
Kommunikaatiopalvelut 
- sujuvaa kohtaamista ja 
vuorovaikutusta
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Kommunikaatiopalvelut tarjoaa kuulonäkövam-
maisten, kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten 
monitarpeisten, heidän lähipiirinsä ja verkostonsa 
kommunikaatiotaitojen ja vuorovaikutuksen lisää-
mistä opetuksen, kehittämisen, konsultoinnin ja 
kommunikaatiomateriaalituotannon avulla.

Ohjausta ja koulutusta 
valtakunnallisesti
Kommunikaatiopalvelut järjestää yksilö- tai ryh-
mämuotoista ohjausta, koulutusta ja alueellisia 
kursseja tarpeiden mukaan eri puolelle Suomea 
kuulonäkövammaisille, kuurosokeille ja heidän lä-
hipiirilleen. Ohjauskäynnit voidaan toteuttaa koto-
na, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukes-
kuksissa ja työ- /päivätoimintapaikoissa.

Kuurosokeiden ehdoilla
Koulutuksien aiheet liittyvät erilaisiin vuorovaiku-
tustilanteisiin, joissa käytetään puheen tai viitto-
misen tueksi muita kommunikaatiomenetelmiä. 
Samalla opitaan yhdessä pärjäämään ja harjaan-
nuttamaan aistien käyttöä eri elämäntilanteissa. 

Varhaisen vuorovaikutuksen menetelmien avulla 
tuetaan vastavuoroista, ei-kielelliseen ilmaisuun ja 
monipuoliseen aistien käyttöön perustuvaa vuoro-
vaikutuskumppanuutta ja ympäristötekijöiden huo-
mioimista vuorovaikutustilanteissa.
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Koulutus ja materiaalin tuottaminen
Järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja ohjauksia    
kaikkialla Suomessa aina perusteista syventäviin 
koulutuksiin. Aiheina ovat muun muassa:

• Kuurosokean, kuulonäkövammaisen henkilön 
kohtaaminen

• Selkeä puhe
• Viittominen kapeassa näkökentässä ja taktiilisti, 

muutosvaiheet
• Suuraakkoset, eri sormittamismenetelmät, tak-

tiilit sormiaakkoset
• Sosiaalishaptinen kommunikaatio, sosiaaliset 

pikaviestit
• Kuvailun eri menetelmät
• Opastus, yhdessä liikkuminen
• Varhainen vuorovaikutus, vuorovaikutuskump-

panuus
• Muut vuorovaikutusta lisäävät kommunikaatio-

menetelmät kuten esineet, kuvat, piirtäminen, 
kirjoitus, kommunikaatiokansiot ja -sovellukset

Olemme perehtyneet myös haptiikkaan, haptiseen 
tutkimiseen sekä taktiilipedagogiikkaan, viittoma-
kielen ja puhevammaisten tulkkauskysymyksiin ja 
-profiileihin sekä sairaalassa toimimiseen (sairaa-
lakansio). Tarjoamme opiskelijoille opinnäytetöitä.



5

Yksilöllisesti suunniteltua

Kommunikaatiopalvelun asiantuntijat ovat erikois-
tuneet erilaisiin kommunikaatiomenetelmiin ja var-
haiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi he tarjoavat 
konsultaatiota ja verkko-oppimista useista kom-
munikaatiomenetelmistä. Myös etäohjaus on mah-
dollista.

Perhe- ja yksilöohjaukset

Osallistamme asiakkaat ja heidän lähiverkostonsa 
mukaan suunnittelemaan yhteistä toimintaa, jotta 
saavuttaisimme oikeanlaiset tavoitteet. Vaikutta-
vuutta mittaamme keräämällä palautteita. Toimin-
tamme on asiakkaille maksutonta.

Yhteistyö
Teemme valtakunnallista työtä aistivammajärjes-
töjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Kansainvälisten kontaktien kautta jaamme kuu-
rosokeustietoa ja materiaalia. Rahoittajamme on 
STEA ja yhdistyksemme toimii voittoa tavoittele-
mattomana kansalaisjärjestönä. 

Tule tutustumaan erilaisiin 
materiaaleihin: 

kuurosokeat.fi/palvelut/kommunikaatiopalvelut/
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Ota yhteyttä
Kommunikaatiopalveluiden yhteinen sähköposti:  
kommunikaatiopalvelut@kuurosokeat.fi
Postia voi lähettää työntekijöille myös henkilökohtai-
sesti.

Riitta Lahtinen KT
kommunikaatiopäällikkö
0400 624 307

Sanna Nuutinen
kommunikaatiotyöntekijä, kokemusasiantuntija
044 738 0191

Marianne Ojanen
kommunikaation erityisasiantuntija
040 750 2715

Helsingin aluetoimisto
Marjaniementie 74, 00030 IIRIS

Jyväskylän aluetoimisto
Matarankatu 4, 3 krs, 40100 Jyväskylä


