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Jos lunta ja pakkasta riittää, 
kohoaa Kukkaromäki 4:n pi-
halle upea lumilinna. Malli 
vaihtuu vuosittain, mutta 
lapsilla on aina yhtä haus-
kaa.

Teksti ja kuvat: Ninarose Maoz

Alkutalvi on kiireistä aikaa. Tyhjiä 
maitotölkkejä kerätään, täytetään 
vedellä ja jäädytetään. Seuraavana 
päivänä on taas valmiina lasitiilika-
sa, josta saadaan takka lumilinnaan. 
Pakastimessa on jäätymässä leivin-
peltien päällä lumilinnan ikkunoita 
ja olohuoneessa kasa laatikoita, vä-
rikkäitä papereita ja muita askarte-
lutarvikkeita. 

Lumi sentään tippuu taivaalta 
ihan itsekseen. Se täytyy vain ka-
sata, jäädyttää ja muotoilla. Näistä 
aineksista syntyy linna, josta moni 
lapsi voi vaan uneksia: lumilinna 
huonekaluineen, liukumäkineen ja 
parvekkeineen. 

Kaiken takana on naapuri, 
jota lapset kutsuvat  
Päivi-tädiksi. 

1.
”Lasten iloksi minä 
näitä rakentelen. On 
ihanaa nähdä lasten 
riemu ja kuulla ilon-

kiljahdukset lumilinnassa”, Päivi 
iloitsee. 

Työtunteja ei tässä projektissa las-
keta. Ahkeran rakentajan kaikki lii-
kenevä vapaa-aika kuluu tehokkaas-
ti projektissa. Vaikka lumilinnassa 
ilmeneekin Päivi-tädin luovuus ja 
taiteellinen lahjakkuus, tarvitaan 
myös insinöörin taitoja.

2. 
”Seinät ja katot täy-
tyy rakentaa pikku-
hiljaa, mielellään 
pakkaslumesta. Kas-

telukannun kanssa lumesta tehdään 
melkein jäätä. Jos rakenteet jäävät 
ontoiksi, voi siitä koitua kohtalok-
kaat seuraukset. Turvallisuus täytyy 
muistaa ennen kaikkea!”

Lapset mukana puuhassa

Lumilinnassa on leikitty jo sen al-
kumetreiltä. Aluksi valmistui liuku-
mäki, sitten syntyi parveke ja pik-
kuhiljaa ovat muotonsa saaneet 
olohuone-makuualkovi sekä keittiö. 
Aamupäivisin linnassa saattaa pör-
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Päivi-tädin hanke lasten iloksi

Unelmien linna 
lumesta

Lumilinnan liukumäessä 
riittää laskijoita. Etualalla 
Eden ja Dania Maoz.

Päivi-täti askarteli 
koristekaloja lumi-
linnajuhliin. Janna 
ja Milla Lamminaho 
valitsevat omansa 
kotiin vietäväksi.

Lumilinnan posti-
laatikkoon kolahtaa 
postia päivittäin. 



12 asukasviesti 4 ● 2011 13

rätä paljonkin pikkulapsia ja koulun 
jälkeen mukaan liittyy vanhempia-
kin lapsia. Joskus he saattavat in-
nostua rakennuspuuhista niin ko-
vasti, että koko iltapäivä vierähtää 
lumilinnassa. Päivi-tädin johdolla 
valetaan jäätiilistä takkaa, paikataan 
seiniä ja rakennetaan kaaria.

Äidit seisoskelevat lasten leikkejä 
valvomassa ja saavat rauhassa ru-
patella. Yksi heistä on perhepäivä-
hoitaja Katja Lindblom, joka toimii 
myös asukastoimikunnan puheen-
johtajana.

3.
”On mukava, että 
tällaista puuhataan 
naapurien ja lasten 
iloksi. Ei tarvitse 

lähteä kauemmaksi leikkimään kun 
tänne mahtuvat omien lisäksi hoi-
tolapsetkin.”

Avajaiset iso juhla

Linna valmistuu pikkuhiljaa ja kun 
virallisia avajaisia vietetään, on lin-
naan ommeltu verhot, täkit, sän-
gyn katokset ja askarreltu kristalli-

kruunut, peilit sekä tärkein – pos-
tilaatikot. Niissä odottaa posti aina 
aamuisin: kortteja ja tarroja. 

Avajaisia varten on lähetetty kut-
sukortit naapureille ja kavereille. 
Lapset ovat odottaneet juhlia innol-
la, ja syystäkin. Linnan seinämään 
on tehty meri, jossa ui kaloja. Niitä 
saavat lapset kalastaa linnan par-
vekkeelta. Liukumäki on ahkerassa 
käytössä ja leikin lomassa hörpitään 
kuumaa kaakaota ja syödään läm-
pimiä pullia. 

Lopuksi on palkintojen jako. 
Päivi-täti on askarrellut mitalit on-

gintakilpailun voittajille. 6-vuotias 
Titus on saanut luvan pitää va-
paapäivän esikoulusta ja lunastaa 
kultamitalinsa. Kaikki onkijat saa-
vat lohdutuspalkinnon ja lopuksi 
herkutellaan suklaalla ja karkeilla. 
4-vuotiaat kerhokaverukset, Dania 
ja Nea, löytyvät linnasta konveh-
tirasia kädessään ja suu pullollaan 
suklaata. 

4. 
”Vielä yksi, vielä yk-
si!”

Onneksi talvipäi-
viä riittää ja lapset 

saavat nauttia linnaleikeistään. Kun 
kevätaurinko alkaa porottaa ja linna 
sulaa, tekee Päivi-täti kuntotarkas-
tuksia lumilinnassa entistä tiheäm-
min. Jonakin päivänä on vain kyl-
mästi tartuttava lapioon ja kolaan 
ja hajotettava linna maan tasalle. 
Lapsille tämä on suuri pettymys, 
mutta kukaan ei saa jäädä sulavan 
lumimassan alle. 

Mutta ei huolta – Päivi-täti suun-
nittelee jo seuraavan talven linnaa. 

❄ ❄❄❄❄❄
”On ihanaa nähdä  
lasten riemu ja  
kuulla ilonkiljahdukset lumilinnassa”

Avajaisiin  
kutsutaan naapurit  
ja kaverit

Lumilinna yövalaistuksessa. Illalla lumilinnan leikkitakkaan sytytetään kynttilät.

Sisustukseen kuuluu 
koko makuuhuoneen 
kalusto nuken sänkyä 
unohtamatta. 




