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Viisi kysymystä

1 .Ketkä saivat ensimmäisen Nobe
lin rauhanpalkinnon vuonna 1901?

2.Mikäon UNHCR?
3~Mikä on Suomen yleisin puulaji?
4~Mitä ovat hieroglyfit?
5~Montako itsenäistä valtiota on täl

lä hetkellä maapallolla?

Vastaukset:
lEnsimmäisen Nobelin rauhanpal

kinnon 1901 saivat Punaisen Ris
tin perustajat Henry Dunant ja
Fr~d~ric Passy. Punaisen Ristin
kansainvälinen komitea oli myös
ehdolla rauhanpalkinnon saajaksi.
Sille on myönnetty rauhanpalkintoja
myöhemmin vuosina 1917ja 1944
sekä vuonna 1963 yhdessä Punai
nen puolikuu järjestön kanssa.

2. UNHCR on YK:n pakolaisavun jär
jestö.

3..Suomen yleisin puulaji on mänty.
4.Hieroglyfit olivat muinaisten egyp

tiläisten kirjoitusmerkkejä. Niitä on
pystytty lukemaan vasta vuonna
1822, jolloin 1822 Jean Francois
Champollion selvitti niiden salai
suuden.

5. Itsenäisiä valtioita on tällä hetkel
lä 220. Viimeisin itsenäistyneistä
maista on Itä-Timor. ~

Kesällä maailman meno rauhoittuu,
mutta Suomen Kuurosokeat ry:ssä
kesäkin on toiminnan aikaa. Kerhot
tekevät kesäretkiään. Tänä vuonna
Helsingin seutu on useammankin
kerhon kohteena. Kerhoja vierailee
esimerkiksi Suomenlinnassa, Tammi
niemen Kekkos-museossa, Linnan
mäelläja niin edelleen. Nuoret taas
seikkailevat kesällä Muoniossa.
Loma- ja liikuntaleirille kokoontuu
suuri joukko kuulonäkövammaisia
Piispalaan Kannonkoskelle.

Usein järjestön eri tapahtumiin ja ti
laisuuksiin osallistujat ovat aktiivisia
jarjestoihmisia Kynnys lahtea mu
kaan voi tuntua suurelta. Oudot ihmi
set pelottavat, outo ympäristö pelot
taa tai matka pelottaa. Mutta näihin
vieraisiin ihmisiin tutustuu nopeasti,
kuulonja näön heikkouden aiheutta
mat ongelmat otetaan huomioon ja
turvallisuudesta huolehditaan leireil
lä ja kursseilla hyvin. Matkustaa voi
tulkin tai oppaan kanssa. Kerää roh
keutta, ole hiukan utelias, ja osallis
tu. Kerhoissa taas pidetään haus
kaa, vaikka niissä on vakavaakin
asiaa ja tietoa jaossa. Elämännau

tiskelua hyvässä seurassa kannat
taa harrastaa.

Kevät on aina kasvun aikaa. Erilai
set tuoksut valtaavat nenän ja läm
min tuuli tuntuu hyvälle auringonpais
teessa. Kesän tuoksut ja erilaiset
hajut ovat voimakkaampia kuin ke
vään, mutta yhtälailla ne tuovat hie
noja muistoja mieleen vuosien takaa.
Maun tai hajun tuntemuksen voi lau
kaista vaikkapa mieleen tuleva muis
to, vanha valokuva tai joku aistimus.
Muistellessa yhtäkkiä nenä haistaa,
miltä tuoksui, ja iho tuntee, miten
aurinko lämmitti ihoa. Ajatuksissa ih
minen muistaa erilaisia asioista,
mutta tässä lehdessä muistellaankin
menneitä enemmän aistimuistamisen
näkökulmasta.

Kuluneena keväänä on tapahtunut
monille mukavia asioita. Elsi Kaup
pinen sai äitienpäivänä Valkoisen
ruusun ritarikunnan ristin ja Kati Ala
nen sai toivomansa avustajakoiran.
Toivotan kaikille muillekin hyviä muis
toja tältä kesältä.
Katri Pyykkö
päätoimittaja ~

Kesa on taaNa

Kansi: Vuonna 1942 kaikille Suomen
äideille myönnettiin vapaudenristi.
Vuodesta 1946 lähtien ansioituneil
le äideille on myönnetty Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan 1 luokan mita
leja. Kuvassa Elsi Kauppinen saa
omansa peruspalveluministeri Eva
Biaudelta vuonna 2002. Pikkukuvas
sa Marja, Elsi ja Ari. Kuvat: K. Pyykkö

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy 21.8. Ai
neiston on oltava toimituksessa 9.8.
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Teksti ja kuvat: Katri Pyykkö

Aitienpäivänä 12.5. Elsi Kauppinen
sai 36 muun äidin kanssa Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1 luo
kan mitalin kultaristein. Tilaisuuden
järjestivät Mannerheimin Lastensuo
jeluliittoja Sosiaali-ja terveysminis
teriö Säätytalossa.
Peruspalveluministeri Eva Biaudöt
kiinnitti äitien rintaan mitalit. Presi
dentti Tarja Halonen ja valiokunta-
neuvos Pentti Arajärvi olivat tilaisuu
dessa paikalla. He onnittelivat kaik
kia mitalinsaaneita äitejä, Elsi Kaup
pista ensimmäisenä. Ohjelmassa oli
myös juhlapuheita ja lasten esityksiä.

Elsiä ei tilaisuus jännittänyt. Sekä
mitalin rintaan saaminen että presi
dentin ja hänen aviopuolisonsa kä
denpuristus tuntuivat mukavalle. Elsi
viittoi presidentille “hyvää päivää”.
Hän nautti juhlallisesta tilaisuudesta.

Elsillä oli tulkkina hänen tyttärensä
Marja. Yleisön joukossa oli poika Ari.
Nyt oli ensimmäinen kerta, kun kuu
rosokea äiti sai tämän tunnustuksen.
Aikaisemmin mitali on myönnetty äi
dille, jonka lapset ovat kuulonäkövam
maisia.

Aitiys onnea ja huofta

Enontekiöläinen Elsi aloitti kuulovam
maisten koulun 7-vuotiaana Oulussa.
Aviomiehensä Matin Elsi tapasi vuon
na 1958. Matti on huonokuuloinen.
Ammatiltaan hän on hitsari, mutta
nykyään jo eläkkeellä. Hän täytti tou
kokuussa 80 vuotta.

Matti ja Elsi menivät naimisiin 1964.
Ensimmäinen lapsi, Ari, syntyi sama
na vuonna. Vuonna -65 syntyi Marja,
Pekka -66 ja Jaana -68. Vielä vuon
nasyntyi 1976 iltatähti ja yllätys, Veli.
Hänkin, kuten kaikki muutkin lapset,
on jo lähtenyt pois kotoa ja on radio-
toimittajana Helsingissä. Häntä voi
kuunnella kuuden aikaan aamulla
Radio Mafiassa, nauraa Elsi.

Ari kertoo, että lapset opettelivat
kommunikoimaan äidin kanssa ensin
sormiaakkosilla. Sitten seurattiin viit
tomia. Kaikki lapset ovat oppineet
viittomakielen. Marja toimi 80-luvun
alussa opiskelutulkkina. Pekalla on
viittomakielen tulkin kaksivuotinen
koulutus, mutta nykyään hän on ra
dioverkkosuunnittelija Telialla. Matil

Elsille äitiys on onnea. Hän nautti las
ten hoitamisesta, vaikka huolta oli
kin paljon. Hän oli erityisen huolissaan
lastensa tulevaisuudesta, kun hänen
näkönsä alkoi heiketä 1969. Kun Veli
syntyi, Elsi oli jo täysin kuurosokea.

Pattijoki, hyvä kunta asua

Elsi kertoo, että ennen Pattijokea oli
ikävää, kun näkö alkoi heikentyä.
Naapurin lapsilla oli tapana tehdä kiu
saa Elsille. Häntä pelotti päästää pie
nimpiä lapsia ulos. Tosin lapset sel
viytyivät hyvin, toteaa iloinen Elsi.

Tilanne muuttui, kun Kauppiset muut
tivat Pattijoelle. Siellä oli aloitettu ra

Tasavallan presidentti Tarja Halonen
kätteli ensimmäisenä Elsi Kauppis
ta onnitellessaan vuonna 2002 tun
nustuksen äitejä.

kentamaan omaa taloa vuonna 1969.
Naapurit ovat olleet mukavia ja hy
viä, kertoo Elsi. Jopa niin, että aloite
mitalin myöntämisestä Elsille, lähti
naapurista, kunnanvaltuuston pu
heenjohtajalta ja hänen rouvaltaan,
joka on Elsin hyvä ystävä.

Ari kertoo, että Pattijoella vammais
palvelut ovat toimineet hyvin. Nyt
kunta on liittymässä Raaheen ja
Kauppiset toivovat, että palvelut toi
mivat edelleen hyvin.

Aktiivisesti mukana

Elsi on Suomen Kuurosokeat ry:n pe
rustajajäseniä. Hän kertoo, että hän
tuli mukaan järjestön toimintaan jo
vuonna 1971. Inger Lindgren ehdotti
Elsille, että hän tulisi mukaan. Silloin
Elsi huomasi, että on muitakin kuu
rosokeita. Siitä lähtien hän on osal
listunut moniin järjestön toimiin.

Elsi on aktiivinen Oulun kerhon jäsen.
Hän on ollut myös luennoimassa Suo
men Kuurosokeat ry:n edustajana
kuurosokean elämäntilanteesta kun
nassa, jossa ei muita kuurosokeita
ole. ~

Aitiys on onnea!
Elsi KauppiseNe VaHkoisen Ruusun Ritarikunnan mitali

laja Elsillä onjo 10 lastenlasta. Van
hin on I9ja nuorin puolivuotias. Yh
dellä lapsenlapsista on usher.
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Kati A~anen asuu Kuurosokeiden
Toimintakeskuksessa Tampereella.
Katilla on vaikea kuulonäkövamma.
Hän on saanut avukseen mustan lab
radorinnoutaja Surun. Suru on ensim
mäinen Euroopassa kuurosokealle
tullut avustajakoira.

Eräänä toukokuisena iltana kävin ky
selemässä Katin ajatuksia ja koke
muksia hänen mustasta aputassus
taan Surusta.

Mistä salt tietää avustajakoirasta?
Miten innostuit sitä anomaan?
“Ensimmäisen kerran kuulin eräältä
tuttavalta, että tällaisia koiria on, ja
että mä voisin hakea vaikka sellais
ta pientä koiraa. Sen voisi opettaa
esimerkiksi hyppäämään syliin. Apu
välinenäyttelyssä oli avustajakoiria,
ja kuulin niistä enemmän. Kuulin avus
tajakoirien vetävän pyörätuolia, joten
halusin isomman koiran”.

Kuinka kauan kesti anoa avustaja
koiraa?
“Vuosi sitten syksyllä lähetin hake
muksen. Pääsin vuosi sitten tammi-

kuussa haastatteluun. Minulle luvat
tiin koira vuoden päästä. Niillä ei sil
lä hetkellä ollut mustia ja mä halusin
mustan, että näen missä se menee”.

Minkälainen Surun koulutus oli ja
kauanko se kesti ennen käyttöön
ottokurssia? Montako kertaa tapa
sit Surun ennen kahden viikon
kurssia?
“Mä tapasin Surun kolme kertaa ke
vään aikana. Se täyttää nyt syksyllä
kolme vuotta. Se on käsittääkseni
ollut puolitoista vuotta koulutukses
sa ennen kuin se tuli mulle. Viimei
nen puoli vuotta, eli tämä kevät, oli
sellaista räätälöimiskoulutusta, eli
Surulle opetettiin juuri niitä taitoja,
joita se minun kanssani tarvitsee”.

Mitä Suru sinun kanssasi tekee?
Mitkä ovat Surun tärkeimmät taidot
joiden avulla se sinua auttaa?
“Surun kaikista parhaiten toimiva taito
tällä hetkellä on ota-käsky. Se nos
taa kaikkea, mikä putoaa ja mikä on
pyörätuolin edessä lattialla, jota en
edes näe, mutta on minun tielläni.
Kun sille sanoo “ota”, niin Suru ottaa

ja antaa minulle. Suru antaa tosi nä
tisti käteen kaikkea tavaraa. Se ha
kee kaikkea, kun sille osoittaa, että
ota. Suru ilmoittaa, kun ovikello soi
ja herättää minut, kun herätyskello
soi. Surulle opetetaan ovien kiinni ve
tämistä, kun se käy ulkona takapihal
la. Pyörätuolia Suru ei vielä vedä.
Päätettiin, että Hervannassa on tur
vallisempaa, kun ei ryntäillä autojen
joukossa. Surua opetetaan vetämään
ehkä joskus myöhemmin. Nyt Suru
kulkee hienosti vierellä vetämättä,
mikä on sille nyt tärkeämpää”.

Minkälainen oli käyttöönottokoulu
tuskurssija minkälaista tietoa ja
käytännönneuvoja salt?”
Aluksi kurssi tuntui tiiviiltä ja raskaal
ta. Oli niin paljon opittavaa, mutta lop
pua kohti oli kiva leiri. Toisella viikol
la oli luentoja koiran lääkkeistä, ruuis

Miten alku kotona kurssin jälkeen
on sujunut?
“Pieniä alkuvaikeuksia on ollut. Suru
tuntui varastavan pöydältä kaiken
mikä vähänkin kelpasi syötäväksi, ja
sitten sen vatsa meni sekaisin. Siitä
selvittiin, kun opin pitämään kaikki
laatikoissaja kaapeissa. Muuten on
sujunut tosi hyvin. Ulkona kävelysu
juu jo hyvin. Kaupassa leipäosasto
vähän kiehtoo Surua. Avustajakoiran
saa viedä kauppoihin, apteekkiin ja
lääkäriin eli kaikkiin paikkoihin minne
itse menee. Suru ei pelkää autoja

Kati ja hänen avustajakoiransa Suru —

Yhdessa eteen paan

TekstL: Anu Mikkola, kuvat: Pentti Pietiläinen

Anun Suru-koira on musta labra
dorinnoutaja. Kuvissa sillä on
selässään kankainen kolmio, joka
kertoo, että kyseessä on avusta-

eli aputassu.

taja hc, . Kurssin aika
na käytiin monta kertaa harjoittele
massa liikkumista kaupungilla sekä
harjoiteltiin koiran tottelevaisuutta eli
miten käsketään istumaan tai makaa
maan. Harjoiteltiin myös sanoja, joi
ta käytetään ulkona.
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eikä pyöriä. Surusta on tullut kaupun
kilaiskoira”.

Mitä toivot tulevaisuudelta Surun
kanssa? Miten teidän yhteistyönne
tulee sujumaan ja mitä uusia avus
tamiseen liittyviä taitoja Suru voisi
oppia?
“Jos tätä menoa jatkuu niin meidän
suhteemme kehittyy erittäin hyvin.
Suru tuntuu oppivan kaiken aikaa li
sää. Meillä käy tiiviisti peesareita,
jotka opettavat ja auttavat minua
opettamaan Surulle uusia taitoja kai
ken aikaa. Kerran kahdessa vuodes
sa järjestetään sellainen testi, jossa
tarkistetaan ovatko avustajakoiran
taidot säilyneet”.

Kuinka monta avustajakoiraa on
tällä hetkellä Suomessa?
“Näitä on kolmisenkymmentä. Vuo
dessa koulutetaan noin viisi aputas
sua. Paljon koiria alkaa mennä eläk
keelle siirtyvien koirien tilalle. Jonos
sa on paljon ihmisiä, jotka haluaisi
vat avustajakoiran. Avustajakoirat
ovat Invalidiliiton omistuksessa, vain
koiran ylläpito jää haltijan maksetta
vaksi. Avustajakoiratoiminnan rahoi
tus ei ole vielä kunnossa, joten toi
votaan, että yksityiset ihmiset ja yri
tykset ottaisivat kummikoiria, sillä
koulutetut avustajakoirat maksavat
mammonaa”.
Onnea Katin ja Surun yhteiselle tai
paleelle! ~

8

Elämän iloinen
Veikko

Inga Lassfolk-Herler

Elämäniloinen Veikko Kallio täyttää
90 vuotta. Hän on syntynyt Isokyrös
sä, jossa hän vietti lapsuutensa ja
kävi koulua. Kun Veikon äiti kuoli
hänen tätinsä vei hänet Vaasaan
ensimmäisen kerran. Toisen kerran
kin Veikko lähti Vaasaan kylään vuon
na 1935. Tällä kyläreissulla hän on
edelleen.

“Olin kyllä suunnitellut lähteä kotiin,
mutta sanottiin: ‘Älä lähde vielä. Hae
töitä Vaasassa’. Seuraavana päivä- ~
nä olinkin töissä Finlaysonin puuvil- ~
latehtaalla, ja siellä olin yli 30 vuot
ta.”

“Näkövamma haittasi työntekoa, ja
pyysin lupaa jäädä eläkkeelle. Eläke
minulle myönnettiin 1970. Sitten vai-
moni väitti, että minulla on huono
kuulo. Minä en ollut samaa mieltä,
mutta lääkärinaika tilattiin. Lääkäri sa
noi että näin on asia, ja samalla sain
ensimmäisen kuulokojeen vuonna
1985.”

Veikko tapasi Kurikasta tytön, josta
tuli hyvä vaimo. He menivät naimi
siin vuonna 1941. Yhdessä vietet
tiin 49 vuotta. Mutta nyt Veikko on
ollut jo 11 vuotta yksin.

“Vaimoni kanssa keskusteltiin mitä
sitten, kun toinen kuolee. Minä sa
noin, että jos sinä kuolet ennen mi
nua, niin minut pitää viedä palvelu-
asumiseen. Mutta minä asun edel
leen kodissamme ja pärjään hyvin.
Minulla käy kotipalvelu, saan ateria
palvelua ja minulla on tarvittavat apu
välineet. Sukulaiset ja ystävät pitä
vät yhteyttä.”

Veikko lukee paljon. Äänikirjojen kuun
telemisen hän aloitti jo vuonna 1962.
Tällä hetkellä hän lukee Kyllikki Viro
laisen kirjaa “Kolmas elämä”.

“Jos en lue kirjoja, kuuntelen radiota.
Olen kiitollinen, että on Uutislehti ja
Tuntosarvi. Niissä on paljon mielen
kiintoisia asioita. Odotan aina per
jantaitaja Uutislehden tuloa. Huono
kuuloinen saa hyvin selvää siitä. Se
luetaan sopivan hitaasti ja selkeällä
äänellä.”

Veikko on kerhoaktiivi. Hän käy kuu
rosokeiden kerhossa ja näkövam
maisten kerhossa. Lisäksi hän on
aina lähdössä tapahtumiin ja kursseil
le.

Veikko kertoo, että hän liikkuu aika
vähän, koska aina pitäisi olla kaveri
mukana. Hän on sotaveteraani ja käy
joka vuosi veteraanikuntoutuksessa
Härmän Kuntokeskuksessa 2 viikkoa
kerrallaan. Veikko kertoo, että siellä
on hyvä olla.

“On hyvän veteraaniystäväni ansio
ta, että lähdin mukaan. Hän oli usein
kysellyt minua mukaan, mutta minä
vastasin, että en tule. Lopuksi annoin
periksi ja lähdimme yhdessä kuntou
tukseen. Ja sitä en ikinä kadu. Par
haat kiitokset veteraani ystävälleni,
joka sai minut mukaan.”

Veikolla on positiivinen elämän nä
kemys. “Minulla on ollut hyvä elämä,
vanhemmat, lapsuus ja vaimo.” Se
korostuu, kun hän sanoo: “Olen aja
tellut elää 100-vuotiaaksi.” ~
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Eila Särkimäki

Tuoksut tuovat usein mieleen muis
toja menneisyydestä. Tuoksuelämys
voi olla mukava myönteinen koke
mus. Joskus harvoin se voi myös
ahdistaa mieltä. Joskus on vaikea ta
voittaa elämyksen alkuperäistä aihe
uttajaa. Mieleen ei palaudu riittäväs
ti tietoa aikaisemmasta kokemukses
ta. Elämys vain jollakin tavalla kos
kettaa sisimpäämme ja tuo mieleen
jotain hyvin tuttua — ennen koettua.
Joskus taas tuoksuelämyksen myö
tä muistaa kirkkaasti jonkun vanhan,
vuosien takaisen asian, aivan kuin
se olisi tapahtunut hetki sitten.

Elämykset ovat mielellemme tärkei
tä. Useimmiten ne tuottavat mielihy
vää ja muistuttavat myönteisestä ko
kemuksesta. Ne ovat voimanlähdeja
erittäin merkityksellisiä kuurosokeil
le. Omakohtaisesti koettu elämys on
aina aidompi kuin toisen kautta saa
tu. Aika kultaa erilaisia kokemuksia,
joten tuoksuelämykset ovat useimmi
ten hyvin myönteisiä. Ne ovat arvok
kaita muistoja samoin kuin näkemi
sen, kuulemisen ja makujen kautta
kertyneet muistot. Elämys herättää
myös kaipuuta menneeseen hyvään,
ja koettu muisto antaa mahdollisuu
den kokemusten kertaamiseen.

Vuodenajattuoksuvat erilaisilta. Kai
kista niistä jää mieleen jotain sulois
ta ja hyvää. Kevään tuoksut herättä
vät meidät ja antavat uusiutumisen
ja kasvun voimaa. Meidän sisälläm
me versoo uudistumismieli keväällä.
Kevään tuoksut herättävät usein toi
voa edessäpäin olevasta ikimuistoi
sesta kesästä. Kesään kohdistuu
paljon odotuksia ja toiveita. Kesä on
lemmenja rakkauden aikaa. Roman
tiikkaa romanttisessa, huumaavan
tuoksuisessa, lämpimässä ja valoi
sassa ympäristössä.

Keväinen tuoreen ruohon tuoksu en
teilee kesän suloa. Tuoksua, tuoksua
miljoona tuoksua rakkauden.. Tuomi-
en tuoksu aivan kesän alussa on mi- (
nulle juhlava, helpottava, mutta sa
malla haikeaa kaipausta aiheuttava
tuoksu. Suvivirteen ja tuomentuok
suun päättyivät opinvuodet juhlalli
sesti. Samalla oli eron ja jäähyväis
ten aika. Silloin monet ystävyyssuh
teet päättyivät, niin päättyi suuri en
sirakkauskin. Kesänlaitumille lähdin
joskus turvattomin mielin, varsinkin
jos syksyllä en ollut palaamassa sa
maan paikkaan. Vaikeasti kuulo- ja
näkövammaisena uuden polun aloit
taminen oli työlästä. ~

Oiva Heliman, kuva: R~Karisaari

Omalla kohdallani voisin puhua to
della tuoksujen-ja makujen kuvakir
jasta, kun puhun osasta menneisyyt
täni. Mielikuvat puun kanssa askar
telusta, ja erilaiset puun ja tervan
tuoksut liittyvät voimakkaasti lapsuu
teeni.
Samoin on ruuantuoksujen laita, kos
ka minun lapsuuteni ja nuoruuteni
osuivat ns. korttiaikaan. Kaikki ruo
ka oli silloin arvossaan. Vielä tänä
päivänäkin eräät leiväntuoksuun ja
makuun liittyvät mielikuvat tulevat
voimakkaina niiltä ajoilta.

Etenkin eräs joulu on jäänyt lähtemät
tömästi mieleeni juuri siitä syystä,
että toinen pääruokalaji oli äidin lei
poma rukiinen joululimppu, toinen oli
uunissa paistettu siankimpale, ei siis
mikään kinkku. Muutamia keitettyjä
kuoriperunoita oli, mutta niistä ei kai
kille kahdeksalle perheenjäsenelle
riittänyt syötäväksi.

Koska isäni, vaarini ja enoni olivat
vanhanajan hirsikirvesmiehiä, muis
tan tuoreiden hirsienja rakennusten
tuoksun, kun esimerkiksi katselen
jotain uutta rakennusta nykyisessä
ympäristössäni. Tervan tuoksu, joka
kyllä harvemmin enää nykyisin sat

tuu nenään, sekä jutut ja kuvat, jotka
kertovat menneistä ajoista, tuovat
mieleen osan lapsuuttani.

Poikasena olin vaarini kanssa tervan
poltossa keväisin, jo monena vuon
na ennen kuin menin kouluun. Muis
tan aina nuo nostalgiset kevätaamun
hetket, kun vanhemman veljeni kans
sa menimme päästämään vaarin yö
vuorosta nukkumaan. Jäimme kah
destaan päivän ajaksi vahtimaan ter
vahautaa ja pitämään yllä sopivaa
tulta.

Vielä päiväkausia tervanpolton päät
tymisestä haisimme tervalle, olimme
kasvoiltamme ja käsivarsiltamme
mustia kuin neekerit. Kun joskus vie
lä katselen kirjoista tai lehdistä kuvia
vanhasta ranta-asutuksesta, tulvah
taa mieleeni voimakkaana tervattu
jen veneiden ja lahoavan kaislan une
liasja salaperäinen tuoksu.

Tuo veneiden ja kaislan tuoksu oli
miltei käsin kosketeltavissa, ja se oli
osa silloisten rantojen rikkumatonta
rauhaa. Tuota rauhaa jonkun verran
häiritsi syyskesällä mukaan tuleva
puutarhojen ja kypsyvien omenien
tuoksu.

Tuoksuvat menneisyyden aarteet Tuoksujen kuvakirja
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Kun syyskesällä saatan aamuisin W
kuskella luonnossa, ja esimerkiksi
joku mehiläinen on myöhäisellä ret
kellään kohmettunut yöksi johonkin
kukkaan, saattaa tästä kohtaamises
ta syntyä ajatuksissani melkoinen
tuoksujenja kuvien “kuvakirja”. Saa
tan elävästi aistia vuosikymmenien
takaisen aamun tuoksun, kun olin
kouluun menossa, halki peltojen ja
niittyjen syksyisen harmonian.

Vanhojen rakennusten kuvia katsel
lessa, olen usein ajatellut minkä nä
köisiä rakentajat ovat olleet, ja min
kälaisia hajuja he ovat uuteen raken
nukseen jättäneet. Joissakin raken
nuksissa on nimittäin sellaisia omi
naishajuja jotka säilyvät niissä vuo
sikymmeniä ja joiden alkuperää hy
välläkään mielikuvituksella ei voi se
littää.

Yleisesti ottaen olen sitä mieltä että
ihminen saa olla paljosta kiitollinen
Luojalleen siitä, että hänellä on mah
dollisuus eri aistiensa kanssa olla mu
kana tässä luonnon suuressa tajun
nanvirrassa. Sieltä hän voi halutes
saan ammentaa itselleen uusia elä
män energioita. ~

Tuoksujen
lapsuus
Hilkka Kasurinen, kuva: R.K

Minun mummolani, Harvalan talo Yli
vieskassa oli vanhanaikainen maa
laistalo karjoineen. Yhä vieläkin elää
muistoissani hajut savusaunasta ja
tunkion lannan haju. Lannantuoksu oli
ainaista varsinkin tuulisella tai satei
sella säällä. Se oikein voimistui ja le
visi kaikkialle. Siihen totuttiin.

Mummolla oli ohje rohtuneillejaloille
ni: “Mäne tuonne lämpimään lehmän
lantaan tepastelemaan ja levitä sitä
sääriin asti. Sitä on tuolla paksulti
laitumella.”

Meninhän minä mummon käskystä.
Mummo itse seisoi aitaa vasten ja
seurasi lannassa rätläämistä kehot
taen minua levittämään sitä sääriin.
Tulihan sitä hipaistua lantakäsillä tuk
kaa silmiltä sivuun, ja samalla lantaa
oli otsassa ja poskilla. Sitten oli men
tävä savusaunaan pesulle. Sauna oli
lämmitetty yleensä usein piikojen ja
talonväen iltapesua varten.

Savusauna oli mulle kauhia pesupaik
ka. Huusin: “Savua mennee mahaan,
savua mahaan ja silimiin.” “On paha
olla”, huusin, ja lähdin karkuun mum
mc perässä. Ulkona pestiin sitten

lehmän lantaa. Lopuksi voideltiin pak
sulla kermallaja pantiin lampaanvil
lasukat jalkaan. Aamulla jalat olivat
niin sileetja pehmoiset. Tämmöiset
olivat minun isomummon ohjeet. Tok
kopa tätä kukaan on rohjennut käyt
tää.

Pelloille levitettävän lannan tuoksu on
kiehtonut minua aina. Kun näen suu
ria peltoja junan tai bussin ikkunasta,
silloin minä vaivun lapsuuteni peltoon
ja lannanhajuun. Olin kovin yksinäi
nen, ja vajosin omiin ajatuksiin usein.
Herätessäni minä jotenkin riehaann
uin, ja sain pontta uusiin kepposiin.
Masennus jotenkin häipyi. Maaseu
tu, pellot ja lannanhaju on antanut
minulle paljon kasvuvoimaa.

Lapsuuteni makuja olivat uuniruuatja
kesän herkulliset muikkuperunat.

Isossa leivinuunissa
paistettu ohut läm
min rieska, vastakir
nutun voin ja kirnu
piimän kanssa oli nii
tä suurimpia herkku
jani.

Piipun savukin tuo
muistoja ison talon
leivinuunista, jossa
paistettiin lämmintä
maukasta maalais
leipää. Sen maku on

vieläkin tuntona muistissa ja maku
hermoissa. Leipä se on, joka on tiel
lä pitänyt.

Nykyään, kun näen tai vaistoan kuu
si-ja mäntymetsää, tulee pihkan maku
suuhun. Lapsena pidin pihkaa puru
kumma, jota pureskelin. Sitä kaivelin
puunrungosta. Siihen oli oikein himo.
Sehän on tavallaan pahan makuista,
mutta makuun toifui ja sitä oli niin kuin
nyt purukumia mukava pureskella.
Nielaista sitä ei kuitenkaan saanut.

Aina auringon laskiessa tuli iltakas
te. Se höyrysi ja antoi vahvan tuo
reen heinäntuoksun. Pohjanmaan
kasvillisuus oli upea näky. Hyvät tai
vetja kuumat kesät ukkossateineen
antoivat ikimuistoiset tuoksut, joita
en voi ikinä unohtaa. Kaupunkilais
tytön mummon luona koetut kesät
ovat muistoissa rakasta aikaa. a
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Henkilökohtaisten avustajien

Katri Pyykkö

OI~ ~jarjestelmaa kehitetaan
Kuurosokeuden maarittely

ja järjestön palvelut

Vammaispaiveiuiain mukaan henki
lökohtaisen avustajan työnantaja on
avun tarvitsija. Korvauksen saa kun
nalta avustajan palkkaukseen koko
naan tai osittain. Monet vammaisjär
jestöt ajavat sitä, että avustaja olisi
subjektiivinen oikeus.

Vammaispalveluasetus määrittelee,
kuka on oikeutettu avustajaan. Avus
tajan saa, jos tarvitsee runsaasti toi
sen henkilön apua kotona jokapäiväi
seen elämään liittyvissä asioissa tai
tarvitsee apua kodin ulkopuolella
asioiden hoitamisessa, opiskelussa,
harrastuksissa, työssä tms.

Avustajatoiminnassa on ongelmia.
Palvelun saaminen vaihtelee eri puo
lilla Suomea. Avustajan työoikeudel
liset asiat ovat epäselviä. Hänen
palkkaajallaan, vammaisella tai sai
raalla henkilöllä, ei ole niistä riittävästi
tietoa. Avustajaa ehdottomasti tarvit
sevilla ei ole aina taitoja ja tietoja ryh
tyä avustajan työnantajiksi. Avusta
jilla ei ole koulutusta työhönsä ja hei
dän palkkansa yms. vaihtelee satun
naisesti.

Ennen virkakautensa loppua perus
palveluministeri Soininvaara asetti
työryhmän kehittämään avustajajär
jestelmää. Työryhmän tavoitteena on
rakentaa malli, jossa kunta maksaisi “~

avustajakulut 20 tunnilta viikossa.
Tämän ylittävien tuntien kustannuk
setjaettaisiin Kelan kanssa. Kunnat
maksaisivat 30 prosenttia, Kela 70
prosenttia. Järjestely tasaisi kuntien
välistä kustannusjakoa. Kela saisi
varat kuntien yleisestä valtionavus
ta siirrettynä. Rahat siis otettaisiin
kaikilta kunnilta, ja tuki tulisi sinne,
missä avustajia tarvitaan. Kuntaliit
to on suhtautunut asiaan melko myön-..
teisesti.

Työryhmällä oli aikaa työskennellä
toukokuun loppuun asti. Tavoitteena
on saada uudistus aikaan jo ensi
vuodeksi.

Lähteet: Korppi, Matti: Työryhmä
tutkimaan henkilökohtaisen avusta
jajärjestelmän kehittämistä. Invalidi
työ 6/2000, s. 6-7.
Könkkölä, KaNe:Avustajia lisää. Va
nessa 1/2002 s. 2. ~

Terhi Pikkujämsä

Yhteispohjoismainen kuurosokeu
den määritelmä on hyväksytty vuon
na 1981. Määritelmän hyväksyi Poh
joismaisen ministerineuvoston alai
nen vammaisasiain lautakunta. Mää
ritelmä on kuurosokeiden työryhmän
vuonna 1971 ehdottama yhteispoh
joismainen määritelmä. Sitä on täy
dennetty erikoislääkärikokouksissa
erilaisilla lausunnoilla. Määritelmän
nykyaikaistamista on mietitty esimer
kiksi pohjoismaisissa kuurosokeiden
yhdistyksissä 1990-luvulla. Myös
oma järjestömme on tehnyt oman
maaritelman, jota on kasitelty pohjois
maisten puheenjohtajien kokoukses
sa.

Sekä vanhan ja järjestömme oman
määritelmän ydin on, että kuuroso
keusja kuulonäkövammaisuus aihe
uttaa toiminnallisia ongelmia. Näkö
ja kuulovamman yhdistelmä vaikeut
taa kommunikointia, vuorovaikutus
ta, tiedonsaantia, liikkumista ja orien
toitumista ympäristöön. Kuurosoke
us edellyttää erityiskommunikaatio
menetelmien käyttöä.

Kuu lonäkövamma arvioitava
ihmisen arjessa

Toiminnallisen kuurosokeuden mää
ritelmän käytössä on tiettyjä ongel
mia. Kuulo- ja näkövammaisuus on
lääketieteessä määritelty numeroluo
kituksilla. Nämä luokitukset määrää
vät myös, millaisia apuvälineitä tai
muita etuisuuksia henkilön on mah
dollista saada.

Pelkkä luokitus ei kuitenkaan pelkäs
tään kerro sitä, miten henkilö pystyy
käyttämään jäljellä olevaa näköään
tai kuuloaan. Tilanne on parhaiten
arvioitavissa henkilön arkisessa toi
mintaympäristössä. Lääketieteelliset
näkö-ja kuuloarvotja luokitukset ovat
tällöin tukena, kun toiminnallista kuu-
10-ja näkövammaa arvioidaan. Siksi
silmä-ja korvalääkärin vastaanotol
la kuulonäkövammaisen henkilön pi
täisi kertoa niistä ongelmista, mitä on
hänen arkielämässään. Näin lääkäri
osaisi arvioida vamman aiheuttamia
haittoja paremmin.
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Jo vuosia sitten on sovittu, että kes
kussairaaloiden silmäkiinikan pitäisi
arvioida kuuluuko henkilö kuurosokei
sun eli vaikeasti kuulonäkövammai
sun. Mutta ongelma on se, että kor
valääkäri huomioi vain harvoin hei
kosta näöstä tulevan toiminnallisen
haitan ja silmälääkäri heikosta kuu
losta tulevan toiminnallisen haitan.

Lääketieteellinen
näkövammaisuuden
määritelmä

Näkövammaisuudelle on erilaisia
määrittelyjä. Yleisesti näkövammai
sena pidetään henkilöä, jolla on näön
alentumasta huomattavaa haittaa
jokapäiväisissä toiminnoissa. Tällä
hetkellä käytetään näkövammaisuu
desta Maailman terveysjärjestö
WHO:n luokitusta. Heikkonäköinen
on henkilö, jonka paremman silmän
näöntarkkuus on lasikorjauksen jäl
keen alle 0.3 tai jonka näkö on muus
ta syystä vastaavalla tavalla heiken
tynyt. WHO:n luokituksissa heikko
näköisiin luetaan luokat 1. heikkonä
köinen ja 2. vaikeasti heikkonäköi
nen.

Sokeana pidetään henkilöä, jonka
paremman silmän näöntarkkuus on
lasikorjauksen jälkeen alle 0.05 tai
jonka näkökentän halkaisija on alle
20 astetta. WHO:n luokituksessa
sokeita ovat luokat 3. syvästi heik

konäköinen, 4. lähes sokea ja 5. täy
sin sokea.

Lääketieteellinen
kuulovammaisuuden
määritelmä

Kuulovammaisuus luokitellaan myös
vastaavasti. WHO:n ja Euroopan
unionin luokitus jakaa kuulovian vai
keusasteen lievään, keskivaikeaan,
vaikeaan ja erittäin vaikeaan. Kuu
lovian vaikeusastetta voidaan kuva-~
ta niin sanotulla sosiaalisen kuulon
käsitteellä. Kun on sosiaalinen kuulo
tallella, ihminen selviää vaivatta esi
merkiksi keskusteluissa. Sosiaalisen
kuulon rajana pidetään yleensä 30
dB:n kuulon alentumaa. 60 dB:n kuu
lon alentuma häiritsee jo selvästi nor
maalia puheen kuulemista. Ilman kuu
lokojetta puhetta on mahdoton erot
taa silloin, jos kuulokynnys on suu
rempi kuin 90 dB huonompia.

Kuulonäkövamma -

ei pelkkiä numeroita

Pelkästään numeroilla ei kuulonäkö
vammaisuuden laatua pysty selvittä
mään. On mietittävä, paljonko kuu
lon ja näön puutteesta haittaa arjen
toiminnoissa. Lisäksi on hyvä ottaa
huomioon ikä sekä arvioida henkilön
kyky käyttää jäljellä olevaa näköä ja
kuuloa ja arvioida tarvitseeko hän
näön ja kuulon puutteita korvaavia

taitoja. Myös sillä on vaikutusta, jos
kuulo ja/tai näkövamma on etenevä.

Kun haetaan Suomen Kuurosokeat
ry:n jäsenyyttä, on lääkärintodistuk
sesta selvittävä kuulonäkövamman
sairausdiagnoosi sekä tarkempi sel
vitys näöstäja kuulosta.

Lisäksi jäseneksi hakeva tarvitsee-
nykyään aluesihteerin kirjoittaman
arvion näkö-ja kuulovamman toimin
nallisesta haitasta. Aluesihteeri käy
asiakkaan kotona ja keskustelee
hänen kanssaan näkö-ja kuulovam
man haitoista. Johtava aluesihteeri
varmistaa arvion.

Lääkärintodistuksen perusteella vai
keasti heikkonäköinen ja vaikeasti
kuulovammainen pääsee jäseneksi.
Mutta vaikeasti heikkonäköiselle kes
kivaikeakin kuulovamma tuo erittäin
paljon ongelmia arkipaivaan ja toisin
pain.

lkääntyneet aluesihteeri
toiminnan asiakkaana

Aluesihteerityössä palvellaan asiak
kaita, ei pelkästään järjestön jäseniä.
Palvelut tarjotaan kaikille vaikeasti
kuulonäkövammaisilleja kuurosokeil
le, jotka tulevat asiakaskuntaan.

lkääntyessä jokaisen kuulo ja näkö
heikkenee. Järjestön toimintaan mu

kaan tulevissa uusissa ihmisissä on
paljon yli 65-vuotiaita, jopa yli 75-
vuotiaita. Näön ja kuulon heikkene
minen liittyy elintoimintojen heikkene
miseen, johon ei ole parannuskeinoa.
Ikääntyneellä ovat samat arkipäivän
elämään liittyvät ongelmat kuin nuo
remmilla. Lisäksi monet muut sairau
det voivat tilannetta pahentaa. Hen
kilöt tarvitsevat tietoa etuisuuksista,
palveluista, apuvälineistä, harrastus-
mahdollisuuksista ja jne. Kommuni
kaation vaikeutuminen voi eristä,
vaikka henkilö asuisi laitoksessa.

Aluesihteeritoiminnassa on ollut pak
ko alkaa miettiä, mihin työaika riit
tää. Yhteistyötä on tehostettava kun
tien sosiaalitoimen kanssa. Ikäänty
neiden hoitovastuu kuuluu asiakkaan
kotikunnalle. Kuitenkaan ketään ei
saa jättää heitteille, jos joku ohjataan
meidän asiakkaaksi. Järjestömme
tarjoaa ainoana Suomessa myös
monia muita palveluita, jotka sopivat
ikänsä myötä kuulon ja näön menet
täville.

Lähteet:

Matti Ojamo: Näkövammarekisterin
vuosikirja, Näkövammaisten Keskus
liitto 2000.
Viita, Heli; Huttunen, Kerttu; Sorri,
Martti: Korvat ja Kuuleminen, Suo
men Kuurosokeat ry, 1998. O
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Maisa Ritala

Eri tahoilla on käyty viime aikoina
keskustelua Suomen Kuurosokeat
ry:n jäsenistön rajaamisesta. On esi
tetty mm että näkövammaisten ja
kuulovammaisten vammaluokitus
otettaisiin käyttöön, kun hyväksytään
jäseniä. Luokitukset mittaavat vain
kuulemista tai näkemistä. Asteikko
na käytetään keskeisen näön tark
kuutta ja desibelejä.

Toisaalta maassamme on herätty
huomaamaan ikääntyvien ihmisten
heikkenevä kuulo ja näkö. Ja van
huksia on yhä kasvava joukko. Tut
kimuksen myötä myös uusia kuulo
näkövammoja tulee tietoisuuteen jat
kuvasti.

Julkinen sektori (sosiaali- ja tervey
denhuolto) ei ole ottanut kuulonäkö
vammaisten kuntoutusta hoitaak
seen. Mieluumminkin on niin, että
vastuu työnnetään yhdistyksellem
me. Syynä on usein asiantuntemuk
sen puute. Yhdistyksemme lienee
parhaiten palvellut kuulonäkövammai
sia.

Mutta kuulonäkövammat eivät ole
koskaan mitattavissa pelkästään
keskeisen näön tarkkuudella tai kuu-~
lon aleneman mittaamisella. Yhdis--~
telmävamma on ihan oma vam
mansa. Vammoja on miltei yhtä mo
nenlaisia kuin on meitä jäseniä!

Voi olla esimerkiksi alentunut kont
rastinäkö, puutteita näkökentässä,
liikkeen näkemisessä - erilaisia puut
teita, jotka mm vaikeuttavat kommu
nikaatiota tai turvallista liikkumista.

Samoin kuulon puolella voi olla desi-~
belein mitaten hyvä kuulo, mutta pu
heenerotuskyky voi olla vaikka kuu
routumisen tasolla — tai päinvastoin!
Kaikki yhdistelmät aina täydelliseen
kuurosokeuteen ovat mahdollisia.
Vammat voivat olla liittyneet toisiin
sa tai kyse voi olla kahdesta erilli
sestä vammasta, mutta haitta on
yhdistelmävamman haitta. Mutta eri
ihmisten vammojen käytännön hait
taa on hyvin vaikea edes verrata
toinen toisiinsa!

Jos nyt lähdetään mittaamaan näkö
vammaisten ja kuulovammaisten
vammaluokituksella, kuka voi saada
yhdistyksemme palveluja tai olla jä
sen. Jätämme monta ihmistä täysin
avun saannin ulkopuolelle. Sitä tie
toaja osaamista, mitä yhdistyksem
me työntekijöillä on, ei tällä hetkellä
ole muualla. On myös keskusteluis
sa käynyt ilmi, että pelätään jäsenis

~tömme kaikkein vaikeimmassa ase
massa olevien jäävän vähemmälle,
jos ei kehitetä entistä tarkempaa luo
kitusta. Tuo pelko on varmasti turha.

Ehkä on löydettävissä jokin muu kei
no mitoiffaa rajalliset resurssit parem
min? Voitaisiinko esimerkiksi ajatel
la, että yhdistyksemme työntekijät
antaisivat kuntatasolle konsultointi
apua ikääntyvien kuulonäkövam
maisten aseman parantamisessa.
~yhdistyksen jäseneksi ja var

sinaisten palvelujen piiriin otettaisiin
vaikka vain työikäisenä tai sitä nuo
rempana vammautuneet? Ja jäse
nyys sitten säilyisi läpi elämän?

Meillä on kuurosokeuden määritel
mä, jota edelleen tulisi tehdä tunne
tuksi, ja jota myös yhdistyksemme tu
lisi käyttää! Emme ole kuulo- tai nä
kövammaisia. Olemme kuulonäkö
vammaisia. ~

Näkövammaisten
kirjasto kehittää
äänikirjapalveluja
Raili Kansaan

Näkövammaisten kirjasto Celia on
hyvää vauhtia siirtymässä digitaali
aikaan. Parin vuoden päästä kirjas
to ottaa laajamittaisesti käyttöön
uuden DAISY-järjestelmän. Se on
kansainvälisesti kehitetty digitaalinen
äänikirjajärjestelmä, joka on tarkoi
tettu näkövammaisten ja muiden lu
kemisesteisten henkilöiden käyttöön.
Sana DAISY tulee englanninkielisis
tä sanoista “digital audio based in
formation systems”. Digitaalisella
äänikirjalla tarkoitetaan tietokoneel
te äänitettyä, digitaalisesti tallennet
tua ihmisääntä.

Näihin päiviin asti näkövammaiset
ovat käyttäneet analogisia äänikirjo
ja. Ne on äänitetty joko 2-raitakase-
teille eli C-kaseteille, 4-raitakaseteille
tai 6-raitakaseteille. Uusi DAISY-jär
jestelmä korvaa monet analogisetjär
jestelmät.

DAISY-äänikirjoilla on monia etuja
verrattuna analogisiin äänikirjoihin.
DAISY-kirja mahtuu useimmiten yh
delle CD ROM-tevylle, kun vastaa-

Mielipide:

Keskustelua vammaluokituksista
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vasti C-kasetteja tarvitaan yhdelle kir
jalle keskimäärin 8 kappaletta. Han
kala kasetin kääntäminen jää pois.
ROM-levyn pieni koko on etu myös
kirjastolle. DAISY-kirja vähentää kir
jaston työvaiheita, säästää posti-
maksuja ja hyllytilaa.

Kuunteleminen vaivatonta

DAISY-äänikirjan lukeminen on vai
vatonta verrattuna C-kasetteihin.
Kun C-kasetilta etsitään tiettyä kir
jan lukua, nauhaa voi joutua kelaa
maan monta kertaa edestakaisin.
DAISY-kirjassa siirrytään kirjan otsi
koita selaamalla suoraan oikeaan
lukuun. Myös siirtyminen suoraan tie
tylle sivulle on mahdollista.

DAISY-äänikirjoja voi kuunnella juuri
tähän tarkoitukseen kehitetyllä kuun
telulaitteella tai tietokoneella.Tarjolla
Plextalk-ja Victor-merkkisiä kuunte
lulaitteita. Niitä voi kuunnella myös
joillakin MP3-kuuntelun mahdollista-
villa CD-soittimilla. DAISY-äänikirjo
ja ei kuitenkaan voi kuunnella tavalli
sella musiikin kuunteluun tarkoitetul
la CD-soittimella.

Jos äänikirjoja luetaan tietokoneel
la, tulee tietokoneessa olla CD-ase
ma, äänikortti ja oma erillinen luku
ohjelma. Lukuohjelmia on maksutta
ladattavissa Ruotsin näkövammais

ten kirjaston kotisivuilta www.tpb.se.
Lukiessaan henkilö voi tehdä kirjaan
merkintöjä samaan tapaan kuin nä
kevä henkilö alleviivaa painettua
tekstiä. Tekstiin voi myös lisätä huo
mautuksia joko kirjoitettuna tai puhut
tuna.

Rahoitus puuttuu

Celia-kirjaston tavoitteena on saada~
DAISY-järjestelmä laajamittaisesti~~
käyttöön 2004-2007. Se edellyttää,
että rahoitus järjestyy. Rahoitusta
tarvitaan digitaaliseen äänikirjatuo
tantoon ja analogisen äänikirjakoko
elman digitointiin. Myös apuvälineitä
joudutaan uusimaan.

Celia on osallistunut DAISY-järjestel
män kehittämistyöhön. Se tuottanut
jo jonkin verran digitaalisia äänikirjo
ja Niita on kuitenkin vasta pieni osa
lainattavista äänikirjoista. Kirjaston~
asiakkaat voivat kuitenkin lainata nii
tä kokeilukäyttöön, jos heillä on niille
soveltuva kuuntelulaite.

Celia-kirjasto on valtion omistama
erikoiskirjasto. Se tuottaa ja tarjoaa
näkövammaisille äänikirjoja, pistekir
jojaja elektronisia kirjoja. Sen erityis
tehtävänä on tuottaa koululaisten ja
opiskelijoiden tarvitsemat
oppikirjat.~

Riitta Lahtinen,
Kommunikaatioprojekti

Olen kevään aikana videoinut kuu
rosokeiden henkilöiden sormiaakkos

~ten kä~töä. Joitakin kirjaimia on han
Kala hahmottaa, ja ne menevät hel
posti sekaisin kuten A, E ja 5. Sor
miaakkosten paikat kämmenellä, sor
mittajien erilainen käsien koko ja te
kotavat (motoriikka) ovat aina muka
na, kun sormiaakkosia hahmotetaan.

Sormiaakkosia tehdään monella eri
tavalla. Niiden hahmottamisessa
käytetään tuntoaistia, Iiikeaistia ja
~näköaistia. Sormiaak
~~~kosia vastaanottaessa kädestä kä

teen ne hahmotetaan tietyissä pai
koissa kämmenen eri osissa. Sormit
tajan sormien liikkeet tuntuvat myös
kämmenessä.

Näkeville ilmaan tehdyt sormiaakko
set hahmotetaan lähinnä omien sor
mien ja nivelten liikeratoina. Jos vas
taanottaja ei näe sormiaakkosia, ne
tehdään hänen käteensä. Silloinkin
sormittaja tuntee omien sormien ja
käden asentojen liikkeet tunto-ja lii-

keaistilla. Lisäksi on tunnistettava toi
sen käden asento, jos sitä ei näe.
Oma vapaa käsi voidaan ottaa mu
kaan tunnistamaan käden vastaan-
ottamisen asento.

Kun sormitetaan kädestä käteen, osa
henkilöistä tekee kirjaimet kämme
nen pohjaan, osa peukalon hankaan,
osa tuntuu vääntävän kättä rantees
ta vaikeisiinkin asentoihin. Selkeim
min erotetaan ehkä peukalon hank
aan tehdyt kirjaimet.

Sormittaessa on tärkeää löytää oi
kea istuma-asento ja sopiva käden
korkeus. Jotkut henkilöt pitävät kät
tään ilmassa, jotkut laskevat sen tuo
lin käsinojalle tai pöydälle. Joillakin
kyynärpään alla voi olla tyyny. Jos
keskustelijat ovat ruumiinrakenteil
taan erikokoisia (lyhyt ja pitkä, pieni
ja isokokoinen), tuolin korkeutta tu
lee säätää niin, että sormittaminen
on helppoa tehdä ja vastaanottaa.
Tärkeintä on, että molemmat henki
löt kokevat asennon mahdollisimman
rennoksi ja joustavaksi. ~

Sormiaakkosten käytöstä
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Kupun uusi
suunnittelija

Kuvapuhelin-projektia vetää nyky
ään Mika Paavilainen. Hän tuli Toi
mintakeskukseen helmikuun alkupuo
lella. Mika on jo ehtinyt käydä
NUD:issa kuurosokeustyöntekijöiden
peruskurssin ensimmäisen osan.

Aikaisemmin Mika on ollut töissä Tam
pereen Vuokratalosäätiöllä. Hän vas
tasi säätiön tietoverkosta. Hän otti
siellä käyttöön suuren tietokantaso
velluksen. Mika kertoo, että hän on
itseoppinut atk-ihminen, vaikka onkin
avoimessa korkeakoulussa suoritta
nuttietojenkäsittelyopin opintoja.

Vapaa-ajalla Mika ei koske tietoko
neisiin. Hän harrastaa purjehdusta
Näsijärvellä. Mika asuu Tampereel
la. Hänellä on kolme tyttöä. Nuorin
syntyi toukokuussa, vanhemmat ty
töt ovat 8-ja 6-vuotiaat. Mika on kol
menkymmenen ikävuoden puolivälis
sä. Hän on 187 senttiä pitkä. Hänellä
on vaaleanruskeat, lyhyet hiukset~

0
0

Loiskis!
Menin aivan
uppeluksiin
Eine Väisänen

Kerronpa vähän helmikuisia koke
muksiani uimahallissa käynniltä. Olin
tilannuttulkikseni Tuuli Kilpelän, joka
tuli minua kotoani hakemaan. Soitim
me yhdessä taksin, joka vei meidät
Jyväskylän AaltoAlvari —kylpylään.

Ensin kävimme saunassa ja suihkus
sa. Puimme uimapuvut päällemmeja~
molemmat kastauduimme kylmäal-’~
taassa. Pesuhuoneessa oli paljon
ihmisiä, koululaisia ja äitejä pienten
lastensa kanssa. Menimme allas-
osastolle kylpylään. Vesi tuntui mu
kavan lämpimältä kylmän kylvyn jäl
keen. Minulla ei ollut uimalaseja, ja
kävimme pyytämässä uinninvalvojal
ta laseja lainaksi. Ystävällinen mies-
henkilö antoi lasitja sanoi, että saan
ne omaksi. Joku oli vuosia sitten
unohtanut ne hallille eikä ollut tullut
niitä hakemaan.

Kävimme pyöreässä altaassa, jos
sa vesi virtasi hurjasti. Kävimme
aalto-altaassa sekä 50 metrin altaas
sa. Mukavan käynnin jälkeen kävim
me vielä juomassa hyvät kahvit hal
lin kahviossajajuttelimme mukavia.

Tykkäsin kovasti uimahallissa käyn
nistä, ja päätin mennä toisenkin ker
ran. Mutta maanantain sijasta pää
timme perjantaina, koska maanantai
sin uimahallissa on niin paljon lapsia
ja koululaisia.

Seuraavana perjantaina menimme
saman tulkin kanssa uudestaan ui
maan. Tulkki kysyi minulta, haluaisin
ko kokeilla vesiliukumäkeä ja minä
hän halusin! Liuku mäessä ei saa las
kea kuin yksi ihminen kerrallaan, ja
tulkki yritti selittää minulle, että hän

laskee ensin ja odottaa alhaalla. Mi
nun pitäisi laskea kymmeneen ja tul
la sitten perässä. Ymmärsin kuiten
kin väärin ja jäin liukumäen yläosaan
istumaan virtaavaan veteen. Tulkki
oli kovasti ihmetellyt kun minua ei
kuulunutkaan ja oli huolissaan. Jos
hän lähtee katsomaan missä viivyn,
niin varmasti menemme ristiin ja minä
lasken alas juuri sillä hetkellä. No,
tulkki kuitenkin kipaisi portaat ylös ja
huomasi, että minun taakseni oli jo
kerääntynyt pieni jono ihmisiä, jotka
vähän kummastelivat, miksiköhän tuo
vanha rouva tuossa istuskelee..

Takanani oli ystävällinen mies, joka
lupasi antaa merkin taputtamalla mi
nua olkapäähän. Näin tiesin, milloin
voin laskea. Tuuli meni taas ensin, ja
minä perässä. Loiskis!

Tuuli ja muut ympärillä olleet ihmiset
nauroivat, kun menin aivan uppeluk
siinja katosin hetkeksi kokonaan pin
nan alle ja ponnahdin sieltä pintaan
kuin korkki. Eräs mies sanoi, että on
siinä rohkea tyttö! Sen jälkeen kä
vimme taas aallo~ssa keinumassa
styroksikellukkeen päällä, saunoim
me ja lopuksi kahvittelimme. Kyllä
uiminen on mukavaa!

Lopuksi kiitos Tuuli-tulkille, joka osasi
turvallisesti opastaa liukkailla uimahal
lin laifioilla. Toivotan hyvää kesää kai
kille teille! ~
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