
Jou& on tuifiit
Hilkka Nieminen

Ylle kaupungin katujen kiireisten

Metsän keskelle joulu

jo saapunut on.
Kodin ikkunat valoa loistaa!

ja tienoot sen kaikuna toistaa!

ja kuuluu kuin kuiske hiljainen:

Niin -joulu on saapunut maailmaan!
Avaruuden tään suuren alla.
Ja me tähtenä pienenä
kierrämme vaan
täällä Luojamme taivahalla.

(Julkaistu CD-Ievyllä
Wanha Albumi,

laulajana Riikka Ollila)

joulurauha nyt tullut on.
Valoin tuhansin loistavat viestit sen
ylle kaupungin hiljaisen.

Kylän yllekin joulu

TUNTOSARVI
Suomen Kuurosokeat

Joulun kellot niin kirkkaana helisee,

ry

myös tullut on.
Lumi valkoinen peittää oksat sen.
Ja vihreän kuusen alla
nukkuu valkoinen jänönen!

Joulukuu 12/2003

Myös laivaan merellä kulkevaan,
tähdet loistavat tumman taivaan,

“J0 joulu on saapunut laivaan.”

TUNTOSARVI 29.vuosikerta, ISSN 0358-2280, Julkaisija: Suomen Kuurosokeat ry.
Toimitus: päätoimittaja Katri Pyykkö puh & tekstip. (09) 54953521, Sähköposti:
katri.pyykko @ kuurosokeat.fi.
Toimitusneuvosto: Riitta Ruissalo (pj), Pirjo Aflecht, Tuula Hartikainen, Pekka Juusola, Anu
Mikkola, Raili Kansaan (siht), Katri Pyykkö (päätoimittaja).
Vuosikerta 25 euroa. Lehteä julkaistaan vuodessa 12 numeroa, joista yksi on kaksoisnumero.
Lehti julkaistaan isokirjoituksella,pisteillä, äänitteenä, videona, ruotsinkielisenä käännöksenä
sekä sähköisenä versiona.
Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Suomen Kuurosokeat ry, Uudenmaankatu 28, 00120
Helsinki, Puhelin (09) 5495 350. Tekstipuhelin (09) 5495 3526. Fax (09) 5495 3517.
Säh köposti: kuu rosokeat @ kuu rosokeat.fi, Internet: http :Ilwww. kuu rosokeat.fi
Painopaikka: Cityoffset, Tampere

Syviä Joidua ja
Onne((ista Vutta Vuotta!



— PÄÄKIRJOITUS

Sisältö
Viisi kysymystä .2
Pääkirjoitus: Halaus lisää yhteen

kuuluvuutta: K. Leinonen 3
Erilaista joulunviettoa:

H. Honkkila 4
Joulu inen tonttutarina:

J. Valonen 5
Oulussa ennätysmäärä

kokousväkeä: K.Pyykkö 8
Suomi ei tule toimeen

ilman omaishoitajia: K.Pyykkö
Hallittua herkuttelua jouluna:

S.Koskinen 13
Miltä kuuleminen tuntuu!:

P.Pölönen 15
Helppoja ruokia jouluun ja

joulun jälkeen 16
Uusi toimistosihteeri 17
Psykologin sijainen

Jyväskylässä 18
Uudet ja vanhat Tuntosarven

avustajat 18
Ehdota Vuoden 2003

kulttuurihenkilöä 19

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy tam
mikuussa viikon 4 lopulla. Aineiston
on oltava toimituksessa viimeistään
9.1. 2004.

Viisi kysymystä

1 Mitkä ovat tiernapoikien hahmot?
2. Mikä on panettone?
3. Kuka on säveltänyt, kuka sanoitta
nut laulun “Arkihuolesi kaikki heitä”?
4. Koska on Viattomien lasten päivä?
5. Mikä Euroopan unionin teemavuosi
on ensi vuosi 2004.

Vastaukset:
1. Tiernapoikien hahmot ovat Murjaa
nein kunigas, Kuningas Herootes,
hänen palvelijansa Knihti ja tähden
kantaja Mänkki. Mänkki tuo ilosano
man kuulijoille. Sana tierna tulee ruot
sin kielen tähti-sanasta stjärna. Tier
napoikaperinne on säilynyt Oulussa
ja siellä järjestetään vuosittain tier
napoika-kilpailu.
2. Panettone on perinteinen italialai
nen joulukakku. Se on hiivalla koho
tettu ja siinä on kuivattuja hedelmiä.
Se paistetaan aina korkeassa vuo
assa. Se säilyy hyvin.
3. “Arkihuolesi kaikki heitä” -joululau
lun on säveltänyt Leevi Madetoja ja
sanoittanut Alpo Noponen.
4. Viattomien lasten päivä on 28.12.
Silloin muistellaan Herodeksen las
tenmurhan uhreja ja Joosetin, Mari
an ja Jeesus-lapsen pakoa Egyptiin.
5. Euroopan unioni on nimennyt vuo
den 2004 Euroopan liikuntakasvatuk
sen teemavuodeksi. ~

Joulu on uuden elämän, valon ja rak
kauden sekä muistamisen ja rauhan
aikaa. Ihmisillä on hyvä tahto. He
muistavat toisiaan joulukortein, pie
nin lahjoin tai pyytävät ystäviään
kotiinsa jouluglögille. Jouluhalaus on
myös arvokas lahja.

Mennyt vuosi on ollut yhdistyksessä
monipuolinen ja työteliäs. Tehtyjen
suurien ja tärkeiden päätösten toteut
taminen vaatii vielä paljon työtä. Uu
det säännöt ovat meidän kaikkien
yhteinen joululahja. Voimme kaikki
tehdä yhteistyötä uuden ja paremman
yhdistyksen puolesta. Kuurosokei
den keskinäinen luottamus ja yhteis
työ ovat arvokkaita asioita. Ne edel
lyttävät yhteisymmärrystä, jolla luom
me yhdessä parempaa elämää kuu
rosokeille ja kuulonäkövammaisille.

Joulu on myös valon ja rakkauden
juhla. Jokainen meistä tarvitsee va
loa elämäänsä. Uusi valo tuo uutta
toivoa. Halaus tuo valoa. Se sisäl
tää hyvin paljon merkityksiä ja tun
tuu hyvältä. Se vähentää yksinäisyy
den tunnetta, vapauttaa tunteita ja ko
hottaa itsetuntoa. Halaaminen on
epäitsekästä. Se laukaisee jännitys
tä ja lihaskireyttä. Halaaminen ei

edellytä erityistä ympäristöä. Halata
voi missä vain — kotiovella, kokous-
huoneessa, kirkon eteisessä tai ka
dulla. Halaus tekee päivistä onnelli
sempia. Se lisää yhteenkuuluvaisuu
den tunnetta.

Suomen Kuu rosokeat ry on yhteen
kuuluvaisuuden järjestö. Kun halaam
me, lisäämme omaa jakamisen ja
rakastamisen kykyämme. Kun kos
ketamme toisiamme, löydämme myö
tätunnon ja kyvyn iloita. Ne asuvat
meissä kaikissa. Me tarvitsemme
turvallisuuden tunnetta. Jos emme
sitä koe, toimintamme voi muuttua
tehottomaksi, ja vuorovaikutus tois
ten kanssa voi muuttua ilottomaksi.
Halaus luo ympärillemme lämpimän
piirin. Se tukee meitä. Se vahvistaa
luottamusta ja itsetuntoa. Mielestäni
halaus kertoo sen, että sinun erilli
syytesi ja minun erillisyyteni tuovat
jotakin ainutlaatuista ja ihanaa tähän
meidän omaan ryhmäämme. Tämä
yhteys antaa elämälleni tarkoituksen.

Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta.
Sydämellinen halaukseni Sinulle!
Kai Leinonen
toiminnanjohtaja ~

Halaus lisaa yhteenkuuluvuutta

Kannen kuva: Syyskokouksen
yhteydessä vietettiin pikkujoulut.
Kuvassa joulupukki toivottelee
hyvät joulut Olavi Eiralle. (kuva:
Raili Kansaan)
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Erilaista joulunviettoa

Jouni Valonen

Jouluinen tonttutarina

Hannu Honkkila

Åvikin kuu rojenkodissa olen kuullut
eläviä kertomuksia vuosikymmenten
takaisista lapsuuden jouluista. Yh
teistä näille on ollut suuri hämmen
nys. Aamulla aikaisin — oikeastaan
aamuyöllä on noustu ylös. Kukaan ei
ole kertonut, miksi. Sitten on ajettu
lumista tietä hevosen vetämässä
reessä. Vällyjen alla on kuitenkin ol
lut lämmin.

Joulukirkko on ollut täynnä ihmisiä,
on ollut kynttilöitä, valoa, suuri joulu-
kuusi kirkon etuosassa. Mutta pelk
kä katseleminen ei ole jaksanut pi
tää pientä lasta hereillä, uni on voit
tanut. Luulen, että joulukirkossa
enemmistö kuu roista lapsista on kä
pertynyt isän tai äidin syliin ja nukku
nut autuaan unta.

Mielessäni on myös tuleva joulu. Olen
juuri palannut Petroskoista. Siellä
keskustelin Elviiran, Petroskoin seu
rakunnan kuurojentyöntekijän kans
sa tulevasta joulusta. Pääkaupunki-

seudun adventtijuhlassa kerättiin
kolehti Petroskoin kuurojenkoulun ja
lastentarhan joulujuhlan järjestämi
seksi. Tähän asti oli epävarmaa,’~
voidaanko joulujuhlia järjestää ollen
kaan, koska kaikesta on puutetta.

Nyt Petroskoin kuuroilla lapsilla on
edessä kunnon joulujuhla. Venäjällä-
hän uudenvuodenjuhla on ollut talven
suurin juhla. Nyt juhlitaan Jeesuksen
syntymää, opitaan mitä tapahtui Bet
lehemin seimessä, seurataan kuin
ka enkeli ilmestyy paimenille, ja pal
menten matkaa seimen äärelle. Tämä..
on monille uutta.

Itse vietin viime joulun palmujen alla,
ja siellä tulen olemaan myös pari
seuraavaa joulua. Siellä ei oikein lau
leta “on hanget korkeat nietokset”,
mutta uuden Vexi Salmen ja Kassu
Halosen joululaulun sanat ovat totisin
ta totta: “Näin sydämeeni joulun teen
ja mieleen hiljaiseen näin Jeesuslapsi
syntyy uudelleen.” ~

Joulun aika on taas lähestymässä,
ja Korvatunturin pukki haastattelee
useita tonttuehdokkaita, jotka pyrki
vät innokkaina pajalle valmistaak
seen miljoonien lasten lahjatoiveita
Tontuiksi haluavia nuoria tyttoja ja
poikia on paljon. Pukki joutuu taas ko
van paikan eteen päättäessään, ket
kä soveltuvat tehtäviin parhaiten.

Työpaikka on suosittu. Jono kiemur
telee pitkin Korvatunturin kitukasvui
sista koivuista ja juuri valkoisen lu
men peittämistä jäkälistä olevaa rin
nettä alaspäin. Joulupukin lahjapaja
sijaitsee aivan Korvatunturin pääla
ella eikä tietä ole lähimaillakaan. Pukki
on liikkunut kaikki nämä vuodet Pet
teri-poron ja kymmenien muiden po
rojen kanssa eikä tien rakentaminen
ole ollut välttämätöntä.

Viivi ja Taavi työnhaussa

Pukki on jo ehtinyt haastatella useita
tontuiksi aikovia. Pian pukin eteen
astelee kaksi täysin muista poikkea
vaa tonttuehdokasta. “Seuraava
tonttuehdokas”, kuului sisältä, kun
pukki pyysi lempeällä ja määrätietoi

sella äänellä uusia haastateltavia si
sään.

Pian pukin edessä seisoi Viivi ja Taa
vi. Pukin hämmästys oli melkoinen,
kun molemmat seisoivat selkä kohti
pukkia. Pukki pyysi molempia istu
maan. Viivi rojahti lattialle ja Taavi is
tui suoraan pöydällä karamellia täyn
nä olevan lasiastian päälle. Pukin
hämmästys vain lisääntyi. Hetken
mietittyään hän tokaisi: “Eikö teillä ole
lainkaan käytöstapoja.”

Viivi sai juuri selvää pukin puheesta
ja sanoi molempien olevan kuu lonä
kövammaisia. Huone oli melko hämä
rä. Yksi öljylamppu loi kellertävän
valojuovan pitkin paksuista kelohon
gista rakennettua seinää. Viivi ja
Taavi eivät erottaneet huoneessa
olevia tuolia. Siksi he istuivat aivan
väärään paikkaan.

“Mitä te pystytte tekemään, jos ette
näe ettekä juuri kuule mitään?” pukki
kysyi ääntään hieman koroifaen. Viivi
viittoi Taavin käteen käytyä keskus
telua pukin kanssa. “Me olemme tai
tavia käsistämme, eikä siihen näköä

4 5



ja kuuloa juuri tarvitse”, tokaisi Taavi
pukille. He olivat oikeassa, sillä ovat
han molemmat saaneet käsityöalan
koulutuksen.

Keskustelu jatkui vielä hetken ja pukki
pohti mielessään Viivin ja Taavin työ-
kykyä. Sitten pukki oivalsi, että heis
tä on hyötyä kaikille pajalla työsken
televille tontuille, sillä nyt heistä kai
kista saadaan karsittua pois ennak
koluulot vammaisia ihmisiä kohtaan.
Maailmalla on myös paljon sellaisia
lapsia, jotka eivät pysty lukemaan
tavallista tekstiä. Niihin paketteihin
voidaan kirjoittaa joulutervehdykset
pisteillä. Pukki teki mielestään hyvän
päätöksen ottaessaan Viivin ja Taa
ym töihin.

Viivi ja Taavi työssä

Muut tontut eivät uskoneet näke
määnsä, kun Viivi ja Taavi paketoi
vat lahjoja ripeään tahtiin. Tontut su
pisivat keskenään ihmetellen sitä,
miten he suoriutuivat niin nopeasti
tehtävistään. Jere kysyi pukilta, voi
ko hän mennä juttelemaan Viivin ja
Taavin kanssa. Hän pelkäsi saavan
sa huonon kuulon ja näön.
“Eihän sokeus ja kuurous tartu in
fluenssan tavoin”, tokaisi pukki Je
relle ja kehotti Jereä rohkeasti teke
mään tuttavuutta Viivin ja Taavin
kanssa.

Kolmikko keskusteli työn lomassa
vilkkaasti. He vaihtelivat mielipiteitä
lähes kaikista mielenkiintoisista asi
oista. Työpäivän loputtua Jere ker
toi huonetovereilleen käytyä keskus
telua Viivin ja Taavin kanssa. “Kyllä
minulla on ollut aivan väärät käsityk
set vammaisista ihmisistä, Olen aina
ennen pitänyt heitä hölmöinä ja tai
tamattomina”, Jere sanoi. Hän pohti
vielä mielessään sitä, kuinka yhteis
kunta on leimannut heidät vain rahaa
kuluttaviksi “syöpäläisiksi”. Pukki on
onnistunut tavoitteessaan saada
muiden tonttujen ennakkoluulot vam
maisia kohtaan hälvenemään.

Aattoillan apulaiset

On vuoden kiireisin työpäivä, kun lah
jat pitää jakaa kaikille lapsille. Joulu
pukki valitsee aamulla kaikista ton

tuista itselleen kaksi avustajaa, jot
ka lähtevät hänen mukaansa lahjoja
jakamaan. Valinta osuu ViiviinjaTaa
viin. Kello on kuusi aattoiltana, kun
pukki ja tontut saapuvat isoon maa
laistaloon.

Tähtikirkas taivas ja puhdas valkoi
nen lumi luovat täydellisen joulutun
nelman. Pihapiirissä on kolme raken
nusta, jotka muodostavat suorakul
maisen pihapiirin. Punamultamaalilla
maalatut rakennukset sekä useat
palavatjätkänkynttilät opastavat pu
km ja tontut oikeaan osoitteeseen.
Sisältä kuuluu iloisten joululaulujen
sävelmät. Kinkun ja joululeivonnais
ten tuoksu kantautuu suoraan pukin
jatonttujen nenään.

Pukki koputtaa ulko-oveen kävelyke
pillään. Pian ovi aukeaa. Talon emän
tä seisoo ovella säihkyvän punaiseen
iltapukuun pukeutuneena tonttulakki
päässään. Hänen takanaan talon
isäntä tummassa puvussaan. Hän
seuraa katsellaan Viiviä ja Taavia,
kun he kompastuvat ulkona oleviin
rappusiin. Isäntä pyytää vieraat si
sään ja emännän anoppi kantaa tar
jottimella joulugiögiä hieman viluis
saan oleville tulokkaille. Taavi ojen
taa kätensä tarjotinta kohti ja samal
la työntää tarjottimella olevat juomat
nurin. Punertava kuuma neste valuu
tarjottimen reunojen yli lattialle. Val
koinen lampaankarvasta tehty matto

värjäytyy glögistä punaiseksi. “Rapa
tessa roiskuu”, sanoi emäntä puku
le, mutta oli harmissaan mattonsa Ii
kaantumisesta.

Talon väki istui jännittyneinä olohuo
neessa, kun pukki ja tontut astelivat
huoneeseen. Oviaukon vasemmalla
puolella oli valtava latvakuusi. Kuusi
oli koristeltu lampuin ja kultanauhoin.
Viivi astui olohuoneeseen ja törmäsi
joulukuuseen. Törmäys oli niin voi
makas, että kuusen latvassa ollut
tähti putosi lattialle.

Talon emäntä kysyi pukilta, olivatko
hänen tonttunsa juovuksissa, kun
toinen kaatoi juomat lattialle ja toi
nen törmäsi kuuseen. Pukki kertoi
tonttujen heikosta kuulosta ja näös
tä. Eikö pukilla ollut terveitä tonttuja
avustajaksi, ihmetteli emännän anop
pi. Tämä oli hetkeä aikaisemmin saa
da kuumat juomat rinnuksilleen. Puk
ki kertoi valinneensa nämä tontut sik
si, että voisi samalla opettaa ihmisiä
suhtautumaan vammaisiin ihmisiin
suopeammin.

Lahjojen jaon jälkeen pukki ja tontut
alkoivat tehdä pois lähtöä. Eteises
sä emäntä pyysi anteeksi tietämät
tömyyttään Viivistä ja Taavista. Hän
kehotti heitä olemaan rohkeita ja
näyttämään muille, ettei huono näkö
tai kuulo ole este elämässä pärjää
miseen. ~
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1<. Pyykkö

Ouluun syyskokoukseen oli paikalla
kaikkiaan 75 varsinaista jäsentä, 14
omaisjäsentäja 1 kunniajäsen. Osal
listujamäärä oli ennätysmäinen. Kaik
kiaan paikalla oli väkeä noin 180 tul
kitja henkilökunta mukaan lukien.

Kokoustila oli käydä pieneksi näin
suurelle joukolle, ja juuri ja juuri sinne
mahduifiin. Paikka oli Oulun Hotelli ja
Kylpylä Eden. Moni ehtikin käydä kyl
pylässä virkistäytymässä. Kokouk

sen alussa oli kuvailutulkkaus, jonka
veti Jaana Rantalainen Tulkinkäyt
tö-projektista. Uutta oli myös paikal
laolijoiden tarkistus niin, että kaikki
saivat tietää, missä päin kokoussa
lia kukin istuu.

Lauantaina aloitettiin henkilövalinnat.
Hallituksen varsinaiset jäsenet ehdit
tiin valita lauantaina. Erovuoroisista
jatkavat Seppo Jurvanen ja Seija
Troyano. Uusi kasvo on Kauko Ron

kainen. Heidän toimikautensa on
kaksi vuotta.

Sunnuntaina valittiin kaksi asiantun
tijajäsentä. Ennen heitä oli kolme,
mutta nyt uusien sääntöjen mukaan
vain kaksi. Asiantuntijajäseniksi hal
litukseen valittiin Terhi Heikkilä ja
Pauli Kelander. Heidän toim ikauten
sa on yksi vuosi.
NKL:n liittovaltuustoon valittiin yhdis
tyksen edustajaksi Tuula Hartikai
nen ja varalle Kauko Ronkainen.

Lauantaina päätettiin myös yhdistyk
sen julkilausumasta. Sen aiheena
olivat lasten ja nuorten mahdollisuu
det. Aihe herättikin paljon keskuste
lua. Hyvä kielitaito on tarpeellinen
kaikille kuulonäkövammaisille lapsil
le ja nuorille. Heille pitää opettaa viit
tomakieltä ajoissa .Myös hyvä suo
menkielentaito on tarpeellinen. Tar
peellista on oppia myös pistekirjoi
tusta ja taito käyttää erilaisia apuvä
lineitä kuten valkoista keppiä. Yhdes
sä puheenvuorossa painotettiin
myös yhteiskunnan velvollisuut
ta järjestää kuntoutus. Julkilausu
maan lisättiin kaksi lausetta en
nen sen yksimielistä hyväksymis
tä.

Ja me toivotam, ja me
toivotam, Onnellista ja
hyvää joulua... Tierna
pojat lauloivat komeas
ti. (kuva: RK)

Lauantai-iltana oli pikkujoulut. Ohjel
massa oli tiernapojat. Sitten syötiin
kalkkunaa ja pariisinperunoita. Oulun
kerho oli järjestänyt ohjelmaa. Joulu-
runon esitti Päivi EI Gharb ja laulun
esittivät tulkit Tuuli Kilpelä ja Jark
ko Köykkä. Joulupukkina oli Esa
Kauppinen. Hän on Kuurojen Liiton
Oulun järjestöohjaaja. Lahjojen jako
sujui kätevästi myös viittomakielel
lä.

Syyskokouksen avasi Oulun apulaiskaupunginjohtaja Silja Hiironnie
mi. (kuva: KP)

Oulussa ennatysmaara kokousvakea

Justiinan tulkki kuvailee tälle selkään
piirtämällä mitä tapahtuu. (Kuva: KP)
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Arpajaispalkinnot olivat hyviä. Pää-
palkinto oli pieni kylpyläloma missä
tahansa Eden-kylpylässä kahdelle.
Sen voitti Liisa Huttunen.

Joulukortteja jaettiin taas tutuille ja ys
täville. Kortteja alkaa olla jo paljon.
Ensi vuonna täytyy miettiä, miten nii
den jakaminen onnistuu paremmin.
Joulukorttien joukossa oli myös itse
tehtyjä kortteja. Jotkut saivat kortin
myös pisteille kirjoitettuna.

Sunnuntaina jaettiin kunniamerkit
yhdistysaktiiveille. Tavoiteohjelmaa
käsiteltiin sunnuntaina. Kokousväki
jakautui kahtia. Viittovatja induktiota
kuuntelevat käsittelivät yhdistyksen
tavoiteohjelmaa omissa ryhmissään.
Keskustelu oli vilkasta. Paljon erilai
sia perusteluita tuli esiin tavoiteoh
jelman pohjapaperin alkuosan kohtiin.
Niistä on hyvä jatkaa tavoiteohjelma

Bussissa oli tunnelmaa.
Valaistus ei riittänyt ja kes
kustelua käytiin välillä tak
tiilisti. Edessä Ulla Kungas
ja Ilpo Pirhonen. Taustalla
vasemmalla Pentti Kähkö
nen, Lauri Mäkinen ja tulk
ki. Käytä vän toisella puolel
la Saimi Ristinen, oppaana
ollut ja yhdistyksessä va
paaehtoisena toimiva Stina
Ojala vieressään Martti
Pääkkönen. (kuva: KP)

keskustelua. Sitä käydään parhail
laan kohta kohdalta sähköpostissa.

Kokouksen jälkeen alkoi kotimatka.
Helsingin päivätoiminta oli tullut bus
silla Helsingistä ja poiminut Hämeen
linnasta, Tampereelta ja Jyväskylästä
väkeä mukaan. Samaa reittiä tultiin
takaisin. ~

Katri Pyykkö

Merja Salanko-Vuorela on Omais
hoitajatja Läheiset Liitto ry:n toimin
nanjohtaja. Hän on ollut yhdistykses
sä työssä sen perustamisesta 1991
lähtien.

Salanko-Vuorelan mielestä Liiton
suurin saavutus on se, että nykyään
ihmiset tunnistavat itsensä omaishoi
tajiksi. Ennen vanhaan on vain hoi
dettiin ajattelematta asiaa. Julkinen
keskustelu omaishoitajuudesta on al
kanut. Myös vertaistuen voima on
mahtava. Ennen omaishoitajat ovat
olleet aivan yksin, nyt tukena on
muita, joilla on samoja kokemuksia,
sanoo Salanko-Vuorela.

Liitto on kasvanut huimaa vauhtia.
Paikallisyhdistyksiä on jo 48, ja ne
kattavat puolet Suomesta. Järjestön
Helsingin toimistossa on 16 työnte
kijää ja paikallisyhdistyksissä 40 ih
mistä. Paljon tehdään myös vapaa
ehtoistyötä.

Liiton jäsenistössä on myös paljon
sellaisia, jotka eivät saa omaishoi
don tukea, vaikka huolehtivatkin

omaisestaan. Osa hoitaa läheistään
sisulla, sillä kunta ei tue eivätkä hoi
dettavat saa muitakaan tukia.

Omaishoitajatja Läheiset Liitto ry tar
joaa jäsenilleen Lähellä-lehden sekä
kuntoutusta ja lomia omaishoitajille.
Lomailla voi myös yhdessä hoidet
tavan kanssa. Palveluoppaan lisäk
si julkaistaan erilaisia selvityksiä ja
järjestetään koulutustapahtumia. Pai
kallisyhdistyksillä on omia projekte
ja, virkistystoimintaa ja lomitustoimin
taa.

Suomi ei tule toimeen ilman
omaishoitajia

Seija Troyano lukee joulukorttia yh
dessä viittomakielenohjaajaopiskeli
ja Heidi SyrjäIän kanssa. (kuva: RK) ~
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Tulevaisuuden haasteet

Arviolta 60000 laitoshoitoa tarvitse
vaa ihmistä hoidetaan tällä hetkellä
kotona. Heille ei paikkaa löydy var
sinkaan, koska laitospaikkoja vähen
netään edelleen. Salanko-Vuorela sa
nookin, että Suomi ei tule toimeen il
man omaishoitajia, ja tulevaisuuden
haaste on työn ja omaishoitajuuden
yhteensovittaminen. Tarvitaan erilai
sia työelämän joustoja ja erilaisia työ
aikajärjestelyjä kuten vapaita, osa
aikatyötä jne.

Toinen tulevaisuuden haaste on
omaishoitajien ja hoidettavienkin it
setunnon kohottaminen. “Molemmat
sekä omaishoitaja että hänen hoidet
tavansa tarvitsevattukea ja vahvis
tusta. Helposti hoitajan ja hoidetta
van suhteesta tulee ylhäältä alaspäin
suhde, jos myös hoidettavan henkis
tä oloa ei nosteta.”

Vammaiset omaishoitajina

Omaishoidon tukea voi saada, jos
vanhusta, vammaista tai sairasta
henkilöä hoitaa tai muuten huolehtii
kotona omainen tai muuten läheinen
henkilö. Kunta tekee sopimuksen
hoitajan kanssa. Hoitopalkkio on alim
millaan 224,20 euroa kuukaudessa.
Tuki tuo myös mahdollisuuden yhteen
lomapäivään kuukaudessa. Perus
teena on hoitotyön sitovuus ja vaati-

vuus. Hoidettavalle tehdään hoito- ja
palvelusuunnitelma.
Ympärivuorokautinen hoitaminen on
raskasta, vaikka hoitaakin rakasta
ihmistä. Salanko-Vuorela muistuttaa,
että usein myös hoitaja alkaa olla
melko huonossa kunnossa.

Eri vammaisryhmissä on myös ihmi
siä, jotka hoitavat omaisiaan. Hekin
voivat hakea tukea. Jos päätös on
kielteinen, siitä voi valittaa ensin so
siaalilautakunnalle tai perusturvalau
takunnalle. Lautakunnan nimi vaihte
lee eri kunnissa. Viime kädessä voi
valittaa hallinto-oikeuteen, mutta ei
sen pidemmälle.

Monet vammaiset voivat ajatella, että
enhän minä voi vammaisena ihmise
nä hakea sellaista, mikä kuuluu hoi
tajalle, huomauttaa Salanko-Vuorela.
Kunnissakin on paljon ennakkoluulo
ja. Vaikka vammainen henkilö tekisi
omaishoitajan työn, häntä ei kunnas
sa pidetä sellaisena.

Salanko-Vuorela muistuttaa, että
vammaisilla henkilöillä on muitakin
mahdollisuuksia hankkia tukea. Vam
maispalvelulain mukainen henkilö
kohtainen avustaja voi helpottaa ti
lannetta. On myös mahdollista hakea
tukea perhehoitolain mukaan, jos
hoito tapahtuu hoitajan kotona. Mah
dollisuuksia siis on. Niitä pitää ha
kea eikä saa luovuttaa kesken. ~

Sointu Koskinen

Pian katetaan joulupöytä. Tutut tuok
sut herättävät ruokahalun ja perintei
set jouluherkut tuntuvat vievän kie
len mennessään eli maistuvat hyvil
ta Niin hyvaa jouluruoka on Ei ole
mikään ihme, että joulun jälkeen hou
sujen tai hameen vyötärö kiristää.

Pelastaako laihdutuskuuri
vyötärön?

Joulun jälkeen monet ihmiset harkit
sevatja jopa aloittavat terveellisem
män elämän. Käytännössä se mer
kitsee monelle laihdutuskuuria tam
mikuussa. Sama toistuu vuosi vuo
den jälkeen. Monet dieeetit kuten
kaalikeittodieetti pudottavat aluksi
painoa jopa 3-4 kiloa viikossa. Ne
poistavat lähinnä nestettä kehosta.
Kun laihdutuskuuri loppuu ja palataan
normaaliin ruokavalioon, painokin
alkaa vähitellen nousta entisiin luke
miin. Näin laihdutuskierteellä ei ole
loppua.

Muutaman vuoden ajan on puhuttu
painonhallinnasta. Painonpudotus
onnistuu, jos elämäntavat muuttuvat

pysyvästi. Dieetit eroavat paljon ta
vallisesta ruoasta. Niitä ei ole tarkoi
tettu pysyväksi ravinnoksi. Uuden
elämäntavan myötä paino alkaa py
syä vakiona. Laihdutuskuureja ei tar
vita.

Jouluruoka terveellistä,
herkut eivät

Jouluruoka on terveellistä. Nykyään
kinkut ovat lähes rasvattomia. Kalk
kuna on hyvä vaihtoehto kinkulle.
Kalan rasvahapot ovat hyviksi ha
vaittu. Laatikotjä rosolli tehdään suo
malaisista juureksista. Jälkiruoat
valmistetaan usein marjoista tai he
delmistä. Aikaisemmin perinteisiin
kuului syödä riisipuuro jälkiruoaksi,
mutta nyt se syödään usein aamulla.

Monet joululeivonnaiset sisältävät
paljon rasvaa ja sokeria. Sama kos
kee suklaatakin. Isossa suklaalevys
sä (170 g) on rasvaa lähes 7 voi-
nappia ja sokeria noin 35 sokeripa
laa. Jos haluaa herkutella, niin on
hyvä muistaa, että marmeladeissaja
lakritseissa ei ole juurikaan rasvaa.

HaNittua herkuttelua jouluna

(
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Syö sopivin väliajoin

Paino nousee, jos ihminen syö enem
män kuin kuluttaa. Ja jouluna herkku
ja on tarjolla koko ajan. Kerralla syö
dään paljon ja ruoan jälkeen mukava
ottaa pikkutorkut. Näin ruoan anta
maa energiaa kuluu mahdollisemman
vähän. Jossain välissä napostellaan
vähän lahjasuklaatakin. Ruoansula
tuksella ei ole hetkeään lepoa.

Painonhallinnassa suositellaan syö
mään aamupala, mahdollinen välipa
la, lounas, välipala (kahvi), päivälli
nen ja iltapala. Ruoka ja välipalat on
hyvä syödä noin 2-4 tunnin välein.
Liian pitkät tauot tekevät nälkäisek
si. Nälkäisinä syödään liian suuria
aterioita yhdellä kertaa.

Lautasmalli tavaksi

Lautasmalli on helppo tapa valita ja
annostella ruoka lautaselle. Lautanen
voidaan jakaa neljään osaan. Puolet
lautasesta (kello 12-6) on kasviksia
tai salaatteja joko kylmänä tai lämpi
mänä. Yksi neljännes (6-9) on lihaa,
kalaa tai kanaa. Viimeinen neljännes
(9-12) on perunaa tai riisiä. Lisäksi
terveelliseen ja monipuoliseen ateri
aan kuuluu 2 palaa leipää (mielellään
ruisleipää) ja juotavaa.

Riittävä veden tai rasvattoman mai
don jne. juonti on osa onnistunutta

painonhallintaa. Kasviksista ja lei
västä saadaan kuituja, jotka ovat tär
keitä hyvinvoinnillemme. Vatsa ei toi
mi hyvin, jos syömme suuria ja vä
häkuituisia aterioita.

Jouluateria on odotettu ja myös her
kullinen. Me syömme kiireettömästi
ja istumme pitkään pöydässä. Joulu-
pöydän kaikkia lukuisia herkkuja ha
lutaan maistaa. Näin syömme huo
maamattamme paljon ruokaa. Olo on
enemmän kuin kylläinen — vatsa on
halkeamaisillaan.

Liikuntaa ei saa unohtaa

Painonhallinta ei tarkoita, että aina
täytyy miettiä tarkkaan syömisiään.
Säännöllinen ruokailu, lautasmalli,
kohtuulliset annokset, vähärasvaiset
ruoat, kuidut, riittävä juominen ja lii
kunta pitävät painon kurissa. Puoli
tuntia liikuntaa päivässä on hyväksi
terveydelle. Liikkua voi vaikka 10
minuutin jaksoissa. Arki lii ku ntaakaan
ei sovi unohtaa.

Painonhallinta ei mene sekaisin yh
destä herkuttelupäivästä viikossa.
Jouluaattona voi herkutella, mutta
joulupäivänä on jo hyvä miettiä syö
misiään.

Kirjoitussarjani päättyy tähän. Hyvää
Joulunaikaaja Onnellista Uutta Vuot
takaikille.,~

Pirkko Pölönen

S isäkorvaistuifeen asentamisen jäl
keen monet äänet hämmensivät mi
nua.

Ei voi olla totta — kamala ääni klose
tissa — hävettää. Voiko pissiminen
olla näin kovaäänistä? Kun meille tuli
vieraita, menin vintin vessaan asial
leni. Luulin sen olevan hiljaisempaa!
lnnoissani kokeilin kynsien viilaamis
ta — huh — sekin päästää ääniä!

Enää en ihmettele lähimmäisten huo
mautusta kovaäänisestä kolisevas
ta ja kilisevästä tiskaamisestani. Jo
sokerin hämmentäminen kupissa voi
olla häiritsevää, puhumattakaan ate
rimien raapivasta äänestä lautasel
la.

Mutta ääniin tottuu. Seinäkello lyö
edelleen kuuluvasti. Sanomalehti pa
perin rapinaan olen jo tottunut. Suu
ren koiran kynsien raapivaan ääneen
eivät hermoni ole vieläkään tottuneet
vaikka korkeita ääniä on sisäkor
vaistutteessani laskettu matalammal
le.

Mutta paljon on positiivisiakin asioi
ta. Kemikaalikaupassa yllätyin, kun

tajusin, ett myyjän kysyi: “Miten voi
sin auttaa?” Pankissa virkailijat alkoi
kysellä elämästäni, mistä olin kotoi
sin? Matkalla sairaalaan erotin bus
sissa yksittäisiä sanoja säätiedotuk
sesta — ai bussissa on radio!.

Ystäväni reaktio oli seuraava, kun
soitin hänelle ensimmäistä kertaa
sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen.
“Hei tässä Pirkko - päätin soittaa si
nulle - mitä kuuluu?” Pitkä hiljaisuus
puhelimen toisessa päässä — sitten
varovasti “Ei voi olla totta, sinäkö soi
tat — tämähän on hienoa!! ~

Miltä kuuleminen tuntuu!
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Heippoja ruokia jouluun

Pannukakku Seija Kallion
ohjeen mukaan

0,5 maitoa (tai 0,5 1 vettä, 1 desi
maitojau hetta)
2 munaa
2,5 dl jauhoja
sokeria, jos tekee makean
suolaa, jos tekee suolaisen

Taikina kaadetaan uunipellille, jolla on
leivinpaperi. Pannukakkua paistetaan
puoleen väliin kypsäksi 200 astees
sa 10 minuuttia. Otetaan uunista ulos
Lisätään täytteet ja laitetaan takai
sin uuniin ja paistetaan kypsäksi.

Suolainen vaihtoehto: Laitetaan
päälle paistetut jauhelihat ja sipulit
päälle ja juustoraastetta. Voi laittaa
vielä vaikka pitsamaustetta päälle.
Makea ohje: Samalla ohjeella voi teh
dä makean kanelia, sokeria ja ome
naa.

Taikinan sekaan voi laittaa heti raas
tettua omenaa yms. Se on ihan kiva.
Näin sitä voi käyttää kahvileipänä,
kertoo Seija.

Kiinankaalia pienitaan Tomaattia pie- -

ninä paloina, kurkkua, omenasuika
leita ja kaupasta valmista kastiketta.
Aika hyvää ja helppoa, sanoo Seija.

Tomaattisilakat
500 g silakkafileitä
suolaa,
valkopippuria,
paprikajauhetta,
tilliä
1 sipuli
tomaattisosetta
vettä
Levitä silakkafileet pöydälle. Sirotte
le mausteet niille. Kääri rullalle pyrs
töstä alkaen. Lado rullat paistokasa
riin tai pataan niin että rullat juuri ja
juuri peittyvät veden ja tomaattiso
seen sekoituksella. Hauduta kypsäk
si miedolla lämmöllä. Tarjoa peruna
soseen kera. Tomaattisilakat mais
tuvat myös kylmänä kerrotaan Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksen keit
tiöstä. ~

Uusi toim istosihteeri

Pirjo Kari on uusi toimistosihteeri
Keskustoimistossa. Moni tutustuikin
häneen Oulussa syyskokouksessa.
Pirjo on aikaisemmin työskennellyt
VTT:llä sihteerinä yli 20 vuotta.

Pirjo on kotoisin Valkeakoskelta,
mutta käynyt koulua Helsingissä.
Opiskeluajan hän asui Turussa, jos
sa hän valmistui ulkomaankaupan lin
jalta yo-merkonomiksi 70-luvun puo
livälissä. Sitä ennen hän oli asunut
pitkiä aikoja Saksassa, Itävallassa
ja Ruotsissa. Valmistumisensa jäl
keen Pirjo muutti Helsinkiin Töölöön,
jossa hän on asunut siitä lähtien.

Pirjo uskoi, että työ Suomen Kuuro
sokeat ry:ssä olisi erilaista ‘kuin hä
nen aikaisempi työnsä. Siksi se kiin
nosti häntä. Hän ajatteli, että työ on
myös haastavaa. Sitä se onkin ollut.
Ensimmäinen haaste oli syyskokous
Oulussa, joka on järjestön historias
sa ollut varmaankin suurin osanotta
jamäärältään.

Pirjo harrastaa paljon liikuntaa. Hän
pyöräilee, ui ja rakastaa vaeltamis

ta. Pirjo on ollut vaeltamassa ltäval
lassaja Etelä-Saksassa. Lisäksi Pir
jo keilaa. Nykyään hän keilaa vähem
män, mutta aikaisemmin hän on kil
paillutkin omassa porukassaan. Hä
nestä keilailu on mukavaa, koska
heillä oli kiva porukka.

Pirjo on 160 senttiä pitkä. Hänellä on
puolipitkät ruskeat kihartavat hiukset.
Pirjon viittomamerkki tulee siitä, että
hänellä on usein koru rintapieles
sään. Viittomalla ruusu koputetaan
olkapään alapuolelle rintapieleen. ~
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Kevätsalaatti Seija Kallion
mukaan
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Psykologin sijainen Jyväskylassa Ehdota Vuoden 2003
kulttuuri henkilöä

Tapani Kivijärvi on psykologin sijai
sena Kuulonäkövammaisten Kuntou
tumiskeskuksessa. Hän on opiskel
lut Jyväskylän yliopistossa psykolo
giaa. Sivuaineina hänellä on ollut eri
tyispedagogiikkaa ja poikkitieteellisiä
perheopintoja. Hän valmistui touko
kuussa 2003.

Tapani oli Lahden kaupungin koulu
toimessa psykologina, mutta häntä
kiinnosti työ Kuntoutumiskeskukses
sa. Aiemmin hän on ollut Oulussa las
ten neurologian osastolla harjoitteli
jana ja viransijaisena. Sitä kautta
häntä alkoi kiinnostaa, miten vammal
sia lapsia ja nuoria kuntoutetaan. Eli
mitä tapahtuu, kun lapset lähtevät
keskussairaaloista kuntoutukseen.

Tapania kiinnostaa musiikki ja eloku
vat. Hän 185 senttiä pitkä. Hän on

Tuntosarven ja Uutislehden toimitus-
neuvosto pyytää jälleen ehdotuksia
Vuoden 2003 kulttuurihenkilöksi. Mie
ti, kuka mielestäsi on tänä kulunee
na vuonna toiminut ansiokkaasti kuu
rosokeiden kulttuurin edustajana ja
puolesta puhujana tai omilla töillään
ja toimillaan luonut tätä kulttuuria.

Aikaisemmin valittiin Vuoden kirjoit
tajia. Nyt voi ehdottaa myös muita
eri taiteenlajien tekijöitä ja harrasta
jia. Toimitusneuvosto on rajannut kult
tuurihenkilön valinnan taideaineisiin
liittyväksi: maalaus-, veisto, kirjalli
suus, käsityöt ym. Ehdotetun henki
lön on oltava kuurosokea.

Kulttuurihenkilö valitaan Tuntosarven
lukijoiden ehdotuksista. Eniten ehdo
tuksia saanut valitaan Vuoden kult
tuurihenkilöksi. Jos enemmän kuin
yksi henkilö saa saman määrän eh
dotuksia, lehtien toimitusneuvosto
äänestää, kuka saa tunnustuksen.

Kulifuurihenkilö julkistetaan Suomen
Kuurosokeat ry:n kevätkokouksessa
Hämeenlinnassa. Vuoden kulttuuri-
henkilö tunnustuksen ovat saaneet

Anita Palo, Marja Korteniemi ja Ulla
Kungas ja Hilkka Kasurinen. Tätä
ennen Vuoden kirjoittajina on muis
tettu Hilkka Niemistä, Ritva Soinis
ta, Vieno Hyttistä, Eero Vartiota ja
Anu Mikkolaa.

Ehdota rohkeasti!

Kun ehdotat kulttuurihenkilöä, halu
at, että tätä henkilöä muistetaan.
Toivomme, että ehdotuksia tulee pal
jon! Kun ehdotat, kerro henkilön nimi
ja lyhyet perustelut, miksi juuri hän
on sopiva vuoden 2002 kulttuurihen
kilöksi.

Tee ehdotuksesi helmikuun lop
puun, 27.2. mennessä sähköpostil
la, kirjeitse voi ehdottaa myös piste
kirjoituksella. Myös puhelimitse voi
ehdottaa kulttuurihenkilöä.

Ehdotuksia voi lähettää
osoitteeseen Suomen Kuurosokeat
ry, Tiedotus, Uudenmaankatu 28A,
00120 Helsinki, puhelin (09)
54953521, sähköpostilla
katri.pyykko@ kuurosokeat.fi tai fak
silla (09)549535 1 7O

ajellut päänsä kaljuksi. Hänellä on
silmälasit. Tapanin viittoma on pap
pa-viittoma. Se johtuu siitä, että hä
nellä on leuassa parta. ~

Uudet ja vanhat Tuntosarven avustajat

Uudet ja vanhat kirjoittajia toivote
taan tervetulleiksi kirjoittamaan
Tuntosarveen. Kuntoutuskokemuk
set, leirijutut ja omakohtaiset ker
tomukset kuu rosokeana olemises
ta ja apuvälineistä ynnä muut ruo

kaohjeista lähtien ovat tervetullei
ta. Tu ntosarve n lukijat lukevat n ii
tä mielellään. Juttuideat voi sopia
tiedottaja Katri Pyykön kanssa. Pu
helin (09) 54953521, sähköposti:
katri.pyykko@ kuurosokeat.fi. ~
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