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Alkusanat
Onpa hienoa, että Havu-hiiri ja joulun värit -kirja on löytänyt 
luoksenne! Satuhieronnalla voi luoda ihania pysähtymisen 
ja rentoutumisen hetkiä, jotka omalta osaltaan synnyttävät 
lämpöistä joulun tunnelmaa. Oma läsnäolosi on paras lahja 
lapselle.

Tässä kirjassa viisas Hilda-mumma tietää lempeän kosketuk-
sen voiman ja silittelee hiirilasten turkkeja jo ensimmäisessä 
luvussa. On tutkittu, että lempeän kosketuksen vaikutukset 
ulottuvat tunnetasolle rauhoittaen ja vahvistaen turvallisuu-
den kokemusta. Lempeällä kosketuksella vaikutetaan po-
sitiivisesti hermostoon, aivoihin sekä hormonitoimintaan. 
Kosketuksen sosiaalinen merkitys on myös suuri: kokemus 
nähdyksi tulemisesta sekä omaan laumaan kuulumisesta tu-
kevat itsetuntoa ja vahvistavat myönteistä vuorovaikutusta.

Nora Surojegin on loihtinut tähän kirjaan upean värikylläisen 
maailman, josta voi tekstin lisäksi tankata yllin kyllin värien 
voimaa. Toivon, että kirjaan syventyminen muistuttaa siitä, 
miten ihanaa on, että ympärillämme on näin paljon värejä! 
Elämän ei todellakaan kuulu olla pelkästään mustavalkoista.

Tämän kirjan myötä saamme opetella, sekä opastaa myös 
lapsiamme, löytämään keinoja rauhoittaa niin mieli kuin 
keho. Rakastutaan lepoon ja rentoutumiseen, niin kuin tari-
nan hiiret, sillä siitä seuraa pelkästään hyvää!

Kiitokset väriterapeutti, Tunteet hukassa -metsäseikkailun 
kehittäjä Reija Koivulle hyvästä infosta väreihin liittyen. Kau-
nis kullanhohtoinen kiitos jokaiselle, joka on ollut omalta 
osaltaan tekemässä tästä kirjasta totta, sekä antanut oman 
fyysisen tai henkisen tukensa tälle prosessille, että Havu-hiiri 
perheineen on saanut matkata niin monien luo.

Kiitos juuri sinulle, että tahdot vaalia elämää itsessäsi ja ym-
pärilläsi. Sillä sitä parhaimmillaan myönteinen kosketus ja sa-
dut tekevät!

Sanna Tuovinen 
Satuhieronta-menetelmän kehittäjä, kirjailija

4



Lukijalle
Tarinat ja kuvat ovat olleet lähellä sydäntäni lapsuudesta 
saakka. Kun olin pieni, minulle luettiin paljon ääneen ja olen 
jatkanut perinnettä lukemalla omille lapsilleni päivittäin. Per-
heessämme on kaksi ihanaa lasta, joiden rikas mielikuvitus-
maailma on antanut innoitusta myös omaan kirjoittamiseeni. 
 
Kun tutustuin satuhierontaan ja kouluttauduin satuhieron-
taohjaajaksi, tarinat alkoivat elää rentoutumisen hetkissä. 
Satuhierontatarinoissa yhdistyvät kaikki ne asiat, jotka koen 
tärkeinä: sanojen ja kosketuksen hoitava vaikutus, läsnäolo ja 
hetkeen pysähtyminen.

Havu-hiiren joulutarinan teemat ovat kiehtoneet minua jo 
pitkään. Kun perheemme esikoinen vuosia sitten syntyi, hän 
sai lahjaksi pikkuisen tyynyn, jonka toisella puolella lukee 
leikki ja toisella puolella uni. Nämä puolet vuorottelevat lap-
sen elämässä joka päivä: on leikin aika, ja on levon aika. Lap-
si rentoutuu sekä leikkiessään että levätessään. Molemmat 
puolet ovat kasvun kannalta merkityksellisiä.
Havu-hiiren joulutarinassa leikin ja levon lisäksi tärkeänä tee-
mana ovat värit ja värien hoitava vaikutus. Värit putkahtivat 

tarinaan pikkuhiljaa. Aluksi ne pyörähtivät paperille pieninä 
karpalopalloina, mutta pian mukaan alkoi tulvehtia kurpitsan 
keltaista ja oranssia, metsänvihreää ja lopulta kaikki sateen-
kaarenvärit. Olen toiminut lasten sanataideohjaajana ja väri-
kylpyohjaajana, ja tämä tarina syntyi ja eli mielessäni pienen 
lapsen kokemusmaailmasta käsin: Miltä jokin väri tuntuu? 
Miltä väri tuoksuu tai maistuu? Voisiko väriin kääriytyä kuin 
pehmoiseen huopaan?

Nyt minun on aika antaa tämä jouluinen satuhierontatarina 
sinulle, hyvä lukija. Sinun lempeisiin ja hoitaviin käsiisi. Toi-
von, että satuhierontatarina antaa sinulle ja hierottavallesi 
rentouttavia ja levollisia hetkiä. Ja kun on leikin aika, toivon, 
että saatte innoitusta ja iloa hiirilasten touhukkaista puuhista. 

Jonna Ihanainen
Havu-hiiri ja joulun värit -sadun kirjoittaja,  
suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja

5



Satuhieronta on lapsilähtöinen, helppo ja luova menetelmä. 
On kuitenkin hyvä tiedostaa muutamia oleellisia asioita satu-
hieronnasta, jotta hetkistänne Havu-hiiri ja joulun värit -kirjan 
parissa voi tulla mahdollisimman rentouttavia, niin tekijälle 
kuin satuhieronnan saajalle. Voitte käyttää tätä kirjaa ihana-
na, tunnelmallisena joulukalenterina yksi luku kerrallaan, tai 
tehdä useamman luvun satuhieronnan peräkkäin. 

1) Kysy lupa: Kysy hierottavaltasi lupa ennen satuhierontaa. 
Kyllä ja ei ovat molemmat hyviä vastauksia, joita tulee satu-
hieronnassa kunnioittaa. Näissä hetkissä lapsen toive tulee 
kuulluksi ja hän oppii huomioimaan sekä omia että toisen 
ihmisen rajoja. Jos lapsesi toistuvasti kieltäytyy satuhieron-
nasta, ei hätää! Sadut, kosketus ja jakamaton läsnäolo voivat 
elää elämässänne monin eri tavoin, ja se on tärkeintä.

2) Rauhoita tila: Minimoi häiriötekijät laittamalla esimerkiksi 
puhelimesi äänettömälle ja jättämällä ylimääräiset älylaitteet 
loitommalle. Tällöin lapsi saa kokea, että sinulla on aikaa juu-
ri hänelle ja että hän on sinulle tärkeä ja arvokas. Jos sinulla 
on useampia lapsia, voitte sopia, että teet vuorotellen satu-
hieronnan jokaiselle, ja kaikki saavat oman jakamattoman 
huomion hetken. Jos luet satua elektroniselta laitteelta, voit 
käyttää sinivalosuodatinta näytön himmentämiseen.

3) Etsi mukava paikka ja hyvä asento: Lämmin olo ja miel-
lyttävä alusta tekevät satuhierontahetkestä mukavan ja ren-
touttavan kokemuksen. Alustana toimii hyvin niin sänky, soh-
va, patja tai viltti. Satuhieronnan voi tehdä satuhierottavan 
ollessa istualtaan tai makuultaan. Rentouttavin asento on 
usein vatsallaan maatessa, tällöin satuhierontaliikkeet voivat 
ulottua selän, käsien ja pään lisäksi myös jalkoihin. Vatsal-
laan ollessa satuhierottava voi halutessaan vaikka nukahtaa 
hetkeen. Pyri etsimään myös itsellesi satuhierojana sellainen 
asento, jossa sinun on hyvä olla ja vaihda asentoa tarvittaes-
sa.

4) Laske kädet selän päälle: Laske molemmat kädet satu-
hieronnan alussa hierottavasi selän päälle. Tällöin voit sa-
malla hengittää muutaman kerran syvään ja tuoda oman 
huomiosi käsillä olevaan hetkeen. Tämän jälkeen voit alkaa 
kuvittamaan käsiesi liikkeillä sadun tapahtumia hierottavasi 
keholle. Lopettaessasi satuhieronnan laske kädet hetkeksi 
selälle lopettamisen merkiksi. Näin luot selkeän alun ja lopun 
satuhieronnalle ja tuot rauhaa ja turvallisuutta hetkeen.

4) Hidasta tahtiasi: Yksi tärkeimmistä (sekä eniten opette-
lua vaativista) asioista satuhieronnassa on oman tahdin hi-
dastaminen. Siis hidasta, hidasta ja vielä kerran hidasta oman 
puheesi rytmiä, sekä käsien liikkeitä. Kaikki satuhieronnassa 
tapahtuu paljon hitaammin, kuin miten yleensä toimimme. 

Satuhieronnan ohjeistus:
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Sanat voimme ottaa vastaan nopeasti, mutta kosketuksen 
aistiminen vaatii aikaa. Sen vuoksi myös hiljaiset hetket ovat 
tärkeitä lauseiden välissä: satuhierottavasi saa aistia koske-
tusta ja sen viestejä kaikessa rauhassa ja antaa mielikuvituk-
sen rikastaa tarinaa. Oman tahdin hidastaminen lähtee rau-
hoittamaan mukavasti hermostoa, joten siitä on paljon etua.

5) Ole läsnä kämmenilläsi: Satuhieronnassa ei pyritä lihak-
sia muokkaavaan hierontaan, eikä myöskään kutittamiseen, 
vaan kosketus on läsnäolevaa ja miellyttävän tuntuista. Täl-
löin satuhierottavasi saa rauhassa levätä ja rentoutua turval-
lisesti. Läsnäoleva kosketus viestii hierottavallesi: “Olet tärkeä 
ja arvokas. Minulla on aikaa sinulle.”

6) Siirry ohjeista omaan luovuuteen: Havu-hiiri ja joulun 
värit -kirja on laadittu siten, että satuhierontaliikkeiden oh-
jeet ovat sivun oikealla puolella kirjoitettuina. Satuhieronnas-
sa kerrot siis sadun sekä sanoin että kosketuksella yhtä aikaa. 
Kirjan satuhierontojen kosketuskuvituksissa (hierontaliik-
keissä) on mietitty monipuolisesti erilaisia koskettamisen ta-
poja sekä sitä, että satuhierontaliikkeet ulottuvat välillä koko 
kehon alueelle selän lisäksi. Voit aluksi tutustua liikkeisiin tar-
kasti. Kun olet omaksunut satuhierontaliikkeiden perusasiat, 
voit halutessasi siirtyä käyttämään omaa luovuuttasi. Oman 
luovuutesi käyttäminen voi tehdä satuhierontahetkistä vielä 
rentouttavampia, etenkin sinulle hierojana.
 

 Satuhieronnasta on ollut tukea monenlaisissa  
tilanteissa. Tässä muutamia esimerkkejä, mihin  

kaikkeen satuhierontaa voi hyödyntää: 

• lapsen nukahtamiseen ja unen laadun paranemiseen   
 

• pelkojen ja ahdistuksen lievittämiseen  

• keskittymis- ja oppimiskyvyn paranemiseen  

• kivun kokemuksen lievittämiseen  

• lapsen elämässä ilmenevien muutos- ja kriisitilantei-
den käsittelyyn 

• kehon hahmottamiseen ja motoristen taitojen  
kehittymiseen 

• sosiaalisten taitojen ja empatiakyvyn oppimiseen 

• lapsen luovuuden ja itseilmaisun tukemiseen 

• lapsen ja aikuisen välisen yhteyden ja luottamuksen 
vahvistamiseen 

• vanhemmuuden haasteisiin 

• aikuisen henkilökohtaiseen kasvuun.
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On olemassa sanonta: Värit ovat tunteita ja tunteet ovat värejä. 
Jokaisella värillä, niin kuin tunteellakin, on oma merkityksen-
sä, tarkoituksensa ja lahjansa. Värit voivat olla kauniilla tavalla 
tukemassa elämän eri vaiheita, kuten esimerkiksi lapsen kas-
vua ja kehittymistä. 

Miksi jostakin väristä tulee lempiväri ja toista väriä ei miltei 
edes huomaa? Tai mitä silloin tankkaamme, kun meillä on 
nälkä jotain tiettyä väriä kohtaan? Parhaimmillaan värit tasa-
painottavat ja tukevat toinen toisiaan. Yksistään mikään väri 
ei ole riittävä, vaan se tarvitsee muita värejä rinnalleen. Näin 
on tunteidenkin kanssa. Jokainen tunne on arvokas ja tärkeä 
viestintuoja.

Tässä on kootusti tiettyjen värien merkityksiä ja vaikutuksia:
 

HARMAA
Harmaa väri viestii keskitien kulkemisesta, sekä rohkeudesta 
ja halusta olla mukana yhteisessä toiminnassa. Harmaassa on 
myös turvallista levollisuutta ja tilaa pysähtyä. Harmaata ei 
kuitenkaan kannata olla elämässä liian paljoa, sillä muut värit 
harmaan rinnalla tuovat elämään raikkautta. Usein harmaan 
kauneus tulee parhaiten esille juuri muiden värien rinnalla. 
Lapselle harmaa voi viestiä pysyvyyttä ja vakautta, ja olla 
kuin turvallinen peruskallio.

PUNAINEN
Punainen on kaikista väreistä lämpimin. Se on energisoiva ja 
aktivoiva, liiallisena se voi olla jopa liiankin energisoiva. Pu-
nainen on myös juurruttava ja maadoittava väri, josta varsin-
kin pienet lapset hyötyvät. Sopivasti punaista väriä tuo tun-
netta turvasta, sen voisi ajatella kuvastavan kuin halausta tai 
äidin kohdun lämpöä. Punainen on sydämen ja rakkauden 
väri.

ORANSSI
Oranssi on värinä sähäkkä. Siinä on liikkeelle panevaa voi-
maa. Oranssi väri voi tukea muun muassa oppimiskykyä ja 
luovuutta. Omana itsenä oleminen ja roolien pois riisuminen 
voi olla yksi oranssin värin lahjoista. Aurinko muistuttaa myös 
oranssin voimasta: iloa ei tarvitse säästellä, vaan se lisääntyy 
jakamalla. Niin kuin kaikessa, myös oranssissa on oma rau-
hoittava vaikutuksensa, jota kuvastaa esimerkiksi nuotion 
lämmin, tyynnyttävä hehku.

VIHREÄ
Vihreä väri kutsuu rauhoittumaan ja rentoutumaan. Siitä 
löytyy joustavuutta ja mukavuutta, kuin myös tyynnyttävää 
levollisuutta. Juuri tätä luonnon vihreyskin parhaimmillaan 
meille antaa. Vihreä väri voi auttaa käsittelemään vaikeita 
tunteita. Se voi luoda myönteistä sosiaalisuutta ja kannustaa 
kuuntelevaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen. 

Tietoa väreistä:
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VAALEANPUNAINEN
Vaaleanpunainen väri sisältää onnellisuutta ja herkkyyttä. 
Lempeys itseä ja muita kohtaan tulee kauniisti esille tässä 
värissä. Vaaleanpunaisen kehotus on: “Kell onni on, se onnen 
jakakoon.” Maailmaa kannattaakin katsoa välillä ruusunpu-
naisten lasien läpi, ja kannustaa lastakin tähän.

VIOLETTI
Violetti mielletään henkisen ajattelun ja kasvun väriksi. Vi-
oletti kutsuu myös hiljentymään. Uuden luomisen maailmat 
syntyvät juuri hiljentymisen kautta. Pysähtyminen itsen ja 
omien ajatusten äärelle voi tuntua joskus jopa pelottaval-
le. Violetti kutsuu kohtaamaan pelkoja, sillä silloin ne voivat 
muuttua voimavaroiksi. Violetti väri vahvistaa omalta osal-
taan yhteenkuuluvuuden tunnetta: Yhden hyvä on kaikkien 
hyvä. Kukaan meistä ei ole irrallaan kokonaisuudesta. 

KULTA
Kulta muistuttaa oman itsen sekä myös muiden arvostami-
sesta. Olemme jokainen kullanarvoisia! Voisikin sanoa, että 
kullan väri viestii siitä, että olemme jokainen arvokkaita juu-
ri sellaisina kuin olemme, juuri nyt. Kulta viestii myös kaiken 
elämän arvokkuudesta, taivaan tähdistä asti, maan kukkasiin 
asti.

TURKOOSI
Turkoosi väri liittyy itsensä ilmaisemiseen. Tämä väri kan-
nustaa ilmaisemaan omaa totuuttaan rohkeasti. Tällä tavoin 
turkoosi väri tukee itsetuntemusta auttaen löytämään kysy-
myksiä ja oikeita vastauksia siihen, kuka on, mitä tuntee ja 
tarvitsee. Turkoosi tukee molempaan suuntaan kulkevaa, sel-
keää vuorovaikutusta.

SININEN 
Sininen väri viilentää ja selkeyttää ajatuksia kuin raikas meri-
tuuli. Sininen myös ylläpitää rauhaa ja hiljaisuutta. Hiljaisuu-
dessa muun muassa suru voi nousta pintaan, jolloin sininen 
väri auttaa tunteen läpikäymistä. Sinisen tarjoamassa hiljai-
suudessa on mahdollista kuunnella itseä. Sinisessä on va-
pautta ja keveyttä, mikä antaa ajatuksille ja luovuudelle tilaa 
liidellä.

VALKOINEN
Valkoinen edustaa puhtautta ja uutta alkua. Valkoinen puh-
distaa vanhan ja aikansa eläneen pois kuin ensilumi. Taas 
liiallisena valkoinen väri voi tuntua kliiniseltä ja herättää jopa 
turvattomuutta. Lämpimien värien näkeminen ruokkii lap-
sen tunne-elämän tarpeita etenkin ensimmäisten elinvuo-
sien aikana. 
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Löydät tämän kirjan sivuilta useita rentoutumisharjoituk-
sia, joista toiset ovat selkeästi esillä ja toiset löydettävissä 
tekstin lomasta piilotetummin. On valtavan arvokasta, että 
saamme oppia sekä opettaa lapsillemme keinoja rauhoit-
tua ja rentoutua. Rentoutumisen taitoa opetellessa lapsi 
tarvitsee aikuisen tukea ja apua itsesäätelyyn. Rentoutu-
misharjoitukset palkitsevat usein tekijänsä hyvällä ololla ja 
tuovat sitä kautta voimavaroja, terveyttä ja iloa elämään. 

Lempeä kosketus
Lempeällä kosketuksella on tutkitusti rauhoittavia ja rentout-
tavia vaikutuksia. Satuhieronnan menetelmäkin perustuu 
kosketuksen ja sanojen rentouttavaan voimaan.
Kosketuksen tyynnyttävän vaikutuksen voi todeta helposti 
myös itse: Asetu hyvään rentoon istuma-asentoon ja nosta 
kämmenesi sydämesi päälle. Pidä kämmeniäsi siinä hetki, 
hengitä rauhallisesti ja tunne, kuinka kehosi ja mielesi ren-
toutuu jo omasta kosketuksesta.
(Luku 1: Joulun odotus alkaa.)
 
Luova tanssi ja luova maalaaminen
Liike ja tanssi rentouttaa, vapauttaa ja virkistää. Musiikki syn-
nyttää mielikuvia, ja musiikin voi tuntea vaikkapa väreinä tai 
kuvina. Laita lempimusiikkiasi soimaan ja liiku vapaasti. Voit 
antaa myös kynäsi ja siveltimesi liikkua paperilla musiikin 

tahtiin tai musiikin sävyjen ja tunnelman inspiroimana.
Satuhierontahetkistä voi parhaimmillaan tulla kuin luovaa 
maalaamista tai käsien tanssia. Anna kerrotun tarinan kuljet-
taa käsiäsi, ja maalaa kämmenilläsi sadun maailma hierotta-
vasi keholle. Tällaiset hetket voivat olla myös  tekijälleen hy-
vin rentouttavia.
(Luku 8: Sävelten siivin. Luku 18: Musiikkimaalaus.)

Värihengitys
Hengitys on avain rentoutumiseen. Jo pieniä lapsia voi opas-
taa keskittymään omaan hengitykseensä. Lapsi voi maata 
rennossa asennossa selällään ja laittaa kämmenet vatsan 
päälle. Katsellaan, kuinka kämmenet nousevat ja laskevat 
hengityksen tahdissa. Vatsan päälle voi asettaa myös peh-
molelun, niin sanotun hengityskaverin. Vatsahengitys sekä 
hengityksen tietoinen seuraaminen rentouttavat mukavasti.
Värihengitysharjoituksessa mietitään omaa lempiväriä tai 
sitä väriä, jota juuri nyt kokee kaipaavansa. Annetaan värin 
levitä hengityksen mukana kaikkialle kehoon hoitavana ja 
rentouttavana. Mielikuva ihanasta väristä tukee kauniisti ren-
toutumista.
(Luku 10: Hiirten huokaisuhetki.)

Mielikuvamatka
Mielikuvituksen voima on ihmeellinen. Voimme mielikuvis-
samme matkata mihin tahansa paikkaan. Mielipaikka on to-
dellinen tai kuviteltu paikka, jossa on hyvä ja turvallinen olla. 

Rentoutumisharjoituksia:
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Aina kun koet, että tarvitset rentoutumista, voit mielikuvissa-
si palata tähän paikkaan.
Mielikuvamatkan voi tehdä myös sadutus-menetelmällä, jol-
loin lapsi kertoo omasta mielipaikastaan ja aikuinen kirjoittaa 
asiat muistiin juuri siten, kuin lapsi ne sanoo. Tämän jälkeen 
aikuinen voi lukea kirjoitetun tekstin rauhallisesti ääneen, 
lapsen matkatessa mielikuvissaan tähän paikkaan.
Kun aikuinen suhtautuu arvostavasti lapsen sanoihin, lapsi 
kokee hyväksyntää ja tulee nähdyksi omana itsenään. Tällä 
on suuri merkitys paitsi itsetuntemuksen myös stressinsää-
telyn kannalta. Kun lapsi kokee itsensä ja omat ajatuksensa 
arvokkaina, hän voi vähitellen oppia rauhoittamaan mieltään 
myös ajatusten tasolla, oman sisäisen puheensa avulla. 
(Luku 15: Mielipaikka.)

Kehon skannaus
Läsnäolo tässä ja nyt on rentouttavaa. Läsnäollessa ajatukset 
eivät vaeltele menneessä eivätkä tulevassa, vaan on rauhaa 
rentoutua. Vaikka ajatuksemme lentelisivät muualla, kehom-
me on silti jatkuvasti tässä ja nyt. Muun muassa siksi kannat-
taa välillä tietoisesti suunnata oma huomio kehoon ja tuntea 
oma keho sisältä käsin. Keho on kuin portti tähän hetkeen.

Toisen ihmisen jakamaton ja lempeä huomio rauhoittaa. Niin 
tekee myös meidän oma läsnäolomme itsellemme. Skannaa-
malla kehoa ylhäältä alas, voi saada tärkeää tietoa siitä, mitä 
itselle kuuluu: Onko jossain kohdassa jännityksiä tai kipua, 

vai tuntuuko keho vapaalle ja hyvälle. Voit saada tärkeää tie-
toa, mitä kehosi tarvitsee tällä hetkellä voidakseen hyvin. 

Voit kosketuksellasi auttaa lasta olemaan läsnä keholleen. 
Hellästi sivellen päätä, käsiä, selkää ja jalkoja autat lasta tun-
temaan oman kehon ääriviivat sekä itsensä kokonaisena.
(Luku 20: Savusauna.)

Keskittymisharjoitus
On aivoille ja hermostolle stressaavaa, jos ajatuksissa pyörii 
yhtä aikaa monenlaista. Taas yhteen asiaan keskittyminen 
voi olla hyvin rauhoittavaa. Yksinkertaisista asioista voi syn-
tyä hienoja rentoutumisharjoituksia. Katsele lapsen kanssa 
kynttilän liekkiä, sen sävyjä ja pientä liikettä. Tai keskittykää 
seuraamaan kesällä muurahaisen kulkua, tai lumoutukaa tal-
vella vesilätäkön jäänpinnan kuvioista.

Lapselle moni rentoutumista ja luovuutta tukeva asia on hy-
vin luontaista. Meidän aikuisten tehtävänä on ruokkia näiden 
hetkien olemassa oloa elämässä, ettei kiire valtaa liiaksi alaa.
(Luku 13: Sydänlanka ja lämpöinen liekki.)
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Eräänä talvisena päivänä salaperäinen tuuli  
puhalsi metsän yllä,
ja silloin hiiriperheen lapset tunsivat sen:  
Joulun odotus oli alkanut.
 
Hiirilapset Havu, Halla, Tihku ja Taneli
tunsivat joulun lähestymisen ihan ytimiä myöten. 

Hiirilasten turkit olivat pehmeän harmaat,

hiirten pesäkolo oli kotoisan harmaa,

ja niin sääkin ulkona oli harmaa. 

Mutta vaikka kaikki näytti yhtä tutulta ja  
harmaan sävyiseltä kuin ennenkin,
päivä tuntui toisenlaiselta: Joulun  
ihmeellinen aika oli alkanut. 

Jokaisen hiirilapsen harmaan turkin sisällä  
sykki malttamaton sydän. 
Pikkuiset eivät olisi malttaneet asettua aloilleen. 
Mutta viisas mumma Hilda Hopea oli elänyt  

Laske kädet selän päälle. 

Sivele kämmenillä tuulta.
 

Sivele selkään suuri sydän. 

Tee kämmenillä neljä vierekkäistä painallusta selkään.
Laske kädet selän päälle.

Sivele päätä, käsivarsia, selkää ja jalkoja.

Pyöritä kämmenillä keskiselästä.

Laske kädet hetkeksi selän päälle.

Sivele selkää rauhallisesti.

Sivele kämmenillä suuri sydän selkään.

Piirrä sormenpäillä neljä pientä sydäntä. 

Naputtele sormenpäillä selkää ja käsivarsia.
 
Laske kädet hetkeksi selän päälle. 

Luku 1: Joulun odotus alkaa
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näitä aikoja ennenkin ja
 
osasi rauhoittaa lapset tarinoillaan.  
Lempeällä äänellään se kertoi hiirilapsille  
menneistä ajoista ja jouluista kauan sitten.
 
Samalla se siveli hiirilasten selät ja käpälät  
lämpimiksi ja sileiksi.
 
Lapset jäivät kuuntelemaan,
 ja harmaa hiirten koti vaipui levolliseen  
odottavaan tunnelmaan ja ihanaan illan rauhaan.

Sivele rauhallisesti ja vakaasti selkää ja
käsivarsia. 

 
Sivele rauhallisesti selkää, käsivarsia ja jalkoja. 

 
Laske kädet selän päälle.

Sivele kämmenillä rauhallisesti selkää.
Laske kädet selän päälle. 

13



Yöllä Havu-hiiri näki lumoavaa unta.
Unessa oli paljon värejä:
punaista, oranssia, keltaista
vihreää ja sinistä
turkoosia ja lilaa
häivähdys kultaista ja hopeaa.
Värit läikähtelivät kauniisti.
Värit olivat lämpimiä ja pehmeitä, kuin villalankaa.

Unessa Havu tarttui väreihin

ja leikki niillä.

Vaikka värejä oli paljon, kaikki sointuivat yhteen  
ja unen tunnelma oli levollinen.

Havu vaipui yhä syvemmälle uneen,
se tunsi olevansa kuin pehmoisessa villakorissa.
 
Värit kiertyivät kerälle,
Havu kiertyi kerälle.
 
Se tunsi keinuvansa unen mukana.
Unen myötä joulu tuli lähemmäksi ja lähemmäksi.

Laske kädet selän päälle. 
 
Sivele selkää sormilla välillä kevyemmin  
ja välillä voimakkaammin. 

 
Laske kädet hetkeksi  
selän päälle.
Sivele tuntuvasti käsivarsia. 

Sivele selkään suurta spiraalia. 
 

Sivele päätä, olkapäitä ja selkää ylhäältä alaspäin. 

Sivele selkään suurta ympyrää kämmenillä. 

Keinuta hartioista kevyesti puolelta toiselle. 
 
Laske kädet selän päälle. 

Luku 2: Havun uni
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Kun seuraavana päivänä hiirilapset  
tassuttelivat koti-suon lähellä, 
Havu huomasi jotakin yllättävää.
 
    – Täällähän on samaa väriä kuin unessani,  
tällaista kauniin punaista.
    – Ne ovat karpaloita, Halla tunnisti.
Talvisessa maisemassa oli siellä täällä värien pilkahduksia.
Hiirilapset poimivat punaisia, mehukkaita marjoja  
mukaansa pieniin kuppeihinsa.

Kotona Hilda-mumma ihasteli marjasaalista.

Kuinka kodikkaan värisiä! Marjat olivat kuin  
pieniä joulupalloja.
    –  Olen kuullut, että ihmiset ripustelevat jouluna  
punaisia palloja puuhun, eikö olekin hassua,  
Hilda-mumma hykerteli.
Lapsiakin se huvitti. Puu, jossa on palloja.  
Pallopuu. Ihmeellistä!

Hiiret taas olivat iät ja ajat laittaneet joulukoristeet oviin  
ja ikkunoiden äärelle, jotta joulu tietäisi tulla perille. 
Havu asetteli muutaman kauniin punaisen karpalon  
huolella ikkunalaudalle. 
Joulu oli taas hieman lähempänä.

Luku 3: Väripilkkuja Laske kädet selän päälle. 
 
Tassuta sormenpäillä pitkin selkää. 

Laske kädet selän päälle.

Pyöritä sormenpäällä pientä ympyrää selkään. 

Pyöritä useita pieniä ympyröitä. 
Painele sormenpäillä sinne tänne selkään. 
Tee pientä poimivaa liikettä sormenpäillä.

 
Laske kämmenet selän päälle useaan kertaan.

Pyörittele sormenpäillä pieniä ja suurempia palloja selkään...

sekä olkavarsiin, käsivarsiin, kuin koristelisit kuusta. 

 
Sivele käsivarsiin kuusenhavuja. 

Piirrä selkään neliö. 

Tee sormenpäillä muutamia painalluksia  
kuin asettelisit koristeita. 
Laske kädet selän päälle. 
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Tihku oli löytänyt metsän laidalta suuren suuren 
oranssinkeltaisen soikiomaisen pallon,  
jollaista ei ollut ennen nähnyt.

Tuskin se mikään marja oli,
ei kai niin suurta marjaa voinut olla olemassakaan.
 
Pallon pinta oli hieman aaltoileva

ja hehkui kaunista oranssia väriä
mutta sisältä pallo oli koverrettu ontoksi.
 
Tihku pyysi toisia auttamaan –
oranssin pallon voisi vierittää kotikoloon koristeeksi. 

Pallo oli valtavan painava, mutta yhdessä  
lasten onnistui vierittää aarre kotipihaan.

    – Hyvänen aika, mistä te noin suuren  
kurpitsan olette saaneet! Hilda ihmetteli.

Ihmetys vaihtui kuitenkin pian ihastukseen. 

Kurpitsa näytti hiirikodissa oikein somalta.  

Aseta kädet selän päälle. 
 
Sivele kämmenillä suurta ympyrää selälle. 
 
 
 
Sivele pientä ympyrää spiraalimaisesti suurentaen. 
 
 
Tee kämmenillä aaltoileva sivelyä selkään.

Sivele tuntuvia vetoja selälle, keskeltä reunoille päin. 
Tee kämmenellä painallus yläselkään.
 
Liikuta kämmen tuntuvasti puolelta toiselle selän päällä. 
 
 
Pyöritä kämmenillä reitti halki selän. 
 

Laske kämmenet selän päälle useaan kertaan.

 
Sivele selkään suuri sydän. 

 
 

Luku 4: Tihkun löytö
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Oranssi pinta hehkui ihanasti
ja kurpitsan onttoon sisukseen saattoi  
käpertyä kuin kainaloon.
 
Seuraavana yönä hiirilapset tuhisivat  
makoisia unia oranssinkeltaisessa majassa.

Sivele selkään “säteitä” keskeltä reunoille päin. 
Laske kädet olkavarsille. 
 

Silitä hellästi päätä. 
 
Laske kädet selän päälle. 
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Metsässä tihkutti sadetta, ja talvinen päivä oli hämärä. 

Hiirilapset olivat kuitenkin saaneet lämpöä  
ja iloa oranssista kurpitsamajastaan.
Ne olivat nukkuneet hyvin, ja nyt niille maittoi leikki. 

Pikkuiset hiiret mennä viilettivät pitkin polkuja.  
Hippaleikki oli hauskaa!
Halla otti kiinni Havua, ja Tihku saavutti Tanelia.                
                          
Lopulta kaikki lapset pyörivät yhtenä harmaana myttynä 
sammalten ja varpujen päällä.  
                                 
Kotimetsä tuntui turvalliselta leikkipaikalta.              
Eikä haitannut lainkaan, vaikka sade kasteli turkit märiksi.
 
Kotona odotti lämpöinen, kellertävänä hehkuva takkatuli.           
Liekit liikkuivat ja loimottivat, kevyesti ja voimakkaasti, kuin 
nekin olisivat leikkineet.

Tuli toi pesään lämpöä ja loistetta, sekä kuivasi ihanasti  
hiirten pehmoiset turkit.
Tuntui hyvälle painautua tulen äärellä toisten  
kylkeen lepäämään.  
Havu muisteli, että se oli nähnyt unessaan näitäkin värejä: 
keltaisen ja oranssin lämpöistä leikkiä.                          

Laske kädet selän päälle. 
 
Naputtele hellästi sormenpäillä selkää.
 
Tee tuntuvaa rauhallista sivelyä päähän, käsivarsiin ja selkään. 

 
 
Tassuta sormilla selkään hiirten reittejä.

 
 
Aseta kämmenet lomittain toistensa päälle ja sivele selkään 
laajaa ympyrää. 

Aseta kämmenet hetkeksi selän päälle. 
Naputtele sormenpäillä hellästi päätä, käsivarsia ja selkää.
 
Maalaa kämmenillä liekkejä selkään.
Sivele välillä kevyemmin ja välillä tuntuvammin. 

 
Sivele kämmenillä pyörittäen päätä, selkää,  
käsivarsia ja jalkoja.
Laske kädet tuntuvasti olkavarsille. 

Maalaa kämmenillä liekkejä selkään.
 
Laske kädet selän päälle.

Luku 5: Hippaa hämärässä
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Hilda-mumma otti piironginlaatikosta paperipussin,  
joka rapisi ja helkkyi.
Lapset olivat heti uteliaita: 
Mikä noin helisi, kuin tuhansia kelloja olisi  
yhtä aikaa helisytetty.

Ja toden totta, paperikääreestä kuoriutuivat esiin  
kullanväriset tiu’ut. Jokainen lapsi sai oma pienen tiu´un. 
Lapset kilisyttivät kultaisia kelloja,
ja kuulosti kuin tuhannet tähdet olisivat tanssineet.
 
Harmaan kodin ikkunasta avautui näkymä yötaivaalle. 
Kun hiiret helisyttivät tiukujaan, 
tähdet vastasivat taivaalta. 

Kullanhohtoiset tuikkeet tanssivat maassa ja ilmassa.
Joulun kultainen taika levittäytyi kotimetsään  
ja pieniin sydämiin.
    –  Voi, Hilda-mumma, kiitos näistä ihanista yllätyksistä, 
lapset henkäisivät.
    – Eipä kestä, lapset rakkaat.
    – Noin minäkin pienenä leikin.
Ja leikinhän minä yhäkin, Hilda vastasi, ja helisytti  
tiukua taivaalle, 
josta yksi kirkas tähti helkähti heti takaisin.

Laske kädet selän päälle. 

Piirrä selkään suuren paperipussin ääriviivat.

Tee sormilla nopeaa naputtelevaa liikettä.
 
 
 
Piirrä sormenpäillä selkään neljä pientä tiukua.

Tee sormenpäillä nopeaa naputtelevaa liikettä. 

 
Sivele selkää laajoin tuntuvin vedoin. 
Naputtele sormenpäillä alaselkää.
Naputtele sormenpäillä yläselkää.  

Naputtele sormenpäillä selkää kauttaaltaan.
Sivele rauhallisesti selkään sydän.

Toista sydänkuvio useampaan kertaan. 

Laske kädet selän päälle.
Naputtele sormenpäillä kevyesti selkää.
 

Tee pyörittävä painallus sormenpäillä selkään.
Laske kädet selän päälle. 

Luku 6: Tiu’ut ja tähdet
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Hiirikodin keittiön pöydän äärellä touhuttiin. 

Havu, Halla, Tihku ja Taneli  askartelivat.

Kaikkialla leijaili ihana havujen ja pihkan tuoksu.
Nyt tehtiin kuusen- ja katajanoksista
sieviä vihreitä seppeleitä. 

Hiirilapset taivuttelivat oksia
ja kietoivat niitä yhteen kransseiksi. 

Havu ja Halla tekivät pyöreää koristetta,
ja Tihkun ja Tanelin seppeleestä tuli  
sydämen muotoinen. 

Seppeleisiin sidottiin vielä vaalean vihreät,  
kiiltävät silkkinauhat. 

Kauniin vihreät seppeleet ripustettiin  
ikkunoihin karpalopallojen seuraksi.

Metsän ihana vihreys oli tullut sisälle hiirten kotiinkin. 
    –  Kylläpä tuli kaunista ja jouluista! Hilda ihasteli.

Luku 7: Seppeleitä
Laske kädet selän päälle. 

Piirrä kämmenellä ympyrää selkään.

Tee kämmenellä neljä painallusta selkään. 

Maalaa selkään aaltomaista liikettä. 
Piirrä kämmenillä selkään ympyrää. 

Puno sormilla kuin kranssia.

Sivele selkään ympyrä. 
 
Sivele selkään suuri sydän. 

Kiedo sormenpäillä nauhoja. 

Piirrä selkään ikkunan muoto
ja laske kädet hetkeksi paikoilleen.

Tee selkään vetoja kuin kuusenoksia. 
Laske kädet selän päälle. 
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Luku 8: Sävelten siivin

Hilda-mumma toi erikoisen näköisen laatikon,  
jossa oli hauskan näköinen torvi.
Se oli vanha levysoitin – gramofoni.
 
Hilda asetti levyn paikoilleen.
Levy lähti pyörimään gramofonissa
ja ilmoille kajahtivat kauniit sävelet.

Tänään rentouduttaisiin tanssimalla.

Hiirilapset lähtivät liikkumaan sävelten tahdissa.
Musiikki vei mukanaan, keinutti.
Tuntui ihanalta tanssia musiikin mukana.
Kevyesti ja voimakkaasti. 
Nopeasti ja hitaasti. Juuri niin kuin hyvältä tuntui.

Tanelista musiikki kuulosti virtaavalta vedeltä.
Halla näki musiikin väreinä.
Tämä musiikki on sinistä musiikkia,
Halla ajatteli ja keinui rauhalliseen tahtiin.
Sointuisa sävel oli unenomainen, ja siitä tuli  
levollinen ja huoleton olo.
Havustakin musiikki oli sinistä. 
Se kuvitteli tanssivansa taivaalla... rauhallisesti liitäen  
ja lentäen taivaan sinessä. Se tuntui ihanalle!

Laske kädet selän päälle. 

Maalaa kämmenillä selkään laatikko
sekä torvi.
Laske kädet selän päälle.
 
Maalaa kämmenellä selkään ympyrä.
Jatka kämmenellä pyörittämistä.
 

Tanssita kämmeniä selällä. 

 
Keinuta kevyesti hartioista.
Tanssita kämmeniä pitkin selkää ja  
käsivarsia sekä jalkoja. 

 
Sivele selkään virtaavaa liikettä.
 
Sivele kevyesti hiuksia ja päätä. 

Keinuta kevyesti hartioista. 

Sivele kämmenillä selkää ja päätä.
Laske kädet selän päälle. 
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Tänään oli leivontapäivä. 
Kuohkeat tuulihatut kuuluivat hiirten jouluperinteisiin.
Päälle puettiin myssyt ja essut. 

Halla hämmensi taikinaa kulhossa Hildan ohjeiden mukaan.
Sitten pellille nosteltiin pienet taikinanokareet  
riveihin vieretysten,
ja pelti työnnettiin uuniin.

Hilda kertoi, että nyt uuninluukun olisi hyvä olla  
kiinni tarpeeksi pitkään, 
muuten kuohkeat tuulihatut voisivat lässähtää  
yksi toisensa perään.
    – Eivätkös ihmisten joululeivonnaiset ole aivan  
päinvastaisia, litteitä piparkakkuja? Halla muisti. 
    – Lässähtäneitä joululeivonnaisia, Tihku ihmetteli.

Hilda pyysi Havua kaatamaan mustikat 
kuohkeaan valkoiseen kermaan  
ja sekoittamaan ne keskenään.
Havu katseli uteliaana, kuinka valkea kerma alkoi muuttua 
pikkuhiljaa violetin siniseksi. Tätäkin väriä unessa oli ollut, 
Havu muisti.
Hetken päästä paistuneet tuulihatut  täytettäisiin  
kuohkealla sinisen sävyisellä mustikkakermalla. 
Oho...Miten kermaa oli joutunut Havun viiksikarvoihinkin!

Laske kädet selän päälle. 
 
Piirrä sormilla selkään pieniä ympyröitä.
Sivele päätä ja selkää.

Pyöritä kämmenellä selkää.
Painele sormenpäillä rivejä.
 
Sivele tuntuvasti selkää alhaalta ylöspäin.

Laske kädet selän päälle.

Painele kämmenellä useista kohdista selkää.

Pyöritä kämmenillä selkää sieltä täältä.

Laske kädet selän päälle.

Naputtele sormenpäillä selkää.

Pyöritä kämmenillä selkää.

Pyöritä sormenpäillä selkää useita kertoja.

Piirrä sormenpäillä viiksikarvoja.
Laske kädet selän päälle.

Luku 9: Tuulihattuja
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Joulutouhujen keskellä
Hilda-mumma kaipasi pientä huokaisuhetkeä. 

Se kutsui hiirilapset ympärilleen
ja kysyi, haluaisivatko nämäkin rentoutua.
Hiirilapset rakastivat rentoutumista,
ja niinpä Hilda ohjasi heille mukavan yhteisen hetken: 

    – Asetu hyvään rentoon asentoon, Hilda neuvoi.
    – Jos haluat, voit sulkea silmäsi.
    – Sitten hengitä syvään
sisälle ja puhalla ulos.
Hengitä sisään ja puhalla ulos.
Huomaat, että olosi muuttuu levolliseksi
hengityksesi tahdissa. 

    – Nyt voit hengittää sisääsi sellaista väriä, joka  
tuntuisi sinusta hyvältä juuri tällä hetkellä. 

Anna värin kulkea hengityksesi mukana
kaikkialle kehoosi. 

Laske kädet selän päälle.
 
Paina kämmenellä selän keskelle. 

Sivele neljästä eri suunnasta kohti keskiselkää.
Laske kädet hetkeksi selän päälle.
Sivele selkään suuri sydän. 
Sivele päätä, hartioita ja käsivarsia ylhäältä alaspäin. 

Sivele selkään suuri sydän. 

Sivele kevyesti päätä, käsivarsia, selkää ja jalkoja.

Luku 10: Hiirten huokaisuhetki
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Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos.
Anna värin hoitaa mieltäsi ja kehoasi. 

Pikkuiset hiiret hengittelivät tasaisesti ja rauhallisesti.
Oli ihana tuntea, miten väri virtasi kaikkialle  
kehoon ja rentoutti.

 
 
 
 
Laske kädet selän päälle.

25



Havu, Halla, Tihku ja Taneli 
leikkasivat paperista valkoisia lumihiutaleita.
Paperihiutaleet olivat kauniita − ne olivat kuin ohutta  
valkoista pitsiä.
Yhtäkkiä Taneli huomasi:
    – Katsokaa, lunta sataa!
Ja toden totta – ikkunasta näkyi kuinka pehmeät  
vitivalkoiset hiutaleet laskeutuivat maahan.
Hiirilapset riensivät ulos. 
Puikkelehtiessaan metsässä ne tunsivat olevansa  
 
kuin talven taikamaailmassa. 
Hentoinen lumihuntu peitti kanervankukkia,  
sammalia ja varpuja. 
 
Lunta oli satanut myös kuusenoksille, jotka hipoivat maata 
ja muodostivat metsään talvimajoja ja seikkailureittejä.

Lunta varisi Havun kuonolle 
ja se pudisteli itseään.
Taivaalta leijaili lisää suuria höytyviä hiljalleen, hiljalleen.
    – Katsokaa, olen koristeltu kauttaaltaan, Halla hihkui.  
– Turkissani on lumihiutaleita.
Ensilumi sai koko metsänväen riemastumaan.  
Valkoisessa värissä oli jotain niin kaunista ja ihmeellistä.

Luku 11: Lunta sataa!
Laske kädet selän päälle. 
 
Paina kämmenellä selkään neljä kertaa.
Piirrä sormella hiutaleita selkään.

Laske kädet selän päälle. 
Sivele sormella hiutaleiden reittejä selkään. 

Juoksuta sormenpäitä pitkin selkää. 

 
Sivele kämmenillä selkää.
 

Maalaa kämmenillä suuri luminen kuusi, aloita päästä,  
siirry hartioiden kautta käsivarsiin ja selkään. 

Sivele sormenpäillä nopeasti selkää.
Ravista hellästi hartioista.
Sivele sormella hiutaleiden reittejä selkään.
Painele kevyesti sormenpäillä päätä, selkää, käsiä ja jalkoja. 

Sivele kämmenellä tuntuvasti selkää. 
Laske kädet selän päälle. 
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Koko yön oli satanut lunta.
Korkeat nietokset kohosivat metsässä  
ja kutsuivat seikkailemaan.
 
Taneli ja Halla samoilivat pitkin metsää lumikengillään.
Äkkiä jostain kuului pientä ääntä. Piipitys  
kuulosti avunpyynnöltä.
Taneli ja Halla kulkivat ääntä kohti.  
Lumessa makasi pieni lintu.

Lintu oli kauttaaltaan vaalean mantelin värinen. 
Sen kauniissa vaaleissa siivissä hehkui muutamia  
turkooseja sulkia, jotka välkehtivät kuin etelän meri.
 
Lintu oli kylmissään ja tarvitsi apua.
Taneli ja Halla hieroivat linnun kohmeisia siipiä  
sekä selkää ja veivät sen lämpöiseen hiirten kotiin.

    – Voi näitä satulintuja, 
välillä ne lentävät vahingossa pohjoiseen, vaikka ovat  
matkalla etelään, huokaisi Hilda harmaa lempeästi.
Vähitellen lintu alkoi virkistyä pesän lämmössä ja  
ilo palautui sen ääneen:
    – Te pelastitte minut, lintu nimeltään Manteli  
sirkutti kiitollisena.

Laske kädet selän päälle
 
Sivele kämmenillä selkää. 

Sivele selkään korkeita luminietoksia. 

Tassuttele selkää tuntuvasti.
Naputtele hennosti selkää sormenpäillä. 

Tassuttele selkää kämmenillä. 
Laske kädet kupiksi selän päälle.

Sivele hellästi päätä, käsivarsia, selkää ja jalkoja. 
Sivele käsivarsia.
 
 
Värisytä kämmenillä selkää ja hartioita.

Pyöritä kämmenillä selkää ja käsivarsia. 

Laske kädet selän päälle.
Kuljeta sormenpäitä selällä ensin ylös
ja sitten alaspäin.
Silitä hellästi päätä.
 

Laske kädet selän päälle.

Luku 12: Tanelin ja Hallan urotyö
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Luku 13: Sydänlanka ja lämpöinen liekki

Manteli-lintu nautti hiirten pesän tunnelmasta.  
Se oli levännyt ja se saisi jäädä koko jouluksi hiirten luokse.
 
Jouluvalmistelut jatkuivat hiirten pesässä. 
Hilda-mumma osasi valmistaa kynttilöitä itse,  
ja halusi opettaa sen taidon lapsille.
 
Tarvittiin pitkä lanka – sydänlanka,
joka kastettiin sulaan kynttilämassaan, uudelleen ja  
uudelleen. Lasten mielestä se oli jännittävää puuhaa.

Vähitellen sydänlangan ympärille, kerros kerrokselta  
alkoi muodostua kynttilä. 

Kun seitsemän valkoista kynttilää olivat valmistuneet,
kaksi niistä asetettiin hopeisiin kynttilänjalkoihin. 

Hilda sytytti liekit kynttilöihin ja hämäräinen koti  
tulvahti täyteen kultaista valoa.  

Valo oli lempeää ja se sai hiirikodin värit hehkumaan  
lämpöisinä. Kaikki ääriviivat olivat pehmeitä ja varjot utuisia.

Laske kädet selän päälle.

Sivele kämmenillä selkään suuria sydämiä.
 
 
Laske kädet selän päälle.
Piirrä sormenpäillä muutama viiva selkään.

 
Piirrä sormella yksi pitkä viiva selkään.
Kuljeta sormea ylhäältä alas, toistuvasti.

 
Sivele kerroksia kynttilän molemmin puolin.

Piirrä sormenpäillä seitsemän viivaa.
Piirrä sormenpäillä kaksi neliötä.

Pyöritä sormenpäillä kaksi pientä ympyrää.

Pyöritä kevyesti kämmenillä selkää.
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Paina lempeästi kämmenellä selkää.

Piirrä sormenpäillä pientä liekkiä.

Laske kädet selän päälle.

Havu oli lumoutunut. 

Hiirenhiljaa se tuijotti pientä kynttilän liekkiä, joka  
lepatti ja loi ympärilleen valoa ja rauhaa. 

Miten niin pieni saikin aikaan niin suuren muutoksen.
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Luku 14: Leikitään ja luodaan
Lunta satoi aina vaan, ja se tiesi lumileikkejä.
Hiirilapset laskivat mäkeä ja Manteli-lintu oli  
riemussa mukana. Kaikilla oli niin hauskaa!
Tihkulla oli lilan värinen liukuri. 

Oi, miten helposti ja kevyesti laskut sujuivat sillä.  
Tuntuu ihan kuin lentäisi, Tihku hihkui. 

Uudelleen ja uudelleen se kiipesi mäkeä ylös  
muiden mukana. Ja taas uudelleen ja uudelleen  
laskettiin rinnettä alas!  

Mertti-metsäjäniksen mökki oli lasten kotimatkan varrella.
Yöllä oli pyryttänyt niin paljon, että mökin pihatie  
oli nietostunut umpeen ja ovi oli melkein saarroksissa. 

Mertti näytti istuvan kaikessa rauhassa sisällä  
kirjoittamassa runojaan.
Se oli uppoutunut luomistyöhönsä,
lempeän lilan värisiin runoajatuksiinsa. 

– Autetaan Merttiä, Manteli ehdotti.
Hiiret loivat lunta pienillä tassuillaan  
ja lopuksi Manteli lakaisi polun puhtaaksi siivillään.
Mertin mökkiin pääsi taas kulkemaan.

Laske kädet selän päälle.
 
Piirrä sormenpäillä hiutaleiden reittejä selkään.
Sivele molemmilla kämmenillä hartioista alaselkään,  
pari kertaa.
Maalaa kämmenillä liukurin-muoto selkään.

Sivele kämmenellä selkää ylhäältä alas.

 
Kävele sormilla ylös selkää ja laske kämmenillä alas. 

 
Piirrä kämmenillä mökki.
Maalaa kämmenillä lumikinoksia.

Piirrä sormenpäillä selkään kirjaimia. 
 
Sivele hellästi päätä ja hartioita. 

Laske kämmenet hetkeksi selälle. 
Kuopsuta selkää sormenpäillä.
Lakaise kämmenillä selkää.
Laske kädet selän päälle.  
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Illan tullessa Hildalla oli lapsille taas mukava rentoutumisleikki.
– Asetu hyvään ja rentoon asentoon, Hilda neuvoi.
– Jos haluat, voit sulkea silmäsi.
– Hengitä muutaman kerran rauhallisesti.
– Sitten kuvittele itsesi sellaiseen paikkaan, jossa sinulla  
on erityisen hyvä olla.  

Se on sinun mielipaikkasi.
Se voi olla jokin todellinen paikka tai mielikuvituspaikka.
– Voit tunnustella mielessäsi, miltä paikassa tuntuu.
Millainen olosi on? Mitä näet ympärilläsi? Millaisia värejä paikassa 
on? Miltä siellä kuulostaa? Miltä siellä tuoksuu?
Voit olla mielipaikassasi levollisena ja täysin turvassa.
Lapset hengittelivät rauhallisesti ja nauttivat mielipaikoistaan. 

Manteli-lintu oli lennähtänyt kuvitelmissaan  
omaan mielipaikkaansa etelän lämpöön.
Se nautti olostaan turkoosin meren rannalla,  
jossa hiekka oli lämmintä ja sileää. 

Vehreän sypressipuun katveessa  
Manteli-linnulla oli ihana lepopaikka. 
Aurinko siveli sen siipiä.
Aaltojen tasainen rytmi sai sen mielen rentoutumaan. 
Havu-hiiri oli ajatuksissaan siellä missä olikin, omassa  
pesässään... Voiko ihanampaa paikkaa ollakaan?
Tulipa taas ihanan rentoutunut olo.

Laske kädet selän päälle.

Sivele selkää ja käsivarsia.
Sivele päätä.
Sivele selkää ylhäältä alas.
Maalaa laajaa ympyrää selkään.
 
 
Laske kädet selän päälle.

Tassuttele rauhallisesti kämmenillä eri puolille selkää.

Sivele kämmenillä selkää.

 
Heiluta kämmeniä selän päällä kuin siipiä.
 
Silitä kämmenillä selkää.

Maalaa kämmenillä puun oksia selkään.
Laske kädet paikoilleen.
Sivele käsivarsia.
Sivele aaltoja selkään.
Sivele sormilla selkään sydämiä.
 
Laske kädet selän päälle.

Luku 15: Mielipaikka
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Seuraavana aamuna hiirikodin ovelta kuului koputus.
 
Hilda meni avaamaan ja näki valtavan suuren paketin.
Paketin takaa kurkisti Mertti.
    – Olkaapa hyvä, tämä on teille kiitokseksi avustanne,  
Mertti sanoi ja ojensi paketin.
    – Olitte luoneet pihatieni lumesta, muuten en olisi ehkä 
päässyt ulos mökistäni, se tuumi kiitollisena.
 
Lapset avasivat paketin
ja paperien peitteistä
ilmestyi esiin maailman hienoin kukka!

Kukan juuret olivat tukevasti ruukkumullassa,
varsi kasvoi uljaana ja lehdet olivat vehreät.

Kaikki ihastelivat kukan vaaleanpunaisia terälehtiä, jotka 
avautuivat kauniisti toinen toistensa lomasta.

Hilda kertoi, että kukka oli jouluruusu ja tulisi lähipäivinä 
avautumaan täyteen kukoistukseensa. 

Laske kädet selän päälle. 
 
Koputa kämmenellä selkää. 

Maalaa suuren paketin muoto selkään. 
Piirrä pupunkorvat selkään.
Sivele selkään suuria sydämiä.

Lakaise kämmenillä selkää.

Sivele kämmenillä selkää eri suuntiin kuin avaisit pakettia. 

Paina kämmenillä tuntuvasti selkää. 

Sivele jalkoja. 
Sivele selkää ja käsivarsia. 

Sivele kämmenillä selkään suuria terälehtiä kukan muotoon. 

Sivele selkää keskeltä reunoille päin.

Luku 16: Mertin kiitos
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Hetken aikaa tuntui, kuin jokainen heistä olisi ollut  
vaaleanpunaisen valon ja hohteen ympäröiminä. 

Miten paljon iloa elämään voivat tuoda toisten  
auttaminen ja kaikki kauniit pienet asiat.

Pyöritä kämmenillä lämmittävästi selkää, käsivarsia ja päätä.

Maalaa selkään suuri sydän. 

Laske kädet selän päälle. 
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Tänään oli aika kuurata koti.
Siivouspäivä oli lasten mielestä lystikäs.
Hilda vei matot ja viltit ulos ja ravisteli niitä kevyesti.
 
Halla lakaisi lattiaa, 
ja Tihku luisteli lattian poikki juuriharjat jaloissaan.
Taneli heitteli lämmintä saippuavettä sekaan.
 
Havua nauratti.
Se huomasi, että saippuavaahdosta nousi kuplia.  
Pieniä ja suuria.
Saippuakuplia leijaili kaikkialla hiirten kodissa.  
Alhaalla ja ylhäällä.
Ja siivous sujui kuin saippuakuplien tanssi. 

Nyt yksi saippuakuplista lensi aivan Havun ohitse,  
ja Havu näki, kuinka kaikki sateenkaaren kauniit värit  
hehkuivat kuplan pinnassa. 

Saippuakupla näytti kaukaa katsottuna värittömältä,
mutta kun sitä tarkasteli lähempää, saattoi nähdä kaikki 
mahdolliset värit!
Se oli Havun mielestä kuin ihme.

Laske kädet selän päälle.

Pyöritä kämmenillä selkää kuin pesten.

Taputtele kevyesti selkää, käsivarsia ja jalkoja.

Pyyhi kämmenellä selkää, käsivarsia ja jalkoja.
Tee vuorovetoja kämmenillä selkään.
Liu´uta kämmeniä selällä.

Naputtele sormilla selkää.
Piirrä sormenpäillä useita ympyröitä selkään.
 
 
 
Kuljeta sormenpäitä selällä kuin tanssien.

Piirrä sormella ympyrä.
Väritä sormenpäillä ympyrän sisus.

Piirrä selkään ympyrä.
Väritä sormenpäillä ympyrän sisus.

Laske kädet selän päälle.

Luku 17: Siivouspäivä
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Tänään hiirilapset maalasivat joulukortteja. 
Hilda oli antanut niille sormivärit. 
Hiirilapset upottivat pienet käpälänsä kosteisiin  
väreihin ja maalasivat erilaisia kuvioita: tähtiä,  
sydämiä, joulupaketteja.
 
Mantelin teki mieli laulaa. Se sirkutti kauniilla kirkkaalla  
äänellään vaihtelevia melodioita,
ja lapset liu´uttivat värejä paperilla sävelten tahtiin.
Maalatessaan Havu huomasi, että kun sekoitti  
sinistä ja keltaista,  
niin syntyi vihreää. 

Ja keltaisesta ja punaisesta 
syntyi taas oranssia. 

Sinisestä ja punaisesta 
tuli violettia. 
Värien sekoittaminen oli kuin taikaa. 

Taas unen monet värit ja unen ihana tunnelma  
pulpahtivat Havun mieleen.

Oli mukavaa ja rauhoittavaa maalata yhdessä  
sävelten siivittämänä.
Ja joulu oli jo kovin lähellä.

Laske kädet selän päälle.
 
Piirrä kämmenillä neliö selkään.
Maalaa pientä ympyrää selkään.
Laske sormenpäät selän päälle.
Piirrä sormenpäillä tähtiä, sydämiä, neliöitä.

Sivele aaltoillen sormenpäillä selkää.

Maalaa sormenpäillä tanssien selkää.
 
Sivele kaksi pientä ympyrää.
Maalaa yksi suuri ympyrä.

Sivele kaksi pientä ympyrää.
Maalaa yksi suuri ympyrä.

Sivele kaksi pientä ympyrää.
Maalaa yksi suuri ympyrä.
Pyöritä kämmenillä selkää.

Sivele sormenpäillä laineita.

Maalaa sormenpäillä selkää.

Laske kädet selän päälle.

Luku 18: Musiikkimaalaus
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Ulkona satoi lunta,
ja sisällä hiirten kodissa oli leppoisa ja lämmin tunnelma.
Joulukorttien maalaukset olivat valmiit,  
ja nyt hiiret kirjoittivat niihin jouluntoivotuksia.
Paperille piirtyi lämpimiä sanoja,  
tunnelmallisia tervehdyksiä. 

Joulukorteillaan hiiret halusivat muistaa koko metsän väkeä.

Kortit sujautettiin valkoisiin kuoriin.
Päälle painettiin pyöreät punaiset sinetit.
Juhlallisesti Manteli lennätti joulupostin perille.  
Se lensi metsän yllä ja pudotti jokaiselle metsän  
asukkaalle oman kortin. 

Taivaalta lennähti kauniita sanoja ja värikkäitä kuvia.  
Oman joulukortin sai myös Mertti.
Kortissa oli 
Havun maalaama keltainen tähti. 

Laske kädet selän päälle.
 
Maalaa sormenpäillä hiutaleiden reittejä.
Pyöritä kämmenellä selkää.
Kirjoita sormella kirjaimia selkään.

 
 
 
Sivele laajasti selkää.
 
Piirrä kämmenillä neliö selkään.
Pyöritä pieni ympyrä selkään ja paina hetki.
Liikuta kämmeniä kuin siipiä selällä.

 
 
Sivele kämmenillä vetoja ylhäältä alas.
 
Piirrä sormenpäillä selkään neliö.
Piirrä tähti selkään.

Luku 19: Manteli vie joulupostin
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Sydämellistä joulun aikaa 
ja runojen taikaa!
Mertti luki kortistaan. 

Kaunis joulutervehdys ja kutsu tulla  
viettämään joulua hiiriperheen kotiin ilahdutti  
Mertin mieltä tavattomasti.

Kirjoita sormenpäällä selkään.

Sivele selkään sydämiä.

Laske kädet selän päälle.
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Hiiriperheellä oli kodin kupeessa oma pieni savusauna.
Hilda-mumma oli koko päivän laittanut puita saunan  
pesään hiljakseen.
Lapset auttoivat kantamalla vesiä saunapolkua pitkin  
pienillä ämpäreillä.
Illalla sauna oli valmis kylpijöille.

Hiiret sukelsivat saunan lämpöiseen syleilyyn.
Saunan seinät olivat vakaat ja tummat. Vuosien aikana  
savu oli värjännyt ne noesta mustiksi. 
Mustat seinät loivat tilaan tyyntä ja levollista tunnelmaa. 
Hilda-mumma oli sitonut kesällä saunavastan, joka oli  
nyt sopivasti pehmentynyt lämpimässä vedessä. 
Hilda ropsutteli lempeästi vastalla hiirilasten turkkeja. 
Saunan lämpö rentoutti ja raukaisi.
Ajatukset pysähtyivät.
Pienet hartiat raukenivat.
Selkä sai levätä.
Kädet saivat levätä  
ja jalat saivat levätä.
Jokainen hiirilapsi sai ihanasti rentoutua  
joulusaunan lauteilla.
Virkistyneinä ja levollisina lapset tassuttivat saunasta kotiin.
Polkua pitkin oli hauskaa tulla, kun pieni pakkanen  
kihelmöi turkissa.
Kotipesä odotti lämpöisenä saunojia.

Laske kädet selän päälle. 
Maalaa kämmenillä selkään saunamökki. 
Liu’uta kämmentä selkää pitkin toistuvasti.

Tassuttele sormenpäillä pitkin selkää.

Sivele selkään suuri ympyrä ja laske kädet  selän päälle. 

Liu’uta kämmeniä selällä.
Maalaa kämmenillä selkää.

Pyöritä kämmenillä pehmeästi selkää. 
Sivele sormilla saunavasta selkään. 

Napsuttele hellästi sormilla selkää, käsivarsia ja jalkoja. 
Sivele kämmenillä lempeästi päätä, selkää,  
käsivarsia ja jalkoja.

Tassuttele sormenpäillä pitkin selkää.
Naputtele sormenpäillä selkää ja käsivarsia.
 
Pyöritä kämmenillä selkää.
Laske kädet selän päälle.

Luku 20: Savusauna
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Oli talvipäivänseisaus. 
Vaikka oli vuoden lyhin ja hämärin päivä, 
Havusta tuntui, että se näki ympärillään enemmän sävyjä  
ja värejä kuin koskaan aikaisemmin.
Harmaissa sävyissäkin oli kuin uudenlaisia vivahteita.  
Ihan kuin Hildan turkissakin olisi välkehdellyt upeaa  
hopeista hohdetta.
Mumma Hilda Hopea hämmensi hyväntuulisena riisipuuroa 
liedellä, samalla hyräillen:
    – Hiiri puuroo keittää, hännällänsä hämmentää...

Havun mahanpohjaa kutitti hauskasti. Pitkään se oli  
odottanut tätä hetkeä: joulu oli viimein saapunut!  
Perinteisesti talvipäivänseisaus oli se päivä, jolloin hiiret 
aloittivat joulun vieton. 
Nyt oli aika asettua piiriin nauttimaan joulun antimista.  
Puurosta ja punaisina hehkuvista jouluomenista. 

Kaikki olivat paikalla – Hilda, Havu, Halla, Tihku, Taneli, 
Mertti ja Manteli. 
Joulun sydämellinen tunnelma leijaili ja tuoksui  
joka puolella. 
Ulkona hämärtyi jo aikaisin. Lyhdyt ja kynttilät valaisivat 
pihamaata ja hiirten kotia.
Yhtäkkiä ovelta kuului koputus. Havu meni avaamaan. 
Ovella oli jouluhiiri!   Mikä ihana yllätys!

Laske kädet selän päälle. 
Sivele rauhallisesti selkää ylhäältä alas. 

Tassuta kämmenillä selkää. 

Sivele sormenpäillä selkää sieltä täältä.

 
Pyöritä kättä hämmentäen selällä. 

 
 
Naputtele kevyesti sormenpäillä selkää. 

Sivele kämmenillä laaja sydän selkään. 

Pyöritä kämmenillä suurta ympyrää selkään.

 
Tee kämmenellä seitsemän painallusta ympyrän muotoon.

Sivele sormenpäillä selkää.

Piirrä sormenpäillä muutamia liekkejä selkään.

Koputa kämmenellä lempeästi selkää.

Laske kädet selän päälle.

Luku 21: Juhlan aika
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Jouluhiiren korista löytyi suuri pussi herkullisia  
suklaapähkinöitä kaikille yhteiseksi.

Sen lisäksi kaikki neljä hiirilasta saivat ihan   
samannäköiset pehmoiset paketit.
Harmaa paperikääre rapisi ja kahisi, kun pikkuhiiret  
avasivat omia pakettejaan. 
Jokaisen paketista putkahti esiin ihanan pehmoinen,  
villainen ja värikäs kaulahuivi.  

Halla silitti oman huivinsa lämpöistä pintaa. Miten kaunis 
kudelma se olikaan. Villa tuoksui ja tuntui hellyydeltä. 

Taneli huomasi, että kaulahuivin voisi kääriä vaikka  
turbaaniksi pään ympärille. 
Tihku taas aikoi käyttää sitä tyynynäkin, ja pitää sitä  
mukanaan yötä päivää.

Manteli-linnun paketista löytyi keltainen,  
auringonvärinen villa-viitta. Nyt Manteli voisi  
halutessaan jatkaa matkaansa etelään. 

Mertti-jänis sai suuret lämpöiset korvaläpät.  
 

Laske kädet selän päälle.
 
Piirrä sormenpäillä pussi selkään.

Piirrä sormenpäillä neljä neliötä.

Kuopsuta sormenpäillä hellästi selkää.

Maalaa kämmenillä pitkä huivi selkään.

Silitä kämmenillä selkää.

 
Sivele päätä kämmenillä.

Laske kämmenet pään päälle.

Sivele selkää ja käsivarsia.

 
 
Paina kämmenet kupeiksi korvien päälle.

Luku 22: Lahjat
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Ja Hildan paketista pyörähti kaunis vyyhti villalankaa. 
    – Sattuipas sopivasti. Jouluhiiri taisi tietää, että lankani 
ovat juuri loppuneet, myhäili Hilda onnellisena.

Havu oli pysähtynyt hiljaa katselemaan oman huivinsa  
värikkäitä raitoja. Ne olivat juuri niitä samoja värejä, joita  
se oli nähnyt unessa. Miten ihmeessä se oli mahdollista!

Maalaa pehmeästi ympyrää selkään.

Sivele kämmenellä raitoja selkään.

Laske kädet selän päälle.
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Havu oli tutkinut huolella kaulahuivinsa värejä ja  
kutsui muut katsomaan löytöään.
    – Katsokaa, huivin raidoissa on kaikki ne samat värit,  
joita me näimme, kun odotimme joulua.
    – Nämä kauniit punaiset raidat ovat samaa väriä kuin  
karpalon marjat, Havu näytti.

Tihku riemastui: – Ja nämä oranssit raidat ovat kuin  
kurpitsamajamme.
Kaikki innostuivat katselemaan.
    – Keltaiset raidat muistuttavat tulen liekkejä,
ja nämä kultaiset raidat ovat kuin ne tiu´ut ja tähdet,  
joilla me leikimme, Taneli huomasi.
    – Niin ja katsokaa tätä vihreää. Eikös olekin aivan saman  
sävyistä kuin nuo seppeleet, joita teimme havuista,  
Halla-hiiri huudahti.
    – Siniset raidat ovat kuin se ihana uninen musiikki,  
jota Hilda soitti meille gramofonilla, Havu tuumasi. 
    – Ja tämä valkoinen on kuin ensilunta, joka satoi metsään! 
Kaulahuivi oli kuin päiväkirja: jokainen raita kertoi jotakin 
tärkeää yhdessä koetuista hetkistä.
    – Sinut Manteli-lintu me muistamme aina näistä  
turkooseista raidoista, hiirilapset ilahtuivat.

Hilda-mumma hymyili tyytyväisenä keinutuolissaan. Ihan 
kuin hän olisi jo tiennyt kaiken tämän.

Laske kädet selän päälle.
 
Maalaa kämmenillä pitkä huivi selkään.

Sivele kämmenellä raitoja selkään.

Sivele raitoja selkään.
Painele selkään marjoja.

Sivele kämmenillä suuri ympyrä selkään.

Sivele liekkejä selkään.
Naputtele hellästi sormenpäillä selkää.

Sivele sydän selkään.

Tanssita sormenpäitä rauhallisesti pitkin selkää ja käsivarsia.

Sivele kämmenillä selkää ylhäältä alas.
Sivele kämmenillä raitoja selkään.

Sivele kämmenillä käsivarsia.

Keinuttele kämmenillä selän päällä.
Laske kädet selän päälle.

Luku 23: Raidat
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Vielä seuraavana päivänä hiirtenpesässä mietittiin värejä. 

Miten ihanaa, että oli olemassa niin paljon erilaisia sävyjä, 
vivahteita ja värejä.
Oli kirkkaita ja heleitä 
sekä tummia ja vahvoja värejä. 

Jokainen väri toi omaa tunnelmaa
 ja tuntui erilaiselta.
    – Minusta tämä joulu on tuntunut punaiselta! Sellaiselle 
lämpöiselle, ihan sydämestä asti! Halla sanoi.
    – Taas minusta tämä on ollut vihreä joulu, Taneli tokaisi.  
Rauhallinen ja mukava, niin kuin tuo pieni kuusi  
pihassamme.
Havu tunsi pieniä väreitä koko kehossaan, miettiessään  
tätä joulua.
    – Minusta tämä on ollut kultainen joulu, hän lausui  
juhlallisesti toisille.
    – Mutta nyt minä tahdon leikkiä keltaisia leikkejä!  
Tihku ilmoitti...
ja juoksi ensimmäisenä ulos. 
 
Pian tulivat muut hiirilapset perässä värikkäät kaulahuivit 
hulmuten.
Valkoinen lumi vaan pöllysi, kun pienet harmaat tassut  
juoksivat jälleen hippaa pitkin pihamaan metsiä.

Laske kädet selän päälle.
 
Pyöritä kämmenillä selkään ympyrää.
 
Painele kämmenillä eri puolille selkään.
 
Sivele sormilla hellästi selkää.
Silitä kämmenellä tuntuvasti selkää.

Paina kämmenet selälle muutaman kerran.
 
Sivele kämmenillä sydän selkään.
Laske kädet sydämen päälle.
Sivele kämmenillä sydän selkään.
Sivele kuusenoksia selkään.

Naputtele sormenpäillä selkää, käsivarsia ja jalkoja.
 
Sivele kämmenillä sydän selkään.
 
Tassuta kämmenillä muutaman kerran selkää.

Juoksuta sormenpäitä lempeästi pitkin selkää...
 
Jatka juoksua hellästi molempien käsien sormenpäillä.
 
Sivele vuorovedoin selkää.

Luku 24: Joulun värit
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Illan hieman tummetessa oli väsyneiden  
leikkijöiden aika palata sisälle.
Sininen levollisuus laskeutui hiirten pesään, 

jonne kynttilät loivat lämpimiä sävyjään. Juuri tässä  
hetkessä oli Hildan-mumman mielestä joulun  
kauneimmat värit.

Havu halusi mennä täksi yöksi oranssiin kurpitsamajaan 
nukkumaan. Siellä se käpertyi ihanasti lämpöiselle kerälle. 

Juuri ennen nukahtamistaan Havu katseli ja  
siveli hetken pehmeän kaulahuivinsa raitoja  
ja muisteli kaikkea kokemaansa.

Pienen harmaan hiiren maailma oli täyttynyt väreistä.

Tassuta sormenpäillä rauhallisesti selkää.

Sivele kämmenillä päätä ja selkää ylhäältä alaspäin.

Maalaa sormenpäillä pieniä liekkejä.

 
Pyöritä kämmenillä suurta ympyrää selkään.

Sivele sormenpäillä raitoja selkään.

 
 
 
Laske kädet selän päälle.
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Tunnelmallista, rentouttavaa  
ja värien täyttämää joulun aikaa!

 
Toivoo: Sanna, Jonna ja Nora



Havu-hiiri ja joulun värit on rentouttava satuhieronta-tarina,  
joka sisältää värien hoitavia vaikutuksia sekä useita  
lapsille sopivia luovuus- ja rentoutusharjoituksia.

Leikki ja ilo sekä läsnäolo ja pysähtyminen vuorottelevat  
tässä mukaansatempaavassa satuhieronta-tarinassa.  

Hiirilapset Havu, Halla, Tihku ja Taneli saavat omaksua  
Hilda-mummaltaan hiirten ainutlaatuisia jouluperinteitä 

sekä syvällisiä elämän viisauksia. Tärkein viesti on, että  
aina löytyy aikaa rentoutumiselle... ja leikille!

Kirjan 24:ää lukua voi käyttää suloisena joulukalenterina, jonka  
myötä on ihana laskeutua joulun tunnelmalliseen aikaan.
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