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PÄÄKIRJOITUS -

PYYDÄN SINUT JOULUKAHVILLE KANSSANI
Ritva Hiltunen
Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen Taimi ry:n
joululehti. Olemme keränneet erilaisia juttuja tähän
lehteen joulun seudulle juuri sinulle. Toivottavasti
tästä julkaisusta löytyy sinulle iloa ja tekemistäkin.

Kiitos kaikille julkaisun tekoon osallistujille, kirjoittajille ja terveisten
lähettäjille. Erityiskiitos Miljoonasateen Heikki Salolle, joka kirjotti kivan
joulutarinan tähän meidän julkaisuumme kaikkien omien kiireittensä
keskellä. Myös pormestari Anna-Kaisa Ikonen on kirjoittanut
julkaisuumme joulutervehdyksensä, suurkiitos myös hänelle.
Erityisesti ajattelimme julkaisua tehdessämme sinua, jonka joulu on
yksinäinen. Vaikka joulu on tänä vuonna vain päivän pidempi kuin
tavallinen viikonloppu, se voi tuntua hyvinkin pitkältä. Ainakin, jos
sitä viettää yksinään, eikä se ole oma valinta.
Kutsunkin sinut joulukahville kanssani. Sopiiko sinulle jouluaattona klo
14? Silloin kaadan kuppiini joulukahvit, otan eteeni oman
jouluherkkukonvehtini, sytytän kynttilän ja istun alas.
Vietän tämän kahvihetken juuri sinun ja kaikkien teidän kanssanne,
joilla ei muuta kahviseuraa ole tänä jouluna. Taustalla soi hiljainen
joulumusiikki ja on rauhallista. Ajattelen sinua ja teitä kaikkia.
Me vietämme tämän hetken yhdessä, olemme kukin sitten missä
olemme. Ajatuksen voima on ihmeellinen. Toivon, että tunnet sen oman
kahvi/tee/glögikupposesi ääressä.
Oikein hyvää joulua sinulle!
toivoo Ritva
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TAIMIN TOIMINTA SAI
JATKORAHOITUKSEN
Toiminnanjohtaja Anu Kallio

Joulua juhlitaan eri puolella maailmaa. Sitä on tiettävästi alettu
viettämään 25.12. Konstantinopolissa 300-luvulla.
Se kokoaa sukupolvia yhteen ja on täynnä odotuksia, tarinoita sekä
lahjoja. Lapsena kokemamme joulutraditiot kulkevat usein läpi
elämämme ja juurrutamme tapoja tuleville polville.
Oma joulun vietto on muuttunut siten lapsuuden. Aikuisena miellän
joulun ennen kaikkea lasten juhlaksi, joten omien lasten aikuistumisensa
myötä joulu juhlana on menettänyt merkitystään.
Parhaimmillaan joulu on rauhoittumista, tuoksuja, yhdessä oloa, hyvää
tahtoa sekä tietysti jouluruokia.
Taimi sai oman joululahjan hieman ennakkoon. Rahoittajan
avustusehdotus vuodelle 2022 pysyy samana eikä vähentynyt.
Tämä mahdollistaa sen, että voimme palkata uuden ohjaajan
määräaikaiseen työsuhteeseen. Ohjaaja jatkaa opintovapaalla olevan
Tomin tehtäviä, kuten liikuntaryhmien koordinoimista. Ensi vuonna
pyrimme lisäämään liikuntaryhmiä myös talon omassa Voitto-tilassa.
Perustoiminnan pyörittämisen lisäksi saamme avustuksen Paikka aukityöntekijän palkkaamiseen vuodeksi.
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Jouluna ei tarvitse olla yksin, voit tulla Taimiin!
Kohtaamispaikka on vapaaehtoisin voimin
avoinna joulun pyhät 24.-26.12. joka päivä klo 12-16.
27.12.-31.12. kohtaamispaikka ja toimisto avoinna klo
11-15.
Uudenvuoden viikonloppuna 1.-2.1.2022
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33200 Tampere
p. 045 135 1351
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Hetkeen, jossa
elämme
Yksi psykoterapeutti Maaret Kallion kirjoitus
joulusta on jäänyt mieleni perukoille. En enää
muista tarkkoja sanoja, mutta ajatus menee
suunnilleen näin: joulu tulee siihen hetkeen,
johon se tulee.
Minusta viesti on lohdullinen ja vapauttava.
Joulua vietetään senhetkisten voimien ja
tilanteen mukaan. Jouluna jokainen saa olla
sellainen kuin silloin on, oli sitten iloinen,
surullinen, riehakas tai masentunut.
Sureville
usein
sanotaan,
että
yhden
vuodenkierron
jälkeen
helpottaa.
Kun
ensimmäistä
kertaa
on
elänyt
uudessa
tilanteessa
syntymäpäivän,
pääsiäisen,
juhannuksen ja joulun, on yksi vaikea
ensimmäinen kerta jo takana. Seuraavat ovat
helpompia. Uskon, että se on totta. Ajalla – ja
oikeanlaisella avulla ja tuella – on taipumus
parantaa oloa.

Me
Tampereen
kaupungilla
teemme
parhaamme,
jotta
jokainen
mielenterveyskuntoutuja saisi tarvitsemaansa
tukea
oikeaan
aikaan.
Parhaillaan
valmistelemme nuorille terapiatakuuta, jotta
kenenkään ongelmat eivät pääsisi kasautumaan
ja pitkittymään.
Mielenterveysongelmistakaan toipuessa harvoin
heti huomenna on hyvin, aina ei edes
vuodenkierron jälkeen. Olennaista ajatuksessa on
kuitenkin mielestäni usko ja toivo siihen, että
vielä tulee päivä, kun oma olo on parempi.
Tulevaa ei kannata hylätä synkkänäkään
hetkenä, vaikka mieli tekisi.
Tänä jouluna haluankin toivottaa Sinulle uskoa
tulevaan ja lämmintä joulua! Annetaan sen
tulla, sellaisina kuin olemme ja sellaiseen
hetkeen, jossa nyt elämme.
Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen pormestari
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TARINOITA JOULUSTA

MAITOREISSU
Maailma on sillä tavalla muuttunut, että nykyään lapset uskaltavat sanoa vanhemmilleen
”mulla ei oo mitään tekemistä”. Toisaalta nykymaailmassa on niin paljon tekemistä, että tuo
lause on muuttunut turhaksi. Silloin kun itse olin lapsi, tuota valitusta piti varoa.

Heikki Salo

Lauseen päässä odotti kitkettävä
porkkanamaa tai saunaklapien
pienimistä. Ilman lausettakin napsahti
maidonhakuretkiä ja lumitöitä ihan
tarpeeksi.
Velipojan kanssa haettiin yhdessä
maitohinkillä kilometrin päästä
maalaistalosta kolme litraa maitoa
päivittäin. Kävellen mennessä vietiin
tyhjä hinkki seuraavaa päivää varten,
tullessa tuotiin täysi. Jaoimme matkan
neljään osaan: meiltä koululle, koululta
perille, ja sitten sama toisin päin.
Tyhjää hinkkiä kantoi aina yksi kloppi.
Kotoa puolimatkaan koululle saakka, ja
sitten vaihdettiin. Täyttä hinkkiä
kannettiin yhdessä, puolessa välissä
vaihdettiin kättä. Seuraavana päivänä
eka vuoron tekijä sai toka vuoron, eka
vuoron käsi sai toka vuoron jne.
Ajattelimme, että vaikka koulu ei
tarkalleen ottaen sijaitsisikaan matkan
puolivälissä - heittoa saattoi olla ehkä
metrin tai kaksi - niin jatkuva
säännöllinen vaihtelu ja vaihtelun
toisto tasaa matkat. Ja ikuisuus tasaa
loput.
Kerran naapurin Markku istui
maitolaiturilla ja nuoli nenästä valuvaa
räkää ylähuulestaan. Joulupukkia ei

ole, se väitti. Minä krapasin monon
kärjellä lumipaakkua maitokannun
pohjasta. Lumen seassa oli hiekkaa.
Velipoika katseli puiden latvoja.

nyyhkien hiihtämään pellon poikki

Ja varmasti on, väitin vastaan
kiukkuisesti. Kuka ne lahjat sitten tuo.
Ei ole, intti Markku. Äitis ja isäs teille ne
lahjat hommaa. No mikäs se pukki
sitten on, tivasin.

silmille pudonnutta karvalakkia. Isä

Se on vain joku äijä, jolla on naamari,
ilmoitti Markku itsetietoisesti. Te olette
ihan lapsellisia, kun uskotte pukkiin.
Minua suututti, oli suututtanut sen
puheet koko syksyn. Tartuin äkkiä
Markun jalkaan ja vetäisin sen
maitolaiturilta lumihankeen. Se putosi
selälleen. Syöksyin päälle. Veli tuli heti
avuksi ja piti Markkua käsistä kiinni,
niin ettei se päässyt pehmeästä
lumesta ylös, vaan painui kokonaan
lumen sisään. Mätin lunta Markun
naaman päälle ja hieroimme yhdessä
sille kunnon lumipesun. Markun pipo
hautautui lumeen.

Loppumattomalta tuntui elämä,

kotiinsa. Me seisoimme maitokannun
kanssa tiellä. Onko se pukki olemassa,
kysyi veli. Minä pysähdyin nostamaan
sanoi ostettaessa, että siinä pitää olla
kasvunvaraa. On se, vastasin
voittajan varmuudella.

muuttumattomalta ja iäiseltä
maidonhakureissut joulukuun viimassa,
eikä mieleen tullut lainkaan, että joku
päivä niiden matkojen muisto viiltäisi
sydämessä. Eikä ikuisuus, ei se
tasaakaan loppuja.

Onko pukki, sano onko pukki
olemassa, huusin. On se, vastasi
Markku itkien. Nousimme ylös. Markku
laittoi sukset jalkaansa meihin
katsomatta ja lähti
Heikki Salo
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TARINOITA JOULUSTA

PIKKU INTIAANIEN
JOULUAAMUN TANSSI
ANU KALLIO

Tässä joulujulkaisussa on erilaisia kertomuksia ja
muistoja jouluista. Oma ikimuistoisin joulumuisto
ajoittuu aikaan, jolloin olin noin 2,5-vuotias.
Olimme heränneet vuotta vanhemman isoveljeni
kanssa joulupäivänä tosi aikaisin. Vanhempamme
nukkuivat vielä. Keräsimme kaikki aattona
saamamme uudet joululahjat lelukaappiin isoksi
kasaksi.
Sitten veljeni pyysi minua hakemaan
olohuoneesta tulitikkuaskin. Sen haettuani sytytti
hän tikun ja tuikkasi sen lahjakasaan.
Todennäköisesti siellä oli päällimmäisen helposti
syttyvä pehmolelu, sillä toista kertaa ei tikkua
tarvinnut sytyttää. Iloisina onnistumisestamme
aloimme tanssimaan jonkin sortin aurinkotanssia,
intiaanipäähineet heiluen villisti päissämme.
Jossain kohtaa piti kaapin ovi sulkea, sillä savu
lisääntyi jatkuvasti. Varmuuden vuoksi työnsimme
kaappiin vielä kaikki vanhat lelut, alitajunnassa
varmaan ajatus palon tukahduttamisesta.
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Hiiret ei tykkää vihreistä kuulista
RITVA HILTUNEN

Meidän perheessä joulusuklaat ovat olleet hyvin
tärkeitä. Jokaisella on oma herkkunsa ja joulun
oikeastaan toi tulleessaan se, että jokainen saisi juuri sitä
suosikkimerkkiänsä.

Autotallimme varastossa oli käynyt hiiri tai useampikin.
Hiiriä on päässyt sisään jostakin nurkasta, kiipeillyt
seiniä pitkin korkealle hyllylle, sukeltaneet suklaaammeeseen ja nakertaneet pienen reiän rasian
nurkkaan ja kaivaneet sen läpi konvehdin kerrallaan.

Edellisenä jouluna oli tapahtunut moka. Joulusuklaiden
hankinta venähti liian pitkälle, ja kaupoista oli loppunut
peräti kaksi laatua. Fazerin joulusuklaa oli siihen aikaan
vielä aika uusi tuote ja kun sitä vielä sai vain jouluna, oli
se loppunut joka kaupasta. Ja ne Mauri Kunnaksen
sarjakuvahahmo-kääreiset konvehdit oli se toinen
loppumaan päässyt herkku.

Herkuttelujen jälkeen hiiri tai hiiret on poistuneet siististi
masu pulleana. Mistään ei löytynyt jälkiä. Ei
ylensyöneiden papanoita. Ei räjähtäneitä tai kuihtuneita
hiirenraatoja. Ei missään sisääntuloaukkoja. Taitavia
olivat olleet. .

Korvaavat tuotteet kyllä lohdutti, mutta seuraavan
joulun alla päätin olla tarkkana. Hankin kaikki suklaat
todella ajoissa. Ne piti kuitenkin laittaa pois silmistä ettei
etukäteisherkuttelu tulisi liian houkuttelevaksi.
Pistin kaikki kymmenen suklaarasiaa ja yhden vihreä
kuula-paketin (joulun aikana ei saa herkut loppua kesken
😉) lasten vanhaan muoviseen kylpyammeeseen talteen
ja nostin autotallin nurkalla olevaan pienen varaston
korkealla olevalle hyllylle talteen.
Jouluaattoaamuna oli sitten aika käydä hakemassa
rasiat kuusen alle.

Se oli kuin hidastetusta filmistä…kylpyamme oli täynnä
avattuja käärepapereita. Tuijotin niitä ihan äimänä.
Ensimmäisenä tuli mieleen, että nyt on joku tehnyt
mammalle jäynän. Sitten ajattelin, onko herkut jollekin
käyneet
liian
ylitsepääsemättömäksi
kiusaukseksi..mutta…kaikki kymmenen laatikkoako??

Sitten ihmettelin rasioita. Niitä ei ollut aukaistu
normaalikohdista. Ne oli kiinni? Mikä juttu tämä oikein
on?
Kannoin ammeen sisälle ja ihmettelimme niitä yhdessä.
Pahvirasioiden reunoissa oli pienet nakerrusjäljet. Hiiret!

Ehdimme vielä aattoaamupäivänä käydä kaupasta
hakemassa korvaavia tuotteita, tänä jouluna löytyi
onneksi niitäkin merkkejä, joita oli toivottu. Ei mennyt se
joulu ihan pelkäksi hiirien suklaajuhlaksi.
Mutta on olemassa herkku, joka ei hiirille kelvannut.
Ammeessa oli iso vihreä kuula -rasia lähes
koskemattomana. Pikkuinen nakerrus reunassa kertoi,
että harkittu oli, mutta siihen oli jäänyt. Kunnon reikää ei
edes ollut tehty. Kuulat olivat ehjässä sisärasiassa
siististi omissa koloissaan. Rasian pyörittelyn ja tarkan
syynäilyn jälkeen uskalsimme syödä niitä. Me ei olla niin
kranttuja kuin hiiret.
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Puuhaa jouluun
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Joululaulukuusi
Taimin kohtaamispaikassa äänestettiin
suosituin joululaulu. Löydätkö, mikä
sai eniten ääniä?
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Mukavin asia joulussa
Etsi Taimin kohtaamispaikassa eniten ääniä

RADIO SUOMEN JOULUOHJELMA

Joulun tuoksutRauha Graavilohi

RENTO MEININKI

KINKKU

joulukuusi

Joulusauna

Joulunamit Piirrety
Saa
ilahduttaa
Lumiukko
toisia Lanttulaatikko

Tunnelma

Piparkakut P i p a r k a k u t

Ei kiirettä Jeesuksen muistaminen
JOULUSAUNA

Joululaulut
Pipar Joulurauhan julitus
kakut

Hautausmaan
kynttilät

H a v u n

t u o k s u

OLEMISEN ILO Jos on lunta
HAUTAUSMAAN KYNTTILÄT

KINKKU

Jouluvalot
pimeyden
keskellä

KINKKU

Rauha SUKLAAT

Kynttilät

saaneet asiat joulussa!

Joulun
odotus

Hyviä
ohjelmia
tv:ssä

Julia -suklaakonvehti Joulukoristeet
Taimin kohtaamispaikassa käynti

Joulusauna

Joulutortut
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Jouluvisa
Mikä on tämä jouluesine: itse alasti, vaatteet sisällä? Samaa voi kysyä myös
näin: iho päällä, paita alla, paidan päässä päivänpaiste? Samaa voi kysyä
vielä näinkin: valkean syö, mustan purkaa?

Mikä on joulukynttilöiden ammattitauti?

Alla annetaan vihjeitä nimipäivistä, joita juhlitaan joulukuussa. Sinun tehtäväsi
on vihjeen perusteella tietää taikka arvata oikea nimi. Aloitetaan helpolla:
a) Tämä nuorukainen tuo Joulun ihan tupaan asti?
b) Tämän nimisiä olivat ensimmäiset ihmiset?
c) Tämän tytön nimi päättyy siihen, jonka avaamme kun astumme sisään?

Miten joulukuusi on tullut jouluperinteisiin lähes kaikkialla Euroopassa?

Mistä sai alkunsa ajatus, että joulupukki asuu Korvatunturilla?

Missä sijaitsee Korvatunturi?

Minne menee Korvatunturille osoitetut kirjeet?

Mikä on suosituin jouluruoka Suomessa?

jatkuu
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Mikä näistä jouluruuista on alun perin suomalaista alkuperää?
a) lipeäkala
b) kinkku
c) laatikkoruuat
d) riisipuuro

Riisipuuro on 1800-luvulta peräisin. Mistä joulupuuro keitettiin ennen sitä?

Miksi jouluriisipuuroon piilotetaan manteli?

Mistä piparkakku on saanut nimensä?

Mistä saakka joulurauha on julistettu Turusta?

Mikä on kypsän joulukinkun sisälämpötila?

Lucian päivää vietetään 13.12. Kuka oli Lucia?

Mitä adventti tarkoittaa?

Mistä päin maailmaa joulutähti-kukka on alkujaan kotoisin?

Mihin päivään joulun katsotaan päättyvän?

vastaukset seuraavalla sivulla
VERKOSSA KIPUNOI #5
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Jouluvisan vastaukset
Joulukynttilä
BURN OUT – Loppuunpalaminen
a) Tuomas 21.12. b) Aatami, Eeva 24.12. c) Tuovi 12.12.
Joulukuusi on levinnyt Martti Lutherin (1483-1546) ansiosta Lounais-Saksasta aivan
Pohjolaan saakka. Lutherin mielestä joulua oli parempi juhlia rauhassa kotona kuin
kaduilla. Ja kodin koristelu sai ihmiset viihtymään paremmin kodeissaan. Ensimmäiset
joulukuuset olivat pieniä ja ne ripustettiin usein kattoon.
Markus-setä eli Markus Rautio kertoi Lastentunti-radio-ohjelmassa vuonna 1927, että
joulupukki asuu Korvatunturilla.
Korvatunturi sijaitsee Savukosken kunnassa (lisää tietoa: www.korvatunturi.fi)
Korvatunturilla on oma postinumeronsa 99999 Korvatunturi, jonne osoitetut
lähetykset tosin toimitetaan joulupukin pääpostiin Rovaniemelle.
Joulukinkku. Suomessa syödään joka joulu 6 miljoonaa kiloa kinkkua. Toisin sanoen
keskimäärin yli kilo per henkilö. (Eniten kinkkua popsivat 45-54-vuotiaat miehet ja
huonoiten kinkku maistuu 18-30-vuotiaille naisille.)
Laatikkoruuat. Muut vaihtoehdoista ovat tulleet Suomeen Ruotsista. Laatikkoruuista
vanhin perinneruoka on perunalaatikko.
Ohrasta
Sen uskotaan tuovan onnea hänelle, joka saa sen puuronsa joukossa.
Piparkakku on saanut nimensä maustepippurista, joka oli ensimmäisiä pipareissa
käytettyjä mausteita. Sana piparkakku on osaksi lainattu ja osaksi käännetty ruotsin
sanasta pepparkaka. Alkuosa siitä on tosiaan sama kuin pippuria tarkoittava peppar,
ja jälkiosakin on lainaa samalta suunnalta.

1300-luvulta alkaen (Se on jäänyt väliin tiettävästi isonvihan aikana 1700luvulla, mahdollisesti vuosina 1809–1815, Suomen itsenäistymisen jälkeisen
miliisilakon aikana 1917 ja talvisodan ilmapommitusten pelossa 1939.)
70-80 astetta, riippuen kuinka murean haluaa.
Pyhä Lucia oli neitsyt, joka surmattiin uskonvainoissa Sisilian Syrakusassa vuonna
304 jKr. Hän oli suosituimpia kristittyjen varhaisimmista marttyyreista ja hänellä oli
runsaasti palvojia jo 300-luvun päättyessä. Pyhää Luciaa on rukoiltu keskiajalla
avuksi erityisesti kaulan kasvaimissa sekä sokeudessa ja silmätaudeissa. Nykyään
Lucian päivää juhlitaan valon juhlana ja se kuuluu lähinnä ruotsinkieliseen perintöön
Sana on kulkeutunut meille ruotsin kielen kautta latinan kielestä, jossa
adventus tarkoittaa Kristuksen tulemista ja alun perin tuloa, saapumista.
Väli-Amerikasta
Joulun katsotaan päättyvän 13. tammikuuta. Kyseinen päivä tunnetaan
Nuutinpäivänä.
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Mitä jouluisia sanoja löydät?

Tavut sekaisin, mitä nämä ovat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

joupululimp
tisanilaatsie
kanako laaporktik
nappilakatsisi
kulukinkjou
museliluukiis
telikutaakak
jatilanpaiskar
lalikapeä
tikkorunapelaa

ratkaisut seuraavalla sivulla
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Jouluiuset sanat :

Tavut sekaisin :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

joululimppu
sienisalaatti
porkkanalaatikko
sinappisilakat
joulukinkku
luumukiisseli
taatelikakku
karjalanpaisti
lipeäkala
perunalaatikko

VERKOSSA KIPUNOI #5

|

16

Tonttujumppa tarinan mukaan
Tonttu herää. Hän venyttelee käsiään ja venyttelee jalkojaan joka suuntaan.
Sitten se tepsuttelee vikkelästi alakertaan katsomaan ovatko muut tontut jo heränneet.
Ketään ei löydy keittiöstä. Muorin puuropata vain hellalla hautuu. Tonttu tarttuu puurokauhaan kaksin käsin ja hämmentää puuroa suuren kattilan reunoja myöten. Ensin
tonttu hämmentää toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan.
Tonttu päättää lähteä pajalle katsomaan, joko muut ovat menneet töihin. Se lähtee ulos ja
kahlaa syvässä lumihangessa jalkojaan korkealle nostellen.
Ulkona on kylmä, joten tonttu halaa itseään lämpimikseen. Se kiertää puuskassa olevia
käsiään puolelta toiselle.
Sormetkin ovat aivan kohmeessa, joten niitä pitää verrytellä auki ja kiinni ennen töihin
ryhtymistä.
Ranteetkin tuntuvat aamutuimaan vähän kankeilta, joten tonttu pyörittelee niitä.
Varpaatkin palelivat lumihangessa, joten tonttu lyö lämpimikseen tahtia niillä. Se nousee
muutaman kerran varpaille ja pyörittelee nilkkoja.
Pajalla ensimmäinen tehtävä on nostella isot laatikot ylhäältä hyllyltä alas lattialle.
Paketteja varten pitää tietenkin leikata lahjapapereita. Koska kiire on kova, tonttu leikkaa
vuorotellen kummallakin kädellä (käden ojentelua eteen).
Isot lahjat kääritään isoon paperiin ja hypistellään sormin rusetit pakettien päälle.
Lopuksi vielä paketit ojennetaan edessä lattialla olevaan lahjasäkkiin.
Urakka oli kova. Siksi tonttu on taukojumpan tarpeessa. Se venyttelee, pyörittelee
olkapäitä, nostelee hartioita ylös ja alas.
Pitkän päivän päätteeksi tonttu vielä koristelee kuusen asetellen koristeita joka puolelle
kuusta: ylös ja alas. Ottipa hartioihin, nyt pitää pyörittää olkapäitä muutama kerta
ympäri.
Illalla tonttu nousee raput ylös makuuhuoneeseen. Päivä painaa jaloissa, mutta askel
kerrallaan se pääsee yläkertaan. Saadakseen päivän kiireen rauhoittumaan tonttu hieroo
sormilla otsaansa ja venyttelee makeasti. Haukotukset repivät suupieliä tontun
kallistuessa nukkumaan peiton alle.
Tiina Vieraankivi/ www.vahvike.fi
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äänikirja

Joulun aikana voit kuunnella Seppo Jokisen
rikosdekkari Hervantalainen. Kirjan lukemiselle
ääneen olemme täällä Taimissa saaneet kirjailijalta
luvan, kiitos Seppo Jokinen! Äänikirja löytyy täältä:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6jRbEEK5T6qwntWJc-9kUTEO4opYRLnJ

Viihdykettä ja
tekemistä jouluksi
toivottaa Taimi ry

mindfulness

Haluatko rauhoittua mindfulness-harjoitusten
parissa. Taimi YouTube-kanavalta löytyy
yhdeksän eripituista harjoitusta mielen ja kehon
rauhoittumishetkeen:

https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6jRbEEK5T6oO_jVaurZbkI1I3PtvT2q1

joogavenyttely
Olisiko joulupyhien aikana mahdollisuus testata
venyttelyä joogasta lainatuin liikkein? Taimin
joogavenyttelyharjoituksien videot auttavat
alkuun:

https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6jRbEEK5T6rhIgQPucaHR9gGZK1PfF0c

jumppaa

Sitten jumpataan! Täältä löytyy kivoja Taimissa
tehtyjä harjoituksia, jotka sopivat kaikille
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6jRbEEK5T6rhIgQPucaHR9gGZK1PfF0c
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Alle sekunnissa
maailmankaikkeus syntyi
Tähdet, silmissämme niin kirkkaat
näyttävät vain hiukan kaukaisilta
melkein koskemattomilta
mutta ei aivan
Siemen repeää auki
uusi elämä
Hetket
nyt täällä
vain kiitääkseen pois
Patrizia Collard
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Olkaamme muutama hetki hiljaa,
liikauttamatta pikkusormeakaan,
jotta hiljaisuus laskeutuisi meihin.
Ei tarvitsisi mennä minnekään,
ei tulla mistään, sillä olisimme jo
saapuneet tähän ihmeelliseen hetkeen;
olisi hiljaisuus ja rauha, jotka täyttäisivät
kaikki aistimme, joissa kaikki
olevainen pääsisi lepoon.
Silloin kaikki olisi yhtä suuressa ykseydessä,
siihen loppuisivat jaot ”meihin ja heihin”,
”tähän ja tuohon”; emme liikahtaisikaan
näissä kiitävissä hetkissä, sillä se häiritsisi
tätä käsin kosketeltavaa läsnäoloa;
mitään sanottavaa ei olisi, ei mitään
tehtävää,
sillä elämä syleilisi meitä tässä
ihmeellisessä kohtaamisessa ja ottaisi meidät
syliin rakastavan ystävän lailla.
Christopher Titmus
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Tonttu Tosi Pikkuinen
onttu Tosi Pikkuinen istui pöydän reunalla ja
heilutteli jalkojaan. Hän odotti, että joku
huomaisi hänet, sillä hän halusi kovasti
leikkiä. Mutta kaikki touhusivat omiaan, sillä
joulu oli tulossa.
- Kappas vain, sanoi joulupukki.
- Siinähän istuu itse Tosi Pikkuinen! Sinä voisit lukea
minulle ääneen lasten toivomuskirjeitä, niin säästettäisiin
vähän aikaa.
Joulupukilla oli kädessään paksu nippu kirjeitä, jotka hän
oli juuri hakenut Korvatunturin postilaatikosta.
- Ai niin! Naurahti joulupukki. -Sinähän et osaa lukea.
Olet vielä liian pieni.
Ja pukki meni menojaan ja tavaili mennessään
kirjekuorista lasten nimiä ja osoitteita.
- Olisin minä osannut avata kuoret, supisi Tosi Pikkuinen
itsekseen. Hän istui pöydän reunalla ja heilutteli jalkojaan.
Pienet kulkuset hänen tossuissaan helisivät.
- Kappas vain, sanoi Taikina - Tonttu, ja läimäytti
tuoksuvan piparkakkutaikinan aivan Tosi Pikkuisen
viereen. - Siinähän on Tosi Pikkuinen aivan jouten.
Ja Taikina - Tonttu työnsi kaulimen Tosi Pikkuisen syliin,
mutta kaulin oli painava ja Tosi Pikkuiselle nousi vesi
silmiin.
- Ai niin! Sanoi Taikina- Tonttu. -Sinä olet vielä liian pieni.
Taikina-tonttu otti kaulimen ja alkoi levitellä jauhoa
pöydälle. Tosi Pikkuinen pyyhki vedet silmistä ja laskeutui
pöydän jalkaa pitkin lattialle, sillä Taikina - Tonttu oli
levitellyt pöydän täyteen peltejä, piparkakkumuotteja ja
taikinakulhoja. Piparit ja tortut piti saada valmiiksi ennen
joulupukin lähtöä.
- Olisin minä osannut ripotella jauhot, mutisi Tosi
Pikkuinen ja oli pillahtamaisillaan itkuun. Hän mietti oliko
hän edes oikea tonttu. Joulu oli tulossa, mutta hän oli
kaikkeen liian pieni.
Ovelta tuprahti kirpeää pakkasilmaa, kun tonttukaksoset
Tuisku ja Huisku pyrähtivät tupaan ja alkoivat huiskia ja
häärätä aivan vimmatusti. Tuisku työnteli hirmuista
pölynimuria ja Huisku kiskoi perässään ämpäriä ja
pesuharjaa. Kaksoset olivat kaataa alleen tonttu Tosi
Pikkuisen.
- Oho! Sanoi Tuisku. -Hyvä ettet joutunut imuriin.
- Kappas vain, sanoi Huisku. -Siinähän on tonttu Tosi
Pikkuinen aivan ilman työtä. Nyt voitkin auttaa meitä
siivoamisessa.
Tosi Pikkuinen ilahtui, kun hän vihdoin sai jotain
tekemistä. Hän tarttui ämpäriin, mutta ei jaksanut
kantaa sitä. Hän tukki sormilla korvansa, sillä hän pelkäsi
imurin ääntä.

- Ai niin! Sanoi Taikina- Tonttu. -Sinä olet vielä liian pieni.
Taikina-tonttu otti kaulimen ja alkoi levitellä jauhoa
pöydälle. Tosi Pikkuinen pyyhki vedet silmistä ja laskeutui
pöydän jalkaa pitkin lattialle, sillä Taikina - Tonttu oli
levitellyt pöydän täyteen peltejä, piparkakkumuott
Tosi Pikkuinen ilahtui, kun hän vihdoin sai jotain
tekemistä. Hän tarttui ämpäriin, mutta ei jaksanut kantaa
sitä. Hän tukki sormilla korvansa, sillä hän pelkäsi imurin
ääntä.
- Ai niin! Sinä olet vielä liian pieni, sanoivat Huisku ja
Tuisku ja pyyhälsivät eteenpäin. Tosi Pikkuinen jäi
seisomaan keskelle lattiaa.
- Olisin minä osannut pyyhkiä pölyt, tuumi Tosi Pikkuinen
ja tunsi itsensä niin yksinäiseksi ja onnettomaksi, ettei
ikinä ennen. Hän huokasi ja lähti ulos.
Ulkona oli kirpeä pakkassää. Pohjoisen kaamos levitti
ilmaan paksua sinistä hämärää. Tunturit kohosivat
mustina ja lempeinä metsän takaa ja Tosi Pikkuinen kuuli,
miten ketut ja riekot juttelivat tunturissa. Porojen suojasta
tuikki valoa ja Tosi Pikkuinen päätti mennä poroja
hoitamaan.
- Minäpä tuon teille jäkälää, sanoi Tosi Pikkuinen. Hän
haki jokaiselle porolle jäkäläpalleron ja tarjoili ne
pikkuisesta kämmenestään.
- Sepä oli herkkua! Sanoivat porot ja nuolivat tontun
kättä.
- Jäkälä on parasta, kun sen saa Tonttu Tosi pikkuisen
kämmeneltä.
Kun Tosi Pikkuinen tuli taas pihalle, kuu oli jo noussut
tunturin takaa ja tähdet olivat kasvaneet suuremmiksi.
Tuuli ajeli kimmeltäviä kiteitä pitkin hangen pintaa.
Tiainen ja punatulkku kyyhöttivät tuulensuojassa aitan
räystään alla ja Tosi Pikkuinen päätti hoitaa hieman
lintujakin.
- Minäpä tuon teille jyviä, sanoi tonttu Tosi Pikkuinen.
Hän meni aittaan ja haki kummallekin pari pikkuista
jyvää ja tarjoili ne pikkuisesta kämmenestään.
- Sepä oli herkkua! Sanoivat linnut.
- Parhaat jyvät saa tonttu Tosi Pikkuisen kämmeneltä.
Tosi Pikkuinen mietti, mihin hän voisi mennä, ettei olisi
kenenkään tiellä. Miettiessään hän oli kävellyt kellarin
ovelle.
Hän avasi oven, sytytti valon ja asteli portaat alas
kellariin. Hyllyjen alla, mehupullojen ja hillojen alapuolella,
nukkui satamäärin pieniä toukkia talvikoteloissaan.
Joulupukin kesäperhoset vetelivät siellä uniaan, jokunen
siili torkkui lehtipeitteen alla ja muutama käärmekin oli
kerällä talviuntaan nukkumassa. Tonttu Tosi Pikkuinen
päätti hoivata vielä hieman toukkiakin. Hän nosteli
perhostoukkien pudonneet peitteet ja kohenteli siilien
kahisevat untuvatäkit.
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Mutta kun Tosi Pikkuinen tuli pihalle, hän pelästyi. Ulkona
oli hirmuinen huuto ja meteli. Tontut juoksivat hädissään
pitkin Korvatunturin pihaa, huutelivat ja kurkkivat sisään
joka ikkunasta ja ovesta.
-Tosiii! Tosiii! Kaikui jokaisen tunturin kupeesta. Joulupukki
seisoi portaalla huolestuneen näköisenä. Mutta
Joulumuori seurasi Tosi Pikkuisen tossunjälkiä ja juoksi
hengästyneenä pienen tontun luo.
Ja tonttu Tosi Pikkuinen juoksi suoraan Joulumuorin syliin.
Naurun ja itkun lomassa hän nikotteli kummallisen
kysymyksen:
-Olenko minä oikea tonttu?
-Miten niin? Ihmetteli Joulumuori ja pyyhki kyyneleet
tonttu Tosi Pikkuisen poskilta. Muorin kämmen tuntui
lämpöiseltä ja hyvin pehmeältä. -Totta kai sinä olet oikea
tonttu!
-Minä olen kaikkeen liian pieni, kuiskasi Tosi Pikkuinen.

Joulu kuulostaa kulkuselta.
Joulu tuntuu pumpulilta.
Joulu maistuu piparilta
tai namuselta
tai mantelilta.
Joulu näyttää tähtöseltä.
Joulu näyttää kynttilältä.
Joulu tuoksuu vihreältä
tai punaiselta
tai ruskealta.

Silloin Joulumuori kietoi pienen tontun villatakkinsa sisään
ja sanoi hyvin vakavasti:
-Sinä jos kuka olet oikea tonttu. Sinä olet iloinen. Sinä
osaat leikkiä. Ja sinulla on hellä ja auttavainen mieli.
Tosi Pikkuinen hymyili ja kietoi kätensä Joulumuorin
kaulaan. Sitten hän antoi suukon muorin poskelle.
-Ja sinä osaat rakastaa, kuiskasi Joulumuori, mutta sitä ei
kuullut kukaan muu kuin tonttu Tosi Pikkuinen, joka istui
Joulumuorin sylissä.
Hannele Huovi
(https://joulusivut.blogspot.com)

Joululaulu
Milloinkaan ei ole niin
rauhallista kuin heti joulun
mentyä, silloin on saanut
kaiken anteeksi ja voi taas
muuttua tavalliseksi.

Joulu oveen kolkuttaa,
hymyy tuiskusäässä:
Lapsikullat avatkaa!
Olen aivan jäässä.
Kukkurainen vakka tää
harteita jo väsyttää.
Lahjoja on mulla.
Saanko sisään tulla?
Tule armas joulu!

Sillä joulukuusi on vihreä
ja kuusen oksan kätkössä
on piparipossun seurana
kirkkaanpunainen omena.
Kaarina Helakisa

Tove Jansson
(https://sitaatit.fi/jouluaforismit)

Zachriz Topelius
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Pappa Panovin erikoinen vieras
LEO TOLSTOIN TARINAN MUKAAN
KERTONUT MIG HOLDER

auan sitten eli vanha suutari pienessä
kylässä kaukana Venäjänmaalla. Niin
kauan siitä on ja niin kaukana se paikka,
että juuri ja juuri sinne muisti jaksaa kantaa
ja mielikuvitus lentää.
Suutarin nimi oli Panov. Vaikka ei häntä kukaan
Panoviksi sanonut, eikä herra Panoviksi eikä suutari
Panoviksikaan. Hänet tunnettiin kylällä pappa Panovin
nimellä, sillä kaikki pitivät hänestä kovasti.
Pappa Panov ei ollut mikään rikas mies. Yksi ainoa pieni
huone kyläraitin varressa oli koko hänen maallinen
omaisuutensa. Siinä hän eleli, nukkui ja teki kenkiä.
Mutta ei pappa Panov köyhäkään ollut. Hänellä oli
suutarinvälineensä, kaunis, valurautainen hella
keittämistä ja käsien lämmittelyä varten, iso korituoli
jossa istua ja torkkua, hyvä, tukea sänky ja tilkkutäkki ja
pieni öljylamppu antamaan valoa illan tullen. Ja niin
monet ihmiset tarvitsivat uusia kenkiä tai paikkoja, pohjia
ja korkoja entisiinsä, että pappa Panovilla oli aina rahaa
leipään, kahviin ja kaaliin. Sillä kaalikeitto oli hänen
herkkuaan.
Niin pappa Panov eleli elämäänsä tyytyväisenä –
enimmäkseen. Tavallisesti hänen silmänsä tuikkivat
pienten, pyöreiden silmälasien takana ja hän lauleli,
vihelteli ja tervehti iloisesti ohikulkijoita.
Mutta tänään pappa Panov seisoi surullisena pikku
puotinsa ikkunan ääressä. Hän ajatteli vaimoaan, joka oli
kuollut jo monta vuotta sitten, ja lapsiaan, jotka olivat
kasvaneet aikuisiksi ja muuttaneet pois. Oli jouluaatto ja
kaikki muut viettivät joulua perheensä kanssa. Pappa
Panov katseli kyläraitille. Ikkunoissa loistivat kynttilät,
lamput ja joulukuusten valot. Hän katseli toiseen
suuntaan. Sieltä kuului leikkivien lasten naurua ja
huutoja. Pikku puodin oven- ja ikkunanraoista hiipivät
sisään hyvien jouluruokien tuoksut.
"Jaa-a, jaa-a", pappa Panov sanoi sivellen pitkiä,
harmaita viiksiään ja nyökytellen hiljaa päätään.
"Jaa-a, jaa-a"; eikä hänellä ollut ketään, joka olisi saanut
hänen silmänsä taas tuikkimaan pienten, pyöreiden
silmälasien takana.

Hän luki joulukertomusta – siitä, miten pieni Jeesus-lapsi
syntyi, ei lämpimään taloon vaan talliin, koska
majatalossa ei ollut tilaa hänen äidilleen ja isälleen"
Jaa-a, jaa-a", pappa Panov sanoi sivellen pitkiä viiksiään.
"Jos he olisivat tulleet tänne, olisin antanut heidän nukkua
omassa sängyssäni ja peitellyt pikku vauvan tilkkutäkin
alle. Olisi niin mukava saada seuraa ja leikkiä pienen
lapsen kanssa."
Pappa Panov nousi kohentamaan tulta. Ulkona oli tullut
sumuista. Hän käänsi lampun sydäntä korkeammalle,
kaatoi itselleen mukillisen kahvia ja palasi kirjan ääreen.
Hän luki rikkaista miehistä, jotka matkustivat autiomaan
halki tuomaan Jeesus-lapselle ihmeellisiä lahjoja – kultaa
ja hyväntuoksuisia aineita.
"Jaa-a, jaa-a", pappa Panov huokaisi. "Jos Jeesus tulisi
tänne, ei minulla olisi hänelle mitään annettavaa." Mutta
sitten hänen kasvoilleen levisi hymy ja hänen silmänsä
alkoivat tuikkia pienten, pyöreiden silmälasien takana.
Hän nousi, meni taas korkean hyllyn luo ja otti siltä
pölyttyneen, narulla sidotun laatikon. Hän avasi sen ja
kaivoi paperin sisästä parin pienenpieniä kenkiä. Pappa
Panov seisoi hiljaa pikku kenkä kummassakin kädessään.
Ne olivat parhaat kengät, mitä hän ikinä oli tehnyt.
"Nämä minä antaisin Jeesukselle", hän mutisi. Sitten hän
pakkasi kengät hellästi takaisin laatikkoon ja köpitti taas
isoon korituoliinsa. Hän huokaisi syvään ja jatkoi
lukemista.
Huoneen lämpökö sen sai aikaan vai myöhäinen ilta, en
tiedä, mutta ennen pitkää pappa Panovin luiseva sormi
liukui pois kirjan sivulta, hänen silmälasinsa valuivat alas
nenältä ja hän nukahti.
Ulkona sumu sakeni. Ikkunan ohi lipui hämäriä hahmoja.
Vanha suutari nukkui ja kuorsasi hiljaa.
Äkkiä huoneessa kuului ääni: "Pappa, pappa Panov!"
Vanha mies säpsähti. Hänen harmaat viiksensä alkoivat
täristä. "Kuka siellä?" hän huusi tiirustellen ympärilleen.
Hän ei nähnyt oikein hyvin ilman silmälaseja, mutta
huoneessa ei näyttänyt olevan ketään.

Pappa Panov huokaisi syvään. Sitten hän sytytti hitaasti
öljylamppunsa, meni korkean hyllyn luo ja otti siltä
vanhan, ruskeakantisen kirjan.

"Pappa Panov", ääni puhui taas. "Toivoit, että olisit
nähnyt minut, että olisin tullut sinun pikku puotiisi ja olisit
saanut antaa minulle lahjan. Pidäpä huomenna silmällä
kyläraittia aamun koitosta iltahämärään, minä tulen. Ole
tarkkana, sillä en aio sanoa, kuka olen."

Hän pyyhkäisi penkiltä nahanpaloja syrjään, pani
kahvipannun tulelle ja istui isoon korituoliinsa lukemaan.
Hän luki ääneen seuraten sormellaan riviä. Hän ei ollut
koskaan käynyt koulua, eikä hän osannut lukea kovin
hyvin.

Sitten oli taas hiljaista, Pappa Panov hieroi silmiään ja
oikaisi äkkiä selkänsä. Hellan hiillos oli hiipunut ja lamppu
oli sammunut kokonaan, mutta ulkona soivat kirkon kellot.
Joulu oli tullut.
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"Se oli Jeesus", vanha mies sanoi ja siveli mietteliäästi
viiksiään. "Vai olikohan se unta? No, oli mitä oli,
huomenna odotan häntä kylään. Mutta mistä minä
tunnen hänet? Eihän hän aina ollut vauva; hänestä
kasvoi aikamies, kuningas. Sanovat, että hän oli Jumala
itse."
Vanha mies nyökytteli päätään. "Jaa-a, jaa-a", hän
tuumi. "Minun onkin katsottava tarkasti."
Sinä iltana pappa Panov ei mennyt sänkyyn. Hän jäi
istumaan korituoliin ikkunan ääreen huomatakseen
varmasti aamulla heti ensimmäisen kulkijan. Auringon
säteet kipusivat hiljalleen kukkulan yli ja alkoivat valaista
pitkää mukulakiviraittia.
Tiellä ei näkynyt vielä ketään.
"Minäpä keitän hyvät joulukahvit", pappa Panov sanoi
iloisesti. Hän sytytti hellaan tulen ja keitti ison pannullisen
höyryävää kahvia. Mutta koko ajan hän piti silmällä
ikkunaa.
Vihdoin kiemurtelevan tien päässä näkyi kulkija. Pappa
Panov painoi innoissaan kasvonsa huurteiseen
ikkunaruutuun: ehkä se oli Jeesus. Mutta sitten hän
vetäytyi pettyneenä takaisin. Kulkija oli tullut lähemmäs.
Hän löntysti hitaasti tietä pitkin pysähtyen vähän väliä.
Pappa Panov tunsi miehen. Se oli vanha kadunlakaisija,
joka tuli kylälle joka viikko kärryineen ja luutineen.
Pappa Panovia harmitti. Oli hänellä parempaakin
katsottavaa kuin vanha kadunlakaisija. Hänhän odotti
Jumalaa, Kuningasta, Jeesusta. Hän kääntyi äkäisesti
selin ikkunaan ja odotti, kunnes arveli ukon ehtineen ohi.
Mutta kun hän taas kääntyi ikkunaan päin,
kadunlakaisija olikin juuri hänen puotinsa kohdalla tien
toisella puolella. Ukko oli pysäyttänyt kärrynsä ja hieroi
käsiään ja tömisteli jalkojaan. Pappa Panovia alkoi
säälittää. Miesparkaa näytti tosiaan palelevan. Ja
ajatella, että hänen piti olla töissä joulupäivänäkin!
Pappa Panov naputti ikkunaruutuun, mutta ukko ei
kuullut. Pappa Panov meni ovelle.
"Hei!" hän huusi. "Hei, mies!" Kadunlakaisija vilkaisi
säikähtyneenä ympärilleen. Ihmiset olivat usein hänelle
ilkeitä, koska hänellä oli sellainen työ. Mutta pappa
Panov näytti hymyilevän.
"Maistuisiko kuppi kahvia?" suutari kysyi. "Sinähän
näytät olevan ihan jäässä." Kadunlakaisija jätti kärrynsä
siltä seisomalta.
"Kyllähän se sopii", hän sanoi ja astui pikku puotiin.
"Olet kovin ystävällinen, kovin ystävällinen."
Pappa Panov hämmensi kahvipannua.
Tämä on vähintä mitä voin tehdä", hän sanoi olkansa yli.
"Onhan nyt sentään joulu."
Ukko niiskautti nenäänsä. "Tässä minun jouluni sitten
onkin", hän sanoi, otti kahvikupin, jota pappa Panov
ojensi hänelle, ja laahusti hellan ääreen lämmittelemään.
Hänen kosteat vaatteensa höyrysivät ja niistä lähti
tunkkainen haju.
Pappa Panov palasi ikkunaan ja alkoi taas katsella
oikealle ja vasemmalle.

"Vieraita tulossa, vai?" vanha kadunlakaisija murahti.
"Etten vain olisi tiellä?"
Pappa Panov pudisti päätään. "Tuota noin… Oletko
koskaan kuullut Jeesuksesta?"
"Ai siitä, joka on sama kuin Jumala?" ukko sanoi.
"Hän on tulossa tänään meille", pappa Panov vastasi.
Ukko katsoi häntä ihmeissään ja pyyhki hitaasti
nenäänsä takinhihaan.
Pappa Panov kertoi hänelle koko tarinan.
"Siksi minä nyt tässä tähyilen häntä", hän lopetti.
Kadunlakaisija laski mukinsa hellan reunalle ja pudisti
synkän näköisenä päätään. "No, toivottavasti sinua
onnistaa", hän sanoi ja lähti ovea kohti. "Ja, tuota, kiitokset
kahvista." Ensimmäistä kertaa kadunlakaisija hymyili.
Sitten hän meni kärryjensä luo ja lähti kiireesti eteenpäin.
Pappa Panov jäi seisomaan ovelle ja katselemaan hänen
jälkeensä.
Hän tähyili oikealle ja vasemmalle. Talvipäivän aurinko
paistoi kirkkaasti. Sen säteet lämmittivätkin sen verran,
että huurre alkoi sulaa ikkunasta ja liukkailta
mukulakiviltä.
Ihmisetkin olivat jo lähteneet liikkeelle. Muutama
juopunut hoiperteli kotiin edellisen illan juhlista, perheitä
kulki sukulaisten luo kylään hienoissa vaatteissaan. He
nyökkäsivät ja hymyilivät pappa Panoville, joka seisoi
puotinsa kynnyksellä.
"Hyvää joulua, pappa Panov!" he huusivat. Ja vanha
suutari nyökkäili ja hymyili heille mutta ei pysäyttänyt
heitä, koska tunsi heidät kaikki. Hän odotti vierasta.
Juuri kun pappa Panov oli aikeissa sulkea oven ja mennä
sisään, hän huomasi jotakin. Varjossa seinän vierellä kulki
kompuroiden nuori nainen vauva sylissään. Nainen oli
hyvin laiha ja väsyneen näköinen ja hänen vaatteensa
olivat kuluneet.
Pappa Panov katseli naista. Tämä oli jo melkein mennyt
ohi, kun pappa Panov huusi:
"Hei, ettekö haluaisi tulla vähän lämmittelemään?"
Nainen vilkaisi häntä säikähtäneen näköisenä kuin olisi
aikonut lähteä juoksemaan karkuun. Mutta sitten hän
näki, miten vanhan suutarin silmät tuikkivat silmälasien
takana.
"Olette hyvin ystävällinen", hän sanoi astuessaan suutarin
ohi tämän pikku puotiin.
"Enpä nyt tiedä", pappa Panov sanoi olkapäitään
kohauttaen. "Te vain näytitte niin viluiselta. Onko teillä
vielä pitkäkin matka?"
"Naapurikylään asti", nainen vastasi. "Viitisen kilometriä.
Olen asunut myllyllä, mutta minulla ei ole enää rahaa
vuokranmaksuun. Olen menossa serkkuni luo
pyytämään, että saisin asua heillä. Minulla kun ei ole
miestä."
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Pappa Panov meni naisen luo hellan ääreen. "Ettekö
huolisi leipää ja keittoa kanssani?" hän kysyi. Mutta
nainen pudisti ylpeästi päätään.
"No, ainakin vähän lämmintä maitoa lapselle", suutari
sanoi ja otti lapsen äidin sylistä. "Ei tarvitse huolestua",
hän lisäsi silmät tuikkien, "on minullakin ollut pieniä
lapsia." Hän lämmitti maitoa kattilassa ja alkoi syöttää
sitä lapselle. Lapsi jokelsi ja potkiskeli hänen sylissään.
"Oi-joi!" pappa Panov sanoi päätään pudistaen, "pikku
raukalla ei ole kenkiä."
"Kun ei ole varaa sellaisiin", nuori nainen sanoi katkerana.
Silloin pappa Panovin mieleen tuli ajatus. Hän työnsi sen
pois, mutta se tuli uudestaan. Niin hän haki laatikon
korkean hyllynsä päältä. Pienen pienet kengät, jotka hän
oli tehnyt kauan, kauan sitten, olivat vauvalle juuri
sopivat. Kuin hänelle tehdyt!

Ohi kulki kaikenlaista väkeä, lapsia ja vanhoja miehiä,
kerjäläisiä ja mummoja, iloisia ja happamia ihmisiä;
toisille hän nyökkäsi, toisille hän hymyili, ja kerjäläisille
hän antoi rahaa tai leipää.
Mutta Jeesusta ei vain tullut.
Hämärän tullen pappa Panov alkoi masentua. Ulkona
nousi taas harmaa joulukuun sumu, ja pian hän ei
erottanut enää edes niiden muutamien ihmisten hahmoja,
jotka kulkivat hänen ikkunansa ohi.
Surullisena vanha suutari sytytti öljylamppunsa, lisäsi
hiiliä tuleen ja laittoi itselleen vähän illallista.
Syötyään hän istui väsyneenä isoon korituoliin ja otti
kirjansa esille. Mutta hänen sydämensä oli niin raskas ja
silmänsä niin väsyneet, ettei hän saanut sanoista selvää.

"Tässä näin, saatte nämä", suutari sanoi lempeästi.

"Se oli sittenkin vain uni", hän sanoi surullisena itsekseen.
"Minä niin halusin uskoa siihen. Minä niin toivoin, että
hän olisi tullut."

Nuori nainen riemastui. "Miten voin kiittää teitä kylliksi!"
hän huudahti.

Kaksi isoa kyyneltä nousi hänen silmiinsä silmälasien
takana ja sumensi hänen näkönsä.

Mutta pappa Panov ei kuullut. Hän katseli huolestuneena
ikkunasta ulos. Ettei vain Jeesus ollut kulkenut ohi sillä
aikaa, kun hän ruokki lasta!

Silloin hänestä näytti, kuin huoneeseen olisi tullut joku.
Kyyneltensä läpi pappa Panov oli näkevinään, miten
pienen puodin läpi kulki ihmisiä pitkänä jonona. Siinä oli
kadunlakaisija ja äiti lapsena kanssa – kaikki ihmiset,
jotka hän oli sinä päivänä nähnyt ja joille hän oli
puhunut.

"Onko jokin hätänä?" nuori nainen kysyi ystävällisesti.
"Oletteko kuullut Jeesuksesta, joka syntyi jouluna?" vanha
suutari kysyi.
Nainen nyökkäsi.
"Hän on tulossa meille tänään", pappa Panov sanoi. "Niin
hän lupasi." Ja hän kertoi naiselle koko unensa – jos se
yleensä oli uni.
Nuori nainen kuunteli epäuskoisen näköisenä. Kun vanha
suutari oli päässyt loppuun, nainen taputti ystävällisesti
hänen kättään. "Toivottavasti unenne toteutuu", hän
sanoi. "Sen te kyllä ansaitsisitte, kun olette ollut niin hyvä
minulle ja lapselleni."

Kulkiessaan hänen ohitseen he jokainen kuiskasivat:
"Etkö nähnyt minua? Etkö nähnyt minua, pappa Panov?"
"Kuka sinä olet?" vanha suutari huudahti kompuroiden
ylös tuolistaan. "Kuka sinä oikein olet? Sano!"
Hän kuuli saman äänen kuin edellisenä iltanakin. Mutta
mistä se tuli, sitä hän ei osannut sanoa.
Minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli
jano ja te anoitte minulle juoda, minun oli kylmä ja te
kutsuitte minut sisään. Ne ihmiset joita tänään autoit –
koko ajan kun autoit heitä, autoit minua!"
Sitten oli taas hiljaista.

Sen sanottuaan hän lähti.
Pappa Panov sulki oven hänen jälkeensä. Sitten hän keitti
itselleen kaalikeittoa ja asettui taas ikkunan ääreen
odottamaan.
Tunnit kuluivat. Ihmisiä tuli ja meni. Pappa Panov katsoi
tarkasti jokaista ohikulkijaa. Mutta Jeesusta ei vain tullut.
Pappa Panovia alkoi pelottaa. Jospa Jeesus olikin tullut,
mutta hän ei ollut tuntenut tätä. Jospa Jeesus oli kulkenut
nopeasti ohi sillä aikaa, kun pappa Panov oli käväissyt
kohentamassa tulta tai laittamassa keittoa. Vanha suutari
ei voinut enää istua aloillaan. Hän meni pikku puotinsa
ovelle katsomaan vielä kerran.

Vanhan miehen kyyneleet kuivuivat. Huoneessa ei
näkynyt ketään.
"Jaa-a, jaa-a", pappa Panov tuumi sivellen pitkiä,
harmaita viiksiään. "Hän tuli sittenkin!"
Vanha suutari nyökytteli miettiväisesti päätään. Sitten
hymy levisi hänen kasvoilleen ja tuike syttyi taas hänen
silmiinsä pienten, pyöreiden silmälasien taa.

(https://joulusivut.blogspot.com)
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Jouluilta
ALEKSIS KIVI

Sumunen ilma vuorilla väikkyy,
raskaasti pilvet käy,
hengittää kostee, suojanen tuuli
himmeäs männistös,
toki riemu lemmekäs
himmeydes hymyilee
kuin hääjuhla synkeäs yössä:
tullut on joulu-ilta.

Pöydässä istuu asujat kaikki
huoneessa loistavas,
kellenkään määrää eteen ei panna
lahjoista taivahan;
kaikki yhtä ansainneet,
kaikki tässä vierahat;
ja koska he pöydästä käyvät,
pauhaavat jouluvirret.

Heikenee vihdoin valkean loiste,
virsi myös vaikenee,
äänettä kauvan istuvat kaikki
vakaasti miettien
tulisian hohtaes,
punahiilen himmetes;
ja lepohon käyvät he viimein
vuoteelle olkiselle.

Huoneesta loistaa valkeus hauska
vastahan kulkijan,
hedelmii vuoden ahkerast työstä
tornina seisoovi
pöytävaatteel valkeal
vierahille tarjona,
ja laattial kiiltävät oljet
leimues iltapystyn.

Veisaavi nuori, veisaavi vanha,
kuultelee hartaast laps;
Sionin juhlasta veisunsa kaikuu,
ihmeestä suurimmast,
sankarista seimessä Bethlehemin
kaupungis
ja silmissä kyynele loistaa
kuultelevalla lapsel.

Korkea juhla, ihana ilta
oljilla kultasil,
valossa valkeen, ilosen liekin
sumusen yösen kohdus!
Ken sua taitaa unohtaa?
Ken sun virttes kaikunaa?
Ken lapsukaist äitinsä helmas
vajassa Bethlehemin?

Joulu, se on kuusenneulasten
ja sammuvien kynttilöiden tuoksua
ja hiljaista, onnellisen säikähdyttävää rakkautta
ja lahjoja
ja unta, jossa kasvoja hipovat enkelin siivet.
Me katselemme valaistuja ikkunoita
ja laskemme kynttilöiden pieniä liekkejä ja
avaamme hitaasti
kirjoja jotka joskus luetaan ja unohdetaan.
Ja jossain ajatusten keskellä
nukkuu lapsi
joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa
pienissä käsissään
ja lempeitten juhtien huuruinen hengitys lämmittää
häntä
pimeässä.
Mika Waltari
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Vitsikkäästi
Vitsikkäästi
jouluun!
jouluun!

Miksi jouluaatto muistuttaa
tavallista työpäivää?
– Sinä teet itse kaikki työt, mutta
lihava mies puvussa saa kaiken
kunnian.

Joulusiivouksen aikaan rouva Nieminen
meni naapurin rouvalta kysymään:
- Saisinko lainata mattopiiskaanne?
- Ei käy. Hän tiskaa juuri astioita.
Kuka on Petteri Punakuonon perässä
laukkaava poro?
– Rudolf Ruskeakuono. Se on yhtä
nopea kuin Petteri, mutta pysähtyy
hitaammin.
Miksi joulupukki meni psykiatrille?
– Hän ei enää uskonut itseensä.

Mikä on huonomuististen joululaulu?
– Koska meillä on joulu
Laihialaisisäntä oli ostanut viime jouluna vaimolleen
lahjaksi hautapaikan. Tämän joulun alla vaimo alkoi
taas kinuamaan uutta lahjaa.
– Ei mitään uutta lahjaa tänä vuonna, intti isäntä. –
Ethän ole käyttänyt vielä viimevuotistakaan!
Mitä tapahtui tontulle, joka hukkasi
tupsulakkinsa?
– Jäätyi korva tunturilla.

Miksi kutsutaan vanhaa lumiukkoa?
– Vedeksi
Miksi joulupukilla on poro pulkan edessä?
– Koska elefantin varpaita palelee pakkasella

Pikku-Paavo istui Joulupukin polvella ja silloin
Pikku-Paavo sanoi hetken kiemurreltuaan, että
”minua pissittää”.
Joulupukki katsoi hymyillen ja hieman
toruvasti Pikku-Paavoa ja opasti tätä:
”Ei ole sopivaa sanoa minua pissittää, sano
aina, että minua laulattaa”.
Joulupäivänä Pikku-Paavo meni mummon luo
yökylään. Hän herätti yöllä mummon ja sanoi:
”Minua alkoi ihan kamalasti laulattamaan!”
Mummo soperteli unenpöpperöisenä: ”Kuulepas
Pikku-Paavoseni, ei ole yöaikaan sopivaa
kovalla äänellä laulaa.”
Silloin Pikku-Paavo jatkoi: ”Mutta rakas
mummo, kun minua laulattaa ihan hirveästi!”
Silloinkos mummo kääntyi seinään päin
makaamaan, niin että vain vähän päätä ja
korvaa jäi näkymään ja heltyi sanomaan:
”No, hyvä on, mutta laulaa luikauta ihan
hiljaa minun korvaani…

Mitkä on joulun parhaat jouluvalot?
– Anopin auton takavalot.
Tohtorin joulu meni pilalle kun viemäri
tukkeutui. Hän soitti putkimiehelle ja
pyysi tätä apuun.
- Mutta nythän on jouluaatto, esteli
putkimies.
- Entä sitten? Jos te sairastutte,
minä tulen heti
välittämättä siitä, mikä on päivä
tai kellonaika. Putkimies tuli puolen
tunnin kuluttua, tiputti viemäriin
pari pientä tablettia ja sanoi:
- Jollei se noista parane, soittakaa
uudestaan pyhien jälkeen.
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Vitsikkäästi
Vitsikkäästi
jouluun!
jouluun!
Mikä on lammaspaimenten joululaulu?
– Kili C kili C kulkunen…
Joulu on peruutettu, Joosef on
tunnustanut.
Miksi kirkonkellot soivat jouluna?
– Joku vetää narusta.
Miksi jouluna ei saa riisuutua valot
päällä?
Tonttu voi tulla ikkunan taa.
Mikä tulee joulupukista kun hän
sairastuu ja menettää partansa,
tukkansa ja hampaansa?
Keripukki.

Mikä on narsistin joululaulu?
– Mää oon niin kaunis.

Mistä tiedät yöllä, että vuoteessasi on
lumiukko?
– Heräät aivan märkänä.

Miksi joulupukki ei jää eläkkeelle?
Kun on töissä vain yhden päivän vuodessa,
ei paljon eläkettä kerkeä karttumaan.
Eräs mies kertoi masentuneena ystävälleen,
että hänestä ei ole joulupukiksi, vaikka hän
niin kovasti haluaisi. Ystävä kysyi ihmeissään,
että mikä tämän estää. Ja mies kertoi ääni
vapisten: ”Minulla ei ole siihen kylliksi
lahjoja.”

Miksi vanhan mielestä joulu on hauskempaa kuin
seksi?
- Joulu on useammin.

Joulupukin majassa eräänä aamuna:
- Hyvää huomenta Joulupukki. Saimme
Saharan autiomaasta toiveen, että
lähettäisimme heille vettä.
- Vettä? Siellä ne eivät muuta osaa kuin
jaaritella vedestä.
- Mutta nyt taitaa olla tosi kysymyksessä.
Postimerkkikin oli kiinnitetty hakaneulalla

Joulupukki oli tullut Englannissa
sikäläisen tavan mukaan sisään
savupiipun kautta.
Olohuoneen sohvalla hän näki
makaamassa vähäpukeisen
kaunottaren.
Hän mietti:
Minulla on tasan kaksi
mahdollisuutta.
Jos teen, niin kuin minua haluttaa,
voin joutua erotetuksi joulupukkien
ammattiyhdistyksestä.
Jos taas voitan kiusauksen, en
takuulla mahdu menemään ylös
savupiipusta.

Miksi joulupukki ei anna apulaistensa
valjastaa poroa?
– Koska ne ovat aivan tonttuja.

Miksi laihialaiset lapset menevät metsään
jouluaattona?
He katsovat toiko joulupukki kuusen alle lahjoja.

Mikä on huonomuististen joululaulu?
– Koska meillä on joulu
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JOULU
TERV
EHDY
KSET
Lämmin Joulutervehdys Sinulle ❤️
Toivoo Hanna
---

Hyvää joulun odotusta ja lämpöä jokaiseen
sydämeen. Terveisin Kirsti

Hei, kaipaamme silloin tällöin muistutuksia hyvistä
asioista. Tässä Kirsi Kunnaksen Meritähti-runo ja
vinkkejä optimismista:
Meritähti
Eli merenpohjassa Meritähti
tuhat tonnia vettä yllä.
- Minä jaksan kyllä,
sanoi Meritähti.
- On terävät sakarat,
ja litteät pakarat
ja paineenkestävät kakarat!
Meidän elämästämme löytyy positiivisia asioita,
kun vain kiinnitämme huomiota niihin. Esimerkiksi
lapsettomuus voi olla surullista, mutta silloin pitää
iloita elämän muista osa-alueista. Pidetään sakarat
terävinä!
Hyvää joulunaikaa kaikille! Terveisin Virpi
--Hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille
Taimilaisille!
Toivoo Tarja Nevalainen
Hyvää joulua kaikille toivoo Milli ja Molli

Mukavaa talvea kaikille Kimmolta! Ei kannata
surra yksinäisyyttä jouluna. Ei elämä ole sen
kummempaa, oli joulu tai ei. Kannattaa ajatella se
ihan normipäivänä.
Sitä paitsi joulu on yksi markkinahumu.
Värikkäitä valoja, rahan kilinää ja korviin sattuvia
joulurallatuksia. Ei kiitos minulle!
Minä vietän joulun yksin. Voisin mennä
sukulaisille, mutta ei todellakaan kiinnosta. En
kestä sitä hömpötystä! Mutta en tietenkään halua
sitä keneltäkään muulta kieltää. Nauttikaa pois ja
pitäkää hauskaa. Minulle se on ihan tavallinen
viikonloppu. Vähän tylsempi ehkä kuin tavallisesti,
kun ei tapahdu missään mitään.
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K-Market Pyynikinkulma haluaa toivottaa ihanaa
joulunaikaa sekä lämpöä ja rauhaa Taimi ry:lle ja
kaikille sen ystäville!
Terveisin, kauppias ja henkilökunta

Minulle tulee kymmenes vuosi, kun vietän joulua
yksin. Alussa vietin koko joulun aivan
yksinäni.Mieheni eläessä joulun aika oli melkoista
hulabaloota: siivottiin, laitettiin alusta asti
kaikenlaiset jouluruoat, paketoitiin lahjoja,
koristeltiin ja vaikka mitä. Mieheni oli jouluihminen.
Minä en oikeastaan ollut.
Joulu oli ja on kuitenkin aina ollut rauhoittumisen
aikaa varsinkin, kun oli työelämässä. Olen ollut
työorientoitunut ja monessa mukana. Matka tuosta
tähän päivään on ollut syvissä vesissä uimista,
monen mankelin läpi vääntämistä ja lopuksi
pudotusta korkealta nykyiseen elämääni.
Nykyään asun vain kaupungissa ja en voi viettää
joulua kuin ennen. Viihdyn yksin ja olen oppinut
olemaan haikailematta sellaista, mitä ei enää ole.
Enää ei voi leivinuunista ottaa aattoaamuna yön
yli hautunutta joulupuuroa ja syödä väskynäsopan
kanssa, kun on tullut aamusaunasta ja avannosta.
Kaikkea voi kuitenkin soveltaa: joka-aamuisen
Mältinrannan uinnin jälkeen voi napata
joulupuuron sähköuunista, käydä läheisten kanssa
hautausmaalla, nauttia kuuman glögin ja
rauhoittua joulurauhan juhlistamiseen.
Iltapäivällä herkistyn jouluhartauteen Aleksanterin
kirkossa, jos se vallitsevan tilanteen johdosta on
mahdollista. Kirkon jälkeen nautin jouluateriani,
enää se ei ole mikään runsauden sarvi, mutta
passaa minulle, ja poltan Led kynttilää.

JOULU
Rauhallista joulua
vai soitanko rumpua!

Voin kietoutua saunatakkiin ja villasukkiin,
kuunnella musiikkia, lukea, ratkoa sanaristikoita ja
lukea läheisten viestejä, jotka viettävät joulua
lasten ja lastenlasten kanssa.

JULKINEN PAKO
Kuu karkaa
jäätä juoneena
rentona rekkana
konsonanttikosmopoliittana

Joulupäivänä on lupa armahtaa itsensä. Voi
viettää vaikka koko päivän avannon jälkeen
kietoutuneena pörröisen lämpöiseen saunatakkiin ja
villasukkiin. Ei ole kiire minnekään.

Päivinen Timo
--Hyvää joulua kaikille! Minä vietän jouluni yksin,
osittain olosuhteitten vuoksi, osittain omasta
halustani. Minulla ei ole perhettä, vanhempani
ovat kuolleet ajat sitten. Minulla on tuttavat, joiden
koiria olen hoitanut aina silloin tällöin. Nyt ne ovat
myös joulun minulla. Se on ihanaa. Ne ovat niin
ihania koiria! Oikein odotan joulua koiraystävien
kanssa.
Suosittelen kaikille, ottakaa hoitokoiria jouluksi, jos
tuntuu yksinäiseltä. Ne ovat ihan parasta seuraa.
Toivoo Eeva
--Toivotan jouluusi monia hymyjä ja juhlaakin,
mutta en luottokorttilaskuja!
Terveisin Raija

Tapanina pitää ryhdistäytyä ja mennä veljen
perheen vieraaksi nauttimaan joululounasta. Kai
ajattelevat, että minut pitää pelastaa
yksinäisyydestä. Näin ehkä aiemmin olikin, mutta
aika on vahvistanut minua. Yhdessäolo kuitenkin
piristää ja olen iloinen, kun minulla on tämä
mahdollisuus.
Olen oppinut luomaan oman näköiseni joulun.
Toivotan kaikille lukijoille joulurauhan julistusta
mukaillen ”riemullista joulunaikaa ja joulun
odotusta asianmukaisella hartaudella".
Pipsa
--Hyvää joulua kaikille! Toivotan miellyttäviä
joulupyhiä ja upeaa vuotta 2022.
Mari
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Lumes ova jälje töppöste,töppöste, miss ne tontu
lymyilee joulukinko lähenee, pipari, paketit, pipari.
Poro vetää pulkkaa Raumall päi ,Raumall päi,
pukki jo ovel kolkutta
paketiko koht avata,namuse, kulkuse kilkatta.
Lapselapseni lauloi minulle tämän v-2009 jänis
istui maassa-laulun tahdissa. He asuvat Raumalla,
terveisin Kirsti.
--"Ja hyvä, lämmin, hellä,
on mieli jokaisen.
Oi jospa ihmisellä,
ois joulu ainainen.”
Toivon tämän sanoman saavuttavan myös sinut!
Lämmin joulutervehdys t. Sirpa
--Enkelien suojelusta sinulle!
Ihanaa joulunaikaa t. Kaisa
--Joulu on rauhoittumisen aikaa! Toivon sinulle
leppoisaa valon juhlaa tämän pimeyden keskellä.
t. Maarit

Joulu tullut on
kolme pientä kissankarvaa enää
odotusta pienten lapsien
sahanpurua nyt lumena
puulle allergisella
tassunjäljet lisääntyvät pelletissä
paljon suojeltavaa enkelissä
jouluisessa seinä koristeessa
soolo irtoa ei tähän lauluun
eikä basso taivu kädessäin
sanatkin ovat epäSamimaiset
joulukaamoksessa masentuneen
Sampotulitikku polttaa sormet
kynttilät ja maurikunnasvihko
sekä Cubace Elements
etsin sointuja joululauluun
suoraan toivelaulukirjasta
kysyn koska kappale on sävelletty
tekijänoikeus suojaraja on 70 vuotta
Sami Nygren
---

Sinulle jouluna:
tuoksuja hyviä
kynttilöiden lämpöä
rauhaa sydämessä!
Hyvää joulua toivottaa Leena I.
--Arkihuolesi kaikki heitä!
Sinne meni ja hyvää joulua!
toivottaa Juhani
--Jouluilta kun hämärtyy,
kynttilän liekki syttyy.
Lämmin liekki toivottaa
Sinulle ystäväni joulua rauhaisaa!
Lämpöisää joulua toivoo Marja S.
--He olivat kuin kaksi keräkaalia ja jaffakeksipaketti
paitsi että olivatkin jäävuorisalaatteja.
Terveisin Jarno Tanner

Hyvää joulua t. Marc
Sinulle ystäväni toivotan
ihanaa Joulun aikaa,
pienen määrän ihmeellistä taikaa.
ystäväsi Minna P.
-Tulkoon joulu rauhaisa
uusi vuosi parempi!
t. Pekka
--

Pidä itsestäsi huolta!
Olet tärkeä, jouluna ja aina!
t. Mika

Harri toivottaa kaikille yksinäisille ja myös muille
hyvää joulua!
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Kulttuurikuntosali Steel Body toivottaa kaikille oikein mukavaa joulua!
Poikkea käymään saliolohuoneessamme yksin, kaksin, kolmin tai vaikka konkkaronkalla, ma - pe klo 14-21.
Meillä on menossa iki-ihana jouluarvonta, jossa voit voittaa saliaikaa ja/tai ihastuttavia hyvän mielen
tuotteita. Ne sopivat lahjaksi myös ihmiselle, josta kovasti välität!
Osanotto arvontoihimme on täysin maksutonta, kuten aina!
Voit osallistua myös lähettämällä meille meilin info@steelbody.fi
Jouluarvonta suoritetaan 20.12.2021, voittajille ilmoitetaan sitten heti.
(Jos sattuu niin, että joku epähuomiossa myöhästyy jouluarvonnasta, siirrämme sen seuraavaan
arvontaamme ❤️)
Olet sydämellisesti tervetullut!
Steel Body
Åkerlundinkatu 6A, Tampere, Tullintorin takana p. 03-2238877
--Kauniisti soi joululaulut,
kirkkaasti tähdet loistaa.
Nyt saapuu joulun rauha,
kaikki huolet poistaa.
Oikein hyvää joulua toivottaa Satu-Maaret
---
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LÄMMIN
TERVEHDYS
NIKO HURME

Terapiaprosessia voisi verrata hyvin savusaunan lämmitykseen. Se tapahtuu kaikessa rauhassa, turvallisessa
valvonnassa, kestää aikansa, nokea ja savuakin on, mutta vähitellen sauna siintyy ja silmiä kirvelevä kitku häviää.

Kävelen nykyään melko usein Koulukatua pitkin Pyynikille
tai Eteläpuistoon päin. Osoitteessa Koulukatu 11 sijaitsee
tunnelmallinen puurakennus, joka tunnetaan Ruusantalona.
Talon kohdalla haluaisin pistäytyä sisällä juomassa kupin
kahvia ja katsomassa, mitä taloon kuuluu. Usein matka
kuitenkin jatkuu, mutta jokin ajatus tai mieli aina käy talon
sisälläkin ja herättää hyviä muistoja.
Talossa toimii Taimi ry., joka on tamperelainen yhdistys
kaikille mielenterveydestä tai mielen hyvinvoinnista
kiinnostuneille. Suunnilleen neljä vuotta sitten sain
mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä Taimissa.
Vaikka olinkin noihin aikoihin jo matkalla kohti
psykoterapeutin uraa, oli tuo kokemus minulle
henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Taimissa tapasin ihmisiä,
joiden tarinat koskettivat ja saivat ymmärtämään, kuinka
me ihmiset lopulta olemme kaikki samassa veneessä. Tämä
kokemus vaikutti minuun syvästi ja lisäsi ymmärrystäni.
Mieleeni on jäänyt elävästi, kuinka iltavuoron lopussa
sammuttelin talon valot, suljin ovet perässäni ja lähdin
lämmin tunne rinnassa kävelemään jotenkin kevyin askelin
kohti Koskipuistoa ja bussia odottelemaan.
Sittemmin aloitin psykoterapeuttikoulutuksen, jonka lisäksi
minulla on ollut mahdollisuus työskennellä terapeuttina
viimeisen kahden vuoden ajan täysipäiväisesti, ja se on
mahdollistanut seminaarien oppien viemisen
terapiahuoneeseen.

Oppimani asiat ovat tuoneet luonnollisesti taitoja
terapeuttina olemiseen ja vähentäneet tietynlaisen
epävarmuuden tunnetta, vaikka onkin helpottavaa olla
tietoinen samaan aikaan siitä, että tässä työssä ei ole
koskaan valmis.
Ehkä terapiaan on muodostunut myös sitä kuuluisaa
episteemistä luottamusta viime aikoina enemmän kuin
aiemmin. Vuoden aikana olen unohtanut kiireen
terapiassa lähes kokonaan ja sitä pidän tärkeänä.
Olen usein miettinyt ”mantrana” seuraavaa: ”Ratkaisu
on tehdä päätös olla etsimättä ratkaisua.” Se helpottaa
minua ja ennen kaikkea se helpottaa
alkuhämmennyksen jälkeen myös asiakasta, joka tulee
vastaanotolle joskus hädissään tarpeensa kanssa saada
nopeasti työkalut ja ratkaisu ongelmalliseen
kokemukseensa.
Seminaareja, koulutukseen kuuluvaa omaa terapiaa,
työnohjausta ja harjoittelua on takana jo hurja määrä,
mutta yhä koen, että yksi osa terapeutiksi kasvamista
on myös tuo vuosi Taimissa. Kiitos hyvät ystävät siitä!
Lopuksi. Pyynikillä päin kulkiessa kannattaa
ehdottomasti poiketa vaaleanpunaiseen taloon tilanteen
salliessa. Sinne olet varmasti tervetullut!
Hyvää joulun aikaa Ruusantalon väelle ja kaikille
lukijoille!
Toivottelee,
Niko Hurme,
Varttia vaille -psykoterapeutti
www.terapianikohurme.fi
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