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Talitintillä alkaa olla
kevättä rinnassa.
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Keski-Suomessa on
ekohenkinen yhteisö,
jonne on hakeuduttu
monista syistä.
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Veturinkuljettajan
työ on todellista
minuuttipeliä.
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On aika lähteä
puutarhaa
kunnostamaan
tai pihaa
rapsuttamaan!
Pihaa voi
komistaa myös
kivin.
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Keuruun ekokylässä ei kännätä
eikä kähmitä!
Lukijamatka
TERVEYS
Elämänmuutos ei ole koskaan

		 liian myöhäistä

Kainuusta korvesta Vantaan
		vuokrakasarmiin
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Julkaisija
Pellervo-Media Oy
www.kodinpellervo.fi
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 1456 7210
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.
Painopaikka
Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kannen kuva Nina Salonen.
Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 15.4.
Maatilan Pellervo ilmestyy 2.4.
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Kieli paljastaa monet sairaudet

Asiasta toiseen
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Tee itse koreja vaikka
pääsiäismunille tai
hedelmille.
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ovaniemen mummulla ja ukilla oli iso rinnepiha, jonka yläpihalla oli kivinen koristeallas, niin iso, että kylmässä vedessä saattoi kahlatakin. Uitimme lehtien ja vesikirppujen keskellä kaarnalaivoja ja muovileluja, vaikka pikkunilkkoja pakotti.
Oulun muorin ja vaarin rintamamiestalon möykkyisellä pihalla oli kasvimaa ja
siellä pottua, porkkanaa sekä mansikoita. Tontin reunoilla oli viinimarjapensaiden
rivit. Muistan, miten viinimarjojen ensin niin kirpeä maku muuttui marja marjalta lempeämmäksi, kun putsasimme serkkujen kanssa pensaat paljaiksi, ja miltä tuntui löytää hiekkapintainen punainen ihme mansikkapenkistä tai nykäistä täysikasvuinen porkkana mullan alta.
Kempeleen kodissa tuoksui naapurin rajalla rehottava syreeniaita. Kukkapenkin kitkemisestä sai joskus palkinnoksi jäätelötötterön. Vohveli vaniljapallolla syötiin multaisin sormin.
Kannamme menneitä pihapiirejä ja maisemia mukanamme, mihin ikinä asetumme. Kun
on varttunut väljemmillä mailla, isoja pihoja ja avaria näkymiä on ikävä. En kaipaa metsää tai
merta, mutta lunta, peltoja, marjapuskia ja kasvimaita. Joskus toivon voivani tuijottaa lumiseen pimeyteen, kuten lapsena Rovaniemellä niin usein tein. Toisinaan toivoisin löytäväni
tonttimme rajalta pohjoispohjalaisen peltoaukean.
Haluaisin palan menneisyyttäni pienelle tontilleni kasvukeskuksessa. Neljässä sadassa
neliössä on nyt omakotitalo, ulkosauna ja autopaikka. Silti vähän kuopsuttelen. Ehkä lapsetkin ovat löytäneet isojen, naapurista siirrettyjen alppiruusujen, kahden pallotuijan ja kiiltopensasrivin seasta parhaan piilon tai auringonvarjon, joka ei ikinä unohdu.
Kai moni maaseudulta muuttanut tuo tiheästi asutulle alueelle tai kaupunkiympäristöön
oman kotiseutunsa tai lapsuusmaisemansa rakkaimmat palat. Mummunikin lastasi parvekkeen täyteen kukkia kerrostaloon muutettuaan. Sen kaiken kauneuden keskellä mahtui tuskin kulkemaan.
Yhdessä tämän lehden jutussa kerrotaan Sirpa ja Hannu Ahosesta. Pariskunta muutti neljäkymmentä vuotta sitten Kainuusta vantaalaiseen lähiöön. Heillä on hyviä muistoja lapsuuden vuokra-asunnoista, ja onnellisuutta tuovat monet kotipaikkakunnalta tutut asiat. Se, että
parvekkeelta voi katsella rusakoita, oravia, tikkoja ja mustarastaita. Taivaankaarikin on avara
ja lempeä kuin kainuulainen maisema.

Työssä tarvitaan täsmällisyyttä,
lehmänhermoja, hyvät
unenlahjat ja ketterät
ruokailutottumukset.
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