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Joulun kellot kauniisti nyt soittaa,
rauhaa päälle maan ne julistaa.
Toivo herää, ehkä hyvyys voittaa?
Päättyykö jo aika levoton?

Joulun kellot yli maailman soikaa,
soitollaan ne meille muistuttaa:
Oi, muistakaa nyt taivaan isän poikaa,
hänet kerran saimme joululahjana.
Joulun kellot juhlaa meille soittaa,
arkipäivän voimme unohtaa!
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Viisi kysymystä?
1. Kenelle Tapaninpäivä on pyhitet
ty?
2. Mikä on Pyrrhula pyrrhula?
3. Koska lauletaan Hoosianna-virsi?
4. Missä kunnassa sijaitsee Korva
tuntuni? Kuinka korkea se on?
5. Mitä on rasismi?

Vastaukset
1. Tapaninpäivä on pyhitetty Pyhälle
Stefanukselle. Hän oli kristikunnan
ensimmäinen marttyyri. Hänet kivitet
tim. Hän rukoili kivittäjiensä puoles
ta: “Herra, älä lue heille syyksi tätä
syntiä!” (Apt. 7:60). Stefanus-Tahva
nus on myös hevosten suojelija. Sii
tä tulee vanha tapa lähteä hevosreel
lä ajelulle Tapaninpäivänä.
2. Se on punatulkku latinan kielellä.
3. Hoosianna-virsi lauletaan vain en
simmäisenä adventtina. Virren on sä
veltänyt saksalainen Georg Joseph
Vogler, joka oli Ruotsin hovisäveltä
jä. Virsi esitettiin ensimmäisen ker
ran 1700-luvulla. Sen laulaminen 1.
adventtina vakiintui 1800-luvulla.
4. Korvatunturi on aivan Suomen itä
rajan tuntumassa Savukosken kun
nassa. Se on 473 metriä korkea.
5. Rasismi on syrjintää ihmisen alku
perän perusteella. Se on muukalais
vihaoppi. Rasisti pelkää ulkomaalai
sia ja erilaisuutta. O

Joulu, rauhan ja hiljentymisen juhla
on lähellä. Tämän päivän kiireisen
ihmisen olisi hyvä pysähtyä mietti
mään joulun syvintä olemusta. Tapah
tumat 2002 vuotta sitten ovat vaikut
taneet kulttuuniimme ja joulumme viet
tämiseen.

“Enkeli taivaan lausuin näin” -virsi on
monen aikuisen unohtumaton jouluun
kuuluva muisto lapsuudesta, koulun
kuusijuhlasta. Kuinka jännittävää oli
kaan herätä aikaisin ja olla aamulla
kello seitsemän alkavassa kuusijuh
lassa esittämässä jouluista ohjelmaa.
Jännitystä lisäsi koulutodistus, joka
jaettiin juhlan lopuksi. Jos todistuk
sen numerot olivat tippuneet, oli pel
kona, että joulupukki tuo jouluaatto
na nisuja. Siinä oli pohtimista kerrak
seen pienelle koululaiselle. Koulun
joulujuhlien muistoissa on myös pu
kilta saamani pussi, jossa oli ihanan
punaposkinen ja jouluntuoksuinen
omena, joulupullaja karamelli.

Vaikka maailma on muuttunut paljon
monien vuosikymmenien aikana, kui
tenkin sana “joulu” tuo mieleen läm
pöä, piparkakun, kinkun ja kynttilän
tuoksua. Joidenkin mielestä on jou
luhössötystä hyvä lähteä pakoon

muualle esim. auringon lämpöön vuo
den pimeimpänä aikana. Mutta tun
tuuko joulu joululta muualla kuin Suo
messa lumen ja pakkasen keskellä?
Joulun voi tehdä jokainen mieles
sään, olipa missä tahansa. Se ei tar
vitse välttämättä ulkoisia puitteita. Ei
väniloistoa, ei huImaa. Ainoastaan
avoimen mielen pysähtyä ja rauhoit
tua joulun viettoon ja hakea mielen
sopukoista mieluisiajoulumuistoja.

Joulun aika on taitekohta monella
tavalla. Pimeän talven selkä on pian
taitettu. Pimeys alkaa väistyä ja päi
vät pidentyä. Herää toivo lähestyväs
tä keväästä. Mieli virkistyyjo pelkäs
tä ajatuksesta. Uusi lehti vuosien
saatossa käännetään. Mitähän se
tuo tullessaan. Onneksi emme voi
sitä ennakkoon tietää.
Hiljentykäämme joulun viettoon!

“Joulu, joulu tullut on
Juhla armahainen
Siitä riemu verraton
Ilo autuainen”
(Sanat : Alpo Noponen)

Terhi Pikkujämsä
johtava aluesihteeni 1
varatoiminnanjohtajaO

Joulua 2002!

Kansi: Avikin renkitupa. Taka
kannessa vuosikokouksen ilta
juhlan viittomakielinen kuoro
Päivi, Justiina ja Anita. Alaku
vassa joulutähti Kuvat:
R. Kansaan.
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Joulurauha

Teksti ja kuvat: Raili Kansaan

Marraskuu oli aivan lopuillaan, kun
toimittaja vieraili Palvelukeskus Avi
kissa Hyvinkäällä. Palvelukeskuk
sessa tehtiin parhaillaan jouluvalmis
teluja huomista pikkujoulujuhlaa var
ten. Juhlasalissa seisoi jo joulukuusi
valmiiksi koristeltuna. Näyttämölle oli
rakennettu seimi, joka kuvasi Jeesus-
lapsen syntymää. Jeesus-lapsikin oli
siellä kapaloituna olkivuoteellaan.
Vastaava ohjaaja Raili Tuomi kertoi,
että juhlasali pidetään vielä piilossa
asukkailta. Koko komeus paljaste
taan vasta vähän ennen juhlan alkua.

JouluvalmistelutAvikissa aloitetaan
jo lokakuussa joulukukkien istuttami
sella. Samoihin aikoihin Elämäntai
to-ryhmäläiset aloittavat joulukortti
enja koristeiden tekemisen. Kun kort-~’
tipino alkaa olla riittävä, kaikki asuk
kaat kokoontuvat yhdessä kirjoitta
maan joulutervehdykset omaisille.
Kynttilät ja giögi inspiroivatja anta
vattilaisuudelle tunnelmaa.

Joulun alla olemme perinteisesti teh
neet retkiä eri kohteisiin, Raili Tuomi
kertoo. Tänä vuonna menemme

Kuvassa Avikin työn
tekijä Mia (vas.) kes
kustelee Riitan kans
sa huomisesta pikku
joulusta. Juhlassa
Riitta esittää kaksi
laulua, niitä pitää vie
lä tänään harjoitella.

Hyvinkään Maaseutuopistolle. Paik
ka on melko lähellä Avikia, joten sin
ne voivat lähteä heikkokuntoisimmat
km asukkaat. Retki tehdään illan hä
märässä. Opiston lähistöllä on viih
tyisä grillikatos, joka on ulkoilukäy
tössä Hyvinkään kaupungin asukkail
le. Sinne sytytetään tulet, juodaan
kahvia ja kerrotaan tarinoita iltanuo
tion lämmössä. Hankeen sytytetään
kynttilöitä ja tuikkuja luomaan jouluis
ta tunnelmaa. Myös Mäntsälän Jou
lumaahan on suunniteltu retkeä.

Ensimmäisestä adventtisunnuntais
ta lähtien talossa on jo selvästi jou
lun odotuksen tuntua. Leivotaan yh
dessä piparkakkuja, käydään joulu
ostoksilla, ja harjoitellaan jouluohjel
maa. Viittomakielisen joulujumalan
palveluksen tulee tänä vuonna pitä
mään Palvelukeskukseen kuurojen
pappi Elina Jokipaltio. Jumalanpalve
lus on 22. joulukuuta.

Jouluaattona aamupäivällä Hy
vinkään seurakunta tuo perin
teisen joulutervehdyksen. Ter
vehdyksen tuo joku seurakun
nan papeista tai työntekijöistä.
Tervehdyksen jälkeen esiintyy
Hyvinkään kansantanssijoiden
ryhmä, noin kahdeksan tai kym

menen henkeä. Tämä perinne on jo
30 vuoden takaa. Kello 12 hiljenny
tään kuuntelemaan Joulurauhan ju
listusta, joka lähetetään Turun tuo
miokirkosta radion ja television kaut
ta. Joulurauhan julistus käännetään
viittomakielelle.

Tämän jälkeen kokoonnutaan yhtei
selle jouluaterialle. Aterian jälkeen
ovat asukkaat ja työntekijät perintei
sesti esittäneet yhteistä jouluohjel
maa. Joulupukki kiertää illan aikana
jokaisessa ryhmässä. Jouluaattona
muistetaan myös vainajia, käydään
hautausmailla ja sytytetään muisto
kynttilöitä.
Joulupäivän ja Tapaninpäivän asuk
kaat viettävät hiljaisesti, toistensa
seurassa tai yksin. Joskus olemme
käyneet Tapanin ajelulla, mutta tänä
vuonna sitä ei järjestä.

Maailman paras paikka

Talon asukas Riitta Heiskasen mie
lestä on oikein mukavaa kun tulee
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Joulun vietto Avikissa

Avikin päärakennus.
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joulu. Hän muistaa omaisiaan joulu
lahjoillaja korteilla. Pikkujoulua var
ten on ostettu uusi kaunis puku. Huo
menna hän laittaa vielä punaista kyn
silakkaa ja kimaltavaa huulipunaa.
Riitta esittää juhlassa kaksi laulua,
joita hän on harjoitellut ahkerasti.

Riitta on kotoisin Jäppilästä, läheltä
Pieksämäkeä. Hän muutti Avikiin 13
vuotta sitten Marjaana-kodista. Riit
ta on ollut lapsesta saakka huono
kuuloinen. Näkö alkoi mennä rippi
kouluikäisenä. Nyt näköja kuulo ovat
menneet lähes kokonaan. Hän kom
munikoi viittomalla kädestä käteen.

Riitta kertoo viihtyvänsä hyvin Avi
kissa. - Maailman paras paikka, hän
toteaa. Täällä hänellä on keskuste
lukumppaneitaja apua on saatavilla
aina tarvittaessa. Mielekästä teke
mistä riittää; hän osallistuu mm. työ-
toimintaan ja toimintapäivien askar
teluun. Riitta myös ulkoilee mielellään
ja Avikin pihapiirissä hän voi liikkua
turvallisesti yksinkin.

Riitan romanttisesti sisustetussa
huoneessa on paljon pieniä muisto-
esineitä ja kauniit röyhelöverhot.
Seinällä on valokuvia, yhdessä Riit
ta viittoo sosiaalityöntekijän Ritvan
kanssa. Keskellä lattiaa on suuri vih
reä nojatuoli. Siinä on mukava istua
ja lukea pistekirjoja. Niitä hän tilaa
Näkövammaisten kirjasto Celiasta.~

Palvelu keskus
Åvik

R. Kansaan

Palvelukeskus Avik sijaitsee Hyvin
käällä idyllisessä maaseutuympäris
tössä. Se on noin viiden kilometrin
päässä Hyvinkään kaupungin kes- C
kustasta.

Avik on Kuurojen Palvelusäätiön van
hin toimipiste. Avik on perustettu
1911. Ensin se oli kuurojen tyttöjen
koulu. Neljä vuotta myöhemmin rin
nalle perustettiin kuurojen naisten
vanhainkoti. Niiden toimintaa ylläpiti
Kuuromykkäin Auttajayhdistyksen
Helsingin piiri. Nyt Kuurojen Palvelu-
säätiö jatkaa 1897 alkanutta autta
jayhdistyksen toimintaa.

Avik tarjoaa asumispalveluja ja viit
tomakielisen ympäristön eri-ikäisille
kuuroilleja kuurosokeille. Talon asuk
kaat on jaettu neljään eri asukasryh
mään: Tuki-ja toimintaryhmä, Hoiva
ryhmä, Elämäntaito-ryhmäjaAnnan
silmä-ryhmä. Avikissa on tällä hetkel
lä kaikkiaan 60 asukasta. Asukkai
den keski-ikä on noin 67 vuotta. Van
hin asukkaista on 101-vuotias ja nuo
rin 20 vuotta. O

Katri Pyykkö

Suomalaisessa joulupöydässä on
perinteisesti kinkkua, rosollia, pork
kanalaatikkoa, perunalaatikkoa, Ii
peäkalaa, graavattua kalaa, savuka
laaja monia muita ruokia

Eri puolilla Suomea perinteinen jou
lupöytä on aika samanlainen, mutta
jouluna voi kokeilla myös muiden
maiden jouluruokia. Kalkkuna on hil
jalleen tulossa myös suomalaiseen
joulupöytään. Kokonaisen kalkkunan
tai myös kinkun sijaan voi ostaa rul
lan, joka paistuu mehevänä uunissa.
Se on helppo valmistaa. Pieni kalk
kunarulla voi olla myös mukava ke
vyt vaihtoehto perinteisen suuren
kinkun kanssa.

Kalkkunarullan valmistus

Ota kalkkunarulla huoneenlämpöön
tunti ennen paistamista. Poista muovi
ja laita rulla uunivuokaan. Rullassa
on yleensä paistovahti. Paista rullaa
125— 175 asteessa kunnes paisto
vahti ponnahtaa ylös. Ajan voi myös
mitata: paistoaika on 1,5—2,5 tuntia
kiloa kohti. Jos on pieni paisti ja kor

kea paistolämpötila, paistoaika on
1,5 tuntia kiloa kohti. Jos on iso paisti
ja matala lämpötila, paistoaika on kor
keimmillaan 2,5 tuntia kiloa kohti. Jos
sinulla on oma mittari, jonka laitat
rullaan, kalkkunarulla on kypsä kun
sen sisälämpötila on 75-79 astetta.
Paisti kääritään uunista oton jälkeen
alumiinifolioon.

Hyvä kinkku tai kalkkuna tarvitsee
myös kastikkeen. Nykyään on myös
valmiskastikkeita, joita voi kysyä
kaupasta. Lämmitä kastike ohjeen
mukaan.
Kalkkunan kanssa sopii appelsiinivii
paleet tai erilaiset marjahyytelöt ku
ten mustaherukkahyytelö tai karpa
lohyytelö.

Ehdoton joulupöydän herkku on silli.
Silli tarjoillaan aina perunan kanssa.

Helppo puolukkasilli
(ohje Pirkka 12/2002)

1 tlk maustesilliä (580 grammaa)
2 dl pakastepuolukoita
1 iso punasipuli

Heippojajouluruokia
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Kumoa suu liemineen isoon kulhoon.
Kuori punasipuli ja leikkaa se kapeiksi
viipaleiksi. Sekoita sillin joukkoon si
puliviipaleetja jäiset puolukat. Anna
maustua seuraavan päivään jääkaa
pissa.

Usein ruuanlaitossa tarvitsisi jotain
alkoholijuomaa mausteeksi: vaiko
suklaamousse kaipaa appelsiiniliköö
riä, kukkoa viinissä on mahdoton teh
dä ilman viiniä. Nykyään ongelma on
helppo ratkaista. Alkossa on myyn
nissä pieniä pulloja, jotka riittävät
hyvin ruuanlaittajan maustekaapin
tarpeisiin.

Jälkiruoaksi joulusalaatti
(Ohje P. Hirvilammi, orimattilalainen
mehiläisten hoitaja)

2 appelsiinia
2 omenaa
1 ruokalusikallinen sitruunamehua
8 saksanpähkinää
1 ruokalusikallinen manteleita
1 ruokalusikallinen hasselpähkinöitä

Kastike:
3 teelusikallista hunajaa
% teelusikallinen kanelia
1 rkl konjakkia

Kuori appelsiinitja omenat. Paloitte
len ne. Sekoita sitruunamehu jouk
koon. Hienonna kaikki pähkinät ja
mantelit. Ripottele ne hedelmien pääl

le. Sekoita kastikeaineetja kaada se
salaatin päälle. Anna salaatin maus
tua huoneenlämmössä ennen tarjoi
lua.

Jouluna juodaan glögiä. Se voidaan
valmistaa hehkuviinistä tai valmiista
glögijuomista. Tavallisesta kaupasta
voi ostaa alkoholittomia glögijuomia.
Juoma lämmitetään ja maustetaan
manteleilla, rusinoillaja kanelilla. Uu
sinta muotia on tehdä vaaleaa glö
giä.

Vaalea joulugiögi
(Pirkka 12/2002)

1 litra omenatäysmehua
1 kanelitanko
6neilikkaa
1 laakerinlehti
% teelusikallista kokonaisia karde
mumman siemeniä
2 ruokalusikallista juoksevaa huna
jaa

Omenatäysmehu ja mausteet (paitsi
hunaja) laitetaan kattilaan. Juoma
kuumennetaan kiehuvaksi. Sen an
netaan hautua kannen alla 10 minuut
tia. Sitten se maustetaan hunajalla.
Mehun voi kaataa vaikkapa teesih
din kautta laseihin, joissa on lusikka
valmiina. Laseihin laitetaan lisäksi
sitruunaviipaleita, rusinoita ja man
teleita.
Maukasta joulua! O

Vuosikokous
Vantaalla
K. Pyykkö,
kuvat Kansaan / Pyykkö

Syyskokous pidettiin tänä vuonna
Vantaan Tikkurilassa Sokos Hotelli
Vantaassa. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Kokousosal
listujia oli ennätysmäärä, lähes sata
varsinaista jäsentä ja omaisjäsentä.

Erovuoroisten tilalle uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Merja Vähämaa
Nokiaita ja Tuula Hartikainen Var
kaudesta. Jatkamaan valittiin Raimo
Korpela Helsingistä. Markku Turu

nen erosi hallituksesta yhden vuo
den jälkeen ja hänen tilalleen valittiin
Aatos Ahonen vuodeksi. Asiantun
tijajäseniksi valittiin Kai Leinonen,
Tuija Mustonen jatkamaan ja vuo
den tauon jälkeen Terhi Muhonen.
Jatkavat hallituksen jäsenet ovat pu
heenjohtaja UNa Kungas, jäsenet
Seppo Jurvanen ja Seija Troyano.

Illan pikkujoulujuhlassa annettiin tun
nustuksia. Vuoden jäsenen tunnus-

Ylhäällä yleiskuva kokouksesta. Haliltuksen uudetjä
senet Meija ja Tuula vieneisellä palstalla alhaalla Maija
ja SollejuttelevaMittoen, taustalla vllttoo Riitta-Liisa.
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tuksen saivat Elsi Kauppinen Patti
joeltaja Anja Lehtola Jyväskylästä.
Näkövammaisten Keskusliiton hopei
nen ansiomerkki myönnettiin Suomen
Kuurosokeat ry:n hallituksen hake
muksesta jäsen Ossi RajalalleVääk
systä. Pronssiset ansiomerkit saivat
jäsenet Saini Lepistö Ulvilasta, Oiva
Maksimainen Tampereelta sekä
työntekijät Airi Ahonen Kuulonäkö
vammaisten Kuntoutumiskeskukses
ta Jyväskylästä sekä aluesihteeri

Kirsti Koponen Kouvolasta. Järjes
tön oma viiri luovutettiin Seppo Jur
vaselle ja Seija Troyanolle. Vuoden
työn tekijän tunnustuksen saivat Rai
ja Pietikäinen Kuulonäkövammais
ten Kuntoutumiskeskuksesta sekäjoh
tava aluesihteeri Terhi Pikkujämsä.

Pikkujouluissa esitettiin laulaen ja
viittoen joululauluja. Lisäksi Riitta-Lii
sa Ojala ja Hilja Rantatalo esittivät
viittoen laulun Surun pyyhit silmistä

ni pois. Sen jälkeen tuli joulupukki.
Joulupukki jakoi viimeisiä lahjojaan,
kun ravintolatila muuttui Hotelli Van
taan lauantai-illan tanssipaikaksi ja
saliin alkoi virrata runsaasti asiakkai
ta. Monien mielestä oli ikävää, että
yhdessä olo kesti niin lyhyen aikaa
ja toivomuksena oli, että tulevaisuu
dessa pikkujoulutila olisi pidempään
oman järjestön väen käytössä. Näin
ehtisi tavata tuttuja pidempään.~

Ykajaa
suvaitsevaisuulla

Katri Pyykkö

YK:n rooli on ollut suuri toisen maa
ilmansodan jälkeen, kun erilaisten
ryhmien on oikeuksia määritelty. Las
ten, pakolaisten, vammaisten ja mo
nien muiden ihmisryhmien oikeudet
ovat kehittyneet YK:n avulla.

Vuonna 1945 YK:n perustamisasia
kirjaa oli allekirjoittamassa 50 valtio
ta. Nyt vuonna 2003 YK:ssa on jä
senvaltioita 190. Viimeisimpänä liit
tyi Tuvalu vuonna 2000. YK:n tun
netuimpia alajärjestöjä ovat lasten-
järjestö UNICEF ja Maailman terve
ysjärjestö WHO. WHO:ssa ei ole teh
ty lääketieteellistä määritelmää kuu
rosokeudesta ainakaan vielä.

YK:ssä Vammaisten vuosikymmen
tä vietettiin vuosina 1983 — 1992.
Vuosikymmenen päätteeksi julistet
tiin joulukuun 3. päivä kansainväli
seksi vammaisten päiväksi. Samalla
YK:n yleiskokous vetosi jäsenmaihin,
että ne pyrkisivät saamaan vammai
set ihmiset paremmin yhteiskunnan
toimintaan mukaan.

YK:n jäsenvaltiot ovat allekirjoitta

Kuvissa ylhäällä vasemmalta Oiva, Ossija hänen vaimonsa Irma, Anja. Alem
pana Sain4 E1s4 Sej/an ja Sepon kanssa taustalla näkyy kuvassa myös Anu
Mikkola. Wereisen sivun kuvissa ylhäällä Hilja ja Riitta-Liisa viittovat, alem
massa joulupukki Martti ja joulutonttu Anita etsivät kilttejä kokousosallistujia.
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neet erilaisia julistuksia ja sitoutuneet
noudattamaan niitä. Näin YK ajaa
tasa-arvoisuutta kaikkialle ketään
syrjimättä.

Kuurosokeiden oikeudet

Kuurosokeiden julistus hyväksyttiin
23.7.1980. Siinä sanotaan, että jo
kaisella kuurosokealla on oikeus
nauttia niistä yleismaailmallisista oi
keuksista, jotka taataan YK:n ihmis
oikeuksien julistuksessa ja Vammais
ten Oikeuksien julistuksessa.

Julistuksen mukaan kuurosokeilla on
oikeus odottaa, että kaikki hallituk
set, hallintomiehet, opetus-ja kuntou
tushenkilökunta sekä suuri yleisö tun
nustavatja kunnioittavat kuurosokei
den kykyä ja pyrkimyksiä viettää nor
maalia elämää yhteiskunnassa.

Kuurosokeilla on myös oikeus par
haaseen mahdolliseen lääketieteel
liseen hoitoon ja huolenpitoon näön
ja kuulon palauttamiseksi. Heillä on
myös oikeus saada ne palvelut, joita
tarvitaan näön- ja kuulonjäänteiden
hyväksikäyttämiseen.
Kuurosokeilla on myös oikeus talou
delliseen turvallisuuteen, opiskeluun,
itsenäiseen elämään, tulkkipalveluun,
tietoon, virkistykseen ja neuvoihin.

Näitä kaikkia asioita Suomen Kuuro
sokeat ry vie edelleen eteenpäin.+

Suvaitsevaisuus
15tarkeaa

vammais~
jarjestoissa

Katri Pyykkö

Suhtautuminen negatiivisesti ulko-~
maisiin maahanmuuttajiin esimerkik
si vammaisjärjestöissä, voi johtaa sii
hen, että asenteet kaikkia vammai
sia kohtaan koventuvat entisestään.
Kaikkinainen suvaitsevaisuus on siis
järjestöille tärkeä asia, kun ne ajavat
oman ryhmänsä asioita suomalai
sessa yhteiskunnassa.

Joulun aikaan suvaitsevaisuus ko
rostuu entisestään. Kaikista sosiaa-~
Ii- ja terveyspalvelujen heikkouksis-~
ta huolimatta Suomessa on mahdol
lisuus saada apuvälineitä, kuntoutus
ta ja erilaista tukea eläkkeiden muo
dossa. Millaista olisi elää muualla
maailmassa? Haluammeko tukea mui
den maiden vammaisia selviytymään
maailmassa?Autammeko heitä, jos he
ovat mukana suomalaisessa yhteis
kunnassa vai suljemmeko ulos.

Näkövammaisten Keskusliitolla on
kehitysyhteistyöhankkeita Namibias

sa, Sambiassa, Ecuadorissa ja Pa
lestiinassa. NKL on mukana kehitys-
yhteistyössä myös Vammaisjärjestö
jen kehitysyhteistyöyhdistyksen
FIDIDA:n hankkeiden kautta.
NKL:ssä lähialueyhteistyötä kehite
tään erilaisilla EU-hankkeilla tai muul
la rahoituksella. Tavoitteena on YK:n
yleisohjeiden mukainen vammaisten
mahdollisuuksien yhdenvertaistami
nen ja kestävän kehityksen saami
nen maihin, joissa NKL tekee tyota

Kuurojen Liitossa on myös kehitys
yhteistyö tärkeää. Myös lähialueyh
teistyötä ollaan lisäämässä. Tärke
ää työtä tehdään myös Suomen ra
jojen sisällä. Viime vuonna Kuurojen
liitto kiinnitti huomiota mm. maahan
muuttaja kuurojen työllisyyteen. Muis
sakin järjestöissä on pohdittu ulko
mailta Suomeen muuttaneiden vam
maisten asemaa.

Suomen Kuurosokeat ry ja
suvaitsevaisuus

Suomen Kuurosokeat ry on koko his
toriansa ajan ollut suvaitsevainen jär
jestö. Järjestö on ollut alkuajoistaan
lähtien Suomen YK-liiton jäsen. Jä
sen- ja asiakaskunnassa on ollut
sekä suomenkielisiä, viittomakielisiä
ja ruotsinkielisiä. Jäsenistössä on jo
nyt myös muutama Suomeen muut
tanut ulkomaalainen. Äänioikeus on

kaikilla yli 1 5-vuotiailla jäsenillä. Se
tarkoittaa, että sitä nuorempiakin lap
sia hyväksytään jäseniksi.

Järjestön palvelut on tarkoitettu kai
kille kuulonäkövammaisille asiakkail
le. Palveluja tarjotaan tosin vain suo
meksi, ruotsiksi ja viittomakielellä. Ul
komaisen sokeutuneen viittomakie
lisen kuuron voi olla helpompi tulla
mukaan järjestön toimintaan kuin
heikkokuuloisen, jonka pitäisi opetella
suomen kieli kunnolla.

Tällä hetkellä esimerkiksi pakolaisista
ei ole löytynyt kuurosokeita tai kuu
lonäkövammaisia. Syynä lienee se,
että Suomi valitsee niin sanotut kun
tiöpakolaiset. Vammaiset jäävät lei
reille, heitä ei huolita. Vammaisten on
myös vaikeampi matkustaa maasta
toiseen. Tosin syynä voi olla myös
se, että kielitaidoton heikkokuuloinen
ei välttämättä osaa kertoa näkövam
mastaan tai näkövammainen heikos
ta kuulostaan. Lääkärit eivät sitä huo
maa, koska tutkivat vain toista vam
moista.

Varsinaista kehitysyhteistyötä Suo
men Kuurosokeat ry:llä ei ole ollut.
Sen sijaan jonkin verran on ollut lähi
alueyhteistyötä. Järjestö on ollut
mukana tukemassa mm. Viron kuu
rosokeiden järjestäytymistä omaksi
yhdistyksekseen.~
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Marianne Mielityinen ja
Anu Jääskeläinen

Me vierailimme Tanskassa II.
13.10. 2002. Lähdimme sinne poh
joismaiden nuorten kuurosokeiden
kokoukseen. Ruotsista, Tanskasta,
Norjasta ja Suomesta oli kaikista
kaksi edustajaa paikalla.

Monimutkainen matka

Lensimme Tampereelta Helsinkiin
perjantaiaamuna. Tapasimme tulk
kimmejajatkoimme Tanskaan. Len
to sujui hyvin. Meille oli yllätys, että
koneessa Ilkka Kanerva istui vie
ressämme koneessa.

Kööpenhaminasta matkusimmejunal
la Ringistin kautta Soroon. Juna oli
aivan täynnä. Jouduimme istumaan
lattialla, mutta olihan se kiva koke
mus. Olimme aivan puhki, kun pää- ~..

simme Comwell- hotelliin omaan huo- ~
neeseemme. Makasimme vain hie
nossa sängyssä. Sitten oli illallisen
aika. Pöytä oli hienosti katettuja ruo
ka oli hyvää. Alkuruokana oli humme
rikeittoaja pääruokana kaurispihviä.
Sen jälkeen pidettiin pieni kokous.
Jokaisen maan edustajat esittelivät
itsensä. Ruotsi ja Norja kertoivat
oman maansa tilanteesta. Tanska ja
Suomi kertoivat vasta lauantaina.

Marianne ja ~
Anu “Tervetu
loa ihanaan
Kööpenhami
naan” neonva
lomainoksen
edessä.

Kokouksen jälkeen oli vapaata yh
dessäoloa. Moikattiin vanhoja tuttu
jaja tutustuimme uusiin ihmisiin. Jut
telua riitti yöhön asti. Olimme aivan
poikki mutta onnellisia, kun pääsim
me ihanan pehmoiseen sänkyyn nuk
kumaan.

Lauantaiaamulla tarjottiin tanskalais
ta aamupalaa. Erikoista juustoa ja
mysliä. Me ihmettelimme, miksi ke
tään ei ollut aamupalalla. Myöhem
min hoksasimme, etta olimme unoh
taneet säätää herätyskellon Tanskan
aikaan. Meitä kyllä jälkeenpäin nau
ratti.

Tärkeät asiat esiNä

Kokous alkoi aamupalan jälkeen. Me
keskustelimme tärkeistä asioista ku
ten Pohjoismaiden kuurosokeiden
opiskelutilanteesta, työtilanteesta,
leireistä, ajankohtaisista asioista ja
tulkkien tilanteesta. Saimme paljon
uutta tietoa ja vaihdoimme kokemuk
sia. Keskustelimme myös siitä, mi
ten kuurosokeat nuoret ottavat infor
maation vastaan, esim: onko chat
ohjelmia, jne.

Kokouksen jälkeen teimme pienen
retken Soron kylään. Kiertelimme eri
paikoissa ja ihastelimme kylän arkki
tehtuuria. Luonto näkyi selvästi ky
län ympärillä. Soro on todella kaunis
paikka.

Kokous jatkui: Käsittelimmetarkem
min kuurosokeiden nuorten työllisyys-
tilannetta jokaisessa maassa Me
kerroimme paljon Suomen tilantees
ta ja saimme vastata kysymyksiin.
Kokouksen jälkeen alkoi illanvietto.
Me saimme maistella kaikenlaisia
herkkuja. Sitten sai tehdä mitä tyk
käsi. Osa meni uimaan, muutamat jo
nukkumaan. Mejäimme keskustele
maan ruotsalaisten Evan ja Emilin
kanssa. Meillä oli oikein hauskaa.

Sunnuntaiaamuna väsytti kamalasti.
Päätimme käydä aamu-uinnillaja po
reilemassa. Se oli ihanan rentoutta
vaa oli. Uimapaikka oli todella hieno.

Kokouksessa keskustelu oli vapaa
ta. Norja kertoi vuoden 2003:n kuu
rosokeiden nuorten leiristä. Se pide
tään Hommar- kaupungissa, Pohjois-
Norjassa. Joka maa teki ehdotuksia
leirin ohjelmasta, ja Norja yrittää to
teuttaa ehdotuksia.

Matka oli onnistunut ja tulkkien kans
sa yhteistyö sujui hienosti. Meille
matka antoi uusia näkemyksiä kuu
rosokeiden nuorten tilanteesta. Nyt
asioista viisaampana yritämme ke
hittää Suomen kuurosokeiden nuor
ten asioita.
Nuorille tiedoksi! Tervetuloa mukaan
Norjaan pohjoismaiden nuorten lei
rille 2003!! Seuratkaa lehtiä, niissä
tulee ilmoitus tarkemmasta ajasta. O

Nuoret Tanskassa
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Madon na~m i kki

Riitta Lahtinen

Madonna-mikrofonin nimi tulee sii
tä, että se on samantyyppinen kuin
mitä laulajat käyttävät esiintyessään.
Sitä ei tarvitse pitää kädessä vaan
se kiinnitetään päähän niin kuin kuu
lokkeet. Päässä on kevyt panta, jos
ta mikrofoni lähtee lähelle suuta, suun
ja nenän välimaastoon suupielen vie
reen. Mikrofoni eli mikki on pehmus
tettu.

Madonna-mikkiä voi käyttää kuulo
laitteen apuna. Se jättää tulkin kädet
vapaaksi kaikelle muulle tekemisel
le. Madonna-mikki on johdolla yhtey
dessä radiomikrofoniin (fm-laittee
seen). Kuuntelija kuuntelee kuulolait
teellaan normaalisti tulkkausta /pu
hetta T-asennolla.

Madonna-mikki on erittäin kätevä.
Olemme käyttäneet sitä yhdessä
Russin kanssa erilaisissa tiloissa ku
ten hälyssäja kaikuvissa paikoissa.
Vuosikokouksessa, opetustilanteis
sa ja näyttelyissä se on oiva apuvä
line. Hyöty on siinä, että se jättää
kädet vapaiksi. Mikrofonia ei tarvit
se pitää toisella kädellä. Näin käsiä
voi käyttää esim. viittomiseen, osoit
tamiseen tai keholle piirtämiseen.
Kun mikin paikka ja etäisyys ovat
vakiot, puhe-etäisyys pysyy myös
aina samana. Vaikka pää kääntyisi,
mikki seuraa aina samassa paikas
sa suunpielen vieressä. Kun mikki on
lähellä suuta, se poimH myös parem
min puheen. Se ei kuitenkaan peitä
huuliota. Kun se on oikeassa paikas
sa, kiusalliset hengitysäänet ja vaat
teiden rahinat jäävät pois. Mikrofo
nin heilahdukset, esim. syödessä, jos
se osuu pöydän reunaan, jäävät
myös pois samoin vinkuminen (akus
tinen kierto) vähenee. Lisäksi mikro
fonin herkkyyttä ei tarvitse säätää
isolle. *

Marita Autio

Lokakuussa oli mielenkiintoinen
kurssi Koivupuistossa. Kokeilimme
sormiaakkosia kädestä käteen ja liik
kumista esim. autoon menoa ja pois
tuloa, puolen vaihtoa ovissa ja por
taissa kulkemista. Liikkuminen on
vaivatonta ja mukavaa, jos tietää
miten mennään.

Uudessa aakkosessa on kämmenen
alueella omat nimet, itselle jäi parhai
ten mieleen peukalon ja etusormen

välin nimi hanka sekä yläkaarija uI
kosyrjä. Ehkäpä vielä saamme tar
kemmat kaavat niistä myöhemmin.

Meitä oli innokas kurssiporukka. Ko
keilimme toistemme kanssa kirjaimia
kädestä käteen. Hankaan tehtyjä kir
jaimia esim. a, j, i, p, 1, k, h, t. 0 tehtiin
peukalon ympärille. Se oli helppo tun
tea ja jotenkin jäi paremmin mieleen.
Toiset kertoivat, että sormet eivät tai
vu hyvin. Toisilla voi tunteminen olla
heikompaa, jota vanhassa aakkosis
sa tarvitaan.

Riitta Lahtinen kertoi uudesta tavas
ta tehdä aakkoset kädestä käteen.
Osa kirjaimista on kehittelyn alla .J0-
kainen voisi miettiä tahollaan mikä
tuntuu hyvältä ja laittaa ideoita Rii
talle. Uusilla kirjaimilla voisi tehdä al
kuun vaikka hauskan arvausleikin p0-
rukalla tai kerhossa, se voisi olla yksi
tapa oppia uutta. Täytyy vain toivoa,
että Marjatta Puromäki järjestää uu
den kurssin ja Riitta Lahtinen opet
taa ne loputkin kirjaimet meille. Kii
tos kaikille. Te teitte kurssista antoi
san!~

Sorm iaakkosia
uudella tavalla kädestä käteen

Kuvassa Riitta madonna-mikki
päässään tulkkaa Russille rummu
tusta.(Kuva:RK)

Alhaalla kuvassa k-sormiaakkonen
peukalon hankaan tehtynä. Kuva:
1<. Pyykkö
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Tontu ista

Katri Pyykkö

Joulutonttuja muutti Suomeen vasta
1800-luvun lopulla. Joulutonttujen oli
helppo tulla maahan. Täällä oli ennes
täänjo metsätonttuja, kotitonttuja, rii
hitonttujaja saunatonttujaja niin edel
leen.

Tonttuja on ollut jo keskiajalta. Ne
ovat olleet ihmisten ja eläinten apu
na. Ne ovat voineet tehdä myös kiu
saa ja niitä on pitänyt hyvitellä vie
mällä esimerkiksi puurolautanen ton
tulle. Tonttuja on käytetty myös las
ten pelottelutarkoituksessa, mutta
joulutonttu on aina ollut hyvä hahmo.
Joulutonttu palkitsee, jos on kiltti: hän
kertoo pukille missä on kilttejä lap
sia.

Joulutontut eivät asu kodin piirissä.
Ne tulevat korkeintaan kurkistamaan
ikkunasta, kun ne tekevät työtään.
Nykyään joulutontut asuvat pääasi
assa Korvatunturillajoulupukin luona.

Lähde:
http://www. lusto.fi/nayttelyt/
tiedot55.htm~

Mielipide:

Kommentti
vuosiko~
kouksesta ja
sosiaalitoimen

OOpaatoksesta

Hilkka Kasurinen

Vuosikokouksen hyviä ja huonoja
puolia kommentoi tässä Justiina.

Hyvä puoli oli asiassa se, että sain
tulkin kokoukseen ja pikkujoulun viet
toon. Huono puoli oli sosiaaliviras
ton päätös. En saanut tulkkia yöpy
mään hotellissa, vaikka itse olin siel
lä. Kuka päättää, kuka ja ketkä saa
vat tulkille yöpymisen hotellissa. Oli
ko tarkoitus jättää vaikeasti kuuro~
näkövammainen loppuillaksi oman
onnensa nojaan?

Päätöksessään nämä sosiaalitoimi
henkilöt osaavat luokitella omalla
päällään, minkälainen vammainen on
kyseessä. Minun kohdallani se on:
olen hyvin pärjäävä, yksinkin liikku
essani pärjään ilman apuvälineitä.
Juu, minut pisti naurattamaan heidän
hyvä tietonsa meistä. Minä todella
liikun omalla ja tutulla alueella päivän

valossa, mutta jos joudun ulkopuo
lelle oman alueeni, käytän todella val
koista keppiä turvanani yksin liikku
essani. Käytän myös tulkkipalveluja
ahkerasti sinne minne niitä anon.
Tänä vuonna olenkin ahkerasti niitä
käyttänyt. Ylitän varmasti yli kaksi
sataa tuntia.

Pikkujouluiltana jäin tänä vuonna kui
tenkin oman itseni varaan, koska tulk
ki oli myönnetty iltaan kello 23 saak
ka. Hämärä, outo paikka ja osittain
vielä jalkakipu vaikeutti yksin selviä
mistäni loppuillan. Ilman tulkkia jäin
oman onneni nojaan muiden kanssa
keskustellessan i.
Päätöksessä lukee: Asiakkaat saa
vat tarvittaessa saattoapua huonei
siinsa henkilökunnalta tai kokousvä
eltä. Ihmetyttää vaan mistä minä huo
non näköni kanssa heitä löydän, ja

oliko siihen tehtävään joku määrätty.
Kyllä tässä sosiaalitoimen päätök
sessä on tehty paha virhe. Kuka vas
tuun ottaa, jos jotain olisi tapahtunut.
Kun lähdin yksin hissillä huoneesee
ni, olin kompastua. Onneksi toisen
tulkki antoi apua ja opasti minut huo
neen ovelle. Kiitos hänelle, että oli
tapahtuessa paikalla.

Annakin ohjeen! Älkää ihmeessä hy
vät sosiaalitoimihenkilöt päätelkö ja
arvioiko omassa päässänne, kuka
mitenkin niitä palveluja tarvitsee.
Vaikeaksi luokiteltu vammainen tar
vitsee olemassa olevia vammaispal
veluja, eikä niitä saa heikentää.
Emme pysty inhimilliseen ihmiselä
mään, jos ennestään heikko tilanne
tulee vielä huonommaksi. Meiltä ote
taan pois ihmisarvo.

Toivonkin elämäntiellemme tasa-ar
voa toisten rinnalla olemiseen, toi
von inhimillisyyttä, enemmän rakkaut
ta meitä kohtaan ja sitä huomion ot
tamista omille sydämillenne. Niin
mekin arvostamme teitä meidän aut
tamisessa ja hyvinvoinnissamme.
Sillä mekin haluamme olla mukana
parantamassa vilkasta elämäämme
johon meillä on oikeus.

Sydämestäni toivotan kaikille uutte
raa, hyvää ensivuotta alkavalle vam
maisvuodelle 2003! ~

Justiina lukee joulukortteja vuosi
kokouksen iltajuhlassa. (Kuva:
R. Kansaan)
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