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Mietteiiäs mieli matkaa
metsänmeden lähteille
ja toivon tuulisille tuville,
piilopirtin pehmeään pimeyteen.

Siellä sielu suree salaa
ja siellä tulevaisuus ja toivo
istuvat vaakakupissa
ennen elämäsi valloitusta.

Osutko mahdollisuuksiesi maalitauluun,
sen pisteet paljastavat
elämäsi suuret suunnitelmat,
tappiot ja häviöt,
mutta myös onnenomenat
ja voiton vadelmat.
Elämän jokainen päivä maistuu erilaiselta,
joskus kyyneliltä,
joskus rakkauden runsailta raakileilta.

Anu Mikkola
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22.8. Aineiston on oltava toimitukses
sa 6.8. mennessä.

RAY:n uudistuneessa tukimerkissä
noppalogo on korvannut vanhan apila
logon. Neliapila näkyy edelleen myös
uudessa tunnuksessa, mutta ajanmu
kaistetussa muodossa. Uudella tun
nuksella RAY haluaa viestittää, että se
on uskottava ja luotettava toimija, jolla
on sekä avustus- että pelitoimintaa.
RAY:n yritystunnus on pelkkä noppalo
go. Yritystunnusta ei saa käyttää avus
tustoiminnan yhteydessä. Www.ray.fI.O

Kannen kuvassa ollaan kansainvälisis
sä tunnelmissa Kroatian Zagrebin van
hassa kaupungissa. Meneillään on
huhtikuun lopulla järjestetyn EBU:n 6.
kuurosokeuskonferenssin vapaa-ajan
ohjelma nimeltään ‘Tiiminrakennus - etsi
Grichin noita.” Ryhmän erottaa punaisis
ta konferenssirepuista. Noitajahdista
enemmän Seppo Jurvasen jutussa s.
16. Kuva: Seppo Jurvasen kotiarkisto.

Kulttuurikesä
Kesä on vuodenaika, jota suoma
lainen odottaa aina innolla. Kesällä
halutaan levätä ja nauttia lämmöstä
sekä vierailla erilaisissa kohteissa. Vii
me vuosina Suomessa on kiitettäväs
ti kehitetty esteetöntä matkailua, ja mo
nin paikoin on jo kohteita, joissa kaik
kien asiakasryhmien on helppo liikkua
(www.esteetontamatkai1 ua .fi).

Turun Forumissa avasi keväällä oven
sa Suomen ensimmäinen viittomakie
linen kahvila Caf~ Sign. Kansainväli
siä esikuvia sillä on ainakin Pariisis
sa, missä on jo kauan toiminut viitto
makielinen kahvila Caf6 Signes
(www.cafesignes.com). Pariisiin tai
Lontooseen matkaavat voivat käydä
myös Dans le Noir-nimisessä ravinto
lassa, missä ruokaillaan täysin pime
ässä salissa eli annetaan mahdollisuus
kokea ruokailutapahtuma sokeana
(www.danslenoir.com).

Kesän kohokohta on elokuun lopulla jär
jestettävä kuurosokeiden kulttuuriviik
ko. Suomen Kuurosokeat ry järjestää
25-31.8.2008 Loma-ja kurssikeskus On
nelassa, Tuusulan kauniissajärvimaise
massa kuurosokeille oman kulttuurMikon
täynnä monipuolista ohjelmaa. Viikko hui
pentuu lauantaina 30. elokuuta järjes
tettävään kulttuurijuhlaan.

Koko viikon osallistuville on luvassa
ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä
omaa taidetta viidessä kulttuuriaihei
sessa työpajassa asiantuntevien
ohjaajien johdolla. Viikon aikana mat
kataan myös elämysretkelle Siuntion
kylpylään. Ilmoittautua voi toki vain
lauantain kulttuurijuhlaan, mutta aino
astaan koko viikon ajan osallistuvat
saavat nauttia omakohtaisesti kulttuu
rin kokemisen ja tekemisen riemusta.

Kulttuuriviikolle ilmoittautumisaikaa
on jatkettu. Ilmoittautumisen viimei
nen päivä on nyt 30. kesäkuuta. II
moittautumisia ottavat vastaan Ani
ta Palo ja Sanna Tuomaala. Koko
viikon osallistuvat maksavat kulttuu
riviikosta omavastuuosuuden 111 eu
roa. Sen voi maksaa myös kahdes
sa tai kolmessa erässä, mikäli suori
tus kertasummana tuntuu liian suu
relta. Tarkemmat ilmoittautumisoh
jeet, hinnat ja ohjelma löytyvät tou
kokuun Tuntosarvesta sekä viimei
simmistä Uutislehdistä.

Lämmintä ja onnellista kesää kaikille
lukijoille toivottaen,

Tuija Wetterstrand
Tiedottaja, Tuntosarven päätoimittaja O
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Anu Mikkola

Syyskuussa 1991 tulin nuorena ja
jännittyneenä aloittamaan asumisko
keilua Toimintakeskukseen, silloisel
ta nimeltään Kuurosokeiden palvelu-
taloon. Halusin asumiskokeilun aika
na tutustua taloon ja työntekijöihin
sekä Tampereen kaupunkiin, josta
mahdollisesti tulisi kotikaupunkini.
Olen sokea, huonokuuloinen ja liikun
tavammainen, joten tarvitsin ja tar
vitsen edelleen apua monissa arki
elämän asioissa.

Asumiskokeilun alku oli todella vai
kea, koska sairastuin ja jouduin viet
tämään kolme viikkoa sairaalassa.

Toipuminen normaalikuntooni kesti
puolisen vuotta. Kävelyni oli pitkään
vaikeaa ja hidasta, joten tutustumi- ~
nen Tampereen kaupunkiin jäi asu
miskokeilun aikana vähiin.

Vaikeasta alusta huolimatta päätin
asumiskokeilun jälkeen anoa kotikun
naltani maksusitoumusta, että pää
sisin muutamaan Toimintakeskuk
seen. Maksusitoumuksen saatuani
muutin Tampereelle vuoden 1992
alussa. En tuntenut kaupunkia entuu
destaan lainkaan. Toimintamahdolli
suuksien etsiminen vei aikansa, mut
ta vähitellen ystäviäkin alkoi löytyä.

Aluksi oli paljon työtä asioiden järjes
tämiseksi. Huonekalut, kodinkoneet
ja muut tarvikkeet piti hankkia. Tuo
hon aikaan Toimintakeskuksella oli
vielä vähän työntekijöitä. Alussa uu
tena asukkaana tuntui, että olisin tar
vinnut enemmän apua ja tukea, kuin
mitä silloinen henkilökuntamäärä pys
tyi tarjoamaan. Ensimmäinen kevät
muuton jälkeen oli todella vaikeaa
henkisesti, koska en tiennyt mitä alan
tehdä elämässäni. Myös yksinäisyys
ja masennus valtasivat usein mielen.

Opiske~uista mie’ekästä tekemistä

Loppukesästä 1992 eräs entinen
Toimintakeskuksen työntekijä ehdot
ti, että minun kannattaisi lähteä Ilta-
lukioon parantelemaan peruskoulun
arvosanojani. Silloin illatkin kuluisivat
mielekkäästi, enkä olisi niin ahdistunut.

Epäillen lähdin Tammerkosken lukion
~aikuislinjalle, mutta pian innostuin

opinnoista. Helppoa ei opiskelu kuu
lonäkövammaisena isossa ryhmäs
sä silti ollut. Ensimmäisen vuoden
minulla oli kotikunnan myöntämä opis
kelutulkki ja tietenkin myös taksimat
kat kouluun. Muina vuosina minulla
oli apuna kouluavustaja. Minut kou
lunpenkille innostaneelta työntekijäl
tä sain tukea siihen saakka, kun hän
vaihtoi maisemia. Muutamat muutkin
työntekijät auttoivat esimerkiksi
avustajien hankinnassaja lukemalla
muistiinpanoja kasetille.

Kolmen lukuvuoden uurastuksen jäl
keen sain perusasteen päätökseen
ja mahdollisuuden hakea lukioon.
Lukioon minä todella halusin. Aluksi
haaveilin ylioppilaslakista, mutta
opintojen edetessä selvisi, että kuu
lovammani vuoksi en selviä vaativis
ta vieraiden kielten lukio-opinnoista.
Siksi kirjoitin vain äidinkielen sekä
reaalin keväällä 2000. Uurastukseni
palkaksi sain lukion päästötodistuk
sen saman vuoden joulu kuussa.

Tampereelta ‘öytyi vertaistukea

Henkireiäkseni Tampereella löysin
aluksi mielenterveysyhdistys Taimin
sekä myöhemmin toimintakeskus Ii
deshovin. lideshovissa osallistun
ryhmiin ja juttutupaan, joissa tapaan
muita mielenterveyskuntoutujia. Osal
listun myös lideshovin järjestämille
teatterimatkoille ja joskus retkille.

lideshovia ylläpitävällä yhdistyksellä
on Kokemus tiedoksi -projekti, jonka
kokemustiedottajaksi olen kouluttau
tunut. Teen välillä luentokeikkoja eri
oppilaitoksiin aiheenani vammaisuus
ja mielenterveysongelmat omakohtai
sesti koettuna. Se on samantyyppistä
työtä kuin kuurosokeusasiaintiedotta
jana, johon minut on myös koulutettu.

Opiskelin Arlainstituutissa tiedotusta ja
viestintää vuosina 2002-2003 ja pys
tyin siellä opinnoissani hyödyntämään
myös tiedottajankoulutuksiani.

Kotini mahdollisuuksien maisemissa

c

Anu Mikkola on vi ~iyt 16 vuotta palveluasunnossa Kuurosokeiden Toiminta
keskuksessa. Apua on tarjolla silloin, kun sitä tarvitsee. Myös it-tuki on lähellä.
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Toimintakeskuksessa apu on lähellä

Asuminen Kuurosokeiden Toiminta
keskuksessaja Tampereen kaupun
ki antavat minulle mahdollisuuksia
aktiiviseen ja mielekkääseen elä
mään. Saan apua niissä asioissa,
joissa sitä tarvitsen. Kodinhoidon
ohjaajat auttavat minua kauppa- ja
pankkireissuilla, siivouksessa, vaa
tehuollossa, postinluvussa, sekä ter
veydenhoitoon liittyvissä asioissa.
Välillä käyn Toimintakeskuksella aa
mupalalla tai lounaalla.

Nykyisin en enää luku yksin keskuk
sen alueella vaan tarvitsen siihen
opastusapua. It-tukipalvelut ovat lä
hellä ja aika hyvin saavutettavissa.
Myös useat sopeutumisvalmennus
kurssit, joita Toimintakeskuksella on
vuosien varrella järjestetty, ovat ol
leet kuntoutumiseni tukena eri elä
mäntilanteissa. Tuen saaminen ano
musviidakossa ja sosiaaliturva-asi
oissa on tärkeää. Nykyisin osallis
tun myös Toimintapäivien lukupiiriin,
kulttuuri-iltoihin, peli-iltoihin ja ravin
tolailtoihin.

Liikuntavammani vuoksi käyn kaksi
kertaa viikossa fysioterapiassa, se on
tärkeää liikuntakyvyn säilymisen takia.
Tapailen myös ystäviäni silloin tällöin.

Olen nytasunutToimintakeskuksenasun
nossa pian 1 6ja puoli vuotta. Toivon, että
voi asua täällä myös jatkossa. Elämäni

on asettunut raiteilleen Tampereella ja
asunto Toimintakeskuksella on kotini.

Yksilöllistä asumista

Rohkaisen teitä muitakin anomaan
mahdollisuutta muuttaa asumaan Toi
mintakeskukseen, kun asuntoja vapau
tuu. Aluksi voi vaikka hakeutua asu
miskokeiluun. Täällä työntekijät osaa
vat ottaa huomioon kuulonäkövamman
mukanaan tuomat vaikeudet ja jokai
nen asukas saa apua yksilöllisten tar
peiden mukaan. Nykyään täällä on
työntekijöitä ympäri vuorokauden, jo
ten apu on paremmin saatavilla, ver
rattuna siihen, kun itse muutin tänne
aloittelemaan elämääni mahdollisuuk
sien maisemissa Tampereella.O

Apuvälineprojektin vetäjän ominai
suudessa olin paikalla, kun palotar
kastusinsinööri Tapio Sten Tampe
reen Aluepelastuslaitokselta teki pa
lotarkastuksen Ulla Kungaksen ja
hänen perheensä omakotitalossa.

Ulla asuu perheineen Tampereella 50-
luvulla rakennetussa omakotitalossa.
Ullan lisäksi talossa asuvat hänen
miehensä ja heidän kolme poikaan
sa sekä kahden aikuisen pojan tyttö
ystävät. Alakerrassa on olohuone,
makuuhuone ja keittiö. Yläkerrassa
on kolme makuuhuonettaja kellaris
sa sauna-ja pesutilat sekä takkahuo

ne ja tilapäinen huone. Ulla itse on
ollut huolissaan perheensä turvalli
suudestaja halusi palotarkastuksen,
jossa mietittäisiin miten turvallisuut
ta talossa voisi parantaa.

Palovaroittimien sijoittamisessa
oltava tarkkana

Talossa on hälytysjärjestelmä, joka
ilmaisee ovikellon ja palohälytyksen
vilkkuvaloilla sekä tärinällä taskutä
ristimeen. Palovaroittimet on kytket
ty järjestelmään niin, että jos vaikka
kellarissa alkaa hälytin toimia, saa
siitä tiedon myös yläkerrassa.

Asuntojen paloturvallisuudesta on
hyvä huolehtia

Teksti ja kuvat: Kristina Forsberg

Vas. Tapio Stenja Ulla Kungas tutkivat hä
täpoistumistietä. Ylh. oik Ullan kädessä on
tärinähälytin, samalla taustalla oleva Iamp
pu välkkyy hälylyksen merkkinä.

AnU kotinsa ovella.
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Tarkastuksessa tuli ilmi, että palova
roittimia on liian vähän ja osa niistä
on sijoitettu liian lähelle seiniä. Palo
varoitin pitäisi sijoittaa huoneen ka
ton keskiosaan paikkaan, johon savu
pääsee esteettä leviämään. Turvalli
sinta olisi laittaa palovaroitin jokaiseen
makuuhuoneeseen sekä eteistiloihin.

Palovaroittimen pariston toiminta pi
tää tarkistaa joka kuukausi painamal
la laitteessa olevaa testausnappia,
jolloin laite hälyttää vähän aikaa.
Paristo pitää vaihtaa joka vuosi ja
tarkistaa pakkauksesta tai myyjältä,
että paristo on tarkoitettu palovaroit
timiin. Itseladattavia akkuja ei kan
nata käyttää, koska niistä saattaa
virta loppua huomaamatta. Yli kym
menen vuotta vanhat palohälyttimet
pitäisi myös vaihtaa uusiin, sillä ne
eivät ole enää toimintavarmoja.

Häkävaroittimet ja sammutusvä
lineet on myös hyvä hankkia

Ulla tiedusteli palotarkastajalta pitäi
sikö taloon laittaa myös häkävaroit
timet. Tarkastajan mielestä ne kan
nattaisi hankkia niihin kerroksiin, jois
sa on käytössä tulisijoja. Tällä het
kellä ei kuitenkaan ole saatavissa
häkävaroittimia, jotka voisi liittää
hälytysjärjestelmiin. Osa perheestä
on kuulevia, joten tieto häkävaroitti
men hälytyksestä saataisiin vain
heidän kauttaan. Palotarkastaja suo
sitteli hankkimaan myös sammutus

välineitä, kuten sammutuspeiton tai
jauhesammuttimia.

Häkävaroittimia ja sammutusvälinei
tä saa rautakaupoistaja paloturvalli
suuslaitteita myyvistä liikkeistä. Sam
mutusvälineiden käyttöön kannattaa
myös tutustua ennen vaaratilannet
taja opetella liikkuminen hätäpoistu
misreittejä pitkin.

Tärkeintä on ennaltaehkäistä tuli
palojen syntyminen

Kaikista tärkeintä on kuitenkin estää
tulipalojen syttyminen ennakolta. Ylel
simpiä tulipalojen sytyttäjiä ovat tu
pakointi, lasten tulitikkuleikit ja säh
kölaitteet kuten hella, kahvinkeitin, tv
ja pesukone. Sähkölaitteisiin voidaan
liittää turvalaitteita, jotka huomaavat
laitteen toiminnassa olevat häiriöt ja
katkaisevat niiltä vikatilanteessa
välittömästi virran. Laitteet kannat
taa sammuttaa myös yöksi kokonaan
eikä pesukonetta saa jättää päälle,
kun poistutaan kotoa. Jos perhees
sä on lapsia tai lemmikkieläimiä, voi
si lieden nappuloiden eteen hankkia
suojan, joka estää sen, ettei liesi
mene vahingossa päälle. Myöskään
ylimääräistä tavaraa ei saa säilyttää
lieden tai television päällä.

Lisätietoa kodin palotutvalllsuusasiois
ta voi kysyä jutun ki4oiltajalta, s-posti:
kristina. forsberg@kuurosokeat.fi,
p.040 8358365 ~

Kolmisen vuotta sitten rakennettiin
talkootyönä Kuurosokeiden Toimin
takeskukselle hieno luontopolku. TaI
koissa oli tuolloin mukana suuri jouk
ko ihmisiä, työntekijöitä ja asukkai
ta. Luontopolulla asukkaat ja kurssi
laiset voivat harjoittaa tasapainoaan.

Polku on tarkoituksella tehty vaikea
kulkuiseksi. Se on merkitty valkoisella
köydellä. Köysi ohjaa reitin, jossa ei
voi eksyä. Polulla uskaltaa kulkea yk
sinkin, koska se rajoittuu omaan piha-
piiriin kuuluvaan alueeseen. Liikenteen
äänet kuuluvat kaukaa. Kävelijä toivoisi

koskemattoman alueen säilyvän raken
tamattomana, mikä on kovasti harvi
naista kaupunkialueella.

Tänä keväänä testaan luontopolun
jälleen kerran ja totean pikku käve
lylenkin toimivan edelleen hyvin. Opis
kelupäivän istumisesta johtuva jalkojen
turvotus häviää. Mieli virkistyy Huomaan,
että olen matkan aikana kerrannut
päässäni päivän tiivistä antia, jota olin
saanut ki itettävästi it-kou 1 uttaj ilta.

Kun liikkuu vähän, menettää helposti
tasapainoaan. Tasapainoa menettää

Elamyksia luontopolulla
Kuvat: Pentti Pietiläinen

Se(/a Holmila

SeUa Holmila testasi Toimintakeskuksen luon
topolun toukokuussa. KuIk(/aa ohjaa koko mat
kan ajan polun varrelle merkiksi laitettu köysi.
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myös silloin, kun näkö huonontuu enti
sestään tai kun kuulo huononee tai
häviää kokonaan esimerkiksi toisesta
korvasta. Epävarmuus hiipii kuin var
kain liikkumiseen. Hyvä tasapaino ja
vartalon lihakset estävät kaatumisiaja
muita vastaavia tapaturmia.

Polku alkaa kolmen tammen alta

Alkumatkan kallioinen kiipeäminen on
suoritettu. Hiirenvirnaja kielo esittäy
tyivät kuin kiitokseksi kävelijän saa
vutuksesta. Toukokuun lopun läm
mössä kukat ovat heränneet kukki
maan kauniin luontopolun varrelle.
Polun korkeimmalta kohdalta sain
ihastella alhaalla asukkaiden pikku pi
hoissa kasvavien sireenipensaiden
värittämää näkymää. Iltaisin sireeni
en tuoksu oli huumaava.

Mustikka kukkii. Sen lehdet ovat huo
miota herättävän keväisen vihreät,
ympäristöä selvästi vaaleammat.
Tekisi mieli poimia varpuja vaikka mal
jakkoon, mutta siinä maassa niitä saa
vat ihastella muutkin kuntoilijat.

Matkan varrella polulle on rakennet
tu pari siltaa. Eivät ne ole mitään ro
manttisia, kaarevia, valkoiseksi maa
lattuja, vaan ihan tavallisia, painekyl
lästetystä puusta tehtyjä. Polun ko
konaismatka on alle kilometrin. Ehkä
noin puolessa välissä matkaa voi
levähtää hetken penkillä.

Matka jatkuu osin melko epätasaises
sa paikassa kallion vieressä, solas
sa. Siinä on kuljettava varoen, ettei
horjahda. Köysi on koko ajan vierel
lä, mutta se on kiinnitetty vain kevy
esti maahan pystytettyihin tolppiin.
Köysi on vedetty polun varrelle aino
astaan opastamismielessä, eikä sii
tä oikeastaan voi ollenkaan ottaa tu
kea.

Tullaan painekyllästetystä lankusta
tehdyille portaille. Askelmia on kym
menkunta. Niillä on miellyttävä kulkea.
Mielessäni mittailen, että varmaan
kin seuraavaan askelmaan on vain
viisi tai kuusi senttiä. Oiva paikka har
joitella vaikka valkoisen kepin käyt
töä. Kuljen mukavanousuiset raput
pariinkin kertaan saman tien.

Rappujen jälkeen on tovi metsäpol
kua ja punaista lauta-aitaa. Aidan vie
reltä on leikattu ensimmäiset heinät.
Todennäköisesti niittäjä on käynyt jo
jokin aika sitten, kun ne eivät tuoksu
enää.

Loppusuoralla, siinä pikku niityn koh
dalla, tunnen tehneeni jotain. Polvia
ympäröivät lihakset ovat olleet jän
nittyneinä vaativan reitin aikana. Sik
si tunnen hienoista väsymistä. Toi
vottavasti myös tasapaino on saa
nut harjoitusta. Polku on antanut kul
kijalle parastaan. Kannattaa käydä
tutustu massa. O

Teksti ja kuva: Sej/a Troyano

Minulla on kaapeissa vino pino eri
laisia neulekirjoja, jopa kirjasarjoja
täynnä houkuttelevia neuleohjeita.
Ongelmani on se, että ohjeet ovat
ensinnäkin minulle aivan liian pientä
tekstiä ja lisäksi ne ovat vaikeasel
koista kieltä. Kerran taas käteeni
sattui lehdestä leikattu onneton neu
leohje, joka sai huokailemaan ää
neen. Mietin, miten ohje olisi mah
dollista purkaa sellaiseen muotoon,
että siitä voisi hyötyä myös heikko-
näköinen ja ohjeen tulkinta olisi heI-

pompaa, enemmän selkokieltä. Ohjee
seen tarttuivat lopputyönään käsitöitä
harrastavat Pohjois-Savon Opiston
viittomakielen ohjaajaopiskelijat Ritva
Paavola ja Sanna Turunen.

Ritva ja Sanna tarttuivat asiaan niin
tehokkaasti, että tulokset yllättivät iloi
sesti. Tapaamisten aikana pohdimme
yhdessä ratkaisuja, joita Ritva ja San
najalostivat näkyvään muotoon. Lop
putyön tuloksena syntyi näppärä pupu
ohje, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja

Opiskelijoiden loppi4önäsyn~i neuleohje

Ritva Paavola vasemmalla, oikealla Sanna Turunen. Sanna jatkaa opinto
jaan Jyväskylän yliopistossa ja otti proseminaarityökseen kuurosokeiden
ja viittomakielen ohjaajien yhteistyön. Ritvalla on kädessään neulotun pu
pun pahvinen versio, jossa eri osat ovat irrotettavissa ja kiinnittyvät tarralla.
Idea on, että osat voi mitata myös ilman rivien laskemista.
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vaihtoehtoja. Ohjeesta voivat hyötyä
muutkin kuin heikkonäköiset. Selkeä
ohje sopii myös aloittelijoille ja esimer
kiksi koululaisille tai kenelle tahansa
neulojalle, joka kaipaa ns. esteetöntä
ohjetta. Syntyi selkeä oivallus siitä, että
vaikeankin ohjeen voi työstää sellai
seksi, ettei sitä tarvitse ohittaa siksi,
jos ohjetta ei pysty lukemaan.

Tämä oli kolmas kerta, kun minulle tar
joutui mahdollisuus olla mukana viitto
makielen ohjaajaopiskelijoiden loppu
työprojektissa. Minulle erityisen mie
lekästä lopputöissä mukana oleminen
on ollut siksi, että opiskelijat ovat va
linneet aiheita, joita olin siihen saakka
pohdiskellut vain itsekseni. Asioita kan
nattaa ehdottomasti ihmetellä myös
ääneen, koska aina joku jossakin voi
tarttua siihen ja lähteä mukaan ratko
maan ja tutkimaan asiaa kanssasi. Olla
oikeaan aikaan oikeassa paikassa oi
kean henkilön kohdalla, siitä se lähtee,
mikä tahansa.

Opiskelijoiden lopputyö voi parhaim
millaan tarjota hienoja mahdollisuuk
sia paneutua johonkin asiaan ja tut
kia sitä ansiokkaasti niin, että tulok
sena voi syntyä uusi tai vaihtoehtoi
nen toimintamalli. Kuurosokeiden tar
peet ovat yksilöllisiä, joten vaihtoeh
toisia ja yksilöllisiä toimintamalleja
tarvitaan. Ilman vaihtoehtoja ei juuri
muuta voi, kuin ottaa vastaan mitä
on tarjolla siinä muodossa, kuin se
tarjotaan.~

Viisi kysymystä
Koonnut Aatos Ahonen

1. Missä sijaitsee Maailman terveys-
järjestön, WHO:n päämaja?

2. Mistä maasta siitakesieni on alun
perin kotoisin?

3. Montako tähteä on Satakunnan
vaakunassa?

4. Missä maassa lentopallo on kek
sitty?

5. Mitä juustoa pitäisi pitsoissa pe
rinteisesti käyttää?

Vastaukset:

1. Genevessä
2. Japanista
3. Kaksi
4. Yhdysvalloissa
5. MozzarellaaO

Nimimerkki Ojoisten torppari

Sain naapurin pikkutytöltä kutsun
saapua hänen 3-vuotissyntymäpäi-
väjuhliinsa. Naapurintyttö tiesi, että
harrastan käsitöitä. Hän toivoi minul
ta lahjaksi torkkupeittoa, koska oli
minun luona kyläillessäni kerran näh
nyt sinisen torkkupeiton oman tyttä
reni pojalla. Tyttö sanoi, että kuule
Leena-täti, älä kuitenkaan kudo si
nistä peittoa vaan mieluummin val
koisen. Kudoin peiton vaIkoisesta vil
lalangasta, reunaan ompelin vaalean
punaista silkkinauhaa ja tytön nimen
peittoon koristeeksi. Käärin peiton
kauniiseen lahjapaperiin ja laitoin
kortin mukaan.

Juhlapäivä koitti. Syntymäpäiviä vie
tettiin tytön kodissa. Siellä olivat ty
tön vanhemmat, hänen ystäviään
sekä minä. Yhteensä meitä juhlijoita
oli 10. Olohuone oli koristeltu ilma
palloilla ja erilaisilla eläinkoristeilla.
Siellä oli koristeena nalle, kukko, lei
jona, hevonen, kissa ja koira. Pöytä
oli katettu kauniille vaaleanpunaisel
le pöytäliinalle. Jokaiselle oli katettu
lautanen, juomalasi, lusikka ja haa
rukka sekä servetti ja koristeeksi or
vokki. Suolaisina paloina tarjottiin

pieniä pitsoja, kinkkutäytteisiä leipä
siä, prinssinakkeja sekä viipaloitua
tomaattiaja kurkkua. Hieno täytekak
ku oli väriltään vaaleanpunainen. Ka
kun lisäksi tarjolla oli limsaa, mehua,
karkkia ja itsetehtyä jäätelöä. Van
hemmille ja minulle keitettiin vielä
kahvit. Lauloimme onnea-värssyn ja
halasimme päivänsankaria.

Leikin alettua päivänsankari juoksi
ystävineen ympäri taloa. Yhtäkkiä
eräs pikkuvieras huomasi eteisessä
ison kenkäparin. Hän ihmetteli pik
kuisten kenkien seassa olevia valta
vankokoisia kenkiä ja huuteli äänek
käästi, että tulkaa katsomaan jätti
läisen kenkiä. “Onko täällä jättiläi
nen”, lapset ihmettelivät. Emme ole
koskaan nähneet noin isoja juhlaken
kiä. Syntymäpäiväsankari kertoi, että
isot kengät kuuluvat Leena-tädille,
joka on pitkä täti ja hänellä on isot
jalat. Lapset kyselivät kilvan, että
Leena-täti, mitä kokoa kenkäsi ovat.
Vastasin, että kengännumeroni on 42-
43 eli 8-8,5. Lapset kurkistelivat omiin
jalkoihinsa ja sanoivat, että ne ovat
pieniä jalkoja. Omien äitien jalatkin
ovat pieniä, mutta tuo Leena-täti on

Lasten suusta kuultuna
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ainoa, jolla on isot jalat, kun hän on
niin pitkä. Lapset ihastelivat mustia kiil
tonahkakenkiäni, joiden koroissa oli ko
risteena kultareunus. Eräs pikkuvieras
totesi ihastuneena, että kengät ovat
naimisissa, koska niissä on kaksi kul
tareunusta, aivan kuin kaksi sormus
ta. Lapset tulivat koskettamaan jalko

Marko Vainiomaa

It-palvelut haluaa kehittää toimin
taansa ja tekee siksi asiakastyyty
väisyyskyselyn kaikille it-palveluiden
piirissä oleville asiakkaille. Kysely
koskee ainoastaan it-palveluita, ei it
koulutusta. Kyselyllä halutaan selvit
tää, että miten it-palvelut asiakkai
den mielestä toimivat, ja onko toiminta
riittävän monipuolista ja osaavaa.
Vastausten avulla it-palveluja pyri
tään kehittämään ja parantamaan.

Kysely lähetetään kesäkuussa jokai
selle it-palvelujen asiakkaalle. Vas
tausaikaa on 31.8. saakka. Vastauk
set voi lähettää sähköpostilla tai pa
perilla, tarvittaessa voit käyttää
avustajaa vastaamiseen. Vastata voi
myös nimettömänä. Kaikki tiedot kä

jani ja varpaitani. He halasivat minua
ja suukottivat poskelle nimittäen minua
Leena-jättitädiksi.

Juhlat päättyivät ja lauloimme vielä
kiitosvärssyn. Päivänsankarin par
haalle ystävätädille jäi lasten suusta
kuullusta vitsistä hauska muisto.~

sitellään ehdottoman luottamukselli
sina. It-päällikkö Marko Vainiomaa on
vastuussa tietojen kokoamisesta ja
hän myös tekee tuloksista yhteenve
don, joka julkaistaan lokakuun aika
na Tuntosarvessa, Uutislehdessäja ~

kuurosokeat-sähköpostialueella.

Täydellinen raportti on saatavissa
Markolta ja se toimitetaan tiedoksi
hallitukselle, jonka päätöksellä kyse
ly tehdään.

Lisätietoa kyselystä antaa it-päällik
kö Marko Vainiomaa sekä oman alu
eesi aluesihteeri.

Marko Vainiomaa, p. 0400 139713
marko.vainiomaa@kuurosokeat.fi~

Eila Särkimäki

Tuntosarvessa 2008/5 oli Seija
Troyanon kirjoittama artikkeli, jonka
otsikko oli “Etäopastamisen mahdol
lisuuksista”. Haluan kiinnittää huo
miota etä-sanan käyttöön.

Viime vuonna ilmestyi Jaana Martti
lan kokoama Tulkkipalveluopas. Op
paassa kerrotaan tulkkipalveluun liit
tyvät keskeisimmät asiat. Tulkkipal
veluun ja kuurosokeiden viestintään
liittyvä terminologia on vaikeuttanut
työtä, koska kaikille asioille ei ole ol
lut olemassa sopivia käsitteitä. Tulk
kipalveluoppaassa kerrotaan, että
opastaminen voi tapahtua fyysisesti
opastusotteessa tai ei-fyysisesti jon
kun välineen avulla, esim. reppu, hih
na, apuvälineenä käyetettävä valkoi
nen keppi tai vaikkapa FM-laite.

Ei-fyysistä opastusta käytetään usein
sellaisissa paikoissa, joissa on vaike
uksia liikkua fyysisessä opastukses
sa. Esimerkkinä mainittakoon kapeat
junan käytävät. Turvallisuuteen on kiin
nitettävä erityistä huomiota, kun liiku
taan yhdessä kuulonäkövammaisen
kanssa. Oppaalla on aina melkoinen
vastuu opastamisen aikana.

Etäopastamisella tarkoitetaan toisen
laista tilannetta kuin ei-fyysinen opas-
tammen. Etä-tilanteen aikana ei olla ol
lenkaan samassa tilassa, eikä näkö
yhteydessä toiseen osapuoleen. Etä
tulkkauksessa voi kuvapuhelimen vä
lityksellä nähdä tulkin jossakin muual
la. Puhelimitse voidaan antaa etäopas
tusta, kun annetaan tietoa ajoreitistä.

Kuurosokea tarvitsee arjessa toimies
saan paljon neuvoja ja ohjeita. Muun
muassa sijainteja ja suuntia joudum
me usein selvittämään toisen kanssa.
Sitä enemmän tietoa tarvitaan, mitä
vähemmän kuurosokea näkee itse.
Jatkuva itsenäinen selvittäminen on
työlästäja usein mahdotontakin.

Kuvailun taidot joutuvat koetukselle,
kun pitää yrittää selvittää asia hyvin
ymmärrettävästi. Asiaa auttaa, jos
voidaan toimia fyysisen opastamisen
avulla ja näyttää kohteita ja suuntia
kädellä. Myös piirtäminen antaa hy
vin oivalluksen jonkun esineen sijain
nista. Pelkän sanallisen kuvailun
avulla etsiminen vie enemmän aikaa
ja energiaa, jos omaa näkökykyä ei
juurikaan enää ole.~

Vastine:

Mitä etäopastam isella tarkoitetaan

Tulossa asiakastyytyväisyyskysely
it~palvelujen asiakkaille

1~
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Olen Jaakko Evonen, 25-vuotias
mies Vaasasta. Olen juuri aloittanut
kesätyöt Suomen Kuurosokeat ry:n
tiedotuksessa. Toimenkuvaani kuu
luvat Uutislehden ja Tuntosarven
työstäminen sekä muu tiedotustoi
mintaan kuuluva työ. Opiskelen neljät
tä vuotta viestintää Vaasan yliopistos
sa ja olen kovasti tykännyt opinnoista.
Syksyllä tavoitteenani on aloittaa lop
putyön eli gradun teko.

Asuin Brasiliassa lapsuuteni neljä en
simmäistä vuotta. Siellä muodos

tin maailmankuvani, jolle on tyypillis- ~-,

tä yhteisöllisyys, lämminhenkisyys,
suuret kekkerit ja sambakarnevaalit.
Brasiliassa kuuntelin paljon musiik
kiaja kävin portugalinkielisessä leik
kikoulussa. Olimme usein perheeni
kanssa uimassa läheisellä klubilla
paahtavan auringon alla. Brasilialai
nen musiikki on edelleen lähellä sy
däntäni,

Kuulo-ongelmani havaittiin palattuam
me Suomeen. Kuulokojeita olen käyt
tänyt 4-vuotiaasta lähtien. Enää mi-

nun ei tarvinnut pitää korvaa kiinni
kaiuttimessa pystyäkseni nauttimaan
musiikista.

Kävin normaalin peruskoulun ja luki
on. Käytössäni oli koko kouluajan
FM-laite. Ala-asteella saamani ensim
mäinen laite oli aivan liian isoja tun
tui ikävältä, kun se roikkui kaulassa
ni. Eräs oppilas kysyi minulta, että
olivatko ne salapoliisilaitteita. Toinen
puolestaan uteli, että onko minulla su

~perkuulokoje, jolla kuulee kilometrin
~~päähän. Tuossa iässä monella tun

tui olevan liian vilkas mielikuvitus.
Vastasin heille, että superkuuloko
jeen ja FM-laitteen yhdistelmä olisi
mahtava peli, mutta nykyisellä saan
tyytyä välillä kuuntelemaan vain erilai
sia paukauksia johtuen heikosta sig
naalista. Ala-asteaikanani FM-laitteis
sa esiintyi paljon lastentauteja. Välillä
mieleni teki heittää niillä vesilintua. On
neksi tilanne on nykyään paljon parem
pi. Laite on pienempi ja se on liitettä

‘~~vissä lukuisiin äänilähteisiin.

Kun 16-vuotiaana suoritin moottori
pyöräkorttia, havaittiin näkökyvyssä
ni poikkeamia. Silloin varmistui Us
herin diagnoosi. Siitä alkoi sopeutu
misen kausi, jolloin kiinnostuksenijär
jestötoimintaan heräsi. Vuonna 2000
kävin ensimmäistä kertaa Kuulon
huoltoliiton viestintäkurssilla Kopolan
kurssikeskuksessa Kuhmoisissa.
Sen jälkeen olen ollut mukana Kuu
lonhuoltoliiton toiminnassa sekä

myös Retinitis-yhdistyksen tapaami
sissa.

Suomen Kuurosokeat ry:stä kuulin
ensimmäistä kertaa loppukeväästä
2007. Sain tietää, että Jyväskyläs
sä järjestetään sopeutumisvalmen
nuskurssi. Tutustuin kurssilla Harri
Peltolaan ja Rauno Jänttiin. Herro
jen ammattitaito ja tietämys hoito-
mahdollisuuksista vakuuttivat minut
täysin. Olin toki käyttänyt absortiola
seja eli häikäisyä vähentäviä laseja
monta vuotta aiemmin, mutta pilvisel
le säälle tarkoitetuista laseista kuu
lin nyt ensimmäistä kertaa.

Jälkikäteen ihmettelen sitä, että en ol
lut saanut aiemmin mitään tietoa yh
distyksestä. Nuoria saadaan varmas
Ii lisää mukaan toimintaan, kunhan Suo
men Kuurosokeat ry tulee heille tutuk
si. Tässä on kyse ensimmäisestä ja
tärkeästä askeleesta kohti koko elä
män jatkuvaa kuntoutusta, josta hyö
tyvät niin potilas kuin itse järjestö, pu
humattakaan yhteiskunnasta.

Suomen Kuurosokeat ry:n keskus-
toimistossa Helsingin liriksessä on
hyvä yhteishenki ja olen mielelläni
osa työyhteisöä. Yhdessä saamme
aikaan enemmän!

Minuun voi olla yhteydessä sähkö
postitse:
jaakko.evonen@kuurosokeat.fi~

Jaakko toi Brasilian rytmit keskus~
toimistoon

(

Jaakko Evonen
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Teksti ja kuva: Jaakko Evonen

Eeva-Marja Sankila on arvostettu
silmätautien tutkija. Hän työskente
lee HYKS:n silmäkiinikalla verkkokal
vopoliknikalla. Sankila on tehnyt Us
herin syndrooman tyyppi 111:n geeni
kartoituksia vuodesta 1993 lähtien ja
aloitti silmälääkäriksi erikoistumisen
vuonna 1997. Hän on seurannut ai
tiopaikalta retinitis-sairauksien tutki
mustyön ja hoitomuotojen etenemis
tä jo useamman vuosikymmenen
ajan. Nykyisin hän johtaa Biomedi
cumissa molekyyligenetiikkaan eri
koistunutta tutkijaryhmäänsä. Tällä
hetkellä ryhmä suunnittelee verkko
kalvon biofysiikkaan liittyvää yhteis
työtä Otaniemen teknillisen korkea
koulun kanssa.

“Olen mukana kansainvälisessä tut
kimustyöryhmässä, joka on perehty
nyt Usherin syndrooman tyyppi 111:n
hoitomahdollisuuksien kehittämi
seen”, toteaa Sankila. Kaksi kertaa
vuodessa kokoontuvaan työryh
mään kuuluu eri alojen asiantuntijoi
ta, kuten biologeja, lääkäreitä, farma
kologejaja korvatautien tutkijoita. Ta
voitteena on oppia ymmärtämään en-

tistä paremmin sairauden kulkua ja
siten kehittää tapoja, joilla hoitoja voi
daan kohdennetusti tarjota potilaalle.

“Työ tutkimusryhmässä alkoi Ushe
rin syndrooman tyyppi 111:n geenivir
heen löytymisen jälkeen, jolloin ame
rikkalaisten tutkijoiden kiinnostus
asiaan heräsi. Eräs amerikkalainen
liikemies alkoi rahoittamaan projek
tia, kun hänen tyttäreltään löydettiin
kyseinen geenivirhe”, Sankila kertoo.

Ikävä piirre on lääketehtaiden halut
tomuus osallistua projektiin mm. ta
loudellisten seikkojen takia. Sankilan
mukaan projektissa selvitetään Us
herin syndrooman maailmanlaajuinen
levinneisyys. Amerikassa Usherin III-
tyypin tutkimus on ollut vähäistä, kos
ka geenivirhe on siellä harvinainen.
“Tällä hetkellä amerikkalaiset silmän-
tutkijat kartoittavat amerikkalaisten
potilaiden USH3:n tautikuvaa, jotta
geenivirheen levinneisyydestä saatai
siin kokonaiskäsitys.”, toteaa Sankila.

Suomessa on karkean arvion mukaan
noin 300 Usher-potilasta. Vuosittain
tehdään noin 5 uutta diagnoosia.

Konkreettisten hoitojen suhteen ele
tään murrosvaihetta. Sankila oli Ka
liforniassa vuosina 2005—2006 ke
hittämässä hiirimalleja selvittääkseen
muiden tutkijoiden kanssa Usherin
syndrooman vaikutuksia silmien ja
korvien kehitykseen. Tavoitteena on
~entistä tarkempia hiiri-ja solu-

malleja sairauden profiilin kartoitta
miseksi. Tutkimustyö auttaa myös
muiden vastaavien tautien, kuten
kuivaikärappeutuman, hoidossa. Esi
merkiksi yleinen tietämys Usherin
syndroomatyyppien virheistä luo
pohjan kaikkien kolmen tyypin hoito
työhön. Sankila toteaa, että tautigee
nien tunnistamisesta ollaan edetty
sairausmekanismien tutkimukseen,
niiden ymmärtämiseen ja siten hoi
tojen kehittämiseen. Hoitokokeilut

potilailla ovat jo käynnistyneet. Va
loa näkyy tunnelin päässä.

Tekniikoissa on myös tapahtunut
edistymistä. “Käytössä olevalla tar
kemmalla ERG-vastetta mittaavalla
laitteistolla pyritään selvittämään tau
timekanismien synty ja merkitys sai
rauden eri vaiheissa. Näin sairauden
luonnollinen kulku selkeytyy”, huo
mauttaa Sankila. Tuloksista kerro
taan tarkemmin kesäkuun 14. päivä
nä USA:n pääkaupungissa Washing
tonissa, kun työryhmä kokoontuu
seuraavan kerran.

Merkittävä virstanpylväs retinitis
sairauksien tutkimuksessa ohitetaan
Helsingin Finlandia-talossa 5.-
6.7.2008 järjestettävässä Retinitis
kongressissa. Sankila odottaa tapah
tumaa innolla: “Kyseessä on ensim
mäinen kokous, jossa raportoidaan
retinitiksen käytännön hoidoista. Se
on myös osoitus siitä, kuinka poti
laat, perheet, ystävät ja järjestöihmi
set ovat päättäneet esimerkillisellä
tavalla kohdata haasteet yhdessä ja
puhaltaa yhteen hiileen.”~

Uutta Usher4utkimuksessa

1’

Eeva-Marja Sankila työpaikallaan
HYKS:in silmäkiinikan verkkokalvo
polikiinikalla.

Retina International 15. maailman
kongressi 4.-5.7.2008 Finlandia
talossa Helsingissä.
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TuUa Wetterstrand

Suomen Kuurosokeat ry:n kommu
nikaatiopäällikkö, KT Riitta Lahtisen
kosketukseen perustuva kommuni
kaatio —hanke on saanut Stakesin
TERVE-SOS palkinnon erityisestä
sosiaalisesta innovatiivisuudesta
sosiaali-ja terveydenhuollossa. Pal
kinto luovutettiin TERVE-SOS-tapah
tumassa 22.5.2008 klo 11.30 Jyväs
kylä Paviljongin sali Antonissa. Muut
palkitut olivat Romanit työelämään -

hanke, MBO-OHJELMA-Kundit kon
dikseen -hanke ja Oulun Oma-hoito-
ja Teknologiaterveyskeskus -hanke
kokonaisuus. Odottavien äitien päih
teettömyyttä tukeva ja sikiövaurioita
tukeva Pidä kiinni -hanke palkittiin
kunniakirjalla.

Kosketukseen perustuvan tiedon
välittäminen on toimiva menetelmä
erityisesti kuurosokeiden henkilöiden
kanssa. Mutta kosketuksella jaettu
tieto on inhimillistä ja sitä voidaan
soveltaa ja käyttää laajasti eri asia
kasryhmien parissa. Menetelmä on
jo käytössä osana näkövammaisten
lasten kuntoutusta.

Riitta Lahtinen jakaa kosketukseen
perustuvan tiedon kahteen osateki
jään, joita hän kutsuu nimillä haptiisi
ja hapteemi. Haptiisit ovat erilaisia
kosketuksen muotoja, kuten keholle
piirtämistä, sosiaalisia pikaviestejä,
palautteita, kontakteja henkilöihin ja
ympäristöön sekä liikkeillä opasta
mista. Hapteemit, kuten liike, painovoi
ma, suunta ja rytmi muodostavat puo
lestaan kieliopin viestien vaihdolle.

Riitta Lahtinen on perehtynyt koske
tukseen perustuvaan kommunikaati
oon lähes 30 vuoden ajan. Hän on
nuoresta tytöstä lähtien työskennel
lyt kuurosokeiden kanssa ensin va
paaehtoisena tukihenkilönä, tulkkina
ja myöhemmin kurssien ja leirien ve
täjänä. Varsinaisen tutkimusidean
kosketukseen perustuvan kommuni
kaation tutkimiseen Lahtinen sai 16
vuotta sitten, kun hänen oma puolison
sa vähitellen kuurosokeutui. Puolisot
lähtivät yhdessä kokoamaan ja kehit
tämään menetelmiä, joilla näön ja kuu
lon kautta ympäristöstä saatavaa tie
toa voitaisiin ilmaista nopeasti, silloin

kun kuvailuunja tulkkaukseen ei ole riit
tävästi aikaa. Tuloksena syntyi Riitta
Lahtisen väitöskirja “Haptiisit ja hap
teemit. Tapaustutkimus kuurosokean
henkilön kosketukseen perustuvan
kommunikaation kehityksestä.”

Riitta Lahtinen on tehnyt uraauurta
vaa työtä kosketukseen perustuvan
kommunikaation tutkimisessa myös
Suomen Kuurosokeat ry:n palveluk
sessa. Lahtinen toimi projektipäällik
könä Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamassa Kuurosokeiden eri
kommunikaatiomahdollisuudet —pro
jektissa vuosina 2001—2005. Projek
tin selvitysten pohjalta yhdistys sai
kommunikaatiopalvelut pysyväksi
toiminnaksi vuoden 2006 alusta.O

Kuvat:
Kuvissa on havainnollistettu tilantei
ta, joissa välitetään kosketukseen
perustuvaa tietoa. Kuvat: Raili Kari
saari. Kuvatekstit: Riitta Lahtinen

Lehden lukemistilanne
Anita Palo on keskittynyt lukemaan
lehteä. Riitta Lahtinen poistuu pai
kaltaan kahvikuppi kädessään. Pai
kalta pois siirtyessä hän antaa Ani
talle selkään viestin koko kämme
nellä osoittaakseen samalla poistu
missuunnan.

Parvekkeella
Anita Palo tarkkailee par
vekkeelta siirtolapuutarhaa.
Riitta Lahtinen kuvailee nä
kyviä taloja ja puita Anitan
selkään molemmilla käsillä.
Anita vahvistaa viestin saa
misen osoittamalla kyseis
tä kohtaa.

Riitta Lahtinen sai Stakesin innovaa
tiopalkinnon

22 23


