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Syömään!

Hyvä elämä
Puhelin: 010 665 3142
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Käytöksen
kultainen
kädenpuristus
1.

Porsaan fileerulla
1–1,5 kg porsaan ulkofileetä
170 g pekonia
150 g herkkusieniä
1 sipuli
(1 rkl rasvaa)
200 g valkosipulituorejuustoa
ruohosipulia silputtuna
suolaa ja pippuria

Leikkaa ulkofilee auki pitkittäin
niin, että siitä muodostuu levy.
Nuiji se 1,5 sentin paksuiseksi
muovikelmun välissä. Ruskista
pekoni paistinpannussa. Siirrä
pekoni sivuun ja lisää pannulle sienet ja hienonnettu sipuli.
Lisää tarvittaessa hieman rasvaa. Sekoita pekoni ja sieni-sipuliseos tuorejuuston sekaan,
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ja mausta ruohosipulilla. Levitä
täyte filee-levyn päälle ja kääri
se rullalle. Työnnä rullan läpi
muutama hammastikku, niin se
pysyy koossa. Hiero pintaan vielä
hieman suolaa ja pippurisekoitusta. Kypsennä 170 asteessa noin
tunti. Kääri rulla paiston jälkeen
folioon, ja anna sen levätä 10 minuuttia.
Resepti: Martat

Hyvät tavat:
Miten otat tilaa itsellesi?
Miten torjut liian lähelle
tulevat? Milloin vieraan
läheisyys on vain
hyväksyttävä?
TEKSTI: TUIJA YLI-LONTTINEN | KUVITUS: TEEMU HOTTI

Seisot täydessä hississä takaseinän vieressä, kun hissi pysähtyy.
Edessäsi on meri selkiä.

Kosketa varovasti edessäsi
seisovaa olkapäähän tai hartiaan, jotta hän tietää väistyä.
Pyydä samalla anteeksi.
Suositan varovaista
koskettamista, ei mitään
tönimistä eikä
tunkemista
väkipakolla
ohitse.

Kyynärpäätaktiikka on
huonoin vaihtoehto.

Tapakouluttaja

EI IN
NÄ

KAARINA SUONPERÄ
neuvoo.
Ei tämä sinun
yksityispaikkasi ole.

2.

Olet kassajonossa,
jossa takana tuleva
tunkee liian lähelle.

Puolikkaan käsivarren mitta
pitäisi jättää tilaa edellä olevaan.
Jos näin ei tapahdu, voi
kääntyä ja pyytää kauniisti tilaa.
Silloin voi kuitenkin
varautua ilkeyksiin, kuten:

Tai:

Anteeksi.

Suomalaisten tarve saada tilaa itselleen johtuu siitä,
että olemme asuneet kaupungeissa niin lyhyen aikaa.
Esimerkiksi Tallinnassa toisten ohittamiset sujuvat
hienotunteisesti. Osataan pyytää anteeksi ja antaa tietä.
Suomalaisia ei pidä silti torua, sillä emme ole vain vielä
tottuneet. Jätämme myös mieluusti toivotuksista pois
hyvä-sanan. Ulkomaalaiset sanovat usein: Hyvää
huomenta. Suomalaisille riittää pelkkä huomenta.
Päivää.

Ehdottomasti ohitat takapuoli näyttämölle päin, kasvot
kohti muita. Takapuolen kääntäminen paikalla oleville
on todella epäkohteliasta.

4.

7.

EI IN
NÄ

Konsertin väliajalla kohti tulee puolituttu,
josta tiedät, että hän aikoo halata tai antaa
poskisuudelman. Vierastat tapaa.

Pankkiautomaatilla
olen joutunut
sanomaan,
että ”voisitko
hieman siirtyä.
Minulla on tässä
yksityisiä juttuja”.

Ei tarvitse
ruveta keskustelemaan, mutta
tervehtiminen
ja hyvän matkan
toivottaminen
kuuluvat hyviin
tapoihin.

Jos tulijoita on kaksi, ensimmäinen pyytää jokaiselta
anteeksi ja perässä tulija voi kiittää tien antamisesta.
Jos liikut yksin, teet samoin. Jos muita on vaikkapa 20,
ei tarvitse ihan jokaisen kohdalla sanoa molempia,
vaan vähän harvempikin riittää.

Jos et halua halauksia ja poskisuudelmia, kättele ojentamalla käsivarsi suoraksi niin että kyynärpäässä napsahtaa.
Kukaan ei voi silloin tulla liian lähelle, vaan pysyy käsivarren mitan päässä. Juttele silti ystävällisesti:
Hyvää
iltaa.

Pidättekö
esityksestä?

Vedä vatsaa
sisään tai käänny
sivuttain, että
lisää tilaa tulee.

Mitä
kuuluu?

EI IN
NÄ

Anteeksi,
onko paikka
vapaa?

Ystävällisesti hymyillen otat
laukun pois ja teet tilaa.

Laivamatkalla tai junan
makuuvaunussa voisi
ainakin esitellä itsensä,
sillä matkakumppanin
kanssa joutuu jakamaan
saman pienen tilan
mahdollisesti
hyvinkin
pitkän ajan.
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6.

Sietämätöntä on paperien rapina, äänekäs rouskuttaminen
ja ryystäminen. Hiljainen syöminen on hyväksyttävä.
On inhottavaa, jos vierustoveri riisuu kenkänsä ja nostaa
jalat tuolin selkänojalle. Silloin voi jo vaivihkaa huomauttaa:

Leffateatterissa vierustoveri nostaa
jalkansa tuolin selkänojalle ja aloittaa
mässäilyn. Tilanne häiritsee sinua.

Kiitos.

Tässä tilanteessa on pakko hyväksyä se,
että toinen ihminen on fyysisesti hyvin lähellä.

Tyhjässä bussissa laitat laukun viereiselle
penkille, että saat istua rauhassa.
Viereinen penkki ei ole
sinun laukkuasi varten.
Ei pitäisi yhtään mulkoilla,
jos joku sanoo:

Oletko
vuokrannut
tilan itsellesi?

Lennolla viereesi istuu tuntematon, joka
alkaa jutella sinulle. Et halua keskustella
vaan levätä rauhassa.

Anteeksi.

Muut nousevat
ylös antamaan
tietä, ei riitä,
että siirtää hieman jalkojaan.

3.

Bussissa seisot käytävällä ja kuljettaja pyytää tiivistämään, että uudet tulijat
mahtuvat kyytiin.

Tulet hieman myöhässä teatteriin.
Paikkasi on keskellä, ja penkkirivi
on täynnä yleisöä.

Viitsisitkö laskea
jalkasi ja laittaa kengät
jalkaasi. Tai voisit mennä sellaiseen paikkaan,
jossa ei ole muita.

Syömistä on kai pakko ruveta sietämään, sillä se näyttää
olevan aika yleinen tapa. Tuoleissakin on paikat juomille.

Minusta on niin ihanaa, että suomalaisetkin ovat ruvenneet antamaan poskisuudelmia. Se on kaunis, viehättävä
ja lämmin tapa.

Poskisuudelmahan
ei oikeasti ole
suudelma, vaan siinä
poski koskettaa
toisen poskea.

Aina pitää muistaa, että nainen tekee aloitteen.
Niin kättelyssä kuin poskisuudelmissa ja halauksessakin.
Jos mies kavahtaa millinkin kauemmaksi, et saa
ainakaan ottaa korvista kiinni ja antaa poskisuudelmia.

Mutta ei niin että koko
penkkirivi kuulee.

Poskisuudelmista muistan erään tapauksen, kun olimme
esiintymislavalla luennoimassa Erkki Toivasen kanssa.
Joku yleisöstä huusi: ”Näytä nyt Toivainen sille
Suonperälle, miten poskipusu annetaan.”
Erkki närkästyi:
”Jos minä antaisin
Kaarinalle poskipusun, ainoa, mitä Kaarina voisi tehdä, olisi
raikuva korvapuusti
minulle.”
Aloite on
aina naisella.
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