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Hyvät Tuulet
VANTAAN MIELENTERVEYSYHDISTYS HYVIEN TUULIEN
KOHTAAMISPAIKAT JA YHTEYSTIEDOT

Lauhatuuli

Myöhätuuli

sijaitsee Itä-Vantaalla.
Leinikkitie 22 C, 01350 VANTAA
Sähköposti:
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
avoinna ma-pe klo 9.00-15.00.

sijaitsee Länsi-Vantaalla.
Lammaslammentie 17 A, 01710 Vantaa
Sähköposti:
vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi
avoinna ma-pe klo 9.00–15.00.

Kotisivut: www.hyvattuulet.fi
Facebook: hae nimellä Vantaan
Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
Instagram: hyvattuulet
Discord: discord.gg/2vHNynb

Kotisivut: www.hyvattuulet.fi
Facebook: hae nimellä Vantaan
Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry
Instagram: hyvattuulet
Discord: discord.gg/2vHNynb

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Sähköposti suoraan henkilökunnalle:
etunimi.sukunimi@hyvattuulet.fi

Lauhatuulen puhelinnumerot:

Myöhätuulen puhelinnumerot:

Järjestöapulainen
p. 09-873 4386
Järjestötyöntekijä Lauri Piiparinen
p.050-437 2323
Toiminnanohjaaja Virva Kaislaniemi
p.
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

Järjestöapulainen
p. 09-853 2328
Järjestötyöntekijä Juhana
Langinvainio p. 050-567 3415
Toiminnanohjaaja Tytti Villanen
p.
Puheenjohtaja Merja Saksanen
p.044-507 0875

Puheenjohtajan terveiset
Tuntuu tosi kurjalta taas vaan kirjoittaa kuulumisia kun emme voi tavata vieläkään.
Tämänhetkisten määräysten mukaan yhdistys on kiinni ainakin maaliskuun loppuun.
Neljä kuukautta on pitkä aika olla kotona, oikeastaan kohta tulee jo vuosi näitä
poikkeusoloja. Olisi niin mukava päästä taas normaaliin arkeen ja aloittaa yhdistyksen
toiminta pitkästä aikaa.
Työntekijäpuolella on tapahtunut tosi paljon nyt alkuvuodesta, ehkä pieni päivitys
tässä on tarpeen.
Myöhätuulessa Anne sanoi itsensä irti tammikuun alussa, Minnan ja Nataliian
palkkatukityö loppui helmikuun alussa ja sitten vielä Ville irtisanoutui helmikuun lopulla.
Vanhoista työntekijöistä on siis paikalla vain Albert ja hänenkin palkkatukityönsä
loppuu huhtikuun alkupuolella. Mutta ei hätää, uusia työntekijöitä on jo tulossa.
Toiminnanohjaajaksi valittiin Tytti Villanen ja järjestötyöntekijänä aloittaa
oppisopimuskoulutuksella Juhana Langinvainio. He molemmat aloittavat työnsä
huhtikuussa. Järjestöavustajaa ja keittiötyöntekijöitä ei vielä ole saatu, mutta haussa
ovat parhaillaan.
Lauhatuulessa Pirjo sanoi itsensä irti tammikuun lopulla, hänelle on valittu seuraajaksi
Virva Kaislaniemi ja järjestötyöntekijänä on aloittanut Lauri Piiparinen. Virva aloittaa
myös huhtikuussa.
Näin suurta henkilökunnan vaihdosta yhtä aikaa ei ole ennen ollut, mutta toivotan
uudet työntekijät tervetulleiksi ja uskon, että toiminta jatkuu entisellään. Uudet
toiminannohjaajat ovat kokeneita ja pääsevät varmaan ”sisään” työhön nopeasti.
Diacordissa on kuulemma juteltu että onko työntekijöiden lähtö kävijöiden syytä. No
ei todellakaan ole!!! Syyllisiä ei lähdetä etsimään mistään, yhtä yksittäistä syytä ei ole.
Nyt katsomme vaan eteenpäin ja jatkamme yhteistä matkaamme reippain mielin,
On ollut kurja käydä Lauhatuulessa ja Myöhätuulessa kun paikat kaikuvat tyhjyyttään.
Oikein odotan sitä päivää kun kävijöitä alkaa taas tulla ja puheensorina kuuluu
kaikkialta. Jonkin verran ihmisiä olen nähnyt ruokajakojen yhteydessä, mutta ne ovat
olleet vain pikaisia tapaamisia ovenraossa. Ihanaa että jaksatte käydä ruokakassin
hakemassa!
Olemme hallituksessa miettineet keväälle ulkoiluretkiä kunhan rajoitukset vähän
hellittävät. Onko sinulla ideoita mihin haluaisit mennä? Laita ehdotuksiasi minulle tai
työntekijöille, olisi kiva kuulla toiveita.
Toivottavasti tapaamme mahdollisimman pian, siihen asti pidä huolta itsestäsi ettet
sairastu, kaikki ohjeet on tarkoitettu noudatettaviksi.

Kevättä odotellen Merja S

****** ASIAA JÄSENMAKSUSTA *****
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi ???
Jäsenmaksulla saat edelleen jäsentiedotteet,
ja saat Mielenterveyden keskusliiton jäsenkortin sekä Revanssi –lehden !
Saat myös edullisen lounaan 4 euron hintaan
Jäsenmaksut ovat yhdistyksen omaa varainhankintaa jota rahoittajamme
STEA edellyttää, siksi maksun maksaminen on tärkeää
Maksutiedot: tilinumero: FI97 4505 0010 5074 19, NooaSäästöpankki,
jäsenmaksu 15,00 €
Viitenumeroa ei tarvita vaan kirjoita viestiosaan nimesi ja osoitetietosi.
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Lauhatuulessa torstaisin ruokajaon
ja Myöhätuulessa keskiviikkoisin ruokajaon yhteydessä.

***** KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN ****
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry:n sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään tiistaina 20.4.2021 klo 13.00 Lauhatuulessa
Leinikkitie 22 C, 01350 Vantaa
Kokouksessa esitetaan vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpaatos
ja myonnetaan hallitukselle vastuuvapaus vuodelle 2020
Kokous on tarkoitettu KAIKILLE Hyvat Tuulet ry:n jasenille joten

tervetuloa!
ps. jos koronarajoitukset jatkuvat huhtikuulle, kokousta siirretään,
seuraa ilmoittelua

HUOMIO !!
TAKE AWAY -RUOKAA TI JA TO
KLO 10.00 LAUHATUULESTA
KADUN PUOLEISELTA OVELTA !!
Annos sisältää ruoan lisäksi juureksia ja hedelmän.
Annoksen hinta on 3,30 euroa.
Lisäksi myynnissä on kahvipullaa 50 snt/kpl.
Tilauksia ottaa vastaan ma ja ke klo 10-12
Jaana, puh.nro 09 873 4386.

TAKE AWAY -KAHVITTELUA
MYÖHÄTUULESSA
Myöhätuulessa on arkisin klo 11-13 myynnissä
take away -kahvia, pullaa ja esim. piirakkaa.
Hinta on 50 snt/tuote.
Tervetuloa: Timo, Tuija ja Albert + vapaaehtoinen

Uusi järjestötyöntekijämme
Lauhatuulessa
Hei kaikki

Lauri Piiparinen

Nimeni on Lauri Piiparinen, ja aloitin työt Lauhatuulen
järjestötyöntekijänä.
Olen viisikymmentävuotias helposti lähestyttävä ja
huumorintajuinen perheellinen mies Helsingistä.
Soittaminen on kuulunut harrastuksiini lapsesta asti sekä
luen melko paljon ja harrastan liikuntaa kohtuullisesti .
Koulutukseni on sosiaalialalla mielenterveys ja
päihdepuolelta. Olen työskennellyt aiemmin
päihteidenkäyttäjien ja mielenterveyskuntoutujien
asumisyksikö

Aloittaessani työt helmikuun puolessavälissä, minut
otettiin vastaan lämpimästi ja koin itseni tervetulleeksi.
Tänne oli mukava ja helppo tulla töihin. Erikoista on
tietysti se, että paikalla ei ole kuin muutama työkaveri.
Kävijät puuttuvat. Toivon että näkisimme kaikki toisemme
mahdollisimman pian kasvotusten, jotta pääsisimme
tutustumaan toisiimme.
Talon papereita selaillessani olen huomannut, että
Lauhatuulessa järjestetään monipuolisesti erilaisia ryhmiä, tapahtumia ja retkiä. Mielestäni se kertoo siitä,
että jäsenet ja henkilökunta ovat omistautuneita kehittämään Hyvät Tuulet ry:n toimintaa ja kokeilemaan
uusia asioita. Mukavaa päästä tällaiseen toimintaan mukaan!
Toivotan kaikille jaksamista, valoa on tunnelin päässä!
Nähdään!
Lauri

Maalari
Jari Mettälä

Hei rakas Kummilapsi!
Mitäs sinne kuuluu? Mitenkäs siellä voidaan?
Toivottavasti olette ainakin olleet terveinä.
Mikäli alakulo yrittää ottaa meistä otteen, niin
heti taistoon, sillä periksi ei anneta. Päiväthän
pitenevät ja kesää kohti ollaan menossa, joten
tieto siitä jo auttaa jaksamaan. Mutta mitä sitä keksisi tekemistä, kun ei oikeen
uskalla mihinkään mennäkään ja millä keinoin sitä voisi itseään oikein piristää. No
kavereille voi ainakin aina soittaa ja vaihtaa kuulumisia tai lähteä vaikkapa ulos pienelle
happihyppelylle. Nyt kun ulkona on varsin liukasta, niin tarkistathan turvallisuussyistä,
että kengissä on kunnon pitopohjat tai jopa piikit.
Kotona voisit tehdä kehonpainolla vaikkapa pieniä voimisteluliikkeitä tai kenties
tuolijumppaa, joista molemmista on YouTubessa hyviä ilmaisia videoita vaikka kuinka
paljon. Vastapainoksi voisit kokeilla uusia ruoka- tai leivontareseptejä. Ja mikäli ei
huvita aina laittaa itse ruokaa, niin voithan tilata valmiin illallisen vaikka Woltsovellusta käyttäen ja nauttia sen vaikkapa kera lasillisen hyvää viiniä. Hauska Netflixelokuvakin toimii aina.
Nyt kun sitä kotoillaan entistä enemmän, niin koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa
uusi harrastus tai uudestaan vanha harrastus esim. käsityöt, laulaminen, palapelit,
ristikot, sudokut, lukeminen, taiteen tekeminen, kielten opiskelu, soittaminen, jooga,
leipominen, valokuvaus jne.
Itseäni piristää eniten musiikki, liikunta/tanssi ja hyvät ystävät/perhe ja tietysti
meidän Mini-koira. Olen myös innostunut kuuntelemaan äänikirjoja ja toivoisin
innostuvani vielä taulujen maalauksesta, sillä sain juuri synttärilahjaksi
maalaustarvikkeet, ainoastaan staflia (maalausteline) vielä puuttuu. Olen myös innokas
siivoamaan ja sekin varsin terapeuttista hommaa - tuntuu, että pururata korvien
välissä hoituu siinä samalla. Ja sitä siivoushommaa, pyykin pesuineen, pölyn
pyyhkimisineen, niin sitä tekemistähän kotona riittää. Jos on jotain vähän
väkinäisempääkin tekemistä, niin hyvä musiikki antaa siihenkin potkua. Taidankin lähteä
tässä silittelemään vaatteita ja laitan itsekkäästi oman biisini ”Älä selitä, vaan silitä”
soimaan. Konstit on monet, sano akka, kun korona-aikana itseään piristi.

t. Kummitäti

Meiju

Jäsenkortista asiaa
Tästä vuodesta lähtien ei enää tule vuosittain uusia jäsenkortteja,
vaan tänä vuonna jokainen jäsen voi itse tulostaa oman
jäsenkorttinsa Mielenterveyden keskusliiton nettisivulta, oikeasta
yläkulmasta linkin Oma Kilta kautta. Autamme kaikkia apua
tarvitsevia yhdistyksessä ja olemme lupautuneet myös
laminoimaan kortin, jotta se kestäisi paremmin kuin paperinen
kappale. Kortti on niin kauan voimassa kuin jäsenyys kestää.
Kahden vuoden jäsenmaksujen maksamatta jättäminen katkaisee
jäsenyyden, jonka tulemme tarkastamaan ennen kortin tekoa.
Ne, jotka haluavat meidän tekevän korttinsa pyydän
ilmoittamaan siitä sähköpostiini kirsi.snare@gmail.com tai
soittamalla Jaanalle toimistoon 09-873 4386 jotta voin sen tehdä.
Korttien tekemisessä menee jonkin aika koska keräämme
useamman kortin tiedot samalle sivulle laminoinnin vuoksi.

JOS HALUAT KESKUSTELUAPUA JA HELPOTUSTA
YKSINÄISEEN OLOON, TÄSSÄ MUUTAMIA
YHTEYSTIETOJA OMIEN KANAVIEMME LISÄKSI
MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO
- katso vaihtoehtoja www.mtkl.fi
- useita nettikoulutuksia kevään mittaan ja avoimia chatti-mahdollisuuksia
(esim. VALOA-chat arkisin klo 12-18)
-maksuton vertaistukipuhelin 0800 177599 arkisin klo 10-15

MIELI ry (ent. Mielenterveysseura)
- Kriisipuhelin 09 2525 0112

SUOMEN MONIÄÄNISET ry
- tutustu vertaistuen tarjontaan nettisivuilla: moniaaniset.fi/vertaistuki
- ryhmiä on Discordissa, Livechat-ryhmä Tukinetissä ja vertaistukipuhelin

AVOMIELINVERKKO
- ryhmä on Discordissa, osoite: https://discordapp.com/invite/rrx)BnN
- työntekijä tai koulutettu vapaaehtoinen paikalla arkisin klo 9-15

Pieni Ele -keräys
Kuten varmaan olet jo kuullut huhtikuun kunnallisvaalit siirtyvät näillä
näkymin kesäkuulle, 13.6.2021
Edelleen toivon että ilmoittautuisit vapaaehtoiseksi kerääjäksi ovat vaalit
sitten milloin tahansa. Odottelen yhteydenottoasi
merja.saksanen@hyvattuulet.fi tai 044 5070875
On pelkona se, että Pieni ele-keräykset loppuvat kokonaan vaalien
yhteydestä, tätä on kuulemma jo suunniteltu. Silloin monet yhdistykset ja
järjestöt jäisivät ilman tätä tukea. Esim. meidän yhdistys on saanut aina
mukana ollessaan 1200-1600€, se on iso lisä meidän toimintarahoihin
(=monta retkeä, tapahtumaa tai juhlaa

Koronarajoitukset 1 vuotta
__________________________

Koronarajoitusten alkamisesta on nyt suurin
piirtein kokonainen vuosi aikaa.
Aluksi olin erittäin järkyttynyt yhdistykseni
toimipisteiden sulkeutumisesta. Olin ollut
Myöhätuulessa aina. Ystäväni Virpi auttoi alussa
tuoreehkon koiransa Gimman, joka on musta
saksanpaimenkoiranarttu, kanssa paljon
sopeutumistani uuteen tilanteeseen.
Aluksi olin jopa taivaan päälle romahtamisen
vuoksi vähentänyt kirjoittamista viiteen blogiini.
Kesti kokonaista kaksi kuukautta ennen kuin
pääsin pahimman yli.
Asiaan oli vaikuttanut myös alkuvuonna tehty
Ilmailumuseossa käynti yhdistyksen väen kanssa,
mutta sen teki lopulta kiireelliseksi koronasulku.
Siis sen, että minä ja yhdistykseni aktiivi Hannu
ryhdyimme lentosimulaattoripelaamiseen.
Tavallaan pelistä ei ole kyse, koska pisteitä tai
palkintosijoja ei jaella, mutta pelaamme silti.
Ensin tärkein pelimme oli internetselaimella
pelattava GeoFS. Se on hyvin simppeli ja
maastografiikoiltaan susiruma, varsinkin jos ei
maksa kymppiä vuodessa Microsoftille
tarkemmista maastokuvista. Ja sitä paitsi
lentokoneilla on siinä ikävä taipumus pomppia,
kun lentokoneen renkaat osuvat kiitorataan
laskeutuessa.
Pääsimme lopulta käsiksi toiseen epäkaupalliseen
lentosimulaattoriin nimeltä FlightGear. Se on
hienostuneempi, mutta aluksi oli vaikea
ylipäätään saada käyntiin simulaattorin
"kruununjalokiveä" Cessna 172:ta.
Minä meistä kahdesta tiesin enemmän
lentämisestä, joten jossain määrin toimin Hannun
opettajana. Mutta hän oli nopea oppija.

Kesä meni joten kuten. Yhdistykselläni oli lievästi
ulkotoimintaa. Se oli mukavaa.
Syksymmällä yhdistykseni toimipisteitä taas
avattiin. Tosin joutui sitten sisällä pitämään
maskia tai naamavisiiriä. Myöhemmin vielä
otettiin käyttöön tiukemmat turvavälit. Maskin
naamalla pitäminen yhdistyksen tiloissa oli suuri
stressin aihe, vaikka asian tärkeyden ymmärsikin.
Kirjoitin asiasta jopa runon.
Naapuritalon henkilö Jari, joka on myös
yhdistykseni aktiiveja, liittyi mukaan
lentotoimintaan.
Sitten yhdistyksen toimipisteet menivät
uudestaan sulki.
Koska aina ei jaksa syödä einesruokia, olen aina
välillä valmistanut ruokaa enemmän tai
vähemmän omin käsin.
Uuden vuoden 2021 tultua ostin itselleni
järjettömän kalliin tietokoneen keskusyksikön.
Lahjoitin vanhan kannettavani Hannulle, jotta
hänellä olisi paremmat mahdollisuudet nauttia
lentosimulaattorilla lentämisestä. Yksi
wanhimmista olemassaolevista kavereistani
nimeltä Jape, jolla on pitkäaikainen kokemus
lentosimulaattoreilla lentämisestä ja myös
pelitietokoneiden kasaamisesta, oli vihjannut
minulle ko. keskusyksiköstä. Siksi ostin sen. Jape
myöskin lahjoitti minulle modernin ja riittävän
isokokoisen tietokoneen näytön.
Koska olin helmikuun 24. päivänä saanut tietää,
että Uudellamaalla rokotetaan myös
lääkehoidolla olevia kakkostyypin diabeetikkoja,
varasin ajan koronarokotukseen, jonka sain
kahden päivän päähän. Rokotuksessa käynti meni

sujuvasti eikä tullut komplikaatioitakaan. Ja
aiheutti minussa tiettyä helpottumista.
Kestäkää lujina, voitto jo häämöttää!
Koska minulla oli nyt "alla" hurja pelitietokone,
päätin kokeilla kokeiluversiota kaupallisesta
lentosimulaattoripelistä X-Plane. Tämä
osoittautui ihanaksi. Tarkoitukseni on

Tom Kärnä

Maalari

Janne
Alahelisten

myöhemmin ostaa täysversio pelistä.
Koska Myöhätuulen kokeista toisen rupeama
palveluksessa päättyi, jouduttiin ottamaan
vapaaehtoistyövoimaa Myöhätuuleen Albertkokin kanssa ylläpitämään kerhoa siksi ajaksi, kun
hän myi kahvia ja leipomuksia ulos taikka jakeli
keskiviikon ruokajakelua. Olen itsekin ollut tässä
mukana.

HAE SANALAATIKOSTA KAIKKI MAAT (RISTIINRASTIIN)
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ARGENTIINA
BAHAMA
BELGIA
CURACAO

GRÖNLANTI
GUINEA
HONDURAS
IRLANTI

KUWAIT
LIETTUA
MAKEDONIA
MALESIA

SURINAME
TANSANIA
THAIMAA
TURKKI

EGYPTI

ITALIA

NAURU

UNKARI

ESPANJA

JEMEN

PANAMA

URUGUAY

ETIOPIA

JORDANIA

RUANDA

VATIKAANI

FILIPPIINIT
GAMBIA

KOLUMBIA
KUUBA

SAMBIA
SINGAPORE

VIETNAM
YHDYSVALLAT

Ihmissuhteiden 10 käskyä
1.

Tervehdi ihmistä
- ei ole mukavampaa kuin ystävällinen tervehdys

2.

Hymyile lähimmäisellesi
- vihainen katse vaatii 72 lihaksen käyttöä, hymy vain neljäntoista

3.

Puhuttele toista nimeltä
- oma nimi on kauneinta musiikkia

4.

Ole ystävällinen ja avulias
- jos haluat ystävän, ole ystävä

5.

Ole kohtelias
- näytä, että iloitset jokaisesta tehtävästäsi

6.

Ole kiinnostunut lähimmäisistäsi
- pidät melkein kaikista, jos vain haluat

7.

Jaa anteliaasti kiitosta
- ole varovainen moitteissasi
-

8.

Ota huomioon toisen näkökannat
- asiassa on kolme puolta: sinun, minun ja oikea

9.

Palvele auliisti
- tärkeintä on se mitä teet toisille

10.

Lisää tähän hyvä huumorintaju

- annos kärsivällisyyttä ja hiukan nöyryyttä, niin saat moninkertaisen palkkion

MUISTI 2
Alla etunimet ja sukunimet pitää löytää
alalistalta. Harmaat aivosolut töihin!
Wolfgang A (säveltäjä) __________________
Desmond (piispa)

__________________

Sean (näyttelijä)

__________________

Roger (näyttelijä)

__________________

Kariya (jääkiekkoilija) __________________
Rushdie (kirjailija)

__________________

Marie (fyysikko)

__________________

Leevi (säveltäjä)

__________________

Artturi I (AIV-rehu)

__________________

Helvi (pres.ehdokas)

__________________

Anni-Frid (muusikko) __________________
Pablo (kirjailija)

__________________

”Pomo” (rokkari)

__________________

Angela (poliitikko)

__________________

Harrison (näyttelijä)

__________________

Shirley (näyttelijä)

__________________

Mao (puoluejohtaja)

__________________

Gro Harlem (ent. pres) __________________
Diego A (jalkapalloilija) __________________
Franz (jalkapalloilija)

__________________

Lech (ent. presidentti) __________________
Marcello (näyttelijä)

__________________

Roger (tennis)

__________________

Gregory (näyttelijä)

__________________

Elisabet (näyttelijä)

__________________

Patricia (laulajatar)

__________________

Jimmy (ent. pres.)

__________________

Robert (näyttelijä)

__________________

Mengele (natsilääk.)

__________________

Henning (kirjailija)

_________________

Kaari (kirjailija)

_________________

Jere (jääkiekkoilija)

_________________

Hannu (valmentaja)

_________________

Regina (näyttelijä)

_________________

Mirjami (näyttelijä)

_________________

Helena (hiihtäjä)

_________________

Katariina (näyttelijä)

_________________

Curre (valmentaja)

_________________

Anneli (laulaja)

_________________

Sonja (laulaja)

_________________

Hilkka (hiihtäjä)

_________________

Sakari (laulaja)

_________________

Kaisa (amp.hiihtäjä)

_________________

Tero (amp.hiihtäjä)

_________________

Anssi (yhdistetty)

_________________

Valentin (kävelijä)

_________________

Agatha (dekkaristi)

_________________

Tom (näyttelijä)

_________________

Anna-Liisa (kuulutt.)

_________________

Anna-Leena (kirjail.)
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Maalari Janne Alahelisten

”Räystäät jos tippuu yllä pään…”
Välillä sataa, välillä paistaa, sitähän se sää… Olen tosi
onnellinen, että on ollut kunnon talvi; pakkasia ja lunta on
riittänyt. Niin kuin silloin lapsena; oli pakkasta ja oli lunta niin,
että pienestä ihmisestä ei näkynyt kuin myssyn tupsu. Ja
liukkaat ja sohjot tulivat vasta maaliskuun-huhtikuussa. Oi
niitä aikoja!!
Tässä koronan keskellä on ollut sentään kunnon talvi. Paljon valoisampaa. Talvisia
asioita, mitä olen lapsuudesta kaivannut ovat hankikannot ja kelkat. Koska talvella ei
satanut vettä eikä räntää eikä niin muodoin tarvinnut hiekoittaa, voitiin kelkotella, ja se
vasta olikin mukavaa. Ja kouluun mentiin reellä, jota veti luonnollisesti hevonen ja sitä
ohjasi luottovanki. Isäni oli vankilassa töissä. Meitä lapsia vietiin reellä kouluun ja
haettiin kotiin. Se oli sitä ihanaa lapsuutta.
Tänä päivänä, näinä lumisina aikoina, on aurausta. Aura-auto
rymistelee jo kukonlaulun aikaan…rrrr. Jalkakäytävät aurataan
aina viimeisinä. Pitäähän sitä peltilehmien päästä eteenpäin,
jalankulkijoista ei niin väliä. Hiekoitus on myös monin paikoin sitä
sun tätä. Me kerrostalosa asuvat, me olemme erityishenkilöitä, kun meidän ei tarvitse
tehdä lumitöitä. Sen homman hoitaa huoltoyhtiö, ja hyvin hoitaakin. Ainakin meillä päin.
Olin muutamia viikkoja sitten ystävieni kanssa pitsalla, minä en syönyt pitsaa, vaan
mahdottoman hyvää kanaa. Kun lähdimme kotia kohti, minä vähän kauemmaksi kuin muut,
tuli ns. tenkka på, kuten suomalainen sannoo, nimittäin sen paremmin suojatietä kuin
ajorataakaan ei ollut aurattu kuin ehkä aamulla. Lunta oli niin, että jalkoja piti
todellakin nostaa. Minä sitten siellä lumen keskellä ”puujalallani” yritin päästä
eteenpäin. Suojatie oli jossain lumen alla, ja kun tuli paikka, mistä olisi pitänyt astua
jalkakäytävälle, oli melkein vuoren korkuinen lumipenkka. Siinä minä sitten ”puujalkani”
kanssa kahlasin ja varmaan tärisinkin (ja kirosin hiukan ääneenkin), kun ylittäminen
tuntui vuorikiipeilyltä, (vaikka en ole koskaan edes nähnyt vuorikiipeilyä,). Kun vihdoin
pääsin jalkakäytävälle, huokasin syvään ja pysähdyin. Ilmaa kunnolla keuhkoihin ja
jatkoimme yhdessä kohti pysäkkiä, en nyt ihan jalanjäljissä, mutta kuitenkin. Pääsimme
lopulta perille ja jalkani kaipasivat ”lepoa”. Istumapaikkakin löytyi näin virusaikana. Oli
se aikamoinen voimanponnistus, nimittäin minulta.
Bussi tuli ajallaan ja ajattelin huolestuneena pysäkkiä, jolla astun ulos bussista, että
mites siellä mahtaa päästä kävelemään. Oli pimeää ja kun ikkunasta ulos tsiikasi, niin
olikin katsomista, että misä kohdasa sitä ollaan. Pimeällä paikat kun näyttävät ihan

erilaisille kuin valoisaan aikaan. Ja kun kirjoittaja ei sattuneesta syystä juurikaan liiku
pimeällä, vaikka jalat olisivat kunnossakin, niin oli hyvin tarkkaan katsottava, etten
mene ohi. Pysäkkini on nimittäin viimeinen ennen asemaa. Mutta huoleni oli aiheeton
kummassakin tapauksessa, niin näkyvyyden suhteen kuin auraamisenkin. Astuin varovasti
”puujalallani” ulos ja kas… lumi oli aurattu paikalta pois – oli suorastaan nautinnollista
kävellä sauvoilla vasen oikea, lonkka- säärivaivojen vuoksi hyvin rauhallisesti, mutta
kuitenkin.
Päivä oli ollut pitkä, mutta onnistunut. Oli ollut oikein mukavaa ystävien kanssa ja kana
oli ollut tosi herkullista. Kävelin kotia kohti, noin 150 metriä, ja olin tyytyväinen
päivääni. Minua oli vastasa kaksi tyytyväistä karvapalloa, jotka huristelivat ja puskivat
sääriäni, kun emäntä-mami tuli vihdoin kotiin.
”Oli se tosi nastaa, että mami tuli vihdoin kotiin, ettei tarvinnu enää odottaa”, tuumi
Luumu siskolleen Minnille, joka nuoli tassuaan. ”Miksi minä tämän tassulini kastelin. Aina
saa olla pesemässä, eikös vaan Luumu-sisko.” ”Sitä tämä
kissanelämä on, ainaista turkinpesua. Sitähän se Selmaemo meille opetti”, tuumi Minni ja puski mamin säärtä.
Sai silityksiä ja rapsutuksia. Mami jutteli heille mukavia
ja kertoi, missä oli niin kauan ollut. Kisuille kun ei voinut
soittaa, että ”sorry nyt, meneekin myöhäsempään”.
Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä,

Siinä sitten jutusteltiin. Mami antoi ruokaa ja katseli telkkua vähän aikaa. Keitti
iltateetä vielä ja söi viiliä. Minni hyppäsi nojatuolin selkänojalle ja Luumu hyppäsi
yllätykseksi mamin syliin. Mami ilostui kovasti, kun tavallisesti syliin hyppää Minni-tyttö.
”Ihanaa Luumu, kun hyppäsit sylliin. Olikos teillä kova ikävä mamia, kun ehti pimeäkin
tulla.” Luumu päästi pienen maukaisun ikään kuin vastatakseen, että ”oli meillä” ja nousi
nojaamaan mamin rintaan ja mami silitti. Siinä oli kaikilla kolmella hyvä olla. Mami jutteli
Luumulle kaikenlaista kivaa ja kisut kehräsivät kumpikin. Siinä sitä vietettiin pitkään
laatuaikaa ennen kuin mamin voitti uni ja oli siirryttävä nukkumaan. Luumu jäi
makoilemaan mamin istumaan nojatuoliin ja Minni meni
valojen sammuttua mamin sänkyyn vatsan päälle
kehräämään ja nuolemaan mamin leukaa. Uni vei mamin
mennessään ja Minni siirtyi nukkumaan tuttuun paikkaan
mamin tyynyn viereen.
Elämme MM-kisahuuman ”jälkihikeä”, ainakin meidän
huushollissa oltiin kovasti kisahuuman pyörteisä..
Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä,
Kisutkin välillä katselivat noita ”pitkiä lautoja”, joilla mennään lujjaa etteenpäin tai
hypätään. Välillä vetivät sikeitä (siis kisut). Kisoista Suomi sai kaksi hopeamitalia ja

kaksi pronssimitalia. Hyvä saalis!! Maaliskuu on menossa ja aurinkokin jo vähän
lämmittää, sulattaa lunta ja tekee liukasta ”sopiviin” paikkoihin.
Koronan kanssa tässä on eletty vuosi ja rajoituksia tullee lissää. Yhdistys on kiinni ja
monella on tosi tylsää ja kurjaa. Eletään päivä kerrallaan ja odotetaan rokotuspiikkiä.
Itse olen rokotettujen joukossa. Olen siis pyhäkoulun käynyt ja rokotettu. Yritetään
kestää, kyllä me varmasti paremmalla puolella jo ollaan. Pidetään itsestämme huolta ja
noudatetaan ohjeita. Risukasaankin paistaa joskus aurinko!
Hyvää alkavaa kevättä ja tapaamisiin. Luumu ja Minni lähettävät oikein pörröisiä ja
lämpöisiä terveisiä kamuilleen Hyvissä Tuulissa. Hei Hei!!
Marja-Leena

Maalaus
Jari Mettälä

Runot: TOM KÄRNÄ

Savihevoinen
----------------

Myös edell. lehden runot olivat Tompan

Aurinkokuntamme on kotimme ja
linnamme
-----------------------------------------------Lökäpöksyinen luonto
juoksee aukosta
aukkoon
Madonreiät
Einsteinin avaruusaika
Matemaattinen johdatus
yleisen
suhteellisuusteorian perusteisiin
Mutta madonreikien käyttö
on ihmiselle
mahdottoman vaikeaa
ajasta aikaan
Mahdetaanko edes
niin kutsuttua eksoottista ainetta
saada koskaan
käyttöön?
Pitemmät matkat
ulkoavaruudessa
ovat ihmiselle mahdottomia
Muista Hannu
Rajaniemen
Kvanttivaras-trilogia

Sa et varsinaisesti elävä oo
Silti huohotat ja kirmaat kuin olisit
Tosin teet näin vain, mikäli
haltiasi
niin haluaa
Väsymättä juokset
kilometrejä ja kilometrejä
toisensa perään
Hoidat hyvin palveluksesi,
vaikka olet vain
savea
Olen saanut selville, että
osaat puhuakin
Hyvä ja vastaansanomaton palvelija olet,
ja toivon sinun kirmaavan
ja käyttäytyvän edes pikkaisen
välillä
kuin oikea hevonen,
maan eläin,
vain eläin

Juhlat
-------Rosvo-Roope rahasäiliötä rukkasi
Rovio rikkaille

Punatakki
-----------

Ransu reksillä raveaa
Roinaa ränniin

Loskassa iloisessa
jäsen tallustaa
Punainen on takkinsa
päässään Kanada-hattu
Ei tavanomaista
univormua yllään viitsi pitää
Seremonia se mielessä on
Kanadan kuninkaallisen ratsupoliisin
jäsenellä

Raati ruohosta rohisi
Rabulisti rankkitynnyrissä
Rasteroida rektumi
Rosvo-Roopen rivoisen
Regaali regatassa resinoi
Revolveri revyyssä rondona
Rutinoitui röntgenologi röstiksi
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