LEHDISTÖTIEDOTE 29.9.2016

Seinäjoella vietetään puhevammaisten viikkoa teemapäivän merkeissä
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo järjestää Puhevammaisten viikon aikana Seinäjoen Apilakirjastossa teemapäivän, jotta tietoisuus puhevammaisuudesta ja puhevammaisten ihmisten
oikeanlaisesta kohtaamisesta lisääntyisi.
Keskiviikkona 5. lokakuuta järjestettävän teemapäivän aikana kirjastossa voi tutustua
puhevammaisille tarjottaviin tulkkauspalveluihin ja kommunikaatiovälineistöön sekä saada
hyödyllistä tietoa puhevammaisuuteen liittyen. Tapahtumassa on mukana puhevammaisten
tulkkeja, puheterapeutteja sekä puhevammaisia kertomassa tulkkauspalveluista ja niiden
käyttämisestä. Tietoiskut eri aiheista järjestetään tasatunnein alkaen klo 10.00 (seuraavat tietoiskut
klo 11, 12 ja 13). Teemapäivän tietoiskuja voi seurata live-lähetyksenä myös Eskoon Facebooksivujen kautta osoitteessa www.facebook.com/eskoossa.
Puhevammaisten viikon teemapäivän järjestävät yhteistyössä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Oy
Mokoma Ab ja Seinäjoen kaupunginkirjasto. Teemapäivä on ainoa Puhevammaisten viikon
virallinen tapahtuma Pohjanmaalla.
Tulkkausapua erilaisiin kommunikointitilanteisiin
Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty
puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää. Heidän voi myös olla vaikeaa ymmärtää puhetta.
Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen
vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen.
Eskoo tarjoaa kommunikaatio-ohjausta ja tulkkausapua sitä tarvitseville puhevammaisille.
– Tulkkauspalvelua voi käyttää kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat ilman yhteistä kieltä tai
kommunikointikeinoa, myös viranomaisten kanssa asioidessa. Palvelun tavoite on poistaa
vamman aiheuttamia haittoja ja esteitä, Eskoon palveluyksikön esimies Maarit Vinni sanoo.
Eskoon tulkkauspalvelun tulkit toimivat myös Kelan toimeksiannosta.
Kommunikaatio-ohjaus tarkoittaa puolestaan erilaisten puhetta tukevien ja korvaavien
kommunikointimenetelmien, kuten kuvakorttien, opettamista ja ohjausta. Kommunikaatio-ohjausta
voi varata Eskoosta puheterapeutin suosituksesta.
--Kutsu toimittajille: Toimittajilla on mahdollisuus tutustua aitoon tulkkaustilanteeseen
puhevammaisen ja tulkin kanssa teemapäivänä 5.10.2016 klo 12 Jaaksi-salissa, Apila-kirjastossa
(Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki). Ilmoittautumiset tilaisuuteen ja haastattelupyynnöt
maanantaihin 3.10.2016 mennessä: maarit.vinni@eskoo.fi, puh. 044 4156 722.
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Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja,
verkostoitunut palvelujen tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja
lastensuojeluun. Olemme turvaamassa asiakkaittemme ihmisarvoista elämää,
johon kuuluvat turvallisuus, mahdollisuus kasvuun ja asiakkaalle paras mahdollinen elämä. Tuki- ja
osaamiskeskus Eskoo on toiminut jo viidenkymmenen vuoden ajan. Meillä on noin 370 vakinaista
työntekijää. www.eskoo.fi
Puhevammaisten viikko
Puhevammaisten viikko käynnistyy maanantaina 3.10.2016. Viikon aikana muun muassa
Kehitysvammaliitto ja monet muut tahot tuovat esille puhevammaisten ihmisten omaa ääntä ja
tarinoita tapahtumien, videoiden ja tiedotuksen kautta. www.puhevammaistenviikko.fi

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki | www.eskoo.fi

