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Oikaisu: Tuntosarvessa 2/2003 kerrot
tiin, että paikallisjunissa voisi näkövam
maiskortilla matkustaa ilmaiseksi. Tämä
ei pidä paikkaansa vaan näkövammaisen
saattaja pääsee ilmaiseksi myös paikal
lisjunissa.

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy 15.4. Ai
neiston on oltava toimituksessa 4.4. .~

Viisi kysymystä

1. Miksi kutsutaan naisluostarinjoh
tajaa?
2. Kuka perusti ensimmäisen kuuro
jenkoulun Suomeen?
3. Mikä on koklea?
4. Missä on Gallaudetin viittomakie
unen yliopisto?
5. Kuka oli ensimmäinen Miss Suo
mi? Minä vuonna hänet valittiin?

Vastaukset:
1. Naisluostarin johtajatar on abbe
dissa.
2. Karl Oskar Malm perusti ensim
mäisen kuurojenkoulun Porvooseen
vuonna 1846. Malm käytti opetukses
sa viittomakieltä. Hän oli itse kuuro.
Ensimmäinen valtion kuurojenkoulu
perustettiin Turkuun vuonna 1860
3. Koklea on sisäkorvan osa, sim
pukka, jonka sisällä on simpukkatie
hyt kierteiselimineen, eteiskäytäväja
kuulokäytävä.
4. Gallaudetin yliopisto on USA:n
pääkaupungissa Washington
DC:ssä. Se on ainoa viittomakielinen
yliopisto maailmassa.
5. Ensimmäinen Miss Suomi valittiin
vuonna 1933. Hän oli Ester Toivo
nen, joka esiintyi myöhemmin myös
suomalaisissa elokuvissa. m

Sanonta “oppia ikä kaikki” on Suo
messa hyvin ajankohtainen. Sanon
ta tarkoittaa, että kaikenikäisillä on
oikeus oppia uutta. Usein ajatellaan,
että koulunkäynti ja opiskelu liittyy
ainoastaan lapsuuteen ja nuoruu

~teen. Näin ehkä oli aiemmin. Nyky
ään on kaikenikäisille mahdollista
käydä koulua ja opiskella.

Elämänikäinen oppiminen on yhteis
kunnan ajankohtaisia sanontoja. Ha
lutaan, että ihmiset ovat pidempään
töissä. Halutaan, että ihmiset ovat
valmiita täydentämään opintojaan
myös aikuisina. Ihmisiltä myös vaa
ditaan, että he pysyvät kehityksen
tasalla. Ihmisten pitää kouluttautua
uudelleen työelämän tarpeiden mu
kaan. Usein työllistyminen vaatii, että
työnhakijalla on oikea, ajan tasalla
oleva koulutus.

Opiskelu voi olla myös harrastus.
Tällöin opiskelun tavoitteena ei ole
suorittaa tutkintoa vaan oppia jotain
uutta. Uuden oppiminen tuottaa mie
lihyvääja antaa sisältöä elämään. Se

antaa uusia ajatuksia ja virikkeitä.
Ehkä oppia, joka on saatu harrastuk
sena suoritetusta opiskelusta voi so
veltaa muussa elämässä. Mahdolli
sesti harrastuksesta tulee myös am
matti.

Kuurosokeiden opiskelumahdollisuu
det ovat lisääntyneet, kun tietokoneet
ovat kehittyneet opiskelun apuväli
neinä. Etäopiskelu on kehittynyt pal
jon, vaikka myös “vanhanaikaisilla”
keinoilla voi edelleen opiskella.

Nykyään yhteiskunta tarjoaa erilai
sia tukimuotoja, jotka tekevät mah
dolliseksi myös kuurosokeille opis
kelunja koulunkäynnin mitä erilaisim
milla aloilla.

Opiskelemaan haluavalta vaaditaan
päämäärätietoisuutta ja. päätös sii
tä, mitä haluaa oppia. Tietoa opiske
lumahdollisuuksista on olemassa.
Sitä saa myös yhdistyksen henkilö
kunnalta.

Heikki Majava
Järjestösihteeri ~

OOppia ika kaikki

Kansi: Anu Mikkola työharjoittelussa
keskustoimistolla. (Kuva: KP)
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Heikki Majava

Kansanvalistusseuran Etäopisto on
yli 80 vuoden ajan tarjonnut suoma
laisille mahdollisuutta opiskella ja täy
dentää koulutustaan kotoa käsin.
Suomessa on kaksi etäopistoa. Toi
nen on Kansanvalistusseuran Etä-
opisto ja toinen ruotsinkielinen Distis.

Kansanvalistusseuran Etäopiston
koulutuspäällikkö Eija Assola-Virta
kertoo, että opisto perustettiin vuon
na 1920. Se oli Helsingissä vuoteen
1996 asti, jolloin se muutti Orivedel
le. Orivedellä on Kansanvalistusseu
ran KVS-instituutti ja Oriveden opis
to. Oriveden opistolta käsin toimii
myös ulkosuomalaisten lasten koti-
peruskoulu, jossa ulkomailla asuvien
perheiden lapset voivat suorittaa
suomalaista peruskoulua ja opiskel
la suomen kieltä.

Etäopistossa on tällä hetkellä noin 50
sivutoimista etäopettajaa ja noin
1800 opiskelijaa. Vuosittain kursse
ja tilataan noin 1000. Opetus rahoi
tetaan kurssimaksuillaja valtionavul
la. Vakinaista henkilökuntaa on kak
si kokopäiväistä ja yksi puolipäiväi
nen henkilö.

Kuinka opiskellaan?

Etäopiston toiminta perustuu kurssei
hin, jotka on jaettu 1-15 opintoyksik
köön. Yksi opintoyksikkö tarkoittaa
noin 20 tuntia opiskelijan työtä. Ta
vallisimmin yhdessä kurssissa on 6-
8 opintoyksikköä. Jokainen opinto
yksiköt opiskellaan yksi kerrallaan.
Kun opintoyksikön tehtävät on saatu
valmiiksi, ne lähetetään etäopettajal
le. Opettajan palaute tulee noin vii
kon kuluttua. Tämän jälkeen aloite
taan seuraavan opintoyksikön suo
rittaminen.

Etäopistossa opiskellaan omassa
tahdissa. Poikkeuksena ovat kirjoit-:
tamisen verkkokurssit. Niissä koko
ryhmä etenee samaa tahtia. Opiskelu
kestää tavallisesti 1/2 - 2 vuotta.
Opiskelun voi aloittaa milloin vain.

Opintomaksut perustuvat kursseihin,
eivät käytettyyn aikaan. Yhden kurs
sin kurssimaksu on noin 115 euroa.
Tämän lisäksi opiskelija joutuu itse
maksamaan oppikirjat ja muun val
miiksi painetun materiaalin ja erilai
set opiskelutarvikkeet.

Etäopistossa ei voi suorittaa mitään
tutkintoja. Poikkeuksena ovat eräät
kirjoittamisen kurssit, jotka käyvät
osaksi Jyväskylän Yliopiston Luovan
kirjoittamisen perusopintoja.

Mitä voi opiskeNla?

Etäopistossa on erilaisia kursseja
tällä hetkellä 65. Uusia kursseja tu
lee silloin tällöin ja uusia aiheita voi
ehdottaa.

Etäopistossa voi opiskella eri kieliä
alkeista aina lukiotasolle ja siitä
eteenpäin. Osa kursseista tukee työ
elämän kielitaitoa ja asiakaspalve
luun liittyvää kielitaitoa.
Kielten lisäksi voi opiskella kasvatus-
tiedettä ja psykologiaa. Kursseja on
esimerkiksi työelämän psykologias
ta ja.jokamiehen psykologiasta. Läh
tötasoja opinnoille löytyy myös alle
lu kiovaatimusten.

Keskeisiä opiskelualueita on viestin
täja kirjoittaminen. Kursseja on luo
vasta kirjoittamisesta eri tasoisille
kirjoittajille, lyriikan kursseja ja proo
san kursseja. Lehtikirjoittamisen puo
lella on kursseja lehtiavustajilleja aina
journalistiikkaan eli tiedotusoppiin asti.

Kuka voi opiskeiNa?

Etäopistossa voi opiskella periaat
teessa kuka tahansa 16 vuotta täyt

tänyt. Opiskelijan koulutaustalla ei ole
väliä. Kurssien lähtötasosta voi tie
dustella etukäteen, jotta ei tule valin
neeksi liian helppoa tai liian vaikeaa
kurssia.

Kuulo- tai näkövamma ei ole este
opiskelulle. Opiston omaa tuotantoa
oleva materiaali voidaan toimittaa di
gitaalisessa muodossa (tekstitiedos
tona), jos opiskelija näin haluaa. Vai
keuksia voivat aiheuttaa painetut
oppikirjat ja niihin mahdollisesti liitty
vät ääninauhat, jos niitä ei saa Celi
asta, näkövammaisten kirjastosta. Li
säksi kielten opinnoissa pitää ottaa
huomioon nauhalle luettavat harjoi
tukset ja etätehtävät. Opintoja voi
korvata muilla tavoin. Ne sovitaan
opettajan kanssa.

Sähköpostia ei tarvita, jotta voi opis
kella Etäopistossa. Se on yleistymäs
sä, mutta vieläkin tavallinen posti on
yleisempi tapa suorittaa opintoja.
Osa opettajista ei edes ota vastaan
suorituksia sähköpostilla. Tämä kos
kee lähinnä kielten opintoja, joihin liit
tyy ääninauhoille luettuja harjoituksia.

Lisätietoja kursseista ja opiskelusta
saa Etäopiston opintoneuvonnasta
kurssisihteeriltä puh. 03-3366 311,
sähköposti etaopisto@kvs.fi ja myös
internetistä www.etaopisto.net. Opis
ton osoite on Etäopisto, Koulutie 5,
35300 Orivesi. ~

Aikuisopisk&ua kotoa käsin
Vaihtoehtona etäopiskelu
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Arlainstituutti kouluttaa Kokemuksia opiskelusta
Arlalnstituutissa

Anu Mikkola

Ariainstituutti on näkövammaisten
ammatWinen koulutus ja kehittämis
keskus Espoon Leppävaarassa. Ar
lainstituutti tarjoaa ammatillista pe
rus-, jatko- ja lisäkoulutusta heikko
näköisille, sokeille, kuulonäkövam
maisilleja kuurosokeille sekä muille
joilla on jokin vamma tai sairaus ja
jotka tarvitsevat sen vuoksi erityis
järjestelyjä opiskelun toteuttamisek
si. Vapaille paikoille voidaan ottaa
myös vammattomia opiskelijoita.
Pianonvirittäjäkoulutus on kaikille va
paasti haettavaa koulutusta. Arlains
tituutti on ainoa oppilaitos, joka kou
luttaa pianonvirittäjiä Suomessa.

Arlainstituutin linjavalikoimiin kuuluvat
mm. käsityöala. Siihen kuuluvat ver
hoilu, kori-ja kalustetyöntekijä, uute
na artesaani. Myös monituotepuoli
kuuluu käsityöalaan ja siellä voidaan
opiskella pienkori-, nahka-, kankaan
kudonta-ja myös muuta erilaisten kä
sityötuotteiden valmistusta, kuten
kovien metallituotteiden valmistusta.

Kaupan ja hallinnonalalla voi opiskella
merkonomiksi, datanomiksi tai yk
silöllisesti erilaisiin asiakaspalveluun

ja toimistotehtäviin. Sosiaali- ja ter
veysalalla voi opiskella lähihoitajaksi
sekä hierojaksi. Arlassa on monia
kuuroja opiskellut lähihoitajiksi. Ta
lousalalla voi opiskella talouskoulus
sa sekä erilaisiin siivous, pesula ja~
ravitsemusalan tehtäviin.

Tärkeä osa Arlan koulutusta on vaI
mentava ja kuntouttava koulutus, jos
sa opiskellaan näkövammaistaitojaja
opiskelutaitoja. Sen jälkeen voi jatkaa
ammattilinjoille tai opiskelemaan johon
kin muuhun oppilaitokseen. Arlan teh
täviin kuuluu myös tukea muissa
ammatillisissa oppilaitoksissa opis
kelevia. Se jakaa tietoa eri oppilaitos
ten opettajille näkövammaisuudesta.

Arlainstituuttiin voi periaatteessa
hakea opiskelemaan jatkuvasti. Elo
kuussa alkavaan koulutukseen tulee
hakea huhtikuun 15. päivään men
nessä ja tammikuussa alkavaan kou
lutukseen lokakuun 15. päivään men
nessä. Se on valtion omistama eri
tyisammattioppilaitos, jossa on myös
asuntola. Puh. 09-511081/ oppilas-
ohjaajat. Osoite: Arlainstituutti Puus
tellinmäki 4-6, 02650 Espoo. ~

Anu Mikkola

Olen opiskellut Arlainstituutissa eli
Näkövammaisten ammatillisessa
kehittämis- ja koulutuskeskuksessa
Espoossa syksystä 2001. Ensin
opiskelin puoli vuotta opiskelutaito
jen ja tietoteknisten taitojen koulutuk
sessa ja nyt keväästä 2002 Task
kurssilla. Taskon toimisto ja asiakas
palvelukurssi, jossa jokaisella opis
kelijalla on yksilölliset tavoitteet suun
tautua erilaisiin toimisto-ja asiakas
palvelutehtäviin.

Tavoitteena toimitus~
ja tiedotustyö

Minä suuntaudun tiedotustehtäviin.
Tavoitteenani on tiedottaa vammai
suudesta: kuulonäkövammaisuudes
ta, näkövammaisuudesta, kuulovam
maisuudesta. Lisäksi haluan jakaa
tietoa vammaisten ihmisten kohtaa
misesta esimerkiksi terveys- ja so
siaalialojen opiskelijoille ja työnteki
jöille. Aion myös tiedottaa ja antaa
vertaistukea vasta vammautuneille.
Tavoitteenani on myös puhua vam
maisten mielenterveysongelmista,

Kevään 2002 etäopiskelin Arlainsti
tuutissa Tampereelta käsin. Kävin
haastattelemassa viiden Tampereel
la toimivan vammaisjärjestön tiedot
tajia ja laadin raportit haastattelujen
perusteella. Osallistuin myös kahteen
kirjallisuuspiiriin ja yhteen kirjoittaja-

koska tämä arka ja tärkeä asia on
tuotava esiin ammattihenkilöille. On
tärkeää myös rohkaista vammaisia
hakemaan apua mielenterveydellisiin
ongelmiinsa.
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ryhmään. Suoritin myös psykonomin
tutkinnon. Psykonomi on mielenter
veyden potilasasiantuntija. Koulutus
antaa valmiudet toimia mielenterve
ysalan tiedotustehtävissä sekä ver
taistukihenkilönä. Keväällä minulla oli
muutamia lähipäiviä sekä pari tieto
koneisiin liittyvää kurssia Arlainstituu
tissa. Aloitin keväällä myös kansan
valistusseuran neifikurssin lehtiavus
tajille. Sain lehtiavustajakurssin suo
ritettua loppuun tämän vuoden hel
mikuun alussa. Menestykseni lehti
avustajakurssilla oli hyvä.

Opiskelen edelleen Arlainstituutissa
kesäkuuhun 2003 asti. Olen edelleen
opiskellut tietokoneen käyttöön liitty
viä taitoja, viestintää, ryhmädyna
miikkaa, työelämän vuorovaikutus-
taitoja. Lisäksi aion suorittaa kan
sanvalistusseuran nettikurssina Kir
joita lehtijuttuja -journalismin kurssin.

Käytännön ongelmista on
kerrottava

Opiskelussa minulla on ollut käytän
nön vaikeuksia kuulemisen kanssa.
On vaikeaa tehdä samanaikaisesti
tehtäviä tietokoneella, seurata syn
tetisaattoria ruudunlukuohjelmallaja
seurata opetusta.
Muutamat meistä kuulovammaisista
opiskelijoista pidimme luennon kuu
lovammaisuudesta. Kerroimme
omasta kuulovammastammeja siitä,

miten kuulovammainen opiskelija tu
lisi ottaa huomioon. Palaute luennos
ta oli hyvää.

Työssä oppimista

Nyt olen työssäoppimisjaksolla Suo
men Kuurosokeat ry:n keskustoimis
ton tiedotuksessa. Kirjoitan harjoit
teluni aikana juttuja Tuntosarveen,
kokoan ulkomaan uutisia Uutisleh
teen. Opiskelu ihini liittyen teen kyse
lyn Tuntosarven lukijoille Kyselyn tar-’
koitus on auttaa kehittämään Tunto
sarvi-lehteä entistä kiinnostavam
maksi ja lukijoiden toiveita huomioi
vaksi. Kysely hyödyttää niin Suomen
Kuurosokeat ry:tä lehtien kehittämi
sessä, ja on haastava lopputyön aihe
minulle. Toivon, että voin kehittää
Tuntosarvi-lehteä ja Uutislehteä
myös toimitusneuvostossa.

Opiskelun jälkeen pyrin on tiedotta
maan vammaisuudesta eri paikois-~
sa kuten kouluissa. Myös vammau
tuneille tiedottaminen on suunnitel
missani. Aion myös kirjoittaa vam
maisuudesta lehtiin. Koko ajan täy
tyy myös opiskella ja kehittää omaa
ammattitaitoa. Nykyään puhutaan
elämänikäisestä oppimisesta. Suo
sittelen kaikille jonkinlaista opiskelua,
jos aikaa ja voimia riittää. Siitä on
usein hyötyä, jos ei juuri nyt niin tule
vaisuudessa. 1

Päivi Lappi ja Ari Savulahti

Katri Pyykköja Eila Särkimäki ovat
Tuntosarven numeroissa 1 ja 2/2003
ottaneet kantaa lehdessä julkaistuun
asioimistulkin ammattisaannostoon
kuurosokean tulkin käyttäjän näkö
kulmasta. Olemme Särkimäen kans
sa täysin samaa mieltä tulkkipalve
lun tärkeydestä ja siitä, että palvelun
tulee vastata asiakkaiden tarpeisiin.
Kirjoituksiin sisältyi kuitenkin virheel
listä tietoa, jonka haluamme oikais
ta.

Kirjoituksissa mainittu asioimistulkin
ammattisäännöstö ei muuta kuuro
sokeiden tulkkipalvelujen kaytantoja
Suomessa niin, että tulkit eivät enää
opastaisi ja kuvailisi ympäristöä.
Voimassa oleva viittomakielentulkin
ammattisäännöstö on hyväksytty
tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä
vuonna 1999. Sen noudattamiseen
ovat kaikki tulkkikoulutusrekisterissä
olevat tulkit sitoutuneet. Asioimistul
km ammattisäännöstö on Suomen
kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n toimes
ta laadittu. Tässä vaiheessa se toi
mii vain yhtenä pohjana keskustelta

essa viittomakielentulkin ammat
tisäännöstön kehittämisestä.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä ei
kukaan ole koskaan asettanut ky
seenalaiseksi kuurosokeiden oikeut
ta opastukseen ja ympäristön kuvai
luun. Sekä kuurosokeilla että muilla
tulkinkäyttäjäryhmillä on omia käytet
täviin kieliin tai kommunikaatiotapoi
hin sekä erilaisiin tulkkaustilanteisiin
liittyviä erityistarpeita, jotka laaduk
kaan tulkkipalvelun tulee pystyä täyt
tämään. Ammattisäännöstö on ikään
kuin runko, jonka ympärille määritel
lään sisällöt jokaisen käyttäjäryhmän
tarpeiden mukaisesti. Kuurosokeiden
kohdalla määrittelyt tehdään yhteis
työssä asiakkaiden edustajien kans
sa.

Toinen kysymys on sitten se, että
kaikissa tilanteissa kuurosokea ei
välttämättä aina tarvitse tulkkausta,
vaan pystyy toimimaan henkilökoh
taisen avustajan kanssa. Koulutettuja
avustajia näihin tarpeisiin tullaan jat
kossa saamaan viittomakielen ohjaa-

Vastaus mielipiteeseen

Oikeus laadukkaaseen
ja toimivaan tulkkipalveluun
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jista. Esimerkiksi Kuopion tulkkikes
kus välittää sekä tulkki- että avusta
japalveluja. Asiakas voi itse tilanteen
mukaan määritellä tarvitseeko tulk
kia vai avustajaa. Tämän toiminta-
mallin soisimme leviävän myös mui
hin tulkkikeskuksiin.

Viittomakielentulkin ammattisäännös
tössä on tulkin ammattietiikka pyritty
kuvaamaan kymmenellä pelkistetyl
lä lauseella. Siitä, mitä nämä lauseet
merkitsevät käytännön tasolla erilai
sissa tulkkaustilanteissa erilaisten
asiakkaiden kanssa tarvitaan mate
riaalia, joka tukee tulkkien työtä ja
ohjaa hyviin ammattikäytäntöihin. Ma
teriaaliaja koulutusta tarvitaan myös
tulkkipalvelun asiakkaille.

Tällaisen materiaalin kokoaminen on
jo aloitettu esimerkiksi Suomen Kuu
rosokeat ry:ssä. Humanistisen am
mattikorkeakoulun Kuopion ja Helsin
gin yksiköissä alkaa aiheeseen liit
tyväja opiskelijoiden toteuttama pie
nimuotoinen projekti tänä keväänä.
Alan järjestöt pyrkivät löytämään ra
hoituksen myös laajemmalle ammat
tisäännöstön kehittämisprojektille.
Projektissa voidaan arvioida myös
sitä, pitäisikö nykyistä viittomakielen
tulkin ammattisäännöstöä muuttaa.
Päivi Lappi,
Kuurojen Liitto, Viittomakielikeskus
Ari Savulahti,
Suomen Wittomakielen Tulkit ry ~

Ihmeiden tekija
~nayteIma
Lappeenrannassa

Oiva Heliman, kuvat: Lappeenran
nan kaupunginteatteri

Kuurosokeiclen Kouvolan kerho teki
retken 6.3. Lappeenrannan teatteriin.
Kävimme katsomassa näytelmää
“Ihmeiden tekijä”. Tämä näytelmä on
William Gibsonin kirjoittama, ja se
käsittelee maailman kuulun kuuro-
sokean Helen Kellerin lapsuutta.

Meillä kerholaisilla itse
kullakin oli varmasti mo
nenlaisia ennakko-odo
tuksia näytelmän suh
teen, olihan meillä jokai
sella jonkinlaista perus-
tietoa Helen Kelleristä.
Silti näytelmä varmasti
mullisti meidän jokaisen
näkemystä kuurosokeu
desta ja sen mukanaan
tuomista lukemattomista
jopa elämän mittaisista
haaste ista.

Näkisin, että näytelmän sanoma kos
kettaa jokaista kuurosokeaa myön
teisellä tavalla, ja vahvistaa meidän
kuurosokeiden omaa identiteettiämme.

Näytelmä on tälläkin hetkellä hyvin
ajankohtainen, vietämmehän vam
maisten vuotta. Siksi toivoisi, että täl
laisia näkökulmia tuotaisiin yleiseen
tietoisuuteen, vaikkapa juuri teatte
rin keinoin. Näytelmä on monitasoi
nen kuvaus jo pelkästään perheen
sisällä vallitsevista intohimoista ja
jännitteistä, kun perheeseen kuuluu
hyvin poikkeava jäsen — kuurosokea.

Jos katselemme näytelmän sanomaa
laajemmin, sen yhteiskunnalliset ra
jaukset selkeyttävät myöskin tämän
päivän vallankäytön kuvaa. Näytel
mästä olisi hyvinkin paljon sanotta

vaa, mutta haluan jättää jotain myös
kin mahdollisille uusille katsojille. Toi
von vain että kuu rosokeat, joilla on
siihen mahdollisuus kävisivät katso
massa tuon “Ihmeiden tekijän”. Me
Kouvolan kerholaiset olimme kaikki
hyvin positiivisesti ja iloisesti yllätty
neitä näytelmän annista.

Lopuksi tähän tietoa noista Lappeen
rannan teatterin näytännöistä. “lh
meiden tekijä” on esitettävien listalla
ainakin maalis-, huhti-, ja toukokuus
sa. Lappeerannan Kaupunginteatte
rin lipunmyynnin puhelin numero on:
05-453 1155/ Leena Fors ja Marja-
Liisa Sirkiä, avoinna ma-pe kello
11.00-17.00. Lippuja varatessa kan
nattaa mainita induktion tarve. Lap
peenrannan tulkkivälityksestä voi ti
lata tulkit, jotka osaavat tulkata näy
telmän paritulkkauksena.E
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Merja Kovanen

Viittomakieliset henkilöt ovat oman
kielensä oppimisen suhteen erilai
sessa tilanteessa kuin suomenkieli
set henkilöt. Kuulevalle valtaväestölle
suu nnatuissa kouluissa äidinkieli on
hyvin tärkeä oppiaine koko kouluajan.
Kuurojenkouluissa taas ei opetettu
viittomakieltä oppiaineena ennen
1 990-lukua.

Noin 45-vuotiaat ja sitä vanhemmat
kuurot ovat yleensä käyneet oralisti
sen kuurojenkoulun. Oralismi syrjäytti
viittomakielen käytön opetuksessa
1800-luvun lopulla. Tämä puheeseen
perustuva opetustapa oli Suomessa
käytössä aina 1960-luvulle saakka.
Tuona aikana viittominen koulussa oli
kielletty. Opiskelu tapahtui huuliolu
vunja kirjoittamisen avulla.

1970-luvulla asenteet muuttuivat, ja
opettajat saivat luvan viittoa opetta
essaan. He eivät yleensä osanneet
viittomakieltä. Opetuksessa käytet
tiin pitkään lähinnä viitottua suomea
ja viittomia. Viittomakielen rakennet
taja viittomakielisyyteen liittyvää kult
tuuritietoa ei osattu opettaa.

Kuulevien perheiden kuurot lapset oli
vat kouluun mennessään lähes kie
lettömiä. He omaksuivat viittomakie
len toisilta oppilailta ensimmäisten
kouluvuosien aikana. Kielen raken
ne jäi monelle epäselväksi, koska
omaa kieltä ei koskaan opetettu.

Kuurosokeiden mahdollisuudet kehit
tää omaa kielitaitoaan ovat rajatut.
Viitottujen tv-ohjelmien ja videoiden
seuraaminen on heille vaikeaa, osal
le jopa mahdotonta. Näön heiketessä
myös ihmissuhteet usein vähenevät.
Keskustelukumppaneita ei ole riittävästi.

Perheopetus tarpeen

Viittomakielen perheopetus on anta
nut joillekin viittomakielisille kuuro
sokeille mahdollisuuden tutustua sy
vällisemmin omaan kieleensä. Per
heopetuksessa opiskellaan viittomia
ja kielen rakennetta sekä keskustel
laan kielestä ja kulttuurista. Samalla
etsitään ja harjoitellaan opiskelijalle
sopivia kommunikaatiotapoja. Taktii
liin kommunikaatioon siirtyminen on
yleensä vaihe, jossa kuurosokea tar

vitsee tukea. On tärkeää, että myös
hänelle läheiset ihmiset osallistuvat
opiskeluun.

Viittomakielestä ja viittomakielises
tä elämäntavasta on viime vuosina
saatu paljon uutta tutkimustietoa.
Myös kuurosokeudesta on kirjoitettu
jonkin verran. Omaa kieltä ja sen his
toriaa koskeva tieto on tärkeää identi
teetin eli minäkuvan rakennusainetta.

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen
kuntoutuskursseilla tehdaan kommu
nikaatiotilanteen kartoituksia. Viitot
tuun kommunikaatioon keskittyvien
kartoitusten tietoja käytetään tulevi
en kuntoutusjaksojen suunnittelus
sa. Niiden perusteella voidaan myös
kirjoittaa kotikuntaa varten lausunto,
joka voi auttaa saamaan yksilöllistä
viittomakielen perheopetusta. Mutta
opetuksen järjestäminen ei, ikävä kyl
lä, aina onnistu. Joskus kunnat eivät
lausunnosta huolimatta ymmärrä kom
munikaatiotaitojen merkitystä. Lisäksi
Suomessa on alueita, joilla on lähes
mahdotonta löytää viittomakielen opet
tajaa.

Tampereella kuurosokeiden kommu
nikaatiotilannetta on parannettu. Ah
jolan Kansalaisopiston rahoituksella
on perustettu kaksi viittomakielen ryh
mää. Toinen on ei-viittomakielisilleja
toinen viittomakielisille kuurosokeil
le. Uudenlainen toimintamuoto syn
tyi kuurosokeiden aloitteesta. ~

Merja on vanha uusi
kasvo

Merja Kovanen aloitti työskentelyn
Kuurosokeiden Toimintakeskukses
sa syyskuussa 2002 viestintäkou
luttajana Uusmediaja elämänikäinen
oppiminen -projektissa.

Merja antaa uusmediaan liittyvää
viestintäkoulutustaja kehittää erilai
sia kommunikaatioon liittyviä ratkai
suja kuurosokeille. Yhtenä työn osa
na hän tekee kuurosokeille viitotun
kommunikaatiotilanteen kartoituksia.
Hänen kehittämässään kokonaisuu
dessa arvioidaan tarvitseeko henki
lö tukea siirtyessään käyttämään it
selleen uutta kommunikaatiotapaa.

Merja on koulutukseltaan viittomakie
lentulkki. Hän on ollut tulkkina vuo
desta 1988 ja opettanut viittomakiel
tä paljon myös kuurosokeille. Lisäk
si hän on tehnyt jo pitkään työtä Toi
mintakeskuksessa kuntoutuspuolel
la. Aikoinaan hän tuli taloon toimis
tosihteerin sijaiseksi 1988. Merja
opiskelee myös tiedotusoppia Tam
pereen yliopistossa.

Merja on 36-vuotias, naimisissa ja
hänellä on kaksi tyttöä ja yksi poika.
Merja on vaalea ja 168 senttiä pitkä. ~

Syvemmälle omaan kieleen
Viittomakielisten kuurosokeiden kielenopetus
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Sointu Koskinen

Kehonkieli-käsite on tullut meille tu
tuksi kommunikaation yhteydessä.
Kehomme kommunikoi välittämällä
viestejä ympärillämme oleville ihmi
sille. Myös pukeutuminen, valitse
mamme esineet, tilankäyttö, lähei
syys ja hygienia (puhtaus) tai varsin
kin sen puute kertovat meistä paljon
— halusimme tai emme. Oma kehon
kieli voi kertoa, että emme oikein vä
litä omasta hyvinvoinnistamme. Se
voi myös kertoa, että emme välitä
millaisen kuvan itsestämme annam
me muille ihmisille. — Onko asialle mi
tään tehtävissä?

Hikoilu välttämätöntä

Hikoilu säätelee kehon lämpötilaa.
Sen avulla poistuu liika lämpö kehos
ta, esimerkkinä kuume. Fyysinen
ponnistus, liian lämmin pukeutuminen
jajännittäminen saavat meidät hikoi
lemaan. Hikoilua aiheuttaa myös vil
kas hormonitoiminta. Hikeä saattaa
erittyä 1,5 - 6 litraa vuorokaudessa.
Osa hiestä haihtuu suoraan iholta.
Hiki ei itsessään haise. Se on lähes
pelkkää vettä. Mutta silti meistä jo
kainen tietää, mille hiki haisee. Tämä

johtuu siitä, että hiessä on pieni mää
rä aineita, joita ihon pinnalla elävät
bakteerit käyttävät ravinnokseen.
Paha haju johtuu itse asiassa bak
teerien “ruoansulatuksesta”.

Peseytyminen auttaa

Hiki ja tali (ihon oma rasva) pitävät
ihon pinnan joustavana ja pehmeä
nä. Jos peseytyminen on jäänyt vä
liin, iho alkaa tuntua likaiselta ja se
alkaa haista. lhon pinnalla elävät
bakteerit lisääntyvät. Ne eivät ole hai
tallisia tai aiheuta sairauksia. Jos vie
lä likaisten vaatteiden vaihto unoh
tuu, lähiympäristössä olevilla ihmisil
lä alkaa olla tukalat olot.

Suihkugeelillä tai saippualla pesu
puhdistaa ihon, jolloin myös “hiensyö
jäbakteerien” määrä vähenee. Päi
vittäinen suihkussa käynti on hyvä
ottaa tavaksi. Liian kuuma vesi, pit
kä suihkussa olo ja voimakas har
jaaminen saattavat kuivattaa ihoa lii
kaa, samaa tekee saippua, koska se
poistaa tehokkaasti ihoa suojaavan
rasvan. Kuivaihoisen kannattaa va
lita suihkugeeli tai suihkusaippua,

jossa on mukana kosteusvoide. Suih
kun lisäksi itseään voi hemmotella
kylvyllä tai saunalla. Ennen niitä on
hyvä käydä ensin pesulla ja vasta
sitten mennä nautiskelemaan. Sau
na puhdistaa ja rentouttaa. Hyvää
oloa lisäävät vielä puhtaat vaatteet.
Sisältäpäin elimistöä voi puhdistaa
juomalla vettä 8 lasillista päivässä.

Deodorantit poistavat hajua

Deodorantti pitaisi laittaa puhtaalle
ja kuivalle iholle. Pesun jälkeen kai
nalot kuivataan hyvin. Deodorantti
lisätään hetken kuluttua. Osa haluaa
hyvän tuoksuisen deodorantin ja osa
tuoksuttoman. Voimakkaat tuoksut
voivat ärsyttää allergisista ihmistä.

Deodorantteja on olemassa kahta
tyyppiä. Tavallinen “dödö” tappaa
iholla olevat bakteerit. Toinen tyyppi
on antiperspirantti, joka estää hikoi
lun: se sulkee ihohuokoset. Silloin hiki
ei virtaa kainaloista vaan hiki pois
tuu muiden hikihuokosten kautta. Niitä
on 2,5 miljoonaa.Tavallisen kaupan
antiperspirantteja tehokkaampia voi
ostaa apteekeista. Apteekkituottei
den käyttöohjeisiin on tutustuttava
tarkasti ja niitä on noudatettava.

Kemiallisten hienpoistoaineiden lisäk
si on olemassa kristallikivi-deodorant
ti, joita saa luontaistuotekaupoista.
Se on väritön, lasimainen, luonnosta

peräisin oleva kivi. Sen käyttö on
helppoa. Kivi kostutetaan ja sillä pyy
hitään kainalot. Kristallikivi vaikuttaa
antiperspirantin tavoin eli estää hi
koi 1 ua.

Deodorantit voivat pettää. Muuta
man tunnin kuluttua hiki alkaa virrata
ja oma nenä kertoo, että kaikki ei ole
kunnossa. Kainaloja kainalokarvat
muodostavat suojaisen ja kostean
paikan bakteereille. Niiden ajaminen
helpottaa taistelua hien hajua vas
taan. Ajamisen jälkeen deodorantti
voi kirvellä, ja siksi sitä ei kannata
käyttää vuorokauteen kainalokarvo
jen ajamisen jälkeen. Niiden poista
minen ei ole naisten etuoikeus.

Kaupassa on monia deodorantti
merkkejä erilaisissa pakkauksissa.
On suihkeena, roll-onina (pallopullo),
puikkona, nesteenä, voiteena tai puu
terimaisena. Suihkeissa on usein al
koholia, joka voi ärsyttää herkkäi
hoista. Roll-on, puikko ja voide ovat
ehkä helpoimmin levitettäviä. Lasinen
pullo voi rikkoutua. Muovipullot kes
tävät putoamisen.

Ihmisellä voi olla erilaisia hygienia
hoitotuotteita. Nämä erilaiset pesu
aineet, shampootja deodorantit, iho
rasvat ynnä muut voi merkitä joko
pisteillä, tarroilla, kumilenkeillä tai
vaikka maalarinteipillä. Niin ne löy
tää ja tunnistaa helposti. ~

Hyvä hygienia
ilo itselle ja ympäristölle
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Riitta Lahtinen

Näkövammaisten Keskusliiton Apu
välinekeskuksessa on myynnissä
kännyköihin liitettävää “Kännykän
selkonäppäimistöä”. Selkonäp
päimistössä on sekä numerot että
aakkoset samassa tarrassa. Tarra
asetetaan kännyn numeroiden koh
taan liimareunalla kiinni. Hinta on 5
euroa.

Joissakin tilanteissa toivoo omista
vansa kolme kättä! Kun eri tilanteis
sa, esimerkiksi kaupassa, tarvitsee
molempia käsiä tutkimiseen, ei aina
tiedä, mihin kepin laittaisi. Jos sen
laittaa pystyyn nojaamaan johonkin,
se useimmiten kaatuu. Usein sitä pi
detäänkin kainalossa, jolloin kehon
asento on hankala ja jäykistynyt.

Nyt on apuvälimyynnistä saatavissa
pidike taitettavalle valkoiselle kepil
le. Pidike on muovinen, yhden sentin
levyinen ympyräinen “sormuke”, jon
ka voi laittaa kepan ymparille Se au
keaa yhdestä kohtaa ja painuu tiiviisti
kepin ympärille. Se jätetään keppiin
eikä se haittaa millään tavalla kepin
käyttöä. Ympyrän vastakkaisissa
reunoissa on pidikkeet (ulokkeet). Toi
nen on noin kaksi senttiä ja toinen
kolme senttiä pitkä. Kun keppi on pan
tu kasaan, voi lyhyen ulokkeen lait
taa esim. pöydän kulmaan, jolloin
keppi roikkuu sen varassa. Se ei liu’u.
Pidemmän pidikkeen voi laittaa esim.
takin taskuun tai vyöhön, jolloin kep
pi pysyy siinä ilman käsiä. Hinta on
11.30 euroa. Lisäksi on pidike tuki
kepille. Sen hinta on 12.80. ~

Anu Mikkola

Teen lukijatutkimusta Tuntosarven
lukijoille. Opiskelen Arlainstituutissa
Toimisto- ja asiakaspalvelukurssilla
ja suuntaudun vammaisasioiden tie
dotustehtäviin. Opintoihini kuuluu lop
putyö, Lopputyöni aiheena on Tun
tosarvi-lehden parantaminen ja kehit
täminen lukijoiden toivomuksia vas
taavaksi.

Toivon sinun vastaavan seuraaviin
kysymyksiin. Vastauksesi käsitellään
luottamuksellisesti. Voit vastata pis
tekirjoituksella, sähköpostilla, puhu-
en kasetille tai mustavalkoisella kir
joitettuna. Vastausaikaa on
17.4.2003 asti. Voit repäistä lomak
keen irti lehdestä.

Kiitos mielipiteistäsi ja toiveistasi, ne
auttavat kehittämään Tuntosarvi-leh
teä entistä paremmaksi.

Yhteystietoni ovat:
Anu Mikkola
Arlai nstitu utti
Puustellinmäki 4-6, 02600 Espoo
Sähköposti : anu.mikkola@arlainst.fi

1. Oletko? Valitse oikea vaihtoehto
a. kuurosokea/ kuulonäkövammainen
b. omainen
c. tukihenkilö
d. ammattihenkilö

2. Mitä luet Tuntosarvi-lehdestä?
Valitse yksi tai useampi vaihtoehto
a. apuvälineasiat
b. kommunikaatioasiat
c. sosiaaliturva-asiat
d. kirjoitukset leireistä 1 kursseista
e. kirjoitukset matkoista, retkistä tai
muista tapahtumista
f. lukijoiden kirjoitukset

Yliviivaa 1 poista väärä vaihtoehto
seuraavista kolmesta kysymyksestä.
3. Mielestäsi lukijoiden kirjoituksia
tulisi olla lehdessä
Enemmän/vähemmän
4. Oletko itse kirjoittanut lehteen?
Kyllä/en
5. Haluaisitko kirjoittaa Tuntosar
vi-lehteen
Kyllä/en

Lomake jatkuu toisella puolella.

Kännykän selkonäppäimistöja
valkoisen kepin pidike

Tuntosarven lukijatutkimus
Kyselylomake
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Kerro omin sanoin toiveistasi kysy
myksiin 6 ja 7. Voit vastata myös
erilliselle paperille.
6. Mitä Tuntosarvi-lehdestä puut
tuu? Mitä asioita haluaisit ‘ukea
ilehdestä?

&Valitse halluamasi vaihtoehdot:
Jos TuntosarvUehti jää ilukemat
ta, miksi ja mikä syy? (Voit valita
myös useita vaihtoehtoja.)
a.liian helppo kieli
b. liian vaikea kieli
c. saat tietoa muualta
d. et tunne kuuluvasi kuurosokeiden
/ kuulonäkövammaisten ryhmään
e.lehdessä ei ole riittävästi tietoa
omaisille, tukihenkilöille tai ammatti-
henkilöille.

f. Joku muu syy. Mikä?___________

Ystavanpaiva
1 4~2~2OO3
Vieno Hyttinen

Me vietimme Ystävänpäivää Toi
mintakeskuksessa kansainvälisen
musiikin parissa. Se oli vaikuttavaa.
Vieraanamme oli Pirkkalasta Nuoli
niminen orkesteri, jossa oli molem

mat sukupuolet edustettuina ja ikä-
rajaa ei ollut. Nuorin soittaja oli kah
deksanvuotiasja vanhin 62-vuotias.

He soittivat taitavasti. Ohjelman puo
liajalla saimme tutustua soittimiin,
nokkahuiluun, huiluun, viuluun, haita
riin, kanteleen tapaiseen soittimeen
ja suureen bassoon.

Ohjelmana oli myös arvoitusleikki ja
lopuksi söimme kevyen päivällisen.S

“Rakkaus &ämän mauste”

7. Mitä Tuntosarvi-~ehdessä pitäi
si mi&estäsi oNa vähemmän?

Seuraava kysymys on erilainen aina
Tuntosarven eri versioissa (musta
vaIko, piste, ääni, sähköposti ja viit
tomakielinen video)
9. Onko isokirjoitukseNa o~evan
Tuntosarvi-~ehden kirjainkoko.
(Voit valita myös useita vaihtoehtoja)
a.sopiva
b.liian iso
c.liian pieni
d. liian vaalea
e. liian tumma
f. sopiva

10. Onko sinuNa muita toiveita
Tuntosarvi- ~ehteä varten? Kerro
omin sanoin.

Suuri rakkausrunokilpailu

Haku Päällä ry. kutsuu kaikki suo
malaiset pöytälaatikkorunoilijat suu
reen runonkirjoituskilpailuun, jonka ai
heena on “Rakkaus - elämän maus
te”.
KuIpa~Ousarjoja on kakso
1. Yleinen
2. Tekstiviesti (max 160 merkkiä)

Kilpailun ylituomari on taiteilija Mar
jatta Leppänen ja esiraatina Turun
Yliopiston suomen ja kirjallisuuden
opiskelijat. Sarjojen voittajat palkitaan
rahapalkinnoin ja seuraavat Otavan
kirjapalkinnoin.
Runojen tulee olla ennen julkaisemat
tomia. Kilpailun järjestäjällä on oike
usjulkistaa runoja. Runoja ei palau

teta. Kirjoittaja voi lähettää enintään
kolme koneella kirjoitettua tekstiä kil
pailuun. Runot on lähetettävä 22.4.
mennessä.
Yleisen sarjan runot lähetetään osoit
teella: Haku Päällä ry., PL32, 61301
Kurikka tai e-mail runo@
hakupaalla.com . Tekstiviestirunot
numeroon 173550 (hinta: 0,60 euroa)
Tekstiviestirunon alussa on mainitta
va tunnus HPRUNO. Tunnuksen jäl
keen merkitään välilyönti ennen runoa.
Tekstiviestirunon loppuun oma nimi.

Parhaat runot julkistetaan toukokuun
lopussa. Voittajille ilmoitetaan henki
lökohtaisesti. Lisätietoja
www.hakupaalla.com. ~
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