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Ledaren

Innehåll Kamratstöd och ungdomsverksamhet

Ungdomarnas väibefinnande, mar
ginalisering och sysselsättning har
varit ett ofta förekommande sam
talsämne i medierna. Det är en ut
maning att hitta nya metoder för att
skapa intressanta och stimuleran
de aktiviteter för ungdomar. Ung

, domsforum, aktivitetsverkstäder och
internationeli verksamhet har visat
sig vara fungerande arbetsformer.

Aren 2009-2011 studerade jag till
ungdoms- och fritidsinstruktör vid
sidan av arbetet. Främst jobbar jag
med föreningens läger och klubbar
samt med att utveckla ungdomsverk
samheten. Genom arbetet har jag
blivit bekant med våra unga kunder
och lärt mig många saker just av

1 dem. En del av de ungdomar som
omfattas av vår verksamhet går sin
egen väg, andra söker sin identitet
och några behöver hjälp.

Vår förening fungerar som en mö
tesplats där man kan f~ sakkunnig
kunskap och hjälp samt stimule
rande upplevelser. Våra kunder har
möjlighet att få rehabilitering och att
~ka p~ läger samt att delta i stimu
lerande aktiviteter och vara med i

klubbar där de får träffa andra dö
vblinda. För att vi bättre ska kunna
nå även de unga borde vi utföra fler
kundenkäter, planera bättre och in
tensifiera marknadsföringen.

Genom att engagera de unga i verk
samheten, bl.a. som ledare för klub
baroch lägersamtsom styrelsemed
lemmar, får vår förening nya aktiva
medlemmar. Genom att vi jobbar
tillsammans ökar kännedomen om
dövblindhet. Genom kamratstödet
kan ungdomarna finna sin plats och
hitta sin identitet. Därigenom förbät
tras de dövblinda ungas framtid och
sysselsättn ingsmöjlig heter.

De dövblinda och synhörseiskada
de är ju de främsta experterna på
dövblindhet. När de deltar i förenin
gens tiliställningar skapar de själva
ett värdefullt nätverk för kamrats
töd för andra dövblinda. Enligt min
mening är kamratstödet är en av
de viktigaste bitarna i vår förenings
verksamhet.

Med samarbetshälsningar
Sanna Tuomaala
ungdoms- och föreningsinstruktörO
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Text och biId: Katriina Ekola

Föreningen Finlands Dövblinda
rf:s stadgeenliga höstmöte hölls på
Naantali Spa i Nådendal 24—25 no
vember.

Innan det formella mötet inleddes
frambar stadsstyrelsens ordförande
Markku Tuuna stadens hälsning till
mötesdeltagarna och önskade alla
varmt välkomna till Nådendal, som
fyller 570 år nästa år.

Efter stadens hälsning utdelades ut
märkelserna Årets mediem 2012 och
Arets medarbetare 2012, Föreningen
Finlands Dövblinda rf:s hedersdiplom
samt Synskadades Centralförbund
rf:s förtjänsttecken.

Till Årets medlem 2012 utsågs Milla
Päiväniemi från Tammerfors. Enligt
styrelsens motiveringar är “Milla Päi
väniemi bl.a. aktiv, inspirerande och
skapar på eft föredömligt sätt även
samarbete med aktörer utanför den
egna föreningen. Milla slår vakt om
den dövblinda kulturen och arbetar
flitigt för att främja den.”

Till Arets medarbetare valdes Tam
merfors distriktssekreterare Marjatta

Puromäki. 1 motiveringarna nämns
bl.a. att Marjatta är “en mångkunnig
professionell distriktssekreterare,
hon övervakar kundernas rättighe
ter, är en god samarbetspartner och
skicklig på att skapa nätverk.”

Finlands Dövblinda rf:s hedersdiplom
tilldelades Marita Autio, Elsi Kaup
pinen, Simo Liimatainen och Päivi
Suontakanen. Marita Autio belöna
des för sitt långvariga arbete med att
sköta Tammerfors dövblindas klubbs
konton och kaffeservering. Hon har
också fungerat som vice klubbleda
re. Elsi Kauppinen har under mån
ga år mycket aktivt och alert deltagit
i stimulerande aktiviteter i Uleåborg
samt i Föreningen Finlands Dövblin
da rf:s möten, kurser och läger. Simo
Liimatainen har under lång tid delta
git i Föreningen Finlands Dövblinda
rf:s verksamhet i Mellersta Finland.
Han har också varit till uppmuntran
för andra dövblinda med sin okuvii
ga, positiva och aktiva livsinställning.
Päivi Suontakanen fick motta ett he
dersdiplom för sitt förtjänstfulla frivil
ligarbete i bibelgruppen påAktivitets
centret för Dövblinda under många
år.

Synskadades Centralförbund rf
delade ut förtjänsttecken också i
ar. Förtjänsttecken i silver för 20
års arbete bland de dövblinda fick
Kirsti Koponen, distriktssekrete
rare i Kouvola. Förtjänsttecken i
brons för 10 års arbete fick huvud
bokförare Sirkka Antinmaa från
Tammerfors, projektchef Merja
Kovanen från Tammerfors, dist
riktssekreteraren i Kuopio, Päivi
Ojanperä, samt dövblindkonsu
lent San Saarenketo från Muura
me.

Föreningens ordförande Seppo
Jurvanen öppnade det formella
mötet. Närvarande var 65 röst
berättigade medlemmar samt an
hörigmedlemmar, tolkar, assistenter
och föreningens anställda.

Till mötesordförande valdes Mer
ja Kaarnaoja och till sekreterare
Heikki Majava. Till rösträknare vaI-
des anhörigmedlem Jan Korsback,
distriktsekreterare Melisa Lappi,
anhörigmedlem Risto Lepistö samt
distriktschef Ritva Rouvinen. Till
protokolljusterare valdes Seija Hol
mila och Veera Laukkarinen.

1 år var det höstmötets uppgift att väl
ja tre nya medlemmar till styrelsen
istället för de avgående Esko Jänt
ti, Sanna Paasonen och Riku Vir

JJ~i
,a~”- ••~‘~

Päivi Suontakanen och Simo Lii
matainen, giada mottagare av he
dersdiplom, befann sig på ort och
ställe 1 Nådendal.

tanen. Milla Päiväniemi hade avgått
från styrelsen då hon blev vikarie för
ledaren för Toimintapäivät i Tammer
fors i slutet av november. Hennes be
gäran cm utträde ur styrelsen hade
inkommit efter det att materialet för
höstmötet hade sänts ut, så en ny
mediem i hennes ställe väljs först vid
vårmötet nästa år.

Häisningar från höstmötet
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ii
Efter omröstning vaides Sanna Paa
sonen fr~n St. Michel, Riku Virtanen
fr~n Abo samt Paula Valminen från
Björneborg in i styrelsen. Tuula Har
tikainen fr~n Varkaus och Aarne
Pirkola från Esbo fortsätter i styrel
sen. Ordförande Seppo Jurvanen
från Villmanstrand fortsätter som
ordförande.

Höstmötet godkände budgeten för
år 2013. Höstmötet godkände efter
omröstning styrelsens förslag gällan
de hur ofta Kuurosokeiden Uutislehti
utkommer. Enligt förslaget ska Uu
tislehti utkomma 40—42 g~nger per
år. Uutislehti ges inte ut i teckensprå
kig version. Man besiöt att förslaget
skrivs in i verksamhetsplanen för år
2013, och inga andra ändringar gjor
des.

Efter mötet redogjorde information
savdelningen för sin verksamhet och
svarade på föreningsmedlemmarnas
frågor.

Naantali Spa erbjöd en julig och lyxig
omgivning för mötet. På lördag efter
mötets slut kunde mötesdeltagarna
använda sig av spa och bastuavdei
ning. Efter en läcker julmiddag och
kaife med trevligt umgänge öppna
des parketten för ivriga dansare. En
tremannaorkester stod för musiken.

Ingas hIsning

Hej Känselsprötets läsare!

Jag hoppas du tar det lugnt i jul,
egentligen borde vi var och en njuta
av julefrid. Aifärerna viii att vi skail
slösa, men tänk på hur mycket vi
kan göra med händerna och kans
ke bara vara tillsammans och njuta
av gemenskap.

Du håller en intressant tidning i din~
hand. Sanna Tuomaala skriver om
att aktivera ungdomarna med i vår
verksamhet. Jaakko Evonen be
rättar om sina erfarenheter av CI
veckoslutsträffen, ettveckoslut med
mycket intressant program. Sanna
Paasonen har samlat ihop nyheter
i Norden, det roligt att läsa cm vad
som händer i våra grannländer.

Katriina Ekola harjobbat i förenin-.
gen under tiden som Tuija Wetter
strand har haft alterneringsledigt.
Vi tackar Katriina för väl utfört ar
bete och önskar Tuija välkommen
tillbaka.

Jag viii önska er alla en riktigt God
Jul och Gott Nytt Ar!

IngaO

Jag viii tacka Kanselsprötets lasare och samarbets
partner. Jag önskar er alla oräddliet inFör nya sa
ker och omstandigheter och gladje under åren som
kommer!

lnformationsavdelningen
önskar aila Känselsprötets I~sare

riktigt god och FridfuiI jul
samt ett gott nytt år.

*

fO. IOO 1. 0

TacI< För ett oiorglomligt ar.

lnformatör Tuija Wetterstrand återvänder Från sin
tjanstledigliet i januari 2013 och övertar på nytt
cheFsredaktörskapet För Kanselsprötet.

O ~

~47
fr.~
~

Mitt intressanta år som vikarie kar gått snabbt. Jag
har Fått lara kanna många trevliga manniskor och
l~rt mig mycket om dövblindhet. Jag bar med mig
många trevliga minnen Från år 2012!

*

1

*

1

Varma kramar, tF. informatör, Katriina Ekola

N ~

M. en

*

.i~4.
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Text och biId: Jaakko Evonen

På Turun Kristillinen opisto i Abo ord
nades 14—16.9.2012 ett Cl-veckos
lut. Deltagarna bestod både av an
vändare av cochleaimplantat och av
andra intresserade. På programmet
stod föreläsningar av sakkunniga
och diskussioner om uppievelsen
av väriden genom cochleaimplantat.
Med fanns också representanter för
Cochlear och Med-EL, som presen
terade de senaste nyheterna gällan
de cochleaimplantat.

Russ Palmers och Riitta Lahti
nens anförande handiade om So
ciala snabbesked och om att höra
med hjälp av impiantat. Russ och
Riitta har tilisammans utvecklat oli
ka sociala snabbesked som de an
vänder t.ex. om det är mycket buller
i omgivningen. De konstaterade att
dessa besked är till hjälp i sociala si
tuationer, eftersom man snabbt kan
förmedia eil meddelande via känsel
sinnet. 1 samband med föreläsningen
fick åhörarna också göra praktiska
övningar tillsammans med bänk
grannen genom att rita olika sociala
snabbesked på kroppen.

Russ berättade om sina erfarenheter
av att lyssna på musik med impian
tat. Han konstaterade att musiken
nu med tv~ implantat är en mycket
större njutning än då han ännu an
vände hörapparater. Enligt honom 0
hörs de höga frekvenserna nu bättre
än förut, och de olika Ijuden framträ
der klarare.

Efter föredraget framförde Russ och
hans tolk Juha Sarkkola musik
stycken som Russ komponerat, bl.a.
“Come Back to Me” och “Deafblind
Blues”. Stämningen i salen var varm
och elektrisk, något som man kunde
uppfatta också hos de leende artis
terna.

Sjukhusfysiker Esa Ojala från hör
centralen vid ALJcs höil en föreläs
ning om hur örat och cochleaimplan
tatet fungerar. Han berättade också
om skillnaderna mellan att höra akus
tiskt och med implantat samt om hur
man justerar ett implantat. Dessutom
presenterade han ett speciellt da
torprogram som spelar in tai via en

0

mikrofon och visar det som grafiska
figurer p~ skärmen.

Skiilnaden mellan normait höran
de och implantathörande är enhigt
Ojala den att det i normalhörandet
finns fier frekvenser än i impiantat

O hörandet. Han berättade också om
hörselbevarande kirurgi. Då justeras
hörapparaten så att den återger bas
frekvenserna och impiantatet återger
diskantfrekvenserna.

Ojala konstaterade att viktiga faktorer
då man justerar impiantatet är lämp
liga tröskelvärden och ljudstyrkor för
olika frekvenskanaier. Det kan ta tid
att vänja sig vid inställningarna, så

gamia programmet kan vid be
bevaras.

Dr Heidi OIze från Berlin hade kom
mit för att berätta om en undersök
ning som gjorts i Tyskland, där man
utredde äldre personers erfarenhe
ter av behandling med cohcleaimp
lantat. Enligt henne opereras i Tys
kland i nuläget ca 2 000 CI-patienter
per år, och praxis är att barnen får
impiantat i båda öronen. Då det gäl
ler vuxna är dubbla impiantat en mer
komplicerad aifär, och kräver nog
grannare utredning om den enskiida
patientens bakgrund.

1 själva undersökningen deltog 55
patienter. Undersökningen visade att

CI-v cko Iuteter.jöd
kraft och kamratstöd

Russ Palmer och Juha Sarkkola underhöli pubiiken.

det
hov
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de äldre patienternas livskvalitet och
väibefinnande hade ökat sedan de
fått implantatet. Detta beror på ökad
förmåga att höra och förstå tai. Det
framgick också att tinnitus, stress
och depression hade minskat i och
med cohcleaimplantat-operationen.

P~ programmet stod också grupp
diskussioner, där man gick igenom
erfarenheter av implantat och utbytte
tankar. Varje grupp presenterade till
sist ett sammandrag över diskussio
nen i gruppen för den övriga pubiiken
i föreläsningssalen.

Det konstaterades att Cl-veckoslut är
viktiga — där får bl.a. de anhöriga in
formation om implantatvärlden. Det
kom fram att en del av användarna
ans~g att hjälpmedlet hade styrkt
identiteten och att man gärna deko
rerar sitt hjälpmedel. Implantatet kan
enligt diskussionsgrupperna under
lätta livet både i vardagen och i ar
betet. Man är inte rädd för att höra
fel, utan vågar också skratta åt sina
misstag. A andra sidan kan tinnitus
och den kommande implantatope
rationen göra att man är nervös för
att låta operera sig, framgick det av
gruppernas sammandrag.

Jag upplevde veckoslutet som över
lag mycket trevligt och avslappnat.
Jag hoppas att motsvarande tillfäl

1 dag använder ca 250 000 perso
ner i världen cochleaimplantat.

1 de nordiska länderna bor ca 6
100 brukare av cochleaimplantat,
av dem är ca 1 400 (1 987-201 2) *

bilaterala, dvs. har implantat i båda
öronen.

len ordnas även i fortsättningen, ef
tersom föreläsningar och kamratstöd
är en bra kombination då man ska
bekanta sig med implantatvärden.O

Fakta:
cochleaimplantat i siffror

Text: Milla Päivänlemi

0

1 Finland utförs cochleaimplantat
operationer av universitetssjukhu
sen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, 0
Uleåborg och Kuopio. Allt som allt
hade 928 Cl-operationer gjorts fram
till siutet av maj 2012. Flest impian
tat i båda öronen hade inopererats i
Tammerfors och Helsingfors.

*Det angivna antalet cochieaimp
lantat världsvitt och i de nordiska
länderna grundar sig på marknad
suppgifter givna av Cochlear Nor
dicAB i Norden.O

Musikterapeut och musiker
Russ Palmer har producerat
DVD:n Musical perception of
a deafblind cochiear implant
user. DVD:n är på engelska.

0
Den en timme långa doku
mentären innehåller inter
vjuer och musikstycken som
spelades in senaste februari
vid en konsert 1 Finlandiahu
set.

DVD:n passarbraföraliasom
är intresserade att veta mera
om de utmaningar som syn
hörselskadan orsakar någon
som spelar i ett band och tar
emot musik med cochleaimp
lantat.

DVD:n kostar 20 euro plus
portokostnader (2 euro).

Beställningar och förfrågningar kan
göras på adress:
riitta.iahtinen@kolumbus.fi.

Ny DVD: usical perception
of a Deaf. und Cochlear Implant User

MUSIAL PERCEPTION
OF A ~EAFBLIN~ [O(flLEA~ IM?LANT USER

~ss ~&~.kw~er

~1

6, /////~

IN[LU~ES INTERVIE~S
&r EflRA[TS ERUM A LIVE
I~A1~II’~ P~QrflPtiAM(~ iYVD
U1iI~V 1 LI\I UI~lYllil~4LL
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1 mitten av oktober möttes Dövblin
das Nordiska Samarbetskommitt~
(DBNSK) i Danmarks huvudstad,
Köpenhamn. Jag och ordförande
Seppo Jurvanen representerade
Finland. Under veckoslutet samta
lade vi förutom om situationen för
de dövblinda i de nordiska länderna
också cm bl.a. andra samarbets
partner, exempelvis om problemen
mcm styrelsen för Europeiska Dö
vblindunionen (EDBU). Vi dövblin
da är mycket väl medvetna om att
engagemang i samhället och i olika
förtroendeuppdrag är beroende av
beklagligt många olika faktorer, så
som ekonomiskt stöd, assistenter,
tolkningstjänster och förmågan att
använda hjälpmedel. 1 Finland har
de dövblinda det bättre än i andra
länder på många fronter, men ännu
finns det utrymme för många för
bättringar. Av den orsaken firar vi
just nu temaåret för tillgänglighet.
Många av er vilI säkert veta vad
som är på gång i de övriga nordis
ka länderna.

Nytt namn för Island

Förra året bytte föreningen för dövb
linda på lsland, som sorterar under
lslands blindas förening (Blindraf~
lagid), namn till Föreningen för
Synhörselskadade Violen (Fjöla —

f&ag fölks meö sam~tta sjön- og
heyrnarskeröingu). På isländska
är namnet på vioibiomman också
ett kvinnonamn, Fjola. Bland de is
ländska dövblinda levde en mycket
aktad och stark kvinna som hette
Fjola, och man ville hedra hennes
minne genom att byta namn på fö
reningen. Bakom namnbytet ligger
också den såkallade isländska iden
titetskrisen. Många av föreningens
medlemmar kallar sig själva hellre O
synhörselskadade än dövblinda
(daufblindra). 1 isländskan anspe
lar ordets första Ied på någonting
som är defekt. Även i Finland har
en omfattande diskussion förts cm
användningen av termerna synhör
selskadad (kuulonäkövammainen)
och dövblind (kuurosokea), närmast
cm i vilka sammanhang vilken term
ska användas. 1 Sverige används
också underordnade begrepp, så

som “person med en kombination
av funktionsnedsättningarna syn
och hörsel”.

Föreningarna i Norge går ihop?

Enligt Norges representant, ordfö
randen för FNDB, Geir Jensen, är
Norges två föreningar på väg att
närma sig varandra. Han ställde sig
öppen inför att de kanske mcm en
nära framtid igen skulle ha en ge
mensam organisation. På grund av
skillnader i synsätt verkar i Norge
för tilifället två separata organisa
tioner: Foreningen Norges døvblin
de (FNDB) och Landsforbundet for
kombinert Syns og Hørselshemme
de/Døvblinde (LSHDB).

Tolktjänsten förnyas 1 Sverige

Hittills har kommunerna, dvs. so
cialmyndigheterna, betalat tolkt
jänsterna för förtroendevalda och
personer i arbetslivet direkt till en
gemensam stiftelse för handikap
porganisationerna som grundades
på 1990-talet. Inom stiftelsen fick
de organisationer som använde
tolktjänster, t.ex. Sveriges Dövas
Riksförbund och Förbundet Sven
ges Dövblinda, sinsemellan komma
överens cm hur tolktjänsten skulle
förverkligas. Detta möjliggjcrde att
man kunde beakta tolktjänstens

brukares individuella behov och
följa upp tolktjänstens kvalitet. So
cialmyndigheterna har beslutat att
upphöra med den direkta finansie
ringen och har börjat konkurrensut
sätta de firmor som erbjuder tolkt
jänster. Det är meningen att det
nya systemet ska tas i bruk i januari
2013. Osäkerheten cm tolktjäns
tens framtid har bekymrat svens
ka förtroendevalda och personer i
arbetslivet, de undrar genom vem
och på vilket sätt de i fortsättnin
gen ska få tclkar. 1 Finland har kon
kurrensutsättning av serviceprodu
centerna den senaste tiden varit en
mycket vanlig verksamhetsmodell.
Till exempel överfördes ansvaret
för att anordna tclktjänsten för ett
par år sedan från kommunerna till
FPA, och i och med flyttningen ken
kurrensutsattes tolkningsfirmorna
till en viss beställningsordning.

1 Sverige inleddes nyligen ocks~
ett halvannat år l~ngt samarbets
projekt, mcm vilket man utbildar
hemserviceledare s~ att de ska
bli medvetna cm synhörselskador.
Den korta kompletterande utbild
ningen förverkligas med hjälp av
utcmstående sakkunniga vid en
folkhögskola i Södertälje. Utbildnin
gens syfte är att handleda instruk
törerna i de synhörselskadade
kundernas specialbehov, som t.ex.

Vad händer och sker i
de andra nordiska länderna?
Text: Sanna Paasonen

1 2 KänseLsprötet 4/2012 Känselsprötet 4/2012 1 3



god belysning i hemmet och funge
rande hörapparater. Hos mig väck
tes frågan cm man i Finland också
har använt boendekommunernas
heminstruktörer i vardagens syss
1cr, och cm de har varit till konkret
hjälp?

Jubileumsår 1 Danmark

Danmarks förening för dövblinda
firar sin 25-åriga existens. Huvud
festen gick av stapeln på sensom
maren. För att fira jubileumsåret
har två nya verk getts ut: “1 03 Hap
tic Signals” (103 haptiska signaler,
fritt översatt) och föreningens 25-
års historik. Det förstnämnda ver
ket innehåller rikligt med haptiser,
t.ex. färger och beskrivningar av
känsior.

Danskarna har för hand tiliverkat ett
nytt brädspel, som beskriver de dö
vblindas liv. Spelet liknar Monopol,
och på korten finns hänvisningar
till de dövblindas liv. Cm spelaren
t.ex. får ett negativt tolktjänstbeslut
måste han eller hon gå bakåt och
vid positiva saker får spelaren fiytta
framåt. På så sätt lär sig spelaren
att förstå hurudant de dövblindas
liv verkiigen är.

Nästa år står Norge värd för
DBNSK:s möte.O

Projektet AKSE
drog igång
i Birkaland
Text: Merja Kovanen, biId: Pentti Pietiläinen

Målsättningen med Aktiivinen se
niori -projekti (projektet Aktiv seni
or) som inletts i Tammerfors (RAY
2012—2014 (2015)) är att sam
manställa en lämplig mätaruppsätt
ning för att mäta funktionsförmågan
hos döva och dövblinda äldre per
soner. Mätarna kan i fortsättningen
användas då man överväger och
bedömer äldre personers sociala
väibefinnande, boendelösningar
och tjänster.

Tammerfors har två ganska sto
ra dövas samfund, Tampereen
Viittomakieliset ry (Tammerfors
teckenspråkiga förening, på fins
ka) och Aktivitetscentret för dövb
linda i Hervanta. Projektets andra
målsättning är att utveckla de re
gionala tjänsterna i ett samarbete
mellan kunderna, kommunen, för
samlingen och föreningarna. Det
är fråga cm en ny arbetsform, och
samarbetspartnerna är aktivt med.
Utvecklingen av de regionala tjäns

Projektet AKSE:s ans
tälida från vänster:
Päivi Haapasaari,
Merja Kovanen och
Heli Virin tie.

terna förenar projektets kundkret
sar operativt.

Funktionsförmåga innebär
att klara sig i vardagen

FPA har på sina sidor definierat
funktionsförmåga som en förmåga
att klara av vardagens utmaningar.
För att klara av olika situationer i
och utanför hemmet behöver vi
många olika slags kunskap, fär

0 digheter och förmågor. Aven sättet
på vilket omgivningen är beskaffad
och vad som sker där, påverkar hur
vi klarar av vardagen. Funktionsför
mågan utgör en omfattande heihet,
som aldrig kan mätas heit och fullt.
Vanligen inriktar sig också olika
mätningar och bedömningar på ett
visst delområde inom funktionsför
mågan, så som vårförmåga att röra

oss eller klara av olika uppgifter i
hemmet.

Den ailmänna trenden i samhället
är att man stöder boendet i hem
met så länge som möjligt med hjälp
av olika tjänster och stödåtgärder.
Eifektiverat serviceboende för han
dikappade och placering på anstalt
är bara andrahands eller sista alter
nativ för äldreboende. Trenden är i
princip bra, men då det gäller döva
och dövblinda medför den också
risk för ensamhet och isolering.
Därför är det viktigt att sätta ihop en
mätaruppsättning där man förutom
den fysiska funktionsförmågan ock
så bedömer kundens mentala och
sociala välbefinnande. Projektettar
i beaktande kundernas språkliga
och kulturella utgångsläge då man
utvärderar och tillämpar mätarupp
sättningen.O
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Julkorten b rä tar Cv
Text: Paula Valminen
BiIder: Julkortsverkstadens skärd

Ända sedan jag var barn harjulkor
ten inneburit och skapat en alideles
särskild julstämning. Och trots att
det i min själ bor en odödlig liten
samlare, så märker jag till min fö
rargelse attjag inte iängre har kvar
barndomens julkort.

Men på garderobshyllan ligger i
alla falI en papplåda med julkort
som jag har sparat ihop under ett
kvartssekel. Jag tar iådan och bör
jar bläddra igenom dess väibekan
ta innehåil.

Jag blir aiitid rörd av
det översta kortet med
landskap:

1 skogens bryn
en liten hare vilar
till fjärran gröna sommaren
hans tankar ständigt ilar.

Vintern är kall
träden snötäckta stå
i stjärnornas regn
vakar fågiarna små.

Endast gräset sover
under drivorna kaila
snöflingor vackra
ur skyarna falla. (fritt översatt)

Min systers vackra handstil har ef
ter alla dessa år ännu bevarats på
kortets baksida. På baksidan av et
annat kort känner jag igen den Ii
kaså välbevarade men sköra och
darrande pennföringen: min över
90 år gamla mommo kom ihåg att
skicka ett kort till sitt barnbarn som
bodde så långt borta.

På biiden ser man en häst som drar
en släde och puisar fram genom ett
blådunkelt vinterlandskap. Ekipa
get är på väg mot kyrkan som syns
i bakgrunden. Hur kunde mommo
gissa att jag gillade både hästar
och det där motivet? — Nå, det ärju
sådana mormödrar är.

Så småningom väcks minnen från
skoitiden, hur jag under julfesten
med bultande hjärta undrade om
jag skuile få något enda julkort. Mitt
hjärta hoppade till av glädje då de

Julkort: Väinö Romppainen.

— O

texten på
dess snö
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små korten av kusinerna stacks i
min av spänning svettiga hand.

Röda tomteluvor skymtade bakom
fönstren redan i god tid före jul. In
get under aiitså, att de skälmska
tomtarnas bestyr blev förevigade
på kort. Den trindmagade, vitskäg
giga juigubben inte att förgiömma,
som trippade omkring med sina
julklappssäckar till och med uppe
på hustaken. Elier susade fram
i sin siäde, dragen av renen med
den röda mulen, medan den leende
månen följde färden med biicken.
Under ~rens iopp blev korten från
siäktingar och vänner alit fier och
motiven förändrades: små keldjur
med Iurvig päis och kiara ögon dök
upp på biiderna till barnens, och
varför inte också de vuxnas, stora
fröjd.

Småfåglarna var inte heller bort
giömda på korten. Kärvar pryder
gårdspianen och man kan nästan
höra de små varelsernas kvittrande
där de fiyger omkring eiler burrar
upp fjädrarna i det kaila vintervädret.
— Som sparvarna på julaftonsmor
gonen.

Stugor, herrg~rdar och kyrkor har
tända Ijus i fönstren. Förr i tiden kun
de man nästan sluta sig till gårdar

nas förmögenhet genom att räkna
Ijusen. Men det finns ingen stuga
som är s~ liten, ingen ljuslåga som
är så svag att inte julens budskap
alltid skulle vara det samma.

“Av himlens höjd oss kommet är...”
En ängel förkunnade glädjebuds
kapet för herdarna.

Sådana figurer flyger också
kring på korten i stora skaror.
ras vita vingar nuddar ömt vid
och tillönskar oss julfrid.

Mina minnen för mig åter tillbaka
till skolan och till skolkören. Hur lä
raren under körövningen skickade
bort mig, eftersom jag sjöng falskt.
Jag dög inte till skönsjungande
medlem i ängiakören.

Däremot dög jag till get i julskå
despelet. Mamma gjorde horn av
papp, som fästes med gummiband
på huvudet, och så bräkte jag flitigt
mellan mina repliker. Konstigt nog
blev jag inte retad efteråt för min
roll som get.

Mobiler av glänsande haim och
bockar med dekorationer av röda
band återfinns på korten som en
påminnelse om forna tiders hant
verksskicklighet. Liksom om hal

Julkort: Hilkka Kasurinen.

mens väg från kom ända till himmel.
De små halmstjärnorna på granens
grenar lotsar mina tankar högt upp
till stjärnorna.

Stjärnornas glimmande, från återg
lansen 1 de små barnens ögon och
till stjärnan i granens topp, når ända
upp till den mörka kvällens himla
rand. Många stjärnfall får de hemli
gaste önskningar att bli sanna, om
man bara vågar tro.

Många kort och de minnen som är
förknippade med dem har bevarats
under åren. Kanske öppnarjag min
skattkista igen nästa år.

“Genom himlarymden då sång och
änglaton oss nå .“O

Julkortsverkstadens skörd

Julkorten i artikeln och på det bak
re omslaget är tillverkade i julkorts
verkstaden som ordnades i Helsing
fors av IT-utbildningen, i samband
med de organiserade stimuleran
de aktiviteterna. Korten skapades
med hjälp av dator och skanner.
Material som användes var bl.a.
tyg, spetsar, smycken, växter och
trädgrenar. De olika materialen pia
cerades p~ skannerns glasskiva.
Den skannade bilden sparades i en
fil och skrevs ut på fotopapper som
postkort.

Mer information om hur man gör kort
fårdu av IT-instruktörerna på adress:
it-kou lutus@kuurosokeat.fi.

om
De
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