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V0~ - miten ihanaa
kohti kevättä ja kesää
- on jälleen matkustaa!
Aurinko pakkashangella kimaltaen
kutsuu riemuun mukaan -

valoon leikkimään.
Pellon laidalla pajunhelmet
hohtavina esiin työntyvät.

Monta silkinpehmeää karvapalloa
oksien silmuista pilkistää.
- iskevät silmää hymyssäsuin.

Valon lämpöä kaipasin jo
elämänvoimaajanosin.
Pimeyden kahleet viimein
kevään korvalla murtuivat,
kera pajunhelmien,
aukeni ilon aurinkoinen portti.
Olen villi ja vapaa!

Keijuna tanssin ja karkeloin.
Valoa syleilen,
vapaudesta iloiten.
Pajunhelmet kaulallain,
ralalallallei.
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Viisi kysymystä
1 .Mikä on taajuuden mittayksikkö
2.Kuka on ensimmäinen suomalai
nen nainen, joka on saanut oman Ii
putuspäivän?
3.Mitkä ovat YK:n Unescon maail
manperintökohteet Suomessa?
4.Minä päivänä ja missä päin Suo
mea poltetaan pääsiäiskokkoja?
5. Mikä on pääsiäisen liturginen väri
eli mitä väriä käytetään kirkoissa
pääsiäisenä?

Vastaukset:
1 Taajuuden mittayksikkö on hertzi.
2.Uusi liputuspäivä on Minna Cant
hin ja tasa-arvon kunniaksi 19.3.
Canth syntyi 19.3.1844.
3.YK:n maailmanperintökohteita on
Suomessa viisi. Ne ovat Vanha Rau
ma, Suomenlinnan linnoitus, Petäjä-
veden vanha kirkko, Verlan ruukki-ja
verkatehdas sekä Sammallahden
mäen pronssikautiset haudat.
4. Pääsiäiskokkoja poltetaan pohjan
maalla pääsiäislauantaina eli lanka
lauantaina. Kokkotulilla pelotellaan
trulleja ja noita-akkoja. Karjalainen
virpomisperinne on yhtynyt nykyai
kana trulleihin: pienet trullit kiertävät
virpomisvitsat kourassaan.
5..Evankelisluterilaisessa ja katoli
sessa kirkossa pääsiäisen väri on
valkoinen. Ortodoksisessa kirkossa
se on punainen. O

olen viittomakielinen. Olen yh
distyksen puheenjohtaja, ja vaadin
edelleen viittomakielisille omia oi
keuksia. Nyt uskon myös toistemme
tukeen. Valvomme kaikkien kuuro
sokeiden oikeuksia, että saamme ne.

Uusi sääntöehdotus takaa viittoma
kielisten aseman paremmin kuin van
ha. Järjestön kielet on mainittu tasa
arvoisina. Myös oikeus osallistua jär
jestön toimintaan omalla kielellä ja kom
munikaatiotavalla on 1. pykälässä.

Pykälän 2. tavoitteisiin on lisätty
tasa-arvoisuus yhdistyksen sisällä ja
koko yhteiskunnassa. Samassa py
kälässä on myös uutta: kohta 3 kuu
rosokeiden omaehtoisesta osallistu
misesta ja vaikuttamisesta.

Myös työntekijöiden valintaan vaikut
taa se, miten he osaavat kommuni
koida kuurosokeiden kanssa. Sen ta
kaa 11 pykälän 9 kohta: hallitus velvoi
tetaan valitsemaan työntekijät kieli-ja
kommunikaatiotaitojen perusteella.
Sääntöjen perusteella voidaan teh
dä myös ohjeistus työntekijöille, jot
ka toimivat päivittäin kuurosokeiden
kanssa ja henkilökohtaisia koulutus-
ohjelmia luoda. Kun työntekijä pys
tyy kommunikoimaan ongelmitta kuu-

rosokean kanssa, tämä voi elää luon
tevasti tasa-arvoisena. Uuden työn
tekijän valintatilanne on aina tärkeä.

Tämä uusi ehdotus on valmisteltu
pyynnöstäni. Kävin sen läpi ja tein
muutosehdotuksia. Keskustelin silloin
myös tulevan toiminnanjohtajan kans
sa. Varapuheenjohtaja teki omalla ta
hollaan omat muutosehdotuksensa.
Näistä muutosehdotuksista järjestö-
sihteeri ja tiedottaja esittivät vielä
kompromissin. Siitä keskustelimme
yhdessä. Sen jälkeen teimme vielä
pari muutosta ja päätimme viedä eh
dotuksen yhdessä hallitukseen. Hal
lituksessa ehdotus hyväksyttiin lähes
yksimielisesti.

Sääntömuutosehdotus on rakentava
ja positiivinen. Minä en ole luopunut
vaatimuksistani. Jos uudet säännöt
eivät toimi, niitä voi tulevaisuudessa
muuttaa. Ainakin minä palaan niihin
niin monta kertaa kuin on tarve. Jos
sääntömuutos nyt hyväksytään,
voimme alkaa toteuttaa asioita käy
tännössä esimerkiksi alkaa varata
rahaa viittomakielistä materiaalia
varten ja kehittää sen tuotantoa.

Ulla Kungas
puheenjohtaja ~

Uskon toistemme tukeen

Kansi: Raili Mikkosen pronssi
veistos Mieskuoro.

Tuntosarvi ilmestyy 21.5.
on oltava toimituksessa
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Aune Purjeen muistolle Joensuu kevatkokouskaupunk~

Aune Purje on poissa. Hän kuoli
kotonaan Vihdissä 27.1.2003. Hän
oli juuri täyttänyt 81 vuotta.
Aunen iloinen olemus sai ihmiset
hyvälle tuulelle. Tarinoita Aunesta
on vaikka kuinka paljon. Ne ovat
iloisia, yllätyksellisiä ja hauskoja.
Kuvia Aunesta löytyy yhdistyksen
arkistosta paljon. Aune on aina te
kemässä jotain — syöttämässä he
vosta, kauhistelemassa sammak
koa, tanssimassa ja kuten tässä,
keinumassa. Kaikissa kuvissa on
sama lämmin ja iloinen hymy. Täs
sä Eila Särkimäen runo Aune Pur
jeen muistolle.

Sinä purjehdit pois
ikuisesti näkymättömiin,
vaikka sanoit keskiviikkona
kerhoon meneväsi.

En aavistanut sitä,
äänesi kuulin silloin
kerran viimeisen.
Vaikka huolissani olin
sinusta, ystävämme.

Olet mennyt ja jätit
keväisen kauniin
muiston lämpimän.
Eläm~si säteilevä valo
meitä nyt neuvokoon. ~

Katri Pyykkö, kuva Joensuun kaupunki

Tänä vuonna kevätkokous on Joen
suussa. Joensuun kaupungin perus
ti tsaari Nikolai 1 vuonna 1848. Se
on Pohjois-Karjalan maakuntakes
kus. Pielisjoki on kaupungin sydän.
Sitä kautta kauppamiehet ovat mat
kustaneetja tukkeja on uitettu jo vuo
sisatoja.

Joensuussa on korkeakoulu, jossa on
jo viisi tiedekuntaa. Yliopiston avulla
kansainvälistä yhteistyötä on niin tie
teen, teollisuuden kuin kaupan alal
la. Lähialueyhteistyö Venäjän kans
sa on kaupungille nykyäänkin tärke
aa.

Kevätkokous on Hotelli Kimmelissä.
Se sijaitsee Sirkkala-puistossa Pie
lisjoen rannalla. Se on kävelymatkan
päässä vilkkaalta kauppatorilta.
Torin laidalla sijaitsee kulttuuri- ja
vapaa-aikakeskus Carelicum. Siellä
on mm. Pohjois-Karjalan museo. Siel
lä on myös lasten satukaupunki Mu
kulakatuineen.

Joensuun Taidemuseossa on kevät-
kokouksen aikaan esillä irlantilaista
nykytaidetta.

kaupungintalo on Eliel Saarisen
suunnittelema. Sen näköalahuone on
avoinna kesäisin.
Laulurinteellä järjestetään suuria ta
pahtumia kesäisin konserteista ja
koiranäyttelyistä rockkonsertteihin.
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha
on auki ympäri vuoden. Siellä voitu
tustua lähes 1000 eksoottiseen kas
vilajiin kuten lihansyöjä-ja tuntokas
veihin.

Muita Joensuun nähtävyyksiä on or
todoksinen kirkko, evankelisluterilai
nen kirkkoja matkustajasatama. ~
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Teksti & kuvat: Katri Pyykkö

Kuvanveistäjä Raili Mikkosen 75-
vuotisjuhlanäyttely Galleria Reginas
sa Turussa oli mielenkiintoinen. Näyt
telyn nimi oli Näen — koen — tunnen.
Nimi juontaa siitä, että kuvanveistä
jä on elämässään nähnyt, kokenut ja
tuntenut mitä erilaisimpia asioita.
Mutta nimi juontaa myös siihen, että
taidetta voi nähdä, kokea ja tuntea
eri tavoin. Näyttelyn avasi Paimion
kunnanjohtaja Paavo Tyrväinen.

Hän sanoi, että Mikkosen veistokset
välittävät intiimin, henkilökohtaisen,
lämmön ja muodon. Ohjelmassa oli
myös kuvanveistäjän omia runoja niin
lausuttuna kuin laulettuna.

Raili Mikkonen on halunnut aina an
taa taide-elämyksiä myös sokeilleja
kuurosokeille. Hän päätti toteuttaa
75-vuotisjuhlanäyttelynsä niin, että
se olisi mahdollista. Hän hankki veis
toksiin pisteillä nimitiedot ja kaikkia
pronssiveistoksia sai myös kosketel
la. Harvoin yksittäinen taiteilija ottaa
töissään huomioon myös kosketta
misen mahdollisuuden. Töiden sijoit
telu oli hiukan ongelmallinen. Monet
niistä olivat niin matalalla, että niitä
piti kumartua koskettelemaan.

Mikkonen on osallistunut usein Suo
men Kuurosokeat ry:n veistoskilpai

Riku piti Mikkosen näyttelyssä eri
tyisesti suuremmista veistoksista.
Tässä hän tutustuu näyttelyyn
ehkä suurimpaan työhön, joka on
alaston naishahmo.

luihin ja saanut usein tunnustusta.
Vuonna 2001 hänen työnsä Metsän
tyttö äänestettiin parhaimmaksi työk
si Veistosten Metsästä Punkaharjul
la. Näyttelyssä oli tuo työ esillä prons
sisena. Kilpailutyö oli puusta veistetty
metsäteeman mukaisesti.

Suomen Kuurosokeat ry:tä edustivat
avajaisissa pitkäaikainen järjestön
aktiivijäsen Nris Alkio ystävänsä Pir
kon kanssa. Nuorta sukupolvea
edusti oikeustieteen opiskelija Riku
Virtanen. Mukana oli myös aluesih
teen Laila Haanpää ja tiedottaja Kat
ri Pyykkö.

lirisAlkio kertoi kuvanveistäjälle, että
hänen mielestään työt olivat liikutta
via. Ne kuvasivat jokapäiväistä ar

liris Autio piti veistosten arkisista
aiheesta. Kuvassa hän tutustuu
työhön, jossa on pariskunta, jossa
äidillä on lapsi sylissään.

kea ja aitoa elämää kuten äitiä tuu
dittamassa lastaan. Hauskin työ oli
liniksen mielestä mieskuoro, joka on
tämän lehden kansikuvassa. Ensin
hän mietti oliko kyseessä koululuok
ka, mutta sitten oivalsi, että kysees
sä on kuoro. Kuoron johtaja oli kuo
ron edessä.

liris olisi toivonut veistoksiin myös lin
tuaiheita erityisesti kurkea tai jout
senta. Siihen kuvanveistäjä vastasi,
että esillä on myös veistosten ja
maalausten lisäksi suruadressi, jos
sa aihe on joutsen. Olihan taiteilijan
miehen sukunimi Joutsen. linis piti
myös pronssin tunnusta. Se kestää
kosketusta ja taideteoksista saa sel
vää.

Riku Virtasen mielestä näyttelyyn on
mukava tulla, kun saa töitä saa kos
kettaa. Erityisesti suuret työt olivat
selkeitä. Pienistä töistä ei saanut niin
hyvin selvää. Seinällä olevista prons
sisista reliefeistä, korkokuvista, oli
vaikea muodostaa kuvaa. Riku ker
too, että hän on käynyt näyttelyissä
muutamia kertoja. Mikkosen Metsän
tyttö —veistokseen hän tutustui Pun
kaharjulla. Pronssitöistä Riku piti
veistoksesta nimeltä “Uupunut”. ~

Näen~ koen -tunnen
Kosketeltavaa taidetta esillä Turussa
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Katri Pyykkö

Marianne Mielityinen valittiin en
simmäiseksi perintöprinsessaksi
Miss Deaf Finland—kilpailussa. II pe
rintöprinsessa oli Johanna Hakala.
Miss Deaf Finland kilpailun voitti ve
näläissyntyinen Oiga Suokas. Hän
tulee edustamaan Suomea Miss Deaf
World -kilpailussa Tsekeissä kesällä.

Marianne on meille tuttu. Hän on kuu
lonäkövammaisten nuorten kerhon
aktiivinen jäsen. Marianne kertoo,
että hän osallistui kilpailuun, koska
häntä pyydettiin. Hän mietti ensin,
mutta tuli kuitenkin tulokseen, että
kilpailu on hyvää kokemusta. Kilpai
lussa oli mukana 5 tyttöä. Marianne
esiintyi omissa vaatteissaan, vaik
ka kilpailussa oli tarjolla myös vaat
teita lainaan. Hänestä omissa vaat
teissa oli mukavampi esiintyä.

Kilpailu jännitti

Kilpailussa oli ensin arkipukukierros,
jolloin piti esitellä itsensä ja kertoa
mitä harrastaa. Seuraavaksi piti esit
tää jotain. Marianne esitti laulun.
Kolmas kierros oli cocktail-puku esit

tely. Tero Suominen haastatteli siis
tissä puvussa olleita kilpailijoita. Vii
meinen kierros oli juhlapukukierros.
Silloin valittiin kolme tyttöä, joista tu
livat missi ja tämän kaksi perintöprin
sessaa. Lisäksi valittiin internet-suo
sikki ja paikalla olevan yleisön suo
sikki. Ennen lopullista valintaa jokai
nen kolmesta tytöstä kävi tuomaris
ton haastattelussa. Jokainen tuomari
esitti yhden kysymyksen.

Kilpailun jälkeen tuomaristo kertoi,
että he painottivat valinnassaan
esiintymistaitoa, iloisuutta, positiivi
suutta, hymyä ja sitä että osasi vas
tata kysymyksiin hyvin. Piti osata
myös kävellä hyvin ja olla tyylikäs
omalla tavalla. Sisäinen kauneus oli
myös tärkeää. Sen tuomaristo var
masti löysi kysymyksistä ja esityk
sistä, miettii Marianne.
Marianne ei uskonut, että hän pää
see jatkoon. Hän kertoo: “Olin yllät
tynyt, että pääsin jatkoon. Sitten en
simmäiseksi valittiin toinen perintö-
prinsessa. Minä ja Olgajäätiin siihen
seisomaan. Oli kamalan jännittävää,
kun olimme siinä kahden. Minun nimi

sanottiin ensimmäiseksi. Olin todel
la tyytyväinen, että pääsin niin lähel
le voittoa.” “On vaikea kuvailla, miltä
se tuntui. Ehkä helpottuneelta, että
kaikki on ohi, ne harjoitukset ja muut.
Se oli stressiä ja jännittävää. Kaikki
oli ohi. Minulla oli helpottunut olo. Se
oli päällimmäinen tunne. Olin myös
kauhean iloinen.”

Marianne suosittelee Miss Deaf Fin
land —kilpailuja. Kilpailussa kannattaa
luottaa itseensä ja pukeutua niin, että
se sopii omaan persoonaan. Pitäisi
olla myös rohkea: katsoa ihmisiin,
eläytyä ja uskoa, että pystyy siihen.
Olga oli ainoa mallikurssin käynyt kil
pailija. Hänellä oli kokemusta, esiin
tymistaitoa ja varmuutta enemmän
kuin meillä muilla, sanoo Marianne.

Urasuunnitelmat kehitteillä

Marianne ei havittele mallin uraa,
vaikka hän voisi mallin töitä tehdä

Marianne on kaunis ilman
meikkiäkin. Hän oli Keskus
toimistolla harjoittelemassa
viikon. Tehtäviin kuului tu
tustuminen digikameran
käyttöön. Tämä kuva on
Mariannen itsensä ottama.

vähän, jos tilaisuuksia tulee. Marian
ne opiskelee graafista alaa Tampe
reen ammattiopistossa nyt ensim
mäistä vuotta. Koulutus kestää 3
vuotta. Marianne kertoo: “Yleisesti
ottaen ei ole mitään ongelmia opis
k&ussa. Kaikki on sujunut hyvin, tul-
km kanssa on sujunut hyvin, ja opet
tajilla on hyvä asenne. En ole löytä
nyt oikein mitään, mikä olisi vaike
aa.”
Marianne haluaisi opiskella myös ul
komailla. Häntä kiinnostaa myös si
sustussuunnittelu ja viittomakielen
opettaminen ja ihmisten kanssa työs
kenteleminen.

Marianne on liikunnalHnen tyttö. Hän
harrastaa thai-boksingia, uintia ja
joskus hän käy kuntosalilla. Hän ha
luaisi myös tehdä benji-hypyn, jossa
nosturin nokasta hypätään maahan
joustavan köyden varassa ja jäädään
roikkumaan maan ja taivaan välille
pää alaspäin. Hurja tyttö. ~

Marianne 1 perintöprinsessa
Miss Deaf Finland ~kiIpailussa
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saadaan kuntoon.

Cetia
Näkövammaisten kirjasto

Anu Mikkola

Ceiia Näkövammaisten kirjasto tuot
taa ja lainaa kirjoja sokeille, näkö
vammaisilleja muille, jotka eivät pys
ty lukemaan tavallisia kirjoja. Kirjas
ton toimialue on koko Suomi. Kirjas
to on ollut valtion ylläpitämä eri kois
kirjasto vuodesta 1978 lähtien. Kir
jaston erikoistehtävä on tehdä ja lai
nata oppikirjoja peruskoulusta aina
yliopistoon asti. Kirjastossa on myös
ruotsin-ja vieraskielinen osasto. Se
palvelee ruotsinkielisiä asiakkaita ja
myös maahanmuuttajia. Se lainaa
kirjoja 25—28 eri kielellä. Pistekirja
osasto on myös tärkeä. Suurin Celi
an osasto on äänikirjasto. Sen lai
nausmäärä kasvoi viime vuonna 7
prosenttia.

Pistekirjat tärkeitä

Pistekirjoja valmistava “Kirjoja sokeil
le” —yhdistys perustettiin 1880. En
simmäiset pistekirjat lainattiin asiak
kaille 4 vuoden kuluttua 1884. Piste-
kirja on säilyttänyt oman vankan ase
mansa näkövammaisten keskuudes

Ovet auki
kirjallisuuden
maailmaan

sa. Monet sokeat lukevat mielellään
pistekirjoja, vaikka he kuuntelisivat
äänikirjojakin. Pistekirja avaa myös
monille kuurosokeille oven kirjallisuu
den maailmaan.

Äänikirja kehittyy

Äänikirja on kokenut monta muutos
ta. Vuonna 1956 aloitti Sokeainkes
kusliitto äänikirjojen tuotannon avo
kelanauhoina. Niistä luovuttiin 1980-
luvun alkupuolella. 1972 kirjasto al
koi tehdä äänikirjoja Clarkens Mits
kaseteille. Niille mahtui 12 tuntia lu
ettua tekstiä. Niitä kuunneltiin omalla
kuuntelulaitteella. Näistä Celiassa
luovuttiin vuonna 2002 kokonaan,
koska englantilainen valmistaja lopetti
niiden kuuntelulaitteiden ja kasettien
valmistamisen.

C-kasetit tulivat käyttöön 1970-luvun
lopulla. Aluksi Näkövammaisten kir
jasto teki oppikirjoja C-kasetille. C
kasetti on tällä hetkellä ainoa käy
tössä oleva äänikirja. Äänikirjana C

kasetti tulee olemaan käytössä var
masti vielä useita vuosia.

Tulevaisuuden äänikirjoja kehitetään
jatkuvasti. Uusinta uutta on Digitaali
nen Daisy —äänikirja. Digitaalisella
äänikirjalla tarkoitetaan digitaalises
ti tallennettua ihmisääntä. Daisy-kir
joja voi kuunnella CD-soittimilla, jois
sa on MP3 toimintamahdollisuus. Nii
den kuunteluun on saatavilla kaksi
erimerkkistä kuuntelulaitetta. Ongel
mana on kuuntelulaitteiden hinta ja
se, kuka maksaa laitteet näkövam
maistenja muiden lukemisesteisten
käyttöön.

Daisy-äänikirjaa voi kuunnella myös
tietokoneella. Silloin tarvitaan CD
asema, äänikortti ja erillinen lukuoh
jelma. Daisy-äänikirjan lukeminen on
helppoa verrattuna C-kasettikirjaan.
C-kasetilta on vaikea löytää tiettyä
lukua tai sivua. Sitä joutuu kelaamaan
edestakaisin. Daisy-kirjassa voi ot
sikoita selaamalla siirtya suoraan ha
luamaansa lukuun niin lukulaitteella
kuin tietokoneella. Tietokoneella voi
kirjaan tehdä myös alleviivauksia ja
omia merkintöjä puhuttuna tai kirjoi
tettuna. Niihin voi palata myöhemmin.
Daisy-äänikirja mahtuu tavallisesti
yhdelle CD-rom levylle. Ensi vuonna
Celia alkaa lainata oppikirjoja Daisy
kirjoina. Tavoitteena on ottaa Daisy
järjestelmä käyttöön vuosina 2004 ja
2007 välisenä aikana, jos rahoitus

Celiassa aloitettu myös verkkokirjo
jen eli elektronisten kirjojen lainaus.
Niitä voi hakea tietokoneelle NKL:n
luetus-ohjelman kautta. Uusia verk
kokirjoja eli e-kirjoja tulee noin 7 kir
jaa kuukaudessa. Niillä on oma, vä
hitellen kasvava lukijakuntansa.

Tarjolla kaikkia
kirjallisuuden lajeja

Celia Näkövammaisten kirjaston va
likoimat ovat laajat. Sieltä löytyy op
pikirjoja ääni-, piste-ja e-kirjoina. Pis
tekirjoina löytyy kauno- ja tietokirjo
ja, kirjoja pistekirjoitusta opettelevil
le sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Li
säksi kirjastossa on lasten kosket
telukuvakirjoja sekä kuvakirjoja, joi
hin on lisätty pisteteksti. Musiikin
harrastajille on pistekirjaosastolla
pistenuotteja. Äänikirjaosastolta löy
tyy tieto- ja kaunokirjallisuutta, las
ten-ja nuortenkirjoja, YLE:n kuunnel
miaja aikakauslehtiä.

Kirjaston asiakkaaksi pääsevät nä
kövammaisten yhdistysten jäsenet.
Jos asiakkaaksi haluavalla on jokin
muu vamma tai sairaus, joka estää
tavallisten kirjojen lukemisen, tämä
tarvitsee lääkärin tai muun asiantun
tijan lausunnon vammasta. Mukavaa
kevättä kaikille kirjallisuuden maail
massa. ~
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RPaasiaism u nia
etsimässä
Hilkka Nieminen

Oli kylmä ja luminen talvi. Lunta oli
paljon ja pakkasta öisin jopa 40 as
tetta. Kotini oli tavallinen pienviljeli
jäkoti siellä Karjalassa. Meitä lapsia
oli viisi. Minä ja kolme vuotta van
hempi sisareni Sirkka olimme van
himmat. Isäni oli muurari. Hänellä riitti
kesäaikaan paljon töitä, mutta talvis
aikaan ei niitä ollut. Vain harvoin isä
kutsuttiin paikkamaan uunia, jos jol
lakin alkoi pakkasen mourutessa uuni
halkeilla. Mutta meillä oli aina oikeita
pääsiäispupuja ja tipuja, sillä äitini
kasvatti kanejaja kanoja.

Kyseisenä talvena, josta kerron, oli
navetassa vain kaksi kanaaja kaksi
kania. Kaikki muut olimme jo syö
neet. Isän työttömyyden takia ei ol
lut rahaa ostaa ruokaa. Äiti sanoi, että
meille tulee pääsiäiseksi uusia pää
siäispupuja. Kanat olivat myös saa
neet piilottaa muniaan, ja niistä tulisi
sitten pääsiäiseksi uusia tipuja.

Pari viikkoa ennen pääsiäistä äitini
sanoi minulle ja Sirkalle, ettemme sai
si pääsiäismunia maalattavavaksi ja
syötäväksi, jos emme nyt auttaisi äl
tiä saamaan munia. Äiti oli jo kysel

lyt kaupasta. Kauppias oli sanonut,
että niitä ei ole, koska ihmiset sääs
tävät niitä omiin pääsiäispöytiinsä.

Nyt äiti antoi meille rahaa munien os
toon, että me Sirkan kanssa lähtisim
me kylään kiertelemään ja käymään
isoimmissa taloissa. Yrittäisimme
ostaa niitä talon emänniltä. Sirkalla
ja minulla oli lauantait vapaata kou
lusta. Lupasimme etsiä munia. Silloin
ei pienempien lasten tarvitsisi pettyä
vaan he saisivat maalata kauniita
munia pääsiäispöytään. Se kun ainat
oli yksi meidän perheen pääsiäishu
veistamme, kiikun teon lisäksi.

Niin me sitten varhain lauantaiaamu
na lähdimme kiertämään kylää. Sirk
ka meni toiselle puolelle kylää isoihin
taloihin kori käsivarrellaan. Minä me
nin toiselle puolelle kyselemään. Ker
roimme emännille, että äiti on anta
nut rahaa meille munien ostoon. Toi-
voimme, ettei lasten tarvitsisi olla il-~
man pääsiäismuniaja niiden maalaa-~~
mista tänäkään vuonna. Sanoimme
myös, että talon lapset ovat tervetul
leita katsomaan meidän uusia pää
siäispupujajatipuja. Emännät antoi
vat munia ja saimme niitä päivän ai
kana tarpeeksi. Eivätkä äidin anta
mat rahat Ioppuneet kesken. Niin me
sitten saatiin taas munia maalatta
vaksi. Minulle ja Sirkalle tuli hyvä mie
li, kun saimme auttaa äitiä. Tuli iloi
nen pääsiäinen.
Hauskaa pääsiäistä kaikille! ~

Maria Magdaleena
ja paasiaismuna

Perimätiedon mukaan ensimmäisen
pääsiäismunan antoi Maria Magda
lena Rooman keisari Tiberiukselle.
Maria matkusti pian Kristuksen tai

yaaseenastumisen jälkeen Roomaan
saarnaamaan evankeliumia. Ulko
maiset vieraat kävivät tervehtimäs
sä keisaria ja veivät hänelle lahjoja.
Maria oli köyhä. Hän vei kananmu
nan. Hän värjäsi sen itse punaiseksi
ja sanoi sitä ojentaessaan: “Katso,
muna on kuollut, mutta sen sisällä on
elämä. Kristus nousi kuolleista.”

Toisen tarinan mukaan Maria antoi
keisarille munan, jota ei oltu värjätty.
Keisari epäili hänen sanojaan. Hä
nestä kuolleista ylösnouseminen oli
yhtä mahdotonta kuin että valkoinen
kananmuna muuttuu punaiseksi. Sil
loin Marian kädessä ollut muna muut
tui punaiseksi.

Pääsiäismunilla on suuri merkitys
erityisesti ortodoksisessa kirkossa.
Papit siunaavat pääsiäisyön jumalan-
palveluksessa ison maIjan punaiseksi
maalattuja munia Ne jaetaan ihmi
sille ja heitä tervehditään sanoin:
“Kristus nousi kuolleista”. ~

Paasiaismunien
maalaus

Pääsjäismunia voi maalata kahdel
la tapaa. Voi maalata kovaksi keitet
tyjä munia tai tyhjennettyjä munia.
Tyhjentäminen tapahtuu niin, että
Kananmunaan tehdään esimerkiksi
parsinneulalla reiät munan molempiin
päihin. Toiseen päähän tehdään vä
hän isompi reikä. Puhaltamalla pie
neen reikään valkuainen ja keltuai
nen valuvat ulos munasta. Laita as
tia alle. Ne voidaan käyttää ruuan lai
tossa tai leivonnassa.

Munien maalaukseen tarvitaan vesi-
värejä, vettä ja pensseleitä. Tyhjen
netyn munan voi laittaa reiästä tik
kuun, jolloin sitä ei tuhraa sormin. Toi
saalta munaa voi pidellä kädessään
ja maalata siinä. Se voi olla hiukan
helpompaa. Suunnittele omat koris
teet tai tee iloisia naamoja. Tyhjät
maalatut munat voi kiinnittää eri vä
risten höyhenien kanssa pajunoksiin.
Näin saa kauniita pääsiäiskoristeita.

Keitettyjä munia maalatessa maali
en on oltava myrkyttömiä. Niitä ei
myöskään saa jättää kovin pitkään
esille lämpimään, koska nehän on tar
koitus syödä. ~
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Sointu Koskinen

Terveet elämäntavatja hiusten hoi
to näkyy: hiukset kiiltävät ja ovat hy
väkuntoiset. Silti voi tuntua, että hiuk
sia löytyy huolestuttavan paljon hius
harjasta. Hiusten lähdöstä ei kuiten
kaan ole kysymys. Hiusten uusiutu
misen vuoksi päästä irtoaa 50-1 00
hiusta päivässä. Hiuksilla on oma
kasvurytminsä. Ne kasvavat 2-7
vuotta, jonka jälkeen ne irtoavat.
Lepovaihe kestää 3-4 kuukautta, jon
kajälkeen hius alkaa kasvaa uudel
leen. Tilapäisen hiustenlähdön syy
nä voi olla esim. ihosairaudet, vai
keat yleissairaudet, hormonimuutok
setja voimakas laihduttaminen. Mie
hillä yleisin syy hiusten lähtöön on
perinnöllinen kaljuuntuminen. Jopa
puolella yli 50-vuotiaista miehistä on
siitä johtuvaa hiustenlähtöä.

Hiustyyppejä on erilaisia

On hyvä tietää oma hiustyyppi. Lä
hes joka shampoornerkillä on 4-5 eri
laista hiustenpesuainetta eri tyyppi-
sille hiuksille. Hiukset voivat olla ras
voittuvat, kuivat, ohuet, permanen
tatut, värjätyt tai hilseiset. Rasvoit
tuvat hiukset valuvat päätä pitkin. Ne
tuntuvat rasvaisilta ja päänahkakin

kutiaa, vaikka hiukset olisi pesty 1-2
päivää aikaisemmin. Kuivat hiukset
tuntuvat karheilta ja kuivilta. Ne py
syvät siistin näköisenä pitkään, mut
ta silti hiukset ja päänahka likaantu
vatja tarvitsevat pesua. Ohuille hiuk-~
sille löytyy tuuhentavia shampoitaS
Värjäys ja permanentti muuttavat
hiusten rakennetta. Siksi pesu-ja hoi
toaineiden on hyvä olla tehokkaam
pia ja käsitellyille hiuksille sopivia.
Shampoon ja hoitoaineen voi ostaa
myös kampaajalla käynnin yhteydes
sä. Kampaajan tuotteet ovat kalliim
pia kuin kaupasta ostetut, mutta niin
on permanentti ja värjäyskin kallis. On
ikävää, jos väärillä shampoo-ja hoi
toainevalinnoilla hiukset muuttuvat~
kuivaksi tappurakasaksi. Kampaajal-~
le maksetut rahat menevät silloin
hukkaan.

Hiuksissa voi olla hilsettä. Sitä on
sekä kuivaa että rasvaista. Kuivan
hilseen syynä voi olla päänahan tali
rauhasten hidas toiminta, liian kuivat
tava shampoo tai atooppinen ihottu
ma. Tällainen hilse on kevyttä ja lei
juvaa. Liian vilkas talineritys, sopi
mattomat shampoot, kuuma fööni tai
hiivasieni saattavat aiheuttaa ras

vaista hilsettä. Erilaisiin hilseongel
mun on omat shampoonsa. Ne tasa-
painottavat hiuspohjaaja muuttavat
talinerityksen normaaliksi. Hilse
shampoita ei ole tarkoitettu pitkäai
kaiseen käyttöön. Kun tilanne muu
taman viikon jälkeen normalisoituu,
otetaan kayttoon omalle hiustyypalle
sopiva shampoo.

Hiukset voi pestä joka päivä

~~Jkaiset, rasvaisina päätä pitkin va
luvat hiukset voivat pilata koko päi
vän. Olo tuntuu epävarmalta. Se on
ihan turhaa. Hiukset voi pestä aina,
kun ne ovat likaiset, vaikka joka päi
vä. Päivittäiseen pesuun sopivat
shampoot ovat nykyisin hellävarai
sia. Ne eivät rasita tai kuluta hiuksia.
Monet iäkkäät ihmiset pesevät hiuk
sensa liian harvoin. Tästä syystä
päänahan ärtyminen ja kutina voivat
vaivata heitä. Hiukset pysyvät puh
aana, jos ne pestään 2-3 kertaa vii
kossa. On hyvä unohtaa aikaisem
mat opetukset, että pitkät pesuvälit
olisivat hyväksi hiuksille. Sitä ne ei
vät ole hiuksille eivätkä meille.

Hiustenpesu on kaikille tuttua. Noin
kolikon verran shampoota levitetään
kostutettuihin hiuksiin. Sen jälkeen
paanahkaa hierotaan sormenpailla
Se rentouttaa ja puhdistaa On tar
keaa huuhdella hiukset hyvin haale
alla vedellä. Mikäli pesuainetta jää

hiuksiin, ne likaantuvat nopeammin
ja ovat taas pesun tarpeessa. Hoito-
ainetta käytetään, jos hiukset tuntu
vat tarvitsevan hoitoa. Osa hoitoai
neista vaikuttaa muutaman minuutin
ja sen jälkeen pestään pois. Osa jä
tetään hiuksiin ja osa suihkutetaan
puolikuiviin hiuksiin. Pullossa olevat
ohjeet kannattaa lukea huolellisesti.
Märät hiukset ovat venyviä ja haurai
ta. Niitä ei saa kammata kovakourai
sesti. Harjatja kammat on hyvä pestä
silloin tällöin astianpesuaineella.

Myös leikkaus ja muotoilu
pi ristävät

Aina ei pelkkä pesu riitä. Kampaajal
la tai parturissa on hyvä vierailla
säännöllisesti, jos haluaa siistit ja
helposti hoidettavat hiukset. Lyhyet
hiukset vaativat leikkauksen 6-8 vii
kon välein, pitkät hiukset tarvitsevat
leikkausta harvemmin. Erilaiset kä
sittelyt ja eri tavalla leikatut hiukset
piristävät varsinkin naisten eloa.
Rohkeasti vain kampaajalle suunnit
telemaan uutta helppohoitoista kam
pausta. Kampaajan kanssa voi myös
keskustella, miten hiuksia voi muo
toilla kotonakin. On olemassa paljon
erilaisia hiusten muotoiluun tarkoitet
tuja aineita kuten muotovaahtoja,
muotoilugeelejä ja vaahtosuihkeita,
joiden avulla voi kotonakin tehdä
kampauksiaja samalla piristää omaa
mieltään. ~

Hoidetut hiukset huomataan
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Tuula Hartikainen ja Anita Palo

Helmikuussa meitä kokoontui 10
kuurosokeaa ja kuulonäkövammaiS
ta Pajulahteen liikuntaleirille. Maanan
taina tutustuttiin toisiin leikin avulla.
Kävelimme painomatofla vapaasti,
ohjaaja kehotti pysähtymään ja sit
ten meidän piti koskettaa lähimpänä
olevaa kehon eri osilla. Tämän sel
kään kirjoitettiin vielä lopuksi oma
nimL Sitten vieriteltiin maalipalloaja
sanottiin nimet. Lisäksi ravistelimme
isoa laskuvarjoa. Se oli kuin olisi
mattoa kopistellut. Varjokangas hei
lui eri tahtiin ja vaati paljon käsivoi
mia. Hiuksetkin heiluivat kuin olisim
me olleet kovassa tuulessa. Illalla
olimme kuntosalilla.

Venyttelyistä huolimatta seuraavana
aamuna olivat lihakset monilla kipe
ät. Aloitimmekin päivän lämmittely
jumpalla. Seuraavaksi lihastesteissä
testattiin lihasten asentoa ylläpitävää~
voimaa ja lihaskestävyYttä. Neljät’1
testin jälkeen olimme kuin “kaikkem
me antaneita”. Sen jälkeen olimme
toimintaradalla, jossa oli monia teh
täviä. Iltapäivällä hiihdimme tai kä
velimme lumikengillä. Osa meistä
kokeili hiihtokelkkaa. Tuula hiihti kel
kaIla 400 metriä. Se oli rankkaa. 100
metriä hän jaksoi lykkiä omin voimin.
Sitten tulkki avusti vetämällä narusta.
Illalla oli vesivoimistelua ja sauna. Se
tuntui hyvältä päivän päätteeksi.

Keskiviikkona lihakset vasta olivat
kin kipeitä. Rankin ohjelma olikin ta
kana päin. Aamulla ammuimme infra
puna-aseellaja kokeilimme puhallus
tikkaa. Mielenkiinnolla kävimme uu
sien lajien kimppuun. Kymppejäkin tuli
hutien lomassa. Iltapäivällä kokeilim
me tandemsauvakäVelYä 8 hengen
ryhmässä. Alkuvaikeuksien jälkeen
tahti alkoi löytyä. Se oli kiva koke
mus. Sitten menimme jäähallille luis
telemaan. Jäällä oli kokeiltavana kil

papotkukelkka, joka ketterästi liikkui
ilman luistimiakin. Se oli kevyt ja tan
ko melko korkealla. Kokeilimme tan
dempyöräilyä pitkästä aikaa. Nasta
renkailla se onnistui talvisäässä. Il
lalla halukkaat uivat.

Torstaina oli viikon kaunein päivä, ja
aurinko paistoi. Aamupäivällä jumpan
jälkeen harjoittelimme itsepuolustus
ta. Jos yksin liikkuu ja joku käy kimp
puun, osaamme sitten puolustaa it
seämme. Laavuretkelle lähdimme
osa hiihtäen, osa kävellen. Matkaa
oli noin 3 kilometriä. Seppo pääsi tulk
kinsa kanssa moottorikelkan rekeen.
Hän tehtävänä oli sytyttää nuotiot.
Nautimme grillimakkaroista kahvista
ja teestä. Takaisin tullessa useam
mat meistä pääsivät kokeilemaan
moottorikelkan reessä istumista.
Vauhti oli hurja ja lumi lensi. Elsi oli
onnessaan ja peitti pipolla koko naa
mansa. Leiripaikalla jokainen meni

omia teitään. Anita lähti Jaakko Tiit
tasen kanssa tandempyöräilemääfl
autotielle, sitten jäälle. He tekivät 10
kilometrin lenkin. Tunnelma oli hieno.

Illalla käytiin saunassa ja rohkeimmat
avannossa uimassa. Sitten syötiin ja
juhlittiin viimeistä iltaa ja ystävänpäi
vää. Oli monenlaista ohjelmaa mm.
Vieno esitti runoja ja Anita esitti pan
tomiimia. Lopuksi oli tanssia.

Perjantaina oli vielä aamujumppa ja
palautetilaisuus. Kaikki tykkäsivät
ohjelmasta. Pajulahden opiskelijat
olivat mukavia. Suurin osa heistä
osasi sormiaakkoset ja muutamia
viittomia. Pajulahteen haluamme
mennä uudestaan. Saimme viettää
leirin mitä parhaimmissa olosuhteis
sa.
Kiitos kaikille, ohjaajille, tulkeille ja
leiriläisille. Hyvää kevään jatkoa
meille kaikille!
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Onnistunut, monipuolinen
talviliikuntalein

Leiriläiset ryhmäkuvassa. Kuva Jaana R. Vie-
-~ ressä hiihdetään. Ensimmäisenä tulee Tuula. Kuva: Anita P

Laavulla kah villa. Kuva Lea T
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Tuija Partanen

Pieni Kolarin kuurosokeidefl kerho
ja paikalliset näkövammaiSet ystävi
neen oli toteuttamassaAnnansilmät
•lipaskeräyStä Kolarissa ja Ylläsjo
kisuulla. Keräys oli 4.-5.4.

Liikkeet antoivat ystävällisesti luvan
ja saimme kulkea vapaasti lippaat
kädessä kauniissa punaisissa An
nansilmät-liiVeissä. Me näyimme hy
vin katukuvassa. Sääkin oli suosio1-
linen, oli aurinkoa ja tuultakin. Läm
mintävaatetta kun oli päällä ja liikkui,
oli ihan hyvä kerätä ja ulkoilla.

Kolarin aseman seudulla ja kirkonky
Iällä kohtasimme paikallisia tuttuja ja

myös paljon turisteja, joiden lomakuu
lumisia oli mukava kuulla Jotkut epäi
livät varojen perillemeflosta. Heille
kerroimme lisää keiden ~asialla olem
me.

Kolarin kuurosokeiden kerho kiittää
kaikkia vapaaehtoisia kerääjiä ja mu
kana olleita. Tuottomme oli lähes 300
euroa. - Oli ilo toimia yhdessä. ~

KirjeenVaiht0ilm0it~~
Etsin ystävää. Olen kuurosokea
mies, 52- vuotias, harrastan retkel
lyä. Haluan kirjeenvaihtoOn naisen
kanssa, joka ei tupakoi, ei juo, on
terve ja normaali. Toivon, että näet,
jotta voit opastaa ja viittoa. Nainen,
iältäsi 30 - 55 —vuotias, kuuro tai
huonokuulOinen tai kuuleva-ja osaat
viittomakieltä. Odotan kirjettäsi. Ni
mimerkki Vatsa täynnä.
Vastaukset Tuntosarvefl toimituk
seen, josta ne välitetään avaamat
tomina ~astaanottajalle.

Mielipide
KuntoutusvastuU
julkiselle sektorille

Maisa Ritala

Suomen Kuurosokeat ry on se taho,
joka vastaa kaikenikäisten kuulonä
kövammaisten ja kuurosokeiden kun

~~~~•jutuksesta Suomessa. Yhdistys
kompastelee sisäisissä ristiriidois
saan. Onko yhdistyksen hallituksella
ylipäätään riittävää asiantuntemus
ta kuntoutusasioissa. Tarvetta olisi
toimia puhtaasti aistivammaisjärjes
tönä järjestöpolitiikassa ja edunval
vontatehtäviSsä. Toiminta on laajen
tunut yli käytännön mahdollisuuksien.
Onko vastuu pienelle yhdistykselle
liian suuri?

~-1~ielestäni kuntoutus olisi saatava
julkisen sektorin vastuulle. Näin voim
me vapauttaa voimavaroja muuhun
toimintaan ja saada peruskuntoutus
ja tarvittava kurssitoiminta järjestet
tyä. Kuntoutus, tutkimus ja hoito pi
täisi keskittää yhteen tai korkeintaan
kahteen yliopistolliseen keskus
sairaalaan. Kliininen tutkimus lisään
tyisi ja lopulta löytyisi ehkä asiantun
temustakin edes sen verran, että
kuulonäkövamma ja kuurosokeus
hyväksyttäisiin itsenäisenä vamma-

na, jolla on omat ongelmansa ja vaiku
tuksensa. Mehän sen itse tiedämme.

Tämä on mahdollista. Se vaatii lujas
ti töitä ja näkemystä sekä hallituksel
ta että johtoryhmältä. Olemme niin
pieni ryhmä, että asioidemme hoitoon
ei ole kiinnostusta julkisella sektoril
la elleivät ongelmamme ala myös
näkyä. Meidän kohdallamme on help
po priorisoida, säästää. Meidän on
näyttävä tässä yhteiskunnassa. Jo
kaiselle kuulonäkövammaiselle
omasta arjesta selviäminen on niin
vaikeaa, että muuhun on voimia vain
harvalla. Monen kohdalla se kompas
tuu vielä puutteelliseen kommunikaa
tiotaitoon ja tiedonsaantiin. Keskit
tämällä kuntoutus saisimme kuntou
tusta kehitettyä laajemminkin, myös
niille jotka eivät ole yhdistyksen kans
sa missään tekemisissä. Toki yhdis
tyksemme työntekijöiden tietotaito
pitää käyttää hyväksi: yksilöllisten
kurssien järjestäjäksi ei tässä maas
sa ole muuta tahoa, mutta voisimme
tarjota kurssitoiminnan sinne, missä
sitä tarvitaan.
Meistä jokainen on varmasti omissa
asioissaan paras asiantuntija. Mut
ta emme ole sitä enää toistemme asi
oissa. Tarvitsemme julkista sektoria
sekä parempaa asiantuntemusta ter
veyden- ja sosiaalihuollossa meidän
vammastamme. Tämä on haaste.
Toivon, että rohkeutemme riittää sen
toteuttamiseen.
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KolarilaiSet mukana
AnnanSilmät — lipaskeräYksessa
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