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Hallitus toivottaa kuurosokeille, yh
distyksen työntekijöille ja kaikille yh
teistyökumppaneille Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta!
Suomen Kuurosokeat ry:n hallitus

Yhdistyksen 35-vuotisen taipaleen
kunniaksi Sinulla on nyt kädessäsi
Tuntosarven lähes tupiasti normaa
lia paksumpi juhlanumero. Vieno Hyt
tisen, Kari Hyötylän, Viljo Kinnu
sen ja Samuli Kujanpään haastat
teluilla (s. 8-12) on haluttu kunnioit
taa yhdistyksen ensimmäisessä pe
rustavassa kokouksessa sekä en
simmäisessä hallituksessa mukana
olleita kuurosokeita. Myös eri-ikäiset
kuurosokeat kertovat tässä lehdes
sä toiminnastaan yhdistyksessä
sekä ajatuksistaan, muistoistaan ja
kokemuksistaan. Mukavia lukuhetkiä!

Kannen kuvassa Elvi Turunen. Ku
van otti Anita Palo Unkarin matkalla.

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy 26.1.2007
teemana digiaika. Aineiston on oltava
toimftuksessal0.1. mennessä.

Haluan palata aluksi yhdistyksem
me historiaan. Näkövammaisten kes
kusliitto, silloinen Sokeain Liitto teki
kartoituksen kuurosokeiden määräs
tä vuonna 1968. Löydettiin 150 kuu
rosokeaa. Huoltosihteeri palkattiin
seuraavana vuonna suunnittelemaan
ja käynnistämään kuurosokeiden
kuntoutusta. Kesäkuussa oli jo en
simmäinen kuntoutuskurssi Tyysky
Iässä. Jatkokurssia ei voitu järjestää
työntekijöiden puutteen takia.

Joulukuun alussa 1971 pohjoismai
sia kuurosokeita vieraili maassam
me. He kertoivat omista yhdistyksis
tään ja lehdistään. Kuurosokeille jär
jestettiin 15.-16.12. kurssi, jonka ai
kana pidettiin yhdistyksemme perus
tava kokous. Ennen kurssia kolme
toimeliasta naista Inger Lindgren,
Kaija Salekari ja Hilkka Lehtola
pohtivat yhdistyksen perustamista ja
laativat perustamispapent. Niin sai yh
distyksemme alkunsa ja väliaikaisen
hallituksen puheenjohtajana toimi Inger
Lindgren. Samaisena vuonna tehtiin
kuurosokeiden oma, ensimmäinen vir
kistysmatka Espanjaan.

Neljä vuotta myöhemmin ilmestyi jo
oma lehti neljästi vuodessa. Seuraa
va vuonna nuorilla oli ensimmäinen
pohjoismainen tapaaminen. Alusta
saakka yhdistyksellä on ollut kolme

tärkeää toimintoa: kuntoutus, lehtitoi
minta ja kansainvälinen yhteistyö.
Yhdestä työntekijästä yhdistyksem
me on kasvanut reiluun 70 ammatti
taitoiseen ja osaavaan työntekijään.

Tänä päivänä meillä kuurosokeilla on
monia mahdollisuuksia osallistua yk
silölliseen kuntoutukseen, erilaisiin
koulutus- ja virkistystoimintoihin. Va
litettavasti Suomen perustuslakiin ja
vammaispalvelulakiin sisältyvät asi
at eivät toteudu niin kuin pitäisi. Oi
keuksien valvonta on yksi keskeisiä
painopistealueitamme, ja tulee ole
maan myös jatkossa, sillä yhteiskunta
muuttuu nopeasti ja kunnilla on talous-
vaikeuksia.

Yhdistyksen puolesta haluan kiittää
kaikkia toimintaamme rahoittaneita
tahoja ja yhteistyökumppaneita! Li
säksi kiitän kaikkia aktiivisia kuuro
sokeita: teidän ansiostanne meillä on
monipuolista toimintaa tarjoava yh
distys! Meidän ammattitaitoiselle
henkilöstölle toivotan menestystä ja
jaksamista arvokkaassa kuuro
sokeustyössänne!
Käymme huomiseen tavoitteitamme
kohden yhdessä ja yhteistyössä!
Tervehtii

Tuula Hartikainen
puheenjohtajaO

Oma yhdistyksemme on 35-vuotias
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Tuija Wetterstrand

Suomen Kuurosokeat ry:n syysko
kous pidettiin Kajaanissa 25.-26.11.
Varsinainen kokous pidettiin Kauka
metsän kongressi- ja kulttuurikeskuk
sessa. Iltajuhla oli viereisessä Ho
telli Scandic Kajanuksessa, missä oli
myös majoittautuminen ja ruokailut.

Syyskokous päätti, että yhdistyksen
hallituksen kokoonpano vuonna 2007
on seuraava:
Puheenjohtajana jatkaa Tuula Harti
kainen Varkaudesta. Hallituksen jä
seninä jatkavat Ulla Kungas Tam
pereelta, Kauko Ronkainen Vantaal
ta ja Ari Suutarla Helsingistä. Uusi
hallitus valitsee jäsenistään varapu
heenjohtajan ensimmäisessä koko
uksessaan tammikuussa 2007, sii

hen saakka varapuheenjohtajana jat
kaa Ari Suutarla.

Erovuorossa olleiden jäsenten tilalle
valittiin kaudelle 2007-2008 Merja
Vähämää Nokialta (jatkaa hallituk
sessa) sekä uusina Aatos Ahonen
Rovaniemeltä ja Päivi EI Gharb Ou
lusta. asiantuntijajäseniksi valittiin
Sisko Alapuro-Närhi Viitasaarelta
(jatkaa hallituksessa) ja uutena Riku
Virtanen Turusta. Asiantuntijajäsenet
valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Palkittuja

Syyskokouksen päätteeksi palkittiin
ansioituneita kuurosokeita ja työnte
kijöitä. Perustavassa kokouksessa

mukana olleet kuurosokeat huomioi
tim lahjoilla. Perustavan kokouksen
osallistujien täsmällistä nimilistaa ei
ole säilynyt. Kokoukseen osallistui
enemmän henkilöitä, kuin mitä varsi
naiseen hallitukseen valittiin jäseniä.
Mukana perustavassa kokouksessa
muistaa olleensa ainakin Vieno Hyt
tinen. Yhdistysrekisteriin ensimmäi
sen hallituksen kokoonpanoksi ilmoi
tettiin seuraava: puheenjohtaja Inger
Lindgren, varapuheenjohtaja Tuo
mo Toivonen, sihteeri Kaija Multa

~ la (myöh. Salekari) ja jäsenet Kari

Hyötylä, Samuli Kujanpääja Uuno
Hyvönen sekä varajäsenet UNa
Nergja Viljo Kinnunen.

Vuoden jäseneksi valittiin Anita Palo
ja Vuoden työntekijäksi Päivi Järvi
nen Kuntoutumiskeskuksesta.

Juhlavuoden kirja julkistettiin

Syyskokousta ennen, lauantaina
aamupäivällä julkistettiin yhdistyksen
uusin kirja, Eero Vartion toimittama
Haasteena kuurosokeus. Kirjan väli
tyksellä Suomen Kuurosokeat ry ha
luaa antaa lukijalle tietoa siitä, mil
laista on elämä kaksoisaistivamman
kanssa tämän päivän Suomessa.
Kirja on historiallinen, sillä ensim
mäistä kertaa Suomessa kirja ilmes
tyi yhtä aikaa mustavalkoisena,
Daisy-äänikirjana, e-kirjana ja piste
kirjana. Äänikirjan, e-kirjanaja piste-
kirjan tuotti Celia - Näkövammaisten

kirjasto. Yleensä nämä muut versiot
tehdään vasta valmiista mustavalkoi
sesta painoksesta. Nyt käsikirjoitus
toimitettiin Celia-kirjastoon samaan
aikaan kuin painoon.

Julkistamistilaisuudessa läsnä olleet
kuurosokeat saivat mahdollisuuden
tutustua kirjan eri versioihin ja kysel
lä kirjan tekemisestä Eero Vartiolta
ja Seija Troyanolta.

Kirjaa oli myynnissä syyskokoussa
lin vieressä. Siellä oli myös tulkinkäyt
tö tutuksi -projektin oma piste sekä
Kajaanin kuurosokeiden päivätoimin
nan Kajatuvan myyntipöytä täynnä
ihastuttavia käsitöitä.

lltajuhla

Iltajuhla alkoi puheenjohtaja Tuula Har
tikaisen juhlapuheella. Sen jälkeen nau
tittiin herkullinen illallinen. Jouluruoka oli
maittavaa ja kinkku mehevää. Ruoan
jälkeen seurasivat juhlapuheet. Norja
lainen kutsuvieras Jorunn Elvebakk
onnitteli lämpimästi yhdistystä.

Arpajaisten onnettarena toimi Tuula
Halonen. Onni suosi Sanna Paasos
ta.
Joulupukki apulaisineen vieraili juh
lassa. Harvinaisen ihastuttava näky
oli kolmen sukupolven yhteinen pöy
täseurue: Tuula Halonen tyttäriensä,
tyttärien puolisoiden ja lastenlasten
kanssa. ~

Keskittynyttä kokousväkeä.

Syyskokous Kajaanissa

1’•~
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Kai Leinonen

On aika katsoa kulunutta vuotta ja
pohtia, mitä olemme saaneet aikaan.
Vuosi 2006 jää historiaan vuotena,
jolloin yhdistystä kehitettiin, henkilös
töä koulutettiin ja kuurosokeiden oi
keuksia ajettiin mittavasti.

Valtakunnallisista järjestöistä Suo
men Kuurosokeat on ainoa, joka val
voo kuurosokeiden oikeuksia. Yhdis
tys on erityisasiantuntijajärjestö, jos
sa on laajaa erityisosaamista. Hen
kilöstön tietotaidolla on suuri merki
tys. Yhteiskunta muuttuu ja sen myö
tä tulee uusia haasteita henkilöstön
kouluttautumisessa. Yhdistyksen toi
mintaa ohjaavista neljästä arvosta
yksi on ammattitaitoisuus. Tavoite-
ohjelmassa yhdistys on sitoutunut
kouluttamaan ja kehittämään ammat
titaitoista henkilöstöä.

Lisäämme kuurosokeiden opastami
sen ja kuvailumenetelmien taitoja kuu
rosokeiden parissa työskenteleville.
Kehitämme oman yhdistyksemme tar
joamaa kuntoutusta. Olemme mukana
Pohjoismaisen kuurosokeiden henki
löstön koulutuskeskuksen (NUD:n) toi
minnassa. Asiantunteva ja osaava
6

henkilöstö työskentelee yhteistyössä
eri sidosryhmien kanssa, jotta tavoit
teet saavutetaan.

Organisaation kehittämistyö alkoi
viime vuoden lopulla. Ulkopuoliset
konsultit haastattelivat jokaisen työn
tekijän. Haastattelujen pohjalta yksi
köt alkoivat kehittää toimintaansa
konsulttien ohjauksessa. Oli mielui
saa todeta, että haastattelujen yh
teenvedossa henkilöstön motivaatio
ja halu tehdä tätä työtä oli korkealla.
Hallituksella, johtoryhmällä ja henki
löstöllä on ollut omia kehittämispäi
viä. Hallituksen, johtoryhmän ja yksi
köiden välinen yhteistyö on äärim
mäisen tärkeää, jotta yhdistyksen pe
rustehtävät tulevat hyvin hoidettua ta
voiteohjelman mukaisesti. Yhteinen
visio ja yhteiset tavoitteet täytyy pitää
selkeänäja kirkkaina mielessä. Työn
tekijöiden voimaantuminen ja työssä
jaksaminen ovattärkeitä kehittämisen
kohteita. Hyvä ja jaksava työyhteisö
on hyvä myös kuurosokeille.

Kuurosokeiden oikeuksien valvonta
on yksi yhdistyksen tärkeimpiä teh
täviä. Kuluneena vuonna olemme

vaikuttaneet lainsäädäntöön ja tarttu
neet moniin epäkohtiin. Olemme valit
taneet kuurosokeiden saamista päätök
sistä eri oikeusasteissa. Olemme käy
neet eduskunnassa puhumassa kuuro
sokeiden tarpeista, olemme olleet mie
lenosoitusmarsseilla, olemme antaneet
lakeja koskevia lausuntoja ja olemme
tehneet verkostoyhteistyötä muiden jär
jestöjen kanssa. Ennen kaikkea olem
me tehneet vaikuttamistyötä.

Runon myötä kiitän teitä kaikkia kulu
~ neesta vuodesta.

Ei elämä ole pelkkää onnea, iloa
voi arki kantaa taakkoja monta kiloa.
Joskus huokaus mielen ja valon valtaa;
surut tarttuu, ehkä hengenkin salpaa.
Silti arkeen sisältyy hohtoa omaa,
jotain herkkää, elämän makua somaa.
Asuu piilossa arjessa suuri rakkaus,
vaikka kuorensa onkin ahdas pakkaus.
Teot puhuu ja kertoo, ehkä sanat puuttuu,
silti hetkittain arkikinjuhlaksi muuttuu
Sillä hetkellä sydän sydämen kohtaa
löytää kultaisen jyvän ja eteenpäin joh
taa.

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua sekä Me
nestystä Vuonna 2007 toivottaa toimin
nanjohtaja Kai Leinonen!~

Viisi kysymystä
Koonnut Aatos Ahonen

1. Minkä ihmiskehon osan on luita
malleus?

2. Kidevedellistä kalsiumsulfaattia
käyttää lääkäri, taiteilija ja tai
deopiskelijatkin. Mikä on tämän
aineen tutumpi, arkikielinen ilmai
sumuoto, eli nimi?

3. Kuuluuko ahma koira-, kissa-,
vai näätäeläimiin?

4~ Mitä tarkoitusta varten annetaan
Apgarin pisteitä?

5. Missä kaupungissa on puukko
patsas ja puukkomuseo?

Vastaukset:

1. Korvan
2. Kipsi
3~ Näätäeläimiin
4. Apgarin pisteet ovat vastasyn
tyneen kuntopisteitä
5. Kauhavalla ~

Kehittämisen ja kuurosokeiden oi
keuksien ajamisen vuosi

c

c
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Tieto tulee pisteillä
Tuj/a Wetterstrand

Vieno Hyttinen saapuu tapaami
seemme Toimintakeskuksen kirjas
toon ilman tuttuja silmälasejaan. Hän
kertoo kaatuneensa edellisenä päi
vänä ja siinä rytäkässä myös silmä
lasit rikkoontuivat. “Onneksi ei sen
tään käynyt pahemmin. Otsassa oli
eilen pieni kuhmu, mutta tänään ei
enää mitään.”

Istuudumme keskustelemaan. Kirjoi
tan kysymykseni tietokoneelle, Vie-
no lukee ne pistenäytöltä ja vastaa
puheella. Välillä otan avukseni käm
menelle kirjoitettavat isokirjaimet.
Aluksi juttelemme yhdistyksen alkua
joista. Vieno muistelee, kuinka hän
osallistui Inger Lindgrenin pyynnös
tä monille kuurosokeiden leireille. “So
peutumisvalmennuskurssilla Tyysky
Iässä syntyi ajatus perustaa kuuro
sokeiden oma yhdistys.”

Sopeutumisvalmennuskurssilla oli
Vienon muistin mukaan kaikenlaista
ohjelmaa: pelattiin bingoa, oli arpa
jaisia ja arvausleikkejä. Tasapaino-
harjoituksia tehtiin narua hyppäämäl
lä. “Kun tulin kotiin jalkani kipeytyi.
Loukkaannuin 24-vuotiaana vaka
vasti liikenneonnettomuudessa ja

mm. reisiluuni murtui. Tasapainohyp
pelyssä reisiluuhun laitettu naula oli
katkennut. Katkennutta naulaa yritet
tiin ottaa pois, mutta kun se ei onnis
tunut, laitettiin luuhun toinenkin nau
la”, Vieno kertoo.

Vieno joutui kävelemään pitkään kai
nalosauvoilla. “Kainalosauvoista va
pauduin vasta viikkoa ennen konfe
renssia, missa yhdistys perustettiin (

Konferenssi pidettiin Sokeain Liitos
sa. En tuntenut kaikkia läsnäolijoita
edes ulkonäöltä. Olavi Eiran muis
tan ja Kari Hyötylän.”

Yhdistyksen nimestä Vienolla on vah
va mielipide. “Suomen Kuurosokeat
ry:n nimeä ei saa muuttaa kuulonä
kövammaisten yhdistykseksi. Sel
laista on välillä ehdotettu. Kuulonä
kövammaisen kuulo ja näkö heik
kenevät usein niin, että vanhoilla
päivillä ollaan täysin kuurosokeita.

Niin, että kuurosokeat-nimi täytyy
säilyttää yhdistyksen nimessä”, Vie-
no painottaa.

Viittomakieltä Vieno ei ole koskaan
oppinut, siihen hän on omasta mie
lestään liian jäykkä. Mutta lngerin
opastuksella hän opiskeli sormiaak
koset. Mieli pysyy virkeänä käsitöitä
tekemällä ja pistekirjoja lukemalla.
Juuri nyt on kesken ruotsalainen mur
hamysteeri. Sen Vieno arvelee saa
vansa luetuksi ehkä helmikuuhun

~ mennessä, sen verran hidasta pis
tekirjojen lukeminen nykyään on. Pis
tekirjoituskone, pisterannekello ja tä
ristimellä toimiva herätyskello helpot
tavat arjesta selviämistä. Yhdistyk
sen lehdet, Tuntosarven ja Uutisleh
den Vieno lukee tarkkaan, ne ovat hä
nelle välttämättömiä. “Harmi, kun Tun
tosarvi ilmestyy vain kerran kuussa.”

Tuija Wetterstrand

Kinnunen on ollut mukana yh
distyksen toiminnassa alusta saak
ka. Ensimmäisessä hallituksessa hän
oli varajäsenenä. Edelleen Viljo Kinnu
nen osallistuu aina kevät- ja syysko
kouksiin. “Kajaanissa olin myös muka
na. Siellä minulla oli kaksi tulkkia”.

Yhdistyksen alkuajoilta Viljolle on jää-

Vieno Hyttinen on itsekin kirjoittanut
Tuntosarveen runoja. Hän on myös
julkaissut omia runokirjoja. “Ennen
ihmettelin, että miten ihmiset keksi
vät runoja. Sitten vain ryhdyin kirjoit
tamaanja niin julkaisin ensimmäisen
runokokoelmani vuonna 1991.” Enää
Vieno ei usko julkaisevansa koko
naista kirjaa. Hän harmittelee, että
on kadottanut Tuntosarvea varten kir
joittamansa, tontuista kertovan jou
lurunon.

“Saa nähdä tuleeko valkoinen joulu”,
Vieno päivittelee. “Ehkä Luoja yrit
tää opettaa meitä ymmärtämään sel
laisten maiden ihmisiä, jotka eivät
koskaan ole nähneet lunta.”

“Haluan kuitenkin toivottaa Hyvää
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kai
kille lehden lukijoille!”~

nyt parhaiten mieleen leirit, joita jär
jestettiin eri puolilla Suomea. “Jyväs
kylässä pidettiin viiden päivän hiih
toleiri. Mikkelissä ja Kuopiossa oltiin
myös. Tosi monessa paikkaa olim
me. Kuurosokeita tuli koko ajan lisää
mukaan toimintaan. Kokouksia oli
myös. Vaimon kanssa viitoimme niis
sä kokouksissa ja leireillä.”

Weno Hyttinen

Työ Sampolassa oli mieluista
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Mieluisena aikana Viljolle on jäänyt
mieleen elämänvaihe, kun hän asui
vaimonsa kanssa Hämeenlinnassa.
“Muutin 1966 Hämeenlinnaan. Olin
töissä Sampolassa, tein hitsaajantöi

TuUa Wetterstrand

Kari Hyötylä on juuri lähdössä kun
tosalille, mutta ennättää istahtaa het
keksi kertomaan muistojaan yhdistyk
sen varhaisvuosilta. Kari Hyötylä on
pitkän linjan vaikuttaja, joka oli mu
kana jo perustavassa kokouksessa
ja valittiin ensimmäiseen hallitukseen.
Kari oli hallituksessa vuoteen 1979
asti. Sen jälkeen vaimo Hilkka jatkoi
perheen hallitustyöskentelyä aina
1990-luvun lopulle. Samaan aikaan
puolisot eivät voineet hallituksessa
olla. “Kiellettiin, että kaksi ei saa olla

täja rottinkitöitä. 31 vuotta olin siellä
töissä. Asuimme noin kahden kilomet
rin päässä Sampolasta. Lähellä lin
ja-autoasemaa, Palokunnankadulla
oli halvalla osake myynnissä, sinne
muutimme. Vaikka näkö oli huono, niin
kävelin itse sieltä töihin. Tykkäsin asua
siinä, kaupat ja tori olivat lähellä.”

Viljo kertoo, että muutti kuusi vuotta
sitten Tampereelle. Vaimo oli kuollut
jo aikaisemmin. Aikaisemmin vaimo
usein luki lehdet ja viittoi ne kädestä
käteen Viljolle. “Nyt yritän joskus lukea
lukutelevisiolla tai tulkki viittoo. Teksti
vaan sumenee, kun näkö huononee.
Lehdissä kaikki erilaiset asiat kiinnos
tavat, mitä tapahtuu ja semmosta”I

samaan aikaan hallituksessa samas
ta perheestä”, Kari selventää. Karin
mielestä Hilkka sopi hyvin hallituk
seen. “Hilkka on hyvä puhumaan. Minä
olen semmoinen, että viiton vähän hil
jempaa”, Kari kehuu puolisoaan.

Karin muisti on erinomainen ja hän
latelee joukon nimiä yhdistyksen al
kuvuosilta: Ossi Jalo, Ritva Hallikai
nen, Olavi Eira, Eino Pääkkönen...
Silti hän haluaisi muistinsa tueksi ar
kistolähteitä. Kari arvelee, että en-

0

simmäisten pöytäkirjojen papereita
voisi jossain vielä olla. Mutta ei häm
mästy, kun kuulee, että mappeja ei
ole löytynyt. “Silloin alussa ei paljon
materiaalia tehty, Inger siellä koko
uksissa käsin kirjoitteli. Nyt on ihan
päinvastoin, syyskokouksessakin oli
paperia valtava pino.”

Ennen yhdistyksen perustamista Kari
~ Hyötylä opiskeli ensin Jyväskylässä

kuurojen koulussa, ainoana kuuro
sokeana oppilaana. Kun ammatinva
lintaa mietittiin kertoi tuttu diakoni,
että Helsingissä on heikkonäköisille
ja sokeille oma ammattikoulu. Kari
lähti isänsä kanssa tutustumaan kou
luun ja oli todella tyytyväinen kun
hänet valittiin sinne opiskelemaan.
SokeainAmmattikoulussa Kari opis
keli rottinkitöitä ja hitsausta vuosina
1966-1969. lnger Lindgren tuli Karin
muistin mukaan ammattikoululle 1968

tapaamaan kuurosokeita. Se oli ai
kaa, kun kuurosokeiden määrää Suo
messa kartoitettiin.

Ammattikoulun jälkeen Kari pääsi töi
hin Sampolaan, Hämeenlinnaan, mis
tä jäi eläkkeelle käsivamman vuoksi
vuonna 2000, 52-vuotiaana. “Töitä
Sampolassa tehtiin tiiviiseen tahtiin.
Kun oli yhdistyksen kokouksia, niin piti
erikseen pyytää lupa, että sai olla sil
loin pois töistä”, Kari muistaa.

“Silloin alussa leireillä oli paljon liikun
taa, opeteltiin viittomakieltäja valkoi
sen kepin käyttöä harjoiteltiin, ja ruo
anlaittoa. Erilaisia retkiä tehtiin, oli
paljon erilaista toimintaa”, Kari ker
too.

Muistan hyvin vielä vuoden 1971, kun
yhdistys perustettiin, Kari sanoo.
“Silloin tein paljon hommia. Menin nai
misiin, mutta jatkoin vielä hallitustyö
tä. 35 vuoden ajan on toimittu ja mi
nusta kaikki on sujunut hyvin. Nyt
yhdistyksessä on kuuroutuneita ja
huonokuuloisia, ennen oli enemmän
viittomakielisiä. Olen toimintaan to
della tyytyväinen, paljon on tehty.”

Kari Hyötylällä on jo kiire kuntosalil
le. Liikuntaharrastuksen lisäksi Kari
pelaa shakkia. Yhdistyksen monissa
tilaisuuksista hänet muistetaan lisäk
si lahjakkaana pantomiimitaiteilijana.

Aviopuolisot mukana vaikuttamassa
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Tuija Wetterstrand

Tapaan Samuli Kujanpään hänen
kauniissa kodissaan Hämeenlinnas
sa. Samuli Kujanpää kuuluu yhdistyk
sen perustajajäseniin ja oli mukana
ensimmäisessä hallituksessa. Täs
tä muistona on kodin seinälle ripus
tettu kunniakirja, jonka Samuli Kujan
pää sai yhdistyksen 25-vuotisjuhla-
vuonna 1996. Kunniakirjan on alle
kirjoittanut yhdistyksen silloinen pu
heenjohtaja Raimo Korpela. Kirja
hyllyn päällä on kunniakirjan kanssa
yhtä aikaa lahjoitettu yhdistyksen vii
ri. Samuli Kujanpää esittelee ylpeä
nä myös solmioneulan, jonka hän sai
syyskokouksessa Kajaanissa, kun
yhdistys muisti perustajajäseniä 35-
vuotisjuhlien kunniaksi.

Samuli Kujanpää muistaa hyvin yh
distyksen perustavan kokouksen
Sokeain Liiton tiloissa Helsingissä,
mutta ei enää jaksa muistaa ketä
kaikkia siellä oli paikalla. “Ainakin Viljo
Kinnunen, Kari Hyötyläja Ossi Jalo.”
Samuli muistelee olleensa hallituk
sessa mukana ensimmäiset viisi
vuotta. Vähitellen yhdistystoimintaan
tuli lisää kuurosokeita. Puheella kom
munikoivien määrä lisääntyi. Samuli

itse on viittomakielinen, kuten useim
mat yhdistyksen perustajista, ja kom
munikoi nykyisin täysin taktiilisti. Ja
kuten monet perustajajäsenet, myös
Samuli Kujanpää kävi Sokeain Am
mattikoulun harja-ja rottinkityölinjan,
jonka jälkeen työpaikka aukeni työ-
keskus Sampolassa.

Yhdistyksen alkuajoilta Samulille on
jäänyt erityisen mukavat muistot lei
reiltä, joille hän osallistui yhdessä
vaimonsa Eilan kanssa.

“Jyväskylässä kokoonnuimme eräs
maaliskuu hiihtoleirille. Aurinko pais
toi ja hiihdimme kaikki ympyrää, joku
otti aikaa sekuntikellosta. En muista
kuka voitti, mutta taisin itse tulla kol

manneksi. Hiihdimme rouvani kans
sa peräkkäin.”

Jyväskylässä pidettiin myös kesälei
ri. “Saunoimme, uimmeja pelasimme
pelejä. Siellä oli naru, jota pitkin kier
simme lenkin. Narun varrella oli tie
tokilpailukysymyksiä, piti esimerkik
si tunnistaa erilaisia kukkia. Se oli
vaikeaa! Niitä kukkia oli varmaan
kymmenen erilaista, ainakin voikuk
kaja koiranputki. Eräältä toiselta lei
riItä muistan tasapainoharjoitukset.”

Samuli Kujanpään silmät kostuvat,
kun hän muistelee äskettäin edes-
mennyttä rakasta vaimoaan, “rouva-
ansa”. Rouva oli Samulille ikkuna uI
komaailmaan, joka viittoi miehelleen
myös yhdistyksen lehdet. “Yhdessä
katsottiin televisiota, rouva tuossa
vierellä viittoi uutiset ja kaikki mitä
maailmalla on tapahtunut. Ja pöydän
ääressä yhdessä istuttiin ja keskus
teltiin kaikesta.”

Yritän välittää Samuli Kujanpäälle
syvimmän osanottoni, mutta tiedän,
että näin suureen suruun ei ole loh
duttavia sanoja. Vaimon kanssa on
koettu yhdessä myös yhdistyksen
toiminnan kehittyminen alkuajoista
aina nykypäivään. Ja nyt rouva ei ole
enää jakamassa yhteistä elämää.
Tulkin kanssa hyvästelemme Samu
lin. Hän jää yksin kauniiseen kotiin
sa muistojensa kansa. ~

Joulu koskettaa
meitä
Eila Särkimäki

Pimeyden sylissä nyt
joulun punainen liekki,
rakkauden hehkuva valo
kaikkialla iloisesti tuikkii.
Jokaista meitä koskettaa jälleen,
sivellee herkin lämpöisin elein.

Rakkaat joulumuistot
kätköistä esiin tulvahtavat.
Joulusta jouluun - aina uudestaan.
Jouluyöjuhlasanoman taika,
sydämet saa kukkimaan.~

Yksin muistojen kanssa

(

Samuli Kujanpää

12 13



Tuija Wetterstrand

Sanna Tuomaala, 30, ja Timo När
hi, 18, ovat nuoria kuurosokeita, jot
ka ovat kiinnostuneet yhdistyksen
toiminnasta ja haluavat olla mukana
kehittämässä sitä.

Sanna on ammatiltaan sekä kemian
laborantti että yo-merkonomi. Nyt hän
työskentelee yhdistyksessä kerho
neuvojana. Työ pitää sisällään Hä
meenlinnan kuurosokeidenkerhon
vetäjän auttamista kerhopäivien ai
heissaja toimissa. Sannan työhisto
riaan kuuluu myös toimiminen lasten
hoitajana Jyväskylän kuulonäkövam
maisten lasten leirillä. Se oli ensikos
ketus myös kuurosokeiden yhdistyk

seen. “Anita Palon ja Riitta Lahti-
sen kautta tutustuin yhdistyksen toi
mintaan Helsingissä”, Sanna kertoo.
“Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen
on ollut ajatuksissani jo kauan, mutta
toteutus hieman viivästyi. Jäsenek
si minut valittiin Kajaanissa vasta äs
kettäin.”

Timo käy vielä lukiota Mikael-koulus
sa Mikkelissä. Kotoisin hän on Viita
saarelta. Timo on ollut mukana yh
distyksen toiminnassa pikkupojasta
saakka. Hän ei edes muista, koska
on liittynyt varsinaiseksi jäseneksi.
“Vanhempani taisivat tehdä päätök
sen puolestani”.

Molemmat, Sanna ja Timo ovat ol
leet aktiivisia Nuorten kerhon toimin
nassa. “Nuorten toiminnassa olen
ollut mukana jo pitkään jos missäkin
roolissa”, Sanna toteaa. Timo on sen
verran nuori, että hän on ennättänyt
toimia Nuorten kerhossa vasta muu
taman vuoden ajan. “Toistaiseksi aion
jatkaa pääasiallisesti Nuorten ker
hossa. Toki osallistun järjestön ke
vät-ja syyskokouksiin”, Timo miettii.

Kerhotoiminnassa parasta on miele
käs tekeminen yhdessä. Sanna ku
vailee: “Mukavaa on ollut ja olen saa
nut ystäviä. Kerhojen retkillä olen
myös ollut mukana ja parasta niissä
on ollut juuri porukka. Tuntuu turvalli
selta kun voi matkustaa ulkomailla
kin: on tuttuja kasvoja ja apua saa
tarvittaessa.”

Sannalla on myös selkeä tavoite
omalle toiminnalleen yhdistyksessä:
“Kuurosokeiden ääni pitää saada
kuuluville yhteiskunnassa, siinä mis
sä muidenkin ihmisten, oikeuksia ja
tasa-arvoisuutta puolustettaessa.
Yritän olla mahdollisimman aktiivinen
kerhoissa kävijä ja tutustua ihmisiin
paremmin.”

Entä mitä jäi nuorten mieliin syysko
kouksesta Kajaanissa?

“Tärkeitä aiheita ei itse työlistalla tällä
kertaa ollut, mutta muutamia aiheita
nousi esille puheenvuoroissa kuten

työttömyys ja sen kohentaminen
meidänkin piireissä”, Sanna pohtii.
“Kannatan itsekin näihin asioihin pe
rehtymistä, koska myös meillä kuu
rosokeilla on oikeus saada töitä ja
maksaa elantomme. Viileä kohtelu
vammaisia kohtaan on todellakin lii
an yleistä työmarkkinoilla.”

Timo puolestaan kertoo yllättyneen
sä, miten paljon kokouksessa oli täy
sin turhaa inttämistä. “Mielestäni jo
pelkästään inttämisen väheneminen
helpottaisi huomattavasti todellista
keskustelua. Ainakin näin minä itse
oletan. Toisaalta ymmärrän kyllä, että
joskus tulee väärinkäsityksiä, jotka
aiheuttavat osan tästä jatkuvasta
toistosta.”

Sanna ja Timo haluavat molemmat
kannustaa nuoria tulemaan innok
kaammin mukaan yhdistyksen toimin
taan:

“Reippaasti mukaan vaikuttamaan.
Teidän äänenne on tärkeä ja toive
enne voidaan paremmin huomioida,
kun ensin kertoisitte mikä kiinnostaa
juuri teitä”, Sanna kehottaa.

Timo on samoilla linjoilla: “Rohkeasti
vain mukaan! Ei nuorten etua voida
täydellisesti huomioida jos nuoret
eivät itse ole mukana keskustele
massa asioista.”~

Nuoret mukana toiminnassa

canna ~uorr I:.IIL) Närhi

c
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Ulvilan puuhanainen

Raili Kansaan

Saini Lepistö liittyi Suomen Kuuro
sokeat ry:n jäseneksi vuonna 1992.
Siitä saakka hänet on nähty aktiM
sena puuhanaisena mitä erilaisim
missa tapahtumissa ja tehtävissä.
Hän muun muassa vetää Satakun
nan kuurosokeiden kerhoa, toimii
sonetti-ohjaajana ja kerhossa daisy
neuvojana, käy tiedottamassa kuu
rosokeudesta alueensa yhteistyöta
hoilleja toimii Porin vammaisneuvos
tossa kuurosokeiden edustajana.

Avuliaan luonteensa takia Sainilta pyy
detään usein apua myös henkilökoh
taisissa asioissa. Hän on auttanut ker
holaisia erilaisten anomusten tekemi
sessä. “Kun kerholaiset soittelevat mi
nulle kotiin, niin aina koitan auttaa hei
tä jos vain voin”, Saini toteaa.

Sainilla on vaikea kuulonäkövamma,
joka on haitannut lapsesta asti. Sai
ni asuu aviomiehensä Riston kans
sa Ulvilan kaupungissa, Porin naa
purissa. Lapsenlapset ovat isovan
hemmille kaikki kaikessa. Sainin mie
liharrastuksiin kuuluvat pyöräily ja ~

tanssiminen yhdessä puolison kans
sa. “Silloin kun näkö oli vielä parem
pi, ompelin myös vaatteita ja kävin
opettamassa sitä työväenopiston har
rastuspiirissä. Nyt ompelukone on vaih
tunut tietokoneeseen”, Saini toteaa.

Kuurosokeudesta tiedottaminen

Kiinnostus tiedottamiseen lähti alun
perin omista kokemuksista. “Muistan,
kuinka kipeästi kaipasin tietoa omas
ta kuulonäkövammastani, mutta sitä

tietoa ei ollut mistään saatavilla. Ajat
telin, että tässä voin auttaa kuuro
sokeita ja kuulonäkövammaisia kun
saan tiedottaa henkilöille ja yhteis
työtahoille, mitä kuurosokeus on ja
miten toimia kuurosokeiden kanssa.”

Saini on ollut tiedottamassa monis
sa yhteistyotahojen tilaisuuksissa
Saini toimii myös Porin vammaisneu
vostossa kuurosokeiden edustajana
sekä Ulvilan vammaisneuvostossa
Ulvilan Näkövammaiset ry:n edusta

~~~jana. “Mieheni on ollut autokuskina
ja avustajana silloin kun en ole saa
nut tulkkia. Joskus on ollut aluesih
teen mukana”, Saini sanoo.

Turun knistillisellä opistolla Saini on
käynyt kaksi eri kertaa kertomassa
tulkkiopiskelijoille kuurosokeudesta.
“Ensimmäisellä kerralla kerroin, kuka
on kuurosokea ja miten hänet koh
dataan. Esittelin myös kuurosokean
kayttamia apuvalineita Toisella ker
ralla olin kertomassa toisen vuoden
tulkkiopiskelijoille kuurosokean elä
mästä, apuvälineistä, liikkumisestaja
miten tulkki toimii kuurosokean kans
sa. Kerroin myös miten kuulonäkö
vamma on vaikuttanut omassa ela
mässäni.”

Mitä tekee sonetti-ohjaaja?

Saini on tehnyt sonetti-ohjausta vuo
desta 2000. “Annan ohjeita sähkö
postilla ja puhelimessa ja tarvittaes

sa käyn ohjaamassa kuurosokean
kotona. Tärkeintä tässä on se, että
saan asiakkaan koneen toimimaan.
Opetan asiakastani myös hänen tie
tokoneeseensa liittyvien apuvälinei
den käytössä.”

Erityisesti Sain ille on jäänyt mieleen
kurssi Kuurosokeiden Toimintakes
kuksessa, jossa hän toimi ohjaajana
toisen sonetti-ohjaajan kanssa. Kurs
silla oli neljä osallistujaa. “Suunnitte
limme yhdessä koko viiden päivän
opetusohjelman. Oli mukavaa tieto
koneen välityksellä keskustella ja val
mistella ohjelmaa. Saimme kurssilai
silta hyvää palautetta selkeästä ope
tuksesta, jota kaikki olivat hyvin ym
märtäneet”, Saini iloitsee.

“Kun aloitin sonetti-ohjaajana, oli
vaan tämä ovi-ohjelma käytössä. Nyt
on menty eteenpäin huimalla vauh
dilla. Melkein kaikilla on XP-windows
ja internet kiinnostaa jo kaikkia kuu
rosokeita. Tämä on mielenkiintoista
työtä ja työn tulokset ovat heti näh
tävissä. Tietokoneen kautta kuuro
sokeat saavat elämäänsä uutta sisäl
töä, kun voivat lähetellä sähköposteja
ja voivat pitää yhteyttä ystäviinsä.”

Leirinvetäjänä

Saini on kaksi kertaa ollut vetämäs
sä yhdistyksen perheleirejä. Ensim
mäinen leiri pidettiin Veikkolassa
Helsingin lähellä ja toinen Näkövam

Saini Lepistö

(
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maisten Loma- ja kurssikeskus On
nelassa, Tuusulassa.

“Molemmilla leireillä meitä vetäjiä oli
kaksi. Teimme valmisteluja pitkään ja
huolellisesti, että saisimme ohjel
masta jokaiselle sopivan. Kummat
kin leirit onnistuivat hyvin ja olen saa
nut niistä paljon hyvää palautetta. Ha
luaisin vieläkin kiittää niitä leiriläisiä
jotka olivat mukana ja tekivät leiristä
ikimuistoisen myös minulle.”

Kerhonvetäjä

Saini on toiminut Satakunnan kuuro
sokeiden kerhossa vuodesta 1993,
aluksi rahastonhoitajana, vähän
myöhemmin sihteerinä, kahvinkeittä
jänä ja yleisenä järjestelijänä. Vuo
desta 2004 saakka hän on ollut ker
honvetäjä ja rahastonhoitaja.

Kerhopäivän valmisteluun liittyy mo
nenlaista puuhaa. “Soittelen, varaan
retkille auton ja kerhoon luennoitsi
jat. Edellisenä päivänä käyn kaupas
sa hakemassa kahvitarjoilussa tar
vittavat tavarat. Mieheni Riston kans
sa teemme valmiiksi voileivät aamulla
ennen kerhoon lähtöä. Kerhossa
Risto kattaa pöydätja tarjoilee kah
vit kerholaisille ja tiskaa astiat siistii
keittiön. Lopuksi siistimme yhdessä
kerhohuoneen.” ~

irman paista:
Juhlapallot

30 kpl

Namusia, joita lasten on itse helppo
ja hauska valmistaa.

IOOg margariinia tai voita
1 ~/2 dl sokeria
1 rkl vaniliinisokeria
2-3 rkl kaakaojauhetta
5 dl pieniä kauraryynejä
2 rkl kylmää kahvia
Kookoshiutaleita tai raesokeria

Margariini ja sokeri sekoitetaan kuoh
keaksi. Lisää taikinaan muut aineet.
Kaada lautaselle kookoshiutaleet tai
raesokeria. Pyöritä taikinasta pallo-
ja ja kieritä ne kookoshiutaleissa tai
raesokerissa.

Laita pallot lautaselle ja säilytä ne
jääkaapissa

Lähde : Jälkiruokaherkut-kirja

Irma Myyräu

Eila Särkimäki

Kuurosokea joutuu tekemään kovas
ti työtä selviytyäkseen elämästään
hyvin. Mitä vähemmän näkö-ja kuu
loaistin jaanteita on jaljella, sita

~~Jenemmän riittää puuhaa jokapäiväi
sessä itsenäisessä elämässä. Myös
vamman historialla on suuri vaikutus
selviytymiskykyymme. Jokaisen kuu
rosokean lähtökohdat ja elämänvai
heet poikkeavat kovasti toisistaan.
Toisten kuurosokeiden elonpolku on
saattanut olla onnekkaampi kuin tois
ten.

Jotkut meistä eivät ehkä lainkaan tie
dä, mitä näkeminen ja/tai kuuleminen

~ on, koska omakohtainen kokemus
puuttuu. On todella erilaista nähdä ja
kuulla kehon ja käsien välityksellä.

Suurimmalta osalta meistä puuttuu
kokemus täydellisestä näkemisestä
ja kuulemisesta. Emme välttämättä
aina edes tiedosta sitä, mistä kaikes
ta olemme jääneet ja jäämme jatku
vasti paitsi. Tämän asian tiedosta
minen on aika mahdotontakin vai
keasti kuulonnäkövammaisena. VaI
taväestön on myös vaikea ymmär

tää kuurosokeiden tilannetta hyvin:
sitä, mitä kuurosokeus käytännössä
ihmisen elämässä merkitsee. Olem
me monikielinen ryhmä. Silti meidän
on yhdessä pyrittävä hoitamaan yh
teisiä, kuurosokeuteen liittyviä asi
oitamme. Vaikuttamaan siihen, että
oikeutemme kuurosokeudesta huoli
matta yhteiskunnassa toteutuvat.

Keskinäinen ryhmässä työskentele
minen vaatii paljon huomiota. Tarvi
taan monenlaisia taitoja myös siksi,
että käytämme erilaisia kommunikaa
tiomenetelmiä. Tiedämmekö itsekään
tarpeeksi hyvin itse kunkin tiedon
saantitapaa? Pystymmekö jonkin
verran näkevänä ymmärtämään, mis
tä kaikesta sokea on ulkona, jos asi
oista ei hänelle kerrota? Entä kun ei
oikein kuule, eikä näe ja tulkki on tau
olla...?

Silloin kun ei näe, eikä kuule kaikkea
- ei saa riittävästi tietoa - on vaikea
oppia luottamaan toisiin kuurosokei
sun ja muihin ihmisiin. Kun tietoa ei
ole riittävästi, on hankala myös op
pia arvostamaan toista ja sitä, mitä

Luottamus on tärkeä asia myös
järjestötyössä

4
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hän tekee. Tunnemme ja tiedämme
vain aniharvojen kuurosokeiden ta
vasta elää ja toimia. Toisten kannus
tammen ja tukeminen eivät ole ym
märrettävistä syistä itsestään sel
vyyksiä. Yksinkertaisesti, ensin pi
tää olla riittävästi tietoa taustalla.

Kuurosokeat ovat hyviä selviytyjiä,
kun tietää sen, mitä kaikkea heiltä
arjessa vaaditaan. Jokainen askel,
jokainen askare vaatii tietoista kes
kittymistä. Tarkkaavainen ja huolelli
nen pitää olla. Usein toiminta vie kes
kimääräistä enemmän aikaa. Voimia
tarvitaan kovasti, kun mikään ei ole
kovin yksinkertaista varsinkaan sil
loin, kun toimitaan kosketuksen an
taman tiedon turvin. Kaikkea tietoa
ei itsenäisesti koskettamalla edes voi
tavoittaa. Tarvitaan toisen ihmisen
apua monenlaisen, kattavan tiedon
antamiseen ja paikasta toiseen siir
tymiseen turvallisesti.

Yhdistys on paneutunut kuurosokei
den tiedonsaantiin. Tiedonsaantimme
on sen 35-vuotisen taipaleen aikana
parantunut huomattavasti. Yhdistys
tuottaa tänä päivänä erilaista mate
riaalia monenlaisessa kuurosokeal
le sopivassa muodossa. Se on to
della hieno asia. Mutta kehittämistyö
tä riittää edelleen. Kommunikaatio
palvelu ita odotamme tulevaisuudes
sa paljon tiedon saamisen suhteen.

Ennen kaikkea toivon, että kehityk

sen myötä meille kuurosokeille jäisi
enemmän aikaa myös henkilökohtai
seen harrastamiseen ja rentoutumi
seen. Lisäksi on hyvä kasvattaa luot
tamusta toisiimmeja muihin. Se vaatii
entistä enemmän tietoa ja asenne
muutosta. Kuurosokea on oman asi
ansa asiantuntija. Häntä pitäisi ar
vostaa ja hänen pitää voida sanoa
omissa asioissaan viimeinen sana.~

Joulu
Eila Särkimäki

Kiire kuiskii, tontut huiskii
karkeloi koko tonttujen suku.
Tuoksua tulvillaan joulumaa.
Lahjakääröt tonttumuori piiloon vie,
salaisuutta suurta,
kertonut ei kenellekään - ei.
Piparkakut käyvät polkkaa tanssi
maan,
kun pukinkontti pullolleen täyttyy.
Hupsista, vaan hei.
Lapsia jännittää jo,
tuleeko pukki,
vai liian kiireinenkö taas?
Tähtitaivas kimmeltää
armas joulu on verraton.~

Anu Mikkola

Lokakuisena perjantaina, 27.10.06
Suomen Kuurosokeat ry:n lehtien toi
mitusneuvosto suuntasi kulkunsa
Helsinkiin kuulovammaisjärjestöjen
Valkeaan taloon. Ensimmäiseksi toi

~,~mitusneuvoston jäsenillä oli tilaisuus
~‘vierailla Kuurojen Museossa. Kun

Kuurojen Liitto täytti 100 vuotta vuon
na 2005, avattiin museossa näyttely
nimeltään Kuuromykistä viittomakie
lisiksi. Museota meille esitteli mu
seoamanuenssi Saija Ylitalo.

Aloitimme kuurojen historiaan tutus
tumisen huoneesta, joka oli nimetty
Carl Oscar Malmille. Huoneen sisus
tukseen kuuluivat: päästä vedettävä

~~nsänky, yöpöytä, kirjahylly, kannellinen
vanha kirjoituslipasto, jonka päällä
sulkakynä ja mustepullosetti. Carl
Oscar Malm syntyi Porvoossa 1826
hyvin koulutettuun virkamiesperhee
seen. Sitä ei tiedetä syntyikö hän
kuurona vai kuuroutuiko varhaislap
suudessa. Malmin vanhemmat lähet
tivät pojan 8-vuotiaana Tukholman
Manilla-kouluun. Suomessa ei ollut
vielä kuurojen kouluja. Aluksi Carl
Oscar Malm opiskeli erään tukholma
laisen kuuron yksityisoppilaana. Opit
tuaan ruotsalaisen vNttomakielen hän

siirtyi Manilla-koulun varsinaiseksi
oppilaaksi opiskelemaan käsitöitä,
kieliä, matematiikkaa ja maantiedet
tä. Carl Oscar Malm valmistui 20-vuo
tiaana Manilla-koulusta aikansa par
haimmilla arvosanoilla.

Valmistumisensa jälkeen Carl Oscar
Malm palasi Suomeen ja perusti tän
ne maan ensimmäisen kuurojen kou
lun. Yksityinen kuurojen koulu aloitti
toimintansa Porvoossa Malmin isän
kotitalossa vuonna 1846. Malmin ta
voitteena oli opettaa oppilailleen sa
manaikaisesti ruotsalaisen viittoma
kielen ja kirjoitetun kielen taito. Hä
nen ensimmäisiä oppilaitaan olivat
Fritzja Maria, jotka myöhemmin avi
oituivatja ovat tiettävästi ensimmäi
nen kuuro aviopari Suomessa. Mu
seon vitriinissä oli näytteillä myös en
simmäinen Suomessa kuurolle kirjoi
tettu vanha koulutodistus, jonka Carl
Oscar Malm oli allekirjoittanut.

Myöhemmin Malm siirtyi opettajaksi
Turkuun valtiolliseen kuurojen kou
luun, mutta koska hän oli kuuro hän
tä ei valittu koulun rehtoriksi. Carl
Oscar Malm sairastui keuhkotuleh
dukseenja kuoli melko nuorena, 37-

Toimitusneuvosto Vaikeassa talossa
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vuotiaana vuonna 1863.

Malmin kuoleman jälkeen kuurojen yh
teisön keskeisiä henkilöitä Turussa
olivat hänen entiset oppilaansa Fritz
ja Maria Hirn. Hirnit avioituivat syys
kuussa 1863. Vihkiäisseremonia
kesti yli kaksi ja puoli tuntia koska
vihkikaava sormitettiin. Häissä oli
paljon kuuroja, mutta myös paljon ai
kansa silmäätekeviä henkilöitä.

Viittomaki&en asema vaarassa

1800-luvun loppupuolella Suomessa
puhalsivat kansallisromantiikan ja
Darwinin kehitysopin tuulet. Niin sa
notut ammatti- ihmiset alkoivat pitää
viittomakieltä liian yksinkertaisena
kielenä. He halusivat tehdä kuu rois
ta puhuvia, kuulevien kaltaisia kuu
roja, joille täytyi opettaa puhetaito ja
huuliltalukutaito. Museossa oli näyt
teillä puheopetuspeili ja vanha puhe
opetuslusikka, joiden avulla kuuroille
opetettiin, miten eri äänteissä kielen
asento vaihtelee. Saimme tunnustel
la hansikoiduin käsin vanhaa puhe
opetuslusikkaa. Tuona oralismin ai
kakautena viittomakielen käyttö kuu
rojen kouluissa oli kielletty ja viitto
misesta seurasi rangaistuksia.

Kuurojen yhdistysten synty

Vuoteen 1905 mennessä Suomeen
oli syntynyt jo yli kymmenen kuuro
jen yhdistystä ja kuurot päättivät pe

rustaa yhdistyksille kattojärjestön.
Lopulta senaatilta saatiin perusta
mislupa Kuuromykkäin Liitolle vuon
na 1905. Myöhemmin nimi on muu
tettu Kuurojen Liitoksi. Nykyään kuu
rot pitävät itseään kielivähemmistö
nä. Esimerkiksi Espoon yhdistyksen
nimi on nyt Espoon viittomakieliset.

Saimme tunnustella museokierroksel
la myös Kuurojen Liiton entisen toi
minnanjohtaja Liisa Kauppäsen toh
torinhattua. Jyväskylän yliopisto
myons~ hanelle vuonna 2004 kunnia-~
tohtorin arvon.

Muuta museomateriaaNa

Museon vitriineissä oli runsaasti van
hoja valokuvia vuosikymmenten ajal
ta. Esillä oli myös paljon kuurojen
koulujen havainto-opetusmateriaalia,
joka oli keskeisessä roolissa kuurojen
opetuksessa oralismin aikakaudella.

Suomessa kirkollinen työ kuurojen ~
parissa alkoi vuonna 1907, jolloin
suomalaiset kuurot saivat ensimmäi
sen matkapappinsa. Museossa oli
näytteillä matkapapin laukku, joka
sisältää ehtoollisvälineet. Pian todet
tiin, että Suomi on liian laaja yhden
matkapapin kierrettäväksi, siksi
vuonna 1909 suomalaiset kuurot
saivat toisen matkapappinsa.

Aikaisemmin kuuroja koulutettiin kä
sityöläisiksi. Saimme tutkia isoa

vanhanaikaista höylää. Turkulaisel
la Maria Hirnillä oli oma valokuvaus
liike. Maria kuvasi taidokkaasti viit
tornia, viittomakielen kuvasanakirjaa
varten. Hän myös leikkasi kuvia ja
piirsi niihin, jotta viittomien suunta tu
lisi ymmärrettäväksi.

Museon vasemmalla seinällä oli
myös kuurojen taiteilijoiden teoksia,
taulujaja veistos. Kuuroja taiteilijoita
on ollut mukana Helsingin rautatie-
aseman koristeveistosten tekijöinä.

‘~ Museon vasemmalla puolella sijaitsee
myös videoiden katselunurkkaus.

Kierros Kuurojen Museossa oli mie
lenkiintoinen aikarnatka kuurojen elä
mään ja heidän opetuksensa erilai
siin virtauksiin, sekä kielisyrjinnästä
nykyajan tulkkipalveluihin ja moniin
apuvälineisiin, jotka auttavat kuuro-
ja kuulevien maailman keskellä.

~Toimitusneuvoston kokous

Virkistävän ja ravitsevan lounaan jäl
keen aloitimme kabinetissa Suomen
Kuurosokeat ry:n toimitusneuvoston
kokouksen. Kaikki jäsenet olivat pai
kalla. Ihan aluksi hyväksyttiin edelli
sen kokouksen pöytäkirja pienellä
korjauksella. Sitten siirryimme kes
kustelemaan Kuurosokeiden Uutis-
lehden ilmestyneistä numeroista, laa
dustaja kehittämisideoista. Kokouk
sessa esitettiin, että Ylen Radio Suo
men Päivätunnissa lähetyksen tiede-

ja kulttuuriuutisia voisi käyttää Uutis-
lehdessä. Ehdotus sai osin kanna
tusta.

Seuraavana käsittelyssä oli Tuntos
arvi-lehti. Lehden sisältöön oltiin pää
osin tyytyväisiä. Yksi jäsen antoi leh
teen juttuehdotuksia. Kokouksessa
puhuttiin lehden eri versioiden tekni
sestä laadusta. lsokirjoituslehden
kuvien laatu on jo parempi. Äänika
setin ongelmat poistuvat, kun ensi
vuonna siirrytään Daisy-muotoon.
Viittomakieliset tulevat saamaan laa
dukkaamman viitotun lehden, kun ensi
vuonna siirrytään dvd-muotoon. Pis
telehdessä ei juuri ole ongelmia, elekt
roniseen lehteen oltiin tyytyväisiä.

Seuraava käsittelyssä oleva asia oli
Daisy-äänilehteen siirtyminen. Kaik
ki äänitteen lukijat tulevat saamaan
Daisy-laitteen loppuvuoden kulues
sa. Alkuhankaluuksia saattaa esiin
tyä. Myös digitelevisioon siirtymises
tä keskusteltiin ja aiheesta toivottiin
juttuja Tuntosarveen.

Lopuksi puhuimme toimitusneuvos
ton kokoonpanosta. Kolme jäsentä
jättäytyi pois. Toimitusneuvostossa
vapautuivat ensi vuodelle kuuro
sokeille edustajille paikat äänilehden,
elektronisen lehden ja isokirjoitusleh
den lukijoiden edustajista.

Tällaisia asioita pääosin toimitusneu
voston kokouksessa käsittelimme.O
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Saariston joulua

Hilkka Nieminen

Asuimme perheen kanssa 14 vuot
ta Kotkan saaristossa. Kerron teille
nyt joulunvietosta siellä.

Joulu oli taas saapunut Suomen joka
kolkkaan. Saaressakin oltiin joulutun
nelmissa. Mikäs oli viettäessä jou
lua, koska oli rauhan vuodet taas! Ne
kauheat sotavuodet olivat takana
pain! Ei ollut enää korttiaikaa, sai il
man kuponkeja ostaa ruokaa tar
peeksijoulupöytään.

Sauna-aikaan saaren väki kävi vuo
rollaan aattona saunassa. Kun pe
sularakennus oli valmistunut kulunee
na vuonna, niin siihen samaan raken
nukseen saatiin hyvät saunatkin saa
relaisille. Oli naisten-ja miestensau
nat erikseen, ja tilaa riittävästi kaikil
le. Vasta saunassa käynnin jälkeen
se joulu oikein joululta tuntui! Olihan
kaikilla täällä niin raskaat työpäivät
ruumiillisessa työssä sahalla käydes
sä, että sauna oli paras jouluisen tun
nelman luoja.

Ei ollut helppoa tuo sahatyö kenelle
kään siellä. Se vaati voimaa ja sitke
yttä tekijöiltään. Mutta terveellistä tuo

ulkoilmassa työskentely oli. Koko
vuoden kun sitä teki, niin sai jokai
nen liikuntaa ja raitista meri-ilmaa
tarpeeksi. Yleensä saaren väki oli
kin tervettä porukkaa, mitä nyt jos
kus flunssa iski, jos ei pukenut sopi-~--~
via vaatteita päälleen työhön lähti
essään.

Kello lähenteli jo yhdeksää aattoilta
na. Kynttilät paloivat jo jokainen ko
din ikkunoiden sisäpuolella. Niiden
valo loisti ulos asti kilpaa keskelle
saarta pystytetyn komean joulukuu
sen värilamppujen kanssa. Lapsia oli
nytkin vielä siinä ihailemassa kuusen
värivaloja. Pienimmät lapsista näyt
tivat jo aika jannittyneilta Pukkia,
odoteltiin jokaisessa perheessä mis
sä lapsia oli. Varmasti se taas toisi
kivoja lahjoja kaikille kilteille lapsille.

Pian kuitenkin hiljenivät lastenkin
äänet kujilta. Kaikki kokoontuivat
koteihinsa aaton viettoon.

Muistan eräänkin joulun saaressam
me. Ensin oli ollut lasten joulujuhla
koululla. Vanhemmatkin vanhaan to
tuttuun tapaan menivät sinne. Olipa

siellä isovanhempiakin monesta per
heestä. Ohjelma oli mukavaa. Siitä
joulu, ainakin lapsille, jo alkoi. Jos
vielä oli hyvä todistuskin, niin oli tie
dossa mukavat pukin toivelahjat.

Eräässä Niemen perheessä oli kol
me koulua käyvää lasta. Joululahjoi
hin meni joka vuosi paljon rahaa.
Pojat toivoivat aina urheiluvälineitä
lahjaksi, he olivat kovia pelaamaan
jääkiekkoa. Joka jouluksi oli jotain

~pelivälineitä heille pukin konttiin han
~~~kittava. Ne kaikki olivat kalliita ostok

sia.

Täksi nimenomaiseksi jouluksi Hel
mi-äiti oli lehti-ilmoituksen avulla Hel
singistä ostanut postimyynnistä Tei
ja-tytön toivoman itkevän nuken.
Helmin kuulo oli alkanut huonontua
vähitellen juuri samana vuonna. Nyt
sattui sen tähden hauska tapaus, kun
hän haki sen nuken kaupungin p05-

~tista. Helmin piti kotiin tietenkin men
nä taksiveneessä, joka vielä onnek
si näin joulun lähiviikkoinakin kulki
kaupungin ja saaren väliä.

Helmi tuli sitten taksiveneen hyttiin,
jossa oli paljon muitakin jouluostok
sula käyneitä saarelaisia. Kaikki muut
alkoivat naureskellen katsoa Helmiä
ja hänen pakettiaan. Lopulta, veneen
lähdettyä jo kotiin päin, eräs rouva
tuli kysymään Helmiltä, että mitä si
nun paketissasi on? Hän vastasi, että

oli postista noutanut tytölleen sen toi
vomanjoululahjan. Se oli nukke, joka
osaa itkeä. Rouva alkoi nauraen
selittää Helmille, että se nukke itkee
koko ajan jo! Hän kysyi eikö Helmi
kuule sen itkua?

Helmi alkoi myös nauraa ja sanoi,
että hänen kuulo on juuri huonontu
nut. Sitten he yhdessä avasivat heti
paketin ja saivat sen nuken itkun lo
petettua. Helmi sanoi, että hänellä on
“uuden vuoden toivomuksena” saa
da kuulolaite tulevana vuotena itsel
leen. Hyvä se oli, että toinen sanoi
nukenjo huutavan. Sai piilotettuatyt
täreltään sen pukin tuloon asti. Tyttö
iloitsi nukestaan jouluna kovasti.
Helminkin toive toteutui. Hän sai uu
den kuulokoneen sitten uutena
vuotena. O
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Joulu on tullut
Hilkka Nieminen

Ylle kaupungin katujen kiireisten
joulurauha nyt tullut on.
Valoin tuhansin loistavat viestit sen
yHä kaupungin hiljaisen!

Metsän keskelle Joulu
myös tullut on.
Lumi valkoinen peittaa
oksat sen.
Ja vihreän kuusen alla
nukkuu valkoinen jänönen!

Kylän yllekin Joulu
jo saapunut on.
Kodin ikkunat valoa loistaa!
Joulun kellot niin
kirkkaana helisee, ja
tienoot sen kaikuna toistaa!

Myös laivaan merellä kulkevaan,
tähdet loistavat tumman taivaan,
ja kuuluu kuin kuiske hiljainen:
“Jo Joulu on saapunut laivaan!”

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

Joulun muistot
Hilkka Nieminen

Joulu - lapsuuden joulut
se mieleeni tuo!
Kuljen muistoissa lapsuuteen.
Muistan: kuusen alla,
kun leikittiin - kodin —

joulu iset tuoksut sen!

Muistan joulun tähtisen taivahan,
joulukirkkoon, kun ajettiin.
Ja ne ihanatjouluiset sävelet,
jotka kirkosta kaiku ivat.
Kuulen vieläkin, kätköistä muistojen
kotikirkkoni kellojen äänen.
Joulun sanoman muistan,
vielä kuulen sen.
Kuoron, urkujen
äänen suloisen!

On ihanaa muistoja omistaa.
Tuolta kätköistä aikojen.
Joulumuistojen säilyneet tunnelmat
luovat mielen niin jouluisen! ~

Seminaari Norjassa

Terveisiä norjalaisilta kuurosokeilta
ystäviltämme kaikille suomalaisille!
Osallistuin marraskuussa Norjassa
pidettyyn vertaiskurssi-seminaariin.
Sen oli LSHDB-järjestö järjestänyt
Oslon Lilleströmiin Thon hotelliin. Nor
jalaisten osallistujien lisäksi meitä oli
Peter Carlsen Tanskasta ja minä
täältä Suomesta. Suomesta lähti mi
nun lisäkseni matkaan tulkkini Susan

~na Joensalo.

LSHDB oli kutsunut Peterin ja minut
mukaan seminaariin kertomaan, min
kälaisia kokemuksia meillä kuuroso
keilla on oman yrityksen perustami
sesta ja työssäkäynnistä.

Viikonlopun aikana saimme tilaisuu
den tutustua siihen, minkälaista Nor
jassa on hakea töitä tai perustaa yri
tys. Saatoimme myös vertailla suo
malaisen Kelan tapaa hoitaa asioita
verrattuna Norjalaisten NAV:iin.

Seminaarissa pohdittiin enimmäk
seen sitä, minkälaisia mahdollisuuk
sia kuurosokeilla on perustaa yritys.
Pohdimme myös sitä, että mitä ra
joituksia ja kynnyksiä on vastassa.
Yllättävän moni olisi halukas perus
tamaan oman yrityksen. Tämä oli po
sitiivista, kokemuksesta tiedän, että
oma yritys antaa työpaikan lisäksi
myös haasteita elämään.

Apuvälineet tuntui olevan suuri kysy
mys norjalaisille. Paikkakunnasta riip
puen apuvälineitä saa joko hyvin tai
todella huonosti. Apuvälineiden saa
tavuus vaikuttaa sitten osaltaan ha
lukkuuteen perustaa oma firma.

Itse kerroin lauantaina omasta elä
mästäni ja siitä, kun muutin kaupun
gista maalle ja perustin firman veljeni
ViIlen kanssa. Myös Peter Carlsen
kertoi omasta elämästään ja siitä
kuinka sai töitä. Kovasti kaikki kyse-

Sami Kortesalmi

26 27



livät kaikkea Suomeen liittyvää. Eri
tyisesti kuurosokeiden olosuhteet
kiinnostivat. Hyvin pitkälle mielestä
ni on samanlaista Suomessa ja Nor
jassa, esimerkiksi kuljetuspalvelut,
apuvälineetja tulkkipalvelut toimivat
samalla lailla.

Lounaat ja päivälliset olivat hienoja
kokemuksia niin makumaailman kuin
jutteluiden kannalta. Oli mieluisaaju
tellaja samalla tutustua norjalaiseen
ruokakulttuuriin. Vapaa-aika meni
myös heidän kanssaan jutellessa ja
moni mielellään kertoili elämästään.
Ne, jotka olivat käyneet Suomessa
matkalla kehuivat maatamme kovasti.

Kaiken kaikkiaan matka Norjaan oli
antoisa. Oli mukava saada lisää ys

täviä. Tulkkini ja oppaani Susannan
ansiosta reissu onnistui hyvin. Hän
oli työssään todella hyvä ja lisäksi
vielä mieluisaa matkaseuraa. Kiitos
hänelle, missään vaiheessa ei tullut
oloa, että olisi ollut hukassa.

Tällä reissulla syttyi myös kipinä mat
kustamiseen. Olisi mieluisaa päästä
vielä eri maihin vastaaviin tilaisuuk
sun. Haluaisin myös osallistua esim.
nuorten leireihinja muuhun, jossa voi
tutustua muiden maiden kuurosokeisiin.

Norjalaiset kuurosokeat kyllä mielel
lään esittelevät Norjaa kaikille haluk
kaille jos vaikka haluaa käydä tutus
tumassa kulttuuriin ja paikkoihin.~

San Isaksson

Syyskuussa, 19.-27.9.2006 järjesti
Suomen Kuurosokeat ry ryhmämat
kan kuurosokeille Budapestiin, Unka
rin pääkaupunkiin. Meitä oli 10 ilois
ta, aktiivista kuurosokeaa sekä 7
~opasta, tulkkia.

Matkamme koostui 7 erilaisesta päi
västä: lähiympäristöön ja kaupunkiin
tutustumista, retkistä Balaton järvel
le, Pustalle, Egerin viininviljelyalueel
le, keisarinna Elisabethin “Sissin”
kesäpalatsiin Gödöllöön sekä ostos
retkiin ja paikallisten kuurosokeiden
tapaamisiin Unkarin näkövammais
ten keskusliiton tiloissa.

Matka Helsingistä Budapestiin sujui
~ ja rauhallisesti. Meitä

matkalaisia oli vastassa suomea tai
tava, ystävällisen ja iloisen oloinen
unkarilainen oppaamme EszterSoly
mar. Eszterin opastuksella majoittau
duimme hotellillemme Benczuriin.
Seuraavana päivänä eli tiistaina tu
tustuimme toiseen matkaoppaa
seemme, suomalaissyntyiseen Tuu
la Kovacsiin. Tuulan kanssa selvi
teltiin tulevien retkien yksityiskohdis
ta ja lopuksi teimme yhteisen retken
kaupungin keskustaan.

Aloitimme pisimmästä kävelykadus
ta Vaci utcasta päästä päähän. Upea
keskustan sykkivä katu, jonka var
rella on suuri määrä tyylikkäitä, kallii
ta muotiliikkeitä, kultaa, koruja ja
merkkikosmetiikkaa, herkkuja notku
via kahviloita. Kävimme myös yhdes
sä Euroopan suurimmassa kauppa-
hallissa, joka sijaitsi saman kävely
kadun loppupäässä. Kauppahallin
katutasossa myydään perinteisiä
unkarilaisia herkkuja mm. kuivattuja
paprikoita, valkosipuliseppeleitä ja
yläkerrassa perinteisiä unkarilaisia
käsitöitä sekä muuta turistirihkamaa.
Siellä oli myös erilaisia, ihania tuok
suvia ruokabaareja.

Keskiviikkoaamuna, toisena retkipäi
vänä, oli retkikohteenamme Balato
nin järvi ja viininmaistajaiset Salan
km kellarissa. Balaton on Keski-Eu
roopan suurin järvi ja Unkarin toisek
si tärkein turistikohde, hiekkaranto

Elämysmatkalla Unkarissa

Sam! (oik.) ja Ville Kortesalmi verstaallaan Ranuan Impiön kylällä. Poikien
omistaman firman nimi on Monityöstö Kortesalmi ky. Yrityksestä on kerrottu
myös kirjassa Haasteena kuurosokeus. Kuva: Jorma Säynäjäkangas.
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jensa ja kuumien lähteidensä ansi
osta. Pysähdyimme välillä myös Ba
latonfurediin, jonka oppaamme Tuu
la esitteli Unkarin vanhimmaksi ja
maailmankuuluksi kylpyläkohteeksi.
Saimmekin maistella vanhan kylpy
Iän terveysiahteen vettä. Sen väite
tään parantavan ääreisverenkiertoa
ja lievittävän vatsa-ja suolistovaivo
ja. Vesi oli todella jännän ruosteisen
ja hieman suolaisen makuista.

Samalla matkalla tutustuimme myös
vanhaan luostarikirkkoon, jonka hau
takammioon on haudattu kuningas
Andreas II, yksi Unkarin kuninkais
ta. Lopuksi tutkimme ympäristöä ja
kyläkadun raitille pystytettyjä erilai
sia myyntikojuja.

Salankin viinitilan isäntä Jeandor oli
meitä vastassa. Hän opasti meidät
ensin tutustumaan viinikellariinsa ja
sitten yläkertaan isoon ruokasaliin.
Siellä meille kerrottiin perheyritykses
tä ja saimme ruokailun yhteydessä
maistella 10 erilaista viinimakua; 4
punaviiniä, 4 valkoviiniä ja 2 rosevii
nia.

Kolmas retkiaamu oli yksi matkam
me mielenkiintoisimmista. Teimme
retken pustalle Pongracz Majorin ti
lalle. Tila on ainoa laatuaan Unkaris
sa, joka esittää husaarien ja ratsu
koiden taitavia ratsastusnäytöksiä.
Meidät toivotettiin tervetulleeksi vii
niäja suolamunkkiatarjoten. Tämän

jälkeen lähdimme pienelle edestakai
selle kärryajelulla läheiselle Vörös
marty pientilalle, jossa saimme tutus
tua ikivanhaan unkarilaiseen talon
poikaiskulttuuriin sekä nykyiseen
maatilanhoitoon. Tilalta sai ostaa
halutessaan hunajaa ja salamimak
karaa tuliaisiksi.

Ratsastusnäytös oli upeaa katselta
vaa. Erilaisimpia ratsukoiden taitonäy
töksiä mm. husaarien esittämä katril
liratsastusesitys musiikin tahdissa.
Lopuksi oli ruokailua katetulla terassi
la mustalaismusiikin säestyksellä.

Neljäntenä päivänä tapasimme pai
kallisia kuurosokeita Unkarin näkö
vammaisten keskusliiton tiloissa.
Matkanjohtajamme Seppo Jurva
nen kertoi suomalaisesta Usher-tut
kimuksesta unkarilaisille. Ja he ker
toivat omasta tilanteestaan meille
suomalaisille. Kahvittelun ja ruokai
lun jälkeen lähdimme paikallisten kuu
rosokeiden mukana tutustumaan ku
ninkaanlinnaan ja sen ympäristöön
Linnavuoreile, vanhaan keskiaikai
seen kaupunginosaan.

Viidentenä päivänä oli noin reilun tun
nin mittaisen Tonavaristeilyn vuoro.
Matkalla näimme paljon vanhoja ra
kennuksia, Linnavuoren kukkulan
Matias-kirkkoineen sekä kaikki 7 sil
taa, jotka ylittävät Tonavan Budasta
Pestin puolelle. liiaksi riensimme syö
mään Thököly Etterem —ravintolaan

paikallisten kuurosokeiden kutsumana.
Kuudes lomapäivämme oli viikon ai
noa ostospäivä omin päin tai poru
kan kanssa. Mahdollisuus oli myös
käydä hotellin lähellä olevassa
Szechenyn kylpylässä. Yksi päivä
olikin liian lyhyt ison kaupungin kier
tämiseen. Kotiin vietäviä edullisia tai
kalliita tuiiaisia itselle ja muille löytyi
tuhlattavaksi asti.

Seitsemäntenä päivänä teimme ret
ken Egerin kaupunkiin reilun tunnin
ajomatkan päähän Budapestistä koil
liseen. Eger on yksi Unkarin tunne
tuimmista viininviljelyalueista. Kau
pungin tunnetuin nimikkoviini on Egri
Bikaver (härän veri). Kävimme jälleen
viininmaistajaisissa. Tällä kertaa vii
nintuottajan kallioon kaivetussa vii
nikellarissa Szepasszonyn laaksos
sa, jota myös “Kauniin rouvan” laak
soksi kutsuttiin. Maistettavana oli 3
eri viiniä, puna-, vaiko- ja roseviini.

Ennen Egenä poikkesimme Gödöllös
sä, jossa tutustuimme itävalta-Unka
rin keisarinna Elisabethin “Sissin”
lempipalatsiin.

Tonavajoen molemmin puolin levittäy
tyvää Budapestiä sanotaan myös
“Tonavan kuningattareksi”. Upean
tunnelmallisessa kaupungissa riittää
nähtävää moneksi päiväksi. Ruoka
on runsasta ja hyvää sekä kohtuulli
sen halpaa. Ihmiset erittäin ystäväl
lisiä, iloisia. O

Syyskokouksessa julkistettiin yhdis
tyksen uusin kirja: Eero Vartio (toim.)
2006, Haasteena kuurosokeus. Työ
ryhmä: Seija Troyano (puheenjohta
ja), Terhi Pikkujämsä, Kirsti Tammi
nen, Leo Turunen ja Tuija Wetter
strand. 254 s. Hinta 15 ~. Tilaukset:
kuurosokeat@kuurosokeat.ii tai p. 09-
5495350. Daisy-äänikirja ja pistekir
ja Ceiia-kirjastosta. E-kirjana haetta
vissa THP-n palvelimelta.
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