
Kevätruno
Kevät kaunis koittaa taas,
Siitä iloitkaamme,
Päivä paistaa, sulaa jäät,
Lämpimät nyt saapuu säät.
Kaikki uudistuupi.

Pääskyt kohta ilmoittaa,
Suven jälleen saamme,
Ruumisvoimat vahvistuu,
Murheet kaikki karkoittuu,
Mieli reipastuupi.

Maata kukat koristaa,
Metsän lehvät puiden,
Lintuin laulut kajahtaa,
Riemustasi soiden,
Henki tuulen lämpöinen.

Paistaa päivä kaunoinen,
Talven hallat poistaa,
Pilvet väistyy synkeään,
Kirkkaasti kun loistaa.

Ihmeellinen kirkkaus,
Ompi tallin herran,
Kasvojensa kauneus,
Loistaa meille kerran,
Täydellisesti taivaassa,
mutta nyt jo vaivassa,
Heijastuu meille.

Kiittäkäämme Jumalaa,
Kun hän riemun lahjoittaa,
Teille ihmisille.
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Viisi kysymystä

1. Mikä Suomen kaupunki viettää
tänä vuonna 350-vuotisjuhlavuotta?
2. Mikä ulkomainen kaupunki täyt
tää tänä vuonna 300 vuotta?
3. Kuka on Viron presidentti?
4. Mitä tarkoittaa sana globaali?
5 Kuka on nykyisin Suomen sosi
aali- ja terveysministeri ja kuka on
peruspalveluministeri?

Vastaukset:
1. Haminan kaupunki ja linnoitus pe
rustettiin 350 vuotta sitten Ruotsin
ja Venäjän rajalle suojaamaan rajaa.
Haminan ympyrän muotoon rakenne
tut kadut mukailevat renessanssilin
noituksia. Paikka tunnettiin keskiajal
la nimeltä Vehkalahti.
2. Pietarin kaupunki Venäjällä täyt
tää tänä vuonna 300 vuotta. Kaupun
gin rakennutti Pietari Suuri Suomen
Lahden pohjukkaan.
3. Arnold Ruutel valittiin Viron pre
sidentiksi vuonna 2001. Rö(~tel täytti
10. toukokuuta 75 vuotta.
4. Globaali on maailmanlaaji~inen,
yleismaailmallinen.
5. Sosiaali- ja terveysministeri on
Sinikka Mönkäreja peruspalvelumi
nisteri on Liisa Hyssälä. O

Suomen uuden hallituksen hallitus-
ohjelmassa käsitellään myös vam
maisiin liittyviä asioita. Hyvä asia on
se, että henkilökohtainen avustaja
mainitaan, samoin tulkkipalvelut.
Ohjelmassa lukee kaikkineen nain
Vammaispalvelujen saatavuus ja

vammaisten tasa-arvoinen kohtelu
turvataan. Kehitetään vaikeavam
maisten ihmisten henkilökohtaista
avustajajärjestelmää ja tulkkipalvelu
ja. Uudistetaan kehitysvamma- ja
vammaispalvelulait siten, että ne
sovitetaan yhteen. Hallitus antaa
vaalikauden aikana vammaispoliitti
sen selonteon.”

Eri vammaisjärjestöt, kuten Kynnys
~ry, ajavat henkilökohtaista avusta-
jaa subjektiiviseksi oikeudeksi. Se
tarkoittaa, että kunnan on annettava
palvelu tai etuus vammaiselle henki
lölle, jolle se lain mukaan kuuluu. Tästä
esimerkki on tulkkipalvelu. Subjektii
vista oikeutta ei hallitusohjelmassa
luvata, mutta eri vammaisjärjestöt
pyrkivät nyt järjestäytymään ja aja
maan tätä asiaa voimakkaasti.

Kuurosokeiden ja kuulonäkövam
maisten avustajatarpeet poikkeavat

esimerkiksi liikuntavammaisten, ke
hitysvammaisten ja näkövammaisten
tarpeista. Tärkeää on saada myös
ammattitaitoisia avustajia.

Avustaja olisi monissa tilanteissa
tarpeellinen ja kätevä. Tässä lehdes
sä Anja Lehtola kertoo tulkin ja hen
kilökohtaisen avustajan käytön erois
ta. Kommunikaatio-projektin ohjaus-
ryhmä taas esittää mielipiteensä sii
tä, että kuurosokea on se, joka päät
tää, milloin hän tarvitsee tulkkia ja
hyvätasoista kielenkääntämistä, mil
loin hän tarvitsee jotain muuta, kom
munikaatiotavat osaavaa apua.

Tällä hetkelläkään mikään ei estä
vaikeasti vammaista hakemasta so
siaalitoimelta henkilökohtaista avus
tajaa. Kunta voi myöntää sen oman
harkintansa mukaan. Jos avustaja liit
tyy asumisjärjestelyihin, jotka kunnan
on järjestettävä, avustaja on pakko
myöntää. Avustajaa voi hakea, vaik
katulkkipalvelupäätös olisi jo olemas
sa. Avustaja ei vaikuta tulkkituntien
määrään. Ja jos päätös on kieltei
nen, siitä voi aina valittaa.

Katri Pyykkö, tiedottaja O

Henkilökohtainen avustaja halutaan
subjektiiviseksi oikeudeksi

Kansi: Justiina kertoo Helsingin
päivätoiminnan taideryhmässä
maalaamastaan apinataulusta.
Kuvat: KP
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Teksti& kuva: K.Pyykkö

Kalle Könkkölä on ollut vammais
aktivisti yli 30 vuotta. Hän oli nuoruu
dessaan aina ajatellut, että hänessä
itsessään on vika, kun kaikki oli niin
vaikeaa. Kun hän alkoi opiskella to
dennäköisyyslaskentaa Helsingin yli
opistossa vuonna 1969, ajatukset
muuttuivat. Hänelle valkeni, että joku
muu on rakentanut kaikki yliopiston
portaat. Kalle sairastui, ja eri vam
maisryhmien opiskelijoiden oman yh
distyksen perustaminen viivästyi. Se
perustettiin vuonna 1973, ja nimeksi
tuli Kynnys ry.

Kynnys ry on vammaisten perus- ja
ihmisoikeusjärjestö. Nyt 53-vuotias
Kalle kertoo, että muutama ajatus
alkuajoista on edelleen voimissaan.
Erilailla vammaiset ihmiset voivat olla
yhteistyössä keskenään, mutta kyse
on myös politiikasta. Vieläkään ei
suomalaisessa yhteiskunnassa ole
riittävästi poliittista tahtoa, jotta vam
maisten ihmisten asiat olisivat kun
nossa.

Kun vammaiset henkilöt työskente
levät itse ja tekevät itse, asenne on

oikea. Könkkölää tympii hyvänteke
väisyys, rahankeräys vammaisten
avulla ei-vammaisille, jotta nämä aut
taisivat vammaisia.

Vammaispalvelulain
uudistaminen tärkeää

Tällä hetkellä Kynnys ry:n yksi tär
keimmistä painopisteistä on vam
maispalvelulain (VPL) uudistaminen.
Sitä on nyt työstetty 7 vuotta. Se on
jäänyt kiinni poliittiseen voimattomuu
teen. Uudistus on pystytty aina kaa
tamaan. Vammaiset ovat heikko po
liittinen tekijä, huomauttaa Kalle.

Henkilökohtainen avustaja pitäisi olla
subjektiivinen oikeus kuten tulkkipal
velujo on. Lisäksi tulkkipalvelun mää
rä pitäisi kaksinkertaistaa. Könkkölä
huomauttaa, että tulkkipalvelun tun
timäärät ovat sitä aikaa varten, kun
kuurotja kuurosokeat olivat tekemi
sissä vain keskenään. Myös muilla
vammaisryhmillä on tarve tulkkipal
veluun. Nykyään on paljon ihmisiä,
jotka haluaisivat elää muiden kans
sa eivätkä pelkästään olla yhdessä

oman väen kanssa. Heille nykyiset
tuntimäärät eivät riitä ollenkaan.

Kritisoitavaa Könkkölä löytää myös
työministeriön halusta hoitaa vam
maisten työllistymistä. Vammaiset
‘asketaan ryhmään vajaakuntoiset.
Kalle ihmettelee, miten voi myydä
työvoimaa, jota kutsuu vajaakuntoi
seksi.

Kehitysyhteistyötä kehitettävä

Könkkölän mielestä Suomen kehitys-
yhteistyössä vammaisten olisi olta
va yksi painopistealue. Tällä hetkel
lä ulkoministeriössä valmistellaan
asiaa. Vammaisiin liittyvät kehitysyh
teistyöhankkeet pitäisi myös arvioi-

da. Kalle on sitä mieltä, että parhai
ten vammaiset auttavat toinen toisi
aan. Siksi vastuu muiden maiden
vammaisista on myös Suomen vam
maisilla. Vammaisiin liittyvät projek
tit eivät myöskään ole kovin kalliita.
Jo sillä, että vammainen henkilö me
nee paikanpäälle, on merkitystä. Se
on esimerkki päättäjille. Se on esi
merkki myös muille vammaisille: tuo
han selviää. Kalle Könkkölä on itse
ollut Kosovossa, Bangladeshissa,
Kamputseassa ja Kasakstanissa.

Toinen kansainvälisesti tärkeä asia
on YK:n vammaisten ihmisoikeuksia
koskeva sopimus. Sitä valmistellaan
parhaillaan. Työ voi kestää 10 vuot
takin.

Sanat merkitsevät

Kalle Könkkölän mielestä sana vam
mainen on hyvä sana. Ihmisillä on
oikeus määritellä itse itsensä. Mutta
vammaisella ihmisellä on muitakin
identiteettejä, kuin vain tiettyyn vam
maryhmään kuuluminen. Mutta jos
oma vammaisidentiteetti on vahva,
Kalle uskoo, että myös elämä mui
den ihmisten kanssa on helpompaa.

“Meidän on pidettävä yhteyttä mui
hin. Jos emme kerro, millaista mei
dän elämämme on, muut eivät sitä
tiedä. Jos me emme kerro ongelmis
tamme, ei kukaan muukaan sitä tee.”I

Kynnys ajaa vammaispalvelulain
uudistamista

Kalle Könkkölän haastattelu

Jos ei aja omia asioitaan, pitää tyy
tyä siihen mitä saa, sanoo Kalle
Könkkölä.
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Kuin emäntä konsanaan
Martta Koveron haastattelu

teksti ja kuvat: Katri Pyykkö

Kuvapuhelin~ja windows~koulutusta
Tampereella

Martta Kovero on ollut Joensuun
kerhon vetäjänä lähes 20 vuotta. Kun
häntuli yhdistykseen mukaan vuon
na 1984, hän melko pian ryhtyi ker
honvetäjäksi. Martta kertoo, että ker
hon toiminta on vähän hiljentynyt, sillä
kerhossa on mukana vain muutama
kuurosokea. Erilaista ohjelmaa kui
tenkin on. On suunniteltu kesäretkeä
ja osallistumista erilaisiin esityksiin.

Martta kertoo, että hän sai ensimmäi
sen kuulolaitteensa vuonna 1974.
Vuonna 1983 hänen näkönsä todet
tiin huonontuneen. Vuonna 2000 hän
sai tekomykiön toiseen silmäänsä.

Martta on syntynyt Kiteellä ja asuu
siellä nykyisin. 42 vuotta vierähti
emäntänä Rääkkylässä. Martalla on
6 lasta, joista poikia on 5. Vanhin asuu
Helsingissä, seuraava Hammaslah
dessa. Tyttö asuu Tohmajärvellä,
mutta käy töissä lähihoitajana Kiteel
lä. Kiteellä asuu myös toiseksi nuo
rin pojista. Kolmanneksi nuorin asuu
Helsingissä ja nuorin Salossa.

Martan sisko asuu lähellä häntä. He
käyvät toistensa luona kylässä, vaik

ka elämä muuten on aika yksinäistä.
Piristystä tuovat kävelyretket yhdes
sä viriketyöntekijän kanssa. Erityi
sesti kesäaikaan on Martasta muka
va kävellä, sillä mieli piristyy.

Martta harrastaa käsitöitä. Hän mm.
kutoo mattojaja tekee kukka-amppe
leita. Haastattelua edeltävänä päivä
nä hän oli myynyt niitä 5. Martta lu
kee myös paljon luku-TV:n tai suu
rennuslasin avulla.

Martta paistaa edelleen itse pullatja
piirakat. “Oon niin kuin emäntä kon
sanaan. Olenhan ollut maatalon
emäntänä.” ~

teksti ja kuvat: K.Pyykkö

Elämänikäinen oppiminen —projekti
Kuurosokeiden Toimintakeskukses
sa jatkaa kuurosokeiden IT-koulutus
ta. Koulutus on tarkoitettu Sonetti
~oulutuksessa olleille. Tavoitteena on
päivittää heidän tietokonetaitojaan.
Näin he pystyvät paremmin vastaa
maan heille tuleviin pyyntöihin omilla
alueillaan. Projektissa koulutetaan
myös viittovien kuurosokeiden ja vi
ranomaisten kuvapuhelin käyttöä.

Kurssipalautteet kursseilta ovat ol
leet hyviä, kertovat Kirsti Räikkälä
ja Soile Silvennoinen. Kuvapuhelin
kursseilla on keksitty paljon erilaisia
mahdollisuuksia, miten puhelinta voi
käyttää. Suurin osa kurssilaisista on
todennut, että kuvapuhelin on parem
pi kuin he luulivatkaan. Kuvapuhelin
kulut ovat suuremmat, jos käytetään
3:a ISDN-linjaa. Tällöin kuvan laatu-
km on paras ja tietoturva taattu. Hal
paa kuvapuhelimen käyttö on, jos sitä
käytetään internetin kautta. Siinä on
tietoturvariski ja kuvan laatu ei ole
paras mahdollinen. Myös internetin
käytön ruuhka-aikoina kuvan laatu
Kuvassa Markku Kiviharju

voi olla tavallista heikompi. Kirstin
mielestä olisi hienoa, jos löytyisi in
ternetin kautta käytettävä järjestel
mä, jossa tietoturva olisi taattu.

Elämänikäinen oppiminen -projektin
työntekijät Kirsti Räikkälä, Soile Sil
vennoinen ja Merja Kovanen kou
luttavat myös Hervannassa eri viran
omaisia kuvapuhelimen käytössä.
Hervannan terveyskeskuksessa on
jo kuvapuhelin. Työvoimatoimistoon
se on tulossa. Viranomaiset voivat
säästää etätulkkauksen avulla. Tär

Martta kevätkokouksessa.
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Kuvissa Riitta
Ruissalo ja Mer
ja Vähämaa

keintä on kuitenkin
se, että kuvapuhe
lin on oma henkilö
kohtainen puhelin,
jolla voi ottaa yh
teyttä omiin ystä
viin, sanovat työn
tekijät.

Sonettilaiset kouluttautuvat

Markku Kiviharju Kankaanpäästä,
Merja Vähämaa Nokialta ja Riitta
Ruissalo Ylöjärveltä olivat Toiminta
keskuksessa maaliskuussa kurssil
la. Markku kertoo, että internet-puoli
on tietokoneen käytössä kehittynyt
paljon sitten Sonetti-koulutuksen.
Tosiasia on, että ihmisiä kiinnostaa
windows-käyttöjärjestelmässä oleva
luetusohjelma ja postirobotti. Sata
kunnassa ei ole NKL:n OTO-ohjaa
jaa, ja siksi Markku yrittää kouluttau
tua neuvomaan entistä paremmin
muita. Markku kaipaa lisäohjausta
myös teknisellä puolella. Näin hän
voisi helpottaa kuurosokeiden tieto
koneen käyttäjien tietoteknisen tuen
tarvetta. Yhdistyksen mikrotukihen
kilöitä voi joutua odottamaan pitkään.

Merja Vähämaa on sitä mieltä, että
Soile ja Kirsti ovat hyviä opettajia.
Mutta kursseja on vain liian vähän ja
viikko ei riitä. Usein kun itse menee
neuvomaan asiakasta, pitää asia
kerrata ja opetella uudestaan, kun
koulutusta on niin harvoin.

Riitta on huolissaan siitä, jos asiak
kaiden koneet menevät rikki. Se tar
koittaa pakollista siirtymistä vanhas
ta dos-järjestelmästä windowsiin.
Windows on myös niin valtava koko
naisuus, että itsekään ei oikein tie
däja osaa valita, mitä siinä tarvitsee
ja mitä ei. Markku lohduttaa kertomal
la, että windows-luetukseen ei ole
mikään pakko siirtyä. Hän uskoo, että
linux-järjestelmä ratkaisee monia
ongelmia. Se muistuttaa hyvin paljon
nykyistä dos-järjestelmää. Se tulee
NKL:ssä käyttöön vuosien 2004 —

2005 aikana. ~

Tytti Kaisla

Kuulonäkövammaisten Kuntoutu
miskeskuksen Taso-projektissa on
paneuduttu usean kuulonäkövam
maisten oppilaan koulutilanteisiin. Pe
ruskoulun viimeisten luokkien oppilaat
ja heidän vanhempansa ovat tärkei
den ratkaisujen edessä. Viimeistään
silloin on ajankohtaista miettiä jatko-
opiskelua ja ammattia.

10. luokka ja koulutuskokeilu

“Miettimisvuosi” 10. luokalla on hyvä
vaihtoehto. Sen aikana voi kerrata
tärkeimpiä kouluaineita joko lukiota
tai ammatillista koulutusta varten.
Tällä luokalla oppilas voi myös pyr
kiä koulutuskokeiluun, johon pääsyä
anotaan Kelalta. Kokeiluissa voi tu
tustua eri koulutusaloihin eri oppilai
toksissa ennen kuin varsinainen
opiskelu aloitetaan. Kokeilun avulla
selviää, kuinka toimiva sekä kysei
nen ammattiala että itse oppilaitos on
kuulonäkövammaisen nuoren kannal
ta. Oppilaitos kartoittaa samaan ai
kaan nuoren soveltuvuutta alalle
sekä mm. itsenäisen asumisen val
miuksia, opiskelussa tarvittavia so

siaalisia taitoja sekä perustietojen
täydentämisen tarvetta.

Koulutuskokeilu kestää yleensä vii
kon, erityistapauksissa pidempään
km. Oppilaalle tehdään kokeilujakson
ajaksi oma lukujärjestys, johon sisäl
tyy juuri sen koulutusalan keskeisim
piä teoria- ja työtehtäviä, erilaisia
testejäja haastatteluja. Hän saa seu
rata valitsemansa opintolinjan opis
kelijoiden opetusta ja tarvittaessa
asua oppilaitoksen asuntolassa.
Kokeilujakson lopuksi pidetään aina
palautekeskustelu, johon oppilaitok
sen henkilökunnan lisäksi voi osal
listua oppilaan huoltajaja muita lähi
henkilöitä. Koulutuskokeilusta anne
taan myös kirjallinen lausunto.

10-luokka kannattaa suunnitella kou
lun kanssa yhteistyössä. Tärkeimpi
en teoria-aineiden ja mahdollisten
koulutuskokeilujen lisäksi siihen pitäi
si sisältyä myös parin viikon mittai
sia työharjoittelua oppilasta kiinnos
tavissa työpaikoissa. Ne selkeyttä
vät oppilaan näkemystä kyseisestä
työstä ja harjaannuttavat häntä uu

Peruskoulun 1O~ luokka antaa
lisäaikaaja mahdollisuuksia
Taso-projekti tukee opiskelua
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sun sosiaalisiin tilanteisiin. Teoria-
aineita kannattaa miettiä yhdessä
opettajan kanssa. Lukujärjestyksen
voi useimmiten räätälöidä itselle so
pivaksi. 10. luokan keväällä oppi
laan, opettajien ja vanhempien kan
nattaa tehdä tiivistä yhteistyötä.
Vuoden aikana kertyneet tiedot ja ko
kemukset saadaan kaikkien tietoon,
ja voidaan tehdä yhdessä päätös jat
ko-opiskelupaikasta oppilaan mie
lenkiinnon mukaan!

Varasuunnitelma aina tarpeen

Mieluisimman vaihtoehdon lisäksi op
pilaan kannattaa hakea myös muihin
oppilaitoksiin. Tiettyyn paikkaan pää
seminen ei aina ole täysin varmaa.
Seuraavana vuonna voi aina hakea
uudestaan.
Varasuunnitelma on myös tarpeelli
nen. Valmiiksi neuvoteltu työharjoit
telupaikka vuodeksi on hyvä vaihto
ehto, jos päättöluokan jälkeen ei opis
kelupaikkaa vielä saakaan. Hyvä
suunnittelu ja kaikkien vaihtoehtojen
selvittäminen auttaa varmistamaan,
että syksyllä nuorella on mielekäs
jatko edessään.

Taso-projektin apua saavat kuulonä
kövammaiset nuoret esimerkiksi,
kun tulevaa oppilaitosta pitää pereh
dyttää tulevan oppilaan erityistarpei
sun, apuvälineisiin jne. Ota yhteys
oman alueesi kuntoutusohjaajaan.~

Ratsastus voi
olla harrastus tai
terapiaa
Anu Mikkola

Hevonen on ihana, elävä olento. Se
herättää myös kunnioitusta. Moni on
varmasti lapsena tai aikuisena kokeil
lut hevosella ratsastamista. Toise(
pelkäävät hevosia, mutta toiset ovat
“hevoshulluja”.

Vammaisratsastuksen toi Suomeen
Suomen KuntoutuslNtto 1970 luvun
alkupuolella. Siitä lähtien Suomessa
on järjestetty vammaisille lapsille ja
nuorille vammaisratsastusleirejä.
1988 aloitettiin suomessa ratsastus
terapiatoiminta. Silloin vammaisratsas
tuksesta tuli harrastustoimintaa, josta
vastaa Suomen RatsastajaNitto.

Vammaisratsastus

Vammaisratsastus on harrastusmuo
to. Opettajina ovat ratsastuksen
opettajat, joilla on kokemusta vam
maisten ohjaamisesta. Vammaisille
on eri talleilla omia ratsastusryhmiä.
Edistyneemmät vammaisratsastajat
voivat olla mukana tavallisossa rat
sastusryhmissä. Vammaisratsastajil
le on myös valmennus-ja kilpailutoi

mintaa mm. kouluratsastuksen käyn
tiohjelmista vaativampiin ohjelmiin
saakka. Kilpailuja järjestetään mm.
liikunta- kehitys- ja näkövammaisil
le. Kilpailutoimintaa on Suomen mes
taruus, Pohjoismainen mestaruus
tasolta aina Paralympialaisiin asti.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapeutteja on koulutettu
Suomessa vuodesta 1988. Ratsas
tusterapeuttikoulutukseen hakeutuvil
ta edellytetään sosiaali-, terveys- tai
opetusalan peruskoulutusta sekä hy
vää omaa ratsastustaitoa ja hevos
ten käsittelytaitoa. Monimuotokoulu
tus kestää kolme vuotta.

Ratsastusterapia sopivat melkein
kaikille eri vammaisryhmille. Se so
pii erityisesti eri tavalla liikuntavam
maisille. Se on hyvin monipuolinen te
rapiamuoto, joka edistää mm. tasa
painoa ja eri lihasten hallintaa, ryh
tiä. Se antaa hyviä ja opettavia ko
kemuksia eläimistä. Hevosen kans
sa puuhailu ja ratsastusterapia autta
vat myös masennuksesta toipumista.

Ratsastaja tekee terapeutin ohjaa
mana tasapainoa ja liikkeiden hallin
taa parantavia harjoituksia. Ratsas
tusterapiassa ei tavallisesti käytetä
satu laa, koska ilman satu laa ratsas
taja tuntee hevosen liikkeen ja läm
mön paremmin. Hevosen selässä

Kuva yllä: Anusta hevosen turpa
on ihanan pehmeä. Kuva vieres
sä: Ratsastusterapeutti auttaa
Anua venytyksessä. (Kuvat: KP)
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käytetään usein yksi tai kaksikahvais
ta terapiavyötä. Sen kahvoista rat
sastaja voi ottaa tukea tasapainon
säilyttämiseksi.

Hevosen ruumiinlämpö on 1 ,5 astet
ta ihmisen ruumiinlämpöä korkeam
pi. Lämpö rentouttaaja vie jäykkyyt
tä. Myös hevosen kävely eli käynti
ja kävelyn rytmi yhdessä lämmön
kanssa vaikuttavat suotuisasti. He
vosen selässä istuessa saa koke
muksen siitä, millaista on oikea jous
tava kävely.

Ratsastusterapia antaa myös mah
dollisuuden hoitaa ja puuhailla hevo
sen kanssa. Tallissa on oma tallin
haju. Hevosen askeleetja hörähtely
kuulostavat ihanilta. Hevosen silittä
minen on hyvä kokemus. Hevosen
kanssa pääsee liikkumaan vaihtele
vaan maastoon, johon ei muuten
pääsisi.

Itse käyn nyt viidettä vuotta ratsas
tusterapiassa. Se on Kelan maksa-
maa terapiaa. Ratsastuksen jälkeen
minun on huomattavasti helpompi
kävellä.

Miten ratsastusterapiaa voi
saada?

Kela voi kustantaa ratsastusterapi
aa fysioterapian osana tai tukena sa
manaikaisesti tai jaksoina. Ratsas
tusterapiaa voi saada myös osana
toimintaterapiaa. Jokaisen terapiaa
hakevan tai saavan tilanne arvioi
daan yksilöllisesti. Kuntoutussuunni
telmassa tulee olla suositus ratsas
tusterapiasta sekä mahdollinen tera
peutin lausunto. Kelassa on täytet
tävä kuntoutushakemus. Ratsastus
terapian muita maksajia voivat olla
myös vakuutusyhtiöt, terveyskeskuk
set, keskussairaalat ja joissakin ta
pauksissa sosiaalitoimi. ~

Katri Pyykkö

Viittomakielen verkkosanakirja Suvi
avattiin 13. toukokuuta. Sen osoite
on http:Ilsuvi.viittomat.net. Palvelu
on ilmainen. Sitä voi käyttää kuka ta
hansa.

Palvelun on tuottanut Kuurojen Liitto
ry yhteistyössä Suomen Microsoftin
kanssa. Varsinaisessa sanakirja-
työssä tehdään yhteistyötä Koti
maisten kielten tutkimuskeskuksen
kanssa. Kuurojen Liitossa tätä työtä
rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Palvelun on teknisesti toteuttanut
Sininen Meteoriitti ryja palvelimen on
lahjoittanut HP — Hewlett Packard.

Verkkosanakirja on parannus. Ver
kossa esitetään viittomat ja esimerk
kilauseet videonpätkinä. Näin tarkat
liikkeet, ilmeetja viittomisen rytmi on
nähtävillä.

Verkkosanakirjasta on hyötyä viitto
makielisille, jotka opiskelevat suo
mea. Viittomakielellä voi hakea käsi
muodon, käsien määrän, viittomapai
kan ja käsien liikkeen mukaan. Niin

löytää viittoman ja sille suomenkieli
set vastineet. Suomalaista viittoma
kieltä opiskelevat suomenkieliset
voivat hakea sanoja aakkosten mu
kaan.

Näin alussa viittomia löytyy 1219
kappaletta. Paljon puuttuu, mutta
verkkosanakirjaa päivitetään jatku
vasti. Sinne on tarkoitus tuoda myös
erikoissanastoja. Videoleikkeitä on
lähes 6000. Jokaisesta viittomasta on
myös muutamia esimerkkilauseita, jot
ka selventävät viittoman käyttötapaa.

Palvelun toiminnassa voi olla ongel
mia, ainakin jos omalla tietokoneella
käyttöjärjestelmä on NT tai Win
dows98. Videot eivät välttämättä
pyörikään. Myös modeerniyhteydel
lä sanakirjan käyttö voi olla hidasta.
Ensi syksynä tulossa onkin DVD
versio, jota voi käyttää omalla ko
neella. Lisäksi tulossa on versio, joka
toimii Nokian kommunikaattorilla. Si
vujen valkosinertävä väritys voi olla
vaikea nähdä, mutta sen voi vaihtaa
itse selaimessa. O

Viittomakieli — suomi -sanakirja
1 nterneti 1 n

Ratsastusmahdollisuuksia

Suomen Kuurosokeat ry järjestää alkusyksystä ratsastusleirin. Jos si
nusta tuntuu, että haluaisit kokeilla ratsastusta tai olet aiemmin ratsasta
nut, mutta aikaa on kulunut, tule mukaan. Jos pidät hevosista, mutta olet
ihaillut niitä kaukaa, rohkaise mielesi ja ilmoittaudu ratsastusleirille. Siel
tä voit saada uuden harrastuksen.

Suomen Kuntoutusliitto järjestää ratsastusleirejä ja -kursseja eri tavoin
vammaisille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisätietoja saa myös Kuntou
tusliitosta osoitteesta: Mäkelänkatu 78-82, 00610 Helsinki
Puh. (09) 7579 0770 tai www.kuntoutusliitto.fi
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Uusi &uesihteeri

Heli Kujanpää-Ryhänen on uusi
osapäiväinen aluesihteeri, jonka toi
misto on Turussa. Laila Haanpään
toimisto on nyt Porissa, mutta Turun
ja Porin alue on heille yhteinen. Laila
hoitaa edelleen aluesihteerin tehtä
viä myös Turun alueella, erityisesti
asiakkaina ovat alueen viittomakie
liset kuurosokeat. Helin tehtävänä on
aluksi luoda yhteys uusiin, tiedossa
oleviin kuurosokeisiin asiakkaisiin
Turun alueella.

Heli on koulutukseltaan kehitysvam
maistenohjaaja. Hän opiskelee kun
toutuksen ohjaajaksi ammattikorkea
koulussa. Hän tarkoituksenaan on
tehdä lopputyö, joka liittyy Suomen
Kuurosokeat ry:n aluesihteerityöhön.

Heli on työskennellyt Kehitysvam
maisten Palvelusäätiön palvelukodis
sa Raisiossa. Osapäiväistä paikkaa
hän haki siksi, että hän opiskelee ja
työ vastaa hänen opiskeluaan. Hä
nen tuleva koulutuksensa sopii alue
sihteerityöhön hyvin.
Heli on 31-vuotias. Hän on 167 cm
pitkä ja hänellä vaalea puolipitkä tuk
ka. Hänellä on 4-vuotias poika. Hän
asuu vanhassa puutalossa Turussa.
Hän remontoi sitä yhdessä miehen
sä kanssa. ~

Uusi kasvo -Jaana

Tulkin käyttö tutuksi —projektiin on
valittu projektipäälliköksi Jaana Ran
talainen. Hän aloittaa työnsä 22.5.
Jaana on koulutukseltaan viittoma
kielen tulkki. Hän on opiskellut Poh
jois-Savon kansanopistossa. Hän
valmistui tulkiksi vuonna 1997. Sen
lisäksi hän oli opiskellut liikunnanoh
jaajaksi aikaisemmin Pajulahdessa.

Jaana on toiminut molemmissa am
mateissaan. Lisäksi hän on opetta
nut viittomakieltä ja viittomia. Hän on
pitänyt lasten viittomakielen kursse
ja, perheopetusta ja Kuurojen kan
sanopiston tukiviittomakursseja.
Jaana on 36-vuotias. Hän elää uus
perheessä, jossa hyörii kolme lasta.
Jaana on 171 senttiä pitkä. Hänellä on
pitkät tummat kirhartavat hiukset. O

Hilkka Kasurinen sai Kuurosokei
den kulttuurihenkilö 2002 -tunnustuk
sen Tuntosarven lukijoilta. Hilkkahan
on usein lehteen kirjoittava nimimerk
ki Justiina. Hän on ollut mukana Teat
teri Törmäyksessä, osallistuu kerho
toimintaan Helsingissä, on aktiivisesti
päivätoiminnassa mukana ja ollut pit
käaikainen järjestöaktiivi. Justiina
täytti tänä vuonna 75-vuotta. Seu
raavassa Justiinan kiitos:

Justiina kiittää

“Olette olleet minulle vuosikausia,
kun omaa perhettä. Olen yrittänyt olla
mahdollisimman paljon teidän kans
sanne viihdyttää ja piristää teitä
omalla huumorillani.

Kaikki nämä vuodet ovat olleet tei
dän parissanne mitä ihaninta aikaa.
Olen siitä kiitollinen, että yli 20 vuot
ta sitten liityin teidän seuraanne. Itse
kuurosokeana olen saanut teiltä muil
ta oppia paljon. Olette koskettaneet
minua meidän yhteisissä vaikeuksis
samme. En millään hinnalla vieläkään
luopuisi teistä, koska minulla on niin

Sydämestäni rakkaudella kiitän teitä
kaikkia siitä huomaavaisuudesta
valitessani minut viimevuoden kult
tuurihenkilöksi. Kiertopalkinto koris
taa monet nimet kirjoitettuna hyllyllä
ni. Siitä katselen, kuinka monet kult
tuurihenkilöt ovat tuoneet esiin omia
saavutuksiaan. Lahjaksi sain myös
piirustusvälineitä, jotka ovat tarpeen
taidetyössäni.

Oli aikakin huomata Justiinan viehä
tysvoima. Kaikille tuliset halauksetja
sylin täydeltä kiitoksia. Olen sitten
onnellinen. Teidän kaikkien Justiina”~

Justiinasta kulttuurihenkilo

ihanat muistot vuosien varrelta enkä
mitään vaihtaisi pois.
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Sointu Koskinen

Pimeän talven jälkeen auringon valo
ja lämpö tekevät ihmeitä: olemme iloi
sia, energisiä ja sosiaalisia. Ihossa
alkaa muodostua D-vitamiinia. Se
auttaa kalsiumia vahvistamaan luus
toa. Näkyvintä on ihon ruskettumi
nen. Mutta iho saattaa myös palaa.

Miten ehkäiset palamista

Auringon ultraviolettisäteet (UV-sä
teet) ruskettavat, mutta liika säteily
polttaa ihon. Aurinkoon korkeimmil
laan kello 11 — 16 välillä kesäisin.
Silloin viisaat ovat varjossa pilvise
näkin päivänä rannalla. Ilmakehän
otsonikerroksen ohentuminen on li
sännyt ihon palamisen vaaraa. Mitä
ohuempi otsonikerros on, sitä enem
män maahan tulee UV-säteilyä. Myös
lumi, hiekka ja vesi tehostavat UV
säteilyä. Etelän rantalomalla säteily
on voimakkaampaa kuin täällä.

Varjossa olemisen lisäksi auringolta
voi suojautua vaatteilla: kevyet peit
tävät vaatteet, aurinkohattu tai lippa
lakki ja aurinkolasit auttavat paljon.
Aurinkovoide auttaa myös. Se on
hyvä levittää iholle puolituntia ennen

ulosmenoa, myös pilvisenä päivänä.
Polvet, sääret, olkapäät, nenä, kor
vanlehdetja niska palavat helposti.
Niitä ei saa unohtaa. Ohut voideker
ros ei suojaa riittävästi. Suosituksi
en mukaan 1-2 ruokalusikallista ke
holle on hyvä määrä. Uinninja hikoi
lemisen jälkeen tarvitaan taas uusi
käsittely. Pikkulapsille aurinkovoidet
ta ei suositella.

Suojakertoimen valinta

Ihmisten ihon väri vaihtelee vaale
asta tummaan. Hyvin vaaleaihoinen
voi olla auringossa vain 10 minuuttia
ennen kuin palaa. Suojakerroin 6 tar
koittaa sitä, että vaaleaihoinen hen
kilö voi olla auringossa 6 kertaa 10
minuuttia, siis 60 minuuttia eli tun
nin. Kun iho ruskettuu, se myös pak
suuntuu. Se pidentää ihon omaa suo
jaa auringossa. Tästä syystä iho ei
enää loppukesästä pala niin helposti
kuin alkukesästä. Jos herkkäihoinen
haluaa ruskettua terveellisesti, alku-
kesästä kannattaa käyttää voimak
kaita suojakertoimia. Myöhemmin voi
käyttää aurikonkovoidetta, jonka suo
jakerroin on pienempi. Aluksi aurin

koa otetaan vain 15 minuuttia. Ai
kaa voi lisätä vähitellen.
Ihotyyppi 1: Punatukkaisen kalpea,
herkkä, pisamainen ei rusketu vaan
palaa. Suositus suojakerroin 25—60.
25 riittää Suomen kesässä ja 60 ran
talomalla ulkomailla.
lhotyypp~ 2: Vaalea, herkkä iho, vä
hän pisamia, palaa helposti ja rus
kettuu huonosti. Suositus 20 — 40.
Ihotyyppi 3: Normaali iho, yleinen
suomalaisilla, ei pisamia, voi palaa
äkillisestä UV-altistuksesta, mutta
ruskettuu hyvin. Suositus 10 — 20,
Ihotyypp~ 4: paksu, tumma iho, rus
kettuu helposti. Suositus 8 — 15.

Osa aurinkovoiteista on vedenkes
täviä. Niitä ei aina tarvitse lisätä uin
nin jälkeen, eUlei hankaa itseään pyy
heliinalla. Tällainen voide on esimer
kiksi Louis Widmerin Ali day 20+.
Herkkäihoinen voi jop~hiukan rus
kettuakin tämän voiteen avulla, tosin
hitaasti. Tätä saa apteekeista. Hy
viä aurinkovoiteita saa myös tavalli
sista kaupoista. Eri merkkejä on pal
jon esimerkiksi Niveaja Piz Buin.

Vaaroista huolimatta tarpeen

Kun aurinko on polttanut ihon, punoi
tus näkyy vasta 6 — 24 tunnin kulut
tua. Ihoa kuumottaa, ja se on koske
tusarka. Viilentävät geelit, vesipitoi
set emulsiot ja kylmät kääreet heI
pottavat. After sun -voiteetja kylmät

kääreet helpottavat. Voiteissa on
kosteuttavia, viilentäviäja rauhoitta
via aineita. Ne voivat estää myös
ihon kesimistä, ja iho muuttuu rusket
tuneeksi. Tuotteet myös pidentävät
rusketuksen kestoa. Tavallisella pe
rusvoiteellakin voi rasvata ihon au
ringonoton jälkeen. Maustamattoman
jogurtin levittäminen iholle auttaa,
samoin pakastepussi pyyheliinassa
iholle asetettuna. Kipulääke voi olla
tarpeen, jos on palanut~ pahasti.

Pitkäaikainen auringossa olo voi ai
heuttaa myös lämpöpahoinvoinnin.
Kehon lämpötila nousee, kun elimis
tö on menettänyt nestettä. Oireita
ovat jano, ruokahalun puute, pään
särky, huimausja pahoinvointi. Ensi-
apu on nesteen juominen aina vähän
kerrallaan. Jo ennen aurinkoon me
noa pitäisi juoda esim. vettä. Vedellä
voi valella päätä ja niskaa. Myös he
delmät ja vihannekset parantavat
oloa. Joillekin ihmisille aurinko aihe
uttaa valoihottuman. lholle tulee kuti
sevia näppylöitä tai jopa vesirakku
loita. Jos iho on palanut usein, iho
muistaa sen. Pahimmassa tapauk
sessa voi kehittyä ihosyöpä.

Toisaalta auringon valoa käytetään
hoitona monissa ihosairauksissa.
Auringosta saa myös kaikille tarpeel
lista D-vitamiinia. Auringolla on posi
tiivinen vaikutus elämäämme. Naut
tikaamme siitä turvallisesti. ~

Kun aurinko polttaa
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Kokemuksia

Kuurojen Liiton tulkkisihteeri Pä~v~
Lappi ja Viittomakielen tulkit ry:n pu
heenjohtaja Ari Savu~ahti ottivat täs
sä lehdessä kantaa kuurosokeiden
tulkki ja avustaja asiassa mm. näin:
“Kaikissa tilanteissa kuurosokea ei
aina välttämättä tarvitse tulkkia vaan
pystyy toimimaan henkilökohtaisen
avustajan kanssa.”

He ja muut samoin ajattelevat puut
tuvat kuurosokean eettisiin oikeuk
sun eli arvoon ihmisenä, kunnioituk
seen, yksityisyyteen ja itsemäärää
misoikeuteen, kun he lähtevät arvi
oimaan, milloin kuurosokea tarvitsee
tulkkia, milloin jotain muuta.

Tulkkaustilanteessa tapahtuu ns. hil
jaisen tiedon alueeseen kuuluvia
asioita kahden ihmisen välillä. Ne
eivät ole ulkopuolisten eriteltävissä
tai havaittavissa. Inhimillisen holisti
sen (kokonaisvaltaisen) ihmiskäsityk
sen näkökulmasta, meillä on oikeus
odottaa kunnioittavaa suhtautumis
ta toiveeseen tulkin henkilöstä ja
palvelun laatukysymyksistä. Kukaan
ulkopuolinen, ei edes oman yhdistyk
semme väki ei saa päättää, milloin

me tarvitsemme tai emme tarvitse
ammattitaitoista tulkkia!

Eräs tulkkikeskus tarjosi tulkin tilaa
jalle viittomakielen ohjaajaa. Tämä
hämmentää. Meille on lailla turvattu
oikeus itse päättää tulkki palvelun tar
peestamme. Aletaanko nyt kyseen
alaistamaan oikeutta tai tarvetta tulk
kipalveluun?

Meitä ei itse kuurosokeus vaivaa.
Sitä vastoin meitä vaivaa usein nä
kevien säälittely ja syvälle juurtunut
käsitys, että näkevillä on oikeus ja
velvollisuus holhota meitä, päättää
meidän asioistamme meidän puoles
tamme. Tätä asennetta Lapin ja
Savulahden kirjoitus kuvastaa hyvin.
Me koemme sen ikäväksi.

Meidän mielestämme kuurosokeille
tulkkaavien tulkkien koulutusta on ke
hitettävä paljon. Me haluamme vuo
rovaikutusta ihmisten kanssa ja tie
toa ympäristöstä. Osaava tulkki on
avain tasa-arvoon muiden ihmisten
kanssa. Tulkin avulla pystymme itse
näisemmin ja inhimillisemmin elä
mään omaa elämäämme.

Tulkkipalvelun avulla poistetaan kuu
rosokeudesta aiheutuvia osallistumi
sen ja elämisen esteitä, edistetään
kuurosokeiden yhteiskunnallisia oi
keuksiaja tasa-arvoa ja tuetaan kuu
rosokeiden ihmisoikeuksia.

Nykyiset kuurosokeiden tulkkipalve
lut ovat syntyneet ikään kuin kuuro
jen tulkkipalvelun kylkiäisenä. Kuuro
jen ja kuurosokeiden tulkkipalvelulle
asettamia tarpeita ei pystytä tyydyt
tämään samoista lähtökohdista.

On aika kehittää itsenäinen kuuro
sokeiden tulkin ammattikuvausja kou
lutusohjelma, jonka lähtökohtana on
kuurosokeuden vamma ja tarpeet.
Viittomakielen tulkkien ammattisään
nössä olisi hyvä lausua julki tulkki-
palvelun yhteiskunnallinen arvope
rusta - näkemys siitä mihin tulkkipal
velulla pyritään.

Kommunikaatio projektin ohjausiyli-
mä: Ulla Kungas - Suomen Kuuro
sokeat iy pj., Pirkko Pölönen - ohja
usryhmän pJ sekä ryhmän kuuro
sokeatjäsenet Eila Särkimäk4 Anja
Lehtola, Martti Avila, Riku Virtanen ~

tulkinja avustajan
käytöstä
Anja Lehtola

Minulla on ollut monta vuotta oma
avustaja. Elämä on muotoutunuttu
tuille ja turvallisille uomille. Avustaja
tuntee minut hyvin ja tietää minun
mieltymykseni. Ruoka- tai vaateos
toksilla on helppo käydä, kun avus
taja tietää minkälaisesta minä tyk
kään. Tulkin kanssa tilanne on paljon
vaikeampi ja epävarmempi kuin avus
tajan kanssa. Täytyy esimerkiksi
keskustella paljon myyjän kanssa.
Avustaja tietää melkeinpä vaatekaap
pini sisällön. On helpompi etsiä vaat
teita, jotka sopii toisiinsa. Myös ruo
kakaupassa voi tulla pettymyksiä,
kun tulkki ei tiedä minun tottumuksia.
Kerran ostin tulkin kanssa tomaatte
ja, joissa oli sitkeä kuori. Avustajan
kanssa huomasimme, että olin osta
nut ulkomaisia tomaatteja.

Mutta sitten on tilanteita, joissa tar
vitsen tulkin. Esim. tilaisuudet, koko
ukset, juhlat, kerhot, teatteri ym.
Jyväskylän kaupunki on ollut siitä mu
kava, että olen saanut oman avusta-
jan, ja tulkkejakin olen saanut hyvin
muutamaa poikkeusta lukuun otta
matta. L

Mielipide:

Kuurosokeiden tulkkipaivelu
kuurosokean oikeus?
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