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Vammaistyötä Suomessa ja maailmalla

Muuttuvat tulkkipalvelut
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Seuraava Tuntosarvi ilmestyy 18.8.
teemana Jyväskylän Kuulonäkövam
maisten Kuntoutumiskeskus. Aineis
ton on oltava toimituksessa 9.8.
mennessä.

Kannen kuvassa Linnanmäen van
ha Helsinki-pyörä eli “Maailmanpyö
rä”, jonka tilalla on tämän vuoden
keväästä alkaen ollut Rinkeliksi ni-
metty vastaava laite. Kuva: Linnan
mäen kuvakokoelmat.

Ihmisten motiivit osallistua järjestö
jen toimintaan ovat varsin erilaiset.
Jonkun mieltä painaa huoli toiminnan
kehittämisestä, toinen hakee miele
kästä tekemistä vapaa-ajalle. Pelkän
jäsenmaksun maksaminen auttaa jär
jestöä, mutta enemmän voi vaikuttaa
osallistumalla suoraan toimintaan.
Kaikkien ideoita ja luovuutta tarvi
taan. Toiminnan kehittäminen ja uu
den toiminnan luominen ei tapahdu
yhdessä yössä.

Osallistuminen järjestöjen toimintaan
on vähentynyt aikaisemmasta. Sen
sijaan osallistuminen vapaamuotoi
sun ryhmittymiin on lisääntynyt. Varsin
kin nuorten osallistumista leimaa tänä
päivänä keveys ja satunnaisuus. Si
toutumistaja vastuunkantoa väitetään.

Vaikuttaminen päättäjiin on yksi jär
jestömme tärkeimmistä tehtävistä.
Kävin eduskunnassa 31.5.2006, jon
ka sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
minua oli pyydetty kertomaan yhdis
tyksemme näkemyksiä uudesta vam
maispoliittisesta selonteosta. Sosi
aali- ja terveysvaliokunnassa on 17
kansanedustajaa. Olen aikaisemmin
luonut kontaktit viiteen kansanedus
tajaan, joita kutsun yhteistyöystävik

si. He toimivat kuurosokeiden asioi
den puolestapuhujina. Hallitus tapa
si osan yhteistyöystävistä eduskun
nassa pidetyillä koulutuspäivillä huh
tikuussa.

Yksi yhteistyöystävistämme esitti
19.5. hallitukselle kirjallisen kysymyk
sen: “Mihin toimiin hallitus aikoo ryh
tyä edistääkseen kuurosokeiden
nuorten peruskoulun jälkeisiä opiske
lumahdollisuuksia?” Odotamme hal
lituksen vastausta.

Osallistuminen ja vaikuttaminen ko
rostuu entisestään. Yhteiskunta
muuttuu vauhdilla. On tärkeää luoda
tiiviitä suhteita päättäjiin ja olla mu
kana erilaisessa verkostoyhteistyös
sä. Tähän tarvitsemme Teidän luki
joiden tukea ja yhteistyötä.

Kuurosokeat ry:n toiminnan olemus
ja merkitys on tuotava näkyväksi.

Kuurosokeat ovat oman elämänsä
asiantuntijoita ja subjekteja.

Hyvää kesää!

Kai Leinonen
toiminnanjohtajan

Miksi on tarkeaa vaikuttaa ja osallistua?
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www.kuurosokeat.fi. Toimiston aukioloaika ma-pe klo 8.00-1 5.45
Painopaikka: Cityoffset, Tampere
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TuUa Wetterstrand

Rovasti Ari Suutarla on uusi kasvo
yhdistyksen hallituksessa ja nykyinen
varapuheenjohtaja. Ari Suutarla on
pappi ja työssä kirkkohallituksessa.
Hän vastaa vammaisten ihmisten
sielunhoidosta ja ihmisoikeuksista.
Kokemus luottamustehtävistä eri jär
jestöissä on mittava.

Ari on itse sokea ja opaskoiran käyt
täjä. Suvussa kulkee kuurouteenjoh
tavaa kuulon alenemista. Pitkäaikai
sesta toiminnastaan vammaistyön
hyväksi tasavallan presidentti myönsi
hänelle viime itsenäisyyspäivänä
Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan
ritarimerkin.

Arin lukuisat luottamustehtävät eivät
rajoitu pelkästään vammaistyöhön
Suomessa. Hän on ollut aktiivisesti
mukana ajamassa vammaisten yh
teiskunnallisen aseman parantamis- ‘(

ta myös ulkomailla.

“Minun kansainväliset kokemukseni
tulevat lähinnä työpaikkani eli Suo
men evankelisluterilaisen kirkon kaut
ta. Olen esimerkiksi ollut seuraamas
sa Kirkon Ulkomaanavun 15 vuotta
kestänyttä hanketta Namibiassa, Af
rikassa. Siihen liittyi paljon erilaisia
toimintoja, mm. kuurojenkoulun ja
sokeain koulun perustaminen ja hen
kilökunnan koulutus”, Ari kertoo.

“Seuraava ulkomaanmatkani on elo
kuussa New Yorkiin. Silloin YK:ssa
on kokous, missä viimeistellään vam
maisten ihmisoikeussopimusta. Läh
den sinne kirkon edustajana.”

Koulutukseen kannattaa panostaa

Helen Keller maailmankonferenssis
sa monet suomalaiset kuurosokeat
saivat ensimmäistä kertaa elämäs
sään mahdollisuuden tutustua kehi
tysmaiden kuurosokeisiin. Kehitys
maissa vammaisten elinolot ovat
usein sietämättömän huonot. Vam
maiset kuuluvat köyhimmistä köyhim
piin, ja pulaa on kaikesta. Monella
suomalaisella kuurosokealla heräsi
auttamishalu: mitä me voimme tehdä
huonoissa oloissa elävien kuuro
sokeiden elinolojen kehittämiseksi?

Ari Suutarla muistuttaa, että rahan tai
tavaran lähettäminen suoraan kehi
tysmaihin ei ole suotavaa. “Ajatus on
varmasti kaunis, mutta harvoin raha
menee juuri siihen tarkoitukseen, kun
lähettäjä toivoo.”

Ari haluaa kuitenkin muistuttaa, että
pienelläkin rahalla saa paljon aikaan,
jos sen käyttää harkitusti. Erityisesti
koulutukseen kannattaa panostaa. “Ra
hatja tavarat voidaan varastaa, mutta
koulutus on pääoma, joka säilyy.”

Tuki suoraan vammaisjärjestöiNe

Ari on ollut perustamassa Abilis-sää

tiötä, joka rahoittaa kehitysmaiden
vammaisjärjestöjen omia hankkeita.
Vuonna 1999 perustettu Abilis ei tue
suomalaisten vammaisjärjestöjen ke
hitysmaissa tekemää työtä. Tuki
menee suoraan kehitysmaiden omil
le vammaisjärjestöille, joiden hallituk
sen jäsenet ja työntekijät ovat vam
maisia ihmisiä. Abiliksen myöntämä
projektiavustus on suuruudeltaan
noin 500 - 10 000 euroa.

“Tärkeintä on jatkuva evaluointi eli
arviointi”, Ari Suutarla painottaa. “Kun
järjestöt tietävät, että niiden tilit voi
daan koska tahansa tarkistaa, se
ehkäisee väärinkäytöksiä. Abilis on
rahoittanut kuuden vuoden aikana
700 hanketta ja vain kahdessa on ollut
epäselvyyksiä.”

Kehitysmaiden kuurosokeiden omia
järjestöjä ei toistaiseksi ole avustus-
toiminnan piirissä. Monessa maas
sa kuurosokeilla ei edes ole omaa
järjestöä tai sellainen on perustettu
vasta äskettäin.

Ari kertoo, että hän oli viimeksi hel
mikuussa arviointimatkalla Tansani
assa, missä toimii erittäin aktiivinen
kuurojen järjestö. Tansanian kuuro
jen järjestön johtajan aloitteesta maa
han oli juuri perustettu oma kuuro
sokeiden järjestö. “Mikään ei estä
heitä hakemastaAbilikselta avustusta
koulutus ja työllistämishankkeisiin”,
Ari vinkkaa.

Reissu~rovasti vaikuttaa Suomessa
ja ulkomailla
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Monta vahvuutta ja yksi vaittikortti

Ari Suutarla painottaa, että hänen
vahvuutensa niin kotimaisessa kuin
ulkomaisessa vammaistyössä on
henkilökohtainen kokemus vammai
suudesta. Aikaisemmin sokeus, nyt
myös yhä heikkenevä kuulo. “Ei tarvit
se selitellä muille mistä on kysymys.”

Ammattitaidon ja kokemuksen lisäk
si Arilla on vielä yksi valttikortti: oma
opaskoira BeNa. Ari vitsaileekin, että
valkoisia rahanjakajia liikkuu kehitys
maissa sankoin joukoin, mutta opas-
koira on harvinaisuus. Bellan avulla
saa joskus yllättäen huomiota vam
maisten asialle.

“Intiassa minut heitettiin sisäisellä
lennolla ulos lentokoneesta, koska
he eivät hyväksyneet Bellaa sisään
matkustamoon. Intiassa on yli miljar
di asukasta, mutta ei yhtä ainutta
opaskoiraa. En koskaan unohda sitä
yötä Intian pomppuisilla teillä pyhien
lehmien seassa taksissa kohti seu
raavaa matkakohdetta”, Ari kuvailee.

Perillä matkalaisia odotti yllätys. Arin
tekemä valitus oli kiirinyt matkalais
ten edelle. “Meitä oli Bellan kanssa
vastassa kuusi tv-yhtiötä valmiina
tekemään juttua sokeasta ja opas
koirasta. Mietin, että sillä matkalla
taisikin Bella tehdä enemmän työtä
vammaisten aseman parantamisek
si, kuin minä.” ~

Asiamiehen paista:

VammaisIaki~
uudistus

Riina Paasikoski

Vammaisten henkilöiden asema yh
teiskunnassa on ollut viime aikoina “~

voimakkaasti esillä. On myönteistä,
että hallitus antoi toukokuussa edus
kunnalle Suomen ensimmäisen vam
maispoliittisen selonteon. Selonteos
sa hallitus arvioi nykyisen vammais
politiikan vahvuuksia ja haasteita
sekä esittää ratkaisuja sen kehittä
miseksi ja uudistamiseksi.

Tavoitteena on, että seuraavan hal
lituksen ohjelmassa olisi vammaispo- ~
liittisen ohjelman laatiminen.

Koko vammaislainsääntö on muuttu
massa. Sosiaali- ja terveysministe
riössä (STM) valmistellaan vammais
palvelulain ja kehitysvammalain yh
teensovittamista.

Kevään mittaan on kuultu vammais
foorumin edustajia niin pienemmäs
sä ryhmässä kuin lähes kaikki vam
maisjärjestöt kattavan vaikuttajaver

koston kautta. Suomen Kuurosoke
at ry on mukana vaikuttajaverkostos
sa. STM:n lainvalmistelija Lotta S1I-
vennoinen on sekä tavannut meitä
että antanut pykäläehdotuksia kom
mentoitavaksi. Olemmekin jo kom
mentoineet pykäläehdotuksia esi
merkiksi tulkkipalvelun ja asumispal
veluiden suhteen.

Julkisuudessa olleiden tietojen mu
kaan uusi vammaislakiehdotus läh
tee STM:stä lausuntokierrokselle
kesän aikana ja vammaisjärjestöt
pääsevät kommentoimaan niin pykä
liä kuin niiden perusteluja.

Vasta lausuntojen jälkeen lakiehdo
tus viimeistellään ja annetaan edus
kunnalle. Tämän pitää tapahtua syk
syn aikana, sillä lakiuudistus on ns.
budjettilaki. Tällainen laki vaikuttaa
siihen, miten budjetti tehdään.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat kui
tenkin jo 18. maaliskuuta 2007. Voi
olla, ettei puolueilta löydy enää tah
toa syksyllä lähellä vaaleja tehdä
vaikeita päätöksiä. Tällöin vammais
lakien yhteensovittaminen jatkuu uu
den eduskunnan astuttua virkaan, tie
tenkin mikäli se kuuluu uuden halli
tuksen hallitusohjelmaan. Tähän me
voimme kaikki vaikuttaa käymällä
ahkerasti äänestämässä ehdokkai
ta ja puolueita, jotka ovat sitoutuneet
vammaisten asioiden edistämiseen.

Vammaislakiuudistus on yhteydessä
kunta- ja palvelurakenneuudistuk
seen. Siihen liittyvä puitelakiesitys piti
antaa eduskunnalle ennen juhannus
ta. Puitelakiesitys siirtynee kuitenkin
syksyyn. Tämä mahdollisesti viiväs
tyttää myös vammaislakiuudistusta.

Vammaislakiuudistuksen piti alun pe
rin yhdistää kokonaan vammaispal
velulaki ja kehitysvammalaki. Nyt
näyttää siltä, että tässä vaiheessa
lait yhdistetään vain osittain ja mo
lemmista laeista jää joitain osia voi
maan. Näiden vanhojen osien uudis
taminen jatkuisi sitten syksyllä.

Erityisesti on kiinnitetty huomiota sii
hen, että annettaessa uutta lakia ei
nykytilaan nähden pääse syntymään
aukkoja. Tällainen olisi esimerkiksi
se, että vanha vammaispalvelulaki
kumottaisiin kokonaan, eikä uuteen
lakiin otettaisi pykäliä vaikkapa asun
nonmuutostöitä. ~
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TuUa Wetterstrand

Maaliskuussa pääkaupunkiseudulla
jaettavan ilmaisjakelulehti Metron
työpaikkailmoituksessa haettiin tulk
kivälittäjiä Uudenmaan tulkkivälitys
keskukseen. Moni hieraisi silmiään:
vastahan edellisenä syksynä Uuden
maan kuntien yhteiseksi tul kkiväl itys
keskukseksi oli valittu pietarsaarelai
nen NovaCaIl. Mitä mahtaa olla me
neillään?

Toukokuun viimeisenä päivänä tuli
sitten ilmoitus, että heti kesäkuun 1.
päivästä lähtien Helsingissä aloittaa
toimintansa Uudenmaan erityispalve
lut — kuntayhtymän (UEP) tulkkiväli
tyskeskus. Hankintapiirin sopimus
tulkkivälityksestä Oy NovaCall Ab:n
kanssa on päättynyt.

“Sopimuksen purkaminen vaati lain
kirjaimen tarkkaa noudattamista, jo
ten emme valitettavasti voineet tie
dottaa asiasta aikaisemmin”, pahoit
telee Tulkkipalvelujen Uudenmaan
hankintapiirin projektipäällikkö Timo
Heiskala.

NovaCall valittiin vuosi sitten kesä-

kuussa kilpailutuksen jälkeen välittä
mään tulkkipalveluja Uudenmaan han
kintapiiriin kuuluville 36 kunnalle. Tulk
kivälityksessä oli ongelmia alusta asti.

“Yritimme koko ajan saada palvelua
paremmaksi. Huomautimme puutteis
ta ja palautetta annettiin myös asia
kasilloissa. Suurin yksittäinen ongel
ma oli tilausjärjestelmän puute, joka
luvattiin ottaa käyttöön, mutta sitä ei
koskaan saatu toimimaan”, Timo
Heiskala kertoo.

Ongelmien jatkuessa Helsingin kau
punki ja hankintapiirin toimikunta kat
soivat, että NovaCallin antama pal- (~
velu ei vastaa sitä, mitä tilattiin. Lo
pulta tehtiin päätös välityspalvelun
tuottamisesta kuntien omana toimin
tana kuntayhtymän (UEP) kautta.
Tällä hetkellä välityskeskuksessa on
kolme työntekijää ja neljäs on tulossa.

Välityskeskuksessa on käytössä tie
tokanta, jossa asiakkailla ja tulkeilla
on omat profiilit. Näin asiakkaille löy
tyy parhaiten juuri hänelle sopiva tulk
ki. Samaan Timmi-järjestelmään poh

jautuva tietokanta on käytössä myös
Pirkanmaan tulkkipalvelujen kehittä
mishankkeessa sekä mm. Kuopios
sa. “Tässä on se etu, että voimme
kehittää välitysjärjestelmiä yhteis
työssä”, Heiskala huomauttaa.

Välityskeskus toimii hankintapiirin
kanssa samoissa tiloissa Helsingin
Malmilla, mutta ne ovat kaksi eri asi
aa. “Hankintapiiri hankkii varsinaisen
tulkkipalvelun, välityskeskus hoitaa
tulkkivälityksen. Molemmilla on oma
budjettinsa”, Heiskala selventää.

Timo Heiskala lupaa, että asiakasil
toja tullaan jatkamaan jossain muo
dossa. “Tiedotusta jatketaan, ja kuu
rosokeat saavat omaa täsmätiedo
tusta”, Heiskala lupaa.

Koko Suomessa on tulkkipalvelujen
käyttäjiä noin 3200. Heistä kolman
nes asuu Uudellamaalla. ~

Uudistuvat tu~kkip&veIut

Pirkanmaa
Anni Lausvaara

Pirkanmaalla siirryttiin 1.3.2006 uu
teen tulkkipalvelujen toimintamalliin.
Tulkkien välityksestä vastaa Tulkki-
keskus Via Tampere, jonne asiakkaat
voivat tehdä tulkkitilauksen. Asiak
kaat voivat tilata tulkin tekstiviestillä,
sähköpostilla, faksilla tai käymällä
Vian toimistossa, joka sijaitsee Hä
meenkadulla aivan Tampereen kes
kustassa. Lisäksi Kuurosokeiden toi
mintakeskuksella on oma sivuvas
taanotto kerran viikossa.

Kahden ensimmäisen kuukauden jäi
keen toiminta näyttää sujuvan hyvin.
Tilauksia on ollut runsaasti ja yli 98
% tilauksista on toteutunut eli asia
kas on saanut tulkin. Tämä on ennä
tyksellisen hyvä tulos aikaisempiin
vuosiin verrattuna. Kaikilta asiakas
ryhmiltä on kerätty tietoa kokemuk
sista ja asiakkaat ovat yleisesti ol
leet tyytyväisiä. Myös palveluntuot
tajat kertovat, etteivät he haluaisi
enää palata vanhaan systeemiin.
Lisäksi asiakkaat lähettävät entistä
rohkeammin palautetta tulkkipalve
lustaja se on erittäin hyvä asia. Näin
voidaan seurata tulkkipalvelun toimin
taaja laatua.~

Uudistuvat tulkkipalvelut

Tulkkivälitys muuttui Uudellamaalla

Uudenmaan uudet tilausnumerot:

PuhelimeNa: 020 7969 860 (arki
sin 9 — 15)
TekstiviestiNä: 020 7969 861
TekstipuhelimeNa: 020 7969 862
Faksilla: 020 7969 863
Sähköpostilla: tulkkitilaus@uep.fi
Kirjeellä:
Uudenmaan tulkkivälityskeskus
Tulkkitilaus
Latokartanontie 7 A
00700 HELSINKI
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Nimimerkki Ojoisten torppari

Eräänä päivänä pikkuserkkuni Pent
ti toi yllättäen minulle Kaivolan poiki
en tarinakirjan. Se oli julkaistu met
säneuvos Antti Kaivolan syntymän
1 00-vuotisjuhlan kunniaksi. Kirjaa se
latessani muistui mieleeni ensimmäi
nen työpaikkani Kaivolan täysihoito
lassa. Olin silloin vielä nuori likka.

Äiti ilmoitti minulle, että saisin kesäk
si Kaivolan täysihoitolan keittäjän
paikan. Palkastakin oli jo sovittu. Olin
käynyt Nikkarilan talouskoulun (1953-
55) ja suvulta olin oppinut keittiö- ja

käsityötaitoa. Käytännön ohjeita sain ~
Kaivolan emännältä Maija-Liisafta ja
isännältä Pentiitä. He pitivät kesäisin
täysihoitolaa Hauhon Torvoilan maa
laistalossa. Minulle kerrottiin, että Kai
volaan tulisi noin 80-120 kesävieras
ta viettämään maalaiselämää ja pitä
määnjuhannusjuhliaja rapukestejä.

Kun tulin Kaivolaan katsoin hämmäs
tyneenä valtavaa maalaistaloa, jos
sa oli iso piha puutarhoineen. Navet
ta näkyi, ja komea hirsinen sauna,
joka sijaitsi upealla hiekkarannalla

lso-Roineen rannassa. Koivukujien
takaa näkyi naapurin huvilaaja mök
kejä metsineen.

Emäntä ja isäntä ottivat minut vas
taan ja ohjasivat pieneen ja suloiseen
huoneeseeni talon yläkertaan, ihan
lähelle keittiötä. Purinjajärjestelin ta
varani. Katsoin ulos pienestä ja ro
manttisesta ikkunasta. Minua alkoi
jännittää, kun mietin uutta työtäni.
Onneksi pelko lensi pois mielestäni,
kun emäntä tarjosi kahvit ja esitteli
minut perheellensäja muulle väelle.
Hän tutustutti minut keittiöön ja antoi
vapaat kädet tehdä työtäni. Emäntä
lupasi suunnitella ruokalistaa ja tilata
ruokatavaroita. Emäntä myös leipoi
itse. Omasta talosta saatiin lihaa,
maitoa, voita, juustoa, kermaa sekä
kasviksia ja peru noita.

Suurin osa kesävieraista tuli Helsin
gistä. Emäntä ja isäntä olivattehneet
merkinnät kalenteriin kesäkuusta elo
kuun saakka, ketkä vieraista tulisi
vat viikoksi, kahdeksi viikoksi, kuu
kaudeksi vai koko kesäksi. Vieraat
olivat varakkaista perheistä ja kor
keasti koulutettuja. Emäntä oli etu
käteen kertonut kesävieraille kuulo
näkövammaisesta keittäjästä. Emän
tä selvitti, että ymmärsin lukea huulil
ta, jos puhutaan rauhallisesti. Kaikki
suhtautuivat minuun hienosti.

Työ keittäjänä sujui hyvin ja tulin hy
vin toimeen apu laisten kanssa. Apu-

laiset olivat nuoria lukiolaisia ja koti
talousopettajakokelaita. Nuori, ko
mea kesäpoika tuli talonmiehen apu
laiseksi auttamaan piha-ja peltotöis
sä. Hän opiskeli opettajaksi. Poika
oli mukava ja fiksu ja tulimme hyvin
toimeen, mutta en ollut kiinnostunut
mistään vipinästä hänen kanssaan.
Myöhemmin kuulin hänen kuolleen
yllättäen. Muistan häntä lämmöllä.

Juhannuksen lähestyessä tuli kiire.
Saunoimme, uimmeja puimme itsem
me hienoiksi. Kokoonnuimme ran
taan, missä sytytettiin iso kokko.
Eräs professori ohjasi meitä laula
maan monta värssyä koko illan yö
hön saakka. Hän johti erästä Helsin
gin yliopiston maineikasta kuoroa.
Ladossa tanssittiin pelimannin musii
kin tahdissa. Osa väestä souteli ta
lon veneillä, osa istui sireenikujassa
musiikkia kuunnellen. Toivotimme hy
vää juhannusta halaten ja lauluilla ter
vehtien. Sitten isäntä haki minua
tanssimaan! Aluksi se raivostutti,
koska en ollut koskaan käynyt tans
seissa. Isäni oli sen kieltänyt. Isäntä
kuitenkin ohjasi minut tanssiin. Pian
opin tanssimaan ja kesävieraat haki
vat minua vuorollaan. Se oli hauskaa!

Juhannuspäivän aamuna vieraat
menivät Hauhon kirkkoon. Itse en
päässyt mukaan keittiötöiden vuok
si. Keittiössä valmistelimme hämä
läistä perinneruokaa, tehtiin komeaa
täytekakkua ja keitettiin kahvia.

Kaivolan täysihoito~an keittaja muiste’ee

Kuvassi .~. .. .~ t~ai~ ~. rjakko, kirjoittaja itse sekä kesävieraa
na ollut apteekkarin rouva. Kuva on otettu noin 1950-luvun puolivälissä.

10 11



Rapujuhlista jäi myös mukava muis
to. Ravut tuotiin elävänä omasta ran
nasta. Emäntä antoi vastuun rapu
jen keittämisestä minulle ja Tuulikil
le. Tuulikki oli kotitalousopettajako
kelas. Keitimme ravut ajoissa, ja ne
saivat maustua seuraavaan päivään
saakka. Kesävieraat koristelivat ra
pupöydän ja hankkivat omat alkoho
lijuomat. Ravut koristeltiin tillinoksilla
ja niiden kanssa paahdettiin leipiä.
Teimme vielä upeaajälkiruokaa. Ke
sävieraat olivat sitä mieltä, että he
eivät olleet koskaan aikaisemmin
syöneet niin hienosti koristeltuja ja
erinomaisia rapuja. Saimme heiltä
kovasti kehuja, ja he nimittivät minut
ja Tuulikin Kaivolan kyökkimestareik
si. Professori kiitti hienosta rapuelä
myksestä ja lauloi kauniin kiitosse
renadin.

Elokuun puolivälipäivänä vietettiin
kuutamotanssiaiset ladossa Hauhon
pelimannin säestämänä. Ennen ke
sävieraiden lähtemistä syötiin vielä
hämäläistä eloperinneruokaa ja lau
lettiin hämäläisiä värssyjä. Hyväs
telimme vieraat, kun he lähtivät koti
matkalle.

Olin viitenä kesänä Kaivolan täysi
hoitolassa töissä. Muistan vieläkin
tuon ajan ja sen, kuinka mukavaa oli
olla siellä töissä ja ystävystyä kesä-
vieraiden kanssa. Tuntui myös mu
kavalta, kun kesävieraat arvostivat
taitoani. ~

Tavoiteohjelma tu~
lossa kaikille Tun
tosarven tilaajille

Suomen Kuurosokeat ry:n tavoiteoh
jelma vuosille 2005-2014 on lähetet
ty postissa kaikille Tuntosarvi-lehden
ti 1 aaj i lIe.

Tavoiteohjelma julkaistaan kesän
mittaan kaikilla tavoilla, joilla Tunto
sarvi-lehtikin ilmestyy: eli pisteillä,
äänitteenä, viitottuna videona, lue
tuksessa sekä ruotsinkielisenä kään
nöksenä.

Mikäli et ole vielä elokuun puoliväliin
mennessä saanut tavoiteohjelmaa
siinä muodossa, kun tilaatTuntosar
vea, ilmoita siitä tiedotukseen, niin ~

lähetämme haluamasi version:
tiedotus@kuurosokeat.fi ~

Tuula Hartikainen

Joensuun ja Kuopion alueen kuuro
sokeat tapasivat toisensa Joensuun
linja-autoasemalla tiistaina 30.5. Ter
vehdysten jälkeen nousimme pienois
bussiin suuntana Lieksan Ruunaa.

Sää oli sateinen ja kolea. Tultuamme
Ruunaan retkeilymajalle söimme lou
naan. Sen jälkeen majoituimme mök
keihimme, jotka sijaitsivat mäntykan
kaisella rinteellä. Kosken kohina kuu
lui mökkien terassilla seisoessa. Pie
nen huilin jälkeen monet tutustuivat
ympäristöön. Rannasta lähti 600
metriä pitkä, helppokulkuinen reitti
Neiti-koskelle. Reitti päättyi tasantee

seen, josta saimme katsella kosken
kuohuntaa.

Alkuillasta kokoonnuimme takkatuval
le iltapalalleja seurustelemaan. Elvi
Turunen Lieksasta ilahdutti meitä
kahdella laululla: Vaellus ja Taavetti.
Varsinkin Taavetti (“vastalaulu” Joen
suun Ellille) nauratti kuulijoita. Kuopi
on kerhoveteraaneille, vastikään 90-
vuotta täyttäneelle Juho Kukkosel
He ja alkuvuodesta 100-vuotta täyt
täneelle Teuvo KarppiseNe lauloim
me yhdessä onnittelulaulut. Juho lau
sui oman runonsa, Pisara onnea
meille. Hyvää huumoria osoittaen hän

Luontoliikuntatapahtuma Ruunaalla

iurbi)~iVeneajelulleIäidössä. Kaikki kuvat: T
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kutsui Teuvon omille 100-vuotispäi-
viHleen, mikäli luoja suo elinpäiviä.

Sitten olikin lähdettävä pois takkatu
valta toisen porukan tullessa sauno
maan.

Keskiviikko oli vilkas päivä. Sää oli
poutainen yhtä pientä sadekuuroa lu
kuunottamatta ja lämpöisempi kuin
tiistai. Paikalle tuli n. 1200 vierasta
eri puolilta Suomea Ruunaa huumaa
tapahtumaan. Sen järjesti Esteetön
luontomatkailu-projekti.

Aamupalan jälkeen oli pieni tauko.
Sitten olikin mahdollisuus osallistua
moneen erilaiseen toimintaan. Meistä
viisi osallistui turbiiniveneajeluun Nei
ti-koskessa. Sadepuku, kumisaap
paatja pelastusliivit päällä astuimme ~
hiukan jännittyneinä veneeseen, jos
sa oli 167-hevosvoimainen mootto
ri. Vene oli puinen, leveä kuin kirkko-
vene ja sitä kiersi kaide. Istuimme pie
nille tuoleille veneen reunoillaja mat
ka Neiti-järveltä kohti koskea alkoi.

Koskessa tyrskähti kerran vettä ve
neeseen aivan kuin sankolla olisi
heitetty vettä päin naamaaja rinnuk
sia. Jos ei ollut vielä naama pesty tai
herännyt kunnolla, niin silloin se ta
pahtui viimeistään! Vielä kolmasti
saimme vesityrskettä päällemme,
mutta vähemmässä määrin. Vilkutim
me tasanteella oleville ja huusimme
kosken kuohuissa “jii-huu”.

Päivi Ojanperä, aluesihteeri Kuopi
osta kertoi, että yhdessä vaiheessa
koskessa ollessamme venettä ei
näkynyt lainkaan. Niin perusteellisesti
hävisimme vesityrskeen sekaan.
Veneessä etummaisina olleet Elvi

Turunen ja Rauni Sohlberg kastui
vat kokonaan hyvistä varusteista
huolimatta. Olen kuullut sanottavan,
että vesi etsii tiensä ja niin se teki
minunkin kohdalla: vaikka istuin EI-
ym takana, niin kastuin minäkin jon
kun verran. Vene myötäili lievemmis
sä virtauksissa kuin aallokkoa, mut
ta voimakkaimpien virtauksien koh
dalla tuntui “jännältäjytinältä” allamme.

Koskenlasku oli kokemuksena meil
le monille varmaan mieleenpainuvin
elämys Ruunaalta! Teuvo Karppinen
km oli mukana ja tuumasi jälkeen päin
vähän jännittäneensä, mutta oli mu
kava kokeilla tätä koskenlaskua en
simmäistä kertaa elämässään. Heik
ki-venekuski kertoi aamulla olleensa
toisen porukan kanssa koskessa ja
silloin oli karhu uinut veneen vieres
sä! Hän kertoi ottaneensa kuvankin
siitä tilanteesta!

Päivän suosituin ohjelmanumero oli
duon Halvatut papat -esityksen seu
raaminen. Sitä kuunnellessa sai nau
raaja musiikki oli mukaansa tempaa
vaa rumpujen ja kitaran säestyksel
lä. Elvin tulkki Anja Kivelä viittoi esi
tykset niin hyvin tulkiten ja eläytyen,
että seurasin häntä enemmän kuin
pappoja.

Maastoon oli sijoitettu monia toimin
toja. Hyvin suosittu oli jousiammun
ta, jota moni meistäkin kokeili ensim
mäistä kertaa. Luontopolulla oli Suo-

mutar, jolta oli hävinnyt hieno helmi
ja sitä helmeä pyydettiin etsimään
metsästä. Lisäksi polulta löytyi tun
tokeiju pusseineen (piti tunnustella,
mitä sieltä löytyi), hajukeiju pussei
neen (haistelemalla arvailtiin, mitä
pusseissa oli) ja värikeiju oli komea
katsella. Herra Tuonelainen, joka pit
kine karahkoineen oli aivan kuin nui
jamies, sattui meidän kohdalle jousi
ammuntaa paikalla. Hän oli kuulem
ma piilottanut Suomuttaren helmen.

Lisäksi sai kokeilla mm. talutusrat
sastusta Lupu-hevosella, ääniase
ammuntaa ja bocciapeliä. Alueelta
löytyi useita myynti- ja esittelyteltto
ja.

Kotiinlähtö oli 15.30 ja mukavat ko
kemukset mielissämme nousimme
pienoisbussiin kohti Joensuuta ja
sieltä edelleen kukin omille tahoillem
me. Ruunaa huumasi meidät ja mo
netjo puhuivat, milloin tavataan seu
raavan kerran...!

Kiitoksia mukana olleille mukavasta
seurasta sekä aluesihteereille Lee
nalleja Päiville tapahtuman toteutuk
sesta!

Kaikille lukijoille virkistävää kesää!O

Turbiinivenessä vesikasteen saivat:
Elvi Turunen, Rauni Sohberg, TuUa
Hartikainen, Tuula Hartikainen, tulkki
Anja Kivelä sekä Teuvo Karppinen
ja Pentti Piskonen oppaineen.

Anja Kivelä (vas.), Elvi Turunen ja
Tuula Hartikainen tapasivat Herra
Tuonelaisen ja Suomuttaren.
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Lieneekö horoskooppimerkkini syy
tä, että kaikenlainen vesillä liikkumi
nen on aina ollut mieliharrastuksiani.
Elämäni aikana käytössäni on ollut
monenlaisia veneitä.

Olin noin viisivuotias, kun isäni ra
kensi puisen soutuveneen, joka tuok
sui tervalle ja oli musta kuin murjaa
ni. Seppä takoi rautatapit hankaimik
si, ja airoissa oli hankaimiin mahtu
vat lenkit. Vene myytiin varsin pian
pois. Hieman toisella kymmenellä ol
lessani kalastelin naapurin isännän
kanssa samanlaisella tervatulla sou
tuveneellä. Pikku lammella kalastelin
lautan eli koplukan avulla.

Neljäntoista vanhana isäni osti uu
den maalatun puuveneen, jolla kalas
telin veljieni ja kavereiden kanssa
useallakin järvellä. Lyhyemmät kan
nakset venettä vedettiin käsin järves

Vasemmalla naapurin tervattu puu-
vene 1960-luvulta. Ylh. vauhdin
hurmaa Mäkärä-kilpaveneellä. C

tä toiseen. Vene oli varsinkin kesä
lomien aikaan kovassa käytössä.

Ollessani seitsemäntoista perheeni
muutti Siuntioon Vikträsk-järven ja
meren lähelle. Ensimmäisen kesän
kalastelimme naapurin lainaveneel
lä. Kalansaaliit olivat moninkertaiset
Tuupovaaraan verrattuna.

Kahdeksantoistavuotiaana ostin
ensimmäisen oman veneen käytet
tynä. Se oli viisimetrinen lakattu puu-
vene ja siinä oli jopa perämoottori.
Alkuperäinen kolmen hevosvoiman
moottori hajosi jo vuoden käytön jäl
keen. Tilalle ostin 14-hevosvoimaisen
Terhi-perämoottorin. Vene oli kalastus
veneenä toistakymmentä vuotta.

Kaksikymppisenä 1970 sain edullisen
tarjouksen, jota ei voinut ohittaa. Eräs
virkkalalainen opettaja möi poikansa

t

pienen Mäkärä-kilpaveneen sadalla
markalla. Parin kuukauden kunnos
tusurakan jälkeen pääsin koeajolle.
Asensin Terhin veneen perään ja
“eiku hanaa”. Vauhti tuntui mahta
valta kovasta aallokosta huolimatta.
Mäkärää käytimme myös vesihiih
dossa hinausveneenä.

Vauhdin makuun päästyäni tilasin
samana vuonna Tekniikan Maailmas
ta kajuutallisen veneen piirustukset,
jonka rakensin vuodessa. Ajelin ve
neellä viiden vuoden ajan lähinnä
Porkkalan merialueilla. Useimmiten
oli kavereita apuohjaajina, mutta
usein hurjastelin yksinkin kymmenen
asteen näkökentästä huolimatta. Vie
lä tänäkin päivänä ihmettelin, kuinka
sain sen vehkeen niinkin hyvin ra
kennettua, kun en ole kädentaidoilla
kovinkaan hyvin varustettu. Kuuden
vuoden jälkeen veneen moottori ha
josi. Samaan aikaan siirryin opiske
lemaan atk-alaa ja vene seisoi pari
vuotta kuivilla. Tuholaiset tekivät ve
neestä selvää. Eräänä juhannukse
na poltin juhannuskokossa sen va
nerit.

Vuonna 1977 ostin veljeni kanssa
kimppaan kajuuttaveneen. Veneen
käyttö jäi vähäiseksi ja möimme sen
vuoden käytön jälkeen pois.

Sitten menikin useita vuosia pelkäs
tään puuveneellä kalastellen ja sou
taen. Joskus 80-luvun puolessa vä

lissä löytyi Siuntiosta erään navetan
vintiltä vanha tamminen pelastusve
ne. Isäni teki puutyötja minä muun
sin veljieni kanssa veneen purjeve
neeksi. Sillä veneellä purjehdittiin
vain pienellä Vikträsk-järvellä, mutta
kipinä purjehdukseen iski. Vene lie
nee vielä Siuntion meripartiolaisilla.

Vuonna 1987 luin lehdestä Telvalla
myynnissä olevasta lasikuituisesta
purjeveneestä, jonka kävin ostamas
sa vielä samana päivänä. Sillä sa
maisella veneellä purjehdin harvak
seltaan toistakymmentä vuotta niin
tyynessä kuin myrskyssäkin.

Nyt olen muuttunut lähes maakravuk
si, vaikka omistankin soutuveneitä.
Veneilyn ohella surifaan laudalla ja
melon kajakkikaksikolla.

Satunnaisesti olen tietenkin ollut kyy
dissä monessa moottori-ja purjeve
neesä, ja Tallinnan risteilyilläkin käyn
kymmenkunta kertaa vuodessa.

Tälläinen on ollut vesimiehen vesitie.

Vesille vesimiehen mieli

Teksti ja kuvat Unto Honkanen

Lasikuituinen Joe 17 purjevene.
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Raili Kansaan

Melonta on hyvin erilaisten ja eri
ikäisten harrastus. Rasituksen ja
keston jokainen voi valita itselleen
sopivaksi. Vaihtoehtoja on leppoisas
ta iltamelonnasta päiviä tai viikkoja
kestävään melontaretkeen. Hyväksi
retkimelojaksi kasvetaan vain koke
muksen myötä. Aikaa saattaa kulua
useita vuosia, mutta omien tietojen
ja taitojen jatkuva kehittäminen on osa
melonnan viehätystä.

Melonta on monipuolista liikuntaa,
joka soveltuu lähes kaikille. Se on
ympäristöystävällinen ja edullinen
harrastus. Se ei saastuta luontoa
eikä aiheuta melua. Vesille voi läh
teä vaikka lähimmästä rannasta.
Meloja voi seurata lintujen arktista
muuttoa merellä tai viettää viikon erä-
maassa ystävien seurassa.

Kanooteista inkkarikanootti eli kana
dalaiskanootti sopii kookkaana ja
kantavana hyvin retkimelontaan.
Kajakki eroaa inkkarikanootista sii
nä, että sen kansi on umpinainen.
Istuinaukko suljetaan aukkopeitteel
lä estämään veden pääsy sisään.

Kahden melojan kajakkia kutsutaan
kaksikoksi.

Melontakursseja järjestävät paikalli
set melontaseuratja Suomen Ladun
jäsenyhdistykset eri puolilla Suomea. ~
Pääsyvaatimukseksi riittää uimatai
to ja riittävä kiinnostus melontaan.
Melontaharrastuksen voi aloittaa
myös kokeneemman melojan opas
tu ksel la.

Luonnon armoilla

Jyväskylässä asuva kuulonäkövam
mainen Kauko Kokkonen innostui
melonnasta noin 10 v sitten. “Kuun
telin radiosta selostusta Suomi Me
loo —tapahtuman avajaisista. Avajais

puheen päätteeksi yleensä tapute
taan käsiä, mutta tällä kertaa tapu
tettiinkin kajakin kansia. Silloin syttyi
ajatus, että tuossa on minun lajini”,
Kauko kertoo. “Enkä ole valintaani
koskaan katunut!”

Kaukolla on oma kajakkikaksikko, jota
hän säilyttää yleisellä venepaikalla
Tuomiojärven rannalla. Sieltä hän
tekee päiväretkiä Tuomiojärvelle tai
muille Jyväskylän lähivesille. Kaksi
kon “takapenkille” Kauko pyytää jon
kun melontataitoisista ystävistään.

Pidempiä melontavaelluksia Kauko
on tehnyt mm. Päijänteelleja Inarin
järvelle. Inarilla Kauko on ollut melo
massa pariinkin otteeseen. “Molem
mat retket olivat noin 10 päivän vael
lusretkiäja kokonaisuudessaan hie
noja kokemuksia”, Kauko muistelee.
Teltta, makuupussit ja eväät oli pa
kattuna kajakissa. “Mitään erityistä
Lapin lumoa en kuitenkaan muista

L~ kokeneeni”, Kauko toteaa.

Kauko kertoo, että melominen on
ihan oma tapansa liikkua vesillä ja
sopii juuri hänelle.

“Kajakissa istuessaan ihminen tun
tee olevansa hyvin lähellä vettä. Se
on aika erikoinen tunne, ihan kuin
ympärillä ei olisi mitään muuta kuin
lainehtivaa vettä. Kun oikein tuulee
ja sataa, sitä tuntee olevansa täysin
luonnon armoilla.” ~

Melonnan eri lajit
Virkistysmelonta lähivesillä on jokai
selle sopiva laji. Reitin, matkan pi
tuudenja vauhdin voi valita käytettä
vissä olevan ajan ja mielialan mu
kaan. Kanootiksi sopivat kunto-,
meri-, retki- tai avokanootit.
Retkimelonta yhdistää melonnan ja
retkeilyn. Melontaretki voi olla kes
toltaan päivästä viikkoihin. Kohteik
si sopivat kaikki vesistöt: meret, jär
vet ja joet. Kanootti voi olla tilava
meri-, retki- tai avokanootti.
Ratamelonta on perinteinen kilpala
ji. Se vaatii kovaa ympärivuotista har
joittelua, nopeutta, kestävyyttäja hy
vää tasapainoa. Ratamelonnassa
käytetään vain kansainvälisten sään
töjen määrittelemiä kilpakajakkejaja
avokanootteja.
Koskimelonta on jakautunut useik
si lajeiksi, joissa kilpaillaan olympia-
ja MM-tasoilla. Laji kehittää kanoo
tin hallintaaja opettaa toimimaan vir
taavan veden ehdoilla. Koskimelon
ta vaatii oman lajille sopivan erikois
kanoottinsa.
Kanoottipoolo on nopeutta, kajakin
hallintaa ja joukkuepelin taitoja vaa
tiva pallopeli. Pooloa pelataan uima
hallissa tai kesällä vesistöissä. Ka
jakit ovat lyhyitä ja ketteriä.I
Lähde: wivwkanoottlli7tto. fi/melontatietoa

Melonta sopii myös kuurosokealle
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Kolarin kuurosokeiden kerho on toi
minut jo lähes 22 vuotta. Toiminnan
kannalta tärkeitä henkilöitä ovat va
paaehtoiset.

Maire Rundgren on toiminut Kolarin
kuurosokeiden avustajana jo vuo
desta 1988 alkaen. Hän tuli mukaan
kerhoon auttamaan kuurosokeita
aluksi kunnan kotiavustajana. Myö
hemmin eläkkeelle jäätyään vuonna
1994 hänestä tuli kerhoon innokas
vapaaehtoistyöntekijä. Erityisesti
Mairen mieleen ovat jääneet Lapin
kerhojen yhteiset pikkujoulut, joita

Kerholaiset Ylläksen
maisemissa. Vas.
Erkki Lompolojärvi,
Alpo Ravelin, Juha
ni Ylläsjärvi, Mauno
Heikkilä ja Orvokki
Lohiniva.

usein vietettiin Levillä Hotelli Sirkan
Tähdessä. Hän kiintyi niin kuuro
sokeisiin, että kutsui heitä kotiinsa•q~
km Mieluisia ovat olleet myös ulkoi
lureissuttunturiin. Kuurosokeat ovat
antaneet hänelle ymmärrystä elämää
kohtaan — varsinkin kerhossa käy
neet lähes ilman kommunikaatiokei
noa olevat kuurosokeat.

Mairen lisäksi vuosien varrella ker
hon toimintaan on osallistunut lukui
sia muita vapaaehtoistyöntekijöitä
mm. Erkki Lompolojärvi, joka mie
henä vapaaehtoistyön kentällä on

harvinainen ilmestys. Kerhon todelli
nen voimahahmo ja perustaja on
Kolarin seurakuntasisar Tuija Parta
nen, joka edesmenneen Lapin alue-
sihteerin Maija Haapalaisen kanssa
perusti kerhon lokakuun 16. päivä
1984. Tuija kertoo, että kerhossa on
aina ollut hieno tunnelma, vaikka kom
munikointi on ollut vaikeaa. Alkuaikoi
na mukana oli kolme täysin kuuroso
keaa sisarta, joilla ei kenelläkään ollut
juuri minkäänlaista kommunikaatiokei
noa. Tuija Partanen on saanut kuuro
sokeiden parissa toimimisesta NKL:n
pronssisen ansiomerkin.

Innokkaita kerholaisia

Ilman innokkaita kerhossa kävijöitä ei
toimintaa tietenkään voitaisi pyörittää.

Alpo Ravelin on ollut lähes alusta

asti innokas kerholainen. Hän asuu
nyt Kolarin palvelutalossa. Alposta on
tullut täysin raitis alkoholin suhteen:
hän ei oman kertomansa mukaan juo,
koska alkoholi on niin kallista. Irja Ka
janderon kerhon uusia tulokkaita. Irja
tykkää käydä kerhossa, vaikka vä
keä onkin liian vähän. “Päivä menee
kerhossa mukavasti. Kotona ei ole
mitään ohjelmaa, täällä ohjelmaa on
koko päivälle”, Irja kertoo ja jatkaa:
“Kerho on terapiaa minulle. En ole ko
toisin Kolarista, joten tuttuja täällä ei
juuri ole.”

Kerholaiset käyvät hiljentymässä
edesmenneiden jäsentensä haudoil
la. Uusia jäseniä tulee ikääntyneistä
kuulonäkövammaisista. Kerhon toi
minta on hyvin monipuolista. Tehdään
paljon retkiä, huomioidaan juhlapyhät
ja erilaiset tapahtumat. Alkukesästä
vuorossa on lammastilalla käynti. Ais
titaan villan tuoksua ja tunnustellaan
villaa. Ruotsin Pajalassa on käyty
useampaan otteeseen. On oltu Pel
lon näkövammaisten vieraana, käy
ty työttömien ruokalassa syömässä,
jalkahoitaja on vieraillut, on hypistel
ty tavaroita kirpputorilla. Otetaan
vastaan sitä, mitä ympärillä tapahtuu.
Kerhon pyörittäminen on laaja-alaista
yhteistyötä. Suomen Kuurosokeat ry
antaa taloudellista tukea ja järjestää
tapaamisia kerhon vapaaehtoisille.

“Aluesihteerin tuki on myös tärkeää”,
Tuija Partanen korostaa. ~

Vapaaehtoiset innolla kerhotyössä

(

Edesmenneitä kerholaisia muistel
len. Vas. Erkki Lompolojäivi, Mau
no Heikkila, Orvokki Lohiniva ja
Maire Rundgren.

Teksti ja kuvat
Jorma Säynäjäkangas
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Kirsi Koiho ja Hanna-Man Niemi

Teimme Humanistisessa ammatti-
korkeakoulussa lukuvuonna 2005—
2006 opinnäytetyön nimeltä “Keho
merkeillä enemmän jännitystä” - Kuu
rosokeille kuvailu huvipuistossa toi
minnallisin menetelmin.

Meidän tutkijoiden lisäksi tutkimuk
sessa oli mukana kaksi eri tavoin
kommunikoivaa kuurosokeaa henki
löä. Huvipuisto-alueella opastimmeja
kuvailimme ympäristöä ja laitteita.
Hurvittelimme yhdessä Linnanmäel
lä kummitusjunassa, vuoristoradas
sa, Vekkula-talossa sekä pelasimme
“Rollen ajot” -pallonheittopeliä.

Kummitusjunassa kuvailu tapahtui
kehomerkein. Esimerkiksi hirttäyty
nyttä luurankoa kuvailimme kurista
maIla varovasti kuurosokean henki
lön kaulaa, seinillä olevia haamuja
puolestaan siten, että kuvailija kaa
tui opastettavan syliin. Kun näytti sil
tä, että vaunu on törmäämässä ju
nan veturiin, kuvailija vetäisi kuuro-
sokean henkilön syliinsä, ikään kuin
turvaan junan alta.

Vekkulasta oli kuurosokeille jäänyt
aikaisemmilta käynneiltä sekava
mielikuva. Opastuksenja kuvailun an- ,-~

siosta kuurosokeat henkilöt saivat ~
tietää mitä kaikkea Vekkulassa on.
Nyt Vekkula tuntui heidän mielestään
turvalliselta ja hauskalta paikalta.

Vekkulassa kuvailtiin usein selkään
piirtämälläja käsillä kuvaillen, ikään
kuin taktiilisti viittoen. Esimerkiksi liik
kuvan lattian kuvailu sujui hyvin toi
sen kuvailijan tehdessä lattialaatto
jen liikettä käsillään ja toisen piirtä
essä ne vielä kuurosokean henkilön
selkään. Myös ohjaava käsi oli Vek
kulassa ahkerassa käytössä, sillä
itse kokeilemalla sai tiedon muun mu
assa riippusillasta, liukumäestä, tika
puista ja kaiteista, joiden välissä kä
veltiin jyrkkää lattiaa pitkin.

Vuoristoradassa kuvailtiin ylä-ja ala
mäet sekä käännökset piirtämällä ne
opastettavan käsivarteen tai käm
menselkään. Vuoristoradassa suu
rimman jännityksen luo vaunun liike,
jonka jokainen tuntee kehollaan. Kuu-

rosokeat henkilöt kokivat kuvailun
kuitenkin merkitykselliseksi.

Rollen ajot -pelissä on tarkoituksena
saada Rolle-pelle mahdollisimman
nopeasti maaliin vierittämällä pahoja
eriarvoisiin koloihin. Pelin kulkua ku

~ vailtiin piirtamalla pelirata pelaajan
selkään. Toiselle kuurosokealle hen
kilölle piirrettiin selkään pallon liike-
rata sekä putoamispaikka ja toiselle
pallon putoamispaikkaja Rolle-pellen
eteneminen. Kaikkea ei pysty kuvai
lemaan yhtä aikaa, joten kuvailijan
kannattaa kysyä kuurosokean hen
kilön toiveita siitä, mitä hän haluaa
kuvailtavan.

Kokonaisuudessaan huvipuistossa
käynti oli meille kaikille mukava, mie
lenkiintoinenja innostava kokemus.~

Viisi kysymystä
Koonnut Aatos Ahonen

1. Missä on Suomen korkeimmalla
oleva sääasema ja kuinka korkealla
tämä on merenpinnasta mitattuna?

2. Vaahteramäen Eemeli on aika ves
seli. Minkä niminen on Vaahteramä
ellä työskentelevä piika?

3. Suomenlinna on monelle tuttu, mut
ta kuka sen rakennutti?

4. Etelä-Amerikka on iso, Pohjois-
Amerikan etelä puolella, mutta millä
etelä-Amerikan maalla ei ole rannik
koa?

5. Safiiri on nätti kivi, mutta mitä me
tallia safiiri sisältää?

Vastaukset

1. Enontekiön Kilpisjärvellä, ja 480
m:n korkeudessa merenpinnassa.
2. Lima
3. Augustin Ehrensvärd
4 Bolivialla
5. Alumiinia ~

Kuvailua Linnanmäellä

Linnanmäen vuoristorata. Kuva: Lin-~
nanmäen kuvakokoelmat.
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