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Eriävä mielipide asia 5 Kuurojen liitto ry
Jätän eriävän mielipiteen koskien Kuurojen Liitto ry:n avustushakemusta. Alun perin Kuurojen liitto ry haki
avustusta hankkeeseen ”Turvallisuusmateriaalia visuaalisina kuvakortteina ja viitottuna videona sekä
koulutusta turvallisuusasioissa opiskelijoille”
Kuurojen liitto ry kuvaili hanketta hakemuksessaan muun muassa seuraavalla tavalla:
”Hankkeessa on tarkoitus tuottaa turvallisuuteen liittyvää materiaalia
konkreettisina kuvakortteina. Lisäksi tuotetaan viittomakielinen ohjevideo
materiaalin käyttöön sekä erillinen video, jossa kerrotaan ja opastetaan
turvallisuusasioissa. Videoissa viitotaan suomalaista viittomakieltä, ne
tekstitetään ja puhutaan suomeksi. Hankkeessa järjestetään myös
turvallisuuteen liittyvää koulutusta kuten ensiapukurssi ja alkusammutuskurssi
Kuurojen kansanopiston opiskelijoille.
Painotamme koulutuksissa kodin turvallisuutta. Kohderyhmämme ovat
viittomakielisiä ja kuulevia maahanmuuttajia sekä täydennyskoulutuksessa
opiskelevia suomalaisia kuuroja. He tarvitsevat opetusta eri turvallisuusaiheista
esimerkiksi miten omalla toiminnallaan voi ehkäistä kotona ja muualla
tulipalojen syttymistä. Maahanmuuttajilla on ollut erilaiset olosuhteet
kotimaassaan, verrattuna Suomessa asumiseen, siksi he tarvitsevat enemmän
koulutusta asiassa. Esimerkiksi jo kaasuhellan käyttö tai saunan lämmittäminen
voi olla opiskelijoillemme uusia asia. Tiedottamalla ja kouluttamalla
paranamme heidän turvallisuuttaan kotona sekä koulussa.”
Lisäselvitysten jälkeen hanke muuttui ”Papunetin tuottamien
paloturvallisuuteen liittyvien symbolien selkoviitotut käännökset selityksineen
ja alkusammutuskoulutusta opiskelijoillemme”, jossa Kuurojen liitto ry kuvaili
hanketta seuraavalla tavalla:
”Tuotamme paloturvallisuudesta ja tulipalojen ennaltaehkäisystä
viittomakielistä materiaalia. Vastaavanlaista materiaalia ei ole ennen tehty.
Kohderyhmämme on kirjoitus- ja lukutaidottomat maahanmuuttajakuurot,
jotka tarvitsevat selkomateriaalin lisäksi koulutusta aiheesta suomalaisella
viittomakielellä. Myös suomalaiset kuurot, joilla on erityistarpeita, hyötyvät
omakielisesti toteutetuista materiaaleista. Viitottu materiaali yhdistetään
kuvaan samassa kuvassa kiinteästi olevalla QR-koodilla.”
Avustusta ei tulisi hyväksyä sillä se on muuttunut alkuperäisestä hakemuksesta
varsin toiseksi hankkeeksi niin sisällön kuin kohderyhmän osalta. Asiaan
liittyvät Papunetistä löytyvät kuvakortit tulivat esiin palosuojelurahaston
hallituksessa ja on huolestuttavaa, ettei avustuksenhakija ole ottanut selvää
tosiasiassa olemassa olevasta materiaalista. Kuurojen liitto ry saa Stean
avustuksia, joilla on mahdollisuus tehdä kohdennettua viittomakielistä
viestintää, johon tämä hanke sopisi hyvin. Erityisavustusta ei tulisi myöntää
sellaiseen hankkeeseen tai toimintaan, johon kohdistuu yleisavustus.
Palosuojelurahasto ei vastaa suomalaisesta kotoutumiskoulutuksesta, johon
kuuluu myös arjen sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat, joita nyt halutaan

tuottaa erikseen. On hyvä huomata lisäksi, että paloturvallisuudesta on
olemassa niin kuvamateriaalia kuin materiaalia monikielisenä. Olettaa saattaa
myös että kuurojen paloturvallisuuskoulutuksia lienee jo tähän mennessä
järjestetty ja lisäksi on syytä huomata, että kuulovammaisille on tarjolla
tulkkipalveluja Kelan kautta opiskeluihin jolloin kuulovammainen oppilas voi
käyttää opinnoissaan viittomakielen tulkkia. Hakemusten muuttaminen näin
laajasti siten, että se täyttää avustuksen saannin ehdot ei ole asiallista kun
tosiasiassa kyse ei enää ole samasta hankkeesta vaan hakemus olisi tullut
hylätä ja kehottaa hakijaa hakemaan avustusta kokonaan uudelleen.

