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Viisi kysymystä

1. Koska vietetään kansainvälistä
pistekirjoituspäivää?
2. Mitkä ovat Suomen, Euroopan ja
koko maailman korkeimmatvuoret?
3. Kuinka monta keskiaikaista kivi-
kirkkoa Suomeen on rakennettu?
4. Kuka on USA:n presidentti ja mo
nesko presidentti hän on?
5. Kuka voitti Keski-Euroopan mäkV
viikon kokonaiskilpailun tänä vuonna?
Vastaukset:
1. Kansainvälinen pistekirjoituspäivä
oli 4.1. Se on Louis Braillen, pistekir
joituksen keksijän, syntymäpäivä.
Hän syntyi vuonna 1809 ja kuoli 43-
vuotiaana vuonna 1852.
2. Suomen korkein tunturi on Haltia
tunturi (1328 metriä merenpinnan ylä
puolella), Euroopan korkein on Kau
kasuksella Elbrus-vuori (5642 m),
Keski-Euroopan Alpeilla Mont Blanc
(4807). Koko maailman korkein vuo
ri on Mount Everest (8848 m).
3. Suomeen on rakennettu arviolta
101 kivikirkkoa tai sellaisen osaa
keskiajalla (1200-1500-luvuilla). Iso
osa kirkoista on edelleen käytössä.
Myös puukirkkoja rakennettiin keski
vajalla. Ne ovat palaneet.
4. USA:n presidentti on George W.
Bush. Hän on USA:n 43. presidentti.
5. Keski-Euroopan mäkiviikon koko
naiskilpailun voitti Janne AhonenU

Toiveiden Uutta Vuotta toi tullessaan
EU:n tervehdys. Euroopan Unioni on
muistanut meitä vammaisia. Vuosi
2003 on Vammaisten vuosi. Vuoden
ajankohtaisia teemoja ovat syrjimät
tömyys ja osallisuus.

Tänä vuonna on tarkoitus nostaa
esille vammaisten syrjintään liittyviä
ongelmia. Meillä on nyt mahdollisuus
vaikuttaa jokaisen omalla asiantun
temuksella omilla kotipaikkakunnillam
me Voimme vaikuttaa myos yhdes
sä Suomen Kuurosokeat ry:n voimin.
Viime syyskokoushan hyväksyi julki
lausuman “tavoitteena hyva, itsenai

-~hen ja omaehtoinen elämä”.

Suomalainen yhteiskunta ei vielä
kään mahdollista vammaisen ihmisen
itsenäistä ja omaehtoista elämää il
man tulkkia, opasta tai ystävää. Meillä
kuurosokeillaja kuulonäkövammaisil
la on oikeus tasavertaiseen osallis
tumiseen ja vaikuttamiseen yhteis
kunnassa. Suomen Kuurosokeat ry
on mukana muiden järjestöjen kans
sa Kirjan ja ruusun tapahtumassa ja
apuvälinemessuilla.

Myös alueelliset kerhot voivat osal
listua omilla paikkakunnillaan alueel
lisiin tapahtumiin. Siihen tulee hyvä
mahdollisuus ainakin silloin, kun elo
kuun lopussa ja syyskuun alussa kier
tää Euroopan unionin bussi Suomes
sa jakamassa tietoa eri vammaisjär
jestöistä. Kannattaa seurata tiedo
tusta uutislehdestäja oman kotipaik
kakunnan tiedotusta aluesihteereiltä
ja paikkakunnan lehdistä.

Yksi merkittävimmistä tapahtumista
on Vammaisten vuoden 2003 avajai
set. Se pidettiin Finlandia talolla
13.1.2003 Helsingissä. Muuta lisä-
tietoa vammaisten vuoden ohjelmas
ta saa EU:n komission kotisivuilta.
Tässä lehdessä kerrotaan enemmän
esimerkiksi kirjoituskilpailusta.

Toivon tämän vuoden kaikin tavoin
parantavan vammaisten asemaa niin
meillä Suomessa kuin muualla Euroo
passa. Hyvää ja antoisaa vammais
ten vuotta meille ja muillekin!

Ulla Kungas,
puheenjohtaja ~

Merkittävä vammaisten vuosi 2003

Kannessa Turun kurssilaiset
kansantanssin pyörteissä
(Kuva: L. Haanpää)
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IORO 00“Hyppaa kyytiin
Vammaisten vuosi 2003 alkanut

Katri Pyykkö

Euroopan unionin Vammaisten vuo
den 2003 teema on “Hyppää kyytiin”.
Sosiaali-ja työasioista vastaava ko
missaari Anna Diamantopouloun
mukaan se on kutsu kaikille. Vuoden
tavoitteena on parantaa tietoisuutta
vammaisten oikeudesta tasavertai
suuteen ja täydelliseen osallistumi
seen. Tarkoitus on taistella vammais
ten kohtaamia esteitä vastaan — mis
sä tahansa. Komissaari toivoo, että
uusia pitkän aikavälin tavoitteita pys
tytään asettamaan vammaisten hen
kilöiden tasa-arvoisuuden parantami
seksi ja kehittämään uusia aloitteita
ympäri Eurooppaa teemavuoden
avulla.

EU:n eri jäsenmaissa on myös kan
salliset tavoitteet. Suomessa tavoit
teena on käynnistää keskustelua
vammaisten ihmisoikeuksista, syrji
mättömyydestä ja osallisuudesta yh
teiskunnassa. Vammaisten on itsen
sä myös osattava tunnistaa meka
nismit, jotka syrjivät heitä. Heidän it
sensä on myös toimittava niiden
poistamiseksi. Vammaisten ihmisoi
keudet voivat toteutua vain, jos syr
jintä tunnistetaan ja näytetään.

1 ~t::i:; Ji L~ I~t~FJ~ ~ Lii D~i: ii

Olemassa olevat päätökset

EU:n teemavuosi lisää yleistä tietoi
suutta vammaisten asemasta. Se
voi parantaa myös olemassa olevi
en EU:n vammaisten asemaa kos-~
kevien päätösten toteutumista.

Esimerkkejä on paljon. Yksi niistä
on vammaisten lasten ja nuorten
mahdollisuus opiskella yleisessä
kouluopetuksessa. 1999 vahvistet
tiin päätöslauselma, että vammais
ten perusoikeuksia ovat yhtäläinen
mahdollisuus osallistua talous-ja yh
teiskuntaelämään. Vuonna 2000 Eu
rooppa-neuvosto kehotti jäsenvalti
oita ottamaan huomioon syrjäytymi
sen ongelmat työllisyys-, koulutus-,
terveydenhoito- ja asuntopolitiikas
sa sekä luomaan toimia, joiden avul
la vammaisten sosiaalinen syrjäyty
minen vähenisi. Vuonna 2000 Nizzan
kokouksessa neuvosto hyväksyi Eu
roopan sosiaalisen toimintaohjelman.
Sen mukaan Vammaisten vuoden
2003 yhteydessä on tavoitteena ke
hittää toimia, joilla vammaisten pa
rempi osallisuus voidaan varmistaa
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Bussi kiertää tiedottamassa

Euroopan unionin teemavuoden bus
si kiertää jäsenmaissa. Bussi jakaa
tietoa vammaisuudesta, erilaisista
vammaisryhmistä, niiden tarpeista ja
toiveista. Matka alkoi tammikuussa
Kreikasta. Suomeen bussi tulee elo
kuussa Tornion kautta. Se kiertää
Suomessa kolmisen viikkoa.

Bussin alustava ohjelma on seuraa
ia: 25.8. Tornio, 26.8. Rovaniemi,
27.8. Oulu, Kempele, 28.8. Vaasa,
29.8. Kajaani, 30.8. Jyväskylä, 31.8.
Joensuu ja Varkaus, 1.9. Mikkeli, 2.9.
Kouvola ja Lahti, 3.9. Turku, 4.9. Tam
pereja Helsinki, 5.9. Helsinki ja bus
si lähtee Hollantiin. Paikalliset vam
maisjärjestöt järjestävät toimintaa ja
tapahtumia, kun bussi vierailee omal
la paikkakunnalla. Tampereella bussi
vierailee apuvälinemessuilla.

~Vluita tapahtumia

Vammaisten vuonna järjestetään eri
laisia tapahtumia kansallisesti ja kan
sainvälisesti. Yksi suurimmista on
kesän suuri kansainvälinen vam
maisten urheilutapahtuma Irlannissa.
Osallistujia tulee 160 maasta.

Suomen eri yliopistoissa järjestetään
vammaisuuteen liittyviä seminaare
ja. Eri järjestöt järjestävät omia ta
pahtumiaan: lnvalidiliitto, Epilepsia

liitto yms. Suomen Kuurosokeat ry:llä
ei ole omia vammaisten vuoteen liit
tyviä tapahtumia, sillä siihen ei saa
tu rahoitusta. Järjestö osallistuu mui
den järjestämiin tilaisuuksiin. Esimer
kiksi Ruusun ja Kirjan —päivänä 13.5.
olemme esittelemässä omaa julkai
sutuotantoamme muiden kanssa.

Vähemmistötaiteilijoiden Taru-projek
tin Galleria esittelee Lasitalossa tänä
vuonna vammaiskulttuurin koko kent
tää. Kynnys ry:n perinteinen Kynnys
kino on 10.-14.4. Vammaisten päih
depalvelujen kehittämisprojektin se
minaari alkaa 1.3. Nuorille suunnattu
Rollin’s musiikkifestivaali on 20.9 klo.
16-24 Kaapelitehtaalla Helsingissä.
Samana päivänä järjestetään klo. 10
- 15 Rollin’s liikkuu tapahtuma Kun
totalolla Kaapelitehtaan vieressä.
Järjestäjä on Invalidiliiton nuorisoyh
teistyö Seitti.

Vuonna 2003 on kulunut 10 vuotta
siitä, kun YK:n yleiskokous hyväksyi
yleisohjeet vammaisten yhtäläisistä
mahdollisuuksista.

Lähteet: Euroopan yhteisöjen viral
linen lehti 19.12.2001
www.eypd2003.org/
www.stakes.fi
www. invalidiliitto.fi/EU-bussi. htm
www.2003specialolympics.com/en/
www.vane.to/vamvuokalenteri. html
http://www.seittiweb.org/ ~
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Asioimistulkkauksella tarkoitetaan
viranomaisen tai yksityisen tahon ja
asiakkaan asiointiin liittyvän keskus
telun tulkkausta. Asioimistulkki tulk
kaa esimerkiksi haastattelun, neuvot
telun, tiedustelun, esitelmän, juhlapu
heen yms. Asioimistulkkia tarvitsevat
esimerkiksi maahanmuuttajatja viit
tomakieliset ja kaikki kuurosokeat.
Tavoitteena on tehdä asioimistilan
teesta tasa-arvoinen: jokainen saa
tiedot omalla kielellään. Asioimistul
km ammattisäännöstö ilmestyi kesäl
lä 2002. Säännöstöä olivat tekemäs
sä Suomen Kääntäjien ja tulkkien liit
to ry, Kääntäjien ammattijärjestö ry,
Kuurojen Liitto, ry, Suomen Viittoma
kielen Tulkit ry, Helsingin seudun asi
oimistulkkikeskus, Turun seudun tulk
kikeskusja Lingua Nordica Oy.

Säännöt lyhyesti
* Ammattisäännöstö on voimassa
ellei laki toisin määrää.
* Tulkilla on vaitiolovelvollisuus.
* Hän ei käytä väärin tulkkauksen
yhteydessä saamaansa tietoa.
* Tulkki ei toimi tulkkina, jos hänellä
ei ole tarpeellista pätevyyttä tai jos
hän on jäävi. Jääviys tarkoittaa sitä,
että tulkki on itse yhteydessä asiaan

tai jompaankumpaan henkilöön joiden
välillä tulkkaa.
* Tulkki ei myöskään työskentele sil
loin, jos tehtävä haittaa tulkkien am
mattikuntaa tai vähentää sen arvos
tusta.
* Tulkki on solidaarinen omalle am-~
mattikunnalleen.
* Tulkki varmistaa, että työolosuhteet
soveltuvat tulkkaukseen.
* Tulkki tekee kirjallisen sopimuksen
toimeksiannosta. Sopimus voi olla
myös suullinen. Tulkki ottaa huomi
oon ammattiliittojen suositukset, kun
sopimus tehdään.
* Tulkki myös valmistautuu tehtä
väänsä huolellisesti ja ajoissa.
* Tulkki ei jata mitaan pois eika lisaa
tulkkaukseen.
* Tulkki on puolueeton: hän ei anna
omien henkilökohtaisten mielipi
teidensä vaikuttaa työhön.
* Tulkki ei ole tulkattavan avustaja tai

asiamies.
* Tulkilla ei ole velvollisuutta hoitaa

muita kuin tulkkaustehtäviä toimek
siannon aikana.
* Tulkki käyttäytyy tulkkausti lanteen

luonteen mukaan.
* Tulkki kehittää ammattitaitoaan jat
kuvasti. ~

Katri Pyykkö

Asioimistulkin ammattisäännöstös
sä on osia, joissa on tulkintaongel
riia kuurosokeiden kannalta Saan
nöistä on myös versio, jossa selvi
ää, mitä jokaisella kohdalla tarkoite
taan. Jotkut kohdat ovat kuurosokeille
tulkkauksen kannalta ongelmallisia.
Ohjeissa pitäisi tarkentaa, mitä niillä
tarkoitetaan kuurosokeiden näkökul
masta tai tehdä omat ohjeisto kuuro
sokeille tulkkauksesta.

Olosuhteet oltava sopivat
myös kuurosokealle

Tulkin tehtävänä on varmistaa, että
työolosuhteet soveltuvat tulkkauk
seen. Kuurosokeiden kohdalla tulkin
on varmistettava yhdessä asiakkaan
kanssa, että olosuhteet ovat sopivat
myös kuurosokealle. Kuurosokeiden
kohdalla kuulon ja näön tilanne voi
vat edellyttää tietyssä paikassa is
tumista (valaistus, induktio, häikäisy,
tausta jne.) On otettava myös huo
mioon tulkkausasento esim. kädes
tä käteen tai muiden apuvälineiden

käyttö tulkkaustilanteissa. Asioista on
sovittava asiakkaan kanssa riittävän
ajoissa. Tämän voidaan katsoa si
sältyvän ohjeeseen, että työolosuh
teet soveltuvat tulkkaukseen: jos olo
suhteet eivät sovellu kuurosokealle,
kuurosokea asiakas ei saa tulkkauk
sesta selvää. Tämä on osa myös
tulkin valmistautumista tehtävään.

Opastaminen ei ole
avustamista

TuIki ntaongelmia on säännössä, jon
ka mukaan tulkki ei ole tulkattavan
avustaja. Opastaminen on osa kuu
rosokeille tulkkausta. Ulkopuolisesta
opastaminen voi näyttää avustami
selta, mutta se ei sitä ole. Kuuro
sokeille tulkkauksesta maksetaan
tällä hetkellä 15 prosenttia enemmän
kuin viittomakielisille tulkkauksesta
juuri tästä syystä. Opastamiseen liit
tyy myös kuurosokean hakeminen ja
tuominen hänen kotoaan, jos hän
asiakkaana sitä tarvitsee ja haluaa.

Asioim istulkkauksen
ammattisaan nosto

Asioimistulkin säännöstön
ongelmia kuurosokeiden kannalta
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Kaupassa tulkin tehtävä ei ole ottaa
hernekeittopurkkia kuurosokean kär
ryyn, mutta hänen on opastettava
kuurosokean käsi ottamaan se purk
ki, jonka tämä haluaa, ja sen jälkeen
tulkki opastaa kuurosokeaa ja hä
nen kättään laittamaan purkki kär
ryyn.

Ongelmallisempi tilanne on esimer
kiksi seisovassa pöydässä. Tulkki
tietenkin tulkkaa, mitä ruokalajeja on
tarjolla. Jos opastavan käden käyttö
ei jostain syystä onnistu, eikä tulkki
ammattisäännöstöönsä tukeutuen
laita ruokaa kuurosokean lautaselle,
hän voi hankkia paikalle ravintolan
henkilökunnan tekemään sen. Sen
jälkeen tulkki voi opastaa kuurosoke
an pöytään ja kertoa kellotauluun pe
rustuen ruuan sijainnin. Sen jälkeen
hän voi hakea oman ateriansa.

Ympäristön kuvailu osa
kuurosokeille tulkkausta

Kuurosokeille tulkkaukseen kuuluu
aina myös ympäristön kuvailu. Siihen
sisältyy myös virkailijan ilmeet, ylei
sön reaktiot yms. — ei siis ainoas
taan fyysisen ympäristön kuvailu.
Pelkkä kielellinen keskustelun kään
täminen ei riitä, sillä kuurosokea ei
näe keskustelukumppaniaan. Hän ei
tiedä, sanottiinko asia vihaisesti vai
ystävällisesti ellei sitä tulkata. Non
verbaalinen kommunikaatio eli ilmeet

ja eleet on siis tulkattava kielellisesti
tai muilla kommunikaatiotavoilla kuu
rosokealle.

Ongelmia aiheuttaa myös sääntö,
että tulkki ei lisää mitään eikä jätä
pois tulkkauksesta mitään. Ympäris
tön kuvailun koulutus on lapsen ken
gissään, ja ympäristöstä tuleva tie
don tulva on suuri. Jokainen tulkki
päättää oman ammattitaitonsa, asia
kastuntemuksensa ja myös oman
ajatusmaailmansa perusteella mikE
ympäristössä on tärkeää, mikä ei.
Tulkit painottavat erilaisia asioita.
Yleensä jää paljon kuurosokean kan
nalta mielenkiintoista ja tärkeää ker
tomatta. Ikävin tilanne on silloin, kun
ympäristön kuvailua ei tehdä lain
kaan. Tilanteeseen voi valmistautua
keskustelemalla asiakkaan kanssa
etukäteen, minkälaista tietoa tämä
ympäristöstä haluaa.

Kantaa on jo otettu

Ammattisäännöstössä on muitakin
ongelmallisia kohtia. Säännöstö on
tarkoitettu sekä puhutun kielen tulkeil
le että viittomakielen tulkeille. Jos
säännöstöön ei tästä syystä haluta
tehdä muutoksia, voidaan tehdä lisä-
säännöstö tai oma ohjeistonsa kuu
rosokeille tulkkaukseen liittyvistä asi
oista. Suomen Kuu rosokeat ry on jo
ottanut kantaa ammattisäännöstön
ongelmiin. 1

Eila Särkimäki

Y5t~Vät, koti, työ ja terveys ovat tär
keitä asioita kaikille. Onni ei kuiten
kaan suosi meitä tasavertaisesti.
Tukitoimenpiteet eivät ole johtaneet
toivottuihin tuloksiin. Hyvinvointisuo
mesta loytyy monia valinpitamatto
myyden mukanaan tuomia ikäviä asi
oita. Se saa monet meistä surullisiksi.

Toinen ihminen — lähimmäinen — on
korvaamattoman kallis asia. Kaikki
me kaipaamme kanssakulkijaa ja
kuuntelijaa. Haluamme jakaa koke
muksiamme, ilon ja surun tunteita. Me
kuurosokeat tarvitsemme myös ver
taisiamme, jotka myötäelävätja ym
märtävät tilamme oman kokemuk
sensa kautta.

-Järjestötyö on perinteisesti ollut pit
kälti vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoi
nen auttaminen on edelleen monille
hyvän olon ja voimanlähde. Viime
vuosina rahapalkka ja kilpailu ovat
pesiytyneet järjestöjen arkeen. Va
paaehtoistyölle pitäisi kuitenkin löy
tyä tilaa. Sitä tarvitaan kuurosokeiden
parissa kipeästi. Yksinäisiäja apua tar
vitsevia kuurosokeita on lähellämme.

Tavallisesti mieltämme lämmittävät
hyvin pienet asiat. Ystävällinen koh

telu piristää. Toisen auttaminen ja
autetuksi tuleminen muuttaa arjen va
loisammaksi ja nostaa vaikeasti
vammaisen omanarvontunnetta. Me
kuurosokeat tarvitsemme vaikean
vamman vuoksi lähimmäisiltä aikaa
ja erilaista apua. Vertaisina voimme
myös auttaa toinen toisiamme, kun
siihen vain löytyy hyvää tahtoa. Kun
antaa toiselle jotain, niin usein itse
kin saa arvokasta tilalle. Hyvätahto
ja hyvä mieli kulkevat käsi kädessä.
Hyvä tahto toisiamme kohtaan lujit
taa yhteenkuuluvuutta. Hyvä tahto on
lähimmäisten kuuntelemista, ymmär
tämistä, huomioon ottamista ja aut
tamista.
Viittomakieliset kuurosokeat ovat
vähemmistöryhmäjärjestössämme.
Meidän vertaisten pitäisi osata kat
soa asioita myös heidän näkökul
mastaan. Meidän olisi hyvä tutustua
viittomakielisten arkeen ja yrittää ym
märtää siellä esille tulevia ongelmia.
Omassa toiminnassamme emme saa
aliarvioida näitä todellisia vaikeuk
sia, vaan ne on otettava aina vaka
vasti. Vertais-ja vapaaehtoistyö jär
jestömme toiminnassa kaipaa huo
miota juuri nyt, tänä vammaisten
vuonna 2003. 1

Mieltä lämmittää pienet asiat
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Saini Lepistö, kuva: Laila Haanpää

Satakunnan Makropilotti ry:n projektit
siirtyivät Satakunnan sairaanhoitopii
rin hallinnoimiksi. Yksi projekteista on
Järjestöasiamiesprojekti. Se on edel
leen käynnissä Satakunnassa. Se oli
yksi päättyneen Satakunnan Makro
pilotti ry:n projekteista, joiden hallin
ta on siirtynyt Satakunnan sairaan
hoitopiirille. Mutta Järjestöasiamies
projekti on edelleen satakuntalaisten
yhdistysten yhteinen projekti. Se te
kee yhteistyötä sairaanhoitopiirin In
formaatio-projektin kanssa.

Järjestöasiamiesprojektin tavoite on
yhdistysten palvelujen saaminen laa
jemmin kaikkien käyttöön sekä yhdis
tysten keskinäisen tiedonkulun ja yh
teistyön helpottuminenja lisääminen.
Jatkossa yhdistysten toiminnoista
olisi mahdollisuus poistaa päällekkäi
syyksiä. Näin laajenevat asiakkaiden
mahdollisuudet käyttää palveluja yli
yhdistysrajojenkin.

Yhdistysten palvelutiedot tulevat hel
posti kaikkien internetiä käyttävien
saataville. Kansalaiset, asiakkaat ja

sosiaali- ja terveysalan ammattilai
set saavat helposti yhdestä paikkaa
tiedot satakuntalaisten yhdistysten
tuomista palveluista. Yhdistykset tar-(
joavat useita sellaisia palveluja, joi
ta julkinen tai yksityissektori ei tar
joa. Näin asiakkaiden käyttöön tule
va palvelutarjonta laajeneeja moni
puolistuu.

Järjestöasiamiesprojektin tavoittee
na on edelleen kerätä yhdistysten yh
teys-ja palvelutiedot Informaatiopal
velimeen. Palvelin ei ole kuitenkaan
vielä käytössä. Projektien organisaa
tiomuutosten takia on tullut viivästy-.~
mistä. Palvelin toimii tulevaisuudes
sa portaalina eli linkkiovena palve
luihin. Se aukenee yleisölle aikaisin
taan keväällä.

Yhdistykset esillä

Marraskuun puolivälissä oli Porin kä
velykadulla, Eetunaukiolla Hyvinvoin
titori-tapahtuma. Satakunnan kuuro
sokeiden kerho ja aluesihteeri Laila
Haanpää toteuttivat sen yhteistyös

sä. Kaikkiaan 30 eri yhdistystä oli
esittelemässä toimintaansa.

Satakunnassa oli juuri näinä päivinä
kova pakkanen n. 13 astetta. Koska
olimme ulkona, täytyi hyvin pukea
lämmintä päälle, ettei tule kylmä. Meil
lä oli teltta, missä esittelimme omaa
yhdistystämme ja toimintaamme.
Jokaisella oli pöytä, jossa oli esillä
oman yhdistyksen esitteitä. Minä
esittelin Suomen Kuurosokeat ry:tä
ja Satakunnan kuurosokeiden kerhon
toimintaa.

Minulla oli jaossa yhdistyksen lehtiä,
sormiaakkoskortteja, esitteitä kuuro-
sokean opastamista, kommunikaati
on menetelmistä sekä Suomen Kuu
rosokeat ry:n tehtävistä ja tavoitteis

ta, Sain aluesihteeriltä rullaständin,
johon on kirjoitettu, mitä meidän yh
distys tarjoaa kuurosokeilleja kuulo
näkövammaisille aluesihteerityössä.
Minä tein tietokoneella paperin, jos
sa luki “Satakunnan kuurosokeiden
kerho” ja lisäksi oli minun puhelinnu
mero. Annoin sitä niille, jotka halusi
vat ottaa minuun yhteyttä jälkeen
päin.

Tapahtuma oli hyvä paikka kertoa
kuurosokeudestaja kuulonäkövam
maisista. Minun pöydän vieressä kävi
paljon väkeä. Kerroin asioista, joita
eivät kaikki ymmärtäneet: esimerkiksi
kuurosokeatja kuulonäkövammaiset
voivat toimia ja hoitaa omia asioita
yksin tai avustajan kanssa. Oli myös
henkilöitä, jotka eivät halunneet tulla
keskustelemaan kanssani. Sanoivat,
että ei kuulu, heillä ei ole kuuro
sokeata suvussa eikä tule. Minä ky
syin, että eikö asia voi kiinnostaa
muuten kuin että pitää olla suvussa.
He sanoivat minulle, että ei kiinnos
ta yhtään. Tämä oli minusta ajattele
matonta. Enemmän oli kyllä niitä hen
kilöitä, jotka halusivat tietää kuuro
sokeudesta.

Olin tyytyväinen näihin kahteen päi
vään, kun sain olla mukana näin tär
keässä asiassa ja viedä eteen päin
meidän kuurosokeiden asioita. Jat
kan työtäni järjestöasiamies-projek
tissa. ~

Yhdistykset yhteisellä asialla
Järjestöasiam ies-projektissa
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Teksti ja kuvat: Laila Haanpää

Kurssi pidettiin Turun Kristillisellä
opistolla 20.-22.11 .2002. Mukana oli
seitsemän kurssilaista Varsinais-
Suomen ja Satakunnan alueelta. To
sin yksi kurssilainen tuli kaukaa poh
joisesta. Kurssipaikka oli oikein on
nistunut. Saimme nauttia opiston hen
kilökunnan ystävällisestä kohtelusta,
sekä keittiön hyvistä antimista.

Kurssin tavoitteena oli antaa virkis
tystä kurssilaisille ja tulkeille mahdol
lisuuden tutustua kuulonäkövammai
sun ja kuurosokeisiin kurssilaisiin.

Tulkkiopiskelijat pääsivät näin käy
tännössä kehittämään taitojaan tulk
keina, sekä oppaina, opettajansa
Satu Markun ohjauksessa. (

Keilaamista, kansantansseja

Kurssin ohjelma oli toiminnallinen.
Päivät kuluivatkin kuin siivillä. Kävim
me Kupittaan keilahallissa keilaamas
saja ampumassa. Jaakko Tiittanen
Näkövammaisten Keskusliitosta
avustajineen oli järjestänyt tämän
mahdollisuuden. lnnokkaat keilaajat

Kurssilaiset ja tanssin-
opettaja: vasemmalta
Dan, Markku, Wlho, ant
ti, Ritva, Hanna-opetta
ja ja Heikki ja Aino.

saivatkin hienoja kaatoja. Ampumi
nen oli myös jännittävää, ja joillekin
kurssilaisille uusi kokemus. Tähtää
minen äänen tai opastamisen avulla
oli ihmeellistä. Tauluun kuitenkin saa
tiin osumia ja jopa tuloksiakin tuli. Iloi
sia onnistumisia tulikin, kun innokkaat
kurssilaiset keilasivat ja ampuivat.

Kansantanssiakin kokeilimme tans
sinopettaja Hanna Palomäenjohdol
la. Ohjeita tuli ainakin kahdeksaan
erilaiseen kansantanssiin. Askelku
viotja ohjeet tulkattiin viittomakielel
läja puheella kuulokojeella kuulevil
le. Jokaisella kurssilaisella oli tulkki-
opas parina tulkkaamassa ja tanssi-
massa. Lisäksi oli vielä yleistulkkeja
viittomassa. Uskomattoman hienos
ti ohjeet opittiin. Ensin harjoiteltiin

askeleetja pyörinnät ilman musiikkia
ja kun kuviot opittiin laitettiin musiikit
soimaan. Miten hienolta se tuntui
kaan, kun tahdissa mentiin kaikki
yhdessä.
Taisi siinä tanssin pyörteissä vähän
lämminkin tulla, mutta hauskaa oli.
Innokkaita tanssijoita olivat kurssi
laisten lisäksi tulkkiopiskelijat. Näyt
tikin siltä, että tämä oli myös heistä
erittäin antoisa kokemus.

Iltaohjelmaa oli vetämässä opiston
viittomakielen ohjaajaopiskelijat.
Näin myös he pääsivät tutustumaan
kurssilaisiin ja saivat kokemusta tu
levaa työtään varten. Kiitokset ja ter
veiset kurssilaisille osallistumisesta
sekä Turun kristilliselle opistolle yh
teistyöstä. ~

Virkistystä marraskuun harmauteen
Liikunnan, tanssin ja kommunikaation merkeissä

Viereisessä kuvassa Antti Hiivonen keilaa,
yllä Heikki Rantatalo saa ohjeita ampumi
seen.
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Teksti: Eero Vartio, kuva R. Kansaan

Ritva Soinisen riemuvuosi päättyy
hänen tähän asti parhaan romaanin
sa ilmestymiseen. Teos on nimeltään
‘Kauneuden voimaton kaipuu’. Ke
väällä ilmestyi pienoisromaani ‘Lillija
hänen enkelinsä’ sekä runokokoelma
‘Mustatuippaani’. Kouvola-talolla on
lokakuun 2002 ajan ollut menestys-
näyttely, jossa esillä olleet Ritvan
upeattaulut ovat herättäneet yleistä

ihastusta. Suomen Taiteilijat ry:n jä
sen ja matrikkelitaiteilija Ritva Soini
nen täytti 8.5.2002 kokonaista 70
vuotta, joten riemuvuodesta voidaan
perustellusti puhua.

Omaelämäkerrallista

Nyt ilmestynyt ‘Kauneuden voimaton
kaipuu’ kuuluu samaan koko
naisuuteen kirjailijan v. 1995
ilmestyneiden romaanien
‘Kärsimyskukka’ sekä ‘Soita
minulle, tuhkaviulu!’ kanssa.
Silti uutuus ei ole aiemmille
kirjoille jatkoa. Pikemmin sa
moista aineksista on loihdit
tu toisenlainen kokonaisuus.
Henkilöt ovat kyllä paljolti sa
moja, mutta nyt heistä kerro
taan eri asioita. Taiteellinen
näkemys on syventynyt, ja
kipeät asiat otetaan roh

keammin esille. Ote on rajumpi, pai
koin suorastaan raivokkaan sumei
lematon, kenties suorastaan armo
ton. Totuuden on ryöpsähdettävä
esille kuin laava tulivuoresta.

Pääpaino Ritvan aikaisemmissa ro
maaneissa on lapsuudessa ja var
haisnuoruudessa. Nyt aikuisuus,
vammaisuuden kokeminen ja viime
vuosien tapahtumat ovat saaneet
osakseen runsaammin tilaa. Tapah
tumat nähdään Soiniselle tyypillises
sä kaksoisvalaistuksessa: vaikka
vastoinkäymisiä ja kärsimystä on pe
lottavan paljon, minäkertoja jaksaa
myös virnistää asioiden koomiselle
puolelle, jopa nauraa myös itselleen.
Taiteen tekeminen tuo elämään loh
dutusta ja pyrkimys kohti kauneutta
antaa päämäärän.

Toki tumma loimi yhä kulkee kerto
muksessa mukana: sen symbolina on
Nukketalon vintiltä löytyvä sodanai
kainen lentopommi, joka saattaisi
äkisti tuhota kaiken. Kirja päättyy rii
tasointuun, kun nuoret mellastavat
Nukketalon kulmillajuhannusjuhlillaja
hakkaavat talon isännän. Mutta
eräänlaisesta loppukevennyksestä
on selvästi kysymys. Huumori nou
see jälleen koettelemuksen raskai
den vuosien jälkeen päällimmäisek
si, vaikkakaan ilmoille remahtava
nauru ei enää ole yhtä herttaista kuin
kenties Anniinan tyttövuosina. ~

Louis Braille
pistekirjoituksen
keksija

~ BraiNe syntyi 4.1. 1809 pie
nessä kaupungissa Pariisin lähellä
Ranskassa. Louis sokeutui neljän
vanhana. Hän meni suutari-isänsä
verstaaseen ja puhkaisi vahingossa
toisen silmänsä leikkiessään. Toinen
kin silmä tulehtui ja sokeutui.

Louis kävi tavallista koulua muuta
man vuoden kotipaikkakunnallaan
näkevien ystäviensä kanssa. Mutta
häntä ei osattu opettaa koulussa lu
kemaan eikä kirjoittamaan. Ilman kou
lutusta oli todennäköistä, että hän
joutuisi kerjäämään kadunkulmissa
kuten muut sokeat.

Kymmenen ikäisenä Louis pääsi so
keiden poikien kouluun Pariisiin. Kou
lu oli ensimmäinen sokeille tarkoitet
tu maailmassa. Olosuhteet koulussa
olivat huonot, ja kuri oli kova kuten
muissakin sen ajan kouluissa. Kou
lussa lapsia opetettiin tekemään käy
tännöllisiä asioita: tuolien päällystä
mistä, tohveleiden tekemistä yms.
Kerran viikossa pojat kävivät käve
lyllä puistossa. Köysi yhdisti heidät
toisiinsa.

Kauneuden voimaton kaipuu

Kuvassa Ritva lukee uutta
kirjaansa kirjan julkistamis
tilaisuudessa.
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Pojat opetettiin myös lukemaan. Kir
jaimet olivat kohoaakkosia. Lukemi
nen oli vaikeaa, sillä kirjaimia oli vai
kea erottaa toisistaan. Heitä ei ope
tettu kirjoittamaan, sillä tekstin teke
minen oli teknisesti mahdotonta yk
sittäiselle ihmiselle.

Pistekirjoituksen synty

Vuonna 1921 koululla vieraili sotilas
Charles Barbier. Hän esitteli sotilai
den hylkäämää järjestelmää, jota kut
suttiin “yökirjoitukseksi”. Sillä oli tar
koitus saada tieto kulkemaan rinta
malla ilman, että vihollinen tietää, mis
sä sotilaat ovat. Siinä yksittäiset
koholla olevat pisteet vastasivat jo
tain tiettyä äännettä. Järjestelmä oli
kuitenkin liian vaikea sotilaille.

12-vuotias Louis innostui: seuraavi
en kuukausien aikana hän kokeili eri
laisia järjestelmiä. Parhaaksi vaihto
ehdoista osoittautui 6 pisteen järjes
telmä. Hän työskenteli aiheen paris
sa useita vuosia ja kehitti pistekoo
dit myös matematiikkaan ja musiik
kiin. Vuonna 1827 julkaistiin ensim
mäinen kirja braille-kirjoituksella.

Järjestelmää ei otettu heti käyttöön.
Näkevät eivät ymmärtäneet, kuinka
kätevästä lukemis-ja kirjoitustavas
ta oli kyse. Opettaja saattoi kieltää
sokeita lapsia oppimasta braille-kir
joitusta, mutta tämähän vain innosti

lapsia. Lopulta näkevätkin ymmärsi
vät pistekirjoituksen tärkeyden. En
simmäistä kertaa elämässään soke
at pystyivät olemaan itsenäisiä muis
ta ihmisistä.

Louis Braillesta tuli opettaja omaan
kouluunsa. Hänen elinaikanaan pis
tekirjoitusta ei omaksuttu vielä laa
jasti. Hän kuoli 43-vuotiaana vuonna
1852. Hetken aikaan näytti jopa sil
tä, että pistekirjoitusjärjestelmä olisi
unohtunut. Näin ei kuitenkaan käy
nyt. Vuonna 1868 joukko sokeita mie
hiä perusti yhdistyksen, josta kehit
tyi Sokeiden kuninkaallis-kansallinen
instituutti, the Royal National lnstitu
te of the Blind (RNIB), joka edelleen
on suurin pistekirjoitusjulkaisija Eu
roopassaja Britannian suurin näkö
vammaisjärjestö.

Pistekirjoitusta käytetään nykyään lä
hestulkoon kaikissa maissa maail
massa. Louis Braille sai tunnustuk
sen lopulta myös Ranskan valtiolta.
Vuonna 1952 hänen hautapaikkan
sa siirrettiin Pariisin Pantheoniin, jos
sa lepäävät kaikki ranskalaisten kan
sallissankarit.

Louis Braillen syntymäpäivä 4.1. on
kansainvälinen pistekirjoituksen päi
vä.
Lähde: http://www.rnib.org.uk/we
supply/fctsheetlbraille.htm, käännös
ja lyhennelmä K. Pyykkö ~

Hilkka Kasurinen

Kuu rosokeiden päiväryhmä kävi tu
tustumassa SibeliusAkatemiaan. Se
onainoa musiikkikorkeakoulu Suo
messa, mutta yksi Euroopan suurim
mista. SibeliusAkatemia perustettiin
Helsingin musiikkiopiston nimellä
vuonna 1885. Seh ensimmäinen joh
taja oli Martin Wegelius. Tämä kuoli
1906. Myöhemmin Jean Sibeliuk
sesta tuli opistolle sekä nimellinen,
että symbolinen keulakuva.

Sibelius Akatemian tehtäviin kuuluu
opetuksen lisäksi esittävä ja luova
taiteellinen toiminta, tutkimus sekä
suomalaisen musiikki kulttuurin ja
kulttuuriperinteen vaaliminen. Täällä
saavat lahjakkaat nuoret musiikkikou
lutusta. SibeliusAkatemiassa on kak
si järjestelmää. Opiskelijat valitaan
suorittamaan myös ylempiä tutkinto
ja. Koulutusohjelmat ovat esittävä
säveltaide, kansanmusiikki, musiik
kikasvatus, oopperalaulu, orkesterin
ja kuoronjohto, musiikkiteknologiaja
taidehallinto.

Me saimme tutustua monenlaisiin
soittimiin: erikokoisiin kanteleihin ja
suureen harppuun. Saimme myös

soittaa. Varsinkin harpusta lähti mah
tava ääni. Kun seisoi sen lähellä, sen
melkein kuuli. Ilmapallojen avulla yri
timme saada muista soittimista sel
vää. Ilman niitäkin käsi tuntumallatun
si varsinkin basson äänen värinän.
Se oli kova ja matala. Saimme ko
keilla viulua. Meillä luisti soitto hyvin.
Olimme intoa täynnä, kun osasimme
rytmikkään ohjauksen avulla soitel
la. Tuntokuulokin heräsi ja auttoi.

Lopuksi oli ryhmä, joka harjoitteli af
rikkalaista tanssia. Soittimina oli rum
puja ja kitara. Mukana ryhmässä oli
kolme afrikkalaista ja kaksi suoma
laista, nainen ja mies. Tanssi oli hur
jaa ja taidokasta. Rummutuksenkin
kuulin, oli kova meteli ja välillä kuului
huutoa. Oli todella hyvä esitys.

Oppilaita on paljon. Musiikkia kehite
tään jatkuvasti. Vierailu oli hyvä. Sain
kokeilla ilmapallon avulla kuuntelemis
ta. Tuntokuulolla (värinän avulla)to
tesin ihmeekseni kuulevani musiikin
omalla tavallani. Samalla sain luoda
sen sellaiseksi kuin oletin sen ole
van. Käytin mielikuvitusta ja sain näin
soinnut tuntumaan. ~

Tutustuimme musiikin
korkeakouluun SibeliusAkatemiaan
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Tuntosarvenja Uutislehden toimitus-
neuvosto pyytää jälleen ehdotuksia
Vuoden kulttuurihenkilöksi. Mieti,
kuka mielestäsi on tänä kuluneena
vuonna toiminut ansiokkaasti kuuro
sokeiden kulttuurin edustajana ja puo
lesta puhujana tai omilla töillään ja
toimillaan luonut tätä kulttuuria.

Aikaisemmin valittiin Vuoden kirjoit
tajia, mutta nyt on haluttu, että myös
muita kulttuurin lajeja harrastavia
voidaan muistaa. Toimitusneuvosto
rajasi viime vuoden kulttuurihenkilön
valinnan taideaineisiin liittyväksi:
maalaus-, veisto, kirjallisuus, käsi-
työt.

Kulttuurihenkilö valitaan Tuntosarven
lukijoiden ehdotuksista. Eniten ehdo
tuksia saanut valitaan Vuoden kult
tuurihenkilöksi. Jos enemmän kuin
yksi henkilö saa saman määrän eh
dotuksia, lehtien toimitusneuvosto
äänestää, kuka saa tunnustuksen.
Kulttuurihenkilöjulkistetaan Suomen
Kuurosokeat ry:n kevätkokouksessa
Joensuussa. Vuoden kulttuurihenki
lö tunnustuksen ovat saaneet Anita
Palo, Marja Korteniemi ja Ulla Kun
gas. Tätä ennen Vuoden kirjoittajina

on muistettu Hilkka Niemistä, Ritva
Soinista, Vieno Hyttistä, Eero Vartiota
ja Anu Mikkolaa.

Miten ehdotat

Ehdotuksia kannattaa tehdä. Kun
ehdotat kulttuurihenkilöä, haluat, että
tätä henkilöä muistetaan.

Kun ehdotat, kerro henkilön nimi ja
lyhyet perustelut, miksi juuri hän on
sopiva vuoden 2002 kulttuurihenki
löksi.

Tee ehdotuksesi helmikuun loppuun,
28.2. mennessä sähköpostilla, kir
jeellä (myös pistekirjoituksella) tai pu
helimitse.

Ehdotuksia voi lähettää
Sähköpostilla Katri Pyykkö tai Raili
Kansaan,
faksilla (09)54953517,
puhelimitse (09)54953521
kirjeessä sekä kirjoitettuna että pis
teillä osoitteeseen
Suomen Kuu rosokeat ry,
Tiedotus,
Uudenmaankatu 28A,
00120 Helsinki. ~

Vammaisten vuoden 2003 tapahtu
miin liittyy myös kirjoituskilpailu. Val
takunnallinen vammaisneuvostojär
jestää sen EU:n vammaisten vuoteen
liittyen.

Kirjoituskilpailun teema on “Arkipäi
vän elämä.” Kilpailu on tarkoitettu
kaikille, joilla on kokemuksia omasta
tai läheisen ihmisen vammaisuudes
ta. Kilpailun avulla etsitään kertomuk
sia, vammaisten ja heidän läheisten
sä kokemuksia omasta elämästään,
esimerkiksi syrjintätilanteista ja niis
tä selviämisestä, työstä, opiskelus
ta, seksuaalisuudestaja seurustelus
ta.

Kirjoitusten maksimipituus on korkein
taan 10 konekirjoitussivua kakkosri
vivälillä. Kirjoitukset saa jättää myös
sähköisessä muodossa, mutta ensi
sijainen muoto on paperi.

Kilpailun palkinnot ovat 1000,500 ja
300 euroa. Lunastetuista kirjoituksis
ta maksetaan 50 euron palkkio. Tar
koituksena on, että vammaisten vuo
den aikana parhaista kirjoituksista

kootaan kirja, joka julkaistaan vuo
den 2003 loppuun mennessä.

Kilpailuun osallistuvat kirjoitukset on
jätettävä viimeistään 1 5.maaliskuu-
ta 2003 Valtakunnalliseen vammais
neuvostoon: kuoreen merkintä, vam
maisten vuoden kirjoituskilpailu,
osoitteena Kirkkokatu 14, PL 33,
00023, Valtioneuvosto.

Kirjoitukset jätetään nimimerkillä ja
kuoren ja mukaan laitetaan kirjekuori,
jonka päällä on nimimerkki ja sisällä
nimimerkin yhteystiedot. Näin tuoma-
risto ei tiedä kenen kirjoitusta he ar
vioivat.

Palkintolautakuntaan kuuluvat kirjai
lija Torni Kontio, Vanen jäsen Karl-
Oscar Skogster, Vanen tiedottaja
Heini Saraste. Palkintolautakunnan
sihteerinä on Kalle Könkkölä. O

Ehdotuksia Vuoden 2002
kulttuurihenkilöksi

Vammaisten vuoden
kirjoituskilpailu
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