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PIHLAJA TAMMI

KATAJA LEHMUS

MÄNTY PAJU

KOIVU VAAHTERA

KUUSI TUOMI

SAARNI HAAPA

MIKÄ PUU KUVAA SINUA? -KORTIT
Pyydä osallistujia valitsemaan oma suosikkipuu. Valinnan apuna voi käyttää sana- 
listaa tai puiden kuvia. Kerro jokaiselle omasta suosikkipuusta. Tuntuiko puun kuvaus  
tutulta ja oikealta? Mikä tuntui vieraalta? Voisiko se olla voimavarasi, jota et ole huomannut? 
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PIHLAJA
Pihlaja tarvitsee paljon huomiota  
– ja on sen myös ansainnut,  
sillä köyhissäkin oloissa  
hän puhkeaa kauniiseen kukkaan. 

Saadessaan tarpeeksi valoa ja 
tilaa empaattinen pihlaja pystyy 
antamaan paljon voimaa sairaille 
ja heikoille. 

Pihlajan syvälliseen viisauteen  
kuuluu vaatimattomuus,  
sopeutuvuus ja huumori.

KATAJA
Tuulessa karaistunut kataja  
on sitkeä ja vaatimaton.  
Ja paljon enemmän. 

Kun itsenäiseen luonteen- 
laatuun lisätään aimo annos  
rohkeutta ja energiaa,  
tuloksena on syvällinen ihminen,  
joka ei hevin alistu. 

Lojaali kataja on mestari  
säilyttämään salaisuuksia.  
Hän pyrkii alati kohti uutta  
ja ottaa kokemuksensa opikseen.

LEHMUS
Miellyttävä.  
Sellainen on lehmus. 

Lehmus on vaatimattomasti 
komea, aina rauhallinen, 
ystävällinen ja empaattinen. 

Taipuisuus auttaa palvelemaan 
lähimmäisiä hienotunteisesti.

Hiljaista lämpöä hehkuvassa 
lehmuksessa on sisäistä syvyyttä, 
jopa auktoriteettia, joka voi antaa 
varsinkin nuorille paljon. 

TAMMI
Tammi on nähnyt ja kokenut 
paljon, ja hän kantaa sukupolvien 
viisautta. Hän on jo niin varma 
itsestään, että hänellä on aina 
varaa välittää muista.

Tammi on kuin arvokas,  
turvallinen ukki,  
jolta nuoremmat hakevat tukea. 

Tammi on myös kuin soturi,  
joka esimerkillään valaa  
rohkeutta muihin.

Tammi on voiman perikuva. 
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MÄNTY
Miehekkään lämpöinen – 
sellainen on mänty-ihminen, 
olkoon mies tai nainen. 

Mänty ystävystyy helposti ja  
on ystäviään kohtaan antelias. 

Maailman melskeissä mänty 
seisoo varmana ja kestävänä 
ja säilyttää nuorekkaan  
ja avoimen mielenlaatunsa  
läpi elämän.

Mänty ei turhia pelkää  
ja häneltä voi aina hakea tukea. 

KOIVU
Koivu on kaunis sisältä ja päältä.

Koivu on hyväsydäminen ja 
hienotunteinen ja aina valmis 
lohduttamaan kuin äiti lastaan.

Puhdashenkinen koivu saattaa 
vaikuttaa salaperäiseltä,  
mutta ehkä hän on vain ujo. 

Vaikka koivu katselee maailmaa 
romantiikan vaaleanpunaisten 
silmälasien läpi,  
häneen voi aina luottaa. 

VAAHTERA
Vaahtera voi kasvaa hyvinkin 
mahtavaksi puuksi ja  
vaahtera-ihmistä on helppo 
kuvata samalla sanalla. 

Vaahtera on henkisesti rikas ja 
jalostuneen seurallinen:  
suku on hänelle erityisrakas.

Hän arvostaa itseään eikä koskaan 
epää apua sitä pyytävältä. 

Vaahteran harmonian- ja 
kauneudentaju on aivan  
omaa luokkaansa.

PAJU
Taipuisa ja notkea kuin pajun- 
vitsa on myös paju-ihminen.

Taipuisuus ja notkeus on ennen 
kaikkea henkinen ominaisuus…

Nostalgiseen romanttisuuteen 
taipuvainen paju tahtoo 
miellyttää muita ja on  
aina valmis lohduttamaan. 

Paju saattaa jopa uhrautua  
jonkun tai jonkin hyväksi.  
Silti hän voi olla yksinäinen. 
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KUUSI
Ylväänä taivaita kurottelevaa 
kuusta voi kuvailla yhdellä sanalla: 
vakaa. 

Kuusi sisältää vakavuutta ja 
pidättyvyyttä stoalaiseen 
mielentyyneyteen saakka. 

Kunnollisuuden perikuva kuusi  
on toimissaan looginen  
ja suoraviivainen rauhan  
ja turvan satama. 

Tyylikkään, jopa karun ulkokuoren 
alla sykkii kiitollinen sydän. 

SAARNI
Saarni on lempeä ja ystävällinen, 
käytännöllinen vaikka 
impulsiivinen. 

Saarni on ilmava, lahjakas  
ja viehättävä.  
Kauniin saarnen kauneudentaju 
on erikoisen kehittynyt. 

Saarni tarjoaa suojaa  
eikä tahdo alistaa ketään.  
Hän tietää paljon,  
mutta ei juorua. 

Saarni tarvitsee paljon rakkautta. 

HAAPA
Ystävällisyys on haavan 
päällimmäinen ominaisuus. 

Haavalta riittää lämpöä ja 
myötätuntoa jokaiselle,  
joka sitä tarvitsee.

Kunnollinen ja mutkaton haapa 
jaksaa huolehtia ja rauhoittaa 
vähemmän onnekkaita 
lähimmäisiään. 

Totisen olemuksen alle  
kätkeytyy värikäs, salaperäinen 
sisäinen maailma.

TUOMI
Tuomen tuoksuvat kukkatertut 
ryöppyävät valkoisena vaahtona 
ja saavat pään pyörälle. 

Samalla lailla tuomi-
ihminen pökerryttää 
lähimmäisensä kauneudellaan, 
romanttisuudellaan ja 
leikkimielisyydellään.

Tuomi hulluttelee ja hurmaa.  
Kaiken, minkä hän tekee,  
hän tekee antaumuksella.

Tuomi on herkkä kylmälle. 


