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ESOK-hanke                                                                                    	MUISTIO

Esteettömyystieto ja -tietoisuus -työryhmän (3) kokous

Aika:	Tiistaina 03.04. kello 11-13. 
Paikka:	Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteispalvelut (ent. hallintotoimisto)
	Maistraatinportti 2 A, 00240 Helsinki (Pasilassa)

Läsnä:	Hannu Puupponen, ESOK, Jyväskylän yliopisto
	Antti Raike, Taideteollinen korkeakoulu
	Marika Rönnberg, Kuurojenliitto
	Airi Valkama, Erilaisten oppijoiden liitto
	Sami Virtanen, Kuulonhuoltoliitto 
Merja Ylönen, ESOK, Diakonia-AMK

	Viittomakielen tulkkaus
	Tekstitulkkaus

Tiedoksi:	Maija Hirvonen, Jyväskylän AMK
	Mira Koivusilta, DfA, Stakes
	Helena Koskimies, Jyväskylän AMK
	Päivi Tahkokallio, DfA, Stakes
	

1.    Road Show -tapahtumat ja kokoontumiset esteettömyystiedon ja tietoisuuden edistämiseksi (ESOK-hanke ja DfA-verkosto) 

Hannu Puupponen esitteli Road Show:n ideat. Alueellisia, usean korkeakoulun ja yhteistyötahon yhteisiä tapahtumia toteutetaan 6 – 7 eri puolilla Suomea syksystä 2007 kevääseen 2008. Lisäksi valmistellaan hallinnon ja johdon tapaamiset samalle ajankohdalle.
ESOK ja DfA-verkosto toimivat vastuullisina järjestelijöinä ja keskeisinä toimijoina. Lisäksi monet järjestöt ovat halukkaita osallistumaan tapahtumiin.

Eri korkeakoulujen toiminnat ja esteettömyystyön tilanteet ovat erilaiset. Joillekin monet mahdollisista yhteistyökumppaneista ovat tuttuja ja yhteistä toimintaa on käynnissä. Monet korkeakoulut ovat DfA-verkoston jäseniä ja voivat tuoda siihen liittyvää asiantuntemusta ja toimintaa esille tapahtumissa. Korkeakoulujen kanssa käydään neuvotteluja sisällöistä ja kokonaisuus rakennetaan niiden lähtökohdista. Kannattaa myös selvittää, voidaanko joissain tapauksissa liittään tapahtumat joihinkin muihin alueellisiin/korkeakoulutapahtumiin. Todettiin, että luodaan ensin keskusteluyhteydet korkeakouluihin ja selvitetään, mitä toiveita on päivän sisällön suhteen ja avataan tulevien tapahtumien esittely (mm. Opettaja-lehdessä) artikkeleilla, jotka liittyvät esteettömyyteen.  

2.   Läsnäolijoiden esittäytymiskierros ja kommentit Road Show -teemaan:

Esittäytymisen lisäksi kokouksen osanottajat kertoivat mahdollisuuksistaan osallistua Road show -tapahtumiin ja artikkelien tuotamiseen lehtiin ja ESOK-verkkoportaaliin.

Sami Virtanen Kuulonhuoltoliitto:
Virtasen tehtäväaluetta ovat viestinnän ja koulutuksen saavutettavuuskysymykset. Hän piti erinomaisena, että päästään toiminnan ytimeen ja paikallisiin yhteyksiin. Tilanteen mukaan joihinkin tapahtumiin voidaan osallistua, ei välttämättä kaikkiin. Jos on messutyyppistä toimintaa, voidaan olla esittelijöinä. Mahdollista on pitää myös puheenvuoro tapahtumissa. Aluesihteeri voisi olla jossakin mukana ja luomassa yhteyksiä, esimerkiksi Jyväskylässä Kuulonhuoltoliiton aluesihteeri on mukana Jamkin esteettömyystyöryhmässä. Artikkelisarjaa voitaisiin ehdottaa Opettaja-lehteen ja Kuulonhuoltoliitosta tulee varmaankin artikkeli.

Virtanen muistutti Creo -messuista oppilaitosten johdolle loppusyksyisin ja piti mahdollisena nostaa esiin esteettömyysteemaa messuilla laajemminkin esimerkiksi vuonna 2008.

Keskustelu
Antti Raike huomautti, että nykyisen hoitosuuntauksen perusteella tunnettu tilastollinen tieto implanttileikattujen nuorten määrän lisääntymisestä esimerkiksi ylioppilastutkinto- ja pääsykoejärjestelyissä on osattava ottaa huomioon. Sisäkorvaimplantista huolimatta kokeisiin etenevät nuoret ovat kuulovammaisia, eivät tavalliseen tapaan kuulevia.

Päätettiin ottaa asia työstettäväksi ESOKin Opintojen alkuvaiheen työryhmän  suositustyöhön. Sami Virtanen voi olla ryhmässä mukana rakentavana kriitikkona.

Virtanen totesi, että Kuulonhuoltoliiton oppaassa asian on jo otettu huomioon ja sieltä poimittavissa. Lisäksi Helena Sume on tehnyt implanttiasiasta väitöskirjatutkimusta Jyväskylän yliopistossa..

Raike huomautti, että kuulon madaltumisen kysymykset liittyvät myös elinikäisen oppimisen ja ikääntyneiden työelämässä jatkamisen todellisuuteen. Heikkoa kuuloa voidaan peitellä kokouksissa ja työyhteisöissä – seurauksena mm. väärinymmärryksiä. Valkama totesi, että vuorovaikutuksessa on tärkeää, että nähdään suun liikkeet, myös oppimisvaikeuksisilla kuulon erottelukyky voi olla heikko

Puupponen kertoi, että Ikääntyvien yliopiston valtakunnalisen hankkeen vetäjän Leena Meriläisen kanssa on juuri keskusteltu kuulemisen esteistä ja mahdollisesta yhteistyöstä. Virtanen ilmoitti, että Kuulonhuoltoliitossa on juuri julkistettu ikäkuuloon liittyvät verkkosivut, jotka hän laittaa tiedoksi. Päätettiin esitellä sivut ESOK-portaalissa.

Virtanen muistutti, että aikaisemmin eri yhteyksissä on pohdittu mahdollisuuksia luoda Pro sign:in ym. tahojen kanssa multimediapaketti, jossa visualisoidaan, kuinka kommunikoinnin ja oppimisen monenlaisuus tulisi kohdata.

Airi Valkama, Erilaisten oppijoiden liitto:
Erilaisten oppijoiden liitossa on kiireitä, kun Lukineuvola-hanke on päättymässä ja materiaalit on saatava liikkeelle, mutta liitto on mielellään mukana road showssa. Yhdistyksiä on ympäri Suomea pian 16 kpl ja tilaisuuksissa toimimista voidaan delegoida sellaisille alueille, joissa on palkattuja työntekijöitä. Road Showssa voidaan osallistua suunnitteluun, olla paikalla siellä missä tarvitaan, pitää puheenvuoroja ja tuoda materiaalia. Lukineuvola-hankkeessa on tehty tiedotusta Opettaja-lehteen ja artikkeleitakin saadaan tuotettua.

Valkama piti ongelmana, että korkeakouluissa osa kokee, etteivät lukivaikeuksiset kuulu sinne. Tämä on asia, joka tulisi normalisoida ja rakentaa ympäristöä esteettömäksi oppimisen osalta. Esimerkiksi Skotlannissa opiskelijalla ei tarvitse välttämättä olla diagnoosia, että hän saa tarvitsemiaan palveluita ja apuvälineitä. Oppimisvaikeuksisella voi olla kuulon, näön ja koordinaation haasteita. Ikääntyvillä tilanne on hieman samakaltainen. 

Valkama kertoi, että EO-liitolla on tavoitteena edistää äänikirjojen saamista kaikkeen oppimateriaaliin. Hän piti tärkeänä, että saadaan kaikki samalle tasolle opiskelumahdollisuuksissa. 

Antti Raike, Taideteollinen korkeakoulu:
Raike kertoi, että hänen työnsä jatkuu Leena Koskisen johdolla yksikössä Opetus- ja opiskelijapalvelut OOP. Sailaksen esittämä TaiKin, HKKn ja TKKn huippuyliopisto toisi työtä kaikille alueille, paljon myös esteettömyyden osalta. 

Wikin ympärillä on useita kiintoisia esteettömyyteen liittyviä mahdollisuuksia: Teemu Leinonen on valittu Wikipedian Adviser Boardiin, Mobiled-palvelulla saa Wiki-artikkelit puhuttuna kännykkään, Wikiversity näyttää lupaavalta menettelyltä kk-kurssien tuottamiseen.

Raike ehdotti Road shown kohdennettavaksi paikallisen ongelman ratkaisemiseen, pysäköinti, oppimisympäristö jne. Liikkumisen ja kampusalueiden kehittämiseksi pitäisi olla kaupunkien ja kiinteistöjen ihmisiä paikalla. Oodi antaa järjestelmänä paljon mahdollisuuksia.   Kielikysymykset ovat oma juttunsa ja usein törmätään rahaan. Nyt on jo paljon vieraskielistä opetusta, mutta ei simultaanitulkkausta englanniksi saatavilla. Kieli- ja tulkkausasia tulee järjestää. Artikkelin tuottaminen saattaa olla mahdollista, Antti selvittää asiaa esimiehensä Leena Koskisen kanssa. Myös TKK:lta voisi löytyä artikkelin kirjoittaja (Marko Niemisen assistentti tekee tutkimusta saavutettavuudesta).

Keskustelu
Todettiin, että korkeakouluissa satsataan vähän resursseja esteettömyystyöhön ja asiat jäävät tiedekuntien ja laitosten vastuulle. Taloudellisten resurssien puuttuminen on perusteluna koordinoitujen palvelujen epäämiselle. Todettiin, että toisaalta tutkintojen viivästymiset ja opintojen keskeytymiset taloudellisesti merkittävä tappio korkeakouluille. Huono opintojen ohjaus viivästymisten aiheuttajana sai taannoin vahvistusta YTHS:n selvityksessä, ei niinkään usein mainittu opiskelijoiden työnteko. Myös ammattikorkeakouluissa ministeriön rahoituksen yhteys valmistuneiden opiskelijoiden määriin on voimistumassa, joten opintojen ja ohjauksen kehittämiseen tehtyjen sijoitusten voi odottaa tulevan takaisin.

Marika Rönnberg,  Kuurojen liitto, tulkkisihteeri
Road Showssa voisi käyttää aluesihteeriverkostoa, myös kuntoutussihteerin olisi hyvä tulla näyttäytymään tilaisuuteen. Artikkeleita voisi olettaa tulevan Kuurojen liitosta ja Marika lupautui kirjoittamaan ensimmäisen artikkelin 

Keskustelu
Seuranneessa keskustelussa sivuttiin useita kysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon Opintojen alkuvaihe -työryhmässä ja joita voisi käsitellä artikkelissa:

	Viittomakielisten korkeakouluopiskelijoiden jatko-opiskelu olisi otettava huomioon ja järjestettävä tulkkien lisä- ja täydennyskoulutus, että tulkki voisi olla riittävän perehtynyt kieleen ja asiayhteyteen.  
	Jos opiskelija haluaa saada tenttimateriaalin viittomakielellä, kuka sen maksaa ja järjestää. Esimerkkejä tehdyistä toteutuksista kaivattiin. 
	On mahdollista, että tiedon puute tai kielteiset asenteet ovat mukana opiskelumahdollisuuksien rajoittamisessa turvallisuussyistä (esimerkiksi kuurojen laboratoriotöiden evääminen ks. Garyn artikkeli http://tinyurl.com/3x5ljk" http://tinyurl.com/3x5ljk taioppimisvaikeuksisten sulkeminen pois opinnoista lääkelaskennan riskien vuoksi). 
	Ulkomaanvaihdoissa, jopa kansainvälisissä seminaareissa, tulkkauspalvelujen järjestämiseksi ei ole yksiselitteisiä toimintakäytäntöjä ja selvittely-/hakuprosessit kestävät erittäin kauan.
	Oma kysymyksensä on, mitä palvelun käsite tarkoittaa, kun käytännössä tarvitaan vähänkin pitkäkestoisempaan tulkkaukseen kaksi tulkkia, mutta palvelu kattaa vain yhden tulkin kustannukset.
	Tulkkauspalvelujen siirtyminen kunnilta valtion hoidettavaksi on suunnitteilla.  Keskustellaan, minkä instanssin alle se tulee – voisi edistää yhdenmukaisuutta koko valtakunnassa.


3. Ryhmän tehtävien määrittely ja työnjako 

Läsnäollijoiden osallistuminen käsiteltiin kohdassa 2. Todettiin, että Road Shown saamiseksi laajemmin järjestöjen tietoisuuteen, toimitetaan muistio ja kutsu kaikille esteettömyyden kehittämistoimikunnan jäsenille. Lisäksi ESOK-hankekoordinaattorien tulee keskustella viipymättä DfA-verkoston ja Opettaja-lehden edustajien kanssa tapahtumia edeltävistä toimenpiteistä.

4. Seuraavasta kokoontumisesta päättäminen 

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran tiistaina 15.05. ja täsmentää kokouksen alkamisaika, kun samaan aikaan Helsingissä järjestettävien SEIS-hankkeen Moninaisuus-päivien ohjelmasta saadaan tietoja. Kokousjärjestelynä paikallinen tapaaminen sai ryhmältä kannatusta, mutta todettiin, että tarvittaessa voidaan kokoontua myös videoneuvottelun välityksellä.

Muistion laativat Merja Ylönen ja Hannu Puupponen

