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LEHDEN NIMIKILPAILU

Lehden nimikilpailun voitti Paavo
~j~orhonen Tampereelta. Paavon ehdo

tus oli yksinkertaisesti Kuulo
näkövammaisten lehti. Tämä nimi
ehkä voi tuntua vähän kuivalta,
mutta toimitus piti sitä hyvänä
ja selvänä nimenä, Jo nimen pe
rusteella tietää ketä varten leh
ti on tarkoitettu.

Paljon hauskoja nimiehdotuksia
virtasi toimitukseen. E~irnerkkinä
voidaan mainita Simpukka, Kyntti
lä, Viitottavaksi, Kipinä aivois~
sa, Kuuro~ ja näkövammaisten ai—
~rut, Tiedon sana, Vairu, jne.

Kiitos osanotosta. Paavo Korhonen
saa palkinnoksi kultaketjun, jos
sa on ris€i.

KUULO~ NÄKöVAMMAISTEN LEHDEN
TEKSTIN KOKO
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H~omaatte ehkä, että teksti tällä
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kertaa on isompi kuin viimeksi.
Olisimme kiitollisia, jos te voi—
sitte verrata tekstejä ja ilmoit
taa tänne meille toimitukseen kum
pi teksti tuntuu paremmalta, Siis
oliko näytenumeron teksti tai tä- ~
män numeron teksti parempi?

Ritva Winter

t~LJY-YHTIöN JÄTTEITÄ AIOTAAN
UPOTTAA MEREEN

Suomessa sekä eri puolilla maaii—
maa on herättänyt suurta huomiota
suomalaisen tankkilaivan Enskerin
matka Atlantin valtamerelle. Ens
ken kuljettaa Neste Oy:n (suoma
lainen öljy-yhtiö) jätteitä (öl
jyn puhdistuksesta jääneitä ainei
ta) upotettavaksi mereen tynnyreis—
sä~ Nämä jätteet ovat myrkkyä, ar
senikkia

Monet ihmiset varsinkin luonnon
suojelijat vastustavat tätä upot
tamista. Pelätään, että luonto,
tässä. tapaukse~a meri, pilaantuu.

Suomen hallitus käsittelee par
haillaan tätä asiaa ja yleisesti
(monet, lähes kaikki) toivotaan,
että arsenikki tuodaan takaisin
ja hävitetään muulla tavoin. Us
kon meidän kaikkien toivovan, et
tä ympänistöinme säilyisi ihmisil—
le sopivana puhtaana ja raikkaa—
na ja siksi on toivottavaa, että
viranomaiset tekevät tässä asias
sa oikean päätöksen ja Suomi oli
si hyvänä esimerkkinä muillekin
maille,

MUOTI

Naiset ovat taas alkaneet käyttää
vähän pitempiä leninkejä ja muita

~ vaatteita. Vaatteet ovat myös väl
jempiä (isoja, leveitä) ja pitkät
hapsulliset huivit sekä ohuet las
keutuvat kankaat ovat muotia.

APUVÄLINELAINAAMO

Sokeain Keskusliitto on ryhtynyt
lainaamaan apuvälineitä n~kövazrr~’
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maisille ja luonnollisesti myös
kuulo-näkövammaisille. Tähän toi
mintaan tarvittavat varat (rahat)
saadaan valtiolta invalidihuolto
lain perusteella. Kaikkia apuväli
neitä ei kuitenkaan lainata. Lai-~..
nattavia välineitä ovat pistekir
joituskoneet, pienet c—kasettinau—
hurit, avokelanauhurit, näke~’,ien
kirjoituskoneet ja vielä isoilla
kirjairnilla varustetut kirjoitus—
koneet.

Näitä mainittuja koneita anotaan
lääkintähuoltokaavakkeella Soke
ain Keskusliitosta. Anomukseen pi
tää liittää virkatodistus ja lää—
kärintodistus ellei sitä jo aikai—
sernmin ole lähetetty sosiaalihal—
litukseen tai Sokeain Keskusliit-~
toon.

Kun anomus on tullut Sokeain Kes—
kusliittoon, sieltä lähetetään
lainaussopimus vammaiselle nimen
kirjoitusta varten, lainaussopi—
muksen toinen kappale pitää lä
hettää takaisin Sokeain Keskus-
liittoon, Sitten vasta anoja

(koneen lainaaja) saa pyytämänsä
koneen.

Jos tarvitset jotakin näistä ko
neista, lähetä anomus keskusliit—
toon. Yritamme saada lainattavaksi

~myös kuurosokeain herätyskelloja,
vielä niitä ei kuitenkaan ole saa—
tavana.

Lainaukseen liittyviä asioita ja
epäselviä kohtia voit kysyä Inge
riitä tai Ritvalta.

Inger Lindgren

KUULO- JA NÄKöVAMMAISET TEKIVÄT
MATKAN KANARIAN SAARILLE

Helmikuun 14 päivänä astui 12-hen
kinen ryhmä sisään Finnairin upo
uuteen DC—lO suihkukoneeseen läh—
teäkseen viikon lomalle Kanarian
saarille. DC-1O lentokone oli läh
dössä avauslennolleen ja meidän
ryhmä oli onnistunut pääsemään
tälle lennolle mukaan.

Lentokone oli jättiläiskokoinen.
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Siihen mahtui noin 250 matkusta
jaa. — Tavallisessa lentokoneessa
on istuimia vierekkäin viisi tai
kuusi, mutta tässä jättikoneessa
on peräti yhdeksän istuinta vie—
rekkäin. Kone on jaettu aivan kui~
kolmeen saliin ja jokaisessa täl—
laisessa saliosastossa on työssä
yksi lentoemäntä ja kaksi stuerttia
(“mieslentoemäntää”)

Matkan aikana näytettiin kokoillan
elokuva ja musiikkia sai kuunnella
kuulokkeilla. Matkustajille tar
joiltiin ruokaa ja juomaa ja kuu
den tunnin matka sujui mukavasti
tilavassa koneessa.

Perille tulimme vasta yöllä. Oli
jo pimeäa, mutta ilma oli lämmin.
Hotellimme oli nimeltään jBraemar
ja se oli keskellä Las Palmasin
kaupunkia (Las Palmas on Kanarian
saarten pääkaupunki), mutta silti
oli matkaa hiekkarannalle vain
noin 500 metriä, Hotelliinme oli
siisti ja sen henkilökunta ystä
vällinen kuten espanjalaiset yleen—
sä ovat~

Eräänä päivänä hotellin omistaja
tarjosi meille matkan saaren ete—
läkärkeen Puerto Ricoon. Lähdimme
linja—autolla aamulla ja vietimme
ihanan aurinkoisen päivän kauniis—
~ Puerto Ricossa.

Uiinme valtavassa, kauniissa uima—
altaassa, jonka keskelle oli tehty
saatia joilla kasvoi kukkivia pen—
saita. Vähän matkan päässä pauhasi
meri. Aallokko oli välillä niin
valtava, että se pystyi kaatamaan
aikuisen ihmisen. Iltapäivällä
meille tarjottiin aito espanjalai—
nen päivällinen.

Alkuruoaksi oli espanjalaista ka
lakeittoa, joka sisälsi mustekalaa,
ayriaisia, simpukoita ym. Lämmin—
ruoka oli espänjalaista paellaa.
Se on sahramilla maustettu riisi—
ruoka, jossa on kanaa, raavaanli—
haa, simpukoita ja rapuja. Juoma—
na oli sangriaa. Sangria tehdään
punaviinistä ja “limsasta” ja se
kaan viipaloidaan appelsiineja ja
sitruunoja. Hotellin omistaja oli
vaimoineen mukana, samoin hotellin
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johtaja sekä eräs espanjalainen
mies, joka puhui täydellisesti suo
mea ja joka toimi tulkkina. - Ret
ki oli ihana ja se säilyy kaikkien
mukana olleiden mielessä mukavana
muistona,

Viikon kestävä matka meni nopeasti
ja liian pian oli kotiinlähtö edes
sä. Lauantaina 22 päivänä helmi
kuuta saavuirnme taas Suomeen. Mat
ka oli ollut hauska ja onnistunut.

On ajateltu järjestää matka Mallor
calle ensi syksynä ehkä syys-loka
kuussa. Jos haluat mukaan, on si—.
nun ilmoittauduttava viimeistään
toukokuussa Inger Lindgrenille.
Matkan hinta on noin 650,- - 70O,-~
Kesäkuun alussa on maksettava lo—L
pullinen varausmaksu ja se on 300,—.
Jos siis haluat mukaan, on ehkä
hyvä jo nyt alkaa säästää rahaa.
Mukaan matkalle mahtuu 10-15 henki
löä.

Seija Kallio

MU 1 STOJEN KUKKATARHA

Niin monet mietteet täyttää sydä~
men, aatos entisaikaan palaa,
icyynel poskelle jo vierii salaa.
Katson ikkunasta ulos pimeään,
ruutuun jää jo jälki kyynelten.

1

Miten kauan siinälienen itkenyt~
km muistojeni kukkatarhaa kit~
kenyt... Niin turhaa, turhaa
kaikki on.

Pimeässä yksinäni harhailen, elon
polkuja käyn tarkkaillen: ei aika
entinen kai koskaan palaa, vaik
toivoisinkin sitä salaa. Niin
turhaa, turhaa kaikki on,

Minne aika katoaa?
Ken ymmärtää sen vois.

Inger Lindgren

TULVAT

Kokemäenjoki on tänä talvena tul~
vinut (tulvavedenpaisuinus) enem~
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män kuin moneen kymmeneen vuoteen.
Välillä, kun tulva oli pahimmil
laan, tammikuun puolivälisSä, vesi
saarsi (saartaa~eriStää) 500 ihinis
tä Kalaholman asuntoalueelle. Vet—
tä virtasi talojenkellareihin. ~
Monessa paikassa oli teillä ja pel—
loilla metrin verran vettä.

Kokemäenjoen pinta nousi välillä
jopa 271 senttimetr~ä. normaalia
korkeammalle. Lapset eivät päässeet
kouluun eivätkä aikuiset työhön.
Tiistaina 14 pnä tammikuuta vesi
jatkuvaEti nousi. Kalaholmassa asu
van ~jikkeenharjoittajan Matti Mä
kelän mielestä viranomaiset eivät
tehneet mitään. Tästä syystä hän
tarttui puhelimeen ja soitti Hel
sinkiin tasavallan presidentin
kansliaan (kansliatoimisto). Hän
pyysi saada puhua presidentille,
mutta puhel~meen vastannut mies
pyysi häntä lähettämään asiasta
kirjelmän. MattiMäkelä suuttui ja
kysyi “Pitäisikö minun lähettää
kirjelmä siitä, että me juuri nyt
hukwtLme täällä veteen?”

Ehkä osittain Mäkelän puhe1insoi~
ton saaman julkisuuden takia pre~
sidentti Kekkonen vähän myöhemmin,
kesken lomansa, tutustui tulva—
alueisiin.

~~Tulvaveden peitossa oli Porin seu~
dulla pahimmillaan noin 2000 heh=~
taaria maata. Vesi aiheutti Rosen
lewin, Seikun sahalle yli miljoo~
nan markan vahingot. Monelle yksi~
tyiselle on vesi aiheuttanut kyin~
menien tuhansien markkojen vahin
got. Toistaiseksi ei tiedetä kuin-.
ka suuria vahinkoja vesi on aiheut
tanut maa—alueille ja alueen puu—
le.

Tulvan pahimpina aikoina, jolloin
~ Kalaholman alueelle päästy au
tolla, pelättiin miten käy jos
alueelle tarvitaan ambulanssia tai
paloautoa. — Nyt on kuitenkin pa
hin ohi, mutta asukkaat pelkäävät
uusia tulvia. Valtiolta toivotaan
Porin alueella taloudellista apua
niin että joen varsille saadaan
rakennetuksi penkereet (penger=
valii).
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Inger Lindgren

UUTISIA

Kurssi- ja leiriuutiset

Hiihtoleiri on Keuruulla huhtikuun
3-9 päivinä, Leiripaikka on soke
ain lomakoti Kouluranta (entinen
Huttula).

Heti hiihtoleirin jälkeen järjes
tetään sopeutumisvalmennuskurssi
lomakoti KoulurannaSsa. Kurssi al
kaa 10.4. ja loppuu 15.4. Kurssi
on maksuton ja sille otetaan noin
10 kuurosokeaa.

Ratsastusleiri on valitettavasti
edelleen avoin.

Suomusjärvellä alkaa liikunnalli
nen kurssi 9 pnä kesäkuuta. Kurssi
loppuu perjantaina 13.6. Kurssi on
maksuton.

Heti juhannuksen jälkeen eli sun
nuntaina 22,6. alkaa Tyyskylässä
tavanomainen kesäkurssi. Se loppuu
sunnuntaina 29,6. Mukaan mahtuu

noin. 20 kurssilaista plus tarvit
tavat oppaat. Kurssi on maksuton.

Peräpohjolan opistolla Torniossa
jarjestetaan kesan viimeinen kurs
si. Se alkaa elokuun 4 pna ja lop—

~puu elokuun 9 pnä. Kurssi on mak—
suton.

Jos haluat kurssille mukaan, niin
kirjoita Inger Lindgrenille, os.
Sokeain Keskusliitto, Mäkelänkatu
52 A, 00510 Helsinki 51,

Lyhyitä uutisia.

Sokerin hinta nousi 1,50 mk kilol
ta. Sokerin huonoista puolista on
puhuttu paljon. Ihmisiä kehoite

~~taan käyttämään vähemmän sokeria
jos haluavat pysyä terveinä. On
jopa väitetty, että jos sokeri
keksittäisiin nyt meidän päivi—
nämme, niin sen käyttö kiellettäi
sun terveydelle vaarallisena.

Uusi tupakkalaki on tulossa. Sen
mukaan tupakkaveroa nostettaisiin,
tupakanpoltto kiellettäisii.n jul-~
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kisissa tiloissa ja tupakan myymi~
nen alle 15~vuotiai11e kie11ettäi~
sun0 Lisäksi kiellettäisiifl tu~
pakan mainonta0

Oriyn lentokentällä Pariisissa aw~
muttiin tammikuun 14 pnä singolla
kentällä olevia koneita. Ampumisen
takana oli palestiinalainen terro~
rijärjestö “musta syyskuu”. Ampu~
jat yrittivät osua israelilaiseen
lentokoneeseen, mutta he ampuivat
ohi ja vahingoittivat Jugoslavian
kansallisen lehtoyhtiön konetta.
Kone sai valtavan aukon kylkeensä.
onneksi koneessa ei ollut matkus~
tajia. Koneen stuertti (stuertti=
mies, joka tekee samaa työtä kuin
lentoemännät) sai lieviä (lievä
ei vaarallinen) vammoja samoin
neljä ranskalaista turva1lisuus~
henkilöä,

Pirkko Virtanen ja Teppo Suominen
RETINITIS~YHDISTYS

s’i1nW~sairaus, joka monella kuulo—
nWcövainmajseila on.

Suomessa on Retinitis~-yhdistys,
Sen tarkoitus on seurata ja vai—
‘ittaa sekä tiedottaa tästä silmä

sairaudesta,

Sairautta on tutkittu vähän, Meil
lä Suomessa on päätutkijana toimi—
nut prof. Henrik Forsius, Hänen
työpaikkansa on Oulun yliopistol—
unen keskussairaala,

Prof, Forsius on tehnyt niin sa—
nottuja plasenta— (plasenta=istuk
ka, josta syntymätön lapsi saa ra—
vintoa) leikkauksia, Tuhoutunejt
ten verisuonien päälle istutetaan
r~lloin tätä runsasverisuonista
piasentakudosta, Tämän tarkoitus
on korvata tuhoutuneet verisuonet
ja siten ravita verkkokalvoa ja

~ estää sokeutumisen eteneminen,

Sairaus on perinnöllinen .ja se on
oikeastaan sairausryhmä. Pirkko
Virtanen Byvinkäält~, ~joka itse
sairastaa tätä tautia sanoo: “En
neuvo ketään retinitis—potilastaDegeneratio retinae pigmentosa =
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hankkimaan lasta ennenkuin hän on
keskustellut asiantuntijan kanssa:
periytymisriskistä.

Retini~is~yhdistyksen toiminnasta
kiinnostuneet voivat liittyä ~jä-~
seneksi. Jä~enmaksu on 10 mk/vuo—~
si, Lisätietoja antaa Teppo Suomi
nen, Haapaniemenkatu4, 00530 Hel
sinki 53, puh. 90/7021,

Inger Lindgr~n

SUOMEN KUUROSQKEAT RY:N VUOSI-
KOKOUS

pidettiin lomakoti Onnelassa Tuu
sulassa maaliskuun 7pnä 1975~
Läsnä oli noin kolmekymmentä yh~
distyksen jäsentä.

Yhdistyksen nykyinen johtokunta
seuraava: Inger Lindgren puheei~—
johtaja, Ossi Jalo varapuhe~hjoh~
taja, Kaija Salekari, sihteeri.
Muut jWr~net ovat Samuli, Kujanpää,
Kari H~ .tylä ja Ritva Hallikainen ,-:

Varajäseniä ovat Viljo Kinnunen
ja Lauri Piisila~

Ossi Jalo on kotoisin Raumalta,
osoite Kinnonperko, 26840 Kortela.
Kaija Salekarin osoite on Näkö
vammaisten ammattikoulu, 02600
Leppävaara.

~7uosikokous päätti nostaa jäsen
maksun kymmeneen markkaan ja sa
malla päätettiin, että aletaan
myydä Suomen Kuurosokeat ry:n
tunnusmerkkiä myöskin kymmenellä
markalla. Merkin voi ommella kiin
ni esimerkiksi ulkoiluvaattejsiin.
Merkin saa tilata Inger Lindgre
niltä.

Vuosikokouksessa todettiin myös
kin, että yhdistyksen taloudelli—
nen tila on parantunut ja että
~≥uraavan toimintakauden aikana
on mahdollista järjestää yhdistyk
sen jäsenille enemmän ohjelmaa
esimerkiksi leirien ja matkojen

~ muodossa.

PERHES IVU

Viime numerossa sanottiin, että
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Anna~-LiiSa ja Aimo Lehtomäefl kak
soset syntyivät jo helmikuussa.
Tämä oli virhe, kaksoset nimittäin
syntyivät vasta kesällä elokuussa.

)


