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KUUROSOKEUS-TIETOUS
MITÄ SE ON?

Voi hyvät ystävät

Kuulolaitteen käyttäjät ovat Kuulovammaiselle pitää puhua
eristäytyneitä ihmisiä. hyvin selvästi, mutta itse
Kun ihminen kuulee huonosti, ei osata puhua muille

:F1~fl yrittää selvitä näkönsä selvästi. Niinpä kommunikaatio
avulla. Hän yrittää saada ei toimi.
huuliosta selvää. Puhuminen ilman vastakaikua,
Hän uhu O~ ilman ymmarrysta jap u iLse. keskustelua on turhauttavaa.

Kun ihminen ei saa itseään
ymmärretyksi, hän masentuu
ja sulkeutuu itseensä.

Kuulolaitteen käyttäjät Tunne, että on yksin
puhuvat silloinkin, kun kukaan
ei kysy mitään. Kuulovammaisen kohtalona
Kun puhuu itse, ei tarvitse tuntuu olevan yksinäisyys.
,rittaa ymmartaa vaivalloista On tunne, ettei kuulu
huuliota. Ei tule mihinkään ryhmään.
väärinkäsityksiä. Eikä On tunne, ettei kuulo
kuulovammaan kiinnitetä vammaisuutta hyväksytä, koska
huomiota. kaikki tuntuvat hylänneen.
— On ihan kuulevan oloinen
ihminen tämä kuulolaitteen Kun ei kuule, ei voi toimia
käyttäjä. tasa-arvoisena kuulevien

kanssa. Kun ei viito, ei
voi olla tasa-arvoinen

Mutta miksi kasvot ovat kuurojen joukossa.
alaspäin, miksi silmät Kuulovammainen on
katsovat muualle. Kun puhuu väliinputoaja. Mistä hänelle
jollekin, pitäisi katsoa löytyisi samanlainen yhteisö.
silmiin. Epävarma ihminen
katselee puhuessaan muualle. jatkuu seuraavalla sivulla
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Kuulovammaisena eläminen
vaatii ponnisteluja

Ei ole kuuleva eikä kuuro.
Kuitenkin ihmisellä on tarve
kuulua johonkin ryhmään,
tarve tulla hyväksytyksi.
Me hyväksymme sellaisen
on normaalia ja johon on
totuttu; johon osaamme
suhtautua.

Kuulovammoista tiedetään
paljon, se hyväksytään.
Mutta hyväksyykö kuulo
vammainen
itse itsensä ja vammansa?
On saatava onnistuneita
kokemuksia ja yhteyksiä muihin
ihmisiin.

Meidän on pystyttävä neuvomaan
muita, miten kommunikoidaan
kuulovammaisen kanssa.
Meidän on pystyttävä kertomaan
muille kuulovammaisuudesta.
Tällä tavalla siitä tulee
normaalia.
Itsetunto ja itsevarmuus
syntyvät osaamisesta.

Emme tarvitse sääliä

Kun kuulovammaiselle vielä
annetaan lisäksi näkövamma,
on paljon opittavia asioita.
Hyvin toimiva ihminen on
hyväksytty, koska hän ei
herätä säälin tunnetta muissa.
Kukaan vammainen ei tahdo
osakseen sääliä. Niinpä
on tehtävä asiat niin, että
voimme itsekin hyväksyä
itsemme ja tulla toimeen
vamman kanssa.

Tätäkö on kuurosokeus
tietous?

— Sinä hyväksyt minut, kun
minä osaan suhtautua ja toimia
kuurosokeudestani huolimatta
itsenäisesti.
Tiedän miten kuulolaitetta
käytetään ja käytän sitä.
Tiedän, miten opasta käytetään
ja osaan neuvoa myös miten
opastetaan.

Käytän tulkkia ja osaan kertoa
tulkkipalvelusta muillekin
kiinnostuneille.

Soittelen puhelimellani ja
kerron sen metkuista.
Valkoinen keppikin on
jokapäiväinen asia, pitäähän
se tiellä ja jalat pystyssä.

Kommunikaatiokin tuntuu
toimivan toisen yhtä sokean
ja kuuron kanssa kädestä
käteen viittoen, antikvalla
tai minkä nyt olemmekin sitten
valinneet. — Ja nuo pisteet.
Maailmassa sitten sattuu
monenlaista kummaa, vaikkei
kaikkea kuule eikä näe.

Mitähän ne vielä keksiikään,
kun kuntoutusohjaus ja muut
valmennuksen toimittajat
panevat taitonsa yhteen.

Ihmiset, antakaahan kuulua
tuntonne tänne toimitukseen!

NAK:N PALSTA
Toimittanut: Tuula Hartikainen

Sosiaali-alalla työskentelevällä
Johan nalla on selvänäkijän
Qitoja.
Hänen kotiinsa Helsinkiin on
kuulemma linjat kuumina.
Illan mittaan tulee useita
kymmeniä puhelinsoittoja.
Ihmiset pyytävät apua kuoleman
ja sairastapausten tuomaan
suruun, uskottomuuteen,
alkoholismiin ja
itsemurha-ongelmiin.
Ihmiset ovat myös kiinnostuneita
tulevaisuudestaan.
Johanna katsoo kuitenkin
tarpeellisemmaksi auttaa muita
kuin pelkästään tulevaisuudesta
kiinnostuneita.

.
Olen vain korkeampien voimien
välikappale

Selvänäkijän taitoaan Johanna
on käyttänyt aktiivisesti
kymmenen vuotta.
Mutta hän ei ole — monen muun
selvänäkijän tapaan —

halunnut työlleen julkisuutta.
Vasta suostuttuaan lehti
haastatteluihin hän on enemmän
tullut kykyineen esille.

Pitämässään esitelmässä Johanna
korosti, että he selvänäkijät
ovat aivan tavallisia ihmisiä.
He saavat voimansa ja kykynsä
korkeammalta taholta.
Hän korosti lähimmäisen
rakastamista. — Me kaikki
tarvitsemme toisiamme
jokapäiväisessä elämässä.
Näin ollen me kaikki voimme
auttaa toisiamme monella eri
tavalla.

Elämme energia-kentässä

Saimme kuulla energiakentistä,
jotka ympäröivät kaikkea
elollista; niin kasvi- ja
eläinkuntaa kuin meitä
ihmisiäkin.

Juuri energiakentän voimien
kautta tapahtuu parantuminen.
On esimerkiksi ihmisiä, joilla
on heikko energiakenttä. Se
voi johtua sairaudesta tai
mu rheesta.

jatkuu seuravalla sivulla

5

.

.
joka

.

c

Johanna Broman
— selvänäkijä

Selvänäkijä Johanna Broman
oli mukana kuurosokeiden
“likonloppukurssilla hotelli
Paukavuoressa Nurmossa.

Hän oli mukana vapaaehtoisena
työntekijänä toimien
allekirjoittaneen oppaana.
Lisäksi hän piti meille pienen
luennon aiheesta:
Selvänäkijä.

Pirkko Virtanen
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Kirliankuva

Energiakenttiä voidaan kuvata
ns. kirliankameralla.
Esimerkiksi kädestä otetussa
kuvassa näkyy käden
energiakenttä, eikä pelkkä
käsi, kuten tavallisessa
kuvassa.

Kirliankuvia on värillisiä
sekä mustavalkoisia.
Kirlian kuvasta Johanna pystyy
tulkitsemaan ihmisten
sairauksia, murheita, tapahtumia
ja ongelmia. Niistä voi nähdä
myös ihmisen luonteenpiirteitä
sekä elämänkulkua.

Ihminen on energiakanava

Kokeilimme myös toistemme
energiakenttiä laittamalla
kätemme hyvin lähelle toisen
kättä. Jotkut tunsivat energia
värähtelyn kylmänä, toiset
lämpöisenä. Eräät eivät
tunnistaneet energiakenttää
lainkaan.
Johanna totesi myös, että
kaikilla ei ole energiakenttä
niin vahva, että se olisi
tu n n istettavissa.

Mitä kuoleman jälkeen?

Johanna Bromanin luento herätti
paljon kysymyksiä ja pohdintaa.
Johanna kertoi meille mm.
kuolemanjälkeisestä elämästä.

Hän totesi elämän jatkuvan
kuoleman jälkeen. Tämä on meille
lohdullista tietää.
—TH—

OMA ÄITINI IITU

litu on aitani
On haneNa virallisempakin
nimi: Mirja Kaarina.
litu hänestä tuli noin 10
vuotta sitten. Samaan aikaan
hanesta tuli myos mummo

Tuntui että meillä oli mummoja
ihan joka puolella; Espanjan
mummo ja iso-mummo, Suomen
iso-mummo...
Olisivat siinä konseptit
seonneet varsinkin pienellä
lapsella

Joku sanoi aidilleni, etta
ole sana vaikka »latu’), ja
litu han on ollut saata
lahhen

litu paasi elakkeelle
puolisen vuotta sitten.
Han oli 25 vuotta toissa
kuorma-autojen tilauskeskuksen
toimistonhoitajana
Parhaimmillaan litulla oli
tyotovereinaan 75 miesta
kuorma-autoi neen

»Alku aina hankalaa. .

litu on tullut tutuksi myös
Kuopion kuurosokeiden
kerhossa, missä hän usein
on mukana kahvia keittämässä
ja auttamassa.
litu tykkää porukasta ja
lähtee mielellään kerhoon
milloin ehtii.

Mutta alku on aina hankalaa...
Kolmisen vuotta sitten sain
houkuteltua litun mukaan

~aalle kuurosokeiden
~Kerhoretkelle.

Siellä hän tapasi ensimmäisen
kerran toisia kuurosokeita.
litu säikähti nähdessään
kädestä käteen viittomista
ja tulkkioppaan kanssa
kulkevia kuurosokeita.
litulla oli vaikea olla;
itkettikin.

Ehkä sittenkin...

Hän jutteli aluesihteerin
ja joidenkin retkellä mukana
olleiden ihmisten kanssa;
yritti kysellä
mahdollisuuksia matkustaa
vaikka ulkomaille leikkaukseen
tai hoitoon. . ., ihan mitä
tahansa.
litu halusi kovasti uskoa,
ettei kuulonäkövamma ole
ihan parantumaton juttu.
Ehkä olisi jokin
parannuskeino?

Voi noita äitejä

Minua harmitti äidin itkuinen
olo, suututtikin! Päätin,
etten enää kutsu häntä mukaan
mihinkään.

Mutta kotona oli aikaa miettiä
asioita. Ymmärsinhän minä
litua; äiti mikä äiti, ja
vanhemmathan tunnetusti
huolehtivat ja murehtivat
kaikesta, mikä koskee lapsia.
Joskus ehkä liikaakin.
Välillä on tuntunut, ettei
äidin kanssa voi puhua
mistään, eikä hän ymmärrä
mitään (onko tuttu tunne?).
Mutta kyllä hän sittenkin
ymmärtää — ihan tarpeeksi.

Monen paikan mummo

litu nauraa, kun puen pojan
aina mummolaan lähtiessä
juuri niihin vaatteisiin
jotka ovat ratkeilleet
saumoista tai muuten vaativat
paikkaamista ja ompelemista.
Poikakin osaa jo omatoimisesti
etsiä litulle parsittavat
sukat ja muut »tuomiset)).
litu on nyt eläkkeelle
jäätyään ihan käyttökelpoinen
tulkkikin silloin, kun
virallista tulkkia ei siihen
hätään onnistu löytämään.

Mummolasta litun voi löytää
vaikkapa korvalappustereot
korvilla jytäämässä lrvinin
»Rentun ruusun» tahdissa.
— Tosi IITU-maista!

—ST—
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Lasse Hannula Eurasta
kirjoittaa mm. näin:

Kotimaa-lehdessä kerrottiin,
että namibialaiset
stipendiaatit ovat saaneet
todistuksensa. He kai ovat
jo matkustaneet kotiin.

— Kokouksissa puhuin pankin
kertaa, että näyttäisimme
heille, miten kuurosokeiden
toiminta Suomessa on
järjestetty.

— Sinä varmaan lähdet keväällä
perheesi kanssa töihin
Namibiaan. Jumala siunatkoon
ja varjelkoon teitä.

— Suomessa kuurosokeiden
asiat ovat parhaiten
maailmassa. Me voisimme
tehdä jotakin namibialaisten
hyväksi, jos vain saataisiin
väki hereille. Voisitko
kirjoittaa pienen jutun
Tuntosarveen Namibian
k u u rosokei s t a? »

Ammattikoulutus Suomesta

Lasse Hannulan mainitsemat
stipendiaatit opiskelivat
Näkövammaisten Keskusliitossa
14 kuukautta.
Joulukuussa he matkustivat
kotimaahansa.

Jairus Nepala ja näkövammainen
mies Gebhard Haule aloittivat
työn uudessa
pistekirjapainossa, joka
toivottavasti valmistuu tänä
keväänä. Nuori tyttö Petrina
Kavungo alkaa tehdä
äänikirjoja ja äänilehtiä.

Kuntoutus suunnittelu-asteella

Namibian näkövammaisten
kuntoutushankkeessa on alusta
pitäen pidetty kuurosokeat
mukana.
Heitä voidaan varmasti auttaa
ja kuntouttaa siellä yhtä
hyvin kuin meillä Suomessakin.
En vain vielä tiedä, miten
se tapahtuu käytännössä.
Joidenkin kohdalla se varmasti
tarkoittaa pistekirjoituksen
opettam ista.

Yhteinen kieli puuttui

Olen parilla matkallani
Namibiassa kysellyt
kuurosokeiden elämästä. Vain
kolme kuu rosokeaa olen
tavannut. Heitä ei tuotu
näkövammaisten kokouksiin.

Niihin kolmeen en saanut
muuta yhteyttä, kuin kättely
tervehdyksessä. Ei löytynyt
yhteistä kieltä. En tiedä,
osasivatko he kommunikoida
edes muiden namibialaisten
kanssa.

}
3 Kuurosokea mies ammuttiin

Pohjois-Namibiassa on auringon
noususta auringon laskuun
ulkonaliikkumis-kielto.

~aapurimaan, Etelä-Afrikan
‘~otajoukot pitävät Namibiaa
miehitettynä.

Piispa Kleopas Dumeni kertoi,
että eräs kuu rosokea mies
ammuttiin eräällä
Kavango-virran pienellä
saarella.

Hän liikkui kotipihallaan,
eikä nähnyt, että on yö.
Hän ei myöskään vastannut
sotilaiden huutoihin.

atkamme peruuntui
yösopimuksen vuoksi

Vaimoni Maaritin ja minun
piti lähteä myös ensi keväänä
Namibiaan kahdeksi vuodeksi.
Joulukuussa kävi ilmi, ettemme
saa suomalaisten kanssa meitä
tyydyttävää työsopimusta.

Nyt en tiedä, kuka tai keitä
ovat lähdössä ja milloin.
Tarvittaessa olemme kuitenkin
käytettävissä. —

Toivon, että suomalaiset
kuurosokeat ovat mukana
hankkeen tukemisessa, niin
kuin minäkin tahdon olla.

K KO

Ari 5 utarla

0

0 (

1

Gebhard Haule (edessä) ja Petrina Kavungo
Näkövammaisten Keskusliiton kirjapainossa
Kuva: Studio Seppo Sirkka
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KANIJUTTU
Kirjoittanut: Tuija

Minulla on kotona ihan oma
pääsi ä i s - p u p u.

Tarkkaan laskien Susanna
kani ei ole ainoa pupu meillä.
Kotoa löytyy noin 50
erilaista pupua:
on posliinipupua, karvaisia
pehmopupuja, puusta veistetty
pupu sekä Kyproksen matkan
tuliaisina tuotu messinkipupu.

Niin että katsoi minne
tahansa, aina on pupu
tuijottamassa jossakin.

Lemmenkipeä Susu

On se vaan
Susu. Sillä
on jatkuva
Susu pyöri jaloissa kaiket
illat, nyppii nilkkojani
tahtoen aina vaan hellyyttä,
juoksee ympyrää ja siksakkia
minkä ehtii.
Kurkusta kuuluu kaiken aikaa
pieni urina. Ja keittiön
matossa oleva reikä on jo
kahden nyrkin kokoinen.
Kaikki matot ovat hapsuttomia.
Susu rakastaa mattojen
pu reskelua.

mahdoton se meidän
tytöllä kun
juoksu aika.

Poika-ystävä Kalle

Vuoden vaihteessa mittani
oli jo täysi. Yläkerran
perheeseen oli syksyllä
hankittu nuori uroskani Kalle.
Kyläilimme pari kertaa Susun
kanssa Kallen luona ja sitten
alkoikin odotus. Paljon
mukavampaa olikin jännittää
kahden perheen voimin, mitä
tulee, milloin ja millaisia
— pikkupupuja tarkoitan.

Iloinen perhetapahtuma

Niin siinä sitten kävi, että
sain syntymäpäivä-lahjaksi
Susulta 3 pientä karvapalloa.

Synnytys oli tällä kertaa
ilmeisesti vaikea, koska
seuraavana päivänä Susu
sairastui.
Oli käytävä kahdesti
eläinlääkärillä.
Oli tärkeää saada Susu
terveeksi pian, että se
pystyisi syöttämään
poi kasensa.

Vastasyntyneiden ruokintaa

Annoin niille keinoruokaa
kahtena päivänä. Pennut olivat
silloin yhden päivän ikäisiä
ja etusormen mittaisia. Mummi
oli taas meillä käymässä.
Ja niin meitä oli kolme
sukupolvea yhdessä tekemässä
kei noruoka-seosta.
Seos tehtiin maidosta,
vedestä, kananmunasta,
hunajasta ja
vitami i niti poista.

Oli mahtava kokemus, kun
sai syöttää vastasyntyneitä.
Parin päivän kuluttua Susu
jo huolehti itse pennuista
pesässään, emmekä nähneet
niitä viikkoon.

Uteliaat pikku-puput

Pentujen kasvamista ja
kehittymistä oli jälleen
ilo seurata.
Joka ilta istuin lattialla
ja seurailin niiden juoksua.

Pennut olivat hyvin uteliaita
ja tutkivat joka paikan mihin
vain pääsivät. Aina meillä
oli joku pentu »hukassa»,
se oli taas löytänyt uuden
kolon.

Kolmen viikon ikäisinä ne
söivät jo täysin samaa ruokaa
kuin emonsa Susu. Joka kerta
kun jääkaapin oven aukaisi,
oli jalkojen päällä ja
vieressä 4 kania kerjuulla:
jospa jostain hyvää sais.

Eron hetki

Kuuden—seitsemän viikon
ikäisinä pennut olivat jo
luovutus-iässä.
Naapuritalon Hanna haki yhden
pennun, minun suosikkini
Lillin ja kaksi pentua vietiin
eläinkauppaan.
Lilli on jo kerran käynyt
meillä kylässä. Lilli tunnisti
heti emonsa ja rupesi
hamuamaan vielä ruokaa
emostaan. Susu nuoli hellästi
poi kastaan.

Ikävältä tuntuu jokainen
kerta luopua pennuista, mutta
onneksi tällä kertaa edes
Lillin näkee vielä joskus.
Minä ainakin ehdin kiintyä
niihin kovasti.

Vanhat rouvat

Onhan meillä sentään aina
Susu. Susun kanssa istumme
ilta illan jälkeen yhdessä
katselemassa televisiota
nojatuolissa.
Susu viihtyy sylissä tunnin,
kaksikin ja on taas niin
hellyydenkipeä että...

Susulla on taas juoksuaika...

-~

~-~j ‘~t
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LUONNONSILKKI-ASUT Lämmin kuin villa Silkkiä moneen vaivaan

Pieni kummipoikani hurmaa
minut usein (äitinsä avustamana)
silkillä;
silkkisukat, myssy, paita...
Heillä on kotonaan oma
Tallitonttu -niminen puoti,
jossa myydään merino- ja
silkkiasuja.

Luonnonsilkkiasut ovat ihanan
tuntuisia päällä.
Ne ovat lahjoja, joista kukaan
ei voi olla pitämättä.

Luonnonsilkkiasuista
kerrotaan näin:

Ruskovilla käyttää silkkiasujen
valmistukseen käsittelemätöntä
luonnonsilkkiä.
Tässä ns. shappe-silkissä on
vielä silkin serisiiniä,
silkkiliimaa 35 % jäljellä.
Serisiinin lääkitsevän vaikutuk
sen ansiosta silkkivaatteet
soveltuvat hyvin esimerkiksi
ihottumista kärsiville.

Allergioiden lisääntymisen
vuoksi onkin silkki tulossa
jokapäiväiseksi alusvaate
materiaaliksi.

Jo muinaiset egyptiläiset.

Silkki on vuosituhansia ollut
jaloin ja arvostetuin asuste
materiaali. Silkkikuidussa
on auringonvaloa mukana.
Silkkiperhosen toukka tekee
erittämästään langasta
ympärilleen kotelon auringon
kulkusuuntaa seuraten,
kahdeksikon muotoon.

Kuten silkkikotelo muodostaa
toukalle suojan sen kehitty
miseksi uudelle asteelle,
muodostaa myös silkkivaate
suojan ihmiselle ulkoapäin
tulevia epäedullisia vaikutuksia
vastaan.

Silkkiperhonen ja toukka

Ruskovillan silkkitrikoo on
Silkkitrikoo on ilmavaaja pehmeää
interlock-neulosta. Lämpimyytensä
puolesta silkki on saman arvoista
kuin villa. Ohuemman kuitu
iholla kuitenkin viileämmältä
kuin villa. Se on kesäaikana
hyvä ominaisuus.

Silkkivaate synnyttää hienon,
ihoa miellyttävän sähkö
Osykkeen. Tätä ei pidä
sekoittaa keinokuitujen
aiheuttamaan sähkölataukseen.

Silkin ominaisuuksia ovat
biologisesti aktivoivat,
terveyttä edistävät vaikutukset.
Silkillä havaitaan olevan jopa
parantavia ominaisuuksia;
ainakin ihottumiin, allergisiin
ihovaivoihin, unihäiriöihin,
voimakkaaseen hikoiluun,
jäsenten särkyyn ja depressioon.

Erityisesti silkkiä suositellaan
naisille vaihdevuosien
häiriöihin, murrosikäisille
nuorille, hermostuneille ja
astmaatikoille.
—ST—
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Teen joskus kävelylenkin
muutaman kilometrin päässä
olevalle hautausmaalle.

Siellä on myös mummoni hauta.
Usein näen ympärillä uusia
hautoja, joiden kumpua
peittävät monet seppeleet
ja kukat — suorastaan
ku kkavuorena.

Mietin näitä tuntemattomia
ihmisiä, jotka nyt lepäävät
maan alla ... ja mietin myös
ihmisiä, jotka ovat kaikki
ne kukat ja seppeleet
tuoneet.

Näyttäväthän ne hautakummut
kieltämättä kauniilta kukilla
peitettyi nä.
Mutta monikohan vainaja
eläessään sai edes osan tästä
ku kkamäärästä?

Surullisen usein muistetaan
vasta sitten, kun on jo liian
myöhäistä. Mitä nämä kukat
silloin enään merkitsevät
ja ketä ne ilahduttavat?
Eivät ainakaan vainajaa,
jolle ne on tarkoitettu.

Tuntuu, että ihmisillä on
aina kiire. He ovat
välinpitämättömiä, kylmiä
ja itsekeskeisiä. Harvemmalla
on aikaa ajatella, että
ympärillä on joku, joka
ilahtuisi pienestäkin
ystävällisestä eleestä.

Jokin aika sitten ajattelin
Erkki-enoani, ilman mitään
erityistä syytä.
Tuntui vain kivalta ajatella
häntä! Mutta mistäpä eno
sen tietäisi miltä minusta
tuntui... ja sitäkään, että
yleensä ajattelin häntä?

Istuin kirjoituskoneen ääreen
ja kirjoitin kirjeen:
»Hei eno, ajattelin juuri
sinua. Kiva juttu, että olet
olemassa. . . »

Kirjekin voi olla lämmin,
aito tapa välittää.

Minä niin haluaisin uskoa,
että ne kauniit kukat siellä
haudoilla olisivat sittenkin
ihmisiltä, jotka ovat todella
välittäneet..

—ST—

MIETTIMISTÄ

SEISOMME YHDESSÄ

VOITETAAN TAI HÄVITÄÄN,
VAJOTAAN TAI UIDAAN,
YKSI ASIA ON VARMA;
EMME KOSKAAN ANNA MYÖTEN.

RINTA RINNAN, KÄSI KÄDESSÄ
SEISOMME YHDESSÄ.
LEIKITÄÄN TAI TAPELLAAN
MITÄ SILLÄ VÄLIÄ KAUNIINA ILTANA
KÄSIKOUKKUA, KÄSI KÄDESSÄ
SEISOMME KAIKKI YHDESSÄ.
VOITETAAN TAI HÄVITÄÄN
YKSI ASIA ON VARMA;
EMME KOSKAAN ANNA MYÖTEN.

KÄSIKOUKKUA, KÄSI KÄDESSÄ
SEISOMME KAIKKI YHDESSÄ.

SEISOMME YHDESSÄ on käännetty
Working Together -lehdestä.
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