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Viisi kysymystä?

1. Kuka on Euroopan komission
uusi puheenjohtaja ja mistä maasta
hän on kotoisin?
2. Mikä on nimeltään Suomen
vanhin yhä ilmestyvä sanomalehti?
3. Kuka on Suomen Antidopingtoi
mikunnan lääketieteellinen johtaja?
4. Kuinka monen maan kanssa
Suomella on diplomaattisuhteet9
5. Mikä on kesälaakeri?

Vastaukset:
1. Euroopan komission uusi pu
heenjohtaja on Portugalin entinen
pääministeri Josö Manuel Barroso.
2. Suomen vanhin yhä ilmestyvä
sanomalehti on vuonna 1824 perus
tettu Åbo Underrättelser, joka ilmes
tyy Turussa.
3. Suomen Antidopingtoimikunnan~~
lääketieteellinen johtaja on Timö~
Seppälä.
4. Suomella on diplomaattisuhteet
170 valtioon, joista 76:ssa on Suo
men suurlähetystö. YK:n jäsenvalti
oita on kaikkiaan 189.
5. Kesälaakeri (llex Verticallata) on
kesävihanta pensas, joka on kotoi
sin Pohjois-Amerikan itä- ja koillis
osista. Sukuun kuuluu myös ainavi
hantia lajeja. Suomessa kesälaake
ria on istutettu Mustilan Arboretumiin
eli puulajipuistoon. 1

Olen viimeistä päivää töissä Suo
men Kuurosokeat ry:ssä. Mieleeni
tulevat menneet. Ensimmäiseksi
aloin maanantaina tekemään Uutis-
lehteä. Siitä lähtien pyörä pyöri muu
taman päivän yli 6 vuotta. On ollut
rutiinia, ja on ollut mukavia onnistu
misen kokemuksia. Ehkä hauskin oli
30-vuotisjuhlien suunnittelu jajärjes
täminen hyvällä porukalla — Heikki,
Raili, Anita ja sivari Timo.

Edunvalvonnasta jää mieleeni — tie
tysti —tulkkipalvelut, matkojen yhdis
tely ja apuvälineiden tasavertainen
saatavuus. Ne ovat akuutteja ongel
mia, jotka koskettavat lähes kaikkia
henkilökohtaisesti. Mutta paljon
edunvalvonnassa on hiukan syvem
mälle menevää: kuurosokeiden oi
keuksia koulutukseen ja työhön on
yritetty parantaa, samoin televisio-
ohjelmien tasoa, erityisesti äänimaa
ilmaa ja tekstitysten määrää. Vies
tin perillemeno ei ole itsestään sel
vää ja paljon teillä on vielä tehtävää.

Yhteistyöstä kanssanne tulee mie
leen monet ihmiset. Mukavinta on
ollut, kun vanhojen tuttujen joukkoon
on tullut uusia ihmisiä tukemaan työ-

täni. Ilman teidän panostanne tiedo
tuksen ideoiminen ja lehden teke
minen olisi voinut ollut vaikeaa. Aa
tos, Ahti, Anu M. ja Anu J., Eero, Eila,
Heli, Hilja, Hilkka, liris, Irma, Juha
ni, Justiina, Kauko, Leena, Marian
ne, Marja-Leena, Mauno, Oiva, mo
lemmat Pekat, Pentti, Pirjo, Pirkko,
Raimo, Riitta, Ritva S. ja Ritva V.,
Saini, Seija, Seppo J., Seppo K.,
Tuula, Ulla, Vieno, Vilho ja monet,
monet muut unohtamatta taitavia ku
vantekijöitä — kiitos teille kaikille!
Henkilökunnassa on myös monia,
joiden kokemus, ajatukset ja taidot
ovat herättäneet kunnioitusta ja in
nostusta tehdä tätä työtä. Muistelen
myös kunnioituksella kahta jo edes-
mennyttä persoonaa, Antti Jäkälää
ja Aune Purjetta.
Tutustuminen ihmisiin vie aikaa.
Vasta viime vuonna aloin tutustua
uusimpaan sukupolveen, jonka
edustajia tapasin Kuntoutumiskes
kuksessa. Toivonkin, että te kaikki
otatte seuraajani vastaan kuin ihmi
nen ei olisi vaihtunutkaan. Teidän
tukenne ja panoksenne on pohja
kaikelle täällä tehtävälle työlle ja
onnistu mise lIe.
Katri Pyykkö 1

Teidän tukenne on
työn onnistumisen edellytys
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Toimintakeskus täytti 20 vuotta

Teksti ja kuvat: Katri Pyykkö

Kuurosokeiden Toimintakeskus viet
ti 20-vuotispäivää kauniina kesäkui
sena päivänä. Paikalla oli paljon vie-.
raita: asukkaita, muita kuurosokeita,
yhteistyötahoja ja omaa henkilökun
taa. Tarjoilut olivat jälleen suussa
sulavat kuten aina, kun keskuksen
keittiö tekee ne.

Onnittelijoita otti vastaan yhdistyksen
puheenjohtaja Ulla Kungas ja kes
kuksen johtaja Kirsti Tamminen.

Pääpuhujana oli Mielenterveysseu
ran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti.
Hän kehotti ihmisiä miettimään, aina
mitä kuluvassa päivässä on hyvää.

Kenenkään toisen ihmisen elämää
ei kannata kadehtia. Jokaisen pitää
itse arvostaa omaa osaamistaan ja
omaa selviytymistään. On lähdettä
vä omasta itsestä liikkeelle.

Juhlan tunnelma oli lämmin. Talon
pitkäaikaisia asukkaita muistettiin
Tampere-paidoilla sen kunniaksi,
että he ovat valinneet asuinpaikak
seen Tampereen. Asukkaat saivat
myös ruusun. 1

Yllä: Toimintapäivät projektin savi
työpiirissä oli yhdessä tehty lahja uu
den keskustoimiston tiloihin lirik
seen. Maljakon luovutti
Virpi Vielma ja vastaanotti
toiminnanjohtaja Kai Lei
nonen. Vieressä: Juhlissa
tavattiin vanhoja tuttuja.
Mukana oli kuurosokeita
eripuolilta Suomea ja hen
kilökuntaa eri yksiköistä.
Ossi Rajala ja Riitta Lahti
nen juttelevat ilmeisen
hauskoja asioita.

Kuva yllä: Onnittelurunonsa Toimin
takeskukselle esitti Hilkka Nieminen.

Yläkuvassa: Vieraita ja onnitteluja
ottivat vastaan puheenjohtaja Ulla
Kungas ja Toimintakeskuksen joh
taja Kirsti Tamminen. Onnittelemas
sa Mielenterveyseuran toiminnan
johtaja, pääjuhlapuhuja Pirkko Lah
ti. Alla juhlayleisöä. Kuva yllä: Kaikki asukkaat saivat

ruusun. Vieno Hyttisen kanssa kes
kustelee Ulla Kungas.
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Helen Keller 2005 konferenssin
teeman esittely

Ammatillista tukea
fysioterapia-alan näkövammaisille

tarjoaa FAN ry

Oikeus olla kuurosokea ei ole ih
misoikeus sinänsä. Sitä ei ole kir
jattu YK:n ihmisoikeusjulistuksiin ja
sitä ei sinne ehkä koskaan kirjata.
Tällä hetkellä valmistellaan vam
maisten ihmisten oikeuksien julis
tusta. Käytyjen keskustelujen aika
na YK:ssa kävi selväksi, että ei ole
järkevää mainita eri vammaisuuksia
julistuksessa. On liian suuri riski jät
tää ulkopuolelle “unohdettuja vam
maisryhmiä”. Niin voisi käydä myös
kuurosokeuden kanssa. Kuurosoke
at ovat usein “unohdettu ryhmä”.
Monissa maissa ei kuurosokeutta
edes tunnusteta omaksi erityisvam
makseen.

Haluamme silti keskustella tässä
konferenssissa oikeudestamme olla
kuurosokeita. Se liittyy siihen, mitä
ihmisoikeuksissa tarkoitetaan “lain
edessä tasa-arvoisena tunnustami
sella”. Haluamme tulla tunnustetuik
si persoonallisuuksina, joilla on
oman kyvyt ja taidot, vapaudet ja vel
vollisuudet kuten kaikilla muillakin

kansalaisilla. Sellaisenaan vaadim
me oikeutta kieleen, kommunikaa
tiojärjestelmiin ja —tapoihin, tiedon
saantiin, koulutukseen, terveyden
huoltoon ja työhön. Jos saamme
myös vapauden ilmaista itseämme,
huomaamme, miten monenlaisia ja
erilaisia olemme. Aiomme juhlia mo
ninaisuuttamme sanomalla, että ha
luamme olla sellaisia kuin olemme
tunteidemme ja unelmiemme kans
sa.

Me aiomme myös kysyä itseltämme,
kuinka me, kuurosokeat ihmiset,
omine kykyinemme voimme antaa
oman panoksemme yhteiskunnas
sa.

Me tarvitsemme toistemme tukea,
että uskallamme luottaa omiin kykyi
himme ja vahvuuteemme.

Odotamme tämän konferenssin an
tavan meille voimia ja positiivisia
keinoja toimia kaikkialla maailmas
sa.~

Raili Kansaan

Fysioterapia-alan Näkövammaiset
ry. (FAN ry) on näkövammaisten hie
rojien, kuntohoitajien ja fysiotera
peuttien yhdistys Se perustettiin jo
vuonna 1927 nimellä Suomen So
keain Hierojain Yhdistys r.y. Alusta
lähtien on työpaikkoja hankittu nä
kövammaisille hierojille. Myös am
matillinen jatko- ja täydennyskoulu
tus on tärkeä tehtävä.
Vuoden alussa FAN ry. muutti mui
den NKL:n toimialajärjestöjen muka
na uuteen liris-taloon Helsingin Itä-
keskukseen. Viidennen kerrokset ti
lat ovat valoisat ja avarat. “Täällä on
mukava työskennellä”, toteaa toi
minnanjohtaja Lea Laurell.

FAN ry:n jäseniä ovat koulutetut hie
rojat, kuntohoitajat ja fysioterapeu
tit. Jäseniä on tällä hetkellä 434.
Heistä suurin osa työskentelee yk
sityisinä ammatinharjoittajina eri
puolilla Suomea. Aktivo-hoitolaitok
sissa työskentelee 43 jäsentä.

FAN ry:n tärkein haaste on turvata
näkövammaisten fysioterapia-alalla

työskentelevien jäsentensä tiedon-
saanti, koulutus ja työllistyminen
heille parhaiten soveltuvalla tavalla.
Yhdistys tarjoaa asiantuntemusta ja
tuottaa palveluja jäsentensä toimin
taedellytysten turvaamiseksi ja yh
teiskunnallisen tasa-arvon saavutta
miseksi. Aktivo —hoitolaitoksettarjo
avat näkövammaisille työntekijöille
ja ammatinharjoittajille työskentely-
olosuhteet.

Toiminnanjohtaja Lea Laurell kertoo,
että tulevaisuudessa kiinnitetään
entistä enemmän huomiota työnte
kijöiden hyvinvointiin. Asiat yhteis
kunnassa muuttuvat nopeasti ja pi
tää seurata tarkasti mitä ympärillä
tapahtuu. Ammattitaidon säilyttämi
nen vaatii kokoajan kouluifautumista.

Myös palkkausta pyritään, kehittä
mään koko ajan, Lea Laurell sanoo.
Mitään suuria muutoksia ei ole tu
lossa, sillä uudet hankkeet ovat ve
täneet yhdistyksen talouden tiukoil
le. Hankkeista suurin on uudet toi
mitilat liris-talossa. ~

Lex Grandia
Pääsihteeri, Maailman Kuurosokeiden Liitto
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Sujuva tulkkaus
— tulkkauksen kolme pääaluetta

Riitta Lahtinen

Sosiaaliset pikaviestit osana

Riitta Lahtinen

kommunikaatiota

Kuurosokeille tulkkaus on haasteel
lista. Kuurosokeille tulkkaus on kom
munikaatiomenetelmien yhdistelmä.
Siihen sisältyy toisenlaisia element
tejä kuin jos tulkataan kuu roille kie
leltä kielelle. Toinen suuri ero toimi
vassa tulkkauksessa kuurosokeille
on näkemiseen liittyvien asiayhteyk
sien, ympäristön ja sen toiminnan ja
siinä liikkumisen tuomat tarpeet ja
elementit. Näön puutetta kompen
soidaan tiedolla, jota saadaan ku
vailun ja opastuksen avulla.

Kuurosokeille tulkkaus sisältää kol
me kokonaisuutta, jotka ovat:
1) kieli, sen kääntäminen kieleltä
toiselle tai saman kielen toistaminen
mm. suomi, ruotsi, viittomakieli. Kie
len vastaanottamisen ja tuottamisen
tavat sisältävät eri kommunikaatio
menetelmiä.
2) ympäristön kuvailu (yleinen, fyy
sinen ja sosiaalinen), jossa visuaa
linen tieto muutetaan kielelliseen tai
muuhun sovittuun muotoon (non
verbaali, osoitus, kosketus, piirtämi
nen tms.) sekä

3) opastaminen, jonka aikana liiku
taan yhdessä tilassa ja paikasta toi
seen sekä orientoidutaan ympäris
toon, jolloin viestinta tapahtuu suu
reksi osaksi kehon liikkeitä tunnis
tamalla.

Kaikki edellä mainitut kohdat sisäl
tävät eri kommunikaatiomenetelmiä
ja niiden variaatioita ja yhdistelmiä,
joiden käyttö vaihtelee riippuen tilan
teista ja henkilöistä. Yhdistelemällä
eri tietoja kuurosokealla henkilöllä
on mahdollisuus saada tila ja tilan
teet haltuunsa. Näin hän voi toimia
mahdollisimman itsenäisesti ja teh
dä omat päätökset ja valinnat. Tulk
kausprosessin sujuva eteneminen
sekä riittävän ja laadukkaan tiedon
saanti perustuvat siihen, että kuu
rosokea osaa käyttää tulkkia ja että
tulkki hallitsee kuurosokealle tulkka
uksen eri osa-alueet.

Lähde: Lahtinen, R. 2004. Sujuva tulk
kaus kuurosokeille. Selvitys kuuro
sokeiden tulkinkäytön kokemuksista.
Julkaisuja B2 /2004. Raportti 2.

Sujuvan tulkkauksen haastatteluis
sa kuurosokeilta kerättiin myös me
netelmiä, joita he käyttävät kielelli
sen tiedon lisaksi eri tilanteissa Yksi
selkeä menetelmä on sosiaalisten
pikaviestien käyttäminen. Sosiaali
set pikaviestit ovat mm. kommuni
kaatio- ja tulkkaustilanteissa käytet
tyjä, etukäteen sovittuja keholle teh
tyjä sosiaalisia merkkejä.

Yleisempiä sosiaalisia pikaviestejä
ovat “kyllä”, “ei” ja “kahvi”. “Kyllä”
merkitys voi olla myönteisyyden ii
maiseminen tai toimintaan liittyvä il
maisu kuten “nyt saa puhua”. “Kyl
lä” — ilmaisu keholle tehdään yleen
sä esim. taputuksena käteen. “Ei”
voidaan ilmaista ainakin kolmella eri
tavalla, edestakaisella sivuttaisella
liikkeellä käsivarteen, “miinus”-mer
killä käteen/käsivarteen tai pienellä
puristuksella reiteen.

Muutamat henkilöt sopivat tulkin
kanssa merkeistä etukäteen esim.
ennen kokousta. Osa käyttää merk
kejä myös perheenjäsenten, kuuro-

jen ja kuurosokeiden ystäviensä
kanssa.

Kehomerkkien sujuvaa käyttöä pe
rusteltiin esimerkiksi sillä, että ne
selventävät tilanteiden kulkua nope
asti. Jos henkilö ilmoittaa tilantee
seen tulemisen ja poistumisen, kuu
rosokean ei tarvitse etsiä henkilöitä
eikä tulkkien tarvitse “huutaa” kor
vaan tai viittoa kädestä käteen. So
siaalisia pikaviestejä voi käyttää eri
laisissa tilanteissa esim. tietokoneen
äärellä työskennellessä. Ne sopivat
myös arkikäyttöön mm. asioiden il
maisemiseen tv:tä katsoessa, au
tossa, kun kädet ovat varattu tai kau
koaistit muutoin käytössä.

Pikaviestien 8 ryhmää

Sosiaaliset pikaviestit (kehomerkit)
on jaettu haastateltavien palauttei
den mukaan kahdeksaan eri ryh
mään. Ne ovat:
1. Palautteet kysymyksiin tai toi
mintaan kuten esimerkiksi “kyllä”,
“ei” “älä”—merkit.
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2. Keskustelun vuoronvaihtoa ja
jatkuvuutta ilmaisevat merkit kuten
“odota”, “jatketaan”, “saa puhua”,
“haluan sanoa jotain”.

3. Tarkentavat kysymykset esim.
“missä” ja “mitä”.

4. Ympäristön toimintaa tai toimin
nan muutoksia ilmaisevat merkit,
joilla annetaan vihje esim. puheen
tai viittomisen alkamisesta tai toimin
toihin liittyen esim. tarjoilun alkami
nen (kahvi, tee).

5. Yhteinen sosiaalinen toiminta
kuten tilanteesta poistuminen tai sii
hen saapuminen.

6. Opastuksen ja liikkumisen aika
na käytetyt merkit kuten “stop”.

7. Henkilöiden tunnistamismerkit
kuten “tulkki”-viittoma tai kehonimi
(sovittu tapa koskettaa).

8. Ympäristön ihmisten ilmeiden
kuvaamiseen liittyvät kehomerkit
kuten hymy, nauru tai suupielet alas
päin.

Lähde: Lahtinen, R. 2004. Sujuva
tulkkaus kuurosokeille. Selvitys
kuurosokeiden tulkinkäytön koke
muksista. Julkaisuja B2 /2004.
Raportti 2. O

KristiIIis~
demokraateilla
vammaisohjelma

Tuija Lehtonen

Seuraavat kunnallisvaalit toimite
taan sunnuntaina 24.10.2004. Vaa
leihin valmistautuvista puolueista
vain Kristillisdemokraateilla on oma
vammaispoliittinen ohjelma. Kristil
listenkin ohjelma hyväksyttiin vasta
viime keväällä puolueen eduskun
taryhmän kokouksessa.

Kristillisdemokraattien vammaispo
liittisessa ohjelmassa on monia tär
keitä asiakohtia. Puolue korostaa
ihmisarvon ehdottomuutta. lhmisar
yo ei ole suhteellinen käsite, vaan
aina ehdoton ja täysi.

Kunnat väistävät vastuuta

Kristillisdemokraatit kiinnittävät huo
miota siihen ikävään tosiseikkaan,
että vammaisten oikeuksiin suhtau
dutaan eri kunnissa eri tavalla, vaik
ka lain pitäisi olla kaikille sama.

Esimerkiksi oikeus oman palvelu-
suunnitelman laatimiseen ja tarvit
taviin apuvälineisiin saatetaan kun-

Kris tillisdemokraa ttien
vammaisohjelma julkis
tettiin keväällä 2004. Mu
kana tilaisuudessa oli
myös Suomen Kuuro
sokeat ry:n hallituksen
jäsen Seija Troyano. Ku
vassa oikealla Seija ja
keskellä varkautelainen
kansanedustaja Kari
Kärkkäinen. Seijan taka
na kansanedustaja San
Essayah, vasemmalla
kansanedustaja Päivi
Räsänen.

nissa sivuuttaa kokonaan tai niiden
toteutus kangertelee. Kaikilla vam
maisilla tulisi olla oikeus oman pal
velusuunnitelman laatimiseen. Kaik
kien kuntalaisten pitäisi myös saa
da apuvälineitä käyttöönsä todetun
tarpeen mukaisesti asuinpaikasta
riippumatta.

Monella kuurosokealla on omakoh
tainen kokemus siitä, kuinka tulkki
palveluiden saaminen kangertelee.
Tulkkipalvelujen saaminen on sub
jektiivinen oikeus, jonka järjestämis
vastuu on kunnilla. Tulkkipalveluja
tarvitsevat ovat joutuneet kohtuutto
masti peräämään oikeUksiaan.

Kristillisdemokraatit ovat kirjanneet
ohjelmaansa vaatimuksen, että pal
veluista huolehditaan niin, ettei vam
maisen henkilön tarvitse tarpeetto

masti taistella oikeuksiensa toteutu
misen puolesta.

Lisää oikeuksia tarvitaan

Henkilökohtaisten avustajien saami
nen subjektiiviseksi oikeudeksi vai
keavammaisille, on ollut yksi vam
maisjärjestöjen keskeisiä tavoitteita.
Sitä ajaa voimakkaasti myös kristil
lisdemokraattinen puolue. Selviyty
minen aivan jokapäiväiseen elä
mään liittyvistä toimista saattaa olla
monelle vammaiselle ylivoimaisen
vaikeaa, Ilman henkilökohtaista
avustajaa elämänpiiri kapenee. Hän
saattaa syrjäytyä ja pahimmillaan lai
tostua.

Kuljetuspalvelujen yhdistämiseen
puolue suhtautuu kielteisesti. Mat
kojen yhdistämisen tulisi vain täy
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dentää yksilöllisiä kuljetuspalveluja.
VaikeavammaisHla pitäisi jo turvalli
suussyistä olla oikeus käyttää vakio
taksia ja saattajaa.

Sikiöillä on oikeuksia

Myös syntymättömillä lapsilla on oi
keuksia. Sikiöseulonnat ovat jo ar
kipäivää nykyisessä äitiyshuollossa.
Sikiöiden kehityshäiriöille ei kuiten
kaan ole tarjolla parantavaa hoitoa.

Usein vanhemmille tarjotaan aino
aksi ratkaisuksi raskauden keskey
tystä. Vammaisten lasten vanhem
pien myönteisistä kokemuksista ei
kerrota, ei myöskään vammaisena
elämisen mahdollisuuksista. Kun
sikiötutkimuksia on tarjolla, niitä
myös helposti aletaan vaatia. Seu
lonnat ovat viesti kovan yhteiskun
nan arvoista, missä heikot ja vam
maiset ihmiset halutaan karsia pois
jo ennen syntymää. Sikiötutkimuk
sia tärkeämpää olisi kiinnittää huo
miota äidin raskaudenaikaiseen ter
veyteen ja esimerkiksi äitien päih
deongelmiin.

Tuntosarven seuraavissa numerois
sa käsitellään muiden puolueiden
periaatteista vammaispolitiikassa. ~

Helsinkiläiset
siirtola
puutarhassa
Anita Palo

Helsingin päivätoiminta ja Helsin
gin kuurosokeain kerho viettivät yh
teistä kesäpäivää sateisena 16. päi
vänä kesäkuuta suurella joukolla.
Isäntänä oli Mika Leppänen.

Kokoonnuimme Tuomarinkylän kar
tanon pihaan. Mika kertoi paikasta.
Tuomarinkylä on jo keskiajalta tun
nettu kylä. Ulkoilimme alueella ja
näimme mahtavia maisemia vanhoi
ne rakennuksineen ja hevosineen.
Kävimme katsomassa Suomen toi
seksi vanhinta lehtipuuta. Se oli us
komattoman suuri. Suurin lehtipuu
sijaitsee Aulangolla.
Löytyi toinenkin mahtava puu, jos
sa oli syvä kolo. Martti väitti, ettei sii
hen koloon mahdu. Minä menin koe
kaniksi kokeilemaan. Olin joukoista
suurin ja siitä huolimatta mahduin.
Muutkin alkoivat innostua ja kokeili
vat. Kyllä meitä nauratti.

Mika tarjosi välipalaksi repustaan
kaksi suurta hunajamelonia. Hän
pilkkoin niitä puukolla. Jokainen sai
makoisan välipalan.

Lähdimme joukolla kävelemään
kohti Klaukkalanpuistoa. Siellä on
Pakilan siirtolapuutarha ja myös
Leppästen mökki. Matkan varrella
ihastelimme kukkien loistetta ja paik
kojen siisteyttä. Piipahdimme myös
siirtolapuutarhan kioskilla. Perillä
menimme suureen kerhotupaan. Si
sällä oli pitkä pöytä ja kaikki mah
tuivat hyvin sen ääreen istumaan.

Paikalla oli siirtolapuutarhan alue-
isäntä, Erkki “Eki” Karulinna. Hän oli
iloinen kuullessaan Mikalta jo aikai
semmin, että iso joukko on tulossa
Leppästen mökille. Niinpä Eki halu
si tarjota meille kahvit. Kahvin lisäk
si päivätoiminta tarjosi pientä väli-
palaa ja kerho kesäisen mansikka-

Minä aloin pitää puhetta. Sain kuul
la pikkulinnulta, että Eilalla oli myös
syntymäpäivä. Pyysin kaikkia ylös,
lauloimme ja viitoimme onnittelulau
lun. Eilalle tuli hymy kasvoilleen.

Seuraamme liittyi myös Mikan vai
mo lapsineen. Justiina otti nuorim
man pojan, Onnin syliinsä ja alkoi
lauttamaan Onnia.

Hetken päästä Eki alkoi tarinoida
meille Pakilan siirtolapuutarhan toi
minnasta ja muustakin. Pakilan siir
tolapuutarha on perustettu vuonna

Kuva yllä: Martti puun sisällä. Vie
ressä ylhäällä ryhmäkuva ja al
haalla penkillä halaavat Sami,
Justiina ja Ilpo. (kuvat: A.PaIo)

täytekakun. Mukana oli myös alueen
ihmisiä auttamassa kahvittelun mer
keissä.
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1948. Se on Helsingin suurin, pais
toja on 320 kappaletta.

Sateen takia pysyimme kerhotuvan
läheisyydessä sisällä tai katoksen
alla ulkona. Kävimme katsomassa
Leppästen mökkiä, jossa meidän oli
ollut tarkoitus olla. Leppäsillä on
komea, iso, punainen 30 neliömet
rin mökki ja kaunis, iso piha. Siellä
oli uusi leikkimökki lapsia varten.
Leppästen vanhempi tytär, Venla to
merana osoitti leikkimökkiä ja sanoi:
“Tuo on minun leikkimökki”.

Grillasimme makkaraa alueen ih
misten avustuksella. Jokainen toi
omansa ja söimme paljon. Mika yl
lätti meidät uudella jälkiruualla. Hän
otti banaanit, leikkasi jokaisen ba
naanin keskeltä viillon ja lopuksi
sulloi väliin sukiaata. Niitä grillattiin,
kunnes muuttuivat mustaksi. Kuori-
en sisältä oli sulanutta banaania ja
suklaata. Voi, kun oli hyvää!

Lopuksi kiitimme Mikaa ja annoim
me pienen lahjan. Hän sai tuohesta
tehdyn “lippalakin”. Loppuilta meni
rupatellessa ja viimeiset lähtivät ko
tiin keskiyöllä. Sateisesta huolimat
ta päivä oli onnistunut. Kaikilla oli
hauskaa ja päivä toi hyvän mielen.

Kiitän jokaista, jotka olivat mukana.
Lämmin kiitos Mikalle ja Ekille sekä
muille avustaville alueen ihmisille!~

Toimintaleiri
Lohjalla

Hilja Rantatalo

Toimintaleiri oli 11 .-1 3.6. Lohjalla.
Lähdimme koko porukka liriksestä
bussilla. Bussissa oli yllätys. Siellä
oli Lapin kuurosokeita: Irja, Outi ja
Topi, heidän tulkkinsa. Siellä oli
myös leirinvetäjät Martti ja järjestö-
sihteeri Majava.

En voinut uskoa, että se oli Topi op
paansa kanssa. Luulin, että se oli
joku muu, mutta ei ollut. Oli hauska
tavata Topi. Halattiin ja lauleltiin. Oli
tosi hauskaa!

Aluksi esittelimme itsemme ja luim
me leirin ohjelman läpi. Sitten läh
dimme sauvakävelylle metsäpolul
le. Itikat lenkkeilivät meidän kans
samme yhdessä. Kunto kohosi!
Olimme hikisiä ja märkiä, ja menim
me lenkin jälkeen suihkuun, iltapa
lalle ja nukkumaan.

Lauantaina satoi koko päivän vähän
vettä. Meloimme jättikanooteilla.
Lauloimme meloessamme vaikka
mitä. Kanootteja oli kaksi. Yksi oh
jaaja kertoi soutamisesta. Aamulla

meillä oli ollut verryttely ja iltapäivällä
leirikisat.

Ennen kisoja harrastimme korikiipei
lyä. Meidän piti mennä olutpulloko
rien päälle istumaan, ottaa tyhjiä
koreja vastaan. Tarkoitus oli istua
aina uuden korin päälle ja näin kori
torni kohosi.

Topi ja Toini kysyivät minulta, että
onko henkivakuutus kunnossa. Vas
tasin, että on! Mutta ei se ollut vaa
rallista puuhaa. Keinuminen korien
päällä tuntui turvavaljaissa mukaval
ta. Minä sain kasattua 11 koria. Sit
ten putosin ja järkytyin, kun meina
sin mennä suoraan puuta päin. Mel
kein menin ohjaaja-Matin syliin.

Illalla vielä saunottiin kuumassa löy
lyssä ja nautittiin kuumat kahvit ja
makkarat.

Sunnuntaipäivä vietettiin ratsasta
maIla. Se oli tosi hauskaa. Minä rat
sastin Petra-hevosella. Se oli hevo
sista isoin. Se oli 165 senttiä kor
kea, minä olen 163 senttiä pitkä.
Minun piti nousta tuolin päältä sen
selkään istumaan. Istuin rennosti ja
halasin sitä hevosta. Olen ratsasta
nut kerran aikaisemmin Hyvinkääl
lä. Siellä jännitin hevosen kanssa
paljon enemmän. Nyt ymmärrän ja
osaan. Mutta en osaa ohjata hevos
ta. Haluaisin tosiaan opetella, miten
ohjata hevosta, vaikka ei näe kun
nolla. Onhan hevosella silmät niin
kuin meillä. Minä rakastuin Petra-he
voseen.

Viimeiseksi vielä lauloimme yhdes
sä “On kastetta maassa”.

Kiitos Martille ja Majavalle hauskas
ta viikonlopusta. Tätä me tarvitsim
me. Olen töissä pirteä ja terve.~

Yllä: Korikiipeilyä
Vas. : Leiriläiset
ryhmäkuvassa
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Johanna Meschin väitöskirjatyö
hän perustuva “Viitotaan yhdessä,
tietoa taktiilista viittomakielestä” val
mistui sopivasti kommunikaatiose
minaariin. Se on ensimmäinen Kom
munikaatioprojektin taktiiliin viitto
makieleen liittyvä opetusmateriaali.
Kirja on selkeällä suomenkielellä kir
joitettu teos, jonka asiasisältää se
littävät monet esimerkit ja kuvat. Piir
roksissa on yritetty tehdä selkeitä
mm. tummentamalla kuvissa olevi
en viittojien käsiä.
Viitotaan yhdessä kuvaa taktiilin viit
tomakielen käyttäjien kommunikaa
tiota. Se tarkastelee kommunikaa
tiotilanteita yhdellä ja kahdella kä
dellä viitottaessa, miten vuoronvaih
toa säädellään ja kuinka annetaan
palautetta. Kirja sopii kaikille, jotka
ovat kiinnostuneita kädestä käteen
viittomisesta.
Viitotaan yhdessä. Hinta 22 e. + pos
tituskulut. Tilaukset Riiffa Lahtiselle.

Sujuva tulkkaus kuurosokeille
Selvitys kuurosokeiden tulkinkäytän
kokemuksista on valmistunut. Kom
munikaatioprojektissa haastateltiin
useana vuonna kuurosokeiden tul-

kinkäyttäjiä ja selvitettiin heidän tar
peitaan. Selvityksessä on haastat
teluiden avulla kerättyä tietoa kuu
rosokeille tulkkauksen sisällöistä.
Siinä tarkastellaan tulkkauksen eri
osa-alueita, annetaan vinkkejä su-~
juvaan tulkkaukseen ja menetelmi
en käyttämiseen, mietitään kuvailua
ja opastamisen osuutta kuu rosokeil
le tulkkauksessa.
Sujuva Tulkkaus. Hinta 15 e. + posti
tuskulut. Tilaukset Riiffa Lahtiselle.

Taktiilit sormiaakkoset netissä
Kommunikaatioprojekti keräsi tietoa
taktiilien sormiaakkosten käytöstä
kuurosokeilta ja tyäntekijöiltä. Tak
tiileja sormiaakkosia videokuvattiin
ja niitä analysoitiin. Käytännässä
havaittiin, että taktiileja sormiaakko
sia on helpointa hahmottaa ja käte
vintä tehdä peukalon hangassa.
Suositeltavat taktiilit sormiaakkoset
on koottu www-sivuille. Ne löytyvät
osoitteesta: http ://www.kuu rosokeat.
fi/projektit/kommunikaatioprojekti/
ks-aakkoset/index.html. Materiaali
taktiilien sormiaakkosten käytöstä
valmistuu syksyn aikana. ~

Marja-Leena Mielityinen

Kun olin ensimmäistä kautta pu
heenjohtajana vuonna 1979, huo
masin, että yhdistyksellämme ei ole
rahaa toimintaa varten.

Käännyin Kaija Salekarin puoleen,
mutta Kaija käännytti minut Inger
Lindgrenin luo. Kysyin Ingeriltä, mis
tä voin hakea rahaa toimintaa var
ten. Inger puisteli päätään ja lupasi
ensin miettiä asiaa.
Minulla ei ollut silloin tekstipuhelin
ta eikä tulkkipalvelua. Miten voin et
siä tietoja, kun ei ole välineitä ja val
miuksia? Olin nuori, vasta 20-vuo
tias opiskelija.

Tulin taas hallituksen kokoukseen
Helsinkiin. Kaija tuli ilmoittamaan
minulle, jotta Ingerillä olisi asiaa mi
nulle. Menin Ingerin luo. Hän sanoi:
“Mitä ajattelet, jos te hallituksessa
anoisitte rahaa RAY:lta toimintaa
varten. Silloin voisitte palkata toimin
nanjohtajan. Hän voisi tehdä yhdis
tykselle töitä, joita te hallitus haluat-
te tehtävän?”

RAY:lta tuli myönteinen päätös. Hain
Ingerin kokoukseen. Hän ei vielä
tiennyt, mitä hallitus on hänestä pu
hunut. Kerroin lngerille hallituksen
perustelut. Toivomme, että hän tuli
si meidän toiminnanjohtajaksi. lnger
oli hämmästynyt ja lupasi miettiä
ensin asiaa.

Seuraavassa kokouksessa lnger tuli
kokoukseen ja kertoi meille, mitä on
päättänyt. Inger tuli toiminnanjohta
jaksemme. Onnittelimme heti, ja
joimme kahvia ja söimme pullaa sen
kunniaksi. ~

Kommunikaatio-projektin julkaisuja:

Viitotaan yhdessä
— tietoa taktiilista viittomakielestä

Muisto:

Ensimmäinen toiminnanjohtaja
valitaan

Vein asian kokoukseen, ja anomus
tehtiin. Samalla keskusteltiin, kuka
tulisi toiminnanjohtajaksi. Hallitus
ehdotti Ingeriä, koska hän tunsi kuu
rosokeuden, osasi viittoa yms.
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Nimimerkki Ojoisten torppari

~ koulua sisäoppilaitoksessa.
Olisin halunnut mennä oppikouluun
ja päästä ylioppilaaksi. Ennakkoluu
lot olivat 1950-luvulla kuitenkin vie
lä niin suuret, että sitä ei pidetty kuu
lonäkövammaiselle mahdollisena.
Kapinallisena tyttönä olin nuorena
hyvin katkera siitä, että en saanut
käydä oppikoulua, sillä olisin halun
nut opiskella kotitalousopettajaksi,
niin kuin monet sukulaisenikin. Vi
hastuin ja pidin mielenosoituksellis
ta mykkäkoulua kotona. Vanhemmat
yrittivät parhaan mukaan lohduttaa,
mutta eivät onnistuneet. Olin katke
ra sisarten ja veljen sekä suvun kor
keasta koulutasosta.

Koulun jälkeen menin Nikkarilan ta
louskouluun, jonka jälkeen sain pai
kan varakkaasta apteekkarin ja lää
kärin perheestä. Apteekkari yritti
hoitaa minulle oppikoulupaikan,
mutta ennakkoluulot romuttivat unel
mani.

Sitten sain Hauhon Kaivolan kesä
täysihoitolasta keittäjän paikan. Olin
pitokeittiömestarin kanssa hääpito
jen suunnittelussa. keittiöporukan

kesken oli upea henkii! Keittiössä oli
10 avustajaa. Esimies suositteli mi
nulle ravintolakokin paikkaa. Hain ja
sain paikan Linna-teatteriravintolas
ta. Ravintolan päällikkö otti minut va
kituiseksi ilman koeviikkoa. Oli mah
tava kokemus tavata näyttelijöitä ja
julkisuuden henkilöitä.

Muutaman vuoden kuluttua minua
pyydettiin Hämeen lääninhallituksen
virastoruokalan emännäksi. Kuulin,
että siellä käy päivisin 270-300 vir
kamiestä, lisäksi työhön kuului maa-
herran edustustilaisuudet. Työ oli
upea kokemus. Maaherrat (minun
aikanani 4 maaherraa) rouvineen
suhtautuivat minuun hienosti. En
nakkoluuloja ei näkynyt enää. Oli
erittäin ammattitaitoisia apu laisia~~..
lhana muisto on maaherran uuden
vuoden vastaanottojuhlista. Yhteis
työ oli upeaa, ilmapiiri lääninhallituk
sessa oli hyvä, samoin keittiöporuk
kahenki.

Kun keittiöön tehtiin peruskorjaus,
halusin sen aikana emännän täy
dennyskoulutuksen. Hain sitä am
mattikurssikeskuksesta 3:ksi kuu
kaudeksi. Sain Suomen ensimmäi
sen opiskelutulkin, Riitta Aholan,

kurssin ajaksi. Siihen aikaan ei ollut
vielä missään opiskelutulkkia. Mu
kava muisto on jäänyt mieleeni, sii
tä kun tuli kovatasoinen keittiötent
ti. Keittiöpäällikkö ja keittiömestari
vahtivat tekemisiäni kovalla silmäl
lä seuraten, ettei Riitta-tulkki viito
tentin aikana salassa. Mutta hän
pysyi minusta syrjässä. Keittiöpääl
likkö ja keittiömestari olivat ällikällä
lyötyjä ammattitaidostani.
Sitten palasin jälleen työhön. Keit
tiöpäällikön pyynnöstä otin kokkihar
~oittelijoita 3 n kuukauden ajaksi lh
meekensi jokaisen harjoittelijan
kanssa yhteistyö sujui hyvin ilman
hankaluuksia.

Maaherra Risto Tainion 60-vuotis-
juhlat olivat suuri elämys. Onnitte
lulähetystöjä tuli sisään kymmenen
minuutin välein aamusta iltaan. Rit
va-rouvan pyynnöstä keitin kahvia,
kahvin oli oltava vahvaa ja hän oli

~tarkka mausta. Keitin kahvia pienis
sä erissä kymmenen minuutin vä
lein, koska se ei saanut seisoa kau
an. Ammattikurssikeskuksen tarjoi
lijaopiskelijat hoitivat tarjoilun opet
tajan valvonnassa. Taukoaikana
huolehdin maaherraväen ja sukujen
ruokailusta sekä välipalasta. Onnit
telemassa kävi 1200 vierasta. On
tuosta ajasta paljon hyviä muistoja.

Työelämä on takana päin. Olen kii
tollinen hyvistä työelämän ajoista il
man katkeruutta.

Irman paista

Mustikka

Mustikka, kukkiva ja marjova~.

Mustikka, Vaccinium myrtillus, on
puolukoiden sukuun kuuluva, koko
Suomen kangasmetsissä yleinen n.
25 cm korkea kanervakasvivarpu,
jolla on pitkään vihertävänä säilyvä
särmikäs varsi ja soikeat, vuosittain
varisevat ohuehkot lehdet. Mustikan
kukat ovat yksittäisiä, pullean kello
maisiaja punertavakehäisiä. Marjat,
mustikat, ovat yleensä sinertäviä ja
vahapintaisia, joskus vahattomia ns.
tervamustikoita.

Mustikoissa on runsaasti hedelmä
happoja, sokeria, jonkin verran rau
taa ja mangaania sekä A- ja C-vita
miineja. Mustikat ovat tärkeitä hillo
ja mehumarjoja, ja ne tunnetaan
vanhastaan myös erinomaisina suo
listotulehdusten lääkkeinä.

Viime aikoina on Suomessakin ko
keiltu pohjoisamerikkalaisen
kanadanmustikan(Vaccinium
angustifolium)ja jalostetun suurimar
jaisen pensasmustikan (Vaccinium
corymbosum) viljelyä. Lupaavia tu
loksia on myös saatu näiden ja juo
lukan risteymistä.

Lähde: CD Facta

Työelämän muistelmia
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