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Ryhmäkuvassa vasemmalla nuoret tulossa seikkailemasta Angy Birds
-puistosta perjantaina ennen syyskokousta. Yläkuvassa oikealla tunnel
mia ennen kokousta, alla vanhat ystävät tapaavat lauantain illanvietossa.
Nuorten ryhmäkuva on Jaakko Evosen arkistosta, kaksi muuta on ottanut
Kalle Lindh. s
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Syyskokous Lappeenrannassa

Mitä tarkoittaa kirjainyhdistelmä CMV?



Alexander Stubbin hallituksenloppu häämöttää. Se tarkoittaa
eduskunnassa ennennäkemätöntä
kiirettä. Viimeisten viikkojen aikana
tullaan antamaan vielä yli 200 hal
lituksen esitystä. Noiden joukossa
on myös vammaisia ihmisiä koske
via isoja, historiallisia esityksiä.

Suurin ja kaunein lienee kiistämättä
Vammaisten oikeuksien YK-sopi
mus, jonka ratifiointia suomalaiset
vammaiset ihmiset ovat odottaneet
jo vuodesta 2007.

Ratifioinnin edellytyksenä kuiten
kin on, että myös itsemääräämis
oikeuksia koskeva lainsäädäntö
saadaan kuntoon. Vielä marras
kuun lopulla tämä ns. IMO-laki oli
korjauskierroksella ministeriöissä.
Jää siis nähtäväksi, ehtiikö se.

Lähes yhtä tärkeä uudistus on myös
vireillä oleva yhdenvertaisuuslain
laajennus. Tähän saakka etnisillä
vähemmistöillä on ollut muita vä
hemmistöjä vahvempi suoja syr
jintää vastaan. Uusi laki toisi kaikki
syrjintäperusteet samalle viivalle ja
korjaisi tilannetta.

Kaiken tämän ohella on valmistel
tu myös Kela-etuuksien uudistuk

sia. Ensi vuonna muutetaan Kelan
vammaisetuuksien myöntöperus
teita. Jatkossa perustukien saami
nen ei edellyttäisi enää erityiskus
tannuksia, vaan myöntö perustuisi
haittaan. Erityiskustannuksilla olisi
perustukeen korottava vaikutus.
Lisäksi on tavoitteena, että ehkä jo
vuonna 2016 lääkinnälliseen kun
toutukseen pääsy ei olisi enää kyt
köksissä Kelan vammaisetuuksiin.

Päälle päätteeksi valmistellaan
koko vammaispalvelulainsäädän
nön kokonaisuudistusta. Sitä ei
sentään yritetä mahduttaa enää täl
le hallituskaudelle, vaikka työryhmä
päättääkin työnsä maaliskuussa.

Hereillä on vammaiskentän siis
syytä olla, aina sinne uurnille asti.

Merja Heikkonen
Kirjoittaja on NKL:n järjestöjohtaja ja
Vammaisfoorumin hallituksen jäsens
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Sinuiksi CMV:n

Heidi Yrjänäinen sai diagnoosin kuulo
ja näköongelmilleen vasta aikuisiässä.

Tekstija kuva: Tuija Wetterstrand

\Juosi sitten joulukuussa HeidiYrjänäinen oli HUS:in korva
poliklinikalla kuuntelemassa mag
neettikuvauksen tuloksia. Hänelle
oli määrä leikata sisäkorvaistute,
“implantti” ja kallon magneettikuva
ukset ovat yksi osa tutkimusta. Lää
kärin luetellessa tuloksia aika tuntui
pysähtyvän.

- Lääkäri kertoi, että aivokuvissa nä
kyy muutoksia, joiden perusteella
diagnoosini ja samalla selitys kuu
lo- ja näköongelmilleni on CMV eli

anssa

kongenitaalinen sytomegalovirus.
Se oli melkoinen shokki!

Alkoi tiedon etsiminen oudosta sai
raudesta, josta yleisimmin käytetään
englanninkielistä lyhennettä CMV,
sanasta Cytomegalovirus. Kongeni
taalinen tarkoittaa syntyessä esiin
tyvää ominaisuutta. Sytomegalovi
rus puolestaan on hyvin yleinen ja
helposti tarttuva virus, joka yleensä
ei aiheuta mitään oireita, jotkut sai
rastavat lievän flunssan. Odottavan
äidin usein tietämättään sairastama
virusinfektio voi kuitenkin vahingoit
taa sikiötä. Heidillekin selvisi, että
hänen äitinsä oli sairastanut fluns
san raskauden alkuvaiheessa.

- Olen syntymästäni saakka ollut
kuulovammainen, ensimmäisen
kuulolaitteeni sain vuoden ikäisenä.
Aikoinaan kuulo-ongelmiani selitet
tiin happivajauksella syntymän yh
teydessä.

Heidi kävi kuulovammaisten kou
lut ensin Jyväskylässä ja sitten
Lahdessa ja ammattiopinnot mer
konomiksi Espoossa. Identiteetil
tään hän kasvoi huonokuuloiseksi.
Silmien vaikea hajataitto ja eripa
risuus sekä ajoittainen kömpelyys

eivät aiheuttaneet sen kummem
paa päänvaivaa.

- Neljä vuotta sitten menin silmä
lääkärille hakemaan moniteholase
ja. Lääkäri kertoi, että silmäni ovat
syntyjään erilaiset kuin normaalisti,
silmäpohjissa ja sarveiskalvoilla on
erikoisia muutoksia. Vasta silloin
aloin aavistella, että taustalla voi olla
jotain, mistä en vielä tiedä mitään.

Implanttitutkimuksissa saamaansa
CMV-diagnoosia Heidi sanoo sula
telleensa puoli vuotta ennen kuin
pystyi kunnolla käsittelemään asiaa.

- Koin sen niin henkilökohtaisesti.
Aluksi luulin, että se on perinnöl
linen sairaus ja lapset pelkäsivät
samaa. Kunnes selvisi, että syynä
onkin äidin raskauden aikana sai
rastama virusinfektio, jonka tuomat
oireet eivät periydy.

Diagnoosin sisäistämisen kanssa
samaan aikaan Heidin elämää mul
listi implanttileikkaus ja sen myö
tä saatu uusi äänimaailma. Heidin
aviomies Marko on ollut vaimolleen
kaikessa suurena tukena.

Ikävintä CMV:ssä on Heidin mieles
tä se, että tietoa siitä on vaikea löy
tää ja vertaistukea ei ole.

- Tunnen olevani asian kanssa yk
sin, vaikka tiedän, että meitä on
muitakin. +

Mikä on CMV?

S ytomegaloviruksen aiheuttamainfektio (CMV) on melko ylei
nen ja lähes aina oireeton. Moni
äiti sairastaa sen raskauden aika
na tietämättään. Kerran sairastettu
CMV voi myös uusia. Äidin sairas
tama CMV-infektio vahingoittaa si
kiötä toden näköisimmin silloin, kun
se on äidin ensimmäinen infektio
(niin sanottu primääri-infektio) ja
hän sairastaa sen kolmen ensim
mäisen raskauskuukauden aikana.
Äidin primääri-infektiot ovat kuiten
kin hyvin harvinaisia joten suurin
osa, noin 90 % kohdussa CMV:n
sairastaneista lapsista syntyy ja
pysyy oireettomina. Oireisina syn
tyneillä noin puolella on kuulovau
rio ja näkövauriokin noin 30 %:lla.
Synnynnäistä CMV-infektiota pide
tään suurimpana yksittäisenä syy
nä lapsuuden sisäkorvaperäiseen
kuulovaurioon.

Lähde: Anna Alanen: Toksopias
ma-, parvovirus-ja sytomegaloviru
sinfektiot raskauden aikana. Duo
decim 2/2010. wwwduodecim.fi.ja
s-postiAnna Alanen, 20.1I.2014.+
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Syyskokous hyväksyi uuden tavoiteohjelman
~1 ~f Z

Teksti: Tuija Wetterstrand

S uomen Kuurosokeat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin
Lappeenrannassa 22.-23.11.2014,
paikkana Holiday Club Saimaa.

Kokouksen avasi hallituksen pu
heenjohtaja Seppo Jurvanen. Ko
kouksessa oli läsnä 57 varsinaista
jäsentä, (yksi saapui paikalle henki
lönimenhuudon jälkeen) ja neljä en
nen 18.9.1995 hyväksyttyä omais
jäsentä, joilla on äänioikeus. Lisäksi
paikalla oli omaisjäseniä vailla ääni
oikeutta, työntekijöitä, tulkkeja, tulk
kiopiskelijoita ja avustajia. Kokous
todettiin lailliseksi ja päätösvaltai
seksi. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin omaisjäsen Ville Myllymä
ki, sihteeriksi hallintosihteeri Ritva
Laitinen sekä pöytäkirjantarkas
tajiksi varsinaiset jäsenet Veera
Laukkarinen ja Tuula Oinonen.
Ääntenlaskijoina toimivat aluejoh
taja Ritva Rouvinen ja aluesihteeri
Pirjo Tyrmi sekä omaisjäsenet Päi
vi Jäntti ja Risto Lepistö.

Ville Myllymäki hauskuutti kokous-
yleisöä esitellessään itsensä vit
sien höystämänä. Itse kokouksen
Myllymäki veti läpi rautaisella am
mattitaidolla.

Kokous vahvisti hallituksen puheen
johtajan ja hallituksen jäsenten sekä
tilintarkastajien palkkiot kalenteri-
vuodelle 2015, hallituksen puheen
johtajan ja varapuheenjohtajan
palkkiot äänestyksen jälkeen. Palk
kiot pysyvät samoina kuin kalenteri-
vuonna 2014. Tilintarkastajaksi seu
raavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
valittiin Tilintarkastusrengas Oy.

Kolmen erovuoroisen hallituksen
jäsenen paikoista äänestettiin. Hal
litukseen oli ehdolla seitsemän hen
kilöä. Heistä äänestyksen jälkeen
hallitukseen valittiin Ulla Kungas,
Ari Suutarla ja Martti Avila, ääni-
saalis tässä järjestyksessä. Hallituk
sessa jatkavat puheenjohtaja Sep
po Jurvanen, Tuula Hartikainen,
Esko Jäntti ja Timo Närhi.

Varsinaisten jäsenten ja omaisjä
senten liittymismaksun suuruudek
si vahvistettiin entinen 15 euroa, jä
senmaksua ei edelleenkään peritä.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2015 vahvistettiin. Tavoi
teohjelma vuosille 2015 - 2024 hy
väksyttiin.

Sekä toimintasuunnitelma että ta
voiteohjelma herättivät paljon asial
lista ja hyvää keskustelua.

Kokous a a oon. i e V’y ymä 1 es e ä

Tavoiteohjelman jalkauttaminen läh
tee siitä, että se lähetetään vuoden
2015 alussa kaikille Tuntosarven
tilaajille lehden liitteenä, eli se jul
kaistaan kaikilla tiedonsaantitavoil
la. Mahdollisuuksien mukaan ta
voiteohjelma liitetään jo tammikuun
Tuntosarveen, mutta viimeistään
helmikuun. Uusi tavoiteohjelma päi
vitetään myös yhdistyksen www-si
vuille vuoden alussa.

Ennen ja jälkeen

Nuorten kerho ja muut nuorenmie
liset kokoontuivat Lappeenrantaan
jo perjantaina. He aloittivat yhteisen
ohjelmansa vierailemalla kokouspai
kan läheisessä Angry Birds -puistos
sa. Aamupäivällä ennen varsinaista
kokousta Ritva Laitinen, innokas
geokätköilyn harrastaja, johdatti ha
lukkaat geokätkeilyn saloihin. Ritvan
opastuksella löytyi yksi geokätkö ho
tellin lähimaastosta.

Ennen varsinaista kokousta terveh
dyssanat lausui Lappeenrannan 2.
kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja

unnia irjojen saajia rivissä.

Alma Kujansivu. Sen jälkeen jaet
tiin huomionosoitukset toiminnas
saan ansioituneille kuurosokeille ja
työntekijöille.

Vuoden jäseneksi kukitettiin Esko
Jäntti, vuoden työntekijäksi Risto
Hoikkanen. Kolmen vuoden vä
lein jaettava kulttuuristipendi meni
Anu Mikkolalle. Kunniakirjan saa
jat ovat San lsaksson, Marian
ne Mielityinen ja Aarne Pirkola.
NKL:n hopeisen ansiomitalin 20
vuoden toiminnasta kuurosokeiden
hyväksi sai Pekka Juusola. NKL:n
pronssisen ansiomitalin 10 vuoden
toiminnasta saivat Marjo Pylväi
nen sekä Kalle Lindh, Johanna
Rönkä ja Pirjo Tyrmi.

Varsinaisen kokouksen jälkeen
sunnuntaina Tuomas Tuure Kyn
nys ry:stä kertoi Etiopiassa toteu
tettavasta kehitysyhteistyöh ank
keesta, jossa erityiskohteena ovat
nimenomaan kuurosokeat. Lisäksi
Tuure esitteli laajemminkin Kyn
nyksen toimintaperiaatteita ja kan
sainvälistä toimintaa. ,
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Sonettiviikon antia

Teksti: Eetu Seppänen

Q lin sonettikurssilla TampereellaToimintakeskuksessa 15.- 18.9.
Kurssille osallistui neljä ihmistä. Osa
oli vanhoja sonetteja päivittämässä
tietojaan ja osa oli kouluttautumassa
uusiksi soneteiksi. Uusilla soneteil
la oli koko viikon koulutus, vanhoille
soneteille riitti kaksi päivää. Halutes
saan vanhat sonetit saivat kuitenkin
jäädä koko loppuviikoksi opiskele
maan itsenäisesti lisää, joten minä
jäin torstaihin asti.

Olen ollut sonettina vuodesta 2011
ja halusin sonetiksi, koska olin kiin
nostunut erilaisista apuvälineohjel
mista ja halusin opettaa ihmisille
tietokoneiden käyttöä. Sonettina
saa kokemusta, josta voi olla hyö
tyä tulevissa opinnoissa tai työelä
mässä. Kurssilta odotin uutta tietoa
ja ideoita ohjausten toteuttamiseen.
Oli myös hyödyllistä päästä tutustu
maan uusimpaan Windows-käyttö
järjestelmään, tabletteihin ja känny
köiden apuvälineohjelmiin. Keskityn
kuitenkin sonettiohjauksissani tieto
koneisiin mobiililaitteiden sijaan.

Kuva Eetusta ja Veerasta on otettu syys-
kokouksen yhteydessä Lappeenrannassa.

kanivat. Aamupäivällä vanhat sone
tit, Aatos Ahonen ja minä keskus
telimme Anne Metsäpuron kanssa
ohjauskokemuksista. Sonettiohjaaja
tarvitsee usein luovuutta ongelman-
ratkaisuun. Yhden esimerkin luovuu
desta sainkin. Kun asiakas tarvit
see näppäimistöstä vain muutamaa
näppäintä ja hänen on vaikea niitä
löytää, voi ylimääräiset näppäimet
poistaa ja peittää näppäimistölevyl
lä niin, että vain käytetyt näppäimet
jäävät näkyviin. Iltapäivällä kokeiltiin
muutamia tabletteja, kännyköitä ja
apuvälineohjelmia.

Keskiviikkona Marko Vain iomaa piti
tunnin tietosuojasta ja -turvasta. Kä
siteltiin mm. pilvipalveluja ja virustor
juntaa. Iltapäivällä kokeilin itsekseni
uutta Windows 8 -käyttöjärjestel
mää. Keskiviikkona oli tunti myös

sonettiohjausten toteutuksesta käy
tännössä. Torstaina jatkoin känny
köiden ruudunlukijoiden ja -suuren
tajien testailua taas itsekseni.

Kurssilla ei ollut virallista iltaohjel
maa, joten meistä kurssilaisista kak
si, minä ja Veera kävimme kaupun
gilla. Meillä oli seurana kavereita,
jotka eivät osallistuneet kurssille.

Maanantai-iltana kävimme Ikeassa
ostoksilla kolmistaan Veeran ja Ma
riannen kanssa. Marianne tuli ha
kemaan meitä ja menimme yhdessä
taksilla lkeaan. Palasimme Veeran
kanssa bussilla kahdestaan takaisin
Toimintakeskukselle. Keskustassa
oli bussin vaihto, mutta Mariannen
ohjeista huolimatta oikeaa jatkobus

sia ei löytynyt. Niinpä hyppäsimme
eri bussiin. Aikataulut löytyivät käte
västi kännykästä. Bussi vei meidät
muutaman korttelin päähän Toimin
takeskuksesta, jonne kävelimme il
lan pimeydessä kännykän navigaat
torin avulla.

Tiistai-iltana olimme kaupungilla
Mariannen, SaminjaJaakon kans
sa. Olin tilannut tulkin Toimintakes
kukselle, mistä lähdimme bussilla
Veeran ja tulkin kanssa keskus
taan. Kävimme kahvilassa, karkki
kaupassa ja katselimme kaupunkia.
Tulkki oli mukana myös paluumat
kan takaisin Toimintakeskukselle.
Tulkki oli matkanteon ohella muka
na myös siksi, koska osa meistä oli
viittomakielisiä ja osa kuulevia. ~

Kuva: Tuija Wetterstrand
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Kurssi alkoi
komentojen
opiskelulla.
ja vanhojen

maanantaina näppäin
ja niiden viittomien
Tiistaina aloittelevien
sonettien ohjelmat er
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Teksti: Kaija Pekkanen ja Marjatta Puromäki

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen järjestämä kuntoutus
muuttuu. Muutos koskee Kelan
järjestämää kuntoutusta vuosina
2015-2018. Kuntoutusta aletaan
toteuttaa Toimintakeskuksen sijaan
Kangasalla Kuntoutumiskeskus
Apilassa. Kuntoutuksen siirtyminen
Apilaan johtuu Kelan asettamista
vaatimuksista tiloille ja toiminnalle.

Käytännössä kurssilaisetja Toimin
takeskuksen kuntoutustyöntekijät
siirtyvät Kangasalle Apilan kuntou
tumiskeskuksen tiloihin. Muutos
vaatii kaikilta uudelleen orientoi
tumista. Apilan tilat ovat isommat
ja siellä on kuntoutujia eri ryhmis
tä. Kuurosokeiden lisäksi Apilassa
järjestetään esimerkiksi reuma ja
tules (tuki— ja liikuntaelin) kuntou
tusta. Lisäksi Apilassa on työkykyä
ylläpitävää kuntoutusta. Apilan tilat
antavat paljon mahdollisuuksia ja
samalla vaativat oppimista ja tottu
mista uusiin tiloihin.

Kuntoutukseen hakeminen

Kelan kuntoutukseen haetaan edel
leen samalla tavoin kuin aiemmin.

Tärkeintä on hyvin laadittu kuntou
tussuunnitelma. Kuntoutussuun
nitelmassa on perusteltava miksi
kuntoutusta tarvitaan nyt. Kuntou
tuja kertoo omat konkreettiset ta
voitteensa kuntoutusjaksoille. Jos
haluat, että myös omaisesi osallis
tuu kuntoutukseen niin pyydä, että 1
se kirjataan kuntoutussuunnitel
maan. Aluesihteerit auttavat halu
tessasi kuntoutussuunnitelman laa
dinnassa. Kuntoutussuunnitelma
voidaan laatia omalääkärin kanssa
tai erikoissairaanhoidossa. Kela
edellyttää että laatijana on julkisen
terveydenhuollon yksikkö. Kun olet
saanut kuntoutussuunnitelman, tu
lee vielä täyttää kuntoutushakemus
KU 104. Nämä postitetaan Kelaan.

1
Kuntoutusta hakiessasi ennakoi,
että päätöksen saaminen Kelasta
voi kestää kuukaudesta jopa kol
meen kuukautta. Kela postittaa aina
hakijalle päätöksen. Myönteinen
päätös postitetaan myös Kuuro
sokeiden Toimintakeskukseen. Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksen kun
toutustyöntekijä ottaa kuntoutujaan
yhteyttä ja sopii kuntoutuksen aloi
tusajan. Kuntoutuksen ohjausalueet
säilyvät ennallaan. Kuurosokeilla on

4

mahdollisuus osallistua Kuntoutu
miskeskus Apilassa järjestettävään
iltaohjelmaan joka vaihtuu viikoittain.
Kuntoutus voidaan toteuttaa yhdes
sä tai useammassa jaksossa. Jokai
nen kuntoutuja voi antaa palautetta
kuntoutuksen sisällöstä ja kuntou
tuspaikasta kuntoutuksen aikana ja
palautekeskustelussa Kuurosokei
den Toimintakeskuksen kuntoutus
työntekijöille. Palautteen avulla pyri
tään parantamaan toimintaa.

Kielteinen päätös

Kielteisestä päätöksestä saa tiedon
vain kuntoutuja. Otathan kieltei
sen päätöksen saatuasi yhteyden
omaan aluesihteeriin. Hänen kans
sa voitte yhdessä miettiä kuinka

Kelan kuntoutusta ei enää jär
.~ .jestetä yhdistyksen toimipisteis
‘sä. Kuulonäkövammaisten Kun

toutumiskeskuksen järjestämä
kuurosokeiden lasten ja nuorten
sekä aistimonivammaisten kuntou
tus tapahtuu kylpylähotelli Peurun
gassa, Laukaassa. Kuurosokeiden
Toimintakeskuksen aikuisena kuu
rosokeutuneiden kuntoutus järjes
tetään puolestaan Kuntoutumis
keskus Apilassa, Kangasalla.

Toimintakeskuksen tiloissa järjeste
tään edelleen mm. Sova-kursseja

kielteiseen päätökseen reagoidaan.
Suomen Kuurosokeat ry toimii myös
oikeuksienvalvojana. Aluesihteerin
on hyvä tietää kielteisistä päätök
sistä, jotta tieto kulloisistakin ongel
mista välittyy oikeuksienvalvontaan
järjestössä. Oikeuksienvalvonta tar
vitsee tietoa kielteisistä päätöksistä,
jotta niihin voidaan vaikuttaa.

Tulevaisuudessa

Kuntoutuslaki muuttuu mutta siitä
myöhemmin, kun tiedetään mitä
muutokset tuovat mukanaan. Suo
men Kuurosokeat ry:n oikeuksien-
valvonnan tiimi on antanut lausun
tonsa lakiluonnokseen.

Tervetuloa Apilaan!+

ja IT-koulutusta. Kuntoutumiskes
kuksen tiloissa ei ole enää kurssi-
toimintaa, kurssit järjestetään niille
soveltuvissa paikoissa. Lue lisää
Toimintakalenterista 2015.

Muutto. Kuu lonäkövammaisten
Kuntoutumiskeskus It-toimintoi

neen sekä Jyväskylän aluesihteeri
ja aluejohtaja muuttavat 1.1.2015
yhteisiin toimitiloihin Jyväskylän
keskustaan osoitteeseen:

Kalevankatu 10
4O1OOJyväskyIä~

Mitä uutta aikuisten kuurosokeiden
yksilöllisessä kuntoutuksessa?
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Tekstija kuvat: Seppo Jurvanen

Tämän vuoden elokuussa, tarkemmin maanantai-aamuna
25.8. heräsin hotellihuoneessani
Unkarin Budapestissa. Lähdin aa
mutoimille vessaan ja suihkuun,
mutta en päässyt kovinkaan pitkälle
kun vasen jalka petti altani. Jalas
sa ja vasemman käden sormissa
ei ollut tuntoa, oikeaa ohimoa särki
vietävästi. Lopulta selvisin aamu
pesulle, mutta sitten oli pakko men
nä levolle odottamaan tulkkeja. Aa
miaiselle piti päästä ja sen jälkeen
EDBU:n hallituksen kokoukseen.

Tulkkini tulivat ja totesivat, että pu
heeni sammalsi ja paitani oli nurin-
päin ja takaperin päällä. Kerroin heil
le oireistani ja he olivat sitä mieltä,
että aamiainen ja kokous saivat nyt
odottaa. Hotellin vastaanotosta soi
tettiin lääkäri, joka saapui paikalle
helikopterilla, koska yhtään ambu
lanssia ei kuulemma ollut vapaana
sillä hetkellä. Lääkäri teki muutaman
testin ja sen jälkeen pikadiagnoosin:
“aivoinfarkti”. Seuraavaksi läpytte
linkin tippa kädessä helikopterilla
hotellin pihalta Budapestin sotilas-

sairaalan katolle ja sieltä paareilla
edelleen neurologiselle osastolle.
Viipalekuvassa näkyi aivojen oikeal
la puolella verisuonessa tukos. Kos
ka tukosta ei voitu liuottaa tai leika
ta, minut lähetettiin jatkohoitoon
toiseen sairaalaan Esztergom-ni- 0
miseen pikkukaupunkiin. Siellä hoi
tava lääkäri kertoi, että pois sairaa
lasta pääsisin vain ammattitaitoisen
sairaanhoitajan valvonnassa. Hän
suositteli siirtämistäni Suomeen jat
kohoitoon. Mutta kävikin niin, että
vakuutusyhtiöni IF makuutti minua
melkein viikon siinä sairaalassa. Sii
tä alkoi erilainen matkani.

Homma ei etene

Joka päivä aamuin illoin soitimme
tulkkini kanssa vakuutusyhtiöön ja
selitimme tilanteen. Minä olen sokea
ja vaikeasti kuulovammainen, sai
raala on surkea. Kukaan sairaalas
sa ei puhunut englantia. Kerroimme
sairaalan kunnosta ja hygieniasta
yksityiskohtaisesti. Vakuutusyhtiös
tä vastattiin, että he selvittelevät asi
aa. Sieltä ei koskaan soitettu takai
sin vaikka luvattiin. Meidän piti tulkin
kanssa toimittaa milloin mitäkin pa

pena. Kerran tulkki joutui ottamaan
lääkärin papereista valokuvat omal
la kännykällään ja lähettämään ne
vakuutusyhtiölle.

Pahinta sairaalassa oli hygienian
puute ja se turvattomuuden tunne,
kun piti huutamalla pyytää hen

] kilökuntaa paikalle. Vessan lattia
lainehti virtsasta, vessapaperia
ei ollut, ei myöskään pesuaineita.
Tulkkien piti ne minulle tuoda. Ai
noa keino saada hoitohenkilökunta

~ paikalle oli huutaa, koska hälytysjärjestelmä ei toiminut. Hoitajat veti
vät tupakkaa toimistohuoneessaan
ja heitä saattoi joutua huutamaan
pitkäänkin. Tupakan haju tuli huo
neeseen, jonka jaoin kahden muun
potilaan kanssa. Toinen huoneka
verini oli huonosti liikkuva unkari-

laispappa, joka puhui saksaakin.
Pappa oli hauska ja kertoi käyneen-
sä Suomessa useamman kerran ja
pitävänsä Suomesta. Pappa nime
si minut “Urho Kekkoseksi”.

Hoito oli pääasiassa sitä, että sain
kerran päivässä aspiriinin ja sitten
makasin tipassa saamassa suola
liuosta. Kaikkein kurjinta oli öisin,
kun pelotti, mitä voisi tapahtua ja
sitten se toivottomuus ja epätietoi
suus, kun ei tiennyt, milloin tuo kur
juus päättyisi.

*Kuinka kohdata kuulonäkövammainen?,
“saunaan, saunaan!”

Suihkuun pääsin ensimmäisen ker
ran vasta torstaina, kun en ymmär
tänyt edellisenä päivänä hoitajan

Erilainen Unkarin matka

A NeurOlägia
~ Psychiätria

(

Kuvasarja kertoo sairaalan karusta arjesta (alk. vas.): laasti on rapissut isoina
möykkyinä pääsisäänkäynnin ovien vierestä, nuhjuisessa keittiössä repsottavat
sälekaihtimetja pesutiloista on tippunut kaakeleita vieden seinää mennessään
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kehotusta. Hoitaja tuli keskiviikko-
aamuna reuhtomaan minua käsistä
ja huusi “sauna, sauna!” Pelästyin,
että jos hän vie minut saunaan, niin
kuulolaitteet kastuvatja miten minä
sitten kuulen. Jälkikäteen tajusim
me tulkkien kanssa, että hoitaja
varmaan tarkoitti suihkua, mutta
kun ei osannut sanoa sitä englan
niksi, niin käytti sanaa sauna, kun
arveli kaikkien suomalaisten aina
kin sen tajuavan.

Kerroin tapauksesta unkarilaisille
ystävilleni Tommylle ja Andriksel
le, kun he tulivat katsomaan minua
sairaalaan. He sitten opastivat hoi
tajaa, kuinka minut piti “kohdata”.
Oppi meni hyvin perille ja hoitaja
kertoi kavereilleenkin. Siitä lähtien
kaikki hoitajat tullessaan silittivät
nätisti olkapäätäni.

Perjantaina vihdoin sain vakuu
tusyhtiöltä lupauksen, että pääsen
sunnuntaina Suomeen. Lauantaina
lääkäri tuli huoneeseeni mukanaan
englannin kielen tulkiksi kaappaa
mansa lukiolaispoika, joka oli tullut
viereiseen huoneeseen vierailulle.
Lääkäri selitti, että hoito on makset
tava käteisellä ennen kuin pääsen
pois. Ongelma vain oli siinä, että en
voinut maksaa mitään ennen maa
nantaita, koska viikonloppuna toi
misto oli kiinni. Tartuin välittömästi
puhelimeen ja soitin vakuutusyhti
öön ja taisin siinä vähän korottaa
ääntäkin, kun selitin tilanteen. Täl

lä kertaa vakuutusyhtiö toimi nope
asti ja lupasi välittömästi lähettää
sairaalaan maksusitoumuksen. Se
tyydytti lääkäriä ja hän lupasi pääs
tää minut pois.

Sunnuntaiaamuna tuli sitten vii
meinkin suomalainen sairaanhoi
taja Birgitta ambulanssimiesten
kanssa Budapestista. Sain piikin
matkaa varten ja sitten lähdettiin
kohti Budapestin lentokenttää: am
bulanssimiehet, hoitaja ja minä. Tul
kit tulivat taksilla perässä, vakuu
tusyhtiössä kun oli päätetty, etten
tarvinnut tulkkia. Antoivat sentään
toisen tulkin tulla kanssani samalla
lennolla, toinen tulkki matkusti toi
sella lennolla.

Tulkit lujilla

Tulkit joutuivat kanssani koville
koko matkan ajan. He viettivät sai
raalassa kanssani pitkiä aikoja.
Toinen tulkeista oli paikalla ensim
mäisen yönkin, muuten he vaihtoi
vat vuoroa siten, että toinen tuli aa
musta ja vuoro vaihtui iltapäivällä.
Päivän kohokohta oli se, kun tulkki
nouti sairaalan vieressä olevasta
kahvilasta kahvit ja tuoreita leivon
naisia. Kun elämä on surkeaa, niin
ilokin syntyy pienistä pipanoista.

Googlen kääntäjä oli tulkeilla ah
kerassa käytössä. Sairaalan hen
kilökunnalle piti näyttää kännykän
ruudulta sanoja unkariksi ja he vas-

tasivat unkariksi ja taas sai Goog
len kääntäjä töitä. Haastetta lisäsi
se, että kyse oli monesti lääketie
teellisestä sanastosta.

Ruokailuvälineet tulkit tiskasivat
huoneen lavuaarissa, koska niitä
ei koko aikana vaihdettu uusiin tai
käytetty pesussa. Juomalaseilla
kaan ei pröystäilty. Kun kerrankin
pyysin juomista, hoitaja lykkäsi pul
lon haaleaa jääteetä suuhun niin,
että hampaat kalahtivat. Jäätee oli
km ainoa juoma, jota sairaalassa oli
tarjolla vesijohtoveden lisäksi.

Suomeen sairaalaan - eristyshuoneeseen

Lappeenrannassa jouduin sairaa
lassa eristyshuoneeseen, koska
olin ollut ulkomailla sairaalahoidos
sa. Ei siinä mitään, oma rauha oli
tervetullut. Suomessa neurologi vie
lä tarkensi diagnoosia: “Oikeanpuo
leinen sydänperäinen aivoinfarkti!”.

, Hän kertoi lisäksi, että sydämen
rytmihäiriön (eteisvärinä) johdosta
sydämessä oli syntynyt hyytymä,
joka oli kulkeutunut aivoihin.” Ja se
oli sitten siinä. Rytmihäiriö todettiin
jo toukokuussa ja silloin päätettiin
kontrollikäynnistä syyskuussa, jol
loin mietittäisiin jatkotoimenpiteitä.
lnfarkti vain ehti tähän väliin.

Vähän hävettää kertoa, että koti
kaupunkini keskussairaalassa kuu
lonäkövammaisen kohtaaminen
oli olematonta. Hoitajat ja lääkärit

Unkarin painajainen on jo ohi ja on
nellinen pappa saa soittaa serenadia
vastasyntyneelle kolmannelle lapsen
lapselleen, kutsumanimeltään Lyyli.

puhuivat kaukaa, eivät kertoneet,
keitä olivat ja tulivat ja lähtivät il
moittamatta pois. En jaksanut siinä
kunnossa ruveta vetämään mitään
tiukkaa koulutusjaksoa

Kotiin pääsin keskiviikkona, 3. päi
vä syyskuuta eli vain päivän alku
peräistä matkasuunnitelmaa myö
hemmin, mutta muuten matka oli
aika tavalla erilainen kuin mitä olin
suunnitellut ja kuvitellut sen ole
van. Nyt olen iloinen pahimmasta
toivuttuani ja saadessani tavallaan
uuden mahdollisuuden elää loppu
elämääni. Kyyneleet tulvivat silmii
ni kirjoittamisen tässä vaiheessa,
kun mietin pahinta vaihtoehtoa,
Siinä, Aaroa ja pian syntyvää kol
matta lastenlastani ja että heillä on
pappa. Ne ovat onnen ja kiitollisuu
denkyyneleitä Teille rakkaat tulkki
ni kiitoshalaukset, että toimitte niin
nopeasti, olitte läsnä vaikeina het
kinä ja että olette olemassa. s

1
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Teksti: Leena From

Q lin perheeni kanssa lomallaRhodoksella 4.-11.1O.2014.
Perheeseeni kuuluu minun lisäk
seni äiti, isä, pikkuveljeni vaimoi
neen sekä heidän kaksi lastaan,
siis yhteensä 7 henkilöä. Rhodos
on Kreikan saari. Siellä oli lämmintä
ja aurinko paistoi mukavasti. Loma
kylämme nimi oli lalys6s ja hotellin
Sun Beach. Uin joka päivä hotel
lin uima-altaassa, otin aurinkoa ja
rentouduin. Uima-altaassa oli myös
pieni poreallas. Vesi siellä oli iha
nan lämmintä, mutta poreita oli vä
hemmän kuin Naantalin kylpylässä.

Loman alussa oli tervetuliaistilaisuus.
Olimme siellä porukalla koko perheen
kanssa. Söimme ulkona ja nautimme
ohjelmasta. Ohjelmassa oli laulua ja
tanssia. Kävin tanssimassa yhden
kerran omaishoitajan ja toisen jon
kun matkamyyjän kanssa, joka lauloi
muutaman laulun suomeksi.

Ruoka oli hyvää. Kävimme iltaisin

vähän eri ruokapaikoissa syömäs
sä. Liha- ja kanaruoat maistuivat
erilaisilta kuin Suomessa mutta tyk
käsin niistä. Oliiveista ja kreikka
laisesta salaatista en oikein tykän
nyt. Menimme takseilla kaupungille
matkamuisto-ostoksille. Myynnissä
oli paljon kaikenlaista tavaraa. Rho
doksella oli paljon kesyjä koiria ka
duilla vapaana. Myös kesyjä kissoja
näki vapaana.

Teimme myös pienen laivaristeilyn.
Laivan pohjan läpi näkyi merenpoh
jaa, paljon pieniä kaloja ja erikokoi
sia kiviä. Kun nousimme laivan ylä-
kertaan katselemaan maisemia, niin
alkoi tuulia tosi kovaa ja laiva meni
kovaa vauhtia eteenpäin. Pelästyin
vähän, kun se kävi niin äkkiä.

Yhtenä päivänä teimme noin tunnin
mittaisen juna-ajelun Rhodoksen
kaupungin ympäri. Sen jälkeen läh
dimme takseilla ajelulle vuoristoon.
Pysähdyimme pienen kioskin piha-
alueelle, jossa oli riikinkukkoja. Ne
eivät antaneet mennä kovin lähelle

vaan lähtivät karkuun. Emme olleet
siellä kovin kauaa, kun oli jo myö
häinen iltapäivä, vaan menimme ta
kaisin hotellille.

Kala-jalkahoito oli hieno kokemus.
Jalat laitettiin veteen, jossa oli pal
jon pieniä kaloja. Ne näykkivät jal
kojani ja kutittivat. Kala-jalkahoito
tuntui hyvältä ja jalat sen jälkeen
pehmeiltä.

Kävin kerran myös meressä uimas
sa. Mutta merenranta oli kivinen ja

“ liikkuminen siellä heikolla näöllä vai
keaa, joten en oikein tykännyt me
ressä uimisesta. Mutta keräilin ran
nalla kiviä ja tunnustelin niitä.

Olen perheeni kanssa matkustanut
joka syksy lomamatkalle ulkomaille.
Melkein joka toinen syksy olemme
käyneet Rhodoksella ja joka toinen
Kreetalla. Kreetalla uimaranta on
hyvää pehmeää hiekkaa, ei niin ki
vistä kuin Rhodoksella. Viime syk
synä Kreetalla oli joinakin päivinä
tuulinen ilma ja vähän myrskyistä.
Silloin rannalla liehuivat punaiset
liput merkkinä siitä, että uimaan ei
saanut mennä. Kreetalta jäi mieleen
se, kun näin merirosvolaivan kulke
van kaukana merellä.

Minun mielestäni meillä oli mukava,
rentouttava ja virkistävä lomaviikko
Rhodoksella. Harmi kun kukaan meis
tä ei osaa mitään vieraita kieliä. Mutta
lomamatka sujui tosi hienosti. ~

Vammaispalvelujen käsikir
jaa kannattaa hyödyntää!

Teksti: Eeva-Liisa Kallonen ja Anu Autio

S ähköiseen käsikirjaan on koottu vammaisalan työhön liittyvä
kattava tietopaketti. Käsikirja on
avoin ja maksuton palvelu, jota yl
läpitää ja kehittää Terveyden ja hy
vinvoinnin laitos.

Itsenäistä elämää tukevat lakisää
teiset vammaispalvelut on kuvattu
kattavasti, ja asiakastyön tueksi
löytyy esimerkiksi ohjeita palve
lusuunnitelman tekemiseen. Alan
hallinnollista tietoa ja vammaispo
litiikkaa on koottu omaan osioon
sa. Kattavassa lainsäädäntöosios
sa sijaitsevat kaikki keskeiset lait
sekä oikeuskäytäntö teemoittain.
Ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia
meiltä ja maailmalta julkaistaan
päivittäin. ~

vammaispalvelujenkasikirja.fi

handbokforhandikappservice.fi
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Lomaviikko Rhodoksella
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L htitoiminta 40
. .... . .Lehteen lisaa versioita, kulttuuritoiminta

laajenee
Kuva: Suomen Kuurosokeat ry:n kuva-arkisto

Leena Turunen
kuvailee sokealle
Lasse Hannulalle
veistosta samalla
kun tämä tunnus
telee sitä käsil
lään. Meneillään
on ensimmäinen
Vuoden veistos
-kilpailu vuonna
1989.

Teksti: Tuija Wetterstrand

yhdistyksen toinen tiedottajaLeena Turunen esiintyy toimi
tustiedoissa Tuntosarven päätoi
mittajana ensimmäistä kertaa nu
merossa 3/1 989. Lehtitoiminnassa
oli tapahtunut valtava muutos jo
ensimmäisen tiedottajan aikana,
kun Tuntosarven rinnalla alettiin
julkaista Kuurosokeiden Uutisleh
teä. Leena Turunen puolestaan vei
läpi pitkään valmistellun uudistuk
sen kun Tuntosarvi alkoi elokuussa
1989 ilmestyä printtilehden ja piste-
lehden lisäksi myös äänitteenä ja
viitottuna videona. Lehti sai kerralla
kaksi versiota lisää.

- Lehden uusilla versioilla saatiin
valtavan paljon lisää kuurosokeita
tiedonvälityksen piiriin, toteaa Lee
na Turunen tyytyväisenä.

Myös Tuntosarven ulkoasua uudis
tettiin. Jo kesä-heinäkuun numeron
kannessa oli ensimmäistä kertaa
valokuva logon sijaan. Kuvassa
on ensimmäinen Vuoden veistos,
saarnipuinen “Solmu” ja sen tekijä
Ville Virkkilä.

- Vuoden veistos ja myöhemmin
kuurosokeiden runoista kokoamani
runokirjat saivat paljon julkisuutta.
Ne olivat tehokasta, elävää tiedot
tamista, joilla saatiin kuurosokeutta

näkyväksi ja kuurosokeiden omia
taitoja esille.

Leena Turunen on kiitollinen silloi
selle toiminnanjohtajalle Kaija Sa
lekarille, joka antoi hänelle vapaat
kädet kehittää omia ideoitaan kuu

o rosokeiden tiedonsaannin ja kuurosokeustiedon edistämiseksi.

- Kaija luotti, uskoi ja kannusti te
kemään uusia asioita mitä ei oltu
tehty aiemmin. Hänen kanssaan oli
todella tekemisen meininkiä. Myös
kansainväliset kontaktit laajenivat
ja minäkin pääsin muutaman ker
ran Pohjoismaihin kertomaan Suo
men kuurosokeustyöstä, Turunen
muistelee kiitollisena.

Leena Turunen jatkoi edeltäjänsä
linjaa ja kehitti Tuntosarvea selko
kieliseksi. Selkokeskuksen myön
tämän selkologon käyttöoikeuden
Tuntosarvi sai maaliskuussa 1991.
Pikkuhiljaa selkokielisyydestä alet
tiin joustaa, myös lukijoiden toi
veesta, ja kieleksi muotoutui selkeä
suomen kieli. Kesän 1996 kaksois
numeron jälkeen selkologo katoaa
kannesta. Yhteys selkokieleen kui
tenkin poiki mielenkiintoisen pro
ekti n.

- Pertti Rajala soitti ja ehdotti sel
kokirjaa Helen Kelleristä. Yksi kesä
siinä meni, kun kirjoitin sitä. Rajala
tarkisti kieliasun ja Helen Keller —

oppimisen ihme julkistettiin syksyl
lä 1993.

- Nautin kun sain tehdä konkreetti
sia, käsin kosketeltavia asioita.

Tuntosarven ulkoasu muuttui aiem
paa vaatimattomammaksi vuoden
1994 ensimmäisestä numerosta al
kaen. Syynä oli se, että myös Kuu
rosokeiden Uutislehti alkoi tuolloin il
mestyä hidasäänitteenä, mutta rahaa
lehtitoimintaan ei tullut yhtään lisää.
Samassa lehdessä esiteltiin yhdis
tyksen uusi toiminnanjohtaja, Elisa
Mikkola. Kaija Salekari oli kuollut
28.9.1993 vaikeaan sairauteen vain
55-vuotiaana. “Uljaan ihmisen lähtö”
otsikoi Leena Turunen Tuntosarven
lokakuun pääkirjoituksensa.

Omaksi tavaramerkikseen Tunto
sarvi rekisteröitiin loppuvuodesta
1994. Kuluttajaliitto oli yllättäen al
kanut myös julkaista Tuntosarvi-ni
mistä lehteä. Kun Kuluttajaliitto neu
vottelujen jälkeen vaihtoi lehtensä
nimeksi Kuluttaja, haki Turunen heti
Tuntosarvelle tavaramerkkisuojan

•,9
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Lehtikirjoittajakurssin satoa

patentti- ja rekisterihallituksesta.
“Kukaan ei [enää] pysty ottamaan
sitä meiltä pois.” Rekisteröintiä on
jatkettu määräajoin ja tänä vuon
na Tuntosarvi-nimisuojan piiriin on
haettu myös verkkolehti.

Maininta toimitusneuvostosta il
mestyy Tuntosarven toimitustie
toihin huhtikuussa 1996. Leena
Turunen oli silloin puolen vuoden
vuorotteluvapaalla ja hänen sijai
senaan toimi Lima Eloaho.

- Toimitusneuvosto taidettiin nimit
tää hallituksen aloitteesta. Pirkko
Virtanen (nyk. Pölönen) oli silloin
hyvin aktiivinen puheenjohtaja. Mi
nulla ei enää ole tarkkaa muistiku
vaa toimitusneuvoston roolista. Aika
harvakseltaan me kuitenkin kokoon
nuimme, ja hyvässä yhteistyössä.

Avoin kirje Bulgarian kuurosokei
den puheenjohtajalta

Bulgarian kuurosokeiden järjestön
puheenjohtaja Dimitri Parapanov
on lähettänyt avoimen kirjeen, jos
sa hän pyytää Suomen joukkueelta
anteeksi Bulgarian kisojen yleisur
heilukilpailuissa tapahtunutta piste
laskukömmähdystä. Tarkistuspiste
laskussa, joka tehtiin vasta kisojen
jälkeen ilmeni, että Suomen jouk
kue nousi yhteispisteissä jaetulle

Vuorotteluvapaalta paluun jälkeen
Leena Turunen mietti syksyn ajan
elämänsä suuntaa kunnes teki pää
töksen vaihtaa työpaikkaa. Hänen
tilalleen palkattiin entinen sijainen
Lima Eloaho.

- Olin ennen tuloani yhdistyksen tie
dottajaksi ollut pitkään toimittajana.
Ajattelin, että vielä voisin tehdä yh
den uran ennen eläkkeelle jäämistä.

- Tulin aikoinaan ihan uuteen toi
mintaympäristöön. Paitsi kuuro
sokeiden maailma, myös järjestö-
maailma oli minulle jotain erilaista
ja hirveän mielenkiintoista. Näin
jälkeenpäin ajatellen se vaihe elä
mässäni oli melkoinen rikkaus.
Sain olla mukana tekemässä ja ke
hittämässä aivan uusia asioita. +

Yleisurheilu
stadionin
logo Buiga
riassa. Kuva:
Esko Jäntti.

kolmannnelle sijalle Italian rinnalle.
Kunniakirja allekirjoituksineen on lä
hetetty postissa pahoittelujen kera.
Myös pistelaskuperiaatteisiin on nyt
tehty parannusehdotuksia. +

Teksti: Ville Mäki

H eikki Majava on Suomen Kuurosokeat ry:n järjestöpäällikkö.
Hänen tehtäviinsä kuuluu kehittää
kuurosokeiden aktiivisuutta ja oma
toimisuutta.

- Minulla oli ennestään omakoh
taista kokemusta vammaisuudesta.
Isäni oli sokea, joten pääsin seu
raamaan tilannetta läheltä, Majava
kertoo.

- Opiskeluaikoinani kiinnostuin viit
tomakielestä. Myöhemmin olin mu
kana yliopistomaailmassa ja osallis
tuin paljon järjestötoimintaan. Tämä
toikin minulle paljon kokemusta,
joka on auttanut minua toimimaan
tässä järjestössä.

Kuurosokeissa Heikki Majava aloitti
työt vuonna 1997.

- Koen työlläni olleen merkitystä,
Majava sanoo

- Olen ollut mukana kehittämässä
organisaatiota. Olen saanut olla
vaikuttamassa lainsäätäjiin ja sosi
aalipuolen päättäjiin, jolloin on voitu
kehittää kuurosokeiden oikeuksia ja
parantaa heidän elämäänsä.

Onnittelut puheenjohtajalta ennen matkaa.

Myös kansainvälistä toimintaa on
kehitetty paljon.

- Suomalaiset kuurosokeat voivat
oppia ulkomailta uusia asioita ja
myös viedä omia ajatuksiaan ulko
maille, Majava kertoo.

- Tulevaisuudessa toivon, että jär
jestön jäsenet voisivat ajaa itse
enemmän kuurosokeiden asioita,
Majava linjaa toimintaansa.

Uransa huippuhetkeksi Heikki Ma
java nostaa vuonna 2005 Tampe
reella järjestetyn Helen Keller -kon
ferenssin.

- Ulkomaisia osallistujia oli paljon ja
järjestelyt onnistuivat erinomaisesti.

Heikki Majava täytti 50 vuotta mar
raskuun lopussa matkoilla. Paluu ar
keen koittaa tammikuun lopussa. s

Syntymäpäivien viettoon kaukomaille

1

o

20 Tuntosarvi 12/2014 Tuntosarvi 12/2014 21



Lehtikirjoittajakurssin satoa ManageriMarilyn
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U usin tutkimukseen perustuvakosketusopin teos. Kirja sisäl
tää haptiisien (kosketusviestit) har
joituksia ja hapteemien (kielioppi)
teoriaa. Hapteeraamalla ilmaistaan
kosketuksella monia asioita kuten
leikkejä, piirroksia, muotoja, sanoja,
pelejä, ilmeitä ja tarinoita.

Kirja soveltuu kaikille ja kaikenikäi
sille lapsista vanhuksiin; kodeissa,
kouluissa ja työpaikoilla. Erityises
ti niistä hyötyvät näkövammaiset,
kuulonäkövammaiset, kuurosokeat
ja henkilöt, joilla on kommunikaati
on tai hahmottamisen vaikeuksia.
Kirja sopii mm. läheisten, opettaji
en, puheterapeuttien, kommunikaa
tio-ohjaajien sekä henkilökohtaisten
avustaj ien käyttöön.

Sosiaalishaptisen kommunikaation
kehittäjät ja tutkijat KT Riitta Lah
tinen ja musiikkiterapeutti Russ
Palmer ovat käyttäneet haptiiseja
1990-luvulta lähtien. Heille haptii
sien kehittyminen on ollut osa luon
nollista kielellistä ilmaisua puheen,
viittomien ja sormittamisen ohella 25
vuoden ajan. Heille haptiisit toimivat
myös itsenäisinä kielellisinä ilmai
su ina. Lahtisen sosiaalishaptisen
kommunikaation väitöskirja vuonna
2008 loi sosiaalishaptisen kommuni
kaation, kosketusopin perusteet.

Kirjan hinta on 30 euroa ja posti
tuskulut. Sitä voi tilata osoitteesta
riitta.lahtinen@kolumbus.fi. O

Teksti: Man Myllymäki

Kuuro mieshenkilö oli päässytopiskelemaan erääseen heI
sinkiläiseen oppilaitokseen ilman
pääsykokeita. Kyseessä on siis
varsin lupaava opiskelija. Kun oppi
laitokselle selvisi, että opiskelija on
kuuro, joka tarvitsee opiskelussaan
kielenkääntäjää, he huusivat seis!
Opiskelupaikan perumista tukivat
hauskat perustelut. Ehdoton suo
sikkini on tuo argumentti, että tulkki
ei mahdu luokkaan. Lisäksi muis
tettiin toki mainita se, että tämähän
ei johdu siitä, että olet kuuro. On
neksi olkoon, rehtori.

Rehtori on rikkonut yhdenvertai
O suuslakia. Kerrataanpa mitä yh

denvertaisuus tarkoittaa, sillä reh
tori ei sitä selvästikään tiedä. Hyvä
rehtori, yhdenvertaisuus tarkoittaa
sitä, että kaikki ihmiset ovat sa
manarvoisia riippumatta heidän su
kupuolestaan, iästään, etnisestä tai
kansallisesta alkuperästään, kan
salaisuudestaan, kielestään, us
konnostaan ja vakaumuksestaan,
mielipiteestään, vammastaan, ter
veydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta

henkilöön liittyvästä syystä. Oikeu
denmukaisessa yhteiskunnassa
henkilöön liittyvät tekijät eivät saa
vaikuttaa ihmisten mahdollisuuk
siin päästä koulutukseen, saada
työtä ja erilaisia palveluja.

Tulkki on suuri, tilaa vievä? Norsu,
jonka haju voi haitata muita opis
kelijoita? Norsunkokoinen vie kyllä
monen opiskelijan tilan luokassa ja
opiskelijat joutuvat olemaan kuin
sardiinit suolassa. Happi loppuu.
Voiko 2000-luvun Suomessa ta
pahtua tällaista? Tapahtuu, vaikka
ei saisi. Erityisesti oppilaitokset ja
työpaikat ovat kiven alla kuuroille,
vammaisille, johtuen rehtoreiden
ja työnantajien asennevammasta.
Asennevamma, tuo vammoista pe
tollisin, johon ei tunnu olevan pa
rannuskeinoa.

Asennevammaiselle yhteiskunnal
le on parempi, että kaikki kuurot
jäävät kotiin pureskelemaan kynsi
ään ja katsomaan televisiosta Big
Brotheria. Ei suinkaan se, että he
työllistyisivät ja toisivat yhteiskun
nallemme oman osuutensa vero
tuksessa ja muissa hyödykkeissä.
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Kuurot eivät mahdu 2000-luvun
suomalaiseen yhteiskuntaan!
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Uutuuskirja: Kehotarinoita haptiiseilla
— kosketusviestejä kaikenikäisille
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