
Meidän Raksutin lebden tekijöiden
osoitteet ja mailiossut!!

Marianne Mielitvinen
keltavuokontie 4a1
37550 Lempaalä mailiossu:

marianne1mielityinen©weljinfo1li

Anu läaskelainen
Linköpinginkatu 25
80140 loensuu

Anu.jaäskeläinen@nklIi.

Katia Kelander
vesankajärventie 191
41940 Vesanka
katja.kelander@nkl.li.

Voitte, mailailla meille,jos tulee asiaa tai
kommenteja tai iihksiä seuraavaan lehteen tai

voitte lähetellä teidän iullujanne lehteen!!!
Ei,muuta kun mailia vaan TULEMAAN!!
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Hei, Aaksutin lehden lukijat!!!!

Nyt tässä tulee syksyn -2000:nnen raksutin lehti!!
Täynnä juttuja ja kivoja stoore ja.11. =1
toivottavasti viihdylle raksutin-lehden parissa!!
Huippu Hauskaa syksyy kaikille!!!
Voikaa hyvi”IH’U.ii..

Halauksellaja hymyllä:
Raksutin-lehden työryhmä: MarianneKatia and
Anu

~ e~& 1? ckk~ctt kijctt!

Olen Katja Kelander, uusi päätoimittaja:)
Ikäni on 19-vuotias. Opiskelen Mikkelin
ammattioppilaitoksessa vaatetusalaa.
Harrastukseni on lukeminen, käyntejä
kaupungilla, urheilua, ym... :) Luoneeltani olen
huumoritajuinen, iloinen. :) Pituuteni on
175cm, tummat hiukset ja siniset,sinivihreät,
ruskeat silmät minullakin on. :) Toivon, että te
lähetätte juttuja yms minullekin! KIRJOITA
UUSIA JUTTUJA YMS... OSOITTEESEEN:
Katja Kelander/RAKSUTIN
LIUSKEKATU IAI
50100 MIKKELI. Gsm:040-8386113.., :)~

Bonjour raksutinlaiset!!!!

Haksutin-lehdefl päätoimittaja eli Katia pyysi mua
kirjoillamaafl,jotaifl lehteen. =1
Iospa,ensin esillelisin itseni: Olen uusi Suomen
kuurosokeiden nuorten kerhon uusi päävetäjä.
MaRiAnNe Mielityinen Tampereelta.
Kun olin heinäkuussa Onnelassa nuorten pohjois
maiden konirenessissasamalla kertaa pidettiin
Suomen kuurosokeideil nuorten kokous ja siellä
Anita palo kertoi tulleensa Soilen kanssa
“vanhoiksi”että vetäytyvät pois toiminnasta ja nyt
olisi meidän uusien nuorten vuoro jatkaa
toimintaa. Kokousessa pääteuhin,ellä minusta
tulisi nuorten kerhon vetäjä 2000-20001.SuOStuifl
mieluusti. =1 Kaljasta tuli Baksutin-lehden
päävastaala ja Anusta apuvetäiä.Näin on nyt
kokoonpano ja toivoisin,eltä tulisi lisää nuoria
mukaan toimintaan...

Nyt.voisin hieman kertoa itsestäni:
=1 olen iloinen,hauska,PoSitiiviflefl tyttö
eteläsuomesta.Olefl syntynyt 23.4.1984

Terveisin päätoimittaja Katja Kelander.



eli ikaa on nyt lO-vuottaHoroskoopiltani olen
Härkä.
Perheeseeni kuuluu: veijeni iubamatli,14-vuotias,
äiti Marjaleena ja Äidin miesystävä Urho.
Minä harrastan: Baiiatinoa,uimista,iukemista,
Ientopailoa,kirjoitteiemista,shoppailua ja
kavereiden kanssa oleskelua.
Käyn nyt Mikkelin kuulovammaisten koulua ja olen
9:llä.Tulevaisuuden suunnittelmani olisi mennä
lukioon.
Rakastan tehdä näitä asioita: tanssia
sateessa,iukea runojatehdä lumienkeleitä,
keskustella asioista ja rakastan rakastaa...
Minä vihaan: elämän epäolkeudenmukaisuulla,
kaksinaamaisuulla,valehtelua,kiusaamis.ta,
yksinäisyvUä,sotaa,kur.juuua,ijimis~ä,jot~a ovat
juimia ja kuvittelevat olevansa parempia kuin
muut ja tasa-arvottomunua.
No,joo.. tässä taitaa olla kaikkLmutta jos tulee
muuta kysymyksiä mieleen tai haluatte vaan
jutella tai mitä vaan niin voitte mailata minulle..

Minusta on ihanaa olla nyt tekemässä tätä
raksutin lehteä ja toivonetiä pidälle meidän
tekemästämme raksutin-lehdestä.

Värikästä la hauskaa syksyä kaikille!!!!
mailaillaan..... voikaa hyvin ja SEE YA !!!!!
HALAUKSIN: Marianne ~

~~Ltc



1 lei kaikki Raksutin lehdeh lukijat!!

Lurnihiutaleet laskeutuvat kauniisti maahan ja sen kauneus
koskettaa. Hienoa, että Raksutin lehti jatkaa toimintaansa. Se on
meidän nuorten ansiostamme. Pidimme kokouksen Onnelassa
28.7.- 29.7.2000. Siellä päätettiin, että Raksutin lehden tekoa
jatketaan meidän nuorten vastuulla. Olen mukana Raksutin lehden
tekemisessä. Voisin kertoa vähän itsestäni. Opiskelen Mikkelin
kuulovammaisten koulun lukion ensimmäisellä. Olen kohta 17-
vuotias. Vapaa- aikani kuluu ystävien kanssa olemiseen.
rentoutumiseen ja tanssi harrastuksiin. Viikonloppuisin asuskelen
perheeni kanssa Joensuussa.
Haluan vielä sanoa, että kaipaisimmejuttujanne Raksutin lehteen
ja ne ovat tervetulleita.

Ystävällisin Anu Jääskeläinen

HEI Soile,Anita ja Sarilil!

Me haluaisimme,täSSä kiilläateitä, teidän
ansioikkaasta työstänne Raksutin-lehden teossa
ja nuorten Kerhon vetämisessä.TeiIlä on ollut
hyviä ja huonoja alkoja.Mulla olette selvinneet
kaikki ne vuodet tähän asti kunniakkaastL
Ja nyt menette eläkkeelle ja annatte meille
nuorille vastuun ja jatkamisen
Me olemme todella kiitollisia,kun te olette
jaksaneet tehdä Raksutin-lehteä meille ja me
olemme todellakin viihtyneet sen narissa ja
olimme aina onnellisia kuin se tipahti 4-kertaa
vuodessa postiluukustainme.
Nyt me jatkamme t~t~ perinnettä ja annamme ilon
meitä nuorimmille.
Emme osaa muuten sanoin kiittää kuin vain että
KIITOS.. =1
vaikka menettekin “eläkkeelle”, niin me emme
unohda teitä, teidän sielunne elää yhä raksutissa,
teliän sen loitte ja panitte alkuun.



VITSINURKKA

Kun tuo toimitusjohtajamme (uusi) patistaa, täytyy tehdä
apuna tekstiä tähän lehteen. Eli minun aiheeni on: vitsit
(enkä suinkaan hallitse itse niitä vitsien tekoa!).

Tämän kertaisessa “vitsikokoelmassa” käsitellään
huonetoverista. Varsinkin kun koulut on alkanut, jotkut
asuvat koulun asuntoloissa tai yhteiskämpissä. Tehoaa tämä
myös kotonakin...

17 tapaa tehdä huonekaveri sekopäiseksi

1. Juo raaka kananmuna joka aamu. Sano, että harjoittelet
munan juontikilpailuihin.

2. Kerro, että olet kasvissyöjä ja valita aina kovalla
jos kavensi syö jotakin muuta. Käy ostamassa
hampurilainen ja syö se. Jätä paperi näkyville, kun
tulee. Ole sitten olevinasi sängyssä kovissa tuskissa.

3. Hanki kampaajalta leikattuja hiuksia. Sirottele niitä yöllä
huonekaverisi tyynylle. Hän tulee epätoivoiseksi, kun luulee
kalj uuntuvansa.

4. Joka kerta, kun huonekaverisi tulee huoneeseen, huuda
“Hurraa! Olet tullut takaisin!” ja tanssi samalla ympäri
huonetta. Viiden minuutin kuluttua kysy: “Eikö sinun jo
pitäisi lähteä?”

5. Laita päähäsi aurinkolasit ennen kuin nukahdat. Ota ne
pois herätessäsi. Kerro, että ne ovat taikalasit, jotka
takaavat ihmeunia.

Me vain jatkamme sua ja muutamme uudempaan
suuntaan,mulla tulemme kylla aina muistamaan,
eila ketka sen oikein alussa pani alulle.

Toivotamme teille oikein ihanaa jatkoa ja
varikastä syksya!!!!
IIALAUKSIN: Naksutin -lehden nykyinen työryhmä:
MariaNne,Katja ja Anu
P5: monet muut lukijat.toivouava~ myös teille
byvaä jatkoa!!!

äänellä,

kavensi



6. Pakkaa joka torstai kaikki tavarasi ja kerro, että muutat
pois. Tule takaisin viiden minuutin kuluttua ja kerro, ettet
voi hylätä häntä.

7. Aina kun heräät, juokse ympäri huonetta huutaen:
“Apua, missä olen!” Mene sitten takaisin peiton alle.Kun
huonekaverisi herää ja kysyy “Mitä tapahtui?”, ole kuin et
tietäisi mitään.

8. Osta veitsiä. Teroita niitä joka ilta, vilkuile
huonekaveriasi ja mutise: “Pian, pian ...“

9. Kerro huonekaverille: “Minulla on sinulle tärkeä viesti”
Pyörry sitten. Toista usein. Hän tulee lopulta hulluksi kun ei
saa tietää, mitä asiaa sinulla on.

10. Kun huonekaveri on poissa, liimaa kenkäsi kattoon ja
istu hänen huoneeseen tullessaan lattialla päätäsi pidellen ja
valittaen.

11. Vaihda kermavaahtotölkkiin etiketti partavaahto
tölkistä. Suihkuta sitä silloin tällöin suuhusi ja nauti. Valita
usein, että vatsaasi koskee.

12. Riko ikkunalasi. Jos huonekaverisi ei pidä siitä, sano,
että sinulle tuli kuuma. Sitten avaa ja sulje ikkunaa, niin
kuin mitään ei olisi tapahtunut.

13. Heitä tikkaa tyhjälle seinälle. Sano huonetoverillesi
iloisesti joka heiton jälkeen ‘TKatso, napakymppi!”

14. Istu shakkilaudan ääressä hiljaa tekemättä ainuttakaan
siirtoa. Sano sitten huonekaverille: “Luulen, että tämä peli
sujuu nopeammin jos on kaksi pelaajaa.”

15. Tuo huoneeseen paljon pehmoeläimiä, laita kaikille
paperiset hatut päähän ja pidä juhlat. Soita kovaäänistä
musiikkia. Kun huonekaverisi marssii sisään, laita musiikki
pois, ota masentuneena hattusi pois ja kerro eläimille:
“Olihan meillä hauskaa niin kauan kuin sitä kesti”.

16. Käy läpi huonetoverisi kotitehtävät. i~’1uuta ja korjaa
punakynällä “virheet”. Jos hän suuttuu, kerro, että et enää
jaksanut katsoa hänen surkeasti tehtyjä tehtäviään.

17. Juo paljon keltaista Iimsaa. Kerro huonekaverillesi koko
ajan, kuinka ihanaa limsa on. Sitten jonakin päivänä
maalaa kasvosi keltaisiksi ja ala valittaa, kuinka inhottavaa
limsa on.

Henna Huttunen

liiiNOJA........

Kun kävelimme käsikkäin kaupungilla
ohi ihmisten,minä tunsin että olimme

ainoat ihmiset maailmassaMinä ymmärrän
jos haluat olla vapaa kuin taivaan lintu..
älä anna minun estää vapaudenhaluasi jota
rakastat enemmän kuin mitään muuta.
minä ymmärrän. mene vaan ja lennä

vapauteen., se on rakkauteSL.



-rikoit kauniin rakkauttemme.Meidan
piti toteuttaa kaikki unelmamme.Meiflan

— — OOOO O.piti lentaa ybdessa kauas
elämästämme. Nytemme y~ enaa koskaan
tehdä näitä asioita, mitä lupasimme
toisillemme.

ERILAISUUS

kävelen kadulla ympärilläni on minulle
kylmiä ja tuntemattomia ihmisiä. jatkan
matkaa kun sinä tulet minun tuttuni vastaan
moikkaan sinulle iloisesti, mutta et vastaa
tervehdykseenivaan katoat paikalta vähin

äänin. Jään sinne kadulle seisomaan
yksinäin. Kyyneleet tipahtavat
poskelleni.Miksi näin käy.... Miksi... Enkö saa

olla erilainen~P~

Aina kun sade kutsuu,tanssin
sateessa,nauttien la yksin, kun yhtäkkiä
sateen kutsumana ilmestyi jostakin

tanssimaan kanssani sateen tanssia.
- sateen lapsia,niin me...
-rakastuimme
kun sade väättvv häviämme toistemme
sylistä,mutta iiedämme,että aina ku sataa.
kietoudumme toistemme syliin ja tanssimme
taas rakkauden sateen kanssa.

vapaa kuin taivaan lintu
istun ikkunan ääressä ja näen linnun

lentävän vapaana sinisellä

taivaalla,onnellisena miksi minut on kahlittu
tähän sairauteen, miksi en voi olla vapaa
niinkuin tuo lintu kaikesta huolista.

haluaisin niin... haluaisin olla vapaa..
kaikesta sairaudestani,vksinäisvvdestäni

haluaisin vain lentää kaukaisuuteen pois....



minä rakastan sinua sydämesi
on täynnä kultaa ja olet minulle elämääkin

suuurempi aarre.

Minä kuljen usvassa
tietämättömänä mibin mennä, näen

vaan kirkkaan täysikuun taivaalla ja
seuraan sitä tuntemattomaan pois
elämästäni.

miksi menit tekemään sen”

~unot

.~innUt viestivät

(iipeän tikapuita pitkin kohti pilviä, uusia tavoitteita.
(oskeakseni pilveä se katosi ja ei jäänyt muuta kuin tyhjyyttä.
[unsin, maailmanlopun tulevan minulle kuitenkin linnut lauloivat
in i s san i.
~vIaai1manloppU, mitä se sana tarkoittaakaan minulle.
~4ietin sitä myllerryksin mielessäni ja sain vain vastaukseksi minulla ei ole
~nää mitään, ei mitään.
~Autta muistin, että jumala on olemassa.
~~Ainu1Ia on sentään Jumalan rakkaus.

Petosta vai rakkautta?

Tunnen tuoksusi,
tunnen hiuksesi,
tunnen kosketuksesi,
mutta sanasi tarkoittavat toista.
Mitä sinä haluat minusta?

Rakkauteni sinuun on kuolematonta

Haluan pitää vain kädestäsi kiinni ja kävellä pitkin hiekkarantaa, auringon
laskiessa vuoren takana.
Haluan rakentaa hiekkalinnoj a kanssasi.
Haluan syleillä sinua hiekan hieroessa ihoamme vasten.
Haluan vain rakkautesi. mutta sinä vain etäännyt.
Sinä haluat vain aikaa.



Lapsuus on kallisarvoista aikaa

Kurkotan ikkunaan, näen leikkiviä, nauravia lapsia.
Aurinko paistaa, lasten silmät loistavat kuin tähdet.
Heissä on sielu, joka janoaa onnellisuutta.
Heillä on hyvä olla.

Rakas, lapsikulta

Nukke, jolla on hieno vaaleanpunainen mekko, siniset silmät ja pitkät
vaaleat kiharat hiukset.
Minä rakastan sitä nukkea, äiti!

Minä rakastan sinua, lapsikulta.
Sinulla onjo nukke, joka on yhtä ihana kuin se.

Haluaisin sanoa sinulle, elämässä ei voi kaikkea saada.
Kaikilla ei ole asiat hyvin niin kuin sinulla.
Nauti elämän pienistäkin asioista.

Kirjoittanut Anu Jääskeläinen

v
:errankin eräs mummo oli mennyt lääkärin vastaanotolle ja valitellut
~uonoa kuuloaan.

Niin on mennyt kuulo huonoksi, ettei omaa pieruaan enää kuule, selitti
mummO.

~‘ohtori raapi korvallistaan, otti reseptivihonja kirjoitti mummolle lääkettä.
Tälläkö se kuulo paranee, tiedusteli mummo resepti hyppysissään.
En tiedä paraneeko kuulo, mutta sen takaan, että paukut kovenevat,
vastasi kunnanlääkäri ilkikurisesti.

~eljä herraa innostui kerholla pohtimaan ikuista kysymystä, mitä oikein on
akkaus.
ihakauppias määritteli: - Minusta rakkaus on eräänlainen jäähdyttämö,
ossa neljä kinkkua pannaan samaan vartaaseen.
~ääkärin diagnoosi kuului: - Rakkaus on kamala tauti.
e kaataa kaksi ihmistä samaan tautivuoteeseen.

~nsinööri totesi: - Rakkaus on ihmeellinen kone, joka käy ja seisoo samaan
iikaan.
[uomarin määritelmä kuului: - Rakkaus on juridisesti ainutlaatuinen
)rosessi, jossa altavastaajasta lopulta tulee kantaja.

3londi katsoi televisiota ja sulki sen yhtäkkiä.
Miksi teit niin? Kaveri ihmetteli.
Kun minun täytyy käydä vessassa enkä halua jättää pätkääkään tästä
ohjelmasta väliin.

vlontako munaa harakka mun ii? Opettaja kysyi koulutunnilla.
Pikku- Kalle viittasi. — Kymmenen.
- No no. opettaja nuhteli. — Nyt sinulla on kylläkin omiasi mukana.
Pikku- Kalle suoritti nopean laskutoimituksen
~lkoon kahdeksan sitten.

Hyvää
vuotta

MEPJ~Y CHRISTMAS
Frosty the Snow Man

Joulua ja Rauhallista Uutta
2001 kaikille!!!

Anita Palo
Soile Silvennoinen
San lsaksson
Eija Halonen

Anu Jääskeläinen



HOROSKOQPPI

Rapu 22.6.-22.7
Kuukausi tarjoaa sinulle paljon
huomiota, saat ihailijat perääsi.
Muista varoa liiallista
juhlimista, muuten saat huonon
maineen. Oletjo pitkään ollut
kiinnostunut eräästä, johon
haluaisit pitää enemmän
yhteyttä, sitä hänkin toivoo.
Selvitä viime kuun ongelmat,
jotka ovat jääneet selvitt~imättä.

Neitsyt24.8.-23.9.
Olet hyvin energinen tässä
kuussa. Et tällä kertaa välitä
niistä ihmisistäjotka hyppäävät
nenäsi eteen. Toimit itsenäisesti
ja koet pienen muutoksen
itseesi. Haluat kokeilla uutta
tyyliä, muiden kielteisestä
painostuksesta huolimatta.

Vaaka 24.9.-23.lO.
Lahjakkaat ihmiset ovat
ihastuneet viehätysvoimaasi.
Olet tarkkasilmäinen. mutta et
ihmissuhteissa. Sinusta tuntuu.

että kukaan ei ole kiinnostunut
sinusta. Oletko varma? Voisit
katsella tarkemmin ympärillesi.
Jotain ihanaa tapahtuu sinulle.

Skorpioni 24.1O.-22.1 1.
Olet ollut hyvin kiireinen. Ota
tämä kuukausi rennosti. Solmit
kuukauden aikana uusia
kontakteja. Tapaat upean
ihmisen, johon haluat tutustua
paremmin, mutta et tiedä miten.
Mitä teetkin se sujuu hyvin.

Jousimies 23.1 l.-21.12.
Olet huonolla tuulella, mutta se
menee pian ohi. Saat haasteita
ja niitä kannattaa ottaa vastaan.
Kuukauden aikana koet uusia
kokemuksia. Tuntematon
henkilö lähettää sinulle
salaperäisen viestin. Saat
aikanaan selville kuka on
lähettäj ä.

auris 22.12.-20.1.
ISinulla on paljon töitäja töitä.
Et tiedä miten niistä selviäisit.
Vietä yksi rentouttava päivä.
Juo kupillisen teetäja asetu
mukavaan asentoon. Lue jotain
rakkaus novellia. Niin pääset
eteenpäin kovasta työstä. Uusia
suhteita saattaa olla~
näköpiirissä.

Vesimies 21.1.-18.2.
Ajatukset pyörivät koko ajan
päässäsi ja saatat tehdä pikaisia
ideoita. Ota asiat vähän
rauhallisemmin, niin hyvää
tulee. Mielenkiintoinen tyyppi
on kiinnostunut sinusta, mutta
et kiinnitä siihen paljoa
huomiota.

Kalat 19.2.-19.3.
Sinua on petetty j a haudot
kostoa. Se ei kannata, asiat vain
pahenevat. Saat haasteita, mutta
sinua ei huvita ottaa niitä
vastaan. Ihmisiä pyörii
ympärilläsi ja saatat tehdä uusia
tuttavuuksia, mutta älä unohda
vanhoja ystäviäsi.

Leijona23.7.-23.8.
Ihmissuhteesi sujuvat hyvin.
Joku hyvä ystäväsi saattaa
sanoa sinulle jotain ilkeää,
mutta älä välitä. Hän on vain
mustasukkainen. Muistuta
ihastustasi vaikka ruusulla.

Oinas 20.3.-19.4.
Olet tässä kuussa itsevarmaja
elinvoimainen. Keskityt täysillä
opiskeluun, joka saa ystävät
mietityttämään. Kun olet
ystävien seurassa, villiinnytja
nautit jokaisesta hetkestä.
Ihmissuhteet tulevat olemaan
energisimpiä.

Härkä2O.4.-20.5.
Sinulla riittää vauhtia ystävien
kanssa. Muistajoskus
hemmotella itseäsi. Sinulla on
paljon ihailijoita, jotka
kaipaavat sinun
yhteydenottoasi. Ihmissuhteesi
ovat myrskyisiä., mutta ne
kääntyvät parempaan suuntaan.



~Ltcu’i~4~, ~frt~t~SSG~

~esst~ sweet vc~LLe~j

Lt~sst~.

~~o(t~

~ ~ot~Lo~sc~ ~st~

~e~’u~csst~ j ci v~u-c~S

~Jc{t ~{tiv~ ~t~G{

J~o~stc ~o~’itc~Lov~

H-e

Ls~,’J~it c~k~c~ oi~to{oLL~

~LL~,jot~~~ oL~sL

~

c~Ltw~, ~ L~s~

H-t~ oLi. oc~ot~t~v

oLL~ic~r~ ~ ~ttt~v~

ev~.s~ eso~e~i~.

Sv~1t~S v~te~~

v~u,{.t~•t;I

~Lt~r~ ~‘ivov~tG~S~,

e~ oLLvt~c~c~

~.o~LLc~cui~ \Jcu~Jc~ssc~.

~&Ltt~ ~vov~a~

~fr~e~• sr~vs ~de~

sjG~U~ojefr~~

r~tv~&v.~e~, eLi. I~o~o

~jj~L~t rc~st~Jc~tjc~

&~ t~t~

~t~ev~ v~vc~sst~.

vetv~&~t oL~’ic~t t~’w~v

~

Jc~-te~t vS~G~, ~tt~ ~

vv., ~~~~L

~ t v..eLL~ ti~ttt~yeLLe~.

Ly~t5~-O~\j~t, ~ttt~ ei~

1

oLe ~io~toc~ st.Liie~, e~.

Lc~stc~, e~t~

L~t~~et.tt~ oLe oL4.c~SSc~

s~L1iev ti~’~.

S~±ev~ i’i~ j~o~JG~

~ eLs~per~ieev’t~

~ ~JSL-1~’Jt~t G~jG~iA~
LJ J

ttc~ trev~st~

MeL~sst~ v~

sr6U~O{ev.~jC~ se~

t~ov~tG~t ~o~et.

MeL~ssG~ Lc~psvvs

oL~ ~ oL’w-eL

\“&V1.A•G~t L~J~t

~L~ssc~LLe ~ tc~.e~s2

jG~ y~tC~SG~.

f&~.v~ MCL~SS~ t~L~- ~

~ ~t~’~et sijo~

1• 7?,47~%4uvE,v Jc’cW74W

Kaksoset 21.5.- 2 1.6.
Matkustelet ja liikuskelet joka
paikassa. Et osaa pysyä
paikallasi. Saat paljon
huomiota. Joku sukulainen
kaipaa yhteydenottoasi. Soita
hänelle ja kerro kuulumisiasi.

Laatinut Anu Jääskeläinen

Katja, Marianne ja Anu!

Onnea teille nuorten lehden Raksuttimen
teossa! Toivottavasti Raksutin elää vielä
pitkään ja jatkuvasti uusia ideoita...

Nuoret, lähettäkää kirjoituksianne ja piirustuksia
yms. näille tytöille, että saadaan ensi vuoden 2001
keväällä mukavia . -

Onnea ja menestystä sekä Rauhaisaa Joulua
kaikille nuorille!

Lämpimin terveisin Anita Palo
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tLL~stt~. M6~t~ ~wc~det L e~j~~Jt~t ~o~o c~jc~ MeL~ssc~~s~t~e~ ~e syyte
L~J~t~ etti’~Jt~t ~ok~o~sg~s-stL iLLc~LLc~ ke ~tevttvt~t r~c~LLe

tso~tc~t~ ~ gov~Lc~s jc~ijo~JG~t s~jc~c. MeL~ssc~ v~w.~stL, ettt~~
oL~ si2~ vt’~essc~, se oL~v~ tottt~j~ se toteytv~. ~ttt~ MeL~ss~ oL~ ~ ov eLLv~e~ sav.~
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tv~jc1 ~‘v~ev~e’J~t~M ~~‘~ssG~ s tit~v s~&tit~~
j~teLbti.

OiIcinnen fljryei,cht

ihanaa....
?itä~.ää haus~aa~’1omat~a ~a
tavataan sitte.n taas joS~K1..Å.S !V.

voI~M ~WVtN ~
/MYiL~~!

~a~aus: Marianne.
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Tässä pikkuruinen runo

oIkein ihanaa
kaikille!!!

Jos rakastaa, et voi unohtaa.
Jos unohtaa, ei voi rakastaa.
Jos rakastaa ja kuitenkin unohtaa,
Unohtaa ketä rakasta...

Jos olisit pallo,
Sinua potkittaisiin.
Jos olisit kukka,
sinut kasteltaisiin.
Mutta sinä olet sinä
Ja hyvä niin.

Hei ,Raksutilaiset!!

Joulu on tul
Lunta sataa
korkealla!!
herkässä..

oillaan. .

ja joulumieli on
=) kaikilla on hymy

Joululorna lähestyy..
ja Uusi vuosi,uudet

Mui stakaa, ottaa
Joul ul omastanne
vuosi avoin miel

jutut!!

kki irti
Ottakaa
vastaan.

kai
ja
in

uusi

joulua

Jouluterveisin: Marianne ja Anu



ANNA, OLI KYLLÄSTYNYT OMAAN ELÄMÄÄNSÄ, KUN
SIiNÄ EI OLLUT MITÄÄN SISÄLTÖÄ.ANNA ON NUORI
NAINEN VASTA 16-VEE.ANNA EI JAKSANUT KÄYDÄ
KOULUA,KUN KOULUKAVERIT KIUSASIVAT HÄNTÄ.
EIKÄMJ~~ OLLUT POIKAKAVERJA, JONKA
KANSSA HULLUTELLA JA JOTA VOISI RAKASTAA KOKO
SYDÄMESTÄÄN.ANNAN VANHEMMAT OLIVAT ERONNEET
KUUKAUSI SITTEN JA ANNA JÄI ÄITINSÄ KANSSA
ASUMAAN.ANNA OLI AINOA LAPSI.SEKÄ VIELÄ
KOULUKAVERIT,KIUSASIVAT HÄNTÄ.
YHTENÄ,PÄIVÄNÄ ANNA VAIN PÄÄTTI LÄHTEÄ KOTOAAE
POIS MAAILMALLE.ANNA OTTI MUKAANSA VAIN
TÄRKEIMMÄT TAVARANSA.ANNA LÄHTI EKAKS LAIVALLA
RUOTSIIN JA OLEILI SIELLÄ MUUTAMAN PÄIVÄN JA LENSI
SIELTÄ LENTOKONEELLA ENGLANTIIN. SIELLÄ ANNA ETSI
TÖITÄ JA LÖYSI RAVINTIOLASTA TARJOILIAN HOMMIA.
ANNA HANKKI ASUNNON ITSELLEEN. SAMAAN AIKAAN
SUOMESSA ANNAN ÄITI JA ISÄ IHMETTELIVÄT, ETTÄ
MISSÄ HEIDÄN TYTTÄRENSÄ OLI?? HE SOITTIVAT
POLIISILLE JA POLIISI RUPESI ETSIMÄÄN HÄNTÄ.
ANNA TYRI RAVINTOLASSA JA HE ANTOIVAT POTKUN
HÄNELLE.ANNA KÄVELI SITTEN, MASENTUNEENA
KOTIINSA ILLALLA, KUN TULI YKSI MIES ASEELLA
UHATEN VAATIEN ANNALTA RAHAA,PASSIN,KÄNNYN JA
KAIKKI ARVOKKAAT MITÄ ANNALLA OLI MUKANAAN
KÄSILAUKUSSAAN.ANNA ANTOI KAIKEN JA PYYSI, ETTÄ
MIES EI AMPUISI TÄTÄ.MIES EI AMPUNUT VAAN OTTI
KAMAT JA LÄHTI.ANNA KÄVELI ASUNTOONSA JA SOITTI
POLIISILLE, POLIISI EI KUULEMMA VOINUT TEHDÄ
MITÄÄN.KUN SE ON NIIN YLEISTÄ JA JOKAPÄIVÄISTÄ
ELÄMÄÄ ENGLANNIN PÄÄKAUPUNGISSA LONTOOSSA.
ANNA OLI MASENTUNUT JA PYSYTTELI ASU~NNOSSA~
VIIKOT.SITTEN VUOKRAISÄNTÄ AJOI HÄNET ULOS KUN
OLI VUOKRARAHAT MAKSAMATTA.ANNA YRITTI KYLLÄ
SELITTÄÄ,ETTÄ EI SILLÄ OLLUT RAHAA.MUTTA EIHÄN SE
VÄLITTÄNYT YHTÄÄN.SITTEN ANNA MENI KADULLE

ASUMAAN RAHATTOMANA JA YKSINÄISENA PUMMIEN
SEURAAN. SILLOIN ANNA AJATTELI, ETTÄ OLISINPA MINÄ
NYT OMASSA TURVASSA KODISSANI, EIKÄ TÄÄLLÄ
SAASTEISESSA PAIKASSA.MIKSI MINÄ OLIN NIIN TYHMÄ,
ETTÄ LÄHDIN TÄNNE.ANNA KYSYI JUMALALTA, ETTÄ
MIKSI MINULLE KÄVI NÄIN, MINUT ON
RYÖSTETTY,ANNETTIIN POTKUT JA KOTONA VANHEMMAT
EIVÄT EDES KAIPAA MINUA.KUKAAN EI RAKASTA MINUA.
MINÄ OLEN AIVAN YPÖYKSIN TÄÄLLÄ.
ANNAN VANHEMMAT OVAT HYVIN HUOLISSAAN JA
SOITTAVAT ANNAN KÄNNYKKÄÄN, MUTTA SE EI VASTAA.
MITÄ NYT TEHDÄÄN KYSYI ÄITI?
ISÄ VASTASI, ETTÄ EN TODELLAKAAN TIEDÄ...
POLIISIT SAIVAT SELVITETTYÄ, ETTÄ ANNA OLI
MATKUSTANUT ENGLANTIIN LONTOSEEN RUOTSIN
KAUTTA. VANHEMMAT LÄHTEVÄT OITIS HETI SINNE.
ANNA YRITTÄÄ NUKKUA KOVASSA PAHVILAATIKOSSA,
ON NIIN KYLMÄ JA OLEN NIIN LIKAINEN.ELÄMÄ ON NIIN
KOVAA, HÄN AJATTELI.SITTEN, YKSI KÖYHÄ PUMMI MIES
1ÄLTÄÄN NOIN 50-VEE. TULI ANNAN LUO JA RUPESI~
PUHUMAAN ENGLANNIKSI.ANNA OLI OPISKELLUT
ENGLANTIA, ETTÄ YMMÄRSI MITÄ MIES PUHUI. MIES MENI
SIIS ANNAN VIEREEN JA ESITTELI ITSENSÄ JASONIKSI.HÄN
ANTOI ANNALLE YHDEN PEITON JA ANNA OTTI SEN
KIITOLLISENA VASTAAN,KUN OLI NIIN KYLMÄ. SITTEN
JASON ALKOI KERTOA OMASTA ELÄMÄSTÄÄN. SE OLI
AIKA IHMEELLINEN ELÄMÄNTARINA ANNAN MIELESTÄ.
HE KESKUSTELIVAT ELÄMÄSTÄ JA KUOLEMASTA. JA
JASON OSASI SELITTÄÄ ASIAT NIIN, ETTÄ ANNA YMMÄRSI.
ANNA ALKOI PITÄMÄÄN JASONISTA.
SATEISENA AAMUNA ANNAN VANHEMMAT SAAPUIVAT
YHDESSÄ LONTOSEEN JA MENIVÄT KAUPUNKIIN
ETSIMÄÄN TYTTÄRENSÄ,NAYTTIVÄT TYTTÄRENSÄ
KUVAA IHMISILLE, ETTÄ JOSPA JOKU TUNTISI JA OLISI
NÄHNYT ANNAN.
SITTEN JASON JA ANNA LÄHTIVÄT KÄVELEMÄÄN JA
ETSIMÄÄN TOISTA LÄMPIMÄISTÄ YÖPYMISPAIKKAA.
ANNA KERTOI JASONILLE, ETTÄ HÄNEN VANHEMMANSA
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JASON SANOI, ETTA EI SE NIIN OLE KYLLA HE
RAKASTAVAT SINUA MUTTA ELAMA ON VAIN JOSKUS
SELLAISTA,ETTA IHMISET EROAVAT MUTTA SINUA HE
EIVAT LAKKAA KOSKAAN RA ASTAMASTA OLET HEIDAN
LAPSENSA ANNA SANOI, ETTA OLETKO AIVAN VARMA9 JA
JASON SANOI, ETTA KYLLA OLEN SINAKJN TAIDAT
RAKASTAA VANHEMPIASI PALJON KYLLA VAAN ANNA
VASTASI
SAMAAN AIKAAN ANNAN VANHEMMAT KAVELEVAT
ANNAA JA JASONIA KOHTI HE EIVAT ENSIN HUOMAA
TOISIAAN MUTTA KUN ANNAN VANHEMMAT HUOMAAVAT
ANNAN JA ANNA HEIDAT HE JUOKSEVAT TOISTENSA
SYLIIN JA ITKEVÄT RIEMUSTA. ANNAN ÄITI KYSYY, ETTÄ
MITÄ SINULLE ON TAPAHTUNUT JA ANNA SANOO, ETTÄ
KAIKENLAISTA.KERRON MYÖHEMMIN.SITTEN ANNAN ISÄ
HUOMAA JASONIN JA KYSYY TÄLTÄ, ETTÄ KUKA SINÄ
OLET? JASON ESITTELEE ITSENSÄ. JA KERTOO, ETTÄ~
MITEN HÄN ANNAN TAPASI.ANNAN ISÄ KIITTÄÄ JASÖNIA
HYVIN PALJON, ETTÄ PITI ANNASTA HUOLTA.
ANNA JA ANNAN VANHEMPIEN ON AIKA PALATA TAAS
SUOMEEN JA ANNA HYVÄSTELEE JASONIN HAIKEIN
MIELIN.HÄN SANOO, ETTÄ SINÄ PYSYT MUISTOISSANI
IKUISESTI JA OLET MINUN PARAS YSTÄVÄNI AINA. JASON
SANOO SAMAA JA HE HALAAVAT TOISIAAN JA ITKEVÄT
PALJON. SITTEN JASON ANTAA ANNALLE, PEITON
MUISTOKSI ITSESTÄÄN.
SITTEN, ANNA JA HÄNEN VANHEMPANSA LÄHTEVÄT
LENTOKONEESEEN SISÄLLE.ANNA ISTUU KESKELLE
VANHEMPIAAN JA ANNAN ÄITI SANOO, ETTÄ VAIKKA ME
OLEMME ISÄSI KANSSA ERONNEET, MUTTA SE EI
TARKOITA SITÄ, ETTEMMEKÖ ME RAKASTAISI SINUA JA
TULEMME AINA RAKASTAMAAN.ANNA SANOO, ETTÄ
KYLLÄ SE NIIN ON JA ETTÄ HÄNKIN RAKASTAA
VANHEMPIAAN. SITTEN, ANNA NUKAHTAA SIHEEN
VANHEMPIENSA VIEREEN TURVALLISIN MIELIN JA
IKKUNASTA NÄKYY KAUNIIN SINISTÄ JA PUNERTAVAISTA
PILVIÄ.ELÄMÄ ON TÄYNNÄ TOIVOA, JOS VAAN USKOO JA

MARIANNE MIELITYINEN
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