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Levi Husky Parkissa vierailtaessa Sanna Tuomaala sai
porolta suukon.

Merja on kuurosokeiden oma olympiasankari

Juttusarja IT-toiminnasta alkaa

Nuorten Lapin leirillä oli tunnelmaa

Levituntunn huipulla kokoonnuttiin tyhmäkuvaan.
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liriksessä kaksi taidenäyttelyä

1

Iinksessä on juuri nyt esillä kaksi taide-
näyttelyä: Koskettavin veistos -kilpailuja
kuurosokeiden kilpailutöistä koottu näyt
tely. Kummankin näyttelyn voittajatyöt
selviävät kulttuurijuhlassa Onnelassa
lauantaina 30.8. Veistosnäyttely on
esillä Näkövammaismuseossa vielä
syyskuun loppuun saakka. Kuva on
kuurosokeiden töiden näyttelystä. Kuva:
Tuija Wetterstrand.

Kannen kuvassa Merja Vähämaan
urheilullista olemusta korostaa kaksi
olympiamitalia. Merja voitti vuoden 0
1984 paralympialaisissa New Yorkissa
naisten kuulantyönnössä kultaa ja
keihäänheitossa pronssia. Kuva: Tuija
Wetterstrand.

Oikeuksien valvonta

Suomessa on menossa laaja sosi
aali- ja terveystuivan uudistustyö. Se
tuo mukanaan muutoksia kaikkien
kansalaisten elämään. On tärkeää,
että kuurosokeuden tuomat erityistar
peet tulevat huomioiduksi palveluiden

1 uudenlaisessa rakentamisessa. Ensi
vuoden alusta osa kunnista yhdistyy
ja sillä voi olla suuriakin vaikutuksia
palveluiden saatavuuteen. On vaarana,
että pienen entyisryhmän tarpeet eivät
tule huomioiduksi väestöpohjan laajen
tuessa ja päätöksenteon etääntyessä
kauemmas palvelun käyttäjästä. Uusi
kehitteillä oleva terveydenhuoltolaki tuo
kyllä erikoissairaanhoitoa perustervey
denhuoltoon ja paikallistasolle, mutta
kuinka käy erityisasiantuntemuksen

cpienillä erikoisaloilla?

Uusi teknologia antaa mahdollisuuksia
sähköisen asioinnin kehittämiseen.
Se voi olla hyvä vaihtoehto myös
kuurosokeille kansalaisille, mutta on
erittäin tärkeää huolehtia kuurosokeiden
käyttämien tietoteknisten apuvälineiden
toimivuudesta.

Yhdistyksen hallitus on asettanut
oikeuksienvalvontatiimin seuraamaan
meneillään olevaa yhteiskunnan

kehittämis- ja lainsäädäntötyötä. Tiimin
tehtävänä on myös kartoittaa kuuro
sokeusnäkökulmia ja uusien suunnitel
tavien lakien ja palvelumallien toimivuut
ta myös kuurosokeiden kansalaisten
elämässä. Tiimi valmistelee ja kirjoittaa
lausuntoja ja tekee yhteistyötä myös
muiden vammaisjärjestöjen kanssa,
jolloin vaikuttamismahdollisuudet ovat
suuremmat.

Uusi kuurosokeuden määritelmä ja
siihen liittyvä lähiaikoina valmistuva
tarkempi kuvailuteksti ovat yksi tärkeä
työkalu käytettäväksi oikeuksien valvon
ta- ja vaikuttamistyössä. Samoin suun
nitteluvaiheessa oleva kuurosokeuden
valtakunnallinen asiantuntijatiimi. Sen
tavoitteena on osaltaan levittää tietoa
kuurosokeuden entyisyydestäja helpot
taa kuurosokeuden tunnistamista.

Hyvää loppukesää kaikille lukijoille
toivottaen,
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Merja Vähämaalla on pinoittain mitaleja
ja pokaaleja en urhellukilpalluista. Kaik
kia kisoja en edes muista, hän toteaa
penkoessaan mitaleja täynnä olevaa
laatikkoa.

Tekstija kuvat: Tuija Wetterstrand

MerjaVähämaa on hallituksen nimeä-
mä uusi jäsen yhdistyksemme lehtien
toimitusneuvostossa. Muistan, kuinka
Merja oli ensimmäistä kertaa mukana
toimitusneuvoston kokouksessa viime
keväänä. ldeoimme juttuja tuleviin
Tuntosarviin. Merja mainitsi ohimennen,
että jotkut urheilijatutut ovat toivoneet
kirjoitusta hänen olympiamitaleistaan.
Koko toimitusneuvosto oli ällikällä lyöty:
onko keskuudessamme olympiavoitta
ja, eikä kukaan tiedä siitä mitään?

Merja vahvisti, että hän on voittanut
vuoden 1984 paralympialaisissa New
Yorkissa kultaa kuulantyönnössä ja
pronssia keihäänheitossa!

Täpötäysi palkintokaappi

Merja Vähämaan olohuoneessa katse
kiinnittyy ensimmäisenä erilaisia pokaa
leja ja mitaleita täynnä olevaan palkin
tokaappiin. Merja kertoo, että hän alkoi
urheilla päämäärätietoisesti 1 7-vuoti
aana, opiskellessaan Arlainstituutissa.
“Pärjäsin urheilussa jo koulussa, mutta
Arlassa urheileminen oli helppoa, koska
siellä otettiin huomioon näkövamman
vaikutukset”. Urheiluharrastukseen
Merjan houkutteli mukaan samaan

aikaan Arlassa opiskellut isoveli, jolla
on myös Usher. Merjan vanhin siskoja
nuorin veli sen sijaan ovat kuulevia ja
näkeviä.

Varsin pian Merja jo kilpaili näkövam
maisten sarjoissa Suomen mestaruus-
tasolla. Alkuun lajivalikoima oli laaja,
mutta aika nopeasti Merja erikoistui
heittolajeihin, joita ovat kuulantyonto,
keihäänheitto, linkopallo ja kiekko.
Parikymppisenä, vuonna 1977, Merja
matkusti ensimmaisiin ulkomaisiin arvo

~~~kisoihin Puolaan, näkövammaisten Eu
roopan mestaruuskilpailuihin. “Järjestelyt
Puolassa oli vähän huonosti hoidettu ja
sattui kaikenlaista sekaannusta”, Merja
muistele. “Osallistuin vain pallonheittoon,
jossa tulin toiseksi”. Seuraavana vuonna
järjestettiin Tanskassa näkövammaisten
Pohjoismaiden mestaruuskisat, joista
Merja toi jo mukanaan neljä kultaa: lin
kopallossa, korkeushypyssä, kuulassa
ja keihäänheitossa,

r~~~~Kaikkia kis~aja palkintoja en enää edes
muista”, Merja toteaa vaatimattomasti
penkoessaan mitaleja täynnä olevaa
laatikkoa.

Kultaa ennätystuloksella

Merjan urheilu-uran tähtihetki oli me
nestys New Yorkissa vuonna 1984 pi
detyissä paralympialaisissa, missä hän
kilpaili Näkövammaisten Keskusliiton
lähettämänä urheilijana. Paralympia
laisissa kilpailevat liikuntavammaiset

ja näkövammaiset urheilijat. Urheilijat
luokitellaan vamman asteen mukaan.
Luokittelulla pyritään tasoittamaan vam
masta johtuvia eroja. Näkövammaisten
sarjoissa sokeat kuuluvat luokkaan B1
ja näkövammaiset näön asteen mu
kaan joko luokkaan B2 tai B3. Merjan
näkökenttä oli tuolloin noin kymmenen
astetta, joten hän kilpaili luokassa B3.

“Suomalaisia näkövammaisia oli kisois
sa kaiken kaikkiaan 17 henkeä, joista
kolme naisia”, Merja muistelee. “Minun
lisäkseni joukkueeseen kuului toinenkin
kuurosokea urheilija, Kalle Hautalahti.
“Sitä en muista, miten Kalle kisoissa
menestyi .“

Kisasta jäi Merjalle mukavat muistot.
Kentän ulkopuolella Merja ystävystyi
Norjan joukkueeseen kuuluvan Mo
nan kanssa, jolta hän myös sai hyvän
vastuksen kuulantyönnön kilpailussa.
“Mona oli jo johdolla kilpailussa, mutta
sitten sisuunnuin, että kyllä minä sinulle
vielä näytän”, Merja naureskelee. “Niin
minä sitten viimeisellä työnnölläni heitin
tuloksen 9,32, jolla kultamitali heltisi.”
Tulos oli niin ylivoimainen, että sitä ei
ole vieläkään saatu rikki!

Keihäskilpailussa Merja menestyi
pronssille saakka. Korkeushyppyyn
km hän osallistui, mutta siinä ei tullut
menestystä. “Korkeushypyssä jännitin
rimaa. Aikaisemmin olin hypännyt vain
vauhdittomia hyppyjä, mutta nyt korke
ushyppy oli muuttunut vauhdilliseksi,

Merja on kuurosokeiden oma
olympiasankari

Sovin heti siltä istumalta, että tulisin
Merjan kotiin Nokialle haastattelemaan
olympiasankaria hänen urheilusaavu
tuksistaan.
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enkä ollut kuullut siitä etukäteen”, Merja
harmittelee.

Kotiin palannutta kultamitalistia ei odot
tanut kaupungin lahjatontti eikä hänen
kunniakseen järjestetty juhlatilaisuutta.
“Nokian kaupungilta sain viirin olympia
laisten kunniaksi”, Merja toteaa.

Lahjakkaalla urheilijalla ei koskaan
myöskään ollut omaa henkilökohtaista
valmentajaa. “Matti Hannula on kuljet
tanut minua kilpailuissa ja harjoituksissa
ja ollut muutenkin suurena apuna”, Merja
kiittelee. ‘Toinen minua auttanut henkilö
on Jaska Tiitanen.” Nokian leijonilta
Merja sai joitain stipendejä harjoittelun
tueksi.

Soulin kisat jäivät väliin

NewYorkin paralympialaisia seuraavana
vuonna Merja voitti vielä Rooman EM
kisoissa hopeaa kuulassa ja pronssia
keihäässä. EM-kisojen jälkeen Merjan
isä sairastui vakavasti ja urheileminen
jäi hetkeksi taka-alalle. Seuraaviin para
lympialaisiin, jotka pidettiin vuonna 1988
Soulissa, Etelä-Koreassa Merja kuiten
kin harjoitteli tosissaan. Hänet valittiinkin
näkövammaisten joukkueeseen. Mutta
sitten tuli yllättävä tieto: “Olin jo valmiina
lähtöön ja rokotuksetkin oli jo otettu,
mutta viime hetkellä minulle ilmoitettiin,
että B3 on kokonaan poistettu näkövam
maisten luokista”, Merja kertoo. “Silloin
kyllä harmitti!”

Harmia lisäsi myöhemmin tieto, että
seuraavista kisoista alkaen B3-luokka
taas otettiin mukaan näkövammaisten
kilpailuihin. Mutta Soulin kisoihin valmis
tautuminen jäi Merjan viimeiseksi het
keksi huippu-urheilutasolla. Hän kisaili
vielä muutamissa SM-kisoissa, mutta
ei enää treenannut tosissaan suuriin
arvokilpailuihin. Pojan, nyt 14-vuotiaan
Kimmon syntymän jälkeen Merja on
keskittynyt enimmäkseen kuntourhei
luun.

r
Merja kertoo nykyisin harrastavansa~
enimmäkseen pilkkiä ja keilailua.

“Mutta menen mielelläni mukaan kaik
keen, mikä liittyy urheiluun.” O

Suomen Kuurosokeat ry:n Tieto- ja
viestintäteknologian tukipalvelut ovatol
leet osa yhdistyksen vakttuista toimintaa
vuodesta 2005 lähtien. Niiden tavoit
teena on mahdollistaa kuurosokeiden

henkilöiden tietokoneen käyttö iästä,
asuinpaikasta, kuulonäkövamman as
teestaja kommunikaation erityispiirteistä
riippumatta. Tällä hetkellä tukipalveluilla
on kahdeksan työntekijää yhdistyksen

Tieto~ ja viestintäteknologian tuki~
palvelut

Seuraavat paralympialaiset
järjestetään Pekingissä

6. -1 7~92OO8.

Suomen paralympiajoukkueessa
on yhteensä 30 urheilijaa.Pekingin
paralympialaisissa kilpaillaan 20 eri
lajissa.Soutu on ensi kertaa mukana

kilpailuohjelmassa.

Lisätietoa: www. paralympialaiset.fi

IT-kouluttaja Anne Metsäpuro ohjaa tietokoneen käyttöä IT-kehoviittomien avulla.
Kuva: Tampereen Toimintakeskuksen kokoelmat.

Maarit Patrikainen
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IT-koulutus tekee myös IT-viittomiston
keräys- ja kehitystyötä ja vastaa IT-tie
dotuksesta. Ryhmässä työskentelevät
IT-kouluttajat Anne Metsäpuroja Maa
rit Patrikainen sekä viestintäkouluttaja
Merja Kovanen. Heidän esimiehenään
toimii kuntoutuksesta vastaava sosiaa
lityöntek~jä Kaija Pekkanen.

IT-kuntoutusohjaus

IT-kouluttajat ohjaavat tietokoneen ja
matkapuhelimen käyttöä yksilöllisillä
kuntoutusjaksoilla. Viestintäkouluttaja
ohjaa kommunikaatioon liittyvissä asi
oissa. Kuntoutus on moniammatillista
yhteistyötä.

Laitteistokartoitukset

Tietokone- ja matkapuhelinlaitteistojen
kartoitukset kuurosokeille asiakkaille
tehdään kuntoutustyöryhmässä tarvit
taessa moniammatillisesti. Kartoitus
auttaa uutta laitteistoa mietittäessä ja
tilanteissa, joissa kuulonäkövamman
eteneminen aiheuttaa uusien apuväli
neratkaisujen tarvetta.

Aikuisten IT-ohjaus ja kartoitukset teh
dään pääsääntöisesti Kuurosokeiden
Toimintakeskuksessa Tampereella.
Lasten ja nuorten ohjauksesta ja kartoi
tuksista vastaa Kuulonäkövammaisten
Kuntoutumiskeskus Jyväskylässä.

Mediatuotanto

Mediatuotanto tuottaa yhdistyksen tie
dotukseen, erit~spalveluihinja projektei
hin liittyvää audiovisuaalista materiaalia.
Mediatuotannosta vastaa IT-asiantuntija
Kalle Kiviniemi Helsingin keskustoi
mistolta. Mediatuotannon avulla tuetaan
erityisesti viittovien asiakkaiden tasaver
taista tiedonsaantia.

Sonetti-toiminta

Sonetti-ohjaajat ovat tietokoneen käyt- ~

töön perehtyneitä kuulonäkövammaisia
vertaisohjaajia, jotka tekevät neuvonta
ja ohjauskäyntejä asiakkaiden koteihin.
He antavat myös sähköposti- ja puhe
linneuvontaa. Sonettityöstä asiakkaan
kotona sovitaan IT-vastaava Seppo
Teron kanssa. O

Tiedustelut ja palaute:

IT-asiantuntijat ja IT-päällikkö: mikrotu
ki@kuurosokeat.fi

IT-päällikkö
Marko Vainiomaa, puh. 0400139713
IT-vastaava
Seppo Tero, puh. 040 7171 017
IT-asiantuntijat

c~Rauno Jäntti, puh. 040 5408 238
Mariano Mineo, puh. 040 8494 467
Kalle Kiviniemi, puh. 040 7454 964

IT-koulutusryhmä: it-koulutus@kuuro
sokeat.fi

IT-kouluttajat
Anne Metsäpuro puh. 040 7613302
Maarit Patrikainen, puh. 0405055719
\/iestintäkouluttaja
Merja Kovanen, puh. 040 5553 119

Sosiaalityöntekijä/kuntoutustyön vas
taava
Kaija Pekkanen, puh. 0400 965 671

Sonetti-ohjaajat
sonetti-ohjaajat@kuurosokeat.fi

Juttusarja IT=toiminnasta
jatkuu

Tieto- ja viestintäteknologian tuki
palveluista ja tietokoneen käyttöön
liittyvistä asioista kerrotaan myös
tulevissa Tuntosarvi-lehdissä. Lop
puvuoden numeroissa esitellään lT
tuen toimintaa, lT-koulutusta, lT-kun
toutusohjausta ja Sonetti-toimintaa.
Ensi vuoden jutut käsittelevät mm.
laitteistokartoituksia, mediatuotantoa
ja IT-viittomiston keräys- ja kehitys
työtä. Toiveita juttujen aiheista voi
lähettää osoitteeseen: it-koulutus@
kuurosokeat.fi
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Carita Halme

Illalla pakkaan repun. Aamulla pikatar
kastan repun sisällön: kaikki on mukana!
Vielä varmistus, että kiikarit ja avaimet
ovat mukana. Sitten matkaan. Linja
autopysäkki ei ole kaukana, vain tien
ylitys ja olen jo pysäkillä. Taksimatkat
eivät riitä minulle, joten linja-auton käy
tön osaaminen on minulle ehdottoman
välttämätön taito. Siksi on tärkeää asua
paikassa, jossa linja-autot kulkevat.

Pysäkillä pitää olla tarkkaavainen.
Muutama linja-auto on mennyt me-
nojaan ohi, ottamatta minua kyytiin.
En ole huomannut tarpeeksi ajoissa
viittoa niitä pysähtymään. Linja-auto
pysähtyy, kun viittaa kädellä. Sisään on
helppo mennä, sillä Tampereella lähes
kaikki linja-autot ovat matalalattiaisia.
Maksulaite piippaa, kun linja-autokorttia
käytetään sen edessä. Samalla voi
tarkistaa, kuinka paljon rahaa kortissa
on jäljellä. Korttiin saa ostettua lisää
matkarahaa vaikkapa R-kioskilta ja
isoista marketeista. Yhden kuukauden
aikana minulla tulee matkustettua mel
koisen paljon linja-autolla.

Tampere on iso kaupunki, ja linja
autoreittejä on monia. Täytyy tietää

oikeat pysäkit, mistä pääsee kyytiin ja
missä jäädä pois. Kaikki reitit on täytynyt
opetella yksi kerrallaan. Uudet reitit käyn
ensin läpi jonkun näkevän kanssa. Uu
silla reiteillä on tarkkailtava ympäristöä
huolellisesti, että reitti painuu mieleen.
Linja-autonkuljettajat ovat ystävällisiä.
He tervehtivät ja auttavat kertomalla
oikean pysäkin, jos joskus harvoin jään
etupenkkiin vähän vieraammalla reitillä.
Yleensä istun lähelle auton keskiovea,

koska siitä mennään sitten perillä ulos.
Etummaisessa penkissä on hankala
istua, koska siinä on vaikea ottaa tukea
istuessaan. Muuten penkit ovat hyvät.
Tutulla reitillä voin mietiskellä erilaisia
asioita matkan aikana.

Matkalla tarvitsen kiikaria. Kiikarin avulla
näen, että missä mennään, näin osaan
jäädä pois oikealla pysäkillä. Linja-au
toon mennessä ja pois lähtiessä täytyy
olla varovainen, koska yleensä liikkeellä
on paljon ihmisiä. Valkoinen keppi tuo
turvaa liikkumiseen. Silloin harvoin, kun
liikun jonkun toisen ihmisen seurassa,
ei keppiä välttämättä tarvita.

Tampereella on helppo liikkua linja-
autolla. Täällä niitä kulkee sopiva
määrä. Opin kulkemaan paikallislinja
autoilla jo asuessani Helsingin seudulla.
Raitiovaunut olivat hankalia liikkua ja
metroa pelkäsin! En tiedä, mikä siinä
oli pelottavaa. Metron ääni oli kummi
tusmainen!

Talvella, kun on lunta ja liukasta, pitää
olla todella varovainen, kun liikkuu
linja-autolla. Talvella on myös pimeää,
joten pysäkillä pitää olla tosi tarkkana,
että pääsee oikeaan autoon. Kesällä
liikkuminen on vaivattomampaa ja
turvallisempaa, Kesäisin on ehkä
enemmän matkustajia liikkeellä.

Ainut haittapuoli julkisessa liikenteessä
on, että usein linja-autoa pitää vaihtaa
matkan aikana, että pääsee halua-

maansa paikkaan. Vaihtaen matka kes
tää pitkään. Aikataulujakin pitää osata
lukea. Se on aivan oma taitonsa: pitää
tietää mitä katsoo, ja katsoa oikeasta
paikasta. Joskus se on haasteellista.
Pitää tietää mihin suuntaan linja-auto
ajaa ja lukea aikataulua sen mukaan.
Välillä käy niin, että se linja-auto, mihin
olin vaihtamassa, menee ohi juuri,
kun olen ylittämässä suojatietä. Silloin
harmittaa.

Käytän myös kaukoliikenteen linja-
autoja. Ystäväni ja perheeni asuvat pai
koissa, jonne junalla ei pääse. Pitkällä
matkalla on enemmän aikaa. Onneksi
koirani on minulle matkaseurana. En voi
lukea linja-autossa, koska lukemisesta
tulee pahaolo. Pitkällä matkalla tulee
yleensä otettua torkut. Perille on aina
mukava päästä. Silloin voi jättää matkan
rasitukset taakseen!

Arvostan julkista liikennettä, koska
taksimatkoja ei ole riittävästi ja omin
jaloin kävellen moni paikka olisi aivan
liian kaukana. S

Matkalla julkisessa liikenteessä

Kiikaritovat Carita Halmeelle tärkeä apu
väline. Kiikarien avulla hän näkee tulevan
bussin numeron ja osaa jäädä oikealla
pysäkillä pois. Kuva: Kirsti Tero.

10 11



Opiksi kuulonäkövammaisiNe
Vieno Hyttinen

Tutkimus kuulonäkövammaisista
työelämässä
Jaakko Evonen

Minä toivon, että kaikki kuulonä
kövammaiset käyttäisivät valkoista
keppiä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, ettei käy niin kuin minulle
kävi. Vahinko ei tule kello kaulassa.

Oli kaunis aurinkoinen laskiaissunnuntai
maamme pääkaupungissa. Lähdin
lenkille Helsinginkatua pitkin. Olin
kuulolaitetta käyttävä putkinäköinen
hämäräsokea. Linnanmäen ja Urheilu-
talon pysäkkien välillä lähdin ylittämään
katua. Linnanmäen pysäkillä seisoi
raitiovaunu. Minä arvioin, että ehdin
mennä yli. Mutta siinä samassa, kun
minä käänsin katseeni kohti menosuun
taa, lähti raitiovaunu liikkeelle. En nähnyt
sivuliikennettä, enkä kuullut raitiovaunun
ääntä. Törmäsimme yhteen.

Minulta meni taju, yläleuan etuhampaat
irtosivat, solisluu, neljä kylkiluutaja reisi
luu murtuivatja sain aivotärähdyksenkin.
Sairasloma kesti puoli vuotta.

Suurin kiitos elämäni säilymisestä kuu
luu sille lääketieteen opiskelijalle, joka
antoi tekohengitystä kun minua vietiin
onnettomuuspaikalta sairaalaan. Ilman

sitä olisin ehkä menehtynyt. Toivon
vain, että tietäisin minkä alan lääkäriksi
hän valmistui. Onnettomuus tapahtui
9.2.1964. ~

Kuukauden
aforismi
Anu Mikkola

Suru miettii onnettomana
jäikö ilo juna alle
ja murskautui murheen maailmaan. ~

Työelämä asettaa suuria vaatimuksia
ja haasteita kuulonäkövammaiselle
henkilölle. Jokainen yksilö on arvo
kas työelämälle, myös kuurosokea
henkilö. Passivoituminen ja jääminen
kotiin voivat olla haitallisia niin yksilölle
kuin yhteiskunnallekin. Yhteiskunnan
ja työnantajien sosiaalista vastuuta
kuurosokeiden työllistämisessä tulee
korostaa. Suomen Kuurosokeat ry:n
toiminnanjohtaja Kai Leinonen on
pohtinut mm. näitä asioita gradussaan:
Otatko minut huomioon? Tutkimus
työelämässä olevien kuurosokeiden
henkilöiden kokemuksistaja haasteista
työympänstössä.

Leinosen gradu tuo esille kuurosokei
den henkilöiden kokemuksia ja mieli
piteitä työelämästä. Passivoitumisen
ja eristäytymisen riski on olemassa ja
siksi kuurosokeiden tulee saada oma
äänensä kuuluviin nopeasti muuttuvas
sa työelämässä. Leinonen on antanut
gradussaan kuurosokeille mahdolli
suuden eritellä työelämän vaatimuksia
avoimesti. Se on tärkeä askel kohti
tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa

jokainen yksilö voi toteuttaa itseään
arvokkaasti. Tämä edistää yhteistä
hyvinvointia.

Työpaikan esteettömyys korostuu
kommunikaatiossa. Kuurosokean
henkilön viihtyvyys työpaikalla paranee,
jos työyhteisö on tietoinen eri kommu
nikointitapojen menetelmistä ja niiden
käytöstä. Käytävillä käydyt keskustelut
ovat hankalia, tietoa voi antaa sen sijaan
vaikka kirjallisesti. Näin lähestytään
esteettömiä palveluja, jotka parantavat
työpaikan viihtyisyyttä kokonaisvaltai
sesti ja luovat tasa-arvoa.

Kuurosokeat arvostavat mahdollisuut
ta käyttää viittomakieltä työpaikalla.
Tulkkipalvelu on hyvä keino parantaa
kuurosokean ja muiden työntekijöiden
välistä kommunikaatiota. Se heijastuu
asenteisiin, jotka ovat viihtyisyyden
kannalta oleellisia. Työyhteisön jäsenten
on oltava tietoisia kuurosokeudesta ja
sen mahdollisista rajoitteista, puhumat
takaan yksilöllisistä eroista.

Tärkeää on perustuslaillisten oikeuksien
toteutuminen. Lukuisat tukitoimet, kuten
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tuettu työllistäminen, ovat auttaneet
kuurosokeita työllistymään. Nekään
eivät silti riitä. Leinonen muistuttaa, että
kuulonäkövammaisen henkilön tilanne
voi muuttua ajan myötä ja siksi sope
uttavia ratkaisuja tarvitaan. Kehittyneet
tietotekniset ratkaisut ovat tarjonneet
kuurosokealle etätyöskentelyn mah
dollisuuden. Huomion kiinnittäminen
ympäristötekijöihin on myös tärkeätä.
Työympäristön kokonaissuunnitelma
mm. valaistuksesta, liikkumisen to
teuttamisesta, apuvälineistä ja muista
tukitoimista helpottaa kuurosokean
selviytymistä työssään.

Leinosen mukaan kuurosokean toiveita
ei oteta riittävästi huomioon. Lähtö
kohdat työelämään eivät ole helpot.
Epävarmuus tulevaisuudesta sekä
kuulemiseen ja näkemiseen liittyvien
muutosten vaikutus työssä selviämiseen
mietityttää. Leinonen korostaa vahvasti
yhteiskunnanja työnantajien sosiaalista
vastuuta työllistää kuurosokeita. Kuu
rosokeudesta tiedottaminen on myös
tärkeää. ~

Avustuksia
haettavissa
Jäkälä-kiinteistöt rahastosta myönne
tään avustusta vapaa-ajantoimintaa,
matkaa ja hankintoja varten sekä
kuurosokeiden elämänilon sekä elä
mänlaadun lisäämiseksi ja parantami
seksi. Avustussumma on enintään 250
euroa. Hyvin perustelluissa tapauksissa
enimmäismäärästä voidaan tehdä
poikkeuksia. Ryhmäavustusta voidaan
myöntää 90 euroa/henkilö, esim. tulkin
kuluihin.

Tolvasen testamentti rahastosta avus
tuksia myönnettäessä otetaan erityisesti
huomioon lapset ja nuoret. Avustus-
kohteita voivat olla esim. kodin koneet,
laitteet ja niiden korjaus, tilapäinen
rahantarve sairauden, työn puutteen
tai muun syyn takia. Avustussumma on
enintään 330 euroa.

Anomusten pitää olla Suomen Kuuro
sokeat ry:ssä viimeistään 31.8.2008.
Avustuksista päättävät toiminnanjohtaja
Kai Leinonen ja aluepäällikkö Ritva
Rouvinen. Lisätietoja Uutislehdessä
nro 28/2008 ja toiminnanjohtaja Kai
Leinoselta puh. 09-5495 3518,040-505
4680 tai aluepäällikkö Ritva Rouviselta
puh. 0400-884 236. ~

ILI~

Jaakko Evonen

Kauan odotettu Lapin leiri alkoi, kun
kokoonnuimme aikaisin aamulla Ii
nksen pihalle tiistaina 5.8. Bussi lähti
liikkeelle ja tuhannen kilometrin matka
alkoi. Istuimen selkänoja tuntui hyvältä
aamu-uniselle keholle. Hetkessä saa
vuimme Jyväskylän Matkakeskukseen.
J~ikamme rupateltuamme suuntasimme
Viitasaaren ABC:lle tankkaamaan
rakkaat masumme. Siellä tuli syötyä
luvattoman paljon.

Menomatkan ensimmäinen etappi
päättyi Ouluun. Asetuttuamme taloksi
hotelli Cumulukseen ryntäsimme Ros
soon hellimään makuhermojamme.
Nahtiinpa eraassa poydassa perati
perhepizza, mutta pizzan tilannut sel
viytyi urakastaan hyvin. Hän oli itse
kuin ilmetty perhe. Oulun valoisuus teki
allekirjoittaneeseen vaikutuksen, mutta
se oli vielä pientä. Kun keskiviikkona
Rovaniemen napapiirin myymälöiden
ja Joulupukin luona käymisen jälkeen
saavuimme Kittilään ja Leville, oli aika
pysähtyä hetkeksi. Millainen lomapa
ratiisi olikaan rakennettu keskelle tun
turimaisemaa! Levitunturin maisemat
tuntuivat iskevän kuin miljoona volttia.

Seikkailua maalla, vedessä ja ilmas
sa

Ohjelmaan kuului gondolihissillä hu
ristelua tunturin huipulle, uintia, melo
mista ja koiravaljakkoihin tutustumista.
Elämykset vaihtelivat hyisestä vedestä
aina hehkuvan kuumiin porealtaisiin,
haukkujen ulvonnasta puhumattakaan.
Itseäni jännitti eniten se, että selviäisim
mekö pitkästä, yli 7 kilometrin kanoot
tireitistä kaatumatta. Onneksi ketään
ei tarvinnut onkia mato-ongella joesta
ylös, vaan pystyimme keskittymään
melontatekniikan harjoittamiseen.
Jotkut äityivät melomaan kilpaa. Taidot
kasvoivat sen verran, että seuraavalla
kerralla on varmasti pauhaavien kos
kien vuoro. Märkäpuvun sovittaminen
voidaan jo aloittaa. En silti kehoita
molskahtamaan lunasjokeen, koska
Kittilä ei ole trooppisella vyöhykkeellä.
Napapiirin pohjoispuolella kannattaa
varata se ylimääräinen vaatekerrasto
mukaan. Ihan vain tärkeiden paikkojen
vuoksi.

Jylhät tunturit ovat aina kiehtoneet
ihmistä. Levitunturin valloittaminen

Nuorten leirillä koettiin Lapin taikaa
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gondolihissillä tuntui mahanpohjassa.
Hurjimmassa nousussa yksikin vilkaisu
alaspäin tuntui ehdottoman kielletyltä,
mutta pakko sitä oli salaa kurkistaa.
Valloitus sujui komeasti! Ylhäällä oli
yllättävän lämmintä eikä aurinko kään
tänyt selkäänsä. Se innostui porotta
maan urakalla viileän aamun jälkeen.
Hiljaisuus ja kevyt tuulen suhina tekivät
hyvää sielulle!

Ruokapuolen kirjo oli sangen leveä.
Menuun kuului niin makeita kaloja
kuin hieman karvaampia sillejäkin,
uunimakkaroista puhumattakaan.
Kasvissyöjiä ei ollut unohdettu, eikä
toisaalta kermavaahtoon hurahtaneita.
Monella lautasella näkyi mukava annos
kermavaahtoa ja kiisseliä.

Vielä parempaa oli kuitenkin luvassa,
sillä saimme skotlantilaisilta vierailta
hanurimusiikkiesityksiä. Sali oli täynnä
vispaavia tanssijalkoja ja keinuvia lan
tioita. Lantiot keikkuivat jyrkästi, mikä
todisti skotlantilaisen musiikin charmin.

Lapin retki oli kaikkiaan hyvin antoisa
Ikavaa oli se, etta porukka hajaantui va
paa-ajalla paljon. Se hankaloittaa uusien
kavenporukoiden ja ystavyyssuhteiden
syntymista Aktiivisia osallistujat kuiten
kin olivat He saivat leinn vetajilta kiitosta
reippaasta osallistumisesta ohjelmaan
En itse huomannut, etta jokin tietty
ohjelma olisi aiheuttanut pahennusta
Aikatauluja oli pakko seurata tarkasti,
mutta ongelmia ei juun esiintynyt

Saimme kokea Lapin kasteen ja skot
lantilaiset sen lisäksi aidon suomalaisen
tulikokeen eli saunomisen. Lopulta
löyly kuitenkin haihtui ja jännittävän
usvan takaa paljastui arki, johon paluu
tapahtui liian nopeasti. Neljä päivää
mahdollisuuksien Levillä eivät riittäneet
alkuunkaan. Vielä jäi paljon koettavaa! ~ Tekstija kuvat Jaakko Evonen

Nuorten Lapin leirin huumassa Tun
tosarven toimitus päätti ottaa selvää
nuorten kuulumisista. Piinapenkkiin
astuivat Jonne Törmänen, Marianne
Mielityinen, Anu Jääskeläinen, Aarne
Pirkola ja Eetu Seppänen.

Kertoisitko lyhyesti itsestäsi ja mitä
puuhailet nykyisin?

Jonne: Olen Oulusta, jossa nykyään
opiskelen.
Marianne: Olen Turusta ja valmistuin
juuri keväällä 2008.
Anu: Asun tällä hetkellä Joensuussa ja
olen viela tyoton Syksylla tarkoitukse
nani on perustaa käsityöyritys.
Aarne: Olen Pyhäjoen kylästä ja käyn
viittomakielistä lukiota Mikkelissä
Eetu: Opiskelen Kajaanin ammattikor
keakoulussa tietojenkäsittelyä

Miten olet tutustunut tähän poruk
kaan?

Jonne: Olen käynyt aiemmin perhekurs
seilla ja muutamilla muilla kursseilla.
Marianne: Porukka on tuttua aikaisem

Nuorten ajatuksia Levitunturin
valloituksen lomassa

Jutun ki~oittaja nauttII selvästikin Lapin
taiasta.

muta leireiltä.
Anu: Olen tutustunut leirien ja kurssien
kautta muihin.
Aarne: Ensimmäinen kerta oli Kuopion
nuorten tapahtumassa.
Eetu: Monet ovat tuttuja kuntoutumis
keskuksen kurssien ja nuorten toiminnan
kautta.

Millaisia kommunikointikeinoja käy
tät?

Jonne: Käytän äidinkielenäni viittomakiel
tä. Joskus kirjoitan paperille suomeksi.
Marianne: Kommunikoin puheella,
viittomakielellä, elekielellä ja pimeässä
taktiileilla.
Anu: Suosin viittomakieltä ja puhetta
sekä jonkin verran taktiileja.
Aarne: Viittomakieli
Eetu: Kommunikoin puheella

Millainen on mielestänne kuulonäkö
vammaisten tilanne nyky-yhteiskun
nassa?

Jonne: Tilanne on melko kohtalainen,
kun vammaispalvelua noudatetaan
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lain mukaan. Työllistyminen on sangen
vaikeata, sillä suomalaisen näkökulman
mukaan kuulonäkövammaisuus on
usein este etenemiselle työelämässä
Marianne: Mahdollisuudet ovat melko
hyvät, mutta työllisyysmahdollisuuksia
pitäisi olla enemmän
Anu: Työllisyysasioissa on parantami
sen varaa
Aarne: Hyvä, mutta uskon parempaan
tulevaisuuteen
Eetu: Työnsaanti ei ole aina helppoa ja
puutteita esiintyy paikoitellen joissakin
palveluissa, mutta tilanne on varmasti
parantumaan päin.

Mistä kuulit Lapin leiristä? Mikä
herätti kiinnostuksen?

Jonne: Ystäväni kertoi asiasta. Asiasta
myös tiedotettiin kuurosokeiden toimis
tolta. Levin reissu kuulosti ennomaiselta
idealta.
Marianne: Kuulin kaverilta leiristä.
Ehdotin asiaa myös itse aiemmin koko
uksessa muutama vuosi sitten.
Anu: Lapin matkaa on jo pidemmän
aikaa suunniteltu nuorten kanssa. Uusi
elämys oli tervetullut, koska en ollut
aiemmin käynyt Lapissa.
Aarne: Olin nuorten kerhon kokoukses
sa, jossa Lapin leiriä suunniteltiin. Kim
nostuin Lapin luonnosta ja rauhasta.
Eetu: Kuulin leiristä ensimmäisen kerran
nuorten kokouksessa. Sitä oli suunnitel
tukin jo pitkään.

Millainen leiri oli? Mikä oli mukavaa
ja mikä taas ei?

Jonne: Porukka oli mahtava. Luonto
antoi vapauttavan tunteen.
Marianne: Ihmiset olivat ihania ja meno
oli mahtavaa. Retket ja etenkin koirat
olivat upeita, kuten myös Sanni-poro
Anu: Kokemuksena leiri oli mahtava.
Erityisen kivaa oli melonta ja kaupoissa
käynti. Etätulkkaus ei ollut toisaalta niin
kiinnostavaa.
Aarne: Leiri oli mahtava. Tänne oli
mukava tulla tapaamaan uusia tuttuja ja
vanhoja naamoja. Parasta oli melontaja
käynti Levin huipulla. Kävimme melon
nan tauolla uimassa kylmässä joessa.
Kiireisyys leiriohjelmassa ei tosin ollut
mukavaa.
Eetu: Leirillä oli paljon hienoja koke
muksia!

Terveisesi lukijoille?

Jonne: Kuulin, että Mika Myllylä olisi
nähty Levillä
Marianne: Voila, Auf Wiedersehen
Anu: Hyvää jatkoa!
Aarne: Toivotan Tuntosarven lukijoille
hyvää syksyä! O

Nuorten kerho ja Raksutin-lehti

Nuorten kerhojärjestää leirejä, viikonlop
pukurssejaja toimittaa Raksutin-lehteä.
Nuorten kerhossa voit viettää yhteistä
aikaa lehdenteon, liikunnan, kulttuurin
ja viihteen merkeissä ja saada uusia
ystäviä. Kannattaa myös liittyä Suomen
Kuurosokeat ry:n jäseneksi. Jäsene
nä voit olla mukana vaikuttamassa
järjestön ja nuorten asemaan sekä toi-

mintaan sekä kokea yhteishenkeä niin
kansainvälisissä kuin kotimaisissakin
tapahtumissa, joita yhdistys järjestää
pitkin vuotta eri puolilla Suomea.

Kiinnostuitko?Lisätietoja saat meilaa
maIla: nuoret@kuurosokeat.fIO

1

1
Jutussa haastatellut nuoret saivat iyhmäkuvaan täydennystä Akista ja Joonasta.
Ylh. vas. Aki Pitkola, Marianne Mielityinen, Eetu Seppänen, Aarne Pirkola, Anu
Jääskeläinen, ja Joona Särkioja. Edessä Jonne Töimänen.
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