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V
ielä noin kuukausi sitten jokapäiväinen puheenaihe turuilla ja toreilla oli talvi ja lumi. Tai oi-
keammin lumen puute. Pystyttiin kehräämään pitkä ja polveileva kertomus, miten tukalaa on 
ihmisen elämä täällä lumettomassa Pohjolassa. Itsekin osallistuin turpakäräjiin valittamalla, 
että sysipimeässä ei löydä edes kotitalon ovea saati avaimenreikää!

Sitten satoi lunta. Hetken verran puhtaan valkeaa lumivaippaa maltettiin ihastella, mut-
ta pian alkoivat hankaluudet. Kadut ja tiet oli jätetty auraamatta ja hiekoittamatta, liikenne hidasteli, junat 
myöhästelivät.

ERÄÄNÄ LUMISENA aamuna pysähdyin salaa kuuntelemaan keskustelua pikkukaupungin kerrostalon 
pihamaalla. Muutaman asukkaan seurue oli kokoontunut pohtimaan tukalaa tilannetta, kun lunta oli kor-
keintaan kymmenen senttiä eikä aurauskalusto ollut vielä liikkeellä.

Asiasta kehkeytyi suuren luokan ongelma, jonka ratkaisemiseen ei tuntunut isännöitsijän tai taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajan höyhentäminen riittävän.

Sitten tapahtui ihme. Nuorehko pariskunta tuli ulos rappukäytävästä ja rouva hihkaisi innokkaasti: "Uut-
ta lunta, kivaa." Mies otti ovenpielestä lapion ja nainen katuharjan. Muutaman minuutin kuluttua koko on-
gelma oli nostettu penkalle. Isännöitsijää ei ehditty herättää, ja väki kaikkosi vähin äänin koteihinsa.

NÄINHÄN SIINÄ pitikin käydä. Turhiin valituksiin taipuvaisena olin tyytyväinen, etten ollut osallistunut lu-
mikeskusteluun. Sen sijaan jäin pohtimaan, miksi meidän täytyy aina kehitellä olemattomia ongelmia. Jo 
antiikin filosofit tiesivät, että on hyödytöntä murehtia asioista, joille ei mahda mitään. Ei kannata myöskään 
huolehtia sellaisista asioista, jotka voi hoitaa – ne voi tehdä tai teettää pois mieltä painamasta. Esimerkik-
si lumityöt.

Hyvinvointi ja terveys ovat vahvasti esillä tässä Kodin Pellervossa. Ne, jotka painiskelevat vaikeiden sai-
rauksien kanssa tai muuten hankalissa elämäntilanteissa, ajattelevat taatusti vanhojen filosofien tapaan. 
Kun elämänarvot syystä tai toisesta menevät uusiksi, pienet murheet muuttuvat turhanpäiväisiksi. Ilon päi-
vä koittaa, kun kykenee lumen luontiin.

HYVINVOINTIAAN PYSTYY onneksi lisäämään omin keinoin. Liikkuminen, muut harrastukset, terveelli-
nen ruoka, hyvä seura... Valikoimaa riittää ja jokaiselle löytyy sopiva resepti. Ehkä vähäinen purnaaminen-
kin oikein annosteltuna tuo tiettyä mielihyvää. Sille ei kuitenkaan kannata antaa ylivaltaa.

Kun murhe muuttuu iloksi


