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tule mukaan vapaaehtoistoimintaan
tee kertalahjoitus
tee testamenttilahjoitus
tee merkkipäivälahjoitus
tee säännöllinen kuukausilahjoitus
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Kansainvälinen kuurosokeuspalva
Esteri Koivisto 100 vuotta
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Rahankeräyslupa: RA/2016/869, lupa on voimassa 1.1.2017 31.12.2018.
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Kysy lisätietoja Janikalta: janika.lanne~kuurosokeat.fi tai 040-651251
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Aika palata arkeen
Kesälomaa voi viettää monella eri
tavalla. On tärkeää, että lomalla
saa tehdä juuri sitä mistä nauttii
eniten. Kesällä voimme auringon
paisteessa ladata akkujamme, jot
ta jaksamme taas pitkän pimeän
syksyn ja kylmän talven.
Säiden puolesta kuluva kesä on
ollut lomalaisille erinomainen.
Olemme saaneet nauttia auringon
paisteesta ja lämmöstä yllin kyllin.
Kesä on ollut tulvillaan myös erilai
sia tuoksuja, kuten saunavihdan,
heinäpellon ja kukkaniityn tuok
suja. Itse innostuin useammankin
kerran keräämään niittykukkia sau
nakamarin maljakkoon.
Monet nauttivat kesälomasta mö
killään ja rentoutuvat polttopuutal
koiden parissa parhaiten. Minulle
mieleistä kesälomapuuhaa on rä
symattojen pesu. Tänä kesänä to
sin innostuin pesemään matotjo al
kukesästä ennen loman alkua, sillä
kuivat ja lämpöiset ilmat houkutte
livat järven rantaan pesupaikalle.
Matkailu kotimaassa tai ulkomailla
kuuluu usein myös kesään ja lo
maan. Itse autoilin tyttäreni kans

sa Riikaan, Latvian pääkaupunkiin,
heti loman alkajaisiksi. Kesälomal
la on hyvin aikaa tavata ystäviä ja
kutsua vieraita saunomaan. Nauti
taan yhdessä hyvästä ruosta, kuten
uusista perunoista ja mansikoista.
On hienoa istua saunan löylyjen
jälkeen kylpytynnyrissä ja katsella
aurinkoa pitkään yöhön.
Itse huomasin, että aikuiset lapsetkm nauttivat siitä, että meillä van
hemmilla on aikaa seurustella hei
dän kanssaan. Iltavirkkuna nautin
siitä, kun sain nukkua kesäaamu
na pitkään ja herätä ilman kellon
soittoa. Aamuvirkut voivat taasen
nauttia kesäaamujen raikkaudesta
ja auringonnoususta.
Lomat alkavat olla ohi ja vähitellen
palaillaan töihin. Hervannassa on
voinut havaita, että raitiotietyömaa
on edistynyt kesän aikana huomat
tavasti. Tulevana syksynä voimme
mielenkiinnolla odotella mm. Sote
ja maakuntauudistukseen liittyviä
päätöksiä. Kesä on antanut meille
voimia jaksaa tuleva syksy ja talvi.
Taru Kaaja, aluepäällikkö O
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osallistuja kehui tapahtumaa on
nistuneeksi. Hilkka Hyötylä totesi
päivän olleen rento.

Kerhot kohtasivat Turussa

Näkövammaisten ja kuurosokei
den kanssa oli mukavaa olla.
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Lomapaikka oli hänestä hieno ja
saappaanheitto leikkimielistä; pi
tuutta heitolle kertyi kuusi metriä.
Hyötylä tapasi päivän aikana myös
vanhan tuttunsa. Hän toivoo yhteis
tapaamisia jatkossakin.
Talkooporukassa pyörinyt Jari
Kankkunen grillasi makkaroita
hymy huulilla. Hänestä vierailussa
oli hyvää, että kontakteja syntyy ja
tapaa vanhoja tuttuja.

~21

—Yhteisiä jäseniäkin on, hän muis
tutti.
Sanataiteilija Veera Vähämaasta
miljöö oli inspiroiva väreineen ja
äänineen. Hän totesi, että runo
ja oli kiva tehdä. Hänelle runojen
kirjoittaminen kuurosokeiden ja
näkövammaisten keskuudessa oli
ensimmäinen laatuaan. Teemoina
olivat esimerkiksi koskettaminen
ja moniaistisuus. Seuraavassa on
katkelma eräästä runosta:
—Tämä on tuulen hetki, valon hetki.
Kesälämpö iholla, joka säilyy vie
lä kauan, kuin iho, kuin lapsuuden
kesä. O
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Milla Lindh ojentaa tuliaisiksi kuurosokeiden töitä Aimo Lintuselle.

Tekstija kuvat:Jaakko Evonen

Turun
Littoistenjärvellä
koet
tiin kesäkuun lopulla kiinnostava
päivä, kun Turun ja Tampereen
kuurosokeiden kerhot tekivät yh
teisvierailun
Varsinais-Suomen
Näkövammaisten kesäpaikkaan
Rauhaniemeen. Paikka tarjosi ta
paamiselle huikean miljöön. Sääkin
suosi osallistujia, sillä lämmintä oli
mukavasti.
Tampereen kerho lähti bussilla
matkaan jo aamulla Kuurosokei
4

den Toimintakeskukselta ja pysäh
tyi matkan varrella kahville. Matka
sujui joutuisasti ja pian oltiinkin jo
perillä. Osallistujat tutustuivat pi
hapiirissä toisiinsa, ja osa innostui
kilpailuhengessä heittämään saa
pasta. Välillä saapas lensi hyvin
kauas. Saunamahdollisuuskin oli
halukkaille tarjolla.
Evästarjoilusta oli huolehdittu, sillä
pöytä notkui grillimakkaroista, sa
laatista ja letuista. Tästä kiitos kuu
lui talkooväelle, joka jaksoi ahertaa
ruokatarjoiluja valmistellen. Moni
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Hirveästi ei ollut nyt aikaa seurus
tella, kun oli hommia päivän aikana, totesi Kankkunen.
—

Hyvillä mielin oli myös isäntänä
toiminut Varsinais-Suomen Näkö
vammaisten puheenjohtaja Aimo
Lintunen. Hän piti päivää muka
vana ja muisteli, että yhdistyksen
vieraana on aiemminkin ollut Porin
ja Tampereen kuurosokeita. Paikan
historiasta Lintunen mainitsi, että
se tuli yhdistykselle testamentti
lahjoituksena 1973. Järjestöjen
yhteistapaamisiin Lintunen suh
tautui myönteisesti ja toi esiin, että
kuurosokeat ovat loppujen lopuksi
samaa porukkaa näkövammaisten
kanssa.
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Veera Vähämaa.
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Kuurosokeiden päivää juhlittiin
näyttävästi
saatu Lions-piirin talkoovoima ke
säkeittiössä. Kuurosokeiden tuot
teita oli myynnissä Toimintakes
kuksen pihapiirissä sijaitsevassa
Lintuaurassa.

Tekstija kuvat:Jaakko Evonen
v

~ /1
1

E

~

~

Lions 107 E -piirin puheenjohtaja Marjo Kivirannalle luovutettiin kunniakirja. Kuvassa vasemmalla Suomen Kuurosokeat ry:n hallituksen jäsen
Timo Peltomäkija keskellä järjestöjohtaja Kai Leinonen.
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Kuurosokeiden Toimintakeskuksel
la vietettiin kansainvälistä kuuro
sokeuspäivää 27.6. Helen Kellerin
syntymäpäivänä. Paikalle saapui
arviolta reilu 100 ihmistä. Päivä
oli aurinkoinen ja lämmin. Tapah
tumassa kuultiin taustamusiikkia,
vaihdettiin kuulumisia ja nautittiin
grilliruoasta. Ilahduttavaa oli avuksi
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Tapahtumassa vieraili myös Tam
pereen kaupungin pormestari Lau
ri Lyly ja Aamulehden toimitus.
Lehden juttu ilmestyi verkossa ja
painetussa lehdessä. +
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Robert Piche soittamassa huilua.
6
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Grilliruokaa kesäkeittiössä.
Tuntosarvi 8/2018

7

Kuurosokeiden oma matka-alttari
valmistui
Teksti: Päivi Liiti, Pohjois-Suomen (Oulun pii
rin) kuurojenpappi
Kuvat: Timo Posio

Kuluneen talven aikana Oulus
sa on rakennettu kuurosokeiden
omaa alttaria, joka tulee PohjoisSuomen kuurojenpapin käyttöön.
Sen on tarkoitus tuoda iloa, toivoa
ja kosketus pyhästä myös hajallaan
asuvien kuurosokeiden luo.

Pastori Wrpi Sillanpää-Posio.
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Alttarin on toteuttanut pastori Vir
pi Sillanpää-Posio. Oulun kuu
rosokeiden kerhon jäsenet ovat
valinneet materiaaleja, ideoineet
kertomuksia ja kommentoineet vä
rejä ja kontrasteja.
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Alttari siunattiin käyttöön sunnun
taina 3.6. pidetyssä jumalanpalve
luksessa Oulun Koskelassa.

Alttari, johon voi koskea
Tunnustelualttari on vanhaan mat
kalaukkuun rakennettu ja käsin
kosketeltava. Kun alttarin avaa,
löytyy sisältä huovutettu maisema
polkuineen, mäkineen ja vesineen.
Siinä on käytetty pääasiassa villaa
eri muodoissaan, kuten suoraa ja
kiharaa lampaan villaa, josta osa
on käsiteltyä ja värjättyä, osa kä
sittelemätöntä. Kaikki on luonnonmateriaalia: on villaisia lampaita,
puinen risti, sinisestä silkistä teh
tyjä lampia, kiviä ja niin edelleen.
Alttarissa on kaksi erilaista taivas
ta: toinen on sinimusta yötaivas, jo
hon voi myös kiinnittää tähtiä. Kirk
kaalla päivätaivaalla puolestaan on
aurinko ja valkoisia poutapilviä, ja
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Elsi Kauppinen tutustui tunnustelualttariin, joka on valmistettu luonnonma
teriaaleista. Esimerkiksi lampaat on tehty villasta ja risti puusta.

aivan auringon lähellä myös yksi
musta pilvi.
Alttarin tekijä Virpi Sillan pää-Po
sio, mistä idea alttariin syntyi?
Viime syksynä olin tehnyt rukous
helmiä huovuttamalla, ja kuurojenpappi Päivi Liiti oli nähnyt ne. Päivi
laittoi minulle viestin, kertoi käy
neensä yksinäisten kuurosokeiden
luona ja kaipaavansa mukaan jo
takin käsin kosketettavaa. Ehdotin
matkalaukkuun rakennettavaa alt
tarja, jollaisen olin jo kerran vuosia
sitten itselleni tehnyt, ja niin lähdim
me liikkeelle.

Matkalaukku itsessään puhuu pal
jon jo ennen kuin sen avaa. Se ker
too matkalle lähtemisestäja kristityn
matkasta. Esimerkiksi oma isäni on
lähtenyt samantapaisen matkalau
kun kanssa aikanaan lapsuuden
kodistaan. Siinä matkalaukussa on
ollut koko omaisuus kaikki, mitä
elämän matkalle tarvitaan. Tuo aja
tus liittyy kauniisti myös Raamatun
joulukertomukseen.
—

Miten kuurosokeat olivat muka
na työssä?
Jo ennen kuin varsinainen työ al
koi, tapasin Eija Metsämäen. Eija

Tuntosarvi 8/2018
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tutki materiaaleja ja antoi palau
tetta niistä. Eijan tapaaminen työn
alkuvaiheessa oli innostavaa ja toi
uutta ajateltavaa, sillä hän korosti
esimerkiksi kontrastin merkitystä ja
kolmiulotteisuutta.
Jäin pohtimaan esimerkiksi sitä,
miten tähdet voisi tehdä niin, että
ne erottuisivat. Kun olin aloittanut
maan ja taivaan huovuttamisen,
kävimme kuurojenpapin kanssa
Oulun kerhossa kertomassa työstä
ja keräämässä kommentteja, toi
veita ja ideoita. Niitä tulikin paljon
jatkokehittelyä varten.
Yksi kerholainen muisti laukkua
tunnustellessaan, että hänellä on

ollut samanlainen matkalaukku
nuorena kotoa lähtiessä. Hänen
kohtaamisensa matkalaukun kans
sa jäi erityisesti mieleen.
Tarkoitus on, että alttaria raken
netaan pikkuhiljaa kuurosokeiden
kanssa yhdessä eteenpäin. Sinne
voisi tehdä kukkia, hahmoja, mitä
vain. Alttarista saisi tulla sellainen
tunne, että tämä on yhteinen juttu.
Oletko ollut aiemmin tekemisis
sä kuurosokeiden kanssa?
Olin tavannut kuurosokeita kauan
sitten opiskellessani diakonissaksi
Porissa. Harjoittelussa olin kuuro
jendiakonissan mukana paljon
kin. Haapavedellä olin myös puoli

vuotta diakonissana, ja siihen kuu
lui huonokuuloisten työ. Sairaan
hoitajaopintojen aikana minulla oli
valinnaisena aineena viittomakieli,
ja yksi opiskelukavereistani oli viit
tomakielen opettaja nimeltä Heidi.
Millaista tulevaisuutta toivot alt
tarille?
Toivon, että se pääsee kuu rojenpa
pin matkoille mukaan. Kun ei itse
ole palkkatyössä, on ihanaa, että

voi käyttää omaa ammattitaitoa
ja yhdistää siihen myös perintönä
saatua käsityötaitoa. Koska kyse
on alttarista, toivon, että siitä välit
tyisi jollakin lailla kosketus pyhään.
Olen tosi paljon miettinyt ja ajatel
lut niitä ihmisiä, jotka tulevat aItta
ria käyttämään. Olen tehnyt työtä
rukouksen ajatuksin, ja toivon, että
se tuntuu alttarissa.

EDbU:n alajaostojen vastuuhenkilöt
Benidormissa pidetyssä Euroo
pan Kuurosokeiden Liiton (EDbU)
yleiskokouksessa päätettiin yksi
mielisesti nimetä EDbU:n kuuro
sokeiden nuorten asioista vastaa
vaksi Stephanie Floux Ranskasta
ja kuurosokeiden naisten asioiden
vastaavaksi Sanna Paasonen
Suomesta.
Stephanie Flouxin haaveessa on
toteuttaa ensimmäinen EDbU:n
nuorten leiri. Sanna Paasonen
taas valmistelee seuraavaa kuuro
sokeiden naisten foorumia EDbU:n
yleiskonferenssin yhteyteen.

Heidän lyhyt esittelyvideonsa kan
sainvälisillä viittomilla löytyy Suo
men Kuurosokeat ry:n ja EDbU:n
Facebook-sivujen kautta.
Jos haluatte liittyä Flouxin tai/ja
Paasosen englanninkieliselle säh
köpostitiedotelistalle, niin otatte
han pikaisesti yhteyttä Sanna Paa
soseen. Hän välittää yhteystiedot
eteenpäin EDbU:n puheenjohtaja
Sanja Tarczaylle Kroatiaan:
tekstiviestit: 045 6778244
sähköpostit: sanna.paasonen@
gmail.com s

Oulun kuurosokeiden kerho osallistui matka-alttarin suunnitteluun.
10
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pitäisi syöksyä eteen tai kurkottaa
taaksepäin.

Konstit on monet liikuntatilanteissa
tulkkaam isessa
Teksti: Aku Kervinen

Tein opin näytetyön “Konstit on mo
net Tulkkauksen käytännöt kuu
rosokeiden liikunta- ja urheilutilan
teissa” osana viittomakielen tulkin
opintojani Humanistisessa ammat
tikorkeakoulussa.
—

Tavoitteena oli selvittää, kuinka viit
tomakielen tulkki ja kuurosokea asi
akas sopivat yhteiset käytäntönsä
liikunta- ja urheilutilanteissa. Työn
tilaaja oli Suomen Kuurosokeat ry,
ja työelämäohjaajanani toimi yh
distyksen kommunikaatiopäällikkö
Riitta Lahtinen.
Sulkapallon peluuta tulkin avulla
Keräsin aineistoa opinnäytetyöhöni
havainnoimalla erään kuurosokean
henkilön sulkapallolajikokeilua ke
väällä 2017. Hän ei ollut koskaan
harrastanut sulkapalloa, vaan läh
ti kokeilemaan sitä ensimmäistä
kertaa elämässään. Tilanteessa
hänellä oli kokenut ja paljon kuu
rosokeiden kanssa työskennellyt
tulkki, joka kyllä oli itse pelannut

Asiakkaan osumatarkkuus para
ni koko liikunnanohjaajan kanssa
käydyn pallottelun ajan. Lajikokei
lun loppupuolella he saivat molem
mat lyötyä palloa kahdeksan kertaa
toisilleen verkon yli ilman, että pallo
putosi välissä kertaakaan maahan.

sulkapalloa, muttei koskaan ollut
tulkkina kuurosokealle sulkapallo
pelissä. Kuurosokean asiakkaan
ja tulkin välillä oli paljon sovittavaa
kokonaan uuden lajin tulkkaukses
sa. Minulla oli mainio mahdollisuus
seurata heidän yhteistyötään ja
tehdä muistiinpanoja.

Teemahaastatteluista lisätietoja
Sulkapallolajikokeilua seuraavan
syksyn ja talven aikana olin vielä
yhteydessä sekä lajikokeilussa ta
paamaani asiakkaaseen että tulk
ki. Haastattelin heitä opinnäyte
työtäni varten. Haastattelut olivat
niin sanottuja teemahaastatteluja,
eli en ollut etukäteen valmistellut
tarkkoja kysymyksiä enkä päättä
nyt missä järjestyksessä asiat käsi
tellään, vaan olin koonnut teemoja,
jotka halusin haastattelun aikana
käytävän läpi.

Osumatarkkuus parani
Tulkki kokeili pallon lentoradan ku
vailemista asiakkaalle välillä sel
kään piirtäen, välillä asiakkaan
edessä seisoen ja kättä ohjaten.
Puolentoista tunnin kokeilun aika
na parhaaksi vaihtoehdoksi näytti
lopulta osoittautuvan se, että tulkki
seisoi asiakkaan vasemmalla puo
lella ja jäljitteli oikealla kädellään lii
kettä, joka asiakkaan olisi tehtävä
osuakseen palloon.
Asiakas taas tunnusteli vasemmal
la kädellään tulkin käden liikettä ja
kopioi sen oikealla kädellään, jos
sa hänellä oli maila. Tulkin kädestä
asiakas sai paitsi tietoa siitä, kuinka
hänen mailansa oli liikuttava, myös
siitä, milloin koko hänen vartalonsa
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Molemmat haastattelut tarjosivat
minulle kiinnostavaa tietoa niin
havainnoimastani sulkapallolajiko
keilusta kuin yleisemminkin kuu
rosokeiden liikuntaharrastuksissa
tulkkaam isesta.
Havainnoinnin ja haastattelujen
jälkeen kokosin niistä yhteen tie
toa siitä, millaisia yksityiskohtia ja
vaiheita kuurosokean asiakkaan
ja tulkin yhteistyössä tulkkauksen
käytäntöihin liittyen yleensä on.

Koettu liikuntatulkkaustilanne vai
kuttaa myös seuraavaan liikunta
tulkkaustilanteeseen, koska sekä
tulkki että kuurosokea liikkuja voi
vat usein hyödyntää edellisellä ker
ralla oppimiaan asioita.
Tulkkaus edellyttää yhteistyötä
Mielestäni saaduista tuloksista voi
daan tehdä se johtopäätös, että
tulkkaus kuurosokeiden liikunta- ja
urheilutilanteissa on ennen kaikkea
yhteistyötä, johon sekä kuu rosokea
että tulkki antavat oman panoksen
sa.
Asiakkaan on tärkeää kertoa omista
tuntemuksistaan liikunnan aikana,
eikä hän voi vain sopeutua tulkin
toimintatapoihin ja liikkeen rytmiin.
Toisaalta tulkki on aktiivinen valit
semaan tulkkauksessa käyttämi
ään menetelmiä ja toimintatapoja,
eikä asiakas voi jatkuvasti esittää
tulkille uusia vaatimuksia ilman,
että se vaikeuttaa tulkkausta.
Opinnäytetyöni on kokonaisuudes
saan luettavissa netissä Theseus
sivustolla. O

Esteri Koivisto 100 vuotta
tyttäret toimivat silminä ja korvina

-

Teksti: Heidi Häyrynen
Kuvat: Esteri Koiviston kuva-arkisto

Esteri Koivisto vietti viime vuonna
satavuotisjuhliaan. Esteri on tehnyt
elämäntyönsä maatalon emäntä
nä ja perheenäitinä. Eläkepäiviään
hän viettää Kankaanpään Hapualla
1934 rakennetussa kotitalossaan.
Lapset, Raili, Riitta, Raija ja Rau
ni, asuvat lähellä. He auttavat käy
tännön asioissa. Apua tarvitaan,
sillä Esterin kuulon ja näön heik
keneminen viimeisen kymmenen
vuoden aikana on tehnyt arjesta
hänelle haasteellisempaa.
Lapset auttavat arjessa
Kullakin tyttärellä on käytännön
sanelemana oma roolinsa äidis
tä huolehtimisessa. Riitta toimii
omaishoitajana.
Esteri Koivisto on aina seuran
nut aktiivisesti päivän politiikkaa
ja puheenaiheita. Silmien ikärap
peuman myötä hänen näkönsä ei
kuitenkaan riitä enää lukemiseen.
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Lehtien isot otsikot saa näkyviin
vain apuvälineellä. Kuulovamma
on myös vaikea-asteinen, joten ra
dion puheesta ei tahdo enää saada
selvää.
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Aikaisemmin kuulin kohtalaises
ti, mutta nyt kuulo on huonontunut,
Esteri kertoo.
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Nykyään Riitta lukee äidille lehdistä
päivän uutiset. Samoin posti ja kir
jeet luetaan ääneen. Myös muissa
arkiaskareissa, kuten ruoanvalmis
tuksessa, tarvitaan apua. Vielä pari
joulua sitten Esteri valmisti joulu
ruoat Riitan kanssa koko jälkikas
vulle (viisi sukupolvea). Päiviinsä
Esteri kaipaisikin lisää työntouhua
ja tekemistä.
Nopeasti meni aika ennen, kun
se oli työntäyteistä ja oli kotitöitä.

—

Esteri kuulee helposti väärin, joten
vieraiden tapaamisessa on oma
jännityksensä. Tyttäret ovat kom
munikointitilanteissa tukena. He
käyttävät selventävää puhetta ja
toistavat puheen tarvittaessa. Esi
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100-vuotias Esteri Koivisto asuu kotonaan. Omaiset ovat tukena ja apuna
arjessa. Kuva: Heidi Häyrynen.
merkiksi lääkärikäynnillä varmiste
taan, että äiti kuulee mitä lääkäri
sanoo.
—Terveyskeskuksessakin pitää olla
mukana. Muuten on turvattomuutta
ja kaksoisaistivammaa ei ymmärre
tä aina huomioida, Raija kertoo.
Esterin kunto ja muisti ovat edel
leen hyvät. Ulkona ja asioidessa
hän tarvitsee kuitenkin kuulonäkö
vamman takia opastusta. Tyttäret
tukevat turvallisessa liikkumisessa,
auttavat havaitsemaan esteet sekä
kuvailevat ympäristöä.

Palveluihin pääsy ei itsestäänselvyys
Esterin huonontuneeseen kuulonja
näön tilanteeseen päästiin parem
min kiinni vasta 2017 huhtikuussa.
Nuori silmälääkäri antoi lähetteen
näönkuntoutukseen Satakunnan
keskussairaalaan. Kuulonäkövam
maisten kuntoutusohjaaja auttoi
apuvälineiden saamisessa. Lisäksi
kuntoutusohjaaja auttoi ottamaan
yhteyttä Suomen Kuurosokeat ry:n
oikeuksienvalvonnan asiantuntija
Marjatta Puromäkeen. Marjatta
lähti selvittämään Esterin näön ja
kuulon tilannetta sekä avun ja oh
jauksen tarvetta.
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Meillekin tuli yllätyksenä, että
kaksoisaistivamman yhteisvaiku
tus on niin suuri. Marjatta avasi sil
mät, miten huono tilanne oli. Se oli
tärkeä huomata, Raija sanoo.

—

Kartoituksen perusteella Marjatta
laati kuntaan ja lääkäriin asiantun
tijalausunnon kaksoisaistivamman
vaikutuksesta Esterin toimintaky
kyyn. Lääkäri huomioi lausunnon,
ja näiden perusteella Kelan hoi
totuki ja kunnan omaishoidontuki
ovat nyt nousseet. Marjatta auttoi
myös kuulonäkövamman oikeutta
mun palveluihin pääsyssä. Tyttäret
ovat tyytyväisiä, että asiat ovat al
kaneetjärjestyä.
Nykypäivänä palveluihin pääsy ei
ole itsestäänselvyys.

—

Esterillä on nyt apuvälineinä muun
muassa kuulolaitteet ja kahdet la
sit, suurennuslasipöytävalaisin ja
suurennuslasi. Vammaistukena on
saatu asianmukainen patjan alle
laitettavalla täristimellä varustettu
palovaroitin. Seuraavaksi kokeil
laan luku-tv:tä ja induktiosilmuk
kaa, joka mahdollistaa häiriöttö
mämmän kuuntelun. Tällöin radion
ja television kuuntelukin voisi taas
onnistua.
Maatila turvallinen kasvuympäristö
Esteri syntyi Kankaanpäässä
16.111917 Elina ja Jalmari Kujan
suulle. Perheen vanhin lapsi syntyi
kuolleena ja nuorin lapsi kuoli alle
vuoden vanhana, joten Esteri vart
tui ainoana lapsena. Maalaistalo
Kankaanpään Hapualla oli turvalli
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Ruisleivän tekoa Hakalassa.
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nen kasvuympäristö ja työntekoon
osallistuttiin lapsesta asti. Tilalla oli
sekä karjaa että viljanviljelyä.
Ruisleipää leivottiin pari kertaa
vuodessa varastot täyteen. Lisäksi
poimittiin marjoja ja suolattiin sila
koita talven varalle. Elämä ei ollut
leveää, mutta perusruoka-aineita
löytyi. Ruokaa annettiin muillekin,
jotka sitä tarvitsivat. Varsinkin so
tien aikaan maatiloilta haettiin ruo
katäydennyksiä.
Parempaan suuntaan on menty.
Ennen oli paljon köyhempää. Teh
tiin niin paljon töitä ja oli hevoshom
mia. Nyt on koneita auttamassa,
Esteri pohtii.

—

Tuohon aikaan asunnottomia kier
tolaisia kulki talosta taloon. Pyy
täjille annettiin aina yösija, vaikka
heitä ei olisi tunnettukaan. Kaikki
meni kuitenkin onneksi hyvin. Tal
vi- ja jatkosodan aikana majoitettiin
myös evakkoja vasta valmistunee
seen uuteen asuinrakennukseen.
Hapuan kylää elävöitti 30-luvul
la Pori-Haapamäki-rautatien teko.
Rautatieläiset kulkivat ympäri Suo
mea töiden mukana, ja he asuivat
myös Hapuan taloissa. Yksi perhe
eli Esterin kodissa vuokralaisina.
Rautatieläiset toivat mukanaan sil
loin vielä harvinaisia kameroita ja
ajasta jäi kyläläisille runsaasti kuvia
muistoksi.

Esterin ja Kostin kihlakuva vuodel
ta 1940.

Sähkön tulo suuri edistysaskel
Esteri tapasi miehensä Kostin Työ
väentalolla tansseissa 1937. Kih
loihin ja avioon he menivät 1940.
Perhe-elämän alku ei kuitenkaan
ollut helppoa, sillä Kosti joutui sekä
talvi- että jatkosotaan. Jatkosodas
sa hän haavoittui vakavasti. Huo
nosta ennusteesta huolimatta hän
kuntoutui.
Kostin ja Esterin aikana tilaa laa
jennettiin: maata, koneita ja karjaa
hankittiin lisää. Karja-ja maatalous
pitivät perheen kiireisenä ympäri
vuoden, eikä vapaita juuri ollut.
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Sadan vuoden aikana teknologia
on mennyt huimasti eteenpäin.
Merkittävimpänä edistysaskeleena
Esteri pitää sähkön tuloa. Se saa
tiin Hapuan koulun valmistumisen
aikaan 1927. Sähkö tuli aluksi kou
lulle ja kauppaan ja vasta myöhem
min muualle. Maatilalle sähkö ja
sähkövalot toivat paljon helpotusta
ja navettaan saatiin lypsykoneet.

minen keräsi tuvan täyteen väkeä.
Perhe ehti jo käydä nukkumaankin,
kun vieraat eivät malttaneet vielä
poistua. Kotiin lähdettiin vasta vii
meisen kuvan jälkeen, kun kuulut
taja toivotti hyvää yötä.
Eläkepäiviään Esteri ja Kosti jäivät
viettämään kotitaloonsa. Tila siir
rettiin vanhimmalle tyttärelle Railille
ja tämän miehelle Raimolle. Nyky
ään tilaa isännöi Railin poika Keijo
vaimonsa Pirjon kanssa. Yhteensä
Kosti ja Esteri ehtivät olla yhdessä
70 vuotta.

Ennen elettiin öljylamppujen
kanssa, niin arki muuttui mukavam
maksi. Paremmassa valossa sai
seurattua asioita.

—

Muita tärkeitä kehityskohtia oli te
levision tulo 1950-luvulla. Televisio
oli kylällä uutuus ja lähetysten aIka;~.
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Jalmari-isä ja muita miehiä Porin maantietä tekemässä.
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Rannekkeista turvallisuutta
Teksti: Riitta Lahtinen
Kuva: Heidi Häyrynen

Joskus visuaalinen symboli, merk
ki, voi olla hyvä turvallisuutta lisäävä
viesti muille. Rannekkeita on kaksi
erilaista. Toisessa rannekkeessa
on sana kuulonäkövammainen ja
toisessa rannekkeessa on kaksi
sanaa eli kuurosokea suomeksi ja
englanniksi deafblind.

sen onnettomuuden varalta. Kun
kuulon ja näön apuvälineet otetaan
pois, moni henkilö toimii tällöin tun
toaistilla. Ranneke on silikonia ja
pestävä, ja siksi myös hygieeninen.
Rannekkeita saa Riitalta. Sähkö
postiosoite: riitta.lahtinen@kuuro
sokeat.fi s

Sanat muodostuvat mustilla koho
kirjaimilla oranssille pohjalle. Sel
keän kontrastin myötä teksti erottuu
rannekkeesta ja ranneke rantees
ta. Kirjoituksen voi myös tunnis
taa tuntoaistilla. Englanninkielinen
sana on toimiva ulkomailla, jolloin
se tunnistetaan helpommin.
Kuurosokea-ranneketta on käytet
ty muun muassa sairaalassa, jol
loin hoitohenkilökunta muistaa, että
henkilöllä on kuulonäkövamma, ja
osaa huomioida tämän kohtaa
misessa. Se toimii myös uidessa,
saunassa, yksin kulkiessa ja tilan
teissa, jossa henkilö kokee turval
liseksi kuurosokeudesta ilmaisemi

0

Kuvassa toisella henkilöllä on ran
teessa kuurosokea-ranneke ja toi
sella kuulonäkövammainen-ranne
ke.
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ILMOITUKSET

O Kuurosokeiden kerhot
Tampereen kerho
Syyskuun kerhotapaaminen ti 25.9.
klo 13—16, VTS Ristontalon 6:s
kerros. Os. Valtaraitti 9, Tampere.
Vierailijana esteettömyysasiamies
Hanna Karojärvi.
Kerhon vetäjänä on Marja-Leena
Karjalainen,
rahastonhoitajana
Maija Kanerva ja kerhon emäntänä
Paula Laht. Kerho kokoontuu Kuu
rosokeiden Toimintakeskuksella
VTS Ristontalossa tuttuun tapaan
joka kuukauden viimeinen tiistai
klo 13—16! Kahvitarjoilu. Ristonta
lon keittiön kausiherkku 3 e, pelkkä
kahvi tai tee 1 e.
Tulevia tapahtumia:
30.10. Oikeuksienvalvonnan asian
tuntija Marjatta Puromäki ja ajan
kohtaiset aiheet
27.11. Kerhon vuosikokous ja jou
luateria Koivupuistossa klo 13—17.
Aterian hinta 20 e. Sitovat ilmoittau
tumiset Millalle tai Marjatalle 16.11.
mennessä. Muista tilata tulkki!
Hervannan vapaa-aikatalon kunto-

20

salivuoro on kuurosokeiden käytet
tävissä ilmaiseksi. Lindforsinkatu
5. Kuntosalin laitteiden toimintaan
ja järkevään salitreenaukseen et
sitään ohjaajaa, joka kävisi salikauden alussa muutaman kerran
opastamassa. Syyskausi ke 15.8.—
19.12. klo 13.30—14.30 ja kevätkausi ke 2.1.—29.5.2019 klo 13.4014.30.
Satakunnan kuurosokeiden kerho
12.9. klo 12—15 Satakunnan näkö
vammaisyhdistyksen toimitilassa.
Otavankatu 4 C 49, Pori.
Saamme vieraaksi OP-vakuutusyh
tiö Oy:stä edustajan. Aiheena ovat
vakuutukset. Miettikää myös mihin
menemme lokakuussa, esimerkik
si teatteriin, musikaaliin jne. Ide
oita voi antaa minulle. Tervetuloa
keskustelemaan tärkeistä asioista.
Toivotan myös uudet kuurosokeat
ja kuulonäkövammaiset mukaan
kerhotoimintaan.
Lisätietoa: puh. 0400 532 413 tai
s-posti sainilepisto@gmail.com
Helsingin kuurosokeiden kerho
12.09. klo 15—20. Elfvikintie 4, Es
poo. Luontotalo sijaitsee Laajalah
den luonnonsuojelualueen laidalla.
Kahvipulla tai suolainen 7,50 e/hlö.
Kahvilassa voi ostaa myös jotain
muuta juotavaa. Paikalla ei ole yleis
tulkkausta.
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Ilmoittautumiset ke 5.9. mennessä
rantatalo.irja~gmail.com tai puh:
046 5468298. Tervetuloa!

Vi ittojat-kerho
Retki Pietariin. Ajankohta 29.8.—
1.9.2019. Ohjelmassa mm. opas
tettu kaupunkikierros ja yhdessä
oloa. Bussikuljetus Tampereelta,
matkareitti Vaalimaan kautta Pieta
riin.
Hinta: 475 e/hlö 2hh Hotelli Mosko
vassa standard-huoneissa. 625 ei
hlö 1 hh. Sis. matkat bussilla, hotel
limajoituksen, aamiaisen x 3 ja il
lallisen x 1, opastetun kierroksen ja
viisumin rekisteröintimaksun. Hin
taan eivät kuulu muut ateriat mat
kan aikana tai perillä Pietarissa,
sisäänpääsymaksuja eikä matka
vakuutusta. Hinnat edellyttävät 30
maksavan matkustajan ryhmää. Li
sämaksusta Venäjän ryhmäviisumi
81 e/hlö (perustuu tämän hetkiseen
hinnastoon, viranomaismaksujen
muuttuessa pidätämme oikeuden
vastaaviin muutoksiin), matkava
kuutus (pakollinen Venäjälle) ja
sisäänpääsymaksut ja/tai opastuk
set. Passi mukaan!
Lisätiedotja sitovat ilmoittautumiset
ti 29.1.2019 mennessä: paivi.ahti
ainen60@gmail.com, tekstiviestit
050 384 8960. Tarkempi ohjelma
lähetetään ilmoittautuneille.

O Tapahtumia
Viittomakielisten ja kuulonäkövam
maisten ikäihmisten juhla
Aika ja paikka: pe 12.10. Oulun
keskustan seurakuntatalo, Isokatu
17.
Teemana Iloa toimeliaisuudesta
-Aktivitet ger glädje. Tapahtuma on
osa valtakunnallista vanhustenviik
koa. Kello 12.00 messu, jonka toi
mittavat kuurojenpappi Päivi Liiti ja
diakoniatyöntekijä Anne-Man Kyllö
nen. Juhla jatkuu tarjoilun ja ohjel
man merkeissä. Juhlapuheen pitää
viestintäjohtaja Sanna Keskinen.
Järjestäjät: Kuurojen Liitto, Kuu
rojen Palvelusäätiö, Oulun hiippa
kunta, Oulun ev.lut.seurakunnat,
Oulun kuurojenyhdistys, Oulun
kuurosokeiden kerho ja Suomen
Kuurosokeat ry.

Kuurosokeiden hengellinen leiri
Aika ja paikka: 19.—21.10. (pe-su).
AitO leirikeskus, Aitolahden Hirvi
niemi. Kirjoniementie 15.
Teemana “Elämä on lahja ja minä
olen ihme!”. Ohjelmassa mm. yh
dessäoloa,
teematyöskentelyä,
ulkoilua ja keskustelua. Kanssasi
mukana vertaisohjaajat Anne Palo
ja Aarne Pirkola, kuurojenpapit
Päivi Liiti ja Marja Saukkonen sekä
diakonissa Sirpa Toivo.
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Hinta täysihoidolla 74 e sisältäen
majoituksen 2hh, ateriat ja ohjel
man. Matkojen omavastuu 20 e, jos
matka yli 50 km. Matkat korvataan
halvimman julkisen kulkuneuvon
mukaan. Kuitit matkalipuista toimi
tetaan Millalle.
Sitovat ilmoittautumiset 5.10. men
nessä: milla.lindh@kuurosokeat.fi,
040 774 9207. Kerro myös yhteys
tietosi ja erityisruokavaliosi.

O Helsingin viriketoiminta
Ulkomaan matkan suunnittelua vuo
delle 2019
To 6.9. klo 9.30—12 liris, Suomen
Kuurosokeat ry:n Helsingin aluetoimisto, 4. krs, Marjaniementie
74. Tule mukaan keskustelemaan,
ehdottamaan ja suunnittelemaan
ulkomaan matkaa vuodelle 2019.
Kahvitarjoilu (1 e). Paikalla kaksi
yleistulkkia. Tilaisuuden jälkeen voi
ruokailla omakustanteisesti liriksen
ravintolassa ja jatkaa kuntopiiriin.
Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ma
3.9.
Kuntopiiri
To 6.9, 13.9,20.9. ja 27.9. klo 13—16
liris, 2. krs. Vetäjänä Jaana Martti
la. Kuntosalissa kuntoharjoittelua,
uima-allasosastolla vesijumppaa,
uintia ja saunomista. Paikalla kaksi
22

yleistulkkia. Kuntosali käytössäm
me klo 13—14.30 ja uima-allasosas
to klo 13—16. Oma pyyhe mukaan.
Kuntopiiri joka torstai 20.12. asti (ei
itsenäisyyspäivänä 6.12).
Pannu kuumana
To 13.9. klo 10—12 liris, Suomen
Kuurosokeat ry:n Helsingin alue
toimisto. Järjestäjinä viriketoiminta
ja Helsingin aluepalvelu. Yhdessä
oloa, kahvittelua ja mahdollisuus
keskustella Helin tai Anitan kanssa.
Kahvit 1 e. Paikalla ei yleistulkkia.
Tilaisuuden jälkeen voi ruokailla
omakustanteisesti liriksen ravinto
lassa ja jatkaa kuntopiiriin.
Pistekirjoituspi iri
Ti 18.9. klo 13—16 Suomen Kuuro
sokeat ry:n Helsingin aluetoimisto.
Vetäjänä Marjo Pylväinen. Paikalla
kaksi yleistulkkia. Kahvitarjoilu 1 e.

Aluepalvelun kuulumiset
To 20.9. kelo 10—12 Helsingin alue
toimisto.
Oikeuksienvalvonnan
asiantuntija Heli Lappalainen ker
tomassa ajankohtaisista asioista ja
loppuvuoden toiminnasta. Kahvitar
joilu 1 e. Paikalla kaksi yleistulkkia.
Tilaisuuden jälkeen voi ruokailla
omakustanteisesti liriksen ravinto
lassa ja jatkaa kuntopiiriin.
Ilmoittaudu Anitalle viimeistään to
13.9.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ma
17.9. Yhteystiedot: anita.palo@
kuurosokeat.fi, tekstiviestit / What
sApp 040 837 7896

O Sekalaista
Seuraava ilmoitusten jättö
Ilmoitusten jättö syyskuun Tunto
sarveen viimeistään 1.9. klo 12
mennessä. Yhteystiedot: viestinta@kuurosokeat.fi ~

Australialainen ravintola Gastropub
Ke 26.9. klo 16—20 Helsingin kes
kusta Töölönlahdenkatu 3 B 1.
Ruokailut ym. omakustanteisia.
Paikalla ei ole yleistulkkia.

Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ti
11.9.
Kommunikaatiopiiri
Ke 19.9. klo 13—16 liris, Suomen
Kuurosokeat ry:n Helsingin aluetoimisto. Aihe: Miten kommunikoin
paremmin sairaalassa ja hoitotilan
teissa? Jaetaan ideoita. Vetäjänä
Riitta Lahtinen. Paikalla kaksi yleis
tulkkia. Kahvitarjoilu 1 e.
Ilmoittaudu Anitalle viimeistään ke
12.9.
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