinikka Hautalahti 
oli kahdeksas (441 pistettä) ja Kerstin 
Maksimainen kymmenes (422). Lauri 
Mäkinen oli viimeinen eli 11:s keskey-
tettyään kahden sarjan jälkeen. Hänen 
pistetuloksensa oli 119. 

Tarkempi tuloslista Suomen Keilailu-
liiton sivuilla.
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Tervehdys hyvät jäsenet!  Syksy on jo 
pitkällä ja elämme marraskuun alkua. 
Kellot on käännetty talviaikaan ja päi-
vät lyhenevät. Joulu on kohta käsillä, 
ainakin kauppojen mainokset ja välk-
kyvät jouluvalot kertovat joulun tulos-
ta.

Terveisiä Ruotsista

Osallistuin lokakuun alussa Poh-
joismaiden kuurosokeiden järjestö-
jen tapaamiseen (DBNSK) Ruotsin  
Almåsassa. Se sijaitsee Tukholmasta 
noin 36 kilometrin päässä. Kokousho-
telin omistaa Ruotsin Näkövammais-
ten omistama säätiö. Minä olin nyt en-
simmäistä kertaa edustajana. Jänni-
tin matkaa, koska jouduin hoitamaan 
pestin yksin.   

Kaikista Pohjoismaiden kuurosokei-
den järjestöistä paikalla olivat pu-
heenjohtajat. Tulopäivänä oli tutus-
tumista ja kuulumisten vaihtamis-
ta. Uusia puheenjohtajia oli Ruotsista  
ja Suomesta.  Ruotsin yhdistys toimi 
DBNSK:n isäntänä ja se oli laatinut lis-
tan asioista, joista keskusteltiin toise-
na päivänä. Kaikkien järjestöjen laati-
mat raportit, joissa olivat vuoden 2021 
tärkeimmät asiat, esiteltiin. 

Tämän jälkeen keskusteltiin, miten 
tulkkauspalvelut on kussakin maas-
sa järjestetty; toimivatko ne ja onko 
ongelmia noussut esiin? Käytännöt 
hiukan eroavat, mihin kaikkeen tulk-
kia voi käyttää. Keskustelusta ilme-
ni, että tulkkien saaminen on joissakin 
maissa vaikeaa ja että palvelukeskus 
myös rajoittaa tulkin myöntämistä. 

Puheenjohtajan palsta
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myös sovittiin. Suomen osalle lankesi 
vuosi 2024. Pohjoismainen shakkitur-
naus järjestetään aina neljän vuoden 
välein. Tapahtuma pidetään Suomes-
sa vuonna 2028. Korona on sotke-
nut järjestelyitä, mutta nyt sovituista 
ajoista pyritään pitämään kiinni. 

Pyhänä ehdittiin vielä ottamaan ryh-
mäkuva. Kuvia otettiin itse kokousti-
lanteesta sekä juhlaillallisesta. 

Muutama ajatus yhdistyksen 
hallituksen kokouksista

Lokakuussa oli hallituksen kokous 20. 
päivänä. Lehden painoon mennessä 
pöytäkirjaa ei ollut vahvistettu, joten 
päätöksistä kerrotaan jäsenpostissa. 
Ensi vuonna hallitus kokoontuu kuusi 
kertaa ja työvaliokunta viidesti. Joulu-
kuussa tiedetään STEAn alustava eh-
dotus  tulevista avustuksista. 

Syyskokous Helsingissä  

Tämän vuoden syyskokous pide-
tään Helsingissä Iiriksessä lauantai-
na 26.11. Tule mukaan päättämään 
yhdistyksen asioista ja valitsemaan 
hallitukseen jäseniä. Hallituspaikko-
jen lisäksi valitaan yhdistykselle vara-
puheenjohtaja.  Kokouksen päätteeksi 
vietämme yhteistä joulujuhlaa Iiriksen 
ravintolassa ruoan merkeissä. Ohjel-
maakin on tulossa!  

Tavataan Iiriksessä!

Puheenjohtaja  
Timo Lehtonen

Ruotsissa Ilmeni, että välityskeskus 
arvioi tarvitseeko kuurosokea tulk-
kia, opasta tai kuvailua. Kerroin, miten 
meillä Kelan kautta tulkit tilataan. 

Joissakin Pohjoismaissa tulkin saa-
tavuus on hidasta, koska tulkkeja on 
vähän.  Norjassa tulkin saaminen ul-
komaanmatkalle on mielenkiintoi-
nen käytäntö; kuurosokea joutuu itse 
maksamaan ensin matkalle lähties-
sään ensimmäisen tulkin matkakulut 
ja majoituksen, mutta tulkkikeskus eli 
valtio maksaa tulkille palkan. Jos tar-
vitsee useita tulkkeja matkalle, mak-
saa valtio kaikki kulut.   

Ensimmäisen päivän toisella jaksolla 
keskusteltiin digitaalisista palveluis-
ta. Miten digipalvelut ovat paranta-
neet kuurosokeiden mahdollisuuksia 
kokouksiin tai keskusteluihin? Kaikis-
sa Pohjoismaissa digiosaaminen ja 
palveluiden käyttö vaihtelevat. Apu-
välineiden osalta oli myös keskuste-
lua, joka tosin rönsyili. Usein kerrottiin 
omia kokemuksia, miten on käyttä-
nyt digipalveluita ja Teamsia tai mui-
ta etäyhteysjärjestelmiä. Myös koro-
nan vaikutuksista keskusteltiin eli mi-
ten korona vaikutti toimintaan. 

Sunnuntaina oli virallisempi osuus. 
Tällöin sovittiin, miten DBNSK jatkos-
sa kokoontuu vuosittain. Ensi vuonna 
kokous järjestetään Tanskan Kööpen-
haminassa, 2024 Norjassa, 2025 Is-
lannissa ja 2026 Suomessa. Pohjois-
maisen nuorten leirin (NUL) ja samaan 
aikaan pidettävän pohjoismaisen 
nuorten johtajafoorumin järjestelyistä 
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Iloa pelaamisesta – esillä myös 
saavutettavuus

Viime vuosina pelaamiseen on tullut 
uusia ulottuvuuksia teknologian ke-
hittymisen myötä. Esimerkiksi mobii-
lilaitteiden pelitarjonta on entisestään 
lisääntynyt ja pelikonsoleitakin on tar-
jolla markkinoilla monelta eri valmis-
tajalta. Mutta missä pelaamisessa 
mennään tällä hetkellä ja onko mil-
laisia saavutettavuusratkaisuja ole-
massa? Tähän paneuduttiin Suomen 
Kuurosokeat ry:n ICT-palveluiden jär-
jestämällä peliviikonloppuna 1.–2. lo-
kakuuta Tampereella.

Tilaisuuden avasi ICT-päällikkö Mar-
ko Vainiomaa, joka toivotti osallistu-
jat tervetulleiksi. ICT-kouluttaja Olli 
Vaasheimo (entinen Heikkinen) kertoi 
erilaisista saavutettavuusratkaisuis-
ta, joilla pelaamista voidaan helpot-
taa. Joissakin peleissä on mahdollista 
käyttää esimerkiksi suurempaa kont-
rastia, kuvailutulkkausta ja avustet-
tua ohjausta. Vaasheimo esitteli lisäk-
si erilaisia saavutettavia mobiilipelejä, 
kuten Blind Cricket, Catch for the Blind 
& Deaf ja A Blind Legend

ICT-asiantuntija Kimmo Rouvinen ker-
toi vinkkejä pelitietokoneen hankki-
miseen. Hänen mukaansa pelitieto-
koneet eivät ole halpoja, vaan tehos-
ta joutuu maksamaan. Jos kysyttävää 
koneen hankkimisesta tulee mieleen, 

 Teksti ja kuvat: Jaakko Evonen voivat yhdistyksen asiakkaat kääntyä 
ICT-palvelujen puoleen.

Petri Suominen luennoi roolipelaami-
sen maailmasta. Hän esitteli myös eri-
laisia alan kirjoja ja erityisiä pelinop-
pia. Moni osallistuja tutustuikin tark-
kaan noppiin.

Minä (jutun kirjoittaja Jaakko) puoles-
tani kerroin lentosimulaattorien maa-
ilmasta. Olin tehnyt etukäteen pelivi-
deon, jossa lennetään Pirkkalan ym-
päri harjoituslentoa. Esittelin videolla 
simulaattorin helppokäyttötoiminto-
ja; esimerkiksi radiokeskustelu näkyy 
tekstinä ja navigointi helpottuu opas-
tenuolia seuraamalla. Lopuksi näytin 
vielä toisen tekemäni videokoosteen 
moottoripyörä-, kilpa-auto- ja rekka-
simulaattoreista.

Luentojen jälkeen tutustuttiin Kuu-
rosokeiden Toimintakeskuksen Martti 
Kemppi -saliin tuotuihin pelitietokonei-
siin ja -konsoleihin. Tarjolla oli makea-
ta ja suolaista syötävää sekä limppa-
reita ja kahvia. Tästä huolimatta illalla 
koitti nälkä, joten kävimme syömäs-
sä läheisessä ravintolassa. Ruokailun 
jälkeen osa jatkoi lautapelien parissa 
Toimintakeskuksella. Useampi tunti 
hurahtikin huojuvan tornin ja muisti-
pelin parissa.

Seuraavana päivänä suuntasimme 
Vapriikki-museokeskukseen, jossa 
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Veera Laukkarinen kiittelee saavutet-
tavien pelien esittelystä ja vinkeistä, 
kuinka pelejä voi säätää entistä saa-
vutettavammaksi. Juttuseurakin an-
saitsi kiitosta. Hän kertoi pelaavansa 
itsekin PC-tietokoneella ja konsolilla. 
Kehitysideoiksi hän totesi seuraavaa:

-Toivoisin tälle tapahtumalle jatkoa 
ja lisää keskustelua pelien saavutet-
tavuudesta ja laitetestailua. Huoma-
sin, että kaipasin näyttötestailuja, lä-
hinnä värintoiston ja kontrastisäätö-
jen osalta. Harmi, kun lautapeleille ei 
jäänyt aikaa. Olisin myös kaivannut 
tietoa lautapelien saavutettavuudesta 
eli onko kuurosokeille tarjolla sopivia 
lauta/korttipelejä.

olivat avoimet ovet Tampere-päivän 
kunniaksi. Paikalla oli paljon väkeä, 
mutta silti mahduimme pelimuseoon 
sulassa sovussa. Museossa on esil-
lä paljon suomalaista ja kansainvälis-
tä pelihistoriaa, alkaen flippereistä ja 
vanhan ajan peleistä. Niihin tutustu-
misessa menikin sitten tovi aikaa.

Iloisia kokemuksia

Mukaan osallistunut Aarne Pirko-
la muistelee viikonloppua lämmöllä. 
Mieleen jäivät tapahtuman rentous ja 
erilaiset pelit.

-Se oli parasta, että viikonloppu oli 
rento ja syötiin herkkuja ja juotiin lim-
soja. Pelimuseossa oli mukava tutus-
tua peleihin ja pelata niitä, hän toteaa.



Haluatko tukea toimintaamme?
• tule mukaan vapaaehtoistoimintaan

• tee kertalahjoitus

• tee testamenttilahjoitus

• tee merkkipäivälahjoitus

• tee säännöllinen kuukausilahjoitus

Tili: FI56 5541 2820 0125 82, OKOYFIHH

Rahankeräyslupa: RA/2021/1740 on voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi  
koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kysy lisätietoja Janikalta: janika.lanne@kuurosokeat.fi tai 040 651 2511
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