
Remonttimies hommis
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Tiedottajan kiiruhtaessa tekemään juttua savityöpiiristä, osui Toimintakes
kuksen pihalla vastaan mukava näky Ari Kääpä maalasi keskittyneesti
ikkunanpuitteita kuulaassa syysilmassa. Arin voi nähdä pihalla töiden kim
pussa aina aamupäivisin, jolloin hän tekee Toimintakeskuksen kiinteistön
apumiehen hommia. Iltapäivät Ari keskittyy omiin hommiinsa, muun mu
assa rottinkitöiden tekemiseen. Kuva: Tuija Wetterstrand.
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Paakirjoitus

Sisältö Ubiikki tietoyhteiskunta

Tekniikan ja erityisesti tietoverkkojen kehittyminen on parin
viimeisen vuosikymmenen aikana
tuonut suuria muutoksia yhteis
kunnan toimintaan. Ubiikki eli kaik

0kialla läsnä oleva, on termi, joka
on lisääntyvässä määrin yhdistetty
tietotekniikkaan. Suuri osa ihmisis
tä on jatkuvasti yhteydessä tieto
verkkoihin ja sen mukana tuomiin
palveluihin.

Tietoteknisten apuvälineiden pe
rustana toimii pääosin tietokone.
Nykyään myös älypuhelimet ja
taulutietokoneet eli tabletit ovat ke
hittyneet ja mukana kuljetettavina
laitteina ne mahdollistavat kaikkial
la läsnä olevan tietoverkon hyö
dyntämisen. Sairaalat ja Kela ovat
myöntäneet apuvälineitä varsin
hyvin. Valitettavasti itse tietokonet
ta, älypuhelinta tai tablettia ei ole
luokiteltu apuvälineeksi, joten nii
den hankkiminen on usein jäänyt
jokaisen omalle vastuulle. NKL:n
Tietokonelainaamon palvelut ovat
paikanneet tätä epäkohtaa.

Vuoden 2014 alusta Ray:n tuki lai
naamolle loppuu. NKL etsii parhail

laan vaihtoehtoisia rahoitusmalleja
toiminnan jatkolle. Tilanne ei ole
kuitenkaan niin synkkä kuin aluksi
voisi ajatella. Tietokonehankinnoil
le on monia erilaisia kanavia, jotka
sopivat myös pienituloisille. Yksi
näistä on leasing. Leasingilla tar
koitetaan käyttöomaisuuden pitkä
aikaista vuokrausta kohtuullisella
kuukausihinnalla. Mikäli Tietoko
nelainaamo ei löydä vaihtoehtois
ta rahoitusmallia, aloittaa Suomen
Kuurosokeat ry:n IT-yksikkö no
pealla aikataululla vaihtoehtoisen
tietokoneiden hankintatavan selvit
telyn.

Tietokoneiden hankintatavasta riip
pumatta järjestömme IT-yksikön
palvelut jatkuvat normaalisti. Tarjo
amme tuttuja koulutus- ja tukipal
veluita, lisäksi kehitämmejatkuvas
ti toimintaamme. Yksi uusimmista
palveluista on etätuki. Etätuesta
löytyy lisätietoa tämän lehden si
säsivuilta.

Hyvää alkanutta syksyä!

Marko Vainiomaa
lT-päällikkö~
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Kannen kuvan taustaa: Kansainvälistä kuurojen viikkoa vietettiin 23. - 29.
syyskuuta. Kuurojen Liitolla oli viikolla ständi Helsingin rautatieasemalla,
jossa viittomakielinen räp-artisti Signmark piipahti perjantaina jakamassa
nimikirjoituksia. Toimittaja Jaakko Evonen oli paikalla ja pyysi Signmar
kia esittelemään Tuntosarven lukijoille oman lempiviittomansa, joka on
etukannen kuvassa näkyvä “kädet”. Kuva: Jaakko Evonen.

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy viikolla 47. Aineisto 25.10 mennessä.
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Päätoimittaja isokirjoituksella, pisteilLä, äänit
tiedottaja Tuija Wetterstrand, teenä, videona ja/tai elektronisena ToimitukseLla on oikeus käyttää
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Viron kuurosokeustyö juhlavuoden

Teksti: Tuula Hartikainen

S uomen Kuurosokeat ry:n hallitusvieraili asiapitoisten Tallinnan
neuvottelupäivien aikana elokuus
sa Viron kuurosokeiden toimitilois
sa. Tilat sijaitsevat Helenin koulus
sa, jossa toimii kuurojen ja sokeiden
koulu. Koulun laajennusosa oli juuri
valmistunut, joten uuden lukukau
den alettua oppilaat pääsivät entistä
parempiin ja toimivampiin tiloihin.

Meidät toivotti lämpimästi tervetul
leiksi Viron kuurosokeiden tukiliiton
toiminnanjohtaja Raissa Keskkula.
Virolaisia kuurosokeita oli paikalla 8
henkilöä. Heitä oli Tallinnan lisäksi
Tartosta ja Saaren maalta.

Raissa esitteli virolaiset kuurosoke
atja sen jälkeen puheenjohtajamme
Seppo Jurvanen esitteli meidän hal
lituksemme jäsenet. Seppo piti myös
tervehdyspuheen ja ojensi Raissalle
Rauli Jalon tekemän rottinkityön.

Vapaamuotoisissa keskusteluissa
puhuttiin meille kuurosokeille tutuis
ta ja tärkeistä asioista. Vaihdoim
me tietoja, kokemuksia ja ajatuksia
muun muassa apuvälineistä ja eten
kin sisäkorvaistutteesta, koulutuk
sesta, kuljetus- ja tulkkauspalvelus
ta sekä myös yhdistystoiminnasta.

Virolaiset kuurosokeat ihmettelivät
kovasti, kun Suomessa voi saada~
kaksikin tulkkia käyttöön. Heillä on
vaikeuksia saada edes yhtä tulkkia.
Heillä oli tapaamisessa tulkkausta
tekemässä koulun opettaja, jolla
on kuuro poika ja oli siksi opiskellut
viittomakieltä.

Juhlavuosi tulossa ensi vuonna

Viron kuurosokeiden tukiliitto on
aloittanut toimintansa vuonna
1994. Jäsenmäärä on tällä hetkellä
67 henkilöä.

Raissan mukaan järjestö tunnetaan
hyvin. Tukiliitto järjestää muutamia
kursseja vuosittain. Aiheina ovat
kädentaidot, kommunikaatio ja liik
kumiseen liittyvät asiat. Valtio tulee

~ kuntoutusta, koulutusta, kuljetus-
palveluja ja apuvälineiden saantia.
Virossa on opaskoirakoulu, mutta
yhdelläkään kuurosokealla henki
löllä ei ole vielä opaskoiraa.

Raissa kertoi useaan otteeseen
puheessaan, miten hyvää yhteis
työtä heillä on vuosien mittaan ol
lut meidän yhdistyksemme ja Kes
kuspuiston ammattiopiston Arlan
toimipisteen kanssa. Etenkin Terhi
Pikkujämsän puolen vuoden työ
panosta hän muisteli lämmöllä.

Suomen Kuurosokeat ry:n
hallituksen jäseniä ja viro
laisia kuurosokeita ryhmä
kuvassa. Istumassa edessä
keskellä Viron kuurosokei
den tukiliiton toiminnanjohta
ja Raissa Keskkula.

Raissa toivoi yhteistyön Suomen
suunnalta jatkuvan lyhyen hiljaiselon
jälkeen esimerkiksi kurssien muo
dossa. Esille nousi taktiilikommu
nikaatiokoulutus. Lähitulevaisuus
näyttää millaisia yhteistyömuotoja
löydetään ja saadaan toteutettua!

Kiitämme Raissaa ja virolaisia kuu
rosokeita mukavasta ja mielenkiin
toisesta tapaamisesta! Eikä tässä
yhteydessä voi unohtaa Ritva Lai
tista, joka hoiti käytännön järjestely
jä mallikkaasti meidän puoleltamme!

Toivotamme Viron kuurosokeiden
tukiliitolle menestystä kuurosokeus
työlle!

kynnyksellä - yhteistyötä toivotaan

I’I!

0
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Suomi ja Espanja kohtasivat Suomen
suvessa

ossa keskellä Malagan kaupunkia.
Malagassa asuu tällä hetkellä noin
neljäkymmentä kuurosokeaa.

Kuurosokeat ja tulkkauspalve ut
Espanjassa

~tf J~ :~. :

Tekstija kuvat: Sanna Paasonen

pitkään, lämpimään kesään mahtui monia, hienoja lomamuistoja.
Yksi niistä oli espanjalaisen ystä
vättäreni vierailu Suomen suvessa.
“Usheerikko” Mabel Asensi, 45, on
syntynyt ja kasvanut monille suoma
laisille tutussa kaupungissa Mala
gassa, mutta on asunut välillä myös
Madridissa ja Barcelonassa. Mabel
oppi puhumaan kolmevuotiaana ja
viisivuotiaana hän alkoi käydä kato-
lista koulua, jossa oli muitakin kuu
roja lapsia. Espanjattaren koulu-
muistot ovat kuin suoraan Suomen
kuurojen opetuksen historian oppi-
kirjasta, sillä viittomakieltä ei saanut
käyttää, oralismi oli vallalla.

Mabel sai koulutodistuksen 16-vuo
tiaana ja jatkoi sen jälkeen toisen
asteen ammattiopetukseen. Hän oli
koulun ainoa kuuro eikä tulkkeja ollut
juurikaan saatavilla. Opiskelu ei siis
ollut helppoa, mutta silti Mabel val
mistui IT-ohjelmoijaksi. Hän teki niitä
töitä kunnes näkö alkoi heikentyä.

:~
~‘~p’~O

~
~- ~.

Ystävykset Sanna (vas.) ja Mabel
“halauspuun” juurella Mikkelin Ka
levankankaan aistipolulla.

Tällä hetkellä Mabel toimii vapaaeh
toistyön aluevastaavana paikallis
ten kuurosokeiden parissa ja asuu
asuintoverinsa kanssa isoäidiltä
saadussa perintökerrostalokolmi

Espanjan kuurosokeiden liitossa
on noin 700 kuurosokeaa jäsen
tä, mutta maassa arvellaan olevan
kaikkiaan noin 3000 kuurosokeaa.
Liiton edellinen, pitkäaikainen pu
heenjohtaja joutui hiljattain luopu
maan tehtävistään sydänvaivojen
vuoksi ja hänen tilalleen valittu uusi
puheenjohtaja valittiin viime touko
kuussa myös EDBU:n (Euroopan
kuurosokeiden unionin) hallituksen
jäseneksi. Uudelta puheenjohta
jalta odotetaan uusia tuulahduksia
myös järjestötoimintaan.

Mabel kertoi, että Espanjassa tulk
kauspalvelujen tilanne oli ennen
selvästi parempi. Talouskriisin seu

O rauksena tulkkauspalvelut ja muut
vammaispalvelut on joko lakkautet
tu tai niitä on supistettu rajusti. Tul
km voi saada mukaan enää aino
astaan välttämättömään asiointiin
kuten esimerkiksi lääkärillä käyn
tiin, pankkiasioiden hoitamiseen
ja lakimiehen luona käymiseen.
Myös viittomakielen tulkkausruutu
televisiossa lopetettiin säästösyis
tä, mutta siitä syntyi mielenosoitus
marssi. Vielä ei ole tietoa tuleeko
tulkkausruutu takaisin.

Hulluttelevat Mabelja Sanna maalI
mankuulun Mikkelin raviradan portilla.

Mabelin mielestä Espanjassa kuu
rosokeiden naisten suurin ongelma
ovat ylisuojelevat vanhemmat, jot
ka pelkäävät ei-toivottua raskautta
ja haluavat siksi pitää lapsensa ko
tona. Mabelilla itsellään oli saman-
kaltainen ongelma isänsä kanssa,
mutta onneksi isoäiti ymmärsi tilan
teen ja tuki lapsenlapsensa itse
näistymisprosessia.

Unelma toteutui - matka Suomeen

Espanjatar kävi Suomessa en
simmäistä kertaa vuonna 1997
Kuurojen maailmankonferenssin
yhteydessä ja ihastui kauniiseen
maahamme niin, että päätti palata
vielä joskus. Muutama vuosi sitten
hän ystävystyi kahden suomalaisen
kuurosokean naisen, minun eli San
na Paasosen ja Tuija Mustosen
kanssa. Viime kesällä Mabel päät
ti vihdoin tulla Suomeen lomaile

:-~~

~~
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<uva: Katriina Ekola
maan kahdeksi viikoksi. Maailman-
kuulun kanadalaisen kuurosokean
naisen “Cocon” innoittamana hän
uskoi pystyvänsä matkustamaan
yksin ilman avustajaa ja tulkkia,
kun tulkkia on muutenkin vaikea
saada mukaan. Mabel vietti osan
Suomen lomastaan Mikkelissä ja
osan pääkaupunkiseudulla. Uusia
ja mielenkiintoisia elämyksiä hä
nelle olivat ruokailurytmi ja järves
sä uiminen. Myös yhtenäisyyksiä
Suomen ja Espanjan välillä löytyy
kuten ystävien tapaamiset, ja juhli
miset ruokailun tai muun merkissä.

Etätukipalvelu

‘3

L9 ~.
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Etätuessa toimitaan
ihan samalla tavalla,
kuin jos korjaaja olisi
koneen ääressä. Ta
pahtumia voi itse koko
ajan seurata ruudul
ta. Tiedottajan koneen
ohjelmistossa oli vika,
joka etäkorjattiin Muu
ramesta käsin alle var
tissa. Ruudun tausta
muuttui mustaksi ja
Team Viever-ikkuna au
kesi ruudun oikeaan
alakulmaan.

Mabelin sydän jäi Suomeen ja hän
haluaisi palata ensi talvena, ihas
telemaan sadunomaista, valkoista
maisemaa. Hän haluaisi tulla käy
mään myös nykyisen miesystävän
sä kanssa vihreän kullan ja tuhan
sien järvien maahan seuraavana
kesänä.

Suuri rakkaus kirjoihin

Mabel halusi kertoa vielä suures
ta rakkaudestaan. Hänen isänsä
osti tyttärelleen paljon kirjoja niin,
että hän lumoutui kirjamaailmaan
jo pienenä. Kirjat antavat hänelle
uutta ajattelemista. Stephen Kingin
kauhukirjat ovat yksi hänen suosi
keistaan. Mabel tykkää myös vii
totuista lauluista ja tanssimisesta.
Hän haluaisi joskus esiintyä kuu
rosokean ystävänsä kanssa myös
suuremmalle yleisölle. ~

Teksti: Marko Vainiomaa, IT-päällikkä

T ietokoneissa on usein ongelmia, jotka eivät vaadi IT-asi
antuntijan paikalla käyntiä, vaan
ongelmat voidaan korjata etähal
litusti. Suomen Kuurosokeat ry:n
IT-yksikkö onkin ottanut käyttöön
tietokoneiden etätukipalvelun. Pal
velu voidaan ottaa käyttöön kaikis-~
sa Windows-tietokoneissa. Etätuen
avulla voidaan korjata yleisimpiä
tietokoneiden ongelmia, kuten säh
köposti-, ohjelmisto- ja apuväline
ongelmia, mutta ei verkkovikoja.

Asiakkaille tämä näkyy nopeam
pana palveluna. Samalla järjestö
säästää sekä kustannuksissa että
ajankäytössä matkustustarpeen vä
hentyessä. Näin pystymme palve
lemaan kasvavaa asiakaskuntaam
me vähintään entisellä laatutasolla.

Jotta etätukipalvelu voidaan ottaa
käyttöön, asentaa paikallinen IT
tukihenkilösi tietokoneeseen ohjel
man nimeltä TeamViewer. Palvelun
asennus voidaan tehdä kahdella
tavalla. Ensimmäisessä vaihtoeh
dossa palvelu on sammutettuna,

O eikä IT-yksikön työntekijät voi käyttää etähallintaa ennen kuin asiakas
itse avaa ohjelman. Vaihtoehtoises
ti ohjelma voi olla koko ajan taustal
la avoimena, mutta IT-tukihenkilö
tarvitsee tällöinkin erillisen tunnuk
sen ja salasanan, jotta etäpalvelu
voidaan yhdistää.

Etätuki on tietoturvallinen menetel
mä. Koneeseen ei voi päästä ku
kaan asiakkaan tietämättä. Myös
kaikki IT-asiantuntijan tekemät toi
menpiteet ovat tuen saajan seu

rattavissa joko suoraan ruudulta
tai apuvälineen kautta. Asiakas voi
myös itse katkaista etätukipalvelun
milloin tahansa ja tarvittaessa myös
estää etätukipalvelun kokonaan.

Mikäli sinulla ei ole vielä etätuki
palvelua käyttöönotettuna tai ha
luat asiasta lisätietoa, ota yhteyttä
omaan IT-tukihenkilöösi tai IT-pääl
likköön. Kerromme mielellämme li
sää palvelusta ja varmasti myös jo
nyt etätukea saaneet IT-asiakkaat
voivat kertoa omista kokemuksis
taan. Muistathan, että etätuki on
asiakkaan käytettävissä riippumat
ta hänen olinpaikastaan, myös ul
komailla.
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Mikael-koulu 120 vuotta

Tekstija kuvat: Tuija Wetterstrand

0

~

Mikael-koulun ohjaava opettaja
Mervi Lappalainen esittelee kassia,

~ jossa on Mikael-koulun tuottamas
ta tunnemateriaalista tuttuja tunne

~ kuvia. Tunnekuvien avulla voidaan
harjoitella esimerkiksi tunteiden
tunnistamista ja nimeämistä.

M onelle kuurosokealle tuttuMikael-koulu Mikkelissä juh
lii tänä syksynä perustamisensa
120-vuotisjuhlaa. Mikkeliin perus
tettiin kuurojen koulu vuonna 1893.
Vuosien saatossa koulun toiminta
on muuttunut hyvin paljon. Täl
lä hetkellä Mikael-koulussa ei ole
enää yhtään kuuroa viittomakielistä
oppilasta.

- Nyt koulussa opiskele lapsia ja
nuoria, joilla on erilaisia kieleen ja
vuorovaikutukseen liittyviä oppimi
sen vaikeuksia. Monilla on neuro
logisia ongelmia, vahvistaa Mika
el-koulun ohjaava opettaja Mervi
Lappalainen.

Myöskään lukio-opetusta ei enää
anneta. Viimeiset Mikael-koulusta
tukea lukio-opintoihinsa saaneet
oppilaat kirjoittivat ylioppilaiksi vii
me keväänä.

- Sisäkorvaistutteen myötä kuuroja
oppilaita ei juuri enää ole. Sisäkor

vaistutteen saajista valtaosa käy
koulunsa omassa lähikoulussaan,
Mervi Lappalainen sanoo. 0

Muutos on tapahtunut nopeasti.
Kun Mervi Lappalainen aloitti Mi
kael-koulussa 12 vuotta sitten, viit
tomakielen asema oli vielä vahva.

- Tein itsekin aikoinaan paljon töitä
oppiakseni viittomakielen. Nyt har
mittaa, että taidot alkavat ruostua.
Enää käytetään vain tukiviittomia
joidenkin oppilaiden kanssa.

Yksi Mikael-koulun entisistä op
pilaista on Anneli Salomaa, joka
työskentelee nykyisin projektikoor
dinaattorina Kuuloavain-projektis
sa. Anneli Salomaa tuli Mikael-kou
luun peruskoulun yhdeksännelle ja
suoritti lukion neljässä vuodessa.

- Kouluun tullessa osasin vain sor
miaakkoset, mutta jo ensimmäise
nä syksynä opin viittomakieltä niin
paljon, että selvisin keskusteluista

o ilman tulkkia. Vaikeasti huonokuu
loisena minulla oli aikaisemmin aina
ollut tunne, että olen ihan pihalla
siitä, mistä puhutaan. Viittomakie
len kautta pystyin vihdoin osallistu
maan keskusteluun tasa-arvoisena
muiden kanssa.

Anneli Salomaan aikaan koulun
asuntola oli aivan täynnä oppilaita
ja käyttöön oli otettu lisätilat. Nyky
ään asuntola on lähes tyhjä, suurin
osa oppilaita kulkee päivittäin tak
silla kouluun lähikuntien alueelta.

Projektikoordinaattori Anneli Sa
lomaa kävi Mikael-koulua vuosina
1994-1999 ja kirjoitti sieltä yliop
pilaaksi. Koululta löytyi aviomies,
joka on kuuro viittomakielinen. Per
heen kaksi kuulovammaista poikaa
kasvavat kaksikielisiksi.

120-vuotisjuhlan kunniaksi Mikael-
koululla on avoimet ovet lokakuun
11. päivä.

- Kierrätämme entisiä oppilaita uu
sissa tiloissa ja näytämme valoku
via vuosien varrelta. Mikkelin kuu
rojen yhdistys on ollut järjestelyissä
vahvasti mukana, Mervi Lappalai
nen kertoo.

Mikael-koulu on osa Opetushallituk
sen alaista valtakunnallisen erityisen
tuen palveluverkostoa, Valteria. ~

M ~~EL
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Lyhyesti sanottuna Lyhyesti sanottuna
Tiedotteista saat lisätietoa myös tiedotuksesta, tiedotus@kuurosokeat.fj, nettis~ uiltamme www.kuurosokeat.fi ja Suomen Kuurosokeat ry:n Facebook-sivuilta.

Vammaisena Suomessa Uutistekstitys siirtyi digiaikaan Virkistyslomat haettavissa Apuvälinemessut

Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
ra (SKS) ja Vammaisten ihmisten
elämä Suomessa -tutkimushan
ke keräävät vammaisten ihmisten
elämäkertoja. Lähetä kirjoituksesi
31 .3.2014 mennessä osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
ra, kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen
tunnus “Vammaiselämäkerrat” tai
sähköpostin liitetiedostona osoit
teeseen keruu@finlit.fi, merkitse
aihekenttään tunnus “Vammaiselä
mäkerrat”. Voit vastata myös inter
netissä osoitteessa www.fin 1 it.fi/ar
kistotlkeruutlvammaisuus/.

Retina tiedottaa

Retinitis-yhdistyksen nimi on vaih
tunut. Uusi nimi on syyskuun puoli
välistä lähtien ollut Retina ry. Yhdis
tyksen uusi sähköpostiosoite on:
info@retina.fi.

Yleisradio on siirtynyt uutisten oh
jelmatekstityksissä kokonaan di
gitaalisiin DVB-tekstityksiin. Oh
jelmatekstityksellä tarkoitetaan
suomenkielisten ohjelmien teksti
tystä suomeksi ja ruotsinkielisten
ruotsiksi. DVB-ohjelmatekstitykset
saa näkyviin valitsemalla digilait
teen tekstitysvalikosta tekstitys
kieleksi hollannin. Tällä hetkellä
ohjelmatekstitys on tarjolla kello
17 ja 20.30 uutislähetyksiin, mut
ta vuoden 2014 puolella tekstitet
täviä lähetyksiä tullaan lisäämään.
Uutistekstityksen vanha Teksti-TV-
sivu 335 on jäänyt pois tekstitys
käytöstä. Muut ohjelmatekstitykset
ovat nähtävissä digitaalisten DVB
tekstitysten ohella edelleen myös
Teksti-TV:n sivuilla 333 (TV1), 334
(TV2) ja 336 (Teema).

Samalla kun Yle uusii tekniikkaan
sa, myös äänitekstitykset ovat
mahdollisesti laajenemassa uutisiin
ja ajankohtaisohjelmiin. Ääniteks
tityksessä ruudulla näkyvä kään
nöstekstitys kuuluu synteettisenä
puheena.

Sokeain Ystävien virkistyslomat
2014 ovat haettavissa marraskuun
loppuun mennessä. Suomen Kuu
rosokeat ry:lle on myönnetty neljä
lomapakettia. Virkistysloma tarkoit
taa viittä vuorokautta täysihoidolla
Majatalo Onnelassa, josta Iomai
lija maksaa omavastuuhinnan 50
euroa. Lomaan sisältyy liikuntaa,
kulttuuriohjelmaa, hierontaa ja yh
dessäoloa. Lisätietoja ja hakukaa
vakkeita saa järjestöpäällikkö Heik
ki Majavalta, aluejohtaja Ritva
Rouviselta ja aluesihteereiltä.

Vi ittomakielen
Signwiki

kansalaissanakirja

Verkkoon on avattu viittomakie
len kansalaissanakirja SignWiki.
Se eroaa viittomakielen verkkosa
nakirja Suvista siinä, että Suvissa
viittomat on tutkittu tarkkaan mutta
Signwikiin sisältöä voivat tuottaa
kaikki viittomakielen käyttäjät. Sign
wiki liittyy kolmivuotiseen hankkee
seen, jonka aikana kerätään suo
malaisen ja suomenruotsalaisen
viittomakielen aineistoa.

Apuvälinemessut järjestetään Tam
pereeen Messu- ja Urheilukeskuk
sessa marraskuun 7.-9. päivä. En
simmäinen messupäivä torstai on
suunnattu ammattilaisille, perjantai
ja lauantai myös suurelle yleisöl
le. Suomen uurosokeat ry:n
osastonumero on 403. Torstaina
ja perjantaina osastolla esittäytyy
Akse-projekti, lauantain teemana
on Toimintapäivät ja viriketoimin
ta yleensä. Vapaalippuja tapahtu
maan on jaossa yhdistyksen kai
kissa toimipisteissä.

Syyskokous

Syyskokous pidetään Hyvinkäällä
23. - 24. marraskuuta. Kokouspaik
ka on Rantasipi Sveitsi. Kokouk
sessa käsitellään sääntömääräi
set asiat sekä valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja kolme hallituksen
jäsentä. Kokouskutsu, viimeinen
ilmoittautumispäivä ja ilmoittautu
misohjeet on lähetetty kaikille yh
distyksen jäsenille Jäsenkirjeen
mukana.
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Tekstija kuvat: Taru Eskelinen

Q len Taru Eskelinen, 17-vuotiaskuulonäkövammainen kuva-ar
tesaaniopiskelija. Syyskuun toisen
päivän aurinkoisena iltana elin jän
nittäviä hetkiä Mikkelin kaupunginkir
jastossa. Valmistauduin avaamaan
virallisesti elämäni ensimmäisen
kuvataidenäyttelyn nimeltä Ajatuk
sia Elämästä. Avajaisissa paikalla
olivat kutsuvieraat, mutta seuraavi
na kolmena viikkona yksityisnäytte
lystä saivat nauttia kaikki muutkin
kaupungin asukkaat ja turistit.

Opiskelen Bovallius-ammattiopis
tossa Laukaassa ja valmistun kuva
artesaaniksi keväällä 2014. Ajatuk
sia Elämästä -näyttely on kolmannen
ja viimeisen vuosikurssini opinnäy

Taru Eskelinen ja
teos Kaksi sydäntä.

tetyö. Näyttelyssä on teoksia vuosil
ta 2011-2013. Näyttelyn teokset on
toteutettu useilla eri tekniikoilla ja
materiaaleilla: maalaus-, grafiikka-,
kollaasi- ja piirrostekniikoilla. Näyt
telyssä on esillä myös kierrätysma
teriaalista työstettyjä teoksia. Kun
katselee seinille aseteltuja teoksia,
huomaa miten monipuolisesti niissä
on yritetty vangita jotakin tunnetta.
Se on tullut mielestäni esille varsin
onnistuneesti. Teokset ovat hyvin
värikkäitä, esillepano on toteutettu
huolella ja tyylikkäästi.

Tämän näyttelyn työt ovat syntyneet
pikkuhiljaa vuosien saatossa, mutta
mitä lähemmäksi alkoi tulla näytte
lyn avajaispäivä, sitä kiireisemmäksi
tuli töitten teko. Silti kaikki asiat saa
tiin hoidetuksi ajoissa jotta näyttely

saatiin pystytettyä. Kun tein näitä
töitä, annoin vain ajatuksen virrata
ja maalailin ja piirtelin mitä mielee
ni vain putkahti. Sen vuoksi tunnen
joskus oloni vähän hämmentyneeksi
jos joku kysyy, että mikä tämän työn
idea on. Vasta jälkeenpäin olen löy
tänyt töistäni merkityksiä, jotka ovat
sen verran johdonmukaisia, että sen
voi sanoa ymmärrettävästi toiselle
henkilölle. Näyttelyn nimen täytyikin
olla mahdollisimman laaja-alainen ja
kattava, jottei yksikään työ olisi jää
nyt kokonaisuuden ulkopuolelle.

Olen pienestä pitäen pitänyt piirtä
misestä ja nuoresta iästäni huoli
matta olen ollut hyvin tuottelias. Mi
nua kiinnostavat erilaiset kädentyöt
ja tekniikat. Käsissäni taipuvat niin
paperiset origamityöt, grafiikka kuin
saippuanvalmistuskin. Ennen Mikke
lin näyttelyä töitäni on voinut ihailla
Jyväskylässä ammattiopiston yhteis
näyttelyssä sekä eurooppalaisessa
kuvataidekilpailussa Romaniassa.
Olen valmistanut töitä myös tutuille.

Vaikka minulla on Usherin oireyhty
mä, en ole kokenut sitä elämässäni
millään tavalla toimintaa estävänä
tai rajoittavana tekijänä. Visuaa

lisuus on vahvuuteni, jota Usher
kuitenkin varjostaa. Yritän olla mu
rehtimatta sitä. Murehtimisen si
jaan käytän energiaani tuotteliaas
ti ja nautin luomistyöstäni. Minulla
on viisi sisarusta, jotka kaikki ovat
hyvin visuaalisia ja taiteellisesti lah
jakkaita. Kotona on aina tuettu mei
dän lasten harrastuksia ja se näkyy
myös elämänvalinnoissamme. Mie
lestäni tekniikoiden ja taitojen hiomi
nen ja niiden omaksuminen varhain
kasvattaa nuoren itseluottamusta,
sosiaalisuutta ja siten tukee oman
identiteetin vahvistumista.

Olen sitä mieltä, että näyttely on
hyvä alku taiteilijan uralle. Jatkan
opiskeluja sen jälkeen kun valmis
tun, koska haluan rahoittaa taitee
ni. Koska taiteilijan tulot ovat hyvin
epäsäännölliset, aion opiskella am
mattiin, jossa työllistyminen olisi hel
pompaa. Ja koska nykyiset opinnot
ovat sujuneet mukavasti Bovalliuk
sessa, suunnittelen jatkokoulutusta
aivan tavallisessa ammattikoulussa,
graafisella puolella.

Nuoremmille taiteilijoille haluan lä
hettää viestin: “Tee sitä, mihin sinut
on luotu. Et voi epäonnistua.”

1
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Jari Salminen oh
jaa Rauli Jaloa
kipsileimasimen
käytössä. Kipsilel
masimella voimer
kitä oman työnsä
tai tai käyttää sitä
koristelussa.

Marja-Leena Karjalaisen käsissä
muovautuu uusi ruukku. Pikkukuvas
sa E(/a Jaakkolan tekemä rintakuva.

Savi yöpiiri pyörii

Tekstija kuvat: Tuija Wetterstrand

Toimintakeskuksella on pyörinytsavityöpiiri osana Toimintapäi
viä jo yli kahdentoista vuoden ajan.
Melkein puolet tuosta ajasta savi
työpiiriä on ohjannut keramiikkatai
teilija Jari Salminen.

- Tulin sijaistamaan äitiyslomalle
jäänyttä silloista Toimintapäivien
ohjaaja Heli Kojosta ja jäin sille tiel
leni. Olisikohan ollut viitisen vuotta
sitten, Jari Salminen muistelee.

Tarkalleen ottaen savityöpiiri on Ah
jolan kansanopiston Toimintapäivil

tä ostamaa palvelua erityisryh mille.
Kuurosokeiden lisäksi myös muut
toiminnasta hyötyvät voivat osallis
tua. Näkövammaisia on ollut sään
nöllisesti mukana, joskus myös
kuuroja.

Savityöpiiri kokoontuu kerran viikos
sa kaksi kertaa päivässä. Osallistua
voi sekä aamupäivän että iltapäi
vän ryhmään tai vain jompaankum
paan. Tällä hetkellä savityöpiirissä
on kuusi vakituista kävijää.

- Keväällä porukkaa oli niin paljon,

että kaikki eivät mahtuneet edes is
tumaan, Jari kuvailee.

Jari Salmisen periaatteena on ol
lut, että kaikilla savityöpiiriin osal
listuvilla on tekemisen vapaus. Jot
kut eivät halua ohjausta lainkaan,
jotkut toiset taas ovat innokkaita

0oppimaan uusia tekniikoita. Tunti
suunnitelmatkaan eivät ole lukkoon
lyötyjä, aina voi sattua yllätyksiä.

- Saven työstäminen on mielekästä
työtä ja siinä voi kehittää itseään.
Savitöissä voi keskittyä täydellises
ti yhteen asiaan. Ja kun ei ennätä
muita asioita ajattelemaan, se on
myös hyvää terapiaa, Jari summaa.

Marja-Leena Karjalainen on käy
nyt savityöpiirissä lähes sen toimin
nan alusta saakka.

- Aikaisemmin kävin Hervannan
savityöpiirissä, mutta kun se muut
ti keskustaan, niin halusin löytää
uuden ryhmän täältä läheltä. Olin
kuullut “kylillä” kerrottavan tästä ja
pyysin saada tulla tutustumaan.
Pian aloin käydä myös taideryh
mässä, kertoo Marja-Leena.

Marja-Leena Karjalainen ei omien
sanojensa mukaan osaa edes piir
tää, silti hänen upeita töitään, niin
savitöitä kuin maalauksia on ollut
esillä useissa näyttelyissä.

- Lapsena maalasin vesiväreillä
pakkasmaisemia, joten kyllä se
ajatus taiteen tekemisestä on ollut
taustalla jo kauan. Mutta vasta nyt
vanhemmalla iällä olen päässyt to
teuttamaan luovuuttani. Aikaisem
min tein kyllä paljon käsitöitä, jois
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ValmisPaula
sa väreillä oli tärkeä rooli. Rakastan
värejä ja niitä pitää olla ympärillä
paljon.

Innoitusta töillensä Marja-Leena
on hakenut lukuisilta ulkomaan
matkoiltaan. Erityisesti matkat Af
rikkaan, Gambiaan ovat jääneet
mieleen unohtumattomina elämyk
sinä ja inspiraation lähteenä. Gam
biassa hän on käynyt neljä kertaa
ja asunut myös afrikkalaisessa per
hemajoituksessa.

- Puitteet olivat alkeelliset, mutta
kokemus valtavan hieno. Talo oli
savesta rakennettu rivitalo. Oles
kelu tapahtui pihalla ja naapuri teki
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ruokansakin pihalla. Ruoan laittoon
käytettiin hiilivalkeaa. Sähköä saa
tiin vain silloin tällöin.

Viimeisin Marja-Leenan matkoista
suuntautui keväällä Vietnamiin. Se
oli ensimmäinen maa, joka ei sytty
nyt taiteellisesti ollenkaan.

- Ensin tein ruukkuja, joiden innoi
tus tuli sen maan kulttuurista, missä
olin viimeksi käynyt. Ruukkujen jäl
keen aloin tehdä patsaita. Nyt mi
nulla on taas pitkästä aikaa tekeillä
ruukku, mutta sen lopputulos on
vielä auki. Työ muuttaa koko ajan
muotoaan, Marja-Leena miettii.

Teksti: Paula Valminen

M uistorikkaat kokemukseni tietoteknisistä apuvälineistä sai
vat tuoreen lisän kuluneella viikolla,
kun sain upouuden lukutelevision
pöydälleni.

Nyt tietysti IT-alaa vähänkin tuntevat
sanovat, ettei lukutelevisio kuulu tie
totekniikkaan. Olen eri mieltä, sillä
kuulun siihen joukkoon, jolle laitteen
toiminta pitäisi olla yhden nappulan
varassa, siis virtakytkimen. Muut
nappulat kätkevät taakseen tietoa ja
tekniikkaa. Tällä hetkellä uusi apuvä
line on kiusankappale, kuva on ylös
alaisin ruudulla eikä suurennus toimi.

Paremmin ei suju todellisen tieto-
tekniikan puolellakaan. Vuosia olen
taistellut yhteensopimattomien teks
ti- sekä puhe-ja suurennusohjelmien
kanssa. Tätä kirjoittaessani käytän
koneessa olevaa WordPad-teks
tiohjelmaa. Siis vanhassa vara pa
rempi. Pieni pelko sydänalassa on,
sillä lähiaikoina saan uuden koneen
ohjelmineen opeteltavaksi. Toivon
todella ohjelmien, koneen ja itseni
kaikenpuolista yhteensopivuutta.

Palaan vielä muutaman vuoden ta
kaiseen matkapuhelin-induktiosil

mukka - yhteensopivuustaisteluun.
Siinä riitti pähkäilyä hetkeksi ja jopa
laitevalmistajalta kävi asiantuntija
kotonani testaamassa nuo mainitut
laitteet. Lopulta sain ostotakuun pii
rissä uuden matkapuhelimen, jonka
kanssa langaton induktiosilmukka
viimein toimi. Myös puhelinoperaat
torin kanssa taistelin, kun kerrosta
lohuoneistossa matkapuhelimen ai
noat kuuluvuuskentät olivat keittiön
yhdessä nurkassa, ja toinen löytyi
parvekkeelta. Ei ole vaikea arvata,
kumman valitsin talvipakkasella pu
heluihin.

Kun kaiken kukkuraksi vielä joskus
heitetään lokaa silmille sanomalla,
miten kalliiksi me vammaiset ihmi
set tulemme yhteiskunnalle, nousee
sisukin arvoon arvaamattomaan.
Emmehän ole itse aiheuttaneet
vammojamme.

Pitkästä valitusvirrestäni huolimatta
olen iloinen jatkuvasta apuväline
kehityksestä. Toivon vain, ettemme
joutuisi olemaan koekaniineina “las
tentautisille” laitteille, joita tuotetaan
markkinoille ilman yhteensopivuus
testauksia. Toimimattomat apuväli
neetkin tulevat ajan myötä kalliiksi.

Apuvälineiden armoilla

1
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Toimintapäivien töitä oli esillä Toimintakeskuksen 30-vuotisjuhlissa elo
kuussa. Kuva: Kalle Kiviniemi.
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