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Leena Turunen

Nyt se on tehty

Kädessäsi oleva Tuntosarvi
lehti on uusi ja erilainen:
tämä elokuun numero on
saatavilla myös viitottuna
videona sekä hidasäänitteenä.
Pitkään odotettu kokeilu on
nyt tehty. Toivomme, että
voimme jatkaa videolehden ja
äänilehden toimittamista
myös vuoden 1990 aikana.

Moni kuurosokea voi näön ja
kuulon jäänteiden avulla hank
kia tietoa. Joku voi lukea
lehtiä suurentavien apuvälinei
den avulla. Joku voi katsella
television ohjelmia ja kuunnella
radiota. Mutta kaikilla ei ole

niitä mahdollisuuksia. Siksi
Suomen Kuurosokeat ry yrittää
auttaa juuri niitä jäseniään,
jotka eniten kärsivät tiedon ja
uutisten puutteesta.

Tuntosarvi-lehti tulee käteenne
kerran kuukaudessa. Tuntosarvi
on yksi harvoja selkokielilehtiä
Suomessa. Selkokieltä on help
po ymmärtää, vaikka lukijan
sanavarasto olisi pieni. Selko
kielisessä kirjoituksessa jäte
tään vaikeat sanat pois. Lehti
tehdään isokirjoituksella. Näin
Tuntosarvi on lukulehti kaikille
niille, joiden on vaikea ymmär
tää mutkikasta lehtikieltä.

Toivomme, että uusi Tuntosarvi
mustavalkoisena tekstinä,
pisteillä, viitottuna videona sekä
hidasäänitteenä tavoittaa kaikki
jäsenemme..
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Näin muualla

Tietokone
puhelin
tietopankki

Ruotsissa kokeillaan, miten
tietokone voi parantaa kuuro-
sokean tiedonsaantia.
Kokeilun tekee valtion varoilla
toimiva säätiö. Kokeilun
piirissä on kolme kuuro
sokeaa, joilla on tietokone ja
puhelin.

Kun kuurosokea haluaa lukea
uutisia, hän saa ne puhelimitse
omaan tietokoneeseensa. Hän
pystyy tallentamaan uutiset ja
lukemaan ne myös pisteinä tai
teksti nä.

Kuurosokea opettaja

Kuurosokea Göran opettaa ihmi
sille laitteen käyttöä. Hän mat
kustaa niiden kuurosokeiden
luona, joilla on tietokone ja
puhelin. Opetuskäyntejä voi
olla useitakin saman henkilön
luona. Ruotsin kuurosokeiden
yhdistys maksaa Göranin mat
kat ja palkkiot.

Pistekirjoitus- ja
kohokuvapalvelu

Uusissa koneissa on harvoin
pistekirjoituksella tehtyä käyttö
ohjetta. Monien käyttöohjeiden
kuvista ja piirustuksista on
mahdotonta saada selvää, eikä
toimiminen niiden avulla on
n i st u.
— Mikä siis eteen? C
Ruotsissa tuo sama säätiö on
tullut avuksi. Sinne voi lähettää
käännettäväksi kaikkea mahdol
lista. Myös kuvat ja piirustukset
tehdään ymmärrettävään muo
toon. Palvelu on yksilöllistä.
Jokainen palvelun piiriin kuu
luva on kortistoitu. Korteissa
on merkintä heidän tarpeistaan.
Tietokoneen avulla kaikki on
yksinkertaista ja nopeaa.

Viettelysten oppitunti

Tanskalaiset Ove ja Carsten
näyttivät videopätkän kuuro
sokeiden teatterista. Pätkässä
esiintyivät nainen ja mies.
Nainen halusi vietellä miehen.
Hän nosteli helmojaan, näytteli
sääriään, pyöritteli olkapäitään
ja pudotti nenäliinansa. Hän
yritti saada miehen huomion
itseensä. Lopulta hän kyllästyi
ja lähti pois.
Mies nousi seisomaan, otti
taskustaan valkoisen kepin ja
lähti kävelemään. Kuurosokeaa
miestä on vaikea vietellä..

Pirkko Virtanen

bAluesihteeri Inga
äitiyslomalla

Vaasan aluesihteeri lnga
Lassfolk jäi vuoden alussa
äitiyslomalle. Nyt Ingalla ja
hänen miehellään Peterillä on
»maailman ihanin lapsi)),
poika Karl Johan eli Kalle.

Kerro itsestäsi, Inga!
)Dlen 38 vuotias »nuori nainen».

Pituutta on 172 cm ja vaatteissa
kokoja 38—42. Raskauden
aikana on tullut muutama yli
määräinen kilo, mutta minä kun
en laihduta. — En ole koskaan
laihduttanut — en nytkään!

Mitä harrastat?
Harrastan lähes kaikkea mitä
käsillä voi tehdä; keramiikka- ja
olkitöitä, posliini- ja lasimaa
lausta, askartelua, neulomista,
kangaspuilla kutomista ym.
Merielämä omalla veneellä on
myös mieluista.

Milloin luut nykyiseen
työhösi?
Tulin Suomen Kuurosokeat ry:n
palkkalistoille tammikuussa -87
ja olen nyt ollut Vaasan alue-
sihteerinä kaksi ja puoli vuotta.

Miten »jouduit» kuurosokeiden
pariin?
Olen aina työskennellyt vam
maisten parissa. Olin aikaisem
min mm. viittomakielen tunti-
opettajana ja työskentelin
perheissä, joissa tarvittiin
vi ittomakieltä.
Kun Vaasan aluesihteerin virka
tuli haettavaksi, olin työnjoh
tajana teollisuuskeskuksen suo
jatyöpaikassa, jossa oli aisti
vammaisia — myös eräs kuuro-
sokea. Uusi haasteellinen työ
kiinnosti heti minua.

Paljonkin! — Olemme muutta
neet Pietarsaaresta Vaasaan ja
olen mennyt naimisiin 18 vuo
den avoliiton jälkeen. Olen
nykyisin rouva Lassfolk-Herler.

Miltä elämä maistuu juuri nyt?
Voi, tuntuu kuin aika rientäisi
vauhdilla eteenpäin. Yritän
kovasti pysyä kyydissä mukana;
Dagin lähettämät kirjeet ja
tiedotteet pitävät minut ajan
tasalla.
— Mutta nyt on vielä aikaa
nauttia Kallesta ja kerätä voimia
talvea varten.
Kaikille Tuntosarven lukijoille
toivotan kaunista syksyä.
Nauttikaa ilmoista; talvi tulee ja
silloin ulkoilu jää vähemmälle.
—ST—

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mitä muuta
elämässäsi

mullistavaa on
tapahtunut?
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Riitta etsii
Usher-Iapsia

. Riitta Lahtinen on amma
tiltaan kasvatustieteiden
kandidaatti, sairaanhoitaja ja
viittomakielen tulkki.
Ei siis mikään ihme, että juuri
hänet valittiin tekemään
Usher-projektia.

O Tämä Usher-projekti on työ,
jonka tekemiseksi Suomen
Kuurosokeat ry sai varat
Raha-automaattiyhdistykseltä.

O Työn aikana hankitaan
tietoa siitä, paljonko Usherin
syndroomaa sairastavia lapsia
on Suomessa.
— Samalla voimme varmistua
siitä, että kaikki kuurosokeat
lapset pääsevät kuntoutuksen
piiriin mahdollisimman var
hain, Riitta sanoo.
Ensin hän aikoo oppia Usher
syndroomasta kaiken tärkeän. (.,

1970-luvulla Suomessa oli usei
ta kymmeniä Usher-lapsia. Tällä
hetkellä Suomen Kuu rosokeat
ry:n tiedossa on vain 15 lasta.
Mihin Usher-lapset ovat kadon
neet? Onko heidän kuntoutuk
sensa jakaantunut liian monelle
taholle? Jääkö osa lapsista
ilman kuntoutusta? Tietävätkö
lasten vanhemmat tai opettajat,
että kuulovammaisella lapsella
voi olla myös kehittyvä näkö
vamma? Näihin kysymyksiin
Riitta Lahtinen on etsimässä
vastauksia. Usher-lasten määrä
on arvioitu 60:ksi.

Miksi tällainen työ tehdään?

Usher-projektilla tahdomme
varmistua siitä, että kaikki apua
tarvitsevat lapset löydetään.
Siten heille voidaan myös
suunnitella sopivaa koulutusta
ja ammattia.

— Tätä varten heidät pitäisi
ohjata Suomen Kuu rosokeat
ry:n kuntoutustyön piiriin. Jos
sakin on nyt katkos, kun tieto
ei kulje, sanoo Riitta Lahtinen.

Miten tulit tähän työhön,
Riitta?

— Olen valmistunut ensin sai
raanhoitajaksi ja sitten perus
koulun opettajaksi. Kiinnostuin
viittomakielestä jo koulutyttönä.
Minulla oli muutamia kuuroja
ystäviä. Heidän kanssaan opin
vähän viittomakieltä. Pidimme
kuurojen lasten kerhoa ja pyhä-
koulua. Sitten opiskelin muiden
opintojen rinnalla viittoma
kielen tulkiksi ja pääsin tulkki
luetteloon. Tulkin työssä tutus
tuin Suomen Kuurosokeat ry:n
toimintaan. Kun tämä uusi työ
minulle tarjottiin, päätin ottaa
sen vastaan.

Miten alot löytää kaikki
Suomen Usher-lapset?

— Otan yhteyttä sinne, missä
kuulo- ja näkövammaisia lapsia
yleensä liikkuu. Näitä paikkoja
ovat kuurojen koulut ja kuulo
vammaisten luokat. Monissa
lastentarhoissa on myös kuulo
vammaisten ryhmiä. Otan
yhteyttä keskussairaaloiden
kuulontutkimusosastoihin ja
koulujen terveydenhoitajiin.
Tärkeintä tässä työssä on
kiinnittää ihmisten huomio
lapsiin.

Miten muualla maailmassa?

— Voimme ottaa mallia esi
merkiksi Ruotsista. Usherin
syndrooma tunnetaan siellä
paremmin kuin meillä. Kuuro
sokeus — kaksinkertainen
vamma — ei meillä ole tiedossa
riittävän hyvin. Tehtäväni on
tiedottaa asiasta. Sanomani on
tämä: jos epäilet, että lapsen
kuulo ja näkö eivät ole normaa
lit, ota yhteyttä Suomen Kuuro
sokeat -yhdistykseen. Tuo puhe
linsoitto tai kirje voivat olla
arvokas asia jonkun pienen
ihmisen tulevaisuudelle.

Keltalehti
Heinäkuiset hellepäivät
luontoa jo verottaa.
Koivun lehdet kellastuvat,
nurmikkokin kulottuu.
Sadepilvi sateen toi
ukkoskuuron muodossa,
sadekuuro virkistää ja
luonnon värit kirkas taa.

Vieno Hyttinen
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Matka alkoi kesäkuun 26. päi
vänä. Aikaa retkelle oli varattu
kokonainen viikko. Mukaan lähti
10 näkövam maista melojaa ja
10 näkevää opasta. Retki alkoi
Turun saaristosta Kustavista ja
päätepisteenä oli Ruotsin Griss
lehamn. Reitiksi he olivat valin
neet vanhan postivenereitin
Suomen ja Ruotsin välillä.
Melontamatkaa kertyi yhteensä
250 kilometriä.
Retkeläisten turvallisuus oli
varmistettu huolellisesti. Koko
matkan ajan seurasi ryhmää
Naantalin Meripelastajat ry:n
alus, p/v Nunnalahti. Aluksessa
oli kolmehenkinen miehistö.
Vene toimi opastajana ja oli
valmiina auttamaan jos vahin
koja sattuisi. Turvallisuutta oli
tehostettu johtokanootin tutka
heijastimella ja valolaitteella.

Säätiedotuksia seurattiin tarkoin
ja reittisuunnitelmaa muutettiin
jo alussa tuulen vuoksi. Kol
mantena retkipäivänä tuuli voi
mistui entisestään ja ryhmä
päätti »pitää säätä)).
Viiden tunnin odottelun jälkeen
matkaa jatkettiin. Viimeisellä
osuudella tuuli jälleen voimistui
ja ryhmä jatkoi lautalla pääte
pisteeseensä Grisslehamniin.

Ruotsin Näkövammaisten Kes
kusjärjestö, Synskadades Riks
förbund, viettää tänä vuonna
100-vuotisjuhlaansa. Näkövam
maismelojat, kukin vuorollaan
kuljettivat mukanaan onnittelu
viestiä naapurimaan näkövam
maisille. Viesti oli pakattu
vedenpitävään lieriöön. Se luet
tiin ja luovutettiin ruotsalaisille,
kun melontajoukkue oli saapu
nut Grisslehamnin rantaan.

DRuotsalaiset ottivat melonta
joukkueen ystävällisesti vastaan.
Isännät tarjosivat päivällisen
pai kallisessa ravintolassa. Seu
raavana päivänä melontajoukkue
vietiin tutustumiskäynnille uuteen
näkövammaisten toimintakeskuk
seen. Kotimaahan joukkue palasi
mukavasti Viking -laivalla.
Näkövammaiset ovat harrasta
neet melomista viitisen vuotta.
Näkövammaisten joukkue on
mm. osallistunut kaksi kertaa
Suomi Meloo -viestiin. Viime
kesänä näkövammaiset järjes
tivät järviretken Saimaalle.

Merellä olo oli hieno kokemus

Kuntohoitaja Rauni Väistö on
melonut ahkerasti noin neljä
vuotta. — Pelkäsin lähteneeni
liian vaativalle retkelle, mutta
pian pelkoni haihtui, hän kertoi.
Rauni on valmentautunut retkeä
varten talvesta asti. Kuntosali
harjoittelu, uintia kerran viikos
sa, kävely ja muu liikunta on
pitänyt yllä peruskuntoa. Melon
taharjoittelua hänelle oli kerty
nyt 180 kilometriä. Hyvin kunto
kesti, hän totesi.
Osan matkasta Rauni meloi
pannaan tunnettu koskimeloja
Jussi Riihinen. — Oli hieno
kokemus meloa Jussin parina.
Hän neuvoi melontatekniikkaa
ja voimme vähän leikkiä kanoo
tilla, Rauni kertoi.
Näkövammaisten pitäisi lähteä
rohkeammin kokeilemaan erilai
sia liikuntamuotoja. Me voimme
tehdä lähes kaikkea mitä näke
väkin, kunhan olosuhteet järjes
tetään osallistujien mukaisesti,
hän toteaa..

1

Joukkue koolla Eckerön lauttasatamassa.

ØOnnitteluviesti naapurimaahan
3

Meloen yli meren

»Kaksin se käy»

Kesäkuun 26. päivänä lähti
Kustavin Vuosnaisista 20 hen
gen melontaryhmä ja suuntasi
kohti Ahvenanmaata.
Kanoottien kyljissä luki suurin
kirjaimin kolmella eri kielellä:
KAKSIN SE KÄY.
Ensimmäinen näkövammais
ten melontaretki merellä oli
alkanut. Sen vaiheista kertoi
retken vetäjä Pekka Sink
konen.

11
j

1

Q

Matka alkaa — kanootit lastataan.
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Aänikirjat
vai perhe?

Eräs kuurosokea valittaa, että
hänen huonokuuloinen täysin
sokea vaimonsa istuu kaiket
päivät ja yöt äänikirjojen
parissa välittämättä miehes
tään ja lapsistaan. — Aikai
semmin tilanne oli vielä kur
jempi, kun vaimo huudatti
kuuntelukonetta. Onneksi hän
nykyisin käyttää korvakuulok
keita, mies kirjoittaa.
Hänestä ei ole mukavaa, kun
toinen seurustelee kirjojen
kanssa. Kirjallisuuskin käsit
telee yksipuolisesti pelkkää
uskontoa, hän kirjoittaa.

— Kuulehan sinä vaimon luku
harrastuksesta kärsivä ystävä.
Minun on liiankin helppoa
sanoa: »Ole kiitollinen, että
vaimosi on kotona eikä esimer
kiksi kuljeskele kylällä.» Ymmär
rän hyvin, miltä tuntuu, kun
toinen on läsnä eikä kuitenkaan
ole läsnä.
Haluaisit tehdä enemmän
asioita yhdessä vaimosi kanssa.
Nyt lasten hoito ja kotityöt
näyttävät jäävän sinun huolek
sesi. Tilannetta ei varmasti
korjaa, jos myös sinä istut pis
tekirjojen pariin ja jätät kotityöt
ja lapset hoitamatta. Kirjeesi
mukaan olet yrittänyt sitäkin.
Minä luulen, että kumppanisi
on nyt saanut päälle Iukuvaih
teen. Monilla ihmisillä on tällai
sia kausia, ja ne menevät aika
naan ohi. Sitä paitsi Näkövam
maisten kirjaston äänikirjaosas
tolla ei ole loputtomiin kirjoja
— ei ainakaan uskonnollisia
kirjoja. Valitettava asia on, että
äänikirjaosaston uskonnolliset
kirjat on valittu aika epätasai
sella maulla..

Kysymyksiäsi tai mietteitäsi
voit lähettää tälle palstalle
osoitteella: Pastori Ari Suutar
la. P1185. 00161 Helsinki.
— Kiitän monista kirjeistä.
Varsinkin sukupuoliasioita
käsitellyt juttu keväällä toi
sekä kiitos- että haukku
ryöpyn.

Merja Seppälä

Tunteet eivät
ole kiellettyjä

Suomalainen ihminen ei näytä
tunteitaan kovin helposti.
Tunteista puhuminen on vai
keaa. Tunteet ovat kuitenkin
tärkeitä jokaiselle ihmiselle,
koko elämän ajan.

Mikä minua vaivaa, kysymme
joskus itseltämme. Miksi minul
la on paha olo, miksi olen niin
levoton? Miksi en voi keskittyä
mihinkään työhön, moni miettii.
Joskus voimme suuttua toiselle
ihmiselle ilman syytä. Voimme
käyttäytyä tavalla, jota emme
itsekään ymmärrä.

Silloin pitää pysähtyä mietti
mään. Päivän aikana on voinut
sattua jotain ikävää. Omaisten
elämässä tai omassa elämässä
on joku asia voinut muuttua.
Muutokset herättävät monia
tunteita.

Tunteita ei pidä kätkeä syvälle
sisimpään, vaan ne pitää pur
kaa. Sisälle patoutuneet tunteet
voivat aiheuttaa jopa ruumiilli
sia oireita kuten päänsärkyä tai
vatsaki puja.

Tunteet ovat sallittuja

Usein ajatellaan, että esimer
kiksi vihaa ei saisi tuntea.
Kaikki inhimilliset tunteet ovat
sallittuja ja luvallisia. Meillä on
lupa olla vihaisia ja lupa tuntea
rakkautta. Molemmat tunteet
voimme näyttää. Tärkeintä on
se, että emme tunteidemme
kanssa tee vahinkoa muille
ihmisille.

Miten me sitten voimme näyt
tää toiselle tunteitamme?
Olemalla toista lähellä, keskus
telemalla hänen kanssaan voi
näyttää tunteitaan. Piirtäminen,
kirjoittaminen ja yhdessä har
rastaminen voivat poistaa pahaa
oloa. Ne voivat olla hyviä kei
noja tunteiden purkamiseksi.
Tunteiden näyttämistä ei saa
pelätä. Tunteet eivät ole merkki
ihmisen heikkoudesta, kuten
usein uskotaan. Tunteet ovat
merkki inhimillisyydestä ne
kuuluvat osana elämään. Ilo ja
suru, viha ja rakkaus, kaikki
ovat sallittuja tunteita,.joiden
avulla voimme elää täysipai
noista elämää. .

KIRKON IKKUNASTA

Ari Suutarla
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O Zipra on puolitoistavuotias
koiraneiti, Labradorin noutaja.
Isona Ziprasta tulee opas-
koira. Hän kasvaa tärkeään
tehtäväänsä Näkövammaisten
Opaskoirakoulussa Vantaalla.
O Opaskoirakouluun on melko
vaikea päästä. Pääsykokeissa
karsitaan pois monta yrittä
jää. Mutta Zipralla on ollut
onnea: hän on perinyt rauhal~
lisen luonteen eikä hän her
mostu helposti. — Näiden
ominaisuuksiensa avulla
Zipra on päässyt opaskoira
kouluun, kertoo koulun
johtaja Jarmo Huhkio.

Joka vuosi koulutetaan noin 30
uutta opaskoiraa.
— Tämä on liian vähän, koska
jatkuvasti on jonossa 20—30
koiraa tarvitsevaa näkövam
maista. Moni joutuu odotta
maan koiraansa 1—2 vuotta,
Jarmo Huhkio kertoo. Etusijalla
ovat sellaiset hakijat, joilla on
ollut opaskoira aikaisemminkin.

Koululla syntyy noin 70 pentua
vuodessa. Useimmat ovat juuri
Labradorin noutajia, kuten
Zipra. Hyviä opaskoiria ovat
myös Saksan paimenkoirat.
Muutaman viikon ikäisinä ne
lähtevät perheisiin. Ne saavat
kotikasvatuksen ja tottuvat
olemaan ihmisten kanssa. Kaksi
kertaa vuodessa, kesäkuussa
ja joulukuussa, kutsutaan 35
nuorta koiraa koululle. Kokei
den jälkeen valitaan niistä 15
koiraa koulutettaviksi opas-
koiran tehtäviin.

Koiran on oltava ruumiillisesti
terve ja henkisesti tasapai
noinen.
Kun oikeat koirat on löydetty,
alkaa koulutus, joka kestää
neljä kuukautta. Samaan aikaan
tutkitaan lähetettyjä hake
muksia: kenen vuoro on saada
opaskoira, kuka tarvitsee sitä
kipeimmin? Kuka sopii parhai
ten juuri tämän tai tuon koiran
isännäksi ja emännäksi?
Kolme yhteistä viikkoa näyttä
vät, miten isäntä ja koira tule
vat toimeen keskenään.

Opaskoira on työssä

— Näkövammainen on koiran
esimies, pomo. Koira on työn
tekijä, alainen, sanoo Jarmo
Huhkio. Hyvä pomo tekee olot
sellaisiksi, että alainen tekee
töitä mielellään, hän hymyilee.

Siis sama asia kuin ihmisten
työelämässä. Myös opaskoiran
työ onnistuu parhaiten, jos työn
ilmapiiri on hyvä.

Vastuu opastamisessa on aina
isännällä. Hänen on tiedettävä
joka hetki, missä ollaan tai
milloin voi mennä kadun yli.
Koira ei pysty ajattelemaan
asioita ihmisen puolesta.

— Ihminen tekee päätökset,
koira vain avustaa, sanoo Jarmo
Huhkio. Koira kiertää esteet,
valitsee isännälleen suoran
kulkutien, tunnistaa ovet ja
portaat. Mutta koira ei ajattele
ihmisen puolesta.

Ari Suutarla kuvaa tilannetta
»Opaskoira»-kirjassaan näin:

DVaikka minulla on hyvä opas-
koira, tarvitsen silti näkevien
ihmisten apua. Ei koira ole
mikään kulkuautomaatti. Sille ei
voi antaa osoitetta ja käskeä
viemään.

220 opaskoiraa

Suomessa on tällä hetkellä noin
220 opaskoiraa. Joka vuosi jää
eläkkeelle noin kymmenen
ko i raa. ~ i Ilo i n ko i rat ovat 10—
12-vuotta vanhoja.

Uusi Opaskoirakoulu valmistui
Vantaalle vuonna 1987. Toimin
taa ei voi lisätä kovin paljon,
koska opaskoiratyöhön sopivia
koiria on vaikea löytää, Jarmo
Huhkio kertoo.
Viime vuosina ovat lisääntyneet
koirien perinnölliset sairaudet.
Tällaisia sairauksia ovat silmän
verkkokalvon rappeutuminen,
kyynernivelen sekä lonkkien
viat. Myös luonteen vikoja on
paljon: koira ei pysty keskitty
mään tai se käyttäytyy agressii
visesti, vihaisesti. Koiralla pitää
olla rauhallinen luonne ja kykyä
yhteistyöhön. — Toistaiseksi
olemme vielä tulleet toimeen. .

Jarmo Huhkio ja hänen
»oppilaansa)).

Opaskoiraksi eivät kaikki kelpaa
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Esa Ruuttunen

O Pienestä pojasta asti Esa
Ruuttunen haaveili laulajan
urasta. Tänään hän on yksi
tunnetuimpia oopperalaulajia
Suomessa. Usein häntä pyy
detään esiintymään. — Minul
la alkaa olla ennätys kirkko
konserttien pitämisessä, hän
sanoo.
O Lokakuun 8. päivänä Suo
men Kuurosokeat ry järjestää
kiitosjuhlan yhteisvastuu
keräyksen vuoksi. Paikkana
on Temppeliaukion kirkko ja
konsertin esiintyjänä Esa
Ruuttunen yhdessä urkutai
teilija Tauno Aikään kanssa.

Esa Ruuttusella on ollut pitkä
tie oopperalaulajaksi. Hän
opiskeli teologiaa ja valmistui
papiksi. Kymmenen vuotta kului
Taivallahden seurakunnan pap
pina. Samaan aikaan Esa Ruut
tunen opiskeli laulua ja kasvoi
aivan uuteen tehtävään. Vuonna
1985 hän esiintyi virallisesti
ensimmäisen kerran ooppera
laulajana ja siirtyi opettajaksi
Sibelius Akatemiaan — taloon,
jossa hän itse oli opiskellut
Matti Lehtisen johdolla monta
vuotta.

Nykyisin hän kuuluu Suomen
Kansallisoopperan solisteihin.

»Laulan, jos joku haluaa
kuulla))

Kokopäivätoiminen ooppera-
laulaja tahtoo laulaa myös ta
vallisissa konserteissa. Yhdessä
Tauno Aikään kanssa on tehty
monta konserttia Esa Ruuttu
nen ja Tauno Aikää ovat pitä
neet konsertteja myös hyvän
tekeväisyydestä, jolloin kon
sertin lipputulot menevät jon
kun järjestön kukkaroon. —

Jokaiseen tilaisuuteen en mene,~~
mutta joku järjestö vain tuntuu
läheiseltä. Tunnen, että haluan
olla siinä mukana, hän myöntää.

Kuurosokeat ovat saaneet Esan
omakseen, koska hän suostui
tulemaan. Miten usein laulaja
tahtoo laulaa hyväntekeväisyy
den vuoksi? — Joskus pyyntöjä
on tullut aivan liikaa. Olen
vähitellen oppinut sanomaan
»ei)). Mutta joskus annan mielel
läni oman kolehtini laulamalla,
Esa selittää.

Pappi vai muusikko?

Esa Ruuttunen on harrastanut
musiikkia pikkupojasta asti,
laulanut ensin kuorossa ja sit
ten solistina. — Kun siirryin
muusikon ammattiin, menetin
samalla hyvän harrastuksen,
hän tunnustaa. Hän kuuntelee
musiikkia ja seuraa musiikki
elämän asioita.

Esa pitää myös liikunnasta ja
on luonnon ystävä. Tärkeä asia
Esalle on ollut myös partiotyö.
Ja omien sanojensa mukaan
hän on edelleen ahkera seura
kuntalainen.
Papin tehtäviä Esa tekee har
voin. Mutta ystäväperheiden
häät, ristiäiset ja hautajaiset
hän joskus hoitaa.

Kurkku on laulajan soitin

— Ihmisen kurkku on sellainen
soitin jota pitää huoltaa. Aä.ntä
on harjoitettava jopa loman
aikana. Myös lomallaan laulaja
valmistautuu edessä oleviin
te h t äv ii n.
— Joskus kyllä sattuu että
kurkku on kipeä, kun pitäisi
laulaa. Hyvällä tekniikalla, hyväl
lä laulutavalla siitä useimmiten
selviää.
Mikä on mieliroolisi, mitä laulat
mieluiten? Esalla on monta
asiaa, joita hän haluaa laulaa.
Yksi niistä on »Hollantilaisen»
rooli oopperassa »Lentävä Hol
lantilainen». Sen Esa lauloi
kesällä Savonlinnan ooppera
u h Ii II a.
Mutta yhtä mielellään hän
valmistautuu esiintymään kuuro
sokeille ja heidän ystävilleen
kiitosjuhlassa, lokakuun kah
deksantena.

»Kuljen elämässäni pienin askelin»

Esa Ruuttunen esiiniyi »Len
tävän Hollantilaisen)) roolissa
Savonlinnan oopperajuhlilla
kesällä 89.
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