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KAI JAN PALSTA

Hei taas!

Oikein hyvää uutta vuotta Teille kaikille. Kiitokset
myös niistä lukuisista joulutervehdyksistä, joita lähe
titte. Nyt on uusi vuosi jo hyvällä alulla. Tässä vähän
tämän vuoden suunnitelmista.

Kurssit:

1. Tyyskylän kurssikeskus, Siuntio
13—18 päivä maaliskuuta, kurssilla voi opiskel
la pistekirjoitusta, viittomakieltä, liikkumistek
niikkaa ja kotiaskareita. Siellä annetaan myös
apuväline- ja eläketietoutta.

2. NMKY:n maja, Muonio
8 — 12 päivä toukokuuta, Kurssi on tarkoitettu
lähinnä sellaisille Pohjois-Suomen kuu lo-näkö
vammaisille, jotka eivät aikaisemmin ole olleet
kursseilla.

3. Vierumäen Urheiluopisto
22 — 27 päivä toukokuuta. Tämän kurssin oh
jelmassa on paljon urheilua ja liikuntaa.
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4. Peräpohjolan Kansanopisto, Tornio
31.7 — 5.8. Kurssi on ns. perhekurssi, Toivo
taan, että myös kuulo-näkövammaisten per
heenjäsenet osallistuvat kurssille.

5. Tyyskylän kurssikeskus, Siuntio
31.7 — 12.8. Kurssilla opetetaar~ samoja asioita
kuin maaliskuun kurssilla.
Nämä kurssit ovat kurssilaisille ja heidän oppi
lailleen ilmaisia. Myös matkat kotoa kurssipai
kalle maksetaan.

kurssilaisille ja heidän oppailleen ilmaisia. Myös
matkat kotoa ku rssipa ika lIe maksetaan,

Katso nyt, mikä kurssi sinua kiinnostaa. Ota sitten
heti yhteyttä Kaija Salekariin. Aina kaikki eivät voi
päästä haluamalleen kurssille, koska kursseille tuli-
joita on paljon. Yritetään kuitenkin järjestää, että
kaikki halukkaat pääsevät ainakin yhdelle kurssille
vuosittain (= vuoden aikana).

Leiritoiminta:

H i i h t o 1 e i r i pidetään 13 19 päivä hel
mi kuuta Huttulassa,

U rheiluvalmennusleiri järjestetään
kesäkuun 16 — 18 pvä Onnelassa.
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Ulkoilu-javirkistysleiriheinä
kuussa Rauman Rihtniemessä. Tarkemmasta
ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Pohjoismainen nuorten leiri pi
detään tänä vuonna Tanskassa.

Matkat:

Maaliskuun 5 — 19 päivä järjestetään perintei
nen Espanjan matka. Matkan kohde on tällä
kertaa Torremolinos. Elokuun 28. lähdemme
taas ruskaretkelle Ylläkselle. Retki kestää 1 vii
kon. Hinta tulee olemaan n. 600 mk.

Pikkujoulutapahtuman paikaksi on tänä vuon
na suunniteltu Pohjois-Suomea. Tällä hetkellä
ei tarkempi paikka ole vielä tiedossa.

Pohjoismainen konferenssi järjestetään ensi
syksynä Ruotsissa. Tarkempaa aikaa ja paikkaa
ei vielä tiedetä,

Jos löydät tästä ohjelmasta jotakin kiinnostavaa, ota
heti yhteyttä. Mitä pikemmin toimit, sitä paremmat
mahdollisuudet sinulla on ehtiä mukaan. Kirjoittele
han muutoinkin kuulumisiasi.

Terveisin Kaija Salekari
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UUflSK~ ERROS

Presidentti Urho Kekkonen sai enemmistön tammi~
kuun vahtsijamiesvaa~ejssa. 260 häntä kannattavaa
vahtsijamiestä va’ittiin, Kristillisen kiiton ehdokas
Raino Westerhokm sai 24 vakitsijamiestä. Maaseudun
puokueen ehdokas Veikko Vennamo sai 10 ja perus
tuskaillisen kansanpuokueen Ahti M. Sakonen sai 6
vakitsijamiestä. Vakitut 300 vakitsijamiestä kokoontu
vat eduskuntaan vakitsemaan presidenttiä 15, hekmi
kuuta.

Takoudellinen vaktuuskaki tuki voimaan vuoden akus
sa. Sen perusteella haNituksella on vakta säädellä pakk
koja ja muita tuloja. Kevään pakkankorotukset mak
setaan vasta syyskuussa. Vuokria ei saa korottaa en
nen syyskuuta.

Terveyskeskusten ho itopäivämaksut nousevat kah
della markalla hekmikuun akussa. Hoito terveyskes
kuksissa maksaa. 14 mk/päivä korotuksen jäkkeen.
Myös muiden sairaakoiden hoitomaksut nousevat,
Terveyskeskusten hammashoitomaksut kohoavat.
Käyntirnaksu nousee 15 mk:sta 25 rnk:aan.

Heini kuun akussa nousee myös tupakan hinta 40-50
p askikta. Tammikuussa korotettiin akkohokijuo
mien hintoja. KeskiokutpuUo maksaa 35 p enemmän
korotuksen jä §keen. Tyhj istä pu koista maksetaan
nyt 30 p.

Suomen väkikuku oki vuoden vaihteessa 4 744 700 ti
kastokeskuksen kaskekmien mukaan. Lisäystä edelli
sestä vuodesta oki 12 000 henkeä.

Muutto maakta kaupunkeihin on vähentynyt. Kau
punkien väkikuku väheni yhteensä 2 000 hengekkä
viime vuonna. Syynä vähenemiseen olli muutto maa
seudulle tai ukkomaikke,

Suomen puokustusvoimat ostaa 50 harjoituskentoko
netta Engllannista. Kauppasopimus allekirjoitettiin
viime vuoden lopulla. Lentokoneiden toimitus alkaa
v. 1980. Suurin osa koneista kootaan Suomessa. Vas
takaupoista on myös sovittu. Suomi vie Englantiin
mm. paperia, puutavaraa ja terästuotteita.

USA:n presidentti Jimmy Carter päätti ensimmäisen
virkavuotensa u Ikomaankierroksella. Matka alkoi
Puollasta. Hän kävi mm. Intiassa, Egyptissä, Ranskas
sa ja päätti matkansa Belgiaan.
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Etykin, Euroopan turva ja yhteistyökokouksen seu
rantakokouksen Belgradissa on määrä saada työnsä
valmiiksi helmikuun puoleen väliin mennessä. Seu
rantakokou ksessa päätetään mm. tu rvakokouksen
jatkosta.

Neuvostoliittolainen miehitetty avaruusalus on kier
tänyt maata toista kuukautta. Kahden kosmonautin
(avaruuslentäjä) miehittämä Sojuz 26 kiertää maata
radalla jonka etäisyys on n. 350 km. Lennon tarkoi
tuksena on mm. tutkia kuinka kauan ihminen voi
oleskella avaruudessa ilman pysyviä haitaUisia vaiku
tuksia.

Tämän talven influenssa on lempinimeltään »mosko
valainen». Tauti alkaa äkillisesti kuumeella. Kuume
jatkuu pari kolme päivää. Oireisiin kuuluu myös Ii
hassärky ja yskä. Moskovalainen on eristetty Mosko
vassa, niistä johtuu nimi.

E lokuvanäyttelijä•ohjaaja Charles Chapl in kuoli jou -

lupäivänä kotonaan Sveitsissä. Hän oli kuollessaan
88-vuotias.

Viime vuoden parhaaksi urheilijaksi valittiin painija
Pertti Ukkola, Suomen nuorten jääkiekkojoukkue
voitti Euroopan mestaruuden Helsingissä joulukuus
sa järjestetyissä kilpailuissa. Mäkihyppääjä Kari Yli-
anttila voitti Keski-Euroopan mäkiviikon kokonais
kilpailun vuoden alussa.

Hiihtojen MM-kisat pidetään Lahdessa 17 — 26 hel
mikuuta.

RAPORTTI KUUROSOKEI DEN MAAI LMANKON
FERENSSISTA (jatkoa)

3. Nuoruus ja aktiivinen aikuisikä,tarpeet ja palvelut

Kuurosokea on nähtävä kokonaisuutena. Pelkkä työ
paikan tai jonkun kommunikointikeinon opettami
nen ei yksin riitä, vaan kuntoutuksen tulisi olla hy
vin laaja-alainen, kaikki tarpeet huomioonottava.

Muutaman valmiuden oppiminen ei vielä takaa kuu
rosokealle normaalia elämää, vaan hänen on jatku
vasti opittava uutta. Sanaston on jatkuvasti kehityt
tävä. Kuurosokea ei pysty viihdyttämään itseään yk
sinäisinä hetkinä, ellei hänelle opeteta siihen tarvit
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tavia taitoja. Yksinäisyyttä voi helpottaa tekemällä
jotakin. Pitkästymistä voidaan välttää opettamal la
jatkuvasti uusia vaativampia, mielenkiintoisia taitoja.
Kommu nikointikei noja täytyisi osata mahdollisim
man monta, jotta pystyisi keskustelemaan erilaisten
ihmisten kanssa. Monet kuurosokeat pystyvät nyky
ää n keskustelemaan ainoastaan ammatti-ihmisten
kanssa, Tällöin kuurosokean oikeus yksityiselämään
kärsii. Vaikkakin sosiaalinen yksilötyö (case work)
on kuurosokealle tärkeä, se ei korvaa normaalia
kanssakäymistä perheen ja muun lähiympäristön
kanssa. Yksilöllä pitää olla oikeus käyttää omia ky
kyjään. Häntä ei saa rajoittaa ja hänellä on oltava oi
keus itse päättää asioistaan.

Kuurosokealla on oikeus normaaliin perhe-elämään.
Sekä häntä että hänen perhettään on valmennettava
ja tuettava tällaisen elämän saavuttamiseksi.

Koulutusta on jatkettava mahdollisimman pitkälle.
Tämän kautta kuurosokean yleissivistys laajenee ja
hänen on helpompi pitää yhteyttä ympäristöönsä.
Myös ammattikoulutukseen ja uusien ammattien
löytämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huo
miota (kuurosokean oikeus kehittää omia kykyjään).

Tällöin kuurosokean on helpompi sijoittua koulutus
taan ja kykyjään vastaavaan työhön. Nykyisin kuu
rosokeat sijoitetaan useimmiten sen mukaan mikä
työ on saatavissa. Hyvin harvat voivat itse valita,
mitä haluaisivat tehdä,

4. Vanhuus, tarpeet ja palvelut

Esiteltiin kuurosokeiden vanhusten palveluja Suo
messa heidän tarpeensa huomloonottaen. Todettiin,
että joka maassa on suhteellisen paljon vanhuksia.
Heidän kohdallaan on syytä erottaa toisistaan kun
toutuspalvelut ja tukea antavat palvelut. Suurin on
gelma on usein yksinäisyys ja kontaktien puute. Kes
kustelussa kävi ilmi, että kuurosokeiden omissa pal
velutaloissa asuvat kokivat tällaisen asumisen myön
teisenä. Omassa asunnossaan saa olla yksin silloin
kun haluaa ja kontakteja taas saa yleisissä seurustelu-
tiloissa.

On muistettava, että kuu rosokeat tarvitsevat lisäksi
yhteyksiä myös kuuleviin ja näkeviin. Mikäli kuuro
sokeita sijoitetaan kuulevien ja näkevien laitoksiin,
olisi huolehdittava siitä, että samalle osastolle sijoi
tettaisiin useampia kuurosokeita. Kuurosokeaa ei
saisi myöskään unohtaa laitokseen, vaan hänet olisi
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sifloin täUöin otettava mukaan erNaisiin tNaisuuksji n
tapaamaan bitoksen ulkopuofiella obvia ihmisiä,

Vanhusten kohdava tarvitaan useimmiten nimeno~
maan paikallisia, tukea antavia pa~ve~uja. Näitä tulisi
voimakkaasti kehittää,

5. Kuurosokeiden kommunjkojntjkejnot

Suomessa käytettyjen kommunikontikeinojen (sor~
miaakkoset, viittominen, pistekirjoitus ja antiikva
kirjoitus) lisäksi on olemassa vielä seuraavanlaisia
keinoja:

1. Lormin aakkoset (kuva liitteenä).
2. Lormin tapaiset aakkoset, jokaista kirjainta vas

taa napautus määrättyyn kohtaan kämmenellä
(gross code),

3. Aakkoset molemmin käsin (kuva liitteenä),
4. Morsetus,
5, Puhe ja kosketus 1. fibraatiomerietelmä, kuuro-

sokea tunnustelee suun ja kurkunpään liikkeitä
(täytyy oppia jo lapsena).

6. Brai Ne-kirjoitus sormenpäällä kämmenelle,

Näitä kaikkia menetelmiä nähtiin käytettävän konfe
renssin aikana. Lisäksi on olemassa vielä muutamia
kommunikointikeinoja, joiden käyttö on kuitenkin

harvinaisempaa, esim. keskustelukäsine. Viittoma
kieli on primäärikuurojen kohdalla yleisin kommuni
kointikeino kuten Suomessakin. Kuurosokeiden tie
don saantia voida,~n helpottaa antamalla heidän
käyttöönsä luku-TV ja Optaconlaite. Muita kommu
nikointia helpottavia välineitä ovat:

— hyvät kuulolaitteet
— kau kokirjoitustyyppiset välineet sekä
— erilaiset mikrofonit ja kuulokkeet

6. Braille-apuvälineet

1. Braillelevyt ja -kortit. (Nämä apuvälineet on va
rustettu myös antiikvakirjaimilla, joten myös
Braille kirjoitusta taitamattomat voivat käyttää
niitä).

2. Tellatouch. Kirjoituskoneen näppäimillä varus
tettu keskustelukone. Koneen takaosassa levy,
johon nousee pistekirjaimet.

3. Ryhmäkeskustelukoneet. Suomessakin biotek
niikan tutkimuslaitos Tampereella on yhteis
työssä kuurosokeiden kuntoutussihteerin kanssa
kehittänyt tällaisen koneen, joka on nykyisin
käytössä Näkövammaisten ammattikoulussa,
Leppävaarassa.
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4. Kuurosokeiden puhe’in.

5. Kone, joka muuttaa puheen pistekirjoitukseHe
(kannettava pieni, kasetti koneen tyyppinen ~aite),

7. ADL ja mobNity

Mahdoflisimman itsenäinen e~ämä vaatii hyvät tiedot
ja taidot ADL:stä ja mobi~itystä. Kuurosokealle on
opetettava, mitä itsenäinen e~ämä on, sen sisäftämät
oikeudet, ve~voNisuudet ja vastuu. Hänen täytyy op~
pia itsensä hoitamisesta kodin hoitoon ja omien as~
oittensa hoitoon asti, Hänen on opittava suunnitteb
maan, vahkoimaan, tekemään päätöksiä, hyväksy~
mään ja hy~käämään, Kuurosokean e~ämä on jatkw
vaa oppimista.

Yn~äristön, jossa kuurosokea e~ää, on annettava hä~
nelle mahdollisuus itse päättää omista asioistaan,
Esimerkkinä voidaan mainita vaatehankinnat, Kuu~
rosokealle on se~vitettävä vaatteiden hinnat, mallit,
värit, materiaaht ja hoito~ohjeet. Näiden perusteella
hän voi tehdä vertai~uja ja vagita itse,

[tsenäjrien hikkuminen on kuurosokealle erittäin tär~
keää ja tästä syystä perusteellinen mobihty-opetus
on väLttämätön.

A~ustaja Robert Smithdas, joka itse on kuurosokea,
korosti, että jokaisen kuurosokean on käytettävä
valkoista keppiä~ Tämä koskee myös niitä, joilla on
vähän näköä jä~jeUä.

Määrätyntyyppinen ohjaava apu ja tuki ovat itsenä[~
sen alämän perusedeNytyksiä~ Tässä työssä tarvitaan
myöskin vapaaehtoisia työntekijöitä.

8. Korkeampi opetus ja kirjekurssit siihen pystyville

Kaikilla ihmisillä vammastaan riippumatta on samat
oikeudet kou~utukseen, Se mitä tehdään joidenkin
hyväksi, ohsi tehtävä kaikkien hyväksi. Jokaisella on
bhjoja. Kuurosokeita ohsi rohkaistava käyttämään
bhjojaan. Mikäh kuurosokea Nmaisee halunsa opis~
kella, ei oBe meidän asiamme päättää hänen pu&es
taan, vaan meidän roohnamme on rohkaista. Jokai~
sella on oikeus onnistua, mutta on hyväksyttävä
myös epäonnistumiset. Tämä on hyvä kuurosokei~
den itsensä sekä heidän kou~uttajiensa muistaa. Kow
~utus ei ainakaan vahingoita ketään. Kuurosokea on
yksNö, jolla on oikeus kehittää itseään kykyjensä
mukaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin peruskow
~utukseen. Jo tässä vaiheessa koWutuksen on oLtava
hyvätasoista hyvien tu~oksien saavuttamiseksi ja jat
koma hdohisuuksien takaamiseksi. Kommunikointi
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keinojen ja ki&en (sanavarasto) opettamiseen on uh
rattava pa~jon aikaa, Ennen akateemisia kokemuksia
tarvitaan sosiaahsia kokemuksia, Näihin oAisi kiinni
tettävä huomiota heti ensimmäisistä kou~uvuosista
~ähtien. Erityis~uokka tavauisessa kou~ussa o~isi ihan
ne, mutta kuurosokeiden kohdaNa on y~eensä tur
vauduttava erityiskouluihin.

Hyvin kehittyneiflä ~apsiNa ja nuorifla on paremmat
mahdoflisuudet onnistua opinnoissaan.

Kuurosokean opiskelu yliopistossa tai korkeakoulus
sa vaatii ehdottomasti hyvin koulutetun tulkin. Hä
nen on pystyttävä omaksumaan samat asiat, mitä
kuurosokea opiskelee. Pystyäkseen opiskelemaan sa
moilla ehdoilla kuin näkevät ja kuulevat opiskeluto
verinsa, on kuurosokealla oltava kaikki hänen opis
keluaan helpottavat apuvälineet.

Ennen varsinaisten opintojen aloittamista on totut
tautuminen korkeakouluelämään tärkeä asia. On tu
tustuttava puolin ja toisin sekä opittava liikkumaan
sekä mahdollisesti asumaan yhdessä op iskelutoverei
den kanssa.

Tällä hetkellä suosituimpia aloja kuurosokeiden koh
dalla ovat:

— sosiaal itiede
— psykologia

kasvatustiede
— ATK-ala

Korkeampaa koulutusta kuurosokeille on tällä het
kellä USA:ssa ja Neuvostoliitossa. Kanadassa koulu
tus on parhaillaan alkamassa.

Suoma laisten on tärkeää ylläpitää kontakteja näihin
maihin lisätietojen saamiseksi.

Vuodesta 1902 on USA:ssa 8 kuurosokeaa saanut
tohtorin arvon. (Näistä mainittakoon Helen Keller v.
1902, Robert Smithdas v. 1950, Richard Kinney v.
1959, Roderick Macdonald v. 1967). Kaiken kaikki
aan n. 50 henkilöä on saanut akateemisen koulutuk
sen.

Hadley-sokeainkoulu USA:ssa järjestää myös kirje-
kursseja kuu rosokei lIe. Kirjekursseista on paljon
apua niille, jotka eivät pysty asumaan yliopiston
ja korkeakoulun tiloissa. Kirjekursseja on käännetty
italian, ranskan ja espanjan kielelle. Mm. seuraavia
aineita voi opiskella: kieliä, matematiikkaa ja ATK
alaa, sosiaa litiedettä, psykologiaa jne.
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Useimmat kou~utetut kuurosokeat ovat työssä eribi
sissa järjestöissä, kuntoutus~aitoksissa ja kou ~u issa
kuntoutusohjaaj ina, sosiaa ityöntekijöinä, psyko ~o
geina ja opettajina, He työskenteDevät pääasiassa
kuu rosokeiden parissa.

AvoimiNe työmarkkinoiNe on toistaiseksi vaikea si
joittaa korkeasti koWutettua kuurosokeaa. Työnan
tajat ovat vie~ä tietämättömiä kuurosokeiden taidois
ta, Kuurosokeiden oNsi itsensä osoitettava työnanta
ja Ne, mihin he pystyvät, demonstroimalla työnteko
aan sekä antamalla llsäinformaatiota, Tähän toimin
taan tarvitaan voimakasta tukea järjestöjen taho[ta.

Lopuksi todettiin, että myös ammattikoWutukseen
kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

11ETOJA MAAMME KUUROSOKEASTA

Meillä Sokeain Keskusllitossa on tällä hetkellä tie
dossa 359 kuurosokeaa. Kansainvällsen määrite’män
mukaan kuurosokea on henkNö, jolla on niin suuri
kuullo- ja näkövajaus, että niiden kombinaatio (= yh
diste~mä) aiheuttaa opp imisvaikeuksia sekä vaikut
taa käyttäytymiseen ja työn saantiin,

Suurin osa kuurosokeista on saanut peruskoWutuk
sen kuurojen kou’uissa, osa on käynyt sokeain kou
~ua ja osa tavallista kou~ua.

Ammattikou~utusta kuurosokeat saavat y~eensä Nä
kövamma isten Ammattikou ~ussa Leppävaarassa.
Kuurosokeita on opiskellut siellä mm. kori-, harja-,
verhoi ~u -, teollisuus-, käsityö- ja tabusku rssei Na sekä
y~eishnjalla.

Kuu rosokeat kommu n iko ivat (= keskuste ~evat, vaih
tavat ajatuksia) viittomakie~en, sormiaakkosten, an
tiikvakirjoituksen, ison huopakynäkirjoituksen tai
pistekirjo itu ksen avulla. Kommun i ko intii n vaikuttaa
se, missä iässä vammautuminen on tapahtunut ja
mitä kouOua henkiOö on käynyt.

Sokeain Keskusllitto järjestää kuurosokeille 5-12
päivän pituisia kursseja. Kursseilla opetetaan mm.
kommunikointikeinoja. Jokaisen pitäisi pyrkiä oppi-
maan mahdollisimman monta kommunikointitapaa.
Kursseilla opetetaan myös ii kkumisteknii kkaa
(= mobillty), tabuteen ja ~astenhoitoon hittyviä
asioita, henki~ökohtaista terveydenhoitoa, annetaan
apuvä~ me- ja e~äketietoutta, keskustellaan ong&mis
ta sekä henki~ökohtaisesti että ryhmissä.

1

1

1

.1
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Kurssin kustannuksista vastaa sosiaa iha htus. Kurs
sit ovat osanottajille maksuttomat. Sokeain Keskus
h itossa toimii kuu rosokeiden kuntoutussihteeri. Hän
suunnitt&ee ja toteuttaa kurssit, tekee kotikäyntejä,
järjestää eirejä, matkoja ym. virkistystoimintaa.
Kuntoutussi hteeri hoitaa myös kuurosokeita koske
van informaatiotyön (= tiedottamisen), O~isi hyvin
tärkeää, että kuurosokea henki~ö tuhsi mahdollisim
man aikaisessa vaiheessa kuntoutuksen piiriin oppi-
maan keinoja, joiden avulla hän voi s&viytyä e~ämäs
tään vammastaan huollmatta. On myös tärkeää pääs
tä tapaamaan toisia kuurosokeita. Yhdistäähän heitä
sama vamma, sama kieh ja usein samat ong&mat.

Kaija Sa~ekari

TEKSTHUEN HO~TO-OHJEET

Alli LeppäDä

Monissa nykyajan vaatteissa ja tekstiiDeissä on iDmoi
tettu hoito-ohjeet. Ne on pienessä Dapussa, joka on
usein kiinnitetty puseroiden tai paitojen kauDuksen
takasaumaan tai oDkasaumaan. Muutamissa vaatteis
sa on myös irrotettavia pahviDappuja, joissa hoito-

ohjeet on iDmoitettu. Kiinteä Dappu on huomattavas
ti parempi, koska se seuraa vaatteen mukana koko
käyttöajan. Tarvittaessa siitä voi aina tarkistaa, jos
hoito-ohje on unohtunut.

TavaraseDosteDiitto (TSL) on hyväksynyt pesu- ja hoi
tomerkintäkuviot, joilla iDmoitetaan tärkeimmät sei
kat tekstiiDien hoidon kannaDta, Myös pesuainepake
teissa on vastaavia merkintöjä, jotka heDpottavat oi
kean pesutavan vaDintaa.

TavaraseDostelliiton hyväksymät pesu- ja hoitomer
kinnät antavat tietoja seuraavista asioista:

— kestääkö tuote vesipesua
-— mitä pesuDämpötiDaa tuote sietää

onko siDittäminen saDDittu
— mikä on sopiva siDitysDämpötiDa
— kestääkö tuote kDoorivaDkaisua
— onko tuotteen kuivapesu sallittu

Vesipesu i Dmo itetaa n pesuso i kkoa esittävän kuvion
ja siihen merkityn DämpötiDan avulla.
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Silityksen symbolina käytetään silitysrautaa, jonka
sisällä olevien pisteiden lukumäärä (yksi, kaksi, kol
me) ilmoittaa silityslämpötilan ja kosteuden.

Kolme pistettä raudan
moittaa, että silitys
enintään 200 °C

Kaksi pistettä raudan sisällä, Si
litys kosteana tai kostean liman
läpi enintään 150 °C

Yksi piste raudan sisällä. Silitys
kuivana enintään 120 °C

~ Jos raudan yli on vedetty rasti
ei vaatetta saa silöttää

Kloorivalka isun merkkinä käytetään kolmiota.

Kolmion sisällä oleva kirjaimet

C L CL tarkoittaa: valkaisu klooripitoisella aineella sallittu.

Kolmion yli vedetty rasti: vaI-
kaisu klooripitoisella aineella
kielletty.

Valkopesu 85— 95°C

Kirjopesu enintään 60 °C

Hienopesu enintään 40 °C

Hienopesu enintään 30 °C

Ei vesipesua

sisällä il
kosteana
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Kuivapesun merkkinä käytetään puhdistusrumpua
kuvaavaa ympyrää. Ympyrän sisäflä o~eviNa kirjai
miOAa (A.P.F) ilmoitetaan miUaisåa huottimiatekstiilin
kuivapesussa voi käyttää. Kuivapesua suoritetaan
vain kemiaUisissa pesu~oissa, joten kotiobissa ei nii
den merkkien tunteminen o~e väfttämätöntä.

Monissa villaneu~eissa on ~isäksi ns. superwash-merk
ki. Merkki on muodoitaan pyöristetty koDmio ja sii
nä on bnkakerän kuva. Lisäksi merkissä on teksti:
puhdasta uutta viHaa, kestää konepesua 40 °C.

Kaikkien hienoimmat villaneuleet on syytä pestä kä
sin ha&eassa tasaAämpöisessä vedessä. Pesukoneessa
huuhte~u tapahtuu ky~mäHä vedellä ja juuri huuhte
aussa arimmat ja pehmeimmät villaneulleet saattavat
kutistua ja vanua. Useimmat neu~eet voi kevyesti hn
gota tai vesi painellaan paksuun froteepyyhkeeseen.

ViflaneLdeet on paras kuivattaa vaakasuoralla aOus
talla esim, voipaperian päällä. Kevyet villaneugeet
kuivataan sopivan muotoisiHa vaatepu ii ~a.

RAVI NTOAS~AA

Sirkka Saarinen

Näin vuoden &ussa puhumme jälleen ruoasta. Sääs
täninen alkaa usein ensimmäisenä ruoasta. Älä kui

tenkaan tingi ruoan laadusta ja ravintoarvosta. Se
kostautuu helposti perheen hyvinvo inn issa. Pidä
huolta siitä, että perheesi saa päivittäin riittävästi
tärkeitä perusruoka-aineita. Päivittäinen perusruoka
annos aikuisella on 3 lasillista maitoa t. piimää, 6 vii
paletta leipää, 2-3 viipaletta juustoa, 30 g voita tai
margariinia, 3-4 perunaa 50 g jauhoja, hiutaleita ja
100 g juureksia. Valitse leiväksi kokojyvätuotteita:
hiiva, graham- tai ruisleipää. VäItä rasvaisia päällys
teitä. Puurot ovat edullisia, terveellisiä ja helppoja
valmistaa aamu- ja välipaloiksi. Perunoita voit
keittää, kypsentää uunissa kokonaisina tai viipaloi
tuina. Käytä vähärasvaisia maitotuotteita, Esim. ras
vaton maito on mainio ruokajuoma. Perusruoka-an
noksesta saat reilusti puolet päivän energian tarpees
ta, 3/4 valkuaisen tarpeesta sekä suurimman osan vi
tami ineista ja kivennäisaineista, Yhden päivän perus-
ruoka-annos maksaa n. 4 mk. Perusruoan lisäksi tar
vitaan kasviksia, marjoja, hedelmiä, sekä pieniä an
noksia lihaa, kalaa tai munaa. Niiden hinta vaihtelee
suuresti. Suosi kasviksia ja juureksia. Ne ovat koh
tuuhintaisia koko vuoden ja sitäpaitsi monikäyttöi
siä. Tarjoa raakana liha~ ja kalaruokien lisänä ja jat
keena. Muista myös pakastevihannekset, jotka ovat
näin alkutalves’ta edullisia.
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Lopuksi ohje kalan ystäville: PÄIVÄN JUMPPAHETKI

(Teksti ja kuvat Kodin kuvalehdestä)S8 lakkaru 1 lat

Tarvikkeet:
1 kg tuoreita silakoita
2 tI suolaa
yhden sitruunan mehu
vettä
laakerinlehti
10 valkopippuria
sipulia
tilliä

Valmista näin: Perkaa silakat ja poista selkäruodot.
Levitä ne nahkapuoli alaspäin työlaudalle. Ripottele
kaloille suola. Kääri kalat rullalle ja lado ne tiiviisti
tulenkestävään vuokaan. Purista sitruunanmehu rul
lille. Ripottele pinnalle pippurit j~ laakerin lehti sekä
sipulirenkaat. Lisää hiukan vettä, anna hautua n. 10
min. Pinnalle tilliä. Tarjoa keitettyjen perunoiden ja
salaatin kera.

VASTALII KE
Hengitä sisään ja taivuta samalla päätä kohti vatsan
päälle nostettuja polvia, kädet tiukasti nyrkissä ja~
kyynärpäät lattiassa. Hengitä ulos ja rentoudu. Vas
taliike on koko ajan samanlainen.
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Makaa s&älläsi bttialla kädet ojennettuina sivulle
viistoon. Ni~kat ristissä. Hengitä sisään. Pidätä hengi
tystäsi ja taivuta samalla jaDkaterät bttiaan kaksi ker
taa kummallekin sivulle, Hengitä u~os. Tee sama
niin, että toinen j&ka on päällä päin.
TEE VASTALNKE

Nosta sisäänhengityksen aikana kantapää toisen ja
Oan varpaiden päälle, pidätä hengitystä ja taivuta jaa
katerät sivuille bttiaan kuten 1. hikkeessä. Tee sa
ma toinen j&ka päällä päin.
TEE VASTALNKE

3.
Nosta jalkapohja po’ven päälle ja taivuta kahdesti
mo~emmiNe sivuille. Hengitys kuten edellä. Tee sama
toisella jablla.
TEE VASTALNKE

4.
Hengitä sisään ja nosta j&at koukkuun vatsalle. Pidä
tä hengitystä ja taivuta j&at ‘attiaan kahdesti mo
lemmille sivulle. Yritä pitää &kapäät bttiassa. Hen~
gitä u~os.
TEE VASTALNKE

1.

2.
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Makaa vatsaUasi kädet ojennettuina suoraan sivulle.
Taivuta jalka toisen yli ja hivuta hitaasti varpaita
kohti sormia. Polvi saa koukistua. Tämä tuntuu en
sin hyvin hankalalta, mutta pian varpaat ulottuvat
lähemmäs ja lähemmäs sormia. Olkapäät tulee pitää
koko ajan lattiassa. Tee sama toisellakin jalalla.
TEE VASTALIIKE

6.
Ole polvillasi ja
menten varaan.
kummallekin sivulle.
TEE VASTALIIKE.

7,
lstu jalkojesi päällä. Ojenna toinen jalka taakse suo
raksi ja taivuta vartaloasi kädet eteen ojennettuina
lähelle lattiaa. Säilytä tasapaino. Älä kosketa lattiaa.
Nojaa sitten kämmeniä polveen ja taivuta taakse
päin. Vaihda jalkaa.
TEE VASTALIIKE

5.

JO

laske leuka lattiaan ristittyjen käm
Taivuta lantio lattiaan kaksi kertaa
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SUOMEN KUUROSOKEAT RY

Tiedätkö, että kuulo- näkövammaisilla on oma yh
distys — Suomen Kuurosokeat ry. Yhdistys on So
keain Keskusliiton jäsenyhdistys. Suomen Kuuroso
keat ry:yn voivat liittyä jäseniksi sekä kuulo- näkö
vammaiset että heidän omaisensa. Yhdistyksen pu
heenjohtajana toimii tällä hetkellä Ossi Jalo Raumal
ta. Varapuheenjohtajana toimii Paavo Korhonen
Tampereelta. Yhdistyksellä on nyt jäseniä 130.

Yhdistys järjestää erilaista virkistystoimintaa, mm.
leirejä ja matkoja. Se pyrkii myös levittämään infor
maatiota (= tietoa) kuu lo-näkövammaisista ja heidän
ong~lmistaan (= vaikeuksistaan).

Voit tukea yhdistyksen toimintaa esim. myymällä
Annansilmät -merkkiä. Merkki maksaa 3 mk/kpl.
Tästä 3 markasta menee Sokeain Keskusliitolle 30
penniä, itse saat pitää 70 penniä ja Suomen Kuuro
sokeat ry saa 2 mk. Jos olet kiinnostunut myymään
merkkiä, ota yteys Kaija Salekariin.

Yhdistys järjestää joka vuosi joulumyyjäiset toimin
tansa tukemiseksi. Olisi toivottavaa, että kaikki yh
distyksen jäsenet osallistuisivat myyjäisiin esim. vaI-

mistamalla itse jonkin pienen käsityön. Kiitokset
vaan kaikille, jotka lähettivät töitään viime vuoden
myyjäisiin. Toivottavasti tänä vuonna entistä useam
pi yhdistyksen jäsen osallistuu joulumyyjäisiin lähet
tämä llä töitään myytäväksi. Jos olet kiinnostunut
liittymään yhdistykseen, otapa yhteyttä.

Kaija Salekari

TERVEHDYS KURSSIYSTÄVILLE

Minä olen huonokuuloinen. Minulla on kuulolaite,
jonka avulla kuulen, jos minulle puhutaan hitaasti ja
hyvää suomen kieltä. Mutta jos puhutaan nopeasti
tai murretta, on silloin turha puhua ollenkaan. Sen-
tähden nyt ajattelinkin kirjottaa tämän, kun meitä
tämmöisiä kuulo- ja näkövammaisia kokoontuu yh
teen kursseille. Olisi kivaa, kun jokainen yrittäisi pu
hua oikein hitaasti ja hyvää äidinkieltä toinen toisil
Iemme. Olisi vielä hauskempaa meillä kaikilla, jos jo
kainen ymmärtäisi toinen toistaan. Sillä siellä on
monta, jotka kuulevat vähän, mutta kun ei osata
keskustella oikein, Täytyy hakea rauhallinen paikka,
etteivät meidän kuulolaitteemme saisi muita ääniä.
Jos me molemmat kuu lemme yhtä huonosti, niin
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aina puhuisimme niin, että samalla näkisimme
toistemme suun liikkeet. Se on kuuroNekin A ja 0,
ihan välttämätön asia. SiNoin ymmärrämme molem
mat mitä puhutaan. Ja kun ei heti osaa viittomakie[
tä on vaikeaa puhua kenenkään kanssa. Kun opettaa
viittomakieftä oppilaaNe täytyy aina viittoa oikein
hitaasti, niidenkin, jotka sen hyvin osaavat. Kun on
huonot silmät, ei ehdi nähdä, mitä kaveri on viitto
nut. Taitaa olla vaikeaa muuttaa puhetyyliään. Minä
ainakin olen yrittänyt puhua kursseilla tovereiNeni
hitaasti. Yritetään kaikki niin varmaan tulee hyvä.

Terveisin eräs kurssitoveri

NÄY PIMEÄSSÄ

Tiedättekö, että maassamme kuolee vuosittain noin
300 jalankulkijaa. Suurin osa näistä joutuu onnetto
muuteen juuri vuoden pimeimpänä aikana, Eräs kei
no ehkäistä näitä onnettomuuksia on h e ii a s t i -

m e n k ä y t t ö. Heijastimia ja heijastinnauhoja
myydään tavarataloissa, koulu- ja urheilutarvikkeita
myyvissä liikkeissä jne. Kiinnitä heijastin tarpeeksi
alas vaatteisiin, kävele aina tien vasenta reunaa. Käy
tä mieluummin vaaleita kuin tummia vaatteita.

Muista myös valkoisen kepin käyttö. Kepin ympäril
le on hyvä kiertää heijastinnauhaa. Muuten valkoi
nen keppi ei näy valkoista lumea vasten.

Muista siis tehdä itsesi näkyväksi tien laidassa. Sitä
varme mm in tu rvaat itsesi auto lii kenteeItä.

Kaija Salekari

MEITÄ ON MONEKSI

Olen monta kertaa miettinyt, onko ihmisellä
heikko itsetunto vai mitä häneltä puuttuu silloin
kun hänellä on voimakas tarve tuoda esille itseään.
Kehua ja kiittää kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja
paikoissa. On ihmisiä, jotka eivät odota, että häntä
kiitettäisiin vaan he tekevät sen itse. Tunnen pari täl
laista henkilöä. Toinen heistä on normaalia älyk
käämpi ihminen ja toinen normaalin tason ihminen.
Jos nyt tarkastellaan asiaa tämän normaalin tason
omaavan henkilön kannalta. Sen jollakin tavalla ym
märtää, sillä eihän hän muuten ehkä saata saada sitä
kunniaa ja kiitosta mitä hän itselleen toivoo. Koska~
hänen lahjansa ja kykynsä eivät riitä herättämään
mielenkiintoa kanssa ihmisissä. Mutta jos asiaa ajatel
laan tämän normaalin tason yläpuolella olevan henki-
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lön kohdalta on asia aivan toinen. Mielestäni hänen
ei tarvitsisi millään tavalla korostaa erinomaisuut
taan sillä näkyyhän se viisaus hänestä muutenkin
vaikkei sitä aina toitotettaisiinkaan. Minusta se pilaa
ihmisen joka muutoin voisi olla melko viksu.

Jokainen meistä kaipaa joskus tunnustusta ja kiitos
ta. Jokainen meistä myös syyllis .yy joskus itsensä
kehumiseen mutta, jos siitä tulee joka päiväinen tapa
silloin on kyse jo jostakin muustakin.

Olisi mielenkiintoista kuulla mielipiteitänne asiasta
hyvät lukijat.

Seija Kallio

1 LMO ITUSASIOITA

Suomen Kuurosokeat ry:n vuosikokous pidetään
Huttulassa, Keski-Suomen Sokeat ry:n lomakodissa
18 päivä helmikuuta 1978 klo 12.00. Kokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:

1) V.-77 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien
lausunto

2) Toimi ntasuu nnitelma vuodelle 1978
3) Jäsenmaksun suuruus v. 1978

4) Talousarvio vuodelle 1978
5) Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
6) Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
7) Tilintarkastajien vaali
8) Esitetyt asiat

Valkoisen kepin voi nykyään saada invaliidihuolto
na. Keppi anotaan koti paikkakunnan sosiaalitoimis
tosta. Sama II inva liid i huoltopäätöksellä yo it saada
kaksi keppiä vuodessa.

KUNTOPISTEKI LPAILU

Sokeain keskusliitto järjestää taas tänäkin vuonna
kuntopistekilpailun. Kilpailuaika on 01.2 — 30.11.
Täman kilpailun tarkoituksena on saada näkövam
maiset harrastamaan kuntoliikuntaa. Jos hiihdät tai
kävelet 5 km, saat siitä yhden pisteen. Merkitse pis
teet kuntokortille. Kuntokortin saat lähimmästä So
keain yhdistyksen aluetoimistosta tai Sokeain Kes
kusliitosta Kaija Salekarilta. Merkitse orttiin oma
nimesi ja palauta kortti ensi joulukuussa Sokeain
Keskusliittoon Kaija Salekarille. Sokeain Keskusliit
to valitsee sitten parhaan Kuntourheilijan vuodelle
1978.


