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Nu närmar sig julen med stormsteg, i butikerna kling
arjulsånger och massor med julsaker och julkiappar
bjuds ut. Nu har vi fått frost och lite snö som täcker

marken, kanske vi får en vit jul i alla fail.

1 år har föreningen firat 40 års jubileum, detta har
uppmärksammats på olika sätt under året.

President Tarja. Ha!onen har fungerat som förening
ens 40 jubileumsårs beskyddare, hon hade inbjudit O

foreningens verksarnhetsledare Kai Leinonen på Fin
r~ds Sjalvstandighets festmottagning
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NrI: vecka 13, Nr2: vecka26, Nr3:
vecka 38, Nr 4: vecka 51.

På det främre omslaget ses repubii
kens president Tarja Halonen sam
tala med den dövblinde konstnären
Rauli Jalo vid vernissagen för utställ
ningen “Koskettavin veistos” (“Den
mest berörande skulpturen”) den 25
oktober 2011. Bilderna på omslagen
är tagna av Kalle Kiviniemi.

Opinionsbildning,
samarbete och
samvaro

Föreningens 40-års jubileumsålider mot sitt siut. Jubileumsårets
beskyddare, republikens president
Tarja Halonen, uppmärksammade
på ett synligt sätt de dövblindas ju
bileumsår. Hon deltog som heders
gäst i vernissagen av konstutställ
ningen Koskettavin veistos (Den
mest berörande skulpturen) och
inbjöd samtidigt en grupp dövblinda
till presidentens slott för att beröra
de skulpturer som finns där.

Jag fick en personhig inbjudan och
samtidigt äran att representera för
eningen, de dövblinda, personalen
och dövblindarbetet vid presiden
tens festmottagning på självstän

dighetsdagen 6.12. Att få en in
bjudan av presidenten var ett fint
erkännande av det dövblindarbete
som vårförening hargjort i fyrtio års
tid. Temat för festen var jämlikhet
och samarbete. Också de dövblin
das styrelsemedlem Riku Virtanen
var inbjuden. Han representerade
Tröskeln rf.

För mig innebar självständighets
dagens mottagning ett ypperligt
tillfälle att diskutera med opinions
bildare inom olika sektorer och att
göra dövblindarbetet känt. En av de
personer jag talade med var presi
dentens dotter, Anna Halonen. Hon
var speciellt intresserad av de döv
biindas möjligheter att utöva sport
och motion och att främja sin hälsa.
Som avslutning på samtaletfrågade
jag vilken hälsning hon ville framfö
ra till de dövblinda. Anna Halonen
svarade: “Varma hälsningar och
en god självständighetsdag till alla
Finlands dövblinda”. Den av media
utsedda “balens drottning”, sånga
ren och låtskrivaren Jenni Vartiai
nen frågade vad musiken betyder
för de dövblinda. Jag reflekterade
att hon skulle göra sig utmärkt som
vår kramfadder nästa år. Det är väri
att framhålla kramtemat även efter
jubileumsåret.

Vi har enskilt och tillsammans ar
betat för att förverkliga de döv
blindas rättigheter och för att göra
dövblindarbetet känt. Uppgiften är
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ännu ofullbordad och vi fortsätter
arbetet.

Jag tackar alla som ända sedan för
eningen grundades genom sitt eget
arbete har möjliggjort att vi idag till
sammans kan fira Föreningen Fin
lands Dövblinda rf:s 40-åriga exis
tens. Ett stort, varmt TACK.

God juletid med frid och kärlek.

Kram
Kai Leinonen
verksamhetsledare

Wd presidentens festmottagning
på självständighetsdagen 6.12. En
av de personerjag talade med var
sångaren och Iåtskrivaren Jenni
Vartiainen.
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Ordförande Seppo Jurvanen (till
höger) öppnade mötet klockan
13.35.

Text och biider: Tuija Wetterstrand

Föreningen Finlands Dövblinda rf:s stadgeenliga höstmöte
hölls på Scandic Hotel Rosendahi
i Tammerfors 26—27.11.2011, från
Iördag till söndag. På fredagen före
mötet, den 25 november, hölls ett
vetenskapligtjubileumsseminarium
p~ samma plats. Det utgjorde höjd
punkten på Föreningen Finlands
Dövblinda rf:s 40-års jubileumsår.

Närvarande på mötet var totalt 90
röstberättigade mediemmar, 86
ordinarie medlemmar och 4 röst
berättigade anhörigmedlemmar.
Närvarande var dessutom 17 icke
röstberättigade anhörigmedlemmar

och 1 hedersmedlem. Följaktligen
var alIt som alit 108 medlemmar på
plats. lnbjuden gäst var Klas Nel
feit, styrelsemedlem i FSDB, För
bundet Sveriges Dövblinda. Då
man räknar med tolkar, assistenter~
och medarbetare var ca 230 perso-~
ner närvarande vid mötet.

Före mötet frambar biträdande
borgmästare Irja Tulonen Tammer
fors stads hälsning. Efter stadens
hälsning uppiästes namnen på dem
som fått hedersdiplom och utmär
kelser. På grund av jubileumsåret
var de fler än vanligt. Alla de 9 nu
levande dövblinda stiftande med
lemmarna i Föreningen Finlands
Dövblinda rf fick ett hedersdiplom.

Synskadades Centralförbund rfde
lade ut 11 förtjänsttecken. Kultursti
pendiet, som beviljas med tre års
mellanrum, tiliföllAatosAhonen från
Rovaniemi. Årets mediem är Rauli
Jalo från Tammerfors och årets
medarbetare är handledare Pentti
Pietiläinen från Aktivitetscentret för
dövblinda i Tammerfors. Hedersdi
plom fick Heli Huotarinen från VilI
manstrand, Maija-Liisa Lahti från

Björneborg, Timo Leppäjärvi från
Enontekis och Leila Rytimaa från
Uleåborg.

Ordförande Seppo Jurvanen öpp
nade mötet klockan 13.35. Till mö
tesordförande vaides Maija-Liisa
Lahti, till sekreterare organisations
chef Heikki Majava och till protokoll
justerare San lsaksson och Seija
Holmila. Rösträknare var anhörig
medlem Veikko Poutiainen, anhö
rigmedlem Päivi Jäntti, distriktschef
Ritva Rouvinen och distriktssekrete
rare Marjatta Puromäki.

Föredragningslistan fastslogs med
ett tillägg till punkt 10 Medlemsav
gifter: “Medlemsavgift uppbärs inte.”
Styrelsens och revisorernas arvode
förblir oförändrat.

Till ordförande för åren 2012—2013
valdes efter omröstning Seppo Jur
vanen med 53 röster. Motkandida
ten Sanna Paasonen fick 33 röster.

Efter omröstning valdes Tuula Har
tikainen, Aarne Pirkola och Milla
Päiväniemi till styrelsemedlemmar
för två år framåt. 1 styrelsen fortsät
ter Esko Jäntti, Sanna Paasonen
och Riku Virtanen.

Höstmötet godkände verksamhets
planen och budgeten för år 2012.
Även programförklaringen godkän
des i den form som styrelsen före
slagit.

Alla dövblinda stiftande medlem
mar i föreningen fick ett speciellt
hedersdiplom. Av dem var 6 när
varande på höstmötet. Från väns
ter: Olavi Eira, Kari Hyötylä, Seppo
Kamppinen, Eero Ranta talo, Sa
muli Kujanpää och W(/o Kinnunen.
Frånvarande var Vieno Hyttinen,
Matti Ristinen och Pertti Säkäjärvi.

Representantervid SCF:sförbunds
stämma åren 2012—2016 är Seppo
Jurvanen, Tuula Hartikainen och
Riku Virtanen. Esko Jäntti är supp
Ieant. Ombud i SCF:s förbundsfull
mäktige för perioden 2012—2016
är Ari Suutarla, suppleant är Martti
Avila.

Ordförande avslutade det egentliga
mötet på söndag klockan 10.16. Ef
ter mötet redogjorde ekonomidirek
tör Pirkko Lieko närmare för bud
getens innehåll och jämförelsetal,
varefter följde en diskussion om ut
maningskampanjen och medelsan
skaffningen i övrigt.

Nyheter från höstmötet 1 Tammerfors
7’
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Text: Tuija Wetterstrand

Biider: Kalle Kiviniemi

\Jernissagen av utställningenKoskettavin veistos (Den mest
berörande skulpturen) hölls på gal
leri Ari Kaarisilta i Sanomahuset i
Helsingfors den 25 oktober. Vernis

sagens hedersgäst var republikens
president Tarja Halonen, som ock
så varit beskyddare för Föreningen
Finlands Dövblinda rf:s 40-års jubi
leumsår. Konstutställningen var en
del av Föreningen Finlands Dövb
linda rf:s 40-års jubileumsprogram.

Utställningstraditionen tog sin bör

O

jan år 1989 på initia
tiv av den dåvarande
informatören Leena
Turunen. Till en början
vaides Arets skulptur
varje år i tio års tid, se
dan dess har Den mest
berörande skulpturen
valts med ca tre års
mellanrum, åren 2001,
2005, 2008 och 2011.

Vern issageprogrammet

Öppningsanförandet hölis av ordfö
rande Seppo Jurvanen, varpå den
dövblinde konstnären Rauli Jalo
överräckte sin lerskulptur Halaus
(Kramen) till presidenten. Till tack
fick Rauli en kram. Presidenten var
även i övrigt mycket naturlig och
öppenhjärtig, och hon hade heit
tydligttagit vårt kramtema på ailvar.
Under kvällen fick förutom Rauli
även styrelseordförande Seppo

O Jurvanen och verksamhetsledare
Kai Leinonen motta en president
kram. Skulpturen Kramen fick bii
kvar på galleriet så att allmänheten
kunde beundra den ända till utställ
ningens slut.

Efter Seppos öppningsanförande
och överlåtandet av skulpturen be
rättade informatör Tuija Wetterstrand
och utställningens kurator, den döv
blinda bildkonstnären Muta Päiväni
emi, om utställningens historia och
om hur verken valts ut till den. Ar

Händelsevis befann sig det vinnan
de verket precis bredvid presiden
ten, så hon kunde beundra det på
nära håll genast efter det att vinsten
tillkännagetts. Bredvid står ordfö
rande Seppo Jurvanen, Kaarisiltas
verkställande direktör Maila Koski
nen och bakom är Seppos tolk Tai
na Miettinen.

kiater Risto Pelkonen talade om vik
ten av konst för människans totala
välbefinnande. Som sista program
punkt dekiamerade skådespelaren
och vår kramfadder Eija Vilpas dik
ten Kosketus (Beröringen) som skri
vits som temadikt för jubileumsåret
av den dövblinda poeten Anu Mikko
la. Verksamhetsledare Kai Leinonen
tolkade till den teckenspråk. Och se
dan kramades man igen.

Det vinnande bidraget offentliggörs

Slutligen tillkännagav Rauli Jalo sitt

President Halonen fick skulpturen
Kramen — och Rauli fick en äkta kram
av presidenten

R4J4L~ AT

— ~ —

1

Republikens president Tarja Halonen var hedersgäst på konstutställnin
gens vernissage. Rauli Jalo överräckte sin lerskulptur Kramen till presi
denten. Presidenten kramade Rauli till tack medan hennes adjutant höli
reda på skulpturen.

—4--
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vai av den mest berörande skulptu
ren, som han tidigare under dagen
vait genom att känna på 11 verk
av professionella skulptörer. Den
mest berörande skulpturen 2011 är
Kauko Kortelainens verk Ystävyys
(Vänskap). Träskulpturen i al är
från år2005. Rauli Jalo motiverade
sitt vai med att arbetet är utfört i ett
behagligt material och att det på ett
fint sätt beskriver närhet.

Kauko Kortelainen har två gånger
tidigare, på 1990-talet, deltagit i
Föreningen Finlands Dövblinda
rf:s skulpturtävling och fått ett he
dersomnämnande. Nu blev det för
sta piats och en prissumma på 500
euro.

Efter den officiella deien överräckte
presidenten en ståtiig blombukett till
arrangörerna och uttalade sitt eget
tack. 1 sitttacktal hälsade presiden
ten en grupp dövblinda välkomna
till Slottet för att bekanta sig med
de presidentstatyer som finns där.

Presidenten dröjde sig ännu kvar
i galleriet en halvtimme efter pro
grammet för att bekanta sig med ut
stäilningen. Hon studerade mycket
noggrant både de professionella
skulptörernas verk och de dövbiin
das målningar och pratade med de
konstnärer som var på plats.

q

Samuli Alonens sympatiska City-0
birds vann publikomröstningen.

F akta: Publikenfickocksåröstapåsitt egetfavoritverk under utställ
ningens gång. Samuli Alonens City
birds vann publikomröstningen om
den mest berörande skulpturen. De
roliga och sympatiska “cityfåglarna”
fick väljarna på gott humör, kombi
nationen av brons och sten kändes~
skön i handen. Fåglarnas associa
tioner till naturen talade också till
utstäliningsbesökarna. Samuli Aio
nen (f. 1977) är en formgivare och
skulptörfrån Jyväskylä vars visitkort
de lustiga citybird-skulpturerna har
blivit. Skulpturerna, som kommit till
alitsedan år 2003, utvecklas i takt
med sin skapare.

1

en 29 och
30 novem

ber var jag en
levande bok vid
evenemanget
Aistimus (Sin
nesförnimmelse)

på arbetarmuseet Werstas i Tam
merfors. Det Levande biblioteket
fungerar som ett vanligt bibliotek,
men istället för normala böcker lå
nar man riktiga människor i och för

~o samtal. Böckerna representerar oli
ka minoriteter och andra grupper
som utsätts för diskriminering och
fördomar.

Min titel var “Dövblind”. Detta var
första gången man fritt kunde låna
mig. Innan evenemanget fick jag
instruktioner — såsom att vara ärlig
och lyssna till läsaren, vara beredd
att upprepa mig om och om igen,
och att samtalet till exempel kan in
ledas med frågan “varför vaide du
just min bok?”.

Milla Päiväniemi. BiId: Kalle Kivi-
niemi

lnledningsvis stötte jag också på
fördomar i stil med en ovisshet om
hur man egentligen kan kommuni
cera med mig. Den första dagen
fick jag ingen tolk. Men jag klara
de mig bra, även om belysningen i
det utrymme där vi befann oss var
verkligt dunkel och det förekom en
hei del bakgrundsljud. Jag tog mina
låntagare med mig in i ett sidorum
som var Ijusare och hade bättre
akustik. Lånetiden var 20 minu
ter, men den överskreds ofta. Det

Min dag som levande bok

:.~

~1

Text: Milla Päiväniemi
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kom många frågor och samtalen
berörde biand annat hjälpmedel,
toikning och dövblindhetens inver
kan t.ex. på att vara mor elier att
gå på jobb. Folk var intresserade
av min uppievelse av att bii döv, av
att hörsein kom tilibaka i och med
impiantatet, av mina tankar om att
min syn en dag troiigen kommer
att försvinna totait, och av hur mina
egna barn accepterar “en annor
lunda mamma”. Jag berättade att
jag är ett typiskt Usherfall, bärare
av ett säiisynt genfei som vaniigen
leder till dövbiindhet. Många av Iån
tagarna kom till evenemanget till
sammans med sina barn, och det
var fantastiskt hur speciellt de lite
större barnen heit frimodigt stälide
frågor som till exempel “tänk om du
en dag inte ser dina egna barn?”.

Andra levande böcker på Werstas
vartiil exempel Feministen, Homon,
den Cp-skadade, Gainingen (psy
kiatrisk rehabiiiteringsklient) och
den Lomhörde. Den andra dagen
var också den Lite Handikappade
och den Anorektiska Överlevaren
med. Vi hade mycket givande sam-
tai också med de andra böckerna
medan vi väntade på nya lånta
gare. 1 början kom vi inte ihåg var
andras namn, bara boktitein, och
det var kui att kaila en annan per
son t.ex. Feministen. Vi skrattade
mycket, självironin frodades och vi
förhöll oss till handikapp eiier åsik
ter som till helt vardagiiga företeel

ser. En av böckerna biev så intres
serad av teckenspråket attjag gick
till Föreningen Finlands Dövblinda
rf:s utstäilningsbord och hämtade
honom ett kort med handaifabetet.
Jag sade att det är bara att börja
piugga nu. Jag försiog att han kan
klistra fast kortet på toaletten un
gefär mitt emot byttan, så har han
aiitid tid att studera det. Och kan
man tänka sig, föijande dag kom
denna kille fram och bokstaverade
sitt namn heit korrekt för mig!

Det lönar sig utan tvekan attförmed
la kunskap om dövbiindhet — folk är
faktiskt intresserade. Under de två
dagarna visade det sig att ingen av
mina låntagare tidigare hade taiat
med en dövbiind person. lnte heI
ler namnet på vår organisation var
bekant för dem. Av tammerfors
borna var det bara någon enstaka
som visste om Aktivitetscentret för
dövblinda i Hervanta. inte helier de
hade stannat upp och funderat över
hurudana människordetärsom bor
och rör sig där. Jag berättade om
utstäliningen Den mest berörande
skulpturen, och om hur beröringen
är viktig för oss och förmediar infor
mation, vare sig det handlar om att
möta en ny människa elier om soci
ala snabbesked. En person som jag
samtaiade med under matpausen
frågade varför inte vår organisa
tion ordnar likadana synliga jippon
som t.ex. Tröskein rf. Och återigen
fick jag tilifälle att göra rekiam för

utstäliningen och för boken Usher
tuii taloon (Usher fiyttade in).

Jag märkte att vanhiga människor
biir bekanta med speciaigrupper
just genom något evenemang, det
är säiian de träffar på någon av oss
i vardagen. Elier om de gör det, så
vågar de inte ta kontakt. Den här
gången hade de tiiiåteise att göra
det — man fick fråga mig om vad
som heist som rör dövbiindhet. Det
var en så treviig erfarenhet att jag
ämnar gå med i den e-postiista som
Aiiians upprätthåiier, som ger infor
mation om och kailar till Levande
bok-evenemang då ett sådant igen
arrangeras någonstans.

1 Finland koordineras det Levande
1 biblioteket av Finlands Ungdoms
samarbete Ailians rf. Bakgrundsin
formation om det Levande bibiio

o teket hittas på kampanjsidorna för
Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoi
sia (Aila lika Aila olika, i Finland en
dast på finska och engelska): www.
keks.fi. Via länken Elävä kirjasto på
sidan finner man också instruktio
ner om hur man själv kan bii en Le
vande bok.

Distriktskonto
ret i Joensuu har
Iagts ner
Föreningen Finlands Dövbiinda rf:s
distriktskontor i Joensuu har iagts
nerfrån och med 1 november 2011
och distriktet har införiivats med di
striktskontoret i Kuopio. Samtidigt
har distriktssekreterarens tjänst i
Joensuu avskaffats och kunderna
har biivit Kuopio distriktssekrete
rare Päivi Ojanperäs klienter. Päivi
Ojanperä är distriktssekretare för
Norra, Södra och Östra Savoiax
samt Norra Kareien. Man kan kon
takta Päivi per e-post: paivi.ojanpe
ra@kuurosokeat.fi eller på mobiite
lefon 0400 175 735. Kontoret iigger
på adressen Koijonniemen katu 2, 2
vån., 70100 Kuopio.

För att undvika onödiga utskick bör
Joensuu distriktskontors adress
avlägsnas från alla sändningsiis
tor. Föreningen Finlands Dövbiinda
rf:s distriktssekreterartjänster finns
på distriktskontoren i Helsingfors,
Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Ule
åborg, Rovaniemi, Tammerlors,
Abo och Vasa.
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Hellen Keller kon
ferensen fiyttas
till Filippinerna
Internationella nyheter: Seppo Jurvanen in

formerar

N ästa Helen Keller världskonferens och WFDB:s generalför
samling arrangeras på Filippinerna
i november 2013. Ursprungligen
skulle evenemanget äga rum i Ja
pan, men Japan tar ansvar för eve
nemanget först år 2017. Den filip
pinska handikapporganisationen
sköter konferensarrangemangen,
eftersom där inte finns en egen
dövblindorganisation. Lex Grandia
utreder för tillfället saken med filip
pinarna.

Åvik 100 år
Text: Dävas Servicestiftelse

Avik är det äldsta av Dövas Servicestiftelses sju servicecenter.
Avik inledde sin verksamhet som
ett internat för döva flickor år 1911.
Numera bor det 70 män och kvin
nor på Avik.

För att fira jubileumsåret och glädja
både boende och besökare inför
skaffades videhästar i naturlig stor
lek, designade av Jenni Tieaho, till
gårdsplanen.

Servicecentret Avik firade sina
hundra verksamhetsår söndagen
28 augusti 2011. 200 gäster deltog
i en teckenspråkig högtidsguds
tjänst i den nya kyrkan i Hyvinge
samt 1 huvudfesten på servicecen
tret Avik. Den 30 augusti ordnades
en fest för dem som inte fått plats
på huvudfesten på söndag. Även
vid den festen njöt över 100 gäster
av feststämningen.

.
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öreningen Finlands Dövblinda
: rf:s informationsavdelning öns
: kar alla tidningens läsare en god jul.
: 1 förgrunden sitter informatör Tuija
: Wetterstrand, som är tjänstledig
: från årets början till och med slutet
: av augusti. För informationen

rar Katriina Ekola, stående i mitten
: på bilden. Jaakko Evonen fortsät
: ter som redaktör för Kuurosokeiden
: Uutislehti.
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NÄR DU MÖTER EN DÖVBLIND
ARBETSTAGARE...

Ett fungerande samspel

När du kommer in, rör mig lätt på axeln.
Vänta en stund om jag är mitt uppe i något.

Vänta på ögonkontakt.
Berätta vem du är.

Pratatydligt.
Prata på ett Iämpligt avstånd.

Koncentrera dig på vårt samtal.
1 grupper talar man i tur och ordning.

Red ut missförstånd och upprepa vid behov.
Kontrollera uppgifter om tid och plats.

Tilikännage att du gårlrör lätt vid mig då du avlägsnar dig.

Ändringar 1 omgivningen

1 HålI korridorer och andra passager fria från hinder.
Se till att möbler och andra saker är på sina rätta platser.
Stäng dörrar, skåp och lådor. Berätta om du fiyttar på saker
och ting. Då du samtalar, se till att det är tillräckligt ljust och
leta reda på en lämplig plats. När du överräcker något, säg
vad det är, ge det i min hand och beskriv det vid behov. Stå

inte i vägen för Ijuset.

TÄNK PÅATT OCKSÅ EN DÖVBLIND KOLLEGAÄR EN
DEL AV ARBETSGEMENSKAPEN!

Gyllene regier för
att ta en dövblind
arbetskamrat
beaktande

Arbetsgruppen Anita Palo, Jaakko Evonen, Sanna Tuomaala, 0
Pirkko Pölönen, Stina Ojala och
Riitta Lahtinen har sedan i vintras
funderat hårt och gjort upp en lis
ta över hur Föreningen Finlands
Dövblinda rf:s personal ska beakta
dövblinda kolleger. Anvisningarna
gäller även andra platser där det
finns dövblinda anställda. Den “hus
tavla” som skapats utifrån arbets
gruppens funderingar finns på det
bakre omslaget av denna tidning.
Arbetsgruppen rekommenderar attO
man hänger upp den på väggen i
sitt eget arbetsrum och i gemen
samma utrymmen som t.ex. köket
samt delar ut den åt dövblinda som
arbetar på andra platser.

Presidentval
2012
Tidsplan

Det följande presidentvalet förrät
tas i januari 2012.

De viktigaste datumen vid presi
dentvalet 2012:

Första valet:

-valdag söndagen den 22 januari
2012
-förhandsröstning i hemlandet 11—17
januari 2012
-förhandsröstning utomlands 11—14
januari 2012
-kandidatuppställningen fastställs
den 15 december 2011
-kandidatansökan måste ges in se
nast den 7 december 2011 före kI.
16
-rösträttsuppgifterna bestäms den 2
december 2011 och rösträttsregistret
upprättas den 7 december 2011.

Mer information om presidentvalet
1 broschyren från LL-Center som
medfö(jer som bilaga i denna tid
ning.
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