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Viisi kysymystä

1. Mitä tapahtui 26.4. vuonna 1986
Kiovan lähettyviilä silloisessa Neuvos
toliitossa, nykyisessa Ukrainassa9
2 Kuka on kirjoittanut kirjan “Num
m isu utarit”?
3 Mikaonsirocco9
4. Mikä än Vaiko-Venäjän pääkaLi
punki?
5 Mika on Euroopan suurin sisajar-C
vi?
Vasta Iikset:
1 Tshernobylin ydinvoimalaonnetto
muudessa 26.4. 1986 ydinsaastet
ta vapautui kymmenen kertaa enem
män kuin Hiroshiman pommissa.
Onnettomuus vaikutti Suomessakin.
Riistan, marjojen ja sienten cesium
pitoisuus on pienentynyt hitaammin
kuin maataloustuotteiden.
2. Nummisuutarit on kirjoittanut Suo
men kansalliskirjailija Aleksis Kivi. ~

Hänen kuolinmökkinsä on lähellä
Onnelan lomakeskusta Tuusulassa.
3. Sirocco on tuuli, joka puhaltaa Sa
harasta. Se kantaa aina Etelä-Eu
rooppaan asti.
4. Vaiko-Venäjän pääkaupunki on
Minsk.
5. Euroopan suurin sisäjärvi on Laa
tokka. Se on 200 km pitkä ja 130
km leveä. Syvin kohta on 230 m ja
se on Valamon saaren pohjoispuo
lella. ~

Kesä tulee aina yllättäen, vaikka
sitä niin odotammekin. Tänä vuon
na helteet tulivat jo toukokuun alus
sa. Herätys talvihorroksesta oli no
pea. Kesä tulee ja herää ajatus:
“Mitä minä tekisin kesällä?”
Kesalla kerataan voimia pitkaa tai
~‘ea varten. ihmiset viettävät kesää
eri tavoin. Osa haluaa levätä ja pais
tatella auringossa kaikessa rauhas
sa. Osa haluaa osallistua jokaiseen
mahdolliseen tapahtumaan. Osalle
kesä on oppimisen aikaa kesäyliopis
tossa tai erilaisilla kursseilla.

Suomen Kuurosokeat ry järjestää
joka kesä leirejä eri teemoista. Lei
rien järjestäminen on yhdistyksen
ensimmäisiä toimintoja. Alkuaikoina
leireillä oli kuntouttava tehtävä, joka
niiltä ei vieläkään ole pois. Tosin kun
toutuskurssit ovat vuosien kulues
sa kehittyneet omaksi erikoisosaa
misen alaksi, ja niitä rahoittaa pää
asiassa Kela. Mutta yhdistyksen lei
reillä on tarkoitus saattaa yhteen
kuu rosokeita yhteisen teeman piiriin.
Leirien kuntouttava vaikutus on ys
tävien ja vertaisten tapaamisessa,
yhteisessä hauskanpidossa ja uu
siin asioihin ja harrastuksiin tutus
tumisessa. Leirien teemoissa ote-

taan huomioon erilaisia toiveita mah
dollisuuksien mukaan aina.

Jo pitkään kesän pääleiri on vuoro-
vuosina ollut lomaleiri tai toiminnal
unen leiri. Tänä vuonna on vuoros
sa kulttuurileiri, joka on heinäkuus
sa. Siellä voi kokeilla monenlaista
kulttuuriharrastusta hyvien ohjaajien
ja kuurosokeiden vetäjien tuella.
Osallistuminen ja kokeileminen ei
edellytä aikaisempia taitoja. Liikun
nallisiin toiveisiin taas vastaa kesä-
kuulla järjestettävä viikonlopun mit
tainen toimintaleiri.

Leirit järjestetään kuurosokeille ja
kuulonäkövammaisille. Leireille ovat
kaikki tervetulleita. Uudet ihmiset
toivotamme erityisen tervetulleiksi,
sillä heihin on aina muiden mukava
tutustua. Leirit löytyvät Toimintaka
lenterista, niistä ilmoitetaan Uutis-
lehdessä, ja yhdistyksen henkilö
kunta voi lisäksi neuvoa. Yhdistyk
sen leireiNä kommunikaation erityis
tarpeet otetaan aina huomioon! Yh
dessäolo leirillä on mukava muisto
kesästä.

Heikki Majava
Järjestösihteeri ~

Kesä on virikkeiden ja
toiminnan aikaa

Kansi: Mauno Kungas pitää pu
hetta Kalakerhon 1 0-vuotisjuh-
lassa. Ari Kääpä esittelee kalaa
vuoden 2003 pilkkikisoissa. Al
haalla Kalakerhon 1 0-vuotisjuh-
lan yleisöä. (Kuvat: K. Leinonen)

2 3



Teksti: Katri Pyykkö, Kuvat: K. Leinonen

Mauno Kungas on syntynyt ja kas
vanut Toholammilla. Hän on kalas
tanut pikkupojasta lähtien. Vuosis
sa hän on kalastanut jo 40 vuotta.
Otsikon kuningaskalastaja on viitto
maleikki — Maunon viittoma on ku
ningas.

Mauno kertoo, että hän oli noin 4-5
-vuotias, kun hän kulki Lestijoella on
kimassa. Hänellä oli papan karhun
langasta tekemä mato-onki. Vapa
na oli tavallinen koivunriuku ja ko

r
hona tavallinen pullonkorkki.

Kalastaminen on Maunon tärkein
harrastus. “Se on minulle tärkeintä
vapaa-aikaa, jolloin todella nautin ja
keräilen voimia normaaliin perhe- ja
työelämään. Muita harrastuksia mi
nulla ei enää olekaan. Kuuroudut
tuani jouduin lopettamaan soittohar
rastukseni.”

Maunon lempikala on talvinen,,~
made. Siitä parasta on madekeitto.~
Toisena lempikaloista tulee järvitai
men, joka maistuu parhaimmalta
savustettuna. Maunohan on töissä
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen
keittiöllä, joten hän on myös taitava
laittamaan ruokaa.

Mauno kertoo, että kesäkalastus on
vaativampaa. Vedet ovat auki ja tuuli
ja muut sääolosuhteet vaikuttavat

Mauno on juuri kairannutjäähän reiän.

Kalakerhon 1 0-vuotisjuhlas-
sa Päivi Suontakanen ja Ari
Kääpä esittivät pienen ku
vaelman.

enemmän. Kuurosokeatar
vitsee tulkin / oppaan apua
enemmän kesällä, koska ei
itse näe kohosta, milloin
kala on kiinni ja milloin pi
tää vapa nostaa. Myös verk
ko tai muu veneestä tapah
tuva kalastus on vaativam
paaja ehkä vaarallisempaa
km. Mutta kesällä tarkenee
paremmin ja järvellä ei kyl
mä haittaa kuten talvella.

Talvella taas kalastus tapahtuu pai
kallaan. Verkot voi kokea ihan pai
kallaan istuen avannosta. Pilkkimi
nen taas perustuu paljon tuntoais
tim, joten sillä ei ole paljonkaan mer
kitystä näkeekö vai ei. Kalaa saa
ihan yhtä hyvin. “Tästä on hyvänä
esimerkkinä veteraanimestarimme
Martti Paananen, joka vuosia on
ollut parhaita pilkkijöitä Kalakerhos
sa ja on täysin sokea”, kertoo Mau
no.

Kalakerhon perustajia

Mauno asui aikoinaan jo Toiminta
keskuksessa, kun sitä kutsuttiin pal
velutaloksi. Siellä hän tutustui mui
hin kuurosokeisiin kalamiehiin. He

kävivät paljon yhdessä talvisin pil
killä. “Joskus mentiin neljäkin mies
tä rinnakkain jäällä kädet toisten kyy
närkoukuissa ja kuljettiin pilkillä”.

Ajatus oli järjestää omat viralliset
pilkkikisat kokeilumielessä. Samal
la nähtäisiin, löytyykö muita kalas
tuksen harrastajia kuurosokeiden
parista. Kalakerho perustettiin viral
lisesti 5.3.1994. Silloin pidettiin en
simmäiset kuurosokeiden SM-Pilk
kikisat Ylöjärvellä Koivupuistossa.

Kalakerho toimi ensimmäiset 2 vuot
ta lahjoitusvaroilla. Vuonna 1996
syksyllä Kalakerho hyväksyttiin vi
rallisesti yhdeksi yhdistyksen harras
tekerhoista. Silloin Kalakerho alkoi
saada myös kerhoavustusta Suo
men Kuurosokeat ry:ltä.

Kuningaskalastaja Mauno
.. ..vetaa kalakerhoa
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Mauno arvioi, että alusta saakka on
mukana ollut noin 45 eri henkeä sen
10 vuoden aikana, jonka kerho on
toimintaa ja tapahtumia järjestänyt.
Mauno kertoo: “Alusta mukana ol
leita on ollut jo edesmennyt Yrjö
Juvonen. Hän oli minun kanssani
kerhon toinen kantava voima ja ak
tiivisimpia kilpailijoita. Alusta saak
ka ovat olleet mukana myös Osmo
Perttula, Martti Paananen Seppo
Kamppinen, Saimi Ristinen ja Ulla
Kungas. Kalakerhon tapahtumiin
voi ympäri Suomen osallistua kuka
vaan. Mitään virallista jäsenluette
loa ei ole. Kalakerhon toiminta kos
kee koko valtakuntaa. Kisat järjes
tetään aina eri puolilla Suomea.”

Kisoja on järjestetty vuosittain talvel
la ja kesällä. Eteläisimmät kisat ovat
olleet Turussa, pohjoisimmat Enon
tekiön Näkkälässä Tuorkottajärvel

‘lä låhellä Suomen ja Norjan rajaa.
“Parhaat muistot ovat tältä reissulta
vuonna 2001. Meitä oli kaikkiaan 64
henkeä jäällä onkimassa. Tapahtu
ma kesti 5 päivää, ja meillä oli mo
nenlaista ohjelmaa. Kaikki olivat tyy
tyväisiä ja lopen uupuneita, kun pa
lattiin takaisin kotiin.” Kalakerholai
set ovat osallistuneet myös NKL:n
mestaruuskisoihin Suomen Kuuro
sokeat ry:n edustajana. Paras me
nestys on vuodelta 1996. Silloin kuu
rosokeat voittivat kaikki henkilökoh
taiset sarjat ja joukkue oli kolmas.

Kalakerholla on paljon toimintaa
tänä vuonna. Jo kolmannen kerran
on “Kalan pyydystys-, käsittely- ja
valmistuskurssi”. Se on 29.7 -

1.8.2004. Sen jälkeen on kuuro
sokeiden SM Mato-ongintakilpailut
Oulussa 13.8 -1 5.8.2004.

Ja viimeiseksi kalajuttu

“Olimme kerran 90 luvun alussa
Eero Rantatalon kanssa Vanajave
dellä pilkillä. Käytimme pienen pie!
niä kirppupilkkejä siiman päässä.
Eero valitti, ettei tunne pilkkiä ollen
kaan, kun se on niin kevyt. Hän ei
siis tiennyt, milloin pilkki on lähellä
pohjaa. Keksin laittaa Eeron siimaan
15 sentin välein 3 kirppupilkkiä. Eero
sanoi tuntevansa ne siimansa pääs
sä.”
“Alettiin Eeron kanssa sitten pilkki
mään. Kala söi tosi hyvin. Kyllä Ee
ron silmät olivat pyöreenä, kun 3 ta~
4 kertaa oli kolmessa pilkissä kala~
yhtä aikaa kiinni, kun Eero veti ka
lat ylös. Minua nauratti kovasti. Se
on paras reissu,~ mitä olen tehnyt
Tampereella oloni aikana. Saimme
Eeron kanssa 3 tunnin aikana ka
laa noin 35 kiloa. Siinä oli erikokoi
sia ahvenia ja muuta kalaa.”

“Lopuksi vielä kalamiehen rukous
joka kuuluu näin: Herra! anna minul
le kerrankin niin suuri kala, ettei mi
nun tarvitse valehdella.” ~

Katri Pyykkö

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu
tarjoaa mahdollisuuksia osallistumi
seen, itsensä kehittämiseen ja elä
mänlaadun parantamiseen kulttuu
rin avulla. Yhdistys ylläpitää erilais
ta näkövammaisten kulttuuritoimin
taa. Yksi sen tärkeimmistä tavoitteis
ta on myös edistää näkövammais
ten osallistumista yleiseen kulttuu
ritoimintaan yhteiskunnassa.

Toiminnanjohtaja Eila Huhtilainen
on ylpeä yhdistyksestä, jossa hän on
työskennellyt yli 30 vuotta.. Huhtilai
nen täytti tämän vuoden alussa 60

~ vuotta ja on nyt osa-aikaeläkkeellä.
Hän kuitenkin naurahtaa: “Työtä on
niin paljon, että usein minut tavoit
taa toimistolta vielä ilta 7:ltä.”

Huhtilainen on huolissaan samasta
asiasta kuin muutkin järjestöt - va
rainhankinnasta. Kulttuuripalvelun
tärkein varainhankinta väline on kor
keatasoinen Kajastus-lehti. Se sisäl
tää asiaa niin näkövammaisten
omasta kulttuurista kuin yleistä kult
tuuriasiaa, joka kiinnostaa näkö

vammaisten lisäksi myös muita lu
kijoita. Kannatustilaajia pyritäänkin
hankkimaan jatkuvasti. Tällä hetkel
lä suunnitellaan uutta kampanjaa ti
laajien hankkimiseksi.

Kulttuuripalvelun ongelmaksi on
koettu Helsinki-keskeisyys, pahoit
telee Huhtilainen. Siihen yhdistys on
ollut etsimässä ratkaisuja mm. alu

Kulttuuripalvelu iloitsee

ajanmukaisista esiintymistiloista
Eila Huhtilaisen haastattelu
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eellisten kulttuuriyhteyshenkilöiden
kautta, joita on 14. Hän kuitenkin
myöntää, että vapaaehtoistyönä yh
teyshenkilönä toimiminen on ras
kasta. Edes alueellisia toimintasuun
nitelmia ei ole tullut. Pitäisi löytää
myös rahoitusta näiden henkilöiden
työn korvaamiseen taloudellisesti.
Myös erilaisten alueellisten tilaisuuk
sien järjestämiseen tarvitaan rahaa.
Huhtilaisen mielestä pitäisi myös
tutkia sitä, mitä oikeastaan yhdistyk
sen 749 jäsentä toivoo. Jäsenistä
636 on näkövammaisia. Myös kuu
rosokeita on kulttuuripalvelun jäse
ninä, ja he ovat tervetulleita toimin
taan mukaan.

Huhtilainen on innostunut uudesta
liris-talosta, koska se tuo monen lai
sia uusia yhteistyön mahdollisuuk
sia. Esimerkiksi Suomen Kuuro
sokeat ry:n projektityöntekijöitä on
Kulttuuripalvelun tiloissa. Hän on
myös ilahtunut siitä, että vanhat ti
lat Mäkelänkadulla ovat saaneet jo
vuokralaisen.

Uusiin tiloihin totuttautuminen vie ai
kaa, ja monilla uuden matkan opet
teleminen on tärkeää. liriksen savi
tilat ovat nyt ajanmukaiset ja hienot.
liriksen parhaimpia puolia on sen
auditorio. Nyt yhdistyksen kuorolla
ja Näkövammaisteatterilla on ajan-
mukaiset ja hienot harjoitus- ja esiin
tymistilat, iloitsee Huhtilainen. 1

Kulttuuri-
palvelu toimii
Sekakuoro Kontrapunktissa on lä
hes 30 näkövammaista laulajaa eri
puolilta maata. Piste- ja isokirjoitus
nuotitja stemmalaulunauhat tukevat
kuorolaisten itseopiskelua kotipaik
kakunnillaan. Kuorolla on viikonlop
puharjoituksia ja kesäleiri.

Nuoret näkövammaiset ovat perus
taneet yhtyeitä. Perustaitoja opis
kellaan ja yhteen soittamista hiotaan
monilla kursseilla vuosittain. Harjoit
telua varten tuotetaan äänite-, pis
te- ja isokirjoitusmateriaalia.

Näkövammaisteatterjlla on ainakin
yksi ensi-ilta aina vuodessa. Se te
kee myös kuunnelmia ja mukana
noin 30 harrastajaa. Harjoituksia on
viikottain ja joinain viikonloppuina.

Kirjallisuusharrastus on tärkeää
monille näkövammaisille. Kirjoittami
sen kurssit, seminaarit, kirjailijata
paamiset ja kirjoituskilpailut ovat
suosittuja.

Kuvataidekursseilla hiotaan käden
taitoja, muotoja, suhteita sekä väri
en käytön hallintaa. Lisäksi Kulttuu
ripalvelu tukee näkövammaisten tai
teilijoiden näyttelyjä. 1

Leena Hassinen, Anna-Maija Löytty

Tampereen Toimintakeskuksessa
haettiin voimavaroja uuden tyyppi
sellä kurssilla viime vuonna syys
kuussa. Kurssilla keskityttiin niin
kehoon kuin mieleen. Fyysisen ja
psyykkisen vuorovaikutusta etsittiin
viikon ajan joka päivä. Kun hoide
taan yhtä aikaa molempia, oma elä
misen laatu paranee. Oli liikunnalli
sia tuokioita ja keskustelua niiden
herättämistä ajatuksista ja tunteis
ta. Keskellä viikkoa vietettiin retki
päivä. Retkellä tutustuttiin Lempää
Iän vanhaan museoalueeseen ja
nautittiin metsäluonnosta.

Oppiminen voi olla
ki i reetöntä

Voimavarat-kurssilla kaikilla oli mah
dollisuus toimia omien voimiensa
mukaan. Erityisesti haluttiin kiiree
töntä ilmapiiriä. Loppuarvioinnissa
kurssia kutsuttiinkin laiskottelijoiden
kurssiksi. Oppiminen voi tapahtua
leppoisasti ja kiireettömästi!

Kurssia vetivät fysioterapeutti Anna-
Maija Löytty ja psykoterapeutti Lee
na Hassinen. Lisäksi mukana oli
vatToimintakeskuksen kurssityönte
kijät. Kurssilaisia voimavaroja kerää
mässä oli neljä: kolme naista ja yksi
mies. Ryhmässä oli hyvin eri ikäisiä
ja liikunnallisilta harrastuksiltaan eri
laisia ihmisiä.

Kurssilaisia kiinnostivat erilaiset lii
kuntamuodot. Ne tuntuivat hyviltä.
Kurssilla kokeiltiin uusia lajeja, ku

Voimavarat löytyvät kehon
ja mielen yhteistyöllä

Kurssi Toimintakeskuksessa

Yhden kurssilaisen maalaama mie
likuva. Väreillä on suuri merkitys. Se
ei tule mustavalkokuvassa esiin.
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ten taj jitä (= kiinalaista voimistelua).
Lisäksi oli monenlaisia rentoutus
harjoituksia, ulkoilua ja vesijump
paa. Retkellä sai onnistumisen elä
myksen myös vaikealla luontopolul
la kävelemisestä.

Mielikuvaharjoitukset ja muistojen
läpikäyminen retkipäivän jälkeen oli
vat osalle kurssilaista parasta antia.
Retkimuistoja myös maalattiin. Se
herätti ihastusta ja vähän vihastus
takin. Osalle tuli ensin kouluaika
mieleen ennen kuin luovuus uskal
lettiin päästää valloilleen.

Kurssin tavoite tuntui toteutuvan.
Kurssilaiset tuntuivat löytävän kehon
ja mielen yhteyden. On hyvä hoitaa
molempia oman hyvinvoinnin edis
tämiseksi. Voimavarat-kurssilla tä
hän oli mahdollisuus keskittyä koko
viikon ajan rauhallisessa ja myön
teisessä ilmapiirissä. Ihminen on ko
konaisuus. Jokaisen kurssilaisen
omaa tekemisen tahtia kunnioitettiin,
ja kaikki tulivat kuulluksi. Vaikka
menneitä, osittain kipeitäkin muisto
ja nousi esille, keskityttiin tähän päi
vään ja niihin voimavaroihin, joilla
eletään eteenpäin elämässä.

Kurssi oli onnistunut sekä kurssilais
ten että vetäjien mielestä. Vastaava
kurssi järjestetäänkin uudestaan
tänä syksynä jälleen syyskuun en
simmäisellä viikolla. ~

Pidä puolesi,
tunne oikeutesi,
auta muitakin
Kiitos oppaasta
Kalle Könkkölä!

Pirkko Pölönen

Vammaisten ihmisoikeudet - mita(
ne ovat? Onko olemassa kansain
välisiä tai kansallisia lakeja vammai
sia varten? Ovatko vammaiset ihmi
set tasavertaisia? Kunnioittavatko
ihmisoikeussopimukset vammais
ten ihmisten oikeuksia? Mitä tarkoit
taa syrjimättömyys käytännön elä
mässä? Miten tulee toimia, kun ko
kee tulleensa syrjityksi? Millainen
toiminta on syrjivää? Miten syrjintää
vastaan tulee toimia? Mitä siifen kun
et pysty itse toimimaan — kuka ajaa
Sinun asiaasi? Kuka puolustaa oi
keuksiasi? Kuka auttaa Sinua?

Näihin kysymyksiin antaa vastauk
sia opas Tunne oikeutesi. Pidä puo
lesi. Auta muitakin — Vammaisten
ihmisten ihmisoikeusopas. Sen jul
kaisi Valtakunnallinen vammaisneu
vosto vuonna 2003.
Oppaan on kirjoittanut Kalle Könk
kölä. Kalle ja hänen pyörätuolinsa
ovat tuttu juttu, jos on seurannut jul

Tunne oikeutesi

Pidä puo~esi

kisuudessa olevia vammaisten oike
uksien taistelijoita. Minulle Kalle on
oman ikäpolveni hengenheimolal
nen. Hän on opettaja ja innostaja
myös tämän oppaan välityksellä.
Aluksi en ymmärtänyt sen opetuk
sia. Selasin sitä useamman kerran.
Tunnen suurta samastumista aina,
kun luen Kallen ajatuksia ja perus
teluja. Hän kirjoittaa asiat niin kuin
ajattelee. Hän perustelee ajamansa
asiat lakien ja pykälien avulla.

Tietoa sopimuksista

“Pidä puolesi. Tunne oikeutesi. Auta
muitakin” on opas niille, jotka tahto
vat vaikuttaa vammaisten ihmisten
ihmisoikeuskeskusteluun, asentei
siin ja lainsäädäntöön. Opas auttaa
ymmärtämään maailmanlaajuisesti
ihmisarvon suojelemisen ja edistä
misen merkitystä. Oppaasta saa
vammaisten kannalta tärkeää pe
rustietoa kansainvälisistä sopimuk
sista ja ihmisoikeusasiakirjoista.

Ihmisoikeuksissa on kysymys yh
denvertaisuuden ja syrjimättömyy
den periaatteesta kaikkialla maail
massa — vammaiset mukaan lukien.
Kallen oppaasta selviää ihmisoike
us pykälien “keskeneräisyys”. Sopi
muksia on edelleen luettava ja ym
märrettävä laajalla sydämellä. Kes
kustelua on jatkettava. Yleissopi
muksia on yriteifävä neuvotella, kos
ka niillä muokataan asenteita, nos
tetaan asioita keskusteluun, ede
tään lakeihin ja asetuksiin. Proses
si kestää kauan. Syynä on maail
manlaajuinen vammaisliike, joka on
epäyhtenäinen, ja jonka tavoitteet
poikkeavat toisistaan yksityiskohdis
sa.

Ihmisoikeus on
poisantamaton arvo

Vammaisten ihmisarvoa, oikeuksia
puolustavia, edistäviä ja suojelevia
sopimuksia ei ole olemassa. Sopi
muksissaja asiakirjoissa ei suoraan
mainita vammaisia. Vammaisuus
voidaan huomioida kun viitataan
“muuhun tekijään”. Vammaisten syr
jintä on suoraan kielletty vain kah
dessa EU:n työsyrjintädirektiivissä.
Kansainvälinen vammaisliike tavoit
telee sellaista ihmisoikeuksien julis
tusta, joka suoraan ja selvästi sa
noo vammaisten tavoiteltavat oikeu
det ja suojelun tarpeen periaatteet.

Auta muitakin
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Pidätkö itse puoliasi?

Huomasin kysyväni itseltäni: Ovat
ko vammaiset arkoja oman ihmis
arvonsa puolustajina? Tohtiiko yksit
täinen vammainen nostaa asioita
keskusteluun? Antavatko toiset
vammaiset avointa tukea asiansa
puolesta itsensä julkisesti likoon lait
taneelle? Merkitseekö minulle jota
kin jonkun toisen taistelu minullekin
tärkeiden asioiden puolesta? Onko
Kallen taistelu vammaisten ihmisar
vosta minunkin taisteluni? Löytyisi
kö minusta naista tekemään rikosil
moitus, jos ihmisarvoni kyseenalais
tetaan tavalla, joka loukkaisi oikeus
tajuani? Kallen mukaan avoin ja pii
losyrjintä voi oikeasti olla erittäin
vaikea havaita, tunnistaa ja todistaa.

Vertaistuki upea ajatus

Sain uutta asiaa ja tietoa oikeuslai
toksen kanssa asioimisesta. Valitus
ja kantelu viranomaisten päätöksis
tä ja menettelytavoista tuli kerrattua.
Vahingonkorvausvaatimuksen esit
tämisen mahdollisuus kannattaa jät
tää myöhempään vaiheeseen. Ver
taistuen mahdollisuuksia voisi kehit
tää pitemmällekin oikeita tilanteita
varten.

Mielenkiintoisin lukukokemus oli
kappale: Mitä tarkoittaa omien asi
oiden ajaminen ja omien oikeuksi

en puolustaminen? Mitä tehdä, kun
ei jaksa, osaa, rohkene? Silloin voi
pyytää apuun virallisen tukija. Heitä
löytyy viranomaisten kautta.

Järjestöihmisenä ilahduin suuresti
rohkaisusta. Kun viranomaisten
kanssa keskustelu tuntuu hankalal
ta pyydä mukaasi toinen vammai
nen, joka tietää ja tuntee asioita. Toi
nen vammainen voi olla kelvollinen
ja pätevä valvomaan ja auttamaan
asioiden hoidossa. Vertaistukijan
apuun turvautuminen tuntuu minus- ~
ta kerrassaan UPEALTA ajatuksel
ta! Miten lienee käytännössä — läh
tisikö kukaan mukaani, jos pyytäi
sin — avaisiko suunsa jos jauhot sulki
suuni? Uskaltaisinko luottaa toiseen
vammaiseen?

Opasta on luettava moneen kertaan
— sulateltava ja pohdittava välillä.
Syrjimäifömyyden käsite kuulonäkö
vammaisuuden kannalta on hanka
la kysymys. Syrjinnällä on monia ‘~

ulottuvuuksia, vammaisuus on vain
yksi niitä. Vaikka minulla on henki
lökohtaisia kokemuksia syrjinnästä
on erittäin vaikeaa osoittaa pykäliä
tai pykälä joka suoraan ja selvästi
vahvistaa että tätä ja tuota ei saa
nut tapahtua. Syrjinnän kokemus on
henkinen ja tunnetason asia sen li
säksi että osoitetaan ulkoisesti to
distettavissa oleva tapahtuma.
Tämä on paljon ajatuksia antava
opas. Suosittelen! O

Teksti: Sanna Paasonen,
Kuva: Satu Kankaanpää

Nuoren, kasvatustieteitä opiskele
van neidon tie kohti tulevaisuutta on
ollut karikkoinen ja monimutkainen.
Vahva itsetunto ja tahto ovat autta
neet eteenpäin. Jotkut ihmiset ovat
ihmetelleet, miksi hän enää opiske
lee. lhmetys johtuu siitä, mitä tytölle
tapahtui lähes kaksi vuotta sitten.

25 vuotta sitten maailmaan syntyi
iso tyttövauva. Hän tottelee nimeä
Sanna Paasonen. Puolentoista vuo
den ikäisenä Sanna kuuroutui. Ko
tiin astui toinenkin kieli, suomalainen
viittomakieli. Sanna varttui kaksikie
lisessä ympäristössä pienestä asti.

Koulutielle

Koulunkäynnin Sanna aloitti paikal
lisessa, suomenkielisessä päiväko
dissa. Jo silloin huomattiin, että tyt
tö on hyvin lahjakas. Hän kehittyi
kielellisesti hyvin. Uteliaan luonteen
sa ansiosta hänen sanavarastonsa
karttui nopeasti. Silti hänelle ei jää
nyt pelkästään hyviä muistoja päi
väkodista. Häntä kiusattiin “erilai
suutensa” vuoksi. Siksi hän odotti
innolla pääsyä kuurojenkouluun.

Sanna pääsi esikouluun Mikkelin
kuurojenkouluun 1984. Se oli petty
mys. Sielläkin tyttöä kiusattiin, kos
ka hän oli koulun nuorin oppilas.
Tytön äiti joutui taistelemaan lapsen
sa oikeuksista, ja vaati koulua puut
tumaan asiaan. Näin ei tapahtunut.
Lopulta kiusaajat vanhempineen
kutsuttiin kylään keskustelemaan.
Tilanne raukesi. Sannan kohdalla
kärsivällisyys ja ystävällisyys saivat
koulukiusauksen laantumaan.

Monilla on mielikuva, että monet viit
tomakieliset menestyjät saavat par

“En luovuta!”
Sanna ja Sannan uravalinta
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haimmat eväät Mikkelin kuurojen
koulusta. Sanna kritisoi tätä. Hän
joutui monesti taistelemaan opetta
jayhteisöä vastaan oikeuksistaan
mm. opetuskielestä ja -tavoista.
Suurin osa opettajista ei sisäistänyt
kuurojen kulttuuria ja kieltä, jotka oli
sivat auttaneet heitä opetustyös
sään. Erityispedagoginen periaate ei
toimi kaikkien viittomakielisten koh
dalla. On myös ihan tavallisia tai jopa
lahjakkaita oppilaita, jotka tarvitse
vat vaativamman tasoista opetusta.

Kohti toiveammattia

Mitä Sannasta on tulossa isona?
Ala-asteella hän piti luokkatoverin
sa kanssa opetustuokioita pienim
mille oppilaille asuntolassa.Hän leik
ki myös kotona opettajaa. Hän haa
veili opettajan urasta pienestä lähti
en. Oma luokanopettaja povasi hä
nelle opettajan uraa.
Yhdeksännellä luokalla Sanna alkoi
miettiä tulevaisuuttaan. Hän oli kiin
nostunut viittomakielestä. Hän ha
lusi kertoa muille ihmisille omasta,
hienosta viittomakielisestä yhteisös
tään. Myös opettajantyö oli mieles
sä. Sanna päätti jatkaa lukioon. Hän
otti vapaavalinnaisia kursseja pereh
tyäkseen omaan yhteisöönsä, kie
leensä ja kulttuurihistoriaansa.

Sanna olisi halunnut tasokkaampaa
opetusta kuin mitä Mikkelin kuuro-

jenkoulussa sai. Monet opettajista
eivät olleet erikoistuneet opettamiin
sa oppiaineisiin. Kotona piti opiskel
la kirjoista, mitä opettaja oikein oli
yrittänyt selittää. Se tuntui epäoikeu
denmukaiselta. Saksan opiskelu ta
vallisessa iltalukiossa tulkin kanssa
sai Sannan närkästymään. Hän
huomasi selviä eroja kuurojenkou
lun ja kuulevien lukio-opetuksessa.
“Jos saisin hypätä takaisin perus
koulun viimeiselle luokalle, valitsisin
toisin. En menisi Mikkelin kuurojen-
koulun lukioon.” Sanna pääsi ensi
yrittämällä ylioppilaaksi.

Lukion jälkeen Sanna halusi pitää
hengähdystauon. Uudenvuoden jäl
keen hän pääsi kahdelle kuulevien
ala-asteelle töihin sijais- ja viittoma
kielenopettajaksi. Hän viihtyi mai
niosti. Tulkkia ei ollut mukana ope
tuksissa paitsi esittelytilaisuuksissa.
Sanna tunsi, että nyt ollaan menos
sa oikeaan suuntaan.

Seuraavana syksynä Sanna muutti
Helsinkiin. Hän opiskeli avoimessa
yliopistossa kasvatustieteen ja viit
tomakielen approbatureita. Sanna
piti asioiden oppimisesta, ja hän
päätti hakeutua yliopistoon.

Opiskeluun oli kaksi vaihtoehtoa
joko Jyväskylän tai Tukholman yli
opisto. Jyväskylässä opinnot alkoi
vat aikaisemmin. Sanna haki sinne.

Pääsykokeet olivat yllättävän helpot.
Avoimen yliopiston opinnoista oli
suurta hyötyä. “Se oli kuin olisi kä
vellyt sisään yliopistoon ilman mi
tään suuria ponnistuksia.” Sanna
aloitti luokanopettajan opinnot Jy
väskylässä syksyllä 2001. Hän piti
opiskelusta. Se sujui hyvin.

Uudet taidot hakusessa

Helmikuussa 2002 tapahtui jotain
radikaalia. Jyväskyläläisellä linja-au
toasemalla Sannaan kohdistui kir
kas valo. Se sai oikeapuoleisen sar
veiskalvon repeytymään. Sanna so
keutui alta sekunnin. Hän joutui pit
källe sairaslomalle. Hän alkoi ope
tella elämään aivan uudella tavalla.

Syksyllä Sanna palasi yliopistoon
henkilökohtaisen opiskelutulkin
avulla. Hän sai myös lukutelevision
lainaksi Näkövammaisten koululta.
Paluu oli rankka. Yliopiston opetta
jille kuurosokeus oli aivan uusi asia.
He eivät tienneet, miten toteuttaa
opetusta. Sannan opiskelu alkoi tök
kiä. Kotona ei ollut mitään välineitä,
jotka olisivat helpottaneet opiskelua.
Se oli täysin riippuvaista vähäisistä
näönjäänteistä. Sannan vasen silmä
oli samentumassa. Joskus hän ei
nähnyt lainkaan, ja näkö vaihteli päi
vittäin. Sanna opetteli pistekirjoitus
ta, taktiiliviittomista ja muita perus-
taitoja, joita tarvitaan nykyisessä uu

dessa elämäntilanteessa. Uusien
taitojen opiskelu vei myös voimia.

Sanna joutui pitkälle sairaslomalle
epäonnistuneen siirtoleikkauksen
takia. Opiskelu pysähtyi jälleen. Syk
syllä hän palasi, mutta ilman omaa
henkilökohtaista tulkkia. Onneksi
uudet apuvälineet olivat tulleet pit
kän odotuksen jälkeen. Uudenaikai
nen lukutelevisio-tietokoneyhdistel
mä ja Supernova-suurennusohjel
ma tietokoneessa helpottavat nyt
opiskelua. Sanna opiskeleekin pää
osin kotona. Hän käy lähiopetuksis
sa taktiilitaitoisten freelancetulkkien
kanssa, jos näitä on saatavilla.

Tälle neidolle eteenpäin pääsemi
nen on ollut jatkuvaa taistelua. Jo
kaisen opintoviikon saaminen on
suuri palkkio. Niiden edestä kannat
taakin pinnistellä. Sanna on ottanut
sivuaineekseen erityispedagogii
kan. Tulevaisuudessa hän haluaisi
työskennellä kuurosokeiden paris
sa. Hän on ollut jo mukana projekti-
töissä. Omaa henkilökohtaista tak
tiilitaitoista öpiskelutulkkia ei vielä
kään ole, mutta Sanna jatkaa sin
nikkäästi opiskelua. Hän on päättä
nyt saada maisterintutkinnon suori
tettua. “Haaveesta ei pidä luopua
siksi, että on kuurosokea!”, sanoo
Sanna uravalintojaan pohtiville kuu
rosokeille nuorille. Ei Sannakaan
aio. O
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Vierailuja
liriksessä

Kerholaisetja muut kuuro
sokeat ovat kiinnostuneita
liriksestä. Harva se päivä
on Keskustoimistolla vierai
ta, jotka ovat tutustumassa
koko rakennukseen.

Toukokuun alussa vieraili
Kuopion kerho. Kuvassa
heille juttelee yhdistyksen
työntekijä Tuija Musto
nen, joka hoitaa vierailijoi
den tarjoilut.

Heti seuraavana päivänä
paikalle pelmahti Kuuro
sokeiden Toimintakeskuk
sesta 20 hengen joukko.
Neuvotteluhuoneeseen is
tuuduttiin kahville, mutta se
kävi pieneksi niin suurelle
väelle. Lisää kahvittelutilaa
löytyi leveältä käytävält~,
jonka alkupäässä on rottin
kikalusteet. Siinä voivat
vierailijat levähtää ja odot
taa tai vain jutella keske
nään. Kuvissa on kuuro
sokeita vierailijoita, tulkke
ja ja työntekijöitä. ~

Kirjoituskilpailu
aiheena “koti”

Suomen Kirjallisuuden Seuran kan
sanrunousarkisto ja Suomen Akate
mian Kodin paikantaminen -tutki
musprojekti järjestävät valtakunnal
lisen kirjoituskilpailun. Aihe on “koti”.
Kilpailu on kaikille avoin.

Sanaan “koti” sitoutuu suuri määrä
erilaisia asioita, arvoja, ihmisiä,
muistoja ja paikkoja. On ykköskote
ja, kakkoskoteja, kesäkoteja, maa
seutukoteja, kotimaata, kotiseutua —

tai koti voi puuttua kokonaan.

Kilpailussa kerätään omakohtaisia
pohdintoja ja kokemuksia siitä, mitä
koti merkitsee itse kullekin. Kirjoituk
sia tullaan käyttämään tutkimusai
neistona sekä mahd,ollisesti niitä
myös julkaistaan.

Kirjotusten tyyli, käsittelytapaja ai
hepiiri ovat vapaat. Kirjoitukset on
lähetettävä 15.10. 2004 mennessä
osoitteeseen SKS / Kansan runous
arkisto, PL 259, 00171 Helsinki. Li
sätietoja kilpailusta löytyy internetis
tä: www.finlit.fi ja www.ulapland.fi/
sosiologia/kodinpaikantaminen.
(Lähde: Helsingin Sanomat) 1

Irman paista:

Aitienpäivä

Aitienpäivä on toukokuun toisena
sunnuntaina vietettävä juhlapäivä.
Sen tarkoituksena on osoittaa äideil
le kiitosta ja tunnustusta heidän työs
tään. Äitienpäivää vietettiin ensim
mäistä kertaa opettaja Ann Jarvisin
(1864-1948) aloitteesta yleisenä äi
tien muistopäivänä Philadelphiassa
Yhdysvalloissa. Se oli vuonna 1908.
Kansallinen juhlapäivä siitä tuli koko
Yhdysvalloissa vuonna 1914.

Suomessa äitienpäivää on vietetty
vuodesta 1918. Se on ollut touko
kuun toisena sunnuntaina vuodes
ta 1927. Virallinen liputuspäivänä se
on ollut meillä vuodesta 1947.

Lähde: Facta tietosanakirja (elek
torinen levy)

Irman palstalla Irma Myyrä etsii pie
niä tietoiskuja mielenkiintoisista ja
ajankohtaisista aiheista. 1
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Uusi elämys
tietokoneen ja
Internetin
kanssa

nimimerkki Ojoisten torppari

VUOSj sitten aloitin Hämeenlinnan
kaupungin kirjaston Mediakeskuk
sessa kuukauden mittaisen atk
kurssin. Seniori-ikäisenä en ole ai
kaisemmin ollut missään tekemisis
sä tietokoneiden kanssa. Alussa
hämmästelin, mitä kaikkea tietoko
neella voi tehdä ja oli vaikea opetel
la käyttämään pientä hiirtä, joka tun
tui aivan liian pieneltä pitkille sormil
leni. Pyynnöstäni koneeseen asen
nettiin isot kirjaimet, jotta näkisin
paremmin Opettaja jaksoi karsival
lisesti ohjata minua hiiren ja muiden
ohjelmien kanssa. Pian pitkät sor
meni tottuivat hiireen ja opin käyttä
mään ohjelmia. Oli mahtava elämys
huomata, mita kaikkea tietokoneel
la voi tehdä ja mitkä mahdollisuu
det lnternet tarjoaa On kuin uusi
maailma olisi auennut minulle

Kurssin paatyttya otin yhteytta kun
toutussihteeriin, joka hoiti hakemuk
sen tietokoneen lainaamista varten

Pian sain myöntävän päätöksen,
josta lämmin kiitos Näkövammais
ten Keskusliitolle. Sovimme Suo
men Kuurosokeat ry:n kanssa päi
vän, jolloin mikrotukihenkilö tuo ko
neen ja asentaa sen käyttökuntoon.
Minua pyydettiin ottamaan tulkki
kyseisenä päivänä, koska mikrotu
kihenkilö ei osannut viittoa ja oli vielä
kaiken lisäksi italialainen.

Olin jännittynyt, mutta innoissani
uudesta koneesta. Kaikki sujui yllä
tyksekseni erittäin hyvin, italialainen
olemus sekä korostus puheessa jäi
lähtemättömästi mieleeni. Aloitin
harjoittelun koneella, yrityksen ja
erehdyksen kautta kehityin mieles
täni nopeasti. Suurimpana eteen
päin vievänä voimana oli into oppia
uusia asioita.

Muutaman viikon kuluttua kuntou
tussihteeri ilmoitti toisen mikrotuki
henkilön tulosta huoltamaan konet
ta. Tämä mikrotukihenkilö olikin sit
ten aivan toisenlainen. Kun avasin
oven sillä seisoi urheilullisen näköi
nen mies, jolla oli poninhäntä ja hän
oli vielä kasvissyöjä.

Mies viittoi selvästi hyvää päivää
tervehdyksellä ja käyttäytyi erittäin
rauhallisesti. Hän asensi kaiken val
miiksi toivomusteni mukaan ja jak
soi vielä opastaa minua niiden käy
tössä. Tiedustelin tältä urheilullisen

näköiseltä mieheltä, miten hän pi
tää itsensä kunnossa. Hän kertoi
harrastavansa kuntojuoksua ja oli
kuulemma osallistunut muutamalle
maratonillekin. Kasvisruoka kuulem
ma auttaa parempaan kuntoon, li
sää terveyttä ja pitää solakkana.
Hän olikin todella huippukuntoisen
näköinen. Mikä mukavinta hän jak
soi rauhallisesti opettaa minulle oh
jelmistojen käyttöä, enkä minä mi
kään helppo oppilas ollut. Sain hä
nelta paljon vinkkeja, neuvoja ja
ohjeita. Sovimme, että jos konee
seeni tulee jokin vika, niin ilmoitan
siitä hänelle tekstiviestillä. On aivan
ehdottoman tärkeää, että käytös
sämme on hänen kaltaisensa asian
tuntija. Hän on ollut suurenmoinen
apu ja palvelu nopeäa. Mikä tärkein
tä hän jaksaa rauhallisesti neuvoa
meitä “keltanokkia”.

Jaksan kuitenkin ihmetellä miten
hän jaksaa minua “vauhtitorpparia”,
kun itse olen niin vauhdikas ja välil
lä rauhaton. Olen tottunut toimiaan
vauhdikkaasti ja rivakasti, koska
olen työelämässä ollessani tottunut
reippaaseen toimintaan. Onneksi
hän osaa suhtautua minuun oikein
ja tulemme erittäin hyvin toimeen il
man tulkkia.
Lämpimät kiitokset hänelle ja aurin
koista kevättä kaikille toivottaa
Ojoisten torppari, vielä “keltanokka”
tietokoneiden kanssa. 1

Justiinan tanssit
Hilkka Kasurinen

Se oli sitä aikaa, kun nuoruudessa
kesät olivat helteisen kuumia. Vielä
kuumempi tuli, kun kävi lavalla tans
simassa. Kävin Alppilavalla ahkeras
ti, vähintään kaksi kertaa viikossa. Jos
vetoa riitti, mentiin useammin km Kre
tonkimekot olivat muotia. Ne olivat
kukallisia ja kauniita. Ja niin olimme~
mekin kauniita hepsankeikkoja.

Justiinalla oli kova menekki. Kaksikih
poikaa pokkasi yhtä aikaa. Eihän sitä
tiennyt kumman valitsee. No, pikainen
silmäys siihen komeampaan poikaan.

Silloin käytettiin lahkeellisia alushou
suja, joissa oli kuminauha. Juuri tans
sin päätyessä minulta katkesi kömi
nauha, ja pöksyt alkoivat valua. Voi
kauhistus! Sitä hämmästystä pojan
naamassa, kun Justiina piteli mahas
taan kuin olisi ollut kauhea hätä tulos
sa. Poika siitä kysymään, mikä tuli?
Justiina voivotteli vatsanväänteitä.
Eihän se niin ollut, vaan pitelin valu
via pöksyjä paikallaan. Tuli kiire en
simmäiseen pusikkoon, jossa riisuin
pöksyt pois ja piilotin. Se helpotti. Ja
tanssit jatkuivat ilman pöksyjä. Oli va
rottava pyörimästä kellohelmaisessa
leningissä. Tanssi jatkui pöksyttömä
nä sen illan loppuun saakka. 1

(
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