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Paperi on huono alusta,
tuleen syttyy koko jalusta.

Kieku ehtii vettä valamaan
eikä talo syty palamaan.

Possu kauhuissansa tutisee. Kokemus näin julma opettaa:
- »Anteeksi», hän hiljaa ,nutisee. tulen käyttö pitää lopettaa! SUOME~N KUUROSOKE~AT RY/NUORTENKER}IO
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Hyvät Lukijat!

Taas on joulu lähellä!
Perheitä, sukulaisia ja ystäviä
muistetaan monin tavoin ja
jouluna saa hetken levähtää...
Terveisiä täältä Helsingistä!
Olen viime aikoina reissaillu
paljon mm. Kokkolassa, Kajaanissa
ja Muoniossa. Sitten täällä
tehnyt kaikenlaisia hoinmia, että
nyt on ihanaa kun saamme kaikki
rauhoittua joulun viettoon.
Täällä on nyt paljon lunta,
toivottavasti joulunakin on
valkea joulu!

Ensi vuosi tuo tullessaan uusia
tapahtumia kuten nuorille talvileiri
Rovaniemellä ja kesäleiri Tanskassa.
Suomen kuurosokeat ry:n kevätkokous on
Kokkolassa ja syyskokous Tampereella.
Tervetuloa joukolla mukaan!

NUORET, IÄHETTÄKÄÄ TAAS MUKAVIA JUTTUJA
MEIlLE NIIN li:S LEHTI II~MESTW TAAS ENSI VUONNA...

Ajattelin tehdä ensi vuonna kännykän
numeroiden luettelon tähän, jos haluatte laittaa omanne
niin lähettäkää.
Lisäksi työryhmä katsoo kuka on aktiivinen nuori
osallistunut Raksutin lehden kirjoitukseen. Valitsemme
ensi vuonna -99 loppuvuodessa Vuoden Raksutin
nuoren. Hänelle annetaan pienen palkinnon hyvästä
työstä Raksutin-lehden teossa.

LÄHETTÄKÄÄ JUTTUJA SOILE SILVENNOLSEN
SÄHKÖPOSTIIN TAI ANITA PALOLLE OSOITFEESEEN:
ANITA PALO/NUORET
SUOMEN KUUROSOKEAT RY
UUDENMAANKATU 26 A
00120 HELSINKI.

VIIMEISTÄÄN -99 HUHTIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ!
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Hyvät Nuoret!

Olen ilolla pannut merkille, että tänä vuonna uusi joukko nuoria
on tulossa elävöittämään yhdistyksemme toimintaa.
Kulttuuripäivillä Tampereella teillä oli oma työpaja ja esititte
lauantai-iltana valmistamanne näytelmän. Se on osoitus siitä, että
teillä on ideoita ja ajatuksia ja pystytte niitä toteuttamaan.
Toiminta ja yhdessä olo on tärkeää kaikille kuulonäkövammisille,
mutta varmaankin nuorille se on eriytisen tärkeää, kun elämän
kokemukset eivät ole vielä karttuneet. Toisilta ihmisiltä saa aina
jotain, josta on iloa itsellekin.

Myös Kajaanin syskokous osoitti, että uusi sukupolvi on astumas
sa yhdistystoimintaan. Joukossa oli monia, jotka eivät aikemmin
ole juuri kokouksissa käyneet. Toivon, että tulette toistekin. Näin
yhdistystoiminta saa uusia ihmisiä, joka toiminnan kehityksen ja
jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä.

Näin vuoden lopussa haluan toivottaa kaikille nuorille
hyvää joulua ja iloista uutta vuotta!

Raimo Korpela
puheenjohtaja

Ullalta Raksutin lukijoille, hei!

Ihana yhdessä odottaa joulua, vielä ihanampi on yhdessä
lukea Raksutin-lehteä.
Tämä lehti tarvitsee tukeamme, joten kirjoitelkaamme
ahkerasti tukeaksemme samalla Soileaja Anitaa.

Raksutin-lehti antaa toisenlaista luettavaa kuin meidän
Tuntosarvi- tai Uutislehti. Kaikki lehdet ovat hyviä, mutta
Raksutin on nuorten lehti, miksei meidän vanhojenkin?!
Korostan kuitenkin vielä, että nuorten ja vanhojen ajatuk
senvaihto on paikallaan monesta syystä, koska nuorten
ajatus antaa paljon iloa meille vanhuksille ja me vanhat
voimme tarjota vastineeksi kokemuksia ja ajatuksiakin,
että teillä ja meillä olisi valinnanvaraa elämällemme.

Nyt keskitymme joulun iloon ja samalla muistelemme
toisiamme hyvällä mielellä.
Kirjoitellaan!!

‘~pv~~ &~mrnin hcl/d on mi j~kaiscn.
~}cs~a mczlk oisjoulu ~vnamcn1

~Lämpoi~tä joutua ~a parcmpaa uutta buotta 3okat~cttc!

t. Ulla, Mauno ja lapset
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KiRJEENVAiHTOPALSTA~

Olen 33-vuotias mies kuulonäköVammainehi.
Harrastukset kävely, kalastus, pyöräily,
lukeminen, mopoilu ja moottorikelkkailu.
KirjeeflVaihto on tarkoitettu naisille ja valokuva
olisi kiva1..
Osoitteefli Heikki Rantatalo

Riekontie 2 b 8
99400 Enöntekiö
gsm 040-581 6486

Tässä sitä mennään!

Värit esiin ja nopsasti,
~j~~Tä~ttä vauhtia! Ja oiotaan mutkat!

että ennätät maalata näinä
hienot vauhti-ihmeet!

SYDÄMEl IISET ONNITTEUJT
PÄM JA MUHAMMEI)
EL GHARB1LLE KAJAANIIN, HEILLE
SYNTYI LOKAKUUSSA -

PO1KAVAUVA!!!

PARHAiMMAT ONNITTELUT SUOMEN KUUROSOKEAT RY:N
VUODEN JÄSEN~ LE, PÄIVI SUONTAKAS~
TAMPERE~L~ JA VUODEN TYÖNTEK1JA, JORMA
SÄYNAJAKA~~ KEMlJARVE1~t!h!

/

ONNEA MIKA HÄKKISEIJE JA
TOMMI MÄKISELLE MAAILMAN
MESTARUUDtN JOHDOSTA!!!
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‘Toinen maailma

‘KatseLen kellastune(ta ku~’(a ja ajatukseni lentäa ~7uos(en
taa, 5(lto(n sain kokea (Lot ja r((~at sun kaa.
~Miet(n (Lc’(s(a hetk(ä, jotka saa mut nauramaan ja
(tkemiiitfl.
~M(ks( sun ~(t( Lähtee po(s~ oliko joku määränn~jt sut
Lentämäan po(s? ‘EEn t(e~ä m(h(n uskoa~ mutta sä et
kuitenkaan uskonut tähän elämään.

5etaan ku~7(a %!fhä uu~eLLeen ja uu~elleen, kunnes huomaan
kuvassa sun muuttuneen, ‘N~~yt(t n((n kaun((Lta, nuo sun
s(niset silmät, jotka sai mut tuqottamaafl sua.

5ä ~7äL(t(t musta ja mä susta.
9vte usko(mme to(sffmme, kunnes et uskonut enää (tsees(

5ä lens(t, sitten to(seen maailmaan.
5un on kai h3’.7ä olla siellä.
9vtä tie~’än, että sä et lentän~jt saatanaan,
koska, sä oL(t niin h3~7ä ihminen..

~Mä jatkan kuitenkin tätä elämää, kunnes saa’,7un
kuolemaan. ‘Kuitenkin n~~jt sua mä jään kiiipamaan...

Anu Jääskeläinen

Hyvät ystävät,

pitkän tauon jälkeen jatkan juttuani teille Raksuttim een.
Anitan ja Soilen tekemä lista kysymyksistä on vielä tallella. Nyt
yritän vastata niihin kysymyksiin, joihin en viime kerralla vastannut.

Milloin aloitit työt Suomen Kuurosokeat ry:ssä?

Aloitin työni Suomen Kuurosokeat ry:ssä maanantaina 3.1.1994.
Muistan kun tulin toimistolle ensimmäistä kertaa. Minua jännitti
kovasti uusien työtovereiden tapaaminen. Olin ostanut uuden työn
kunniaksi uudet työkengät. Kenkien pohjat olivat yllättävän
liukkaat ja kaatua rom ahdin keskelle vanhan keskustoimiston
käytävää. Alku oli siis todella vauhdikas!

Miksi valitsit juuri tämän työpaikan?

Kun näin ilmoituksen toiminnanjohtajan paikasta Helsingin
Sanomissa, kiinnostuin siitä heti. Mosambikissa meillä oli ollut
kuuro kotiapulainen, jonka nimi oli Palmiira. Palmiiran kanssa
totuin käyttämään paikallisia viittomia. Samaan aikaan Pirkko
Rytkönen oli kehitysjoukkolaisena Mosambikissa. Hän aloitti siellä
työskentelyn kuurojen kanssa. Pirkon kanssa tapasin useita
maputolaisia (Maputo on Mosambikin pääkaupunki) kuuroja
nuoria.

Mietiskelin asiaa pari päivää ja rohkaistuin soittamaan tekstipuhe
linpalvelun kautta Pirkko Virtaselle, joka oli silloin puheenjohtajana.
Keskustelimme pitkään ja hän kehotti minua hakemaan tätä
työtä.



Kerro, mitä toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu?

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu monenlaisia asioita. Eräs tär
keimmistä tehtävistä on toimia hallituksen sihteerinä. Toiminnan
johtaja valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa esityslistan
kokoukseen ~G kokouksen jälkeen pöytäkirjan. Toiminnanjohtaja
myös vastaa siitä, että hallituksen päätökset toteutetaan.

Työt riippuvat myös paljon vuodenajasta. Tammihelmikuussa
teemme edellisen vuoden tilipäätöksen ja toimintakertomukse1~
Tämän jälkeen aloitamme seuraavaan vuoden suunnittelun.
Kansaneläkelaitos haluaa hakemukset kesäkuun loppuun
mennessä, RahaautomaattiYhdistYs syyskuun lopussa. Seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarviO tulee olla valmiina
syyskokoukseen mennessä. Työssä on siis paljon laskemista ja
suunnittelua.

Tällä hetkellä olen vuorotteluvapaalla, joka kestää ensi vuoden
elokuuhun. Terhi Pikkujämsä toimii tämän ajan toiminnanjohtajan
sijaisena. Ja Anne Kiiski on uutena työntek~iänä osaksi Terhin
paikalla, osaksi tekemässä uusia tehtäviä.

Vuorotteluvapaa tarkoittaa sellaista vapaata työstä, jonka aikana
voi tehdä mitä haluttaa. Toiset vuorotteluvapaa~5et matkustele
vat, toiset lepäilevät tai maalaavat tauluja, kuten eräs ystäväni
teki. Itse olen aloittanut opiskelun Teknisellä korkeakoululla.
Opiskelen siellä johtamista ja työpsykologiaa tullakseni entistä
paremmaksi ~oiminnanjohtajak5i. Poikani Eelis on myös aloittanut
koulun tänä syksynä. On mukava seurata ekaluokkalai5te~~
elämää.

Mitä olet aikaisemmin tehnyt työksesi ennenkuin tulit
yhdistykseemme töihin?

Olin töissä Mosambikissa Afrikassa. Olin työssä Kehitysyhteistyön
Palvelukeskuksen, Kepan, kenttätoimistossa kenttäkoordin aatto
rina. Kenttätoimisto s4aitsi Maputossa, mutta työn takia sain
matkustaa pa4on ympäri Mosambikia. Työni oli aika pa4on samaa
kuin nytkin; suunnittelua, laskemista ja muiden työnteon seurantaa
ja valvontaa.

Miltä tuntuu nyt kun olet tavannut paljon kuurosokeita?
Ja millainen kuurosokeiden maailma Sinun mielestäsi on?

Jaa. Tämä onkin vaikea kysymys. Olen tuntenut kuurosokeita jo
niin pitkään. En oikein ole koskaan ajatellut heistä mitenkään
erityisesti. Kuurosokeat ovat jokainen yksilöllisiä ihmisiä iloineen ja
suruin een aivan kuten kaikki muutkin ihmiset. Joukossa on pa4on
kivoja ja mielenkiintoisia henkilöitä, joita on ollut mukava oppia
tuntemaan.

Toki kuurosokeiden maailma on erilainen. Kommunikaation ja
liikkumisen esteet rajoittavat tiedonsaantia ja osallistumista kaik
keen siihen, mikä saattaisi kiinnostaa. Mutta yhdistyksen tehtä
vänä onkin yrittää poistaa näitä esteitä, jotka estävät elämästä
sellaista elämää kuin haluavat.

Minkä viittomamerkin opit ensimmäiseksi?

Kävin ensimmäisen viittomakielen kurssini Tampereen kuurojen
yhdistyksessä vuonna 1977. Kävimme kurssin yhdessä ystäväni
Eijan kanssa. En todellakaan muista, miksi menimme viittoma
kielen kurssille. Emme tunteneet ketään kuuroa.



Opettajan kuitenkin muistan. Hän oli nimeltään Hely Sandholm ja
todella hyvä ja innostava opettaja.

Ensimmäinen kurssilla oppimani viittoma taisi olla kiitos tai terve-
tuloa. Seuraavaan kurssiin olikin sitten pitkä aika. Vasta 80- luvun
puolivälissä jatkoin viittomakielen opiskelua. Kun olin aloittanut
työt yhdistyksessä kävin vielä pari kurssia lisää. En vieläkään osaa
viittomakieltä tarpeeksi hyvin, mutta jatkan opiskelua jälleen ensi
vuonna.

TuIeyaisuudefl näkymäsi?

Parin seuraavan viikon näkymät ovat selvät: korkeakoulun tenttei
hin lukemista ja jouluvalmistelujen tekoa. Kevään vielä opiskelen ja
sitten taas palaan takaisin töihin. Toivottavasti täynnä uusia
ideoita, kuinka voimme kehittää yhdistystä eteenpäin.

jos joutuisit autiolle saarelle, niin minkä yhden asian
ottaisit mukaan?

Jos saisi ottaa mukaan yhden ihmisen, niin tietysti ottaisin mukaan
Eeliksen. Mutta jos mukaan saisi ottaa vain yhden asian, niin
ottaisin aurinkoenergialla toimivan kannettavan tietokoneen, jossa
on kaikki mahdolliset internetit sun muut ohjelmat.

J~o1hu!~Si toivot~mme ~Eefi~sen kanssi~ t~~iT~~ oikein f’~ijvåå

jou[uaj6I onne(fista uufft~ uuott~’~. T~p~misffn ensi vuonnt~!

Elisa Mikkola
vuorotteluvaPaalla oleva toiminnanjohtaja

NUORTEN TAL WLEIRI
R0VANIEMELLÄ 171-21.3.1999

Teksti: Soile Silvennoinen

Suomen Kuurosokeat ry. järjestää ensi keväänä
talvileirin kuulonäkövammaisillelkuurosokeille nuorille.
Tässä alustavia tietoja talvileiristä:

AJANKOHTA: 1 7.-21 .3.1999

LEIRIPAIKKA: Lapin Liikuntakeskus, Rovaniemi

OSALLISTUMINEN: Leirille voivat osallistua 15-35 v.
nuoret. Leirille sopii mukaan 10 nuorta.
Osallistumismaksu on 500 mklhlö. Se kattaa majoituk
sen, täysihoidon, leiriohjelman ja retket.
Matkakustannukset korvataan halvimpien kulkuneuvo
jen taksan mukaisesti (juna, linja-auto).

Tulkin/oppaan osalta täysihoitopaketti on 880 mk.
(Sovi asiasta sosiaalitoimistosi kanssa tulkkikuluista)

TIETOJA LAPIN LIIKUNTAKESKUKSESTA:
Nuorten talvileiri toteutetaan yhteistoimintana Lapin
Liikuntakeskuksen kanssa Leiripaikka sijaitsee lunas

‘iran rinteillä Rovaniemen kaupungin keskustan
•;yydessä. Liikenneyhteydet sekä Rovaniemelle

?ttä Li ikuntakeskukseen ovat erinomaiset.



Lapin LiikuntakeSkus järjestää kursseja ympäri vuoden.
Siellä on mm. urheiluhalli, kuntoSalit, kiipeilyseinät,
paIloiIukentät~ ampumarata, keilahalli ja oma uimahalli.
Hiihtoladut, laskettelurinteet ja ulkoluistiflrata ovat ihan
lähellä.

LEIRIOHJELMASTA:
Tavoitteena on aikaansaada mukava leiri, joka tarjoaa
mahdollisuuden yhdessäol0on~ virkistymiseen ja
erilaisiin ohjattuihin toimintoihin osallistumiseen.
Retkikohteena on mm. Santapark •joulupiikin huvi
puisto ja Joulupukin pajakylä.

ILMOITTAUTUMINEN:
llmoittautumtsaika leirille päättyy 15.2.1999

Jos olet kiinnostunut tulemaan leirille mukaan, voit
ilmoittautua minulle tai järjestösihteeri Heikki Majavalle.

YHTEYSTIEDOT

Suomen Kuurosokeat ry.
Heikki Majava
Uudenmaankatu 28 A
00120 HELSINKI
p. 09-5495 3513
tekstipUh 09-5495 3526
node: 1:1165

Teksti: Soile Silvennoinen

Seuraava pohjoismainen kuurosokeiden nuorisoleiri
pidetään Tanskassa ensi kesänä. Tässä saamiani alustavia
tietoja leiristä:

AJANKOHTA: 24.-31.7. 1999

LEIRIPAIKKA: Tanskan kuurojen kansanopisto, Vejle,
Jyllanti. Majoitus on päärakennuksessa tai mökeissä,
2 hengen huoneissa.

OSALLISTUMINEN: Leirille voivat osallistua 15-35 v.
nuoret. Jokaista maata kohti saa osallistua enintään 20
henkilöä, sisältäen siis sekä kuurosokeat että tulkit/oppaat.

Osallistumismaksu on 1000-1500 mk, riippuen siitä, paljonko
tanskalaiset saavat avustusta leirin järjestämistä varten. Tämä
osallistumismaksu peritään myös tulkeilta.

Jokainen maa ja osanottaja huolehtii itse matka- ja
tulkkikulujsta. Jo5 haluat osallistua leirille, yritä anoa tukea
tulkkikustannuksiin omalta kunnaltasi. Kannattaa lähettää
avustusanomuksja myös eri järjestöille ja säätiöille.

t€t~knushaan’!
Leirillä pääkielenä on englanti, eli joka maasta ainakin yhden
tulkin on osattava englantia.

POHJOISMAINENKUUROSOKEIDEN
NUORJSOLEIRJ TANSKASSA 24.-31. 7.1999

Soile SilvennOinen
Uramontie 1 A12
11100 RIIHIMAKI
tekstip. 019-737 572
node: 1:1l287



17.4.1998 Anu Mikkola
LEIRIOHJELMA: Tanskalaiset olivat jo alustavasti
suunnitelleet leiriohjelmaa. Tiedossa on mm:

. eri maiden lipun nostot
O kanoottiretki
O kulttuuri-ja ostosretki Vejiessä
O elämysretki, eli jännittävä seikkailuretki (sisältää yhden

yöpymisen metsän keskellä)
O mukavaa yhdessäoloa erilaisten liikuntamuotofen, leikkien ja

kilpailujen merkeissä
O kukin maa järjestää vuorotellen iltaohjelmaa

Tanskasta lähetetään tammikuussa —99 virallinen kutsu ja
ohjelma kaikkiin pohjoismaihin. Kun olemme ne saaneet, niin
asiasta tiedotetaan teille vielä tarkemmin lisää.

ffan6katai6et &~iuo~tUwat SLwmen mw’tet
eäm1,imät,ti te,wetLdk-tk6i &~iee~~ nudkwu!!!

Hän nousee väsyneesti vuoteeltaan
illan hämärtyessä.
Pitkä yksinäinen päivä laahautuu
tunti tunnilta eteenpäin,
mutta hän ei huomaa mahdoffisuuksia,
joita elämällä on häntä varten.

Ahdistus paisuu suureksi, kuin
raskas pohjaton möykky.
Ahdistus paisuu, jossakin repeää!

Hän syöksyy keittiöön ja riuhtaisee
kaapin oven auki.
Hän ottaa Domino-paketin hyllyltä.
Sokeasti tajuamatta hän avaa paketin
ja ahtaa ensimmäisen keksin suuhunsa.
Makeus vilvähtää kielellä,
nopea pureskelu ja nielaisu.
Tiedostamatta, tajuamatta, keksi
toisensa jälkeen katoaa.
Hukuttamaan ahdistuksen möykkyä,
kohti malceaa, turtaa ja
raskasta unohdusta.

Hätkähtäen hän huomaa vilmeisen
keksin syödyksi,
ja tuntee olonsa paisuneeksi.
Tajuntaan iskee kamala totuus,
ja sy-yffisyys työntyy esiin turvonneen vatsan uumenista.

Elämän haifitsemattomuus ja itseinho
tanssivat viiiisti hänen pienessä mielessään.
Keksipakettien valtakunnan kuningatar
jaaihaisinorja,
jota piiskaa ylensyömisen vääjäämätön
kiertokullcu,
syömishäiriön ahtaat kalterit ja
jumiutuneet toimintatavat.

Löytääkö hän vapauteen itserakennetusta vankilastaan,
jonka kalterit on tehty keksipaketeista ja sukiaalevyistä.

a



JOULURUNO Teksti: Anu Mikkola

JOULU TULLUT ON KIIRETTÄ PITÄÄ, TONTUT
TOHISEVAT, KYNÄT SAU}IUAVAT, MUORIN
PATA KIEHUU JA PUKIN PARTA
HEILUU KOHTAPI PITAA MENNAPORON SELKAAN JA LA[
LAHJOJA JAKAMAAN. TONTUT HELLUTTAVAT
JA PUKKI MATKAAN JO KÄY. TOHINA HILJENEE
KAIKKI LEVOLLE KÄY JOPA MUORIN PATA
HYYTYY KIEHUMASTA.

HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!! TOIVOTTAA:
Mj\RIANNE

Teatterissa
- Kokemuksia ja ajatuksia näytelmästä

Pitkan paivan matka yohon

Tuorein teatterielämykseni oli 11.11.1998, kun kävin katso
massa Tampereen teatterissa Eugene O~Nillin näytelmän
Pitkän päivän matka yöhön.

Saavuimme teatteriin noin puoli tuntia ennen esityksen
alkua. Jätimme päällysvaatteet vaatesäilytykseen ja
odottelimme tulkkeja paikalle. Minulla oli ensimmäistä
kertaa tulkki oppaanani teatterissa. Olen kuulonäkö
vammainen ja minulla on oikeus käyttää viittomakielen
tulkkia. Tulkki opasti minua, kun liikuimme teatterissa ja
kuvaili ymparistöä, kuten värejä ja kalustusta. Menimme
teatterisaliin ja etsimme paikkamme.

Istuuduttuamme tulkkini kuvaili minulle näytelmän
lavastusta ja sovimme merkit, joiden avulla tulkki sormitti
käteeni kuka näytelmän henkilöistä puhui. Sokeuteni ja
kuulovammani vuoksi minun olisi muuten ollut vaikea
seurata näytelmän kulkua.

Pian salin valot sammuivat ja alkoi alkumusiikki,
ensimmäiset vuorosanat kajahtivat ilmoille. Näytelmän
tapahtumat tempasivat nopeasti mukaansa. Näytelmä oli
raju ja syvällinen perhetragedia. Näytelmässä oli viisi
henkilöä: isä James, äiti Mary, pojat James junior ja Edmund
sekä sisäkkö. Näytelmän tapahtumat sijoittuivat yhden
päivän ajalle, aamusta yöhön.



Perheenjäsenien välien selvittely sisälsi paljon tunteita:
vihaa, riippuvuutta ja jossakin taustalla myös rakkautta.
Äiti käytti huumeita ja tuli morffiiniriippuvaiseksi.
Isä ja vanhempi poika olivat alkoholisteja. Nuorimman
pojan sairastuminen keuhkotautiin varmistui päivän aikana.
Äiti lankesi taas morffiiniin ja hän eli omissa maailmoissaan
nuoruuden muistojensa keskellä. Isä selvitteli välejään
poikiensa kanssa ja veljeksillä oli myös keskenään paljon
kipeitä asioita selviteltävänä.

En kuullut kaikkia vuorosanoja, kun näyttämöllä huudettiin
tai puhuttiin hiljaa. Kokonaisuudessaan pysyin aika hyvin
mukana näytelmän tapahturnissa. Aika kulki kuin siiviilä ja
pian oli väliajan vuoro. Nautin väliajalla teen ja viinerin,
jonka jälkeen jaksoin taas syventyä näytelmän
moniulofteisiin tapahtumiin.

Loppuratkaisu jäi hiukan arvoitukselliseksi, vaikealla päi
vällä oli pitkä matka yöhön. Näytelmästä jäi mieleeni
ihmissuhteiden monimutkaisuus, tunteiden voima ja yksilön
taistelu perhetragedian hämähäkinverkoissa.
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EIJA HALONEN JWÄSKYLÄSTÄ
TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ
JOULUA JA ONNEI.USTA UUTTA
VUOTTA 1999!



JOULUTERVEHDyKSET

HALUAISIN TOIVOTTAA TODELLA HAUSKAA
JOULUA JA ILOISTA UUTTA VUOTTA -99..
TOIVOTTAVASTI, TÄSTÄ VUODESTA TULEE

MEILLE TAPAHTUMARIKAS JA IDEOITA
TÄYNNÄ OLEVA VUOSI. VIELÄ KERRAN HYVÄÄ
JOULUA KAIKILLE!!

HAUSKAA JOULUA MYÖS MUN HYVILLE
YSTÄVILLENI SIIS:
ANULLE,KATJALLE,HENNALLE JA MIKALLE.

SOILELLE JA ANITALLE KIITOS TÄSTÄ
VUODESTA JA HAUSKAA JOULUA TEILLEKIN JA
HYVÄÄ MIELTÄ UUTEEN VUOTEEN.

HALUAISIN VIELÄ TOIVOTTAA ARTTU
LIIKAMAALLE HYVÄÄ JOULUA ! !TSEMPPIÄ
KOULUUN !! NÄHDÄÄN!!

TOULUMIELISIN TERKUIN: MARIANNE
MIELITYINEN -)

Hyvän joulun toivotukset &
onnea uudelle vuodelle

t: San ja 4mira
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Hyvää jouluaja
hyvää uutta vuotta 1999!

t: Katja K.
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KUKA ON VUODEN SELVIYTJTJÄ?

Teksti: Merja Rouhiainen

Jos täytät seuraavat kriteerit voit olla ehdokas
kuurosokeiden vuoden selviytyjäksi!

1. et ole heiluttanut yhtään lyhtypylvästä vuoden
aikana
2. et ole pyrkinyt taksin kyytiin peräluukan kautta.
Tämä onnistuisi aivan mainiosti farmarimalleissa
3. et ole potkinut mandariinia tai tomaattia lattialla
nurkkiin, luultuasi lasten superpalloksi
4. et ole yhtään astiaa pyyhkinyt pöytärätillä
lattialle
5. et ole kerännyt lihapullia loppuviikosta sähkölie
deltä, kun paistoit niitä keskivikkona
6. et laittanut kahviin piimää maidon sijasta tai
suolaa sokerin sijasta
7. et huutanut ikkunasta rakas mieheni tule kotiin,
kun huoltomies käveli pihalla
8. et istunut mustan kissan päälle tummalla sohvalla
9. et potkinut siivoojan jättämää luuttusankkoa nurin
kerrostalon pimeässä rappukäytävässä
10. minulle ei ole sattunut mitään normaalista
poikkeavaa koko vuoden aikana

JOS VASTASIT KAIKKIIN EI TAI EN, OLET
TODELLA SELVIYTYNYT HYVIN VUODESTASI.
ONNEKSI OLKOON.
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