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Seuraava Tuntosarvi ilmestyy
24.10. Aineiston on oltava toimituk
sessa viimeistään 1.10.

1. Kuka oli Alfred Nobel.
2.Koska Saimaan Kanava avattiin?
3.Mikä on Suomen korkein tunturi?
4. Mitä tarkoittaa sana boikotti?
5.Missä on Apenniinien vuoristo?

Vastaukset:

1. Nobel oli ruotsalainen kemisti,
joka patentoi dynamiitin vuonna
1862. Nobel-palkintoja jaetaan ny
kyään eri aloilta esim. fysiikasta.
Kuuluisin palkinnoista on Nobelin
kirjallisuuspalkinto. Palkinnot jaettiin
ensimmäisen kerran vuonna 1901.
2.Saimaan Kanava avattiin 1859.
3.Halti on korkein tunturi Suomessa.
Se on 1328 metriä merenpinnan ylä-
puolella. Se sijaitsee Kilpisjärvellä
Suomen käsivarressa.
4. Boikotti on menettely, jolla painos
tetaan jotain tahoa kuten valtiota tai
hallitsijaa suostumaan boikotoijien
vaatimuksiin. Boikotti voi olla myös
taloudellinen: ei osteta jonkun tie
tyn yrityksen tuotteita. Se voi olla
työtaistelukeino: tiettyjä henkilöitä ei
oteta töihin tai työntekijät eivät hae
tiettyä työpaikkaa.
5. Apenniinit ovat Italiassa. Vuoris
to kulkee koko Italian läpi pitkittäin.O

Miksi minun mielestäni suomi, viit
tomakieli ja ruotsi pitää mainita ta
savertaisina Suomen Kuurosokeat
ry n saannoissa9 Mana ihmettelen
sitä, miksi niitä ei siellä saisi maini
ta.

Viittomakieliset kuurosokeat perus
tivat Suomen Kuurosokeat ry:n
vuonna 1971. He tarvitsivat oman
yhdistyksen, koska kaksoisvammai
sina he jäivät helposti syrjään kuu
rojen ja näkövammaisten yhdistyk
sissä. He halusivat turvata omat oi
keutensa yhteiskunnassa. He halu
sivat omassa yhdistyksessä kehit
tää itseään.

Vuosien mittaan Suomen Kuuro
sokeat ry:een on tullut yhä enem
män huonokuuloisiaja heikkonäköi
siä suomenkielisiä jäseniä ja asiak
kaita. Samalla on osittain unohtunut
yhdistyksen alkuperäinen tarkoitus
eli viittomakielisten kuulonäkövam
maisten aseman turvaaminen.

Ajatelkaapa, kuinka ihminen voi
oppia jotain vieraalla kielellä, jos vie-

raan kielen taito on puutteellinen?
Ovatko suomenkieliset valmiita saa
maan palvelut vain ruotsinkielellä?
Hyväkään tulkki ei pysty kääntä
mään välttämättä aivan oikein, jos
hän ei hallitse käännettävää asiaa.

Yhteiskunnan tarjoama tulkkipalve
lu ei riitä kaikkeen. Monet kunnat
ovat rajoittaneet tulkkipalvelun
myöntämisen 240 tuntiin. Yhdistys
ei ole riittävästi pystynyt vaikutta
maan asian korjaamiseen.

Yhdistys tuottaa runsaasti erilaisia
palveluja. Se tuottaa kuurosokeille
tarkoitettuja lehtiä ja oppaita, on lei
rejä, kursseja ja vuosikokouksia.
Pääkieli on yleensä suomen kieli.
Kaikkea kuurosokeille tarkoitettua
materiaalia ei saada viittomakielisi
nä videoina. Toimihenkilöiden viitto
makielen taito on usein kohtuutto
man heikko. Kuinka näin voi olla
omassa yhdistyksessä?

Yhdistyslaki edellyttää, että yhdis
tyksen jäseniä kohdellaan yhden
vertaisesti. Siksi asioita on paran

1. kuva: Justiina ja Ossi juttelevat
Apuvälinemessuilla. Tulkit taustal
la. 2. kuva: Tulkki polkee ja Viljo
Kinnunen istuu riksassa. Riksa on
polkupyörä, jossa on kuljetettaval
le kunnollinen istuin. Tässä riksas
sa se oli edessä. (kuvat: K.Pyykkö)
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nettava myös yhdistyksen sisällä.
Palveluja on annettava enemmän
viittomakielellä, yhtä paljon kuin suo
men kielellä. Tällä hetkellä se ei
valitettavasti toteudu. Siksi on toi-
mittava. Suomen kieli, viittomakieli
ja ruotsin kieli on mainittava yhtei
sen yhdistyksemme säännöissä ta
savertaisina virallisina kielinä.

Ottakaamme vielä huomioon, että
meillä Suomen Kuurosokeat ry:ssä
on monenlaisia kuurosokeita. On
huonokuuloisia, kuuroutuneita ja
kuu roja. Tämä herättääki n kysymyk
sen, miksi kuuroilla on oma järjes
tönsäja kuuroutuneillaja huonokuu
loisilla omansa? Yhtä hyvinhän he
voisivat muodostaa yhden yhteisen
järjestön. Mutta ei. Minä oletan, että
he eivät sitä tee, koska heillä on
omat erilaiset toimintatapansa ja
kulttuurinsa.

Myös meillä puheella kommunikoi
villa ja viittomakielisillä Suomen
Kuurosokeat ry:n sisällä on omat
erilaiset toimintatapamme ja kulttuu
rimme. Tähän ei ole kiinnitetty riit
tävästi huomiota, mutta koskaan ei
ole liian myöhäistä korjata asiaa.
Näin pääsemme eteenpäin yhtei
seen tulevaisuuteen.

Ulla Kungas,
hallituksen jäsen 1

Nuorten uudet
mahdollisuudet

Raili Kansaan

Kuulonäkövammaisen lapsen kun
toutus alkaa mahdollisimman var
haisessa vaiheessa, sanoo kuntou
tusohjaaja Leo Turunen Kuulonäkö
vammaisten Kuntoutumiskeskuk
sesta. “Ensin arvioidaan kuulovam
maja päätetään mahdollisesta imp
lantti-leikkauksesta. Peruskoulu voi
daan aloittaa jo viisivuotiaana ja se
kestää 11 vuotta.”

Nykyään kuulonäkövammaiset op
pilaat käyvät peruskoulun yleensä
omalla kotipaikkakunnallaan. He
ovat usein koulun ainoita kuulonä
kövammaisia. Mikkelin kuulovam
maisten koulu, Oulun Merikartano
ja Joensuussa toimiva Pihlajapihan
koulu ovat suosittuja lähinnä viitto
makielen takia. Oulussa toimii ope
tuksellinen keskus, joka tekee Us
her-nuorten verkostoa.

Kouluaikana kuntoutustyöntekijät
tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaan
opettajien ja vanhempien kanssa.
Ammatinvalinnan ohjaus ja oppilaan
ohjaus aloitetaan peruskoulun 7.
luokalla.

80 prosenttia lukioon

Tällä hetkellä usher-nuorista yli 80
prosenttia aloittaa peruskoulun jäl
keen lukion, Leo Turunen kertoo.
Tarjolla on kaksi mahdollisuutta:
Mikkelin kuulovammaisten koulun
lukio tai normaali lukio opiskelutul
km kanssa. Mikkelin lukiossa vaiko
lakin voi saada neljässä vuodessa.
Käpylän iltalukio Helsingissä on ol
lut myös suosiossa.

Viiden vuoden sisällä on kaikkiaan
15 usher-nuorta kirjoittanut ylioppi
laaksi. Ensi vuonna voi tulla kaksi
lisää. Lukion jälkeen monet jatka
vat yliopistoissa ja korkeakouluis
sa. Usher-nuorten joukossa on jo 15
yliopisto-opiskelijaa.

Vaihtoehtona ammattikoulu

Kuulo-ja näkövammaisille tarkoitet
tuja eritysammattikouluja ei ole
monta. Tunnetuin on Arlainstittuutti
Espoossa. Siellä aloittaa vuosittain
2-4 kuulonäkövammaista nuorta
opiskelunsa. Monet aloittavat itse
näiseen elämään valmentavallajak
solla. Se on luonteva tapa irtaantua
kodista ja aloittaa itsenäistyminen.
Tavallisissa ammattikouluissa opis
kelee kolme kuulonäkövammaista.

Nuoren kuulonäkövammaisen am
matillinen kuntoutus on monimuo

toista yhteistyötä. Mukana ovat ter
veydenhuolto, Kuulonäkövammais
ten Kuntoutumiskeskus, RAY, kou
lut ja ammattioppilaitokset. Kela
maksaa opiskelijan tarvitsemat atk
apuvälineet, kurssimaksut ja antaa
taloudellisen perusturvan koulutuk
sen ajaksi. Kuntien sosiaalitoimi on
tärkeässä roolissa, sillä tulkkipalve
lut maksaa opiskelijan kotikunta.

Työmarkkinoille

Urasuunnittelun lähtökohtana on
nuoren oma kiinnostus ja lahjak
kuus. Perinteisiä kuulonäkövam
maisten ammatteja ei enää ole.
Opiskelu ja ura pyritään järjestä
mään henkilön mukaan. Yhdessä
etsitään vaihtoehtoja ja ratkaisuja
ammateissa toimimiseen.

Ammattien kirjo on melko laaja.
Kuulonäkövammaisia valmistuu
pieneläinhoitajiksi, taiteilijoiksi, atk
suunnittelijoiksi, kokeiksi, fyysikoik
si, hierojiksi, perushoitajiksi.

Kela on ollut aktiivisesti mukana ja
on ymmärtänyt, kuinka tärkeä am
matillinen kuntoutus on kuulonäkö
vammaiselle nuorelle. Koulut ovat
hyvin tukeneet oppilaan päämääriä.
Mutta puutteitakin löytyy, Turunen
toteaa. “Vaikeimmin vammaisten
jatkokulutus on vielä järjestämättä.
Heidän on edelleen vaikea päästä
ammatteihin ja työllistymään.” O
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Tytti Kaisla

Taso-projekti
Jyväskylässä

Elokuun alussa käynnistyi Kuulonä
kövammaisten Kuntoutumiskeskuk
sessa TASO-projekti - Tasavertai
set opiskelumahdollisuudet kuu
lonäkövammaisille koululaisille.
Projektilla on monta tehtävää ja ta
voitetta. Yksi niistä on tuottaa kirjal
linen toimintamalli kuulonäkövam
maisen oppilaan opetuksen järjes
tämisestä. Toinen tehtävä on tuot
taa opintomateriaalia kuulonäkö
vammaista lasta opettaville opetta
jille, avustajille sekä lasten vanhem
mille. Siinä kerrotaan muun muas
sa kuulonäkövammaisuudesta,
opiskelijan tarvitsemista opiskelun
apuvälineistä sekä kuulonäkövam
maisille sopivista tietokoneohjelmis
ta. Se hyödyttää kaikkia kuulonäkö
vammaisia oppilaita ympäri Suo
men. Toimintamalli ja tietopaketit
ovat projektin jälkeen saatavissa
kansioina. Tiedot löytyvät myös in
ternet-sivuilta, jotka kehitetään pro
jektin aikana.

Ensimmäiseksi valitaan Kuntoutu
miskeskuksen asiakaskunnasta eri
ikäisiä, eri koulunkäyntivaiheessa
olevia oppilaita projektioppilaiksi.

Edelleen projektin aikana koulute
taan ja ohjataan kouluhenkilöstöä
kuulonäkövammaisen opiskeluun
liittyvissa asioissa seka kehitetaan
opetushenkilöstön ja oppilaiden ver
kostumista. Samalla selvitetään tar
kemmin kuulonäkövammaisten op
pilaiden kokonaismäärää Suomes
sa.

Projektia johtaa erityisopettaja Tytti
Kaisla. Hän aloitti työnsä Jyväsky
lässä elokuun alussa. Hänen työpa
rinaan on atk-tukihenkilö Rauno
Jäntti. Projekti kestää kolme vuot
ta. Se toimii Raha-automaattiyhdis
tyksen tuella. ~

Raili Kansaan

Kesäkuun alussa painoivat ylioppi
laslakin päähänsä myös kuurosoke
at Ville ja Riku. Vajaa vuosi sitten
Anu sai käteensä lukion päästöto
distuksen. Lukiolainen Arttu ponnis
telee kohti ylioppilastutkintoaja Kat
jan päämääränä on ammattitutkin
to. Peruskoululaissa on monia kuu
lonäkövammaisia nuoria, jotka pa
kertavat omaa pääsytodistustaan.

Tulevaisuus on näille kaikille nuoril
le vielä suuri tuntematon ja kaukai
nen asia. Koulun päättyminen on
jokaisen nuoren kohdalla suuri ta
pahtuma, nuoruuden huipentuma.
Juhlan jälkeen alkaa arki. Monille se
tietää ankaraa kilpajuoksua opiske
lupaikoista, työpaikoista, jatko-opin
noista, opiskeluasunnoista jne. Tulk
kipalvelujen ja tietokoneiden
kehittymisen myötä kuulonäkövam
maisten nuorten opiskelu on tullut
entistä paremmin mahdolliseksi.

Millaisin miettein viime kevään kuu
rosokeat ylioppilaat Ville ja Riku as
tuneet arkeen?

Ville Mäki Raumalta pääsi keväällä
ylioppilaaksi Uotilanrinteen normaa
lilukiosta. Valkolakki irtosi neljän
vuoden uurastuksen jälkeen. Ville
kertoo, että lukioajasta jäi mukava
muisto. Opettajat ja luokkatoverit
suhtautuivat ymmärtävästi ja kan
nustivat eteenpäin. Kouluavustajan
ja tietokoneen avulla hän pysyi hy
vin mukana muiden tahdissa.

Tänä syksynä Ville aloitti opiskelu
na Arlainstituutissa itsenäiseen elä-

Suvivirren jälkeen..

(

Heitä otetaan mukaan sekä yleis
opetuksen että erityisopetuksen
puolelta, viisi kummastakin.

Vesaa kiinnostaa historian
opiskelu yliopistossa
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mään valmentavalla jaksolla.
“Meitä on tässä ryhmässä kaksi

kuulonäkövammaista. Siirtyminen
tutusta kotipiiristä vaatii totuttelua.
Täällä itsenäiseen elämään totutte
leminen ja päivittäistaitojen harjoit
teleminen tapahtuu luontevasti.
Apua on saatavilla silloin kun sitä
tarvitsee”.

Villen tulevaisuuden suunnitelmissa
on Tampereen yliopisto. Sinne hän
aikoo pyrkiä lukemaan mieliainet
taan, historiaa. Vapaa-aikanaan hän
lukee paljon. Aikaa kuluu myös tie
tokonepelien parissa. Noin kerran
kuukaudessa hän matkustaa kotiin
sa Raumalle tapaamaan vanhem
piaan.

Välivuonna paranee
viittomakielen taito

Riku Virtanen kirjoitti yliop
pilaaksi Tampereen klassil
lisesta lukiosta. Lakkiaistun
nelmista Riku totesi, että jäi-
hän päivä mieleen parem
min kuin muut päivät. “Pik
kuserkkuni vitsaili, että sain
uuden lippalakin.”

Riku menestyi kirjoituksissa
hyvin. Hän muun muassa
kirjoitti neljässä aineessa
korkeimman arvosanan lau
daturin. Hyväkään todistus

ei takaa sitä, että jatko-opiskelupaik
ka irtoaa.

Riku kertoo olevansa tällä hetkellä
työtön työnhakija.

“Ei ollut tarkoitus pitää välivuotta,
mutta niin kuitenkin kävi. Pyrin kor
keakouluun, mutta en päässyt vielä
tällä kerralla, Riku kertoo. Välivuo
den aikana hän aikoo ainakin pa
rantaa viittomakielen taitoja. Sen
verran hän paljastaa suunnitelmis
taan, että korkeakoulututkinto on
tähtäimessä.”

“Varsinaista toiveammattia minulla
ei ole mielessä, mutta akateemiset
opinnot kylläkin”, Riku toteaa. ~

Toiveam matti na
eläinten hoito

Man Rouvinen

Kävin lukion Mikkelin Lyseon luki
ossa yksityisoppilaana, ja kirjoitin
ylioppilaaksi keväällä 1999. Lukion
jälkeen tiesin heti mitä haluan. Haa
veammattini on aina ollut pieneläin
hoitaja. Joulukuussa 1999 pääsin
Helsingissä, Amiedussa järjestet
tävälle pieneläinhoitajan ammattitut
kintoon valmentavalle kurssille. Se
oli ensimmäinen tällainen koulutus.
Olemme olleet pilottiryhmä. Lähes
sadasta hakijasta kaksikymmentä
otettiin sisään. Olin yksi onnellisista.

Koulutus kesti kaksi vuotta. Viimei
nen varsinainen koulupäivä oli nyt
7. syyskuuta. Lähes kaksi vuotta
olen ollut koulussa ja työharjoitte
luissa milloin missäkin. Vaikka saan-
km päättötodistuksen, on ammatti-
tutkinnon saamiseksi vielä käytävä
tenteissä. Marraskuussa on teoria-
koe ja tammikuussa näyttökoe Yli
opistollisen Eläinsairaalan tiloissa.

Vammani ei ole juurikaan haitannut
opiskelujani. Minulla on ollut kirjoi
tustulkki apuna. Hän on ollut todel
la hyödyllinen. Meitä on 20 oppilaan

joukko. Vaikka olisinkin pärjännyt
seuraamalla opettajaa, en välttä
mättä olisi pysynyt mukana, kun
kurssitoverit vuorollaan esittivät
kommentteja ja kysymyksiä. Apuvä
lineinä minulla on korvantauskojeet.
Ne ovat aina käytössä.

Olemme poikaystäväni Simon kans
sa asuneet vähän yli kaksi vuotta
Espoossa. Olen kotoisin Pohjois-
Karjalasta ja Simo Mikkelistä. Olem
me sopeutuneet tänne hyvin. Tun
tuu siltä, että tulemme jäämään tän
ne vielä opiskeluiden jälkeenkin.
Kummallakin meillä on hyvät mah
dollisuudet saada työtä pääkaupun
kiseudulla.

Kuvassa Riku tietokoneen ääressä.

Kuvassa Marija Kaaleppi-kissa

8 9



Minulla on ollut viime joulukuusta
lähtien työpaikka HESY:llä (Helsin
gin eläinsuojeluyhdistys, löytöeläin
talo). Olen tehnyt viikonloppuisin
siellä kuuden tunnin päiviä ja hoita
nut kissoja.

Nyt minulle on tarjottu työtä Espoon
Eläinsairaalasta. Siellä työ vastaa
enemmän koulutustani kuin kisso
jen perushoito. Olin siellä jo touko
kuussa työharjoittelussa. Sen jäl
keen he kysyivät, olisinko kiinnos
tunut palkallisesta työstä. Olin reve
tä innostuksesta. Tämän syksyn ai
kana teen siellä keikkaluontoisesti
töitä, eli tarpeen vaatiessa olen val
mis menemään eläintenhoitajaksi
heille. Samalla tietenkin yritän ko
vasti lukea ammattitutkintoon. Näil
lä näkymin aloitan Espoon Eläinsai
raalassa äitiysloman sijaisena vuo
denvaihteessa.

Harrastukseni liittyvät tietenkin eläi
mun, eläinsuojelutyöhön, kuulokoi
rayhdistykseen jne. Laskettelusta
pidän. Uintikin on kivaa. Kaveripiiris
säni on lukioaikaisia luokka- ja mui
ta kavereita (kuuroja ja huonokuu
loisia) sekä nykyisiä opiskelukave
reita, joista muutamista on tullut tosi
hyviä ystäviä. Pidän myös yhteyttä
Pohjois-Karjalassa asustaviin ystä
viini ja lapsuuden aikaisiin kirjeen
vaihtokavereihin. Sitten on tietenkin
oma sisko, hänkin espoolainen. O

Apuvälinenäytte
lyssä vain vähän
uutta!

teksti ja kuvat.~ Katri Pyykkö

Apuväline 2001 —messut Pirkkahal
lissa Tampereella onnistuivat hyvin.
Kävijöitä oli kolmena päivänä yh
teensä yli 16000. Kuurosokeita kävi
paljon näyttelyssä. Suomen Kuuro
sokeat ry:n osastolla oli lepopaikka,
johon kuurosokeat messukävijät jäi
vät juttelemaan keskenään.

Uutuuksiakin messuilta löytyi. Luku-
television voi nykyään liittää tieto
koneeseen. Samaan aikaan voi kat
soa sekä tietokoneen näyttöä että
tekstiä, jota haluaa lukea. Televisi
on katselijoille löytyi myös uusi eri
koisuus. Silmälasien näköinen lai
te, joka suurentaa televisiokuvan
niin kuin katselisi 51 tuuman televi
siota kahden metrin päästä. Lasit
tuntuivat melko epäkäytännöllisiltä
ja raskailta.

Kävijöiden tunnelmia

Ryhmä kuurosokeita oli pysähtynyt
Low Vision International —yrityksen
esittelypisteeseen. Yritys on ruotsa

lainen. Se tekee filtterisilmälaseja.
Lasit suodattavat (vähentävät) va
lonsäteitä. Tarjolla oli lähes kaiken va
lon suodattavia laseja kuin vähem
män suodattavia. Kun kokeili keltai
sia ja oransseja laseja, koko maise
ma muuttui paljon selkeämmäksi.

Ossi Rajala innostui televisioon ja
radioon liitettävästä induktiosilmu
kasta. Se on hyvä siksi, että aina
tietää, missä laite on. Se roikkuu
nimittäin kaulassa. Ossi pahoitteli
sitä, että missään ei ollut esillä nä
kövammaisten kompasseja. Hän
tietää, että niitä on olemassa. Nii
hin ei vain pääse tutustumaan en
nen ostamista. Ne ovat pakkauksis
sa. Ossi tarvitsisi kompassin. Sen
avulla hän selviäisi monista tilanteis
ta ilman opasta. Hän harrastaa pil
killä käyntiä. Kompassin avulla osaa

tulla takaisin samaan suuntaan,
mistä tuli, jäälläkin. Ossin mielestä
sitä voisi käyttää pienemmissäkin
paikoissa, missä ei ole selkeitä
maamerkkejä. Muuten Ossi oli oi
kein tyytyväinen messuihin ja erityi
sesti ruokaan. Hän söi härkää ilman
sarvia.

Irma Rajalaa kiinnosti uusi teksti-
puhelin ja matkapuhelimet. Teksti-
puhelinta on kehitetty tekniikaltaan.
Se on pienempi kuin aikaisemmin
ja näppäinten koko on riittävän suuri.
Näppäimissä myös kirjaimet ovat
selkeät.

Oiva Hellman ihmetteli sitä, että
messuilla ei ollut viimeisimpiä tek
nisiä uutuuksia. Esimerkiksi Philip-
siltä ei ollut edustusta. Philipsillä on
uusi puheentunnistusohjelma Free

1~•

Kuva yllä: Soile totesi,
että hän ei taivitse kiikari
laseja. Kuva vieressä:
Suomen Kuurosokeat
iy:n osastolla kävi paljon
myös kuurosokeita.
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Speach-Five, joka vaikuttaa hyväl
tä. Oiva itse kokeilee kyseistä oh
jelmaa parhaillaan. Huono puoli oh
jelmassa on se, että se vaatii voi
makkaan tietokoneen, mutta se hel
pottaa hirveästi. Ohjelma oppii tun
nistamaan käyttäjän äänen. Sen jäl
keen käyttäjä voi antaa ohjelmalle
käskyjä puhumalla. Sillä voi jopa
kirjoittaa puhumalla, kunhan muis
taa sanoa välimerkit ääneen. Oiva
jatkaa kuitenkin, että uuttaa idea oli
kuitenkin ilmassa. Häntä kiinnosti
myös Näkövammaisten Keskuslii
ton osastolla keittiön apuvälineet.

Kati Alanko innostui Invalidiliiton
avustajakoiraosastolla. Kati onkin
itse saamassa aputassu-koiran ensi
keväänä. Avustajakoiraohjaaja Lee
na sanoikin Katille, että vuoden
päästä tiedämme, että saitko palve
luskoiran vai karhunpalveluskoiran.
Koira voi vetää Katia pyörätuolissa

ulkona. Se voi nostaa tavaroita Ka
tin syliin. Koira voi myös sytyttää ja
sammuttaa valoja, auttaa pukeutu
misessa ja auttaa istuma-asennon
muuttamisessa.

Raija Ruususenkaan mielestä mi
tään erityisen uutta ei löytynyt. Hän
katseli kelloja ja elintarvikevaakaa.
Hän ostikin joitain pieniä talousta
varoita kuten haarukan ja kätevän
korkinavaajan. Kuntopyörää hän
kokeili myös. Messuillahan oli pal
jon myös kuntoon liittyviä tuotteita.

Heli Huotarinen kiinnostui luonnon
parannuksesta. Paikalla esiteltiin
laitetta, joka poistaa kipua magneet
tikenttien avulla. Helin käden olisi pi
tänyt laskeutua magneettikentän
painosta, mutta niin ei käynyt. Heli
epäili, että laite ei vaikuttanut hä
neen.

Justiina piti erityisesti televisioku-~.
van suurennuslaitteesta. Sen avul-’~
la hänkin näkisi tekstit televisiosta.
Justiina kertoi, että messuilla oli
paljon erilaisia apuvälineitä eri vam
maisryhmille ja paikalla oli paljon
vammaisia. Pyörätuoleja oli esillä
myös lapsille. Huomion kiinnitti lai
te, jonka avulla henkilö voidaan nos
taa pyörätuolistaan autoon sisälle.
Justiina tapasi paljon kuurosokeita
ja muita tuttuja. Hän käy harvoin
messuilla ja oli nyt tyytyväinen, että
tuli lähdettyä. O

Leila Lappea

DbI:n kuurosokeiden konferenssi
pidettiin Noordwijkerhoutissa, Hol
lannissa, lähellä sen pääkaupunkia,
Amsterdamia. Kokouksen teemana
oli Itsemääräämisoikeus — elinikäi
nen prosessi. Ihmisiä oli ympäri
Eurooppaa ja ympäri maailmaa.
Yhteinen kieli oli englanti. Meitä suo
malaisia oli pieni ryhmä mukana.
Minä olin ryhmässä mukana, kos
ka minua oli pyydetty pitämään puhe
Suomen Lapin kuurosokeiden kuva
taidekulttuurista.

Viikon aikana oli erilaisia työpajoja,
joissa eri maiden ihmiset puhuivat
omista aiheistaan. Luentoja oli hy
vin paljon ja viikko-ohjelmasta tuli
tiivis paketti. Ajankäyttö oli kuin pi
kajuoksua radalla: yks, kaksja pam.
Piti osata päättää, mille luennolle
menee, koska niitä oli useita sa
maan aikaan. Ja mielenkiintoisia
asioita oli paljon. Ulkomailla on asi
oiden mittapuu joka asiassa suuri.

Väliaikoina ja ruokailujen yhteydes
sä tuli tavattua eri maiden ihmisiä.
Minun tulkkini oli myös hyvä kään

tämään englantia. En olisi pärjän
nyt yksin.

Hollannin ilmasto oli tosi lämmin.
Samettinen tuulen hönkäys kävi.
Siellä on myös avara, tasainen
maasto. Vanhan ajan tuulimyllyjä
näkyi vielä silloin tällöin. Amsterda
min kaupunki teki minuun suuren
vaikutuksen. Se oli kuin kaunis sa
tulinna, jossa kanaalit menivät ris
tiin rastiin. Risteily kanaalilla oli hie
no kokemus. Myös valtion taidemu
seo, Rijks Museum, oli syvä ja vä
kevä kokemus.

Minua harmittaa, kun en nähnyt kon
ferenssipaikan hotellissa kaikkia
siellä esillä olevia tauluja. Siellä oli
satoja töitä. Niitä oli kaikkialla, mut
ta päätarkoitushan olikin tavata ih
misiäja kuunnella eri maiden ihmis
ten kertomuksia. Niistä huomasi,
että olemme ihan samanlaisia ihmi
siä ja ajattelemme samoja asioita.

Mielenkiintoista oli kuulla myös He
len KellerAward -taidekilpailusta. Sii
tä enemmän seuraavalla sivulla.I

Konferenssissa Hollannissa

Osku avustajkoira vetää Katia
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Kuvataidekilpailu Skotlannissa

Helen Keller Award 2002
Kulttuuripäivämu istoja

teksti Hilkka Nieminen, kuvat R. Kansaan

Heien KellerAward 2002 —kilpailun
järjestää Skotlannin Sense-järjestö
lso-Britanniassa. Kilpailu on taide-
kilpailu. Teosten aihe on kuuroso
keus. Taideteoksen on jollain taval
la siis kuvattava kuurosokeutta.

Teoksen voi tehdä millä tahansa ta
valla. Se voi olla esimerkiksi runo,
novelli mustavalkoisena tai pisteil
lä, äänikasetti, videokasetti, filmi, va
lokuva, kuvakudos, maalaus, reliefi,
veistos tai muu taideteos. Tekstit
kuten runot ja novellit on tietysti
käännettävä englanniksi. Tekijäkin
voi olla kuka tahansa, mutta kilpai
lun järjestäjät toivovat erityisesti tai
deteoksia kuurosokeilta itseltään.

Kilpailussa on kolme palkintoa. Voit
taja saa 1000 puntaa eli noin 9200
markkaa ja kahdeksi vuodeksi kier
topalkinnon Kaksi seuraavaa palkin
toa ovat kunniakirjat ja 200 puntaa
eli noin 1800 markkaa. Tuomaris
ton päätös on lopullinen ja sillä on
myös oikeus olla jakamatta palkin
toa. Mahdollisuuksien mukaan voit
taja saa tiedon palkinnosta hieman
etukäteen.
Osallistujat antavat Skotlannin Sen-

se-järjestölle täydet tekijän oikeudet
käyttää työtään, missä järjestö ha
luaa. Työt voidaan laittaa näytteille.
Niitä voidaan käyttää hyväksi, kun
kilpailusta tiedotetaan. Niitä voidaan
käyttää hyväksi mainonnassa, esit-.
teissä ja muussa painetussa teks~~
teissä.

Suomen Kuurosokeat ry voi lähet
tää kilpailuun kuurosokeiden mel
ko pienikokoisia taideteoksia yhteis
pakettina noin 10 kappaletta, jos ha
lukkaita löytyy. llmoita järjestön tie
dotukseen (Pyykkö) mahdollisim
man pian, jos haluat osallistua.

Myös itsekseen voi osallistua. Li
sätietoja kilpailusta löytyy englannik-~
si osoitteesta http:Ilwww.
helenkelleraward.com/. Ilmoittautu
mislomake on täytettävä 31. tammi
kuuta 2002 mennessä. Se löytyy in
ternetistä osoitteesta http:Ilwww.
helenkelleraward.com/entryform.
htm . Työt lähetetään osoitteella:
Sense Scotland,
5th floor,
45 Finnieston Street,
Clydeway Centre, Glasgow, G3 8JU
Scotlandl

Kesä on lopuillaan ja kulttuuripäi
väkin takanapäin. Olen nyt kotona
muistellut noita meidän yhteisiä jo
neljänsiä kulttuuripäiviämme. Oli iso
ero aikaisempiin. Ennen olemme
aina olleet kaupungissa syksyllä.
Nyt kulttuuripäivä olikin maalla ja
vielä niin kauniilla seuduilla kuin
Punkaharju. Sehän on Suomen
kansallismaisemaa.

Minä olen ollut mukana kaikilla kult
tuuripäivillä, Tampereella vuonna
1991, Helsingissä vuonna 1994 ja
jälleen Tampereella 1998. Nyt oli eri
lainen tunnelma jo ympäristönkin ta
kia. Me tampere
laiset yövyimme
keskellä hiljaista
maaseutua Maati
lamatkailu Manni
lassa. Se oli ihana
paikka meille kau
pungin asukkaille.
Siellä oli maatalon

Koko kirjoittaja-
tyhmä esiintyi kuit
tuuripäinä.

tunnelma, hyvä ruoka ja rauhalliset
majoitustilat. Lauantai-iltana meis
tä osa lähti tukkilaistansseihin. Me
toiset vietimme iltaa puoleen yöhön
vain suviyöstä nauttien. Olihan Suo
men suven kauneinta aikaa. Kesä
kuun viimeinen viikonloppu olikin
hyvä aika maalle menoon.

Juhlapäivän tunnelmista jäi minulle
hiukan orpo olo. Kuurosokeiden
kulttuuripäivän kanssa samaan ai
kaan oli Metsäkulttuuripäivät Metsä
museo Lustossa, jonka auditorios
sa pidettiin esitykset. Se oli iso tila.
Sinne olisi mahtunut meitä enem
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Justiina ja Saimi eläytyvät teatteri-
ryhmässä.

mänkin. Ohjelmaa oli niin paljon,
että esitysaika oli tiukalla. Kulttuuri-
leirin eri ryhmät esittivät viikon ai
kana tekemäänsä kulttuuria.

Minusta tuntui, että oma ryhmä ha
josi. Oli pitkiä välejä, että ei tavan
nut tuttuja, koska alueella oli nähtä
vää paljon. Kiertelimme tulkin kans
sa torilla, jossa oli paljon myyntipöy
tiä ja tavaraa, että Suomen Kuuro
sokeat ry:n pöytää oli vaikea löytää.

Taidenäyttely Vanhalla Asemalla oli
hyvä. Minä äänestin juuri niitä veis
toksia, jotka sitten olivat voittajia.

Kaikki sujui hyvin. Paljon oli ollutkin
työtä kaikilla, jotka olivat olleet näi
tä juhlia suunnittelemassa. Haluan
heille jokaisella näin jäsenenä lau
sua parhaat kiitokset työsänne. Sii
hen kiitokseen yhtyvät varmaan
muutkin yhdistyksemme jäsenet.
Nämä kulttuuripäivät muistamme
varmasti vielä kauemmin kuin aikai
semmat. ~

Lu~Y~
Saksalaisia
ku urosokeita
Lapissa
Irja Rantatalo ja Marja Korteniemi

Lapin kuurosokeat tapasivat saksa
laisia kuurosokeita elokuussa Sei
tarannassa, Rovaniemen maalais
kunnassa. Mukana oli neljä saksa
laista kuurosokeaa avustajineen
sekä lisäksi yhden kuurosokean
poika, siviilipalvelusmies ja kaksi
suomalaista kielenkääntäjää.

Sen jälkeen kun Irja oli toivottanut
meidät kaikki tervetulleiksi esittelim
me itsemme. Sitten lähdimme luon
toon. Nautimme lämpimästä ilmas
ta nokipannukahvin ääressä ja jut
telimme. Luontoretken jälkeen jot
kut menivät saunaan ja valmistau
duimme iltajuhlaan.

Illallisen jälkeen tanssimme haitarin
tahdissa. Saksalaiset olivat niin iloi
sia, että heidän ilonsa tarttui mei
hin. Saimme kuulla heidän elämäs
tään. Saimme myös heiltä lahjoja
kotiin vietäväksi. Opimme myös
saksalaisia viittomia. Ilta hämärtyi ja

vähitellen yksi toisensa jälkeen meni
yöpuulle. Levätyn yön ja aamiaisen
jälkeen pidimme kerhokokouksen.
Sitten nautimme jälleen auringosta
ja saksalaisten seurasta.

Ennen lounasta yllätimme heidät.
Marja piti puheen ja kiitti saksalai
sia mukavastaja antoisasta seuras
ta. Hän ojensi heille itse tekemänsä
lahjat. Heikki Majava kertoi sen jäl
keen juhlavuodesta ja ojensi yhdis
tyksen t-paidat lahjaksi. Aluesihteeri
kiitti saksalaisia vielä antamalla
avaimenperät, jossa on sormiaak
koset.

Saksalaiset kiittivät meitä vuoros
taan. He jäivät vielä nauttimaan
Seitarannan luonnosta hoitoineen,
mutta me suomalaiset lähdimme
lounaan jälkeen kotimatkalle. ~

Einen sosiaaIi~
loma Onnelassa
Eine Väisänen

Heinäkuun lopussa lähdin sosiaa
lilomalle Tuusulaan, Onnelaan. Me
nin taksilla juna-asemalle. Tapasin
siellä tulkin ja ostimme vielä yhden
lipun. Juna oli hieno ja matka sujui
hyvin. Huomasin, että laukkuni oli
revennyt. En tiennyt, miksi se oli
mennyt rikki. Saavuimme Järven-

Timo sivari, Anita projek
tisihteerija Katri tiedottaja
mättävät halkoja kiireesti
Halonmättö kilpailuissa..

Juhani makoilee ympäristötaideteoksessa. (kuva: H. Majava)
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Lukijan I~jrjeet

päähän ja sieltä menimme taksilla
Onnelaan. Majoittumisen jälkeen
menimme lounaalle ja tutustuimme
ohjelmaan. Yllätyin, ettei Onnelas
sa ollut muita kuurosokeita. Minä
olin ainoa muutaman näkövammai
sen lisäksi. Sitten kävin bussilla Jär
venpäässä ostamassa uuden lau
kun. Kävin päivällisen jälkeen tulkin
kanssa saunassa ja uimassa. Illal
la kirjoitimme myös postikortteja
ystävilleni.

Tiistaina aamupalan jälkeen oli uI
koilua ja reippaampaa kävelyä. Ilta
päivällä ennen päivällistä Irina tulk
kasi minulle TV-ohjelmia. Ruokailun
jälkeen oli viittomakielisten uutisten
vuoro. Sitten alkoikin jo iltaohjelma,
jonne kaikki kokoontuivat. Esittely-
kierroksen jälkeen meille tarjottiin
herkullista kardemummalla maus
tettua kahvia. Ohjaaja Päivi Ojala
kertoi meille kahvin historiasta.

Keskiviikkona aamu palan jälkeen oli
vuorossa tuttuun tapaan liikuntaa.
Kävelimme ensin rauhallisemmin,
mutta toinen lenkki olikin jo paljon
vauhdikkaampi. Lounaan jälkeen oli
lehtikatsauksen aika. Ohjaaja Lari
luki meille Helsingin Sanomia. En
nen hierontaa pidin lepotauon. Hie
roja Henna Pernu oli todella taita
va. Hieronta tuntui hyvältä. Kun pää
sin hieronnasta minun teki mieli kah
via ja jäätelöä — siis kahvioon.

Herkuttelun jälkeen Irina tulkkasi
minulle tarinoita Eino Leinon elä
mästä. Sitten olikin jo päivällisen
aika. Illalla kävimme saunomassa
ja uimassa. Otimme aika kovat Iöy
lyt. Saunan jälkeen maistuivat vielä
saunakahvit Onnelan päärakennuk
sen kahviossa. Sitten olikin jo aika
toivottaa hyvää yötä.

Aamupäivä sujui torstaina tutun oh
jelman mukaan. Oli hieman kyl
mempi päivä. Se oli kivaa vaihtelua~~
Lehtikatsauksen jälkeen menin le
päämään. Iltapäivällä kävimme Lot
ta-museossa. Otin kameran mu
kaan, mutta harmikseni filmi oli jo
täynnä. Kiertelimme museon alaker
rassa. Sinne oli vapaa sisäänkäyn
ti. Siellä oli Lotta-tauluja, lippuja ja
muistomerkkejä. Päiväkahvit nau
timme idyllisessä museon kahvios
sa. Illalla menimme tietokilpailun
jälkeen ulos heittämään tikkaa, sit-~
ten keilailemaan.

Perjantaina, 3.8 oli viimeinen loma
päiväni Tuusulassa. Kävimme Ha
losenniemellä. Se oli kaunis paikka
puutarhoineen ja polkuineen. Pää-
rakennuksessa olisi ollut mahdolli
suus käydä ihailemassa Pekka Ha
losen maisematauluja, mutta siellä
emme käyneet. Lounaan ja lehtikat
sauksen jälkeen olikin päiväkahvi
en vuoro ja sitten kotimatkalle Jy
väskylään. ~

Pieni västäräkki
liris Alkio

Ystävä Tanja kertoi, miten västäräk
ki ilmestyy pihalle heti, kun hänen
miehensä Hannu tulee ulos. Kiinty
mys ja luottamus isäntään, joka on
toimelias, mutta rauhallinen, on saa
nut pikku ystävän västäräkistä.
Heistä on tullut erottamattomat.
Saan kerrottuna kuulla, kuinka nä
kyma on kaunis Vilkas mielikuvituk
seni tulee avuksi

Pihapiirissä lentelee jos jonkinlaisia
hyonteisia, joista vastarakki saa her
kullisen aterian Mina istuskelen
keinussa kuunnellen muita Muka
na on nuorempi ystavieni jo aikui
sista tyttarista, Pauliina Han tuo
syksyn jalkisatoa minulle, vadelmia
ja mansikankin han oli loytanyt Pau
lima otti kateni ja kumosi marjat
kammeneeni Olin ihmeissani, kun
vaela elokuun lopussa loytyi aivan
ensimmaisen luokan marjoja Olin
kuin vastarakki herkuttelemassa

Paiva oli kaunis, kuin morsian Lam
poa oli +23 astetta Seuraavana pai
vana tuli lammin sade Yli 100 vuot
ta vanhasta omenapuusta oli kat
kaistu oksia Se on ihastuttava pik
kulmntujen pesupaikka Puunrunko
oli sammaloitunut Se oli verraton
keraamaan hyonteisia Siina oli ha
mähäkin seittikin. Pikkulinnut saivat

Luk~fan kfrjeet
hyönteisistä aterian. Pauliina oli par
turoinut nurmikon. Siitä tuli hyvä tuok
su. Ystävien kautta pääsen osalli
seksi tällaisista kesän tuntumista.
Näihin ystäviin olen tutustunut per
heen vanhemman tyttären välityk
sellä. Hän on viittomakielen tulkki.~

Tänä kesänä olin
vihainen
Tänä kesänä olin vihainen — itselle
nL. Huomasin, etten enää näe lei
kata ruohoa. Huomasin, että aloin
kiertaa samaa reittia ja tulin aina
vaan samalle paikalle takaisin Poi
kani oli leikattava ruoho, minusta ei
enää ollut siihen työhön. Olin itsel
leni vihainen mutta sitten tulin su
rulliseksi. ltkin luopumisen tuskaa.
nimimerkillä “Päivi” ~

Kirjeenvaihtoa:
Hei! Minä olen 51-vuotias kuuro-
sokea mies. Olen käynyt ammatti
koulun. Haluaisin saada kirjeenvaih
tokavereita. Toiveeni on se, että olet
30-55 -vuotias nainen, joka osaa
viittomakieltä. Harrastuksesi saa
olla ihmisten auttaminen. Nimimerk
ki K.K. (Ensimmäisen kirjeen voi
lähettää lehden toimitukseen osoi
te: Tuntosarvi-lehden toimitus, nimi
merkki K.K. Suomen Kuurosokeat
ry, Uudenmaankatu 28 A, 00120
Helsinki. ~
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