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Se suurinta he
Juha Kukkonen

On suurta syntyä maailmaan
ja elää, tuntea rinnassaan
elon ihan uutta- ja sen varjopuolta
ja syntyä näin yhä uudestaan.

Suurempaa vielä on hengen palo
ja aattehet, joita se synnyttää.
Sen voimasta loistavi meille valo
elon murehet siinä vain varjoksi jää.

Suurinta kuitenkin kulkea lie
tietä, mi tahtoa, tarmoa vaatien
elämän saatossa parhainta antaen
kirkkautta kohti yhäti vie.
Näin olkoon meidän kulkema tie.

ovat työ ja
harrastukset

Hilkka Niemisen runot lauluiksi:
Wanha albumi viehättää
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Viisi kysymystä?
1. Mikäon Nepalin pääkaupunki?
2. Kuka teki Suomen ensimmäisen
viittomakielen kuvasanakirjan?
3. Kuka oli Yhdysvaltojen ensimmäi
nen presidentti?
4. Kuka on EDBU:n, uuden Euroo
pan tason kuurosokeiden järjestön
puheenjohtaja?
5. Mikä on taikonautti?

Vastau kset:
1. Nepalin pääkaupunki on Katman
du.
2. Ensimmäisen viittomakielen kuva-
sanakirjan teki valokuvaaja D.F. Hirn
yhdessä vaimonsa Marian kanssa.
Se julkaistiin vuonna 1910. Siinä oli
kaikkiaan 344 viittomaa.
3. Yhdysvaltain ensimmäinen presi
dentti oli George Washington. Hän
oli presidenttinä vuosina 1789-1797.
4. EDBU:n ensimmäiseksi puheen
johtajaksi valittiin Ove Bejsnap Tans
kasta. European Deafblind Union
perustettiin 22.10.2003 Tanskassa.
5. Taikonautti on kiinalainen avaruus
lentäjä, astronauffi on amerikkalainen
avaruuslentäjä ja kosmonautti on
venäläinen avaruuslentäjä. Kiina on
kolmas maa maailmassa, joka on lä
hettänyt oman miehitetyn aluksen
avaruuteen. Amerikkalaiset ovat ai
noita, jotka ovat käyneet kuun pin
nalla. ~

Harmaana syyspäivänä tätä kirjoit
taessani minäkin yhdyn edellisen leh
den kirjoitukseen “Vammaisten vuo
si lopuillaan - työ jatkuu” ja myös jou
lunodotukseen. Joulu on hiljentymi
sen aika ja uuden vuoden odotuksen
aikaa. Jokainen meistä varmasti
miettii, mitähän se tuo tullessaan, kun
menneiden vuosien yhteiset asiam
me kulkevat aina mukanamme.

Työ jatkuu. Kehitämme ja viemme
asioita eteenpäin luottavaisin mielin.
Meillä on nyt edessämme syysko
kous Oulussa. Siellä rakennamme
ensi vuoden toimintasuunnitelman
toiveiden ja tarpeiden mukaan, mutta
myös resursseja ja taloutta ajatellen.

Viime kevätkokouksen ja myös yh
distysrekisterin hyväksymät uudet
säännöt astuivat voimaan 26,9.03.
Niiden mukaan toimimme jo syysko
kouksessa. Hallituksen kokoonpano
pienenee yhdellä jäsenellä. Viittoma
kieli huomioidaan entistä paremmin.
Toimihenkilöitä koulutetaan toimenku
vansa mukaan. Tämä kehitys on jo
lähtenyt askel askeleelta eteenpäin.
Itse uskon parempaan huomiseen.

Miten saamme omat äänemme kuu
luville areenoille? Vielä on paljon ke

hitettävää tässä suomalaisessa yh
teiskunnassa. Tärkeintä on, että
olemme yhdistyksenä m~ukana aja-
massa omia oikeuksiamme ja pys
tymme välttämään suurimpia häiriöi
tä kuu rosokeiden ja kuu lonäkövam
maisten arkipäiväisessä elämässä.

Meillä on ammattitaitoisia työnteki
jöitä, yhteistyökumppaneita ja itse
asiantuntijoina kuurosokeita ja kuu
lonäkövammaisia. Me tarvitsemme
toisiamme muuttuvassa yhteiskun
nassa. Joku on sanonut, että mei
dän on voitava odottaa yhteiskunnal
ta hyvää tahtoa asennoitumisessa
vammaisten tarpeisiin. Nykypäivän
asenteissa on paljon parantamisen
varaa. Yhteiskunnassa ei ole vielä
riittävästi poliittista tahtoa, jotta vam
maisten asiat olisivat kunnossa.

Yhdessä onnistumme. Vain me tie
dämme, mitä tarvitsemme ja millais
ta apua odotamme yhteiskunnalta ja
myös omalta yhdistykseltämme. Mui
ta teitä meillä ei ehkä olekaan kuin
tämä. Tästä lähdemme yhteisvoimin
eteenpäin toistemme ja muidenkin
tahojen kanssa.

UNa Kungas
puheenjohtaja ~

Vuodet vierivat ja tyot jatkuvat

Kansi: Virve Salmela kertoi arjes
taan Runolassa, Oulussa. Pikkuku
va: Johtaja Inkeri Heiskanen esit
teli Runolaa toimitusneuvostolle.
Kuvassa Pekka Juusola, Inkeri
Heiskanen, Raili Kansaan, Pirjo
Aflecht. (Kuva: KP)

Marraskuun Tuntosarvi ilmestyy 18.12.
Aineiston jättöpäivä toimitukseen on
5.12.
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Kotiväylän kotihoitopalvelut ovat ou~
lulaisten saatavilla 7 päivänä viikos~
sa klo 23 saakka. NUtä käyttävät
tukiasuntojen asukkaat ja muut oulu
laiset vHttomakiellset.

Työ on terapiaa

Työ pitää mielen virkeänä ja rytmit
tää päivien kulun. Runola tarjoaa töi
täja tekemistä kaikille halukkaille. Eri
yksiköissä on henkNökuntaa noin 60.
Heistä 5 on kuuroa tai kuulonäkövam
maisia, jotka myös asuvat Runolas
sa tai sen tukiasunnoissa. He työs
kentelevät mm. keittiössä, pesulas
sa ja kiinteistönhoidossa.

Ulkopuolisia toimeksiantojakin on.
Esimerkiksi neljä miestä purkaa käy
töstä poistettuja sähkölaitteita alihan
kintatöinä. Nuoria käy työssä myös
talon ulkopuolella Tervatullissa ja
Ratamotien ryhmäkodin puutarhalla.
Tervatulli Oy on ensimmäinen sosi
aalinen yritys Suomessa. Ratamo
tien puutarha on yhteistyössä Kem
peleen puutarhaoppilaitoksen kans
sa. Yksi nuorista kuurosokeista asi
akkaista opiskeli puutarha-alaa op
pisopimuskoulutuksena.

Asu kkaiden käytössä on askarteluti
lat ja käsityöpaja. Käsityöpajan hyl
lyillä oli jo isot pinot sukkia, lapasia,
patalappuja ym. käsitöitä. Perinteiset
joulumyyjäiset ovat jälleen tulossa. ~

Tyo ja harrastuk~
set ~aheIIa V~rvea

Raili Kansaan

Elämäntilanteet ovat kuljettaneet
Virve Salmelaa asuinpaikasta toi
seen. Ouluun hän muutti 8 vuotta sit
ten. Virve kuuroutui 5-vuotiaana. Vir
ve on lähtöisin Pyhäsalmelta, jossa
alkoi myös hänen koulutiensä, Se
jatkui Oulun Kuurojen koulussa ja
päättyi Näkövammaisten ammatti-
kouluun Espooseen. Sieltä hän val
mistui hierojaksi.

Asukkaat ovat pääosin Pohjois-Suo
mestaja Pohjanmaalta, mutta myös
muualta Suomesta. Asukkaiden kes
ki-ikä on 55 vuotta. Asukkaissa on
huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä,
mutta myös viittomakielisiä nuoria,
jotka opettelevat itsenäistä elämää.

Palvelukeskuksen välittömässä lähei
syydessä sijaitsee 25 tukiasuntoa.
Niiden asukkaat valitsevat Runolas
ta palveluja tarpeensa mukaisesti.
Tukiasunnot ovat turvallisia, Niissä
on hälytysjärjestelmät. Avun saa heti,
kun tarvitsee.
Sopimukset tehdään asiakkaan koti-
kunnan kanssa. Asumisesta ja pal
veluista maksaa asukkaiden kotikun
ta, mutta asiakas maksaa vuokran
ja muut normaali kulut asunnosta itse.

Runolaan vakituiseksi asukkaaksi
tuloa edeltää 2-4 kuukauden mittai

nen asumisvalmennuskokeilu. Sa
malla kartoitetaan, mitä palveluja
asukas tarvitsee. Omaisten kanssa
tehdään paljon yhteistyötä. Nämä
voivat tulla taloon milloin vain koulut
tautumaan tai tapaamaan läheistään.

Palvelut moninaisia

Keskus tarjoaa mm. ympärivuoro
kautista huolenpitoa ja terveyspalve
luja. Esimerkiksi yleislääkäri käy kol
me kertaa kuukaudessa ja psykiatri
kaksi kertaa kuukaudessa. Terveys-
ja lääkäripalvelut ovat myös tukiasun
noissa asuvien saatavilla.

Oma keittiö palvelee Runolan asuk
kaita. Se tarjoaa myös ateriapalve
luita ulkopuolisille. Monet tukiasun
noissa asuvat käyvät päivällä ruo
kailemassa Runolassa, mutta laitta
vat aamiaisen ja iltapalansa itse.

5

Väki kokoontuu Runolan aulaan keskustelemaan ja katsomaan TV:tä

Vinve kentoo elämästään Runolas
sa. (Kuva: KP)
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Teksti: Raili Kansaan, kuvat: Katri Pyykkö

Kuu rojen Palvelusäätiö perusti Pal
velukeskus Runolan 23 vuotta sitten
Ouluun. Palvelukeskus tarjoaa kuu
roille ja kuurosokeille viittomakielistä
asumispalvelua ja toimintaa. Setar
joaa ympäristön, jossa voi turvalli
sesti elää mahdollisimman itsenäis
tä elämää — kukin halujensa, kyky
jensäja mahdollisuuksiensa mukaan.

Palvelukeskus Runolan johtaja hikeri
Heiskanen kertoi talon historiasta ja
toiminnasta. Hän esitteli eri yksiköi
den toimintaa Suomen Kuurosokeat

ry:n toimitusneuvoston jäsenille. Pal
velukeskuksen johtajana Inkeri on
työskennellyt viisi vuotta. Talossa hän
on ollut työssä yhteensä 23 vuotta.
Inkeri on pitkän tien kulkija. Hän aloitti
keittiössä emäntänä.

Inkeri Heiskanen kertoo, että kaikilla
talon työntekijöillä on kohtuullisen
hyvä viittomakielen taito. Hän itse on
oppinut viittomakielen aikoinaan asi
akkaiden kanssa työskennellessään.
Jokaisen Palvelusäätiön työntekijän
työsopimuksessa on ehto, että hen
kilö suorittaa kahden vuoden kulues
sa A-tason viittomakielententin. “Ja
asukkaat pitävä huolen siitä, ettei
taito ruostu”, kertoo Inkeri.

Enemmistö viittomakielisiä

Palvelukeskuksessa on tällä hetkel
lä 36 asukasta. Melkein kaikki ovat
viiffomakielisiä. Inkeri Heiskanen ker
too, että tällä hetkellä palvelutalo on
täynnä, mutta pari tukiasuntoa on va
pautumassa lähiaikoina.

Kaunista vaaleasävyistä asuntoaan
esitteli Vilma Toljamo.

Työtä ja harrastuksia

Nyt Virvellä on oma tukiasunto käve
lymatkan päässä Runolasta. Arkisin
Virve työskentelee talon keittiössä.
Asukkaat saavat Virven leipomia uu
nituoreita sämpylöitä joka päivä. Vir
ve kertoo, että työ on hänelle tärkeä
asia. Aika kuluu nopeasti. Työnte
ossa ei ole ongelmia, sillä keittiössä
kaikki osaavat viittoa. Virve tekee
myös hierojan töitä Runolassa.

Pari vuotta sitten Virven näkö heik
keni niin, että nyt hänellä on vain pie
ni putkinäkö. Hänen on vaikea esi
merkiksi isossa marketissa liikkua ja
löytää tavaroita. Kauppa- ja asiointi
käynneille hän saa mukaansa viitto
makieltä taitavan ohjaajan Runolas
ta aina kun hän tarvitsee.

Virve kertoo: “Täällä on turvallista
asua. Ympäristö on rauhallinen, iltai
sinkin uskaltaa liikkua. Viittomakielis
tä apua on saatavilla aina kun on
tarvetta. Kotona minulla on turvapu
helin.”

Harrastusmahdollisuuksiakin löytyy.
Lähellä on mm. kirjasto, jossa Virve
käy lukemassa ja lainaamassa kirjo
ja. Kotona hänellä on luku-televisio.
Torstaisin Virve käy vesijumpassa
Raksilan uimahallissa. Lähiympäris
tössä on myös hyvät ulkoilumaastot
lähteä kävelylenkille. ~

Tuntosarven
ki rjoitusohjeet
Yhden sivun juttu Tuntosarvessa on
noin 2000 merkin mittainen välilyöntei
neen. Se tarkoittaa noin A4 pituistajut
tua kirjasin koolla 16. Kahden sivun jut
tu on hiukan yli 4000 merkkiä. Kolmen
sivun juttu yli 6000 merkkiä välilyöntei
neen. Sen pidempiä juttuja julkaistaan
vain erityistapauksissa. Monissa teks
tinkäsittelyohjelmissa on mahdollisuus
tarkistaa merkkimäärä. Tuntosarven
mustavalkoversio on 20 sivua/numero.
Kaksoisnumerossa on vähän enemmän
sivuja (24 - 28). Mustavalkoversio mää
rittää myös muiden versioiden pituuden.

Juttuja toimitetaan kielellisesti. Niitä
myös lyhennellään, jos tilanpuutteen
takia niin täytyy tehdä. Mielipidejuttui
najulkaistaan mielipiteitä kaikenlaisis
ta asioista, mutta suoria loukkauksia yk
sittäisiä ihmisiä kohtaan ei julkaista.

Kaikki Tuntosarvi -lehden eri versiot ovat
sisällöllisesti samanlaiset. Versiot ovat
mustavalko-isokirjoitus, piste, hidasää
nite, hitaasti viitottu viittomakielinen vi
deo ja sähköinen versio luetus-ohjel
massa NKL:n palvelimella. Ruotsinkie
linen lehti ilmestyy 6 kertaa. Osoitteen
muutokset ja versioiden vaihdot voi teh
dä suoraan Anneli Morerolle puh. (09)
5495 3524, tekstip. (09) 5495 3526,
sp: anneli.morero @ kuu rosokeat.fi. O

Turvallinen viittomakielinen
ympäristö tarjolla Runolassa

4 7



Katri Pyykkö

Tamperelaiset kuurosokeat ovat vie
railleet Loimaalla Katinhännän Kie
varissa pankin kertaa. Ensimmäisel
lä kerralla vuonna 2001 lausui Hilk
ka Nieminen runojaan. Paikan isän
tä Jukka Ollilla tuli kysymään, onko
Hilkan runoja sävelletty. Hilkka muisti
sen, ja kun seuraavan kerran tampe
relaiset piipahtivat Kievarissa hän
antoi Jukalle runokirjojaan ja toivoi,
että Jukka säveltäisi niitä.

Jukka kertoo, että säveltäminen oli
ensin työlästä. Monet puhelut käytiin
Hilkan kanssa. Aikaa ei Kievarin
isännän kiireiltä tahtonut löytyä. Mut
ta sitten kun inspiraatio iski, Jukka
vietti yötkin Kievarissa säveltämäs
sä. Työprosessissa oli mukana Hilk
kaja hänen tyttärensä, jotka kommen
toivat sävelmiä. Kommunikaatio Hil
kan kanssa sujui hyvin tekstipuhelin
välityksen avulla. Levyllä laulavat
Jukan lisäksi vaimo Marketta Jout
sija heidän tyttärensä Riikka Ollila.

Jukka kertoo, että runojen säveltä
minen on vaikeaa. Runoa ei alunpe
rin ole kirjoitettu lauluksi. Esimerkiksi
kertosäkeitä ei ole. Lauluja voi kut

sua laulelmiksi. Niissä on oma tun
nelmansa, hetkensä, joka välittyy
kuu 1 ijal le.

Muistojen laulelmia

Alkujaan Jukka valitsi 25 runoa, joita
hän alkoi säveltää. Niistä WanhaAl
bumi -levylle päätyi 10. Jukka kertoo,
että hän tavoitteli levylle Karjalan
henkeä, sillä Hilkka on sieltä kotoi
sin. Levy antaa paljon muillekin, jot
ka haluavat muistoihinsa palata. Mar
ketta huomauttaa, että levy on täyn
nä elettyä elämää ja muistoja.

Wanha albumi on viehättävä levy. Sen
laulelmat tulevat varmasti soimaan~~
Sävellahjassa ja muualla, sillä niin
vahva niissä on muistojen ääni. Mu
kavaa on myös se, että runot on sä
velletty erilaisiksi: on kalypsoa, vals
sia, polkkaa, bluesia ja vaikka mitä.

“Tuolla puistossa seisovat vanhat
puut, ne seisoneet siellä jo kauan”.
Vanhat puut —valssi tuo mieleen
Monreposin puiston Viipurissa ehkä
siksi, että Hilkka on Karjalasta kotoi
sin. Marketta Joutsin ääni on tumma

ja kaunis. Se ilmaisee hyvin kaipuu
ta menneeseen.

Metsän kevättä -runo on blues.
Blues on surumielistä musiikkia. Riik
ka Ollilan ääni on vahva ja voima
kas. Vaikka runo on sanoiltaan iloi
nen, blues tuo mieleen Hilkan kuu
routumisen. Kuuroutuneelle kevät
tulee mieleen auringon lämpönä, vä
reinä, mutta myös ääninä. — “Koski
kuohuaa, soi korvissa kevät runo.”

Mietimme yhdessä säveltäjän ja lau
lajien kanssa, millainen on Hilkan
Vanha Kirkko. Kaikille tuli mieleen
vanhat keskiaikaiset kivikirkot. Riik
ka kertoi, että hän oli laulanut polte
tun Tyrvään Vanhan Kirkon talkoolai
sille laulun. Se oli sopinut hyvin tun
nelmaan. Vanhat miehet olivat olleet
kyynel silmänurkassa.

Karjalan Rannat on iloinen polkka.
JukkaOllilan laulaa sen rempseästi.
Levyllä on mukana lisäksi runot Laulu
rakkauden, Ystävän muistolle,
Vanha albumi, Metsän laulut, Jou
lu on tullut ja lsomummun rukous
vauvalle. Niistä monia on julkaistu
jo aiemmin Tuntosarvessa.

Hilkka on vuosikokouksessa Oulus
sa. Hänellä on levyjä mukana myyn
nissä 11 euroa kappale. Hyvä joulu
lahjaidea. Levyjä voi tilata myös pos
titse, mutta silloin hintaan lisätään
postituskulut. ~

Katinhännän
Kievarissa soi
musiikki
Katri Pyykkö

Katinhännän Kievarin omistajat ovat
pitkänhinjan muusikkoja. Monet muis
tavat Jukka Ollilan puolison Market
ta Joutsin jo 50-luvulta. Hän lauloi
Onni Gideonin orkesterissa 60 —

70-luvuilla. Hän on ollut myös solisti
na Mario Weberin isossa orkeste
rissa, joka kiersi Keski-Euroopassa
suurissa huvittelukeskuksissa.

Aikaisemmin, jalkapallouran jälkeen,
Jukka soitti Rauno Lehtisen orkes
terissa. Jukka tuli vuonna 1964 Mar
ketan omaan orkesteriin pianistiksi.
Siitä alkoi yhteinen ura. Esiintymisiä
on ollut Pohjoismaissa, Japanissa ja
USA:ssa. Jukka on myös ollut pia
nistina ympäri maailmaa jazzklubeil
la, huippuhotelleissaja laivoilla. Hän
sai vuonna 1992 Suomen muusikko
jenliiton tunnustuspalkinnon.

Jukanja Marketan tytär Riikka Ollila
on lahjakas laulaja. Hän opiskelee
Helsingissä Pop & Jazz Konservato
riossa. Hän on ollut mukana mm. suo
malais-venäläisessä tuotannossa

Wanha albumi viehättää
Hilkan runot elävät muistojen sävelinä

8 9



sa kuvassa Jukka Kievarin edessä.
Notre Damen kellonsoittaja. Ja vai
kuttaa siltä, että Riikan tytär Emma
on seuraava oksa esiintyjien suvus
sa.

Kievari on oma
esiintymispaikka

Katinhännän Kievari on Olliloiden
unelmien täyttymys . Ollilat halusivat
muuttaa pois pääkaupunkiseudultaja
etsivät sopivaa paikkaa. He halusi
vat myös lopettaa kiertämisen, mut
ta jatkaa esiintymistä.

Loimaalta löytyi ratkaisu. Kievari on
Loimijoen rannalla. Se avattiin vuon
na 1995. Se on siitä lähtien toiminut
tilausravintolana, josta voi tilata tilai
suuteen sopivan elävän musiikin -

poppia, klassista tai vaikkapa hen
gellistä musiikkia. Ollilat järjestävät
myös sunnuntaisin musiikkilounaita,
jos muuta tilausta ei ole.

Kievariin mahtuu 160 ihmistä, ja sil
loin on vielä mukavan väljää. Tarjolla
on asiakkaan toiveiden mukainen
pitopöytä. Kievari tekee yhteistyötä
lähellä olevien majoitusyrittäjien
kanssa. Loimaalla on tarjolla myös
jokilaivaristeilyjä, ratsastusta ym.

Ollilat itse asuvat pihapiirissä. Jukan
ja Marketan viehättävä asunto on
remontoitu 200 vuotta vanhasta ai
tasta. Riikka asuu perheineen kel-~
taisessa talossa, joka on 150 vuotta
vanha huvila. Se on tuotu aikoinaan
purettuna Terijoelta. Itse Kievari van
ha maatilan päärakennus, joka on
rakennettu vuonna 1853.
Sisustus Kievarissa on talonpoikai
santiikkia, jota he olivat alkaneet
hankkia jo asuessaan Nurmijärvellä.
Ollilat kertoivat, että Kievarin ja asun
tojen kunnostaminen oli kovaa työ
tä. Kaikki Kievarissa tehdään itse
ruuastaja musiikista lähtien. ~

Katri Pyykkö

Kuurojen viittomakielisten terapia
palveluiden historia on lyhyt. Ensim
mäinen kokeilu oli vuonna 1986. Sit
ten Helsingin yliopistolliseen keskus-
sairaalaan on perustettu kuurojen
psykiatrinen poliklinikka. Kuurojen
Liitolla on ollut myös hanke monion
gelmaisten kuurojen nuorten syrjäy
tymisen ehkäisyksi. Nyt meneillään
on Viiffomakielinen perheterapia -pro
jekti Ripa.

Kuurojen Liitto teetti kartoituksen ln
ter-Psyko Oy:ssa viittomakielisen
psykoterapian tarpeesta. Tulosten
mukaan kolmanneksella vastanneis
ta viittomakielisistä oli liian vähän työ-
tai opiskelumahdollisuuksia, kommu
nikointiongelmia läheisten kanssa,
ongelmia harrastusmahdollisuuksis
sa ja liittymisessä kuulevan valtavä
estön yhteisöön. Suurimmalla osalla
oli ihminen tai ihmisiä, joiden puoleen
kääntyä ongelmatilanteissa, mutta ei
kaikilla.

Mielenterveyspalveluita oli vastan
neista käyttänyt 26 prosenttia. Näis
tä vain 36 prosenttia oli saanut pal
velua viittomakieliseltä ammattihen
kilöltä. Tarve omankielisille terapia

palveluille on suuri. Hoidon onnistu
misen kannalta parhaimmat edellytyk
set on henkilökunnalla, joka hallitsee
viittomakielen, Se helpottaa terapia
menetelmien ja visuaalisen kommu
nikaation käyttöä. Kielen avulla pys
tytään myös tavoittamaan asiakas
kieli- ja kulttuuritaustastaan käsin.

Masentumisoireita vaikea
tunnistaa

Kuurojen Liiton Ripa-projektin psyko
terapeutti Pirjo Leinon mukaan on
tärkeää on saada terapiaa niin, että
tulkki ei ole välissä. Kuurot eivät ole
tottuneet puhumaan tunteistaan ja
asioistaan. Silloin on vaikea tunnis
taa masentumisen oireita itsessä.

Leino kertoo, että kuurojen ennakko
luulot Ripa-projektiaja terapiaa koh
taan olivat aluksi suuret. Projektin
toisena vuonna terapiaan tulijoita al
koi tulla yhä enemmän. Kolmantena
vuonna määrä kasvoi räjähdysmäi
sesti. Osalle kävijöistä riittää käynti
tai kaksi. He löytävät ratkaisun on
gelmiinsa. Toiset taas tarvitsevat
terapiaa paljon pidempään, useita
vuosia, kertoo Leino. ~

Viittomakieliset terapiapalvelut
tarpeeIIis~a

rin tuvassa Jukka, Emma äitinsä Riikan sylissä ja Marketta. Toises
(Kuvat: KP)
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Katri Pyykkö

EDBu eli European Deafblind Union
on nyt perustettu. Euroopan Kuuro
sokeiden Liiton perustava kokous oli
Tanskassa 22.10. Se pidettiin Euroo
pan sokeiden liiton (EBU) kuurosokei
den konferenssin yhteydessä.

Yhdistykseen hyväksyttiin mukaan 17
maata ja järjestöä, joista 16 oli edus
tettuna perustavassa kokouksessa.
Suomesta mukana olivat Suomen
Kuurosokeat ry:n puheenjohtaja Ulla
Kungas ja varapuheenjohtaja Sep
po Jurvanen.

EDBU:n puheenjohtajaksi valittiin
Ove Bejsnap Tanskasta. Muut halli
tuksen jäsenet tulevat Venäjältä,
Puolasta, Ruotsista, Tsekistä ja Sveit
sistä. Hallitus päättää siitä, missä
maassa sihteeristö tulee olemaan.

EDBU:n tavoitteet

EDBU työskentelee kuurosokeiden
tasa-arvoisen aseman ja yhteiskun
nallisen osallistumisoikeuden puoles
ta. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta
kuurosokeudesta omana vamman
aan.

EDBU on yhteisö, jossa vaihdetaan
tietoa ja kokemuksia kuurosokeudes
ta. Kuurosokeiden organisaatioiden
välistä eurooppalaista solidaarisuutta
lisätään. EDBU tekee yhteistyötä
myös kuurojen, sokeiden ja yleisten (

vammaisjärjestöjen kanssa. Se jär
jestää konferensseja, seminaareja ja
työpajoja.

EDBU on kuurosokeiden kansainvä
linen Euroopan tason edustaja. Mo
nissa maissa ei vielä ole järjestöä,
jossa asioista päättävät enemmistö
nä kuu rosokeat itse. EDBU tukee ja
valvoo järjestön perustamista maihin,
joissa sellaista ei vielä ole. Jos maas
sa ei ole kuurosokeiden omaa jär- ~
jestöä, EDBU:n kansalliseksi jäse
neksi voidaan hyväksyä maan kuu
rojen tai sokeiden järjestö, joka ajaa
myös kuurosokeiden asioita. Kansal
lisilla jäsenillä on puheoikeus ja eh
dotusten teko-oikeus sekä äänioike
us. Muut kuurosokeiden ryhmät ja or
ganisaatiot voivat hakea EDBU:n
ulkojäsenyyttä. Se oikeuttaa saa
maan kaiken yhdistyksen tietoma
teriaaliin. Ulkojäsenet voivat osallis
tua yleiskokouksiin tarkkailijoina. ~

Pirkko Pölönen

Minulle on laitettu sisäkorvaistute ja
tulokset olivat hyvät heti. Se on vai
kuttanut paljon myös tulkin käyttöö
ni.

Pieni näkökenttäni ei tavoita riittä
västi tärkeitä tai kiinnostavia asioita
ja tapahtumia. Tulkin työssä ympä
ristöön liittyvän informaation tarve ja
laatu kasvaa näköni heikkenemisen
mukaan. Puhuvan tulkin tai oppaana
olevan henkilön paikka on aina mik
rofonikorvan puolella, josta saan ää
nen parhaiten poimittua.

Puheen ymmärtäminen on mahdollis
ta vain meluttomissa olosuhteissa.
Tulkin apua tai puheen toistamista
olen joutunut pyytämään melu isissa
olosuhteissa, kaduilla, tavaratalois
sa, ruokaravintoloissa, paikoissa,
joissa pyörii paljon ihmisiä.

Minusta on mukavaa jakaa ajatuksia
ja kokemuksia kaikenlaisten ihmisten
kanssa, kun siihen tarjoutuu mahdol
lisuus. Olen otettu joka kerta, kun op
paani kertoo havaitsemiaan asioita
tai tarinoi muuten vain kulkiessam
me.

Viime talvena kansalaisopistossa
kokeilin puheprosessorin lisälaittei
ta mm. pienoismikkiä. Siitä oli apua
vaikka muut kurssilaiset eivät muis
taneet aina odottaa sen saamista
käteensä.

Yhdistyksen syyskokouksessa ko
keilin induktiosilmukasta kuuntelua.
Jäin kaipaamaan näköaistilla saata
vaa tietolisää, jota ilman on vaikea
tietää mikä tilanne todella on. Havain
to nostaa ympäristöstä poimitun tie
don tärkeyttä osallistumisen näkökul
masta ja on yksi asia toivelistalla tul-
km työn ohjeistamisessa.

Omalla vastuulla maailmalle! Z

Euroopan Kuurosokeiden Liitto
perustettiin Tanskassa

Kommunikointimenetelmän muutos
vaikuttaa tuikintehtäviin

Suomen
Kuurosokeat ry:n

Toimintakalenteri
2004

(Tuntosarvi 11 B /2003)

iHmestyy marraskuun
lopulla.
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Sointu Koskinen

K~5~i~ä kommunikoidaan, koskete
taan, halataan, tutkitaan ympäristöä
ja tehdään paljon erilaisia päivittäi
siä askareita. Käsiä hoidetaan usein
pelkällä pesulla ja tarvittaessa lyhen
netään kynsiä. Pesu on itsestään
selvä asia.

Mutta pelkkä käsihygienia ei aina rii
tä. Jos iho on kuiva, pitkät kynnet loh
keilevatja kynsinauhoissa on kynsi
tikkuja, silloin on perusteellisemman
käsien hoidon aika.

Kuivasta ihosta voi
kehittyä pesuaineihottuma

Hiki ja tali muodostavat ihoa suojaa-
van rasvakerroksen. Kerros pitää
ihon pehmeänä ja joustavana. Se
suojaa tauteja aiheuttavilta pieneli
öiltä. Jatkuva käsien peseminen ja
liian voimakkaat pesuaineet liuotta
vat ihon pintaa suojaavan rasvan. Iho
alkaa kuivua.

Joillakin ihmisillä on pesuaineihottu
ma, johon altistuminen on osittain pe
rinnöllinen. Aluksi iho on todella kui

va ja se kutisee. Muutaman päivän
kuluttua iho alkaa punoittaa ja hilseil
lä. Jos ihottumaa ei aleta hoitaa heti,
se pahenee ja hoito pitkittyy.

Pesuaineihottuman hoitona on käsi-
en pitäminen kuivina. Tavallisesti
käsiä voi pestä, kunhan muistaa kui
vata ne hyvin. Mutta pyykkiä ei voi
pestä käsin eikä tehdä suursiivous
ta tai tiskata. Käsiä rasvataan mie
dolla hydrokortisoni-voiteella kerran
päivässä 2 — 3 viikon ajan. Muuten
käsiä rasvataan perusvoiteilla. Jos
tilanne ei parane, pitää kysyä neu
voa lääkäriltä.

Käsien rasvausta ei pidä unohtaa,
vaikka iho olisikin kunnossa. Ihottu
ma uusiutuu helposti varsinkin kolmen
ensimmäisen kuukauden aikana sen
paranemisesta. Säännöllinen käsi
voiteen tai perusvoiteen käyttö eh
käisee iho-ongelmia ennalta.

Kynsien lyhentäminen

Kynnet ovat samaa ainetta kuin hiuk
set. Kynnet muodostuvat kolmesta

das vai sopiva? Pistelehdestä kysyt
tiin onko pistelehteä helppo lukea
kaksipuolisena? Tuntosarvi-lehden
lukijatutkim u ksen avulla saatiin tärke
ää tietoa, siitä minkälaisia asioita
kuulonäkövammaisetja kuurosoke
at haluavat lukea lehdestä, Lämmin
kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.
Teidän mielipiteenne auttavat teke
mään Tuntosarvesta entistä parem
man ja toivottavasti jokainen lukija
löytää siitä kiinnostavaa luettavaa.

Mitä vastaajat haluavat
lukea TuntosarvWehdestä?

Kyselyyn vastasi 20 henkilöä, joista
16 on kuulonäkövammaisia/kuuro
sokeita. Heistä 12:sta ei ole mielipi
teitä lehden parantamiseksi. Paran
nusehdotuksia ja toiveita tuli kuiten
kin paljon ja kiitos niistä.
Eniten tutkimuksen osallistuneet lu
kevat lehdestä kommunikaatioasioi
ta, sosiaalitu rva-asioita sekä kirjoi
tuksia leireistä ja kursseista. Matkois
ta retkistä ja muista tapahtumista
ovat monet kiinnostuneita. Lukijoiden
kirjoitukset ovat myös suosittua lu
ettavaa Tuntosarvi-lehdestä.

Lehteen toivotaan kirjoituksia seu
raavista aiheista: Kuurosokeiden
elämäntarinoita ja siitä miten selvi
ää vammojen kanssa arkielämässä.
Nuorten kirjoituksia, kirjoituksia mui
den maiden kuurosokeiden elämäs

tä, kirjoituksia eri tavalla vammaisis
ta. Toivottiin myös haastatteluja ja
uusia kirjoittajia jäsenistöstä. Kerho
jen kuulumisia -paIstaa toivottiin.
Aluesihteeripalstaa toivottiin lehteen.
Lisää kuvia ja värikästä kantta toi
vottiin. Kuurosokeiden piirustuksia
toivottiin piristämään lehteä.

Tekniset asiat kunnossa

lsokirjoituslehden, kasettilehden ja
pistelehden lukijat olivat tyytyväisiä
lehden teknisiin asioihin ja versioita
oli heidän mielestään helppo lukea.
Hitaasti viitotun videon lukijoista osa
toivoi lehteen ääntä ja osan mieles
tä ääntä ei tarvita videolehdessä.
Eräs videolehden lukija toivoi nimien
sormittamisen sijaan viittomamerkki
en tai viittomanimien käyttöä video
lehdessä. Sormituksen seuraaminen
on monille heikkonäköisille kuuroille
vaikeaa ja ehdotusta kannattaa miet
tiä. Ongelma on se, kuinka tunnettuja
esimerkiksi yksittäisten ihmisten viit
tomamerkit ovat ja tunteeko tulkki ne.

Muutamat lehtien lukijat toivoivat
paksu mpaa lehteä ja useampia nu
meroita, mutta talous asettaa rajat
lehden numeromäärän lisäämiselle.
Suomen Kuurosokeat ry:n tiedotus
pyrkii parantamaan Tuntosarvi-lehteä
mahdollisimman hyvin lukijoiden toi
veita vastaavaksi. Mukavia lukuhet
kiä Tuntosarvi-lehden parissa. ~

Hoidettuja käsiä on ilo
.~ ~.nayttaa ja kayttaa
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kuivatessa kynsinauhoja kevyesti
pyyhkeellä ensimmäisen nivelen
suuntaan.

Kun kynsinauhoja hierotaan säännöl
lisesti, ne pysyvät kunnossa eikä
tulehduksia juuri tule. Lisäksi sään
nöllinen hieronta vilkastuttaa veren
kiertoa: sormet tuntuvat lämpimiltä.
Kolmas vaikutus on, että kynnet
vahvistuvat.

Kynsien lyhentämisen, viilaamisen,
kynsinauhojen hieromisen ja lioifami
sen jälkeen hierotaan käsivoide.

Lakka viimeistelee käsien
hoidon

Vanha kynsilakka on hyvä poistaa jo
ennen käsien hoitoa. Ennen varsi
naista lakkausta kynnet puhdistetaan
lakanpoistoaineella. Näin lakka pysyy
paremmin. Ensin levitetään aluslak
ka ja sitten vasta värilakka. Väritön
lakka suojaa kynsiä. Sitä voi käyttää
myös pelkästään, koska se antaa
kynsille kauniin kiillon.

Käsien hoitoon ei tarvita kuin sakset
tai leikkurit, kynsiviila, pyyhe, pari
viilipurkkia, saippuaa, käsivoidetta ja
naiset lakanpoistoainetta ja kynsilak
kaa. Siinä käsien hoito pähkinänkuo
ressa. O

Tuntosarven
lukijatutkimuk~
sen tuloksia
Anu Mikkola

Tein Tuntosarvi-lehden lukijatutki
muksen Suomen Kuurosokeat ry:n
tiedotuksen pyynnöstä. Tutkimuksen
tekeminen oli myös osa opiskelujani C
Arlainstituutissa, koska haluaisin
työllistyä vammaisasioiden tiedotus-
tehtäviin.

Olin helmi- ja huhtikuussa työssäop
pimisjaksolla Suomen Kuurosokeat
ry:n keskustoimiston tiedotuksessa.
Tutkimuksen kysymykset lähetettiin
kaikille Tuntosarvi-lehden eri versi
oiden lukijoille maaliskuun 3/2003
numeron mukana. Tutkimuksessa
selvitettiin mitä lukijat lukevat lehdes
tä. Tutkimuksessa kysyifiin myös mitä
lehdessä pitäisi olla enemmän tai vä
hemmän? Tutkimuksen kysymysten
avulla selvitettiin myös lehden eri
versioiden lukemiseen liittyviä tek
nisiä asioita kuten isokirjoitus lehden
kirjainkoon suuruutta tai kirjainten
tummuutta. Kasettilehdestä kysyttiin
lehden lukunopeutta, oliko se liian
hidas, liian nopea vai sopiva? Viito
tusta videolehdestä kysyttiin onko
viittomanopeus liian nopea, liian hi

keratiinilevystä. Sen huomaa varsin
kin huonokuntoisista kynsistä. Kyn
net kasvavat noin 3-4 millimetriä kuu
kaudessa. Jos haluaa pitää ne siis
teinä, kynsiä joutuu lyhentämään kah
den viikon välein, Huonoin tapa ly
hentää kyntensä on pureskella niitä.
Saksien tai leikkurien käyttö on heI
pointa pesun tai saunan jälkeen. Sil
loin kynnet ovat pehmeät.

Leikkunlla ta~ saksilla lyhentamisen
jälkeen kuivat kynnet tasoitetaan vii
laIla. ViHaa pidetään 45 asteen kul
massa. Toisin sanoen sormi ja villa
muodostavat T-kirjaimen muodon,
jossa villa on kallistettu hiukan alas
päin.

Viilaus liian tehokkaalla metalliviilalla
edestakaisin voi irrottaa kynsilevyt
toisistaan. Hiekkapaperiviila on pa
rempi. Kynnelle ystävällisempi vii
laustapa on molemmilta sivuilta kes
kelle. Vihaa voi myös pitää paikallaan
toisessa kädessä ja liikuttaa toisen
käden kynttä viHaa vasten.

Lopputulosta voi kokeilla vaattee
seen. Jos kynsi tarttuu kiinni, viila
usta pitää jatkaa. Kynnen terävät
kulmat saattavat murlua tai repeytyä.

Vhilalla lyhentäminen on myös hyvä
ja turvallinen vaihtoehto, jos se ei on
nistu saksilla tai leikkureilla. Kynsien

lyhentäminen on myös mahdollista sil
loin, kun se itselle sopii.

Kynsinauhatkin tarvitsevat
hoitoa

Kynttä ympäröivät kuivat ja repalei
set kynsinauhat suorastaan vaativat
hoitoa. Ne kasvavat kynnen muka
na. Jossain vaiheessa kynsinauhat
eivät enää veny vaan repeytyvät.
Silloin niihin ilmestyy kynsitikkuja, jot
ka ovat nahansuikaleita. Ne tekee
mieli repiä tai leikata. Jos niin tekee,
se voi pahimmillaan johtaa kynsival
lin tulehdukseen.

Kynsinauhavoidetta tai käsivoidetta
laitetaan pieni nokare kynsinauhan
päälle ja sitten aletaan hieroa. Hie
rotaan esimerkiksi vasemman käden
etusormea oikean käden peukalolla
pienin pyöröliikkein. Mitä rauhallisem
paa hieronta on, sitä enemmän siitä
nauttii. Oma kosketuskin tuntuu ren
touttavalta.

Näin hierotaan vuorollaan kaikki sor
met. Ennen hieronnan aloittamista
varaa esimerkiksi 2 tyhjää viili- tai
rahkapurkkia. Laita niihin hiukan saip
puaa tai pesunestettä ja lämmintä
vettä. Hieronnan jälkeen laita sormet
veteen viideksi minuutiksi. Sen jäl
keen kuivaa kädet hyvin ja työnnä
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Uu&a
selkoki rjoja

HäNfors, Juha ja Muukkonen, Tar~
ja: Selain ja sähköposti selkokielellä

Microsoft Internet Explorer ja Out
look Express. OppimateriaaNkeskus
Opike, 2003. Hinta 15 euroa. Kolmas
Tikas-kirja kertoo, miten sähköposti
ohjelmaa ja selainohjelmaa ja käy
tetään windows-käyttöjärjestelmäs
sä. Selainohjelman avulla voit käyt
tää lnternetiä ja etsiä sieltä tietoa.

Jansson, Tove: Muumipeikko ja Tai-
kurin hattu. Oppimateriaalikeskus
Opike, 2003. Hinta 18 euroa. Ensim
mäinen Muumi-kirja selkokielellä.
Muumipeikko löytää salaperäisen
Taikurin hatun. Tapahtuu outoja asi
oita. Kirjan kuvitus on Tove Jansso
nin. Kuvatekstit ovat perustarinaa
helpommat. Kirjaa voi lukea myös ku
vakirjana.

Näitä kahta kirjaa voi tilata suo
raan kustantajailta p. (09) 34809
350 tai sähköposti opike@famr~fi
tai osoite Kehitysvammaliitto, Op~.
pimateriaaNkeskus, VNjatie 4 C 2.
kerros, 00700 Helsinki

Seuraavia kirjoja voi tilata p. (09)
3480 9240, s-posti selkouutiset

@famrJL Selkokeskuksesta osoi~
te: VNjatie 4 B II krs~, 00700 Helsin~
kL

Kivi, Aleksis: Nummisuutarit. Työvä
en Sivistysliitto, 2003. Hinta 12 eu
roa. Nummisuutarit näytelmää on esi
tetty paljon. Tässä tekstiä on lyhen
netty, Vaikeita sanoja on selitetty kir
jan lopussa. Näytelmän voi lukea
yksin tai ryhmässä tai se voidaan
esittää näytelmänä. Kirjassa on va
lokuvakuvitus.

Leinonen, Matti: Kesärannan elä
mää. Atena Kustannus Oy, 2003.
Hinta 25 euroa. Kirjassa kerrotaan
rannan lähettyvillä asuvista linnuis
ta, kasveista ja ötököistä. Tarkat ku
vat auttavat tunnistamaan niitä.

Suomalaisia eläinsatuja. Atena Kus
tannus Oy, 2003. Hinta 22 euroa.
Kirjassa on 13 eläinsatua. Muiden ~
muassa sadut, miten kettu ottaa it
selleen palvelijan, hiiri pelastaa kar
hun ja miksi jäniksellä on ristiturpa.

Vaijärvi, Kari: Jukka Vihi ja koiran ar
voitus. Kustantaja: Kustannus-Mäke
lä Oy, hinta: 16,50 euroa. Salapoliisi
Jukka Vihi saa laukun ,jossa on pieni
koira. Kaksi roistoa yrittävät saada
koiran itselleen. Vihi selvittää koiran
arvoitusta yhdessä ystäviensä Ja
rin ja Liisan kanssa. ~

Leena Paakkala

Aamuaurinko oli raitistanut kostean
ja sateisen ilman. Oli kirkasta ja va
loisaa. Oli upea päivä kylpylämatkal
le. Ihanaa!

Kokoonnuimme Sampolan palveluta
loon odottelemaan taksia. Se tulikin.
Kuljettaja huolehti meidät ystävälli
sesti autoon. Se lähtikin vihdoin lipu
maan kohti Tamperetta.

Kun saavuimme punatiiliseen Lapin
niemen kylpylään, meidät ohjattiin
sisään. Ystävällinen henkilökunta
toivotti meidät tervetulleiksi ja antoi
ohjeet, mitä tehdään. Tulkitja Ritva
pitivät huolta meistä. He ohjasivat ja
opastivat rauhallisesti.

Me saunoimme ja uimme ahkerasti.
Eräskin torppari uskalsi pulpata kyl
mään vesialtaaseen, missä kehui
paljon jääpaloja. Hän oli kokenut
avantouimari, joka ei viihdy kovassa
löylyssä. Se oli upea kokemus.

Fysioterapeutit ohjasivat meitä ys
tävällisesti ja asiallisesti, jokaisen

meistä oman maun mukaiseen tera
piaan. Vaihtoehtoja olivat turve-, aro
ma-, merilevä- ja yrttiöljyhoito. Se oli
ihanaa. Ihanaa! lhanaa! Tuli hyvä olo,
mieli kirkastui. Se oli mahtava elä
mys!

Niin kuin aina, ihanuus loppuu aika
naan. Lähdimme kotimatkalle. Mat
kan aikana mietimme kylpylää kiitol
lisina. Saimme rentoutusta ruumiil
lemme ja hyvää oloa miehiimme. Läm
pöiset kiitokset kylpylämatkasta ja
mahtavista terapiahoidoista Hiljalle ja
Ritvalle. O

Upea kylpylämatka Tampereelle

Vian toimisto muuttanut
Helsingissä

Vian toimisto Helsingissä on muut
tanut. Uusi osoite on Nuijamies
tentie 5 A, 3 krs. 00400 Helsinki.
Puhehinnumerot ovat säilyneet en
nallaan.
Internet osoite on www.via-ok.net
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