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oni on kysellyt millaisella paikkakunnalla asun ja
kuka oikeastaan olen? Mikä on ammattini?

Olen 32-vuotias perheenäiti, ammatiltani kans
listi. Minulla on neljä lasta. Olen virallisesti viitto
makielen opettaja. Opetan täällä Länkipohjan Kan
salaisopistossa viittomakieltä kuuleville. Nimeni on
myös tulkkipalveluluettelossa. Olen vielä tulkkiop i
las. Kaijan apurina olen ollut eri kursseilla ja leireillä
puolitoista vuotta. Leireillä olen oppaana ja kuisseil
la opetan viittomakieltä.

Olen syntynyt Haukivuoren kirkonkylässä, ik
kelin Läänissä. Perheeseeni kuului kolme kuuroso
keaa, äitini, tätini ja enoni. Minulla on myös si
sar, joka on kuulo-näkövammainen. Olen kuuroso
kean perheen kasvatti. Olen ylpeä omasta kuuroso
keasta perheestäni. Minulla on ollut hyvä perhe. Jo
lapsena opin erilaisia asioita kuurosokeista. Olin op
paana ja tulkkina erilaisissa tilanteissa ja tilaisuuk
sissa. Tiedän jonkinverran millaista on olla kuuroso
kea. Lapsena ajattelin, että ihmiset voidaan jakaa hy
viin ja pahoihin. Hyvät ihmiset juttelivat ja ymmärsi
vät, eivät olleet ylpeitä. Pahat ihmiset olivat ylpeitä
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ja vihaisia~ Nykyisinkin on ihmisiä, jotka ymmärtä~
vät esim. kuurosokeita ja sitten on seNaisia jotka ei~
vät ymmärrä~ Monessa tapauksessa ymmärtämättö
myys on tiedon puutetta~

Muistakaahan, että vammasta huolimatta me
olemme ihmisinä samanarvoisia0 Se, että olet kuuro-
sokea, ei tee sinua huonommaksi ihmiseksL Sinäkin
olet tärkeän

Pirjo

LJITTOKOKOUSKUULUMISET

Sokeain Keskusliiton liittokokous pidettiin 19—
20~4~ Onnelassa~ Martti Avila edusti Kuurosokeat ry:
tä. Martti piti kokouksessa seuraavan puheenvuoron:

1 980-luvun tavoiteohjelma kuurosokeiden osalta
tulisi olla suunnilleen samanlainen, kuin se on sokeil
le~ Esittäisinkin, että tavoiteohjelman eri kohtiin Ii
sättäisiin sanat: myös kuurosokeat.

Tämä vuosikymmen alkaa kuurosokeille suoras

taan loistokkaasti. Sanotaanhan tämän vuosikym
menen ensimmäisen vuoden olevan kuurosokeiden
vuosi. Sokeainviikko on kuurosokeiden viikko ja
koko vuoden juhlistaa Helen Keller maailmankonfe
renssi Hannoverissa. Sinne kokoontuvat kuurosokeat
eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi
100 vuotta Helen Kellerin syntymästä. Toivon, että
tiedotus kuurosokeista ja heidän ongelmistaan hoi
dettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Kun kuuro
sokeat tiedostetaan erillisenä ryhmänä ja heidän on
gelmansa koko laajuudessa, vasta senjälkeen voimme
saada todellista apua yhteiskunnalta.

Lähitavoite olisi tukihenkilö- ja tulkkikoulutus
sekä kuurosokeiden oman yhdistyksen kehitys. Toi
von, ettei tämän jälkeen totuus unohtuisi, vaan voi
simme vuosikymmenen lopussa todeta, että tavoite
ohjelma toteutui myös kuurosokeiden osalta.

Sokeain Keskusliiton hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin uudelleen Pekka Mäkelä. Varapuheenjoh
taja on Arvo Rintaluoma,

Liittokokous päätti muuttaa Sokeain Keskusliitto
ry:n nimen Näkövammaisten keskusliitto ry:ksi.
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He~en Keller: ELÄMÄM TAR~NA fl ~uku

He~en muisteh, miten hän istui äitinsä syhssä ja piteh
kiinni äitinsä heilmoista, He~en oh koko ajan äidin
kanssa mukana taDousaskareissa, He~en samalla tun
nusteDi kaikkea, mitä hän sai käteensä ja oppi tunte
maan asioita vähitellen, Myöhemmin HeOenille tull
tarve seurustella muiden ihmisten kanssa ja hän a~koi
opetella kömp&östi merkkikieOtä. H&enin äiti ym
märsi He~enin merkkikieftä. He~en näytti äidilleen
vapisten, että hän halusi jäätelöä, koska se jäätelö on
kylmää. Tällä tavoin äiti ja Helen tulivat hyvinkin
keskenään toimeen. Helen oli hyvin kiitollinen äidil
leen hyvyydestä. Helen muisti, miten hän 5-vuotiaa
na osasi pinkata ja järjestää vaatekomeroa, kun sai
puhtaita vaatteita, Helenillä taisi olla hyvä vaisto,
kun hän tiesi milloin Helenin äiti aikoi lähteä ulos.
Helen kysyi silloin, saisiko lähteä mukaan. Ja Helen
otettiin aina mukaan. Helen oli luonteeltaan kiuk
kuinen lapsi. Hän oleskeli usein keittiössä~ auttoi lei
pomisessa, jauhoi kahvia ja teki jäätelöä. Helen oli
Martha Washingtonia vanhempi. Martha oli Helenin
ystävä.

viljaa. Helen ja Martha kävivät usein katsomassa (aa
muin ja illoin), miten lypsäjät Iyj~sivät lehmiä. Eräs
lypsäjä antoi Helenin tunnustella lehmän selkää. He
Ien oli myös kokeillut, miten lehmää ilypsetään. He
olivat vallattomia lapsia. Helen muisti miten hän oli
yrittänyt opettaa koiraa vi ittomaan merkkikie[tä.
Koira oli hermostunut ja halunnut nukkua rauhassa
takan ääressä. Hellen vain väkisin opetti koiraa viitto
maan. Eräänä päivänä Helen lukitsi äitinsä keittiöön.
Äiti huusi siellä kolme tuntia, kun hoitajatar ja muut
työntekijät olivat toisessa rakennuksessa. Helen vain
nauroi ja seuraili, miten äiti oli hakannut ovea. Hoi
tajatar tuli avaamaan. Anne Sullivanille oli käynyt
samalla tavalla kuin Helenin äidille. Annen piti vielä
kiivetä tikapuita pitkin alas, kun avaimia ei löydetty,
Helen oli piilottanut avaimet. Helenin mielestä isä
oli hellä. Isä harrasti metsästystä ja oli hyvä ampuja.
Helen muisti, miten isä oli näyttänyt Helenille en
simmäisen kerran puutarhan. Helen piti pikkusiskos
taan. He olivat Ieikkineet yhdessä nukeilla. Helen
piti Mildyä sydänystävänään. (jatkuu . .

Ulla Tikkanen

Helenin kotipihalla oli aittoja, joissa säilytettiin
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KESKUSTAPUOLUE

Keskustapuo~ueeNa on eduskunnassa 36 edustajaa.
Se on maamme ko~manneksi suurin pu&ue. Sen pu
heenjohtaja on Johannes Vir&ainen. Varapuheen
johtaja on Paavo Väyrynen. Väyrynen toimii haNi
tuksessa u~koministerinä. Maatallousministerin paik
ka on keskustapuoDueeNe tärkeä. Maata~ousministe
rinä on Taisto Tähkämaa keskustapuoOueesta.

Keskustapuo~ue sai nykyisen nimensä vuonna
1965, Sitä ennen se oN nime[tään ma&aishitto, Tä
mä nimi kuvaa hyvin pu&uetta, se esiintyy ma&ais
väestön etujen ajajana.

Nimenvaihdos johtui yhteiskunnauisesta kehi
tyksestä. 1950- ja 1 960-iluvuiNa maaseutuväestön
määrä laski jyrkästi. Ihmiset muuttivat maafta kau
punkeihin ja ryhtyivät työskentelemään teoNisuu
den palvelu ksessa, tehtaissa. Ima n ni menmu~utosta
olisi puolueen äänestäjäkunta pienentynyt jatkuvas
ti. Puolue muutti myös vähän linjaansa, jotta se voisi
saada ääniä myös kaupunkilaisifta. Se korostaa ase
maansa vasemmiston ja oikeiston väliNä.

Maalaisliitto perustettiin 1906. Maalaisliitto on
sikäli erikoinen puolue, että vastaavanlaisia puoluei

ta on ainostaan Ruotsissa ja Norjassa. Keski-Euroo
passa maaseudun asukkaat äänestävät pääasiassa so
sialistisia puolueita.

Maalaisliiton aatteeNinen isä on Santeri Alkio.
Alkio kehitti ne ajatukset ja periaatteet, joihin maa
laisliitto nojasi. Hänen mielestään kaupungistuminen
ja teoNistuminen tuhosivat ihmisyyttä,Hänen mieles
tään ihnisen paikka on luonnon läheNä. Alkion
ihanteena olivat pienet maatilat, pienyritykset ja
osuustoiminta. Osuustoiminan Alkio lainasi aattel
siinsa vasemmisto[ta. Osuustoiminnan ajatus on se,
että kaupan omistavat asiakkaat ja maidontuottajat
omistavat meijerit.

Keskustapuolueen nykyinen ohjelma on melkein
sama kuin Alkion aikanaan laatima ohjelma. Byro
kratian vastustaminen on vuosia oHut outona lintuna
( outona asiana) puolueen ohjelmissa. Nyt siitä on
tullut ajankohtainen asia. Kaikki puolueet vastusta
vat virkamiesten liian suurta valtaa.

Maalaisliitolla ja myöhemmin keskustapuolueel
la on ollut tärkeä asema Suomen poliittisessa elämäs
sä. Se on istunut useimmissa hallituksissa, Keskusta
puolueen kautta kulkee vasemmiston ja oikeiston
yhteistyö. Suomessa on ollut vain yksi vasemmiston
ja oikeiston yhteinen hallitus, jossa keskustapuolue
ei ollut mukana.
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Puolueen alkuperä tulee esiin joka vuosi, kun
päätetään maataloustulosta (= maanviljelijöiden pal
kat ja tuotantotuki). Tänäkin vuonna uhkailtiin hal
lituksen kaatamisella, jos maataloustuottajat ja kes
kustapuolue eivät saa vaatimuksiaan läpi. Maata
lousmi nisterin tuolilla istuu usein keskustapuolueen
mies, tällä hetkellä Taisto Tähkämaa.

Keskustapuolueesta on puhuttu ja kirjoitettu
paljon viime aikoina. Syynä on kiista puolueen pu
heenjohtajasta. Nuori Paavo Väyrynen on pyrkimäs
sä puheenjohtajaksi ja hänen kannatuksensa tuntuu
kasvaneen viime puoluekokouksen jälkeen. Asia rat
keaa kesäkuussa Turussa p idettävässä puolueko
kouksessa. Johannes Virolainen on kokenut poliitik
ko. Hänen syrjäyttämisensä ei ole helppoa.

Keskustapuolueella oli kymmeniä vuosia lähes
viisikymmentä edustajaa eduskunnassa, nyt paikka-
luku on 36. Keskustapuolue on menettänyt äänestä
jiä kokoomukselle.

Puolueella on vahva lehdistö. Sitä kannattaa 14
lehteä, joista monet ovat alueensa suurimpia lehtiä.

Jari Hämäläinen

AJANKOHTAISTA

Yleistä

Maailman poliittinen tilanne on vaikea, Yhdysvalto
jen ja Iranin panttivankikiista jatkuu yhä. Carter kat
kaisi diplomaattisuhteet lraniin, Iranin ja Irakin väli
sellä rajalla on käyty laukausten vaihtoa. lsraelilais
ten sissien ja libanonilaisten välillä on ollut aseellista
yhteenottoa. Libanonin rajalla on YK:n joukot häly
tystilassa. Suomessa työnantajien ja työntekijöiden
välillä ei ole päästy yksimielisyyteen palkoista. La
kossa ovat (huhtikuun lopulla) teollisuusvartijat,
metsurit, teollisuustoimi henkilöt. Laivalakko seisot
taa. laivoja satamissa. 16,4. oli lakossa 100 000 hen
kilöä. (Lakko = ihmiset eivät mene töihin),

Ulkomailta

Yhdysvallat eivät lähetä urheilijoita Moskovan olym
pialaisiin. Länsi-Saksa ja Norja eivät myöskään osal
listu olympialaisiin.

.
Intian pääministeri Indira Gandhi joutui murhayri
tyksen kohteeksi. 37-vuotias mies heitti veitsen
Gandhia kohti. Veitsi osui henkivartijaan, mutta
henkivartija ei haavoittunut.
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Neuvostoliitto lähetti avaruuteen kaksi avaruuslen
täjää ( kosmonautteja). Avaruusaluksen nimi on
Sojuz - 35. Miesten nimet ovat Valeri Rjumin ja Leo
nid Popov.

Neuvostoliittolaiset samma kkomiehet (su keltajat)
ovat löytäneet vanhan kaupungin jäänteitä Itämeren
pohjasta. Arkeologit tutkivat kaupungin talojen
jäännöksiä, keramiikkaa. (Arkeologi = muinaistutki
ja)

Nieminen. Niemisen tehtävänä on kertoa kuuroiNe
yhteiskunnan palveluista. Toinen kunnan palkkaama
kuulovammaisten työntekijä on Oulussa, Pertti Tai
misto.

Lasten hampaiden hoidossa kokeillaan hampaan
pinnoittamista. Se tarkoittaa, että puruhampaiden
(takahampaat) päälle laitetaan mu ovikerros. Muovi
kerros estää hammasmätää ja reikien tulemista ham
paisiin. Muovikerroksen laittaminen hampaaseen on
halvempaa kuin poraaminen.

KOTI MAASTA

Työttömyyskorvaukset nousevat 1.7.80 alkaen n. 9
%. Lapsiperheen työttömyyskorva us on korotuksen
jälkeen 59 mk. Muiden korvaus on 42 mk. Lapsiko
rotusta maksetaan kaksi markkaa lasta kohti päiväs
sä. Lapsikorotusta maksetaan enintään kuusi mark
kaa päivässä. Työttö myyskorvausten korotukset
maksavat valtiolle 19 miljoonaa markkaa.

Vantaan kaupungin sosiaalitoimistossa on kuulo
vammaisille oma työntekijä, jonka nimi on Birgitta

Imatran Voima tarvitsee lisäenergiaa. Neuvostoliiton
kanssa on neuvoteltu ydinvoimalan rakentamisesta
Suomeen. Neuvostoliitto itse kärsii energiapulasta,
joten päätös Suomeen ydinvoimalan rakentamisesta
siirtyy vuoteen 1982.

Lauantaina 15. maaliskuuta oli Helsingissä mielen
osoitus. Mukana oli melkein 5 000 ihmistä. He vas
tustavat ydinvoimalaa ja varsinkin tuhannen megava
tin voimalan rakentamista. Liian suuri ja liian kallis
jätekysymys avoin.
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Suomalaisen lempikassiksi sanotaan muovipussia.
Muovipussien hinnat vaihtelevat 25 p jopa 50 p/kpl.
On laskettu, että suomalaiset kuluttavat rahaa 70
miljoonaa mk vuodessa muovikassei hin. Paperikassi
olisi edullisempi ja luontoystäväl lisempi.

13-vuotias poika varasti auton Helsingissä. Yöllä
puoli yksi sai poliisi ilmoituksen hurjastelevasta pik
kupojasta. Poika ajoi Helsingin keskustassa toistasa
taa. Poliisit asettivat useita tiesulkuja, mutta poika
ajoi niistä ohi, Poika saatiin kiinni vasta Karjaalla.

Akateemikko Kustaa Vilkuna kuoli 6,4,80 77-vuo
den ikäisenä. Vilkuna oli hyvin viisas mies. Hän oli
kulttuuripoliitikko, kansantieteilijä ja historiantutki
ja. Vilkunan tutkimuksiin olette tutustunut tämän
kin lehden sivuilta, Erilaiset perinteet vietettävistä
päivistä olen koonnut Vilkunan kirjasta Vuotuinen
Ajantieto.

URHEILU

HIFK voitti jääkiekkoilun Suomen mestaruuden 3-0.
Vastassa oli Porin Ässät. HIFK:n edellinen mesta
ruus oli vuonna -74.

Amerikkalainen nyrkkeilijä Muhamed Ali palaa
nyrkkeilykehään. Ali on kolminkertainen ammatti
nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari. Ali
nyrkkeilee heinäkuussa ja vastassa on Ml KE
WEAVER. Ottelu on Brasiliassa. Alille maksetaan
ottelusta n. 30 miljoonaa markkaa.

SUOMALAISET LIPUTUSPÄIVÄT

Sarja liputuspäivistä jatkuu. Mukana on ollut myös
sellaisia vietettäviä päiviä, joita ei liputeta. Kuten
varmasti olette huomanneet, niin nämä liputuspäivät
ovat olleet enemmän »vakavan» juhlallisia. Muihin
vietettäviin päiviin on sisältynyt uskomuk~ia, taikoja
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tai muuta huNuttelua, ToukokuuNe on merkitty nel
jä liputuspäivää. Toukokuun ensimmäinen liputus
päivä on VAPPU.

Toukokuun ensimmäinen päivä on jo keskiajaua
oHut suomalaisiNe merkkipäivä. Se oli Valburgin py
himykseksi julistamispäivä. Valburg oli pyhän
Richard kuninkaan tytär, joka siirtyi Englannista
Saksaan levittämään ja juurruttamaan kristinuskoa,
Hän kuoli vuonna 780. Suomalaisen Vapun päivän
kirkoHista perinnettä on työkieHot. Etelä-Suomessa
taas on oHut uskomuksia, että vappuna papu vaoHe
ja vappu vakan peNoHe kantaa. Nykyisin Vappu on
aHakassakin merkitty työn päiväksi. Vappu onkin
työläisten ja opiskelijoiden juhlapäivä. Toukokuun
toinen liputuspäivä on Ä T E N P Ä V Ä.

Äitienpäivä on aina toukokuun toinen sunnun
tai. Äitienpäivän vietto on tuNut Suomeen vasta
1900-luvun alkupuolella. Toukokuun toisen sunnun
tain vietto on niin vakiintunut, että sitä vietetään
melkein kaikissa kodeissa ympäri Suomen. Tavalli
sinta on se, että isä lasten kanssa häärää aamulla
keittiössä, antaen äidille vapaapäivän. Kukin perhe
viettää tätä perheen juhlaa omien tapojensa ja tottu
mustensa mukaan.

JOHAN V~LHELM SNELLMAN on suomalaisia

suur’miehiä, joiden muistoksi liputamme. (Aikaisem
min olen kertonut Runebergistä, Lönnrotista ja
Agricolasta.) Snellman oli Suomen kansallinen herät
täjä, filosofi ja valtiomies. Hän syntyi pohjalaisen
merikapteenin poikana. Snellman opiskeli Turun
akatemiassa. Pahinpana ongelmana Snellman piti
kansallishengen puuttumista. Hänen mielestään ruot
salainen sivistyneistö oli vieraantunut suomenkieli
sestä kansasta. Kuopiossa ollessaan Snellman perusti
»Saima» -lehden. Lehden avulla hän alkoi ravistella
sivistyneistöä hereille (ravistella hereille tarkoittaa,
että Snellman kirjoitti lehteen sellaisia asioita, että
sivistyneistö alkaisi ajatella asiaa). Snellman oli sitä
mieltä, että Suomen kieli pitää olla sivistyksen yhtei
nen kieli. Ylioppilaat olivat Snellmannin kanssa sa
maa mieltä. Tärkein kansan sivistämisen väline oli
kirjallisuus ja erikoisesti runous. Sentähden Snell
man kannusti lehdessään kirjoittamaan suomenkieli
siä runoja. Aleksanteri II noustua valtaan, kutsuttiin
Snellman senaatin jäseneksi v. 1863. Snellmannin
toimesta saatiin v. 1863 kieliasetus, jonka mukaan
Suomen kielestä oli 20 vuoden kuluessa tuleva ruot
sinkielen rinnalla tasa-arvoinen kieli, Suomenkieli
nen lehdistö Kanava ja Suometar perustettiin Snell
mannin toimesta 1840-luvulla. Snellmannin päivää



16 17

vietämme 12.5. Tänä vuonna sattuukin äitienpäivä
ja SneNmannin päivä peräkkäin. Suomenhppu he
huu sa~oissa kaksi päivää peräkkäin.

Ne~jäs iliputuspäivä on
MU~STOPÄ~VÄ, joka on 18.5.
sodassa kaatuneiden muistoksi.

Lukijan mietteit~
ONNELASSA KUULTUA JA NÄHTYÄ

Perjantaina oh johtokunnan kokous. Kokouksen ~o
puttua huomasimme, että aika moni oh jo saapunut.
~NaNa ~nger kertoi kaikihe sen tärkeän, Kuurosokei
den muistion sisäflöstä ja seuraavan päivän vuosiko
kouksesta, Lauantaina keNo ko~metoista &ko~ vuo
si kokous. Vuosi kokousta oN hetken seuraamassa
amerikk&aisia vieraita. Kokous oN ~yhyt, ON oikein
mukava tavata tuttuja ja opeteha viittomaan, Pieni
sivumaku jäi. Juteitiin vähän ikäviäkin asioita kuten
pohtiikka ja uskonto. Jos pohtiikafle ja uskonnohe
annamme vahan, niin kuurosokeiden asiat jäävät
sivuseikaksi. O~emmepa mitä tahansa puo’uetta niin

toivon, että kuurosokeiden kokouksessa se on sivu-
seikka. Puhuttiin kuurosokeiden jakamisesta kah
teen ryhmään. AjateNaanpa: joku ei kuulle, mutta
näkee vähän. Joku kuWee vähän mutta ei näe. Jot
kut taas eivät kuu~e eivätkä näe. Lopputu~os on kui
tenkin, että samassa veneessä oNaan (tarkoittaa on
geimat ovat aika paDjon saman~aiset jokaiseDDa kuuro
sokeafla). Jätetään eripuraisuudet pois ja yritetään
kaikki yhdessä viedä yhteistä asiaamme eteenpäin.
Kuuhn vahtettavan, että nyt kuu~evat ja näkevät
päättävät asioistamme. Näinhän asia ei o~e. Meitä on
enemmistö ja toiseksi meidän on ajate[tava omaa pa
rastammekin, Me emme i’man kuu~evien ja näkevien
apua pysty kehittämään asioitamme eteenpäin.
Asioiden eteenpäin vieminen on mahdoNista nyt,
kun meihä on asiantuntevaa apua. Siitä &en Noinen,
että on kuu~evia, jotka näissä yhteisissä ti’aisuuksissa
toimitte tu~kkeina. O~ette oppaina ja autatte aina,
kun tarvitaan. ~ngeriNe ja KaijaNe ~ämpimät kiitok
set. Hman teitä emme oKisi näin pitkäNä.

Kirjoittakaa miehpiteitänne ja toiveitanne. Ker
tokaa rohkeasti mitä ajatt&ette. On hyvä saada tie
tää myös ikävät asiat. Hauskaa kevättä teiNe kaikiNe.
Riitta Ruiss&o
Vähäniemenkatu 33 B 15
33410 Tampere 41

KAATUNEFfTEN
Sihoin hputamme
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MISSÄ VUTTOJAT

Mieltäni ilahduttaa, että Kalevassa (Sanomalehti) nä
kee yhä useammin kiinnitettävän huomiota vam
maisten asiaan. Kuitenkin on vielä kokonaan hoita
matta kuurosokeiden, ja osin myös kuurojen vapaa-
ajan ongelmat. Onhan meillä oma yhdistys, jossa
voimme kokoontua, YhdistykseNä on myöskin pu
helin, joka joskus pirisee ja kiusaa niitä, joiNa on
kuuloa vähän jäljeNä. Puhelimeen ei kuitenkaan voi
vastata, kun ei kuule puhetta. Entäs sitten, jos ha
luaisi tiedusteNa vanhan äitinsä vointia. Eipä löydy
soittajaa. Työajan ulkopuolella ei keneNäkään tunnu
olevan aikaa eikä halua tulla tulkiksi. PäiväNä suurin
osa kuuroista on työssä, eikä pääse kuurojen työnte
kijän luo virka-aikana. Lopuksi unelma kommuni
kaatiosta (Kaksi ihmistä voivat keskusteNla ja ym
märtävät toisiaan). Löysin tämän vanhasta kuurojen
lehdestä. Olen koko sydämmestäni samaa mieltä
kuin tämä runo.

JOS EN OL~S~ KUURO

Kuulisin äitini äänen, kuulisin linnun laulun ja tuu
len huminan. Laulaisin kiitoslaulun ja niinkuin uuti
sen suuren minä kert01sinLAULUÄÄNEN nyt kuulen
ja tajuan. Minä puhuisin suullani sulle ja sinä ymmär

rät. Ja sinä puhuisit mulle. Minä soittaisin Lappiin
asti ja puhuisin lankoja pitkin — tninä kuurona tätä
kin itkin, kun soittaa en voinut.

Minä pyytäisin mikrofonin ja kertoisin radioon,
että kuulen äitini äänen ja laulun lintujen. Että omis
tan lauluäänen ja puheesi ymmärrän.

Elsa Heikkilä

ENS~MMÄ~NEN KOKOUSMATKAM

Päätimme lähteä mekin käymään vuosikokouksessa.
Niinpä erinäisten valmistelujen jälkeen olimme mat
kaIla kohti Onnelaa. Lähdimme jo vuorokautta ai
kaisemmin. Ensin junalla Lahteen ja sieltä Nasto
laan. Nastolassa yövyimme, oppaani kanssa, siskoni
Ainon ja Matin kodissa. Sieltä matka jatkui Matin
autossa Järvenpäähän. Hieman jännitti näkyykä tut
tuja ja olihan niitä. Heti alkurutistelun jälkeen, lnger
neuvoi meille omat huoneet. Aika kului nopeasti.
Monta ystävyyttä siellä solmittiin kohtalotovereiden
kanssa. Lauantaina oli se kokous ja illalla tanssittiin.
Näin ensikertalaiseSta oli mukava seurata sitä väli
töntä elämän menoa. Siellä tunsi itsensä saman ar
voiseksi muiden kanssa. Ei ollut raja-aitoja esteenä
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vaan kaikki olimme sinuja. Tuli sitten kotiinlähdän
aika. Jokainen suunnisti omalle kotipaikalleen. Kii- TIEDOKSI
tos vain sinne kaikille, erikoisesti Matin perheelle
vieraanvaraisuudesta ja kyydistä. Tulimme samaa Pistelehden numerot 6 ja 7 olivat myöhässä. Kirja-
reittiä takaisin. Olemme paljon muistelleet teitä ~- painossa oli pistepainokone rikki.
tävät. Varmaan vielä tavataan. Otimme myös valo
kuvia, joita on hauska katsella ja elää ne hetket aina
uudestaan. Siis ystävät: Pian taasen tavataan toivoo
Raili Avila

enkilökohtai sta

Olen k uulo-näkövammainen. Haluaisin tuttavaksi
mukavan ja ymmärtäväisen tytön kanssa. Yhdessä
mukavampi. Vastaus Rauli Jalo.

26840 Kortela

KIHLAUTUNEET

Kari Hyötylä ja Hilkka Silonen


