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Hyvää Uutta Vuotta
kaikille

Kuurosokeiden kuntoutustyötä on
tehty 20 vuotta. Meillä on juhlavuosi.
Vuonna 1986 silloinen Sokeiden
keskusliitto perusti ensimmäisen
huoltosihteerin toimen kuuro
sokeiden työtä tekemään.
Inger Lindgren oli ensimmäinen
huoltosihteeri. Hän aloitti lähes
tyhjästä.

~inger tiesi Suomesta löytyvän 150
kuurosokeaa.
Huoltosihteerin nimi muutettiin
myöhemmin kuntoutusohjaajaksi.
Tänä päivänä me käytämme heistä
nimeä aluesihteeri.
lngerin kirjoittamista papereista
näkyy hänen olleen kaukokatseinen.
Kunnan tulee vastata oman alueensa
kuurosokeista.
Tähän päämäärään me pyrimme
edelleen.

Yhdistyksen etujärjestötehtävä
korostuu
Uusi vammaishuoltolaki astuu
voimaan vuoden alusta. Se asettaa
kunnille velvoitteita järjestää erilaisia
palveluja ja tukitoimia.
Osa niistä järjestetään vähitellen
vuosien kuluessa.
Meille on jäänyt tärkeä, suuri tehtävä
valvoa kuurosokeiden etua ja
oikeutta palveluihin ja tukitoimiin.
Yhdistyksen tehtävä etujärjestönä
korostuu.
Yhteistyökysymykset ovat suuri
haaste jokaiselle etujärjestössä
toimivalle henkilölle.
Meiltä odotetaan aloitteellisuutta,
tietoa ja ideoita.
Olemme järjestäneet läänin tasolla
kuntien sosiaali- ja terveyshuollon ja
seurakuntien työntekijöille tiedotus-
päivän “Kuurosokea asiakkaana”
-teemalla.
Päiville osallistuminen on vapaa
ehtoista.

PUHEENJOHTAJAN
SIVUT
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Puolestamme puhujia kuntiin
Aluesihteerin tehtäviin kuuluu
edelleen aktivoida ihmisiä
osallistumaan koulutukseen.
Tieto, valistuneisuus, asioiden
ymmärtäminen ovat ainoa tapa
saada puolestapuhujia kunnista.
Puolestamme puhujat voivat
vaikuttaa siihen, miten ja minkä
verran kunnat varaavat määrärahoja
palvelujen järjestämiseksi.
Kunnan yhteistyömuodot ovat
todella suuri haaste.
Uusi laki antaa mahdollisuuden
perustaa vammaisneuvosto
kuntaan.
Olen iloinen, että tekemäni aloite
omassa kunnassani otettiin
vakavasti. Kotikunnassani aloittaa
9-henkinen vammaisneuvosto.
Toivon voivani oppia muilta
vammaisilta.
Samoin toivon pystyväni antamaan
positiivista tietoa omasta
ryhmästäni. Tehkää tekin samoin.

Kehittyvä työmme vaatii uusia
työntekijöitä.
Toivomme saavamme yhden
aikuisten aluesihteerin lisää kuluvana
vuonna. Myös muilla alueilla on
tarvetta työntekijöiden lisäämiseen.
Kurssi- ja leiritoiminta saa uutta
sisältöä tarpeen mukaan.
Tukihenkilötoiminta on voimakas
työmuoto.
Tuki henkilöitä tarvitaan auttamaan
lisääntyvässä osallistumisessa mm.
kerhoissa.
Tässä kohdin kunnan ja aluesihteerin
yhteistyö on ratkaisevaa.

Kerhojen toiminta kasvaa
koulutuksen myötä
Yhdistys on rakas monille kuuro
sokeille.
He haluavat antaa panoksensa sen
työhön.
Monet haluavat toimia ohjaajana
mm. pistekirjoitus-, askartelu-,
korityöt- ja liikuntatoiminnassa.
Kerhojen mahdollisuudet järjestää
opinto-, harrastus- ja virkistys-
toimintaa kasvavat koulutuksen
myötä.
Kun kuurosokea toimii vetäjänä,
on se helpottava kutsu tulla mukaan.
Kyllä vaikeastikin vammainen voi,
pystyy ja osaa,
jos häntä tuetaan, autetaan ja
opetetaan käyttämään tarvittavaa
apua:
tukihenkilöitä, tulkkipalveluja,
kuljetuspalveluja ja erilaisia
apuvälineitä.

Tulkki tuo valtavasti
mahdollisuuksia osallistumiseen
Tiedotuksen kehittäminen on kaiken
osallistumisen perusehto.

s tieto ei mene perille, kaikki tehty
suunnittelutyö on turhaa.
Sopii toivoa, että tulkkipalvelu
laajenee niin, että tulkki voisi toimia
tiedottajana.
Tulkin käytön oppiminen ja tulkkiin
tottuminen tuo tullessaan valtavia
mahdollisuuksia osallistumiseen.
Mistähän löytyisi taikasauva, joka
loihtisi kaikki 60 virkaa jokapuolelle
Suomen maata.
Tulkkipalvelun organisaation
toimivuus ratkaisee kuurosokeiden
mahdollisuudet itsenäiseen
toimintaan.

Yhdistyksen toiminta-ajatus ja
periaatteet ovat säilyneet
Haluaisin kiittää siitä, että olette
olleet mukana kursseilla, leireillä,
kerhoissa, muissa tapaamisissa.
Työntekijöillemme haluaisin valaa
rohkeutta ja uskallusta ylittää
tavanomaisia rajoja.
Kiitän teitä tehdystä työstä. Kiitän
halusta ottaa vastaan uusia
haasteita.
Työ etujärjestössä kysyy kykyä
ymmärtää asioita laajasti,
muuttaa kurssia ja toimintatapoja
tarpeen ja ajan mukaan.
Oppiessamme uusia asioita
saamme eväitä vastaista elämää
varten.
Yhdistyksen toiminta-ajatus ja
periaatteet eivät kuluneen 20
vuoden aikana ole muuttuneet.
Kuurosokeiden elämäntilanteen
parantaminen ja tukeminen kaikilla
elämän alueilla on edelleen
tavoitteena.
Siispä antoisaa vuotta teille kaikille.

Pirkko Virtanen

.( ‘..

0

YMMARTAATIETAA

Tieto lisää ymmärtämystä
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MATKAILU

KIINA
KELTAINEN MAA
Osal

Kiina on puhelinetäisyyden päässä
Suomesta. Pekingin hiekkamyrsky
ei rahise linjalla. Aäni kuuluu selvästi.
Aivan korvan juuresta.
Nykyaika tuo kaikki maat ja
maanosat lähelle toisiaan.
Kuitenkin Kiina on kaukana. Se on
Aasian maanosa, maapallon toisella
laidalla.
Kauan sitten Kiinan nimi oli
“Keskimaa”. Se oli kiinalaisten oma
nimi maalleen. Keskimaa oli heidän
mielestään maailman keskus,
eivätkä he päästäneet sinne ulko
puolisia. Joskus länsimaalaiset
epäilivät koko maan olemassaoloa.
Eihän siitä tiedetty mitään.

Suomalaisia matkustaa
Kiinaan joka vuosi enemmän.

Vasta viimeiset kymmenen vuotta
ovat matkailijat päässeet Kiinaan.
Rikas kulttuuri lumoaa ja
hämmästyttää, melkein hengästyttää.
Lumo on hiipinyt tänne Suomenkin
metsiin ja olohuoneisiin.
Yhä useammat suomalaiset lähtevät(~.
“paikan päälle” eli tekevät Kiinan
matkan. Vuonna 1979 Kiinassa kävi
478 suomalaista, vuonna 1986 heitä
oli jo 4 222. Amerikkalaisia ja
japanilaisia vierailee siellä satoja
tuhansia.

Historiaa
Kiinanhistoria on hyvin vanha.
Vanhoja muinaisloytoja tehdaan
jatkuvasti. Ne ovat yhtä vanhoja kuir~
ihmiskunta, ylistää matkailulehti.
Kiinaa hallitsi tuhansien vuosien ajan
keisari. Keisarisukua sanottiin
dynastiaksi. Vanhin dynastia oli
Shang ja viimeisin Mantsu.
Vasta vuonna 1911 keisarivalta hajosi
(loppui). Tilalle tuli ensimmäinen
tasavalta. Sitä seurasivat sisällis
sodat, joita kesti monta
vuosikymmentä.
Kiinan tasavallan syntysanat
lausuttiin 1.10.1949 Pekingissä,
Tia An Men -aukiolla.

Vuosituhannet ovat tehneet
kiinalaisista hyvin taitavia monessa
asiassa. Kiinalaiset ravintolat
tunnetaan ympäri maailman. Monet
keksinnöt ovat kiinalaisia.
Tiesitkö, että paperi, kirjapainotaito
ja kompassi keksittiin Kiinassa?
Tänään koko maailma katselee
~Kiinaa kiinnostuneena. Sen tärkeys
politiikassa ja kaupassa ovat
kasvamassa. Monet länsimaalaiset
menevät Kiinaan oppimaan
kiinalaista lääketiedettä, maalausta,
voimistelua jne.

PEKING~
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Kiinalaista kirjoitusta

jatkuu seuraavassa numerossa

Kiinalainen purjevene v~ 1759
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KULTTUURI

Suomen taiteen
kulta-aika 1890—1907

Ensimmäinen Suomen Taiteilijain
näyttely avattiin vuonna 1891,
lokakuussa. Näyttely otettiin vastaan
riemuiten. Orkesteri soitti ja vieraat
saivat virvokkeita.
Kasimir Leino kiitteli maalauksia:
“Taiteen kevät on koittanut.”

Suomen maalaustaiteen kulta-aika
oli vuosina 1890—1907.
Suomi sai silloin oman kansallisen
tyylinsä taulujen maalaamisessa.
Kultakauden taiteilijoita olivat mm.
Akseli Gall~n-Kallela ja Hugo
Simberg.

Hugo Simberg
Hugo Simberg syntyi Haminassa
vuonna 1873. Kun poika oli 8-vuotias,
muutti perhe Viipuriin. Perheen
elämä soljui (kulki) rauhallisena,
kunnes poika jätti koulunsa kesken.
Hän halusi taiteilijaksi. Perhe
kauhistui. Myöhemmin he tukivat
häntä lämpimästi.

Jo kouluaikana oli Simberg luonut
oman haavemaailmansa.
Hän halusi kuvata sitä symbolisin
keinoin.
Mutta Ateneumkaan ei hänen
tyylistään välittänyt. Akseli Gall~n
Kallela otti pojan Ruovedelle
luokseen. Simbergistä tuli Gallen
Kallelan oppilas.
Aluksi Simbergin töitä naurettiin,
niitä ivattiin. Nauru heikkeni hiukan
vuonna 1896. Taiteilija oli maalannut
taulut “Syksy” ja “Halla” sekä “Piru
soittaa”. Jotkut halusivat jo
arvostellaki n.
Taiteilijan tunnussanoja olivat: väri
valo-impressionismi. Mutta taulut
saivat ihmiset itkemään
sisimmässään. Se painoi taiteilijaa
ja hän vetäytyi pois näyttelyistä.
Taiteilija kuoli vuonna 1917 Ahtärissä.
Muistonäyttely oli v. 1919. Muisto-
näyttely sai suuren suosion. Vasta
nyt ymmärrettiin taiteilijan töiden
arvo.

“Halla”
Taulut “Halla” ja “Syksy” kuvaavat
luonnon voimia. Halla on kelmeä
(vaalean keltainen) olento. Sillä on
suuret hörökorvat ja sininen tukka.
Sen suusta lentää vaaleata, kylmää
huurua. Olento on hyvin tyytyväinen
työnsä tuloksiin, kesän kuolemaan.

“Syksy”
Syksyn hahmo on kuin luurangoksi
kuivunut ruskea lehti. Se makaa
vihreällä nurmikolla kädet yhdessä
ja silmät kiinni. Valkoista lunta sataa
hiljalleen sen ylle. Suuret lumikiteet
kertovat talven kauneudesta.

Piruparat
Taiteilijan maalaamat piruparat
muistuttavat suomalaisia koti
tonttuja. Ne ovat lapsen kokoisia,
auttavat ihmisiä tai pyytävät apua.
Joskus ne satuttavat häntänsä.
Mielellään ne leikkivät ja nuuhkivat
ruusupensaita. Ne ovat ystävällisiä
ja hellyttäviä olentoja.
Haavoittunut enkeli
Haavoittunut enkeli on Simbergin
tunnetuimpia toita Taulussa on kaksi
totista poikaa. Pojat kantavat enkeliä
paareilla. Enkeli on satuttanut
päänsä. Siinä on suuri side. Hän

tuu paareilla kumaraisena ja
surullisena, kädessä on kimppu
kuihtuneita kukkia.
Sama aihe on maalattu myös
Tampereen Johanneksen kirkkoon.
Lähde: Suomen Taide: Kultakausi,
WSOY, Porvoo, 1984

~‘YMBOLlSMl = kertoa asiat
vertauskuvilla. Vertauskuvat ovat
kuin unikuvia, esim. kukka tarkoittaa
kevättä.
ATENEUM = Suomen taide
akatemian koulu, koulussa valmistuu
taiteilijoita
IMPRESSIONISMI = maalaussuunta,
joka koettaa kuvata hetken
tunnelman, valon ja värin.

Kulttuuripalstan kuvan
on maalannut kuurosokea
Rauli Jalo.

Matti
kukkarossa

Matti asuu asuntolassa.
Hän rakastaa musiikkia.
Ja ostaa jatkuvasti kasetteja.
Ohjaaja päivittelee Matin ostoksia.
Matti on ostanut viikon sisällä
jo kolme kasettia.
Ohjaaja kysyy, miten Matti arvelee
rahojensa riittävän
muuhun elämiseen.
Asuntolan johtaja
kuulee keskustelun.
Hänkin toruu Mattia:
— Tämä on jo kolmas kerta tänä
vuonna kun rahasi loppuvat
kesken kuukautta.
Matti purskahtaa itkuun.
— Haukkukaa vain — minä en
koskaan osaa mitään — en ole
mitään!
— Matti, rahan käyttö on vaikeaa.
Suuri osa ihmisistä joutuu joka päivä
miettimään, miten rahat riittäisivät,
sanoo asuntolan johtaja.

Lähde: Leija 2/87
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Terveisiä
lasketteluleiriltä
Joulukuun 14. päivänä matkustin
Jyväskylään.
Leirinvetäjä Ilona oli jo paikalla
Lasten keskuksessa
Sain huoneen ja lähdimme syömään.
Tapasin muita kuurosokeita ja
ohjaajia.
Jotkut olivat ennestään tuttuja, toisia
en ollut aikaisemmin nähnyt.
Ruokailun jälkeen lähdimme
Laajavuoreen.
Sinne oli neljä kilometriä.
Tutustuimme laskettelumäkeen ja
palasimme takaisin.
Tiistaina alkoi lasketteluharjoittelu.
Se tuntui aluksi vaikealta.
Olin ensi kertaa rinteessä.
Pelkäsin niin, että sydän pompotti
ja polvet vapisivat.
En uskaltanut laskea ollenkaan.
Mutta vähitellen sain lisää rohkeutta
ja niin lähdin laskettelemaan.

Seuraavina päivinä laskettelu sujui
jo aika mukavasti.
Tosin välillä tuntui, että olen kömpelö
kuin elefantti.
Olen aikaisemmin nähnyt unta,
missä lensin suksilla valtavaa
rinnettä alas.
Näin unen monta kertaa.
Nyt tuosta unesta on tullut totta ja
olen uskaltanut rohkeasti lasketella
mäkeä alas.

Leirillä oli hirmuisen hauskaa.
Ritva Hallikainen filmasi meidät
videolle kahden tunnin mittaiselle
filmi lIe.
Viikko kului nopeasti ja oli ikävää
kun se loppui.
Ainakin minä olisin ollut siellä
mielelläni pidempäänkin.
Toivon, että näemme taas
seuraavalla lasketteluleirillä.
Kyllä kuurosokeat pystyvät aivan
hyvin harrastamaan laskettelua
oppaan perässä.
Hyvää uutta vuotta kaikille
lukijoille
Aino Lintula

Kuhmon terveiset
Järvi on jäätynyt vahvaan jäähän ja
hieno lumipeite on sen päällä.
Kotiväki jo ajelee moottorikelkalla
jäällä.
Ensin oli poikatalvi. Lumi suu aivan
heti, vaikka maa oli aivan valkoinen.
Sitten marraskuun alussa, 2. päivän
aikana yöllä oli vahvempi lumi
maassa ja ilma oli kylmä.
Vähitellen pakkanen lisääntyi
10 asteeseen.
Aurinko antoi vähän lämpöä päivisin.
Talvi tuli meidän seudullemme.
~i ole liukasta. On pakkaslumi,
On hyvä tehdä kuntokävelyjä.
Sukulaiseni laskivat verkon tuonne
jään alle.
Katsos mutta, iso hauki oli uinut
verkkoon!
Vaimoni sisaren mies on taitava
talvi kalastaja.
Hän pitää verkkoja Lentuan järvessä
jään alla.
Aina sieltäkin saa hyviä tuloksia.
Siikoja, haukia.
Kala-ateriat ovat todella hyviä näin
talvisessa ruokapöydässämme.
.uhmossa harrastetaan paljon

talvi kalastusta.
Se on muuten kylmää touhua.
Näkevänä ja terveenä ei kylmä niin
haittaa.
Kirjoitti
Leevi Haverinen

a. OOKerhonvetajien
... ..koulutuspaivat

Kuurosokeiden kerhonvetäjien ja
emäntien koulutus- ja neuvottelu
päivät pidettiin Helsingissä
20.—21 .11.1 987~

Helsingissä Kalle kiiruhti tapaamaan
ystäviään.
— “Kukas siinä on”, päivitteli Tuija
Kyproksen murteella.
— “Tuletkos kahville”, kysyi Tuija.
— “Talo tarjoaa.”
Juotiin kahvia: Kaija, Pirkko, Tuija,
Heli ja Kalle. Terhi oli puhelimessa.
Kalle meni tervehtimään häntä
puhelun jälkeen — kun ensin oli
Tuijan kanssa kiertänyt toimiston
ainoan pylvään pari kertaa.
Kalle lähti ylempiin kerroksiin
etsimään muita ystäviä.
— “Viisi”, sanoi talon hissi, suupaltti.
— “Kuusi”, sanoi hissi taas.
Virallinen ohjelma alkoi lounaalla
ravintola Kareliassa Karjala-talossa.
Varsinainen ohjelma käsitteli myös
luovuutta. Saimme kuulla, että koulu
tai kanssaihmiset tukahduttavat
lasten luovuuden.
Kalle aprikoi (mietti) omia
kokemuksiaan.
Hänellä on ollut kolmenvanha
“huushollerska” (taloudenhoitaja).
Nyt tämä on 12-vuotta nuori. Hän
auttaa Kallea omasta aloitteestaan.
Hänen nimensä on Jeife.
Jeife saa touhuta Kallen luona
jokseenkin mielensä mukaan.
Luovuus ilmenee huoneiston
sisustamisessa.
Hiljakkoin hän valitsi Kallelle

jatkuu seuraavalla sivulla

LUKIJAN KYNÄSTÄ

Palvelukseen halutaan ilmoitus:
“Nähkää auringon nousu.
Hengittäkää raitista ilmaa.
Kohentakaa kuntoanne.
— Ruvetkaa roskakuskiksi.”

Verovirasto neuvoo:
“Toimikaa niinkuin nuoret naiset
u imaran nalla:
ottakaa pois kaikki,
minkä laki sallii.”
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ikkunaverhot. Kaikkiin ikkunoihin.
Kalle ei puuttunut valintaan.
Hyvin Jeife valitsi.
Kumpa Jeife touhuaisi niin paljon
kotonakin, sanovat Jeifen
vanhemmat.

Koulussa lapsia ohjataan.
Sekä tuhoaa luovuuden?
Kuulimme myös opintokerho
toiminnasta ja siihen mahdollisesti
saatavasta valtion avusta.
Ja tottakai välillä syätiin.
On saatu tietoa ja lisää on luvassa
postin kautta.
Jollakin tavalla olisi hankittava taitoa.
On tavattu hyviä ystäviä, on saatu
uusia ystäviä
tuumaili Kalle.
— voi hyvät ystävät,
KIITOS TEILLE
Jorma (= Kalle)

Kuntokävelyä
yli 800 km

Lokakuussa oli Kuhmossa vielä
aurinkoista ja lämmintä.
Ulkoilin ja kävelin jatkuvasti joka
päivä.
Sää oli tuulinen, mutta se oli
etelätuulta.
Se ei ollut kylmää.
Ulkolämpötila oli päivisin siinä
8, 10, 12 ja 14 astetta.
Yälämpötilakin oli 8 asteen
alapuolella.
Kävelin vielä illallakin auringonlaskunO
jälkeen.
Kello oli joskus 20 ja 21, toisinaan
vielä kello 22 lähdin ulos.
Kävelin 500 m.
Nautin kesän tunnelmaa, kun
keskikesä oli sateinen ja kylmä.
Tämän vuoden kävelyistä karttuu yli
800 km.
Olen laskenut siihen syksyn, talven
ja kevään aikana tehdyt lyhyemmät
kävelyretket.

Yksin vain kuljen kuntokävelyäni. 1
Onko kanssaveljiä ja sisaria, sokeita,
jotka yksin tekevät kuntokävelyä?
Tuo keppi on hyvä tien tuntija.
Ilman keppiä ei voi lähteä ulos.
Valkoinen keppi näyffää tien sokealle.
Tie on jo liukas. Lumi maan peitti ja
siltä näyttää, että se kulkemisen
heitti.
Liukas on tie,
joka lankeemukseen vie.
Kirjoitti
Leevi Haverinen

~SYKE=

Toimittanut:
Satu Muhonen

Poika ja UKK

G

UKK oli myös nuorten suosima
presidentti. Isänmaallisuuden
hengessä Pelle Miljoona on tehnyt
kappaleen “Poika ja UKK”.

Kauan sitten eräänä kauniina
kesäsunnuntai aamuna

OKaivopuiston rannassa poika
tuijotti sinistä ulappaa.
Siinä purjelaivat katosivat
lempeät tuulet purjeissaan.
Hiljaa soivat kellot
kirkontorneissa.
Sunnuntaikävelyllä UKK
tuli, istui samalle penkille.
“Miksi pieni poika täällä yksin on?”,
kysyi hän
ihmetellen.
“Odotan laivaa”, sanoi poika, “jota
pyssy ei saa uppoamaan.

OKauan sitten isä purjehti pois
sen mukana.”
Poika katsoi UKK:ta, huudahti
ilo sinisissä silmissä:
“Setä, olen nähnyt sinut monta kertaa
TV: ssä!
Äiti sanoo, olet isä kaikkien lapsien
tämän maan.
Sitä ajattelen öisin, kun herään
isääni kaipaamaan.”
Aurinko paahtoi noita kahta.
Aallot läivät rantaan loiskuen.
Äijä paahtoi tarinoita.
Poika kuunteli
silmät loistaen.
“OO-oo!”, huudahti

nuori kansalainen haltioissaan.
“Tätä päivää unohda mä en
milloinkaan”.
Oi maan suuri isä!
Tuosta onnellisesta päivästä
kauas ajelehtinut on maailma
ihmiset mukana.
“Vai niin on asia.
Et unohda
tätä päivää
koskaan”,
sanoi UKK ja katsoi
hymyillen pientä poikaa.
“On eräs päivä,
jonka minä muistan ainiaan.
Tuon päivän toivoisin kaikkien
ihmisten muistavan.”
“Se oli samanlainen kuin tämä ihana
kesäsunnuntai.
Linnut lauloivat ja kirkonkellot
herättivät minut unestain.
Sinä aamuna tiesin, että
sota on viimein päättynyt,
uusi puhdas lehti historian
meille kääntynyt.”
Oi maan suuri isä!
Tuosta onnellisesta päivästä
kauas ajelehtinut on maailma
ihmiset mukana.
Nyt poika on mies parhaassa iässä
työttömyyskortistossa.
Hän on yksi niistä,
jotka eivät hyvin voi
hyvinvointivaltiossa.
Kukaan ei tunnu enää välittävän,
mitä tapahtuu tälle maailmalle.
Miettii hän laskiessaan ruusun
UKK:n haudalle.
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Sokea mies kävi Helsingissä.
opaskoiransa kanssa.
— “Anteeksi, voisitteko sanoa
miten pääsen Linnankoskenkadulle?
Minulla on kartta, jos tarvitsette sitä.”
Ohikulkija otti kartan.
— “Menkää ensin 200 metriä
tästä suoraan eteenpäin.
Kääntykää sitten tästä
kulmauksesta dikealle”
Ääni loittoni ja sokea pinnisti
kuullakseen sen.
Se tuli aivan hänen jalkojensa
juuresta.
Mies oli levittänyt kartan
koiran eteen.
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Suomen

Suomen

TIETOPÄHKINÄ
Kaikki kysymykset ovat
Tuntosarvi-lehd istä.

-~ ‘~&I
Kysymykset:

1. Kuka keksi DiaLogoksen?
2. M itä tarkoittaa ristirotuinen?
3. Mitä tekee Stanfordissa USA:ssa

keksitty robotti?
4. Mikä on Suomen presidentin

kesäasunnon nimi ja missä se
sijaitsee?

5. Milloin on valkoisen kepin päivä?
6. Miksi vuoden 1987 Oscar

palkinnot herättivät suurta
huomiota?

7. Kuka on Ruotsin kuu rosokeiden
yhdistyksen puheenjohtaja?

8. Kuka on Suomen pääministeri?
9. Kuka on Suomen ulkoministeri?

10. Kuka on Suomen sisäministeri?
11. Vuosi 1988 on Näkövammaisten

Keskusliiton juhlavuosi. Miksi?
20. Vuosi 1987 oli Suomen

itsenäisyyden juhlavuosi. Miksi?

Vastaukset viereisellä palstalla

Vastaukset:
1. DiaLogoksen keksijä on

Toivo Savolainen.
2. Kahden eri rotuun kuuluvan

ihmisen jälkeläistä sanotaan
ristirotuiseksi.

3. Robotilla on käsi, jolla se viittoo
kuurosokealle.

4. Presidentin kesäasunto on
Kultaranta. Se on Naantalissa.

5. Lokakuun 15. päivä on valkoisen
kepin päivä. Päivän on julistanut
Sokeain maailmanunioni.

6. Kuuro näyttelijä Marlee Matlin
sai Oscarin.

7. Stig Ohlsson on Ruotsin
kuurosokeiden yhdistyksen
puheenjohtaja.

8. Harri Holkeri on
pääministeri.

9. Kalevi Sorsa on
ulkoministeri.

10. Jarmo Rantanen on Suomen
sisäministeri.

11. Näkövammaisten Keskusliitto
täyttää tänä vuonna 60 vuotta.

12. Vuonna 1987 on Suomi ollut
itsenäisenä 70 vuotta.

Tuntosarvesta kerännyt:
Lasse Hannula

Kl1 NALAISIA
RUNOJA

TIETÄÄ ?‘4UISTAA

Bambulehdossa
Istun itsekseni bambulehdon
hämärässä,
näppäilen luuttuani ja
hyräilen laulujani.

~kaan ei tieda
minun olevan täällä
metsikön kätköissä.
Kirkas kuu tulee esiin
ja valaisee minut.
Kirjoittanut Wang Wei

Wang Wei eli Kiinassa
vuosina 699—761.
Hän on yksi Kiinan kuuluisimpia
runoilijoita. Wang Wei oli myös
kuuluisa maalari ja muusikko.
Hän eli Tang-dynastian aikana,
jota pidetään kiinalaisen
runouden kulta-aikana.

Kalastaja
Vanhan kalastajan hymy —

lokit kohoavat kevyesti taivaalle.
Autiolla joella sade ja tuuli.
Virran partaalla
ratsastaa virkamies
ja pyytää paikkaa veneessäni
etelään.

Kirjoittanut Su Dongpo
Su Dongpo asui Kiinassa,
Sichuanin maakunnassa
vuosina 1036—1101.
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