
TU TOSA
Suom n Kuurosokeat ry

1~

— -~O— 40

-1.

~0

~0O

.11—1 ~ ~00~,~ ~IO~4 ~

~

O.ø~ ~

Urho Ikonen: »Hurrican»

toukokuu 6—711989

- —

~ ~~ •.~v

~ :~
~HcL~ ~ . Oy

-.,. ~

7
1)

~



TU NTOSARVI
Suomen Kuurosokeat ry
kesäkuu N:o 6—711 989

Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa SISÄLLYS
isokirjoituksella ja Terveiset satujen saarelta .. 3
pistekirjoituksella. Selviydyn siinä missä muutkin 4
15. vuosikerta Nauti kesästä grillin tuoksuissa 6

Grillin voi rakentaa itse .. .. 7

JULKAISIJA »Solmu» voitti Vuoden Veistos-kilpailun 8
Suomen Kuurosokeat ry Lapin pahkasta syntyy Kuksa 12
Makelankatu 50 »Pidän luonnonmukaisesta
00510 Helsinki elämästä» 14.
Puhelin: 90-77041 (vaihde) Väsyttää mutta. . . Miksi uni
Tekstipuhelin: 90-7704 355 ei tule 15
Pankki: KOP Keski-Töölö, »Yritä — taistele» 16
Helsinki 101210-168221 Kilot kuriin 18

Mielenterveys ja Usherin
.. .• syndrooma 20

PAATOIMITTAJA Joki poika: Venekansan elämää 22
Leena Turunen Runo: Kesän tulo 23

Minun voimanlähteeni 24
TOIMITTAJA Kolmen arkkitehdin koti,

. . . Hvittrask 25Raili Kupi Vaaleanpunainen fillari ja
valkoinen keppi 26

TOIMITUS, TILAUKSET JA Esko opettaa liikkumisen
OSOITTEENMUUTOKSET taitoja 27
Suomen Kuurosokeat ry NAK:n paista . . C
Mäkelänkatu 50 Elaman kaarta afrikkalaisittain 28
~ H 1 k~ Kirkon ikkunasta~ esini Mikä on puhdas omatunto .. 30

u e ifl. - 50 vuotta yhteistä taivaita . . 31

TILAUSHINTA Kansikuva: Ville Virkkflä ja
. . vuoden veistos

Kuurosokeille lehti on maksuton, Takakansi: »H urrican»
Muut: 110 mk 12kk

LUKIJAN KIRJOITUKSET
PAINOPALKKA Lähetä kirjoituksesi mukana tiedot:
Vammalan Kirjapaino Oy 1. koko nimesi (etunimet ja
38200 Vammala sukunimi)2. syntymäaika

3. sosiaaliturvatunnus
Seuraava lehti ilmestyy 4. tarkka osoite
2& 8~ 5. pankkiyhteys
~

PÄÄKIRJOIius

Terhi Pikkujämsä

Terveiset
»satujen saarelta»

Islanti on saanut nimensä
~duistaan ja tarinoistaan,
joita on kerrottu monien suku
polvien ajan. Maisema on
myös sadunhohtoinen. Lumi
huippuiset vuoret luovat unoh
tumattoman näkymän. Tuhan
net lampaat etsivät vuorien
rinteiltä ja pelloilta ruohoa,
Kauniit Islannin ponit, matala
jalkaiset hevoset, juoksentele
vat suurina laumoina aitauksis
saan Ylhäällä vuoristoissa
kevätpurot ja kosket kohisevat
iloisesti, Pajut kukkivat. Kevät
on vasta alkamassa.

Kuurosokeiden parissa työsken
televän henkilöstön Pohjois
mainen konferenssi pidettiin
1 6.—1 9. toukokuuta Reykjavikis
sa lslannissa. Keväinen sää
toivotti konferenssivieraat terve
tulleeksi »satujen saarelle».
Konferenssi alkoi Reykjavikin
pormestarin järjestämillä illalli
sula. Pormestaria edusti kaupun
gin hallituksen jäsen, jolle
ojensimme Suomen Kuurosokeat
ry:n tervehdyksenä puheenjoh
tajan nuijan. Samalla toivotimme
hyviä päätöksiä nuijan käytön
myötä.

Konferenssissa kuulimme uuti
sia eri pohjoismaista. Kuuro
sokeiden lasten kuntoutusmene
telmien kehittämisestä on kokei
luja Islannissa. Norjassa on
pohdittu kuurosokeiden diagno
sointiin liittyviä asioita. Usher
sairauteen on kiinnitetty huo
miota yhteis-pohjoismaisesti.
Tanskassa on perustettu kuuro
sokeana syntyneiden aikuisten
koti, sekä käynnistetty 25 tuki-
henkilön etsimis- ja palkkaamis
ohjelma.
Konferenssissa keskusteltiin
toim intakyvystä ja mitä se kuuro-
sokean kohdalla tarkoittaa. On
tärkeää, että kuurosokea saa
oppia kursseilla tarvitsemiaan
taitoja, jotta pystyisi toimimaan
mahdollisimman itsenäisesti ja
päättämään asioistaan. Opiske
lun suunnittelussa tulee kuuro-
sokean itse olla mukana. Hän
itse päättää, mitä haluaa oppia,
ja itse tietää mistä hänelle on
hyötyä. Mikään toiminta ja
opetus ei saa lisätä henkilön
passi ivisuutta. Päinvastoin sen
tulee aktivoida — hsätä innostu
neisuutta ja kiinnostusta omasta
elämästä määräärniseen.
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Jason Pero on älykäs kaveri.
Hän ponnistelee sinnikkäästi,
jotta hän voisi käydä tavallista
koulua. Jason käyttää kahta
kuulolaitetta tukeakseen häviä
vän pientä kuuloaistiaan. Hän
käyttää laseja ja näyttää selviy
tyvän hyvin vaikka hänellä on
vasemmassa silmässä vain 20
prosentin näkökenttä. Oikealla
puolella on tekosilmä.

Jason on peruskoulun kahdek
sannen luokan oppilas. Kun Hän
syntyi 16 vuotta sitten, monet
kehoittivat hänen äitiään lähet
tämään pojan johonkin laitok
seen. — Poikahan on kehitys
vammainen, neuvojat sanoivat.
Mutta vanhemmat tahtoivat kou
luttaa poikansa toisella tavalla.

Tulkki avustaa oppitunneilla

Hän viittoo Jasonille tehtävät
opettajan ohjeet ja luokan vas
taukset ja kääntää Jasonin viit
tomat puhekielelle. Näin kaikki
voivat ymmärtää häntä.

Monet luokkatoverit kertovat
oppineensa paljon Jasonista.
Heidän mielestään on hyvä
ajatus sijoittaa erityisoppilaita
tavalliseen kouluun. — Kun
Jason tuli meidän kouluun en
paljoa keskustellut hänen kans
saan. En vain yksinkertaisesti
tietänyt, mitä pitää tehdä, kertoo
luokkatoveri Tasha. Hänen mie
lestään lasta ei pidä sijoittaa
laitokseen, koska eristäminen
vaikeuttaa lasten toimeentule
mista toisten kanssa. Erityis
oppilaiden on saatava olla osa
oppilasjoukkoa, vaikka he ovat
kin erityistunneillaan omissa
luokissaan. Välitunneilla kaikki
voivat olla yhdessä.

Jason luokkatovereineen toivoo
myös tasavertaista kohtelua
erityisoppilaille ja muille oppi
laille. Opettajat pyrkivät liikaa
suojelemaan ja suosimaan
erityisoppilasta. — Tappelun
nujakan syntyessä tulee tervees
tä kaverista syntipukki, vaikka
se toinen olisi tappelun aloit
tanut, oppilaat kertovat.

— Koulun pitäisi rakentaa siltoja
sen kuilun yli, jonka kommuni
kaation vaikeudet aiheuttavat.
Koulu ei tee tarpeeksi, auttaak
seen erityisoppilaita ja muita
koululaisia yhteyksien solmi
misessa. Vaikka oppilaat osaa
vatkin hiukan viittomakieltä, he
pelkäävät tekevänsä virheitä ja
näyttävänsä typeriltä. Viittoma
kielen taitoja pitäisi opettaa
enemmän.

Jason ehdottaa, että opettajat
valmistaisivat luokkaa, kun eri
tyisoppilas on tulossa kouluun.
Ensimmäiset päivät tämän uuden
erityisoppilaan pitäisi saada vain
totutella luokkaan ja toimintoi
hin, ja vasta sitten aloittaa ope
tuksen seuraaminen. Oppilaiden
olisi hyvä tietää jotain erityis
oppilaan vammoista. — Moni lei
maa meidät jälkeenjääneiksi,
Jason pahoittelee.

Kaikkia sosiaalisia ongelmia on
mahdoton poistaa. Ihmisten suh
tautuminen on tärkeintä. Jotkut
kaverit eivät pidä Jasonista sen
vuoksi että hän on kuuro. —

Mutta jotkut eivät pidä minusta
koska olen tällainen kuin olen
Tasha sanoo. Se on hänen
mielestään aivan sama kuin
sanoisin että en pidä pojasta,
kun hän käyttää silmälaseja tai
tytöstä, jolla on pitkät hiukset.
(Talking Sense-lehti 1989)

Kuurosokea kanadalaispoika Jason:

Selviydyn siinä missä muutkin

Jason Pero on syntymästään
saakka kuurosokea. Hän
suhtautuu vihaisesti luokit~
teluun, jolla yhteiskunta häntä
tarkoittaa. — En ole vammai
nen, Jason sanoo. En pysty
kuulemaan enkä osaa puhua,
mutta minun kieleni on viit
tomakieli. Muutoin voin tehdä
mitä muutkin ihmiset tekevät,
hän jatkaa.
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Nauti kesästä

Grillin tuoksuissa

GriNaaminen on mukava
kesäinen tapa laittaa ruokaa.
Alä tyydy vain griNaamaan
makkaroita, siNä griNissä voi
kypsentää melkein mitä tahansa:
Nhaa ja kalaa, perunoita ja muita
kasviksia, hedelmiä ja jopa
leivonnaisia~

o Rakenna grilli itse tiilistä tai
osta kaupasta pieni retkigrilli tai
suuri komea pihagrilli. Kaikissa
syntyy herkullisia tuoksuja ja hyvää
ruokaa. Grillin lisäksi tarvitset
hyvät pihdit, grillivartaat, haisterin,
hiiliä, sytytysnestettä sekä
sammutuspullon. Palkeet ovat
mukava apulainen kun omat
keuhkot eivät riitä puhaltamaan
hehkua hiiliin.

o Maita odottaa hiilloksen
valmistumjsta. Liian usein
huomataan että hiillos on par
haimmillaan ja grillaukset on jo
grillattu. Jos hiillos ei ole tar
peeksi kuuma, ainakin liha
sitkistyy helposti.

o Makkaroista sopivat grilliin
kaikki, paitsi metwurstit. Jos
makkarat ovat keinosuolessa,
kuori on poistettava ennen gril
lausta.

o Kokeile myös erilaisten
varrasruokien valmistusta. Pujota
vartaaseen lihanpaloja, kanaa,
tomaattia, pekonia, herkkusieniä~
mutta valitse vartaaseen
ainekset siten että ne kypsyvät
suunnilleen yhtä aikaa. Jos
pujotat vartaisiin pieniä sipuleita,
ne on hyvä keittää etukäteen
pehmeiksi.

o Sitkeää iapaa tai kulma
paistia ei kannata grillata, niistä
ei tule meheviä. Pyydä kaupasta
raakakypsytettyä lihaa, sisä
paistia tai tilettä. Possun liha
sopii grilliin hyvin, samoin
broileri, maksa ja munuaiset.

o Lihan pitäisi olla huoneen
lämpöistä, silloin tulos on
mehevin. Jäisestä lihasta valuu
ulos arvokkaita lihanesteitä ja
tulos on kuiva ja mauton.

o Mausta kyljykset tai pihvit
suolalla vasta sitten kun liha on
kypsynyt.

o Älä pistele lihaa tarpeetto
masti vaan käytä mieluummin
grillipihtejä.

o Grillaa pikkukalat halsterissa,
silloin ne eivät putoa hiillokseen.

o Grillin reunalla hautuvat
alumiinifolioon käärityt pestyt
perunat. Ja reunimmaisena
vaikkapa valkosipulivoilla sipais
tut leipäviipaleet.

Hyvä grillauskastike
Se voi olla kaupasta ostettu
valmis kastike, jota itse mauste
taan lisää oman maun mukaan.
Pulloon voi lisätä sinappia,
tomaattisosetta, valkosipuli
silppua, appelsiinimehua, rosma
riinia ja muita mausteyrttejä.

Salaatti kruunaa griNiaterian
1 kukkakaali
4 tomaattia
pala kurkkua
nippu retiisejä
Kastike: 2 dl kermaviiliä

1/2 sitruunan mehu
2 tI sinappia
suolaa ja sokeria maun
mukaan
nippu tilliä hienon
nettuna

Puhdista ja paloittele ainekset.
Sekoita kastike ja tarjoa mielui
ten erillään.,~

ina

‘~

Grillin voi rakentaa itse

Grillin tekoon tarvitset 34 poltet
tua tiiltä. Muurausta ei tarvita,
vaan tUlet voi latoa päällekkäin
mallin mukaan.

Paistoritiläksi sopii teräsverkko
tai vaikkapa uunin ritilä, Sen voi
sitten puhdistaa vedellä ja
vaahtovillalla ja panna takaisin L1EJ
uuniin, Hiiliarinaksi sopii teräs- 2.j~4.

t’~~toniverkko, joita saa ostaa LJL 1 1 L 1L i
rautakaupasta.

Valmista grilli näin: 6.

Lado neljä ensimmäistä kerrosta
kuvan osoittamalla tavalla. Pane
päälle hiiliarina. Lado annan
päälle vielä kaksi tiilikerrosta.
Lado ne hieman leveämmälle
kuin grillin alaosa. Pane paisto
nitilä kuudennen tiilikerroksen
päälle. Jos grillaat pitkän kyp
sennysajan vaativia ruoka
aineita, esimerkiksi kokolihaa
tai suuria broilenin paloja, niin
kohota ritilää vielä parilla apu
tiilellä.
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Solmua ei valittu voittajaksi
sattumalta. Tuomariston mie
lestä »Solmussa» on hieno idea.
Puu tuntuu lämpimältä ja miel
lyttävältä kosketella. Veistoksen
muoto on selkeä. Sen koko on
tarpeeksi pieni, jotta sen voi
hahmottaa melko nopeasti,
ottaa vaikka syliin ja tunnustella
sitä ympäriinsä.

»Solmu» syntyi saarnipölkystä
Taiteilija Ville Virkkilä kertoo
voittajatyön syntymisestä näin:
»Ateljeessani oli pitkään ollut
saarnipölkky, mutta en oikein
tietänyt, mitä siitä tekisin.
Eräänä yönä heräsin kesken
untani, ja kävelin työhuonee
seeni. Siinä se pölkky taas oli
höyläpenkin päällä. Hämärässä
katselin sitä, silittelin sen kylkeä
ja kysyin siltä; »Mitä minä sinus
ta teen»? Samassa näin kuin
unessa kaksi aukkoa. Pölkyn
muoto kaartui kahdeksikon muo
toon. Saarnipölkky sai solmun
muodon.

Puuveistoksien teossa ei tehdä
luonnoksia ja suunnitelmia. —

Puu ei kysy mitä aiot minusta
tehdä. Sen koko, rakenne ja
muoto määräävät, mitä siitä
syntyy. Tuntuu kuin puu itse
ohjaisi taiteilijan kättä, Ville
Virkkilä sanoo.

Ville Virkkilä syntyi kotkalaisen
laivurin perheeseen vuonna 1921
ja rakastui mereen. Aikuisena
miehenä hän sitten muutti
meren taakse, Brasiliaan asti,
jossa hän asui liki kaksikym
mentä vuotta. Siellä hän aloitti
julkisen taiteellisen toimintansa.
Nykyisin Virkkilä asuu Helsin

issä.

Puun veistäminen on Virkkilän
rakkaus. — Sitä työtä voi tehdä
niin vanhana kuin taltta pysyy
kädessä.

Muotoileminen antaa paljon
ihmiselle. — Jokainen ihminen
voi muotoilun avulla luoda jotain
ainoalaatuista. Ennen oli joka
ukon taskussa puukko, jolla
vuoltiin monenlaista käyttö
tarviketta, Virkkilä sanoo.

Kuvanveistäjänä Virkkilä on
erikoistunut suurten puurelietien
tekemiseen. Ne ovat suurikokoi
sia kohokuvia, joita esimerkiksi
suuret liikelaitokset ovat osta
neet seiniensä kaunistukseksi.

Hän kertoo kunnioittavansa
puuta, kuin elävää olentoa. —

Joka kerta, kun pistän vuolu
talttani puun kylkeen, pyydän
siltä melkein anteeksi, Virkkilä
sanoo.

»Solmu» voitti kuurosokeiden
vuoden veistos-kilpailun Kotkan poika

~1ll ~i\ ~1i!
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Ensimmäinen »Vuoden
veistos))-kilpailu on nyt rat
kennut. Suomen Kuurosokeat
ry:n johtokunta valitsi voitta
jan yhdentoista Iopp kilpailuun
selvinneen työn joukosta.
Voittaja on Ville Virkkilän
tekemä saaminen veistos
»Solmu)’.
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Urho Ikosen pronssityö »Hurrican» keräsi
ääniä. Kuvassa Hilkka Kasurinen.
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Haaste ta[teiNjoiNe

Suomen Kuvanveistäjäliiton jäse
net olivat innolla mukana kl1-
pailussamme. Mukaan tuli
yhteensä 16 kuuluisaa kuvan
veistäjää. Heille oli etukäteen
kerrottu kuurosokeista ja he
ottivat kilpatöiden valinnassaan
huomioon näkövammaisten mah
dollisuudet tutkia veistoksia.
Kaikki veistokset olivat kooltaan
ja muodoiltaan selkeitä ja help
poja tutkia. Pinnat olivat joko
sileitä tai karheita, joka tapauk
sessa riittävän erilaisia. Näin
tuomaristo saattoi eroittaa ne
toisistaan ja arvosteleminen
oli helppoa.

Hieno ja mi&enkiintoinen
»S.O.S~», tekijänä Jarmo VeHo
nen.

Tuomaristo antoi myös viisi
kunniamainintaa. Urho Ikosen
»Hurricane», Väinö Komun
»Siilin uni», Seija Rustholkarhun
»Punagraniittikissa», Juhani
Saksan »Pienet päiväunet» sekä
Jarmo Vellosen »S.O.S.» saivat
nuo kunniamaininnat, Niille
kaikille yhteistä on pinnan
sileys, joka kädessä tuntui
hyvältä. Kaikki kuvaavat myös
elämää ja luontoa. Hurricane
kuvaa tuulen syntymistä, vihuria,
joka pöllyttää maasta tomua
ilmaan. Jarmo Vellosen tekemä

t~S.O.S.» on tehty mustasta ja
narmaasta graniitista ja »Siilin
uni» tervalepästä. Sen tuoksu toi
mieleen Suomen kesän ja ter
valle tuoksuvan nuotion. Juhani
Saksan »Pienet päiväunet» on
kaksiosainen graniittiveistos
eli kaksi sorsaa päät siiven alle
työnnettyinä, päiväunia nukku
massa.

»Siihn uni», Väinö Komun terva
Deppätyö toi mi&een kesäisen
venev&kaman siitä aj&ta kun
veneitä viedä tervattiin, Pehmeä,
siieä pyöreys viehätti tuoma
ristoa.

Komea »Punagraniittikissa», tekijänä Seija Rustholkarhu.
Tuomariston mielestä työssä on rehevää huumoria.

»Pienet päiväunet» on Juhani Saksan kaksiosainen graniittityö.
Sileät muodot miellyttivät, työ oli helppo hahmottaa.
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Kuksa syntyy
Lapin pahkasta

Se on muodoiltaan linjakas
ja tarkoituksen mukainen.
Sen ateriaalina on Lapin
luonnon muovaama juuripahka.
Sen koristeena on kaiverrettu
po onluu.
Sen pinta on silkin sileä.
Se sy tyy taiteilijan käsissä.
Se on Petteri Laitin
muotoilema kuksa.

Kuksa on saamenkieltä ja tar
koittaa kauhaa. Kuksa ei kuiten
kaan ole yksiselitteisesti kauha;
sillä on monta muutakin käyttöä.
Sillä nostetaan keittoa lauta
selle, siitä juodaan, siitä voidaan
vaikka puuroa syödä. Se kuuluu
lappilaisen perustarvikkeisiin
siinä kuin leukku (puukko) tai
selkäreppu. — Petterin tekemä
kuksa on arvokas matkamuisto,
josta näkyy aitous ja käden taito.

Miten se syntyy?

Petteri ottaa pahkan syliinsä,
kääntelee ja tarkastelee sen
muotoja, tunnustelee sen pintaa.
Vannesahaa apuna käyttäen hän
etsii pahkasta kuksan muodon.
Sitten hän ottaa käteensä kover
timen, jolla hän kovertaa kuk
saan sisustan. — Käytän hyväk
seni pahkan luonnollista muotoa,
Petteri kertoo.
Raaka-työstetty aihio (kehikko)
keitetään suolavedessä, jonka
jälkeen se saa kuivua kuukau
desta puoleen vuoteen — mitä
kauemmin, sen parempi.
Kuivattamisen jälkeen alkaa vii
meistelytyö, joka on kuksan
valmistuksen vaativin ja aikaa
vievi n työvai he. Petteri n tarkka
silmä löytää kuksan oikean ja
lopullisen muodon.

— Juuripahkasta tehty kuksa on
yhtä puuta reunasta ripaan. Sen
sijaan runkopahkasta valmistettu

uksa on paremminkin tuoppi,
lostaa Petteri. — Sen ripa

tehdään eri puusta.

Hieno silkin sileä pinta tulee
monen hionnan, kastelun ja
hionnan jälkeen. Kuksa värjätään
koivun tai lepän kuorella ja lo
puksi sen pintaan sivellään suo
jaava parafiinikerros. Varteen
kiinnitettävä poronluulaatta vah
vistaa kuksan ripaa ja on samal
la koriste. Siihen voidaan kai-
vertaa vuosiluku tai vaikka omis
tajan nimikirjaimet. Kaiverrus
värjätään noella, jolloin se saa
daan kauniisti esille.

Käsityö on minulle elämäntapa

Petteri on kotoisin Inarinjoen
varrelta, Tenon yläjuoksulta. —

Olen kasvanut »lastukasassa» ja
taito on tullut minulle perintönä.
Olen kasvanut ymmärtämään
pohjoisten luonnonmateriaalien
ominaisuuksia, hän kertoo.
— Meitä oli yhdeksän lasta ja
vanhempani elättivät perheensä
käsityöllä.
Petteri valmistaa monenlaisia
tuotteita. Lasikoissa on esillä
hopealusikoita, koruja, puukkoja
ja poronluu-esineitä; kaikki
perinteisiä käyttöesineitä. Hyl
lystä Petteri ottaa käteensä noi
tarummun, jonka kalvolle on
polttamalla tehty pieniä kuvioita.
Rummusta lähtee tumma, syvä
aani.
— Tämä on minulle elämäntapa.
Jos ottaisin tämän työkseni, en
pystyisi tätä kaikkea tekemään.
En osaa ajatella, että olisi erik
seen työ ja vapaa-aika, toteaa
Petteri. —RK—

Petteri
lisäksi
koruja

Laiti valmistaa kuksan
myös kauniita hopea
ja -esineitä.
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Jorma Säynäjäkangas on poh
joisin aluesihteerimme. Hänen
valtakuntaansa kuuluu koko
»Suomi-neidon ylävartalo» —

Lapin lääni Kemin korkeudelta
Utsjoelle. Tapasin hänen lomalla,
matkustaessani Rovaniemeltä
Kittilään. Istuimme tuokion kelo
hongalle tuoksuvassa baarissa
ja juttelimme. — Lapin hiihto
sesonki oli lopuillaan ja vesi-
sade hätyytteli lumisia tuntu
reita.
Mistä olet kotoisin?
— Olen kotoisin Kemijärveltä,
mutta asun tällä hetkellä per
heineni Rovaniemellä. Viihdyn
kotiseudullani, enkä aio muuttaa~.
etelämmäksi.

kellon
Miten haluaisit elää?
— Pidän luonnonmukaisesta
elämästä. Omakotitalo, koti-
eläimiä, maata jossa voi kas
vattaa vihanneksia ja kalaisa
järvi lähietäisyydellä. — Elämisen
laatu kohoaisi huomattavasti,
jos voisi tuottaa suurimman
osan ruuasta itse. Siinä samalla
hoituisi sekä henkinen että ruu
miillinen kunto. —RK--—

Millainen perhe sinulla on?
— Perheeseeni kuuluu tällä het
kellä lisäkseni vaimo ja pian
kaksi vuotta täyttävä Janne-
poika. Kesäksi odotellaan uutta
jäsentä.
Kerrotko jotain harrastuksistasi?
Viime kesänä vuokrasin pienen
maatilan läheltä syntymäkotiani.
Siellä minulla oli kotieläimiä;
lam paita, hanhia, ankkoja ja
kanoja. Kasvatin siellä myös
vihanneksia ja keräsin marjoja.
Siinä olikin harrastusta
kerrakseen.
Teen myös mielelläni puutöitä ja
entisöin vanhoja huonekaluja.
Viime kesänä sain tehtyä kaappi

Vasyttaa mutta.

Miksi uni ei tule

Tunnen ihmisiä, jotka vain
yksinkertaisesti käyvät sän
kyyn, vetävät peiton pääNe ja
nukahtavat. MatkoiNa oNes
aankin he vain nojautuvat

tuolin selustaa vasten ja otta
vat pienet nokoset, Minun käy
melkein kateeksi.

Mutta toisaalta lohduttaa tieto,
että kaikki ihmiset eivät tarvitse
yhtä paljon unta. Siinä missä
joku sanoo nukkuvansa kahdek
san tuntia yössä, toinen nukkuu
säännöllisesti neljä—viisi tuntia
ja on aivan virkeä. Muistan
lukeneeni, että iäkäs arkkiat

r~mme Arvo Ylppö, on tullut
töimeen varsin vähällä unella.
Kuulun samaan ryhmään. Herään
varhain, yleensä ennen kellon
soittoa.

Unettomuus on eri asia kuin
lyhyt uni
Usein unettomuuteen on selvä
syy. Esimerkiksi huolet omasta
tai läheisen terveydestä, huolet
rahasta tai rakkaudesta tai lap
sista voivat aiheuttaa sen, ettei
uni tule. Ajatukset kiertävät
samaa rataa, sydän lyö tiuhaan

Jorma Säynäjäkangas:

»Pidan luonnon~
mukaisesta
elamasta»

Jormalla on tumma tukka ja
tuikkivat silmät.. Hän puhuu
matalalla hiljaisella äänellä.
Jos en tietäisi hänen nimeään,
sanoisin häntä Jouniksi.
Jotenkin hän muistuttaa
salaperäistä Lapin Jounia..

tahtiin. Uni on myös tempera
menttikysymys: levoton luonto
ei rauhoitu levolle noin vain.
Jotkut ihmiset ovat huonounisia
koko ikänsä.

Vanhemmalla iällä unen tarve
vähenee. Silloin ei pidä asettaa
itselleen tavoitteeksi kahdeksan
tunnin yöunta. Nukkumaan-
menoa ei pidä ajo ittaa varhai
seksi, koska sitten taas herää
minen tapahtuu aamuyöllä.
Parempi on keksiä pientä puu
hailua ja mennä nukkumaan
mahdollisimman myöhään.

Lohduttakoon myös se tieto,
että kun on valvonut paljon ja
on riittävän väsynyt, uni tulee
joskus kuitenkin.

Syvän masennuksen kohdatessa
ihminen voi tarvita unettomuu
den hoitoon myös lääkärin apua.
Masennukselle tyypillistä on
aamuyön unettomuus: ihminen
herää kesken uniaan, liian
aikaisin.

Unettomuuden hoitoon on ole
massa joitakin kotikonsteja.
1. Kiihdyttävä tai älyllinen
työskentely, vaikuttava elokuva
tai perheriita ennen nukkumaan
menoa ovat varmoja unettomuu
den aiheuttajia. VäItä siis sel
laista, mikä kiihdyttää.
2. Puuhaile ennen nukkumaan
menoa jotain helppoa: tiskaa
minen, musiikin kuuntelu tai
yksitoikkoinen kirja nukuttavat
mukavasti.

jatkuu sivulla 29...
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Dorothy Barr:

»Yrita~ taistele»

— Tuli kuuroksi 1954. Ja
sitten, vuonna 1966 alkoi asteet
tainen, mutta säälimätön näön
menetys. Se o merkinnyt minul
e tosiasioide kohtaamista sekä
tietoa hmisten suvatsevuu
desta, ystävällisyydestä tai välin
pitämättömyydestä. Se on mer
innyt jatk vaa tais elua selvitä

ongelmista, vaikeuksista ja
kuurosokea a ole ise
vaaroista.

On olemassa sananlasku: »Mitä
menetät karusellissa, sen voitat
keinuissa». Ajatellessani mennei
syyttä, minulla oli usein itkettä
vän tylsää — ainoana jännityk

senä bingopeli ja »kukahan nyt
voittaa». Kuurosokeana oleminen
on oudolla tavalla piristänyt
elämääni. Se on ollut loputon
haaste saavuttaa ja voittaa. On
minulla »nurkassaistumis
paiväni)), jolloin ajattelen, ettei
kukaan välitä minusta. On aikoja,
jolloin mietin olisiko parempi
olla yksin itsensä kanssa, vai
olla yksin joukossa; aina tunne,
että on ulkopuolella katsomassa.

Täydellinen kuurous
Huuliltalukeminen on avuksi
perheeni kanssa, mutta ostok
silla käynnit ovat olleet paina
jaisia. Niin pian, kuin joku tiesi
minun olevan kuuro, he alkoivat
huutaa. Sen näin ja aistin
voimakkuuden. Tämän ongelman
yli tuskin koskaan todella
päästään. On melko mahdotonta
joidenkin ihmisten ymmärtää
että he puhuvat sellaiselle, joka
ei pysty ääntä kuulemaan eikä
näe tarpeeksi hyvin lukeakseen
viestejä.

—

~ ~. ~~j4j~ ~
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APUVÄLINEIDEN
ERIKOISMESSUT

TAMPEREEN PIRKKAHALLISSA
1Z—1 9.8.1989.

ei-niin-nuorillekin, joilla näköä 1 Seija Troyano
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APUVÄLINE 89 in laajin Suomessa järjestettävä vammaisuuteen ja vanhuuteen liittyvä erikoismessuta
pahtuma.

APUVÄLINE 89 tarkastelee apuvälinetekniikoiden ja ympäristön nykytilaa sekä tulevaisuutta maassamme.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja, kokemuksia ja tutkimustuloksia, jotka auttavat vammaisten ja vanhusten jokapä~
väisten ongelmien ratkaisuissa. Esimerkiksi liikkumisvälineet kuten erikoislaiteautot, asuminen, rakentamine~
kdusteet, kotitalousvälineet, kommunikaatiovälineet, harrastaminen ja vapaa-aika.

APUVÄLINE 89 antaa kokonaiskuvan apuvälinealan viimeisimmästä kehityksestä maassamme. Mest~4~i
kohtaavat apuvälineiden maahantuojat, markkinoijat, tuotekehittelijät ja valmistajat sekä kuntoutusalcrn
työntekijät, päättäjät ja apuvälineiden käyttäjät toisensa. Näin autetaan apuvälineiden kehittymistä ~o sitä
kautta vammaisten ja vanhusten entistä parempaa toimintaa yhteiskunnan jäseninä.

APUVÄLINE 89 messujen “sydän” on viihtyisä kahvio, jonka yhteydessä on APUVÄLINETORI. Siellä on
mahdollisuus kokeilla apuvälineitä käytännössä.

APUVÄLINE 89 messuilla on myös UUTUUSTUOTTE1DEN ESITTELYPAIKKA, jossa päivittäin esitellöär~ alan
eri os~-alueiden uutuuksia. Näiden joukosta asiantuntijatyöryhmä valitsee messujen aikana ~UQI3~N
APUVALINEEN.

MESSUJEN PÄÄALUEET:
Proteesit ja tukilaitteet
Liikkumisvälineet
Erikoislaiteautot
Henkilökohtaisen hygienian välineet
Pukeutumisen välineet
Vammaisvaatetus
Kotitalousvälineet
Muiden esineiden ja tuotteiden käsittely-
välineet
Hoitovälineet
Harjoitteluvälineet

MESSUT AVOINNA:
Torstaina 17.8. klo 11—19
Perjantaina 18.8. klo 10—18
Lauantaina 19.8. klo 10—17

Sisäänpääsy asiakaskortilla tai pääsy
lipulla:
Aikuiset 25 mk
Ryhmät ja eläkeläiset 20 mk
Opiskelijaryhmät 1 0 mk
Lapset alle 12 v 5 mk
Vaikeavammaisten ovustajat ilmaiseksi.

Lisäksi runsaasti oheistapahtumia:
— Vammaismarathon lauantaina 19.8. alkaen

klo 11.00
— Jyväskylän Yliopiston Täydennyskoulutuskes

kuksen järjestämä “E~ityisliikunnan apuväli
neet”-seminaari tauai~ftaina 19.8. (Tieduste
lut: Esko Mälkiä, pu~. (941) 291 867 tai
642 342)

— Järjestöjen omia ohei&~pahtumia

TIEDUSTELUT:
Expomark Oy
Yliopistonkatu 28 A 4
40100 Jyväskylä
Puhelin (941) 611 1 33
Telefax (941) 611 544

APUVÄLINE-KULUTUSHYÖDYKESEMINAARI
TEEMA: ASUMINEN — YMPÄRISTÖ — TYÖ

Aika ja paikka: 17.—18.8.1989
Pirkkahalli, Ilmailunkatu 20, Tampere
Seminaari tarjoaa tietoa ja kokemuksia eri ta
voin vammautuneiden asumisesta, ympäristön
toteutuksista, sen kehittämisestä, apuvälineiden
hyväksikäytöstä sekä tekniikan tarjoamista
mahdollisuuksista.
Seminaarissa paneudutaar) myös vammaisten
täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, työhön
sijoittamiseen sekä työympäristön toteutuksiin
ja suunnitteluun.
— Sairaaloiden ja terveyskeskusten kuntoutus

työntekijät
— Kuntoutuslaitosten henkilökunta
— Sosiaalitoimen työntekijät
— Luottamushenkilöt
— Opetustoimen ja työvoimahallinnon erityis

työntekijät (vammaispalvelut)
— Valtion, kuntien ja laitosten rakennus-

viranomaiset
— Kurssi- ja työkeskusten opetus- ja sosiaali

toimen henkilöstö
— Työvoimatoimistojen työnvälityshenkilöt
— Yritysten työhönottohenkilöstö
— Apuvälineiden suunnitte~jat, valmistajat,

maahantuojat jo markkinoijat
— Apuvälineiden käyttäjät
— Kaikki asiayhteyksistä kiinnostuneet

Torstaina 17.8. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
— Vammainen ja asuminen
— Asumisen ympäristö
— Asuminen ja toimintarajoitukset
— Asumisen apuvälineet
— Tekniikka ja asumisen turvallisuus
— Asunnon ja apuvälineiden rahoitus
— Tutustuminen apuvälinemessuihin
Perjantaina 18.8. TYÖ JA AMMATINVALINTA
— Tarvitaanko vammaisia työelämässä?
— Yhteiskunta — työelämä — vammainen
— Vammaisten uudelleenkoulutus ja ammatin-

valinta
Työympäristön muutostyöt ja apuvälineet

— Tutustuminen apuvälinemessuihin, missä
esim. työpaikkoja toiminnassa — näkö
vammaisia/vaikeavammaisia

Ilmoittautuminen: 30.6.1989 mennessä
Expomark Oy, puh. (941) 611 133

vän tylsää — ainoana jännityk 1 viestejä. ei-niin-nuorillekin, joilla näköä 1 Seija Troyano
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Leikkivälineet
Aistivammaisten apu- ja harjoitteIU’.~heet
Asuntojen ja muiden tilojen kiinteät
varusteet ja tarvittavat lisälaitteet
Kommunikaatiovälineet
Turvalaitteet
Ympäristönhallintalaitteet
Vammaisurheilu ja
vapaa-aika
Järjestöjen toiminta

Tarkoitus:

Kohderyhmät:

Ohjelma:

JÄRJESTÄJÄT: Expomark Oy, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten keskusliitto ry ® POSTIPANKKI
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VAASA
4

4

TULLA —

ETSIMÄNSA.

Erään hyvin uuvuttavan väli
kohtauksen jälkeen kysyin itsel
täni: »No, mitä itse olisit tehnyt?
Jos he olisivat sanoneet etteivät
pysty kuulemaan ja näkemään.
Jos he olisivat vielä pyytäneet,
että voisitko kirjoittaa sormillasi
isoin kirjaimin käteeni»: Usein
tällainen tieto voi aiheuttaa
hermostuneen reaktion vieraissa.
Meidän täytyy olla kärsivällisiä
ja selittää varovasti kuinka
kommunikoida isokirjain- mene
telmällä.

irjoituksesi on kamalaa. .

euraavaksi — sokeutumisen
alussa — kuurosokeiden sormi
aakkosten opettelua ja kirje
tyttäreltäni: »Voi äiti, kirjoituk
sesi on kamalan näköistä, voi
sitko tehdä sille jotakin))? Joten
antiikkinen kirjoituskone ja
»Opi- itse»-kirja ja suurennuslasi
apunani opettelin kirjoittamaan
koneella.
Lopulta lukeminen suurennus
lasin avullakin kävi vaikeaksi.
Otin ensimmäisen askeleeni
oholukuun, »Moon’iin)). Sen
Ikeen tunsin olevani valmis

aloittamaan pisteet. Tähän
aikaan olin ystävystynyt toisten
kuu rosokeiden kanssa ja kirjeen-
vaihtoa oli käytävä tulkin
välityksellä. Joten nyt elin täy
dellisesti omistautuen oikullisille
pienille pisteille. Luin peittojen
alla. Olin kärsimätön itseni
kanssa. Kävin läpi viittomia,
laskin niitä sormillani ja ajatte
lin, etten ikinä onnistu!

Joogasta aero ic’iin
Haluaisin ehdottaa nuorille ja
ei-niin-nuorillekin, joilla näköä

vielä on jäljellä — liittykää
voimisteluryhmään. Minä aloitin
joogan, kun olin yli 50 ja siitä
oli suuri apu itsetunnolleni.
Harrastin yhdessä toisten
kanssa. Sitä kautta olen solmi
nut pysyviä ystävyyssuhteita.
Kunnonkohotusryhmästä minun
oli luovuttava; siinä oli liian
paljon liikkeitä — vaikka nuo
remmat aina auttoivat. Huonon
tasapainoni vuoksi olen nyt
nuorten mukana aerobics’ssa.
Olen 30 vuotta vanhempi kuin
vanhin siellä oleva henkilö. En
näe opettajaa, mutta yksi jäsen
käyttää valkoisia käsineitä ja
tossuja ja minä olen heti hänen
takana ja pystyn näkemään
liikkeet.

Tasapainoni reistailee ja minulla
on tukeva keppi. Mutta kävelen
yhä yksin ja se on paljon tämän
verryttelyn ja taivuttelun ansiota.
Se estää huonon tasapainoni
aiheuttamasta lisää ongelmia.
Koska näköni on niin huono ja
olen täysin kuuro, koen run
saasti mielihyvää saadessani
olla nuorten, terveiden ihmisten
kanssa.

YRITÄ! On välttämätöntä kuuro
sokealle olla niin myönteinen
kuin mahdollista. Aina löytyy
voimaa, jännitystä ja iloa saavu
tuksista — taistellen ja voittaen
olosuhteissa, jotka ovat meille
epäedulliset. Se on myös lakkaa
maton yllyke elää ja elää nk
kaasti — ei vaan istuen takana
ja katsoen mitä elämä meille
antaa, vaan selvitä ja taistella..

Käännetty Working Together
lehdestä, 1987
Seija Troyano

PORI
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RAUTATIEASEMA
~.%
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HÄMEENLINN~
LAHTI

4
1
1
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SIELLÄ HELPPO

4
44 5km

ÅMEENLINNA
HELSINKI, TURKU
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LÖYTÄÄ

SISÄÄNKÄYNTI

APUVALINEET

APU VÄLIN E’89
VAJv’MAISTEN APUVALINEIDEN ERIKOISMESSUT

TAMPEREEN PIRKKAHALLISSA 1Z—19.8.1989.

vän tylsää — ainoana jännityk 1 viestejä.

16 17



Joka muatoons moittii se Luajaans
~aHtaa.
Piirros: Erkki Tanttu

Kilot kuriin

Laihduttaminen on muotiasia ja
yleinen puheenaihe. Erityisesti
naiset ovat huolissaan vyötärön
kasvamisesta ja siitä etteivät
vaatteet tahdo mahtua päälle.
Miesväki tarkastelee pyöristynyttä
pallean seutua.. Nyt keväällä olisi
aika panna kilot kuriin.

»Sano, Ii hottaako leipä», kysyy
moni. »Entä lihottaako kala tai
lihottaako juusto?»

Ei ole olemassa sellaista ruoka-
ainetta, jota syömällä suoranai
sesti lihoo tai laihtuu. Kaikki
riippuu siitä, miten suuren määrän
ihminen syö. Jos päivittäin ahmii
ylisuuren määrän vaikkapa kala
keittoa, siitä voi lihoa. Jos taas
syö vähemmän kuin tavallisesti,
niin paino alkaa hiljalleen pudota.
Tärkeintä on vähentää ruoka-
annoksen kokoa, jos laihtua aikoo~

Toinen tärkeä sääntö on vähentää
rasvan ja sokerin käyttöä ja
lisätä kasvisten ja hedelmien
osuutta ruokavaliossa. Laihdut
tajan lautasella on aina enemmän
salaattia kuin muuta ruokaa.
Kannattaakin ajatella joka kerta,
mitä lautaselle tulikaan otettua.

PNlosokeria ja piilorasvaa (

Joku narraa itseään sanomalla,
että ei käytä sokeria kahvissaan.
Hän tyytyy aina makeutustablet
teihin, ne kun eivät lihota. Sitten
tämä sama henkilö syödä
mutustaa makean viinerin tai
leivoksen kahvin kanssa. Hän ei
huomaa, että viinerissä on
sokeria monen sokeri palan verran.
Tätä piilosokeria on myös
limsoissa, makeissa jugurteissa,
mehuissa ja jälkiruoissa.

Moni väittää, että leipä lihottaa.
Leipä ei ole »lihottava» ruoka-
aine, mutta leivän päällykset ovat.
Paksu kerros voita tai margariinia,
rasvaiset leikkelemakkarat ja
rasvaiset juustot lihottavat
tehokkaammin kuin leipä. Sen-
vuoksi iltapala- leivän päälle voi
levittää ohuen kerroksen kevyt
juustoa ja päällystää leivän
tomaatilla ja kurkulla.

~eittämällä kevyttä

Pannulla paistaminen lisää ruoan
rasvamäärää — paistettu ruoka
siis lihottaa varmemmin kuin
keitetty ruoka. Valmista ateriat
mieluiten
— keittämällä
— hauduttamalla uunissa
— paistamalla ilman rasvaa

pannulla (tefionpannu sopii
tähän)

— kypsentämällä mikroaalto
uunissa

~~iittaa keitinlientä vain sen verran
että voit käyttää kaiken esimerkiksi
keiton tai kastikkeen liemeksi.
Viisas kokki ei viskaa keitinlientä
hukkaan.
Uunissa kypsentäminen on
helppoa. Liha vaatii aikaa —

ruhon osasta ja palan koosta
riippuen 1—3 tuntia, kala kypsyy
1/2—1 tunnissa.
Mikroaaltouuni on mukava tapa
valmistaa ruokaa. Ruoka-aineet
kypsyvät hautu maila omassa
mehussaan, aikaa kuluu pieni osa
tavalliseen uuniin verrattuna.

Ntasyöminenkö lihottavaa?

— Oikean ravitsemuksen perus-
sääntöjä on, että ihmisen pitäisi
syödä monipuolinen aamupala,
runsas lounas ja kevyt päivällinen.
Iltaan saisi kuulua vain kevyt
iltapala, kuten iltatee, kevyt
voileipä, hedelmiä.
Monissa maissa syömisen ilot
alkavat vasta illalla. Etelä-
eurooppalainen syö lounaan
iltapäivällä ja päivällisen vasta
kello 20:n jälkeen. Ruoan ääreen
kokoonnutaan seurustelemaan ja
viettämään aikaa. Kun on hyvä
mieli, ruokakin sulaa helpommin,
arvelen.
Syömisen aikataulun kanssa ei
pidä olla itselleen kovin ankara.
Ruoan ääreen on mukava istua,
kun vain muistaa, että hitaasti
hyvä tulee..

Liikunta kohottaa kuntoa

Liikkumallaei suoranaisesti laihdu,
jos ei tee sitä ammatikseen,
kaiken päivää. Mutta liikunta pitää
mielen virkeänä ja antaa reippaan
olon. Välipalan asemasta
kannattaa harkita pientä väli pala
voimistelua tai lenkkiä ulko-
ilmassa.
Ystävän kanssa on mukava
harrastaa liikuntaa. Jos ei maIta
tai jos ei voi lähteä ulos, niin ei
muuta kuin hihat heilumaan.
Hyppynaru on tehokas kunnon
kohottaja. Tanssi samoin. Joten
kaikki liikkumaan ja kohottamaan
kuntoa. —LT—
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Sanotaan, että mielenterveys on
oman minäkuvan ja oman elämän
katsomuksen summa. Hyvä
mielenterveys on sitä että olemme
tyytyväisiä itseemme ja meillä on
myönteinen ja valoisa elämän
katsom us.
Myönteinen elämänkatsomus
auttaa ymmärtämään muita ihmisiä
oikealla tavalla. Elämän
katsomuksen mukaan valitsemme
ystävät ja elämän päämäärät.
Tunnemmeko itsemme onnellisiksi
vai onnettomiksi, tyytyväisiksi vai
tyytymättömiksi? Onnistummeko
tehtävissämme ja pitävätkö toiset
ihmiset meistä? Näihin kaikkiin
asioihin vaikuttaa myös mielen-
terveys. Se auttaa meitä
onnistumaan tehtävissä ja
tulemaan toimeen toisten ihmisten
kanssa.

Kuurosokeus ja mielenterveys

Näön ja kuulon menetys on valtava
isku. Moni kuvittelee, että elämä
on ohi. Moni uskoo että ei ole
mitään keinoa selviytyä. Ihminen
voi tuntea pelkoa, vihaa tai epä
toivoa.
Tutkija Mc Clay Vernon on sanonut
että moni ihminen ajattelee itse-
murhaa, kun saa kuulla sai rasta
vansa Usherin syndroomaa.
Vernonin tutkimukset osoittavat
kuitenkin, että itsemurhat eivät
ole kuurosokeiden keskuudessa
yleisempiä kuin muidenkaan
ihmisten keskuudessa.
Näön asteettainen menetys vaatii
jatkuvaa uudelleen sopeutumista.
Näin myös ihminen saa aikaa
tottua uutisen tuomaan peläs
tykseen. Samalla se antaa aikaa
kehittää sellaisia taitoja, jotka
helpottavat selviytymistä
myöhemmin. Matkustamisen taito
on yksi sellainen.

Huolimatta kuurosokeuden
aiheuttamasta valtavasta iskusta
moni kuurosokea on voinut
näyttää, että hän selviää.
Ja enemmänkin: hän pääsee
huipulle asti. Hän voi olla
yhteiskunnan toimiva jäsen,
hän voi solmia antoisia ihmis
suhteita ja elää onnellista elämää.

Sopeutuminen Usherin
syndroomaan

Sopeutumiseen vaikuttaa se,
minkä ikäisenä on saanut kuulla
sairaudestaan. Lapsuudessa
todettu Usherin syndrooma tuo
erilaisia ongelmia kuin nuorena
aikuisena todettu. Nuori on ehtinyt

hdä monia suunnitelmia
elämänsä varalle; suunnitelmat
on tehtävä uudelleen ja yritettävä
sopeutua.

Väitetään, että ihmisen sopeutu
miseen vaikuttaa myös aika ennen
kuurosokeutumista: luonne, itse-
luottamuksen kehittyminen,
tunteet vammaisuutta kohtaan ja
asenteet erityisesti kuuro
sokeutta kohtaan. Sopeutumiseen
vaikuttavat myös läheisten
ihmisten käyttäytyminen ja kaikki
jokapäiväiset elämänkokemukset.

itä luonteenominaisuuksia
ihminen tarvitsee selviytyäkseen
ja sopeutuakseen Usherin
syndroomaan? Kokemuksesta voin
sanoa, että siinä auttavat
itsevarmuus, kärsivällisyys,
joustavuus, ulospäin suuntautu
neisuus, hellittämättömyys ja halu
ottaa riskejä, sekä kyky hyväksyä
itsensä ja muut ihmiset vikoineen
ja puutteineen.

Kenties kaikkein tärkein
ominaisuus on huumorintaju.
Jokainen voi itse jatkaa tätä
luetteloa.

Moni kuuro aikuinen on valitet
tavasti saanut väärää tietoa ja
omaksunut kielteisen asenteen
sokeutta ja sokeita ihmisiä
kohtaan. Tästä johtuen Usherin
syndroomaa sairastava usein
kadottaa yhteyden kuuroihin
ystäviinsä silloin kun hänen
näkönsä käy huonommaksi.
Tilanne on nykyisin parantunut.
Tiedon leviäminen on vähentänyt
ennakkoluuloja.
Sopeutumista helpottaa myös
palveluammateissa toimivien
ihmisten asennoituminen kuuro
sokeaan. Valitettavasti liian vähän
on sellaisia ihmisiä, jotka osaavat
viittomakieltä. Toivottavasti tilanne
muuttuu parempaan suuntaan. .

Norman Tully (suom.
Seija Troyano)

O~~.~

Todellakin! Maailmassa on voimia,
jotka näyttävät meille valoa.
Niiden kanssa tahtoisin olla
yhteistyössä, kaikkien hyvien
voimien kanssa taivaan ja maan
välillä.
Tahtoisin auttaa sinua aistimaan
ne voimat, näkemään miten
vaikenee ja miten lämmin tuuli
hyväilee kylmiä seiniä.
Sinua ajatellen (Jörg Zink)

~~

Mielenterveys ja Usherin syndrooma
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Jokipoika pakinoi

~..

tova silmäkulmaryppy. Heidät
tuntee ominaishajustakin. Ja
puheista: vain yksi on tärkeä.
Vertaillaan hankintojen kalleutta,
maistatellaan niiden ominai
suuksia. Sen yhden ja ainoan
varaan perustetaan koko kesän
suunnitelmat. Ulkopuolinen ei
heti tajua mistä puhe, kun ei
mistään tunnu olevan puutetta.
Mutta kummaa vetoa heidän
joukkoonsa tuntee.

Jokaisella on paikkansa yhteis
kunnassa heilläkin. Heidän jou
kostaan erottaa kaupungin nou
sukkaita, mutta myös tavallisia
duunareita. Vaan veljet he on
keskenään; yhteisen asian ympä
rillä ei erotella kuka on herra,
kuka narri.

Joku ottaa maasta tukevan köy
den, tekee siihen näppärästi
pitävän solmun ja katselee
etsivästi ylöspäin. Ei kai hän
ole kyllästynyt elämään juuri
kun kevät on parhaimmillaan
ja kesäkausi edessä...?

Ei, hän vain mittailee katseel
laan kahdeksanmetrisen purje
veneensä kiiltävää kylkeä.
Muistelee mitä lie, viimekesäi
sestä Gotlannin purjehdusta
samalla, kun kunnostaa takilaa.
Muutkin ovat kiivaassa touhussa.
Vieressä täyspartainen mies
tervaa rautarunkoisen risteili
jänsä pohjaa. Venekansan keväi
nen ominaishaju on tervaa,
maalia ja tuulen ahavaa.

Hieman kauempana soi sirkkeli
ja laulaa hiontalaikka. Vanha
puulaiva vaatii jokaisena keväänä
enemmän huolenpitoa, kuin
nykyaikainen lasikuituvene.
Vanhaa puulaivaa minä tulin
tänne katsomaankin, oikeaa
purtiloa. Näyttää olevan nimel
täänkin Purtilo. Kymmenmetri
nen, tammirunkoinen kalastus
troolari nelikymmenluvun Nor
jasta. Tulee jo mieleeni kansa-
koululaisten keskuudessa kier
tänyt vanha mutta ikivihreä vii
saus: ihmisen pääelinkeino on
~j~ö minen, paitsi Norjassa
kalastus.

Kierrän telakoitua Purtiloa.
Runko kaartuu kuin kypsän
norjattaren kupeet. Yritän kuula
kärkikynän terällä kaivaa maalit
toman pälven kohdalta tammi
lankkua muka tutkaillakseni
puun terveyttä, enkä saa aika-
seksi edes raapaisujälkeä. —

Hieno alus. Ja tammirunkohan
kestää ikuisesti, jos sitä vähän
kin hoitaa, sanoi ääni takanani.
Se oli se viereinen, ruskea
o~rtainen joka teräsalustaan
tervasi. — On pojat joka sään
laiva. Ei tarvitse ensimmäisenä
olla säätä katsomassa kun
matkaan lähdetään, sanoo toinen
ääni. Sen omistaja oli se köysi
mies. — Norjalainen vuonotroo
lari. Atlantin rannikolla se on
saanut tottua monenmoiseen
myräkkään5 ihasteli kolmas.

Itse seisoskelin kädet taskussa,
enkä osannut tämän veljes
kunnan keskellä sanoa mitään.
Toki minulla on veneilykoke
musta ja kipparikortti on talles
sa. Ja nyt kiertelen kymmen

Venekansan
elamaa

On taas koHtanut rantojen
miesten aika. Tai oikeastaan
rantojen ihmisten, siNä on
heidän joukossaan naisiakin,
Viettäessäni vajaan puohtunti
sen aurinkoista Utapäivää
Pyhäs&än rannaNa, tapasin
heitä viisi, neiljä miestä ja
yhden naisen~

Kevään edistyessä mikään ei
pysty pitämään heitä pois ran
noilta. Heidät tuntee, kun heitä
näkee. Syksyn saavuttua heidät
tuntee kasvoja peittävästä syvän
ruskeasta ahavasta. Ja silmä
kulmiin on ilmestynyt muutama
uusi, elämänkokemuksesta ker

metristä norjalaista kalastus
troolaria — toki huviveneeksi
muutettua — kuin ostaakseni.
Mutta jostainhan pitää aloittaa,
miksei sitten suoraan unelmasta?
Veneilyn kaikki asiat täytyy
kuitenkin oppia: miksei saman
tien opettelisi troolarin laivu
riksi? Kesät seilaisi Saimaalla
ja Suomemme rannikoilla, tal
veksi siirtyisi eteläisemmille
vesille. Ja siinä välissä syksyisin
ja keväisin antaisi dieselin
puksutella vaikka Keski-Euroopan
joki reiteillä tai Brittein saarten
kanavilla. Ja onhan se Kreikan
saaristokin vielä purjehtimatta. ~

Kesän tulo
Sipsutimme Sinapissa.
tietä pitkin taivalsimme.
Vasta tuuleenkin välillä
luontoa ympärillä tarkaten,
kaunokukat havaiten.
Kielot, rentukat, orvokit
ja kukkivan sammalenkin.
Ystävä rentukan käteen poimi.
Lapsuusmuistot mielessä herätti
kun rinteeltä rentukoita poimin.
Kesän vihreys ja kukkien
väriloisto on jälleen tullut.

Vieno Hyttinen
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Olen usein halunnut kirjoittaa
ja kertoa uskostani. Usko on
minun voimanlähteeni. Uskon
Jeesukseen ja sihen, että Hän
kulkee vierelläni. Hän myös
lohduttaa, rohkaisee ja auttaa
minua. Usko merkitsee minulle
myös sitä, että tunnen nyt
eläväni ja että elämälläni on
tarkoitus.

Aikaisemmin, ennen uskoon
tuloani, elämä oli pelkkää ole
mista ja jatkuvaa miettimistä sen
tarkoituksesta. Usein tuntui tyh
jältä, epävarmalta ja pelottaval
takin. Raha eikä muukaan hyvin
vointi rauhoittanut yhtään oloani.
Kaikki eivät usko samalla tavalla
kuin minä. Toisten on vaikea
kuvitella uskossa mitään konk
reettista. Monet sanovat usko
vansa, että Jumala on olemassa,
mutta omakohtainen suhde
Häneen puuttuu. Aikaisemmin
ihmettelin, kun ihmiset kertoivat
uskostaan, elävästä Jeesuksesta,
ilosta, rauhasta... oli vaikea
ajatella sitä todellisena asiana,
joka koskisi minuakin.
Mutta elämä on täynnä yllätyksiä!
Jouduin elämässäni tilanteeseen,
jota en osannut odottaa. Asiat
tuntuivat kaatuvan päälleni,

romahtavan. Oli hirveän paha
olla, enkä osannut jatkaa mat
kaani minnekään. Silloin ajattelin
hädissäni, olisiko Jeesus sitten
kin olemassa ja auttaisiko Hän
ihan oikeasti minuakin. Rukoilin
ja pyysin apua. On vaikea kuvail
la sitä tunnetta, mutta todella
tunsin, kuinka jotain tapahtui
minussa. Ahdistava olo poistui
ja rauhoituin; sain varmuuden,
että apu tulee. Se oli ennen
kokematon juttu! Jonkun toisen
kertomana asiaa olisi ollut vai
kea ymmärtää, mutta itse koet
tuna se oli pakko uskoa todelli
seksi.
Uskon avulla jaksan eteenpäin ja
uskallan kohdata vai keatkin
asiat, sillä tiedän, ettei minun
tarvitse kohdata niitä yksin.
Elän nyt hyvin onnellista ja
todellista elämää. Se ei tieten
kään tarkoita, etteikö minulla
olisi samanlaisia vaikeuksia ja
vastoinkäymisiä kuin ennenkin,
mutta kaikella on nyt tarkoitus
vaikeillakin asioilla. Mitään ei
koe turhana, sattumanvaraisena.
Siinä on valtava ero.

Siunausta ja iloa kaikille ystäville.
Jeesus on teitäkin varten. u

—ST—

Upean uonnon keskellä Kirk~
konummella sijaitsee vuosi
sa.an alussa rakennettu
Hvi träsk. Se on kolmen tun
etun suomalaisen arkkitehdin

Eliel Saarisen, Armas md
grenin ja Herman Geselliuksen

ti ja työyhteisö. yös hei
n perheensä asu ivat talossa,

joka oli jaettu kolmeen sii
peen.

Arkkitehtien suuri ja mahtava
ateljee sijaitsee päärakennuk
sessa. Siellä on piirretty niin
Helsingin rautatieasema kuin
Kansallismuseokin. Ateljeen
toisessa päässä on mukava
takkasyvennys ja toisessa Saari
sen kirjasto. Heillä kävi runsaasti
vieraita. Hvitträskissä viihtyivät
muiden muassa Sibelius, Akseli
Gallen-Kallela ja Maksim Gorki.
Ateljee toimi näyttävänä puit
teena juhlille. Sen pitkän pöydän
ääreen mahtui 46 hengen seurue.
Tämä sama tila on tänä päivänä
monien upeiden juhlien puit
teena. Talo toimii museona.
Monet esineet kertovat tarinaa
menneestä — talon entisten
asukkaiden iloista ja suruista.

Ympärillä oleva luonto on upea.
Tuhannet kukat koristavat piha
piiriä. Kuuset huojuvat tuulesta
ja mäenrinteen alla kimaltaa
Hvitträsk-järvi. Rinteessä kallio
paaden alla lepäävät Eliel Saari
nen ja Loja Saarinen, kenties
ihmetellen uutta aikaa ja kuun
nellen tuulen rauhoittavaa
huminaa. —KM-—

Minun voiman lähteeni
« ~.

4

Kolmen arkkitehdin koti

Hvitträsk

• .;

u~ ~i ~ t1tL~~U ~ ~
ak1~1t ~ ~ ~
u~ n~i~ rn~u1I ~~ ~ O*KZ

Ateljeen takkasyvennys
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Ulkona sataa vettä; on satanut
jo aamusta lähtien. Odotan,
että sade lakkaisL Lähtisin
taas pyöräilemään. Niin
ostin äskettäin uuden, vaalean
punaisen ja kolmivaihteisen
fillarin! Vanha pyöräni alkoi
olla museokamaa, joten edes
sä oN kaksi vaihtoehtoa: hank
kia uusi tai jättää koko pyö
räily. Valinta ei ollut vaikea!

Seitsemän vuotta sitten, saades
sani kuulla sairastavani Usherin
syndroomaa, mieleeni iski kum
mallinen ja tyrmäävä ajatus: en
voi tehdä enään mitään — en
ajaa pyörällä ehkä hölkätä
enkä... Kovin todelta se tun
tuikin; muutama vuosi meni
etten pystynyt tekemään juuri
mitään. Ajatukset pyörivät kuuro
sokeuden ympärillä työntäen
kaikki normaalin toiminnan
mahdollisuudet pois mielestä.
Näin jälkeenpäin ajatellen se oli
aivan kamalaa aikaa.

Pikkuhiljaa aloin, pelkkään ole
miseen kyllästyneenä, harrastaa
yhtä ja toista — ihan niinkuin
ennenkin. Koin suoranaisia
‘ahaa’ -elämyksiä: minähän voin
vieläkin ajaa, juosta. . .! Rohkeus

alkoi kasvaa uudestaan nolla
pisteestä. Kotikaupungissani on
erittäin hyvät pyörätiet. Varsinkin
iltaisin ajelen mielelläni pitem
piäkin lenkkejä. Yksinpyöräily
ei tietenkään sovi kaikille kuuro
sokeille, eikä minun ‘esimerkist~~~
kenen kään tarvitse ottaa oppia.
Monet näkisivät minunkin mie
lummin kävelevän. Liikkumis
taidon ohjaajani olisi tyytyväisin,
jos malttaisin kävellä vielä
valkoisen kepin kanssa.

Pyöräilenkö siis kapinoidakseni,
näyttääkseni vai uhmasta? EN!
EN! Yksinkertaisesti vaan nautin
pyöräilystä ja kaikesta muustakin
mitä harrastan. Pidän itseäni
suhteellisen järkevänä ja yhteis
työhaluisena. Mielestäni vaaralli
sempaa on suggeroida itsensa ~
sellaiseen tilaan, että kuuro
sokeus tulee liian hallitsevasti
esille jokaisessa tekemisessä tai
tekemättä jättämisessä —

kuitenkaan sen olemassa oloa
kiistämättä.

Sade taitaa jo lakata, aurinkokin
pilkistää. Lähden siis liikkeelle.
Ajaisipa aluesihteeri Risto Man
ninen nyt vastaan; vilkuttaisin
ja hymyilisin leveästi. Näkisi
Risto, että valkoinen keppi on
pyörän tarakalla — varmuuden
vuoksi. —ST—

Esko opettaa
hikkumisen
taitoja

Esko Jutila on ammatiltaan
liikkumistaidon ja ADL-taitojen
ohjaaja. Hän työskentelee
Oulun yliopistollisen keskus
sairaalan silmäklinikalla. ADL
*~rkoittaa päivittäisiä taitoja.
Molempia taitoja tarvitaan,
jotta ihminen selviytyisi joka
päiväisissä askareissa, Esko
Jutila pitää opettajan työstään.
Hän sanoo tekevänsä tätä
työtä mieluummin kuin toi
mistotyötä. »En jaksaisi koko
päivää istua paikoillani», Esko
tuumii.

Kuurosokean ohjaaminen käy
luontevasti. Eskon käsivarteen
on hyvä nojata, kun vieraassa

iikassa harjoitellaan rappusissa
kulkemista tai ruokailuun menoa.
Tällä kertaa paikkana oli Kainuun
opisto, jossa Esko oli sopeutu
misvalmennuskurssin ohjaajana.
— Tässä työssä ei ole kahta
samanlaista päivää, Esko sanoo.
Jos en tekisi tätä työtä niin
olisin varmasti jotenkin tekemi
sissä urheilun kanssa.

Piiriin kuuluvat Lapin ja Oulun
läänit sekä osa Pohjanmaata.
Ajokilometrejä kertyy. — Olen
matkoilla 4 päivää viikossa ja se
on paljon, hän hymyilee.

Ohjaajan ammattiin sattumalta
Esko Jutila valmistui Torniossa
nuorisosihteeriksi. Varsinaisessa
nuorisosihteerin työssä hän oli
vain puoli vuotta. Sitten tuli tuo
suuri sattuma. Eskon luo muutti
asumaan ystävä, joka toimi
näkövammaisten lasten alue-
sihteerinä. Sillä tavoin vammais
ten asia tuli tutuksi. Kun Näkö
vammaisten Keskusliitto ilmoitti
hakevansa koulutettavaks i näkö
vammaisten ohjaajan, ei Esko
Jutila epäröinyt ilmoittautua.
Nyt, neljän vuoden jälkeen 28-
vuotias Esko Jutila miettii uran
jatkamista.

— Minua kiinnostavat erityis
pedagogiikka (erityisopetustyö)
tai kasvatustieteet. Mutta vaikka
lähtisinkin yliopistoon jatka
maan, en jättäisi näitä töitä
kokonaan.

Vaaleanpunainen fillari
ja valkoinen keppi
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Tapasin Päivin lokakuun lopussa.
Hän kertoi minulle afrikkalai
sesta elämäntyylistä. Juttelin
Päivin kanssa siitä monesti ja
tein muistiinpanoja. Vertailkaap
seuraavaa tekstiä vaikka omiin
ikävuosiinne ja miettikää eroja.

Ensimmäisenä ikävuotena lap
sella on voimakas suhde ältiinsä.
Lapsi on usein repussa selässä.
2—3-vuotiaana tulee suuria muu
toksia monine vaatimuksineen;
on avustettava kotiaskareissa,
pukeuduttava itse ja on osattava
olla hiljaa. Afrikkalaisten lasten
puhe kehittyy suomalais-lapsia
hitaammin.

3—4-vuotias käy jo kylässä suku
laisissa tai tuttavien luona ollen
poissa kotoa viikkoja — kuu
kaudenkin. Tyttö tekee töitä
kotona, esim. survoen puuro
jauhoja. Poika on paimenena tai
osallistuu peltotöihin. 5-vuotias
käy koulua, kenelle siihen on
mahdollisuus. Jo näin varhain
lapset kantavat vastuuta teke
mästään työstä.

7—14-vuotiaana tyttö huolehtii
kotitöistä itsenäisesti. Lasten
täytyy käyttäytyä aikuisten
tavoin. Kotoa muutetaan nuorina
pois. On pärjättävä yksin ja
monet tytöt tulevat jo äideiksi.

14—18-vuotiaana otetaan vas
tuuta ja tehdään ratkaisuja tule
vaisuuden suhteen. Pojat alkavat
säästää rahaa naimisiinmenoa
varten. Työssä käyvät joutuvat
osallistumaan perheen yhteisiin
kustannuksiin. Yhä useampi
nuori alkaa tässä vaiheessa
kiinnostua opiskelusta paran
taakseen elinoloja perheen ja
maansa hyväksi.
Tytöillä on yleisesti kolme
ammattia: kotiäiti, sairaanhoitaja
ja opettaja. Heillä on siis vaihto
ehtoina joko opiskelu tai naimi

nmeno. Nainen seuraa miestä
ja vanhemmat päättävät vielä
tänäänkin lasten naimisiin
menosta, opiskelusta ja työhön
menosta. 28—35-vuotiaan naisen
tärkeimpiä asioita ovat työ ja
lapset. 49—56-vuotiaana jo
tulevat lastenlapset kuvioihin.
Iän mukana tullut elämänkoke
mus antaa arvostusta ja monet
siirtyvät tässä iässä eläkkeelle.
65-vuotias on vanhus — kypsä
ihminen. Mutta töitä tehdään
kotona voimien mukaan. Afri

ssa eletään kollektiivisessä
teisössä; kaikki ovat kaikessa

mukana voimiensa mukaan.
Ihminen on osa yhteisöä. .

Ken jättää jälkeensä lapsen, elää
ikuisesti.

3. Kevyt liikunta tekee rennon
ja hyvän olon.
4. Liian kova sänky tai liian
lämmin huone vaikeuttavat unen
saamista.
5. Pieni ateria raukaisee, mutta
liika syöminen juuri ennen
nukkumaan menoa on pahaksi.
6. Ennenvanhaan käytettiin ilta
juomaksi lasillista lämmintä
maitoa. Sen rentouttava vaikutus
on olemassa vielä nytkin.
7. Kevyt saunominen tai lämmin
kylpy auttavat myös saamaan
unen päästä kiinni.
8. Yömyssy eli alkoholin naut
timinen illalla huonontaa unen
laatua.
Jos unettomuus on jatkuva
ongelma, on hyvä puhua siitä
lääkärin kanssa. Nykyaikana on
saatavissa turvallisia, lyhyt
vaikutteisia unilääkkeitä, joilla
unettomuuden kierteen voi kat
kaista ja päästä taas rytmiin
kiinni. Monasti pelko siitä että
ei saa unta, on syy siihen että ei
saa unta. Siispä: kauniita unia
jokaiselle.
Leena

** * ******* ** * *

Kun elämä hymyilee, älä unohda
onnettomuutta.
Kun elät yltäkylläisyydessä, älä
unohda kurjuutta.

.

.
.jatkuu sivulta 15

.
NAK:N PALSTA
Toimittanut: Tuula Hartikainen

.

lämän kaarta
atrikkala ittain

Päivi Säynevirta on koulutuk
seltaan lääkintävoimistelija.

AK:ssa hän opiskeli äkö
ammaistaitoja puoli vuotta.

Hän on tullut uskoon noin
20- otiaana ja haluaa hyvän
ammattinsa kautta auttaa lä
himmäisiä »velkana Jumalalle»,
kuten hän ilmaisi asian. Ennen
Näkövammaisten ammatti-
kouluun tuloa hän työskenteli
noin 4-vuotta Namibiassa lähe
tystyökeskuksessa. Tammi
kuussa -89 hän on mukana
projektissa, jossa koulutetaan
näkövammaisia fysioterapeutin
apulaisiksi. Paikkana on Nami
bian näkövammaisten kuntou
tuskeskus, jonka toimintaa
ovat avustaneet eri tavoin
NKL, Kirkon ulkomaan apu ja
Lähetysseura.

44 4 4 444444

A frikkalaisia sananlaskuja
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Mikä on puhdas
omatunto?
Eräs kuurosokea kfrjo~ttaa ~
nuNe ja kysyy, mikä on puhdas
omatunto. Omatunto on vai
kea sana. Omatunto on ihmi
sen sisäinen ääni. Se ilmoit
taa, olenko minä tehnyt oikein
vai väärin.
Eri ihmisiflä on erflainen oma
tunto. Se, mikä yhdefle ihmisefle
on väärin, voi oMa toiselle ihmi
selle oikein. Omatunto voi myös
vaihdella saman ihmisen kohdal
la eri aikoina. Se, mitä vielä
muutamia vuosia sitten pidin
vääränä, voikin tänään olla
minun mielestäni hyväksyttävää
ja oikein.

Pahat teot, pahat ajatukset ja
pahat sanat toiselle ihmiselle

tekevät minun omantuntoni
pahaksi. Jos olen tehnyt jotakin
väärää tai loukkaavaa, minun
itsen ikään ei ole hyvä olla. —

Sanotaan, että ihmisen omalla
tunnolla on kuormia tai taakkoja.
Kristillisen uskon näkökulmasta
jokainen ihminen on syntinen.
Jossakin elämän vaiheessa oma
tunto on likaantunut. — On kui
tenkin mahdollista saada puhdas
omatunto. Se ei puhdistu »pyyk
kiä pesemällä». Ihminen ei itse
pysty puhdistamaan omaa
tuntoaan.
Minä voin pyytää toiselta ihmi
seltä anteeksi, jos tunnen, että
olen rikkonut häntä vastaan.
Anteeksi pyytäminen on monta
kertaa hyvin vaikeaa. Mutta olo
on suloinen, jos suostun pyytä
mään anteeksi, ja voin sopia
asiani toisen kanssa.
Todellisen omantunnonrauhan
ihminen saa, kun Jumala antaa
anteeksi. Hän voi puhdistaa
ihmisen omantunnon Poikansa
Jeesuksen Kristuksen tähden. —

Raamatun sanan nojalla Jumala
haluaa antaa jokaiselle anteeksi
ja puhdistaa ihmisen.
Minun mahdollisuuteni on rukoil
la Jumalalta puhdasta omaatun
toa. Saan myös rukoilla herkkää
omaatuntoa niin, että omatunto
ilmoittaa minulle, mikä on oikein
ja mikä on väärin. ~

Voit lähettää kysymyksesi tälb
paistalle osoitteeNa: Pastori
Ari Suutarla; P1185. 00161
Helsinki. Vastaan kysymyk
seesi parhaan ymmärrykseni
mukaan.

50 vuotta
yhteistä taivalta
Aurinko toivottaa heille hyvää
huomenta, Mies keittää
vaimolleen aamukahvit, Kaksin
he nauttivat aamuhetkestä
Qökiireet ovat kummaltakin
ohi. Ei lasten mekastusta, he
lensivät pesästä jo kauan
sitten.

Ryppyinen käsi tarttuu toi
seen sarnanlaiseen. Aika on
haalistanut silmistä orvokin
sinen. Mutta katseessa on yhä
lämpöä. Sen ovat luoneet
yhdessä eletyt vuodet ja
yhdessä koetut ilot ja surut.

Tänään he voivat sanoa
toisilleen: Kultahääpäivämme!

Onnea kultaseni!

Elvi ja Eino Pumperi tapasivat
toisensa 55 vuotta sitten. Kum
painenkin kävi työssä samassa
tehtaassa. Yhdessä lähdettiin
tansseihin ja seurustelu lähti
käyntiin.

— Ei se ollut rakkautta ensi
silmäyksellä. Kolme vuotta seu
rusteltiin, ennenkuin kihloihin
asti päästiin. — Vihille mentiin
kahden vuoden kihloissaolon
jälkeen ja ensimmäinen yhteinen
koti perustettiin Taulumäelle
Jyväskylään. Se oli sellainen
hellahuone, ahdas mutta sopu
antoi sijaa, Elvi muistelee.

Perhe kasvoi, samoin koti.
Elvi ja Eino saivat kolme poikaa.
Nyt on jo kolme lastenlasta —

kaikki poikia, kertoo Elvi Pumperi
äänessään ylpeän isoäidin
läm pöä.

Nyt Elvi ja Eino asuvat Tikassa
omassa mökissään. Kodinhoitaja
käy viikottain heidän luonaan.
Sairaudet ovat kuluttaneet
voimia, mutta reipas yrittämisen
mieli on tallella.

Mitä arvostatte eniten toisis
sanne? — Vaimo on reilu ja
luonnollinen. Siihen minä alku
jaan ihastuinkin, kertoo Eino.
Elvi arvostaa miehensä hyvä
nahkaisuutta. »Itse olen kiivas,
vaikken enään vanhana jaksa
riidellä.»

Hyvä taival meillä on tähän asti
ollut, ei ole vielä pahempia
karikoita eteen tullut, Eino
toteaa.

KIRKON IKKUNASTA

Ari Suutarla

30 31


