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TU NTOSARVI
Tammikuu N:o 1/1990
16. vuosikerta

JULKAISIJA
Suomen Kuu rosokeat ry
Ilmestyy 11 kertaa vuodessa
iso-ja pistekirjoituksella.

PÄÄTOIMITTAJA
Lee n a Tu r u n e n

TOIMITTAJA
Raili Kupi

TOIMITUS, TILAUKSET JA
OSOITTEENMUUTOKSET
Mäkelänkatu 50
00510 Helsinki
Puhelin: 90-39604 334
Tekstipuhelin: 90-39604 337
Pankki: KOP Keski-Töölö,
Helsinki 101210-168221

TILAUSHINTA
Kuurosokeille lehti on maksuton.
Muut: 150 mk 12kk

SISÄLLYS
Itsenäisen ihmisen vuosi
Toivomme parempiaaikoja
Haluan koskettaa
Vammaisneuvostotja kuntien
suhtautuminen vammaisiin
Vilho monessa mukana
Kuu rosokean asialla
Likainen haisee pahalta
Lukijoilta
Kansallisru noilijan
syntymäpäivä
Runebergintortut
Sampsa3vuotta
Kirjekerho
Ajakohtainen apuväline

Seuraava ~eht~ Hmestyy 28.2.1990

PÄÄKIRJOITUS

Itsenäisen
ihmisen vuosi

Alkanut uusi vuosi lupaa
monia kursseja, leirejä ja
tapahtumia. Kuurosokeille
on tarjolla paljon tilaisuuk
sia, joissa voi kehittää omia
taitojaan. Niissä voi kehittyä
ihmisenä. Niissä voi saada
ystäviä ja sisältöä elämään.

Miksi jotkut kuurosokeat eivät tahdo
mennä mukaan? Toisaalta tekee
mieli. Tuntuu, että jotain pitäisi
tehdä. Pitäisi lähteä liikkeelle. Mutta
joillekin lähteminen on vaikeaa.
— En pysty lähtemään yksin, sanot.
— Oletko pyytänyt apua, kysyn.
— No en ole. Aluesihteerikään ei ole
käynyt.
—Voi apua! Minä melkein huudan,
mutta sinä et kuule minua. Siispä
kirjoitan.

Ole aktiivinen. Ole vähän itsekäs
kin.Jossinuntekeemielijotain, C
niin tee itse jotain sen asian hyväksi.
Alä hyvää ystävä odota, että joku
tekee kaikki asiat puolestasi.

Leirille tai kuntoutuskurssille lähte
minen vaativat aina järjestelyjä.
Mutta jos oikein kovasti tahdot
lähteä mukaan, niin kyllä asiat
hoituvat. Aloita nyt itsenäisen
ihmisen vuosi. Aloita itse keskustelu
aluesihteerisi kanssa: “Nyt minä
tahdon lähteä kurssillejaoppimaan
uutta”. ~

Leena Turunen

Yhdistyksemme tehtävänä on muun
muassa tuottaa kuurosokeille palve
luja. Näitä palveluja ei saa muualta.
Niiden tuottaminen vaatii tietoa, tut
kimustaja kehittämistä. Ammattitai
toavaatii myös palvelujen siirtämi
nen arkielämään.

Olemme pieni erityisryhmä. Olemme
tuntemattomia monille ihmisille.

Kehittämis- ja
toimintakeskus

Myöskin viranomaiset tarvitsevat
meistä tietoa, jotta ne voivat järjestää
meille peruspalveluja kunnissa.

Me jaamme tietoa kuurosokeudesta.
Tarvitsemme omiatoimitiloja. Pieni
muotoisia kursseja voidaan järjestel
lä ympäri maata. Se ei riitä. Henkilö
ku ntamme tarvitsee alan kehittämi
seen paljon muutakin. Kuurosokea
tarvitsee pitkäaikaista kuntoutus
suunnitelmaa. Se toteutetaan aika-
ajoin toistuvina tutkimus-, kokeilu-ja
opetusjaksoina.

Elämme tänä keväänä odotuksen
merkeissä.

— Miten valtiovalta suhtautuu ano
mukseemme toiminta-ja kehittämis
keskuksen rakentamisesta?

— Pidetään toivoa korkealla.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Toivomme
~parempia aikoja

Vuosisadan viimeinen vuosi
kymmen on alkanut. Toivom
me jokainen parempia aikoja.
Maailman rauhan säilyminen
on tärkein asia listallamme.
Tarvitaan suvaitsevaisuutta.
Sitä ilman ei ole mahdollista
kehittää mitään.
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Edunvalvonta jatkuu
Vammaispalvelulakia sovelletaan
kunnissa eri tavoin. Meidän pitää val
voa, että kuu rosokeat saavat tarpeita
vastaavia palvelu ita. Vasta sitten he
voivat laajentaa elämänpiiriä oman
kodin ulkopuolelle.

Yhteiskunnan nopea muuttuminen,
teknistyminen ja hajauttaminen tuo
vattullessaan erilaisten palvelujen
tarpeita. Samalla ne vaativat run
saasti asiantuntemusta. — Kuka sen
kaiken ohjelmoi toimivaksi palve
luksi?

— On välttämätöntä, että opimme
puhumaan ja luottamaan omiin työn
tekijöihimme. Puhuminen ikävistäkin
asioista on parempi kuin vaikenemi
nen. Puhuminen opettaa myöstyön
tekijää. Hänen pitää tietää, että vam
maisuus aiheuttaa jokaiselle yksilölli
siä tunteita ja seurauksia. Jatkamme
vuorovaikutusta puolinjatoisin, eikö
niin.

Sääntöuudistus

Yhdistyslaki muuttui vuoden alusta.
Käymme läpi omat sääntömme ja
teemmetarvittavia muutoksia. Sään
tömuutoksissa otamme huomioon
lisääntyneen toimintamme. Tarkas
tamme myös johtokunnan jajäsenis
tön asemaa. Kevätkokouksen lisäksi
tarvitaan syyskokousta. Muut muu
tokset koskevat sääntöjen kattavuut
tajajoustavuutta.

Sääntöuudistuksesta päätetään vuo
sikokouksessa, joka pidetään maa
liskuussa Kuopiossa.

Kuntoa kohentamaan
Muistathan, että olemme kilpasilla
Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa.
Kuntoile, kävele, ui, voimistele hiih
dä, tanssi; vähintään 20 minuuttia
päivässä ja saat pisteen. Eniten pis
teitä kerännyt maa voittaa. Siispä toi
meen! Siirtele vaikka huonekaluja,
niin sisälläkin voi jotain harrastaa.
Hyvää kevättä! O

Pirkko Virtanen

Vastine Pirkko Virtaselle

Vammais
neuvostot
ja kuntien
suhtautuminen
vammaisiin
Suomessa on tällä hetkellä
180 kunnallista vammaisneu
vostoa. Kuntien yhteisiä
neuvostoja on 12. Yhteensä
201 kuntaa toimii mukana

~vammaisneuvostoissa.
‘Tämä on vajaa puolet
Suomen kunnista.

Valtakunnallinen vammaisneuvosto
toimii sosiaali- ja terveysministeriön
alaisuudessa. Sen pääsihteeri on
Aini Merentie.
— Vammaisneuvoston perustaminen
kuntaan kuvastaa kunnan ilmapiiriä
ja suopeutta vammaisia kohtaan, sa
noo Aini Merentie. Hänen mielestään
on valitettavaa, että jotkut kunnat ei
vät halua perustaa vammaisneu
ostoa.

Neuvostossa 6—12 jäsentä

Kunnan vammaisneuvosto valitaan
tavallisesti 2 vuodeksi kerrallaan. Sii
hen kuuluu 6—12 jäsentä, sekä vira
nomaisia että vammaisjärjestöjen ih
misiä. Viranomaisista ovat mukana
sosiaali- ja teveyslautakuntien edus
tajat. Mukana voivat olla myös raken
nuslautakunnan, koulu- ja liikunta
lautakuntien sekä kulttuurin ja va
paa-ajan toimintojen ihmiset.

Ahti Myyrä toimii kotikuntansa
Vihdin vammaisneuvostossa.

Invalidijärjestöt ovat olleet erityisen
aktiivisia. He ovat olleet mukana ja
tehneet paljon aloitteita vammaisten
olojen parantamiseksi, Aini Merentie
kertoo. Mutta jäseninä on kaikkien
vammaisryhmien edustajia, niin
pienten kuin suurtenkin järjestöjen,
hän sanoo.

Kuu rosokeat
vammaisneuvostoissa
Muutamassa vammaisneuvostossa
on myös kuurosokeiden edustajia.
Veikko Heimonen on ollut kotikun
tansa Rantasalmen vammaisneuvos
tossa. Keväällä 1989 valittiin Vihdin
vammaisneuvostoon Ahti Myyrä.
On hyvä, että mahdollisimman moni
kuurosokea on mukana tässä työssä.
Yhteiskunnassamme ja ympäristös
sämme on vielä paljon korjattavaa.
Kun vammaiset itse sanovat paina
van sanansa, niin silloin on suuri
mahdollisuus vaikuttaa. LT 1

,~
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Haluan
koskettaa
Koske tan sinua,
sillä haluan tuntea sinut
siinä,
vierelläni.
Kun koske tan kättäsi,
kätesi on lämmin,
valmis vastaanottamaan
vies tiäni,
juuri sinulle.

Katson sinua,
mutta haluan nähdä
enemmän.
koske tan hiuksiasi, otsaasi
Tunnen sormenpäissäni kul
makarvasi, nenäsi ja poski
paasi.
Sipaisen huuliasi ja leukaasi.
Nyt näen sinut!!
SATU

(1



KUUKAUDEN KASVO

VNho SWonen ja pojantytär Anu.

Vilho
monessa
mukana
VHho Su~oseHa on harmaat
hiukset, siniharmaat sflmät
ja kookas vartaNo. Voimak~
kaaVa äänellä hän laukoo
miepiteitä aina, kun siihen
on tilaisuus. Monet kuu roso~
keista muistavat Viihon ja hä~
nen äänensä vuosikokouksis~
ta. Vilho on voimakas isähah
mo toimelias mies.
Vilho on syntynyt Nakkilassa 1928.
Vuosi sitten hän vietti

60-vuotispäiväänsä. 6-vuotiaana
hän sairasti vaikean silmätulehduk
sen, jonka jälkeen näkö alkoi huo
nontua. Hän kävi Kuopiossa Sokeain
koulun.
Sen jälkeen hän asettui asumaan UI
vilaan, joka on Nakkilan naapurikun
ta. Poriin on matkaa noin 15 kilomet
riä. Vilho asuu omakotitalossa vai
monsa kanssa kahden.

Lapset, kolme poikaa ja kaksi tyt
töä ovat jo “lentäneet pesästä”.

Vammaisten asialla
ViIholle on tehty monia silmäleik
kauksia. Hän pystyy lukemaan suu
rennuslasin ja lukutelevision avulla.
Nyt on aikaa omistautua muille asioil
le, hän kertoo. Vilho on Ulvilan vam
maisneuvoston puheenjohtaja. Hän
on ollut järjestämässä parkkipaikko
ja vammaisille. Vilho on myös Sata
kunnan Näkövammaisten liikunta-
asiamies. Hän järjestelee liikunta-ja
kilpa i 1 u t i 1 a is u u ks i a.

Kerhon vetäjä
Vilho liittyi Suomen Kuu rosokeat ry:n
jäseneksi 1977. Kaksi vuottasitten
Satakunnan kuurosokeat käynnisti
vät oman kerhon.
Vilho on kerhon vetäjä. Syksyllä ker
holaiset aloittivat viittomakielen opis
kelun. Opettaja on Martti Lankinen.
— Kerho on lähtenyt käyntiin aika
mukavasti, toteaa Vilho. Porin pohjoi
nen Lions-klubi lahjoitti kerhotilaan
seinien äänieristyksen ja induktio-sil
mukan. Nyt on helpompi kuulla pu
hetta. Vielä paremmin kerho toimii
nyt, kun tilat ovat kunnossa, Vilho Ii
säätoiveikkaana. ~

Airi on sairaanhoitaja. Hyvinkään
Marjaana-kodissatyöskennelles
sään hän kiinnostui kuu rosokeista.
Hän pääsi mukaan kuntoutus-ohjaa
jien koulutukseen.

Mitä koulutukseesi kuului?
— Olen opiskellut liikkumistaitoja,
päivittäistaitoja, pisteitä ja viittomia.
Koulutukseen on kuulunut myös psy
kologian ja tietotekniikan opiskelua
sekä lääketieteellisiä aineita. Opiske
lu oli lukemista, luennoilla istumista
sekä harjoittelua käytännössä.
— Minun on itse tiedettävä, miltä tun
tuu liikkua sokeana liikenteessä. Vas
ta silloin osaan opettaa liikkumistai
toa, Airi vakuuttaa.

Mitkä ovat Sinun tärkeitä
tehtäviäsi aluesihteerinä?
— Minua kiinnostaa kuurosokean
kuntoutuminen kokonaisenatapah
tumana. Minua kiinnostaa myös kuu
rosokean pääsy työelämään. Toivon,
että osaan koh della kuu rosokeaa
persoona II is u u te n a.

Mikä on alkaneen uuden
vuoden hyvä päätös?
— Yritän keskittyä työhön kun on
työn aika. Tahdon antaa aikani per
heelle, kun on perheen aika.

Mitä harrastat ja
miten rentoudut?
— Musiikki on lähellä sydäntä. Olen
vaihtanut pianonsoiton laulamiseen.
Toivon, että laululle jää enemmän ai
kaa, kun opiskelu nyt päättyy. Liikun
ta on tapa rentoutua, aerobic erityi
sesti. Toivon että alkeiskurssilla saan
koko porukan liikkumaan. LT ~

Kuurosokean
asialla

läheisen
ihmisen asialla
Kuurosokeiden Helsingin
aluetoimisto ei ole enää kau
an tyhjillään. Uusi aluesih
teen Airi Surakka odottaa
jännittyneenä helmikuun en
simmäistä päivää. Vuoden
kuntoutus-ohjaaja-koulutus
on päättymässä ja uudet teh
tävät odottavat.

Tahdon tehdä työtäni, niin
kuin kuurosokea asiakas olisi
omaiseni. Läheinen ja myön
teinen asenne asiakkaaseen
ovat tässä työssä aivan
välttämättömiä asioita, Airi
sanoo.
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Likainen haisee
pahalta

Suomalaiset ovat saunakan
saa. Pesu kerran viikossa ei
kuitenkaan riitä. Meidän on
peseydyttävä joka päivä.
Paha haju on likaisuuden

Kostea, lämmin kainalo on paikka,
jossa bakteerit eli pieneliöt viihtyvät.
Ne käyttävät ravinnokseen hikierit
teessä ja iholla olevaa valkuaisainet
ta. Kun nämä pieneliöt toimivat, syn
tyy käymistila ja käymisen tuloksena
paha haju. Kainalon karvoitus saa
bakteerit viihtymään entistä pa
remmin.

Pese kainalot joka päivä aamuin, ii
loin. Käytä mietoa, hyvätuoksuista
saippuaa. Kuivaa kainalot hyvin. Le
vitä deodoranttia puhtaalle, kuivalle
iholle.

Deodoranttj sisältää bakteereja tu
hoavaa ainetta sekä hyvää hajustet
ta. Deodorantti voi olla voide, suihke
tai pyörivällä pallolla varustettu ‘‘rol
Ii’’. Deodorantti estää siis hien hajun
syntymistä.

Jos hikoilet voimakkaasti, sinun kan
nattaa käyttää antiperspiranttia. Anti
perspirantti estää hajun muodostu
mista mutta se ehkäisee myös hiki-
nesteen erittym istä. Kainalot pysyvät
kuivina.

Kengät pois —

hajutko esiin?

Pitkän kurssipäivän aikana mieli te
kee heittää kengät pois. Mutta voi,
jos jalat ja sukat ovat jääneet pese
mättä. Mikä haju siitä voi syntyä!
Kainaloiden tavoin myös jalat hikoile
vat runsaasti. Hiki imeytyy myös suk

~kiinjakenkiin.
~‘Pese jalat joka päivä haalealla vedel
läjasaippualla. Vaihda sukat joka
päivä. Vaihda myös jalkineita päivän
aikana.
Hoidetut jalat jaksavat paremmin.
Helli jalkojasi, hoida kynnet, levitä
rasvaistavoidetta jalkoihin. Talkkijau
he auttaa, jos kärsit kovasta jalkojen
hikoilusta.

Alapesu joka päivä

Myös sukupuolielinten ympäristössä
on normaalia enemmän hikirauha

)sia. Hajuasyntyy helposti, jos emme
pese alapäätä riittävän usein. Tyttö
jen on pidettävä huolta puhtaudesta
erityisesti kuu kautisten aikana. Olo
on mukavampi,jos voi tehdä alape
sun aina siteen vaihdon yhteydessä.
Kaikille sopii tämä ohje: alapesu joka
päivä ja alusvaatteiden vaihto joka
päivä. Pyllypuoli puhtaaksi, niin itsel
lä ja naapurilla on mukavampi olo.
Raikas hengitys on myös osa henki
lökohtaista hygieniaa. Seuraavassa
numerossa asiaa hampaiden ja suun
puhtaudesta. LT O

Deodorantti tehoaa vain puh
taalle kuivalle iholle levitettynä.
Hikisellä, likaisella iholla
deodorantti saa hien hajun
tuntumaan entistä voimak
kaammalta.

0
Olli

~*11(~

70 prosenttia suomalai
sista on sitä mieltä, että
suihkussa tai kylvyssä
pitää käydä joka päivä.
Kuitenkin vain puolet
suomalaisista tekee
niin.
Naiset käyvät
suihkussa useammin
kuin miehet.
Miehet ovat innokkaita
saunojia. Mutta liian
moni mies on vain
saunapäivänä puhdas.

1
J

0 (

merkki. Hikiset kainalot,
likaiset suut ja pesemättömät
pyllyt levittävät pahaa hajua.
Vieruskaveri huomaa sen
nopeasti ja siirtyy vähän
kauemmaksi.

Kosteuspyyhe on tiiviisti
pakattu paperipyyhe, johon on
lisätty bakteereja tuhoavia
aineita sekä hajusteita.
Kosteuspyyhe on matkoilla ja
hyvä hätävara, jos pesulle ei
pääse.
Intiimi-kosteuspyyhkeet on
tarkoitettu alapään raikastami
seen. Ne ovat mietoja eivätkä
aiheuta kirvelyä.



LUKIJALTA

Kirkko ja vammaiset
symposiumista

Tätä kysyivät ne kolmesataa ihmistä,
jotka osallistuivat kirkkoja vammai
set — symposiumiin Helsingissä.
Symposium tarkoittaa isoa kokousta.
Tämä symposium kesti kolme päi
vää. Paikalla oli vammaisia sekä
vammattomia ihmisiä. Kuulimme
mielenkiintoisia esitelmiä. Niitä piti
vät monet seurakuntasisaret, papit ja
lääkärit. Keskustelimme vilkkaasti
esitelmien jälkeen.

Ei saa tappaa

Joku oli huolissaan siitä, että lapsi ei
saa nykyisin syntyä vammaisena.
Lääkäri voi suositella aborttia, jos
hän on varma siitä, että äiti odottaa
vammaista lasta.

Useimmat vammaiset tahtovat elää.
Moni sokea, kuurotai raajavammai
nen on aivan onnellinen, eikätoivo
kuolemaa. Emme hyväksy sitä, että
vammaisuutta halutaan karsia joen
nen syntymää. Emme hyväksy lääkä
rien toimia. Emme hyväksysellaisia
vanhempia, jotka hylkäävät vammai
sen lapsen.

Kohti onnellista elämää

Vammaiset voivat olla tyytyväisiä mo
niin parannuksiin asemassaan. Mut
ta ihmisten asenteet eivät aina miel
lytä. Ihmiset luulevat, että emme
osaa mitään. He luulevat, että emme
selviä yksin helpoistakaan tehtävis
tä. Kuitenkin Te, Tuntosarven lukijat,
tiedätte, että vammainen oppii kai
kenlaista. Minä tiedän sen myös.
Pystymme lukemaan, kirjoittamaan,
tekemään erilaisia kotitöitä ja jopa
ansiotyötä. Kummallista, miten vä
hän muut ihmiset tietävät meistä
va m m a is i sta.

Kirkon piirissä, seurakunnissa, ihmi
set ovat viisaampia. Vammaiset hy
väksytään useimmissa seurakunnis
sa. Monissa seurakunnissa on vam
maisia työntekijöitä. Minä olen pap
pi. Olen harmissani ihmisten asen
teista. Mutta asiat ovat kuitenkin
menossa parempaan suuntaan. ~

Hannes Tiira

“Oikeus nauttia
elämästä”
Sain olla mukana kirkkoja varnrnai
nen symposiumissa, se pidettiin Hel
singissä 17.11.89—19.11.89.

Olen teidän kuurosokeiden uusi jä
sen. Olin 33-vuotias, kun jouduin jät
tämään työni sairauden vuoksi. Työ
oli minulle hyvin tärkeä asia elämäs
sä. Vastoinkäymisiä on riittänyt nime
nomaan tämän kuulonja näön me
nettämisen takia. Nyt olen ollut ns.
tyhjäntoimittajana eli eläkeläisenä
4-vuotta. Kokemuksia on kertynyt
vammaisuudesta. On kasvanut halu
osallistua vammaisten toimintoihin.

Symposiumissa FiI.rnaisteri Gunilla
Sjövall puhui aiheesta “Saako ihmi
nen olla vammainen ihminen” — On
ko ihmisellä oikeus olla vammainen,
Gunilla Sjövall kysyi. Hän sanoi, että
muut eivät ole tätä oikeutta meille
mielellään antaneet. Olemme päättä
neet ottaa sen itse. Tämä ajatus syn
nytti vammaisliikkeen 60—70-lu
vuilla eri puolilla maailmaa. Suomes
satämä liike on saanut nimen ‘‘vai
vaisliike”. Tämän päivän itsenäinen
“vaivainen” tuntee oman arvonsa.
Hän ei kysele lupia. Hän tietää oikeu
tensa ja elää sen mukaisesti. Mutta
hän antaa myös toisten elää.

~-~Gunilla kertoi, että hän on iloinen
omastavammastaan. Vamma on
tuonut hänelle paljon hyvää, hyviä
tapahtumia ja hyviä ystäviä.
Gunilla oli hyväksynyt vammansa.
Hän ei valittanut. ~

Olen vuoden harjoitellut viittoma
kieltä. Vuosi sitten en osannut paljon
mitään. Nyt osaan jo enemmän.
Olen aikaisemminkin opiskellut
viittomakieltä. Muttaen ole käyttänyt
sitä ja niin viittomat ovat unohtuneet.
En oletarvinnut sitä koska olen ollut
vain kuulevien seurassa.

Viittomakieli ei ole minun äidin
kieleni. Senvuoksi sen oppirninen
vaatii työtä ja ponnistelua. Kieltä on
käytettävä, muuten se unohtuu.
Marja-Leena Avila on opettanut
minua. Hän on hyvä opettaja.
Hän on kuuro ja minun pitää viitto
maila sanoa asiat. Näin opin parhai
ten. Minun on vaikea nähdäviitto
mia, koska näkökenttäni on kapea.
Jos kumppani viittoo kovin laajasti,
näkökenttäni ei riitä seuraamaan viit
tornia. Minulle on viitottava kapeam
maIla alalla.

Olen asunut palvelutalossa pian 2
vuotta. Olen viihtynyt täällä. Haluan
oppia viittomakielen. Silloin tulen toi
meen kuurojen kanssa. Tulen kyllä
toimeen joten kuten, mutta kaikkea
en ymmärrä. En osaa vielä kaikkia
viittomia. Olen tänä syksynä ahke
rammin harjoitellut viittomakieltä.
Kerran kuussa on viittomakielen
alkeiskurssi. Siitä on paljon hyötyä.
Minä luulen, että vuoden päästä alan
jo tulla toimeen kuurojen kanssa. ~

Saako ihminen
olla
vammainen?

Vuosi
viittomakielen
opiskelua

Marja-Leena Roponen

TWkk~ Merja Konttinen, (vasjja
Juhani YfläsjärvL Juhani Yfläsjärvi
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Johan Ludvig Runebergia
kutsutaan Suomen kansallis
runoilijaksi. Tuon arvonimen
Runeberg sai nimenomaan
isänmaallisten runojen
ansiosta.
Runeberg syntyi Pietarsaa
ressa 5.2.1804. Runebergin
päivää vietämme hänen syn
tymänsä muistoksi. Helmi
kuun viides päivä on myös
valtakunnallinen liputuspäivä.
Johan Ludvigin lapsuudessa oli mel
ko harvinaista, että sai käydä koulua.
Hänen koulutiensä kulki Pietarsaa
resta Ouluun ja Vaasaan. Perheen
isä oli merikapteeni ja sen vuoksi
perhe asui rannikkokaupungeissa.
Johan Ludvig oli viisas poika ja hän
pääsi Turun akatemiaan, josta hän
sai maisterin paperit.

Johan rakastuu Frederikaan

Turussa Johan Ludvig Runeberg
kohtasi elämänsä naisen. Hän rakas
tui piispan veljen tyttäreen, Frederika
Tengströmiin ja meni tämän kanssa
naimisiin.

Johan Ludvig sai pontevan ja tome
ran vaimon. Frederika ei tyytynyt
vain kulkemaan rimpsumekossa ja
olemaan vain kaunis. Frederikasta
tuli kirjailija ja naisasianainen.
Hän kirjoitti paljon lehtiin. Hän vaati,
että naisen alistettu asema on paran
nettava.

Frederikan mielestä naisen täytyi
saada vapaus elää itsenäistä elämää
perheessä ja yhteiskunnassa. Tome
ra Frederika puhui samoista asioista
joista nyt puhutaan. Omana aika
naan Frederika on ollut monen
miehen mielestä peloittava nainen.

Frederika oli talousihminen
Frederika Runeberg oli kirjailija ja toi
mittaja, mutta hän oli myös taitava ja
tarkka talousihminen. Hän vaati pal
velusväeltä täsmällisyyttä ja ahke
ruutta. Säästäväinenkin tuo rouva
Frederika oli. Ruoantähteet käytettiin
tarkkaan ja kuivuneet leivät ja kakut
jauhettiin jauhoksi. Niistä jauhoista
syntyi leivonnainen, Runebergin tort
tu. Me käytämme tähän leivonnai
seen korppujauhoa, jota saa ostaa
kaupasta valmiina.

Runebergin
tortut
200 grammaa margariinia
200 grammaa hienoa sokeria
2 munaa
3 dl vehnäjauhoa
1 teelusikka leivinjauhetta

~5 desilitraa korppujauhoa
1/2 dl mantelirouhetta

Koristeluun:
2 desilitraa tomusokeria,
teelusikallinen vettä
vadelmahilloa

Vatkaa margariini ja sokeri vaahdoksi
ja lisää munat. Jatka vatkausta muu
tama minuutti. Sekoita kaikki jauhot
ja leivinjauhe eri astiassa. Lisää jau
hot taikinaan ja sekoita.

Pane ruokalusikallinen taikinaa pape
rivuokiin ja paista peliin päällä 200
asteen lämmössä noin 15 minuuttia.
Jäähdytä leivonnaiset. Sekoita tomu
sokerin sekaan tilkka vettä niin, että
siitä tulee notkeaa kuten siirappi. Va
luta valkoista siirappia pikkulusikalla
jäähtyneen leivoksen päälle ympyrän
muotoon ja pane keskelle vähän va
delmahilloa.
Hyvää Runebergin päivää. —LT O

Helmikuun 5. päivä

Kansallis-
runoilijan

OO Ol O IIsyntymapaiva

0

Kansikuva:
Kansallisrunoilijamme Johan
Ludvig Runebergin patsaita on
monessa Suomen kaupungissa.
Kuvassa oleva komea veistos on
Helsingissä, Espianadin puis
tossa.
Lehtikuva Oy
Kalle Kultala
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Sam psa, 3 vuotta

Sampsa on kummipoikani.
Sampsan äiti, Kirsti on tulkki.
Tutustuin Kirstiin n. 5 vuotta
sitten matkustaessani hänen
kanssaan eräälle kurssiHe.

En kyflä olisi arvannut, mitä
siitä tapaamisestamme vielä
seuraisi. Pari vuotta myö
hemmin olin siis onnellinen
kummitäti!

Tänään Sampsa on yli 3-vuotias vii
kasjaenerginen pikkumies. Sampsa
tulee joskus käymään luonani ja mi
näkin käyn hänen luonaan. Tavates
samme leikimmeja peuhaamme yh
dessäjasyömme popcorneja. Jos
etukäteen tiedän Sam psan tulosta,
leivon täytekakunkin. Tapaamiset
ovat aina pienen juhlan aihe! Samp
san äiti on opettanut Sam psaa viitto
maan ja hyvin Sam psa on omaksu
nutkin sen, että kummitädin kanssa
viitotaan välillä ja puhutaan selvästi
ja katsotaan myös kummiin päin pu
huessa.

Kirsti-äiti.yrittää tulkata avuksi Sam p
san jatkuvaa puhetta, mutta välillä
molemmat putoamme kyydistä. Pu
hetta tulee niin nopeasti autoistaja
merkeistä, joista kolmevuotias tietää
pyörryttävän paljon.

Saan joskus lisäksi postia, joissa on
iso paperi täynnä hienoja autopiir
roksia. Tänä kesänä Sam psalla oli
kotipihallaan kukkoja kolme kanaa,
jotka munivatSampsalle. Eräänäal
kusyksyn aamuna kanoja ei enää nä
kynytkään — oli vaan iso kasa höyhe
niä häkin ympärillä. Ja kukko yksin.

Ilmeisesti kettu oli yön aikana vienyt
Sam psan kanat. Suruissaan Sam psa
meni aamulla lohduttamaan kukkoa
jyväkulhon kanssa. Hän päätti, että
seuraavalla kerralla ostetaan VIHAI
SIA kanoja, joita kettu ei uskalla
viedä!

Kummitädille riittää kaikenvärisiäjut
tuja kerrottavaksi ja viitottavaksi.

Seija

Kirjekerho

Tule mukaan Tuntosarven kirjeker
hoon. Kirjoita meille nimesi ja osoit
teesi. Julkaisemme ne lehden KIR
JEKERHO-palstalla. Sen jälkeen
voit jäädä odottelemaan, kuka Sinul
le kirjoittaa. Voit myös vastata kirje
kerhommejulkaisemiin osoitteisiin.

Joku odottaa kirjettäsi. Kirje on mu
ava tapa vaihtaa ajatuksia. Kirje tuo

iloa tavalliseen arkipäivään. Kirje voi
olla lämpimän ystävyyden alku.

Kirjoitellaan!

***

He/te yksinäiset 30—40-vuotiaat
naiset!
Minäkin olen yksinäinen, 32- vuotias
työssä käyvä mies täältä Tampereel
ta. Olen kuuro ja näkövammainen.
Harrastan kirjeenvaihtoaja yhdessä
oloa.
— Lämpöä ja lähe/syyttä ka/paava

~Lamperelainen mies.

*Lähetätälle nimimerkille osoitettu
vastaus lehden toimitukseen. Toimi
tamme sen avaamattomana nimimer
kille.

— HaDualsin vihreää huuDipunaa,
pyysi Maija.
— Vihreää, ihmetteDi myyjätär.
— Minulla on treffit DiikennepoHi
sin kanssa.

Ajankohtainen
apuväline

Yngsjö liukueste

Kadut ja tiet ovat talvella
petollisen liukkaita.
Silloin on hyvä kiinnittää
kenkiin liukuesteet.

Yngsjö — jääkenkä kiinnitetään ken
gän pohjaan päkiäisen kohdalle.
Jääkenkä on pieni metallipala, jossa
on nk. sahante räham paita. Se pysyy
tukevasti jalkineessa kahden kumi
hihnan avulla. Varvashihna sääde
tään sopivaksi ja pujotetaan kengän
kärjen ympärille.
Kantahihna pujotetaan kantapään
taakse.
Yngsjö — jääkenkä on turvallinen.
Se on helppo laittaa paikalleen ulko
naja kadulla.
Ennen sisälle menoa se on muistetta
vaottaa pois, sillä piikeistä jää pahat
jäljet lattiaan.
Yngsjö — jääkenkiä valmistetaan
Ruotsissa.
Niiden hinta on 40 markkaa pari.
Niitä myy mm. Dnva.
Tilata voi soittamalla 90-701 4833,
jolloin tilaaja saa lähetyksen postien
nakkona.
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