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Metsän kevättä

S oittaa säveltä keväänniin riemuisaa,
tuo koskena kuohuva puro.
Istun metsässä puron vierellä, Ol;

soi korvissa kevätruno.

Keväinen metsä niin kaunis on,
kevätaurinko lämpöä loistaa.
Kaikki huolet ja harmini unohtuu,
kevään riemu kas tulo ne voittaa!

Kukkaset hentoina loistollaan,
värit kevään ja kesän toistaa.
Kevätpuro koskena kuohuaa.
Kevät metsään on tullut, huomaan!
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Kannen kuvassa Leila Rytimaa
(vas) ja Päivi EI Gharb viittovat ter
vetuloa Ouluun. Leila ja Päivi seiso
vat kevätkokouspaikkana toimineen
hotelli Scandic Oulun edessä. Kesä-
heinäkuun Tuntosarvessa on Leila
Rytimaan ja Päivi EI Gharbin haas
tattelut. Kuva: Tuija Wetterstrand.

Tiedote:
Rivit harvenivat

Edellisessä Tuntosarvessa nro
4/2009 rivinvälit harvenivat harmit
tavalla tavalla. Syynä oli uusi In
Design taitto-ohjelma, jota en vielä
täysin hallitse. Harvasta rivinvälistä
tuli palautetta, että sitä on hankala
lukea. Päätoimittaja pahoittelee ja
jatkaa taitto-ohjelman saloihin pe
rehtymistä. Tässä lehdessä rivin-
välit ovat entisenlaiset. Erään sa-~
nanlaskun mukaan “ainoat ihmiset,
jotka eivät koskaan epäonnistu ovat
niitä, jotka eivät koskaan yritä mi
tään.”

Keväisin terveisin,
Tuija Wetterstrand

Tuntosarvi ilmestyy 26.6.
viimeinen jättöpäivä on

\/ammaispalveluissa on viime
aikoina tapahtunut enemmän

muutoksia kuin pitkään aikaan sitä
ennen. Osa muutoksista on jo ta
pahtunut, osaa suunnitellaan tai
valmistellaan.

Vammaispalvelulakia on muutettu
niin, että henkilökohtainen apu on

1nostettu kunnan järjestämisvelvolli
suuden piiriin subjektiiviseksi oikeu
deksi vaikeavammaiselle henkilölle.
Samalla on vahvistettu palvelusuun
nitelman asemaa. Muutos astuu
voimaan tämän vuoden syyskuun
alusta.

Tulkkipalvelu puolestaan siirtyy kun
tien järjestämisvelvollisuuden piiris
tä valtion hoidettavaksi. Tulkkipalve
u poistuu vammaispalvelulaista ja

tähän tarkoitukseen laaditaan uusi
tulkkauspalvelulaki. Tätä muutosta
on valmisteltu vuoden 2007 lopus
ta alkaen ja muutos astuu voimaan
1.9.2010.

Muutoksia on tulossa myös moniin
muihin asioihin, jotka
suoraan tai välillisesti
den elämään.

Oikeuksienvalvontaa tarvitaan kaik
kien näiden asioiden valmisteluvai

heessa vaikuttamiseen ja toteutu
misen seuraamiseen.

Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuk
sienvalvonnan yhteistyöryhmä on
perustettu vuonna 2008. Ryhmä on
aktiivisesti nostanut esille asioita,
seurannut mitä on tapahtumassa,
luonut yhteistyöverkostoja, antanut
kannanottoja ja valmistellut lausun
toja eri asioista. Yksi ryhmän kes
keisiä tavoitteita on se, että esille
tulevat asiat ennakoidaan, ja niiden
valmisteluun vaikutetaan mahdolli
simman varhaisessa vaiheessa.

Suomen Kuurosokeat ry:n piiris
sä toimii monia kuurosokeita, jotka
ovat mukana aktiivisesti oikeuksien
valvontatyössä valtakunnallisesti tai
paikallisesti. Jokaisen panosta tar
vitaan, että yhdistys onnistu isi aset
tamissaan tavoitteissa.

Mukavaa kesän odotusta toivottaen,

Mihin tarvitaan oikeuksienvalvontaa?

Seuraava
Aineiston
5.6.
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vaikuttavat
kuurosokei
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Tekstija kuvat: Tuija Wetterstrand

S uomen Kuurosokeat ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin 25.-26.4. Oulussa. Ko
kouspaikkana oli Scandic Oulun
Vaunumaakari-kokoustila. Kokouk
sessa oli läsnä 50 äänioikeutettua
jäsentä.

Kaupungin tervehdyksen kokousvä
elle toi kaupunginhallituksen jäsen
Heikki Keränen, joka huumorilla
höystäen kävi läpi Oulun historiaa,
nykytilaa ja tulevaisuuden visioita.

Kokouksen avasi hallituksen pu
heenjohtaja Seppo Jurvanen. Ko

4

kouksen puheenjohtajaksi valittiin
jäsen Maija-Liisa Lahti ja sihtee
riksi järjestöpäällikkö Heikki Maja
va. Pöytäkirjantarkastajina toimivat
jäsenet Pekka Juusola ja Seija
Holmila.

Ääntenlaskijoiksi valittiin aluepääl
likkö Ritva Rouvinen, aluesihteeri
Hilkka Kälkäinen sekä omaisjä
senet Ahti Rytimaa ja Päivi Jäntti.

Kokouksessa hyväksyttiin toimin
takertomus, tuloslaskelma ja tase
vuodelta 2008 sekä luettiin tilin
tarkastajien lausunto. Kokousväki
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille.

Kevätkokoukselle oli tehty jäsen-
aloite sääntömuutoksesta koskien
asiantuntijajäsenten poistamista
hallituksen kokoonpanosta. Äänes
tyksen jälkeen jäsenaloite päätettiin
siirtää jatkovalmisteluun ja tuoda ke
vätkokouksen 2010 päätettäväksi.

Tavoiteohjelman seurantaraportti
luettiin ja siitä keskusteltiin. Kysy
myksiä herätti myös Kuntoutumis
keskuksen muutto.

Kokouksen jälkeen keskusteltiin tulk
kipalveluiden siirtymisestä Kelalle.
Keskustelun veti aluepäällikkö Ritva
Rouvinen ja asiantuntijoina toimivat
Eteva-tulkkivälityksen palvelujohta
ja Timo Heiskala ja tulkkivälityksen
esimies Mervi Savonsalmi.

ulkkauspalvelu siirtyy kunnilta
valtion hoidettavaksi 1.9.2010.

Tulkkauspalvelusta vastaa tuon
jälkeen Kela. Palvelun siirtoa val
mistellaan parhaillaan Sosiaali- ja
terveysministeriön ja Kelan yhteis
työnä. Valmistelussa on kuultu jär
jestöjä, jotka edustavat tulkkauspal
velua käyttäviä henkilöitä. Suomen
Kuurosokeat ry on ollut aktiivisesti
mukana valmistelun eri vaiheissa.

Mukava kokouspaikka

Kokoushotelli oli mukava ja valoisa,
ja ruoka oli maittavaa. Kokoustila si
jaitsi samassa kerroksessa kuin vas
taanotto ja ruokasali. Kokoustilaan
oli helppo mennä, kun ei tarvinnut
nousta portaita tai kulkea mutkitte
levia, pimeitä käytäviä. Oikein hyvä
valinta kokouspaikaksi.

Iltaohjelmana oli paikallisen kuuron
kulttuuri-ja urheilulegendan, Boris
Strömin upeasti viittomakielelle tul
kitsema Mika Waltarin runo Aurin
kolaulu. Runon jälkeen jännitettiin
vielä arpajaisten tuloksia. Loppu ilta
kuluikin rennosti cd-soittimen kera
tanssiessa. O

Tulkkauspalvelun siirto kunnilta
valtion hoidettavaksi tarkoittaa sitä,
että palvelun maksaja vaihtuu. Kun
tien sijasta palvelun kustannuksista
huolehtii valtio. Valtion puolesta pal
velun järjestäjäksi on nimetty Kela.
Kela perustaa asiakaspalveluyksi
kön, joka hoitaa tulkkauspalveluun
liittyvät asiat. Yksikön sijaintipaikka
on mahdollisesti Turku. Kela kilpai
luttaa tulkkivälityksen ja tulkkipal
velut. Tämän jälkeen tulkkipalvelu
yritykset tuottavat tulkkauspalvelun
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Suomen Kuurosokeat ry:n kevätkokouksessa Scandic Oulun Vaunumaa
kari-kokoustilassa 25. - 26.4.2009 nähtiin taas erilaisia kommunikaatiota
poja. Maria Heikkinen (vas) ja Aune Tervonen kommunikoivat puheella,
Pekka Rissaselle (oik) viitotaan taktiilisti kädestä käteen.

Tulkkauspalvelu siirtyy valtiolle

Teksti: Heikki Majava

Tuntosarvi 5/2009 Tuntosarvi 5/2009



Kelalle. Tällainen järjestelmä on jo
käytössä Uudellamaalla ja Pirkan
maalla. Uudellamaalla tulkkivälityk
sestä vastaa Eteva-kuntayhtymä.

Asiakkaalle palvelun maksajan
muutos on luvattu tehdä mahdolli
simman huomaamattomasti. Voi
massa olevat tulkkipalvelupäätök
set eivät muutu. Uutta päätöstä ei
tarvitse hakea. Tulkkivälityksen yh
teystiedot vaihtuvat 1.9.2010 alka
en. Uusista yhteystiedoista tiedote
taan hyvissä ajoin. Muuten palvelun
on luvattu säilyvän ennallaan.

Tulkkauspalvelun muutoksen yh
teydessä joudutaan muuttamaan
lainsäädäntöä. Nykyisestä vam
maispalvelulaista poimitaan tulkki
palveluun liittyvät osat ja ne siirre
tään uuteen tulkkauspalvelulakiin.
Laista on haluttu mahdollisimman
selkeä ja yksityiskohtainen, jolloin
tulkintaniahdollisuudet jäisivät vä
häisiksi.

Ongelmakohtia on esimerkiksi hen
kilön tavanomaisen elämän mää
rittely. Tällä on vaikutusta siihen,
saako tulkkauspalvelua myös uI
komaanmatkalle. Tällä hetkellä ei
ole tietoa kuinka se uudessa lais
sa otetaan huomioon. Muutoksen
yhteydessä ollaan oltu huolissaan
valituskäytäntöjen muuttumisesta
ja oikeusturvan heikentymisestä
kun tulkkauspalvelu on Kelan alai
suudessa. Kelan valituskäytäntöjä
0-
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halutaan selkeämmäksi ja nopeam
miksi toteuttaa.

Tulkkauspalvelun vähimmäistunti
määrään ei ole tulossa muutosta.
Kuurosokealla on edelleen oike
us vähintään 360 tuntiin tulkkaus
palvelua vuodessa. Edelleen olisi
mahdollisuus saada lisätunteja. Ei
ole vielä tiedossa, kuinka tämä käy
tännössä toteutetaan.

Suurimmat vaikutukset muutoksella
on siinä, että kuntien väliset erot tulk
kipalveluun liittyvissä~
poistuvat. Tämä lisää asiakkaiden
tasa-arvoa. Tulkkien saatavuuden
ja palvelun laadun toivotaan uudis
tuksen yhteydessä parantuvan.

Suomen Kuurosokeat ry seuraa
aktiivisesti lakien valmistelua ja
palvelun siirtoa Kelalle. Yhdistyk
sen edustajat ovat olleet kuultavina
kuurosokeiden tulkkauspalveluun
liittyvistä erityispiirteistä.~

Tulkkipalvelu vai tulkkauspalvelu?

Nykyään käytetään nimitystä tulkki-
palvelu. Nimitys muuttuu uuden lain
myötä. Uusi laki puhuu tulkkaus
palvelusta. Tulkkauspalvelu pitää
sisällään kaiken palvelun tulkin vä
lityksestä tulkkaukseen.

Eteva tulkkivälitys

Tuija Wetterstrand Etevan tiedotteen ja
kevätkokousm uistiinpanojen mukaan

\Juoden 2009 alusta Uudenmaanja Päijät-Hämeen tulkkipalvelut
on tilattu Eteva tulkkivälityksestä.
Tulkkivälitys on osa Eteva kuntayh
tymää. Eteva kuntayhtymä syntyi,

• kun Uudenmaan erityispalvelut -kun
~~~ayhtymä (Uep) ja Pääjärven kun

tayhtymä liittyivät yhteen 1.1.2009.

Etevan alueella asuu yhteensä noin
1,3 miljoonaa ihmistä, lähes neljän
nes koko Suomen väkiluvusta. Alu
eella on reilu 1000 tulkkipalveluiden
käyttäjää, noin 25% koko Suomen
tulkkipalveluiden käyttäjistä. Tulkki-
tilauksia Etevalle tulee keskimäärin
1700 kuukautta kohti, viime kuukau

~sina reilu 2000. Silti tilausten toteu
~1umisprosentti 94-95%, kuurosokeilla

lähes 100 %.

Tulkkitilauksen käsittely Etevassa

Kun tilaus vastaanotetaan, se kirja
taan tulkkivälitysjärjestelmään. Tulk
kivälittäjä etsii järjestelmää käyttäen
asiakkaan profiilin perusteella hänel
le parhaiten sopivan tulkin.

Asiakasprofiilissa on asiakkaan pe
rustiedot ja kommunikaatioon liittyviä

tietoja. Profiili tehdään yhdessä asiak
kaan kanssa ja sitä voi muuttaa tarvit
taessa. Asiakas saa halutessaan näh
täväksi oman profiilinsa. Jos asiakas
haluaa muuttaa profiilissaan olevia
tietoja hän voi ilmoittaa siitä välityk
seen tai varata ajan henkilökohtai
seen profiilipäivitykseen. Asiakas voi
pyytää tapaamiseen mukaan myös
aluesihteerin. Eteva järjestänyt profii
lipäivityskäyntejä myös kerhoilloissa
ja päivätoiminnassa, jolloin profiilia on
voinut halutessaan päivittää.

Asiakkaan profiiliin voidaan lisätä hä
nen kommunikaatioonsa parhaiten
sopivat tulkit joista muodostuu ns.
“tulkkirinki”. Tulkkivälitys pyrkii aina jär
jestämään tulkin tämän ringin sisältä.

Tietosuojan takaamiseksi asiakkaal
la on oikeus rajoittaa profiilitietojen
sa näkymistä esimerkiksi siten että
asiakkaan yhteystiedot ovat vain
tu lkkivälityksen käytössä. Tulkki nä
kee tällöin vain kommunikaatioon ja
kyseiseen tilaukseen liittyvät tiedot,
jotka asiakas on toimittanut tilauksen
yhteydessä. Asiakas saa aina kuit
tauksen vastaanotetusta tilaukses
ta ja siitä, että tulkki on Iöytynyt.~

Eteva tulkkivälitys ma-pe klo 8.00-16.00
Latokartanontie 7 A, 00700 Helsinki
Puhelin 020 7969 860, Tekstivies
tit 020 7969 861, Tekstipuhelin 020
7969 862, Faksi 020 7969 863
Säh köposti tulkkitilaus@eteva.fi
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Teksti: Tuija Wetterstrand

S uomen Kuurosokeat ry:n Jyväskylän kuntoutusyksikkö, Kuulo
näkövammaisten Kuntoutumiskes
kus, on toiminut perustamisestaan
lähtien, vuodesta 1981, Jyväskylän
Näkövammaisten koulun tiloissa.
Koulu toimi tuolloin Opetusministeri
ön alaisuudessa, ja ministeriö osoit
ti tilat myös Kuntoutumiskeskuksen
käyttöön. Aluksi tiloista ei tarvinnut
maksaa lainkaan vuokraa. Kun Nä
kövammaisten koulun tilat siirtyi
vät vähitellen Senaatti-kiinteistölle,
alettiin tiloista periä vuokraa, joka
on ollut hyvin edullinen.

8

Keskiviikkona 22.04.2009 alle
kirjoitettiin vuokrasopimuksen
alesopimus Kuntoutumiskes
kuksen uusista tiloista eli loma-
ja kurssikeskus Koulurannas
ta Suomen Kuurosokeat ry:n
ja Keski-Suomen Näkövam
maiset ry:n välillä. Kuvassa
puheenjohtajat Mauno Sirviö
(vas) ja Seppo Jurvanen on
nittelevat toisiaan sopimuksen
allekirjoituksen jälkeen. Kuva:
Kai Leinonen.

Näkövammaisten koulun rakennuk
sun alettiin tehdä isoa ilmastointire
monttia viisi vuotta sitten. Remont
tien jälkeen koululla havaittiin mittava
homeongelma. Lopulta kävi ilmi, että
homeongelma on sitä luokkaa, että
ainakin osa Näkövammaisten koulun
alueella olevista rakennuksista täytyy
purkaa. Osa rakennuksista tulee tai
on jo asetettu käyttökieltoon. Käyttö-
kielto ei koskisi Kuntoutumiskeskuk
sen tiloja (solu 5), mutta koska sitä
ei yksinään kannata pitää käytössä,
sekin puretaan.

Aluksi oli epäselvää, milloin Kuulo
näkövammaisten Kuntoutumiskes
kuksen pitää muuttaa pois nykyisis

tä tiloista. Kuntoutumiskeskuksen
vuokrasopimus irtisanottiin syksyl
lä 2008. Aikaa muuttoon annettiin
ensin helmikuun loppuun saakka.
Lisäaikaa on saatu neuvotelluksi
ensin kesäkuun ja lopulta syyskuun
2009 loppuun saakka.

Kuntoutumiskeskuksen uusien tila-
vaihtoehtojen kartoittaminen käyn
nistyi alkuvuodesta 2008. Syyskuus
sa perustettiin asiaa työstämään
tilatyöryhmä, joka aktiivisesti lähti
etsimään uusia tiloja. Ongelma kaik

~ kien tarjolla olevien tilavaihtoehtojen
kanssa oli kallis vuokra ja isojen re
monttien tarve. Uusien tilojen löyty
misellä alkoi kuitenkin olla kiire, kos
ka nykyisiin tiloihin ei voitu jäädä.

Koulurannan tilat edullisimmat

Kun osoittautui, ettei Jyväskylästä
löydy sopivia tiloja, etsintää laajen
nettiin lähialueille. Keski-Suomen
Näkövammaiset ry omistaa Keu
ruun Huttulassa loma- ja kurssikes
kus Koulurannan. “Paikka on ollut
vajaakäytössä. Myös näkövam
maiskäyttäjien osuus on ollut pieni
eli kehitys on ollut samansuuntai
nen kuin muissakin näkövammais
ten lomakodeissa”, sanoo Suo
men Kuurosokeat ry:n hallituksen
puheenjohtaja Seppo Jurvanen.
“Kiinnostus tilojen vuokraamiseen
heräsi puolin ja toisin.”

Koulurannan tilojen sopivuutta kun-

toutustoimintaan alettiin kartoittaa.
Tiloja tutkittiin yhdessä lääninhalli
tuksen tarkastajan ja pelastusviran
omaisten kanssa ja ne osoittautuivat
kuntoutustoimintaan soveltuviksi
turvallisuutta ja toimintaa parantavi
en muutostöiden jälkeen. Kouluran
nassa on tilaa 850 m2, eli enemmän
kuin nykyiset noin 600 m2. Koulu-
rannassa Kuntoutumiskeskuksella
on käyttöoikeus myös alueen mui
hin rakennuksiin ja piha-alueisiin.

Vuokrasopimuksen aiesopimus al
lekirjoitettiin 22.4. Lopullinen vuok
rasopimus allekirjoitetaan kesäkuun
puoliväliin mennessä. Vuokraso
pimus astuu voimaan viimeistään
marraskuun alusta. Senaatti-kiin
teistöjen kanssa neuvotellaan lisä-
aikaa nykyiselle vuokrasopimuk
selle heti kun selviää, että koska
Kouluranta vapautuu edelliseltä
vuokralaiselta ja kuinka paljon ai
kaa remonttiin menee. Jos lisäaikaa
ei saada niin paljon kuin tarvitaan,
niin osa kuntoutumiskursseista to
teutetaan muualla. “Lähtökohta on
kuitenkin se, että kaikki suunnitel
tu kuntoutustoiminta toteutetaan”,
Seppo Jurvanen painottaa.

Remontit ja toiminnan mukautta
minen uusiin tiloihin aiheuttavat
kustannusten nousua, jonka ra
hoittamiseksi yhdistys neuvottelee
parhaillaan Kelan ja RAY:n kanssa.
Tällä hetkellä rahoituksesta ei ole
vielä varmuutta.
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Väliaikainen ratkaisu

Vuokrasopimus on määräaikainen
ja päättyy kuuden vuoden kuluttua.
Kuuden vuoden jälkeen yhdistyksel
lä on mahdollisuus jatkaa vuokra-
sopimusta halutessaan vielä kaksi
vuotta eteenpäin. Seppo Jurvanen
haluaa korostaa, että Koulurannan
tilat ovat väliaikaiset. “Kun tila-asia
on nyt väliaikaisesti kunnossa, on
mahdollista miettiä ja kartoittaa nii
tä vaihtoehtoja, miten ja missä kun
toutustojmintaa tulevaisuudessa
järjestetään. Suomen Kuurosokeat
ry on järjestönä sitoutunut huolehti
maan lasten, nuorten ja syntymäs
tään kuurosokeiden kuntoutuksesta
myös tulevaisuudessa.”

Sijainti

Kouluranta sijaitsee Keuruun kun
nan Huttulassa, noin 40 kilometriä
Jyväskylästä länteen. Lähimmät
kuntakeskukset ja niiden etäisyys
Koulurannasta ovat Petäjävesi 8 km
ja Keuruu 14 km. Yhteydet Kouluran
taan julkisilla liikennevälineillä ovat
haastavat etenkin kaupunkiliikentee
seen tottuneille. “Kulkuongelmat ovat
ratkaistavissa”, uskoo Seppo Jurva
nen. “Työntekijöiden mahdollisten
kulkuongelmien ratkaisuiksi on mie
titty muun muassa työaikajärjestelyjä
ja kimppakyytejä. Suurin haaste on
etäisyys keskussairaalasta. Yhteis
työvaihtoehtoja kartoitetaan ja niistä
neuvotellaan jatkossa.”O
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Viisi kysymystä

Koonnut Aatos Ahonen

1. Kuinka leveä on Englannin ka
naali kapeimmalta kohdalta?
2. Montako pyörää oli ensimmäises
sä patentoidussa polkypyörässä?
3. Minkä kaupungin katuja ostellaan
alkuperäisessä Monopoly-pelissä
4. Mikä on Suomen suurin naisjär
jestö? O
5. Vanhoja pituusmittoja ovat kyy
närä ja syli. Mutta montako kyynä
rää on syli?

Vastaukset:

1.31 km
2. 4 pyörää
3. Atlantic Cityn
4. Marttaliitto
5. 3 kyynärääO ~1

1

Kouvolan kerho ryhmäkuvassa ylh.
Oiva Heilman. Alh. vas. Heli Peltola,
Heli Huotarinen.

Tekstija kuva: Tuija Wetterstrand

Kouvolan kerhon perustamisesta on tänä vuonna kulunut 20
vuotta. Kerhon syntymäpäiväjuhliin
tammikuussa oli kutsuttu myös tie-
dotuksen edustaja. Koska sekä tie
dottajalla että toimittajalla oli juuri
silloin muita kiireitä sovittiin, että tu
len myöhemmin keväällä esittäyty
mään ja onnittelemaan kerholaisia.

Sain aluesihteeri Kirsti Koposel
ta viestin, että minua olisi Kouvo
lan rautatieasemalla vastassa Heli

vas. Martti Peltola, Pertti Säkäjärvi,
Ritva Hänninen, Raija Ruusunen ja

Huotarinen tulkkeineen. En ollut
aikaisemmin Heliä tavannut, mut
ta arvelin, että hän saattaisi olla se
ainoa valkoisen kepin kanssa ase
mahallissa odottava henkilö. Juttu
luisti heti mukavasti ja lähdin Helin
ja hänen tulkkinsa kanssa suunnis
tamaan kohti vammaisjärjestöjen
yhteistä toimitilaa Veturia, missä
aluesihteerin toimisto ja kerholais
ten kokoontumispaikkana toimiva
kokoustila sijaitsee.

Paikalle saavuttuani aluesihteeri
viimeisteli juuri tarjoiluja “Tarjoilujen
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järjestäminen on yleensä minun
hommiani, koska olen kerhonvetä
jä”, Heli sanoo. Mutta tänään tehtiin
poikkeus, koska Helin täytyi toimia
oppaana tiedottajalle!

Kahvipöydässä esittäydyimme
kaikki toisillemme. Kerholaisista oli
vat paikalla Heli Huotarinen, Raija
Ruusunen, Oiva Heliman ja Pert
ti Säkäjärvi avovaimonsa Ritva
Hännisen kanssa sekä tukihenki
löt Martti Peltola ja vaimonsa Heli.
Lisäkseni pöydän ympärillä istuvat
vielä tulkit ja oppaat sekä aluesih
teen Kirsti Koponen. Oli todella
mielenkiintoista kuulla kerholaisten
mietteitä ja kertomuksia elämäs
tään. Monta tarinaa ja mielenkiintoi
sia harrastuksia, joista myöhemmin
vielä saadaan lukea lisää tulevissa
Tuntosarvissa.

Pitkäaikaisia jäseniä

Kaikki kerhon jäsenet ovat olleet
mukana pitkään. Kirsti Koponen
toteaakin, että jotakin taikaa tässä
kerhossa täytyy olla, kun ihmiset
jaksavat tulla kokouksiin mukaan
säännöllisesti vuodesta toiseen.

Itsensä “upposokkeeksi” luonneh
tima Raija Ruusunen kävi kerhos
sa ensin miehensä Riston kanssa,
joka toimi pitkään kerhonvetäjänä,
ennen kuin sairastui vakavasti. Yl
lättäen Raija itsekin menetti kuulon
toisesta korvasta ja on nyt yhdis
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tyksen jäsen. Raija kertoo harras
tavansa “nukkumista, lukemista ja
kuntopyörällä ajoa”. Liikuntaa hän
harrastaisi mielellään enemmän
kin, mutta nyt liikkuminen on jäänyt
pitkälti jumppaan ja kuntopyörällä
ajeluun kotosalla.

Lappeenrantalainen Heli Huotari
nen astui remmiin kerhonvetäjäksi
Risto Ruususen paikalle aika pian
kerhoon tulonsa jälkeen. “Siitä on
nyt 11 tai 12 vuotta”, Heli muiste
lee. Viimeiset kuutisen vuotta Heli
on ollut täysin sokea, erottaen vain
valoja. Silti hän ompelee omat vaat
teensa ompelukoneella ja kutoo!
Heli ja Kuusankoskella nykyään
asuva Oiva Hellman ovat myös yh
distyksen kouluttamia ensimmäisiä
sonetti-ohjaajia. Oiva jatkaa sonet
titoimintaa edelleen, mutta Heli ker
too jääneensä dos-aikaan.

Oiva Hellman on ollut aina innokas
tekniikan ihminen. Nuorempana
kiinnosti valokuvaus. “Voitin 70-0
luvulla eteläisten kamerakerhojen
kilpailun 2. palkinnon valokuvalla
Villi kangasvuokko”, Oiva paljastaa.
“Paperikuvia ja dioja pitäisi jaksaa
skannata, samoin levyjä. Mutta aika
ei tahdo riittää ja kokoelmia on niin
paljon, että niitä varten pitäisi hank
kia uusi kovalevy.” Päätyökseen
hän mainitsee kirjojen skannauk
sen, josta yhdistys palkitsikin Oiva
Hellmanin kunniakirjalla syyskoko
uksessa 2006.

Alusta saakka kerhossa on kulke
nut kotkalainen Pertti Säkäjärvi.
Pitkään on mukana ollut myös avo-
vaimo Ritva Hänninen. Kulkeminen
Kotkasta saakka olisi vaikeaa muu
ten, mutta onneksi heillä on tuke
naan toinen viittomakielinen paris
kunta, Martti ja Heli. Nelikko kulkee
kerhoon Martin autolla.

Aikoinaan kerhossa on ollut enem
mänkin jäseniä. Mutta nyt kuuro
sokeat vanhimmasta päästä eivät
enää jaksa käydä kokouksissa ja
nuoremmat ovat joko töissä tai opis
kelevat.

Lehtien esittelyä

Esiteltyämme toisemme puolin ja
toisin kerron kerholaisille vielä Suo
men Kuurosokeat ry:n lehtitoimin
nasta ja näytän lehtien eri versioita,
joita olen tuonut mukanani. Raija
lukee lehtensä mieluiten pisteillä,
Oiva suosii luetusta ja Heli Daisy

O äänilehteä. Pertin ja Ritvan kanssa
katsomme viittomakielistä dvd-Tun
tosarvea tietokoneelta. Koska kum
mallakaan ei ole tietokonetta niin
muistutan, että dvd:tä voi katsoa
myös television ruudulta tavallisella
dvd-soittimella.

Ennen lähtöä juttua riitti vielä oike
uksien valvonnasta, henkilökohtai
sesta avusta ja tulevista retkistä.O

Oiva Helimanin suosikkiresepti:

Perunalepuskat

pese ja keitä kattilallinen peru-noita kuorineen. Kuori ja soseu
ta kypsät perunat. Sose saa jäädä
hieman kokkareiseksi. Lisää vehnä
jauhoja ja fariinisokeria kumpaakin
hippusellinen, yhteensä noin 1-2 tlk.
Anna soseen imeltyä huoneenläm
mössä pari - kolme tuntia. Lisää sit
ten soseeseen ohrajauhoja sen ver
ran, että taikina pysyy juuri ja juuri
kasassa. Taputtele taikinasta käsin
ohuita, teevadin kokoisia lättysiä ja
laita ne uunipellille. Mitä ohuempia
lättysistä saat, sen parempi. Jos käy
tät uunipellillä leivinpaperia, on sen
oltava lämmönkestoltaan vähintään
300 astetta. Paista uunin kuumim
maIla lämmöllä, kunnes lepuskat
ovat päältä tummapilkullisia. Pais
tamisaika riippuu perunalaadusta
ja uunin maksimilämpötilasta, joten
se on tapauskohtaisesti kokeiltava.
Lepuskat nautitaan lämpöisinä joko
voin tai munavoin kera.O
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Teksti: Tuija Wetterstrand

Kuurosokeiden Toimintakeskukselle on myönnetty Diakonian merkki
tunnustuksena hyvästä ja toimivasta
yhteistyöstä seurakunnan kanssa.
Merkin myönsi Tampereen evanke
lisluterilaisten seurakuntien Diako
nia-ja yhteiskuntavastuun johtokunta
ja se luovutettiin Toimintakeskukselle
helmikuun pakkasilla 16.2.

Toimintakeskuksella on 16 vuoden
ajan kokoontunut kerran kuukau
dessa kuurosokeiden raamattu- ja
keskustelupiiri. Mukana on yleensä
noin 10 kuurosokeaa tulkkeineen.
Piiriä on vetänyt alusta saakka
Tampereen seurakuntien kuurojen
diakonissa Terttu Riihimaa.
i:i
14

Diakonian merkki voidaan myön
tää henkilölle tai yhteisölle, joka
on huomannut ihmisen ja teh
nyt työtään kuunnellen sydän
tään sekä toteuttaen kristillistä
lähimmäisenrakkautta.”Diakonian
merkki on tunnustuksena uusi, sitä
on jaettu vasta vuodesta 2007 al
kaen, Suomessa yhteensä noin pa
risenkymmentä. Tampereella tämä
oli ensimmäisiä”, Terttu Riihimaa
valottaa.

Jo ennen kuin raamattu- ja kes
kustelupiiri perustettiin, oli Toimin
takeskuksen asukkaita mukana
Tampereen seurakuntien kuurojen
toiminnassa. Joku asukkaista kut
sui omaan kotiinsa kuurojen vapaa
muotoiset kesäseurat. “Ehkä siitä

Tuntosarvi 5/2009

lähti idea omasta kuurosokeiden pii
ristä”, Terttu Riihimaa arvelee. “Tam
mikuussa 1993 minulle ehdotettiin,
että voisiko seurakunta vetää omaa
kuurosokeiden keskustelupiiriä. Ai
heet voisivat olla jokapäiväisestä elä
mästä. Olin heti valmis yrittämään.”

Aluksi osallistujia oli 3-5. Aina ei
ollut tulkkejakaan saatavissa. Vä
hitellen Riihimaa kutsui mukaan
vetäjiksi myös kuurojen papin ja
vapaaehtoistyöntekijänä sairaala
papin. “Näin piiriä ei tarvitse perua,

~O jos jollekin tulee este.

huolehtii kahvitarjoilusta”, Riihimaa
kiittelee.

Vuosien mittaan keskustelupiirin
osallistujamäärä on kasvanut ja tulk
kien saatavuus helpottunut. Nykyi
sin paikalla on tulkit mukaan lukien
useimmiten noin 20 henkilöä. Alus
ta saakka mukana olleita on muu
tamia ja monet ovat osallistuneet
vuosikausia. Silloin tällöin joukkoon
tupsahtaa uusiakin kasvoja. Piirissä
on vietetty myös muistohetkiä pois
nukkuneiden piiriläisten muistolle.

“Paras palaute mielestäni on se, että
piiriläiset tulevat uskollisesti kerta
toisensa jälkeen mukaan. Tuntuu
aina hyvältä mennä vetämään pii
riä, kun tietää, että on tervetullut”,
Terttu Riihimaa iloitsee.O

Kevättä

Hilkka Nieminen

Kotijärvessä sorsat jo uivatkevät saapunut on pohjolaan.
Pihatietkin on pian jo kuivat,
ojan reunalta rentukan saan.

Kevättaivas on sinisen kirkas,
silmut vihreän lehtipuun.
On jo vapaana laineet järven,
lumet sulaneet salmen suun.

Talven huolien, surujen alta,
nyt Ystävät piristykää.
J0 loppui kylmyyden valta,
kevätriemuihin yhtykää!O
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Vas. Terttu Riihimaaja Toimintakeskuksen puolesta Diakonian merkin vas
taanottaneet Kirsti Tamminen, Risto Hoikkanen, Päivi Suontakanen, Pentti
Pietiläinen ja Helka Wljanen. Oik. raamattu- ja keskustelupiiri kokoontuu.

“Toinen
kijä on

tärkeä vapaaehtoistyönte
Päivi Suontakanen, joka
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Teksti: Anu Mikkola

S uomen Kuurosokeat ry järjesti ratsastusleirin Ikaalisten Luomajär
vellä Hevoskievarissa viikonloppuna
17. - 19.4.09. Leirin vetäjinä toimivat
järjestöavustaja Sanna Tuomaala
sekä Carita Halme. Leirille osallistui
10 leiriläistäja lisäksi tulkkeja.

Kokoonnuimme perjantai-aamuna
Tampereen rautatieasemalle. Läh
dimme pikkubussilla yhteiskulje
tuksella kohti leiripaikkaa, jonne
saavuimme noin kello 11.00. Aluksi
paikan isäntä kertoi tilan värikkääs
tä historiasta. Luomajärven Hevos
kievari on ollut aikanaan myös pe
rinteinen kestikievari. Nykyään siellä
on elämysmatkailua ratsastusvael
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luksineen, ratsastusleirejä, juhlati
laisuuksia ja yrityksille suunnattuja
tilaisuuksia elämyksineen. Lounaan
jälkeen majoittauduimme ja tutus
tuimme paikkoihin.

Nykyinen omistajapariskunta on
pyörittänyt Hevoskievaria vuodes
ta 2007. Isäntä Mika vastasi kok
kina ruokapuolesta. Ruoka ansait
see korkeimman arvosanan. Vaikka
kaikki ruoka-aineallergiat oli huo
mioitu, niin ruoka maistui silti kai
kille. Kaikki söivät samaa ruokaa,
eikä kukaan joutunut syrjityksi ma
kuelämyksissä. Kaksi ensimmäistä
päivää ruoka oli italialaistyylistä ja
sunnuntaina suomalaista.

Iltapäivällä pääsimme itse asiaan eli

hevosiin. Aluksi meille kerrottiin pe
rustietoa. Hevosta ei koskaan saa
lähestyä takaa, koska se ei näe
taakseen ja voi säikkyä ja potkais
ta. Kun hevosta lähestyy, sille pitää
samalla puhua ja antaa sen haistel
la sekä tottua uuteen ihmiseen. Lei
riläiset saivat myös tietoa hevosen
varusteistaja saivat harjata hevosia.
Suurin osa Hevoskievarin hevosis
ta on suomenhevosia. Tilalla pyöri
myös kolme kissaa sekä omista
japariskunnan koira, tanskandoggi
Taco - iso, mutta luonteeltaan itse
lempeys.

Hevosen hoidon ja varusteiden
laittamisen jälkeen päästiin taso-
ryhmissä ratsaille. Ensimmäisessä
ryhmässä, johon minä kuuluin, oli
eniten apua tarvitsevat. Käytössäni
kaksikahvainen terapiavyö mutta ei
satulaa, koska liikuntavamman takia
en voi käyttää tavallista satulaa.

Ratsastimme aitauksessa ja se su
jui hyvin. Ensin jalat jäykistelivät,
mutta pian alkoi suotuisa vaikutus
kun hevosen ruumiinlämpö ja liike
rentouttavat kireitä lihaksia. Päiväl
lisen jälkeen oli ulkoilu ja saunomis
mahdollisuus. Iltapalan nauttimisen
jälkeen menimme väsyneinä yö
puulle.

Toisen leiripäivän aamu koitti kau
niina, mutta purevan tuulisena ja
maa oli lumesta valkoinen. Mait
tavan aamupalan jälkeen suunta-

simme tallille hoitamaan hevosia ja
laittamaan niille varusteita. Leiriläi
set harjailivat hevosia ja puhdistivat
niiden kavioita. Yksi leiriläinen lait-
toi rohkeana hevoselle kuolaimia ja
päitsiä. Valmistautumisen jälkeen
oli vuorossa maastolenkki ratsailla.
Minulla itselläni oli vaikeuksia pitää
asentoani suorana ja kallistuin oi
kealle. Asentoani korjailtiin usein ja
muut joutuivat pysähtymään odot
telemaan minua. Minulle kerrottiin
hevosenikin astuvan vinoon: siis
molemmissa vikaa.

Lounastauon jälkeen oli vuorossa
hevoskärryajelua. Minä en osal
listunut, koska kärryyn oli vaikea
mennä. Päivällisen jälkeen oli ulko
salla vielä hevosaiheinen tietokilpai
lu sekä luontopolku, jonka jälkeen
nautimme lämpimästä saunasta.
Iltapalalla kuulimme tietokilpailun ja
luontopolun tulokset ja tasaista oli
ainakin tietokilpailun osalta.

Sunnuntai-aamuna leirin loppu hää
mötti. Makoisan aamu palan jälkeen
oli hevosen hoitoa sekä varustelua.
Ratsaille vielä kerran leirin aikana.
Ratsastus aitauksessa sujui hyvin ja
mukavaa oli. Ratsastuksen jälkeen
jalatkin tuntuivat tosi rennoilta.

Lounaan ja palautekeskustelun jäl
keen lähdimme pikkubussilla kohti
Tampereen rautatieasemaa mieles
sämme mukavia muistoja hevoskie
varista ja tietenkin hevosista.O
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Leiriläiset ryhmäkuvassa. Kuva: Sanna Tuomaala
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Jonne Törmänen taustanaan koti-
kaupunki Oulun maisemaa. Jonne
on aktiivinen liikunnan harrastaja ja
Oulun kuurojen Urheiluseura Ryh
din johtokunnan jäsen. Jonne halu
aa toivotella kaikille muillekin aktii
visuutta elämään.

Teksti ja kuva: Tuija Wetterstrand

J onne Törmäsen opiskelujen loppu häämöttää jo. Hän valmistuu
nyt toukokuun lopussa merkonomik
si Oulun seudun ammattiopistosta.
Tapasin 23-vuotiaan Jonnen kevät-
kokouksen alla, kun hän oli juuri
osallistunut aluesihteerien Hilkka
Kälkäisen ja Leena Rossisen ve
tämälle työllisyyskurssille “Tule päi
vittämään työnhaun avaimet”. Jon
ne oli erittäin tyytyväinen kurssiin,

18

missä kerrattiin hänen mielestään
tärkeitä asioita ja korostettiin omaa
aktiivisuutta työnhaussa.

Ivalosta kotoisin olevasta Jonnes
ta Oulu tuntuu jo kotikaupungilta.
Ensimmäisen kerran Jonne tuli Ou
luun jo pienenä ekaluokkalaisena0
aloittaessaan koulunkäynnin. Jon- -
nen opinahjo, entinen Oulun kuuro
jen koulu oli silloin vielä nimeltään
Oulun kuulovammaisten koulu. Ny
kyisin sama koulu on Tervaväylän
koulun Merikartanon yksikkö. “Pie
nenä kävin Oulusta kotona lvalossa
joka viikonloppu. Ensin kuljin matkat
aika usein lentämällä, myöhemmin
junalla ja bussilla. Se oli aika rank
kaa”, Jonne muistelee.

Jonne Törmänen on perheensä ai
noa kuulonäkövammainen usher.
Edelleen Ivalossa asuvavat van
hemmat sekä kaksi nuorempaa sis
koa ovat kuulevia ja näkeviä. Jon
nen mielestä koulussa oli hauskinta
liikunta ja urheilu sekä kavereiden
kanssa oleminen. Kouluaikojen ko
hokohta oli luokkaretki Yhdysval
toihin, missä vierailun pääkohde oli
kuurojen yliopisto, Gallaudet Uni
versity, pääkaupunki Washington
DC:n lähellä.

Peruskoulun jälkeen Jonne Törmä
nen kokeili käydä Mikkelin Mikael-
koulussa kymppiluokkaa, mutta
veri veti takaisin Ouluun. Syksyllä
2004 Jonne aloitti taloushallinnon
alan opiskelut Oulun seudun am
mattiopistossa. Muita viittomakie
lisiä ei opettajien tai opiskelijoiden
joukossa ole. Opiskelutulkki on
siis ollut välttämätön. “Vapaa-ajalla
olen enimmäkseen viittomakielisten
kanssa. Samalla tavalla kommuni
koivien joukossa tunnen olevani
tasa-arvoinen”, Jonne miettii.

Kun Jonne Törmänen tuli poikase
na Ivalosta Ouluun peruskouluun,
hän ei osannut juuri lainkaan viitto
makieltä. Oulussa Jonnelle kehittyi
vahva viittomakielinen identiteet
ti. Nyt hän toimii aktiivisesti Oulun
kuurojen yhdistyksessä. “Vuoden
2009 alusta olen ollut Oulun kuu
rojen Urheiluseura Ryhdin johto
kunnassa”, Jonne kertoo. Suomen
Kuurosokeat ry:n toimintaan Jon
ne on toistaiseksi osallistunut vain
nuorten leirillä Levillä viime vuoden
kesällä. “Se oli tosi mukava leiri”,
Jonnen kiittelee. “Jos samanlaisia
leirejä järjestetään jatkossakin, niin
niille voisin osallistua.”

Tulevaisuudenhaaveitaan Jonne
Törmänen ei halua alkaa erityisem
min pohtia. “Nyt on päällimmäisenä
mielessä valmistuminen. Työpaik
kaa alan hakea heti.” O

Eurooppavaalit

E urooppavaalit järjestetään sunnuntaina 7.6.2009. Ennakko
äänestysaika on 27.5. - 2.6.2009.
Vaaleissa koko Suomi on yhtenä
vaalipiirinä, joten vaalien ehdokkaat
ovat ehdokkaina koko maassa.

Euroopan unioniin eli EU:hun kuu
luu tällä hetkellä 27 jäsenmaata.
Edustajat EU-parlamenttiin valitaan
viideksi vuodeksi kerrallaan. Vaali-
kaudella 2009 -2014 parlamentissa
on 736 edustajaa, joista 13 valitaan
Suomesta.

Huhtikuun Tuntosarven välissä jaet
tiin Selkokeskuksen julkaisema Eu
roopan unioni ja Eurooppavaalit
-esite, mistä löytyy lisää tietoa vaa
lista ja Euroopan unionista. Esitet
tä voi tilata lisää Selkokeskuksen
kautta sähköpostilla selkokeskus@
kvl.fi. Esite löytyy myös internetis
tä osoitteesta www.papunet.net/
selko. O
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Nuorten paistalla Jonne Törmänen:

Tähtäimessä työpaikka
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