




Luonnostaan hyvinvoiva –hanke (1.1.2012-31.12.2013) on Pohjois-Pohjan-

maan alueella toimiva Green Care –hanke. PSK-Aikuisopiston hallinnoiman 

maaseudun elinkeinojen kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää Green 

Care –toimintatapoja alueella ja innostaa yrittäjiä sekä muita tahoja Green 

Care –toimintaan. Hanke on järjestänyt teemapäiviä, työpajoja ja opintomat-

koja sekä tehnyt yhteistyötä eri tahojen kanssa erilaisista Green Care –aiheis-

ta, kuten eläinavusteisuudesta, puutarhaterapiasta ja maatilojen Green Care 

-toiminnasta. Viherympäristön kuntouttava käyttö on ollut laaja sarja pitäen 

sisällään monia erilaisia tapahtumia. Lisäksi hankkeen puitteissa on koottu 

monialainen Green Care –ryhmä, jossa eri alojen yrittäjien ja opiskelijoiden 

kanssa on pohdittu eri Green Care –teemoja ja esimerkiksi tuotteistusta. 

Luonnostaan hyvinvoiva –hanke järjesti opintomatkan Iso-Britannian Care 

Farming –tiloille 20-23.5.2013. Care Farming  on termi Green Care –to-

iminnalle, joka tapahtuu Iso-Britannian maatiloilla. Care Farming UK  on 

laaja koko  maan kattava verkosto (www.carefarminguk.org), josta valikoitui 

kolme kohdetta matkallemme. Lisäksi tutustuimme Lontoon alueella sijait-

sevaan Thrive –puutarhaan, joka on  puutarhaterapiaan erikoistunut alue Bat-

tersea Park –puiston sisällä. Yövyimme yhden yön hotellissa Oxfordissa ja 

kaksi yötä hotellissa Lontoossa.

Opintomatkalle osallistui 12 henkilöä ja kaksi projektihenkilöä. Osallistujat 

olivat eri alojen edustajia eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata ja lisäksi yksi 

henkilö Lapin alueelta. Useimmat matkalle osallistuneista ovat osallistuneet 

moneen hankkeen järjestämään tilaisuuteen ja suunnittelevat Green Care –

yrittäjyyttä tai sen osa-alueiden soveltamista omaan yritystoimintaan.
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Ensimmäinen tutustumiskohteemme, Farm Ability, sijaitsee Wythamin kylässä noin 80 
kilometriä Lontoon Heathrow -lentokentältä. Tila on yksi Iso-Britannian Care Farming –
tiloista ja on lisäksi ”FAI –farms” -luomutila.  Saavuttuamme tilalle, meidät ottaa vastaan 
ystävällinen Corri Waitts, psykologian tohtori, joka vastaa vuoden toimineesta Green Care 
-projektista. Projektin kautta tilan töissä toimii 16-67 –vuotiaita henkilöitä, joilla on op-
pimisvaikeuksia, jonkin asteen kehitysvamma tai autismia. Heitä kutsutaan ”co-workers”, 
työntekijöiksi ja he tulevat tilalle päivätoimintaan useimmiten vanhempien kuljetuksella. He 
hoitavat tilan eläimiä: lampaita (joita on 800), sikoja, kanoja (joita on 280), hanhia, hevosia 
ja lehmiä (joita on 120) sekä toimivat muissa tilan töissä, puutarhassa ja keittiöhommissa. 
Care Farming –toiminta aloitettiin tilalla kolme vuotta sitten ensin pilottiryhmän kanssa.

Projektissa on 3 osa-aikaista työntekijää ja 3 vapaaehtoista, jotka ohjaavat ja avustavat 17 päivä-
toimintaan osallistuvaa henkilöä. Päivätoiminnan mahdollistava projekti on yhteistyöprojekti, 
jossa osapuolina ovat FAI Farms, Oxfordin yliopisto, the Friends of FAI ja the Farm Animal 
Care Trust. Muun muassa projektin vetäjä Corri saa omaan työhönsä rahoituksen yliopiston 
tutkimusrahoituksesta. Lisäksi tila saa lahjoituksia eri tahoilta. Lahjoitusten antaminen kuuluu 
Iso-Britannian hyväntekeväisyystoimintaan ja se vaikuttaa olevan normaali käytäntö.

Iso-Britannian vapaaehtoistoiminta on varsin organisoitua, näin meille kerrotaan. Joka alueella 
toimii oma vapaaehtoistoimisto, joka organisoi sinne ilmoittautuvat henkilöt eri paikkoihin eri 
työtehtäviin. Useimmat vapaaehtoiset ovat eläkkeelle jääneitä henkilöitä, mutta myös työssä 
käyville on normaalia kuulua johonkin hyväntekeväisyysryhmään. Esimerkiksi suomenkiel-
inen oppaamme kertoo toimivansa koiratoiminnassa vapaaehtoisena vapaa-ajallaan. 



Farm Ability –tilalla Care Farming –toimintaa tehdään kolmena päivänä viikossa, maanantaisin, 
torstaisin ja perjantaisin. Työt vaihtelevat työntekijän kykyjen, tilan tarpeen ja vuoden ajan mu-
kaan. Corri kertoo Julian –nimisestä japanilaisesta pojasta, joka ennen tilalle tuloaan työskenteli 
päiväkeskuksessa, mutta kyllästyi yksitoikkoiseen toimintaan siellä. Nyt Julian toimii maati-
lan töissä ja tekee eläinten hoidon lisäksi puutöitä, esimerkiksi kananmunalaatikoita ja kertoo 
rakastavansa työskentelyä maatilalla. 

Seuraamme, kun Corri opastaa Wen-

dya, Shanea ja Juliania ihailtavan kär-

sivällisesti ja kohteliaasti, kun he vievät 

sioille, hanhille ja lampaille ruokaa. 

Lisäksi he keräävät kanoilta munat ja 

kirjaavat päivän aikana munitut munat 

ylös listaan. Ihastelemme suurta aidat-

tua aluetta, jossa on valtava määrä 

kanoja. Saamme Wendyn kanssa hei-

tellä kanoille ruokaa. Kanat parveilevat 

ympärillämme ja me nauramme niiden 

innostukselle ja säntäilylle ympäriinsä. 



”Tilalla työskentelevät nuoret os-

allistuivat toimivan tilan oikeisiin 

töihin, joita he tekivätkin oikein 

innokkaasti ja suurella moti-

vaatiolla. Olivat ylpeitä työstään. 

Jäi mieleen se hyväntuulisuus ja 

ohjaajien loputon pinna ohjata 

heitä rauhallisesti ja uupumatta 

tehtävissä.”

Eräs matkalle osallistuneista kirjasi parhaiten mieleen 

jääneitä asioita tilalta:

* Lempeä ja rauhallinen ilmapiiri

* Asiakkaitten arvostus

* Yksilöllisyyden huomioiminen 

* Luonnonmukaisuus kaikissa asioissa

* Iloiset ja terveet eläimet  
Lisätietoja: www.farm-ability.org.uk

Kuljemme isot lainakumpparit jaloissamme 
ison maatilan laidasta laitaan Corrin opastuksella. Ihastelemme kauas jatkuvien nummien 
vihreyttä. Näemme lampaita ja lehmiä, joilla on laajat laidunnusmaat. Tapaamme tilan hevo-
sia aitauksessa, kun ne tulevat uteliaana meitä tervehtimään. Lopuksi kierrämme vielä pienen 
puutarhan, jossa on istutettu 
kasveja ja erilaisia kukkia pienen 



Care Farming –tila nimeltä Pennyhooks on kohteenamme toisena opintomatkapäivänä. 
Pennyhooks sijaitsee Shrivenhamin kylässä, noin 48 kilometriä Oxfordista. Tilan omistaa 
erityisopettaja Lydia Otter, joka on kotitilastaan kunnostanut autistisille henkilöille paikan 
työskennellä. Tilan päätulot tulee lihatuotannosta, tilalla on Aberdeen Angus lihakarjaa. 
Tilalla toimii Lydian lisäksi 8 osa-aikaista työntekijää, jotka saavat valtiolta palkan. Lisäksi 
tilalla on vapaaehtoisia, muun muassa joidenkin autististen henkilöiden vanhemmat toimi-
vat apuna.

Tällä tilalla neljä vuotta sitten aloitettu Care Farming –toiminta on tarkoitettu ainoastaan autis-
tisille henkilöille, toista samankaltaista paikkaa ei Iso-Britanniassa ole.  Tilalle tulevat henkilöt 
ovat 20-29 –vuotiaita ja he työskentelevät monissa tilan töissä hyvin suunnitellusti. Osa opiskeli-
joista, kuten heitä tällä tilalla kutsutaan, tulee tilalle töihin viitenä päivänä viikossa, osa kolmena 
päivänä viikossa. He työskentelevät osan päivää ja heidän jälkeen tilalla vierailee muun muassa 
koululaisryhmiä. Opiskelijat eivät asu tilalla, vaan heidän vanhempansa kuljettavat heitä päi-
viksi tilalle tai he kulkevat taksikyydillä. Lydia kertoo suunnitelmistaan laajentaa tilaa, jotta osa 
edistyneimmistä pojista voisi asua tuetusti läheisessä tyhjässä maatalossa. Laajennukseen tarvit-
taisiin kuitenkin paljon rahaa ja sen kartuttaminen on hankalaa etenkin kun tämän hetkisen 
toiminnan pyörittämiseen riittävät varat kerätään monesta paikasta. Valtion palkkatilin lisäksi 
tilan varat tulevat erilaisista projektirahoituksista ja lahjoituksista. 
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Seuraavaksi pojat siirtyvät pukemaan haalarit ja kumpparit päälle. Meille tarjoillaan sillä välin 
poikien aamulla leipomia kakkuja ja teetä. Pääsemme ulos seuraamaan, kun pojat istuttavat 
avustajien kanssa kasveja etupihalla. He tökkäävät pieneen istutusastiaan tikulla reiän, istut-
tavat taimen reikään ja peittävät kolon mullalla.

Pääsemme osallistumaan normaaliin tiistaipäivän 
ohjelmaan, joka alkaa yhteisellä hetkellä ison pöydän 
ääressä. Meitä on opastettu tarkkaan kuinka toimia 
tilalla, jottei opiskelijat häiriinny vierailustamme lii-
kaa. Istumme hiljaa huoneen perällä seuraten kun 
Lydia käy pöydän ympärillä istuvien poikien kans-
sa päivän työt läpi paperille kirjatun listan mukai-
sesti. Opiskelijat, jotka pystyvät lukemaan, luk-
evat paperille kirjatun työtehtävän ääneen. Ne, 
jotka eivät pysty kirjoitettua tekstiä lukemaan, 
katsovat tekstin vieressä olevaa kuvaa ja kerto-
vat tulevan toiminnan sitä kautta. Tarkoituk-
sena on, että jokainen tuottaisi joitain sanoja 
suullisesti. Kaikki eivät tähän pysty, mutta 
Lydia auttaa tarpeen mukaan.



Lydia kertoo tilan toiminnasta, jonka jälkeen 

kiinnittää huomiomme Peteriin, puoliksi 

puolalaiseen, puoliksi brittiläiseen poikaan. 

Peterille ominaista on jatkuva liike, hän 

pysyy koko ajan liikkeessä. Tämä erityispi-

irre hänen kohdallaan on huomioitu Peterin 

kitkiessä rikkaruohoja. Rikkaruohoastia on 

asetettu tarpeeksi kauas, jotta Peter voi käy-

dä tarvittavan kävelylenkin kitkettyään rik-

karuohot. Sama on huomioitu puuhalkojen 

pinoamisessa. Peter saa tehdä tarvitsemansa 

liikeradan pinotessaan puita ohjaajien ohja-

tessa.

Lydia kuvailee autististen henkilöiden olevan kuin aarrearkkuja, jotka meidän tulee osata 
aukaista oikealla tavalla ja löytää persoona sieltä sisältä. Autistista henkilöä ei voi pakottaa mi-
hinkään työhön, kaiken on tultava heiltä itseltään. Esimerkiksi puutöiden tekeminen aloitettiin 
tilalla siten, että yksi tilan työntekijöistä teki puutöitä ja opiskelijat seurasivat ympärillä. Jonkin 
aikaa tätä jatkuttua, ensimmäinen opiskelijoista tarttui työkaluun ja sitä myöten asian opette-
lun kanssa päästiin alkuun.

Eräs matkaseurueestamme arvioi tilan toimintaa: 

”Vaikeastikin kehitysvammaiset voivat olla osallisia, kun on mahdollisuus ja suunnitellaan 

hyvin.”

Toinen osallistuja toteaa:

“Pennyhooks- tilalla oli hyvin suunnitellut, selvät oppimistavoitteet, henkilökohtaisesti 

räätälöidyt tehtävät” 

Saimme vierailultamme muistoksi kansion, johon Lydia on kerännyt valtavasti tietoa, miten 
tilan työt on suunniteltu tukemaan autististen oppimisprosessia. Lisäksi kansiossa on erilaisia 
tehtäviä, joita he tekevät opiskelijoiden kanssa. 

Yksi matkaseurueestamme toteaa arvioinnissaan:

”Heillä oli selkeästi paloiteltu eri tehtävät osa-alueisiin ja nuorten kehittyminen tehtävien 

tekemisessä dokumentoitiin ylös tarkkaan kuvien kera. Näin saatiin dokumenttia heidän kehit-

tymisestään eri tehtävissä.”

Toinen osallistuja kertoo: ”valokuvaus ja sen käyttö hieno idea”.

Lydia kuvaakin koko ajan, kun kierrämme maatilalla. Kuvien avulla pystytään paitsi selventämään 
päivän tehtäviä, myös palauttamaan mieleen mitä on tehty.



Saamme seurata kun pojat ruokkivat tilan eläimiä ja siivoavat näiden aitauksia. Mekin saamme 
antaa valtavan kokoisille sioille keksejä.  Lisäksi tilalla on aaseja, kanoja, vuohia ja lehmiä. Kat-
somme, kun pojat siirtävät lehmien aitauksen ja kiinnittävät tilan läpi kulkevan ulkoilureitin 
kyltit paikoilleen. Kävelemme eteenpäin ja asetumme ryhmäkuvaan sillan kupeeseen. Silta joh-
dattaa pienen joen yli maatilan laitamilla. Lydia kertoo meille luonnonsuojelurahastosta, josta 
on saatu tilalle myös rahoitusta, koska alueella on suojeltavia alueita ja kasveja.

Keskustelemme vakityöntekijän Richard Hurfordin kanssa ja hän kertoo tilan olleen mukana 
paljonkin Care Farming UK –yhdistyksessä sen alkuvaiheissa noin 3 vuotta sitten. Nykyään he 
pitävät enemmän yhteyttä luomutilojen yhdistyksen kanssa, koska saavat tarvittavan tuen pi-
enelle luomutilalleen sieltä. Lisäksi he tekevät yhteistyötä amerikkalaisten autistitahojen kanssa 
ja ovat erittäin kiinnostuneita Green Care –asioiden kehittymisestä Suomessa.

Ennen tilalta lähtöämme näemme opis-

kelijoiden tekemiä puisia penkkejä, kuk-

ka-astioita ja valokuvakehyksiä. Pienessä 

myymälässä on myynnissä valokuvake-

hysten lisäksi astioita, koriste-esineitä ja 

kortteja, joissa on opiskelijoiden ottamia 

kuvia tilan eläimistä

Lisätietoja: www.pennyhooks.com



Terapeuttiset hevosmiestaidot (Therapeutic 
Horsemanship) on tilan toimintatapa, joka 
yhdistää ihmiset ja hevoset. Sen sijaan, että 
hevoset palvelisivat meitä, niiden ajatellaan 
olevan auttajia ja oppaita hyvinvoinnin kehit-
tymisen tiellä. Jokaiselle asiakkaalle suunni-
tellaan yksilöllinen ohjelma, jossa tutustutaan 
hevosiin ja niiden käyttäytymiseen, hoide-
taan ja ruokitaan niitä. Jotka pystyvät ratsas-
tamaan, se on mahdollista ”länkkäri”-tyyliin 
lännensatulalla. Kaikki eivät kuitenkaan ha-
lua ratsastaa, joten heidän kanssaan tehdään 
muuta hevosten kanssa. Valjastaminen kuu-
luu myös hevosmiestaitoihin. Taito, joka on 
vaarassa hävitä ylipäätään. 

Eräs matkalle osallistuneista toteaa:  

”Tällainen suuntautuminen voisi olla 

meilläkin Suomessa mahdollista joillakin tal-

leilla.”
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Tilan toiminta on aloitettu vuosi sitten ja toiminta on aluillaan vasta. Tilalla käy monenikäisiä 
asiakkaita, enimmäkseen lapsiryhmiä. Deborah kertoo armeijassa palvelleista miehistä, joiden 
ryhmä toimii tilalla. Näillä miehillä on vaikeuksia sopeutua tavalliseen elämään armeijapalve-
luksen jälkeen. Asiakkailla on erityisiä tarpeita, osalla on mielenterveysongelmia ja myös autis-
tisia on heidän joukossaan.
Rahoitusta tilan toimintaan on edellisten vierailukohteiden tavoin haettu hyvin monesta 
lähteestä: Euroopan sosiaalirahastosta ja muista rahastoista, päättäjiltä ja kunnilta. Yksityisiä 
maksavia asiakkaita on myös. Lisäksi saadaan hyväntekeväisyyslahjoituksia. Televisioyhtiöltä 
on saatu rahoitus tilan rakennuksiin, joita on tällä hetkellä päärakennuksen lisäksi vain yksi 
tallirakennus.

Deborah kertoo ihmisten erilaisista tarpeista, jotka tulee huomioida terapeuttisessa työssä. 
Joidenkin asiakkaiden kanssa tehdään käytännön asioita, toiset hakevat apua kommunikoin-
tivaikeuksiin ja kolmannen henkilön kanssa työstetään itsetunto-ongelmia. Kaikilla haluk-
kailla tai apua tarvitsevilla ei ole aina rahaa hakeutua tilan kaltaiseen toimintaan, joten tilan 
henkilökunta yrittää auttaa rahojen hankkimisessa. 



Hevonen on ystävä, jolle voi puhua. Deborah 

kertoo lasten tunnekasvatuksessa olevan hyvä 

apu, kun voi hevosen kautta puhua vaikeistakin 

tunteista: ”Nyt tällä hevosella on huono 

päivä…”. Suhde ihmisen ja hevosen välillä voi 

vaihdella samalla tavalla kuin ihmisten välilläkin. 

Ihmisellä, jolla ei ole hevostaustaa, voi saada 

syvemmän suhteen hevosen kanssa kuin sellainen 

jolla on hevostuntemusta.

Matkalle osallistunut huomioi: ”Hyvä ajatus eläintenhoidon hyvistä vaikutuksista”

Käymme maatilalla pienen kävelylenkin huolimatta sateisesta ja kylmästä säästä. Emme näe 
tilan asiakkaita tänään, mutta työntekijät kertovat innokkaasti tilan toiminnasta ja vastaavat 
auliisti kysymyksiimme. Deborah esittelee hevoset, jotka ovat aitauksessa. Ohitse joka minu-
utti ajava juna ei tunnu häiritsevän tilan ihmisiä. Kysyttäessä junasta Deborah kertoo lasten 
olevan innokkaita kun näkevät tilalla junan ajavan ohitse. Samalla hän kertoo maan maksavan 
Englannissa niin paljon, että jotain kompromisseja on tehtävä maata ostettaessa. Lisäksi he 

Deborah esittelee meille myös alueen, jonne on istutettu lehtipuita. Alueen keskelle on 
kuningashuoneen edustajajoukko istuttanut oman puun. Prinssi Charles on tunnettu luomu-
ihmisenä Iso-Britanniassa ja hän on kutsunut kerran 100 henkilöä Care Farming UK –yh-
distyksestä omaan puutarhaansa. 
Tällöin Deborahkin oli saanut 
kertoa oman tilansa kuulumiset 
Prinssi Charlesille.

Lisätietoja: www.horseshelpingpeople.co.uk
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Neljäntenä opintomatkapäivänämme kävelemme suomenkielisen oppaan kanssa Lon-

toossa kaupunkikierroksen, jonka aikana näemme monia Lontoon nähtävyyksiä oppaan 
tarinoilla höystettynä. Kierroksen jälkeen lähdemme Battersea Park –nimiseen puistoon, 
jonka sisällä sijaitseva Thrive –puutarha on varsinainen tutustumiskohteemme.

Battersea Park on yksi Lontoon isoista puistoalueista. Tämän puiston sisällä on monia eri kas-
viaiheisia alueita muun muassa talvi-, vanha englantilainen ja subtrooppinen puutarha, ruu-
sutarha, yrttitarha sekä Thrive – puutarhaterapeuttinen puutarha. Näemme puiston alueella 
myös monia lapsiryhmiä 
pelaamassa krikettiä, koiria 
juoksentelemassa vihreällä 
nurmella sekä lenkkeilijöitä 
ja kävelijöitä.



Thrive –puutarhassa on kolme erilaista ohjelmaa, joissa puutarhassa työskentelyllä edistetään 
erilaisista sairauksista kärsivien ihmisten ja työttömien elämää. Thrive –alueelta ja puutarhat-
erapiasta on tuotettu todella paljon tietoa niin nettisivuilla kuin opaslehtisten muodossa. 

Thrive –puutarhassa tapaamme ryhmän istuttamassa kasveja kasvihuoneessa. Osa heistä työs-
kentelee ulkona istuttaen kasveja maahan. Näemme, että kasvit on nimetty, kuten puutarhatera-
piaan kuuluu. Kuulemme ryhmän vetäjältä, että heillä vierailee monia ryhmiä päivittäin kesäai-
kaan tekemässä puutarhaterapiaperiaatteella töitä. 



Tapaamme puutarhaterapeutin vanhan 

englantilaisen puutarhan alueella. Hän 

kertoo käyneensä puutarhurin koulutuk-

sen lisäksi vuoden mittaisen puutarhat-

erapeutin koulutuksen.

Vierailumme Thrive –puutarhassa jää varsin lyhyeksi, sillä Lontoon liikennejärjestelyt edel-
lisenä päivänä tapahtuneen ampumavälikohtauksen ja suuren kukkanäyttelyn Chelsea Flower 
Show:n takia ovat tukossa. Jotta ehdimme lentokentälle ja kotimatkalle ajoissa, tulee Thrive 
–alueelle jättää hyvästit hieman liian pian. 

Eräs osallistujista totesi mietteissään: 

”Suomessa voisi kaupunkeihin hyvinkin perustaa jotain vastaavanlaista toimintaa. Oulussak-

in Ainolan puistoon voisi hyvin tehdä jotain samantapaista, jossa olisi vaikka vapaaehtoisia 

työntekijöitä tai opiskelijoita toteuttamassa toimintaa.”

 Lisätietoja: www.thrive.org.uk
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Iso-Britannian matkamme oli erittäin onnistunut. Näimme ja koimme monen-

laista. 

Eräs matkalla olleista totesi matkasta:

”Matka oli aivan mahtava ja matkaseura myös! Matka herätti myös uusia 

ajatuksia!”

Parhaimpina kokemuksina osallistujat kertoivat olleen Farm Ability ja Pen-

nyhooks –tiloilla käynnin, koska niissä pääsimme näkemään oikeita asiakkaita 

työssään tilalla ja niissä oli onnistuneesti Green Care –menetelmät käytössä. 

Horses Helping People- tila oli myös mielenkiintoinen, vaikka toiminta oli 

aluillaan ja puitteet olivat huomattavasti vaatimattomammat kuin kahdella 

muulla tilalla. Thrive –puutarha oli myös antoisa kokemus. Oli hyvä nähdä 

monenlaista Green Care -toimintaa ja myös se, että Iso-Britannian Green 

Care –toiminta vaatii paljon aktiivisuutta, rahan keräämistä monelta taholta 

ja asiaan sitoutumista pitkälle ajalle. Tiloilla työskentelevät työntekijät olivat 

äärettömän kohteliaita ja puhuivat arvostaen asiakkailleen. Lydia Otter Pen-

nyhooks –tilalla totesikin: ”Eikö meistä kaikista tunnu mukavalta, jos meille 

puhutaan ystävällisesti!”. 

Iso-Britannian maaseutu oli kokemisen arvoinen. Oli ihanaa päästä suurkau-

punkien ulkopuolelle näkemään maatilojen elämää ja puikkelehtimaan pik-

kubussilla televisiosarjojen kaltaisten pikkukylien kaduille. Lontoo suurkau-

punkina on myös yllättävän vihreä kaikkine suurine puistoineen.

Päällimmäisenä matkasta jäivät mieleen tiloilla toimineet asiakkaat, students, 

co-workers. Heistä välittyi ilo ja tyytyväisyys, vaikka he eivät sitä sanallisesti 

osanneet meille kertoa. Wendy silittämässä keräämiään kananmunia, Shane 

ylpeänä kertomassa kananmunista tienatuista rahoista ja Peter tyytyväisyydestä 

hyristen kulkemassa ympärillämme alinomaisessa liikkeessä.




