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Hyvät lukijat!
Tämän kertaisen Virneen teemana on kädentaidot! Vitostalolla harrastetaan erilaisia kädentaitoja
vuoden ympäri. Kesällä meillä on vuorossa Kesäiset käsityöt-ryhmä ja syksyisin ja keväisin Kätevät
Kädet-ryhmä. Käsitöitä teemme toki muulloinkin; päivi�äin joku virkkaa, kutoo, neuloo, ompelee
tai maalailee. Lehteen on mahtunut mukaan niin virkkausta, maalausta kuin korin punontaakin.
Kädentaitojen terveyshyödyistä on tehty lukema�omia tutkimuksia. Moni on huomannut, e�ä
käsityöt tekevät ihmiselle hyvää. Puikkoja kilistellessä mieli virkistyy ja rentoutuu. Tutkimuksissa
on havai�u, e�ei vaikutus koske vain päätä. Kun ihminen istuu rauhassa neulomassa, sydämen
syke hidastuu ja verenpaine laskee; käsitöiden vaikutus perustuu juuri paikallaanoloon ja sen
myötä rauhoi�umiseen.
Käsityöharrastuksen yllä�ävä vaikutus on täysi vastakohta rentoutumiselle: käsitöiden tekeminen
au�aa oppimaan uu�a. Käsitöiden avulla esimerkiksi kuulonvarainen oppiminen on helpompaa.
Käsitöiden tekeminen muu�aa kuuntelemista siten, e�ä asioita on helpompi painaa mieleen.
Muis�in tallentuu enemmän asioita, kun samaan aikaa teet jotain käsillä.
Säännöllinen palautuminen töistä tai muista velvollisuuksista on tärkeää jokaiselle. Arki voi olla
hek�stä, ja vapaalla on suuri houkutus ”rentoutua” selaamalla somea. Aivoille parempi vaihtoehto
olisi kuitenkin tehdä jotain fyysistä. Satunnaisia sukankutojia ilahdu�anee �eto, e�ä
hyvinvoin�vaikutuksia voi saada, vaikka neuloisi vain silloin tällöin. Vaikutusta on niin pitkällä, kuin
lyhyellä rupeamalla.
Käsitöiden hyviin vaikutuksiin kuuluu myös sosiaalisuus. Toisten kanssa on mukava tehdä käsitöitä,
tulee jutusteltua niitä näitä ja jae�ua kokemuksia ja vinkkejä. Toisaalta käsitöitä on kiva antaa
lahjaksikin.
Neulomisella nähdään olevan monenlaisia aivohyötyjä. Tärkeänä pidetään neulomisen ja
virkkaamisen rytmikästä liike�ä, jonka on tode�u vähentävän stressiä, kipua sekä masennusta.
On tode�u, e�ä motoriset taidot kehi�yvät ja keski�ymiskyky paranee. Lisäksi neulominen
on yhteydessä muis�n paranemiseen ja oppimisen edistämiseen. Neulomisen lisäksi
monenlaiset muutkin käsityöt, kuten puutyöt, ris�pistotyöt tai piirtäminen huoltavat ja tekevät
hyvää aivolle.
Tärkeää on myös muistaa käsitöiden tekemisestä tuleva hyvä mieli ja ilo. Käsitöiden tekemisessä
oleellista ei aina ole se, e�ä lopputuloksena syntyy jokin tuote, vaan pelkkä toimintakin voi tuo�aa
iloa ja se, e�ä näkee oman tekemisensä jäljet. Usein käykin niin, e�ä käsitöiden tekeminen vie
mennessään ja aika kuluu kuin siivillä.
Kanna�aa tulla kokeilemaan- tervetuloa ryhmään �istaisin klo 10!

Terveisin, Sirpa

MTP- työ- ja päivätoiminta, Vitostalo
Kuusaan�e 1
45130 Kouvola
Sirpa Lundberg 040 7520 386
Arja Koste

040 7520381
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Tietoa sinulle!
Mikä on maailman nopein eläin
Niistä lajeista, joista on luote�avia mi�auksia, on nopeimmaksi eläimeksi paljastunut muu�ohaukka.
Se on todistetus� syöksynyt perä� 389 kilometriä tunnissa. Nopeusennätys on kesyn muu�ohaukan tekemä.
Se on mita�u eri�äin korkealla juuri siinä vaiheessa, kun haukka on lähtenyt syöksyyn. Yleensä muu�ohaukat saalistavat alempana,
ja kovimmat nopeudet ovat noin 300 kilometriä tunnissa. Tunturi-, keltapää- ja aavikkohaukka pystyvät todennäköises� samoihin nopeuksiin.
Mi�auksia niiden nopeudesta ei kuitenkaan ole, koska ne ovat varsin harvinaisia haukkalajeja. Mu�a tasaisessa matkalentovauhdissa
muu�ohaukka ei ole ykkönen. Se on kiitänyt matkalennossa vain hieman yli 100 kilometriä tunnissa. Nopein matkalentäjä on
piikkipyrstökiitäjä, joka on kiitänyt 169 kilometrin tun�nopeu�a.
Linnut löytyvät nopeuslistan kärjestä, mu�a osa maaeläimistäkin on varsin nopeita.
Nopein niistä on gepardi, jonka ennätykseksi on mita�u 96 kilometriä tunnissa. Väi�eitä vieläkin
suuremmista nopeuksista tosin on esite�y. Nisäkkäistä gepardi ei sil� ole vikkelin.
Parhaat lepakot ovat saavu�aneet lennossa nopeuden 160 kilometriä tunnissa.
Nopein kala on �e�äväs� mustamariini. Sen on mita�u vetäneen hei�ouis�men
siimaa 125 kilometriä tunnissa.

Esa Hohtola
Eläinfysiologian emeritusprofessori
Oulun Yliopisto

muu�ohaukka

gepardi

mustamariini

Ne�vinkki:

h�ps://marjolein-teepen.com/fi/maailman-5-nopeinta-elainta/
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Tietoa sinulle!
Suomen hämähäkit
Maassamme tavataan useita hämähäkkilajeja.
Niitä ovat vesihämähäkit ja ris�lukit. On olemassa hyppy- ja juoksuhämähäkkejä.
Rantahämähäkki on kookkain laji. Kukissa vaanivat kukkahämähäkit
Kirjoi�anut: Jukka P.

rantahämähäkki

kukkahämähäkki

ris�lukki

Esi�elyssä: Vesihämähäkki Argyroneta aqua�ca (Wikipedia)
Väriltään ruskea tai musta vesihämäkki voi olla jalkoineen jopa kaksi sen�metriä pitkä,
ja vartalon osuus pituudesta on puolitoista sen�metriä. Kookkailla yksilöillä pelkkä ruumiskin
voi olla 20 millimetriä pitkä. Etummaiset raajaparit ovat kaljut, mu�a kahdessa takimmaisessa
raajaparissa on pitkiä karvoja, joiden avulla nuoretkin vesihämähäkit on helppo tunnistaa.
Eturuumiin selkäpuolella on mus�en lyhyiden karvojen muodostama juova.
Takaruumis on harmaan karvan pei�ämä. Vesihämähäkki on yksi niistä harvoista
hämähäkkilajeista, joilla koiras on naarasta suurempi.
Vesihämähäkki syö, pari�elee ja munii veden alla, mu�a hengi�ää ilmaa
kuten muutkin hämähäkit. Vesihämähäkit rakentavat vesikasvien joukkoon sukelluskelloa
muistu�avan pesän, eli kuplan, minne ne kulje�avat ilmaa takaruumiinsa ympärillä ja
jaloissaan olevien pienten karvojen avulla. Ruokailu tapahtuu joko kuplassa tai kasvillisuudessa
he� vedenpinnan yläpuolella. Diffuusio rii�ää täy�ämään hämähäkin hapentarpeen sen
levätessä, mu�a muutoin ak�ivinen täydentäminen on tarpeen. Kokeellises� on osoite�u,
e�ä hämähäkki tunnistaa kuplan ilmanlaadun ja täydentää sitä hiilidioksidipitoisuuden
kasvaessa Naaraan sukelluskello on suurempi kuin koiraalla, ja naaras täydentää sitä
pinnalta useammin. Toisinaan hämähäkki kerää ilmakuplan tyhjään ko�lonkuoreen.
Naaras munii 30–70 munaa. Poikaset elävät emonsa sukelluskellossa toiseen nahanluon�insa
as�, jolloin ne poistuvat sieltä ja aloi�avat omien pesiensä rakentelun.
Päivisin vesihämähäkki oleskelee sukelluskellossaan ja pyydystää lähelle tulevia vesihyönteisiä.
Vasta yön tullen vesihämähäkki lähtee ak�ivises� saalistamaan.
Hämähäkki talveh�i sukelluskellossaan veden alla.
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Tietoa sinulle!
Ilmaiset ja maksulliset tv boxit
Maksulliset tv boxit
Televisioiden ulkoiset tv boksit voidaan luokitella kahteen luokkaan, kuukausimaksulisiin
maksu tv bokseihin ja ilman kuukausimaksua oleviin tv bokseihin. Kuukausimaksullisia
tv bokseja on myynnissä Elisalla, Telialla ja Dna -liikkeissä. Itselläni on tällä hetkellä
Elisan tv boksi ja olen ollut tyytyväinen tv kanaviin, jotka olen �lannut siihen. Boksissa voisi
olla kylläkin enemmän sovellutuksia ja palveluja eri firmoista. Perus youtube löytyy lähes
kaikista tv bokseista, tosin taisi olla tuo Roku -boksia ainoa missä ei ollut virallista youtubea.
DNA tv boksi on näistä kuukausimaksullisista monipuolisin, sisältäen Google Play -sovelluskaupan.
Tosin on hyvä muistaa, e�ä lähes kaikki tv boksit ovat nykyään vähän rampoja tuon
sisäisen tallennus�lan suhteen. En muista nähneeni koskaan, kuin vain 8 gigan tai
16 gigan sisäisellä tallennus�la olevia tv bokseja. Tosin �laa voi lisätä enemmänkin
moniin tv bokseihin usb-por�n kau�a, mu�a sen käy�ö mones� ei ole kovin
toimivaa lai�eella. Telian tv boksi sen sijaan on minulle hieman vieraampi,
mu�a se on lähes samanlainen kuin DNA tv boksi ja siinä on enemmän peruskanavia
käytössä kuin esimerkiksi Elisan boksissa.

.

Ilman kuukausimaksua olevat boxit
Si�en vielä vähän asiaa ilman kuukausimaksuja olevista tv bokseista.
Roku Express 4K, Xiaomi Mi Box S 4K, Amazon Fire TV S�ck 4K ja
Nokia Streaming Box 8000 tv boksit, jotka eivät vaadi kuukausimaksuja, jollei niitä halua.
Näihin tv bokseihin löytyy joitain ilmaisia tv sovelluksia,
jotka ei tarvitse kuukausi �lausta. Youtube on hyvä paikka opetalla erilaisen tv sovellutuksien
käy�öä ja asennusta. Minulla on nyt ak�ivisessa käytössä tuo Nokia 8000 tv boksi,
joka on kaikin puolin hyvin perus käy�öön rii�ävä boksi.
Bonus! Mikä olisi si�en paras mahdollinen tv boksi?
No �etys� varsinainen Hubba Bubba Raspberry Pi:lle asenne�u tv boksi systeemi,
koska siihen saa enemmän sitä sisäistä tallennus�laa.
h�ps://www.makeuseof.com/tag/build-android-tv-box-raspberry-pi/
Kirjoi�anut Janne A.
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Tietovisa
Kymmenen kysymymystä

Onko Ukrainan sota aiheu�anut Ukrainalle jo noin 60 vai 600 miljardin taloudelliset vahingot?
Missä päin Ukrainaa sijaitsee noin 66 000 asukkaan kaupunki Kalush?
Minkä maan suurlähe�läs Suomessa on Douglas Hickey?
Mikä sää�ö jakaa Vuoden Tiedekynä-palkintoa?
Onko Ruotsin parlamen�ssa 249 vai 349 kansanedustajaa?
Saako laudaturista 7 vai 9 piste�ä ylioppilastodistukseen?
Entä magnasta, 4 vai 5 piste�ä?
Minkä juoksumatkan ME:n 1.14.56,6 Seppo Nikkari (1948–2022) teki vuonna 1973?
Kuka esi�ää pääosaa elokuvassa Top Gun: Maverick?
Missä kaupungissa sijaitsee yli 120 vuo�a vanha Sunilan pir�?

Kysymykset Harri S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Noin 600 miljardia euroa.
Länsi-Ukrainassa.
Yhdysvaltojen.
Koneen Sää�ö.
349.
7.
5.
25 000 metrin.
Tom Cruise.
Kotkassa.

Vastaukset �etovisaan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Mietelmiä
Naisten kärkikolmikko
Olen ollut aina kiinnostunut historiasta ja lukemisesta. Historiaa opiskel�in koulussa sekä kielioppia. Pi� olla
vähintään luku- ja kirjoitustaitoinen laskuopin lisäksi.
Meillä oli kirjahylly, mu�a kirjoja laina�in myös kirjastoautosta ja koulun kirjastosta,
ennen kuin pääs�in käy�ämään keskustan kirjastoa.
Lyijykyniä sai ope�ajalta sekä oppikirjat peruskoulussa.
Lukiossa pi� ostaa omat kirjat kirjakaupasta,
mu�a muita kirjoja oli vähän. Kalenterina oli Teinikalenteri.
Tunne�uja naiskirjailijoita ovat Laila Hirvisaari, Kaari Utrio, Enni Mustonen ja
Pirjo Tuominen. Koska �etokirjoja on vähän saatavilla, historialliset romaanit kertovat
Suomen aikaisemmista vaiheista ja eletystä elämästä iloineen ja suruineen. Mainitsen
myös Anni Polvan Tiina-kirjat ja Merja Jalon Nummelan Ponitallin, koska hevosystäviä on
vieläkin tosi paljon. Jesse-koira seikkailee Herra Hakkaraisen tavoin öiseen aikaan kuun
loisteessa.
Kirjakaupan mainoksesta huomasin, e�ä monia uusia kirjoja on taas ilmestynyt
halukkaille. Maalaisroman�ikka kukkii ainakin kolmessa sarjassa. Pirjo Tuomiselta uusin teos kertoo
puukaupungeista. Enni Mustonen pää�ää oman sarjansa teoksella ”Tekijä”, joka sijoi�uu 60-luvulle.
Sain sedältäni oman kirjahyllyni sekä tuoleja muu�aessani vuokralle. Aloi�n melkein alusta, mu�a nyt on
useampi hylly jo täynnä, sekä laa�koita niiden lisäksi.
Kirjoi�anut Sari L.
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Mietelmiä
Yhteiskunta murroksessa ja kansa sen.
Jotkut ajat ovat vaikeita, kuten ihmisillä aviokriisi tai murrosikä.
Puhutaan, myös viidenkympin villityksestä ja vaihdevuosista.
Olet muuten kuin ajopuu tai lastu laineilla.
Kun tulee vanhemmaksi, niin osaa jo helli�ää ja luopua suori�amisesta,
sekä keski�yä omiin mielitekoihin. Kaikki ei ole niin itsestään selvää,
kuin aikaisemmin, vaikka olisit viaton ja muutoinkin kuuliainen.
Yhteiskunta vaa�i veronsa ja sana kuulijansa.
Voit olla itsellesi hyödyksi sekä taloudellises�, e�ä emo�onaalises� läpi elämän.

Sari L.

Kuva Jarmo O.
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Menoja ja harrastuksia
Vitostalon retki Porvooseen 2.5.2022
Vitostalon porukka käväisi ihastelemassa keväistä Porvoota toukokuussa. Matkaan lähdimme
Laurilan bussilla ja pysähdyimme vanhan kaupungin sisäänkäynnille. Kävimme katselemassa
Porvoon lukuisia käsityöläis- ja sisustusliikkeitä. Mukulakiviset kadut ja vanhat talot viehä�vät
silmää - ilmakin oli mitä mainioin!
Lounaalla kävimme Sakura Sushi -nimisessä ravintolassa. Meille oli vara�u pitkä pöytä ja saimme
vali�avaksemme runsaan valikoiman sushia, kiinalaista ruokaa, jotain vähän suomalaiseen
makuun sekä ihania jälkiruokia.
Lounaan jälkeen shoppailuun ja vanhaan kaupunkiin tutustumiseen jäi vielä mukavas� aikaa.
Paluumatkalla pysähdyimme �etenkin Brundbergin makeistehtaan myymälään ja täy�mme
kassimme herkuilla. Mukaan tuli monenlaista suklaata ja lakritsaa. Olimme myös kuulleet
Porvoossa sijaitsevasta erikoisliikkeestä, joka sijaitsi aivan makeistehtaan lähellä. Niinpä
suunnis�mme vielä Paskakauppaan, jonka tuo�eet kirvoi�vat monet naurut vielä monta päivää
matkan jälkeenkin : ). Mukaan tar�ui mm. paitoja, mukeja, kyniä ja kor�eja.
Kiva reissu!
Kirjoi�anut Sirpa L.
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Menoja ja harrastuksia
Ro�nkikoreja ro�nkikoreja!
Kätevissä käsissä teh�in heinäkuussa ro�nkikoreja. Korin tekeminen ei ollut helpoimmasta päästä, koska siinä oli monta erilaista vaihe�a,
mu�a aivan mahtavan upeita koreja saa�in aikaiseksi!
Maarit
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Opiskelijan mie�eet
Opiskelija-Elli aka Ellinoora.
”Kaikki hyvä loppuu aikanaan vai miten sitä
sanotaan”?
En �ennyt koko Parik-sää�östä, saa� vitostalosta,
kun ope�ajani ehdo� tätä paikkaa minulle.
Pää�n kuitenkin, e�ä erilaisia vaihtoehtoja
työpaikoista on kokeiltava, joten tartuin
�laisuuteen.
Enkä kadu hetkeäkään, vitostalolla on miele�ömän
upeat ja ihanat asiakkaat, Sirpaa ja Arjaa
unohtama�a. Te kaikki tei�e mun työharjoi�elusta
mieleenpainuvan, ope�avaisen ja rikkaan.
Mahtavia muistoja jäi Porvoon reissusta, sekä
�etys� kaikista ryhmistä. Teidän kanssa on ihana
työskennellä ja höpötellä. Toivo�avas� nähdään
vielä tulevaisuudessa!
Ja nöyrä kiitos kaikille, jotka osallistuivat
järjestämääni tapahtuman, olympialaisissa oli
mieletön tunnelma ja siitä jäi varmas� jokaiselle
hyvä fiilis!
Kiitos ja nähdään <3

Kuva: Jarmo O.
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Opiskelijan mie�eet
Työtä, ystäviä, voimaa ja väriä elämään tätä on Parik minulle merkinnyt
Minulla oli pitkä laitoskei�äjän, kodinhoitajan ja lähihoitajan alojen
osaamisen tausta, kun sairastuin. Kaikki meni uusiksi, ja minun pi�
asennoitua siihen, e�ä joudun elämään sairauteni kanssa. Asiat etenivät
vähitellen niin, e�ä hakeuduin Parikille ja pääsin aloi�amaan täällä kolmena
päivänä viikossa kahvilanpito- ja siis�mistyötoiminnan. Työtoiminta on
piristänyt minua: olen saanut elämääni taas kaipaamani päivärytmin,
ru�init ja sisältöä.
Parikin parasta an�a minulle työtoiminnan lisäksi ovat täällä muodostuneet
monet ystävyyssuhteet, jotka kukoistavat vapaa-ajallanikin. Muutenkin se,
e�ä Parikilla voin tutustua uusiin ihmisiin ja olla sosiaalisissa kontakteissa
on minulle tärkeä tyytyväisyyden lähde. Toki haasteitakin monien erilaisten
ihmisten kanssa toimiessa tulee toisinaan eteen, sillä myös toiveet ja
odotukset ovat moninaisia. Sil� ihmisten kohtaaminen on ennen kaikkea
antoisaa.
Yksin ei Parikilla tarvitse jäädä, vaan aina täällä neuvotaan ja autetaan.
Parikin henkilökuntaan kuuluvat Arja Koste ja Sirpa Lundberg – joiden
kanssa olen etupäässä tekemisissä – kyselevät jaksamisestani ja tukevat
sekä huoleh�vat hyvin kaikesta. Työtoimintapäivän jälkeen minulla saa�aa
olla takki tyhjänä, mu�a saan voimat taas takaisin, kun lepään, pyöräilen tai
käyn kävelylenkillä ystävän kanssa.
Voimia ja väriä elämään olen saanut myös Parikin Visa-hankkeen ja
Kul�uurilla osallisuu�a -toimintoihin osallistumisesta. Visa-ryhmä on
tarkoite�u niille, jotka ovat kokeneet kiusaamista, ja ryhmän kanssa
käymme mm. retkillä. Kul�uurilla osallisuu�a -toiminnassa osallistuin
äske�äin keramiikkapajaan uudessa Hansan kohtaamispaikka Väripilkussa.
Anne
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Menoja ja harrastuksia

Virkatut pyörylä- ja
lumihiutalekorvakorut

Ohje, kaaviot ja kuvat Luomalla design by Anna Luomajärvi
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Menoja ja harrastuksia

Tarvikkeet:Yhteen kuvioon tarvitset muutaman metrin lankaa.
Puuvillaiset virkkuu- tai helmilangat soveltuvat tähän parhaiten. Lisäksi
langalle sopiva virkkuukoukku. Mallitöistä pyörylät on virkattu ohuesta
virkkuulangasta yhdistettynä ohueen hopeasäikeeseen ja lumihiutaleet on
virkattu Esito virkkuulangasta hopeasäikeellä ja ilman. Molemmat kuviot
on virkattu koukulla 1,5mm.
Koko: K
 uvion lopullinen koko riippuu käytetystä langasta, mutta ohjeen
mallikuvioiden halkaisija on n. 4cm.
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Menoja ja harrastuksia

Ohje pyörylään:
Aloita tekemällä magic loop -aloitus (tai 8kjs, jotka yhdistät piilosilmukalla
renkaaksi).
1. krs: Virkkaa 3 kjs, 15 pylvästä aloitusrenkaaseen. Sulje kerron ps:lla 3.
kjs:n.
2. krs: Virkkaa 5 kjs, *hyppää yhden p yli, 1 p, 2 kjs*. Toista *-* koko kerros.
Sulje kerros lopuksi ps:lla 3. kjs:n.
3. krs: Virkkaa 3kjs, *4 p kjs-ketjuun, 1 p pylvääseen*. Toista *-* kok kerroksen
ajan, virkkaa lopuksi vielä 4 p kjs-ketjuun ja sulje kerros ps:lla.
4. krs: Virkkaa 4 kjs, *hyppää 1 p yli, 1 ks, 3kjs*. Toista *-* koko kerroksen ajan.
Sulje kerros ps:lla 1. kjs:n.
Päättele langanpäät.
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Menoja ja harrastuksia

Ohje lumihiutaleeseen:
Aloita tekemällä magic loop -aloitus (tai virkkaa 4 kjs, jotka yhdistät
piilosilmukalla renkaaksi).
1. krs: 1kjs, 6 ks renkaaseen. Ps 1. kjs:n.
2. krs: 3 kjs, 1 ps samaan s:n, *2 kjs, 2 p*. Toista *-* kerroksen loppuun. Virkkaa
vielä 2 kjs ja yhdistä ps:lla 3. kjs:n.
3. krs: 1 kjs, 1ks. *Virkkaa kjs-ketjuun: 1 ks, 3kjs, 1 ks, 5 kjs, 1 ks, 3 kjs, 1 ks. 2 ks.*
Toista *-* koko kerroksen ajan. Virkkaa vielä lopuksi kjs-ketju samalla
tavalla kuin muihinkin. Sulje ps:lla 1. kjs:n.
Päättele langanpäät.
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Jarmon kuvia
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Jarmon kuvia
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Jarmon kuvia
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Jarmon kuvia
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Runoja
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Lapsen mielistä iloa ja
Rakkauta päivääsi!
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Mikä mielesi saa sykähtämään?
Mikä sydämmesi heräämään?
Mikä sieluasi kohottaa?
Vai annatko vain kaiken kolottaa
Päätä siis elää nauttien,
päiväsi vietä riemuiten.
Tavalla kuin pikkulapsi,
vaikka oisitkin hopeahapsi
K.T.

K.T

FANTASTISEN UPEAA IHMEIDEN PÄIVÄÄ!
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Unelma päivä

Della ja unelmien päivä
Della oli juuri tullut tallille. Dellan paras ystävä Mia tuli ty�öä vastaan. Mia hymyili leveäs�.
”Mitäs nyt” Della kysyi Mialta.
”Tänään tulee kuulemma uusi hevonen” Mia säteili.
”Monelta” Della kiinnostui.
”puolelta päivin” ” Mia kertoi. Della läh� koh� tallia. Joko hän saisi vihdoin hoitohevosen. Della meni tallin omistajan Tuijan luokse.
”Saanko vihddoin hoitohevosen” Della kysyi.
”Katsotaan” Tuija hymyili. Samassa tallien pihaan ajoi traileri. Melkein kaikki talleilla olevat tytöt tulivat katsomaan uu�a hevosta.
Dallan hämmästykseksi hänen vanhempansa astuivat ulos trailerista. Dellan isä avasi lastaussillan ja talu�a upean mustan arabianhevosen ulos autosta.
Hän tallus� Dellan luokse.
”Tässä on oma hevoseesi Belle” Dellan isä sanoi ja ojensi tamman riimun Dellalle.
”Tämä on kyllä elämäni paras päivä” Della säteili.

Kirjoi�anut Freda Lindholm 2022
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Luminen Talvi
Lämpö�la on pysynyt nollassa
tai vähän alapuolella. Lunta on
satanut parina päivänä
enemmän, kuin moneen vuoteen
tai koskaan aikaisemmin.
Kävin taas kerran
luistelemassa jäisellä
kentällä aamuvarhain.
Valot sy�yivät
pukukoppiin sekä
ulkopuolelle lanan
tasaamalle jäälle.
Lumikinokset reunustavat
�en varsia ja liuku- sekä
pulkkamäet houku�elevat
lapsia sekä talviurheilun
harrastajia loistavien
kisojen jälkeen.
Laskiaispullat maistuvat
monelle vaikka hinta
hirvi�ää. Otatko mieluummin
manteli- vai hillotäy�eellä?
Kermavaahto kruunaa
makunau�nnon ja
kahvihetken kupin
lisäksi.
Toisenlaisia onnenhetkiä
ovat saunan löylyt ja
lumituiskut ikkunan takaa.
Mitkä ovat sinun onnen
hetkesi ja parhaat muistosi?
Lumesta voi muovailla
lyhtyjä, ukkoja sekä linnoja.
Valot ja varjot
liikkuvat seinillä ja
aamun kajossa alkaa
päivämme käynnistyä
herätessä, ja
silmien aue�ua.

Kuva: Jarmo O.

