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Ar5u Liikamaa 2012. Kuuro – vammainen? Teoksessa: Näkökulmia
vammaisuuteen. Toimi5aneet Tiina Oikarinen & Hannaleena Pölkki. Vammaisten 
maahanmuu5ajien Tukikeskus Hilma. Vammaisfoorumi ry. 

• Perinteises> valtaväestö mieltää kuuron yksilön pelkästään vammaisena. Usein jopa 
ajatellaan, eBei kuuro pystyisi tekemään samoja asioita kuin kuuleva. Kuuroudesta on 
muodostunut kuuleville yksipuolisen nega>ivinen mielleyhtymä. Sen sijaan useille 
kuuroille se merkitsee tänä päivänä posi>ivista voimavaraa, joka luo monipuoliset 
mahdollisuudet yhteiskunnassa toimimiselle.

• Liikamaan mukaan lääke>eteellinen malli perustuu vahvas> siihen näkemykseen, eBä
kuurous on fyysinen vamma, joka tulee parantaa. Se sivuuBaa kokonaan 
sosiokulBuurisen uloBuvuuden, jossa huomio kiinnitetään kuurojen 
kielelliskulBuurisuuteen ja yhdenvertaisiin ihmisoikeuksiin. Tästä näkökulmasta 
katsoBuna kuuroa vammauBavat yhteiskunnan luomat esteet, ei niinkään hänen 
synnynnäinen kuulovammansa.

• Maailman kuurojenliiBo (WFD) on arvioinut, eBä kymmenisen prosenOa maailman 70 
miljoonasta kuurosta on saanut jonkinlaisen koulutuksen – mistä vain alle kaksi prosenOa 
viiBomakielellä. Koulutuksen ja yhteisen kielen puuBuminen johtaa väistämäBä heikkoon 
yleissivistykseen sekä >etämäBömyyteen omasta kielestä, kulBuurista ja oikeuksista. 



Miten ymmärrämme saavuteBavuuden?

Päätöksentekijöiden vai kohderyhmän näkökulma vai 
molemmat?

Kuva: Jussi 
Rinta-Hoiska



We start to discuss about identity 
during a feeling ´Who are we?´ or 
´To which do we belong?´ in such 
that situations where we share 
common experiences. 

KIELI

KULTTUURI

IDENTITEETTI

Mitä kielellä, kulBuurilla ja iden>tee>llä
tarkoitetaan?

Kielellä
ilmaistaan omia
ajatuksiaan ja 
tunteitaan sekä
päästään
osalliseksi
yhteiskunnan
toimintaa

Identiteetti
sisältää
kokonaisvaltaisen
käsityksen
omasta itsestä
fyysisine, 
psyykkisine ja 
sosiaalisine
piirteineen

Kulttuuri sisältää eri arvoja, 
tapoja ja normeja



Elämäntarinani: Kuinka löysin idenIteeJni ja 
paikkani yhteiskunnassa?





Mitä tapahtuu, kun jää vuorovaikutuksesta 
ulkopuolelle?

Kun muut eivät ymmärrä sinua etkä itse 
ymmärrä muita?

https://youtu.be/y1lCGO797kc

https://youtu.be/y1lCGO797kc


Minun täytyi kirjaimellisesti
sukeltaa… 
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MERENPINNAN ALLA

KIELI
KULTTUURI

OMAT 
KOKEMUKSET

ITSEMÄÄRÄÄ-
MISOIKEUS

MAAILMANKUVA

ITSETUNTO

IDENTITEETTI

NORMIT

ARVOT

TAVAT



POHDINTA
• Monet viiBomakielisistä, eri kieli- ja 

kulBuuriryhmistä, vammaisista ja muista
ihmisistä elävät yhteiskunnan marginaalissa

– Vähemmistössä elävät ihmiset poh>vat
iden>teeOä ja omaa osallisuuBaan herkemmin
kuin valtaväestö

– Kuinka tästä tärkeästä aiheesta kyeBäisiin
käymään avoimempaa ja laajempaa keskustelua?



Hyödyllistä luettavaa:

https://www.skul.org/wp-
content/uploads/2022/01/Opas-
kuulovammaisen-liikkujan-kohtaamiseen.pdf

https://www.skul.org/wp-content/uploads/2022/01/Opas-kuulovammaisen-liikkujan-kohtaamiseen.pdf
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