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KESÄ TULEE, 

 

OTA KOPPI! 

 
 
 
 
 

Luvassa helteitä ja heikko hyttyskesä, miltä kuulostaa? 
 

  Älä tule paha kesä, tule hyvä kesä 
 

Vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti 
 
 

Kyllä tätä on taas odotettu, koko pitkä talvi 

odotetaan kesää. Pikkasen poikkeuksellinen kesä 

toki on edessä, sillä kansantapahtumia ei ole tarjolla 

entisten kesien malliin. 

 

Mutta toisaalta nyt on hyvä aika aktivoida sitä 

meidän kalleinta pääomaa, eli aivojamme. 

Keksitään uudenlaista tekemistä, innovoidaan ja 

innostutaan, innostetaan muutkin. 

 

Satoi tai paistoi, niin Suomeen on rantautunut kesä. 

Mikä tekee kesällä hyvän mielen? Auringon lämpö, 

etelätuuli, sateen ropina peltikattoon tai teltan 

sadesuojaan, lintujen laulu, luonnon monet kasvot ja 

kasvamisen ihme. Voi että sentään kuinka paljon hyviä 

asioita. 

 

Rentoa meininkiä, letkeetä musiikkia ja häntä 

pystyyn vaikka hakaneulalla. Alla löytyy letkeen 

ihana Einon ja Aapelin rallatus, tuostahan ei voi 

tulla kuin hyvölle tuulelle! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tHo3zevCTQY 
 
 
 
 

JA TÄSSÄ LINKKI SANASOKKELOON, VAIKKA 

SADEPÄIVÄN SANOJEN ETSINTÄÄ. ONNISTUU 

YKSIN TAI YHDESSÄ. 

 

https://ryhmarenki.fi/wp-

content/uploads/2018/04/Suvinen-

sanasokkelo.pdf 

https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/2018/04/Suvinen-sanasokkelo.pdf
https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/2018/04/Suvinen-sanasokkelo.pdf
https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/2018/04/Suvinen-sanasokkelo.pdf
https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/2018/04/Suvinen-sanasokkelo.pdf


 

KAIKIN AISTEIN KESÄÄN 

 

 

Vertaistoiminnanohjaaja Sanna Itkonen 

 

Nocturne 
 

Ruislinnun laulu korvissani, 

tähkäpäiden päällä täysi kuu 

kesäyön on onni omanani, 
 

 

Mitä sana kesä tuo 

sinulle mieleen? Mille se 

tuoksuu, kuulostaa, 

näyttää ja maistuu? Mistä 

mielestäsi kesä alkaa? 

Onko se suvivirsi vai 

ensimmäinen kesän 

pörriäinen? 
 

Ja mihin kesä päättyy? 

Millaisia olivat sinun 

lapsuutesi ja nuoruutesi 

kesät? Mikä niistä 

vuosista on eniten 

muuttunut? Mikä kesässä 

on 
 

parasta? onko se 
 

kukkivat kedot, valoisat 
vyöt, viljaisen pellot vai 
 

liplattavat 
 

laineet? 
 

Otetaan kaikki aistit 

käyttöömme kesästä 

nauttiessa. kaikessa 

muistetaan, että kokemus 

on yksilöllinen ja niin ollen 

arvokas. 

 

Muistetaan 
 

ennen kaikkea ruokkia 

mielemme hyvinvointia ja 

omaa jaksamista. 
 

Tämän kerran linkki 

vinkkinä on kesäisiä 

äänimaisemia. Muistetaan 

myös höllentää 
 

otetta pakollisista 

pihahommista, jotta 

olemme mukana pelasta 

pörriäinen -kampanjassa. 

 

https://yle.fi/aihe/katego 
 

ria/luonto/pelasta- 
 

porriainen 
 

Pelasta pörriäinen 
 

 

https://www.luontosivusto 
 

.fi/kesa/ 
 

Luontosivusto 
 

 

https://www.youtube.com 
 

/watch?v=_viRS77ew4Y 
 

Kesämökin 
 

äänimaisema 

 

kaskisavuun laaksot verhouu. 

En ma iloitse, en sure, huokaa 

mutta metsän tummuus mulle 

tuokaa, 
 

puunto pilven, johon päivä 

hukkuu, 
 

siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 

tuoksut vanamon ja varjot veen 

niistä sydämeni laulun teen. Sulle 

laulan neiti, kesäheinä, sydämeni 

suuri hiljaisuus, uskontoni, soipa 

säveleinä, tammenlehväseppel 

vehryt, uus.… Eino Leino 

 
 

 

Vesa-Matti Loiri 
 

Nocturne (linkki) 

https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen
https://yle.fi/aihe/kategoria/luonto/pelasta-porriainen
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KESÄN ODOTUS  
Vertaistoiminnanohjaaja Kaija Valta 

 

Nyt se on tullut, KESÄ… melkein… 
 

Kesän voi nähdä, kesän voi kuulla, kesän voi haistaa, kesän 

voi maistaa ja kesän voi tuntea. 

 

En malttanut odottaa, vaan kävin jo paljain jaloin vihertävällä ruohon 

alulla viime viikolla tunnustelemassa kesää, kuinka 

voimaannuttavaa on kävellä kesäruoholla ja tuntea jalkapohjissa 

ruohon pehmeys. Ja ruohon tuoksu saa lapsuus ajat heräämään, ja 

muistot vie heinäpellolle, jossa seipäille laitettiin leikattua heinä. 

 

”Tappi”, siis kuulinko tuon selvästi ajatuksissani. Niinpä, pienenä 

olin tappi-tyttönä heinäpellolla ja aina kun joku tarvitsi 

heinäseipääseen tappia, niin juoksu jalkaa kaksoisveljeni kanssa 

kisailtiin kumpi ehtii ensin antamaan tappia pyytäjälle. Sitten 

”isompana” kisailtiin 3 hengen joukkueena, kuka on saran päässä 

ensimmäisenä viimeistä heinäseivästä tekemässä, yksi pystytti 

heinäseipäät, kaksi latoi heiniä seipäille minkä ehti. Voi niitä 

rakoille tulleita käsiä, auringon polttamia olkapäitä ja selkää … 

 

Tunnen auringon lämmön kasvoillani ja käsivarsillani ... 

havahdun ja katson käsiäni … ei rakon rakkoa … Niin, mutta 

mikä oli palkinto kisan voittajille ja uurastajille … Pitääpä 

seuraavan kerran kysyä sisaruksiltani asiaa, kun heitä näen. 

 

Tässä yksi ilta lenkillä kävellessäni, nenääni tuoksui mäntysuopa, 

ehkä joku oli ottanut jo varaslähdön kesään ja ilmeisesti pessyt 

mattoja tai sitten terassia kuurattiin ja puunattiin kesää varten. 

Kuulin myös käen kukkuvan ja erään talon pihamännyssä harakka 

pariskunnalla oli puuhaa kerrakseen oman pesän laittoa varten. 

Siis varmoja merkkejä kesästä. 

  

Miten se menikään se runo… Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta 

peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään… 

Pääskyset on vielä näkemättä, mutta ei huolta, kyllä ne varmaan pian 

tulee. Nyt on aika rauhoittua ja keskittyä olennaiseen, luonnon 

ihmeelliseen maailmaan ja kesän kauneuteen. Nyt on aika antaa 

aikaa kesän tulolle ja nauttia siitä avoimin mieli. 

 

Pohjois-Savon Muisti ry/ Muistiluotsi 
 

Toiminnanjohtaja eija.rytkonen@psmuisti.fi 0405263481 

Toimisto toimisto@psmuisti.fi 017 263 3980  
Lähiavustajapalvelut 017 263 3980 tai 040 575 5948 
Vertaistoiminnanohjaajat: etunimi.sukunimi@psmuisti.fi  
Sanna Itkonen (loma 6.7.-2.8.) 040 556 3586 

Tarja Kesälahti (loma 6.7.-2.8.) 044 0661 238 
Kaija Valta (loma 1.7.-26.7.) 044 779 0606 

 

 

Pohjois-Savon Muistiluotsin työntekijät 

ovat tavoitettavissa kesälomiin saakka 

arkisin puhelimitse tai sähköpostilla, 

yhteystiedot psmuisti.fi 
 

Olkaa rohkeasti yhteydessä, 
olemme teitä varten! 

http://psmuisti.fi/

