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Sisällys
Paa kirjoitus

S uomi ratifioi YK:n vammaistenhenkilöiden oikeuksista tehdyn
yleissopimuksen ja sen valin naisen
pöytäkirjan 11. toukokuuta. Ne tu
levat voimaan 10. kesäkuuta. Ra
tifiointi tarkoittaa lopullista vahvis
tamista.

Sopimuksessa taataan vammaisil
le täydet ihmisoikeudet, estetään
syrjintää sekä edistetään esteet
tömyyttä. Sopimuksen täytäntöön
panoa valvomaan nimetään Suo
messa viranomaistaho. Samalla
perustetaan sopimuksen koordi
nointijärjestelmä

Suomi hyväksyi vammaissopimuk
sen asiakirjat jo toukokuussa 2007.
Sopimuksen ratifiointi kuitenkin siir
tyi, koska Suomen lainsäädännön
ei haluttu olevan ristiriidassa so
pimuksen kanssa. Lainsäädäntö-
muutoksia piti tehdä muun muassa
kotikuntalakiin ja sosiaalihuoltola
kun sekä viimeisimpänä kehitys-
vammaisten erityishuollosta annet
tuun lakiin.

YK:n vammaisten henkilöiden oi
keuksista tehty yleissopimus on
ensimmäinen vammaisten henki-

löiden oikeuksia koskeva oikeu
dellisesti sitova kansainvälinen
asiakirja. Sillä ei perusteta uusia
oikeuksia vaan vahvistetaan jo
olemassa olevat, muissa kansain
välisissä ihmisoikeussopimuksissa
taatut oikeudet vammaisille hen
kilöille. Sopimus korostaa vam
maisten henkilöiden osallisuutta
kaikessa heitä koskevassa päätök
senteossa.

YK:n yleiskokous hyväksyi yleisso
pimuksen ja sen valinnaisen pöy
täkirjan joulukuussa 2006, ja ne
tulivat kansainvälisesti voimaan
toukokuussa 2008. Suomi allekir
joitti sopimuksen jo maaliskuussa
2007. Suomi oli viimeisiä Euroopan
maita, jotka eivät vielä olleet sitä
ratifioineet.

Sopimuksesta on usein
myös nimeä vammaisten
keussopimus.

Näissä iloisissa merkeissä kohti
kesää!

Tuija Wetterstrand
tiedottaja ~
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Kannen kuvassa Jari Dianoff kuurosokeille mukauttamansa shakkilau
dan kanssa. Kuva: Tuija Wetterstrand.

Takakannen kuvassa on taustalla yksityiskohta shakkilaudasta ja pelaajan
käsistä. Kuvan päällä on toinen kuva, joka esittää ylpeää shakkimestari
Aarne Pirkolaa voittopokaali käsissään. Taustakuvan on ottanut Jaakko
Evonen, Aarne Pirkolan kuva on hänen omasta kuva-arkistostaan.

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy juhannusviikolla, viikko 25, viimeistään tors
taina 23.6. Tuntosarveen lähetettävistä aineistosta ja niiden aikatauluista
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Jarin käsistä syntyy shakkilauta
—ja paljon muuta
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Jari Dianoff ja hänen kuurosokeille mukauttamansa shakkilauta. Toimintakes
kuksella järjestetyt kuurosokeiden shakin SM-kilpailut jäivät Jarilta väliin, koska
hän matkustaa aina toukokuun ajaksi Lappiin, Inariin, ystävän mökille. Wereisellä
sivulla lähikuva shakkilaudasta sekä Jarin tekemistä allekirjoitussapluunoista.

Tekstija kuvat: Tuija Wetterstrand

J ari Dianoff tunnustaa olevansa tiukan taloudellinen ihminen,
“turhasta en viitsi maksaa” voisi
olla hänen mottonsa. Taloudellinen
ajattelu on johtanut siihen, että Jari
keksii omia sovelluksia erilaisiin ar
jen tarpeisiin. Kotona on kalustus
lähes kokonaan itse tehtyä keittiön
tuolien nahkaverhoilua myöten.

- Ompelukoneella lyhennän itse
housut ja maastoliivitkin tein. Om
pelukoneen ympärillä on kirkkaat
ledivalot, että erottaisin näönjään
teelläni vielä jotain, Jari kertoo.

Jarin monipuolisuus tuli ilmi ihan
sattumalta, kun varsinaisesti jutun
aiheeksi oli etukäteen sovittu vain
Jarin itse tekemä shakkilauta ja mi
ten hän oli sen tekemiseen päätynyt.

- Kaikki lähti siitä, kun menin liris
keskuksen Avirikseen kysymään
sokeille tarkoitettua shakkilautaa ja
niitä ei juuri sillä hetkellä ollutkaan
myynnissä. Niinpä päätin tehdä
sellaisen itse.

Sopivan kokoisen shakkilaudan
löytäminen ja muuttaminen kuuro
sokeille sopivaksi oli yrityksen ja
erehdyksen palapeliä. Yksi kokei

luista oli käyttää tarroja pitämään
nappulat paikallaan, mutta se ei
toiminut. Noin vuosi sitten Jari kek
si leikata sirkkelillä lattialaminaat
tipaloista mustat ruudut, jotka ko
hollaan olevina tunnistaa helposti.
Sirkkeli, niin hurjalta kuin se kuu
lostaakin, on Jari Dianoifin kotona
parvekkeella, missä se on ahkeras
sa käytössä. Viidennessä ja viimei
simmässä lautaversiossa ruudut
on leikattu reunanauhasta.

- Palautetta keräsin etupäässä Kari
Hyötylältä. Kari oli sitä mieltä, että
tämä viimeisin lauta on paras, se on
sopivan kokoinen, helppo kuljettaa

ja kilpailuissa kätevä, Jari kertoo.
Shakkinappuloita, joissa on tappi
pohjassa, liikutellaan pitkin shak
kilautaa ruutujen keskellä olevien
reikien avulla. Reiät Jari tekee pyl
väsporalla ja vuoraa silikonilla juuri
sopivasti niin, että reikä ei ole liian
tiukka mutta nappula pysyy tuke
vasti paikallaan. Nappuloiden poh
jan tappeina ovat hyllynpidikkeet.
Metallitappi ykkösessä kertoo so
keallekin pelaajalle miten päin Iau
dan pitää olla pelaajiin nähden.

Jari ei ollut tyytyväinen laudan mu
kana tulleisiin alkuperäisiin shakki
nappuloihin, koska niiden muotoja
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oli vaikea erottaa toisistaan tunnus
telemalla. Lähetti ja kuningatar se
koittuivat helposti keskenään. Yksi
Jarin avustajista löysi internetistä
intialaiset nappulat, jotka osoit
tautuivat paitsi sopiviksi niin myös
edullisiksi. Nyt eri pelinappulat on
helppo nopeasti erottaa toisistaan
tuntoaistin avulla. Mustat ja vaikeat
nappulat puolestaan erottaa toisis
taan siitä, että mustien nappuloi
den päihin Jari on kiinnittänyt pie
net naulat.

- Shakkinappuloiden säilyttämistä
ja kuljettamista varten ostin taval
lisesta harrastekaupasta puulaati
kon, jonka keskelle laitoin itse vä
likappaleen, että mustat ja vaikeat
nappulat pysyvät helpommin eril
lään. Näkövammaisten liiton kirja-
painosta olen tilannut liimattavat
liuskat laudan reunoihin. Liuskois
sa on kohokirjaimetja -numerot ko
holla ja vieressä sama pistekirjoi
tuksella. Ensimmäisessä versiossa
oli hieman liian terävät reunat, niitä
pitää vielä pehmentää. Sen jälkeen
shakkilauta on täysin saavutettava,
Jari pohtii.

Kaiken tämän kuultuani hämmäs
tyn, kun Jari Dianoff kertoo, että
hän ei koskaan ehtinyt pelata shak

kia tammikuussa menehtyneen
Kari Hyötylän kanssa, joka toimi
pääasiallisena palautteen antajana
shakkilaudan rakentamisessa.

- En kehdannut. Ajattelin, että an
nan ensin taitojeni kehittyä. Minul
la oli pitkä tauko shakinpeluussa.
Nuorena pelasin paljonkin, mutta
olin kärsimätön ja tein tyhmiä mo
kia. Lopulta, kun hävisin kolme
kertaa perättäin tutulle henkilölle,
suutuin ja lopetin pelaamisen koko
naan 20 vuodeksi. Aloitin pelaami
sen uudelleen vasta runsas vuosi
sitten.

Kysymyksen shakkilaudan tuotteis
tamisesta ja uusien lautojen val
mistuksesta myyntiin Jari väistää.

- Katsotaan nyt, jos on innostusta. 1
Toimintakeskukselle olen niitä vie
nyt jo kaksi kappaletta koekäyttöön.
Avustajanhan kanssa minä näitä
joudun tekemään, kun näkökyky ei
riitä yksin kaikkeen. Jos avustaja
olisi vieressä aamusta iltaan, niin
lautoja valmistuisi nopeammin. .

Tekstija kuvat:Jaakko Evonen

Kuurosokeiden shakin SM-mestaruuskisat järjestettiin 6.-8.
Kuurosokeiden Toimin

takeskuksella, Tampereella. Tun
tosarven toimitus oli paikalla seu
raamassa avauspäivän tunnelmia
sekä haastatteli turnaukseen osal
listuneita Aarne Pirkolaa ja Ari
Suutarlaa.

Vuoden verran shakkikerhoa ve
tänyt Aarne kertoi kokeilleensa
shakkia jo nuorena. Hän on pelan
nut kuurosokeiden kanssa shakkia
reilut seitsemän vuotta sekä osal
listunut kuurosokeiden SM-kisojen

lisäksi Pohjoismaiden ja Euroopan
kuurosokeiden shakkikisoihin. Hä
nen mukaansa laji soveltuu hyvin
kuurosokeille. Pelatessa on mah
dollista käyttää kuurosokeille suun
niteltua erikoislautaa sekä tulkkia,
joka kertoo vastustajan tekemistä
siirroista. Aarne toivottaa lajin pa
riin tervetulleeksi uusia harrastajia.

Pitkän linjan shakkimies Ari Suutar
la aloitti shakin peluun jo 60-luvulla.
Hän kiersi näkövammaisten shak
kikisoissa ja ylsi niissä kärkisijoille.
Väliin mahtui myös pidempi tauko,
yli 20 vuotta. Kuurosokeiden rivei
hin hän siirtyi kuulon alenemisen
jälkeen. Ari on ollut mukana useissa

Shakin mestaruudesta kisattiin
Toimintakeskuksella

0
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kuurosokeiden shakkiturnauksissa.
Hänen mukaansa shakki soveltuu
hyvin kuulonäkövammaisille, koska
siinä ei tarvita näköä eikä kuuloa.
Lisäksi laji on hänen mukaansa
henkistä vireyttä ylläpitävä ja kehit
tävä. Ari muistuttaa shakin vaativan
kuitenkin istumalihaksia.

Kuurosokeiden shakin SM-turna
uksessa käytiin viisi kierrosta. Kil
pailuihin osallistui kahdeksan pe
laajaa. Tuomarina toimi Hanne
Kontulainen. Kisat voitti Aarne
Pirkola puolen pisteen erolla Mik
hail Leoukhineen. Aarne kertoi
kisan jälkeen olevansa onnellinen
tuloksesta ja mestaruudesta, joka
oli hänelle ensimmäinen. Kilpailu
oli hänen mukaansa jännittävä. ~

Aarne Pirkola, 4,5 pistettä
Mikhail Leoukhine, 4 pist.
Ari Suutarla, 3 pist. (vertailu

pist.)
Kyösti Ylkänen, 3 pist. (ver

3 pist.)
Riku Virtanen, 2,5 pist.
Kauko Ronkainen, 2 pist.
Seppo Kamppinen, 1 pist.
Ville Mäki, 0 pist.

Kuvissa voittajakolmikko. Ylinnä
mestari Aarne Pirkola, sitten toi
seksi sUoittunut Mikhail Leoukhine
ja kolmas Ari Suutarla.

Pirkola ja Marianne Mielityinen.

Tekstija kuva:Jaakko Evonen

uomen Kuurosokeat ry:n sään
tömääräinen kevätkokous pi

dettiin 23.4.2016 liris-keskuksessa,
Helsingissä. Läsnä oli 59 varsinais
ta jäsentä ja kaksi omaisjäsentä,
joilla on äänioikeus sekä kahdek
san omaisjäsentä, joilla ei ole ää
nioikeutta. Paikalla oli myös yhdis
tyksen työntekijöitä ja tulkkeja.

Kokouksen avasi puheenjohtaja
Tuula Hartikainen. Kokous todet
tiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tilaisuuden aikana pidettiin hiljai

nen hetki poisnukkuneiden jäsen
ten muistolle.

Kokouksen puheenjohtajina toimi
vat Timo Lehtonen ja Ville Mylly-
mäki. Käsiteltiin esityslistan mukai
set asiat.

Kevätkokous hyväksyi vuosiker
tomuksen 2015 pienin muutoksin.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja
myönsi tili- ja vastuuvapauden asi
anomaisille.

Käsiteltiin jäsenaloitetta. Hallituk
sen esitys uusista säännöistä hy
väksyttiin. ~

Kevätkokouskuulumisia
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Kevätkokouksen nuoriso-osasto: Anu Jäntti (vas), Eetu Seppänen, Aarne
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Kirja-arvostelu: Ari Suutarla, 26.4.2016

p irjo Leino on tehnyt aivan upean kirjan, Elämä - lahjaksi saa
tu. Monesta kohdasta käy ilmi, että
kirjan tekemisessä on vahvasti ollut
mukana pikkusisko Ulla Kungas.

Kirja julkistettiin jo viime syyskesäl
lä, ja nyt se on saatu äänikirjana Ce
lia-kirjaston valikoimiin. Taustatieto
na mainitaan Evankelisluterilainen
herätysseura, Suolahti, 2015, 160
sivua. Äänikirjan tuottaja on Celia
kirjasto, helmikuu 2016, äänitteen
kesto 6 tuntia 28 minuuttia, lukija
Tuija Kosonen.

Onpah äkirja
Aika harvoin käsiin osuu kirja, josta
sen loputtua voi sanoa lukeneen
sa hyvän kirjan. Pirjo Leinon kir
jasta sen voi sanoa täydellä syyllä.
Minulle henkilökohtaisesti merkki
hyvästä kirjasta on, että loppuun
päästyä kirjan lukeminen on aloi
tettava alusta. Tekee mieli kerrata,
kuinka kaikki menikään.

Ulla Kungas on tuonut kirjaan tun
tuvan ja arvokkaan lisävärin sekä
runsaasti asiatietoa.

Kerrankin asiaa vammaisuudesta
Vammaisuudesta on meillä kirjoitettu
loppujen lopuksi aika vähän. Sekin,
mitä on kirjoitettu, on usein kevyttä
höpö-höpöä ja otaksumiin perustu
vaa roskaa. Vammaisista ihmisistä
tehdään syyttä suotta sankareita ja
lähes ylimaallisia selviytyjiä.

Tämä kirja puhuu kyllä sankareista,
mutta sankaruus ei perustu poik
keuksellisiin urotekoihin tai epä-~
normaaleihin saavutuksiin. Kuuro
sokeuden kaksoisvamma on vain
niin harvoin käsitelty ja monitahoi
nen elämän ilmiö, että se jo sinän
sä antaa erilaista sisältöä tavallisen
suomalaisen tarinoihin.

Ulla Kungaksen pitkä kokemus
Suomen Kuurosokeat ry:n puheen
johtajana ja muissa luottamustoi
missa tuo sisältöön asiallisuuden ja
oma kokemus uskottavuuden. Kir

ja on kertomusta kuurosokeudesta
eri muodoissaan kolmen sukupol
ven ajalta, erityisesittelyssä viisikin

o kuurosokeaa henkilöä.

Usher - harvinainen oireyhtymä
Pirjo ja Ulla ovat siis nykyisin eläviä
sisaruksia. Joskus 1900-luvun al
kupuolella kaksi suvun täysistä ser
kuista avioituvat. Perhe kasvaa, ja
seuraavien sukupolvien tulokkaat
ovat runsaslapsisia.

Suvussa kulkee harvinainen Ushe
rin oireyhtymä. Siihen kuuluu vaka

O via ongelmia sekä näkemisen että
kuulemisen alueilla. Moni suvun jä
sen on täysin terve, mutta saattaa
kantaa perinnöllistä geeniä, joka on
tietyllä tavalla vioittunut.

Näitä Usher-ihmisiä ei voi niputtaa
samaan muottiin. Yksi näkee nuo
rena hyvin ja sokeutuu myöhem
mällä iällä. Näkemisen jäänteitä voi
olla hyvinkin kauan. Toinen taas on
kuuro pienestä pitäen, ja joku kuu
routuu pikku hiljaa.

Kaiken näköisiä yhdistelmiä
mitä Usher-ihmisten ikään,
miseen ja kuulemiseen tulee.

Asiat on kerrottu kansantajuisesti ta
valla, josta kuivuus on kaukana. Mo
nin paikoin tarttuu ilo, ja vakavillekin
asioille on lukijan pakko nauraa.

Väkeä ja paikkakuntia paljon
Jossakin vaiheessa huomasin
miettiväni, kuka milloinkin mahtaa
kertoa, Pirjo vaiko haastateltu tai
kuvailun kohteena oleva henkilö.

Kaikki eivät ollenkaan asettuneet
mihinkään kohtaan, kuten kaima
Ari, jota sisarukset käyvät haastat
telemassa isoäidin veli Aalen elä
mästä, tosi mielenkiintoinen ukko
sinänsä, jos oikein hahmotin, niin
Haukivuorella.

Riemukas on äiti Saaran remahdus
iloiseen nauruun vakavan sairau
den keskellä muutamia päiviä en
nen kuolemaa. Vastaavasti on kos
kettava kuvaus Saaran aviopuoliso

Elämä - lahjaksi saatu,
tosi hyvä kirja nyt myös äänikirjana
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Kustin kuolemasta ja siitä, miten
vaikea on kuolinsanomaa tuoda.

Jonkinlaista kuvaa piirtyy sata vuotta
vanhoista kuurojen kouluoloista, mat
kustamisen ongelmista ja asumisen
vaatimattomuudesta. Uljas on vihki
kuva vuodelta 1915 Venäjän armei
jan asepukuun sonnustautuneesta
suvun miehestä nuorikkonsa rinnal
la. Monenmoista väkeä on kulkenut
tässä Usher-ketjussa ja sen liepeillä.

Asuinpaikkaa on tarjolla pääasias
sa Etelä-Savossa Haukivuorella,
mutta myös Kuopiossa, Nastolas
sa, Lahdessa, Jyväskylässä, Toiva
kassa, Hyvinkäällä, Tampereella,
Mikkelissä ja peräti Utsjoella.

Myytit nurin
Erinomaisen ansiokas on täysin
kuuron ja täysin sokean henkilön
arvoituksellinen kyky suunnistau
tua ulkosalla. Henkilöt pyörivät ja
harhailevat kotinurkissakin, kunnes
jalan alta löytyy jotakin tuttua, jonka
perusteella voi määritellä sijaintin
saja seuraavan askeleen suunnan.

Vielä 1960-luvulla puhuttiin sokei
den niin sanotusta kasvotunnosta.
Sen perusteella näkövammainen
henkilö muka “aistii” esteet.

Työterveyslaitoksella Jyrki Juur
maa ja sittemmin tohtori Aatu Moi
lanen Joensuun yliopistolla osoit
tivat, että kysymys ei ole mistään

mystisestä tai ylimääräisestä aistis
ta. Jos henkilön mahdollisuus kuulla
ympäristön ääniä ja kaikuja tukitaan
täysin ja vielä silmätkin peitetään,
kyky suunnistaa häviää, ja ihminen
pyörii jopa omilla pihoillaan.

Yöretki kompassin kanssa
En muista, halusiko suvun kuuro
sokeista Veikko vaiko sukuun nai
tu Kalle käydä katsomassa vanhaa
tuttua torppaa. Mies yritti lähteä sin
ne kävelemään, mutta asuinpaikan
henkilökunta tuli ja käännytti mie
hen takaisin. Pelättiin, että kuuro-
sokea eksyy.

Miehellä oli käytettävissä pistemer
kinnöillä varustettu kompassi - sa
malla systeemillä kuin sokeiden pis
tekello. Pistekompassi oli varma ja
luotettava, ja sellaisen avulla minä
kin kuljin veneellä ja löysin takaisin
kotirantaan.

Retki torpalle ei onnistunut päiväl- ~,
lä. Sankarimme otti ja lähti liikkeelle
yöllä. Henkilökunta ei pimeän vuok
si nähnyt tulla perään.

Erikoinen lukutapa
Äänikirja on luettu todella sujuvasti
ja harkiten. Tuija Kosonen ääntää
Usherin nimen oikeaoppisen brit
tiläisittäin “Asher”. Minun korvani
sitä vieroksuu, ja kahdelta lääkä
riItä tarkistin, miten he ääntäisivät
nimen. Molemmat olivat sitä mieltä,
että Suomessa nimelle Usher on

jo vakiintunut ääntämisen tavaksi
ihan vain Usher.

Kirjoittajan suunnalla suomen kie
lessä oli jonkin verran horjuvuuk
sia, vaikka tyyli on sujuvaa ja il
meikästä. Hän on sitä sukupolvea,
jolle jo kansakoulusta lähtien on
päntätty päähän alkaa-verbin poik
keuksellinen taivutus: alkaa juosta,
alkaa sataa, alkaa tehdä... ei juok
semaan, satamaan, tekemään. Kir
jassa esiintyy molempia muotoja,
ja pidempi alkaa olla nykyisin myös

0 virallisesti hyväksytty.

0

Joillekin ihmisille olisin kaivannut
sukunimen lisäksi myös etunimen,
kuten parinkin kuurojenpapin koh
dalla. Yksi pappi esiintyy pelkällä
etunimellä.

Tällaiset maininnat ovat pelkkiä
kauneuspilkkuja. Tässä tapaukses
sa ratkaisee upea kokonaisuus.

Suosittelen tätä hyvää kirjaa sekä lu
ettavaksi että hankittavaksi. Äänikir
jaa saa tietysti tilata Celia-kirjastosta.
Tilasin normaalin painatteen itselleni
Ulla Kungakselta, ulla.kungas~gmail.
com. Kirjan hinta on 34 euroa. +

Toimituksen huomautus: Pirjo Lei
non kirjaa on saatavilla myös kes
kustoimistolta Helsingissä. Yhdis
tys ei myy eikä postita kirjaa, mutta
kirjan hakiessa sen mukana tulee
pankkisiirto, jolla kirjan voi maksaa.

Miltä nyt tuntuu

Teksti: Tuija Wetterstrand

Tämä on kolmas lehti missä ilmoitukset ja oman järjestön uutiset
julkaistaan osana Tuntosarvea. Ai
kaisemmin niille oli oma Uutislehti.
Mitään palautetta ei toimitukseen
ole tullut, liekö hyvä vai huono asia?

Vaikeinta on varmasti tottua siihen,
että ilmoitukset pitää jättää todella
aikaisin. Toimituksessa emme huo
manneet aluksi korostaa, että il
moituksissa pitää huomioida myös
viimeinen ilmoittautumispäivä. Il
moitusten jättöaika on laitettu niin
myöhäiseksi kuin se on käytännös
sä mahdollista, samalle viikolle kun
lehti menee painoon.

Lehteen tarkoitettuja juttuja kannat
taa tarjota hyvissä ajoin, vähintään
kaksi viikkoa ennen ilmoitusten jät
töaikaa. Ilmoitusosion lopullisesta
laajuudesta riippuu, kuinka paljon
lehteen lopulta mahtuu varsinai
sia lehtijuttuja. Jos ilmoituksia on
paljon, niin joitain juttuja joudutaan
jättämään pois. Toimituksen täytyy
myös varautua siihen, että ilmoituk
sia tulee vähän. Sellaista tilannetta
varten juttuja on hyvä olla varas
tossa. Jutuista ei makseta kirjoitus
palkkioita. .
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Pitkä työura
Stockmannilla

Tekstija kuva: Tuija Wetterstrand

Tuija Viskari saapuu Tampereenaluesihteeri Marjatta Puro
mäen aluetoimistoon tyylikkäänä.
Huolitellun olemuksen syy selviää
pian, kun Tuija kertoo ennen eläk
keelle jäämistään työskennelleen
sä kymmeniä vuosia Tampereen
Stockmannilla kosmetiikan parissa.

Mutta ennen kuin ennätän jututtaa
Tuija Viskaria, keksii Marjatta ohjata
hänet toimistossa vierailulla olevien
lääketieteenopiskelijoiden tentatta
vaksi. Tuija kertoo tottuneesti opis
kelijoille kuuroutumisestaan, nä
könsä heikkenemisestä, implantista
sekä kuulonäkövamman yhteisvai
kutuksesta hänen elämässään.

Opiskelijoiden jälkeen koittaa mi
nun vuoroni kysellä. Miten alkoi
työnteko Stockmannilla ja miten
työskentely kuuroutuneena sujui?

- Olin 15 vuotias kun näin lehdessä
ilmoituksen, että uuteen Tampereen
Stockmanniin haetaan työntekijöitä.
Olin silloin muualla töissä ja hain
paikkaa, kun muutkin hakivat. Sain
hyväksymisilmoituksen helmikuus
sa 1957, taisi olla juuri Tuijan päivä-

Tuija Wskari pitelee käsissään Stock
mannin henkilöstölehteä, johon hän
on kirjoittanut mielenkiintoisen artik
kelin omasta työurastaan.

nä. Maaliskuussa aloitin työt, aluksi
juoksutyttönä ja sisälähettinä. Kun
täytin 16 vuotta toukokuussa, aloitin
myyjänä kosmetiikka- ja lyhyttava
raosastolla, Tuija Viskari kertaa.

Muutaman vuoden kuluttua Tuija
Viskari pääsi kosmetiikkaosastolle
osastopäällikön sihteeriksi. Niihin
aikoihin kuulo alkoi heikentyä.

- Huomasin sen siitä, kun en enää
kuulut puhelimen soittoa. Muiden
piti siitä minulle huomauttaa.

Sitten perhe kasvoi kahdella tyttä
rellä ja Tuija oli kymmenen vuotta
pois työelämästä.

- Kummankin lapsen jälkeen kuulo
heikkeni entisestään. Vuonna 1971,

kun aloitin uudelleen työt Stock
mannilla, olin jo täysin kuuroutunut.
Kuuroutumiseni vuoksi en voinut
palata entiseen työhöni tai myyjäk
si. Pääsin kosmetiikan varastopuo
lelle hoitamaan varastokirjanpitoa.

- Työkaverit suhtautuivat hyvin ja
selittivät asiat selkeällä huuliolla.
Työntekijänä minua ei hyysätty vaan
otettiin tasavertaisena ja haukuttiin
siinä missä muutkin. Huulioluvulla
pärjääminen oli silti raskasta.

Viittomakielestä Tuija Viskari in
nostui vuonna 1986 silloisen Kuu
lonhuoltoliiton sopeutumisval
mennuskurssilla Malminharjussa.
Myöhemmin hän jatkoi opintoja
kansanopisto Ahjolan kursseilla.
Nyt, kun ikärappeuma on vienyt
näön lähes kokonaan ja viittomista
on vaikea saada selvää, olisi aika
kokeilla taktiilia viittomista. Siihen
Tuija ei ole vielä valmis.

Myös ajatus sisäkorvaistutteesta
vaati aikaa ja totuttelua.

- Ensimmäisen kerran minulle eh
dotettiin implanttileikkausta jo tois
takymmentä vuotta sitten. Silloin
kieltäydyin jyrkästi. Vasta kun näkö
alkoi heikentyä, alkoi ajatus imp
lantista tuntua hyväksyttävämmäl
tä. Työpaikkalääkäri kirjoitti lähet
teen Taysiin juuri kun olin jäämässä
eläkkeelle vuonna 2006. Seuraa-

vana vuonna minulle leikattiin imp
lantti toiseen korvaan.

Tuija Viskari oli ennen implantin
saamista ollut kuuroutuneena lä
hes 40 vuotta, joten kuulon kuntou
tuminen vaati aikansa.

- Kesti lähes kaksi vuotta, että saa
vutin tämän hetkisen kuulotason.
Tuttujen ihmisten puhe kuuluu edel
leen paremmin kuin vieraiden. Tu
tut ovat ehkä oppineet puhumaan
oikeasta suunnasta ja vieraiden
puhe kuulostaa alkuun erilaiselta.
Kuulemiseen vaikuttaa monta seik
kaa esimerkiksi puhujan selväpu
heisuus, taustaäänet, sähkökentät,
oma väsymys sekä paristojen tila.

Kuurosokeiden aluesihteeriin Mar
jatta Puromäkeen Tuija Viskari otti
yhteyttä kahdeksan vuotta sitten,
kun ei enää nähnyt täyttää tuttuja
lomakkeita. Marjatta kartoitti muut
kin avuntarpeet ja auttoi anomaan
apua eri tahoilta helpottamaan
vammojen tuomia esteitä.

- Yksi näistä palvelu ista oli Kotipol
ku, joka käy luonani nyt säännölli
sesti, Tuija Viskari kertoo tyytyväi
senä.

- Osallistun myös kuurosokeiden
kerhotoimintaan ja Toim intapäivien
ohjelmiin. ~

0
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ValmisPaula

Kasvun aika

Teksti: Paula Valminen

Aurinkoinen ja lämmin kevätsäähellii sielua ja sydäntä. Ulko
na uusi elämä on aistittavissa joka
puolella. Luonto viheriöi ja lisäänty
vä lintujen laulu kertoo omaa kieltä
niiden reviireistä ja kumppanin ha
usta.

Puolison löydyttyä arkinen aherrus
alkaa pesän rakentamisella. Sinne
ilmestyvät aikanaan munat, joista
haudonnan jälkeen kuoriutuvat poi
kaset.

Huomaan miettiväni, miten lyhyt
aika linnuilla on huolehtia jälkikas
vustaan.

Kirjoittaessani tätä on äitienpäivä.
Tunnen itseni hyvin onnelliseksi
saatuani seurata tyttäreni kasvua
aikuiseksi. Viime yönä hänestä tuli
äiti ja minusta mummu. Pieni vas
tasyntynyt tyttö antoi minulle pon
tevan ääninäytteen, kun vävy yl

peänä ilmoitti vauvan syntymästä. 0
Puhelun jälkeen istuin hetken ihan
hiljaa ja maistelin sanaa mummu.
Tuntui kuin siihen sisältyisi jotain
aivan erityistä, jota en vain osaa
sanoin kertoa. Pääasia kuitenkin,
että nuori perhe voi hyvin, vaikka
mummun tämänhetkisestä mielen-
tilasta ei ole täyttä varmuutta.

Yritän jatkossa keskittyä ikkunalau
dan kukkaruukkuihin, joissa puu
tarhamessuilta hankitut kailan juu- 0
rakot työntävät näkyviin jotain uutta
ja vihreää.

Siinä on kesän ajaksi kasvatustyö
tä minulle, jotta pysyn omalla re
viirilläni tunkematta liiaksi nenää
ni vauvan hoitoon. Tietysti haluan
nauttia pienen vauvan tuoksusta
täysin siemauksin.

Ja ihan vain siitä puhtaammasta
tuoksusta. ~

Tiedonsaantikartoitus

Suomen Kuurosokeat ry tekee jä
senten ja asiakkaiden keskuudessa
tiedonsaannin kartoituksen. Kokoa
mme tietoa eri puolilla Suomea asu
vien vähintään 15-vuotiaiden kuulo
näkövammaisten ja kuurosokeiden
henkilöiden tiedonsaannista. Kyse
lyn tuloksia käytetään kehittämään
järjestömme palveluita ja viestintää.
Tiedon kerääminen tapahtuu kyse-

O lyn muodossa.

Toivomme, että mahdollisimman
moni vastaisi kyselyyn sähköisellä
lomakkeella. Tämä helpottaa ky
selyn tulosten kokoamista. Linkin
sähköiseen lomakkeeseen löydät
kotisivuiltamme www.kuurosokeat.fi
linkistä Ajankohtaista.

Aluksi kysymme taustatietoja, joiden
avulla muodostamme yleiskuvan ky

O selyyn vastanneista esimerkiksi suku-
puolen, iän ja asuinpaikan mukaan.
Tiedonsaannin aihealueiden ja tiedo
tusvälineiden seuraamiseen liittyvien
tietojen lisäksi haluamme tietää, mikä
merkitys kielellä ja kielitaidolla, erilai
silla kommunikointimenetelmillä, apu
väiineillä ja toisilla ihmisillä on tiedon
saantiasi ajatellen. On myös tärkeää,
että kerrot mahdollisista tiedonsaan
nin vaikeuksistasi ja toiveistasi. Jos
tarvitset toisen ihmisen apua kyselyn
täyttämiseen, laita tieto tästä henki
löstä kyselyn loppuun.

Pyydämme sinua vastaamaan kyse
lyyn 30.9.2016 mennessä. Voit toki
halutessasi täyttää myös paperisen
kyselylomakkeen. Jos täytät lomak
keen mieluummin paperiversiona,
voit tilata sellaisen joko Tuija Wet
terstrandilta: tuija.wetterstrand@
kuurosokeat.fi tai Merja Kovasel
ta: merja.kovanen@kuurosokeat.
fi. Paperinen lomake palautetaan
osoitteella: tiedottaja Tuija Wetter
strand, Suomen Kuurosokeat ry, PL
40, 00030 IIRIS tai antamalla suo
raan Tuija Wetterstrandille Suomen
Kuurosokeat ry:n keskustoimistossa
tai Merja Kovaselle Kuurosokeiden
Toimintakeskuksessa.

Käsittelemme antamiasi tietoja
luottamuksellisina. Suomen Kuuro
sokeat ry kokoaa kaikista saaduista
vastauksista raportin, josta ei näy
yksittäisen vastaajan tietoja. Tiedo
tamme kyselyn tuloksista raportin
valmistuttua kotisivuillamme ja Tun
tosarvi-lehdessä.

Viestinnän yhteistyöryhmän puoles
ta: Esko Jäntti, Tuija Wetterstrand
ja Merja Kovanen.O

... ..Helen Keller -paivan
tapahtuma liriksessä

Kansainvälistä kuurosokeuspäi
vää vietetään jälleen 27. kesäkuu
ta, Helen Kellerin syntymäpäivänä.
Suomen Kuurosokeat ry järjestää
liris-keskuksessa teemapäivän klo

(~.
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ILMOITUKSET
12 — 15 aiheella “Jätä oma käden
jälki kuurosokeuspäivänä”. Vierailijat
voivat jättää kädenjälkensä suureen
lakanaan. Tämän lisäksi ohjelmassa
on muun muassa kuurosokeustieto
utta ja tietoiskuja Helen Kellerin ja
suomalaisen kuurosokean Frans Lei
jonin elämästä, tutustumista erilaisiin
harrasteisiin. Mehu- ja keksitarjoilu.
liris-keskuksen osoite on Marjanie
mentie 74, Helsinki. Tervetuloa!~

Koskettavi n veistos

Koskettavin veistos -näyttely pide
tään Helsingissä, Sanomatalossa
sijaitsevassa Art Galleria Kaarisillas
sa 25.10.-20.11. Näyttelyn viimeinen
viikko on myös Sokeain viikko. Näyt
telyn yhteydessä järjestetään oheis
ohjelmaa, josta tiedotetaan syksyllä
tarkemmin. Kerhoja ja viriketoimin
toja pyydetään ottamaan näyttelyn
ajankohta huomioon suunnitelles
sanne syksyn ohjelmaa. Näyttelyn
teema on “Mielikuvituksesta tari
naksi”. Galleriassa on esillä ammat
tikuvanveistäjien veistoksia. Seinille
ripustetaan kuurosokeiden tauluja.
Kuurosokeat taiteilijat voivat tarjota
taulujaan näyttelyyn elokuun lop
puun saakka. Toivomme tauluja, jot
ka saavat katsojan mielikuvituksen
liikkeelle, jolloin katsoja voi keksiä
sille aivan oman tarinan. Lähetä kuva
taulustasi osoitteeseen tiedotus@
kuurosokeat.fi. Näyttelyyn hyväksy
tyt taulut valitsee näyttelytyöryhmä,
jonka puheenjohtaja on tiedottaja
Tuija Wetterstrand. ~

O Kuurosokeiden kerhot

Satakunnan kuurosokeiden kerho

Lähdemme kulttuuriretkelle Uuteen-
kaupunkiin 6.6. Tämä on kevätkau
den viimeinen kerho, heinäkuu on
lomakuukausi. Jatkamme kerhoa
syksyllä elokuussa.

Auto lähtee Ulvilasta Friitalan Ris
teen linja-autopysäkiltä Poriin klo
8.10, Porin linja-autoaseman laitu
riIta 9 klo 8.30 ja Rauman linja-au
toasemalta klo 9.15. Takaisin Poriin
tulemme noin klo 18. Tutustumme
taidetalo Pilvilinnaan, Bonk-muse
oon, Vakka-Suomen panimoon ja
käymme lounaalla Colf-ravintolassa.

Lisätiedot: puh. 0400 532 413 tai
saini.lepisto©gmail.com. Tervetu
loa. Saini.~

Rokuan virkistyspäivän ohjelma 9.6.

klo 8.30. Kokoontuminen Oulun lin
ja-autoaseman parkkipaikalle. Läh
tö Matka-Maken linja-autolla klo 9.
klo 10 Saapuminen
klo 10 - 11 Kokoontuminen kylpylän
kokoushuoneeseen. Teemaluento:
Uusia muutoksia Suomen Kuuro
sokeat ry:ssä, toiminnanjohtaja Kai
Leinonen.
klo 12 Lounas seisovasta pöydästä Ho
telli Rokuassa tai omien eväiden syönti

klo 13 Ulkoilua Rokuan luontopoluil
la ja/tai kylpylään
klo 18 Kodassa makkaran paistoa ja
rupattelua
klo 19 Lähtö Ouluun, saapuminen
noin klo 20.

Kerho maksaa jokaiselle bussimat
kan kulut Rokualle ja takaisin. Päi
vän lounas, kotamakkarat ja juomat
on itse maksettava. Seisovan pöy
dän hinta on 15 e ja kylpylän 14 e,
pakettihinta 27 e. Lounasaika on klo
11 - 13 välisenä aikana. Kylpylä on

O avoinna klo 11 -20.

Ystävällisin terveisin Leila Rytimaa.~

4 Viriketoiminta

TamDereen Toimintapäivät

.Toukokuussa Myötätuulen ikku
nassa Tammelantorin laidalla (II
marinkatu 10) on kuurosokeiden eri
opintopiirien näyttely.

.31.5. Kuurosokeiden kerho ko
koontuu klo 13 - 16 osoitteessa Ku
ninkaankatu 8 A. Pääaiheena on
sisäkorvaistute ja miten sillä kuu
lee. Tule kysymään aiheesta paikan
päälle. Vastaamassa on kaksi kuu
rosokeaa implantistia Merja Vähä
maa ja Milla Lindh.

.1.6. Ahimanin tilalla on puutar
hapäivä klo 11 - 18 (os. Hallilantie
24). Teemana on Vihreä olohuone.
Tarjolla on monia ideoita puutar

haan, pihalle tai parvekkeelle. Myös
Toimintapäivät on paikalla myynti
pöytineen. Tapahtumaan on vapaa
pääsy. Tarjolla on Ahlmanin tunne
tusti hyviä lähiruokatuotteita, taimia,
kilpailuja ja luentoja. Myös eläimiin
pääsee tutustumaan. Tilaa itsellesi
tulkki ja tule viettämään kesäpäivää
Ahlmanin tilalle!

.26 Ravintolailta Classic Pizzas
sa, Tampereen kylpylässä. Osoite
Lapinniemenranta 12. Tarjolla sekä
perinteisiä että yllätyksellisiäkin piz
zoja. Ilmoittaudu Millalle 26.5. men
nessä. Nähdään ravintolassa klo
17.30! Lähetän pyydettäessä ja il
moittautuneille menun, sillä ravintola
toivoo tilauksia etukäteen.

.Hervannan kirjastossa on mahdol
lisuus tutustua Toimintapäivien näyt
telyyn 7.-18.6.

Terveisin Toimintapäivien
Milla Lindh. Puh. 040 5884
milla.lindh@kuurosokeat.fi

Helsingin viriketoiminta

Tiedoksi, että Anita Palon työ virike
ohjaajana osa-aikaistetaan päätty
neiden YT-neuvotteluiden johdosta.
Anita on 1.5. alkaen töissä neljänä
päivänä viikossa.

Kesäliikuntakurssi (puistojump
pa, sauvakävely ja venyttely)
Ke 1.6. ja 8.6. sekä 17.8. ja 24.8. klo
12 - 13.30 Pirkkolan liikuntapuistos

Oulun kerho
O)

ohjaaja
238,
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sa. Kokoontuminen Pirkkolan uima
hallin ulko-oven edessä. Os. Metsätie
6, Helsinki. Vetäjänä viittomakielinen
liikunnanohjaaja Juha Sandell. Kurs
si on maksuton.

Paikalla ei ole yleistulkkia. Tilaa
oma tulkki/opas mukaan. Ilmoittau
du Anitalle viimeistään to 26.5. tai
Juha Sandellille (tekstiviestit 050
570 4412).

Ulkoilupäivä Oittaalla
To 2.6, 9.6. ja 16.6. klo 13 - 16, Oit
taan Pirttimäen ulkoilualue. Kokoon
tuminen Pirttimäen ulkoilumajan luo
na. Os. Kunnarlantie 110, Espoo.

Kävelyä tai sauvakävelyä. Vetäjä
nä Sanna Kirjonen (puh. 040 844
6688). Omat eväät voi ottaa mukaan
tai käydä kahviossa (auki klo 10 -

16). Alueella myös taukotupa ja wc:t.
Paikalla ei ole yleistulkkia. Tilaa oma
tulkki mukaan.

Ulkoilupäivät jatkuvat 18.8, 25.8. ja
1.9. Ilmoittaudu Anitalle viimeistään
neljä päivää ennen tapahtumaa.

Kommunikaatiopiiri
Ke 15.6. klo 12.30 - 15.30. Aiheena
kokemuksellista aistimista ympäris
töstä. Tapaaminen Suomen Kuuro
sokeat ry:n toimistolla 4. kerroksessa
liris-keskuksessa. Os. Marjaniemen
tie 74, Helsinki.

Nautitaan ensin kahvit ja vaihdetaan
kuulumisia. Sen jälkeen tehdään ke

säinen kävelyretki Marjaniemen ran
taan (säävaraus). Keskusteluaihei
na taiteiden, ympäristön, tunnelmien
aistiminen ja kokeminen sekä niiden
tulkkausmahdollisuudet. Ilmoittautu
minen 6.6. mennessä Anitalle.

Kansainvälinen Kuurosokeiden päi
vä ja Helen Kellerin syntymäpäivä
Ma 27.6. klo 12 - 15, liris-keskus.
Teemana: “Jätä oma kädenjälkesi”.
Ohjelmasta enemmän Oma järjestö
-paistalla.

Helsingin viriketoiminnan ja ker
hon yhteinen kesäretki Tallinnaan
Pe 8.7. klo 7.30-21.45 Helsinki-TaI
linna-Helsinki. Kokoontuminen vii
meistään klo 7.30 Länsiterminaalis
sa. Os. Tyynenmerentie 8, Helsinki.

Anita Palo jakaa maihinnousuliput
sataman ulko-oven lähellä. Matka
Eckerö Linen m/s Finlandialla. Ris
teilyaikataulu: lähtö Helsingistä klo
8.30, saapuminen klo 11 Tallinnaan.
Maissa aikaa noin 6,5 tuntia. Paluu-
lähtö klo 18.45, perillä Helsingissä
klo 21.15. Meille on varattu paikat
30 - 40 hengelle sekä yksi iso hytti
ja invahytti. Jos haluat varata oman
hytin, ilmoita siitä Anitalle. Omasta
hytistä tulee lisämaksu.

Myöhemmin ilmoitamme, onko yh
teistä ohjelmaa. Matka on myös
omatoimista. Mukana ei ole yleis
tulkkeja, joten tilaa oma tulkki. Muis
ta tehdä hakemus tulkin ulkomaan
matkaa varten Kelalle.

Hinta: asiakkaat/kerholaiset sekä
tulkitja avustajat 26 euroa. Sis. me
nopaluun, maihinnousuliputja hytin.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään to
26.5. Muista ilmoittaa syntymäajat
ja tulkkien/avustajien lukumäärä.
Mainitse tulkkitilauksen yhteydes
sä, että tulkkien nimet ja firmat sekä
syntymäajat pitää ilmoittaa Anital
le viimeistään ke 8.6. Lähetämme
osallistujille laskun pe 10.6.

Terveisin virikeohjaaja Anita Palo ja
O kerhon vetäjä Irja.

Yhteystiedot: anita.palo@kuurosoke
at.fi, tekstiviestit / Whatsapp 040 837
7896..

O Urheilua

Avila Näkövammaisten keilailun MM
joukkueeseen

Kuurosokeat Keilailijat (KSK) -ker
Ohon riveissä kilpaileva Martti Avila

on valittu Näkövammaisten keilailun
MM-kisojen Suomen joukkueeseen.
Avila kilpailee B2-luokassa.

Henkilökohtaisten sarjojen MM-kisat
käydään Varsovassa 20-28.8.2016.~

Mitaleita VAU:n Keilacupin Seinäjoen
kilpailusta

VAU:n Keilacupin seitsemäs osakil
pailu kisattiin 17. huhtikuuta Seinä-

joella. Kyseessä oli ensimmäinen
kerta, kun kisat järjesti Kuurosokeat
Keilailijat (KSK) -kerho.

Kerhon edustajia oli mukana kisassa
seitsemän. A-luokassa Martti Avila
sijoittui kolmanneksi tuloksella 1087.
Luokassa kisasi yhdeksän kilpailijaa.

B-luokassa Esko Jäntti oli 15:s pis
tein 941. Tässä luokassa osanottajia
oli 24.

C-luokan voitti Jaakko Evonen omal
la henkilökohtaisella cup-ennätyksel
lään 1048. San lsaksson oli yhdek
säs tuloksella 806. Kisaajia oli 16.

E-luokassa Lauri Mäkinen oli viides
pistein 496, Kerstin Maksimainen
seitsemäs (454) ja Sinikka Hauta
lahti yhdeksäs (282). Osanottajia
luokassa oli yhdeksän. ~

Kuurosokeiden mestaruusonkikilpailut

Kisat järjestetään 26.-28.8. Nasto
lassa. Kilpailupäivä on 27.8. klo 10
- 14 Arrajoella, joka sijaitsee Paju
lahden lähellä.

Pajulahden majoituspaketti koko vii
konlopulta 202,75 e. Sisältää ruo
kailut. Jos et ota koko pakettia, ovat
erilliset hinnat seuraavat: Majoitus:
2hh aikuiset 80 e/vuorokausi, lapset
6-12 v. 45 e/vrk. Ruokailut: päiväl
linen 11,85 e, lapset 8,75 e, lounas
11,85 e aikuiset, lapset 8,74 e, la il
tapala aikuiset 7,20 e, lapset 4,45 e.
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Pajulahden hinta on maksettava en
nakkoon Kalakerhon tilille, joko koko
paketti 202,75 e tai erillisen hinnaston
mukaan. Pajulahti laskuttaa sitten
kalakerhoa. Lähetän ilmoittautuneille
pankkisiirron ohjelman mukana.

Kilpailusarjat: Miehet Näkevät, Mie
het Sokeat ja Naiset. Oppaille ja
lapsille tarvittaessa omat sarjat.
Enintään kolmehenkiset joukkueet
kisaavat kiertopalkinnosta, jonka pa
ras joukkue saa haltuunsa vuodeksi.
Lisäksi järjestämme arvauskilpailun
kaikkien yhteisestä kalamäärästä.
Lähin arvaus palkitaan. Kalakerholla
on kalastusvälineitä, joita voi tarvitta
essa lainata maksutta.

Yhteiskuljetus lähtee Tampereen Toi
mintakeskukselta 26.8. klo 13. Tul
keille matkan hinta on 60 e (meno
- paluu), kuurosokeille maksuton.
Muut matkat korvataan mahdolli
suuksien mukaan halvimman mat
kustustavan mukaan.

Ilmoittautumiset 22.7. mennessä:
mauno.kungas@kuurosokeat.fi,
mauno.kungas@gmail.com tai 040
558 7540. Myös voi ilmoittautua: irja.
rantatalo@gmail.com.
Varatkaa tulkit ajoissa. Kertokaa il
moittautuessa myös tieto tulkin ma
joittautumisesta ja osallistumisesta
ruokailuihin.

Tervetuloa. Toivotan kaikille oikein
hyvää alkanutta kesää. Terveisin
Mauno Kungas. ~

O Koulutuksia

IT-koulutuksen Teemapäivät elokuus
sa asiakkaiden toivomista aiheista

Ma 8.8. klo 9 - 16, Internet
Internetin käyttö: sivun lukeminen
ja sivuilla liikkuminen, kirjanmerkit,
selaimen näppäinkomennot, käyttö
apuvälineohjelmalla.

Ti 9.8. klo 9 - 16, Facebook
Facebook: mm. tunnetilan, paikan ja
emojin lisääminen. Voit toivoa, mitä
sinä haluat oppia lisää Facebookista.O

Ke 10.8. klo 9 - 16, Windows 10
Tutustu Windows kymppiin: Käynnis
tä-valikko, työpöytä, ohjelmien etsimi
nen, resurssienhallintaja apuohjelmat.

To 11.8. klo 9 - 16, Instagram
1 nstag ram i n käyttö kosketusnäyttö
puhelimessa tai tabletilla. Oma laite
mukaan.

Teemapäivät soveltuvat sekä viitto
makielisille että puheella kommuni
koiville henkilöille. Viittomakielisillä
oppilailla on oltava oma tulkki. Op
pilaat voivat osallistua yhteen tai
useampaan päivään, tarvittaessa
majoitus Toimintakeskuksella. Kor
vaamme matkat yleisillä kulkuneu
voilla kotoa Toimintakeskukselle ja
takaisin. Päivien aikana on aikaa
oppilaiden kysymyksille.
Ilmoittautumiset sähköpostilla: it
koulutus@kuurosokeat.fi ~

O Henkilökohtaista

Kiitokset

Lämpimät kiitokset 70-vuotispäiväni
muistamisesta! Tuula Oinonen. O

Urho Ahosen muistolle

Et kesää viihtynyt täällä päin.
Vain tähdet näin,
kun tuoksui kukkarinne.

Kaita polku kaivolta ovelle nurmettuu.
Ikkunan edessä
pystyyn kuivunut omenapuu.
Reppu naulassa ovenpielessä, siinä
linnunpesä.
Kun olen kuollut, kun olen kuollut.
Kesä jatkuu. Kesä.

(Lauri Viita)

Urho Ahonen k. 24.4.2016.

Ikävöiden ja kaivaten.
O Isän muistoksi,

Karen, Urho ja Pirjo-Riitta. ~

0 Lomailmoituksia

IT-henkilöstö

Kimmo Rouvinen: 4.-30.7.
Seppo Tero: 1 .-27.8.
Mariano Mineo: 20.6.-16.7.
Maarit Patrikainen: 4.-30.7.
Anne Metsäpuro: 4.-30.7.
Marko Vainiomaa: 13.6-30.7.~

Aluesihteerit

Helsingin aluesihteeri 11.7. — 6.8.
Jyväskylän aluesihteeri 1.7. — 30.7.
Kuopion aluesihteeri 11.7. — 6.8.
Lappeenrannan aluesihteeri 1. —27.8.
Oulun aluesihteeri 23.6. — 1.7. ja 11.
—15.7.ja 15.—19.8.
Tampereen aluesihteeri 4.7. — 5.8.
Aluejohtaja 27.6. — 30.7.

Mikäli oma aluesihteerisi on lomal
la, voit ottaa yhteyttä työssä olevaan
aluesihteeriin. Heinäkuussa päivys
tävänä aluesihteerinä on Lappeen
rannan aluesihteeri.

Aluesihteerit toivottavat kaunista ja
levollista kesää kaikille! ~

Seuraavat ilmoitusten jättäajat

Nro 6-7: Heinä- ja elokuun tapahtu
mia koskevat ilmoitukset, sekä ne
tapahtumat, joissa ilmoittautumisai
ka päättyy heinä- tai elokuussa: Vii
meistään ma 6.6. klo 12 mennessä.
Ilmestyy juhannusviikolla 25.

Nro 8: Syyskuun tapahtumia koske
vat ilmoitukset, sekä ne tapahtumat,
joissa ilmoittautumisaika päättyy
syyskuussa: Viimeistään ma 1.8. klo
12 mennessä. Ilmestyy viikolla 33.
1
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