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juhla

Toukokuun viimeinen tiistai
1990 oli tärkeä päivä
monelle kuurosokealle.
Silloin vietettiin runokirjan
julkistamisjuhlaa.
23 kuurosokean herkät
ajatukset on koottu
kauniiksi kirjaksi.
— Hiljaisuuden laulut
ovat nyt koko kansan
kuultavana.

Keskustoimistoon Helsinkiin
kutsuttiin kaikki kirjan runoilijat.
Mukana oli myös kymmenittäin
muita vieraita.

Puheita ja taputuksia

Keskustoimisto oli laittautunut
juhlakuntoon. Kauniit kukkakimput
koristivat pöytiä. Vieraita tervehti
jo rapussa keväinen sireenien
tuo ks u.

Itse juhla alkoi puheenjohtaja
Pirkko Virtasen tervetuliais
puheella. “Haluamme tällä kirjalla
kertoa toisille ihmisille
kuurosokeiden elämästä.
Kerromme, että on myös
toisenlaisia tapoja kokea tätä
elämää”.

Kansanedustaja Riitta Uosukainen
toi juhlaan sivistysvaliokunnan
terveiset. Hän kiitti puheessaan
kirjan runoilijoita ja piirrosten
tekijää. — Kuurosokeiden runokirja
“Hiljaisuuden lauluja” avaa uuden
maailman, hätkähdyttäviä
näkökulmia ihmismieleen. Kirjasta
välittyvät ilo ja ikävä.

Seuraava lehti ilmestyy 30.8.1990
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Myös runoilijat saivat
puheenvuoron. Vieno Hyttinen,
Lasse Hannula, Pirkko Virtanen,
Hilkka Kasurinen: kukin vuorollaan
esittivät omia mielirunojaan. Ja
viimeisenä, kuin sokerina pohjalla,
yleisö sai nauttia Veikko Heimosen
mehevästä savonmurteesta.

Miltä runokirja näyttää?

“Hiljaisuuden lauluja” on kaunis
kirja. Kannet on päällystetty
hennon vihreällä kankaalla.
Paperikansissa leikkivät Rauli
Jalon piirtämät ritariperhoset.

Kirjan lähes 60 runoa jakaantuvat
neljään osaan. Ensimmäinen on
saanut nimen “Haluan koskettaa”.
Siinä kuurosokeat viestivät
kaipausta elämään, ihmissuhteisiin
ja toisen ihmisen läheisyyteen.

Toinen osa on nimeltään “Luonto
elää”. Runot kertovat vuoden
aikojen tunnelmista, kukista,
tuoksuista ja linnuista.
Kolmas osa, “Anna minulle
voimaa”, on täynnä tulevaisuuden
uskoa.

Ja kukapa jaksaisi elää ilman iloa
ja huumoria. Näitä kahta on kirjan
neljännessä osassa, “Menisi
murheet mielestä pois”.
Ja jokaisessa osassa kisailevat
Raulin ritariperhoset.

Monien runot ja kirjoitukset ovat
vaarassa jäädä pöytälaatikkoon,
unohduksiin. Ne on saatava sieltä
esiin. Nyt, kun työ vihdoin saatiin
alkuun, useimmat luovuttivat
pöytälaatikkojensa aarteet
yhteiseen käyttöön.

Pöytälaatikosta kansan
luettavaksi

Ajatus runokokoelmasta on
syntynyt jo vuosia sitten.
Kuurosokeiden joukossa on monia
lahjakkaita kirjoittajia.
Runoja syntyy leireillä,
kuntoutuskursseilla, kotioloissa;
kaikkialla missä on tilaa luovalle
ajattelulle.
Kirjoittaminen on tärkeä kanava
kertoa itsestään, tunteistaan ja
ajatuksistaan. Tekisi mieli sanoa:
— Nyt on julkaistu ensimmäinen
Suomen kuurosokeiden runokirja.
Milloin saamme julkaista toisen
kokoelman? -RK- O

Raimo Korpela:

Kuuro
sokeuden
määritelmästä

Uutislehti 13/1990 julkaisi
pohjoismaisen määritelmän
kuurosokeudesta.
Yhdistyksen jäsen Raimo
Korpela on tarkastellut
määritelmän sisältöä ja
kertoo siitä oman
mielipiteensä.

Minusta kuurosokeuden
pohjoismainen määritelmä ei ole
määritelmä. Se on luettelo
haitoista ja ongelmista, joita
kuurosokeudesta saattaa
aiheutua.

— Miksi se ei ole
määritelmä?

Koska siinä luetelluista ongelmista
ei välttämättä seuraa, että henkilö
olisi kuurosokea. Samanlaisia
vaikeuksia voi olla henkilöillä,
jotka eivät ole kuurosokeita.

Kyseessä olevassa määritelmässä
on määritelmää vain
ensimmäinen virke, joka kuuluu:

— Henkilö on kuurosokea, kun
hänellä on vakava-asteinen näkö
ja kuulovamman yhdistelmä.

Tämän jälkeen määritelmää olisi
täydennettävä sanan “vakava
asteinen” merkityksen
täsmentämisellä.
Mutta — sana “vakava-asteinen”
on mielestäni tähän yhteyteen
sopimaton. Parempi olisi “vaikea
asteinen” tai, kuten
yhdistyksemme säännöissä,
pelkästään “vaikea”.

Sanat “vakava” ja “vaikea” eivät
tarkoita samaa. Kun “vakava”
-sanaa käytetään sairauden tai
vamman yhteydessä, siihen liittyy
läheisesti kuoleman vaara.
Helpointa olisi täsmentää näiden
käsitteiden merkitystä käyttämällä
haitta-astetta. Se on yleisesti
käytössä ja ilmoitetaan
prosenttilukuina.
Tällainen määritelmä olisi lyhyt ja
helppo muistaa.
Määritelmän yksinkertaisuus ei
tietenkään estäisi käyttämästä sen
rinnalla nykyisen kaltaista
“julistusta” yhtiskunnallisia
tarkoituksia varten. Sitä ei
kuitenkaan pitäisi nimittää
kuurosokeuden määritelmäksi. O

Vieno Hyttinen
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Kuurosokean haitta-asteen
määritteleminen ei ole helppo
asia. Vieläkin vaikeampi se on
monivammaisena syntyneiden
lasten kohdalla. Tästä syystä

tarvitaan määritelmää, joka kuvaa
kuurosokean ihmisen vaikeuksia.

Kuurosokeuden syyt ovat monet.
Ihmiselle tärkeintä on se, miten
hän voi toimia vammansa kanssa.

Toimintakyky riippuu monista
muistakin asioista.
Vammautumisen ajankohta,
ympäristötekijät, perhesuhteet,
koulutus- ja persoonalliset tekijät
vaikuttavat toimintaan.

Silmälääkäri tutkii silmiä ja hoitaa
silmäsairauksia. Hän ei välttämättä
tunne näkövamman seurauksia
jokapäiväisissä toiminnoissa. Kun
samalla henkilöllä on lisäksi
kuulovamma, tätä ei tutki
silmälääkäri ollenkaan.
Korvalääkärjilä on sama ongelma.

Ei ole olemassa kuurosokeuden
haitta-astetta. Kuurosokeuden
haitta on toiminnallinen haitta;
ongelmia, joita kahden aistin
vammautuminen tuo elämään.

Yhdistys ajaa kuuro
sokeiden etuja

Säännöissä määritellään
yhdistyksen tehtävät. Meidän
tärkein tehtävämme on vaikuttaa
yhteiskuntaan ja sen päätöksiin.
Me tuomme esille niitä ongelmia
joita kuurosokeus aiheuttaa
arkielämässä. Me teemme työtä
kaikkien Suomen kuurosokeiden
hyväksi; myös niiden, jotka eivät
ole yhdistyksen jäseniä.

Tämä on velvollisuutemme, koska
valtio on antanut tehtäväksemme
järjestää kuurosokeiden
ku ntoutuspalveluja.

Vammaisuus — vaikea
vammaisuus

Vammaisuuden määritelmästä on
olemassa muitakin tärkeitä
lausumia. Esimerkiksi Maailman
terveysjärjestön lausuma vuodelta
1980: “Vammaisuus, elimistössä
oleva puute tai poikkeavuus ei
sinänsä ole merkittävä. Mutta siitä
voi aiheutua vajaatoimintaa, joka
yksilön olosuhteissa voi aiheuttaa
haittaa. Olosuhteet ovat vamman
seurausten kannalta ratkaisevat.”
Huonosti suunnitellussa
yhteiskunnassa lievästikin
vammainen on vaikeavammainen.
Vaikeavammaisuus on
elämätilanne, jossa ihminen
tarvitsee apua. Tästä syystä syntyy
pakollisia suhteita, joita hän ei voi
valita tai joihin ei voi vaikuttaa.
Tällaisia suhteita ovat esimerkiksi
tulkit, avustajat oppaat ja
työntekijät.

Vammaispalvelulaki

Vammaispalvelulaki 1988 lähtee
ajatuksesta, jossa on katsottava
koko ihmisen elämäntilanne ja
toiminnallisuus. Pelkkä
vammaisuuden haitta-aste ei
merkitse vammaispalvelulain
toteutu mista.
Vammaispalvelulaki on tarkoitettu
vaikeavammaisille. Sen
selvittäminen on jätetty
ammattilaisten tehtäväksi. Meidän
on syytä pitää kiinni
kuurosokeuden pohjoismaisesta
määritelmästä. Se sopii hyvin
tähän aikaan ja kattaa kaikki
erilaiset kuurosokeat. ~

Robert Smithdas (kesk.) Suomen
Kuurosokeat ry:n vieraana 1988.
Oikealla hänen tulkkinsa, vas.
Heli Reinikainen.

Aikamme kuuluisimpia
kuu rosokeita:

Robert
Smithdas
Amerikkalainen kuurosokea
Robert Smithdas on
ammatiltaan kirjailija,
toimittaja ja runoilija. Hän
on suorittanut maisterin
tutkinnon New Yorkin
yliopistossa 1953. Tämä oli
merkittävä päivä myös siksi,
että Helen Keller oli
suorittanut oman
loppututkintonsa tasan 50
vuotta aikaisemmin.

Pirkko Virtanen vastaa

Määritelmä
syntyi
yhteistyönä
1980.
Kuurosokeuden määritelmää
on tehty yhteistyössä
pohjoismaissa
työskentelevien alan
ihmisten kanssa.
Määritelmää on ollut
tekemässä sosiaali-, opetus-
ja lääketieteen
asiantuntijoita.

Merkittävä henkilö tässä
työryhmässä oli
yhdistyksemme
perustajajäsen ja
ensimmäinen
toiminnanjohtaja Inger
Lindgren. Nykypäivän
sosiaalipolitiikan
näkökulmasta katsottuna
määritelmä on ollut aikaansa
edellä.

Haitta-asteesta
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Robert oli neljä ja puoli vuotta
vanha, kun hän sairastui
aivokalvon tulehdukseen. Hän
sokeutui ja menetti myös
kuulonsa miltei kokonaan.
Etenevä kuulovamma pakoitti
hänet opettelemaan nopeasti
“sormikielen”; siinä käytetään
sormia ja rystysiä (kämmenselän
niveliä).
Kiinnostuin Robert Smithdasista
heti, kun olin tullut Suomen
Kuurosokeat ry:n palvelukseen.
Hänen toimittamansa lehti, Nat
Cent News, osui käteen ensiksi.
Sitten aloin lukea ja kääntää
hänen runojaan. Samaan aikaan
alkoi kirjeenvaihtoni Robert
Smithdasin kanssa. Nyt,
ensimmäisen Helen Keller-viikon
aattona, on oikea aika julkaista
haastattelu, jonka olen tehnyt
kirjeessä

Miten Sinä kommunikoit toisten
ihmisten kanssa?

Minulla on yhden käden
systeemi; yksinkertainen
amerikkalainen viittomakieli, jossa
kirjaimet “merkitään”
kämmenselkääni. Käytän myös
pistekirjoitusta sekä Tellatouchia.
Olen myös harjoitellut huulilta
lukemisen. Panen sormeni
puhujan huulille ja tunnen
huulten liikkeet ja värähtelyn.

Millainen työ sinulla on?

Olen tämän keskuksen
apulaisjohtaja. Päätehtäväni on
levittää tietoa, kouluttaa. Toimitan
lehteä, teen tiedotteita, esitteitä
ja osallistun kokouksiin ja
konferensseihin.

Kerro vähän perheestäsi?
Lapsuuden kodissani oli neljä
lasta. Kaksi sisartani on vielä
elossa ja tapaan heitä usein.
Vaimoni on myös kuurosokea.
Työskentelemme molemmat Helen
Keller-keskuksessa. Olemme
palkanneet autonkuljettajan, joka
tuo meidät työhön ja vie kotiin.

Mitä harrastat?
Rakastan syvän meren sukellusta,
puutöitä ja ruoan laittoa. Luen
paljon. Menen mielelläni ystävieni
kanssa syömään päivällistä
johonkin hyvään ravintolaan.

Olet kirjoittanut useita
runokirjoja.
Mistä löydät aiheita?
Olen kirjoittanut runoja 12-vuoti-
aasta asti. En löydä runojen
aiheita, ne löytävät minut!

Runoissasi kirjoitat paljon myös
ksinäisyydestä ja ikävästä?

Kyllä, kuurosokean suurimpia
murheita on yksinäisyys.
Kuurosokea eristäytyy helposti
muista ihmisistä. — Voi miten
tärkeitä ihmiset kuurosokealle
ovatkaan!

Millaisia kokemuksia sinulla on
Suomesta?
Minusta Suomi oli ystävällinen
maa. Saimme vierailla Tampereen
palvelutalossa. Meihin teki
suuren vaikutuksen se vapaus,
missä kuurosokeat asuivat ja
elivät siellä. Mielestäni Suomi
tekee paljon arvokasta työtä
kuurosokeiden hyväksi. O
Leena Turunen

Ma jaana-kodissa
itsenäisen
elämän alkuun

Ensimmäinen vierailuni
Marjaana-kodissa. Ajelen
autolla läpi kesäisen
Hyvinkään. On toukokuun
viimeinen päivä.

Pysähdyn hiljaisen kadun
varrelle. Lehtipuiden
varjossa on portti, josta
avautuu kodikas pihapiiri.

Marjaana-koti on nuorten
kuurosokeiden palvelutalo. Se
sijaitsee lähellä Hyvinkään
keskustaa.

Ympärillä on rauhallinen
omakotialue ja puistomainen
ympäristö. Lähellä on Hyvinkään
Sveitsin ulkoilualue.

Kuurojen huoltokotisäätiö perusti
Marjaana-kodin vuonna 1985. Tällä
hetkellä siellä asuu vakituisesti
seitsemän vaikeasti
kuulonäkövammaista nuorta
aikuista. He ovat noin 20—25
vuotiaita. Kodissa he saavat
opetella elämään itsenäisesti ja
selviytymään jokapäiväisistä
toiminnoista.

Apu aina lähellä

Marjaana-kodissa työskentelee 11
työntekijää. Asukasmäärään
nähden henkilökuntaa on aika
paljon, sillä asukkaat tarvitsevat
apua ympäri vuorokauden.
Henkilökunta auttaa ja opastaa
asukkaita kaikissa toiminnoissa.

—
— ~—~—~--
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Marjaana-kodissa on paljon
toimintaa

Jokaisella asukkaalla on oma
huone, jonka hän on itse
sisustanut. Jokainen myös itse
siivoaa huoneensa. Keittiöaskareet
ja sujuvat yhdessä henkilökunnan
av u st u ks ella.
Valoisassa oleskelutilassa on
paljon suuria viherkasveja. Niiden
hoito on asukkaiden tehtävä.
Rakennuksen alakerrassa on tilava
askarteluhuone. Siellä voi tehdä
savitöitä, kutoa kangaspuilla tai
tehdä puutöitä.
Vapaa-aikana asukkaat harrastavat
monipuolista liikuntaa. Lähellä on
uimahalli, jossa käydään uimassa
ja saunomassa viikottain.
Lenkkeily ja ulkoilu kuuluvat
jokapäiväiseen ohjelmaan. Silloin
tällöin tehdään retkiä
kotikaupungin ulkopuolelle, jopa
ulkomaille asti.

Jokaisella on oikeus
oppimiseen

Vuonna 1988 tuli voimaan laki
keskiasteen uudistuksesta. Sen
mukaan on myös kaikille
vammaisryhmille annettava
mahdollisuus ammatilliseen
koulutukseen.
Kuulonäkövammaisten lasten
vanhemmat ry. ja Marjaana-koti
päättivät aloittaa eritysopetuksen
kodissa asuville nuorille.
Opetuksen suunnittteluun ja
toteutukseen osallistui
Näkövammaisten ammattikoulu,
nykyinen Arlainstituutti.

Opetus tapahtui normaalien
päivärutiinien ohessa.
Henkilökunta oli mukana opetus-
tilanteissa. Näin varmistettiin, että
opetus jatkui varsinaisen
opetusajan ulkopuolellakin.

Tulos näyttää lupaavalta

Kaksi vuotta kestänyt
opetuskokeilu päättyi tänä
keväänä. Tulokset ovat
rohkaisevia. Jokaiselle Marjaana
kodin asukkaaile on nyt
suunniteltu jatkokoulutusohjelma:
— kolme aloittaa opiskelun

Ari a i n st i t u u t issa
— kaksi aloittaa opiskelun

Kuurojen kansanopistossa
— kaksi aloittaa työkokeilun

Kuurojenkoti Åvikissa
Opetuskokeilun loppuraportti
valmistuu valmistuu ensi vuonna.
Kokeilun toivotaan edistävän
muiden vastaavien ryhmien
ammattillista opetusta. -RK/AL ~

KANSAINVÄLINEN UUTISLEHTI

Kansainvälinen Uutislehti on
taas ilmestynyt. Se on

~ ensimmäinen numero tänäV iesteiä vuonna. Lehti palaa monessaJ artikkelissaan Tukholman Helen
rn ~ a ~ m ~ Keller -konferenssin asioihin ja
~ ‘ ‘‘“~‘ puheenvuoroihin.

kuu rosokei Ita Kauko Kokkonen on kääntänyt
englanninkielisiä tekstejä
suomenkielelle. Olemme
poimineet niistä muutamia tähän
Tuntosarveen.

Sitä hän oli toivonutkin.
100 vuotta sitten Helen suorastaan imi tietoa ja

kokemuksia itseensä. Hän oli

He_en KeHer hämmästynyt siitä, miten rikas ja1 II monipuolinen maailma voi olla.

aloitti k~~~ailiin Hänen maailmansa avartui ja hän~ rauhoittui. Hänestä tuntui kuin
kukka olisi avautunut.

~ Helen Keller halusi innokkaasti Helen oppi kieliä; ranskaa,
oppia erilaisia asioita. Hän odotti latinaa ja kreikkaa. Hän rakasti
suurin toivein Perkins-kouluun runoutta ja kirjallisuutta. Helen
pääsyä. Helen muistelee kirjoitti ja sai itse paljon kirjeitä.
kouluaikaansa kirjassa, jonka hän
on itse kirjoittanut. Kirjan nimi on Hän alkoi oppia puhumaan. Hän
“Elämäni tarina”. Helen ajatteli, keräsi varoja, että köyhemmät
että kouluun pääsy oli “kaiken lapsetkin olisivat päässeet
alku”. opiskelemaan Perkins-kouluun.

Helen oli hyvin tarmokas
Koulussa Helen saattoi kaikessa, mitä hän teki. Helen
kommunikoida oppilaiden ja Kellerin elämä on innostanut
opettajien kanssa sormiaakkosilla. ihmisiä sadan vuoden ajan. ~

Opetuskokeilun aiheet olivat:
— ADL-taidot ja kotitalous
— liikkumistaito ja liikunta
— vapaa-ajan toiminta

10 11



Unelmaa seuraten

Kalkutasta
Perkins
kouluun

Anindya Bhattacharyya on
syntynyt intialaisessa kylässä
lähellä Kalkuttaa. Kun hän syntyi,
hän oli kuuro. Hän kävi
kansakoulua siihen asti, kunnes
menetti näkönsä
onnettomuudessa. Silloin hän oli
yhdeksän vuotta vanha.
Seuraavat neljä vuotta Anindya oli
kotona. Hänen vanhempansa
etsivät turhaan koulua
kuurosokealle pojalleen. Anindya
sanoo, että vain hänen perheensä
luja usko esti heitä luopumasta
toivosta.

Perkins-koulu muutti
elämäni

Sattumalta heille kerrottiin
Perkins-koulusta ja heitä
rohkaistiin ottamaan sinne
yhteyttä. Syyskuussa 1983
Anindya saapuikin
stipendioppilaana Perkinsille. Hän
osasi vähän englantia ja
kommunikoi kirjoittamalla benglin
kieltä isänsä kämmeneen.
Hän alkoi nopeasti oppia
englantia, viittomakieltä ja
pistekirjoitusta. Mitä enemmän
hän oppi, sitä suuremmaksi hänen
tiedonhalunsa kasvoi.

Anindya sanoo: “Kun tulin
Perkinsille, elämäni muuttui
melkoisesti. Saatoin mennä
kouluun, hankkia ystäviä ja kokea
monia uusia asioita.
Nautin enemmän olostani.
Motivaationi ja itsenäisyyteni ovat
lisääntyneet.
Tärkeintä oli,
hyväksymään
kuinka paljon

Anindyan isä oli hänen luonaan
ensimmäisen vuoden.
Ainakin kerran viikossa Anindya oli
kirjeenvaihdossa kotiväkensä
kanssa. Hänestä oli vaikeaa olla
niin paljon erossa perheestään
kuuden vuoden aikana.

Tavoitteena yliopisto

Syyskuussa 1987 toinen ovi
avautui Anindyalle.
Belmont HilI-koulu hyväksyi hänet
osa-ai kaopiskelijaksi.
Tässä koulussa hänen tärkeimmät
oppiaineensa ovat englannin
kirjallisuus ja kielioppi, sekä
Yhdysvallat ja maailmanhistoria.
Hän opiskelee ahkerasti ja
unelmoi pääsevänsä yliopistoon.

Anindya harrastaa yleisurheilua,
uintia ja painia.
Hän rakastaa tehdä töitä käsillään.
Hän on erityisen taitava puu- ja
5 av i töissä.

Anindya ja hänen kaksi
asuintoveriaan hoitavat kaikki
taloustyöt itse.
He myös suunnittelevat, miten
käyttävät vapaa-aikansa.
Tällä tavalla he oppivat
itsenäisyyttä ja toimeliaisuutta.

“Kaikilla ihmisillä on
unelmia”

Kun opinnot yliopistossa päättyvät,
haluaa Anindya ryhtyä
työskentelemään kuurosokeiden ja
vammaisten hyväksi.
Hän sanoo:
“Haluan ihmisten ymmärtävän,
että kuu rosokeat eivät ole niin
erilaisia.
Me käytämme järkeämme samalla
tavalla, kuin näkevät ja kuulevat.
Meillä on päämääriä ja unelmia
juuri niin kuin heilläkin.

Kuurosokeilla on paljon
annettavaa.
Me haluamme, että meitä
kohdellaan niinkuin muitakin
ihmisiä.
Tietenkin me tarvitsemme apua,
kun teemme joitakin asioita.
Mutta jokainen tarvitsee apua
joskus.
Me haluamme tehdä, mitä
voimme, että meitä arvostetaan”.

“Elämä on ongelmien
voittamista”

Lopuksi, haluan ihmisten
oivaltavan, että ei pidä hyväksyä
asennetta:
“En voisi elää, jos tulisin
kuurosokeaksi tai vammaiseksi tai
jos minun olisi kohdattava jokin

J muu suuri ongelma”.
Kyllä voi elää! Ihmiset voivat
työskennellä läpi ongelmiensa ja
oppia niistä paljon.
On tärkeää oppia ymmärtämään,
miten voi käsitellä vammaa tai
muuta ongelmaa.” O

Kuun sokeana
Kolum • iassa

Lääkärin virhe
alh utti
kuurosokeuden
Tämä tapahtui noin kymmenen
vuotta sitten Etelä-Amerikassa,
maassa jonka nimi on Kolumbia.
Nuori nainen, nimeltään Yolanda,
on tuotu sairaalaan synnyttämään
ensimmäistä lastaan. Nuori
onnellinen aviovaimo, joka viiden
avioliitto-vuoden jälkeen vihdoin
saisi oman vauvan.
Synnytyksen loppuvaiheessa
lääkäri antoi kipulääkettä suoraan
selkäytimeen. Mutta vahingossa
hän antoi liian suuren annoksen.
Yolanda halvaantui ja menetti
näkönsä ja kuulonsa.
Tajuttomuuden tilassa hän
synnytti terveen tyttölapsen.
Nuori äiti oli kaksi kuukautta
tajuttomana. Hän heräsi pelon ja
kauhun keskellä. Hän ymmärsi,
että ei voi liikuttaa jalkojaan, ei
voi nähdä eikä kuulla. Hän uskoi
nuoren elämänsä, unelmiensa ja
avioliittonsa olevan lopussa.

Miehen rohkeus ja rakkaus
auttoivat

Epätoivon keskellä Yolanda ja
hänen miehensä löysivät tavan,
jolla nuori äiti tulisi pitämään
yhteyttä muihin ihmisiin.

että opin
sokeuteni — opin,
saatoin tehdä”.

(r,
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— Jose, aviomies, pani kynän
käteeni ja liikutti sitä. Ymmärsin
mitä hän kirjoitti: “Lapsi on tyttö.
Et voi nähdä, kuulla tai kävellä.
lsoäiti huolehtii lapsesta. Ole
ra u halli ne n.”
Myöhemmin huomasimme että
kynää ei tarvittu. Käytimme
etusormeani ja kirjoitimme mille
tahansa pinnalle. Siitä lähtien
tämä menetelmä on toiminut
täydellisesti.

Kasvoin kuurosokeuteen

— Taistelin alussa epätoivon,
vihan ja itseni hylkimisen
vaiheilla. Sitten seurasi asioiden
hyväksymisen ja sisäisen
taistelun aika. Yhteyteni
ulkomaailmaan olivat poikki,
Yolanda kertoo.
Hänen oli pakko lähteä liikkeelle
halvaantuneena. Sitkeästi hän
päätti solmia suhteet muihin
ihmisiin ja pystyi säilyttämään
henkisen ja fyysisen tasapainon.
Hän opiskeli pistekirjoitusta ja
opiskeli selviytymään. Vuonna
1981 hän sai kansainvälisen
“Elämän haaste’!.palkinnon.
Vuonna 1985 Yolanda oli
Bogotassa vammaisten
olympialaisten toimistotehtävissä.
Vuonna 1986 hän sai valmiiksi
pistekirjoituksen oppikirjan
kuurosokeiden etäopetusta varten.

Kuurosokeudesta elämänura

Hän aloitti kuurosokeiden
kuntoutustyön kotimaassaan
Kolumbiassa. Nyt Kolumbiassa
käynnissä suuri tutkimus- ja
koulutusohjelma.

Sillä on kolme päätavoitetta:
1. Usher-syndrooman löytäminen

mahdollisimman aikaisin
(samaa työtä tehdään meillä
Suomessakin)

2. Kuntoutus
3. Työllistävä koulutus.
Näin kuurosokeudesta tuli
Yolandalle elämänura. Hän
sanookin: “Olen läheisteni
rohkeuden ja rakkauden avulla
ajanut pois painajaisunen, joka
minulla oli”. ~

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

SIREENI T
Mikä antoi tuoksun tuon?
Sen mukanaan toi kevättuuli
jo ennen kuin ruusunnuput
keväästä kuuli.
Sinistä ja valkoista
vasten kevättaivasta.
Vain hennot oksat niitä kannatti
ja tuulenpuuska hiljaa liikutti.
Tuoksullaan ne ilmoitti:
väisty kylmä talvi, unelias aika
ohi on.
Nyt alkaa kesäaika,
ilmassa on ennustusten taika.

Sireeneitä, sireeneitä kaikkialla.
Ne kukkivat teiden varsilla
ja kivisten muurien reunamalla.
Kevät on silloin tullut,
kun tuuli vangitsee sireenin
tuoksut.
Sireenin tuoksut, kuin
suitsukkeen huumaa
tasangon yllä,
kun ilma on kuumaa.
Robert Smithdas
(suom. Leena Turunen)

Konfi rmaatiossa
Ensimmäisen
kerran
ehtooNisella
Konfirmaatio on r~ppikouIun
juhUava päätös.
Useimmat nuoret tahtovat
käydä rippikoWun
kesäHeiriHä ja sNHoin
konfirmaat~o on koko
perheen ja suvun
tunn&maHinen kesäjuhla.
Konfirmaation päätteeksi
nuori menee ensimmäistä
kertaa ehtooUNseHe.

Sana konfirmaatio tulee latinan
kielisestä sanasta confirmare.

Se on suomeksi sama kuin
vahvistaa. Konfirmaatio vahvistaa
kasteen liiton. Pieni vauva ei ole
voinut tajuta kasteen merkitystä.
15-vuotias nuori voi
konfirmaatiossa osoittaa oman
mielipiteensä. Hän vahvistaa itse
sen, että kuuluu seurakunnan
yhteyteen.

“Konfirmaatio on hieno
kokemus”

Nuoret itse ovat sanoneet näin:
— Alussa jännitti kovasti.
Polvet tutisivat, kun albat
(valkoiset kaavut) puettiin päälle.
Voitin pelkoni ja ajattelin edessä
olevaa ehtoollista. Se oli hieno
kokemus.
— Puristimme Jeesuksen kanssa
kättä ja Hän lähetti minut matkalle
maailmaan.

on
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— Uskontunnustus alttarilla oli
vaikuttava kokemus. Tunsin , että
se oli tärkeä hetki elämässäni.
Useimmille nuorille konfirmaatio
on hieno kokemus. Se tuo
kappaleen taivasta maan päälle,
se antaa turvallisuuden tunnetta.
Konfirmatio toimitetaan tavallisesti
jumalanpalveluksen yhteydessä
kirkossa. Juhlan alussa on virsi,
puhe ja rukous. Itse
konfirmaatioon kuuluvat rippilasten
kuulustelu, uskontunnustus ja
siunaus. Siunauksen aikana
nuoret ovat polvistuneina alttarin
ääressä.

Mitä kontirmaation jälkeen?

Konfirmaation jälkeen nuoret
tulevat ehtoolliselle ensimmäistä
kertaa. Mutta moni ei sen jälkeen
käy ehtoollisella moniin vuosiin.
Miksi? Monet sanovat:”En voi
mennä ehtoolliselle, kun en ole
ehtinyt valmistautua”.
Mutta pitääkö ehtoolliselle
valmistautua? Kysyin asiaa
pastori Ari Suutarlalta.
Ari vastasi näin:
— Menen itse ehtoolliselle aina
kun pöytä on katettu. Ei se vaadi
mitään järjestelyjä etukäteen.
Ehtoolliselle voi mennä juuri
sellaisena kuin sinä olet.
— Ehtoollinen on muistoateria; se
on kiitosateria ja se on yhteyden
ateria. Käytpä ehtoollisella usein
tai harvoin koemme aina samaa
yhteyden tunnetta Jeesukseen ja
toisiimme, Ari sanoo.Hän
muistuttaa myös Jeesuksen
kehoitusta: Niin usein kuin te sitä
nautitte, tehkää se minun
muistokseni”. O -LT

A

arja-Leena Avila

Mikä nolo ju tu
Olen saanut lapsena
kasvatuksen, että pitää olla
kohtelias. Aina pitää tervehtiä
tuttuja ihmisiä.
Eräänä päivänä olin viemässä
pyykkejä palvelutalon
pesukoneeseen. Kun tulin
pesutuvasta aulaan, näin tutun
näköisen miehen. Sehän on
Heikki, aluesihteerimme. Tulin
iloiseksi ja menin tervehtimään
Heikkiä. Heikki nousi ylös
tuolista ja tuli minua vastaan.
Me halasimme toisiamme. Mutta
huomasin jotain eroa. Mies oli
pieni. Miten on mahdollista..?
Sitten hämmästyin. Mies oli aivan
toinen ihminen. Huomasin
miehen kaulassa valkoisen lapun
mustassa puvussa. Hän oli
pappi, voi miten noloa.
Tämän jälkeen en ole voinut
tervehtiä ketään, kun en näe
ihmisten kasvoja kunnolla.

Ari Suutarla:

Tunnistamisen
vaikeus
Voi rakas Marja-Leena! Olen
oppinut tuntemaan sinut
ystävällisenä ja sydämellisenä
ihmisenä. En lainkaan ihmettele,
että iloisesti halailitte
tervehdykseksi, kun luulit
tapaavasi aluesihteeri Heikki
Paatelaisen.
Mahdoit todella tuntea itsesi
noloksi, kun toinen ei ollutkaan
Heikki. Onneksi vieras,
mustatakkinen ja valkoliperinen
pappi sattui olemaan “halailevaa
sorttia” niin, ettei hän jäykistynyt
kauhusta.
Tervehdi vain rohkeasti
edelleenkin naapureitasi!

Näkövammaisen on mahdoton
varmuudella tunnistaa ihmisiä.
Vaikeus lisääntyy vielä, jos ei
kuule tervehtimiseen liittyvää
puhetta. Kukaan ei voi kuitenkaan
syyttää huonosta käyttäytymisestä,
kun tervehtii vastaantulijoita ja
tekee sen vielä ensin.

Tervehtiminen on hyvä tapa

Muutin lähes seitsemän vuotta
sitten nykyiseen kotiini Helsingin
Suu rmetsään. En tuntenut täällä
ketään. Varmaankin naapurit
panivat merkille, että taloon on
muuttanut sokea, opaskoiran
kanssa kulkeva henkilö
perheineen.
— Otin alusta pitäen tavan sanoa
päivää jokaiselle vastaantulijalle.
Nyt naapurit tervehtivät minua jo
kaukaa. Onneksi kuulen heidän
äänensä. Läheskään aina en
kuitenkaan tunne, kuka
vastaantulija on, enkä kehtaa
kysyä. Mutta monet ovat oppineet
varmuuden vuoksi sanomaan
e s i me r k i ks i:
— Hei Ari, Matti tässä!

Tervehtiminen ei maksa
mitään.

Olen lohduttautunut myös sillä,
että näkevät ja kuulevat
ihmisetkään eivät aina tunnista
tapaamiaan ihmisiä. He tietävät
vain, että tuo toinen on jotenkin
tuttu. He vaihtavat katseita,
nyökkäävät päätään tai antavat
hymyn tervehdykseksi. — Monta
kertaa terveetkin erehtyvät
henkilössä, mutta ei maailma
siihen kaadu. O
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Keskellä pihaa on vanha
päärakennus. Sisältä löytyvät
kaikki tämän päivän mukavuudet.
Vedet tulevat ja menevät.
Onpa sähkösaunakin laitettu.
Yläkerrassa ovat kesähuoneet,
joita leijona-veljet ovat korjailleet.
Kiitollisena Ville muistelee heitä
vieläkin.
Pihapiirin laidassa on vanha
sauna, jonka Ville aikoo korjata
kesäsaunaksi. Toisella laidalla on
vanha ränsistynyt navetta, jonka
vierellä vanha hevostalli.
Tavoittelen Villeä isojen sonnien ja
lehmien keskeltä.
— Kuka on tullut ja mitä asiaa,
Ville huutaa. Jaa, vai Risto
Liimatainen. Mitä sinulle kuuluu?
— Kerron terveiset Tuntosarvi
-lehden toimitukselta. Menemme
yhdessä tupaan istumaan ja
juttelemaan.

Ville, tuossa pihalla on vanha
navetta. Tiedätkö, kuinka vanhat
sen hirret ovat?
— Hirret veistettiin vuonna 1824.
Niistä on tehty asuinrakennus
jossa on asuttu 90 vuotta. 1914
hirret tuotiin tälle paikalle ja
jälleen rakennettiin asuinrakennus.
Siinä asuttiin vuoteen 1962 asti.
Minun lapsuudenkotinihan se on
ollut.
Vuonna 1962 rakennus purettiin ja
tehtiin tuo vanha navetta. Nyt
vanhat hirret ovat jo menneet
huonoon kuntoon. Onhan niillä
ikääkin jo 166 vuotta.

Mitä aiot tuohon paikalle
rakentaa?
Alunperin oli tarkoitus rakentaa
siihen uusi navetta. Siitä oli
luovuttava, koska se olisi tullut niin
kamalan kalliiksi. Korjasin vanhan
hevostallin ja siitä on nyt saatu
navetta. Eläimet ovat olleet siellä
jo muutaman viikon. Tähän
vanhalle paikalle tulee vuoden
kuluttua uusi heinälato.

Millainen karja Sinulla on?
Tuolla navetassa on nyt neljä
lehmää, yksi hieho, yksi mulli,
kaksi isoa sonnia ja neljä
vasikkaa. Ville lopsauttaa kädet
yhteen ja sanoo; “Onhan siellä
yhteensä 12 päätä; mukava karja.”

Kuinka Sinä selviät yksin kaiken
hoitamisesta?
Aamulla vien ruuat ja juomat.
Sitten lypsän lehmät ja juotan
vasikat. Pian lehmät ja vasikat
pääsevät pellolle, kun saan tuon
aidan korjatuksi.

Oletko tyytyväinen korjattuun
navettaan?
Onhan se toki parempi kuin
entinen. On enemmän tilaa liikkua
ja kantaa vesiastioita ja ruokia
eläimille. Tähän saakka olen
kantanut eläimille joka aamu ja
joka ilta kolmetoista ämpäriä
ruokaa ja juomaa. Syksyllä saan
viisi juoma-automaattia navettaan.
Eiköhän se kantaminen tästä
helpota.

Mitä Sinä teet maidolle jonka
lypsät?

Yhden lehmän maidon otan
itselleni jääkaappiin. Kolmen
lehmän maidon juotan vasikoille.
Vasikoista tulee lihakarjaa.
Syksyllä ne sitten myydään noin
vuoden ikäisinä teuraiksi.

Ville, olet tähän mennessä
hoitanut karjaa jo 44 vuotta.
Milloin aiot lopettaa?

En taida lopettaa koskaan, jos
Luoja suo terveyttä ja elonpäiviä.
Nyt olen 61 vuotta ja terveys on
hyvä. Sitten joskus 70-vuotiaana
saatan vähentää karjaa, vähitellen.
Sitten muutan tuon tallin toisen
pään autotalliksi ja taidan hankkia
auton.

Kuka autoa kuljettaisi?

Ainahan niitä halukkaita pörrääjiä
löytyy. Kyllä tuo naapurin Jari
poikakin on luvannut auttaa, jos
tarve vaatii. Muuten Jarista on
ollut minulle paljon iloa ja apua.
Hän siivoaa ja leipoo. Yhdessä
olemme tuota navettaakin
korjailleet. — Kiitokset vaan
Jarille, mukavalle kaverille.

KUUKAUDEN KASVO

‘Karjanhoidossa
on elämäniloni,
Juma~assa
turvani”
Haapajärven Kopolan
kylässä elää 61~~vuotias
kuurosokea Vilho Kyllönen.
Kyläläiset kutsuvat häntä
Villeksä,
Hän asuu omassa talossaan
ja hoitaa kymmenpäistä
karjaansa.
Pihapiiri on idyllmnen.
Vanhat harmaantuneet
rakennukset kertovat
monista talven tuiskuista ja
kesähelteistä.
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Käytkö missään muualla?

No, meillä toimii täällä
Haapajärvellä mukava kerho.
Siellä on mukana huonokuuloisia,
kuuroja ja kuurosokeita.
Siellä voi saunoa ja uida.
Nyt olen istunut Jarin
moottoripyörän kyydissä ja
yhdessä olemme ajaa
hurruutelleet ongelle ja katiskoille.
Ensikerralla tuli kalaa kolme kiloa,
toisella kerralla 8 kiloa.

Mitenkä olisi sellainen pitempi
loma, vaikka yksi viikko?

Ei, en minä semmoiselle voi
lähteä, kun on tuo karjakin.
— Ei lomittajat tule tämmöisiin
vanhoihin paikkoihin.
Mielummin ne ovat noissa
nykyaikaisissa navetoissa.
Mutta ehkäpä sitten kun saan
navetan lopulliseen kuntoon,
sen vesijohdon ja juoma
automaatit.
Ehkäpä sitten voisin lähteä
vaikkapa Kreikkaan.
Lentokoneella hurauttaisin.

Mitenkä kaupassa käynti ja
asioiden hoito sujuu?

Tähän asti olen käynyt yksin
tuossa kyläkaupassa.
Tien viertä olen sinne mennyt.
Sinne on matkaa yksi kilometri.
Postiin matkaa on kolmisen
kilometriä; sielläkin olen hoitanut
asioitani.
Joskus hyppään Jarin
moottoripyörän kyytiin.
Silloin käy kaupassa ja asioilla
käynti yhdessä vilauksessa.

Mitkä asiat ovat Sinulle elämässä
tärkeimpiä?

Kyllä tärkein on se, että saan
uskoa ja turvata ikiaikojen
Jumalaan.
Siinä hyvien enkeleiden ohjatessa
askeleitani, on hyvä käydä
jokapäiväisiin töihin karjan pariin.
Päiväni päätän aina turvallisesti
Isä meidän rukoukseen ja Herran
s i u n a u ks een.

Haluaisitko muuttaa täältä
keskustaan asumaan?

En missään tapauksessa. Tämä on
minun synnyinseutuni, kotikyläni.
Täällä tunnen pihan polut ja karjan
laidunmaat. Jokainen pellon
piennar on minulle tuttu.
Täällä tuuli puhaltaa
pihakoivikoissa ja lehdet
kahisevat. Voin astella pihan
puiden luokse tai pellolle ja aistia
kesän herkät tuoksut. — Täällä on
Jumalassa juoksuni määrä.O
Risto Liimatainen
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Onko Kirsti
kaapattu
vallasta?
Tiedättekö miten viitotaan
johtaja? Se viitotaan
nostamalla peukalo ylös.
Entä miten viitotaan
“huono”. Se viitotaan taas
peukalo alas.

Me asukkaat olemme antaneet
Kirstille oman viittomamerkin eli
nimen.
Johtaja-merkin sijasta vain
K-kirjain ylöspäin.
Kun tulin Palvelutalon päätuvalle,
Kirsti tuli tervehtimään minua.
Kirsti pani kätensä minun käteeni
ja viittoi nimensä.
Mutta hän viittoi näin:
K-kirjain on painunut alaspäin eli
sormet eivät ole pystyssä.
Vielä koko käden suunta alaspäin.
Minulle tuli mieleen, että Kirsti on
kaapattu vallasta.
Mutta tietysti tajusin, että Kirsti
vain viittoi väärin oman nimensä.

Marja-Leena Avila

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

RAKKAUS...

se saa silmät loistamaan, ihan
lämpenemään,
mutta sydänparalla on ylitöitä!
—ST—

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

Kaksin
Täällä on lintu.
Linnulla on kaunis,

lämmin sydän.
Pesässä munia,
pian pieniä lintuja laulamassa.
Linnut kasvavat.
Ne lentävät puun oksille

laulamaan
Kaksi lintua istuu vierekkäin.
Ne laulavat toinen toisilleen.
Ne rakastavat toisiaan.

Ari Kääpä

Kesäristi kko
ratkaisu

herkkuhetki
Lämmin kesäilta houkuttelee
lomalaiset grillin ääreen.

Maistuisiko grillivarras ja
tomaatti~~sipulisalaatti
kylmän oluen tai kotikaljan
kanssa?

Varaa grillivartaita varten:
— pieniä sisäfilee-pihvejä tai
hyvää sisäpaistia kuutioina noin
150 gram maa jokaista ruokailijaa
kohti
— isokokoisia herkkusieniä
— pienehköjä sipuleita

Laita lihat kuihoon. Laita niiden
joukkoon 2 valkosipulin kynttä,
rouhittua mustapippuria ja
soijakastiketta. Lihat saavat olla
mausteliemessä iltaan saakka.
Sillä aikaa kun miesväki sytyttää
grillin, emäntä voi pujotella
vartaat. Jokaiseen vartaaseen
laitetaan lihakuutioita herkkusieniä
ja sipulia vuorotelleen. Valmiit
vartaat voidellaan mausteliemellä.
Jokainen voi grillata vartaansa
oman mielensä mukaiseksi.

Tomaatti-sipulisalaatti
neljälle

Grillivartaiden lisukkeeksi käy
voimakas tomaatti-sipulisalaatti.

Tarvitset:
8 kpl keskikokoisia tomaatteja
5 kpl keskikokoista sipulia
n. 5 kpl säilöttyjä hillosipuleita
silputtua ruohosipulin vartta
silputtua persiljaa

Salaatinkastike:
1/2 desilitraa ruokaöljyä, johon
lisäät mustapippuria,
sitruunanmehua, tilkkanen
etikkaa, ripaussuolaa ja puoli
teelusikallista sokeria.

Viipaloi tomaatit. Leikkaa sipulit
renkaiksi. Laita ne salaattikulhoon
kerroksittain ja lisää puoliksi
leikatut hillosipulit. Kaada päälle
salaatinkastike. Laita koristeeksi
silputtu persilja ja ruohosipuli.
Anna salaatin maustua noin puoli
tuntia ennen tarjoamista. ~
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