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Meikäläisten Lehti

Info
Tervetuloa lukemaan Siun soten vammaispalvelujen työ- ja
päivätoimintojen yhteistä asiakaslehteä, joka on nimeltään Meikäläisten
lehti. Siun soten työ- ja päivätoiminnot on tarkoitettu asiakkaille, joiden
toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella
myönnettäviin etuuksiin (eläke, kuntoutustuki). Siun soten työ- ja
päivätoimintoihin kuuluu vaikeavammaisten päivätoimintaa, työtoimintaa,
avotyötoimintaa ja tuettua työllistymistä.

Nurmeksen
toimintakeskus

Toukola

Touhula ja
Poutapilvi

Lehden jutut ovat asiakkaiden tekemiä ja lehtijuttujen tekoon on
mahdollista osallistua asiakkaita kaikista Siun soten päivä- ja
työtoimintapaikoista. Lehden tekeminen on osa asiakasosallisuutta ja
vaikuttamista. Lehden tavoitteena on saada työ- ja päivätoimintojen
asiakkaan ääni kuuluviin ja antaa asiakkaille kokemus erilaisista rooleista.
Pyrimme tekemään toimintaamme näkyväksi myös muille tahoille.

Rukkimetsikkö &
Saviranta

Tarkoituksena on antaa asiakkaille, työntekijöille ja muille työ- ja
päivätoiminnoista kiinnostuneille tietoa heitä kiinnostavista asioista.
Toivottavasti lehti antaa Teille ajateltavaa ja iloa päivään!

Kuusentupa

Yhteystiedot:
Voitte olla yhteydessä lehden toimitukseen, mikäli teillä on jotain
kysyttävää, juttuvinkkejä tai haluatte antaa palautetta. Sähköpostiosoite on
meikalaistenlehti@siunsote.fi

Ilomantsin
toimintakeskus

Nirunaru

Työtanhua
Kivenpyöri�äjä
Kauppakadun toimintakeskus,
Rantakylän päivätoiminta,
Utran päivätoiminta
Ko�piha
Honkalammen
päivätoiminta
& Uusi Toimela

Siun soten työ- ja päivätoimintayksiköt

Tohmajärven päivätoiminta
Palokki

Juttu Antti Tuiskusta
Kuuntelen
hänen
musiikkia. Luen kirjatkin.
Tänään illalla on Vain
elämää ohjelma. Siellä Vain
elämässä on Antti Tuisku.
Antti Tuisku on hyvä lauluja
ja haaveilen hänestä usein.
Tykkään laulaa hänen
laulujaan.

Titinalle
Titi nallen nalleperhe ja
Riitta
Korpela
ovat
muuttaneet uuteen kotiin
Tampereelle. Olen heidän
fani. Seuraan niiden leffoja
ja musiikkia. Kävin Mervin

kanssa
katsomassa
nalleperhettä ja Riitta
Korpelan
esitystä
kulttuurikeskuksella täällä
Lieksassa. Sain kortin heiltä
ja halasin nalleperhettä.

        

Terveisin Hannamari
Toukolasta

Hannamari Toukolasta

Yhteisökokous
Me kokoonnumme yhteisökokoukseen kerran kuussa. Siihen
osallistuu kaikki me asiakkaat ja ohjaajat.
Siinä suunnitellaan reissuja ja uusia kursseja. Voimme kertoa
siinä kuulumisia ja toiveita. Siellä tiedotetaan tärkeistä asioista.

Syksyn väriä, Roosa Toukola Lieksa

   ä                  
                   

Päivin päivä
Herään itse aamulla, pesen
hampaat ja käyn suihkussa. Syön
aamupalan
ja
odottelen
Sanna-avustajaa. Tulen omalla
pyörällä Touhulaan.
Töissä juodaan aamukahvit ja sen
jälkeen
on
aamukokous.

Aamukokouksessa
vaihdetaan
kuulumiset ja käydään päivän
ohjelma läpi.
Sitten tehdään sovittuja askareita.
Parasta töissä on nähdä kavereita.
Kirjoittanut Päivi

RENTOUTTAVA
AAMUTUOKIO
TOUHULASSA

Laitettiin kynttilä palamaan. Nina
luki meille Mennään metsään kirjaa.
Sammutettiin valot. Kuunneltiin
samalla puhelimelta metsän ääniä.
Tuokio tuntui mukavalta ja kivalta.
Keskusteltiin syksystä ja syksyn
väreistä. Äänet oli rauhoittavia ja
rentouttavia. Kuunneltiin niitä
välillä niitä silmät kiinni. Maalattiin
syksyn värejä vesivärillä paperille.
Lopuksi Päivi sammutti kynttilän.

RYHDY
ASIAKASRAATIIN,
TULE
EHDOKKAAKSI,
KOSKA TÄMÄ ON
KIVAA
Tässä on vuoden 2019 työ- ja
päivätoimintojen
asiakasraatilaisten
kokemuksia asiakasraadista.

Asiakasraadissa on ollut kivaa kaikki.
Sähköpostia oli kiva saada. Kiitokset
kaikille sähköpostin lähettäneille.

Honkalammella päätettiin asiakasraadin
edustajasta niin, että jokainen sai laittaa
jonkun henkilön nimen lappuun ja kuka
sai eniten ääniä, tuli valituksi. Ja kappas
kappas vaan, Aino tuli valituksi. Minusta
se tuntui hyvälle. Ja kun kuulin, että tulin
valituksi, hypin ja pompin. Olin niin ylpeä
itsestäni. Silloin minä tunsin, että
minusta on johonkin.

Honkalammella
on
kokoonnuttu
useampi kerta. Mieleen on jäänyt käynti
Savirannassa. Oli kiva käydä Savirannassa.
Siellä näki eri maisemaa, Polvijärvi
maisemaa. Savirannassa oli eläimet
mukavia, kun sai tutustua eläimiin.
Saviranta oli sellainen maalaistyyppinen
paikka.

Meillä on raadista hyviä kokemuksia.
Siellä on hyviä keskusteluja. Mieleen on
jäänyt tietysti se asiakasraatilaisen
äänestys. Asiakasraatikausi päättyy
joulukuussa ja uusi raatilainen valitaan.

Marja, Mirja
Päivi, Tytti
Helka, Hanna

Minusta on mukava olla raadissa sen
takia, koska siellä näkee vanhoja tuttuja.
Koulukavereita ja muita tuttavia. Minun
mielestäni on parasta, kun käydään
asiakasraadissa asioita yhdessä saman
pöydän äärellä. Siellä on hyvä
yhteishenki ja hyvä fiilis.

Raadissa keskustellaan asioista, johon
halutaan muutosta tai erilaista tekemistä.
Asiakasraati on tuntunut mukavalta ja
hyvältä, mutta vaikeaa on ollut tuoda
asioita esille raadissa, etenkin alussa.
Parhaiten jäi mieleen ystävyyskeskustelu.
Jokainen asiakasraatitapaaminen on ollut
mukava ja jäänyt aina hyvät fiilikset.
Kiitokset kaikille raatilaisille ja ohjaajille
kuluneesta mukavasta vuodesta raadissa!
t. Vuoden 2019 asiakasraatilaiset

IIRO, NUORI PÄSSI,
SEN KUN PÄLLISTELEE!

SYYSTALVEN
TERVEISET
SAVIRANNASTA
Keittiössä suunnitellaan
viikon ruokalista yhdessä.
Pääkokin tehtävänä on
valmistaa ruoka yhdessä
apukokkien kanssa.
Teemme joka päivä itse
ruokaa ja usein jopa
leivommekin itse.

Joulun alla
Savirannassa
valmistetaan
kauralyhteitä
myyntiä varten

KAUPPAKADUN
KUULUMISIA
Talviruokinta
linnuille
on
alkanut. Kunnan miehet tekevät
eläinten katoksen. Homma
jatkuu keväällä… Katos on
tarkoitettu vasikoille ja lampaille.
Puiden sahaus ja pilkkominen
halkomakoneella on ympärivuotista
hommaa Saviran nassa

Muutimme
Majakasta
tänne
Kauppakadulle kesäkuun lopulla. Täällä
Pajan puolella on alihankitatöitä,
yritysten
pihojen
siistimistä,
haravoimista. On käyty pesemässä auto.
Varastojen raivaamista. Se on mukavaa
kun saa tehä erilaisia töitä. Palkaksi
töistä olemme saaneet McDonalsin
lahjakortteja
(käytiin
mäkissä
syömässä), kahvia ja pullaa…ja vaikka
mitä.
Olemme käyneet myös jäähallilla
katsomasa Jokipoikien harjoituksia ja
areenalla Katajan korisharjoituksia.
Frisbee golfia on käyty heittämässä. Se
oli kivaa. Osallistuimme esports
pelikilpailuun.

‘’
‘’
‘’
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parasta mitä on
ollut, koska

täällä tehdään

työkeikkoja talon
ulkopuolelle
biljardin

pelaaminen on
kivaa

ruoka on tosi
hyvää

ohjaajat ovat

sopivan rentoja

Pajan asiakkaat

ELOKUVA
TUOKIO
TUOKOLASSA
Toukolan
päivätoiminnassa
järjestettiin
elokuvatuokio,
jonka
asiakkaat
olivat
vuosiympyrää suunniteltaessa
toivoneet.
Elokuvana esitetiin Oma maa.
Tarjolla oli kaikenlaisia herkkuja.
Teimme
tuokioon
oman
elokuvateatterin. Elokuva ja
tunnelma oli hyvä.

- Sami

YLÖS JA
ALAS
KANSAINVÄLISILLÄ
SUURMARKKINOILLA

R

ukkimetsikön väki pääsi
käymään Joensuussa
kansainvälisillä suurmarkkinoilla
torstaina 8 elokuuta.
Markkinoiden tuoksinnassa
Elina, Pekka ja ohjaaja Tarja
menivät huvipuistolaitteeseen,
joka meni ylös ja alas ja sivulta
toiselle.
Pekalle kerta oli ensimmäinen,
hän ei ollut ollut
vastaavanlaisessa laitteessa
koskaan aikaisemmin, joten hän

halusi nyt kokeilla, millaista sen
kyydissä olisi olla. Erikoinen laite
se Pekan mielestä olikin. Häntä ei
pelottanut yhtään, vaikka
laitteeseen tuli koko ajan lisää
vauhtia. Pekalle huvipuistolaite
oli markkinoiden kohokohta.

hurjan laitteen kyyti oli
ensimmäinen. Elina on kyllä
käynyt isänsä ja äitinsä kanssa
Helsingissä Linnanmäellä, mutta
sillä reissulla hän kokeili hieman
rauhallisempaa menopeliä,
karusellia.

Pekka osti markkinoilta myös
silmälasien puhdistusainetta,
jolle on ollut käyttöä lähes
päivittäin.

Markkinoiden huvipuistolaite ei
jännittänyt Elinaa yhtään. Kyyti
tuntui hyvältä, vaikka välillä se
olikin hieman liian kovaa, mutta
ihan pikkuisen vain. Pekan tavoin
Elina oli samaa mieltä, että

Myös Elinalle suurmarkkinoiden

huvipuistolaite oli paras juttu
markkinareissulla.
Tuliaisiksi Elina osti markkinoilta
kolme kappaletta metrilakuja,
jotka maistuivat hänen
mielestään tosi hyviltä. Elina
lähtisi myös mielellään
uudestaan käymään
markkinoilla, niin kiva päivä
hänestä oli.

Kirjoittaneet: Elina Ikonen, Pekka
Tanskanen ja apuna koostamassa oli
ryhmäavustaja Tiina

AJATUKSIA KESÄRYHMÄTYÖSTÄ
AURINKO PAISTAA, VETTÄ ON
SATANUT,
NÄKYY
TAIVAALLA
SATEENKAARI.

KUN KANAT SYÖ HYVIN, SITTEN NE
MUNIVAT KANANMUNIA. YÖLLÄ KANAT
MENEVÄT YÖPUULLE.

KESÄLLÄ ON MUKAVA, KUN SAA
HEITTÄÄ KIVIÄ VETEEN. PITÄÄ VAROA,
ETTÄ KALAT EI SÄIKY.

PUUSTA ORAVA KATSOO LINTUJA KUN
NE UIVAT JÄRVESSÄ.

KANOJA PITÄÄ HOITAA, ANTAA JYVIÄ,
VETTÄ, LEIPÄÄ JA KAURAPUUROA.

HEVONEN SYÖPI RUOHOA ”IHAHAA,
IHAHAA, HEPO HIRNAHTAA”. LEHMÄT
AMMUU ”MUU, MUU”.

Kivaa oli tehdä ryhmätyötä 30.8.2019
Nenna, Jukka, Väino, Pasi ja Sanna

Runoja
runopiiristä
RAKKAUS
Rakkaus on mukava.
Rakkaus on kiva.
Rakkaus on ilon tunne.
Rakkaus voi olla myös surullinen.
Mutta se on myös hauska.

Päivi 28.10.2019

ENSILUMI

Kädet käy yhteen,
liitän ja kukat
kauniin ruusun.
Muut ihanat kasvavat.
Ruukut ja nurmikot
vihertää kauniisti ympärillä.

Ulkona on liukas,
aurinko paistaa.
Lunta sataa,
se narisee.
Jaana 28.10.2019
Järvi alkaa jäätyä,
on kylmä.
Raikas tuoksu ulkona.
Villasukat lämmittää,
leivinuunissa tuli.
Tumput ja pipo.
Touhulan Väki
Linnut muuttaa etelään,
pikkulintuja ruokitaan talvella.

KALAKURSSI NURMEKSEN LOKINLAMMELLA 11-12.9.2019
Kalakurssilla oli Matti, Ritva, Esko,
Sakari, Teemu, Mikko, Pasi. Kovasti
koitettiin saada kalaa mutta lohi oli
täysin erimieltä mutta eipä se hyvin
meitä haitannut kun saatiin paistaa
makkarat iltaruualle. Sitten käytiin
saunassa ja minä ja Ritva otettiin
kuvia tuikuista mutta oli liian pimeää.
Yövyimme mökissä. Mökin patjat,
olivat ihan kamalat kuten tyynyt.
Aamulla paikat olivat kipeät.

Seuraavana aamuna oli hyvä aamupala,
kiitos Ritvan jokaisesta ruuasta ja muista
välipaloista kuin Matille. Vaikka me
osallistuttiin omalla tavallamme näihin
asioihin. Kämpän keittiön kaapit olivat
hyvin sekaisin. Veneitten airot olivat
minusta kehnot ja oli myös Matin
mielestä. Pääasia että meillä oli hauskaa.
Kiitos hyvästä kalakurssista. Keväällä
2020 kala kurssi jatkuu samassa
paikassa. Menemme pilkille.

Kalakurssi Pasi Muikku
Toukola Lieksa

TOUKOLAN TYÖNTEKIJÄ

Kuka olet? - Olen Sakari, 71 vuotias. Syntynyt 1948.

- Nimesi ja missä olet töissä? - Olen Ritva päivätoiminnan
ohjaaja Salamanterit ryhmässä Toukolassa.
- Millaista ja mitä työtä teet? – Ohjaan, tuen ja kannustan
asiakkaita päivittäisissä touhuissa. Ryhmässämme on 8
asiakasta. Päivätoiminnassa pidämme erilaisia kursseja. Meillä
on ollut esimerkiksi kalastuskurssi, liikuntakurssi, leipuri hiiva
kurssi. Päivätoiminnassa olemme retkeilleet, ulkoilleet,
järjestäneet juhlia ja erilaisia tapahtumia.
- Mikä on kivaa työssäsi? – Mukavat asiakkaat ja mahtavat
työkaverit. Itse saa suunnitella tekemisiä asiakkaiden kanssa
yhdessä.
- Mikä on huonoa? – Toukolan tilat on epäkäytännölliset ja
palkka pitäisi olla parempi
- Mitä harrastat? – Harrastan leipomista, lenkkeilyä, käyn
kuntosalilla ja askartelen.

Missä asut? – Asun toukolantiellä.

Haastattelija:
Sami

HAASTATTELU

Mitä teet päivätoiminnassa? – Minä tikutan. Olen
ollut kursseilla. Kalakurssilla, liikuntakurssilla,
valokuvakurssilla ja nyt alkaa tonttukurssi täällä
toukolassa.
Mitä teet? – Käyn
lenkillä,
katson urheilua,
kuuntelen radiota
aamuisin ja ajan
partaa.
Mikä on
päivätoiminnassa
hyvää ja mikä
huonoa?
– Tikuttaminen
on hyvää ja
ei ole
mitään
valittamista.

Haastaattelija.
Pasi Muikku

SAKARI

KANTTIINI KANERVA

Olen Teemu 38-vuotias.
Asun Toukolantiellä.
Minulla on sisko, veli, isä ja
äiti.
Olen työtoiminnassa
Toukolan keittiöllä 4
päivänä viikossa
tiskaamassa isolla koneella
ja salamanterit
päivätoiminnan ryhmässä.
Työssä keittiöllä on
mukava pyyhkiä pöytiä ja
tiskata mutta haluaisin
parempaa palkkaa.

TEEMU

Päivätoiminnassa olen
maalannut ja etsinyt linja
auton kuvia
tietokoneella.

Päivätoiminnassa olen
osallistunut kalastuskurssille,
liikuntakurssille ja
leivontakurssille.

Haastattelija:
Pasi Muikku

NYT SE ON TÄÄLLÄ…KANTTIINI
KANERVA.
KANERVA ALOITTI TOIMINTANSA
HONKALAMMEN HALLINTOLAN
AULASSA SYYSKUUN ALUSTA.
KANTTIINISSA ON
MAHDOLLISUUS HARJOITELLA
MYYNTIÄ, RAHASTA
VASTAAMISTA JA
ASIAKASPALVELUA. MYÖS
TUOTEVALIKOIMAN
SUUNNITTELU ON TÄRKEÄ OSA
TYÖSKENTELYÄ.
KANTTIINI ON AVOINNA
TOISTAISEKSI VAIN PERJANTAI
AAMUPÄIVISIN. TARJOLLA ON
KAHVIA, KARKKEJA, SIPSEJÄ JA

LIMPPARIA.
KANTTIINI – EMÄNTÄNÄ TOIMII
AINO JA ISÄNTÄNÄ MIKA.
HE OVAT TAITAVIA MYYJIÄ JA
ILOISIA ASIAKASPALVELIJOITA.
TYÖPAJAN MIEHET AVUSTAVAT
PÖYTIEN JA TUOLIEN LAITOSSA.
KANTTIINI TAITAA OLLA
ODOTETTU, KOSKA KAIKKINA
AVOINNAOLOPÄIVINÄ KÄVIJÖITÄ
ON OLLUT RUNSAASTI JA
TUOTTEET ON MYYTY LÄHES
LOPPUUN.
JOULUN LÄHESTYESSÄ MYYNTIIN
TULEE MYÖS PÄIVÄTOIMINNASSA
VALMISTETTUJA TUOTTEITA.
TERVETULOA KANTTIINIIN!
T. AINO

Maalauskurssi Touhulassa ja Poutapilvessä
Toimintakeskus Touhulassa ja Poutapilvessä aloitettiin syyskuussa kurssitoiminta. Yksi kursseista oli
maalauskurssi, johon osallistui 9 maalaajaa. Yksi kurssilaisista oli Mirja Korhonen. Mirjan mielestä kurssilla oli
mukavaa, koska sai maalata.
Ohjaaja Erja aloitti kurssin kertomalla värien ja maalaamisen merkityksestä ihmiselle. Maalatessamme soi aina
taustalla rentouttavaa instrumentaalista musiikkia tai luonnon ääniä. Maalasimme vesi- ja akryyliväreillä.
Aloitimme tekemällä väriympyrät, joissa opimme perusvärit ja niiden sekoittamisesta. Sitten maalasimme taulut,
joihin jokainen valitsi mieleisensä kuvan luontokirjasta. Mirja valitsi aiheeksi taivasta ja pilviä. Yhteinen taideteos
syntyi laudan pätkistä, jotka jokainen sai maalata mieleisekseen ja sitten ne suunnitellusti kasattiin suureksi
taideteokseksi. Taideteoksen nimeksi mietittiin ´Syksyinen kukkaniitty iltaruskossa´. Nopeimmat maalasivat
itselleen myös nimikyltit omaan kotiin vietäväksi.
Viimeisellä kurssikerralla pystytettiin maalatuista töistä taidenäyttely Kohtaamispaikka Ellinkulmalle. Tehdyt työt
laitettiin seinälle, jokaiselle löytyi tekemistä. Aivan lopuksi saatiin todistukset kurssille osallistumisesta ja
Ellinkulman Pirjo tarjosi kahvit.
Kurssista kertoi Mirja Korhonen

Kurssitoiminnan kertomuksia
Touhulasta
Taidemaalauskurssi

Kokkikurssi

Olin taidemaalauskurssilla. Maalasin kissan, jonka nimi on Eino. Maalasin
väriympyrän. Maalattiin laudanpätkään. Taideteokset vietiin Ellinkulmaan
näyttelyyn.
Kirjoitti Hanna

Minä osallistuin kokkikurssille. Leivottiin ensimmäisellä kerralla omenapiirakkaa. Se oli
mukavaa. Yhdellä kerralla tehtiin lämpimiä voileipiä. Niihin tuli juustoa ja kinkkua. Niitä
voisi tehdä välipalaksi kotona.
Viimeisellä kerralla mentiin kodalle. Siellä laitettiin nuotiolla loimulohta ja paistettiin
lettuja. Juotiin kahvit ja ulkoiltiin. Yhdellä kerralla tehtiin karjalanpiirakoita.
Kokkikurssi oli mukava, kun sai tehdä erilaisia ruokia. Lämpimät voileivät olivat parasta.
Kirjoitti Tytti

Pelikurssi
Minä osallistuin pelikurssille. Siellä on kokeiltu erilaisia korttipelejä, Unoa,
Mustaa Pekkaa ja Hullunkurisia perheitä. On pelattu biljardia. Ostettiin
biljardi kierrätyskeskuksesta Touhulaan. Me ostimme kirppikseltä myös
Coronan.
Kirjoitti Helka

Vertaisdigiosaajakurssi
Eilen alkoi vertaisdigiosaajakurssi. Eilen tehtiin paperille ukko, johon
sai kirjoittaa mitä sovelluksia osaa. Sitten voi opettaa toisille
kosketusnäytönkäyttöä. Meitä oli kurssilla 4 ja Nina ohjasi. Me
opetellaan vertaisosaajaksi, että voidaan auttaa ja opettaa muita.
Kurssi jatkuu joulukuulle, silloin pidetään pikkujoulut.
Ensi kerralla mietitään, millainen on hyvä vertaisosaaja. On kiva, kun
saa auttaa muita oppimaan.
Kirjoitti Tytti

Digi Kokemukseni
Olen Kati Natunen. Minä olen valmistunut vertaisdigiohjaajaksi Ihan-diginä kurssilta. Aloitin opiskelut
vertaisdigi-ohjaajaksi siitä lähtien, kun nettiin tuli ilmoitus, että olisi alkamassa vertaisdigi toimintakurssi, missä pystyy
kehittämään lisää omia kokemuksiaan ja taitoja sosiaalisen median parissa. Tämän myötä olen saanut rohkeutta
aloittaa Tuike-päivätoiminnassa oman digiryhmäni. Ryhmässäni on kolme upeaa ja taitavaa digiosaajaa, jotka
valmistuvat tänä vuonna. Olen heistä tosi ylpeä, heidän panoksestaan ja siitä, että he toimivat yhdessä tiiminä. Ihan
huippua.
Nyt näiden kuukauden aikana digiryhmäni ovat opetelleet älylaitteiden kanssa: Digirentoutusta, sosiaalisen median
vaaroista, mitä netin oppimiseen kuuluu ja lopuksi käydään läpi miten videoidaan, miten videota pystyy editoimaan
ja sen jälkeen opetan heille tiktok -sovelluksen ja tubetuksen.
Oman digiryhmäni upeat ja taitavat digiosaajat Minna, Niko ja Mervi olivat haastattelussani, jossa he kertoivat, miten
ovat hyötyneet tästä kurssin toiminnasta:
Minna: Internetin käytössä olen oppinut uusia asioita, kuvaamista älylaitteella. Mielestäni Digiryhmän vetäjä Kati on
tosi hyvä, rauhallinen neuvomaan asioita, kiltti.
Niko: Olen oppinut kuuntelemaan ohjeita ryhmässä, kuvaamisen perustaidot, tubettamaan videoita youtubeen.
Opettajan toiminta on ollut miellyttävää, hän on mukava, opettajan kanssa tulee toimeen, opettajan ohjeet ovat
selkeät, joten niistä on helppo ymmärtää.
Mervi: Mahtavia asioita ja ideoita olen oppinut, olen oppinut käyttämään upeaa macig fluid sovellusta ja digiturva
asioita. Ohjaajani on upea, erittäin taitava ja rauhallinen. Hän opettaa asioita, on kuuntelevainen, pirteä joka tunnilla
ja antaa iloa jokaiseen päivään.

Vitsejä
Mitä Tarzan sanoi, kun näki seepran? Tarzan sanoi, seepra tulee.
-

Tarjoilija minun keitossani on hius, että voiko olla mitään inhottavampaa?
Kyllä voi.
No mikä?
Keitto hiuksissa.

-

Tarjoilija minun puurossani on hius.
Ei se ole hius. Se on voisilmän ripsi, siirretään sitä vähän sivuun.
Tarjoilija, nyt tässä on toinen hius. Mihinkä te nyt menette?
Hakemaan kampaa, että saatte hiukset ojennukseen, sanoi tarjoilija.

Mustanaamio meni Grillikioskille. Hän pyysi hampurilaisen. Myyjä kysyi, että
tuleeko kaikilla mausteilla? Mustanaamio sanoi: Ei, minä laitan ne itse.
Pasi Toukolasta

