
Kuurosokeiden marssi 12 • 2007

Me viitomme laulumme tään
toiset laulaakin voi sävelmää
Vaikka hiljaista on
meillä päivä valoton
silti uskomme huomiseen onneen!

TUNTOSARVI
Suomen Kuurosokeat ry Joulukuu

On kerhoja ympäri maan
niihin yhdessä kokoonnutaan
Niissä harrastetaan
asioita pohditaan
mutta vaihteeksi kahvia juodaan.

Yks kerho kun liikkeelle käy
silloin missään ei huolia näy
aihe hauskakin on
vaikkei aina harmiton.
niin se Teatteri Törmäys toimii.

Kun nappulat laudalla on
onko kerho se tuntematon
Siinä istua saa
miettien vain siirtojaan
Shakin harrastus aivoja hoitaa.

Me kuljemme yhdessä näin
käsikädessä ain eteenpäin.
Meillä yhdistys on
siinä turva verraton
siihen luottaen toivomme elää.

Säveltänyt ja sanoittanut: Lasse Hannula
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Syyskokous Nokialla

Lomaleiri Virossa

Kati sai valkolakin
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Seuraava Tuntosarvi nrol/2008 il
mestyy 18.1.2008. Aineiston viimei
nen jättöpäivä on 9.1.

Kati Alanen juhli ylioppilaaksi tulo
aan itsenäisyyspäivän aattona 5.12.
Tampereen Toimintakeskuksessa.
Katin ylioppilasjuhlista lisää s. 18.
Kuva: Raili Kansaan.

Kannen kuvassa Marja Korteniemi
poseeraa kotinsa parvekkeella Kitti
Iässä itse virkattu tonttulakki pääs
sään. Taustalla Marjan virkkaamia
värikkäitä peittoja. Marjan käsityö
harrastukseta lisää s. 19. Kuva: Tui
ja Wetterstrand.

Joulu ja siihen valmistautuminen on
aikaa, jolloin erilaiset perinteet ovat
tärkeitä. On pikkujoulua ja adventtia
ja monia muita juhlia. Avataan joulu
kalentereita, valmistaudutaan perin
teisen joulun viettoon.

1 Heti joulun jälkeen alkaa muutoksen
aika. Joululahjat avataan ja otetaan
käyttöön. Katse suunnataan uuteen
vuoteen. Perinteiden kautta ennus
tetaan tulevaa vuotta. Tehdään uu
den vuoden lupauksia. Valmistaudu
taan muutokseen.

Kaikki muuttuu pikkuhiljaa. Me emme
usein itse sitä huomaa. Jos katsom
me 10 vuoden takaisia valokuvia jou
lun vietosta, näemme monia asioita
jotka ovat muuttuneet. Yllättäen pe
rinteetkään eivät ole muuttumatto
mia. Perinteiden muuttuminen johtuu
siitä, että ympäröivä maailma ja ih
miset muuttuvat. Perinteidenkin on
muututtava, jotta ne tunnettaisiin
omiksi. Tavat ja perinteet jotka eivät
mukaudu maailman muutoksiin jää
vät pois käytöstä ja unohtuvat.

Vuoden vaihteessa myös yhdistys-
toiminnassa tapahtuu muutoksia.
Suomen Kuurosokeat ry:ssä aloittaa

uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus.
Samalla yhdistyksessä mietitään toi
minnan suuntaviivojaja kuinka yhdis
tyksen organisaatiota pitäisi kehittää.
Ehkä pitäisi pysyä vanhassa ja tu
tussa mallissa. Onhan se toiminut
tähänkin asti.

Tulevat vuodet tuovat suuria muutok
sia vammaispalvelulainsäädäntöön,
järjestöjen rahoitukseen ja sitä kaut
ta myös kuurosokeiden saamiin pal
veluihin. Osa muutoksista valmistel
laan nopeassa tahdissa ensi vuoden
aikana. Vammaisalan järjestöiltä vaa
ditaan aktiivisuutta ja nopeaa rea
gointia esille nouseviin kysymyksiin.
Järjestöjen tulee olla valmiina tapah
tuviin muutoksiin. Omalta osaltaan
nämä muutokset muuttavat myös jär
jestöjä ja niiden toimintaedellytyksiä.

Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista
Uutta Vuotta kaikille toivottaen,

Heikki Majava
järjestösihteeriO

— Perinteitä ja muutoksia

r Toimitus toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

L kaikille Tuntosarvi-lehden lukijoille!
TUNTOSARVI 33. vuosikerta, ISSN 0358-2280, Julkaisija: Suomen Kuurosokeat ry. Taitto: Tuija Wetterstrand,
Toimitus: Päätoimittaja, tiedottaja Tuija Wetterstrand, p. (09) 54953521, matkap. 040 7532026, tekstip. (09)
54953526, faksi (09)54953517, s-posti: tiedotus@kuurosokeat.fi. Toimitusneuvosto: Anu Mikkola (puheenjoh
taja), Päivi EI Gharb, Carita Halme, Esko Jäntti, Kauko Kokkonen, Raili Kansaan (sihteeri), Tuija Wetterstrand
(päätoimittaja). Hinta: Vuosikerta 25 euroa. Suomen Kuurosokeat ry:n jäsenille ja asiakkaille ilmainen.
12 numeroa vuodessa isokirjoituksella, pisteillä, äänitteenä, videona, ja/tai elektronisena versiona. Ruotsinkielinen
Känselsprötet ilmestyy 6 kertaa vuodessa isokirjoituksella. Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Suomen Kuuro
sokeat ry, PL40, 00030 IIRIS, p. (09) 5495 350, tekstip. (09) 5495 3526, faksi (09) 5495 3517, s-posti:
kuurosokeat@ kuurosokeat.fi. Toimiston aukioloaika ma-pe klo 8.00-15.45. Painopaikka: Cityoffset, Tampere.
Toimituksella on oikeus käyttää lehden juttuja yhdistyksen internet-sivuilla www.kuurosokeat.fi
Tuntosarvi on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsenlehti
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Syyskokous Nokialla

Teksti ja kuvat: TuUa Wetterstrand

Kokoushuone pulHsteli väkeä kun
Suomen Kuurosokeat ry:n syyskokous
Nokialla alkoi lauantaina 24.11. Paikalle
oli saapunut 79 jäsentä ja äänioikeu
tettua omaisjäsentä sekä toistakym
mentä omaisjäsentä. Tulkkien ja oppai
den sekä työntekijöiden kanssa osal
listujamäärä kohosi lähelle kahtasataa.

Kuvailuvartin jälkeen puheenjohtaja
Tuula Hartikainen avasi kokouksen
ja toivotti tervetulleeksi juhlapuhujan,
Ray:n toimitusjohtaja Sinikka Mön
käreen. Sinikka Mönkäre näytti hu

vittuneen kiinnostuneelta, kun kuvai
lutulkki kuvaili yleisölle hänen vaate
tustaan: vaaleanpunainen jakku, jon
ka rinnassa ruusuke, musta kapea
hame ja mustat avokkaat.

Sinikka Mönkäre kertoi Ray:n uusis
ta linjauksista ja haasteista. Hän piti
yhdistyksen julkilausuman teemaa
työllisyys ja koulutus erittäin tärkeä
nä. Mönkäre muistutti, että Ray ei voi
tukea toimintaa, jossa on yksityistä
markkinaehtoista tarjontaa. Ray:n tu
kema toiminta ei saisi aiheuttaa vä

häistä suurempia kilpailuhaittoja. Lo
puksi, ennen kuin Sinikka Mönkärejou
tui muiden kiireidensä vuoksi poistu
maan paikalta, Tuula Hartikainen ojen
si hänelle lahjaksi Hilkka Niemisenja
Hilkka Kasurisen uuden runokirjan
sekä Haasteena kuurosokeus —kirjan.

Kunniakirjat ja huomionosoitukset
jaettiin tänä vuonna heti tervehdys
sanojen jälkeen. Urheiluharrastuksis
taan palkittiin Marjo Nurminen ja Toi
ni Kiuru, heistä Marjo oli vastaanot
tamassa onnitteluja paikan päällä.
Vuoden jäseneksi valittu Saini Lepis
tö otti huomionosoituksen vastaan iloi
sen yllättyneenä. Mikhail Leoukhine
palkittiin menestyksestään shakkikilpai
luissa. Tietokatkoksen vuoksi Mikhail
ei ollut päässyt mukaan heti kokouk
sen alkuun ja hänelle kunniakiijaja ku
kat ojennettiin kokoustauon jälkeen.

Kokouksen puheenjohtajaksi oli eh
dolla kaksi henkilöä: Seppo Jurva

nenja Merja Kaarnaoja. Keskustelun
jälkeen Seppo valittiin puheenjohtajaksi
lukuun ottamatta omaa jäsenaloitekoh
taansa, jonka ajaksi puheenjohtajaksi
valittiin Merja Kaarnaoja.

Syyskokous hyväksyi tietyin muutok
sin toimintasuunnitelman vuodelle
2008. Suurin muutos koski organisaa
tiouudistusta, josta Seppo Jurvanen oli
jättänyt syyskokoukselle jäsenaloit
teen. Organisaatiouudistuskohdasta
äänestettiin sunnuntaina. Jo ennen
äänestystä ja heti sen aikana poistui
paljon porukkaa, vaikka kyseessä oli
iso asia. Äänestyksen jälkeen syys-
kokous päätti, että organisaatiouudis
tus ei astu voiman vuoden 2008 alus
ta. Toimintasuunnitelman muutokset
vaikuttavat myös talousarvioon, joka
hyväksyttiin vastaavin muutoksin.

Henkilövalintoja

Lauantaiaamu alkoi puheenjohtaja
vaalilla. Vastakkain olivat Tuula Har
tikainen ja Seppo Jurvanen. Seppo
Jurvanen tuli valituksi.

Erovuoroisten tilalle yhdistyksen hal
litukseen äänestettiin Tuula Hartikai
nen, Ulla Kungas ja Marjo Nurmi
nen. Hallituksessa jatkavat Aatos
Ahonen, Päivi EI Gharb ja MerjaVä
hämaa. Asiantuntijajäseniksi valittiin
ilman äänestystä, muiden ehdokkai
den kieltäydyttyä Vesa Pikkuhooka
naja Kirsti Tero. ~

Mikhail Leukhine on sukujuuri.taan
inkeriläinen ja asuu Joensuussa.

Sinikka Mönkäre lausui teivetuliaissanat yhdistyksen syyskokouksessa.
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TuUa Wetterstrand

Valtakunnallisen etätulkkaushank
keen lanseerausseminaari järjestet
tiin Taideteollisen korkeakoulun Sam
po-salissa torstaina 29.11. Seminaa
rissa käytiin läpi Etätulkki.fi -hank
keen tavoitteet ja eri asiakasryhmi
en tarpeet. Etätulkkausjärjestelmää
kehitetään alusta alkaen sekä viitto
makielisille, kuurosokeille että puhe
vammaisille. Seminaarin veti läpi pro
jektijohtaja Timo Heiskala.

Avaussanat viittoi Kuurojen Liiton
toiminnanjohtaja Markku Jokinen.
Hän asettui seisomaan vapaaseen
tilaan auditorion eteen ja korosti heti
alkuun, millainen kulttuuriero vallitsee
seminaareissa kuulevien ja viittoma
kielisten välillä. “Puhujapönttö on kuu
levien kulttuurin symboli. Viittomakie
liseen kulttuuriin ei kuulu mennä pu
hujapöntön taakse seisomaan, kos
ka se katkaisee yhteyden alavarta
loon, jolloin viittomat eivät näy.”

Markku Jokinen kertasi Kuurojen Lii
ton digistrategiaa, jonka punaisena
lankana on helppo ja nopea tiedon-
välitys viittomakielisille. Valtakunnal
linen ja ympärivuorokautinen etätulk

kaustoiminta on linjassa tämän kans
sa. Jokinen muistutti vielä, että etä
tulkkausratkaisujen täytyy olla käyt
täjäystävällisiä ja käyttäjien täytyy
olla mukana suunnittelutyössä.

Hankkeen projektipäällikkö Satu
Seppä~äinen kertasi puheenvuoros
saan, että viimeisen kymmenen vuo
den aikana on ollut useita etätulkka
usta ja videoneuvotteluja kehittäviä
hankkeita. Etätulkki.fi -hankkeeseen
on kerätty näistä aikaisemmista
hankkeista saadut tiedot ja kokemuk
set. Palvelu on tarkoitus käynnistää
jossain muodossa ensi syksynä, jot
tajaisa viela vuosi aikaa tekniikan ke-’
hittämiseen.

Suunnitelmien mukaan vuoden 2008
keväällä järjestetään kilpailutus etä
tulkkauksen teknisestä järjestelmäs
tä ja palvelusta. Kesän ja syksyn ai
kana kootaan testikäyttäjiä, joiden
joukossa tulee olemaan sekä koke
neita tietokoneen käyttäjiä, että
ummikoita. Syksyllä palvelua aletaan
testata. Suurin haaste on tarpeeksi hy
välaatuisen liikkuvan kuvan välittämi
nen. Haaste on myöskin tehdä kaikis

ta teknisistä ratkaisuista mahdollisim
man helppoja ja käyttäjäystävällisiä.

Tavoitteena on, että etätulkkaus tulee
jatkossa olemaan osa normaalia asi
oimistulkkausta. Erityisesti syrjäseu
duilla asuville ihmisille tulkkauksen saa
tavuus paranee. Tulkeilla jää pois hei
dän matkoihinsa käyttämä aika.

Ruotsissa etätulkataan jo

Ruotsissa etätulkkausjärjestelmä on
jo käytössä valtakunnallisesti kertoi
Ruotsin etätulkkausjärjestelmän joh
taja Johnny Kristensen. Studioita
on 18 ympäri Ruotsia, joista kiireai
koihin, eli arkisin aamupäivällä on
yhtä aikaa käytössä kahdeksan.
Aluksi palvelujen saatavuudessa oli
ongelmia, mutta nyt käyttäjämäärät
ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tällä
hetkellä etätulkkauksella on Ruotsis
sa 2300 käyttäjää, yksi henkilö ot
taa yhteyttä etätulkkiin keskimäärin
14 kertaa kuukauden aikana. Suurin
osa etätulkkauksesta tapahtuu netin
yli, kännykän kautta tapahtuva tulk
kaus on vielä rajallista, mutta sitä ke
hitetään koko ajan. Yksi tulkkausta
pahtuma on kestoltaan yleensä hy
vin lyhyt, vain joitain minuutteja.

Tulkeista on kuitenkin pulaa, ja ku
kaan ei työskentele tässä palvelus
sa kokoaikaisesti. Tulkkien ajasta alle
puolet on etätulkkausta, kaikki teke
vät myös lähitulkkausta.

Timo Heiskala muistutti vielä, että
Ruotsissa palvelu on arjen palvelu,
etätulkkausta käytetään, kun on ky
seessä nopeasti toimitettava asia.
“Kun tällaisia nopeita tilanteita voi
hoitaa etänä, myös lähitulkkaukseen
jää enemmän aikaa.”

Etätulkkaus on täydentävä palvelu

Iltapäivän aloitti Ulla Niittyinperä
Diakiasta puhumalla mobiilitulkkauk
sen nykyisyydestä ja tulevaisuudes
ta. Tulevaisuudessa sekä laitteet että
tekniikka kehittyvät. Myös käyttäjät
ovat tottuneempia teknisiin laitteisiin.
Mahdollisesti tulevaisuudessa kaik
ki verkot yhdistyvät ja kommunikoi
vat keskenään.

Paneelikeskustelua elävöitti näytte
lijä Markku Toikka. Paneelissa nousi
esiin se, että on tulkkipalvelua tarvit
sevia ihmisiä, jotka eivät koskaan
pysty käyttämään etätulkkauspalve
luita. Siksi etätulkkaus ei saakaan olla
ainoa vaihtoehto. Etätulkkausmah
dollisuuden myötä palvelu kuitenkin
paranee, koska tulkkia ei tarvitse
aina etukäteen tilata, tulkkiin voi ot
taa yhteyttä etänä sillä hetkellä kun
tarvitsee.

Tärkeänä pidettiin sitä, että etätulk
kaus on täydentävä palvelu ja, että
asiakkaan täytyy pystyä päättämään
koska käyttää etätulkkausta ja kos
ka ei. Myöskään tulkkien kannalta

Etätu1kkausta keh ittävä hanke käynnis~i
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pelkästään etätulkkina työskentely ei
ole ammatfllisesti järkevää. Lähitulk
kaustaja suoraa kontaktia asiakkaa
seen tarvitaan aina etätulkkauksen
lisäksi. Ruotsissa etätulkkausta te
keville tulkeille tehdyn kyselytutkimuk
sen mukaan tulkkien mielestä tulkka
us etänä ei ole laadullisesti niin hy
vää kuin lähitulkkaus. Siksi tulkit ha
luavat tehdä etätulkkauksen lisäksi
aina myös lähitulkkausta ammattimie
lessä.

Lisäksi pohdittiin miten tulkkipalvelu
jen siirtyminen kunnilta valtiolle (Kela)
vaikuttaa sekä etä- että lähipalvelu
jen saatavuuteen jatkossa. Muutos
on iso, mutta todennäköisesti muu
tos parempaan suuntaan.

Iltapäivän viimeinen puhuja Eija
Roisko kertoi etätulkkauksen haas
teista puhevammaisille asiakkaille.
Puhevammaisten kohdalla sekä kou
lutettujen tulkkien saatavuus että
kommunikaatiokeinojen kirjo vaikeut
tavat kaikkea tulkkipalvelua.

Päätössanoissaan Timo Heiskala
kiitti yleisöä uusista kehittämisideois
ta ja tarpeista. Yleisö sai myöskin
nähdä ensimmäisenä vasta avatut
etätulkki.fi www-sivut. ~

Viisi kysymystä
Koonnut Aatos Ahonen

1. Kuinka monta ihmetekoa Hercu
les teki?
2. Armeijassa puhutaan pataljoonas
ta. Montako miestä pataljoonassa ~

on?
3. Erään maan virallinen nimi maan
omalla kielellä on Elliniki Dimokratia,
mikä maa on kyseessä?
4. Mitä toista nimeä englanninjänis
koirasta usein käytetään
5. Millä toisella nimellä maahockey
myös tunnetaan?

Vastaukset:

Noin 1000 miestä
Kreikka
Harrieri
NurmipaIIo~

Ystävien tapaaminen
Suomen ja Viron

Viron Nelijärvellä

Aikaisista aamuherätyksistä huolimat
ta Länsisataman laivaterminaaliin ko
koontui maanantaina 27.8.2007 klo
7.15 iloinen ja pirteä joukko: 6 kuuro
sokeaa, 6 tulkkia, 1 opas sekä Viron
kuurosokeiden Tukiliiton kunniaosallis
tujaksi kutsuma Terhi Pikkujämsä.
Olimme lähdössä kohti Viron Nelijär
vellä pidettävää Suomen ja Viron yh
teistä kuurosokeiden lomaleiriä.

Meren ylitys Eckerö Linen Norlandial
la taittui nopeasti. Tavarat ja vaatteet
yhteiseen hyttiin ja sitten buifet aami
aiselle meille varattuihin pöytiin. Osa
kierteli laivalla ostoksia tehden. Tallin
nan satamassa meitä oli vastassa bussi

ja leirinvetäjät Raissa ja Sirje. Aurinko
paistoi sopivasti sateen jälkeen.

Tallinnasta Nelijärvelle on noin 80 km
Tarton suuntaan, bussimatka uutta
suoraa tietä pitkin kesti reilun tunnin.
Virolainen bussinkuljettajamme oli
kuin lupsakka savolainen. Juttua riit
ti selvällä suomenkielellä ja hän oli
kovin kiinnostunut meistä kuuro
sokeista. Samassa kyydissä tulivat
myös virolaiset kuurosokeat leiriläiset.

Nelijärve on kauniin, rauhallisen met
sän keskellä sijaitseva pieni järvi,
jonka rannalla sijaitsee lomakeskus
ja hotelli. Me majoituimme kuitenkin

kuurosokeiden yhteinen lomaleiri 27~ 31 8.2007

Teksti ja kuva: Anne Palo

1.12
2.
3.
4.
5.
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lähellä sijaitsevalle mökkialueelle.
Mökit olivat isoja ja upeita kahden
hengen parvellisia hirsimökkejä. Kyl
pyhuoneetkin oli kaakeloitu lattiasta
kattoon ja varustettu suihkukaapein
- hienompi oli kuin kotikylppäri!

Ruokailimme ensin lomakeskuksen
päärakennuksessa ja vasta sen jäl
keen aloitimme leirimme kokoontu
maIla kaikki keskuksen yläkertaan.
Esittelykierroksella jokainen esitteli
itsensä sekä kertoi muille elämästään
sen verran kuin halusi. Virolaisia kuu
rosokeita oli mukana 8. He tulivat
Tallinnasta, Pärnun alueelta sekä
Saarenmaalta. Lisäksi mukana oli 2
perheenjäsentä oppaana ja tulkkina.
Varsinaisia tulkkeja oli 5 ja työnteki
jöitä vetäjinä myös 5. Leirillä oli siis
13 suomalaista ja 23 virolaista.

Välillä kävimme syömässä päivällis
tä alakerrassa sekä teimme ulkona
pienen tutustumiskierroksen aluee
seen. Illan lopuksi kokoonnuimme
vielä keskuksen yläkertaan ja esitte
limme Suomen Kuurosokeat ry:n toi
mintaa ja organisaatiota virolaisille.
Kun kello kävi yhdeksää alkoi pitkä
päivä vaatia veronsa. Viron Tukilii
ton esittely siirrettiin seuraavalle il
lalle, sillä uni kutsui kovasti jo matka
laisia!

Aamujumppa oli aamuisin klo 8.30
mökkien vieressä nurmikolla. Jump
pasimme yhdessä käsikädessä ja

piirissä seisten. Se oli hauskaa ja
monelle kuurosokeallejumppaliikkeet
oli näin myös helpompi hahmottaa.
Aamu-unisinkin heräsi - tai ainakin
melkein, pari leiriläistä jäi aina nuk
kumaan pidempään...

Tiistai

Tiistaina aamupäivällä teimme kilo
metrin pituisen luontokävelyn Nelijär
ven mäkisessä maastossa. Kuljim
me pitkin pientä ja kapeaa polkua.
Joillekin kuurosokeille se oli aikamoi- ~L.
nen haaste. Selvisimme kuitenkin
kunnialla ja jotkut kiersivät reitin use
ampaankin kertaan. Liikunta teki hy
vää kaiken istumisen jälkeen!

Tiistaina iltapäivällä oli työpajoja. Va
littavana oli peliryhmä, keskusteluryh
mä, taideryhmä tai viron kielen opis
keluryhmä. Työpajoissa tutustuimme
toisiimme paremmin - nimetkin muis
tuivatjo vähitellen mieleen.

Tiistai-iltana kuulimme vielä mielen
kiintoisen esittelyn Viron Kuurosokei
den Tukiliiton toiminnasta. Työn käyn
nistäjänä ja tukena on ollut paljon juuri
meidän Suomen Kuurosokeat ry ja
etenkin Terhi Pikkujämsä, jota viro
laiset kutsuivat “enkelikseen”.

Keskiviikko

Keskiviikkona teimme retken Jane
dan kartanoon. Kävelimme 3,5 mat

kan porukassa, kukin omaan tahtiin
sa. Huonompikuntoiset pääsivät vi
rolaisten tulkkien autokyydillä. Paikan
päällä jakaannuimme suomalaisten ja
virolaisten ryhmiin.

Suomalaisten ryhmä pääsi ensin
omakustanteisesti ratsastamaan, he
jotka halusivat. Saimme myös kier
relläja tutkailla “navetan ylisillä” ole
via käsityöläisten myyntikojuja tai
tehdä ostoksia kyläkaupassa. Viro
laisten ryhmä teki sillä aikaa opaste
tun kierroksen Janedalla. Lounaan
söimme isossa kahvila-ruokalassa,
joka sijaitsi valtavassa entisessä
talli-navetassa. Tunnelmallinen paik
ka!

Ruokailun jälkeen me suomalaiset
lähdimme puolestaan opastetulle kier
tokävelylle ja virolaiset ratsasta
maan. Janedan kartanon historia ulot
tuu niinkin kauas kuin vuoteen 1353,
jolloin on ensimmäinen maininta sak
salaisten omistamasta kartanosta
nimeltä Jental. Alkuperäinen päära
kennus tuhoutui tulipalossa kokonaan
vuonna 1915. Nykyisen komean pää-
rakennuksen rakennutti kartanon vii
meinen saksalainen kartanonherra.
Hänet murhattiin vallankumouksen
yhteydessä 1918. Venäjän vallan
aikana Janeda tyhjennettiin täysin
alkuperäisistä esineistä ja huoneka
luistaja se pääsi rapistumaan. Viron
itsenäisyyden aikana Janedan kar
tanossa toimi ensin tunnettu puutar

ha-alan koulu, mutta oppilaskadon
vuoksi koulu lopetti toimintansa 2002.
Nyt aluetta ja oppilasasuntoja on kun-
nostettu hotelliksi, matkailukeskuk
seksi sekä kokous- ja kongressialu
eeksi. Päärakennuksen yläkerrassa
on tähtitornijatähtitieteellinen museo.
Läheisellä pienellä järvellä kävimme
ihailemassa erikoisia, isoja puupat
saita ja veistoksia. Päivä oli mielen
kiintoinen, vain kylmä ja tuulinen sää
vähän hyydytti jäseniä, koska olim
me paljon ulkoilmassa.

Keskiviikkoiltana oli vuorossa kes
kustelua Suomen Kuurosokeat ry:n
palveluista. Virolaisia kiinnosti kovas
ti vammaispalvelut ja niiden saata
vuus Suomessa. Osa suomalaisista
oli varannut “tynnörisaunan” puoli
yhdeksältä. Siirsimme keskustelun
Viron tilanteesta seuraavalle päiväl
le. Aika tuntu ikin aina loppuvan kes
ken, vaikka päivät käytettiin todella
tiiviisti.

Torstai

Torstai aamupalan jälkeen käynnis
tyi vauhdikkaasti virolaisilla kansan
tansseilla - iloinen ja vauhdikas rytmi
ja tanssikuviot menivät nopeasti kuu
rosokeillakin vereen. Hiki virtasi mut
ta hauskaa oli! Rauhoittumisen ja
kuivattelujen jälkeen jatkoimme taas
asialinjalla eli kuulimme, minkälainen
Virossa vammaispalvelujen saata
vuus ja taso on kuuräsokeilla.

10 11



Torstai päättyi juhlapäivälliseen ja
juhlapuheisiin sekä halauksiinja lah
jojen vaihtoihin. Ensin me suomalai
set kiitimme lämpimästi virolaisia vie
raanvaraisuudesta sekä mahdolli
suudesta osallistua yhteiselle leirille
ja saada uusia ystäviä. Annoimme
jokaiselle kuurosokealle ja kahdelle
perheenjäsenelle muistoksi yhdistyk
sen T-paidan. Seuraavaksi virolaiset
kiittivät meitä lämpimästi. Saimme
tallinnalaisen kuurosokean Jyri Au~
sin itse veistämät puuveitset tai puu
kauhan muistoksi halausten kera!
Virolaiset halusivat vielä erikseen
muistaa oman “enkelinsa” Terhi Pik
kujämsän valtavaa apua ja panosta
Viron kuurosokeustyön aloittamises
sa ja kehittämisessä. Terhi liikuttui
lämpimistä kiitospuheistaja lahjasta,
ja hetken me kaikki muutkin melkein
itkimme!

Loppuilta kului hauskojen ex-tempo
re esitysten merkeissä. Välillä nau
roimme vatsat kipeinä hauskoille
pantomiimi-esityksille. Annoimme val
tavat apiodit kuurosokean miehen
upeille steppaus-esityksille. Kyllä
meistä kuurosokeista on ainesta
vaikka mihin!

Kotiin perjantaina

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Per
jantaiaamuna koitti lähtö. Palautepa
laverissa viikko sai paljon kiitosta
monipuolisesta ja mukavasta ohjel

mastaan. Lähes kaikkien harras toi
ve oli, että tälläisiä yhteisiä lomalei
rejä ja tapaamisia suomalaisten ja
virolaisten kesken pitää järjestää li
sää, sillä ne antavat ja rikastuttavat
kohtaamisillaan niin paljon meidän
kuurosokeiden elämää. Ehkäpä ensi
vuonna tapaamme Saaremaalla, ku
ten kovasti ehdotettiin?

Leiripaikka oli onnistunut, ruoka erit
täin hyvää vaihtelevasti kana- ja ka
laruokia lisukkeineen. Vain ilmat oli
sivat voineet olla suotuisammat, sil- (*
lä syksyn koleus tuntui jo. Vettä satoi
kuuroina vaikka väliin kyllä aurinko
km pilkisti. Monet saivat uusia ystä
viä ja yhteystietoja vaihdettiin. Kaik
kien mielestä viikko oli todella antoi
sa.

Tallinnassa meille jäi vielä aikaa kier
rellä vanhassa kaupungissa ja kes
kustassa sekä tehdä ostoksia, jos
rahaa vielä riitti...

Laivamatka Norlandialla sujui jo rutii
nilla. Helsinkiin saavuimme klo 21.30,
osalla kotimatka kotikaupunkeihin
jatkui vielä muutaman tunnin busseil
la tai junalla. Palasimme lomaleiriltä
tyytyväisinä vaikkakin väsyneinä.

Lämpimät terveiset ja kiitokset vielä
jokaiselle suomalaisten matkaporu
kassa mukana olleelle mukavasta
seurasta ja toivon mukaan törmätään
taas pian toisiimme! ~

Kuurosokeat Virossa

Anne Palo

Vwon Kuurosokeiden Tukilt~ton to~m~n
taa oli käynnistämässä Suomen Kuu
rosokeat ryja erityisesti juuri eläkkeel
le jäänyt johtava aluesihteeri Terhi Pik
kujämsä, jota virolaiset kutsuivat “en
kelikseen”. Tukiliiton ainoa päätoiminen
työntekijä ja toiminnanjohtaja on 66-
vuotias Raissa Keskkub. Raissa toi
mi myös yhtenä leirimme vetäjänä.
Jäseniä Tukiliitossa on vajaa 100, jois
ta täysin kuurosokeita jäseniä 28.

Viron Kuurosokeiden Tukiliiton eli
Eesti Pimekurdid jäsenistö kokoon
tuu kerran vuodessa vuosikokouk
seen. Joka neljäs vuosi valitaan hal
litus, jossa on viisi jäsentä. Tällä het
kellä hallituksen jäsenistä on yksi
kuurosokea ja loput neljä ovat esi
merkiksi kuurosokeiden lasten van
hempia, kuten viimeiset 12 vuotta pu
heenjohtajana toiminut nainen. Leirejä
ja kursseja pyritaan jarjestamaan kak
si vuosittain ja näihin palkataan sitten
tarvittaessa aina tulkkeja ja muita työn
tekijöitä lisää Raissan avuksi.

Erityisen suurta iloa tällä hetkellä
tuottaa kolmivuotisen viittomakielen
tulkkien koulutuksen alkaminen ja
kehittyminen Tartton yliopistossa.

Torstaina lomaleirillä olikin mukana
kaksi tulkkiopiskelijaa. Virossa on
vain noin 30 ammattitulkkia, joten
tulkkien saatavuus on todellinen on
gelma. Esimerkiksi Saaren maalla ei
ole yhtään tulkkia saatavilla erään
siellä asuvan kuurosokean käytettä
väksi. Niinpä yhä monet kuurot ja
perheenjäsenet toimivat kuurosokei
den oppainaja tulkkeina.

Kunnat päättävät tulkkituntien mää
ristä, mutta kuurosokealla se on
yleensä 72 tuntia vuodessa ja kuu
roilla puolet siitä eli 36 tuntia vuodes
sa. Taksikyyteihin kuurosokea saa
käytettäväkseen tietyn summan kuu
kaudessa matkojen maksamiseen,
esimerkiksi 400 viron kruunua (noin
26 euroa). Kunnat myös päättävät,
miten myöntävät avustusta valai
simiin tai muihin tarpeellisiin hankin
toihin ja muutostöihin. Kuulokojeista
virolaisilla on 10 prosentin omavas
tuu. Kuulokojeiden hinnat vaihtelevat
2500-45000 kruunun välillä (160-
3000 euroa) mallistaja merkistä riip
puen. Lapset, opiskelijat ja työikäi
set voivat ostaa uuden kuulokojeen
neljän vuoden välein, eläkeläiset kuu
den vuoden välein. Rikkoutuneiden
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laitteiden korjaus on tuottanut ongel
mia kuntien penseyden vuoksi eli
rahaa ei helpolla myönnetä tai syyl
listetään kuten muutamista esimer
keistä keskusteluissa kävi ilmi.

Kuurosokeat luokitellaan vaikeim
paan vammaisluokkaan kolmesta,
joten heillä on ilmaiset matkat kun
toutukseen. Kuntoutusta varten ai
kuista kohti on varattu rahaa vuodes
sa 5000 kruunua (350 euroa) ja las
ta kohti 15 000 kruunua (1050 eu
roa). Myös kaikissa apuvälinehankin
noissa kuurosokeilla on 10 prosen
tin omavastuu ja se rajoittaa pienitu
loisilla apuvälineiden saatavuutta.
Esimerkiksi täysin kuurosokea, joka
saa täyden vammaiseläkkeen eri tu
kimuotoineen voi saada korkeimmil
laan noin 3600 kruunua 25leuroa)
kuukaudessa.

Kuurosokeat lapset voivat käydä
päiväkotia Tallinnassa sijaitsevassa
kuurojen Helen koulussa, jossa myös
kuurosokeat kouluikäiset voivat opis
kella. Ammattikoulutus ja jatko-opin
not ovat vaikeita kuurosokeille. Nel
jä virolaista kuurosokeaa on saanut
mahdollisuuden opiskella ammattiin
Arlainstituutissa Suomessa ja se on
ollut iso ilon aihe. Todella paljon on
saatu aikaan Virossa kuurosokeus
työssä, mutta yhä on paljon haastei
ta edessä - todella mielenkiintoista
oli kuulla ja saada tietää heidän tilan
teestaan! S

Tiedottajalla uusi viittomanimi

Tiedottaja Tuija Wetterstrandin viit
tomanimi on vaihtunut. Oikean käden
sormilla tehdään viittomakielen sor
miaakkosten w-kirjain ja sormilla ta
putellaan kevyesti “liplatellen” varta
lon eteen taivutettua vasenta kättä
kyynärtaipeesta kämmenselkään
päin (vrt. ranta-viittoma, sukunimen
loppuosa strand on suomeksi ranta).
Viittoman keksi Hilkka Hyötylä. ~

Hengellinen leiri
Hilkka Kasurinen

Syyskuun lopulla sade saattoi mei
dät matkalle, lentokone vei taivaan
tietä läpi pilvien Kittilään josta jat
koimme taksilla 50 kilometrin matkan
Akaslompoloon Lomakeskus Seita
rantaan. Siellä oli alkamassa kuuro
sokeiden hengellinen leiri.

Matkalla näin auton ikkunasta kau
kana vaikeita eläimiä. Sanoin kuulu
vasti, että tuolla on lampaita. Muut
nauroivat: eivät ne olleet lampaita vaan
poroja. En ole koskaan nähnyt täysin
valkoisia poroja, mutta olinhan ensim
mäistä kertaa muutenkin Lapissa.

Seitarantaan sisään tullessa on nä
kyvillä Lapin tunnelmaa, seiniä koris
tavat vanhan ajan työkalut, Seitaran
nan ympäristössä on vuokralla mök
kejä ja alueella on vanhanaikainen
ruohokattoinen savusauna.

Hengelliselle leirille osallistui 9 kuu
lonäkövammaista tulkkeineen. Päivät
aloitettiin aamuhartaudeilaja päätet
tiin iltahartauteen. Ensimmäisenä
päivänä diakoni Toini Pieskä kertoi
Äkäslompolan alueesta ja niistä seit

semästä merkittävistä tunturista, joita
alueella on. Yksi suurimmista on Pal
lastunturi.

Jokainen oli tuonut mukanaan jonkin
itselleen merkittävän tavaran, johon
liittyy muistoja. Justiinan mukana oli
lyijykynä, joka on merkinnyt tietä lap
suudesta aikuisuuteen ja on vieläkin
käytössä kirjoitusten alustustehtävis
sä ja tekstityksessä

Pyhän Laurin kappelissa pidettiin
meille messut ja ehtoollinen. Kappeli
on valmistunut 1999. Se on kaunis ja
erikoinen nähtävyys, joka soveltuu
hyvin hengellisen elämän harjoittami
seen. Aittaritauluna on luontoon avau
tuva suuri ikkuna, sisällä seiniä ko
ristavat komeat ryijyt.

Kuurojen pappi Riitta Kuusi piti meil
le kappelissa viittomakielisen mes
sun ja ehtoollisen. Riitta puhui niin
kauniisti ja koskettavasti, että tunne
meni sydämen sopukkaan ja sai Jus
tiinan herkistymään ja kätketyt kyy
neeleet tuivahtamaan silmistä. Koin
pyhän hengen läsnäolon niin voimak

1~
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kaana, että arki väistyi, tunteeni rau
hoittuvatja sain hengellisiä voimia.

Lauantaina oli retki. Ensin oli epä
varmaa, että pääsemmekö matkaan,
kun taivaan peittivät uhkaavat mus
tat pilvet. Hartaiden toiveiden myötä
pilvet väistyivät ja saimme ihanan
retki-ilman. Kävimme tutustumassa
kilometrin päässä sijaitsevaan luon
tokeskus Kellokkaaseen. Siellä oli
esillä kaikenlaisia myytäviä tavaroi
ta. Esillä oli Lapin lumoavaa karua
taidetta. Jokainen lähti kykynsä mu
kaan patikoimaan luontopolulle Pal
lastunturin lähimaastoon, eväät syö
tim ulkosalla luonnon keskellä. Jus
tiinan patikointi ylös taivasta kohti
nousevaa Pallastunturia oli välillä us
vaisen huurun peitossa, kuin pilvet
olisivat laskeutunut tunturin peitoksi.
Huipulle en päässyt, riitti että yritin.
Ihailin tunturin juurella sen komeutta.

Virkistävä sauna ja uinti päättivät
päivän aherruksen. Lähtöpäivänä
saimme hengellisen voitelun pappi-
en pitäessä käsiä päämme päällä ja
siunatessa meille voimia arkiseen
elämäämme. Tarvitsemme elämäs
sämme myös hengellistä antia.

Kiitokset paljon Hengellisestä hyväs
tä leiristä. Kuurojen papille Riitta Kuu
si, pappi Elina Jokipaltio, diakoni Toini
Pieskä ja leiriavustaja Sanna
Tuomaala. O

Aattoilta
Elvi Turunen

Ilta on, jo hämärtyy
piha, metsäkin.
Lapset katsoo ikkunasta,
aika on pitkä odottavalla.

Kohta syttyy enkellasten
kaunis joulupuu.
Tuoko joulupukki heille
auto, hyrrät kuten meille,
nuket ynnä muut.

Lapset miettii...
Jumala siel kaikkein suurin on.
Taivas on täynnä ääntä ihaninta,
täynnä laulua suloisinta.
joulupuu unohtuu.~

In Memoriam Ida
Leena Rossinen
Joensuun aluesihteeri

Pitkäaikainen kuurosokeiden jäsen,
Ida PNspanen nukkui ikiuneen 1.10
Kesälahdella. Hän olisi täyttänyt lo
kakuun loppupuolella 89 vuotta

Muistamme kaikki Idan positiivisuu
den, elämänmyönteisyydenja perik
siantamattomuuden. Ida oli erittäin
lämmin ihminen, joka ei koskaan sa
nonut pahaa Iähimmäisestään. Hän
eli vaatimatonta, mutta samalla rikas
ta elämää. Aivan viime vuosiin saak
ka hän oli mukana vapaaehtoistyös
sä mm. keräten näkövammaisille
vaalikolehtia äänestyspaikoilla.

Meillä kaikilla, varsinkin nuoremmil
la, olisi Idalta paljon oppimista. Se,
miten sairauksia ja muita elämänko
ettelemuksia voidaan voittaa “perik
si ei anneta” -asenteella, myöntei
syydellä sekä vahvalla uskolla. Mi
ten pienistä, vähäpätöisistä asiois
ta ei kannata valittaa. Idan luo oli aina
mukava mennä. Aivan viime vuosiin
saakka siellä odotti uunituore leipä
kahvikupposen kanssa ja aina siellä
oli vastassa iloinen vanhus.

ldan elämä ei suinkaan ollut aina ruu
suilla tanssimista, mutta soisin, että
meillä kaikilla olisi hänen taitonsa löy
tää kaikista asioista ja tapahtuneis
ta myönteisen puolen.

Varsinkin viimeiset puoli vuotta oli
vat hänelle raskasta aikaa. Sitä Iei
masivat monet sairaudet, väsymi
nen, sairaalassa käynnitja muut hoi
tojaksot. Kävin häntä tapaamassa vii
meksi syyskuussa, jolloin hän kertoi
toivovansa poisnukkumista.

Nyt tuo toive on toteutunut ja Ida on
saanut kaipaamansa rauhan ja levon.
Idaa jäivät kaipaamaan runsaslukui
nen suku, lukuisa ystävien ja tuttavi
en joukko, palvelutalon hoitohenkilö
kunta sekä Joensuun kuurosokeiden
kerho. ~

16 17



Kati sai vaIko~akin

Kati Alanen on yksi tämän syksyn
ylioppilaista. Seitsemän vuoden uuras
tuksen päätteeksi Kati sai valkolakkin
sa itsenäisyyspäivän aattona, 5.12.
Lakkiaisia juhlittiin Kuurosokeiden Toi
mintakeskuksessa talon asukkaiden,
henkilökunnan ja ystävien kanssa ja
tuore ylioppilas oli yhtä hymyä.

Kati aloitti lukion vuonna 2000 Tampe
reen aikuislukiossa. Opiskelu tapahtui
etäopiskeluna kurssi kerrallaan, apu
na joukko kekseliäitä kouluavustajia.
Ylioppilaskirjoitukset hän sai suorittaa
omassa kodissaan kahden valvojanja
kahden avustajan läsnäollessa.

Juhlapöydällä esillä oleva ylioppilas-
todistus ja lukion päättötodistus ker

Esitän sen klassisen kysymyksen,
miltä nyt tuntuu? “On helpottunut olo,
kun rankka työ on takana päin”, Kati
tunnustaa.

Entä onko tulevaisuuden suunnitel
mia?
“Ensin aion juhlia kunnolla. Tammi
kuussa lähden kahden viikon loma-
matkalle Thaimaahan. Sen pidem
mälle en ole vielä suunnitellut”, Kati
toteaa hymyillen.

Onneksi olkoon Kati, ja hyvää Thai
maan matkaa sinulle. Olet matkasi
ansainnut!~

Teksti ja kuvat: Tulla Wetterstrand

Marja Korteniemen kotona Kittiläs
sä hehkuvat monet värit. Seinillä on
hänen itse maalaamiaan tauluja, huo
nekaluja koristavat upeat virkatut

‘~ peitteet ja ikkunoita pitsiverhot, tv

pöydällä ihastuttaa pajuista taivutet
tu risupipo. Jopa koristenuket on
puettu Marjan kutomiin värikkäisiin
lapinpukuihin. Marja haluaa vielä
näyttää kuvaa Torinossa taidekurs
silla tekemästään huovutustaulusta.
“Harmi, että taulu ei ole enää minul
la. Tytär halusi viedä sen omaan ko
tiinsa, kun se oli hänestä niin hieno”,
Marja sanoo ja kertoo, että moni on
ihmetellyt, kuinka kuurosokea voi teh
dä niin upeita töitä.

Marja kertoo tarinaa lapinpukuisesta
koristenukesta. Yhdistys myi nukke
ja 1970-luvulla, kun se keräsi rahaa
kuurosokeiden Espanjan matkaa var
ten. Se oli Marjan ensimmäinen ulko
maanmatka, jota hän vieläkin muis
telee lämmöllä. “Näköni oli silloin vie
lä niin hyvä, etten tarvinnut opasta.”
Ehkä hauskinta matkalla oli se, että
siellä sai tanssia niin paljon. “Olin
nuorena hyvä tanssimaan. Kouluai
kanakin menin joskus salaa tanssi
maan”, Marja nauraa.

Marjan kotona hehkuvat värit

Teksti ja kuva Raili Kansaan

Katija häntä
opiskeluissa
avustaneet.

tovat määrätietoisesta työskentelys
tä ja onnistuneesta lopputuloksesta. Vas. Marja Korteniemi etsii kuvaa

huovutustaulusta. Yllä konistenukke
ja, joille Marja on kutonut hienot la
pinpuvut. Nukkien takana nisupipo.
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Marjan juttu jatkuu muistoilla nuoruus-
ajoilta. Marja kertoo, että hän kävi
Oulun kuurojen koulua. Se oli oralis
min aikaa, jolloin viittomisesta seu
rasi rangaistus.” Joskus menimme
nurkan taakse salaa viittomaan. Jos
opettaja sai sen selville, hän rankai
si seisottamalla tunnin ajan.” Nyt ajat
ovat toiset. “Mutta täällä Kittilässä
ei ole ketään toista viittomakielistä,
jonka kanssa viittoa”, Marja harmit
telee.

Haastattelun aikaan marraskuun puo
livälissä Lappiin on satanut jo ensi-
lumi. Talvella Marja liikkuu mielellään
potkukelkalla, vaikka valkoinen lumi
heijastuu ikävästi silmiin ja häivyttää
maiseman. “Käytän aurinkolaseja
talvellakin, niiden avulla pystyn nä
kemään riittävästi vastakohtia, että
pääsen liikkumaan.”

Kotona näkemistä helpottavat kirk
kaat hehkulamput. Aluesihteeri Jor
ma Säynäjäkankaan avustuksella
Marja on saanut kotiinsa ison gsm
pöytäpuhelimen, jonka näppäimiin
Jorma on liimannut isot numero- ja
kirjantarrat.

Näön heikkenemisestä huolimatta
Marja jatkaa käsitöiden tekoa. “Jou
luna moni saa minulta lahjaksi villa
sukat”, Marja paljastaa.~

Tonttupojat
jouluyönä
Elvi Turunen

TonttupojatjoUlUYönä
ketterästi hyöri i,
kevyesti harmaahousut
lattialla pyörii.
Päässä heil on tonttulakit,
jalassa somat tossut.
Jopa saisi tonttuäiti
tuoda joulupossut.

Tonttuäiti puuron keitti,
pöydän valmiiks kattoi.
Siihen pieni tyttötonttu
joulukinkun kantoi.
Oli siinä maistamista,
oikein aimo lailla.
Eikä ollut tonttupojilla
vatsat mitään vailla.O

Useat vammaisjärjestöt, mukana
Suomen Kuurosokeat ry, vaativat it
senäisyyspäivän mielenosoitukses
sa päättäjiltä henkilökohtaista avus
tajaa subjektiiviseksi oikeudeksi vai
keavammaisille. Mielenosoitusjärjes
tettiin Senaatintorilla Helsingissä.
Arkkipiispa Jukka Paarma kävi ilmai

Hotelli-ravintola Merikartanon ovel
la Porissa oli vieraita tervehtimässä
kaksi salskeaa herrasmiestä, Vilho
Sulonen ja Umari Arve. Kerhon ve
täjä Saini Lepistö hymyili ja kehotti
tulijoita peremmälle. Sainin mies Ris
to teippasi vielä ruokasalissa induk

semassa tukensa mielenosoittajille,
samoin peruspalveluministeri Paula
Risikko ja muutama kansanedusta
ja. Hallitus huomioi mielenosoittajat
tervehtimällä heitä ohi kulkiessaan.
Hallitus ei voinut olla huomaamatta
ylös nostettua banderollia, jossa luki
“Itsenäisyys vammaisille”.Z

tiosilmukan johtoja lattiaan. Kauniisti
katetuilla pöydillä hehkuivat ruskan
keltaiset servietit. Satakunnan ker
hon 20-vuotisjuhlat olivat alkamassa.

Mikrofoniin tarttui ja tervetuliaissanat
lausui komeaääninen herrasmies,
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Itsenäisyys vammaisille
1

Teksti ja kuvat: TuUa Wetterstrand

Satakun nan kerho täytti 20 vuotta
TuUa Wetterstrand
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hieman myöhemmin paljastui, että
juhlien juontaja on YLE:stä eläkkeel
lä oleva radiotoimittaja Juhani Meri
luoto. Tilaisuus alkoi hiljaisella het
kellä edesmenneen Kaarina Sunin
muistolle. Pienen alkuhämmingin jäl
keen kajahti yhteislauluna ilmoille
Lasse Hannulan säveltämä ja sa
noittama Kuurosokeiden marssi. En
nen yhteistä tervetuliaismaljaa Saini
muistutti, että yhdessä tekemällä voi
löytää kalleimman aarteen elämäs
sä. Sitä aarretta ei voi ostaa tai myy
dä, sillä se löytyy kauniista teoista,
ystävällisistä ajatuksista ja auttavis
ta käsistä. Tällaisen aarteen voi löy
tää kerhotoiminnasta.

Heti alkuun juhlavieraat saivat hakea
buifet-pöydästä maittavan lounaan.
Lounaan jälkeen juhlapuheen piti pu
heenjohtaja Tuula Hartikainen. Tuula
korosti kerhotoiminnan vertaistuellis
ta merkitystä. Porin kaupungin ter
vehdyksen juhlaan toi kulttuuritoimen
johtaja Birgit Jaakola.

Paula Valminen esitti kauniin pehme
ällä äänellään runonsa Hiljaisuuden
äänet. Toiminnanjohtaja Kai Leinosen
puheen jälkeen Juhani Meriluoto luki
kerhon jäsenen Taimi Marjakosken
koskettavan runon Sotamorsian. Ru
non viime säkeiden kaiuttua ilmaan oli
hetken hiljaisuus, jonka jälkeen kuului
yleisön joukosta huokaus “kaunista”.
Taimin runo julkaistaan Tuntosarven
toukokuun numerossa.

Runsaasta ohjelmatarjonnasta vas
tasivat myös tukihenkilö Airi Isomä
en kertomus isoäidistä, Ilmari Arveen
huuliharpun soitto, aluesihteeri Laila
Haanpään puhe ja Vilho Sulosen
hauskat runot. Kerhon perustajajäse
nistä kukitettiin paikalla olevat Mai
ja-Liisa Lahti, Väinö Ruponen sekä
Vilho Sulonen, joka on myös Sata
kunnan kerhon ensimmäinen puheen
johtaja.

Tanssiryhmä Ki-Ha-Ko oli viimeinen
esiintyjä, jonka jälkeen Saini lausui
vielä kiitossanat. Yhteislauluna lau
letun Satakunnan laulun jälkeen oli
vuorossa yhteiskuva ja kakkukahvit.

Kuvatekstit: Viereisellä sivulla ylim
päni kerholaisten ryhmäkuva. Alh.
vas. Saini Lepistö ja Juhani Meri
luoto. Oik. alusta saakka mukana ol
leet kerholaiset kukitettiin: Väinö Ru
ponen, Maj,a-Iiisa Lahti ja Vilho Su
lonen. Alimpana vas. Taimi Marja-
koski (oik.) avustajansa kanssa.
Alimpana oik. IlmariAive sekä Jani
ka ja Paula Valminen. Kuvat: Tu(/a
Wetterstrand. O
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Onnittelut myös heille!

Syksyllä 20-vuotisjuhliaan ovat
viettäneet myös
O Oulun kerho ja
O Vaasan kerho
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