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Frans Leijonin syntymästä 130 vuotta

Osmo Perttula Porin päivätoiminnan onnistunut varainhankinta
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Me osaamme -ilta käynnistyi yleisöryntäyksellä

11 • 2008

Kosketeltava taide kiinnostaa kuurosokeita.
Carita Halmeen “Pieni koira Cavalier” -taulu kiertää.

Viljo Kinnunen tulkkeineen, takana Paavo Korhonen.
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Seuraava Tuntosarvi nro 12 ilmestyy
joulun alla, Frans Leijonin syntymä
päivänä 12.12. Aineiston on oltava
toimituksessa viimeistään 26.11. men
nessä.

Kannen kuvassa Milla Päiväniemi
(vas) ja Carita Halme vaihtavat aja
tuksia taiteen tekemisestä Tampereen
Toimintakeskuksessa järjestetyn Me
osaamme -illan päätteeksi 23.10.2008.
Kuva: Tuija Wetterstrand.
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Anu Mikkolan esikoisrunokirja “Sim
pukkataivas” julkistettiin Aleksis Ki
ven päivänä 10.10. Kansikuva on ko
pio kuvataiteilija Marki Salosen al
kuperäisestä maalauksesta. Runokir
jaa voi tilata hintaan 10 euroa suo
raan kirjoittajalta s-postitse
anu.mikkola@tintti.net, postituskulut0
lisätään.

Hallitus on hyväksynyt yhdistyksen
strategian ja uuden organisaation ja
antaa esityksen syyskokouksen pää
tettäväksi. Jos syyskokous hyväk
syy sen, niin uusi organisaatio astuu
voimaan vuonna 2010.

Organisaation kehittämistyö alkoi
vuonna 2005. Vuoden 2007 syysko
kous päätti, että uusi organisaatio-
malli ei astu voimaan vuoden 2008
alusta. Tämän vuoden kevätkokous
velvoitti hallitusta tuomaan uuden
esityksen syyskokoukselle.

Vaikka tämä aiheutti jonkin verran häm
mennystäja epätietoisuutta, pidän erit
täin hyvänä tätä ‘~tuumaustaukoa”. Nyt
on saatu strategiaehdotus esityskel
poiseen muotoon ja organisaatiota on
pohdittu uusista lähtökohdista.

Organisaatio pyrittiin saamaan sel
keäksi ja yksinkertaiseksi. Siinä pi
täisi näkyä vastuu- ja valtasuhteet.
Se ei myöskään saisi tuoda lisäkus
tannuksia.

Nykyisestä mallista uusi organisaa
tioehdotus poikkeaa erityisesti nel
jässä kohtaa: kuntoutumis-ja asumis
palvelut yhdistetään saman johdon

alle, taloushallintopalvelut saavat
oman yksikkönsä ja samalla entistä
näkyvämmän roolin, yhteistyöryhmiä
luodaan kehittämään organisaation
sisäistä yhteistyötä ja koordinoimaan
kehittämistoimintaa ja yksiköiden ni
met muutetaan palveluiksi.

Kaiken lähtökohtana on paremman
palvelun tuottaminen kuurosokeille
henkilöille ja palvelun vastaaminen
tarpeeseen.

Kehitystyö jatkuu ja siitä tulee yhdis
tyksen organisaation luonnollinen
osa-alue. Tärkeimmille toiminnoille
ollaan luomassa omat osastrategiat
ja niiden kehittäminen jatkuu alkuvuo
den 2009. Ensi vuosi on valmistau
tumista vuonna 2010 voimaanastu
vaan uuteen organisaatioon.

Tässä vaiheessa haluan kiittää läm
pimästi kaikkia kehitystyössä muka
na olleita ja kehittämisen eri vaiheis
sa palautetta antaneita. Teidän kaik
kien panos on ollut suuri ja tärkeä.

Tapaamisiin syyskokouksessa!

Seppo Jurvanen
hallituksen puheenjohtajaO
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.. .. .. ..Syyskokous paattaa uudesta
organisaatiomallista
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Eero Vartio

Kuurosokea Frans Leijon on ollut
Suomen kuurosokeille kannustava
esimerkki siitä, miten sitkeydellä ja
ahkeruudella on mahdollista voittaa
vammojen tuottamat vaikeudet, jopa
ansaita oma elantonsa. Tässä hän
muistuttaa aikalaistaan amerikkalais
ta Helen Kelleriä. Frans Leijonin syn
tymästä tulee 12. joulukuuta 2008
kuluneeksi 130 vuotta.

Lapsuusvuodet Yläneellä

Oman kertomansa mukaan Frans
Leijon syntyi kuljeksivan työläisnai
sen aviottomana poikana Yläneellä
10 kilometrin päässä Turusta. Turun
ja Kaarinan seurakuntien keskusrekis
teri antaa ajankohdaksi 12.12.1878.

Kahden ja puolen vuoden iässä Frans
menetti näkönsä ja kuulonsa isoro
kon seurauksena. Samalla katosi
puhekyky.

Seurasi monta vuotta, joista Frans
ei muista paljoa. Ruoka oli ilmeisesti
tiukalla köyhässä kodissa, sillä poi
ka kävi naapureissa varkaissa: kah
mi ja ahmi lanttuja, omenoita ja jopa
kananmunia. Ympäristö reagoi viha-

mielisesti. Frans ei käsittänyt omien
tekojensa ja seurausten yhteyttä,
vaan koki rangaistuksetjärkyttävinä
onnettomuuksina. Myöskään kävele
minen ei onnistunut, sillä Frans kaa
tuija loukkasi paansa Siksi han suos~
tui ainoastaan ryömimään nelinkon
tin. Mitään keinoa vaihtaa ajatuksia
ympäristön ihmisten kanssa ei ollut
käytettävissä.

Myöhemmin Frans vertasi itseään
villieläimeen. Kun joku lähestyi, hän
arveli rangaistusonnettomuuden uh
kaavan. Siksi hän puolustautui lyö
den, potkien, raapien ja purren.

Kouluun Pietarsaareen

Suuri muutos tuli kymmenen vuoden
iässä. Aloitteen teki vapaaherra Ro
bert Jägerhorn, jolle Fransin kas
vatusisä Matti Salmi oli tehnyt he
vosmiehen töitä.

Tuohon aikaan Suomen kuurojen
opetuksessa uskottiin puhemenetel
mään: kuurojen tuli oppia tarkasti kat
somaan puhuvienja kuulevien suun-
liikkeitä ja ymmärtämään heidän tar
koituksensa täten huulilta lukien.

Myös kuurojen ihmisten itsensä piti
osata tuottaa ymmärrettävää puhet
ta. Jos nämä vaikeat taidot eivät
millään onnistuneet, oppilas poistet
tiin Turun tai Porvoon kuurojenkou
lusta ja lähetettiin Pietarsaareen.
Siellä viittomakieli oli sallittu. Tätä
ruotsinkielistä koulua Jägerhorn nyt
suositteli, Johtajana siellä oli Anna Hei
kel, jonka isä oli koulun perustanut.

Saattajaksi lähti Jägerhornin palveli
jatar Maija Björklund, joka oli kotoi

~sin Pietarsaaren läheltä. Ensin mat
kattiin hevosella Turkuun, sitten ju
nalla Pohjanmaalle. Kun Anna Heikel
näki maassa konttaavan pojan, hän
purskahti itkuun.

Jumala koulun vintillä

Siitähän se lähti, vaikka oppiminen
teetti kovasti töitä. Mutta ennen pit
kää Frans käveli kahdella jalalla ja
luki molempia kilpailevia kohokirjoi

~~~-tusjärjestelmiä. Ne olivat englantilai
sen William Moonin (1818-1894)
kehittämä moonin kirjoitus, joka pe
rustui yksinkertaistettuihin näkevien
kohoaakkosiin sekä toisaalta rans
kalaisen Louis Braillen (1 809-1 852)
keksimä pistekirjoitus. Myös kädes
tä käteen viittominen tuli tutuksi. Nyt
tietoja ja ajatuksia oli mahdollista
vaihtaa muiden ihmisten kanssa.

Jotkut käsitteet tosin olivat vaikeita.
Kerran Frans oli tervehtimässä saar

naajaaja innostui, kun luuli päässeen
sä kättelemään itseään Jumalaa. Hä
nelle selitettiin, että saarnamies on
vain Jumalan ystävä. Itse Iso Isäntä
asuu ylhäällä, pojalle viätottiin.

Vihdoin Frans Leijon arveli ymmär
tävänsä. Jumala asui tietysti koulu-
rakennuksen vintillä. Nyt hän halusi
välttämättä käivetä sinne vieraisille.
Näin tapahtui, ja Frans etsi käsiko
pelolla. Mutta ei Jumalaa sielläkään
ollut. Poika vaan kolhi päätään ka
ton tukähirsiin. Vihdoin hän tajusi, että
Jumala on jossakin vielä ylempänä,
käsikopelolla tavoittamattomissa.

Sorvari ja puuseppä

Koulun lähistöllä asui sokea mies,
joka tunnettiin taitavana sorvaajana.
Tutkittuaan miehen tuotteita Frans
tahtoi oppia sorvin käytön. Johtaja
tarAnna Heikel torjui ajatuksen kau
histuneena, sillä hän pelkäsi tapatur
mia.

Kun ihmiset eivät auttaneet, Frans
Leijon pyysi rukouksessa Jumalaa
opettajaksi. Hän meni yksin veisto
luokkaan ja tarttui sorviin. Työ sujui
ihmeen vaivattomasti. Nyt myös Hei
kel uskoi ja suostui järjestämään ope
tusta.

Frans Leijonista tuli etevä sorvari.
Kuuromykkäin yleisessä kokoukses
sa Helsingissä 1902 hän sai näytte

Frans Leijonin syntymästä 130 vuotta
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lyssä esitellä, miten sorvaaminen
kuurosokealta nuorelta mieheltä su
juu. Myöhemmin hänen keinutuolin
sa ja kynttilänjalkansa voittivat Tam
pereen teollisuusnäyttelyssä v. 1922
ensimmäisen palkinnon. Vuosien mit
taan hän sai ystäviltä yhä uusia sor
vausmalleja. Tuotteisiin kuuluivat
kolmihaarainen kynttilänjalka, kellon
pidin, sukanparsimissieni ja rihmarul
lateline samettityynyineen.

Kuurojen yhdistystä perustamassa

Pietarsaareen perustettiin kuurojen
yhdistys. Tämä tapahtui ruotsalaisen
tutkijan Anita Hellören mukaan pää
siäisenä 1899, kun taas Frans Lei
jonin muistelmat ylöskirjannut Ester
Stade antaa perustamisvuodeksi
1900. Ero saattaa johtua siitä, mistä
tapahtumasta perustaminen laske
taan. Luultavasti Hellöre laskee ajan
päätöksen tehneestä kokouksesta,
Stade taas arvatenkin jostakin viran
omaisten hyväksymis-ja rekisteritoi
mesta.

Hellöre mainitsee edelleen, että jo ke
sällä 1899 Pietarsaaren kuurojen yh
distys järjesti kuuroille ihmisille juhan
nusjuhlan. Kaikki tämä tapahtui kou
lulla, joten Frans oli ilman muuta mu
kana.

Koulun päätyttyä

Kymmenvuotisen koulunsa päätyttyä

Frans Leijon pääsi asumaan entisen
hoitajansa Maija Björklundin talou
teen Forsbyhyn. Hän ansaitsi rahaa
sorvaustöillä. Myöhemmin hän asui
seudun eri kuurojen luona, oli mm.
kymmenen vuotta renkinä Anita HeI
lören isoisällä, joka hänkin oli kuuro.

Kouluaikana yhteys Yläneelle oli kat
kennut, mutta nyt Frans olisi halun
nut tavata äitiään ja säästi sorva
usansioista tälle matkarahoja. Mutta
ilmeni, etta aiti oli talla valin kuollut ja
muu perhe muuttanut tuntemattomaar(
paikkaan.

Kun Björklundit kävivät Pietarsaares
sa polkupyörällä, Frans Leijon keksi
oman kulkuneuvon, eräänlaisen tan
dempyörän. Siinä oli kaksi istuinta.
Frans itse polki takana, kun taas etu
istuimella istui joku Björklundin näke
vistä ja kuulevista lapsista pääteh
tävänä ohjata. Myös Frans ohjasi
seuraten etuistuimelta narun kautta
välittyvää tietoa käännöksistä.

Fransin muita keksintöjä olivat tuuli-
mylly, joka toimi ihan oikeasti - sellai
nen lintulaudan kokoinen pienoismalli
- sekä kommunikaatiotaulu. Tauluun
oli valettu näkevien aakkoset. Kun
kin kirjaimen alla oli vastaava piste
kirjain. Jos puhekumppani ei osan
nut viittomia, oli mahdollista tavata
asioita toinen toiselleen seuraamal
la toisen osoittamia kirjaimia. Leijon
opetteli myös lasinleikkausta.

Puutarhamestari

Elintarvikkeista tuli ensimmäisen
maailmansodan aikaan 1917 huuta
va pula. Frans innostui viljelijäksi.
Isäntäväki antoi muokattavaksi maa
palasen, jolle hän rakenteli kasvila
voja. Tuotteet olivat tavallisimpia juu
rikasveja, kurpitsoja, tomaatteja ja
kurkkuja, herneitä, papuja, tilliä, per
siljaa ja tupakkaa, vaikkei hän itse
ollutkaan tupakkamies.

~JOmakätisesti Frans kylvi, kasteli, kitki
ja hoiti. Hän erikoistui myymään sie
meniä. Vaasan puutarhanäyttelystä
hän sai toisen palkinnon. Kesällä
1920 puutarhurimestari matkasi Jy
väskylään tutustumaan seminaarin
puutarhaan.

Unelma Etelän Paratiisipuutarhasta

Vähitellen Frans Leijon alkoi haaveilla
omasta puutarhamökistä etelässä:

~ siellä kesä ja satokausi olisi pitem
mät, koska ilmasto on lämpimämpi.
Lopulta hän muutti Turun lähelle
Kakskerran seurakuntaan. Kuurojen
liitolla oli Kakskerran naapurisaarel
la Satavassa asuntola. Sen yhtey
dessä Frans saattoi jatkaa puutar
hatöitään.

Kuinka ollakaan, isäpuoli Matti Salmi
kuuli kuurojen papilta Eino Savisaa~
relta Turussa kuvauksen ihmemie
hestä Frans Leijonista. Yhteys per-

heeseen solmiutui uudestaan, ja
Frans vietti paljon aikaa velipuolen
sa Matin kauppapuutarhassa Vasa
ramäessä.

Satavan asuntolassa Frans Leijon
vietti viimeiset kymmenkunta vuotta,
kunnes kuoli 27. kesäkuuta 1947
vatsasyöpään. ~

Lähteet:

Hellöre, Anita:
Mina förfäders stad. En berättelse
om siäkten Kif - Eriksson - Hellöre
och döva ifinska Österbotten urhis
torisk perspektiv. Teckningar Maja
Kvist. Utgivare Anita Hellöre. Karle
by 2008

Stade, Ester:
Frans LeUon. Sokea, kuuro ja myk
kä. Suomennos ‘Kuuromykkäin Jou
lulehden’ ruotsinkielisestä painok
sesta. Helsinki 1923.

SähköpostiviestitAnita Hellöreltä lo
kakuussa 2008.

Turunja Kaarinan seurakuntien kes
kusrekisteri.
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Teksti ja kuvat Tuija Wetterstrand

Kun tulin yhdistykseen töihin kohta
neljä ja puoli vuotta sitten, kiinnitin heti
huomiota erään Anu Mikkolan herk
kiinja kauniisiin runoihin. Pian minul
la oli ilo tutustua Anuun henkilökoh
taisesti. Anu osoittautui paitsi upe
aksi runoilijaksi, myös lahjakkaaksi
kirjoittajaksi ylipäätään. Anu on vai
kuttanut pitkään yhdistyksen lehtien
toimitusneuvostossa, ensin sen jäse
nenä ja nyttemmin puheenjohtajana.

On ollut hienoa myös huomata, että
vaikka Anu ei itse hallitse viittoma
kieltä, on hän aina ollut hyvin tarkka
siitä, että hänen runojensa viittomakie
1 iset tulkinnat mietitään huolellisesti läpi
yhteistyössä hänen kanssaan.

Viimeistään Helen Keller maailman-
konferenssin jälkeen kesäkuussa
2005, missä Anu esitti runojaan, olen
odottanut, että hän julkaisee oman
runokirjansa. Minun ja monen muun
odotus palkittiin vihdoin perjantaina
10.10., kun Anu Mikkolan esikoiste
os “Simpukkataivas” julkistettiin. Jul
kistamispäivä oli huolella valittu, oli
han se kansalliskirjailija Aleksis Ki
ven merkkipäivä.

Pienessä, mutta lämminhenkisessä
julkistamistilaisuudessa Toimintakes
kuksen ruokasalissa oli mukana ai
van Anun lähipiiriä. Anun vanhemmaf~
seurasivat ylpeinä tyttärensä saamia
huomionosoituksia. Mukana oli myös
runokirjan kansikuvan alkuperäisen
taulun maalannut kuvataiteilija Marki
Salonen. Runoilijakollega Vieno Hyt
tinen arveli, että joskus vielä saam
me lukea Anun oman elämänkerran
hänen itse kirjoittamanaan. Anu itse
myhäili salaperäisenä. “Tämä kirja on
ensimmäinen lapseni, saa nähdä
syntyykö näitä lapsia vielä lisää”, hän
hauskuutti yleisöä.

Anu Mikkola (s. 1967) on kotoisin
Kotkasta, mutta asuu nykyisin Tam
pereella. Anu Mikkola syntyi kesko
senaja vaikean elämänalun seurauk
sena hänellä on CP-vamma. Lisäksi
hän on sokea ja vaikeasti kuulovam
mainen.

Anu on ollut runotyttö lapsesta saak
ka. Ensimmäisen, äidilleen omista
mansa runon hän kirjoitti 1 0-vuotiaa
na. Kuurosokeille Anun runot ovat
tulleet tutuiksi Suomen Kuurosokeat
~:njulkaisemien runokirjojen ja lehti
en kautta. Anu Mikkola on lahjakas
kirjoittaja, jonka runoissa on tunnet
ta ja syvyyttä ja joissa hän uskaltaa
tuoda esiin kipeitä ja ahdistaviakin
asioita. Kuurosokeat antoivat hänelle
Vuoden kirjoittaja 1998 -tunnustuk
sen.

Runokirjaa voi tilata hintaan 10 eu
roa suoraan kirjoittajalta sähköpos
titse anu.mikkola@tintti.net, postitus
kulut lisätään. Anun kirja on saanut jo
nyt niin hyvän vastaanoton, että en
simmäinen painos on loppuunmyyty.
Toinen painos on kuitenkin tulossa
marras-joulukuun vaihteessa. Kirjaa
voi tilata ennakkoon ja Anu Mikkola
lupaa, että kirja toimitetaan hyvissä
ajoin ennen joulua niin, että se ehtii
pukinkonttiin.~

Simpukan sileä pinta
salaisissa syvissä vesissä,
sisällään suojassa helmi heleä,
luo löytäjälleen lahjan
toivo tulevaisuuteen.

Simpukan suloisessa sylissä
helmi heleä
odottaa löytäjäänsä,
jolle antaa annoksen toivoa
uskoa uuteen huomiseen.

Simpukan kuoren katveessa,
sisällään suojapaikassaan
kasvaa helmi heleä,
löytäjälleen lahja läheinen
tuo toivon tulevaisuuteen,
uskon unelmiin.

Anu Mikkola ~

Runotyttö julkaisi esikoisteoksensa

Anu Mikkola
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IT~kouIutus on
tiimityötä
Maarit Patrikainen

Tieto- ja viestintäteknologian tukipal
velujen yksi osa on IT-koulutus, joka
tapahtuu pääsääntöisesti Tampereel
la Kuurosokeiden Toimintakeskuk
sessa. IT-koulutus on kuurosokeille
tietokoneen käyttäjille tarkoitettua
ryhmämuotoista koulutusta vaihtuvis
ta aiheista. Vuosittain järjestetään
kuusi koulutusviikkoa ja jokaiselle
viikolle otetaan 3 — 5 opiskelijaa.
Puheella kommunikoivilleja viittoma
kielisille on perinteisesti ollut omat
viikkonsa johtuen erilaisista apuväli
neistä ja kommunikaatiosta. Myös
Sonetti-ohjaajat saavat koulutusta
omana ryhmänään.

Lisäksi IT-koulutustiimi järjestää yk
sittäisiä koulutuspäiviä ajankohtaisis
ta aiheista. Päiväkoulutuksilla voi
daan vastata asiakkaiden koulutus
toiveisiin joustavasti ja nopeasti. Kai
kessa koulutuksessa painotetaan apu
välinenäkökulmaaja asiakkaita tuetaan
yksilöllisin kommunikaatioratkaisuin.

IT-koulutuksen lisäksi tiimillä on monia
muita työtehtäviä. IT-kouluttajat ohjaa
vat tietokoneen, sen apuvälineiden ja

apuvälineohjelmien sekä apuvälinein
varustettujen matkapuhelinten käyttöä
Toimintakeskuksen yksilöllisillä kuntou
tusjaksoilla. Viestintäkouluttaja ohjaa
kommunikaatioasioissa opettaen mm.
lT-viittomia. Koko tiimi on mukana kun
toutuksen moniammatillisessa yhteis
työssä ja osallistuu kuntoutuksen suun
nitteluun. IT-kouluttajat tekevät maksu
sitoumuksiin perustuvat apuvälineen
käytönohjaukset Kuurosokeiden Toi
mintakeskuksessa tai asiakkaiden
kotona. Kouluttajien lähiesimiehenä
toimii kuntoutuksesta tuttu Kaija Pek-~..
kanen. Hän on yhteyshenkilö myös
maksusitoumusasioissa.

Koulutustiimi esittäytyy

IT-koulutusta toteutetaan tällä hetkel
lä naisvoimin. Tiimiin kuuluvat IT-kou
luttajat Anne Metsäpuro ja Maarit
Patrikainen sekä viestintäkoulutta
ja Merja Kovanen.

Anne on tehnyt monenlaisia töitä kuu
rosokeiden ja kuurojen parissa vuo
desta 1991. Hän suoritti viittomakie
len approbaturin vuonna 1996. Ta
kana on monta vuotta tietotekniikka
alan yrityksissä erilaisissa tehtävis
sä. Työn ohessa hän myös valmistui
media-assistentiksi ja datanomiksi.
Nykyinen työ Kuurosokeiden Toimin
takeskuksessa alkoi 2006.

Motto: “Aina huumoria olla pitää!”

IT-kouluttaja Maarit Patrikainen

Maarit on aiemmin tehnyt töitä ke
raamikkoyrittäjänä sekä ravintolakok
kina. Tietotekniikkaan hän on päte
vöitynyt suorittamalla tietojenkäsitte
lyn järjestelmänvalvojan ammattitut
kinnon, mutta on ennen kaikkea so
vellusihminen, jota kiinnostaa löytää
jokaisen asiakkaan arkielämää heI
pottavia ratkaisuja.

Motto: “Joka asiasta löytyy aina jo
tain positiivista!”

Merja on toiminut kuurosokeusalalla
monissa työtehtävissä hieman yli 20
vuotta. Koulutukseltaan hän on yh
teiskuntatieteiden maisteri ja viitto
makielentulkki. Nykyinen työ viestin
täkouluttajana alkoi vuonna 2002,
jolloin Merja tuli töihin Uusmedia ja
elämänikäinen oppiminen —projektiin.
Kuntoutustyöstä hänellä on kokemus
ta 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Motto: “Hiljaa hyvä tulee”.

Tiimillä on monipuolinen ja pitkä
kokemus kuurosokeusalasta. An
nen ja Merjan viittomakielen taito var
mistaa sen, että tiimillä on valmiudet
palvella eri tavoin kommunikoivia kuu
rosokeita tasapuolisesti. Vuoden
2007 alkupuolella aloittanut Maarit on
ryhmän uusin tulokas ja opiskelee
ahkerasti kuurosokeuteen liittyviä asi
oita tiiviistä työtahdista huolimatta.
Suuresta työmäärästä selviytymises
sä auttaa tiimin hyvä yhteishenki.O

Viestintäkouluttaja Merja Kovanen

-J

IT-kouluttaja Anne Metsäpuro
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Hannaliisa Fineli

Aikaisemmin suuri osa tulkeista oli
niin sanottuja freelance-tulkkeja.
Freelancerit saavat työnsä joko tulk
kivälityksestä tai suoraan asiakkail
ta. Freelance-tulkin työnantaja on
tulkkipalvelua käyttävä asiakas, ja
palkanmaksaja on asiakkaan sosiaa
litoimisto.

Freelancerin työ on itsenäistä mutta
häneltä puuttuvat niin paIkalliset lo
mat, sairauslomat kuin työterveys
huoltokin. Muun muassa näiden syi
den vuoksi tulkit ovat perustaneet
tulkkiyrityksiä. Sen jälkeen, kun tulk
kipalvelut kilpailutettiin Uudellamaal
la ja Pirkanmaalla, tulkit eivät ole
voineet näillä alueilla jatkaa enää
freelancereina vaan heidän on ollut
joko perustettava toiminimi tai solmit
tava työsuhde johonkin palveluntar
joajaan eli tulkkiyritykseen.

Työsuhteessa työnantajan ja työnte
kijän on noudatettava työaikalakia.
Työaikalaissa sanotaan muun muas
sa, että säännöllistä työtä tekevät
kuukausipalkkaiset työntekijät voivat
työskennellä korkeintaan 8 tuntia
päivässä eli 40 tuntia viikossa. Työn
tekijän ei tarvitse suostua ylitöiden

tekemiseen, eli työnantaja ei voi vaa
tia työntekijää tekemään yli kahdek
saa tuntia päivässä. Työnantajan on
maksettava ylityökorvaus 8 tunnin
ylittävältä ajalta, samoin jos viikon
työtunnit ylittävät 40 tuntia. Työaika- ~.

laissa määrätään myös, että työnte- ~
kijällä on oikeus vähintään 11 tunnin
keskeytymättömään lepoaikaan työ
vuorojen välillä, mutta työntekijän
suostumuksella lepoaikaa voi vähen
tää viiteen tuntiin korkeintaan kolme
na työvuorokautena peräkkäin.

Työnantajat voivat antaa työntekijöil
leen kuitenkin työaikalakia paremmat
edut. Joissain yrityksissä tulkkien le
poajaksi on maaratty aina vahintaan
9 tuntia työvuorojen välillä.

Työaika käytännössä

Työaikalaki on tehty suojelemaan
työntekijöitä. Tulkit, joilla on toiminimi,
ovat oman itsensä työnjohtajia ja
voivat tehdä tulkkaustyötä niin pal
jon kuin haluavat ja jaksavat. Työn
antajan on neuvoteltava työsuhtees
sa olevien tulkkien kanssa poikkeus
järjestelyistä, kuten pitkistä tulkkauk
sista kuurosokeiden leireillä ja vuo

sikokouksissa, varsinkin, jos kunta ei
myönnä paritulkkausta. Työnantajat
pyrkivät tekemään tulkkien työpäivis
tä sellaisia, että ne pysyvät laillisina
jajärkevinä mm. jaksamisen kannal
ta. Siksi on tärkeää, että asiakkaat
kertovat tilatessaan tarkat tulkkaus
ajat: ei pelkästään ohjelman mukai
sia aikoja vaan myös tulkkaus-/opas
tustarpeen aamiaisella, iltajuhlan jäl
keen jne.. Asiakkaalla on oikeus tila
ta tulkki niin moneksi tunniksi kuin hän
haluaa ja tarvitsee, ja tulkkiyritykset
haluavat luonnollisesti palvella asiak
kaita heidän tarpeittensa mukaan.

Pitkä tulkkaus/opastus on sekä asiak
kaan että tulkin kannalta järkevää ja
kaa useammalle tulkille. Liian pitkä
tulkkaus tai tulkkausajan venyminen
pitkissä tulkkauksissa yleensä hei
kentävättulkkauksen ja opastuksen
laatua. Riittävät tauot ja paritulkkaus
tai useamman tulkin tulkkirinki takaa
vat laadukkaan tulkkauksen. Jos asi
akkaan kotikunta ei maksa kahden
tulkin palkkaa, hyvä ratkaisu on, jos
kaksi asiakasta voi seurata yhtä tulk
kia tai jos joku ylimääräinen tulkki voi
tulla vuorottelemaan oman tulkin
kanssa tulkkaamisessa.

Kuurosokeista asiakkaista saattaa
tuntua oudolta tai jopa häiritsevältä
se, että tulkki vaihtuu kesken päivän
(esimerkiksi vuosikokouksessa), tai
että tulkki lopettaa tulkkauksen so
vittuna ajankohtana, vaikka asiak

kaan tulkkaustarve jatkuisi yhä. Mo
net tulkkipalvelua käyttävät asiakkaat
myös haikailevat vanhojen hyvien
aikojen perään, jolloin tulkit tulkkasi
vat kellon ympäri valittamatta. Siihen
aikaan monet koulutetut tulkit eivät
jaksaneet raskasta ja epävarmaa
työtä vaan lähtivät opiskelemaan
muille aloille.

Tällä hetkellä tulkit ovat korkeasti
koulutettuja. Vastavalmistuneettulkit
voivat hakea työntekijöiksi tulkkiyri
tyksiin, jolloin he pääsevät työyhtei
söön, saavat normaalit työsuhde
edut (kuten paikallisen sairausloman
ja vuosiloman) ja sellaiset työajat,
että he jaksavat ja haluavat tehdä
tätä antoisaa työtä vaikka eläkeikään
asti.

Palaute

Tulkit ja heidän työnantajansa otta
vat mielellään palautetta tulkkien
työskentelystä. Jos koet, että tulk
kausjärjestelyissä jokin on epäonnis
tunut, ota rohkeasti yhteyttä tulkkiin
tai hänen työnantajaansa, niin asia
varmasti selviää!I

Artikkelin kirjoittaja on Wittomakieli
alan Osuuskunta Vian alue-esimies
Uudellamaalla.

Työsuhteessa olevat tulkit
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TuUa Wetterstrand

Varainhankinta on puuhaa, missä
tuntosarvet on hyvä pitää jatkuvasti
koholla. Hyvä idea kannattaa napa
ta ja ryhtyä heti toimeen. Näin toimi
päivätoiminnanohjaaja Maija~Liisa
Lahti, jonka aloitteen seurauksena
Porin päivätoiminta sai lahjoitukse
na muutamaa kolikkoa vaille 800 eu
roa. Rahat tulivat Porin Prisman pul
lonpalautusautomaatin kolmen kuu
kauden tuotosta.

Porin Prisma on Satakunnan alueen
suurin automarket, jonka erikoisuu
tena on se, että pullonpalautukses
sa on tarjolla ns. hyväntekeväisyys
vaihtoehto. Se tarkoittaa sitä, että
kun asiakas palauttaa pantilliset pul
lonsa pullonpalautusautomaattiin,
hän voi halutessaan nappia paina-
maila lahjoittaa pullonpalautusrahan
sa johonkin hyvään tarkoitukseen.
Tämän vuoden heinä-, elo- ja syys
kuussa rahat saattoi ohjata kuuro
sokeiden Porin päivätoimintaan.

Maija-Liisa kertoo, että hän sai ide
an pu!lonpalautusrahoista siskoltaan.
Sisko on mukana Porin seudun MS

yhdistyksen toiminnassa ja he ovat
keränneet pullonpalautusrahojen lah
joituksilla varoja toimintaansa jo kah
teen otteeseen. Pääsyä keräykseen ‘~

voi hakea uudelleen aikaisintaan
kahden vuoden kuluttua edellisestä
kerrasta. Jotta pääsee mukaan ke
räykseen, on ensin tehtävä hakemus
Satakunnan Osuuskaupan toimitus
johtajalle. “Ennen kuin lähetin hake
muksen olin tietenkin ensin yhtey
dessä Suomen Kuurosokeat ry:n
keskustoimistoon Helsingissä. Var
mistin, että meillä on keräyslupa kun
nossaja, että kirjoittamani hakemus
oli asiallinen”, Maija-Liisa kertoo.

Porin Prisma saa hakemuksia enem
män kuin mitä pullonkeräyslahjoituk
sia voidaan jakaa ja siksi hakemus
kannattaa tehdä huolella. “Rahan tar
ve on perusteltava hyvin. Yliolkainen
ilmoitus, että tarvitsemme rahaa toi
mintaan tai säälin kerjääminen ei
mene läpi”, Maija-Liisa tietää.

Maija-Liisalla ei ollut mitään käsitys
tä, että kuinka kauan hakemusten
käsittely kestää ja kuinka paljon mui
ta hakijoita samaan aikaan oli. “Lä

(~ hetin hakemuksen huhtikuussa. Ke
säkuussa aloin miettiä, että kuinka
han kauan vastauksen saamisessa
menee. Heti seuraavana päivänä
sainkin sitten soiton, että hakemus
on hyväksytty”, Maija-Liisa iloitsee.

Keräysaika on aina vakio, kolme kuu
kautta. Ajankohtaa ei voi itse päät
tää, siksi keräyksen ajoittuminen
kesäkuukausille ilahdutti Maija-Liisaa.
“Kesäaikaan tuotto on yleensä aina

~ hyvä. Tosin viime kesä oli aika sa
teinen. Hellekesinä pullonpalautusra
hojen tuotto on vielä suurempaa.” 800
euroa on silti iso summa, erityisesti
kun ottaa huomioon, että Porin päi
vätoiminnan kanssa samaan aikaan
tuoton jakoi puoliksi toinenkin järjes
tö, joka keräsi rahaa sijaisvanhem
mille. Isommat järjestöt, joilla on pal
jon paikallista toimintaa ja jäseniä
saattavat saada kolmen kuukauden
lahjoitusten tuoton kokonaan itsel
leen. “Kuurosokeiden Porin päivätoi

minnan budjettiin suhteutettuna 800
euron tuotto on loistava”, Maija-Lii
sa muistuttaa.

Maija-Liisa haluaa kannustaa kaik
kia muitakin ideoimaan uusia tapoja
varainhankintaan. Paikalliset mahdol
lisuudet kannattaa kartoittaa ja käyt
tää hyväksi. Pullonpalautusrahojen
lahjoitusten tuoton saaminen toimin
taan oli hienoa myös siksi, että se
vaati vain vähän voimavaroja. “Hom
ma piti laittaa alulle ja tehdä loppu-
selvitys”. Maija-Liisa yksinkertaistaa.

Entä mihin Porin päivätoiminta sitten
aikoo käyttää saamansa rahat? “Lo
kakuun lopussa, kun lopullinen sum
ma selvisi, ilmoitin sen päivätoimin
nan ryhmälle. Mietimme vielä yhdes
sä, että mihin rahat käytämme. Päi
vätoiminnasta vastaavalta järjestö-
päällikkö Heikki Majavalta kysymme
myös mielipidettä”, Maija-Liisa poh
ti i.

“Käyttökohde on mietittävä tarkkaan,
koska rahojen käytöstä täytyy tehdä
selvitys. Kun selvitys tehdään hyvin,
voimme taas kahden vuoden kuluttua
hakea uudelleen pääsyä mukaan.”O

Suomen Kuurosokeat ry:llä on Ete
lä-Suomen lääninhallituksen kerä
yslupa OKU 399 A 7.3.2007 ajalle
7.3.2007 - 28.2.2009.

Hyvä idea poiki mukavan tuoton
Porin päivätoiminnaNe
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Hilkka Kasurinen

Pieni ryhmä meitä kuurosokeita
opiskeli Arlainstituutissa pistekirjoi
tuksen saloja neljän päivän ajan syys-
lokakuun vaihteessa. Saimme erilli
sestä asuntolarakennuksesta hyvät
tilavat huoneet. Mutta puutteita löy
tyi heti. Valaisimia oli rikki, joten illan
hämärässä huoneessa olisi ollut lii
an vaikea liikkua. Kylpyhuoneen pei
likaappikin oli niin korkealla, etten
ylettynyt peiliin. Tarvitsen peiliä itse
ni laittamisessa kuntoon. Saimme huo
nekaverini kanssa onneksi vaihdettua
huoneen aluesihteerin kanssa.

Kurssilaisten ryhmä kasvoi tulkkiopis
kelijoilla. He tulivat oppimaan käytän
nön työelämän taitoja kanssamme.
Käytännön tehtäviin ja toisiimme tu
tustumisen jälkeen aloitimme piste-
kirjoituksen opiskelun. Opintoihin kuu
lui pisteistä lukeminen, pisteillä kir
joittaminen, pisteet ja tietotekniikka
sekä kotona käytettävien tarvikkeiden
ja koneiden merkitseminen pisteillä.

Olin intoa täynnä aloittaessani pis
tekirjoitusharjoittelun. Vuosikymme
niä sitten olin opetellut pistelukutai
don ja hallinnut sen täydellisesti,
mutta ajan mittaan unohdin pisteet,

koska moni pistekirjeenvaihtokaveri
on poistunut elämästä ja osa ei ikän
sä vuoksi enää jaksanut jatkaa. Ilok
seni huomasin, että pisteillä lukemi
nen ei ole lopullisesti unohtunut ja sor
missa on vielä tuttu tuntoaisti jäljellä.

Pistekirjoituskoneen näppäimiä na
putellessa piti olla voimalliset sormet.
Siinä hommassa piti oikein keskittyä.
Välillä sormi lipsahti näppäimeltä tai
sitten näppäin jäi painaessa puoleen-
väliin. Vähän voimattomat reumasor
meni tarvitsevat voimistuakseen jat
kuvaa harjoitusta. Virheitä oli kiva
korjailla, koska jo se teki iloiseksi, että
itse huomasin väärän pistekirjaimen
kirjoittamassani tekstissä.

Opettajat ohjasivat meitä hyvin, he
tarkkailivat meitä jatkuvasti ja antoi
vat apua. Kehomerkkejä käytti kukin
halutessaan. Kurssitahti oli tiivis, tun
nit vierähtivät nopeasti. Väsymys ei
kuitenkaan vaivannut, vaikka pistin
kaikki aistini töihin. Mikään opetus ei
ole meidän vaikeasti kuulonäkövam
maisten tarpeisiimme turhaa. Kaik
kien aistien harjoittamista tarvitaan,
että oppisimme taitoja, jotka helpot
tavat meitä selviämään jokapäiväi

sestä elämästä. Taitojen opettelu
kannattaa aloittaa myös riittävän var
hain.

Kävimme kurssin lomassa myös
kauppakeskus Sellossa. Torstaina
iltapalalla Toini ja Justiina esittivät
pienen teatteriesityksen, jonka ni
meksi annettiin “Tomerat HavisAman
dat”. Esityksessä kaksi näkövam
maista mummoa höpisivät keske
nään jajuoksivat laulellen ja heilutel
len valkoista keppiään. Justiina-mum
mo seurasi Toini-mummon huuliosta
laulun sanoja ihan nokat vastakkain.

Kurssin päätyttyä saivat kurssilaiset
Justiinalta pisteillä kirjoitetun kuva-
kortin, jossa luki: Hei! ja saajan nimi.
Olit kiva kaveri. Lähettäjä: Justiina.

Lämmin kiitos opettajille, aluesihtee
rille, tulkeille, tulkkioppilailleja kivoil
le kurssikavereille. Me tarvitsemme
toinen toisiamme. Oli ilo nähdä hymy

‘~-~ kasvoillanne.O

Pistekirjoituksen keksUän, ranskalai
sen Louis Braillen (1809 — 1852)
syntymästä tulee 4. tammikuuta
2009 kuluneeksi 200 vuotta. Joulu
kuun ja tammikuun lehdissä on li
sää juttuja pistekirjoituksen merki
tyksestä kuurosokeille.

Viisi kysymystä
Koonnut: Aatos Ahonen

1. Missä Euroopan maassa on kau
punki nimeltä Alkmaar?
2. Mikä maailmankausi oli ennen lii
tukautta?
3. Mistä kirjaimellisesti päästään kun
päästään pälkähästä?
4. Perniön Teijossa käytiin aika eri
koinen huutokauppa tammikuussa
1999. Mikä silloin kaupattiin?
5. Mikä on Afganistanin pääkaupun
ki?

Vastaukset:

1. Alankomaissa
2. Jurakausi
3. Suksen jalansijasta (Suksen jalka-
sija oli ennen päläs, tai on vieläkin)
4. Kirkkoja hautausmaa
5. Kabul~

PistekirjoituskurssillaArlainstituutissa

C
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TuUa Wetterstrand

Toimintapäivien ohjaaja Heli Kojo~
nen valmistautuu Toimintakeskuksefl
kokoushuoneeSSa hermostufleefla
ensimmäiseen Me osaamme —iltaan~
Virallisesti ilmoittautuneita on kaksi,
mutta Heli on juuri kuullut, että paikal
le olisi tulossa lähemmäs 20 ihmistä,
tulkit mukaan lukien.

Me osaamme —ilta on Helin ideoima
uusi toimintamuoto, jonka tarkoituk
sena on esitellä kuurosokeiden hen
kilöiden laajaa osaamista. “Tällä p0-
rukalla on aivan upeita taitoja. On
lahjakkaita kuvataiteilijoita, kirjoitta
jia, urheilijoita ja paljon muutakin
osaamista. Ihmiset vain eivät tiedä
toistensa taidoista”, Heli kertoo. “Toi
voisin, että mahdollisimman moni
haluaisi jakaa toisille tietoa omista
harrastuksistaan. Parhaimmassa ta
pauksessa siinä muutkin löytävät
uusia mielenkiinnon kohteita”

Ensimmäisenä taidoistaan on lupau
tunut kertomaan tamperelainen Ca~
rita Halme. Carita on innokas kuva-
taiteiden harrastaja ja on piirtänyt
omien sanojensa mukaan niin kau

an, kun kynä on pysynyt kädessä.
Caritan kaksiosainen kuvateos “Pieni
koira Cavalie~’ palkittiin elokuussa kuu
rosokeiden kulttuurikilpailun maalaus
taidesarjassa kolmannella palkinnolla.

Caritan puheenvuoron lähestyessä
kokoushuone on pullollaan väkeä,
kaikkiaan 22. Heli toivottaa tulijat ter
vetulleeksi ja iloitsee, kun tilaisuus
kiinnostaa niin monia. “Mutta koska
ilmoittautuneita oli vain kaksi, niin
kahvia on varattu huomattavasti pie
nemmällejoukolle. Santsikupista ei voi
edes haaveilla”, Heli huokaa. Ja jotta
mikään ei olisi liian helppoa, niin kum
pikin mikrofoni lakkaa vuorotellen toi
mimasta kesken esittelykierroksen.

Mikrofoniongelmien selvittyä Carita
pääsee aloittamaan rakkaasta kuva
taideharraStukSeStaan. Carita kertoo
hauskasti ja mukaansatemPaavasti
siitä, kuinka piirtäminen oli hänelle
todella tärkeä harrastus jo lapsena.
Eräänäkin jouluna vierähti koko yö
aamuun saakka piirtäessä. Kouluai
koina Carita osallistui useisiin piirus
tuskilpailuihin ja ylsi joskus palkinto-

sijoillekin. Yksi kouluaikoina tehty pii
rustus julkaistiin myöhemmin oman
koulun historiikkikirjan kansikuvana.

Carita kertoo, että hänestä mieluisim
pia tekniikoita ovat puuväritja värilli
set vahaliidut. “Erilaiset maalit ovat
vaikeampia, ja vesivärit tahtovat
aina valua liikaa.” Vaikeinta on saa
da kuvattava kohde elävän näköisek
sija sille oikeat mittasuhteet.

Yleisö intoutuu kysymään Caritalta
‘~ kaikenlaista. Kuinka vanha olet? “Vä

hän alle neljänkymmenen.” Osaatko
tehdä pilapiirustuksia? “Ehkä epäon
nistuneita töitäni voisi kutsua pilapii
rustuksiksi.” Millainen on hyvä pape
ri? “Hmm, lapsena äiti antoi minulle
ja siskolle isoja piirustusarkkeja, ne
ovat jääneet mieleen.” Mikä on näkö
ja kuulotilanteeSi? “Olen syntynyt
heikkonäköiSenä ja -kuuloisena, mut
ta vammat eivät ole eteneviä. Kiikarit
ovat minulle tärkeä näön apuväline.”

Carita on tuonut mukanaan omia töi
tään. Yleisön joukossa istuva ammat
tikuvataitelija Milla Päiväniemi ei
malttaisi odottaa, että Carita laittaisi
ne kiertämään. Itsekin kuurosokea
Milla ohjaa kuurosokeille omaa kuva
taidepiiriä ja hän kertoo yllättyneen
sä, kuinka hienoja töitä kaikki ryhmä
läiset tekevät.

Carita laittaa tuomansa työt kiertä
mään ja kuvailee jokaisen niistä hyvin

tarkkaan. Eniten kiinnostusta herättää
voittoisa “Pieni koira Cavalier”. Ylei
sön joukossa on useita taktiilisti kom
munikoivia, jotka huolellisesti tunnus
televat koirataulun muotoja ja materi
aaleja. Kiinnostusta herättää myös
mallina ollut koira. Mitä rotua se on?
“Cavalier”. Tyttö- vai poika? “Hienohel
mapoika”. Minkä niminen? “Nupukka”.

Innokkaimmin yleisön joukosta kysy
myksiä tehneellä Paavo Korhosel
la on vielä yksi kysymys: “Oletko itse
käynyt kuvataidenäyttelySsä katso
massa muiden taidetta”. Carita tun
nustaa, että siitä on aikaa monta
vuotta. Ritva Hallikainen innostuu
ehdottamaan, että koko porukka voisi
lähteä yhdessä taidenäyttelyyn ja
muut myöntelevät innokkaasti. Heli
Kojonen pitää ideaa loistavana: “Täl
laisten iltojen yhtenä tarkoituksena on
juuri löytää yhteisiä kiinnostuksen
kohteita. Nyt heti ensimmäisellä ker
ralla löytyi kiinnostusta lähteä yhdes
sä taidenäyttelyyn!”

Kaikki mukana olleet ovat yhtä miel
tä siitä, että vastaavia iltoja kannat
taa järjestää jatkossakin. “Kerran pari
vuodessa”, Heli ehdottaa ja jatkaa,
että kun Me osaamme -ilta järjeste
tään seuraavan kerran joskus ensi
vuonna, hän on jo ennättänyt jäädä
äitiyslomalle.
“Olen teistä tosi ylpeä, tosi taitavaa
porukkaa olette”, Heli kannustaa
jatkamaan. O
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Me osaamme ~iIta käynnistyi
yleisöryntäyksellä
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