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Viisi kysymystä?
1. Kuka sai tänä vuonna Nobelin kir
jallisuuspalkinnon?
2. Monesko presidentti Tarja Halo
nen on?
3. Mikä on moskeija?
4. Mikä on maailman pisin joki? Mikä
Euroopan ja mikä Suomen pisin joki?
5. Koska Helen Keller eli?

Vastaukset:
1. Nobelin kirjallisuuspalkinnon 2002
sai unkarilainen Imre Kert~sz.
2. Presidentti Tarja Halonen on Suo
men 11. presidentti.
3. Moskeija on islaminuskoisten py
hättö, rakennus, jossa pidetään ju
malanpalveluksetja rukoillaan.
4. Maapallon pisin joki on Niili-Kage
ra. Se on 6671 kilometriä pitkä. Eu
roopan pisin on Volga. Se on 3670
kilometriä pitkä. Suomen pisin joki on
Kemijoki. Se on 593 kilometriä pitkä.
5. Helen Keller syntyi 27. kesäkuuta
1880 Tuscumbiassa, Alabaman osa-
valtiossa. Hän kuurosokeutui 19 kuu
kauden ikäisenä vuonna 1882. Hä
nen elämänkerta kirjansa “Elämäni
tarina” —julkaistiin ensimmäisen ker
ran 1903. lhmeitten tekijä —elokuva
valmistui vuonna 1959. Se kertoo
Helenistä ja hänen opettajastaan
Anne Sullivanista. Helen kuoli kesä
kuun 1. 1968 Westportissa, Conne
ticutin osavaltiossa.

Syyskokous lähestyy ja on taas
päätösten aika. Me jäsenet valmis
taudumme kokoukseen. Me keskus
telemme toistemme kanssa ja luem
me kokouspapereita — yhdessä tai
yksin

Tarvitsemme kokoukseen mukaan
myös hyvää tahtoa. Hyvällä tahdolla
saamme paljon aikaan, ja pääsem
me eteenpäin omissa asioissamme.
Hyvä tahto tarkoittaa sitä, että meil
lä on halu nähdä toistemme asiat ja
tarpeet sellaisena kuin ne ovat to
dellisuudessa. Se tarkoittaa, että
meillä on halu auttaa ja tukea toinen
toistamme, koska meillä on yhteinen
yhdistys

Järjestön toiminnan perusajatushan
on ollut, että meidän on saatava elä
miseen aktiivisempi ote. Meidän on
siis pyrittävä omalla äidinkielellämme
itsenäisyyteen, suoraan vuorovaiku

tukseen omiemme kanssa, jotka työs
kentelevät tai elävät meidän kans
samme.

Meidän oikeutemme on elää omaa
elämää sellaisena kuin me sitä voim
meja haluamme elää. Kaiken tuen,
opetuksen pitäisi lähteä aina enene
vässä määrin meidän itse ilmaisemis
tamme tarpeista.

Joku on joskus sanonut, että yhdis
tysasioissa on hyvä nähdä asiat
kaikkien kuurosokeiden näkökulmas
ta, kaikkia kuurosokeita hyödyntäväl
lä tavalla. Olen samaa mieltä. Mei
dän pitää ottaa moraalista vastuuta
siellä, missä voimme vaikuttaa kaik
kien kuurosokeiden ja kuulonäkö
vammaisten hyväksi.

Ulla Kungas
puheenjohtaja

Hyvaa tahtoa tarvitaan!

Kansi: Musiikkileirillä lähetettiin
rytmiviestejä jonossa. Kuva:
R.Karisaari.
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Katri Pyykkö

Helsingin kaupungin läntisen sosi
aalikeskuksen alueella aloitettiin mat
kojen yhdistelykokeilu 1.11. Se tar
koittaa, että vammaispalvelulain mu
kaisia matkoja yhdistellään eli mat
kustajia on autoissa enemmän kuin
yksi. Helsingissä tavoitteena on, että
matkoista 30 prosenttia olisi yhdis
telty. Kokeilu kestää 16 kuukautta.
Tarkoituksena on, että kokeilusta tu
lee käytäntö. Tarkoitus on, että se
leviää Helsingin kaupunkiin ja Espoo
seen. Nyt on valmistautumisen ja va
littamisen aika. Vantaalla vaikeavam
maiset on jätetty vielä matkojen yh
distelyn ulkopuolelle.

Kokeilun piirissä on Helsingissä nyt
2900 eri vammaisryhmään kuuluvaa
henkilöä. Heistä 2400 haastateltiin
ennen kokeilun aloittamista. 500 ei
haastateltu ennen kokeilun aloitta
mista. Heistä neljä oli Suomen Kuu
rosokeat ry:n asiakkaita.

Kuurosokeiden kohdalla syy lienee
se, että haastattelijoita ei koulutettu
kuurosokeuteen liittyvissä asioissa,
kommunikaatiotavoissa, kielissä
yms. Järjestön puolelta tehtiin tarjo

us koulutuksesta, mutta siitä ei oltu
kiinnostuneita. Kuljetuspalveluja edus
tavan henkilön mukaan “kyllä fysiote
rapeutit tietää”. Haastattelufirmaksi oli
valittu fysioterapia-alan yritys.

Haastattelujen pohjalta on määrätty
perusteet, joiden mukaan tilauskes
kus määrittää kuljetukset. Niiden pe
rusteella määritellään kuuluuko asia
kas yksilökuljetusten vai yhteiskulje
tusten piiriin. Varsinaisia päätöksiä
ei olla tekemässä ja antamassa asi
akkaille itselleen. Se tarkoittanee,
että niistä ei voi myöskään valittaa?

Ongelmia ratkotaan

Neuvottelun pää aukesi kunnolla pro
jektipäällikkö Harri Fredriksonin ja
kehittämiskonsultti Kristiina Talalan
kanssa vasta, kun järjestössä huo
lestutiin haastattelemattomista kuu
rosokeista. Kaikki kuu rosokeat eivät
olisi pystyneet itsenäisesti edes ti
laamaan taksia. Huolestuimme siitä,
että kuljettajat eivät opasta asia kkai-,
ta ovelta penkille ja penkiltä ovelle.
Huolestuimme siitä, että asiakas ei
tiedä, koska on perillä. Huolestuim

me siitä, että kuurosokeiden tulkki
tunnit kuluu taksin odottamiseen.
Moni selviytyy itsenäisesti rautatie
asemalta tai linja-autoasemalta ko
tiin, kun ottaa taksin tolpalta.

Yhteydenottojen ansiosta saatiin no
peasti aikaan mahdollisuus tilata taksi
tekstiviestillä. Varsinaisen keskuste
lun tuloksena saatiin lupaukset mm.
tekstipuhelintilauksesta, yksilökulje
tuksista ainakin kaikille haastattele
mattomille kuurosokeille ja sekä
haastattelujen suorittaminen sekä oi
keus saattajan käyttöön. Myös suo
ratilausmahdollisuutta luvattin selvit
tää. Joidenkin pitäisi tilata taksi teks
tipuhelinpalvelun kautta. Se tulee kal
liiksi. Puhelinjonotus voi kestää jopa
20 minuuttia tilauskeskukseen.

Kuurosokeiden näkökulmasta asian
valmistelussa on ollut muitakin ongel
mia. Suunnittelijat eivät ole lainkaan
ottaneet huomioon kuurosokeiden
toista lakisääteistä palvelua, tulkki
palvelua. Vammaispalvelulain mukai
sesti kaupunki tai kunta maksaa sekä
kuljetukset että tulkin palkkion ja mat
kat. Kun taksia ei voi ottaa tolpalta
kuurosokean on käytettävä vähäisiä
tulkkitunteja taksin odottamiseen.
Näin alkuvaiheessa auton tulo on
voinut kestää lähes kaksi tuntia. Ko
vinkaan moni ei uskalla jäädä odot
tamaan kadunkulmaan taksia yksin.
Tulkkitunnit kuluvat. Myös muut sai-

raudet kuten reuma voivat tehdä
odottamisesta mahdottoman kylmäs
sä ja sateessa.
Jos kuljettaja ei opasta, tulkki on ol
tava mukana taksissakin. Saattajan
on maksettava Helsingissä 2 euron
maksu kuljetuksesta. Tulkki laskuttaa
työstä ja matkoista kaupunkia, sa
moin kuskin työnantaja Transmation
Helsinki Oy.

Tampereella on yhteiskuljetus jo al
kanut. Tolpalta taksin ottaminen kiel
lettiin aluksi kaikilta. Sitten sovittiin,
että tekemällä samaan aikaan tilauk
sen, se onnistuu. Mutta nyt taksin voi
ottaa kuten muutkin ihmiset. Tampe
reella on taksin kuljettajiakin koulu
tettu kuurosokeiden kohtaamisessa.

Helsingin kaupungin edustajat ovat
valmiita ratkomaan ongelmia, joita
kuurosokeilla on yhteiskuljetusten
käytössä. Kun ratkaisuja syntyy,
aluesihteeri tiedottaa niistä läntisen
alueen kuurosokeille henkilökohtai
sesti. Hyvät ratkaisut yritetään saa
da pysyviksi. Hyviä ratkaisuja ajetaan
eteenpäin myös muissa kunnissa.

Taloudelliset menetykset
korvataan

Näkövammaiset kertoivat kokemuk
sistaan maanantaina HUN ry:n ker
hohuoneella. Ne olivat karuja. Kulje
tuksista on onnistunut vain vähän.

Matkojen yhdistely alkoi huonosti Helsingissä

“Kyllä fysioterapeutit tietää”
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Taksia on joutunut odottamaan, tilaa-
maan useaan kertaan ja aina jonot
tamaan eivätkä taksit löydä osoittei
ta tai asiakkaita. Kokeilukäyttö on
vammaisten henkilöiden arkikäyttöä.
Transmation-Helsinki Oy:ltä voi vaa
tia taloudelliset menetykset takaisin
esimerkiksi, jos myöhästyy lennolta.

Palvelusuunnitelmat
tarvitaan

Kehittämiskonsultti Kristiina Talala on
useassa otteessa painottanut, että
yhtä tiettyä ryhmää koskevia kokonais
päätöksiä ei tehdä. Helsingin ja Es
poon kuurosokeiden täytyykin nyt
vaatia omalta sosiaalityöntekijältään,
että jokaiselle tehdään heti palvelu-
tai kuntoutussuunnitelmat. Suunnitel
miin on kirjattava yksilökuljetusten
tarve ja vakiotaksin käyttöoikeus
muiden asioiden kuten tulkkipalvelun
ja kuntoutumistarpeen suunnitelman
ohella. Järjestöstä yritetään vaikut
taa siihen, että koko kuurosokeiden
ryhmä käsitellään yhtenä ryhmänä.

Kun ongelmat on ratkaistu ja uusi kul
jetuspalvelu toimii kunnolla, se voi
tuoda asiakkaille jotain hyvääkin.
Taksin tilaaminen viikkojakin etukä
teen voi olla joskus kätevää. Mutta
luotettavan kuljetuspalvelun luomi
sessa Helsingin kaupungilla ja Trans
mation-Helsinki Oy:llä on vielä pal
jon työsarkaa.

Toiminnallinenja
vuorovalkutteinen
tulkkaus

Riitta Lahtinen

Toiminnallinen ja vuorovaikutteinen
tulkkaus ovat uusia käsitteitä. Ne
kuvavat tulkkauksen monipuolista ta
pahtumista, sen prosessia. Käsitteet
ovat tärkeitä. Niiden avulla voimme
kuvata tarkemmin muun muassa tul
km työn eri osa-alueita.

Kuurosokeille tulkkaus koostuu kol
mesta osa-alueesta. Ne ovat 1. kie
lestä kielelle tulkkausta, 2. ympäris
tön kuvailu ja 3. opastaminen. Toi
minnalliseen tulkkaukseen liittyvät
kaikki nämä kolme osa-aluetta. Vuo
rovaikutteinen tulkkaus taas tarkoit
taa tulkin ja kuurosokean välistä kes
kustelua.

Esimerkki: tulkkaus museossa näyt
telytilanteessa. Museon opas kertoo
ensin näyttelystä ja sen esineistä.
Silloin tulkki tulkkaa kielestä toiselle
tai selventää puhetta. Alkukerronnan
jälkeen lähdetään tutustumaan itse
teoksiin tai esineisiin. Siirtyminen
kohteesta toiseen tapahtuu opastuk
sessa.

Jokainen osallistuja tutustuu esinei
sun omalla tavallaan. Tulkin työssä
tähän liittyy usein suuntien ilmaise
minen kuurosokealle, käden ohjaami
nen, ympäristöön orientoituminen ja
sopeutuminen suhteessa esineisiin
jne. Tulkki kuvailee osallistujalle tau
lua tai esinettä ja antaa siitä tietoa
eli hän kielellistää näkötietoa. Jos
osallistuja voi tutkia esinettä kosketta
maIla, tulkin käsi toimii ohjaavana kä
tenä. Näin osallistuja tutustuu esinee
seen kuvailutulkkauksen lisäksi myös
omakohtaisen kokemisen kautta.

Eri tilanteissa kuurosokea voi esit
tää häntä kiinnostavia kysymyksiä.
Ne voivat liittyä suoraan näkemällä
saatavaan tietoon. Hän voi kysyä
esimerkiksi esineen värejä tai mitä
kuva esittää. Tulkki vastaa ja välit
tää oman näkötietonsa asiakkaal
leen. Tulkki ja kuurosokea voivat
myös käydä keskustelua esineistä tai
kuvasta lähtökohtana kuurosokean
kiinnostus asiaan. Tällöin on kyse
vuorova i kutteisesta tul kkau ksesta.

Joskus kuurosokea voi tehdä myös
ympäristön toimintaan tai sosiaali
seen tilanteeseen liittyviä kysymyk
siä. Hän voi kysyä, ketä muita ihmi
siä on huoneessa, mitä muut teke
vät, ja minkä esineen luona he ovat.
Hän voi kysyä näyttelytilaan liittyvää,
esim. näyttelyesineiden määrää tai
kokoja. Näihin tulkki voi vastata oman
näköhavaintonsa perusteella.

On kuitenkin kysymyksiä, joihin tulk
ki ei voi tai ei pysty vastaamaan. Jos
kuurosokea kysyy näyttelyesineen
tekemiseen liittyvää, esim. historiaa,
taustaa, tekijää tai tekoaikaa, kysy
mykset tehdään näyttelyä esitteleväl
le oppaalle. Opas antaa vastauksen,
jonka tulkki kaantaa kuurosokealle

Vinkki - kameran käyttö
tilaan orientoitumisessa (RL)

Henkilöt, joilla on kapea näkökent
tä, voivat käyttää hyväkseen kame
roita, kun he orientoituvat tilaan. Di
gitaalikameran näytöstä näkee tilan
pienemmässä koossa, samoin digi
taalisen videokameran näytöstä.
Suurempi ympäristö mahtuu pieneen
kameran etsimeen. Henkilö, jolla on
kapea näkökenttä, näkee etsimestä
enemmän tilasta kerralla. Sen jälkeen
on helpompi omalla katseella skan
nata tila. Kameraa voi käyttää hyväk
si esimerkiksi silloin, kun tutustuu uu
teen tilaan ensimmäistä kertaa, opet
telee uutta reittiä tai haluaa nähdä suu
ren esineen pienempänä. Kameralla
voi myös ottaa muistinsa tueksi kuvan.

Kamerat ovat kalliita, mutta tuttavilta
voi aina kysellä, olisiko jollain lainata
digitaalista kameraa tai videokame
raa. Myös uusissa Nokian kännyk
kämalleissa on mahdollisuus ottaa
kuvia. Niitä voisi käyttää samalla ta
valla apuna.
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.. .. Ol 00Saantoehdotus etenemassa
0 O000 00Hallituksen paatos

- viittomakieli
mukaan!

Seppo Jurvanen

Sääntöehdotus Suomen Kuurosoke
at ry:n uusiksi säännöiksi on ollut nyt
esillä, eri muotoisena, kahdessa
syyskokouksessa ja kahdessa ke
vätkokouksessa. Se on jälleen tulos
sa syyskokouksen käsittelyyn. Alkaa
vaikuttaa siltä, että hallituksessa ale
taan päästä yksimielisyyteen monis
ta sääntöehdotuksen kohdista. En
simmäinen pykälä on tosin vielä on
gelmallinen.

Yhteisymmärrykseen on päästy mm.
hallituksen kokoonpanosta. Syysko
koukseen tulevan ehdotuksen mu
kaan hallitukseen kuuluisi puheenjoh
taja, 6 kuurosokeaa varsinaista jä
sentä ja kaksi asiantuntijajäsentä.
Nykyisin hallituksessa on puheenjoh
taja, 6 kuurosokeaa varsinaista jä
sentä ja 3 asiantuntijajäsentä. Halli
tuksen jäsenten määrä tippuisi siis
yhdellä.

Sääntöehdotuksen ensimmäinen
kohta, erityisesti järjestön kielet ovat

aiheuttaneet paljon keskustelua. Ne
aiheuttavat sitä varmasti edelleen.
Itse olen sen kannalla, että ottaisim- ~
me ensimmäisen pykälän kielikohdan
suoraan Kuurojen Liiton säännöistä.
Se on sovitteluratkaisu nykyisten
sääntöjen ja hallituksen nykyisen
ehdotuksen kanssa.

Perustelen tätä sillä, että pykälästä
on hyvät kokemukset Kuurojen Lii
tosta. Se takaa kielten tasa-arvon yh
distyksessä, mutta ei rajoita työnte
kijöiden palkkaamista todellisen am-.
mattitaidon ja olosuhteiden perus-~~
teella. Se ei myöskään rajoita kuuro
sokeiden työllistymistä, sillä hallituk
sen ehdotuksen kielipykälän mukaan
kaikkien olisi osattava suomea, viit
tomakieltä ja ruotsia. Kuinka moni
kuurosokea osaa kaikkia näitä kie
liä? Virallisista säännöistä ei voi poi
keta kenenkään kohdalla.

Ylipäätään säännöissä ei mielestäni
pidä määrätä työntekijöiden kielivaa
timuksista. Eihän niissä määrätä

muistakaan työntekijöille asetettavis
ta vaatimuksista. Tällaisia vaatimuk
sia ei ole yhdenkään suomalaisen yh
distyksen säännöissä.

Mielestäni työntekijöiltä voi työnha
kuvaiheessa toivoa erityistä kielitai
toa, mutta sen ehdoton vaatiminen
sääntöjen määräämänä voi estää
pätevän työntekijän valinnan. Yhdis
tys voi aina kouluttaa henkilökuntaan
sa.

Lisäksi ykköspykälän kieltä käsitte
levät kohdat ovat epäselvää kieltä.
Tekstistä ei saa selvää, mitä oike
astaan halutaan.

Hallitus on laatimassa ohjeita viitto
makielen taidon vaatimuksista eri
työtehtävissä. Ohjeilla taataan riittä
vä viittomakielen taito, mutta myös
taito kommunikoida ylipäätään kaik
kien kuurosokeiden kanssa. Se on
enemmän kuin sääntöehdotuksessa.
Taas kerran hallitus ehdottaa, jäse
nistö päättää syyskokouksessa!

Ulla Kungas

Suomessa käytämme montaa kiel
tä. On hyvä huomioida se. Pääkieli
on suomi, mutta kaikki kuurosokeat
eivät osaa suomea. Heidän äidinkie
lensä on viittomakieli.

Kuten Ahvenanmaalla suomenkieliset
vanhemmat taistelevat tällä hetkellä
lastensa suomenkielisen opetuksen
puolesta. Samoin yhdistyksessämme
vi ittomakieliset joutuvat valitettavasti
vielä tänäänkin taistelemaan viitto
makielisten palvelujen saamisen puo
lesta. Säännöissä tulee mainita suo
mi, viittomakieli ja myös ruotsi. Miksi
ruotsi? Siksi, että meillä asuu myös
suomenruotsalaisia kuurosokeita/
kuulonäkövammaisia. On huomaa
vaista huomata heidätkin säännöis
sämme. Palvelemme heitäkin.

Hallituksen sääntöehdotuksessa sa
notaan selvästi, että hallitus päättää,
mikä on työntekijöiltä vaadittava kie
litaito. Kielitaidon vaatimus riippuu sii
tä, onko työntekijä joka päivä kuuro
sokean kanssa tekemisissä.
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Työntekijöillä täytyy olla riittävä viit
tomakielen taito, muuten ei tule mi
tään. Kuurosokealla ei ole mahdolli
suulla käyttää aina tulkkia. Tulkkitun
teja on vain 240 tulkkituntia vuodes
sa. Onko yhdistys valmis maksa
maan kuurosokean tulkin kulut? Onko
se halvempaa kuin työntekijöiden viit
tomakielen taidon saavuttaminen?

Kokemus hallituksessa on osoittanut,
että työntekijöiden kommunikaatiotai
tojen kehittäminen ei etene, jos sään
nöissä ei ole selkeää määräystä, että
työntekijöillä on vaatimus kohtuulli
seen kieli-ja kommunikaatiotaitoon.
Tärkeintä on, että työntekijät tulevat
toimeen kuurosokeiden kanssa ja
osaavat kommunikoida heidän kans
saan suoraan joka päivä. Siksi Suo
men Kuurosokeat ry on olemassa.

Jos kuurosokea/kuulonäkövammai

nen hakee yhdistyksestä työtä, niin
säännöissämme oleva maininta suo
mi, viittomakieli ja ruotsi ei estä kuu
rosokean valintaa, sillä hallitus kat
soo ja päättää, tarvitseeko kielitai
toa kyseisessä työssä. Asioista voi
sopia, soveltaa mikä on kuurosoke
an ja kuulonäkövammaisen työn laa
tu ja sen vaatimustaso.

Hallituksen sääntömuutosehdotus on
hyvä. Sen on hallituksen selkeä
enemmistö hyväksynyt. Se takaa
kuurosokealle/ kuulonäkövammaisel
le turvallisen elämän täällä Suomes
sa. Yhdistysrekisteri on antanut
myönteisen lausunnon hallituksen
esittämään kielipykälään. Säännöis
sä on monta tärkeää pykälää, jotka
vaikuttavat yhdistyksen toimintaan.
Säännöt olisi viimein saatava uudis
tettua.
Hyviä päätöksiä syyskokoukseen!

Suomen Kuurosokeat ry:n hallitus te
kee arvokasta työtä. Monia uudistuk
sia on saatu aikaiseksi, moni odot
taa vielä tekijäänsä. Taloudellisesti yh
distys vastaa keskisuurta yritystä.

Yhdistyksen merkitys on suuri kaiku
lejäsenilleen, mulla suuri se on myös
kuulonäkövammaisille lapsille ja nuo
rilleja heidän tulevaisuudelleen. Kuu
lonäkövammainen lapsi ja nuori elää
muutoksen maailmassa. Sosiaalitur
va muuttuu, työ kehittyy, apuvälineet
kehittyvät, nuoret matkustavatja tu
tustuvat maailmaan. Asioita on jat
kuvasti seurattavaja niihin on vaiku
tettava.

Me lasten vanhemmat olemme asi
antuntijoita kuurosokeuteen ja kuu
lonäkövammaisuuteen liittyvissä asi
oissa. Olemme vuosia, jopa vuosi
kymmeniä, seuranneet kehitystä. Me
tunnemme koulumaailman, apuväli
neet, terveydenhuollon. Olemme ol
leet myös yhdistyksen työntekijöiden
asiakkaina. Meillä on tietoa ja asian
tuntemusta myös muilta yhteiskunnan

alueilta. Me edustamme lapsiamme
ja heidän tulevaisuuttaan. Edustam
me myös syntymästään kuu rosokei
ta.

Kuluvana vuonna Suomen Kuuro
sokeat ry:n hallituksen asiantuntija-
jäsenten joukossa ei ole ollut lain
kaan lasten ja nuorten edustajia, van
hempia. Lasten ja nuorten takia ja yh
distyksen tulevaisuuden näkökulmas
ta olisi tärkeää, että asiantuntijajä
senissä on myös heidän vanhempi
aan. Näinhän on aikaisemmin ollut-
km. Toivomme, että yhdistyksen ää
nioikeutetut jäsenet ottavat tämän
huomioon ja äänestävät Vantaalla
myös vanhempia, joita tullaan ehdot
tamaan hallitukseen asiantuntijajäse
niksi syyskokouksessa. Vetoamme
teihin.

Kuulonäkövammaisten Lasten Van
hemmat ry:n puolesta:

pj.Arvi Kivioja, SiskoAlapuro-När
hi, Pauli Kelanderja Terhi Muho
nen ja muut

Vetoomus
lasten ja nuorten puolesta

Ponnahduslauta - Kuurosokeiden viittomakielisten naisten ryhmä

Suunnitteleva kokous 30.11.2002 klo 10.30-14.30 perustetaan ryhmä ja suun
nitellaan vuoden 2003 toimintaa.
Paikka on Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere.

Ryhmä on kaikille viittomakielisille kuurosokeille naisille. Tarkoituksena on, että
ryhmän naiset tukeva toisiaan omalla kielellään, viittomakielellä. Ryhmässä
keskustellaan naisia kiinnostavista asioista, kerrotaan omista kokemuksista,
ongelmista yms. Ryhmässä ei keskustella uskonnosta eikä politiikasta.

Tervetuloa. Matkakulut korvataan yleisten kulku neuvojen taksan mukaan.
Ryhmää on käynnistämässäjärjestösihteeri Heikki Majava.
limoita tulostasi tarjoilun vuoksi viimeistään perjantaina 22.11.2002. Teksti-
puhelin 09-5495 3526, gsm 040 529 3439, fax 09-5495 3517
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Kroatian matkalta

Seppo Kamppinen

Kesäkuun lopulla kokoontui kuuro
sokeita ympäri Eurooppaa yhteiseen
lomatapaamiseen. Nyt kokoonnuttiin
viidennen kerran yhteisen loman mer
keissä. Tänä vuonna lomakohteena
oli Kroatia, Bracin saari ja saaren
kaupunki Bol.
Kroatian kuurosokeat olivat järjestä
neettapaamisen yhdessä paikallisen
sosiaaliosaston kanssa. Lomalaisia
oli tullut Suomesta, Ruotsista, Tans
kasta, Belgiasta, Italiasta, Tsekistä,
Sveitsistä, Hollannista ja tietysti Kro
atiasta Kuurosokeita oli 24 ja lisak
si heidan tulkit, oppaatja avustajat

Meidät majoitettiin Elaphusa — hotel
liin. Se oli hyvä keskitason hotelli. Ho
tellilla oli ohjelmaa. Kuuro voimiste
lunohjaaja Damir Loncaric ohjasi yh
teisjumppaa. Hän oli taitava hieroja.
Häneltä sai varata hieronta-aikoja.

Iltaisin oli hauskoja kilpailuja, leikke
jä ja tanssia. Voitin yhden kilpailun,
bingon. Palkinnoksi sain olkalaukun
ja kynän. Minulle aivan uusi asia oli
pyjama-partyt eli yöpuku-juhlat. Kaikki
olivat pukeutuneet yöpukuihin ja
hauskaa riitti. Damirilla oli pitkä yö-
puku päällä ja pitkä yömyssy pääs
sään. Eräällä naisella oli puujalka.
Hän tanssi todella taitavasti jalasta
huolimatta.

Lomapaikassa oli todella kuuma sää.
Vain yhtenä iltapäivänä tuli pieni uk
koskuuro. Rannan pikkukivet poltti
vat jalkapohjia ja oli pakko käyttää
sandaaleja. Joka päivä oli erilaista
ohjelmaa. Vierailimme kahdella lähi
saarella. Kiipesimme kapeita, kivisiä
polkuja pitkin luostareihin ja muihin
matkailukohteisiin.

Matkan aikana juttelin ruotsalaisten
ja kroatialaisten kanssa. Kroaatit
ovat todella vilkkaita viittomaan. Vä
lillä oli vähän vaikea ymmärtää, mitä
he aina tarkoittivat. Tulkki auttoi, jos
en ymmärtänyt kaikkia viittomia.

Ostin itselleni paidan, vyölaukun, ran
tapyyhkeen ja koriste esineen. Olin
tyytyväinen matkaani. Seuraavaksi
haluan kulttuurimatkalle johonkin kau
punkiin tai muuhun kohteeseen. Vuo
den 2003 Euroopan lomatapaaminen
järjestetään Puolassa.

Suurten
seikkailijoiden
jalan jäljillä.

MarttiA vila

Posion maisemat ovat mahtava ko
kemus jokaiselle. Itse koin siellä
monia elämyksiä ja tuntemuksia, kun
lomailin siellä syyskuussa vaimoni
Marja-Liisan ja tuttavamme Arja-Lii
sa Hännisen kanssa. Ryhmässäm
me KTV ry:n Livohka-lomakeskuk
sessa oli 37 henkilöä eri puolilta Suo
mea.

Livohkan hirsimökit oli veistetty kä
sin, samoin päärakennus, jossa oli
ruokailut. Viikon ohjelma oli järjestet
ty hyvin. Livohkassa oli luontopolku
ja vaellusretkiä varten. Vaellusretkiä
olikin joka päivä. Matkojen pituudet
vaihtelivat 8 — 20 kilometrin välillä.
Sain kokeilla omia rajojani, mihin
kaikkeen kuulonäkövammaisena
pystyn.

Korouoma — suojeltu
seikkailujen kanjoni

Korouoman rotkolaakso on suojeltu,
arvokas luontokohde ja TV:n Suuri

Lomatunnelmia kesän

Ylliä Seppo Kro
atian jyihissä
maisemissa.

Vieressä ranta
tunnelmia. Lo
malaisia, Seppo
ja kuuro kroatia
lainen tulkki mui-.
den mukana.
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Seikkailu -ohjelman kanjoni. Tiistai
nen retki sinne oli mielestäni ylitse
muiden. Korouoma on syntynyt 600
miljoonaa vuotta sitten. Se on 10 km
pitkä ja välillä satoja metrejä leveä
maan vajoama. Kallioseinät kohoa
vatjyrkkinä. Ne ovat monin paikoin
toista sataa metriä korkeita. Alueen
kaakkoisosassa on mannerjäätikön
sulamisvesien muovaama alue. Siellä
on kirkasvetisiä järviä ja männikköisiä
hiekkaharjuja. Suuri osa alueesta on
suojeltua vanhaa metsää. Korojoen
varressa sekä kanjonin rinteillä on
myös useita suojeltuja lehtoja.

Korouoman alueella voi patikoida,
hiihtää ja jääkiipeillä sekä tutkia ja
ihastella luontoa. Kanjonissa on 30

km pitkä retkeilyreitti, joka talvisin so
veltuu maastohiihtoon. Alueelta on
myös retkeilyreitit Livojärvelle (20 km)
sekä Simo-järvelle (25 km). Reiteille
on rakennettu pitkospuita, päivä- ja
autiotupia, vuokrakämppiä sekä ko
tia ja laavuja. Alueella toimii myös
matkailupalveluyrityksiä.

Pirunkirkko
ja köysilaskeutuminen

Korouoman luoteispäässä kohoaa
jylhä kallioseinä, jota kutsutaan Pi
runkirkoksi. Nimensä seinämä on
saanut luolasta, joka läpäisee kallio
seinämän. Luola on noin 30 m:n kor
keudella maanpinnasta. MTV3:n Suu
ri seikkailu-ohjelman ratkaisut on ku
vattu juuri Pirunkirkon maisemissa.

Pirunkirkon seinämä on yksi Suomen
korkeimmista kallioseinämistä, joita
käytetään köysi laskeutum isessa. Va
paata pudotusta on noin 50 metriä.
Köysilaskeutuminen ei vaadi paljon
voimaa. Siinä tarvitaan oman pelon
voittamista, uskoa itseen ja luotta
musta laskeutumisen ohjaajaan. Aja-
tuskin laskeutumisesta saa sydämen
sykkeen nousemaan jännityksestä.

Minäkin laskeuduin Pirunkirkon sei
nämän alas. Ryhmästämme 20 teki
sen. Ensin meille kerrottiin, mitä las
keutuminen vaatii ruumiillisesti ja hen
kisesti. Sitten puimme päälle istuma

Martti on
perillä
alhaalla.

valjaatja kypärän ja siirryimme las
keutumispaikalle yksitellen. Rinne
sinne oli aika jyrkkä. Välillä piti mel
kein kontata. Siellä minäkin harjoit
telin laskeutumisasennon ja muut tär
keät asiat. Laskeutumisnopeutta
pystyy säätelemään ns. kahdeksikon
avulla, jonka läpi köysi kulkee. Lisäksi
laskeutujalla on turvaköysi, jota oh
jaaja säätelee ylhäältä käsin. Turva-
järjestelmän avulla laskeutuminen on
aina turvallista, vaikka laskeutuja
menettäisikin tasapainonsa.

Alussa minua jännitti, mutta sitten
huomasin, että olin saanut hyvän ot
teen laskeutumiseen. Tuntui todella
mahtavalta laskeutua ja välillä pysäh
tyä ja katsella ympärille. Sitten taas
jatkoin matkaa. Välillä kuulin ohjeita.
Niitä noudattamalla selvisin hienos
ti. Tuntui todella mahtavalta, että pys
tyin laskeutumaan. Onnittelijoita pyöri

Köysitoiminnanja melonnan ohjaaja
Kalevi Ahonen ylisti suoritustani. Hän
sanoi, että suoritukseni oli uskomat
toman hieno. Se osoitti, että jos ih
misellä on riittävästi tahtoa, ja hän
luottaa itseensä ja lähimmäiseen, hän
voi suoriutua mistä tahansa. Kalevi
tarkoitti tällä sitä, että seikkailullisis
sa tehtävissä ei ole niinkään kysy
mys temppujen tekemisestä. Niissä
on kyse omien psyykkisten rajojen
siirtämisestä ja luottamuksesta ja
uskosta omaan itseen ja toiseen.
Ihminen voi kokea aivan uusia elä
myksiä ja tehdä matkaa omaan itseen
sä. Ihminen voimistuu henkisesti.
Tein historiaa. Tätä tehtävää ei ai
kaisemmin ole kukaan näkövammai
nen tai edes kuulonäkövammainen ei
ole suorittanut.

Kuvassa Martti laskeutuu kallionsel
nämää pitkin.

ympärilläni ja kaikki olivat ihmeissään
suorituksestani.
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Matka musiikin
maailmaan
Anu Mikkola, kuvat. R.Karisaati

Suomen Kuurosokeat ry järjesti lo
kakuisena viikonloppuna musiikkilei
rin Oriveden opistolla. Leirin vetäjä
nä oli musiikkiterapeutti Russ Pa[.
mer. Hän on todennäköisesti maail
man ainoa kuulonäkövammainen mu
siikkiterapeutti. Russ on opiskellut
musiikkiterapeutiksi täällä Suomes
sa Sibelius Akatemiassa.

Mielenkiintoisen ja elämyksellinen
matka musiikin maailmaan alkoi per
jantai-iltana. Teimme ilmapalloharjoi
tuksen. Ilmapallo johtaa ääntä vibraa
tiota eli värinää. Musiikin soidessa
kuljimme ympäri saha ilmapahlojen
kanssa. Tutkimme missä kohtaa il

mapallo mielestämme johtaa parhai
ten musiikkia. Tämän lisäksi tutkim
me ympäristöä värinän avulla. Käy
tössämme oli muita ääntä johtavia
esineitä kuten ilmapatja, värinääjoh
tava laatikko ja muutamia säkkituo
leja. Perjantai-ilta päättyi musiikin
osalta rentoutusharjoitukseen.

Lauantaina piirsimme rytmiä paperil
le. Teimme päivän aikana myös eri
laisia harjoituksia kuten ryhmätöitä.
Toinen ryhmä esitti musiikin avulla
muurahaisia, toinen vuoristorataa.

Tutustuimme erilaisiin
rumpuihinja soitimme

Kuvissa soitetaan
rumpuja. Ylhäällä
Anu. Tulkki rytmittää
soiton hänen selkään
sä. Vieressä San,
Justiina ja Anita. Heil
lekin rytmitetään sel
kään.

niitä. Jokainen oli vuorollaan soiton
vetäjä. Soiton aikana tulkit tulkkasi
vat rytmiä soittajan hartioille: vasen
hartia tarkoitti vasemman käden rum
mutusta ja oikean käden rummutus
tehtiin oikeaan hartiaan. Tulkkienkin
työn kannalta musiikkileiri oli mielen
kiintoinen. Suomessa ei ole kehitet
ty vielä toistaiseksi musiikin tulkitse
miseen tapoja, joten leirillä olevat
tulkit olivat haastavan tehtävän edes
sä. He suoriutuivat hienosti.

Kaikki leiriläiset saivat tuoda yhden
itselleen tärkeän musiikkikappaleen
ja jakaa sen toisten kanssa. Monet
toivat cd-levyn tai kasetin tai laulun
sanat. Laulujen sanat viitottiin ja kuun
neltiin laulut. Kuuntelun aikana tulkit
kuvailivat musiikin rytmiä ja vaikka
laulajan äänensävyjä. Lauantaipäivä
päättyi musiikilliseen rentoutukseen.
Iltaohjelmana oli sauna ja uinti.

Sunnuntaiaamunajatkoimme yhdes
sä soittamistaja musiikkikokemusten
jakamista. Tutustuimme mataliin, kes
kitasonja korkeisiin ääniin. Esimerk
kinä oli piano. Lopetuskeskustelus
sa kaikki osallistujat kertoivat nautti
neensa leiristä. Toivoimme musiikil
lisille kokemuksille jatkoa eli lisää mu
siikkileirejä tai -kerhoja. Meillä herä
si ajatus myös kuurosokeiden omas
ta bändistä. Leirillä tuli todistettua,
ettei kuulovamma ole este musiikis
ta nauttimiselle.

Luomu on
luonnonmukaista
Raili Kansaan

Luomu-sana tarkoittaa luonnonmu
kaisilla menetelmillä tuotettua ruokaa
tai muuta kulutustuotetta. Se voi
myös tarkoittaa elämäntapaa. Luo
mutuotteella tarkoitetaan usein luon
nonmukaisesti tuotettuja vihannek
sia, hedelmiä tai luonnon mukaisesti
kasvatettua lihakarjaa. Luomumene
telmällä pyritään viljelemään kasve
ja, kasvattamaan eläimiä ja valmis
tamaan elintarvikkeita.

Luomumenetelmien tarkoitus on säi
lyttää luonto puhtaana ja ehinvoirnal
sena, antaa kotieläimille mahdollisim
man luonnollinen elinympäristö ja
tuottaa turvallisia elintarvikkeita.

Luomuelintarvikkeiden tuotanto on
tarkoin valvottua. Esimerkiksi EU on
säätänyt kansainväliset säännöt, joi
ta myös Suomen luomutuottajien on
noudatettava. Luomutiloilla ei saa
käyttää keinolannoitteita eikä keino
tekoisia torjunta-aineita. Maan ravin
teina käytetään karjanlantaa, kom
postia tai viherlannoitusta. Kasvitau
tejaja tuholaisia torjutaan viljelykier
ron, luontaisten vihollisten tai luonto
peräisten torjunta-aineiden avulla.
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Luomutuotteiden haittapuolia ovat
niiden kalleus sekä niiden heikompi
säilyvyys. LuonnonmUkaiflefl viljely
onnistuu parhaiten pienillä tiloilla. Sik
si viljeleminen on kalliimpaa kuin suur
ten maatilojen massatuotanto. Luo
mupeltojen sato on myös pienempi
kuin tavanomaiSeSsa tuotannossa.

LuomuelifltarVikkeisiifl ei lisätä säi
löntäaineita eikä muitakaan säilyvyyt
tä parantavia aineita. Siksi ne tarvit
sevat nopeamman ja lyhyemmän tien
tuottajalta kuluttajalle ja tavallista
huolellisemman säilytyksen. Muun
muassa nämä nostavat luomuelintar
vikkeiden hintaa.

Luomutuotteiden käyttäjiä löytyy hy
vin monista kuluttajaryhmistä. Naiset
ovat halukkaampia ostamaan luomu
tuotteita kuin miehet. Se johtuu siitä,
että naiset tekevät suurimman osan
kotien ruokaostoksista. Naiset ovat
myös halukkaampia kokeilemaan uu
sia asioita ja tuotteita. Lasten synty
minen perheeseen lisää tutkimusten
mukaan kiinnostusta luomutuotteisiin.
Äidit haluavat antaa lapsilleen mah
dollisimman terveellistä ja puhdasta
ruokaa, jotta heistä kasvaa terveitä
aikuisia.

Luomutuotteilla omat merkit

Kaikissa luomutuotteissa on oltava
valvontayksiköfl tunnus. Suomessa

valvontaviranomaisefl tunnuksia on
kolmenlaisia: Fl-A-00 tarkoittaa alku-
tuotetta eli raaka-ainetta. Jaloste
tuista elintarvikkeista löytyy tunnus
Fl-B ja alkoholituotteiSta tunnus Fl
0. Lisäksi tuotteissa voi olla vapaa
ehtoisia luomumerkkejä. Niitä on
useita ja ne ovat melko vaikeasel
koisia. Erilaisista merkeistä huolimat
ta kaikki luomutuotteet täyttävät EU:n
määrittelemät vaatimukset.

Luomuporkkanakakku

Tarvitset seuraavia luomutuotteita
4 dl porkkanaraastetta
1 kananmuna
1 dl piimää
1 dl voita sulatettuna
3 rkl hunajaa
2 dl sokeria
3 dl sämpyläjauhoja
1 tI soodaa
2 tl kanelia
ripaus suolaa

1. Sekoita kaikki aineet tasaiseksi
taikinaksi ja kaada seos voideltuun
ja korppujauhotettUUn noin 1 ,5 litran
kakkuvuokaan.
2. Paista uunin alatasolla 175 as
teessa 30-40 minuuttia
3. Jäähdytä hetki ja kumoa leivinpa
perin päälle. Anna jäähtyä kokonaan.
4. Tarjoa esimerkiksi vaniljasokerilla
makeutetun kermavaahdon kans
sa.

Kalaretki
Toijalaan
Rauli Jalo

Meitä oli mukava ryhmä kalaretkel
lä Toijalassa heinäkuussa. Kun olim
me päässeet Toijalan satamaan, jat
koimme matkaa veneellä saareen.
Yövyimme siellä mökeissä. Yhdes
sä mökissä tehtiin ja tarjoiltiin ruoat,
toisessa saunottiin. Tosin löylyt mel
nasivat välillä loppua. Grillauspaikka
km oli erikseen, lIma oli välillä kylmää.
Yhtenä aamuna satoi ja tuuli, mutta
onneksi välillä oli lämmintäkin.

Uimme, kalastimme, vedimme verk
koa. Verkot eivät onneksi menneet
rikki. Saaliiksi saimme kuhaa, taimen
ta ja muutakin kalaa. Kalaa saimme
riittävästi. Perkasimme kalat ja saim
me niistä hyvää kalaruokaa. Söim
me sitä monella tavalla tehtynä. Ka
lan valmistaminen kesti kerran 4 tun
tia, suomustamisesta loppuun asti.
Oli mielenkiintoista. Jokainen meis
tä vuorollaan perkasi, valmisti kalaa
tai kävi nostamassa verkot. Oppimis
ta oli paljon. Ruoka oli aina vähän
myöhässä, kun valmistimme sen kaa
sulla. Retki oli mukava, vaikka me
kuurosokeat menimme ilman keppe

jä välillä väärään paikkaan. Puumer
kit polkujen varrella olisivat ehkä
helpottaneet.

Lapin ruska
Juhani Ylläsjärvi

E~ ollut kovin hyvä ruska tänä vuon
na. Puiden lehdet olivat keltaisia,
punertavan ruskeita. Välillä aurinko
paistoi, välillä satoi ja oli yöpakka
siakin. Sen takia ei tullut kovin hyvä
ruska. Kaatosade ja liian vähän yö-
pakkasta tekee lehdet ruskeiksi. Nur
mikot ovat ruskeat.

Minun syntymäkodin vieressä olivat
lehdet haapapuussa aivan keltaisia.
Tunturissa oli lehdet punertavat ja
ruskeat. Jängällä olivat lakkojen leh
det aivan ruskeita. Käppyräisissä
vaivaiskoivuissa lehdet olivat eri
värisiä. Jos on koivuja harvemmas
sa, niiden lehdet värjäytyvät eri lailla
kuin tiheässä koivikossa.

Aikaisemmin on ollut hyviä ruskia.
Silloin lehdet ovat aivan keltaisia. On
kuin liekkien alla olisi kultaa. Kun on
koko ajan auringon paiste ja hyvä
yöpakkanen, tulee hyvä ruska. Sää
tekee lehdille tehtävänsä. Täällä Yl
läsjärven kylässä kävi ruskaturiste
ja. Heistä Ylläsjärven matkailuyrittä
jät elävät. Nyt melkein kaikki lehdet
ovat jo pudonneet. Haapapuuhun nii
tä on jäänyt vielä. Lumi on jo tullut.
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