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Virittäydy puihin katsomalla Ritva Kovalaisen valokuvia "kiero ja villiintynyt":

Ennen puut olivat osa suomalaista mielenmaisemaa. Puilla ja ihmisillä oli syvä yhteys. Lähes jokaisen

talon pihalla seisoi pyhä puu. Pihojen rakkaille puille – uhripuille, elättipuille, haltiapuille, kipupuille ja

jumalpuille on kerrottu huolet ja annettu kipuja niiden parannettavaksi. Puita kunnioitettiin, niille

uhrattiin, puilta kysyttiin neuvoa ja niiden kautta viestittiin todellisuuden eri kerrosten välillä.

 

Nyky tutkimustiedon mukaan puut ovat suurenmoinen hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Puut tuottavat

happea, parantavat ja puhdistavat ilmanlaatua, suodattavat ilmansaasteita ja sitovat itseensä

pienhiukkasia. Puiden läsnäolo rauhoittaa kehoa ja mieltä. Puiden haihtuvien öljyjen tiedetään

vaikuttavan ihmisen hermostoon ja helpottavan ahdistusta ja masennusta, sekä alentavan stressiä ja

verenpainetta. Erityisesti monimuotoinen metsäluonto tukee hyvinvointia, mutta myös yksittäiset puut

puistoissa, pihoilla ja kaupungeissa tekevät hyvää. Vanhojen puiden läsnäolo yhdistää meidät

ajattomuuden kokemukseen. Puilla ja metsillä on myös meistä riippumaton itseisarvo. 
-Lähde: Sinikka Piippo: elinvoimaa puista, 2017 Minerva

 

"Voimapuita, joilta aikoinaan käytiin kysymässä neuvoa, on vieläkin pystyssä, ja ne
voivat edelleen välittää voimallisia sanoja niitä tarvitseville."

- Mirja Nylander: metsäkellintä 2018, Read me

 

 

        https://www.ritvakovalainen.com/kiero-ja-villiintynyt
 

TEHTÄVÄ:
Lähde ulos. Ota mukaasi kynä ja paperia. Kulje rauhassa. 
 

Etsi kotisi läheltä oma voimapuu: puu jolla on samoja vahvuuksia ja ominaisuuksia kuin sinulla.

 
Tervehdi puuta ja asetu puun läheisyyteen. Tarkkaile puuta. Miltä puu näyttää? Miltä voimapuun
läheisyys tuntuu kehossa?
 

Kirjoita voimapuun lista:
Millainen voimapuusi on? Miltä se näyttää ja tuntuu? Mitä mielikuvia sinulle herää? Mitä koet?
Kirjoita havainnot ja mielikuvat, allekkain listaksi, kaikki havainnot ovat oikeita, älä arvota.
Voit halutessasi ottaa valokuvan voimapuustasi dokumentaatioksi/ jaettavaksi.

 

On hyvä etsiä voimapuu läheltä omaa kotia, jotta sen luokse on helppo palata. 

Seuraa voimapuusi heräämistä kevääseen.
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VOIMAPUU

HAAPA
 

Kasvaa tukevasti rantapenkereellä
 

Värikäs, vahva, vankkarunkoinen
Monioksainen

Kaunis
 

Rungossa särö
halkeama

haava
 

Odottaa kevättä
Vapaata vettä

 

Monioksainen, monimuotoinen
Latvasta haarautuu

 

Juureva, sammalinen
monen eliön koti

 

Huojuu tuulessa
 

Juuret syvällä maassa
 

-Sotkamo 2.4.2020

Minä ja mun puu YLE 2018:  https://areena.yle.fi/1-4521309

"Forest talk" -videoinstallaatio(7.45min) Vimeo, Tekijät: Ville Tanttu, Ritva Kovalainen, Sanni
Seppo, Sanna Salmenkallio 2013:  https://vimeo.com/73215896

LISÄÄ PUISTA JA IHMISISTÄ
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