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Viisi kysymystä
1. Missä on Timbuktu?
2. Koska Britannian kuningataräiti

syntyi?
3.Kuka oli Lauri Viita?
4.Mitä on astma?
5. Mikä on akronyymi?
Vastaukset:
1 Timbuktu on kaupunki Saharan aa
vikolla Etelä-Saharassa Malm tasa-,.
vallassa Länsi-Afrikassa. Timbuktu
oli kukoistavaja rikas kaupunki 1300-
luvulla. Timbuktun loistokausi päättyi
1500-luvulla. Nykyään Mali on yksi
maailman köyhimmistä maista.
2.Kuningataräiti syntyi 4.8.1900.
Hän kuoli 101-vuotiaana 30.3.2002.
Hänen aviomiehestään, Yorkin hert
tuasta tuli kuningas Yrjö VI vuonna
1936. Hänen tyttärestään Elizabetis
ta kuningatar vuonna 1952.
3.Lauri Viita (1916—1965) oli runoi
lija ja kirjailija. Hänen teoksiaan on
mm. Moreeni, runokokoelma Betoni
mylläri ja runosatu Kukunor.
4.Astma on keuhkoputkien limakalvo
jen tulehduksellinen sairaus. Ärsyk
keet kuten pöly, kylmä ilma, tupakan
savu pahentavattulehdustaja ahtaut
tavat keuhkoputkia entisestään.
5Akronyymi on sanojen alkukirjaimis
ta muodostettu lyhenne, jota käyte
tään kuin tavallista sanaa. Esimer
kiksi Näkövammaisten Keskusliiton
akronyymi on NKL. ~

Suomea on sanottu yhdistysten lu
vatuksi maaksi. Suomessa on joiden
kin arvioiden mukaan eniten yhdis
tyksiä ja järjestöjä asukasta kohti kuin
missään muualla maailmassa.

Yhdistyksiä ja järjestöjä on erilaisia.
Yhdistysten tarkoitukset vaihtelevat
suuresti. Ne voivat olla rekisteröityjä
tai rekisteröimättömiä. Suuria tai pie
niä. Yhteistä kaikelle järjestötoimin
nalle on vapaaehtoisuus. Ihmiset
ovat mukana yhdistyksissä, järjes
töissä ja kerhoissa vapaaehtoises
ti.

Järjestöjen elämässä on monia vai
heita. Yleensä yhdistystä perustet
taessa kaikki ovat innokkaina muka
na. Tavoitteet ovat suuria. Myöhem
min innostus laskee kun tavoitteita
ei heti saavutetakaan. Myöhemmin
mukaan tulee toivon mukaan uusia
ihmisiä. He ovat toiminnassa uusia
ja heillä on uusia tavoitteita ja uutta
intoa. Myöhemmin heidänkin intonsa
laantuu. Tarvitaan taas uusia ihmisiä
pyörittämään toimintaa.

Järjestötoimintaan kuuluu asioista
keskusteleminen. Helposti arvostel

Iaan asioita ilman, että kerrotaan mi
ten se tietty asia olisi tehtävä toisin.
Keskustelussa mennään helposti
myös henkilökohtaisuuksiin. Eli ei
puhuta enää asiasta vaan siitä pu
huneesta ihmisestä. Tästä seuraa,
että keskusteluun ei enää osallistu
ta. Keskustelemaan jäävät ne, jotka
ovat tottuneet kovaan kielen käyttöön
ja osaavat käyttää sitä itsekin.

Hyvin toimivan järjestön perusta on
rakentava keskustelu, jossa kerro
taan miksi jokin asia on huönosti ja
kuinka sen voisi tehdä toisin. Kes
kusteluihin on helppo osallistua, kun
voi sanoa mielipiteensä asiasta il
man, että pelkää joutuvansa toisten
keskustelijoiden hampaisiin. Terve ja
rakentava keskusteluilmapiiri edistää
aktiivista järjestötoimintaa ja teho
kasta järjestöpolitiikaa. Sellaisessa
ilmapiirissä ongelmien ratkaiseminen
ja yhteisten päämäärien hyväksi
työskenteleminen on helppoa. Tavoit
teiden määritteleminen ja niiden saa
vuttaminen onnistuu paremmin.

Heikki Majava,
järjestösihteeri ~

Aktiivista jarjestotoimintaa

Kannen kuva: Ahti Myyrä kunto
pyörän selässä. (Kuva: R. Kari
saari)
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Markku Möttönen
järjestösihteeri
Näkövammaisten Keskusliitto iy

Yhdistyksen sääntömääräiset koko
ukset; kevät-, syys-ja vuosikokouk
set sekä ylimääräiset kokoukset ovat
tärkeitä tapahtumia. Niissä yhdistyk
sen jäsenet pääsevät päättämään
yhdistyksen asioista. Tässä kirjoituk
sessa tarkastellaan yhdistyksen ko
kouksen puheenjohtajan ja kokous-
edustajan asemaa kokouksessa.

Kokoustoiminnassa on noudatettava
yhdistyslakiaja yhdistyksen sääntö
jä. Mikäli näistä ei saada menettely-
ohjeita, noudatetaan vakiintunutta
yleistä kokouskäytäntöä tai yhdistyk
sen omaa vakiintunutta käytäntöä.
Kokouksen puheenjohtajalla on suu
ri merkitys kokouksen onnistumisel
le.

Puheenjohtaja toimii järjes
tyksenvalvojana

Puheenjohtajan tulee hallita hyvin
kokoustekniikka. Lisäksi hänen on

syytä tuntea yhdistyslaki ja yhdistyk
sen säännöt. Puheenjohtajan tehtä
vänä onkin ennen muuta ratkaista lain
ja sääntöjen sekä muiden menette
lytapojen laillisuustulkinta. Tätä val
taa puheenjohtajan ei tule antaa jä
senten päätettäväksi. Sen sijaan jä
senet voivat kyllä päättää puheen
vuorojen pituuden rajoittamisesta tai
äänestystavasta ellei niistä löydy
säännöistä kokousta sitovia määrä
yksiä.

Edellä mainittujen tehtävien menes
tyksellinen hoitaminen asettaa pu
heenjohtajalle myös muita kuin tiedol
lisia vaatimuksia. Puheenjohtajan
tulee olla ehdottoman puolueeton,
selkeäsanainen, hänellä tulee olla
hyvät valmiudet tehdä nopeasti yh
teenvetoja käydystä keskustelusta.
Rauhallisuus on myös tärkeä puheen
johtajan ominaisuus. Vakiintuneen
kokouskäytännön mukaista on myös
se, että puheenjohtajan ei pitäisi ko

ym runsaasti käyttää varsinaisia pu
heenvuoroja kokouksessa. Mitään
varsinaista estettä ei puheenvuoro
jen käyttämiselle kuitenkaan ole.

Kenenkään ei pitäisi ottaa kokouk
sen puheenjohtajan tehtävää vas
taan noin vain. Jos vähänkään epäi
lee kykyään pystyä johtamaan ko
kousta, on tehtävästä syytä kieltäy
tyä. Suomalaisessa yhdistyskäytän
nössä onkin tyypillistä, että jo enna
kolta sovitaan ehdokkuudesta tule
van puheenjohtajan kanssa. Tämä
antaa mahdollisuuden valmistautua
tehtävään etukäteen.

Etukäteisvalmistelu tärkeää
kokousedustajaNe

Jottakaikki jäsenet olisivat yhdenver
taisia, on kaikille jäsenille annettava
mahdollisuus osallistua yhdistyksen
kokouksiin. Tämän mahdollisuuden
toteuttamiseksi yhdistyksen sään
nöissä onkin yleensä määräykset ko
kouskutsusta. Tarkoituksena on, että
kaikilla jäsenillä on mahdollisuus huo
mata kokouskutsu.

Yhdistyksen jäsenet ovat kokoukses
sa ratkaisevassa asemassa, he te
kevät päätöksiä yhdistyksen asiois
ta. Siksi onkin tärkeää, että kokous-
edustaja sanoo sanottavansa käsi
teltävästä asiasta sen kohdalla eikä
vasta sitten, kun asiasta on jo tehty

päätös. Toisin sanoen kokousmate
riaaliin kannattaa tutustua huolella
etukäteen ja miettiä valmiiksi, mitä
aikoo kokouksessa sanoa.

Hyvät puheenvuorot kokouksessa
ovat lyhyitä ja tiiviitä. Tärkeimpiä
kohtia siinä ovat aloitus ja lopetus,
erityisesti mahdollisen päätösehdo
tuksen muotoilu. Mahdollisuuksien
mukaan puheenvuoroja kannattaa
valmistella etukäteen sillä suurissa
kokouksissa saattaa jännittäminen
yllättää kokeneenkin järjestöaktiivin.
Toisaalta kaikkia puheenvuoroja ei
voi ennakolta valmistella vaan on
seurattava kokouksen kulkua ja va
rauduttava käyttämään tilanteeseen
sopiva puheenvuoro.

Hyviin tapoihin kuuluu toisten koko
usedustajien kunnioittaminen. Pyytä
mättä käytetty puheenvuoro eli väli
huuto ei ole normaaliin kokouskäy
täntöön kuuluvaa. Puheenvuoro aloi
tetaan vasta, kun puheenjohtaja on
antanut siihen luvan. Näin varmiste
taan se, että kaikki kokousedustajat
pystyvät seuraamaan kokouksen
kulkua ja osallistumaan siihen tasa
arvoisesti. ~

Puheenjohtajana ja kokousedustajana
yhdistyksen kokouksessa
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Katri Pyykkö

Porissa on asukkaita 76 000. Porin
keskustassa on paljon vanhoja ra
kennuksia. Meren ranta on lähellä ja
siellä Yyteri. Järjestön kevätkokous
han pidetään Yyterin Kylpylähotellis
sa. Porin keskustassa on paljon kau
niita vanhoja rakennuksia. Siellä on
myös tori ja kävelykatu. Puistoja on
paljon.

Porin Jazz —festivaali on suurimpia
musiikkifestivaaleja Suomessa. Ne
tänä vuonna pidetään 13.-21. heinä
kuuta. Pääkonserttipaikka on Kirju
rinluodon puisto, jonne on helppo kä
vellä Porin keskustasta. Tänä vuon
na siellä esiintyy muiden muassa ete
läafrikkalainen Miriam Makeba ja
amerikkalainen Paul Simon.

Porissa on paljon kirkkorakennuksia.
Keskiporin kirkko edustaa uusgoot
tilaista tyyliä. Se on valmistunut vuon
na 1863. Käppärän hautausmaalla
on Juseliuksen mausoleumi. Sen ra
kensi isä 11-vuotiaana kuolleen tyt
tärensä muistoksi. Kappelissa oliAk
seli Gallen-Kallelan seinämaalauk
set, jotka tuhoutuivat. Nykyiset fres
kot ovat hänen luonnostensa mukaan

maalattuja. Ne teki hänen poikansa,
taiteilija Jorma Gallen-Kallela.

Reposaari sijaitsee 32 kilometrin
päässä Porista. Reposaaressa on
norjalaistyylinen kirkko. Se on raken-~~
nettu vuonna 1876. Satama on ollut
aina tärkeä tälle tuhannen asukkaan
puutalokaupungille. Mutta nykyisin
suuret satamat ovat Mäntyluodossa
ja Tahkoluodossa.

Porin taidemuseo on korkeatasoinen.
Siellä esitellään nykytaidetta. Touko
kuussa on esillä nuorten eurooppa
laisten taiteilijoiden töitä teemana
leikki ja luovuus.

Porista löytyy vielä paljon muitakin
nähtävyyksiä. Vihertietokeskus pal
velee puutarha-alan harrastajia. Sa
takunnan museo tallentaa esineitä ja
niihin liittyvää kulttuuriperintöä eri
aikakausilta. Museolla on pysyväis
näyttelyjä. Esimerkiksi Rakennuskult
tuuritalo Toivo opastaa vanhojen ta
lojen omistajia korjaamaan taloaan
oikein vahoilla tavoilla. LuontotaloAr
kissa on koettavissa myös hieno
luonnon äänimaailma. 1

Ulla Kungas, puheenjohtaja

Helmikuun 2/2002 Tuntosarvessa oli
keskustelua käsitteestä kommuni
kaatiovamma. Kannanottoja on ollut
monenlaisia ja aihe saanut ajattele
maan niin kuurosokeat/kuulonäkö
vammaiset kuin terveetkin ihmiset.
On ollut sekä myönteisiä että kieltei
siä ajatuksia tästä sanasta. Mutta on
vaikea ennakkoon arvioida, miten
suomalainen yhteiskunta suhtautuu
kyseiseen nimitykseen.

Omasta ja muidenkin puolesta, jotka
ovat ottaneet tästä asiasta minuun
yhteyttä, toivon, ettemme käytä kom
munikaatiovamma tai -vammainen
sanoja missään. Me olemme kuuro
sokeita ja kuulonäkövammaisia.

Olemme tavallisia ihmisiä, joilla on va
kavia kuulon ja näön puutteita. Me
kehitämme omia kommunikaatiome
netelmiämme ja -tapojamme, jotta
voisimme elää yhteiskunnan muutok
sessa mukana.

Yhteisessä yhdistyksessämme on
kaksi eri kulttuuria, on suomenkielis
ten kulttuuri ja viittomakielisten kult
tuuri. On tärkeää, että yhteiskunta ha
vaitsee tämän asian. Jatkossa mei
dän on hyvä käyttää asianmukaisia
nimikkeitä kuten kuurosokeaja kuu
lonäkövammainen. Kommunikaatio
vamma -nimikettä me emme tarvit
se.l

Pori kokouskaupunki Olemme kuurosokeita
ja kuulonäkövammaisia

Eurooppalainen perhekonferenssi 20 27.10 2002
Ruvo di Puglia, Italia, 30 kilometrin päässä Barin kaupungista.

Konferenssi on tarkoitettu kuurosokeiden lasten vanhemmille. Mukaan
voi tulla myös kuulonäkövammainen lapsi sekä yksi avustaja. Ohjelma
kestää joka päivä lounaaseen, jolloin lapset voivat avustajiensa kanssa
harrastaa eri taiteen lajeja. Iltapäivisin on erilaista ohjelmaa yhdessä
rentoutumisen merkeissä. Hinta 270 euroa /henkilö + matkat.
Lisätietoja saa William Green sähköposti: green.lfo~usa.net tai puhe
lin +39 071 72451 tai faksi +39 071 717102 1
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Teksti ja kuva: Raili Kansaan

On maaliskuu ja kevätpäivän seisa
us, kun vierailen Irma ja Ahti Myyrän
luona Ojakkalassa. Sakeassa su
mussa ajelen läpi Nummelan. Pienen
harharetken jälkeen pysäytän autoni
avaran omakotitalon pihalle.

Ahti tunnetaan kuurosokeiden piireis
sä aktiivisena urheilu miehenä. Irma
taas muistetaan herkullisista ruoka
resepteistään. Ahti Myyrä esitteli yl
peänä palkintokaappiaan. Seinällä
riippuu pitkä rivi mitaleita. Kultamita
leita on kertynyt kaikkiaan 65, hopea
mitaleita saman verran, pronssimita
lien lukumäärää hän ei edes muista.
Kaapissa on maljakoita, lusikoita,
pokaalejaja muita palkintoja. Kaapin
päällä komeilee kaksi pokaalia, toi
nen on Vuoden Kuntoliikkuja NKL
2000 ja toisessa lukee “Kunniapal
kinto SM 1987”.

Ahti on syntynyt Karjalassa, Viipurin
lähellä. Ahti kertoo, että hän on ollut
huonokuuloinen jo 2-vuotiaasta läh
tien. Toisesta silmästä meni näkö 6-
vuotiaana tapaturman seurauksena.
Hän kävi kuitenkin normaalikoulua.
Koulunkäynti oli rankkaa, kun piti lu

kea huulilta ja näköä oli vain toises
sa silmässä. Koulu tuli kuitenkin käy
tyä ja siinä sivussa tuli aloitettua
myös urheiluharrastukset, Ahti ker
too. Mieluisinta oli yleisurheilu ja hiih- ~
to. 15-vuotiaana hän innostui myös
pesäpallosta.

Näkövammaisten urheilukilpailuihin
hän otti ensimmäisen kerran osaa
1975. Menestyi ja innostui ja sen jäl
keen hän on ollut mukana lähes joka
vuosi. Urheiluharrastus on jatkunut
tähän päivään saakka. - Jatkuu niin
kauan kun jalka nousee, Ahti sanoo.
Ja miksei jalka nousisi, Ahtihan har
joittelee ahkerasti. Yläkerrassa on

painotanko, kuntopyörä, soutulaiteja
juoksumatto. Niillä hän harjoittelee
säännöllisesti, jotta lihakset pysyvät
kunnossa. Ikäisekseen (72 v.) Ahti
näyttää varsin sutjakalta mieheltä,
jota eivät liikakilot rasita.

Maalaismiljöö

Ahti asuu Vihdin Ojakkalassa. Oma
kotitalon hän on perinyt vanhemmil
taan. Pihapiirissä on vanhan maa
laismiljöön tunnelmaa. Pihaa ympä
röi pensasaita, pihassa on navetta
rakennus, ja ympärillä laaja peltonä
kymä. Keittiön pöydän ääressä voi
katsella jänistä joka loikkii pellolla.

Maaliskuun lopulla maisema on talvi
nen, mutta voin kuvitella, miltä piha
näyttää kesällä. Hoidettu nurmikent
tä, kukkaistutuksiaja pensaita siellä
täällä. Ahti kertoo, että nurmikon leik
kaaminen on kesalla taytta tyota, sil
lä piha-aluetta on melko laajasti. Itse
hän kuitenkin huolehtii nurmikon leik
kaamisesta.

Ahti on käynyt Mäntsälän invalid isää
tiön maatalousoppilaitoksessa puu
tarhalinjan. Vuonna 1962 myytiin karja
pois. Hän aloitti veljensä kanssa kaa
lin viljelyn. Parhaimmillaan kaalipel
toa oli 7 hehtaaria, pääasiassa kuk
kakaaliaja keräkaalia. Veli sairastui
vuonna 1976, ja he joutuivat lopetta
man kaalin viljelyn. Mutta vieläkin Ahti

ja Irma kasvattavat vihanneksia omiin
tarpeisiin.

Vaimo löytyi naapurikylästä

Irma on kotoisin Lepsämän kylästä,
joka kuuluu Nurmijärven pitäjään.Ahti
kertoo, että Vihdin ja Nurmijärven
pojilla oli keskenään pientä kärhä
mää. Kun kihlasormukset oli vaihdet
tu, hän meni asioimaan kylän kaup
paan. Kauppias huomasi sormuksen
ja onnitteli häntä. Kysyi, mistä sinä
olet tytön löytänyt. Kerroin, että Lep
sämästä löysin. Kauppias ihmetteli
kuinka olin uskaltanut hakea tytön
naapurikylästä. -Eikö sinua pelota,
että Lepsämän pojat suuttuvat, hän
kysyi? Ei pelota, vastasin hänelle.

Irma ja Ahti ovat olleet naimisissa jo
40 vuotta. Heillä on kaksi tytärtä.
Toinen heistä asuu Helsingissä ja
toinen Jyväskylässä. Lapsenlapsia
km on jo yksi.

Ahti ja Irma näyttävät sopuisalta pa
riita. Ahti kertoo, että kotityöt tehdään
yhdessä. Siivoukset ja pihatyöt on
helpompi tehdä yhdessä. Aamulla
hän keittää Irmalle aamukahvin, että
Irma saa nukkua pitempään. Hän
keittää kahvin oman reseptinsä mu
kaan: kaksi litraa kiehuvaa vettä, sii
hen hän mittaa tarkalla mitalla sopi
van määrän karkeaksi jauhettua kah
via, jonka annetaan hautua varttitun

Ahti on Karj&an poikii

Kuvassa Irma ja Ahti.
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nin. Päiväkahvi keitetään keittimel Tänä kesänä tavoitetta on vähennet
lä.

Irma puolestaan kokkaa ruoat. Ky
syn, mitkä on Ahdin mieliruokia. Ahti
toteaa vaan, että Irma tekee moni
puolista ja hyvää ruokaa. Rivien vä
listä voin lukea, että keitotja laatikot
ovat mieluisimpia. Monet kuuro
sokeatkin ovat päässeet kokeile
maan Irman reseptejä. Pari kertaa
kuukaudessa he käyvät yhdessä
kuntosalilla.
- lstumme kahvipöydässä, maistelen
Irman tekemää piirakkaa ja totean
että hyvää on!

*****

Irman nakkikeitto

300gnakkeja
1 litra vettä
2 kpl liha-kasvisliemikuutiota
6 perunaa
2 pussia (200 g) pakastekeittojuu
reksia
2 rkl tomaattisosetta
ripaus mustapippuria
persiljaaja muita mausteita maun
mukaan

Kuori perunat. Laita perunat ja liemi
kuutiot veteen. Keitä 10 minuuttia.
Lisää nakit ja keittojuurekset (pork
kana, palsternakka, lanttu, purjo ja
selleri). Keitä vielä 8 minuuttia. Li
sää tomaattisose ja mausteet. 1

Yksi
vuosikymmen,
tuhat uintikertaa
Teksti Jaakko Tiittanen, liikunnan-
ohjaaja NKL ja Marjatta Puromäki,
aluesihteeri (myös kuva)

Lammiiainen Liisa Sipiläinen on aina
harrastanut liikuntaa. Liisa on kävel
lyt säännöllisesti vuodesta 1962 al
kaen. 1980-luvulla hän kokeili uintia
satunnaisesti serkkujensa innosta
mana. Aktiivisen kesäuinnin Liisa
aloitti vuonna 1991. Hän oli tuolloin
71-vuotias. “Parempi minäni asetti
tavoitteeksi sata uintikertaa kesäs
sä. Kun ensimmäisenä kesänä kun
to koheni, päätin jatkaa uimista myös
tulevina kesinä”, kertoo Liisa.

Kesäasunnoltaan Aitoon keskustas
ta Liisa käveli päivittäin, aamuisinja
päivällä, kohti yleistä uimarantaa. 700
metrin matka opaskoira Anan kans
sa vei läpi maalaismaiseman ja pel
toaukeiden. Uimakopissa Liisa vaih
toi uimapuvunja otti kuulolaitteen pois
korvasta. Anan opastamana Liisa
kahlasi laiturin vieressä veteen. Aluk
si Liisa kastautui varovasti laiturin
vieressä. Kun vesi ulottui hartioihin
saakka, alkoi vesivoimisteluliikkeiden
sarja. Lopuksi hän teki uintilenkin lai

turin vieressä kohti rantaa, opaskoi
raAnan odottaessa laiturilla. Kuvas
sa yllä Liisa ja Ana yhdessä laiturilla
uimasta tulossa.

“Lähteminen oli yhtä hampaiden ki
ristystä, mutta kun lähti liikkeelle niin
selkäkivut helpottivat” sanoo Liisa ja
jatkaa: “Uimisesta tuli mukava olo!”.
Uintimatka kesti 45 minuuttia.
Kesinä 1991-2000 Liisa kävikin ui-
massa kahdesti päivässä, yhteensä
1000 kertaa. “Kovan tahdonvoimani
ansiosta”, toteaa Liisa.

Aikansa kutakin

Tahdonvoimalla Liisa on selvinnyt ar
kielämästään sokeana ja vaikeasti
kuulovammaisena. Hän käyttää kuu
lokojettaja muita kuulon apuvälinei
tä. Kesällä 2001 Liisa jatkoi uimis
taanja hän pääsikin 50 uintikertaan.

tävä, sillä Liisa kaatui kesäasunton
sa rappusissaja satutti kylkensä. Ko
valla sisu Ila hän selvisi raskaasta päi
vittäisestä vedenkannosta. Uintihar
rastus päättyi tähän kesään. “Terve
yteni on ollut kesään saakka hyvä.
Kävin lääkärissä keskimäärin joka
viides vuosi. Tänä kesänä lääkäri
määräsi minulle kaksi särkylääkettä
päivässä. Minä vastasin, että otan
vain yhden. Lääkäri totesi: sanotaan
sitten, että vain tarvittaessa.”

Hyötyliikuntaa kesät talvet

Liisa harrastaa hyötyliikuntaa. Kau
passa käyminen opaskoira Anan
kanssa , omakotitalon askareet, ruu
an valmistus ja muut arkiset työt pi
tävät Liisan liikkeellä. Kaikki arkias
kareet hän hoitaa edelleen itse. Tal
visin Liisa käy kävelylenkillä Anan
kanssa, matkaa parille kertyy päivit
täin noin 3 kilometriä. Liisa seuraa
myös aktiivisesti urheilua ja liikuntaa.
Edmontonin yleisurheilun MM-kilpai
lujen tulokset tulivat tutuiksi Liisalle
viime kesänä.
Vaikka uinti Liisalta jäikin, hänen elä
mänasenteensa on ennallaan: “Pe
riksi en anna!” Kävelyä Liisa harras
taa edelleen yhdessä Anan kanssa.

Liisa Sipiläinen on eläkkeellä oleva
kirjailija. Liikunnan lisäksi hän harras
taa käsitöitä ja askartelua. 1
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Hannu Pietikäinen,
Jaakko Tiittanen

Kuurosokeat ovat tähän mennessä
harrastaneet ilmakivääriammuntaa
pääasiassa yhdessä tulkin tai avus
tajan kanssa. Kuulopiiri Ky:n tuote-
päällikkö Hannu Pietikäinen Jyväs
kylästä on suunnitellut kuurosokeille
uuden sovelluksen ja myös toteutta
nut tähtäysjärjestelmän ensimallin.
Uusi sovellus antaa kuurosokealle
ampujalle paremmat mahdollisuudet
itsenäiseen ammuntaan. Tämän het
kinen laitteisto on vasta kokeiluver
sio. Sille haetaan nyt käyttäjäkoke
muksiaja parannusehdotuksia.

Vanhaa yhdistämällä uuden
alkuun

Tämänhetkinen laitteisto on sovellus,
jossa käytetään jo valmiiksi suunni
teltujajajo nyt käytössä olevia osia.
Se on liitetty ilmakiväärin itävaltalai
seen Swarowski-tähtäinjärjestel
mään, jota näkövammaiset käyttävät.
Siinä tähtäin reagoi ammuntatauluun
kohdistettuun kirkkaaseen valopis
teeseen. Keskellä kohdistuspistettä
ampuja kuulee tähtäinlaitteeseen lii-

tettyjen kuulokkeiden kautta kirkkaan
ääneen. Kun asetta kohdistetaan si
vulle, niin ääni muuttuu matalammak
si.

Kuurosokea voi ampuessaan käyt
tää samanaikaisesti sekä ääneen
että tärinään tukeutuva tähtäämistä.
Kuurosokeiden tärinätähtäimestä tu
leva äänisignaali johdetaan ensim
mäiseksi välivahvistimelle. Se vah
vistaa signaalin tärinävahvistimelle
sopivaksi. Tärinävahvistimen kautta
saadaan siis tähtäimestä tuleva ää
nisignaali muutettua tärinäksi.

Täristin on halkaisijaltaan n. 10 cm.
Ampuja voi laittaa täristimen vaikka
povitaskuunsa. Tärinä ei haittaa itse
ammunta-suoritusta. Taskussa ole
va täristin tärisee niin kauan kunnes
ampuja on kohdistanut taulun kirk
kaimpaan valopisteeseen. Siinä tä
rinä lakkaa. Jos kirkas valo on ase
tettu napakymppiin, niin osumat ovat
myös napakympissä. Tärinätähtäin
tä käytettäessä voidaan muokata
myös täristimen tärinän laatua am
pujan toiveiden mukaan. ~

Olen rakastunut
liikuntaan!

Päivi Sillanpää

Monet ovat urheilussa mestareita
eri lajeissa ja myös eri tasoilla. Se
on hienoa! Minä päätin myös mennä
huipulle, en ryminällä, vaan hitaasti
ja varmasti. Minä aion oman kuntoni
huipulle. Olen saanut jo nyt kokea mil
laista siellä on. Mutta ei minun tarvit
se hammasta purren ei kiukkua si
histen yrittää parempaan kuin toinen.
Nautinto alkaa, kun puen lenkkivaat
teet ylleni ja lenkkaritjalkaani. Avaan
oven ulos ja vedän ulkoilmaan keuh
kot täyteen, lämmittelen lihaksiani
lähtökuntoon. Kun lenkkikaveri saa
puu portille otan sauvatja lähden.

Menneenä syksynä ei ole tarvinnut
kertaakaan sään takia perua lenkkiä.
Olemme nähneet vaihtelevia ilmoja.
Onneksi ei liukkaita kelejä ole tarvin
nut pelätä, sillä onhan meillä niihinkin
lääke. Liukuesteet jalkaan ja menoksi.

Oikeastaan minun piti kertoa siitä
tunteesta, joka vallitsee lenkilläja sen
jälkeen. On vaikea löytää sanaa. joka
kuvaisi sitä tunnetta parhaiten. Se on
hyvänolon tunne. Mutta tuokin taisi
olla lattea ilmaisu.

Kuvas
sa Mar
ja-Liisa
Ruusu
nen ja
Päivi Sil
lanpää
oikealla.
(Kuva: J.
Tiitta
nen)

Sitä voisi verrata rakastumiseen.
Ehkä olen rakastunut liikuntaan! Voi
miten ihanaa! On nähty ja koettu tuu
let ja tuiskut. Ja nyt on jo kevättä il
massa. Kuka ei tästä nauttisi, kun
vierellä kulkee niin hyvä lenkkikave
ri, etten parempaa voi vaatia. Minä
saan määrätä vauhdin. Sama on kun
tosalin kanssa, vaikka siellä onkin
aina hikistä hommaa. Kiukkua ei tar
vitse purkaa vaan minä nautin siellä
rehkimisestä. Siellä yhteistyö sujuu
tulkin kanssa todella hyvin.

Tuntuu myös siltä, että kotona on il
mapiiri muuttunut. Minä kun en nyky
ään ole kuin “myrskyn merkki alman
kulmassa”. Meillä nykyään reenaa
äiti ja poika. Mieheni tulee pikku hi
jaa mukaan. Hän harrastaa kevääs
tä syksyyn hyötyliikuntaa ja talvella
hiihtelee ja joskus lähtee lenkille kans
sani. ~

Napakymppeja tarinatahtäyksella

12 13



Liikuntaa ja liikunnan iloa Jos pallo on hukassa niin olkoon
Timo Peltomäki

Hilkka Nieminen

Nuorena sitä jaksoi liikkua. Nyt van
hana on muistoja sentään niiltä ajoil
ta. Kouluni valmistui vuonna —39 so
dan aikaan. Kerkisimme yhden luku-
kauden iloita siitä hienosta voimis
telusalistamme. Siellä se koulu on
yhä pystyssä rajan takana. Kävin
kerran kotiseutumatkalla katsomas
sa sitä. Tulivat silloin mieleen kaikki
urheilutunnit. Oli se mukavaa liikun
taa, pelattiin pesäpalloakin omalla
kentällä koulun vieressä.

Kun ikää karttui, niin sain ihan tar
peeksi liikuntaa maalaistöissä. Elä
mä on tarjonnut minullekin ihan tar
peeksi kaikenlaista liikuntaa vielä
senkin jälkeen. Evakkoaikana otin
osaa maaottelumarssiinkin. Silloin oli
ne Ruotsi-Suomi —ottelut. Siellä evak
kopaikassani Perniössä me menim
me Salon ja Perniönvälisellä maan
tiellä niin kovaa vauhtia, että maan
tie taisi kastua suuren joukon hikipi
saroista.

Hikiseen työhön jouduin myös silloin
kun olin 7 vuotta sahan lautatarhalla
leimaamassa puutavaraa. Kyllä sii

nä lautakasojen päällä sai ihan tar
peeksi hyppiä ja liikkua. Työpäivät
olivat kahdeksantuntisia. Uusin kir
jani kertoo siitä ajasta ja reippaasta
merimatkailusta saariin veneillä.

Liikuntaleirilläkin olen ollut kuuro
sokeiden ja näkövammaisten kans
sa. Vielä 63-vuotiaana liikuin Tampe
reen tanssiparketeillakin kerran vii
kossa. Nyt ovat jalkojeni nivelet jo
niin huonot, että olen turvautunut
keppiin. Sanotaan sananlaskussa
km, että kun “vanhuus tulee niin hil
jaa menee”. Se on totta kyllä monel
le muullekin kuin minulle.

Eilen sain apuvälineyksiköistä käve
lytelineen eli rollaattorin. Yritän se
avulla taas tuntea liikunnan iloa. Pää-
sen tuonne kävelyteille nyt kevään
tultua. Toivon että jalkani norjistuvat
taas ja veri alkaa kiertää niissä. Lo
millekin olen jo hakenut.

Toivotan teille kaikille liikunnan iloa
nyt kun taas tulee kesä. Monilla meil
lä on vielä jalat kunnossa vaikka näkö
ja kuulo on mennyt. ~

Kouluaikoina minulla oli usein “pallo
hukassa” liikunnan suhteen. Sejoh
tui siitä, että minulla oli pallo oikeasti
hukassa. Joskus se oli pesäpallo,
johon maila ei osunut. Joskus se oli
lentopallo, jonka sain kipeästi naa
maani. Oli myös muita palloja, joiden
nimiä en enää muista. Ei muukaan
liikunta herkkua ollut, mutta miten
pelata, kun ei näe tärkeintä peliväli
nettä? Liian usein seisoin kentän lai
tamilla, etten olisi ollut tiellä.

Eivät yksilösuorituksenikaan niin
kummoisia olleet. Hiihtäessä en mil
lään tahtonut pysyä ladulla, koska
yleensä oli liian kirkasta tai pimeää.
Kerran talven pimeimpään aikaan
rämmin ladun vieressä vaivalloisesti

~ eteenpäin opettajan hiihtäessä
ohitseni.”Tule tänne ladulle, tässä on
helpompi hiihtää” hän ystävällisesti
yritti opastaa minua. Kävin näkevien
koulua eikä siihen aikaan ollut vielä
tiedotusta opettajille Usherin synd
rooman vaikutuksista.

Lukioaikana tilanteeni otettiin jo pa
remmin huomioon. Minulle alettiin et
siä sopivaa liikuntamuotoaja päädyt
tiin uintiin. Pidin siitä myös itse eni
ten. Kävinkin liikuntatunneilla yksin ui-

massa. Olin kyllä kykenevä yksin löy
tämään uimahalliin ja sieltä pois ja
jopa uimaan siellä, mutta ohjattuun
liikuntaan muiden kanssa en kyennyt
opettajan mielestä osallistumaan. Oli
toki myös yhteisiä uintivuoroja. Ker
ran opettaja päätti mitata näköni täl
laisella vuorolla. Kun en nähnyt pu
kukopin numeroa, pani hän erään po
jan altaaseen vahtiin, kun tuli minun
vuoroni uida allas päästä päähän.
“Ota vastaan, jos se meinaa lyödä
päänsä”, neuvoi hän poikaa. Minä en
lyönyt päätäni enkä ollut edes aika-
vertailun huonoin. Liikuntanumeroni
oli aina seitsemän, osallistuin tai en.
Toivottavasti tilanne on parantunut
niiden kohdalla, jotka nykyään opis
kelevat näkevien kouluissa.

Kouluaikojen jälkeen liikunnan tarve
tuli tyydytettyä kävelylläja uimisella.
Eräänä päivänä minulle kuitenkin soi
tettiinja kysyttiin, tulenko maalipallo
harjoituksiin. Minua arvelutti. Oltiin
han taas tekemisissä pallon kanssa.
Päätin kuitenkin lähteä, olihan ky
seessä näkövammaiselle sopiva ur
heilumuoto. Vihdoinkin laji, jossa mi
nut otetaan huomioon sellaisena kuin
olen, ajattelin jo toiveikkaana. Alus
sa kaikki sujui hyvin. Mutta sitten täy
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tyi laittaa suojaimet päähän niin, et
tel nähnyt mitään. “Kuuntele pallon
ääntä ja muiden pelaajien ääniä niin
tiedät missä mennään”, minua keho
tettiin. Enhän minä kuullut. Lopputu
los oli sama kuin kouluaikoina. Jouk
kueurheilu ei ole minun heiniäni.

Minulta vei pitkän aikaa ennen kuin
löysin itselleni sopivan liikuntamuo
don. Minulle sopii se, että urheilen
vain itseäni vastaan. Olen viime ai
koina löytänyt itseni Kuurosokeiden
Toimintakeskuksen kuntosalilta. Mi
nulla on oma vuoro: tunti harjoittelua
ja tunti saunomista. Aluksi laitan sau
nan päälle. Venyttelen ja sen jälkeen
poljen kuntopyörällä. Käyn kaikki lait
teet läpi tietyssä järjestyksessä.
Välillä juon vettä. Edistyn omaan tah
tiini. Lisään painoihin kiloja, kun siltä
alkaa tuntua. Kaiken kruunaa saunan
hyvät löylyt. Laitteiden käyttöön olen
saanut ohjauksen, joten se on minul
le turvallista. Parasta on se, että yh
tään palloa ei näy missään.

Olen saamassa uutta tuntumaa liikun
taan, kun se lähtee vain minun tar
peistani. Olen jopa alkanut ajatella,
että eivät kaikki pallot niin mahdotto
mia olekaan. Keilapallokin kuulemma
menee aina ihmisestä poispäin. Pe
lataanhan siinä joukkueenakin, mutta
silti jokainen voi keskittyä omaan suo
ritukseensa. Ja tuleehan pallo aina
takaisin siihen koneeseen, joten sitä
ei mitenkään voi päästä hukkaamaan$

Kirjakielen
perustaja
Mikael Agricola
Katri Pyykkö

Mikael Agricola kehitti Suomen kie
len kirjakielen ja oli Suomen uskon
puhdistaja Han eli vuosina 1510 —,

1557. Hän oli kotoisin varakkaasta
talonpoikaistalosta Pernajasta.

Koulutiellä yliopistoon

Pernajan tuolloinen kirkkoherra Bart
holomaeus sai aikaan sen, että Mi

kael lähetettiin kouluun. Mikael lähe
tettiin Viipuriin latinalaiseen kouluun.
Se oli lähin koulu, jossa valmistettiin
pappeja. Sukunimensä Mikael sai
kouluaikanaan isänsä Olavin amma
tin mukaan. Agricola on latinaa ja tar
koittaa maanviljelijää.

Mikael Agricola opiskeli kahdeksan
vuotta Viipurissa. 18-vuotiaana hän
oppi tuntemaan Suomen kirkon piis
pan Martti Skytten. Hän aloitti tuol
loin työn piispan kanslian kirjurina
vuonna 1528. Hänet vihittiin papiksi
1531. Suomessa oli vielä tuolloin
katolinen kirkko, mutta uskonpuhdis
tus oli alkamassa.

Vuonna l936Agricola lähti Saksaan
opiskelemaan Wittenbergin yliopis
toon. Wittenbergissä vaikutti tuolloin
myös Martti Luther, luterilaisen kir
kon perustaja. Agricola valmistui
maisteriksi vuonna 1539.

Rehtori ja Suomen kielen
kehittäjä

Agricola valittiin heti valmistumisen
sa jälkeen Turun katedraalikoulun

(. rehtoriksi. Hän oli tehtävässä yhdek
sän vuotta vuoteen 1548.

Rehtorina ollessaan hän kirjoitti kir
joja suomenkielellä. Hän loi suomen
kielen kirjakielen ja kehitti paljon uu
sia sanoja. Vuonna 1543 ilmestyi
ensimmäinen suomenkielinen aapi
nen “ABC-kirja”. Vuonna 1544 ilmes
tyi “Rucouskirja”ja Uusi testamentti
“Se Wsi Testamenti” vuonna 1548.
Suomen kirjakieli kehittyy koko ajan.

~~-~Numeroista huomaa helposti, mitä
kirjaimiaAgricola käytti ja mitä nyky
ään käytetään. Yksi kirjoitettiin yxi,
kaksi caxi, kolme, colme, neljä nelie
ja viisi wisi.

Turun piispa

Agricola hoiti Turun piispan tehtäviä
vuodesta 1548. Hänestä tuli Suomen
uskonpuhdistaja. Uskonpuhdistajilla
oli vaikeuksia vastata Kuningas Kus
taa Vaasan vaatimuksiin. Tämä ja-

koi Suomen hiippakunnan kahtia
vuonna 1554. Turun hiippakunnan
piispaksi tuli Mikael Agrigola ja Viipu
rin hiippakunnan piispaksi tuli Paa
vali Juusteeni. Viipurin hiippakunta
siirrettiin vuonna 1723 ison vihan
aikana Porvooseen. Porvoon hiippa
kunta muutettiin ruotsinkieliseksi.
Nykyään entinen Viipurin hiippakun
ta onkin Tampereen hiippakunta.

PiispanaAgricola teki tarkastusmat
koja. Hyvät yhteydet hänellä oli eri
tyisesti Savoon. Hän painotti sitä,~
että rahvaan eli tavallisen kansan
pitäisi käydä enemmän kirkossa ja
heidän pitäisi osata ainakin Isä Mei
dän rukous.

Mikael Agricola kuoli, kun hän palasi
rauhanneuvotteluista Venäjältä vuon
na 1557. Hän kuoli vaikeaan saira
uskohtaukseen juuri kun hän oli ylit
tänyt rajan Suomi-Ruotsin puolelle.

Mikael Agricola oli naimisissa Birgit
ta Olavintyttären kanssa. Hän eli pit
kään sillä tiedetään, että hän oli elos
sa vielä vuonna 1594. Hän solmi
uuden avioliiton Agricolan kuoleman
jälkeen. Agricolalla oli yksi lapsi, Kris
tian, joka syntyi vuonna 1550. Tä
män oli myös kirkon palveluksessa.
Hän kuoli jo vuonna 1586.
Lähteet: internetissä http://
www.suol.fi/raamattunet/ ja http://
www.pernaja.fi/agrfi.html S
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Pekka Jaakola

Olen asunut jo yli neljä vuotta pal
velutalossa nimeltään Kotikartano.
Tämä on aivan erilainen paikka kuin
Toimintakeskus, ei tätä edes ole tar
koitettu kuurosokeille vaan yleensä
vanhuksille ja vammaisille. Täällä
asuu vaikeasti kuulovammaisiakin.
Esimerkiksi yläpuolellani asuu sellai
nen pappa, jolla on telkkari ja indukti
osilmukka. Omalla silmukallani pys
tyn kuuntelemaan hänen telkkariaan
iltaisin. No, nyt on ilmeisesti ääntä
saatu vähän pienennettyä.

Kun muutin tähän taloon, luulin, että
olisi onni ja autuus, kun pääsee täl
laiseen paikkaan, jossa on palvelut
ympäri vuorokauden vain turvapuhe
limen soiton päässä. Ja olihan sekin
kokemus, kun pääsi omilleen. Olin sii
hen asti asunut sisaruksieni tai siis
pääasiassa yhden siskon kanssa.

Mutta on se, kuulkaatten, ajoittain hy
vin yksinäistä asu mista. Vaikka niin
hän se taitaa olla kerrostaloissa
yleensäkin. Kuvitelmissani luulin, että
täällä saisi uusia tuttavia, mutta ei
se mennyt niin. Kyllähän minä nimel
tä tunnen muutamia ihmisiä, jopa
heitän hyvät päivätkin, mutta ei nii

den kanssa tule mistään keskustel
tua. Henkilökuntakin vaihtuu enem
män tai vähemmän tasaiseen tahtiin.

Että jos joku on harkinnut muuttoa
jonkinlaiseen palveluasumiseen niin
kannattaa harkita minkälaiseen muut-~
taa. Tämä ympärivuorokautinen paik
ka on kyllä hyvä, jos on esimerkiksi
jaloistaan huonokuntoinen. Mutta jos
on vaan kuurosokea ja muuten fyy
sisesti terve, ei tällaiseen kannata
muuttaa, jos muuta on tarjolla.

On hetkittäin aikoja jolloin tekee mie
leni antaa mennä ikään kuin läskiksi
eli lopettaa kauppa-asioiden ja pank
kiasioiden itsenäinen hoito ja tyytyä
talon aterioihin. Mutta sitten kuiten-~
km olen miettinyt, että kun kerran on
olemassa kahvinkeitin, niin miksen
itse keittelisi. Ja pankkiasiat olen jo
pidemmän aikaa hoitanut itsenäises
ti. Eiväthän hoitajat ehtisikään hoi
taa asioitani. Kun vielä oppisin ruu
anlaiton ja vaatehuollon olisin vaik
ka valmis muuttamaan Hervantaan.
Kaikki kaverithan muutenkin ovat
pääsääntöisesti Etelä-Suomessa tai
muuten vaan muualla kuin täällä Yli
vieskassa. ~

Timo Peltomäki
kirjallisuuspiirin ohjaaja

Teimme Tampereella Kuu rosokeiden
Toimintakeskuksen kirjallisuuspiirissä
kaksi pientä kertomusta. Ne tehtiin
siten, että kukinosalistujista teki vuo
rollaan pari riviä kertomusta. Kukin
luki vain sen, mitä edellinen oli kirjoit
tanutja kirjoitti sen perusteella oman
osansa. Lopputulos oli siis arvoitus
kaikille. Reaktiot olivat sen mukaisia
kun kertomukset luettiin.

“Tapahtuipa kerran” oli oma suosik
kimme. “Kuurosokeiden Toimintakes
kuksessa tiedetään, mikä merkitys
mielenterveydellä on. Varsinkin sen
jälkeen, kun sen menettää”, kommen
toi eräs kirjoittajista. Toivomme että
jutuista on vähän iloa teillekin!

Juttujen kirjoittamassa olivat: Kati
Alanen,Anu Mikkola, Kerttu Laakso,
Vieno Hyttinen ja Timo Peltomäki.

Minun päiväni

Heräsin aamulla kello seitsemän
enkä tiennyt mitä tekisin. Keitin kah
via. Avasin ikkunan ja kuuntelin lintu
ja. Haistelin tuoksuja ja aloin lueskel
la kirjoja. Ensimmäinen kirja jonka otin

käteeni herätti heti uteliaisuuteni. Sen
kansi oli värikäs, aivan kuin Rosahin
musteläiskätestin taulu. Kunpa muis
taisin tämän aamun heräämisen,
kuinka oli aurinkoinen tunne. Kaikki
tuntui kevyeltäja elämisen arvoisel
ta. Tämä aamu olikin yllättävä yllä
tyspostin muodossa. Rahankeräys
postia ja ystävänpäiväkortteja. Ys
tävyys on iso ilo. Onneksi minuakin
muistetaan ja minä muistan ystäviä-
ni.

Tapahtuipa kerran

Koska ruokaa ei ollut, ja kissakin oli
kuollut, vaivuin epätoivon valtaan,
koska kaikki oli menetetty. Juoksi n
ulos enkä muistanut ottaa lompakkoa
mukaan. Kaikkea se uni hullulla teet
tää. Sellaista se on miehuus. Ei tar
vitse olla synkissä ajatuksissa. Ter
veys on hyvä asia, jaksaa muistaa
muitakin ja olla iloisella mielellä. Mie
lenterveys ja hyvä mieli antaa elä
män laatua ja voimia tehdä elämäs
sä kaikkea uutta ja mielenkiintoista.
Silloin jaksaa odottaa mitä yllätyksiä
uusi päivä tuo tullessaan. Lähesty tu
levaisuutta avoimin mielin! ~
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