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Kansi: Kuninkaankylän kotiseutumuseo
Ruotsinpyhtäällä. Edessä seipäistä
tehty aita, iso pihanurmikko, johon tu
lee ison puun varjo. Vasemmalla aitan
pääty ja kuvan keskellä harmaa museo-
talo. (kuva: K.P)

Oikaisu: Justiina eli Hilkka Kasurinen on
täyttänyt 70-vuotta. Ei 75-vuotta kuten
Tuntosarvessa 5/03 virheellisesti luki.

Seuraava Tuntosarvi ilmestyy 20.8. Ai
neiston on oltava toimituksessa 8.8.

VHs~ kysymysta

1 ~Mikä on EDBU? Entä WFDB?
2~Mikä on Euroopan pienin valtio ja
sen valtiomuoto?
3~Mikä on Euroopan toiseksi pienin
valtio ja sen valtiomuoto.?
4. Koska renessanssiaikakauden tai
teilija Leonardo da Vinci eli. Mitä~
pidetään hänen tunnetuimpina taide~
teoksinaan?
5.Missä puhutaan meänkieltä?

Vastaukset:
1 . EDBU on kuurosokeiden Euroopan
tason järjestö. WFDB on kuurosokei
den maailmanliitto.
2~Euroopan pienin valtio Vatikaani.
Sen päämies on Paavi. Sen valtio-
muoto on teokratia: jumalalla on yli
halhntovalta Hallitsija kayttaa sita ha
nen edustajanaan eli ns. pappisvalta.
3~Euroopan toiseksi pienin on Mo
naco. Sen valtiomuoto on parlamen
taarinen ruhtinaskunta. Grimaldien
ruhtinassuku on hallinnut Monacoa
1200-luvulta lähtien.
4~Leonardo da Vinci eli vuosina
1452-1519. Hänen tunnetuimpia töi
tään ovat Mona Lisa —maalaus ja
Pyhä ehtoollinen —fresko.
5~Meänkieltä puhutaan Tornionlaak
sossa Ruotsin puolella. Meänkieli on
suomenkieltä. fl

Runoilija Erkki Leminen kertoo sii
tä, kuinka tunturin laen saavutettu
aan, sen takana on usein toinen tun
turi, uusi kukkula. Kauniin näköalan
jälkeen voi aueta vielä ihanampi nä
köala. Näin myös ihmisen parhaat
asiat ovat kenties edessäpäin, vaik
~a meidän jokaisen on omille näkö
alapaikoillemme monesti kuljettava
syvien rotkojenja rämeiden kautta.

Tunturien laelle kapuaminen vaatii
energiaa. Nyt talvi ja kevät kiireineen
ovat takana. Syksyllä odottavat uu
det tehtävät. On muistettava kerätä
voimia ja levätä. Itseä huollettava
säännöllisesti, ettei taivalluksen ai
kana tapahdu yllätyksiä.

~~‘Suvi tuoksuineen, kärpäsineen, hyt
tysineen ja aurinkoineen odottaa.
Suomen kesän valoisat yötja järvet
ovat kauniita. Ihmiset rentoutuvat eri
tavoin, joku tapailee ystäviään, joku
haluaa olla yksin rauhassa, joku lu
kee kirjaa, joku matkustelee, joku har
rastaa liikuntaa, joku yrittää laihdut
taa, joku vain löhöää jne. Tärkeintä
on tehdä sitä, mistä pitää.

Kesällä on aikaa rentoutumiseen,
aikaa perheelle, ystäville, puolisolle

ja itselle. Aikaa kaikkeen siihen, mi
hin muulloin ei aika tunnu riittävän.
Talven ja kevään aikana kesken jää
neet tehtävät ja työt voi kesällä suo
rittaa loppuun. Mutta meidän pitää
huolehtia, että emme järjestä ohjel
maa niin paljon, ettei aikaa jää riittä
västi lepoon ja kesästä nauttimiseen.

Ehkä olisikin hyvä luoda jokaiseen
päivään ympäri vuoden lepo-ja ren
toutumishetkiä. Vuoden aikana ker
tynyt stressi ja väsymys eivät poistu
pelkästään kesän aikana. Lomasta
nauttii paljon enemmän, jos ei ole
täysin uupunut sen alkaessa.

Runoilija Leminen kirjoittaa:

Kiireen kadulta on
vain askel metsän temppeliin,
siellä aurinko lämmittää,
tuuli soittaa urkuja,
vuori saamaa ja
hiljaisuus hoitaa sielua.

Tuntekaa auringon kosketus ihollan
ne, tuntekaa tuulten hyväily ja ren
toutukaa. Nauttikaa kesästä.

Kai Leinonen
toiminnanjohtaja ~

Kesä on rentoutumisen aikaa
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Tampereella päästiin oikein kunnol
la makean makuun, kun Ylkäsen
Kyösti tarjosi Toimintakeskuksen
väelle kakkukahvit 50-vuotispäivän-
sä kunniaksi. Puoli vuosisataa tuli
täyteen kesän ollessa kauneimmil
laan kesäkuun 6. päivä. Toimintakes
kuksen asukkaiden ja työntekijöiden
lisäksi päivää juhlistivat päivänsan
karin lapset ja muutama Tampereella
asuva ystävä.

Kyösti on luonteeltaan iloinen ja avoin
ihminen, jajutustelee mielellään mui
den kanssa. Vielä syntymäpäivää
edeltavalla viikolla hanen melko pit
käksi venähtänyt kihara vaalea tuk-
kansa hulmusi lippalakin reunan alta,
mutta syntymäpäiväksi kiharat sai
vat luvan lähteä. Kyöstin nuorekas
ja nauravainen olemus saa hänet
näyttämään ikäistään nuoremmalta.

Elämää eri puolilla
Suomea

Kyösti syntyi Iisalmen lähellä
Sonkajärvellä, ja hän on seitse
mästä eloon jääneestä sisaruk
sesta nuorin. Hänellä on kolme
veljeä ja kolme sisarta. Sisaris
ta yksi on syntymäkuuro, kuten
Kyöstikin. Kyösti on viittomakie
linen ja kävi Oulun ja Jyväsky
län kuurojenkouluja vuosina
1960-68.

Elämänsä aikana Kyösti on eh
tinyt asua monessa paikassa:
Helsingissä, Lohjalla ja Pusulas

sa. Muutto tapahtui yleensä
työn perässä, ja kaikenlaista
kokemusta ehti kertyä raken
nuksilla työskentelystä puutar
hahommiin.

Pusulassa Kyösti perusti per
heen, hänellä on 28-vuotias
poika ja pian 18-vuotta täyt
tävä tytär. Poika on nykyisin
opettaja ja tytär käy vielä luki-
ota. Kyösti työskenteli 16
vuotta Saukkolassa tehtaas
sa pistehitsaajana. 1 990-lu
vun alussa näkö heikkeni ja
Kyöstin piti lopettaa työt. Samoihin
aikoihin välit vaimon kanssa huono
nivat, ja Kyösti päätti muuttaa Tam
pereelle Kuurosokeiden Palveluta
loon. Avioliitto päättyi eroon vuonna
1992.

Viime vuosina Kyöstin näkökenttä on
kaventunutja on ollut aika siirtyä vä
hitellen taktiiliviittomiseen. Myös it
senäiset liikkumismahdollisuudet
ovat vähentyneet.

Työ on tärkeää

Ensi heinäkuussa Kyösti on asunut
jo 12 vuotta Toimintakeskuksessa.
Toimintakeskuksessa elämistään
Kyösti kommentoi:”Olen kyllä viihty
nyt Toimintakeskuksessa, koska
ympärillä on paljon viittovia ihmisiä.
Tekemisen puutetta kuitenkin joskus

Toimintakeskuksessa on tarjolla mo
nenlaista vapaa-ajan toimintaa mut
ta toistaiseksi niistä ei ole löytynyt
ihan sitä omaa juttua. Kyöstillä on
muutama ystävä, mutta uutta elämän
kumppania ei ole löytynyt.
Lähitulevaisuuden suhteen Kyöstillä
ei ole mitään suurempia suunnitelmia.
“Täällä Toimintakeskuksessa taidan
viettää eläkepäiviä vielä pitkän aikaa.
Ehkä sitten tosi vanhana palaan Pu
sulaan, ei sitä koskaan tiedä.”

Kun puheeksi tulee Tuntosarven rak
kaus-teema, Kyösti tuumaa: “Elo
kuussa on Puolan matka, ja kukapa
tietää, jos sieltä sattuisi uusi emäntä
matkaan.”
Ja nauraa makeasti päälle. ~

Kyösti tuli miehen ikään

Teksti: Merja Kovanen, kuvat: Pentti Pietiläinen

on, ja olisi mukavaa tehdä vielä “oi
keaa” työtä.”
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Jouni Valonen

On keskikesän myöhäinen lauantai
ilta. Verenpunainen aurinko on juuri
laskemaisillaan järvenlahden vasta-
rannalla vienossa kesätuulessa hei
luvien koivunoksien katveeseen.

Kesätuulen kuljettamana hiljainen
haitarimusiikki kuuluu jostakin kesä
mökin rannalle nuotion ääressä istu
van nuorenparin korviin. Tyttö kysyy
muodikkaaseen kesäpukuun pukeu
tuneelta pojalta, kuuleeko hän haita
rinsoittajan Leirinuotiolla —tangoa,
joka iloisesti keinuen kantautuu yli
järven tytön korviin.

Poika ei tiedä, kuinka vastaisi, sillä
hänellä on huono kuuloja näkö. Sitä
tyttö ei tiedä. Hetken aikaa poika
miettii, mitä tytölle vastaisi ja kun ei
keksi mielestään hyvää vastausta,
kertoo tytölle olevansa kuulovammai
nen. Tyttö katsoo poikaa ja hetken
kuluttua kietoo kätensä hellästi po
jan pään ympäri ja suutelee häntä
huulille. “Miten sinä pystyit tanssi
maan lavalla, jos et kuule kovin hy
vin”, tyttö ihmetteli. Poika kertoo ty
tölle kuulleensa aikoinaan hyvin,
mutta työtapaturma vei kuulon.

Haitarimusiikki jatkuu ja lähikaislikos
sa heinäsorsapari poikueineen ui hil
jaa kohti kesämökin laituria. “On sii
nä upea sorsaperhe”, tokaisee tyt
tö, ja pyytää poikaa katsomaan lin
tuperhettä. Poika suuntaa katseeri~
kohti järveä, mutta ei hämärässä ero
ta lintuja. Lisäksi hän katsoo aivan
päinvastaiseen suuntaan kuin mis
sä linnut hitaasti lipuvat kohti laituria.

Taas tyttö ihmettelee poikaa, joka
tuijottaa aivan muualle kuin missä lin
nut olivat. “Sinä katsot väärään suun
taan”, tyttö sanoo pojalle. Poika ker
too tytölle katselevansa kaunista pil
vimuodostelmaa taivaalla. Tyttö..~
suuntaa katseensa kohti korkeuksia~
ja sanoo, ettei näe pilveä, sillä tai
vas on aivan sininen.
Lintuperhe onjo parin metrin päässä
rannalla istuvista nuorista, kun tytön
puhelin soi saunan kuistilla. Tyttö
pyytää poikaa noutamaan puhelinta.
Nyt poika on aivan kauhuissaan, sil
lä nyt tyttö lopultakin huomaa sen,
ettei poika huonon kuulon lisäksi
myöskään näe juuri mitään. Poika
rohkaisee mielensä ja lähtee nouta
maan puhelinta.

Nuotion ja saunan välillä maasto on
perisuomalainen metsämaapohja,
jossa puiden juuret ovat useita sent
tejä maanpinnan yläpuolella. Poika
ottaa pari askelta ja kompastuu hä
märässä maassa törröttävään puun
juureen. Onneksi pojalle ei satu pa
hemmin, mitä nyt suorien housujen
puntit hieman likaantuvat kuivasta
mullasta. Tyttö rientää pojan luo aut
taakseen poikaa ylös. Poika pitää
kiinni oikeasta polvestaan, joka tä

~rähti, kun hän kompastui juureen.
“Sinä et myöskään näe kovin hyvin”,
tyttö tokaisee pojalle, joka pitää yhä
polvestaan kiinni. “En niin”, poika to
tesi ja toivoo, ettei tyttö pettyisi hä
neen.

Yö on jo ehtinyt niin pitkälle, että
aamu alkaa jo sarastaa. Pehmeän
vaaleanpunerva auringon kajo nou
see usvan seasta. Se luo lisätunnel
maa toisiinsa tulisesti rakastuneen
nuorenparin kesäyöhön. Linnut alka
vat herätä uniltaan, ja satojen eri lin
tulajien laulu kantautuu kauas tyynes
sä ilmassa. Tyttö harmittelee pojan
puolesta sitä, ettei tämä kuule sitä
ihanaa lintujen viserrystä, joka muis
tuttaa hyvin tehdyn sinfonian musiik
kia.

Tyttö sanoo pojalle suudelmien lo
massa, ettei se haittaa häntä lain
kaan, vaikka poika kuulee ja näkee
huonosti. “Ne ovat sinun ominaispiir

teitäsi, tyttö sanoo ja jatkaa, “sinulla
on sellaisia lahjoja, kuten tanssitai
to, mikä monelta muulta puuttuu”.
Näin tyttö kehuu poikaa, joka edel
lisenä iltana oli vienyt tyttöä tanssi
parketilla kuin keijukaista.
Poika ajattelee mielessään tytön fi
losofisia ajatuksia. Hän hämmäste
lee sitä, kuinka joku ihminen voikin
ajatella vammoista ja sairauksista
niin kauniisti kuten tyttö. Olihan poi
ka saanut usein pettyä siihen, kuin
ka monet muut suhtautuivat kieltei
sesti hänen heikkoon kuuloonsa ja
näköönsä.

Tyttö ja poika ovat jo unen tarpees
sa. Koko yönä he eivät ole ajatel
leetkaan nukkumista vaan pohtineet
kaikkea sitä, mitä elämä on heille
antanut, ja mitä se vielä antaa. Poi
ka miettii vielä mielessään, onko
tämä rakastuminen toiveunta vai to
tista totta. Samaan aikaan tyttö poh
tii, kuinka tuosta hurmurista voisi pi
tää kiinni, sillä näin elämänmyönteis
tä kaveria ei ihan joka päivä vastaan
kävele.

Tyttö puristaa poikaa vasten kylke
ään ja sanoo hänen korvaansa: “Ra
kastan sinua” ja nukahtaa pojan kai
naloon. Poika ottaa toisen kätensä
ja laittaa sen tytön vyötärölle. Hän
vastaa tytön korvaan: “Niin minäkin
sinua” ja toivoo, että tyttö kuulee vielä
hänen vastauksensa. ~

Kesäyön rakkaustarina
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Rakkaus:

Pekka Jaakola

Rakkaus on sitä, että mies on sen
ollessa parhaimmillaan kuin olisi pääl
lä pilven eli kaikenlaiset intohimotjyl
lää. Tosin rakkaus on niin monitahoi
nen ja -tasoinen juttu, ettei sitä ku
kaan ymmärrä.

On aivan erilaista rakkautta, kun on
isän ja lapsen rakkaus tai miehen ja
naisen rakkaus, josta minä nyt lähin
nä kait voinen kirjoitella. Eli siis kun
mies rakastuu naiseen, sitä on kuin
ois päällä pilven, kaikki tuntuu ole
van vain yhtä onnea ja autuutta.
Mutta voi sitä sydämen tuskaa, kun
sieltä ylhäältä tullaan alas. Se sat
tuu, vaikka kyllä siihen ajanoloon tot
tuukin. Mutta siitä jää sellaisia arpia,
että suhtautuu arasti uuteen koke
mukseen.

Olen joskus pohtinut sitä, että voiko
mies rakastua useamman kerran elä
mässään? Melkein sanoisin, että voi,
mutta ensimmäinen on paras. Kun
muita tulee, niin niihin osaa jo suh
tautua varovaisemmin, kunnes tulee

se viimeinen, joka särkee sydämen
ja panee miehen toivomaan, ettei
enää koskaan eikä ilmoisna ikänä. ‘~

Ja rakkauden kaverina on tietysti se
toinen eli mustasukkaisuus. Tai en
minä tiedä, että onko se aina muka
na, mutta monilla pariskunnilla se
varmaan on. Paljonhan on tehty lau
luja siitä, että rakkaudessaan petty
neet miehet, ja miksei naisetkin, ovat
laulaneet, että tuo toinen vaan leikkii
hänen tunteillaan.

Minun kaksi suosikkilauluani muuten’~
ovat sellaiset kuin “Anna arpisten
haavojen olla, niitä auki et repiä saa!”
ja toinen on se Somerjoen laulama
laulu, jossa lauletaan “naisiin ei voi
pieni poikanen luottaa”.

Näin asia ei toki kaan aina ole. Moni-
km rakkaus päättyy onnellisesti avio
liittoon, joka on sitten taas eriasia.
Siitä en puhu enkä kirjoita, kun en siltä
mitään tiedä enkä tule koskaan tie
tämäänkään. ~

Parasta on lähimmäisen rakkaus

Hilkka Nieminen

Kun aloin ajatella rakkautta niin häm
mästyin, kun huomasin, kuinka mo
nenlaista sitä on? Jokainen ihminen
tuntee elämänsä aikana rakkautta
johonkin. Jopa eläimetkin voivat
osoittaa sitä. Meillä Suomessa on
paljon uskontoon perustuvaa rak
kautta. Pitkät avioliitot perustuvat
usein siihen, että on vihitty kirkossa
ja koti on kasvattanut lapset uskon
non avulla aikuisiksi.

Me ihmiset olemme erilaisia. Myös
rakkauskin on erilaista. Joku meistä
tuntee syvää rakkautta jotain toista
ihmistä kohtaan. Minun rakkaimmat
ihmiset olivat lapsuudessa vanhem
pani ja opettajani. He ohjasivat ja
auttoivat minua elämäntieni alussa.
Silloinkin, kun sain kokea olevani kuu
lonäkövammainen, tunsin heidän rak
kautensa apu nani.

Meillä ihmisillä voi olla rakkautta esi
merkiksi erilaisiin taiteisiin. On eläi
miä rakastavia ihmisiä, joilla voi olla
kotona montakin lemmikkiä. Joku on

urheiluhullu. Toinen rakastaa kaunis
ta luontoa ja on oikea luonnonsuoje
lija. Monet ihmiset rakastavat musiik
kia ja teatteria kovasti. Kauniita esi
netäkin ja antiikkia voi rakastaa niin,
että koti on niitä täynnä. Sitten on
vielä matkustamiseen rakastuneita.
He haluavat aina uusiin paikkoihin nä
kemään uusia maisemia.

Kaikkein paras rakkauden muoto on
mielestäni lähimmäisen rakkaus!
Olen sitä mieltä, että jos lähimmäi
senrakkautta olisi enemmän niin so
tiakin olisi maailmassa vähemmän.

Kesä on tulossa! Rakastan lämpimiä
päiviä ja valoisia öitä. Rakastan kau
niita kukkia ja kesäistä maisemaa.
Olenkin oikein”elämää rakastava”$

Miehen haja~~ajateImia intohimosta
suurimmastaja kauneimmasta

Ajatuksia rakkaudesta

8 9



Tekstin nauhoitti Pentti Kähkönen

Mökille lähtö alkaa Helsingistä tak
sula juna-asemalle. Matka taittuu ju
nallaja perillä ajelen taksilla mökNle,
jonka olen tilannut Kiteeltä etukäteen.

Ensimmäinen työ on säätää normaa
lilämmölle patterit, jotka olen mökiltä
lähtiessäni säätänyt matalalle perus
lämmölle. Sen jälkeen käyn yleensä
kaupassa hakemassa ruokatarvik
keita. Kun palaan kauppareissulta,
mökki onjo ihanan lämmin. Seuraa
va tehtävä on nousta katolleja pois
taa savupiipun päältä kansi. Siinä on
ollut ihmisillä vähän ihmettelemistä,
että miten se sokea mies voi kiivetä
katolle. Mutta ei siinä sen kummem
paa, minä vain hoidan sen asian.
Mökilläni on vuolukiviuuni. Sen läm
mittäminen pitää aloittaa varovasti.
Usein lämmitänjo illalla sitä hiukan.
Seuraavana aamuna voinkin lämmit
tää normaalisti. Usein tuloiltana myös
pesen Helsingin pölyt pois saunassa.

Seuraavana aamuna alkaa varsinai
nen mökkielämä. Nautin aamupalan,
käyn lenkillä. Päivällä on ruoanlait
toa ja kaikenlaista pientä hommaa.
Ihmettelen maailman menoa.

Tähän minun mökkiini kuului aikanaan
vanha rakennus, jossa oli hirsiraken
teinen sauna, halkovaja ja liiteri ja
päädyssä vielä ulkohuussi. Olen pur
kanut sen rakennuksen jo aikoja sit
ten. Ne ohuemmat laudat minä pätL
km käsisahalla sopivan pituisiksi ha
loiksi eli klapeiksi. Saunan hirsiosat
kävi velimies katkomassa moottori
sahalla sopivan mittaisiksi. Minä kyl
lä pyysin, että hän lainaisi sitä moot
torisahaa minulle, mutta ei hän suos
tunut siihen, vaan sahasi itse.

Ne pölkyt minä sitten kirveellä pienin
sopivan ohuiksi haloiksi. Minulla on
semmoinen hakkuupölkky jonka pääl
le nostan paloiteltavan pölkyn. Va-~
semmalla kädellä pidän pölkkyä pys
tyssä, oikealla kädellä käytän kirves
tä. Kyllähän se pölkky kokonaisena
pysyy pystyssä siinä pölkyn päällä,
mutta kun sen halkaisee, silloin sitä
puolikasta täytyy pitää kiinni.

Minulla on yleensä rukkaset kädes
sä, kun hakkaan halkoja. Aika usein
on sattunut läheltä piti -tilanteita. Kir
ves on meinannut osua vasemman
käden sormille. Vasemman käden mk-

kanen on peukalon puoleiselta reu
nalta kaventunut, kun siitä on usein
pieni pala lähtenyt pois. Minä ajatte
lin kyllä ostaa uudet rukkaset, mutta
sitten kai nuukuus tuli mieleen. Minä
otin ja kursin sen rukkasen reunan
kiinni. Se on nyt vähän kapeampi kuin
toinen rukkanen, mutta vielä tänäkin
päivänä toimiva. Käsi on pysynyt
ehjänä, vaikka rukkanen on vähän
kaventunut. — On siinä ihmisillä ollut
kauhistelemistaja ihmettelemistä.

Kesaisin mokilla on aina nurmikon
hoitoa. Siellä on myös muutamia mar
japensaita. Syksyisin minä keräilen
marjat pensaasta ja keittelen niistä
mehuja. Minulla on sähkökäyttöinen
mehumaija. Keitän mehut, lasken ne
litran tölkkeihin ja laitan pakkaseen.

Tontilla oli paksu kouvu, joka oli juu
resta maan rajasta lahonnut aikalail
la. Muuten se oli vielä aivan elävä.
Ajattelin, että jos tulee kova myrsky,

~ voi kaatua koivun rakennusten
päälle ja saada aikaan suurta vahin
koa. Päätin kaataa koivun itse. Koi
vu kaadettiin siitä pois ja pätkittiin so
pivan mittaisiksi pölkyiksi. Siinä oli
taas uusi halkosavotta. Mutta hyvin
se onnistui, eikä ole vieläkään tar
vinnut ostaa uusia työrukkasia. - Ja
taas oli kyläläisillä ihmettelemistä.

Tämmöistä se on se tämä mökkielä
mä. Olen lähdössä sinne taas lähi
päivinä. ~

Postin palvelut

Haja-asutusalueilla tai omakoti-ja ri
vitaloalueilla voi kuurosokealla olla
vaikeuksia hakea omaa postiaan.
Laatikko voi olla kaukana omasta
asunnosta. Liikuntaesteen takia, ja
myös kuurosokeuden takia, on mah
dollista saada posti jaettuna omasta
postiluukusta kotiin saakka ilman Ii
sämaksua. Tutun postinjakajan kans
sa asian voi sopia suoraan, mutta
muuten asian saa vireille kun ottaa
yhteyden oman postitoimiston jake
luesimieheen. Posti voi vaatia lää
kärintodistusta varmistuakseen kuu
rosokean vaikeudesta liikkua.

Sokeainlähetyksinä voidaan lähettää
pistekirjeetja kohokirjoitusmerkkejä
sisältäviä kuvalaattoja. Kirjekuoret on
jätettävä avoimiksi, niitä ei saa sul
kea liimanauhalla tai niiteillä, kun ne
jätetään postiin. Sokeainlähetyksen
enimmäispaino on 7kg.

Postin palvelu numerosta 98007100
saa lisätietoja kaikista postin palve
luun liittyvistä asioista. E

Mokkielamaa Kiteella
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Henn Kungia,
Wron Kuurosokeiden Tukiliiton
johtokunnan jäsen.

Olln urheilullinen nuori mies. Minulla
oli perhe ja kiinnostava työ teknisel
lä alalla. Tämä kaikki jatkui 30 elin
vuoteeni. Sen jälkeen alkoi alamäki.
Näköni heikkeni, mutta en antanut
periksi. Nopeasti vaihdoin ammattia
niin, että tulin töissä toimeen myös
heikkonäköisenä. Musta aukko alkoi
45-vuotiaana, kun en nähnyt enää
lukea enkä kirjoittaa. Minulle se oli
kuin “kuolemantuomio”, koska en
osaa kuvitella elämääni ilman kirjoja.
Meni näkö, meni myös kuulo.

Oma organisaatio antaa
vaikutusmahdoNisuudet

Elämä on usein sattuman varassa.
Myös se oli sattuma, että tapasin
Margar~ta Rägapartin. Hänen an
siostaan hain Viron Kuurosokeiden
Tukiliiton jäseneksi. Vasta nyt tiedän
kuinka vahva nainen on Maragarita.
Hän oli se henkilö, joka oli perusta
massa Viron Kuurosokeiden Tukiliit
toa muitten vanhempien kanssa. Aja
tuksen Viron omasta liitosta saivat
kuurosokeiden lasten vanhemmat,

kun he olivat osallistuneet vuonna
1993 Tanskan asiantuntijoiden järjes
tämälle perhekurssille Virossa. Inger
Rodbroe painotti, että vain oma or(
ganisaatio antaa mahdollisuuden
taistella kuurosokeiden oikeuksien
puolesta. Tämä tehtävä oli hyvin vai
kea, mutta Suomen avulla olemme
päässeet hyvin eteenpäin.

Suomalaisten tuki tärkeää

~Olen myös henkilökohtaisesti tunte
nut suomalaisten tuen. Kaikki nämä
perehtymiskurssit, informaatiopäivät,
piste- ja konekirjoituskurssit, joulun-~
vietot ym. tapahtumat tulivat minun
ja muiden Viron kuurosokeiden elä
mään Suomen avulla tanskalaisten
rahoituksella. Emme olleet aikaisem
min kuulleet tällaisesta kuurosokei
den aktiivisesta toiminnasta.

Tiedon ja osaamisen kuurosokeiden
toiminnasta toi meille Terhi Pikku
jämsä. Puolen vuoden Virossa asu
misen aikana hän matkusti ympäri
Viroa ja kertoi kuurosokeudesta.

Hänen painostuksellaan alkoivat
myös päättäjät huomaamaan kuuro
sokeatja heidän tarpeensa. Me kaikki
Viron kuurosokeat tunnemme kiitolli
suutta Terhiä kohtaan.

Kokemamme elämänmuutos on ollut
valtava. Fantastista! Kun K&ju Aru
kase tulee Pärnusta Tallinnaan, hän
kysyy, missä päin on meri. Sitten hän
kumartaaja kiittää “Kiitos suomalai
set ystävät, kiitos Terhi”. Kalju on
täysin kuurosokeana oppinut kommu
nikoimaan taktiilisella viittomakielel
lä, kirjoittamaan ja lukemaan pisteil
lä, oppinut konekirjoituksen. Olemme
Kaljun kanssa kirjeenvaihdossa,
saamme jakaa kuulumisia omasta
elämästä ja vaihtaa ajatuksia.

Nyt olen minäkin käynyt Suomessa.
Voin nyrkillä lyödä rintaan ja olla yl
peä, että olen ulkomailla käynyt kuu
rosokea. Olin mukana Suomen Kuu
rosokeat ry:n 30-vuotisjuhlissa Jy
väskylässä. Osallistuin seminaariin
ja muihin tapahtumiin. Minulla on täs
tä matkasta erittäin hyvät muistot.
Myös meidän jäsen Kalju Arukase on
käynyt Suomessa. Kaikki on ollut
mahdollista Suomen ystävien tuella.

Eräs meidän jäsen meni käymään
Suomeen. Sinne hän jäikin ja vaimok
seen sai kauniin suomineidon. Nyt
heillä onjo lapset ja elämä jatkuu Suo
messa. Suomenlahti on yhdistänyt

Tarmo Lahtin kautta Suomen ja Vi
ron kuurosokeita. Tälläisiä ihmeitä
tapahtuu yhteistyössä hyvien ystä
vien kanssa.

Su&nalaisilta saadun taloudellisen
tuen lisäksi tärkeitä ovat teiltä saa
dut tiedot ja kokemukset. Olemme
saaneet paljon apua. Nyt on meidän
itse jatkettava tästä eteenpäin. Olen
varma, että suomalaiset ystävät
myös jatkossa antavat tukensa mei
dän toiminnallemme.

Suurella kunnioituksella lähetän läm
pimät terveiset meidän rakkaille ys
täville. Toivon, että yhteistyö jatkuu.
Terveisiä kaikille ja toivotan hyvää
jatkoa! ~

Eestin Kuurosokeiden Tukiliitto
muutti elamani

ii

Karhotin~paitoja!

Lapin kuurosokeiden Karhotin
paidalla on kerätty varoja Lapin
kommunikaatio- ja kulttuurikurssil
le. Ensimmäinen erä meni kuin
kuumiNe kiviNe, Nyt oNaan valmis
tellemassa toista erää. Paitoja voi
tiedusteNa Irja Rantatalolta. Puhe
lin 041-573 1086 (myös tekstivies
tit). Hinta 15 euroa + postikulut 2
euroa.
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Invalidiliitto iy
Euroopan vammaisliikkeen tärkein
poliittinen tavoite on saada aikäan
Euroopan Unioniin kattava lainsää
dännöllinen suoja vammaisten ihmis
ten syrjintää vastaan. Tavoite saa
vutettiin osin Amsterdamin sopimuk
sessa vuonna 1999. EU:lle kirjattiin
toimivalta torjua myös vammaisiin
kansalaisiin kohdistuvaa syrjintää
artikiassa 13 muiden ryhmien ohella.

EU :ssa syrjimättömyyttä edistettiin
vuosina 2000 ja 2001, kun hyväksyt
tiin kaksi puitedirektiiviä sekä toimin
taohjelma syrjinnän torjumiseksi vuo
sille 2001 — 2006. Lisäksi käynnis
tettiin EQUAL-yhteisöaloite torju
maan kaikenlaista työmarkkinoilla
esiintyvää syrjintää ja eriarvoisuut
ta. Näitä tukemaan komissio julkaisi
vuonna 2000 vammaispoliittisen toi
mintaohjelman “Esteetön Eurooppa
vammaisille”. Se keskittyy liikkumis
ta edistäviin ja esteitä poistaviin eu
rooppalaisiin toimenpiteisiin ja hank
keisiin. Myös EU:n perusoikeuskirjan
artiklassa 21 kielletään syrjintä myös
vammaisuuden perusteella. Lisäksi
perusoikeuskirjassa artikla 26 kos

kee vammaisten sopeutumista yh
teiskuntaan.

Uusista puitedirektiiveistä on vam
maisten kansalaisten kannalta mer
kittävin “direktiivi yhtäläistä kohtelua
työssä ja ammatissa koskevista ylei
sistä puitteista”. EU-jäsenmaiden on
sovellettava se omaan lainsäädän
töön sopivaksi tämän vuoden lop
puun mennessä. Suomessa lakia
valmistelevassa ryhmässä ei ole
vammaisjärjestöjen edustajia muka
na. Sitä on kummasteltu eri järjestöis
sä. EU:n ns. “rotusyrjintädirektiivi” on
sovellettava myös oman maan lain
säädäntöön. Suomessa ministeriön
asianvalmistelijat yhdistivät luonnok
sessaan nämä direktiivit ns. yhden
vertaisuuslakiin. Jos se hyväksyttäi
sun, se tarkoittaisi, että etnisen ryh
män ihmisillä on laajempi syrjimättö
myyden suoja kuin vammaisiNa, joilla
se liittyisi ainoastaan työsyrjintään.

E U : n työsyrj i ntäd i rekti ivi koskee työ
markkinoilla tapahtuvaa syrjinnän
torjumista. Euroopan Vammaisfooru
mi (EDF) on arvostellut direktiivin

kapea-alaisuutta. EDF on tehnyt eh
dotuksen, jossa direktiivin toimiala
kattaa myös muut vammaisen henki
lön kannalta tärkeät elämänalueet
kuten palvelujen saannin, koulutuk
sen, esteettömyyden. Näin vammais
ten henkilöiden asema paranisi tosi
asiallisesti työmarkkinoilla. EDF:n
tavoite on turvata vammaisille syrji
mättömyys myös kuluttajinaja palve
lujen käyttäjinä. Sen ehdotuksen
mukaan direktiivin soveltamisalaan
kuuluisavat mm sosiaalinen suojelu
ja sosiaaliturva, terveydenhoito, so
siaalietuudet, koulutus, julkisten pal
velujen, tuotteiden ja tilojen saata
vuus (esteettömyys) ja tarjonta. Pe
rusajatus on sama kuin muissa syr
jinnän torjumiseen tähtäävissä direk
tiiveissä: ei erityisetuja vaan samat
palvelut ja edut kuin muille. EDF toi
voo, että komissio esittää ehdotuk
sen ministerineuvostolle kuluvan Eu
roopan vammaisten vuoden aikana.

Uusi HVK alkamassa ja
perussopimus tekeillä

Hallitusten välinen konferenssi (HVK)
on alkamassa. Konventti valmistelee
EU:n perussopimusta HVK:lle. EDF
on kokenut vaikeaksi vaikuttaa luon
noksen sisältöön. Se on toiminutjä
seniensä kautta, joita ovat kansalli
set vammaisjärjestöjen kattojärjestöt
ja eurooppalaiset vammaisjärjestöt.
Se on luonut yhteyksiä konventin jä

seniin, toiminut yhteistyössä sosiaa
linen Eurooppa-työryhmän kanssa ja
ollut yhteistyössä myös muiden syr
jimättömyyttä edistävien kansalais-
liikkeiden kanssa. Myös europarla
mentaärikkojen kanssa on tehty yh
teistyötä.

EU:n uusi perussopimus vaikuttaa
vammaisia EU-kansalaisia koske
vaan syrjimättömyyteen. EDF:n tär
kein tavoite on saada EU:n perusso
pimuksen ensimmäiseen osaan syr
jimättömyys koskien rotua tai etnis
tä alkuperää, uskonnollista tai suku
puolista suuntautuneisuutta, vam
maisuuttaja ikää. Jos näitä ei maini
ta 1. osassa, se merkitsee heiken
nystä olemassa olevaan käytäntöön.
Tätä Euroopan vammaisliike ei voi
hyväksyä. Tällä hetkellä syrjimättö
myysartiklaa ollaan sijoittamassa
vain sopimuksen 2. tai 3. osaan.

EU:n perusperiaatteita koskevaan ar
tiklaan on lisättävä “mainstreaming”
periaate. Se sisältäisi syrjimättömyy
den myös vaakatason käytäntönä.
EDF tukee myös Euroopan perusoi
keuskirjan luittämistä uuteen sopimuk
seen. Lisäksi EDF:n tavoitteena on
saada nykyinen syrjimättömyysartik
la määräenemmistöpäätösten piiriin
kuuluvaksi. Asia elää, mutta tavoit
teena on lainsäädännöllinen suoja
vammaisten ihmisten syrjintää
vastaan.~

EU:n vammaisliikkeen tavoite EU:ssa:

Suoja vammaisten ihmisten
syrjintaa vastaan
Laura Poussa, Kansainvälisten asioiden sihteeri

(
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Jalkavoimistelua

Sointu Koskinen

N~t on aika muistaa jalkoja ja niiden
hyvinvointia, sillä kesäsandaalit pal
jastavat jalkojen kunnon. Jalkahoidon
voi tehdä vaikka tänään. Hoitoa var
ten tarvitaan vati, jalkakylpysuola (tai
jokin muu pesuaine), jalkaraspi, kyn
sileikkurit ‘tai sakset, kynsiviila, pyy
he ja jalkavoide tai perusvoide.

1. Jalkakylpyyn tarvitaan lämmintä
vettä, johon sekoitetaan 2 ruokalusi
kallista jalkakylpysuolaa. Jalkoja lio
tetaan 5-10 minuuttia. Liotuksen tar
koituksena on puhdistaa, virkistääja
pehmentää sekä ihoa että kynsiä.

2. Jalat kuivataan varpaiden välejä
unohtamatta. Samalla on hyvä tutkia
löytyykö esimerkiksi kovettumia
(ihon paksuuntumista), känsiä, syy
liä, rakkuloita vai ovatko kynnet pit
kät.

3. Kovettumia hangataan varovasti
veteen kastetulla jalkaraspilla, jos
sellainen on kotona. Aina välillä ko
keillaan, onko niille tapahtunut mitään.
Pienet kovettumat hoituvat jalkojen
säännöllisellä rasvauksella. Kovettu

mat syntyvät kenkien ja jalkojen ra
kenteen yhteisvaikutuksesta tavalli
sesti henkilöille, jotka kävelevät pal
jon. Kesällä kantapäiden kovettumia
ilmestyy erityisesti sandaalien käyt- (~
täjille. Kenkien vaihtelu ja jalkojen
rasvaus auttavat pitämään jalkojen
ihon kunnossa.

4. Paksujen kynsien lyhentäminen ei
ole helppoa, siksi ne on hyvä leikata
saunan tai liotuksen jälkeen. Pak
suuntumisen syynä voi olla ikäänty
minen, kynnen loukkaantuminen tai
kynsisieni.
Kynnet leikataan varpaiden muodon
mukaan eli lähes suoraan ja viimeis
tellään viilalla. Alaspäin pyöristämi
sestä saattaa seurata kivulias kyn
nen kasvaminen sisään ihoon. Mikäli
saksien tai kynsileikkurin käyttö ei
onnistu, kannattaa kokeilla metallisen
kynsiviilan käyttöä. Kynsien lyhentä
minen esim. kaksi kertaa kuukaudes
sa takaa sen, ettei viilattavaa ole pal
jon. Jos kynsien lyhentäminen ei on
nistu eikä leikkausapua ole saatavil
la, kannattaa tilata kynsien leikkaus-
aika jalkojenhoitajalta.

5. Jalkavoiteen hierominen pehmen
tää ihoa. Kaksi käsin tehty napakka
jalkahieronta tuntuu hyvältä. Toisen
tekemä jalkahieronta tuntuu vielä
paremmalta.

6. Kynsien lakkaus viimeistelee hoi
don. Aluksi kynnet pyyhitään lakan
poistoaineella. Jos käytetään voi
makkaan väristä lakkaa säännöllises
ti ilman aluslakkaa, kynnet voivat
muuttua keltaisiksi. Joten ensin alus
lakkaa kerros ja sitten 1-3 kerrosta
lakkaa. Vasemman jalan kynsien lak
kaus on hyvä aloittaa pikkuvarpaas
ta, näin lakka ei sotkeudu. Lakattu
jen kynsien annetaan kuivua hyvin.

Lopuksi vati ja muut jalkahoidossa
käytetyt välineet pestään. Mahdollis
ten tarttuvien jalkasairauksien vuok
si jokaisella on varmuuden vuoksi
omat jalkojenhoitovälineet. Perus
teellinen jalkojenhoito on hyvä tehdä
kaksi kertaa kuukaudessa. Päivittäi
seksi hoidoksi riittää pesu, puhtaat
sukatja jalkojen rasvaus tarvittaes
sa. Jalkojen hoitotuotteita voi ostaa
marketeista, esim. Scholl on moni
puolinen sarja.

Uudet kengät tai kenkien käyttö ilman
sukkia tekevät kipeitä rakkoja kanta
päihin. Apteekista löytyvä Compeed
lääkelaastari parantaa rakot nopeas
ti. Myös piharatamon lehtiä voi ko
keilla.

Jalat saattavat turvota ja tuntua vä
syneiltä. Jalkojen ylös nostaminen,
nilkan taivuttelu (jos ole nivelvaivo
ja) ylös-alas sekä kävely helpottavat
oloa. Jalkavoimistelu virkistääja vah
vistaa jalkojen lihaksia. Kotona voi
nousta varpaille, seisoa kantapäil
lä, pyöritellä nilkkoja, kipristellä var
paita, nostaa varpaita pystyyn ja poi
mia varpailla esim. pyyhettä lattialta.
Sama vaikutus on 5 minuutin jooga
harjoituksella. Ensin kävelyä varpail
la, sitten tavallista kävelyä, kävelyä
kantapäillä, tavallista kävelyä, käve
lyä jalan ulkosyrjällä, tavallista käve
lyä ja lopuksi kävelyä varpaat kippu
rassa niin, että päkiä nousee maasta.

Kesällä kannattaa kävellä paljain ja
loin ja tuntea maan lämpö. Kävely on
turvallista vain omalla tutulla kotipi
halla. Ruohikko tuntuu pehmeältä.
Sora pistelee mukavasti ja hieroo
jalkapohjaa. Se on eräänlaista vyö
hyketerapiaa. Vyöhyketerapiassa jal
kapohjan käsittelyllä vahvistetaan ja
virkistetään hermopäätteitä, jotka
hermottavat sisäelimiämme. Esimer
kiksi silmän piste on isosta varpaas
ta seuraavan varpaan alapuolella ja
korvan piste on pikkuvarpaasta seu
raavan varpaan alla. Koko jalkapoh
ja on täynnä enemmän tai vähemmän
herkkiä pisteitä.
Kepeyttä kesäisiin askeliin ja vapaut
ta varpaille. ~

Kevyet jalat kesäksi
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Teksti: Leo Turunen, kuvat Rauno Jäntti

Kevääflä kuulonäkövammaiset nuo
ret kokoontuivat oppimaan tietokone-
taitoja Kuubnäkövammaisten Kun
toutumiskeskuksessa. Vastuullisena
kurssinvetäjä oU Rauno Jäntti. Oh
jelmassa oli kaksi teemaa. Kurssifla
opittiin ATK:n perustaitoja ja toisaal
ta tutustuttiin uusimpaan uuteen.
Pääsimme Soneran pyhimpään, jos
ta saimme seurata koko valtakunnan
tietoliikennettä. Kampus Dataja So
nera oHvatkin kurssin yhteistyökump
paneita, jotka laitteineen mahdolHsti
vat KELA:n kustantaman kurssin.

KurssflaisistaAri Salmela, ikä 19, tuli
Oulusta. Ari on kotoisin Kärsämäel
tä, mutta viime vuodet ovat kuluneet
Oulussa koulussa. Ensin hän kävi
peruskoulun ja jatkoi siitä Pohjois-
Pohjan maan Ammattioppilaitokseen (..

(PAO) sähköalan tutkintoon, jossa
opinnot suuntautuvat tietokoneisiin.
Kyseessä oli siis ammattilainen.

Ari kertoi tulleensa kurssilta hake
maan ATK-taitoihin kehitystä. Myös
kaverit ovat tärkeitä. Kurssin anti oli
hyvä, Office-toiminnat käytiin läpi juur
ta jaksain, opittiin Webbi-kameran
käyttö, joka auttaa viittomakielisen
keskustelun siirtymistä koneelta toi
selle. Ja ne kaverisuhteet vain vah
vistuivat viikon aikana. Ari kertoi, että
koulun jälkeen hän menee töihin. Hän
jatkaa ehkä opintoja ammattikorkea
koulussa. Vuosi on miettimisaikaa.
Tulevaisuuden toiveammattina on
tietokoneasentaja tai mikrotukihenki
lö. Arin toivetekemistä on tietenkin
tietokonejutut, mutta sen lisäksi ai
kaa kuluu pyöräilyyn, kuntosalilla
käyntiin, keilailuun ja kaukalopalloon.
Ja kaveri vieressä huomautti jotain
myös tytöistä.

Jarkko Hirvonen, iältään 15 vuotta,
käy peruskoulua Joensuussa ja koti
on naapurikunnassa Kontiolahdella.
Jarkko tuli opiskelemaan tietokone-
asioita ja totesi, että niitä hän oppi
km. Ohjelma oli monipuolinen. Kurs
silla opittiin Office-ohjelman käyttö ja
oltiin chatissa. Mieleen jäi myös vie
railu Soneralla. Jarkon mukaan tie
dolla on käyttöä tulevaisuudessa.
Jarkon tavoitteena on lukio Mikkelis
sä. Opiskeleminen kiinnostaa Jark
koa paljon, lempiaineita ovat maan-
tieto ja historia. Haaveena hänellä on
toimittajan ammatti, mutta saas näh
dä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Jarkon harrastuksina ovat urheilu,
kuntosali, pyöräily, kirjojen lukeminen
ja perhe on paras vapaa-aikana.
Jarkko valitti, että nukkumaanmeno
aika oli viikon aikana liian aikainen,
ihan kaikkea ei kerennyt tehdä. ~

Kesaisia
ruokaohjeita

Kesäkeitto

2 porkkanaa tai 4 pientä porkkanaa
3 uutta perunaa
1 pieni kukkakaali
1/2 litraa vettä
1 kasvisliemikuutio
0,5 pussia pakastepapuja tai 1 desi
litra tuoreita herneitä
puolikas purjo
1/2 maitoa
1 ruokalusikallinen voita
persiljaaja halutessasi tilliä

Pese, kuori ja paloittele kasvikset.
Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää
veteen kasvisliemivalmiste. Lisää
porkkana-ja perunakuutiotja keitä ne
puolikypsiksi noin 15 minuuttia. Lisää
kukkakaalinpalat, pavut (tai herneet)
sekä purjoviipaleetja keitä vielä 5 mi
nuuttia. Lopuksi lisää maito ja voino
kare ja kuumenna, mutta älä anna
enää kiehua. Ripottele keiton pinnal
le persiljasilppu ja tillisilppu.

Kalan savustaminen
tavallisessa uunissa

Kalaa voi savustaa tavallisessa uu
nissa savustuspussissa. Uunipelli

Nuoret ATK4aatoja oppimassa
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laitetaan alas uunin pohjalle. Lämmi
tä uuni etukäteen 245 asteeseen.
Käytä vain uunin alalämpöä, jos mah
dollista. Annan kalan lämmetä huo
neenlämpöiseksi ennen savustamis
ta. Täytä pussista korkeintaan 2/3.
Laita kala savustuspussiin. Pussin
alapuoli on se, jossa lukee yleensä
englanniksi “This side down”.
Sulje savustuspussi tiiviisti. Taita reu
nat kahteen kertaan noin sentin ver
ranja purista kulmat kiinni. Laita pussi
kuumalle uunipellille uuniin.
Savusta kalaa ensimmäiset 15 mi
nuuttia 245 asteessa. Sitten alenna
lämpö 180 — 200 asteeseen ja jatka
kalan kypsentämistä. Kala kypsyy
uunissa tavallisessa kypsennysajas
sa. Se riippuu kalan koosta.
Nosta savustuspussi uunista. Avaa
pussi vasta 5 — 10 minuutin päästä.
Kala vetäytyy sen aikaa ja maku ta
saantuu. Pussi avataan leikkaamal
la saksilla reunoja pitkin. Rullaa kan
si pois. Varo! Pussin sisältä purkau
tuu kuumia höyryjäja pussin reunat
voivat olla terävät.

Savustuspussien lisäksi on olemas
sa grillauspusseja, joita voi käyttää
ulkogrillissä. Pusseissa on aina oh
jeet, miten toimitaan. Pusseissa voi
savustaa paljon muutakin esimerkik
si kanaa.

Lähde: httpJ/www. hopesmoke . com/
ohjeet1. htm

Raparperipaistos
vaniljajäätelöNä neljäNe

500 g raparperia
%dl sokeria
100 g voita
5 dl omena-kanelimurmysliä
% litraa jäätelöä

Viipaloi raparperit noin 2 cm pätkiksi.
Voitele laakea vuoka ja levitä rapar
peritvuoan pohjalle. Ripottele pinnal
le sokeria Sulata voi kattilassa ja
sekoita joukkoon mysli. Kuumenna
niin, että rasva imeytyy mysliin. Le
vitä myös mysliseos vuokaan. Pais
ta 200 asteisessa uunissa noin 20
minuuttia. Tarkista, että raparperit
ovat pehmeitä.
Tarjoa paistosta vaniljajäätelön kera.

Lähde: http:llwwwplussa. com

Jäätee

Kaada kannuun kylmää vettä jakak
si teepussia jokaista kuppia kohti.
Peitä kannu ja pane se jääkaappiin
vähintään kahdeksi tunniksi. Lisää
jääteehen vastapuristettua sitruuna
tai appelsiinimehuaja sokeria maun
mukaan. Hedelmäteepusseja käytet
täessä teestä tulee hedelmäisempi
ja kesäisempi.

Lähde: http:l/www.k-supermarket . fil
herkkutoril ~

Päivä taktiilina

Riitta Lahtinen

0pettaessani Kommunikaatio-pro
jektissa kädestä käteen menetelmiä
olen kaivannut omakohtaista koke
musta kädestä käteen menetelmien
opettajana kokemuksia myös taktii
lin tiedon vastaanottamisesta ja ym
päristöön orientoitumisesta. Kun Hel
singin päivätoiminta järjesti retken
Vihdin kartanoon, päätin lähteä mu
kaan niin, että en kuule enkä näe
päivän aikana mitään. Koko retken
ajan minulla oli silmälaputja kahdet
kuulosuojaimet päällekkäin päässä.

Minulla oli tulkki. Sain kaiken tiedon
retkellä kädestä käteen viitottuna.
Lisäksi käytimme sormiaakkosia lä
hinnä nimien ja outojen viittomien
selventämiseksi. Tulkkini käytti sekä
viitottua puhetta että viittomakieltä
riippuen siitä, miten sain selvää. Va
litsin tulkin tuttuuden, hänen toimin
tatapojensa, pituuden ja huumorinta
junsa perusteella.

Kartanon pihassa sain kuulla kysy
myksen, jota itsekin paljon käytän:
“Mitä haluaisit tietää?” Pyynnöstäni
tulkki kuvaili pihapiirin ja talon. Seu
raavaksi halusin saada tiedon, mikä

teki tilasta kartanon eikä tavallista
kaksikerroksista taloa. Tulkki löysi
km pääportaiden molemmilla puolilla
olevat suuret toiseen kerrokseen
ulottuvat pylväät, joita koskettel i n.

Jokaisessa ruokailussa olimme vii
meisiä. Lautasten, haarukoiden yms.
kuljettaminen oli vaikeaa. Tulkin oli
vaikea viittoa vasemmalla kädellä,
kun hän seisoi oikealla puolella. Mis
sään ei ollut tilaa laskea lautasta.
Opastamisen aikana lonkat ja jalat
helposti törmäsivät pöydän ja hylly
jen nurkkiin.

Aamiaisella huomasin, että jos ruuis
sa ei ole nimilappuja, tulkkien on vai
kea kertoa, mitä on tarjolla. Itsekin
käytän tulkatessani värejä esim.
oranssi ja keltainen juusto. Ne eivät
sano mitään. Istumapaikoille tungin
tulkin opastamana leipä ja mehulasi
lautasella. Lopputuloksena söin kä-.
det mehusta tahmaisina märkää lei
pää, jonka päällä oli vain juustoaja
kurkkua.

Kartanon historiassa kerrottiin nimiä
ja vuosilukuja. Energiani kului taktiili
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viittomisen ymmärtämiseen. Yhdes
sä kohdassa luulin, että Helsingissä
oli hevoselle tapahtunut jotain. Luen
noitsija olikin kertonut kuninkaastaja
hevosista! Kertojasta en saanut mi
tään tietoa.

Museoon tutustumisessa oma käsi
antoi parhaiten tietoa. Kun esinee
seen koski ensin ja sen jälkeen sai
selityksen, asiat ymmärsi nopeasti.
Makuuhuoneessa tulkki kuvaili ensin
minulle sängyn monimutkaista raken
netta. Pyysin, että hän ohjaa käteni
sängylle ja siitä eteenpäin muihin
esineisiin. Sain nopeasti itse tiedon
sängyn päällysteistä, sängyn etu-
osan puisista kuvioista, yöpöydäs
tä, matka-arkusta jne. Oman koke
muksen kautta tutustuminen oli no
peaa!

Tulkin kanssa palautteen antaminen
onnistui. Mutta kuurosokeiden kans
sa se ei toiminutkaan. En tiennyt, kat
soivatko he minua, kun itse viitoin.
En saanut palautetta. Eräs kuuro-
sokea viittoi minulle “herätä päivä vä
synyt”. Sanoin tämän ääneen ja vii-
tom sen. Hän viittoi saman minulle
uudelleen. Tajusin, että olin ymmär
tänyt väärin. Sanoin ja viitoin saman
uudelleen. Silloin hänen tulkkinsa ot
tikin käteni, viittoi nimensä ja saman
asian uudelleen. Sanoin samat asiat
ääneen ja hän viittoi “Ei, herätä päi
vä väsynyt”. Takkusimme tätä, kun-

nes käännyin oman tulkkini puoleen,
joka viittoi “herätä VIRKISTYSPÄI
VÄ”. Ahaa! Kuurosokea henkilö oli vir
kistyspäivänä väsynyt. Olin iloinen
oivalluksestani. Käännyin kuurosoke
an puoleen. Tartuin häntä käsistä ja
viitoin “herätä päivä sinä väsynyt” -

nyt virkistyspäivä-huuliolla. Kädet oli
vatkin pienemmät ja kuivemmat. Hen
kilö olikin lähtenyt pois kertomatta mi
nulle. Olin napannut vapaat kädet.

Pyysin puheenvuoroa. Pidin kättäni
aika kauan ylhäällä. Tällöin tulkkini
tietenkin viittoi vain toiseen käteeni.
Aikani pidettyä kättä ylhäällä kysyin
tulkiltani näkikö luennoitsijalla käte
ni. Vastaus oli “ei” ja omalla kädel
lään hän ohjasi kättäni alas. Pian
hän taas kosketti kättäni. Nostin sen
puheenvuoropyyntö asentoon ja kä
dessäni olikin yhtäkkiä mikki! Olin
ymmälläni. Kesken ollut asia ei liitty
nyt omaan kysymykseeni. No, kom
mentoinja kysyin asiaani. En saanut
siihen kommenttia. Muut asiat jatkui
vat. Minulle tuli hölmö olo. Olinko pu
hunut väärässä paikassa? Toisaalta
miksi kukaan ei ollut kommentoinut
asiaani?

En ehtinyt ohjelman aikana tapaa
maan tai pahemmin edes tervehti
mään kuurosokeita henkilöitä. Ruo
ka- ja kahvitauot kuluivat jonossa ja
syödessä. Sosiaalisia tilanteita ei
ollut. ~

O ~.jfje

Tapahtui junassa
Tekstin nauhoitti Pentti Kähkönen

Matkustan mökkimatkat yleensä jU~
nalla. Joka reissulla minulla on ollut
tapana käydä ravintolavaunussa.
Joskus konduktööri opastaa minut
sinne, mutta joskus olen mennyt sin
ne yksin.

Viime syksynä olin tulossa Kiteeltä
Helsinkiin, eikä minulla ollut varattu
na paikkalippua. Ostin paikkalipun
asemalta, enkä muistanut sanoa,
että haluan paikan mahdollisimman
läheltä ravintolavaunua. No, se paik
ka oli junan häntäpäässä ja siinä
välissä oli neljä vaunua. Minä lähdin
yksin seikkailemaan sinne ravintola
vaunuun. Se sattui olemaan lnterCi
ty-juna. Ne vaunut ovat vähän öu
dompia, niissä on hipaisunappuloita
ja rappuja on ylös ja alas. Tulihan se
ravintolavaunu sieltä vastaan, kun
aikani seikkailin.

Siinä oli ihmisiä, kysyin heiltä onko
tämä se ravintolavaunu. Edessäni
seisova mies sanoi, että tässä se

on ja on hirveän pitkä jono. No, ei
siinä jonossa ollut kuin kaksi ihmistä
ennen minua. Pääsin melko pian tis
kin ääreen. Tilasin kahvit ja tarjoilija
lupasi tuoda ne minulle pöytään. Sat
tui siihen konduktöörikin paikalle ja
tarjoutui saattelemaan minut pöytään.
Sanoin hänelle, että en voi lähteä
tästä, muuten tarjoilija ihmettelee,
minne se äijä oikein hävisi. “Kyllä se
tarjoilija tietää”, konduktööri sanoi ja
saatteli minut pöytään. Lupasi vielä
jonkin ajan päästä tulla saattelemaan
minut istumapaikalleni.

Tarjoilija toi kahvini, join sen ja odot
telin jonkin aikaa. Kun konduktööriä
ei kuulunut, lähdin siitä yksin liikkeel
le. Tarjoilija huomasi minut ja tuli saat
tamaan minut paikalleni. Siinä mat
kaIla juttelimme kaikenlaista.

Tulimme minun vaunuun ja tunsin vie
lä tarvetta käydä wc:ssä ennen kuin
menisin paikalleni. Pyysin häntä näyt
tämään wc:n sisäpuolella olevat nap
pulat, että osaan sulkea ja avata
oven. Ystävällisesti tarjoilija opasti
tarvittavat nappulatwc:n sisäpuolel
tajajäi vielä odottamaan käytävälle,
kunnes olin tehtäväni tehnyt. Hän
opasti minut paikoilleni ja jäi vielä het
keksi juttelemaan kanssani. Nykyisin
on aika vaivatonta kulkea junassa,
henkilökunta pitää kyllä matkustajis
ta hyvän huolen. Minäkin uskallan
lähteä liikkeelle turvallisin mielin. ~
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