Puheenjohtajan terveiset
Keväiset terveiset hieman kolean vapun jälkeen, toivottavasti kevät nyt alkaa lämmittämään. Ompa ihanaa että tiukoista koronarajoitteista on vihdoin luovuttu ja elämä alkaa palata normaaliksi. Mielellään näkisin myös enemmän kävijöitä Lauhatuulessa ja
Myötätuulessa, tule taas tapaamaan vanhoja tuttuja, ja uusiakin, vaikka kahvikupin ääreen tai johonkin ryhmään. Tai tule maukkaalle lounaalle, meillä on todella hyvää ruokaa
edulliseen hintaan.
Tätä lehteä tehdessä on ajateltu kesää, mitä kaikkea kivaa ensi kesänä voidaankin
tehdä. Ja on keväällekin tekemistä aika paljon, mutta muista myös ulkoilla ja seurata
kevään etenemistä luonnossa. Kesäohjelma ei ole vielä kokonaan lukkoon lyöty, retkiä
voidaan tehdä enemmänkin jos ilmat sallivat ja lähtijöitä riittää. Kesän ajan ryhmät
ovat tauolla, pyritään pelaamaan pihalla, tekemään kävelylenkkejä ja pistäytymään esim
torikahveilla. Kerro meille toiveistasi niin pyritään toteuttamaan niitä, kesällä voi
tehdä vaikka mitä.
Kesäkuussa kokoonnutaan taas porukalla Myötätuuleen juhannusjuhliin, tule sinäkin! Ja
toki muutenkin pidetään piknikkejä molemmissa paikoissa. Minä ainakin odotan jo innolla lämpimiä kesäpäiviä kun saa pyöräillä, leikkiä lastenlasten kanssa ja kävellä luonnossa. Tässä keväälläkin oli jo ihania ulkoilupäiviä, lunta vaan oli enemmän kuin tarpeeksi. Lapsenlapset juoksivat hangella, minä hieman painavampana upposin polvia myöten lumeen ja sieltä olikin hankala kömpiä pois. No, lapsilla oli hauskaa katsellessa!
Loppukesästä on sitten Avomielin-leiri, lähdetään isolla porukalla Märkiöön, mainos
tässä lehdessä. Tule viettämään leirielämää hauskassa porukassa, mukaan vaan aimo
annos retkeilymieltä !
Loppuvuodesta (marras-joulukuu) suunnitellaan taas kylpyläreissua Haapsaluun, jos innokkaita osallistujia riittää vähintään 20. Ilmoittele jos olet kiinnostunut 5 päivän kylpyläreissusta ! Ainakin viime kerralla meillä oli tosi mukava reissu

terv. Merja
###################################################

Koivukylän minigolf- radalla alkavat harjoitukset ja pelit
19.5.-22. Eli pelataan torstaisin klo 13, jatkuu koko kesän
###########################################################
Ennakkomainoksena myös se, että aina torstaisin iltapäivällä on Lauhatuulen takaniityllä Järjestöringin piknik, siellä on ohjelmaa ja herkkuja kahvin kanssa. Piknikit alkavat jo toukokuussa, ja jatkuvat kesäkuussa ja elokuussa.

Toiminnanohjaaja Tytin terveiset
Tiesitkö, että ihminen viettää suuren osan ajastaan sisätiloissa? Työ- tai opiskelupäivätkin kuluvat
useimmiten sisällä. Entäpä sitten vapaa-aika? työ- tai opiskelupäivän jälkeenkin moni viettää aikaa
sisällä kotona. Havahduin tähän asiaan tänä keväänä ja aloin tehdä pieniä muutoksia asiaan
lisäämällä kävelylenkkejä arkipäiviin ja viikonloppuihin.

Olen aina viihtynyt ulkona ja luonnossa. Täällä
Myöhätuulen päässä voi työhuoneen ikkunasta katsella
Lammaslammelle. Ja nyt kun lumet ovat sulaneet,
onnistuu kävelylenkki lammen ympäri helposti.
Kävelylenkki lammen ympäri piristää päivää ja sillä saa
rikottua työpäivää. Lisäksi se tuo pienen tauon päivään.
Olen ollut aina vähän huono pitämään taukoja ja sitä on
saanut opetella. Ehkäpä se luonnistuu jonain päivänä
helpommin kuin nyt.

Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen tekee hyvää
mielenterveydelle. Se rauhoittaa ja auttaa nollaamaan
ajatuksia. Työpäivän päätteeksi tehty kävelylenkki auttaa
palautumisessa. Tässä hetkessä on mukava havainnoida
kevään etenemisen merkkejä. Olen esimerkiksi nähnyt
useita sitruunaperhosia. Lintujen laulua on kiva kuunnella.
Sinivuokkojakin on näkynyt. Kuulemani mukaan myös
valkovuokkoja. Eräänä viikonloppuna näin joutsenia.

Tässä joitakin vinkkejä, jos ulos lähteminen tuntuu haastavalta
•

Lähde ulos, vaikka vain hetkeksi. Ensin voi olla helpompi aloittaa lyhyemmällä ajalla ja
pidentää ulkoiluaikaa vähitellen.

•

Kuuntele luonnon ääniä. Mitä kuulet? Havainnoi luontoa ja ympäristöä myös silmillä. Mitä
näet tai löydät?

•

Mene sinulle mieluiseen paikkaan. Nappaa mukaan ystävä ja eväät.

•

Pysähdy. Keskity hetkeen ja hengittele rauhassa.

-

RETKI- JA TAPAHTUMAKALENTERI
kesä 2022
KESÄKUU
Urheilupäivä (UKK-kävely, 60m juoksu)
Haltialan kotieläintila
Hiirilampi ja kuntoportaat
Korkeasaari
Risteily Helsingin edustalla
JUHANNUSJUHLAT Myöhätuulessa
Hietalahden kirppis

to 2.6.
pe 3.6.
ke 8.6.
ke 15.6.
ti 21.6.
to 23.6.
ke 29.6.

HEINÄKUU
Kuusijärvi
Kaivopuisto
Nuuksion Luontokeskus
Suomenlinna
Luukki
Linnanmäki ja Työläisasuntomuseo

ke 6.7.
ti 12.7.
to 14.7., 11-17 auki
ke 20.7.
ma 26.7.
mahd. 28.7.

ELOKUU
Vantaankoski
Halkolampi
Keskiaikaiset markkinat, Pyhän Laurin Kirkko
Jokiuoman puisto – minigolf
Pihlajasaari
Porvoo (M/S Runeberg- lättähattu )
Kesäteatteri elokuussa

ti 2.8.
ti 9.8.
la 13.8.
ti 16.8.
ti 23.8.
la 27.8.
ilm. myöh., Navethalia. Vanja-eno

Skadika (Olympiastadion)

ilm. myöhemmin

Päivämääriin voi tulla muutoksia, niistä ilmoitetaan erikseen. Retkiehdotuksia
otetaan mahdollisuuksien mukaan edelleen vastaan.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille !

-

Hei kaikki
Olisimme hyvin iloisia jos te jäsenet voisitte ilmoittaa meille sähköposti-osoitteenne jotta
voisimme tiedottaa teille asioista sähköpostilla. Näin saisimme mahdollisimman monelle
jäsenelle ilmoitettua ajankohtaisista asioista. Ilmoitukset sähköpostiini
kirsi.snare@gmail.com, sen vuoksi koska hoidan jäsenrekisteriä tällä hetkellä, tai sitten
Lauhatuulen toimistoon numeroon 09-873 4386, Myöhätuulen toimistoon
09-8532328 tai vantaanmielenterveys@hyvattuulet.fi.
Tiedotusta erilaisista tapahtumista ja retkistä tehdään myös Facebookissa, Instgramissa
ja nettisivuilla sekä Hyvät tuulet WhatsApp-ryhmässä. Ja soittamalla toimistoon saa
lisätietoja tarvittaessa.
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Yhteisökokous
Kutsun Sinut kaikille yhteiseen yhteisökokoukseen, jossa mietimme
yhdessä Hyvät tuulet ry:n toiminnan arvoja ja toimintaperiaatteita.
Ovatko yhteisön säännöt ajan tasalla, miten meidän on täällä yhdessä
toimittava? Mitkä ovat tärkeimmät arvot toiminnan taustalla? Kutsu
koskee kaikkia kävijöitä ja koko toimipaikan henkilökuntaa, tervetuloa
miettimään mihin suuntaan haluat yhteisöämme ja toimintaamme kehittää

Kokouspäivä
Myöhätuulessa tiistaina 24.5. klo 12-15
Lauhatuulessa keskiviikkona 25.5. klo 12-15

tervetuloa !!!
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SE ON ISO JOKI SE KOKEMÄENJOKI.
SE ON JOKI, JOTA KUNNIOITETAAN
Olin pikkutyttö ja käynyt kansakoulun ensimmäisen luokan. Viime
aviisissamme kerroin, miten minua ja muita vankilan henkilökunnan lapsia
vietiin syksystä kevääseen kouluun hevosella, reellä ja laidat omaavilla
rattailla. Kaikenlaista keliä riitti, paljon oli lunta ja vasta pitkälle keväälle tuli
”rospuuttokelit”, joista nykylapsukaiset eivät tiedä mittään. Mutta se oli silloin
eikä muusta unelmoitu. Se oli muuten tosi hauskaa!!
Niin tuo koko kansan Mikko eli Alatalon Mikkokin lauloi ”Iso Joki Tulvii” ja niin
tuo minunkin lapsuuteni ja nuoruuteni joki tulvi, keväisin ja syksyisin, ilmoista
riippuen. Ei tarvinnut olla paljoa lunta (sitä tosi oli paljon), riitti, kun satoi
paljon. Oli jälleen kevät ja Kokemäenjoesta, Näsijärvestä ja Tampereen
Pyhäjärjestä lähtivät jäät eli joen yläjuoksulta ja niitä räjäyteltiin, jotta
lohkareet olisivat pienentyneet ja mahtuneet menemään uomasta. Noita
tiedotuksia kuuntelin välillä isän ja äidin kanssa radiosta. Se oli aikamoista,
kun odoteltiin, milloin niistä tulvista alettaisiin puhua. Tiedän sen, että yötä
myöten monessa maalaistalossa ja tavallisissakin kodeissa toivottiin, toivottiin
ja vielä kerran toivottiin, ettei tulisi kamalia tulvia, ettei ihmisiä tarvitsisi
evakuoida, kun talo jäi miltei veden saartamaksi. Peltoja jäi kymmeniä ja taas
kymmeniä tai satoja hehtaareja veden alle, vaikka voimalaitoksissa
yläjuoksulla vähennettiin juoksutusta.
Meidän kodin ohi kulki maantie, ja sen vieressä on kanavaan viettävä
nurmikaistale vajaan kilometrin matkalla, ja sen alapuolella oli kanava,
tänäkin päivänä. Kanavan erottaa vankilan pelloista (200 ha) pato, jota
meidänkin isä oli tukemassa hiekkasäkeillä ja kaikella mahdollisella. Tuo
järvialue, 200 hehtaaria, oli veden alla. Isä kävi syömässä välillä, meni
pitkäkseen ja lähti jonkin ajan päästä takaisiin ”tukemistyömaalle”. Isä sanoi
äidin kättä puristaen, että jos pato tulevan yön kestää, niin sitten selvitään.
Jännittävää siis oli, ja varmaa oli sekin, ettei äiti nukkunut kuin katkonaisesti.
Kuljin siinä keittiön lattialla ja tuumin, ”äiti, eiks olisi jännää, jos patoon tulis
muutama sellanen kolo, josta se vesi pääsis läpi”. Äiti katsoi mua vähän
päätään pudistaen ”, voi, voi sinua rakas lapsi, älä sellaista toivo. Se ei kuule
jäisi pieneksi noroksi…” Sen jälkeen en enää toivonut. Se ei ollut yksin mun
”toiveeni, vaan monien muidenkin yhtä lapsellisten leikkikavereideni. Onneksi
pato ei murtunut, mutta lähellä se oli ollut. Hiljalleen vesi sitten alkoi pelloilta
laskea takaisin jokiuomaan; lumet sulivat, räjäytetyt lautat ja jäälohkareet
ajelehtivat virran mukana kohti Kolsin voimalaitosta Kokemäellä, Poria ja
viimein Pohjanlahteen.

Se tulva jäi mun lapsen mieleeni ja on siellä edelleen, eikä lähde
kulumallakaan. Äiti sanoi aina, kun sitä tulvaa tuli ja oli, että veteen ei saa
mennä, ettei virta vaan ala viedä. Minä muistan sen vieläkin ja tottelin. Ne
tapahtumat jäivät vain lapsen mieleen pysyvästi. Johtuikohan mun
vesipelkonikin pitkälti siitä. Opin nimittäin uimaankin aika myöhään, enkä
mikään vesipeto ole vieläkään.

Nyt on sitten aika Luumun ja Minnin kertoa
kuulumisiaan:
Hei kaikki kaverit siellä Hyvissä Tuulissa, täällä me Luumu-siskon kanssa
taas ollaan. Ihmiset kuulemma sanovat, että ”kevät keikkuen tulevi”. Kai se
sitten niin on, vaikka ei me Luumu-siskon kanssa sellaista ”keikkumista”
ymmärretäkään. Aurinko on ainakin alkanut paistaa ja ulkona on kasteltu
katukäytäviä. Se on kuulemma kans kevvään merkki.
Meillä on nyt sellainen homma, että ensi maanantaina meille tullee kaksi
siivoojatätiä, kun mami ei nyt pysty siivoamaan. Ne siivoojatätit kävivät jo
kerran muutama viikko sitten. Mami on kertonut, että meidät viedään jonnekin
kissahoitolaan ainakin joksikin aikaa, kun mami sinne lonkkaleikkaukseen
pääsee. Mua ja Minni-siskoa ei ole koskaan leikattu – ei mar sentään, on meit
kerran leikattu. Sen leikkauksen jälkeen me ei voida saada kissavauvoja. Mitä
vauvoja me täsä tarvittas, meillä on ihan mukavaa keskenämme ja mamin
kanssa, niin ja kamun ja Vilin kans välillä. Kyllä mekin välillä otetaan yhteen,
muristaan ja syljetäänkin, vaikka siskoksia ollaankin. Nahistelu on kuulemma
terveellistä.
Nyt mulla ja Luumu-siskolla ei ole yhtään kivaa, kun mami sai jonkinlaisen
kevätlentsun. Meillä oli yhtenä iltana ikkuna auki aika myöhäseen, ja mami
istui ei ikkunan vieressä mutta ei kaukanakaan, sai kylmää ja tuli kurkku
kuulemma ”karheaksi” ja nyt sitten aivastuttaa ja on kuumettakin. ”Nyt vain
kuumaa juotavaa” ja lepoa. Ei ole koronaa. Että semmosta tänne kuuluu. Nyt
me sitten vain hoidetaan Minni-siskon kanssa mamia, että se paranisi pian.
ihanaa kevään ja kesän odotusta kaikille tutuille. Voikaa hyvin ja pitäkää
huolta toisistamme ja tietysti itsestänne!
Toivovat: Kisuliinit Luumu ja Minni ja mami Länkkäristä!!
Hei, hei…

Appelsiinijuustokakku

Pohja:

200 g digestivekeksejä
100 g voita tai leivontamargariinia

Täyte:
2 dl kuohukermaa
200 g appelsiinituorejuustoa
250 g mascarponea
1 appelsiinin kuori raastettuna
1 appelsiinin mehu
3 liivatetta

Koristeeksi:
suklaarouhetta

1. Hienonna keksit. Sulata rasva ja sekoita se keksimurujen joukkoon. Painele seos
leivinpaperilla vuoratun irtopohjavuoan (n. 24 cm) pohjalle. Siirrä kakkupohja hetkeksi
jääkaappiin.
2. Vaahdota kerma.
3. Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen 5-10 minuutiksi.
4. Sekoita appelsiinituorejuusto ja mascarpone keskenään. Raasta appelsiinin kuori ja sekoita
joukkoon.
5. Purista appelsiininmehu. Kuumenna se ja lisää ylimääräisestä vedestä puristetut liivatteet
joukkoon.
6. Yhdistä kermavaahto tuorejuustoseoksen kanssa. Lisää viimeiseksi liivateneste ohuena
nauhana täytteeseen koko ajan sekoittaen.
7. Kaada täyte keksipohjan päälle. Tasoita pinta. Siirrä kakku jääkaappiin hyytymään
vähintään neljäksi tunniksi tai yön yli.
8. Irrota kakku vuoasta ennen tarjolle laittamista. Rouhi suklaata kakun pinnalle.

Ihania herkutteluhetkiä sinulle, Tytti

