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VAPAAEHTOISTYÖ

Kevät keikkuen...Kevät keikkuen...Kevät keikkuen...Kevät keikkuen...Kevät keikkuen...

Lapilan juhlaväkeä

Yllättynyt Sulo Aho kuuntelee
esitystä

Jorma Kaatrasalo ja Sisko Välikorpi esittivät
kronikan Sulo Ahon elämästä

KUVAT: TARJA ORLOW
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eli Lapilan juhlateli Lapilan juhlateli Lapilan juhlateli Lapilan juhlateli Lapilan juhlat

TEKSTI: TAINA RAUTASALO

Kirkas, aurinkoinen sää antoi tänä vuonna asiaankuuluvat kehykset Lapilan kartanon
kevätjuhlalle. Ilmanala oli kuitenkin niin kolea, ettei kauniisti narsissein koristautunut
piha pystynyt houkuttelemaan juhlayleisöä ovesta ulos. Jo perinteeksi muodostuneen
tilaisuuden ohjelma lupasi avajaispuheen ja musiikin lisäksi historiikkisikermän.

Milja Ikonen ja Raija Timonen
solmivat ystävyyden nauhan
kolmella ajatuksella

Sulo Aho käsitteli avajaispu-
heessaan niin Talkoorenkaan
perustamista kuin edellisten
vuosien Lapilan juhlia. Hän
toivoo, että suurten ikäluokki-
en lähtiessä eläkkeelle Talkoo-
rengas saa heidän keskuudes-
taan uutta, innokasta työvoi-
maa riveihinsä. Lopuksi hän
totesi, ettei Talkoorenkaan pii-
ristä löydy oloneuvoksia vaan
eloneuvoksia.

Jorma Kaatrasalon kokoa-
ma ja Sisko Välikorven kanssa esittä-
mä historiikkisikermä tuotti puheenjoh-
tajallemme Sulolle melkoisen yllätyk-
sen. Kyse ei ollutkaan Talkoorenkaan
historiikista, vaan hänen omastaan,
otsikolla”Metsätyömiehestä sosiaali-
neuvokseksi” päiväkirjamerkinnöistä ja
muista muistiinpanoista koottu elämä-
kerta. Se antaa  kuvan eteläpohjalaisel-
la pientilalla syntyneestä pojasta, jonka
opinhalu ajoi kansakoulun jälkeen Kar-
kun kansankorkeakouluun ja sieltä
edelleen Yhteiskunnalliseen korkea-
kouluun.

Välillä Sulo ehti puuhata kaikenlaista
muuta tuon ajan maaseudun arkeen
kuuluvaa: maanviljelystä, rakentamista,
puuastioiden tekoa ja nahkamyllyn
pyöritystä. Työn teolla, pöllien vierittä-
misellä jokeen, ansaittiin kevätjuhla-
housut jo niinkin varhain kuin kolman-
nella luokalla.

Vapaa-aika täyttyi harrastuksista.
Sulo kertoo kidekoneen rakentamises-
ta, johon hänet innoitti Nuorten ko-
keilijain ja keksijäin kirja. ”Suuri oli
ilo, kun asettelin kideilmaisimen neu-
lankärkeä kiteen kylkeen ja sain en-
simmäisen heikon signaalin kuulu-
maan. Antennina minulla oli heinä-
pellolle riukujen päähän ripustettu
pitkä rautalanka.”

Toinen tärkeä teos Sulolle oli nuo-
ruuden vuosina Pikku Jättiläinen, jon-
ka hän osti tukinuitosta ansaitsemil-
laan rahoilla. Opinhalua levittääkseen
hän perusti naapurin Uolevin kanssa
opintokerho Pirteän. Sen rahoittami-

seen järjestettiin iltamat, jossa
Sulo piti ensimmäisen julkisen
puheensa.

Tämän mielenkiintoisen his-
toriikkisikermän lisäksi Sulo
Aho oli ohjelmassa päähenkilö-
nä myöhemminkin. Mirja Lah-
tinen luovutti hänelle symppis-
tontun seuraavaksi vuodeksi.

Juhlan loppupuolella kuulim-
me runoja Sisko Välikorven ja
Raimo Muurisen esittäminä.

Pohjalaista luonnetta kuvaava hauska
esitys oli kuin jatkoa eteläpohjalaiselle
historiikille. Toinen runo käsitteli pari-
suhteen arkea hyvin konkreettiseen ta-
paan teoksesta ”Rakasta minut vahvak-
si.” Raimo Muurisen tulkitsemassa ru-
nossa oltiin Taivaan portilla Pietarin
kanssa juttusilla.

Musiikista vastasi Ninni Grönlund.
Kuulimme hänen laulaminaan ”Huo-
menta aamu” ja ”Toiset meistä”, jonka
hän esitti Rauno Lehtisen muistoksi.
Hän toimi ansiokkaasti myös yhteislau-
lujen säestäjänä.

Ohjelman jälkeen viivyimme vielä
kahvin ja emäntämme Leena Neuvo-
sen leipomien herkullisten leivonnais-
ten ääressä.
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Lehti ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa

Tarja Orlow

Kaunis kiitos kaikille yksityisille ja yritystukijoillemme, joiden ansiosta
Talkoorengas jatkaa edelleen toimintaansa.

Auttamistyötä tehdään edelleenkin samoilla perinteillä, kuin on tiedetty teh-
dyn ihmiskunnan historiassa jo kaikkina aikoina; Laupias samarialainen lienee
näistä tunnetuin. Tahto auttaa on aina herättänyt ihmetystä ja kateuttakin. Kui-
tenkin väittäisin, että jos me kaikki tutkisimme omaa auttamishistoriaamme,
niin meistä kaikista varmasti löytyisi se pieni samarialainen.

Oma varhaisin muistoni liittyy naapurissa asuneeseen ystävääni, silloin jo 80-
vuotiaaseen yksinäiseen Peren Mummoon. Hän oli iloinen saadessaan apua ros-
kien vientiin tai kaupassa käyntiin. Kesäisin vein hänelle poimimiani kukkia ja
äitini leipomaa pullaa, jota yhdessä mehun kanssa nautimme. Ne hetket olivat
hänelle päivän kohokohtia. Oli hauska kuunnella sitä ääneen muistelua ja katsoa
sitä rauhallista menoa, kiireetöntä elämää, radion soittaessa Olavi Virtaa. Sitä
mallia haluan tarjota omille lapsillenikin, vaikka ajat ovatkin nyt toiset. Haluai-
sin säilyttää yhteyden eri sukupolvien välillä ja itse toimia esimerkkinä.  Nuo-
rimmaiseni toteuttaa tätä mallia omalla, hieman  erikoisella, ei ehkä niin hyväk-
syttävällä tavallaan, hän halusi ilahduttaa naapurin rouvaa poimimalla kesän
kauniita kukkia hänelle, ja näin kävi, tosin naapurin rouvan omasta pihasta.

Meillä Talkoorenkaassa on pyritty ennakoimaan muutosta ja miettimään uusia
toimintoja, jotta vapaaehtoistyön perinne jatkuisi edelleenkin. Peräänkuulutan-
kin näin jokaisen yksilön oman kansalaisvastuun kantamista. Auttamisketju ei
saa katketa, tämän päivän auttaja voi olla huomisen autettava. Näitä yksinäisiä
Peren mummoja ja pappoja löytyy ihan varmasti jokaisen naapurustosta tai jopa
samasta rappukäytävästä. Vinkkinä voisin antaa neuvon laittaa rappukäytävän
ilmoitustaululle lappusen, jossa lupaudut tarvittaessa vaikka vaihtamaan pala-
neen lampun! Pitää vain uskaltaa ottaa se ensimmäinen askel olla hyödyksi, on
se sitten vaikka oven avaaminen tai kauppakassin kantaminen, jokaisen oman
kunnon ja omantunnon mukaan. Auttamistyössä pieni voi olla suurta!

Vahvoja lenkkejä tässä tärkeässä työssä ovat vapaaehtoisten lisäksi yhteiskun-
tavastuuta kantavat eri tahot, kuten RAY, Keravan kaupunki, Keravan seurakun-
ta, Keravan Energia ja useat muut keravalaiset yritykset ja yksityiset tukijat, joita
ilman toimintamme ei olisi mahdollista näin laaja-alaisesti. Heidät tullaan muis-
tamaan ja historiaan kirjaamaan.

Suuri kiitos kuuluu siis kaikille, jotka ovat jo nyt osa Talkoorenkaan historiaa
sekä sen nykypäivää ja tulevaisuutta!

Ole osa toisen historiaa!
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TEKSTI: ERIK GAGNEUR JA TARJA ORLOW
KUVAT: MAIJA-LIISA ÅBERG

Vapaaehtoistyön uudetVapaaehtoistyön uudetVapaaehtoistyön uudetVapaaehtoistyön uudetVapaaehtoistyön uudet
haasteethaasteethaasteethaasteethaasteet

Erik Gagneur

Vapaaehtoistyö elää mukana muutoksessa
ja Talkoorengas haluaa auttamistyön jat-
kuvan edelleenkin. Uusia haasteita ja on-
gelmia kohdataan välillä ihmetellen ja vä-
lillä pelollakin. Tulee tilanteita, joita ei
ymmärretä tai haluta kohdata. Haluamme
poistaa näitä epävarmuustekijöitä tarjo-
amalla vapaaehtoisille mahdollisuuden
kehittyä ja saada työkaluja käsitellä näitä
asioita. Tämän hetken suurimpiin haastei-
siin kuuluu auttamistyössä kotona asuvat
dementiaa sairastavat ja masennuksesta
kärsivät vanhukset. Keväällä järjestimme
luennot molemmista aiheista ja osallistuji-
en määrästä päätellen se oli tarpeen. Ar-
tikkelissa käsitellään asiantuntijoiden oh-
jeita ja neuvoja, opiksi meille kaikille.

Masennus on yksi suomen, ehkä koko
maailman uusinpia kansantauteja. Suo-
messa arvioidaan kuusi prosenttia vä-
estöstä olevan jatkuvasti masentunei-
ta. Keravan kokoisessa kaupungissa
voisi näin ollen olla yli 1.500 tällaista
ihmistä.
(Huom. Tilastollisesti katsottuna.)

Masennuksen tunnistaminen ei ole
ihan helppoa, ehkä siksi, että alakuloi-
suus kuuluu luonnostaan ihmisen elä-
mään. Vaikea masennus voidaan luoki-
tella sairaudeksi, vaikka se itse asiassa
on mielialahäiriö. Masennus ei itses-
sään ole kuolemaksi, mutta jos toivot-
tomuus ottaa täydellisen yliotteen,
saattaa käydä niin, että ihminen ei jaksa
elää.

Masennuksen oireet ovat moninaisia.
Mikään ei kiinnosta, ei tunne mielihy-
vää, saattaa esiintyä unihäiriöitä tai ai-
kaansaamattomuutta. Hyvin usein sii-
hen liittyy syyllisyyttä ja häpeää. Tästä
seuraa herkästi, että  masentunut eris-
täytyy, mikä edelleen edistää huonoa
oloa.

Masennuksen ydin potilaan kannalta
katsottuna koostuu tunteista ja ajatuk-
sista. Nämähän ovat kaikilta muilta pii-
lossa, joten objektiivisia keinoja sairau-
den toteamiseksi ei juurikaan ole. Sai-
raalla ihmisellä on oikeus hoitoon ja hoi-
don jälkeen seuraa yleensä hyvin pitkä
kuntoutuminen.

Olennaisen tärkeä asia on, että ihmi-
nen saa apua mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa. Mitä pitempään sairaus
etenee, sitä hankalampi ja pitkäikaisem-
pi on kuntoutuminen.

Ennalta ehkäisevä työ on erittäin tär-
keää, koska ihmisellä itsellään on vai-
kea ymmärtää tai tunnustaa olevansa
masentunut, asiasta puhuminen ja tie-
don levittäminen on olennainen asia.

 Itse sain tiedon  masennuksestani
kun psykiatri sen minulle kertoi. Toimi-
vaksi menetelmäksi on osoittautunut
vertaistukiryhmä. Sellainen on toiminut
Keravalla Talkoorenkaassa kahdeksan
vuotta ja vuosien varrella arvioisin,

MasennusMasennusMasennusMasennusMasennus
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Susanna Hytönen

että ainakin 100 ihmistä on saanut vai-
keaan oloonsa lievitystä. Moni on sa-
nonut, ettei ole tiennyt, että jollakin
muullakin voi olla samoja kokemuksia.
Ryhmä sopii jonkin verran jo kuntoutu-
neille, koska liian sairas ihminen ei jak-
sa olla keskustelussa mukana. Olen itse
vakuuttunut siitä, että vertaistukiryh-
mä on käyttökelpoinen menetelmä jo
siinä vaiheessa, kun ihminen on tunte-
nut potevansa jonkun aikaa ensimmäi-
siä oireita. Tätä yritän selvittää lähiai-
koina.

Masennus on hyvin monimutkainen
ja vaikeasti ymmärrettävä asia. Ymmär-
rys on tärkeää, koska masennus ei vali-
koi kohdettaan, se vaan tulee hiipien.
Siihen ei vaikuta ikä, sukupuoli, sosiaa-
linen asema, koulutusaste tms. Maail-
man terveysjärjestö WHO on tutkinut
useissa maissa mitkä tekijät eniten vai-
kuttavat masennukseen. Kärkipäässä
ovat köyhyys ja työttömyys.

Miten sitten kohdata masentunutta
ihmistä? No, jos henkilö on ennestään
tuttu on hyvä toimia niinkuin ennen
sairastumista. Jos ihminen on uusi tut-
tavuus, ole vain oma itsesi. Empatiaa
voi käyttä, muttei sääliä tai voivottelua.
Kuunteleminen on parempi kuin puhu-
minen. Masentunut tuo vaikeutensa
esiin siinä vaiheessa kun hän on itse
siihen valmis.

Sosionomi Susanna Hytönen, Keski-
Uudenmaan dementiayhdistyksen
projektityöntekijä kertoi yleisimmistä
dementoituvista sairauksista, joita
ovat Alzheimerin tauti, joka on yleisin
ja alkaa muistihäiriöllä. Se etenee vai-
heittain lievästä vaikeaan. Vaskulaari-
nen dementia, joka on aivoverenkierron
aiheuttama dementia, Lewyn kappale
tauti, jolle ominaista ovat Parkinsonin
taudin kaltaiset oireet ja otsalohkode-
mentia, joka vaikuttaa persoonallisiin
muutoksiin ja käyttäytymiseen. Tällä
hetkellä Suomessa tautia sairastaa noin
80 000 potilasta ja luvun uskotaan kas-
vavan vuoteen 2030 mennessä 128 000
sairastuneeseen.

Dementoituneen maailma voi vaikut-
taa käsittämättömältä ja heillä voi olla
harha-aistimuksia, puhe voi olla seka-
vaa ja epäasiallistakin. He eivät välttä-
mättä itse tunnista omaa terveyden tila-
ansa.

On vaikea erottaa onko kyseessä
normaalin ikääntymisen vaikutuksen
muistiin vai dementia. Molempiin kuu-
luu tiedonkäsittelyn, mieleen painami-
sen ja palauttamisen hidastuminen, uu-
den asian oppimisen vaikeutuminen ja
tarkkaavaisuuden jakaminen ja häiriöi-

den sietokyvyn heik-
keneminen. Pääsään-
töisesti voidaan sa-
noa, että mikäli henki-
löllä on edellisten oi-
reiden lisäksi vielä kie-
lellisen kyvyn häiriö,
kätevyyden heikkene-
mistä, tunnistamisen
vaikeutumista tai vai-
keuksia toimia mini-
mutkaisissa tilanteis-
sa, voi kyseessä olla
dementia, joka on eli-
mellisestä, aivoja rap-
peuttavasta sairau-
desta johtava oireyh-
tymä.

DementiaDementiaDementiaDementiaDementia

Mistä sen tunnistaa?Mistä sen tunnistaa?Mistä sen tunnistaa?Mistä sen tunnistaa?Mistä sen tunnistaa?

Miten kohdataMiten kohdataMiten kohdataMiten kohdataMiten kohdata
dementoitunut?dementoitunut?dementoitunut?dementoitunut?dementoitunut?

On hyvä keskittyä vain sairastunee-
seen ja olla läsnä, tässä ja nyt tilantees-
sa. Ympäristön tulisi olla mahdollisim-
man rauhallinen ja kiireetön. Kiireetön
suhtautuminen usein rauhoittaa myös
dementoituvan. Käytä rauhallista ääntä
ja puhu lyhyitä ja yksinkertaisia lausei-
ta. Käytä mielellään usein potilaan ni-
meä ja puhu yhdestä asiasta kerrallaan,
toista tarvittaessa. Älä puhu päälle! Te-
hosta puhetta esim. näyttämällä tuoli,
jos haluat hänen istuvan sille. Käytä
positiivisia sanoja, vältä kieltoja ja älä-
sanoja, esim.” Anna, tulkaa istumaan
tähän” ei ”Älkää menkö sinne.”

Sanaton kommunikointi on myös
viestintää, dementoitunut aistii helpos-
ti tunnelmia ja tulkitsee ilmeitä ja eleitä.
Käytännön ohjeita miten luot yhteyden
on lähestyä aina edestä ja säilyttää kat-
sekontakti ja jos mahdollista myös kos-
ketus. Muista hymy ja ystävällisyyden
merkitys!

Dementikon kanssa kannattaa kes-
kustella menneestä ajasta, muistella, lu-
kea lehtiä, kertoa pieniä tarinoita, ja
kuunnella musiikkia. Keskustelun aika-
na voit tarkistaa mahdolliset kuuloko-
jeet tai silmälasit, oikein paikallaan ja
kunnossa. Voit myös itse tarkkailla de-
mentoituneen eleitä ja ilmeitä.

Dementikon kanssa vie-
tetty aika ei mene kos-
kaan hukkaan, vaikkei
hän jälkeenpäin siitä mi-
tään muistaisikaan. Viet-
täkää syntymäpäiviä ja
muita juhlia, tarjoa hä-
nelle kaunis uni, joka
säilyy hetken ja sitten hä-
viää pikkuhiljaa pois.
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Ihmisen arvoIhmisen arvoIhmisen arvoIhmisen arvoIhmisen arvo

Omat kokemukseni, seuratessani de-
mentoituneen äitini laitoshoitoa, ovat
hyvin samansuuntaiset. Ei hoitotyön
kuuluisi olla niin suoritekeskeistä, ettei
inhimillisyydelle jää mitään sijaa. Ilma-
piiri ei voi olla rauhallinen ja kodikas,
jos yksi hoitaja joutuu juoksemaan tuk-
ka putkella sinne ja tänne. Kaksi hoita-
jaa vuoroa kohti on mielestäni minimi
siltä varalta, että useampi hoidettava
vaatii kiireellistä apua yhtä aikaa. Virike-
toiminnan ohjaaja pitäisi olla erikseen,
samoin ruuanlaiton ja siivoustöiden pi-
täisi kuulua jollekin muulle kuin vuo-
rossa olevalle hoitajalle.

Markku Vuori kertoo näkemyksis-
tään: ”Sekavankin tuntuinen vanhus ei
ole läheskään aina sitä, mitä hänestä
kuvittelemme. Emme hahmota kokonai-
suutta. Dementiasta tiedetään vielä
melko vähän. Kukaan meistä ei pysty
tunkeutumaan  vanhustemme aivoihin
ja mieleen kertoakseen, mitä he todelli-
suudessa kokevat.

Olemmeko me kykeneviä  näkemään
heidät ihmisinä, joilla on ihmisarvonsa
loppuun asti?

Yhdistyksemme haluaa korostaa jo-
kaisen ihmisen arvoa  koko hänen elä-
mänsä ajan.

Koska vanhusten hoitopaikoissa
henkilökuntaa on liian vähän, ei yksit-
täiselle vanhukselle liikene tarpeeksi ai-
kaa, ja yksinäisyyttä kokevat ja itsensä
hyljätyksi tuntevat vanhukset vaipu-
vat apatiaan, mikä on aivan ymmärret-
tävää jo maalaisjärjelle. Rakkauden ja
läheisyyden, todellisen välittämisen si-
jasta joudutaan antamaan
pillereitä.Vallitsevien olosuhteiden joh-
dosta hoidetaan vain ruumista, vaikka
ihminen on vähintään yhtä paljon, jollei
enemmänkin henkinen olento.

    Vanha ihminen on herkkä ja hauras
niin keholtaan kuin psyykeltäänkin.
Hän ei suinkaan ole tunteeton kuin jo-
kin puupökkelö, jota voi töniä sinne
tänne. Hän on oppinut elämässään pal-
jon ja tietää, että usein on parempi vai-
eta kuin pitää ääntä itsestään. Siksi mo-
nen vanhuksen hoidontarve ei usein-
kaan tule esiin.

Emme varmaankaan ole pahoja tai
tyhmiä väittäessämme, että yhteiskun-
nallisesti  olemme joutuneet tilaan, joka
saa hoitoon joutuvat vanhukset sairas-
tumaan entistä pahemmin, koska henki-
seen puoleen ei pystytä keskittymään
juuri ollenkaan.

Tuleeko meidän todella pelätä vanhe-
nemista, jos  vanhuudessa menetämme
kaiken ihmisyyden ja arvokkuuden?

Olemme kuulleet jopa ammattilaisilta,
että tällä alueella kaivataan omaisten ja
tavallisten ihmisten asiaan puuttumis-
ta. Todellisuudessa rahaa on, mutta se
käytetään vähemmän tärkeisiin asioi-
hin. Pelkkä raha ei ole ongelmamme,
vaan oikeanlaisen mielen omaksumi-
nen. Järjestelemällä ja oikealla suunnit-
telulla voidaan muuttaa paljon jos halu-
taan”.

MarkkuVuori
Ihmissuhdekouluttaja
Ihminen tavattavissa ry:n toiminnan-
johtaja

( i h m i n e n t a v a t t a v i s s a . n e t ,
sähköpostiosoite:mv@markkuvuori.net)

TEKSTI: NINA ANITRA SALONEN

Soittamalla numeroon

0600-04848
tuet Talkoorenkaan toimintaa

(puhelun hinta 5,01 euroa)

Lähteet: Markku Vuori:
”Pitääkö vanhenemista todella alkaa

pelätä?”
”Onko vanhus tai sairas ihminen vain

”haitta ja vastus”?

Ihmissuhdekouluttaja Markku Vuoren 92-vuotias äiti sai sairauskohtauksen ja joutui
sairaalahoitoon. Seuratessaan sairaalan pitkäaikaisosaston toimintaa Markku Vuorelle
valkeni, kuinka huono vanhuksen asema nyky-yhteiskunnassa on.
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TEKSTI JA KUVA: AIRA PARVIAINEN

TOSI YSTÄVYYS EI TUNNETOSI YSTÄVYYS EI TUNNETOSI YSTÄVYYS EI TUNNETOSI YSTÄVYYS EI TUNNETOSI YSTÄVYYS EI TUNNE

Maija ja Veino tutustuivat toisiinsa jo
kahdeksan vuotta sitten, kun Maija
kävi vielä lukiota. He ovat siitä lähtien
tavanneet aina silloin tällöin Veinon ko-
tona. Maija on auttanut Veinoa pienis-
sä kotiaskareissa ja puutarhatöissä
sekä viettänyt hänen kanssaan viihtyi-
siä hetkiä teekupin äärellä keskustellen.
Yhteys heidän välillään säilyi Maijan
opiskeluaikoinakin. Valmistuttuaan las-
tentarhanopettajaksi Tampereen yli-
opistosta Maija palasi kotiseudulleen
Sipooseen, josta löysi myös työpaikan.
Sieltä hän on pyöräillyt työpäivänsä
päätteeksi Veinon luo Keravan Kannis-
toon muutaman viikon väliajoin.

  Veinon ja Maijan välillä on yli vii-
denkymmenen vuoden ikäero. Se to-
tuus, että ystävyys ei ole iästä kiinni,
pitää erityisesti paikkansa heidän ta-
pauksessaan. Mistä tällainen ystävyys
on saanut alkunsa, ja onko sillä jotain
yleisempääkin merkitystä?

  Maija kertoo saaneensa kimmok-
keen hakeutua vanhan ihmisen ystä-

väksi lähimmäispalvelukurssilla, jollai-
sia Talkoorenkaan silloinen toiminnan-
johtaja Kirsti Helenius piti lukion en-
simmäisen luokan oppilaille. Maija to-
sin toivoi ystäväkseen iäkästä naista,
mutta hyväksyi myös miespuolisen ys-
tävän, kun sellainen oli tiedossa. Siitä
Maijan ja Veinon tuttavuus alkoi.

 - Olen aina ollut kiinnostunut kah-
desta ihmisryhmästä, vanhuksista ja
lapsista, ja lähimmäispalvelukurssi oli
oiva väline saada tutustua vanhem-
paan ihmiseen, Maija kertoo. Omat iso-
vanhempani ovat kuolleet ja siten mi-
nua on kiinnostanut sukupolvien väli-
nen kommunikointi, johon itselläni ei
ole ollut mahdollisuutta.

Jo tutustuessani Veinoon tiesin, että
haluan jatkaa hänen luonaan käymistä
kurssin jälkeenkin. Ystävystyminen oli
luonnollista, ja koen saaneeni paljon
iloa elämääni tästä ystävyyssuhteesta.
Paitsi elämänkokemus, jota Veino on ja-
kanut, olen oppinut myös monia käy-
tännön taitoja, kuten sähköporan käyt-
töä.

Olen aina kokenut saavani enemmän
kuin olen antanut ja suhteemme onkin
vastavuoroinen, eikä missään tapauk-
sessa auttaja-autettava-suhde. Olem-
me molemmat saaneet seurata viereltä
toistemme muutosta,minun kasvamis-
tani ja hänen vanhenemistaan. Hienoa
oli myös Veinon vierailu ylioppilasjuh-
lissani muutama vuosi sitten. Ystävyys
itsessään on kannustanut jatkamaan
vierailuja välimatkoista ja muuttuneista
elämäntilanteista huolimatta.

 Veino on asunut viime vuodet yksin
viihtyisässä rivitalohuoneistossaan.
Hänen neljä lastaan asuvat perheineen
muilla paikkakunnilla, mutta vierailevat
isänsä luona ja auttavat tätä tarpeen
mukaan. Veino on kotisairaanhoidon
potilas ja hoitajat huolehtivat hänestä
päivittäin. Hänellä on hyvää aikaa kat-
soa televisiota ja seurata maailman me-
noa.

Veinon kasvoille leviää iloinen hymy,
kun hän muistelee Maijan ensimmäisiä
käyntejä luonaan. 16-vuotias tyttö oli
ollut kovin ujo, koska  hän ei ollut tottu-
nut keskustelemaan vanhan ihmisen
kanssa. Jännittämiseen ei ollut kuiten-
kaan mitään aihetta, koska maailmaa
paljon nähneellä Veinolla on erinomai-
set sosiaaliset taidot ja hänen kanssaan
juttu luistaa aiheesta kuin aiheesta. Vei-
no kertoo Maijan kuunnelleen kiinnos-
tuneena hänen kertomuksiaan vanhoil-
ta ajoilta, joita hänellä kirjoittamista
harrastavana oli tarjota vaikka kuinka
paljon.

 Näin vuodet vierivät, ujosta koulu-
tytöstä kasvoi aikuinen, itsenäinen ih-
minen. Veino toteaa lopuksi pieni ilkiku-
rinen hymy silmäkulmassaan: “Maija
on nyt lastentarhanopettaja ja minä
olen edelleen vanhus”.

Maija sanoo toivovansa, että muut-
kin nuoret aikuiset ja vanhukset löytäi-
sivät toisensa. Sukupolvien välinen ys-
tävyys on hänen mielestään rikas ja
hieno asia, joka valitettavasti nykypäi-
vänä ei ole niin luontevaa kuin ennen.
Kuitenkin sitä tulisi vaalia jo perinne-
tiedon jatkamiseksi.

IKÄRAJOJAIKÄRAJOJAIKÄRAJOJAIKÄRAJOJAIKÄRAJOJA

Ystävykset Veino ja Maija
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HARRASTUKSET

SUKUTUTKIJA  LÖYTÖRETKELLÄSUKUTUTKIJA  LÖYTÖRETKELLÄSUKUTUTKIJA  LÖYTÖRETKELLÄSUKUTUTKIJA  LÖYTÖRETKELLÄSUKUTUTKIJA  LÖYTÖRETKELLÄ

TEKSTI JA KUVA: AIRA PARVIAINEN

Karin Nissinen kertoo olevansa synty-
peräinen helsinkiläinen ja muuttaneen-
sa Keravalle 70-luvulla. Hän aloitti su-
kututkimusharrastuksensa 1982 kan-
salaisopiston sukututkimuskursseilla.
Hänen kiinnostustaan omien sukujuu-
riensa tutkimiseen kasvatti se, että hä-
net oli annettu adoptioon kol-
men viikon ikäisenä eikä hänel-
lä siis ollut vähäisintäkään
muistikuvaa omista biologisis-
ta vanhemmistaan.  Adoptio-
vanhemmat eivät kertoneet hä-
nelle adoptiosta, se paljastui
hänelle vasta kouluiässä sat-
tuman kautta.

Karinin onnistui lopulta löy-
tää biologiset vanhempansa.
Hän sai tilaisuuden tavata äi-
tinsä ja jutella hänen kans-
saan. Äidin suvun tarinaa hän
myös selvitti jopa vuoteen
1540 saakka. Isän jäljittäminen
ei onnistunut pitkään aikaan,
ja hän oli jo luopua yrittämi-
sestä, kun kohtalo avasi hänel-
le aivan äskettäin vielä yhden
oven, joka sitten johtikin isän
löytymiseen. Kohtaloa oli
avustamassa julkisuus, josta kiitos
lankeaa hänen ansioilleen arvostettu-
na sukututkijana. Isäänsä hän ei ehti-
nyt enää tutustua, mutta yhteydenotto
veljeen onnistui.

Karin on ehtinyt selvittää monen
suvun kohtaloita sukututkimusural-
laan. Adoptioisänsä äidin sisarusten
vaiheita tutkiessaan hän on kohdan-
nut suurimmat haasteet, koska sisaruk-
set olivat muuttaneet ulkomaille, yksi
Viroon ja kaksi Yhdysvaltoihin. Viron
”isotätiä” hän ei ehtinyt tavata, mutta
tämän jälkeläisiin hän sai yhteyden ja
on käynyt heitä tapaamassakin. Ameri-

kan sukulaisten jäljittäminen on tuotta-
nut eniten vaikeuksia, mutta se jatkuu
edelleen ja haastaa tehokkaasti koke-
neen sukututkijan taidot.

Pyydän Karinia kertomaan hiukan
tarkemmin sukututkimuksensa eri vai-
heista niitä lukijoita ajatellen, jotka ei-
vät tiedä, miten päästä alkuun.

   - Mieheni sukua tutkiessani hankin
ensin virkatodistuksen appeni isästä ja
isoisästä, kunnes pääsin aikaan ennen
vuotta 1850. Sen jälkeen minulle auke-
sivat Kansallisarkiston rippikirjat ja
muut kirkolliset dokumentit, joita tutki-

malla pääsin lopulta 1600-luvulle
saakka. Helppoa se ei ollut, koska
Leppävirralla, josta suku on lähtöi-
sin, kirkonkirjat ovat osittain tuhou-
tuneet tulipaloissa ja niissä on jopa
20 – 30 vuoden katkoksia. Jouduin
hankkimaan puuttuvia tietoja maa-,

henki- ja tuomiokirjoista, ja
se hidasti sukulaisuussuh-
teiden selvittelyä, koska
niissä ei aina mainita esi-
merkiksi vaimon ja lasten
nimiä, niin hyviä tiedonläh-
teitä kuin ne muuten ovat-
kin.

Kysyn Karinin mielipi-
dettä Suomen sukututki-
musseuran nettisivujen
Hiski-projektin käytöstä
sukututkimuksessa

 - Hiski on hyvä väline,
mutta pelkästään sen avul-
la ei päästä luotettaviin tu-
loksiin, Karin painottaa.
Hiskistä saatavat tiedot on
aina tarkistettava, koska
siellä on virheitä. Olen itse
erehtynyt pahan kerran,
kun aloin seurata Hiskistä
löytämääni sukuhaaraa.

Vasta arkistosta saamieni tietojen
perusteella huomasin virheen.

Karin puhuu innostuneesti digi-
toinnista, jolla siirretään alkuperäi-
siä asiakirjoja nettiin. Se helpottaisi
tuntuvasti sukututkimusta. Eräät
sukututkimusyhdistykset ovat jo
aloittaneet digitoinnin.

Karinin sukututkimusharrastuk-
siin kuuluu myös toimiminen paikal-
lisessa yhdistyksessä: hän on Kera-
van Seudun Sukututkijat ry:n rahas-
tonhoitaja ja jäsenrekisterin ylläpi-
täjä.

Talkoorenkaassa on viime kevätkaudesta lähtien kokoontunut sukututkimuspiiri, joka on koonnut harras-
tajia yhteen vaihtamaan kokemuksia ja hankkimaan tietoa. Olemme saaneet tervetullutta tukea Keravan
Seudun Sukututkijat ry:n Karin Nissiseltä ja Kaino Orrelta, jotka ovat käyneet kertomassa meille sukutut-
kimuksesta ja antaneet hyödyllisiä vinkkejä käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

MENNEISYYTEENMENNEISYYTEENMENNEISYYTEENMENNEISYYTEENMENNEISYYTEEN

Vuoden sukututkijaksi valittu
Karin Nissinen lupautui
kertomaan myös lukijoillemme
omista tutkimuksistaan ja
niiden tuloksista.
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Keravan Seudun Sukututkijat ry jul-
kaisee Sukuvakka –nimistä lehteä. Lai-
naamme tähän päätoimittajan luvalla
Sukuvakan numeron 1/06 sivulla kolme
esitetyt ohjeet.

Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuhteiden selvittämistä, henkilöhistori-
allista tutkimusta.
Usein ajatellaan, että sukututkimus on pelkästään vanhojen  asiakirjojen tutkimista
arkistoissa, mutta on monia asioita, joilla voi valmistella arkistotutkimusten aloitta-
mista.

Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?

Etsi kotoa ja sukulaisilta asiakirjoja, joissa on tietoja suvusta (kuten virka-
todistukset, perheraamatun sukupuu, perukirjat, kauppakirjat).

Haastattele sukulaisia. Heillä voi olla perimätietoa vanhoilta ajoilta. Huo-
maa kuitenkin, että perimätieto ei välttämättä pidä sellaisenaan paikkaansa,
vaan se on tarkistettava.

Tarkista, tutkiiko joku toinen samaa sukua tai onko siitä jo tietoja jossakin
julkaisussa (Suomen Sukututkimusseuran kirjasto, www – sivut Internetissä,
sukututkijaluettelo, Sukuhakemisto; erilaiset matrikkelit).

Osallistu sukututkimuskurssille (kansalais – työväenopistot, kansanopistot,
kesäyliopistot) tai jos sukututkimuskurssille osallistuminen ei ole mahdollis-
ta, opiskele sukututkimusta opaskirjoista (esim. Sukututkimus askel askeleel-
ta).

Tutustu julkaistuihin sukukirjoihin, vaikka niissä ei olisikaan omaa sukuasi
koskevia tietoja.

Tutustu paikallishistoriateoksiin, kyläkirjoihin yms., joista saat taustatieto-
ja.

Haastatteluja ja kirjallisuuteen tutustumista voi  hyvin harjoittaa myös ar-
kistotutkimusten ohella.

Liity jäseneksi Suomen Sukututkimusseuran ja / tai paikalliseen sukututki-
musyhdistykseen.

Mistä sukututkimus on tullut?Mistä sukututkimus on tullut?Mistä sukututkimus on tullut?Mistä sukututkimus on tullut?Mistä sukututkimus on tullut?
Mitä sukututkimus on?Mitä sukututkimus on?Mitä sukututkimus on?Mitä sukututkimus on?Mitä sukututkimus on?
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KANSAINVÄLISYYSTYÖ

Keravalaiseksi kaukaa
VIETNAMISTA

Vietimme Talkoorenkaassa monikulttuurisuusiltaa 19. huhtikuuta 2006. Illan tarkoituksena
oli esitellä ja tutustuttaa Keravalle helmikuussa Vietnamista tulleet uudet pakolaiset ja Suo-
men Punaisen Ristin ja Talkoorenkaan yhteistyönä kouluttamat maahanmuuttajiin suuntau-
tuneet vapaaehtoisystävät. Tilaisuuden järjestivät Diakonia-ammattikorkeakoulun moni-
kulttuurisuusjakson opiskelijat Tiina Falck, Jaana Korpi ja Sari Heiskanen.

TEKSTI: SARI HEISKANEN
KUVA: AIRA PARVIAINEN

Vietnamista tulleita uusia  pakolaisia

Paikalle oli kutsuttu pakolaisten ja va-
paaehtoisystävien lisäksi Veikko
Pyykkönen työministeriöstä, kerava-
laisia viranomaistahoja, muun muassa
sosiaali- ja terveystoimesta sekä päivä-
hoito- ja koulutusvirastosta. Kukaan
keravalaisista viranomaisista ei kuiten-
kaan tullut paikalle, ainoastaan Killan
koulun valmistavan luokan opettaja.
Nuorten Naisten Kristillisestä Yhdis-
tyksestä eli NNKY:stä oli paikalla kaksi
edustajaa, lisäksi olivat Hannu Nuuti-
nen SPR:n Keravan osastosta, tulkki
Nga Nguyen-Pakarinen ja Keski-Uusi-
maan toimittaja (lehtijuttu ilmestyi Kes-
ki-Uusimaassa 24.4.2006).

Surullista oli huomata pakolaisille tär-
keiden viranomaisten puuttuminen ti-
laisuudesta. Tästä vetää helposti sen
johtopäätöksen, ettei Keravan kaupun-
ki ole kovinkaan kiinnostunut ja orien-
toitunut ottamaan pakolaisiaan vas-
taan. Viranomaisten tarkoituksena olisi
ollut kertoa siitä, millä tavoin heidän ta-
honsa osallistuu pakolaisten kotoutta-
miseen Keravalle. Jo tilaisuutta järjes-
tettäessä oli havaittavissa nihkeyttä
yhteistyössä ja pakolaisten asioiden
hoidossa.

Kello kahdeksantoista aikoihin alkoi
vieraita saapua paikalle. Kello lähenteli
puolta seitsemää mutta vietnamilaisia
vieraitamme ei kuulunut. Olimme ih-
meissämme. He olivat kuitenkin saa-
neet jo aikaisemmin tiedon tapahtumas-
ta paperille kirjoitettuna ja tulkki oli
heille sen kääntänyt. Keksimme soittaa
vietnamilaiselle avustajalle, joka on toi-
minut heidän tukenaan Keravalla olo-

ajan. Avustajalla ei ollut tietoa siitä,
ovatko he tulossa mutta saimme kuiten-
kin puhelinnumeron eräälle pakolaisis-
ta ja tilaisuudessa oleva tulkki soitti
hänelle. He sopivat tapaamisen Kera-
van asemalle, josta he tulisivat tilaisuu-
teemme. Lopulta näiden pienten mutki-
en kautta tapasimme heidät.

Väärinkäsitys saattoi johtua siitä,
että he eivät ymmärtäneet sitä, että tilai-
suus oli järjestetty heitä varten. He
saattoivat ajatella kutsun koskevan
heitä mikäli se heitä kiinnostaa tai he
eivät yksinkertaisesti osanneet tulla
paikan päälle. He tulevat niin erilaisesta
kulttuurista, että tarvitsevat kaikki mah-
dolliset tuet ja avut, jotka vain voidaan
tarjota. Joissakin asioissa ohjaus on
konkreettisesti kädestä pitäen neuvo-
mista. Kun ajatellaan jo pelkästään hei-
dän suomen kielen taitoaan, joka on
vielä tällä hetkellä hyvin heikko, niin
pelkästään jo katujen nimien ymmärtä-

minen on vaikeaa. Kielihän on perusta
kaikelle kommunikoinnille ja uuden op-
pimiselle.

Sillä aikaa kun vieraita haettiin Hy-
vinvointityönkeskukselle, Veikko
Pyykkönen työministeriöstä kertoi vi-
ranomaisprosessista, jolla pakolaiset
valitaan vastaanottaviin maihin. Pro-
sessi alkaa Suomen hallituksen päättä-
mistä vuosittaisista pakolaiskiintiöistä.
UNHCR eli YK:n pakolaisjärjestö esit-
telee vastaanottaville maille pakolais-
ten uudelleensijoittamistarpeista. Tä-
män jälkeen virkamiestasolla tehdään
päätös vastaanotettavista pakolaisista
ja heidän sijoituksistaan. Vastuu pää-
töksen toimeenpanosta siirtyy työmi-

PakolaistenPakolaistenPakolaistenPakolaistenPakolaisten
valintaprosessivalintaprosessivalintaprosessivalintaprosessivalintaprosessi
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KokemuksiaKokemuksiaKokemuksiaKokemuksiaKokemuksia
syrjinnästä ja vankinasyrjinnästä ja vankinasyrjinnästä ja vankinasyrjinnästä ja vankinasyrjinnästä ja vankina
olostaolostaolostaolostaolosta

Kysymyksiä lapsenlapselle

Sinä, lapsenlapseni, joka

olet lentänyt hopeisin jylisevin
siivin

Välimeren rantaan;

oletko katsellut
sudenkorennon lentelyä

kesäpäivänä heinäniityllä

lähteen yllä?

Sinä, lapsenlapseni

olet kuullut Big bandin
soittavan

Esplanadin lavalla; mutta

oletko kontannut heinäpellon
pientareella

ja kuunnellut sirkkojen
sirinää, jolle

vaarisi korvat jo ovat
kuuroutuneet?

Lapsenlapseni, joka osaat
pelata

tietokoneella jännittäviä pelejä;

osaatko vuolla keväällä

pajunoksasta pillin, jolla voit
yhtyä

lintujen konserttiin?

Sellaisia vaarisi teki kun

oli sinun ikäisesi.

Tänään me molemmat olemme

samassa veneessä

ihmettelemässä maailmaa!

- Sulo Aho -

nisteriön maahanmuuttotiimille ja ulko-
maalaisvirastolle. Tällöin myös UN-
HCR saa tiedon Suomessa tehdystä
päätöksestä.

Edellä mainittujen prosessien jälkeen
alkaa valintamatkojen valmistelu ja
noin vuoden kestävälle matkalle lähte-
vät ulkomaalaisviraston kaksi nimettyä
edustajaa sekä kaksi edustajaa työmi-
nisteriöstä. Vaihtoehtoisesti ulkomaa-
laisviraston lisäksi saattaa matkaan läh-
teä yksi edustaja työministeriöstä ja
edustaja TE-keskuksesta. Suojelupolii-
sin edustaja(t) osallistuu tarvittaessa
matkoihin ja paikan päällä tapahtuviin
haastatteluihin. Sen jälkeen, kun valin-
tadelegaatio on palannut takaisin Suo-
meen, suojelupoliisi antaa vielä lopulli-
sen lausunnon ulkomaalaisvirastolta
saamiensa esitysten perusteella. Lau-
suntojen saannin jälkeen ulkomaalais-
virasto myöntää oleskeluluvat valituil-
le pakolaisille ja toimittaa päätökset
UNHCR:lle ja suomalaisille viranomais-
tahoille.

Työministeriön maahanmuuttotiimis-
sä valmistellaan tulevien pakolaisten
alustava jako TE-keskuksittain. Samalla
lähetetään vastaanottaviin kuntiin tule-
vien pakolaisten henkilötiedot, jolloin
kunta voi aloittaa tarvittavien asunto-
jen järjestämisen. Pakolaisia on lento-
kentällä vastaanottamassa Suomen Pu-
nainen Risti. SPR:n työntekijät auttavat
pakolaisia maahantulomuodollisuuk-
sissa ja ohjaavat heidät jatkoyhteyk-
siin omiin, tuleviin kotikuntiinsa. Lo-
pullisessa määränpäässä ovat vastaan-
ottamassa kunnan edustajat ja mahdol-
liset vapaaehtoistyöntekijät. Yksityis-
kohtaisempia tietoja kiintiöpakolaisten
vastaanotosta voi lukea osoitteesta:
www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maa-
h a n m u u t t o / 0 6 _ p a k o l a i s u u s /
kipava2004.pdf

Monikulttuurisuusillan päätteeksi
siirryimme kahvitarjoilun ääreen Kaisan
kammarin puolelle. Pyysimme vierai-
tamme kertomaan oloistaan Vietnamis-
sa ja kysyimme heiltä mitä he toivoisi-
vat meidän tekevän tai millä tavoin hei-
tä autettavan, jotta kotoutuminen tun-
tuisi heistä helpommalta ja mukavam-

malta. Päällimmäisenä oli vain toivomus
saada perheet Suomeen. Raskaista
taustoistaan huolimatta he halusivat ja-
kaa kokemuksiaan kanssamme.

Keravalle tulleet pakolaiset ovat
Montagnard- eli niin sanottuja vuoris-
tolaispakolaisia. He ovat joutuneet vai-
notuiksi ja kidutetuiksi kristillisen va-
kaumuksensa vuoksi. Lisäksi Vietna-
min valtio on pakkolunastanut heidän
viljelysmaitaan, jolloin he ovat menet-
täneet toimeentulonsa ja elinmahdolli-
suutensa. He pakenivat Kambotzan
puolelle, jossa joutuivat myös kaltoin
kohdelluiksi. Suomalaiset pakolaisten
valintaan osallistuvat viranomaiset
ovat tuoneet heidät juuri Kambozan pa-
kolaisleiriltä. Monien vaiheiden jälkeen
he ovat päässeet turvaan ja toivovat
nyt kaikkein eniten sitä, että voisivat
alkaa rakentamaan täällä uutta elämää
perheidensä kanssa.

Uusien pakolaistemme kohtaaminen
kasvotusten antoi asialle vielä suurem-
man merkityksen ja ikään kuin lähensi
meitä keravalaisia heihin vaikka emme
täysin henkilökohtaisessa kohtaami-
sessa illan aikana olleetkaan. Tilaisuus
teki heidät meille kuitenkin henkilökoh-
taisemmiksi ja todentuntuisemmiksi
kuin pelkkä tietoisuus heidän Keravalla
olostaan. Toivomme, että tilaisuus an-
toi heillekin tunteen siitä, että he ovat
tervetulleita! Suuri kiitos illan onnistu-
misesta kuuluukin Hneh Naylle, Djok
Naylle, Yung Rmahille, Bech Siulle ja
Hweo Puikille sekä asiasta innostu-
neille vapaaehtoisystäville ja kaikille
muille tahoille, jotka olivat ottaneet asi-
an omakseen.
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Miten kaikki alkoi?Miten kaikki alkoi?Miten kaikki alkoi?Miten kaikki alkoi?Miten kaikki alkoi?

Kaisankammarin avaus Aleksintorilla. Halattavana Kirsti Helenius, seisomassa
sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Saarenmaa, joka leikkasi nauhan.

Eräänä päivänä vuoden 1990 lopulla
kohtasimme Kirsti Heleniuksen (nyk.
Aaltio) kanssa Keravalla Aleksintorin
liepeillä. Totesimme, että olimme nyt
kumpikin vapaita oloneuvoksia. Kirsti
oli jättänyt liikkeensä, kotiteollisuus- ja
lahjatavaramyymälänsä hoidon nuo-
remman polven käsiin. Minä olin juuri
jäänyt eläkkeelle Kunnallisliiton sosi-
aalisuunnittelijan toimesta. Keskuste-
limme siitä, mitä nyt ’isoina’ haluaisim-
me tehdä. Kumpikin yhdyimme toivo-
mukseen, että Keravalle pitäisi saada
paikka, jonne eläkeläiset voisivat ko-
koontua vaikka päiväkävelyn tai ostos-
matkan lomassa kahville ja keskustele-
maan. Olimme kuulleet Tampereen
mummon kammarista. Mutta kuka val-
tuuttaisi meidät sellaista puuhaamaan.
Ehkäpä seurakunnan palvelulautakun-
ta voisi olla se elin. Olin kyseisen lauta-
kunnan puheenjohtaja ja Kirsti varapu-
heenjohtaja. Päätimme, että ehdotamme
työryhmän perustamista seuraavassa
kokouksessa. Minä ehdotan työryh-
män jäseneksi Kirstiä ja hän taas minua.

Kun puheenjohtaja ehdotti ja vara-
puheenjohtaja kannatti niin lautakun-
ta luonnollisesti asetti työryhmän. Sen
jäseniksi tulivat Kirsti Helenius, Irma
Isotupa ja Sulo Aho. Tehtävänä oli ot-
taa yhteyttä Keravan kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimeen sekä sopiviin ja
yhteistyöhaluisiin järjestöihin.

Mukava sattuma oli, että kun Kirsti
vähän myöhemmin meni tapaamaan
kaupungin silloista vanhusten huollon
suunnittelijaa Raija Kalliota, niin tä-
män pöydällä oli kaavio, jossa oli va-
rattu eräs organisaatiolaatikko vapaa-
ehtoistyölle. Ajatukset kypsyivät sa-
maan aikaan myös sillä taholla. Oli
siis helppo lähteä eteenpäin. Asiaa
kypsyteltiin seuraavalla kevätkaudel-
la.

Sitten tuli vanhustenviikko 1991.
Työryhmässä keksittiin,että mennään-
pä kaikkiin  päivittäistapahtumiin Alek-

sintorille ja mainostetaan siellä ideaam-
me ja kerätään listaa mukaan tulevista
asiasta kiinnostuneista henkilöistä.
Saimme järjestäjien luvalla pöydän ja
puheenvuoron päivittäisissä tapahtu-
missa. Pöydällä oli kyltti ”Laman torjun-
tapiste”. Lamakausi kun oli juuri alkanut
ja moni oli jo menettänyt yllättäen työ-
paikkansa.

Listaamme kertyi tuolla viikolla yli
50 nimeä. Tästä lokakuun alusta -91
olemme lähteneet laskemaan Talkoo-
renkaan syntymäpäiviä.

HISTORIA

     TEKSTI JA KUVAT: SULO AHO
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Rouva Eeva Ahtisaari toivotetaan tervetulleeksi. Vasemmalla Seppo Väätäinen, Anja
Juppi (kättelee), Aune Oksanen, Sulo Aho, Eeva Ahtisaari ja Kirsti Helenius
(nyk.Aaltio).

Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksen avajaiset. Tervehdysvuorossa seurakunnan
edustajat.

Kaupungin luvalla saimme aluksi ko-
koontua Hopeahovin kellaritilan kerho-
huoneessa, jonne muutama kymmenen
henkeä mahtui. Aloimme selvitellä siel-
lä ideaa pitemmälle ja kysellä ihmisten
mielipiteitä. Toiminnalle annettiin työ-
nimeksi Talkoorengas. Tavoitteena oli
mummonkammarin tapaisen kohtaus-
paikan saaminen, mutta jo sitä ennen
nähtiin tärkeäksi aloittaa auttamistoi-
minta vanhusten ja vammaisten paris-
sa. Kirsti alkoi pyörittää kotoaan käsin
avunvälityspäivystystä.Kontakteja
syntyi. Pienimuotoista auttamistoimin-
taa. Saattoapua, kävelyseuraa, lukija-
apua, kirjastoystävätoimintaa, korjaus-
palvelua yms.

Omaa toimitilaa kaivattiin ja päätet-
tiin kääntyä kaupunginhallituksen
puoleen sellaisen saamiseksi. Laadim-
me kirjelmän ja veimme sen 10 hen-
gen lähetystön voimalla suoraan kau-
punginhallituksen kokoukseen puhu-
en samalla vapaaehtoistyön merkityk-
sestä ja kertoen mitä Talkoorengas oli
siihen mennessä saanut aikaan. Kau-
punginhallitus ymmärsi asiamme ja
muutaman viikon kuluttua saimmekin
tiedon, että kaupunki on vuokrannut
Aleksintorin ostoskeskuksesta noin 70
neliön tilat, kaksi liikehuonetta, joista
pienempään sijoitettiin avunvälityksen
toimisto ja isompaan ikioma ”mummon-
kammarimme”, joka nimikilpailun pe-
rusteella ristittiin Kaisankammariksi.
Tilojen avajaisia vietettiin 28.4. 1992.
Tilaisuuden avaussanoissa toivottiin,
että tämä ”pienten alkujen päivä” olisi
alku pitkälle ja siunaukselliselle vapaa-
ehtoistoiminnalle ja yhteistyölle, joka
kokoaa keravalaiset omaehtoiseen
huolenpitoon toinen toisistamme.

Talkoorenkaan 1-vuotisjuhlassa
5.10.92 todettiin mukana olevan noin
170 vapaaehtoista, joista 40 oli sitou-
tunut jatkuvaan vastuulliseen työsken-
telyyn ystäväpalvelussa tai kohtaamis-
paikan tehtävissä.

Viertolan vaihe
Keravan vanhusten palvelukotisää-

tiöllä oli tuohon aikaan suunnitteilla
uuden palvelukeskuksen rakentami-
nen ja kaupungin taholla suunniteltiin,
että Talkoorenkaan toiminta siirtyisi
sinne. Viertolan palvelukeskus avat-
tiinkin helmikuussa 1993 jolloin Talkoo-

renkaan toiminta siirrettiin kokonaisuu-
dessaan Viertolan uusiin tiloihin.

Toiminta laajeni ja kehittyi. Monet
Aleksintorilla alkaneet ryhmät, kuten
voimisteluryhmät, käsityöpäivät, hetket
” Kotialttarin äärellä” ja kirjallisuuspiiri
jatkoivat toimintaansa, mutta uutta syn-
tyi ja yhteistyö muiden tahojen kanssa
kehittyi. Vanhus- ja vammaistyöhön tuli
lisää vapaaehtoisia, joiden luku oli v.
1993 jo noin 240. Omaiset ja läheiset
ry:n kanssa alettiin tukea omaishoitajia

tietoa jakamalla ja virkistyshetkiä järjes-
tämällä.

Yhteistyössä SPR:n ja seurakunnan
diakoniatyön sekä terveyskeskuksen ja
Hopeahovin vanhainkodin kanssa alet-
tiin kouluttaa sairaalavapaaehtoisia ja
saattohoitotyöhön osallistuvia. Nämä
toiminnot jatkuvat edelleen.

Talkoorenkaan 3-vuotisjuhlaa vietet-
tiin seurakuntakeskuksessa syksyllä
1994. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolol-
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Lähde ry:n hallitus uusisa tiloissa. Vasemmalla Kirsti Helenius (Aaltio), Ilari Rantala,
Sulo Aho, Erkki Holmas ja Manu Jääskeläinen.

Talkoorenkaan kesäseminaari seurakunnan Nuottakodossa 2002

laan Tasavallan presidentin puoliso
rouva Eeva Ahtisaari. Juhlapuheen piti
eduskunnan varapuhemies Saara-Ma-
ria Paakkinen. Talkoorengas sai mer-
kittävää tukea yritysten taholta. Kera-
van yrittäjät lahjoittivat peruspääoman
vanhusrahastoon ja Sinebrykoff lah-
joitti 10 000 mk kirjoituskilpailun järjes-
tämiseksi koululaisille.

Kirjoituskilpailu lähimmäisestä välit-
tämisen ja vapaaehtoisen auttamisen
aiheista järjestettiin seuraavana vuon-
na. Osanotto oli runsas ja parhaat ai-
neet julkaistiin kirjana ”Tarvitsemme
toisiamme”. Samantyyppinen kirjoitus-
kilpailu uusittiin vuonna 2001 kymmen-
vuotisjuhlamme kunniaksi. Osanotto
oli nytkin runsas ja nuorten kirjoitusten
aiheet ja sisältö meitä kaikkia syvästi
puhuttelevaa tekstiä.

Omiin tiloihin
Viertolan päiväkeskus alkoi kuitenkin

pian täyttyä omistajasäätiön omasta ja
eläkeläisjärjestöjen toiminnasta. Meille
esitettiin toivomus, että etsisimme uu-
sia tiloja Talkoorenkaan laajenevalle
toiminnalle. Totesimme, että sellaista
emme voi saada emmekä ylläpitää ilman
rahoitusta. Sen hankkimiseksi taas tar-
vittiin juridinen henkilö, yhdistys. Niin-
pä v. 1994 perustettiin Talkoorenkaalle
tukiyhdistys, joka sääntöjä rekisteröi-
täessä sai nimen Lähde ry. Lähde on
kaksoismerkityksellinen. Se voi tarkoit-
taa hyvinvoinnin lähdettä ja olla samal-
la kehotus kaikille: Lähde mukaan!

Yhdistyksen perustava kokous pi-
dettiin 12.4.94 Kirstin kotona, Sudenka-
dun varrella. Paikalla oli Kirsti Heleni-
us-Aaltion ja allekirjoittaneen lisäksi,
Oili Aho nyk. Räsänen, Erkki Holmas,
Hilka Linkosuonio ja Tapio Tähtinen.
Tämä ryhmä muodosti myös yhdistyk-
sen ensimmäisen hallituksen. Kirsti He-
lenius valittiin vapaaehtoiseksi toimin-
nanjohtajaksi. Kun yhdistys oli saatu
rekisteröidyksi keväällä 1995 se alkoi
miettiä ratkaisua tilakysymykseen.
Saimme tietää, että Savion Kirjapaino
Oy oli ostanut Aleksis Kiventie 19:ssä
sijaitsevan entisen Keski-Uusimaan
painotalon, mutta tarvitsi siitä omaan
käyttöönsä vain uudemman osan. Ta-
lon vanha kaksikerroksinen osa oli siis
vuokrattavana. Aloitettiin neuvottelut
ja pantiin investointiavustusanomuk-
set Raha-automaattiyhdistykselle ja
kaupungille tarpeellisten korjaus- ja

muutostöiden suorittamiseksi. Samoin
haettiin RAY:lta vielä projektisuunnitel-
man mukaisesti projektiavustusta toi-
mintaa varten.

Onni oli myötämme ja saimme rahat
v. 1996-1998. Vuokrasopimus tehtiin jo
vuoden 1996 puolella mutta muutimme
talon yhteen huoneeseen jo syksyllä
1995. Muissa tiloissa käynnistettiin yli
miljoona silloista markkaa maksava re-
montti. RAY avusti sitä 70- prosentti-
sesti ja kaupunki 30 prosentilla. Avus-
tuksen saaminen edellytti 15 vuoden
vuokrasopimusta. Alakerta tuli kun-
toon vuoden 1996 lopulla. Kaisankam-
mari avattiin ja Sininen Sali kokoontu-
mistiloiksi. Seuraavana vuonna valmis-
tui yläkerta, Satupajan tilat, kerhohuo-
neet  ja toimistotiloja. Myöhemmin saa-
tiin vielä vammaishissi ja pyörätuoli-
luiska.

Olimme jo Viertolassa toimiessamme
alkaneet puhua vapaaehtoisesta hy-
vinvointityöstä, jonka lonkeroiden tuli-
si levitä kaikkialle. Uusi toimitila nimi-
tettiin siis Vapaaehtoisen hyvinvointi-
työn keskukseksi. Vuoden 1997 alussa
vietettiin avajaisia ja paljastettiin taide-
teos, arkkitehti Aini Sarsan lahjoittama
keramiikkataiteilija Sirpa Vapaavuoren
reliefi Hyvinvointilinna.  Tammikuussa
1997 Tasavallan presidentti ja rouva
Ahtisaari vierailivat Keski-Uudenmaan
maakuntavierailullaan keskuksessam-
me. He lupautuivat myös toimintakes-
kuksen ja siellä tehtävän työn kum-
meiksi. Olemme siitä suuresti kiitollisia
ja pidämme sitä suurena tunnustuksen
osoituksena ja kannustavana seikkana.
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Talkoorenkaan ja Viertolan
vapaaehtoisten yhteinen
mielenosoitus kävelykadulla
vanhusten viikolla 1993.

Keskuksen avajaisissa 24.2.1997 tilat
kävi vihkimässä silloinen sosiaali- ja
terveysministeri Sinikka Mönkäre.
Toiminta voi alkaa täydellä teholla ja ti-
loja riitti halukkaille toimijoille.

Monipuolista toimintaa
Talkoorenkaan Vapaaehtoisen hy-

vinvointityön historia ei ole kuiten-
kaan varsinaisesti toimitilojen histori-
aa, vaikka tilat ovatkin tärkeä asia.
Pääasia on kuitenkin toiminnan sisäl-
tö.

Omiin toimitiloihin päästyä ja vuoden
1996 toimintasuunnitelmaa laadittaessa
lähdettiin suunnittelemaan laajaa Tal-
koorenkaan kehittämisprojektia, joka
sisälsi kaikkiaan 23 eri kehittämishan-
ketta, kuten avunvälityskeskus, sairaa-
lavapaaehtoistoiminta, saattohoitotyö,
kirjastoystävätoiminta, koululaispro-
jekti, Kaisankammari, kansainvälinen ja
maahanmuuttajatyö,kehitysvammatyö,
asennekasvatus jne. vain osan maini-
takseni. Kaikki tähtäsi väestövastuu-
seen alueittain ja vapaaehtoistyön
osuuteen siinä. Projektia suunniteltiin
viisivuotiseksi eli 1996-2000.

Rahoitusta haettiin Raha-automaatti-
varoista ja saatiinkin lupaus ainakin
kolmivuotisesta tuesta. Tuo tuki muut-
tui sitten projektin jälkeen toiminta-
avustukseksi, joka sisältää toimitilojen
vuokran ja yhden henkilön palkan.

Kehitystyössä oli viisi osa-aluetta,
joilla kaikilla oli omat vapaaehtoiset

vastuuhenkilönsä. Nämä kehittämislin-
jat olivat:

1. Koulutus ja henkinen kasvu Hy-
vinvointiakatemian puitteissa

2. Vanhus- ja vammaistyö

3. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

4. Elämänkaarityö ja sukupolvien
kohtaaminen

5. Tiedotus ja järjestöyhteistyö

Omiin tiloihin päästyä siirtyi myös
seurakunnan ja SPR:n yhdessä aloitta-
ma ja kehittämä lähimmäis- ja ystävä-
palvelu Vapaaehtoisen hyvinvointi-
työn keskuksen hoidettavaksi sen jo
käynnissä olevan avunvälityksen kaut-
ta.

Hyvinvointiakatemia

 Toiminta alkoi v. 1996  Vapaaehtoi-
sen hyvinvointityön keskuksen ”Sini-
sessä salissa”, yhteistyötä tehtiin Ke-
ravan opiston kanssa. Ohjelmassa on
vapaaehtoistyön kursseja, yleisöluen-
toja kiinnostavista aiheista, jotka usein
liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin eli
elämän hallintaan. Nimekkäätkin luen-
noitsijat ovat tehneet talkootyötä, niin
että kaikki luennot ja kurssit ovat osal-
listujille ilmaisia.

Vuosittain huhtikuussa vietetään hy-
vinvointiviikkoa, jolloin viikon ajan on
tarjolla vapaaehtoisille ja muillekin
hemmottelua, kulttuuritilaisuuksia ja
taidenäyttelyä ym. Yhteistyötä teh-
dään mm. keravalaisten opiskelijoiden,
musiikkiopiston ja Keravan Lausujien
kanssa. Ahkeria vapaaehtoisia palki-
taan.

V. 2001 juhlittiin kymmenvuotista
toimintaa. Vapaaehtoinen toiminnan-
johtaja luovutti samaan aikaan vetä-
mistehtävät ensimmäiselle palkatulle
toiminnanjohtajalle Irmeli Rajalalle,
joka hoiti tehtävää vuoden 2005 al-
kuun. Siitä alkaen toiminnanjohtajana
toimii Tarja Orlow.

Tänä päivänä toiminta on laaja-
alaista ja yhä monipuolistuvaa. Siitä
lukija saa tehdä havaintoja tästä leh-
destä ja nettisivultamme.

Kiitämme sydämellisesti kaikkia
toimintaamme tukevia tahoja.

 Me voimme vaikuttaa!

Viisitoistavuotias Talkoorengas juhlii
syntymäpäiväänsä pienimuotoisesti
vanhustenviikolla tänä vuonna. Pää-
asiassa kuitenkin työn ja toiminnan
merkeissä.
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Talkoorenkaassa  tapahtuu

Vapaaehtoistyön kurssitVapaaehtoistyön kurssitVapaaehtoistyön kurssitVapaaehtoistyön kurssitVapaaehtoistyön kurssit
Ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyön
peruskurssi (2x)
I   Ke  20.9.2006  klo 12.30-16.30
II  Ke   27.9.2006   klo  12.30-16.30
Yhteistyössä SPR:n ja Keravan
luterilaisen seurakunnan kanssa.
III Ke 04.10.2006  klo 12.30-16.30

MaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantai
Helmikerho
Kevyttä ja kiinteyttävää
jumppaa
Onnenpyörä
Ikä-ihmisten ATK-opetus
Luovuudentieryhmä
Luovan kirjoittamisen ryhmä

TiistaiTiistaiTiistaiTiistaiTiistai
Talkoorenkaan jälkiviisaat
Kuvataidekerho
Saksan kieli
Monikulttuurinen rinki
Muisti -ja tasapainokerho

KeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikko
Kirjallisuuskerho
Ikä-ihmisten ATK-opetus
Painonhallintaryhmä
Sketsikerho/Näytelmäpiiri

TorstaiTorstaiTorstaiTorstaiTorstai
Filosofirinki
Sukututkimuspiiri
Kädentaidot, harrasteryhmä
Suomi, englanti, venäjä,  ruotsi
ja viro
Luovan tanssin ryhmä

PerjantaiPerjantaiPerjantaiPerjantaiPerjantai
Iloa joogasta

Hyvinvointiakatemian syksyn luentojaHyvinvointiakatemian syksyn luentojaHyvinvointiakatemian syksyn luentojaHyvinvointiakatemian syksyn luentojaHyvinvointiakatemian syksyn luentoja

To 07.09. klo 18.00 - 20.00 Luentosarja Naisen elämää. Kouluttaja Saara Pääkkönen.
To 21.09. klo 18.00 - 20.00 Muutoksen paineet: Aika näkyy lasten kasvussa...
To 12.10. klo 18.00 - 20.00 Mihin ajatuksensa ja elämänsä suuntaa?

To 14.09. klo 18.00 - 20.00 Taiteilija ja hänen värinsä. Sinikka Rossi luennoi värisymboliikasta.

Su 24.09. klo 16.00 Israelilaisten laulujen ilta. Satu Räsänen ja Mika Korhonen musisoivat.

To 28.09. klo 18.00 - 20.00 Mikä edesauttaisi jaksamistani? Sisko Karisen luento.

Su 01.10. - Su 8.10. Vanhusten viikko teemalla “Osallistuva vanhus”.

Ke 04.10. klo 18.00 - 20.00 “Onneksi muistipulmia voidaan ehkäistä, tutkia ja hoitaa”. Lauri Soinne luennoi.

Su 8.10. klo 16.00 Malla Hintsalan konsertti. Elämän kaikuja ja tunnelmia.

To 19.10. klo 18.00 - 20.00 Lakiasiat puntarissa. Marja Pellin luentosarja.
To 26.10. klo 18.00 - 20.00 Perintöoikeudet ja testamentteihin liittyvät asiat.
To 09.11. klo 18.00 - 20.00 Oikeudellisten ongelmien ja kysymysten käsittelyt ja ratkaisut.

La 21.10. klo 16.00 Varjoja - Oodi kaikelle, Jukka-Pekka Palo, Vesa Mäkinen.

Ti 31.10. klo  17.30  -  20.00 Käden taidot. Kahvipussit uusiokäyttöön. Ohjaaja Liisa Kirjoranta.(4x2,5h)
Ti  07.11. klo  17.30  -  20.00
Ti  14.11. klo  17.30  -  20.00
Ti  21.11. klo  17.30  -  20.00

Su 19.11. klo 16.00 Espanjalaisen kulttuurin ilta. Sininen Sali.
Yhteistyössä Keravan kirjaston ja Teatteri Pesän kanssa.

Runokahvila 2006
Esiintyjät Keravan Lausujista
Su 17.09. klo 16.00 J.H.Erkko sanoin ja sävelin.
Su 05.11. klo 16.00 Puut puhuvat.
Su 10.12. klo 16.00 Joulurunoja.

Elämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuri
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Työtä on,Työtä on,Työtä on,Työtä on,Työtä on,

Voit toimia...Voit toimia...Voit toimia...Voit toimia...Voit toimia...

AVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄ

Anneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula ja
TellervoTellervoTellervoTellervoTellervo

Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00

Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106

avunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiAvunvälityskeskuksessä
päivystäjänä, vanhusten ja vammaisten ystävänä, ul-
koilu- ja asiointiapuna, saattajana tai pienten korjaus-
töiden tekijänä sekä puhelinystävänä. Myös Hopea-
hovin ja Kotimäen palvelutalon asukkaille kaivataan

ystäviä ja juttukavereita

Sairaalavapaaehtoisena
Terveyskeskuksen vuodeosastolla

Kirjastoystävänä
Toimittamalla kirjoja ihmisille, jotka syystä tai toisesta

eivät itse voi käyttää kirjastopalveluja

Monikulttuurityössä
Kansainvälisen klubin toiminnan kautta yhteyksien
luojana maahanmuuttajien ja kantakeravalaisten vä-

lille

Kaisankammarissa
Kahvilan isäntänä, emäntänä tai leipojana

Projekteissa, tiedotuslehden toimituksessa tai virkis-
tystoimikunnassa

Vetäjänä, kirjoittajana, ideoijana Hyvinvointiviikolla palkittuja vapaaehtoisia

Vanhusten viikolla perjantaina 6.10.2006 tarjoamme jälleen kerran yhdessä Talkoorenkaan, Keravan eläkeläisjärjestö-
jen ja Viertolan Palvelukeskuksen kanssa keravalaisille tilaisuuden tulla ilahduttamaan sairaalassa ja laitoksissa olevia
vanhuksia. Viime vuonna tilaisuuteen tarttui yli 70 halukasta. Nuoria ja ei ihan nuoria. Jakauduimme ryhmiin ja kävimme
auttamassa ruokailussa, seurustelemassa ja laulamassa terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1 ja 2, Hopeahovissa, Koti-
mäessä. Kotitöyryssä, Dementiakoti Helmi Orvokissa ja Hietakankaassa.

Moni paikalla ollut tuli myöhemmin kertomaan, kuinka suurenmoista oli istua vanhuksen vieressä ja kuunnella tä-
män juttelua. Kuinka ihanaa oli tuntea olevansa vanhukselle tärkeä. Tämä on avoin kutsu kaikille, joilla on tahto teh-
dä hyvää ja jakaa onnen hippuja, edes hetkeksi!

Ilmoittautumiset Talkoorenkaan toimistoon puh 09-294 09 30. Lisätietoja samasta numerosta.

  Iloinen kutsu  Iloinen kutsu  Iloinen kutsu  Iloinen kutsu  Iloinen kutsu
           vanhusten hemmotteluhetkeen           vanhusten hemmotteluhetkeen           vanhusten hemmotteluhetkeen           vanhusten hemmotteluhetkeen           vanhusten hemmotteluhetkeen

tekijöitätekijöitätekijöitätekijöitätekijöitä
tarvitaantarvitaantarvitaantarvitaantarvitaan
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TERVEYS

TEKSTI: RAIMO HEINONEN

Jokainen syyJokainen syyJokainen syyJokainen syyJokainen syy
liikliikliikliikliikunnasunnasunnasunnasunnastttttaaaaa
lintsaamiseenlintsaamiseenlintsaamiseenlintsaamiseenlintsaamiseen

Joskus vuosikymmeniä sitten Tahko
Pihkala kehitteli yllä olevan aforismin-
sa. Varmasti moni muu oli käyttänyt to-
teamusta jo aiemmin, mutta Tahko jul-
kisti sen Jyväskylän perinteisessä lii-
kuntaseminaarissa. Tahkon sanoja
ovat urheilu-uskovaiset käyttäneet oh-
jenuoranaan, mutta moni muukin on
hänen ohjeitaan noudattanut. Mielen-
kiintoista havaita, että liikunta on viime
aikoina noussut jälleen uuteen uskoon-
sa 60-luvun profeettojen pikkuhiljaa
rauhoittuessa. Nykyisin huippu-urhei-
lun rinnalla nähdään laduilla ja poluilla
niin vanhempia ihmisiä kuin eri vam-
maisjärjestöjen jäseniä. Samalla on
myös jokamiehen (ja –naisen) tietämys
syventynyt niin, että varsinaiset asian-
tuntijatkin hämmästelevät. Keravalai-
sissa järjestöissä on – ainakin alkuvai-
heissa – ITE-toiminta syventänyt osaa-
mista ja kannustanut vähän liikkuvia
harrastuksen pariin.

Ite-toiminnan yksi lähtökohta on mu-
kanaolijoiden kunnon tsekkaaminen.
Kyse ei ole suinkaan yksinomaan fyy-
sisestä kunnosta, vaan yhtä tärkeä on
mielen vireys ja mahdollinen kiinnos-
tuksen herääminen. Tämä motivaation
metsästys on sekin tärkeimpiä asioita
pitkänjänteiselle toiminnalle. Onhan
niin, että me luonnostamme etsimme
mielihyvää ja pyrimme välttämään mieli-
pahaa. Liikunta ei saa olla hampaat ir-
vissä kiskomista, vaan entisten kuopio-
laisten jalkapalloilijoiden tyylin mukais-
ta ”naatitaan, naatitaan, ei vielä ammu-
ta”.

Liikuntaan kuuluu useita muitakin
tärkeitä osa-alueita niin oman kunnon
kuin varusteidenkin osalta. Vaikka ky-

symys olisi niinkin yksinkertaisesta lii-
kuntamuodosta kuin uiminen tai käve-
ly, vaativat nekin oman osansa. Ensim-
mäinen tehtävä on selvittää oma kun-
tonsa. Jos se on aivan pohjamudissa, ei
sitä tule liian rämäpäisin ottein yrittää
nostaa pikapikaa. Ensin hoidetaan pe-
ruskunnon kohotus, niin että liikunta
myös tuntuu mukavalta. Mukavuus
koskee yhtä hyvin vauhtia ja matkaa
kuin varusteita sopivista liikuntaken-
gistä alkaen. Turhat rakot kantapäissä
ja kipeymät varpaissa ovat täysin tur-
hia.

Samoin on aina mukava muistaa, että
lenkin tai harjoituskerran jälkeen on
kyettävä hoitelemaan omaa lihaskun-
toaan. Juostessa on yksi tunnuslause
siinäkin eli PeePeePee. Suomeksi se on
”Pitää Pystyä Puhumaan”! Ja liikunta-
suorituksen jälkeen on hoidettava
lihashuolto ja rentoutuminen. Muka-
vuuksiin kuuluu myös Sydänliiton ide-
oima ja suosittelema Mielikuvamatkailu
joko yksin tai ryhmässä. Hampaat ir-
vessä on se vihonviimeinen liikunta-
keino!

Kokeile kärryä -Kokeile kärryä -Kokeile kärryä -Kokeile kärryä -Kokeile kärryä -
tutki tiedettätutki tiedettätutki tiedettätutki tiedettätutki tiedettä

Meillä keravalaisilla on monia etuoi-
keutetuille kuuluvia vaihtoehtoja. Sekä
kaupungin järjestämissä saleissa ja ui-
mahallissa on toimintaa jokaisen kunta-
laisen iän ja kunnon mukaan. Lisäksi
suurin osa vammais- ja vanhusjärjes-
töistä hoitelee liikuntaa ja samalla omaa

kuntoaan niin lentopalloilun, jumpan
kuin sauvakävelyretkien muodossa.

Uusinta uutta on Keravalla pari vuot-
ta ollut kokeilukäytössä lähiliikunta-
vaunu, joka kiertää viikoittain eri koulu-
jen pihoilla määräaikaan. Vaikka vaunu
ei enää syksyllä kierräkään, on hyvä
muistaa sekin, kun asiasta ensi keväänä
–hyvin todennäköisesti -taas kerro-
taan. Menestys on ollut kuluneena ke-
sänä varsin hyvä, kun vaunu opittiin
tuntemaan.

Keravalla on myös kunnianhimoiset
suunnitelmat lähiliikuntapaikkojen ra-
kentamisesta. Niitä olisi tarjolla niin
lapsille kuin ikäihmisillekin. Suunnitel-
missa on kahdeksan liikuntapaikkaa ja
toteutus lähivuosina. Paikkojen valin-
nassa pyritään hyödyntämään koulu-
jen pihoja ja lähiympäristöä. Suunnitte-
lussa ovat mukana niin kouluikäiset
kuin vanhemmatkin. Näin etukäteen jär-
jestelmä on samantyyppinen kuin jois-
sakin eteläisen Euroopan maissa kesä-
aikanaan. Poikkeuksena ehkä laajempi
liikuntavälineistö kuin etelän keilat tai
plooturahat vanhaan suomalaismalliin.

Liikuntatutkimus on viime vuosina
sekä laajentunut että syventynyt. Vielä
puoli vuosisataa sitten Suomessa oli
vain yksi yliopistopohjainen liikunta-
koulutuspaikka: Helsingin yliopiston
voimistelulaitos. Sittemmin ovat suo-
malaiset liikunta- ja urheiluopistot laa-
jentaneet tarjontaansa niin jokamiehille
kuin naisillekin ja huippu-urheilijoille.
Samalla on meille tullut erilaisia liikun-
tainstituutteja ja luonnollisesti Jyväs-
kylästä valmistuvat liikuntatieteen am-
mattilaiset, samoin kuin eri urheiluopis-
tot omalla tasollaan.
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... on v... on v... on v... on v... on vain tain tain tain tain tekekekekekosyyosyyosyyosyyosyy

(kuva sivustosta: www.ukkinstituutti.fi/
upload/5rqqtows.pdf)

Keravalaisittain tutuin paikka lienee
Tampereella sijaitseva UKK-instituutti,
jonka johdossa on keravalainen Mikael
Fogelholm. UKK-instituutti on keskit-
tynyt ennen kaikkea terveyden edistä-
miseen liittyviin liikuntakysymyksiin
sekä terveysliikuntaan. Keskeisiä tutki-
musalueita ovat mm. ikääntyvien ihmis-
ten toimintakyvyn säilyttäminen, esi-
merkiksi ehkäisemällä osteoporoosia
sekä edistämällä terveysliikuntaa.

Puoli tuntia riittääPuoli tuntia riittääPuoli tuntia riittääPuoli tuntia riittääPuoli tuntia riittää

Terveyskunnon osa-alueita ovat
hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto
eli kestävyys, sujuva liikkuminen ja ta-
sapaino eli liikehallinto, lihasvoiman ni-
velten liikkuvuus ja luun vahvuus sekä
tuki- ja liikuntaelimistön kunto. Myös
painon hallinta on itsestään selvä jokai-
sen tarkkailtava asia.

Yleinen terveysliikunnan suositus
on aikuisten osalta vähintään puolisen
tuntia päivittäin. Tuhkaa ei tarvitse
päälleen ripotella, vaikka jokunen päivä

jäisikin väliin; kunhan siitä ei tule tapaa.
Päivän urakan voi tehdä yhdellä kertaa
tai vaikkapa kolmena kymmenen mi-
nuutin repäisynä. Kenellekään ei kui-
tenkaan olisi pahitteeksi, vaikka perus-
liikuntaa olisi vaikka päivittäin., tästä
täsmäliikuntaa joka toinen päivä yh-
teensä 2-3 tuntia viikossa.

UKK-instituutti on myös suunnitel-
lut erityisen liikuntapiirakan, johon sy-
ventyminen vaatii muutaman minuutin;
sen toteuttaminen kestää viikossa jon-
kin verran kauemmin, mutta pitkäaikais-
vaikutus antaa mahdollisuudet pirte-
ään vanhuuteen.
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TEKSTI: RAIMO HEINONEN
KUVAT: TARJA ORLOW

Osta lasitOsta lasitOsta lasitOsta lasitOsta lasit
niilläniilläniilläniilläniillä

näetnäetnäetnäetnäet
nimittäin...nimittäin...nimittäin...nimittäin...nimittäin...

Tämän vuoden alussa juhlittiin
Keravalla uuden optikkoliik-
keen perustamista. Harva kui-
tenkin jaksaa uskoa, että se oli
jo peräti seitsemäs kaupungissa.
Tämän jälkeenkin on kaupun-
gissa avannut ovensa tai muutta-
nut majaa ainakin kaksi liikettä.

Kun silmälasien käyttäjillä on myös tar-
jolla useiden huoltamojen ja paperi-
kauppojen valikoimat yksinkertaisten
lukulasien tarpeen yllättäessä – ja
useimmitenhan juuri ne hukkuvat; jos
eivät muualle niin otsalle, luulisi, että
alalla on vähintään riittävästi tarjontaa.

Asiakkaalle liikkeiden monilukuisuus
on varmasti hyvästä, mutta samalla voi
kysyä, ovatko kaikki nuo tarpeellisia.
Vastausta kysymyksiin antaa optikko
Jukka Hietanen rautatieaseman  tuntu-
massa sijaitsevasta Optikko Lintukor-
velta.

-Laskelmien mukaan kaupunkipaik-
kakunnalla  menestyisi yksi optikkolii-
ke kymmentätuhatta asukasta kohden.
Tämän matematiikan mukaan riittäisi
Keravan kokoiseen kaupunkiin kolme
liikettä. Tämä merkitsee luonnollisesti
kilpailun kiristymistä. Sitä se on ollut jo
pitkään. Mutta asiakkaan näkökulmas-
ta tilanne on hyvä: vaihtoehtoisia tuot-
teita on saatavilla, hinnat pudonneet
melkoisesti, mutta samalla liikkeet ovat
löytäneet uusia palveluita omille asiak-
kailleen.

- Töitä on tehtävä paljon, samalla ke-
hitettävä uusia, asiakasystävällisiä
työmuotoja ja –vaihtoehtoja.

En kuitenkaan menisi suoralta kädel-
tä sanomaan, että liikkeitä on liian mon-
ta, sillä  Keravalla on monenlaista ku-
luttajaa. Toiset juoksevat hinnan peräs-
sä, toiset onneksi arvostavat merkki-
tuotteita ja laatua.

Lisäpalveluita jaLisäpalveluita jaLisäpalveluita jaLisäpalveluita jaLisäpalveluita ja
yhteistyötäyhteistyötäyhteistyötäyhteistyötäyhteistyötä

Optikko Lintukorpi on optikkoliikkee-
nä tullut tunnetuksi asiakkaittensa py-
syvyydestä. Useat asiakkaat ovat Hie-
tasen mukaan jo vuosien takaisia tutta-
vuuksia ja haluavat asioida samassa
liikkeessä ”oman” luotto-optikon kans-
sa.

Vuoden vaihteesta 2005 aloitettiin
Optikko Lintukorvella yhteistyö myös
silmälääkäri, LT Aino Jaakkolan kans-
sa ja se on tuonut uusia asiakkaita, mut-
ta samalla tämä yhteistyö tarjoaa asiak-
kaille syvällisemmät tutkimukset ja ku-
vaukset. Tohtori Aino Jaakkola toimii
Optikko Lintukorven ohella Diakonis-
salaitoksen lääkärinä.

Optikko –Optikko –Optikko –Optikko –Optikko –
kartanlukijakartanlukijakartanlukijakartanlukijakartanlukija

Luonnollisesti tämä oli lisäpalvelu
myös vanhoille asiakkaillemme, jotka
ovat aloittaneet meillä käymisen liki 18
vuoden takaa.Tämä jos mikään on
näyttö asiakasluotettavuudesta, Hieta-
nen vakuuttaa.Työmme Keravalla alkoi
keväällä 1988 ja olemme koko ajan toi-
mineet samoissa toimitiloissa.

Myös optikon työalue on viime vuo-
sina koulutuksen kehittymisen myötä
laajentunut huomattavasti, Hietanen
kertoo. -  Meidän tehtävämme on esi-
merkiksi tarvittaessa suositella laajem-
pia näöntutkimuksia vaikkapa näön
huomattavan heikkenemisen vuoksi.
Esimerkiksi silmäpohjien tutkiminen on
varsin tärkeää, silmänpohjahan on
eräänlainen kartta ihmisen terveydestä
ja sieltä löytyvät muut mahdolliset sai-
raudet ja vaaratekijät, joita emme itse-
kään tiedä. Kun teemme näkötarkastuk-
sia iäkkäämmille ihmisille, voimme mel-
ko usein  havaita, että silmät ovat aivan
hyvässä kunnossa, mutta vikaa löytyy
valaistuksessa niin keittiössä kuin
oman työ- tai lukupöydän vieressä.

HuoltamolasienHuoltamolasienHuoltamolasienHuoltamolasienHuoltamolasien
vaarojavaarojavaarojavaarojavaaroja

Nykyisin yhä useammat ostavat kii-
reen ja pikatarpeen yllättäessä  lähila-
seja huoltamoilta, kioskeista tai vaikka-
pa halpahalleista. Lasien hionta on jo
tänä päivänä tehty kohtuullisesti, joten
siinä mielessä niissä ei ole arvostelta-
vaa, Hietanen arvioi. Sen sijaan ostajan
silmät saattavat tuottaa ongelmia. Näitä
valmislaseja voi käyttää, jos on tarkas-
tuttanut silmänsä ja on todettu, että sil-
mät ovat tismalleen samanlaiset eli ta-
sapariset. Laseissa ei tosin ole otettu
huomioon silmien välistä etäisyyttä; ei
myöskään hajataittoisuutta.  Halpala-
seja kun ei saa sopimaan silmille, jotka
poikkeavat toisistaan.  Suomessakin
varsin monella makaavat halpalasit pii-
rongissa – joskus jopa sitten silmillä,
silloin kun niitä ”oikeita” laseja ei löydy
edes otsalta..
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Kävimme Optikko Lintukorvella sovittamassa testihenkilön,Kävimme Optikko Lintukorvella sovittamassa testihenkilön,Kävimme Optikko Lintukorvella sovittamassa testihenkilön,Kävimme Optikko Lintukorvella sovittamassa testihenkilön,Kävimme Optikko Lintukorvella sovittamassa testihenkilön,
 Tuula Sultsin kanssa kehyksiä... Tuula Sultsin kanssa kehyksiä... Tuula Sultsin kanssa kehyksiä... Tuula Sultsin kanssa kehyksiä... Tuula Sultsin kanssa kehyksiä...

Ei sovi profiiliin Kuvaajan valinta

Nykyinen lookki

Optikon valinta

- Näitä halpalaseja myydään maail-
malla miljoonamäärin ja Suomessakin
varsin monella on halpalasit laatikon
pohjalla elleivät sitten silmillä. Me
emme lähteneet humuun mukaan näi-
den lasien rynnätessä markkinoille, sel-
vittää Jukka Hietanen. Mielestämme
optikon on periaatteessa pystyttävä 
vastaamaan myymistään tuotteista vie-
lä vuosien käytön jälkeenkin, ja sellais-
ta takuuta ei kioskilaseille myönnetä.

Toinen radikaali silmien hoitomuoto
on viime aikona erittäin suosituksi tul-
leet laser-leikkaukset. Nekin ovat suu-
relta osin enemmän kauneudenhoitoa
kuin työtä silmien hyväksi. Toki osa
leikkauksista on sellaisia, että ne autta-
vat potilaita huomattavasti enemmän
kuin parhaimmatkaan silmälasit.

 
Pitkäaikainen asiakassuhde merkit-

see meidän mukaamme molemminpuo-
lista luottamusta ja meiltä pitkäaikaista

yhteistyötä, asian ja  asiakkaan tunte-
musta, Hietanen painottaa. Ikäihmiset
ovat uskollisia asiakkaita ja jos myyjä
hoitaa asiansa hyvin, muodostuu op-
tikkoliike luottamuspaikaksi kuten ham-
maslääkäri tai kampaaja. Myös optikon
on palveltava yleisöä; on kauhistus,
jos asiakas tulee kauppaan eikä löydä
sieltä  ensimmäistäkään asiantuntevaa
myyjää. Käsitykseni mukaan optikko-
toiminta on juuri tällaista palveluun pe-
rustuvaa yhteistyötä.

Toiset myyvät – toiset eivätToiset myyvät – toiset eivätToiset myyvät – toiset eivätToiset myyvät – toiset eivätToiset myyvät – toiset eivät
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Luennoitsija painotti sanaa miksi, sillä
se valitettavan usein unohtuu tai unoh-
detaan perinteisen lääketieteen piiris-
sä, jossa keskitytään sairauden oirei-
den hoitoon, eikä huomioida sairauden
syitä. Pitäisi kysyä, miksi ihmisen keho
oireilee, eikä vain, miten. Pelkkä sairau-
den oireiden poistaminen ei usein pa-
ranna sairautta, vaan pahimmillaan jopa
pitkittää sitä. Tällöin saattaa alkujaan
akuutti eli äkillinen elimistön tai mielen
epätasapainotila muuttua krooniseksi
eli pitkäaikaissairaudeksi.

 Luonnontieteellinen lähtökohta ra-
joittaa ihmistutkimusta, jossa pitäisi-
kin aina noudattaa ihmistieteellistä lä-
hestymistapaa. Se tarkoittaa sitä, että
ihminen on paitsi fyysinen, myös
psyykkinen ja sosiaalinen kokonai-
suus. Pietiäinen tähdentää paitsi ihmi-
sen kokonaisvaltaisuutta, myös inhi-
millisyyttä. Hän ei allekirjoita väitettä,
jonka mukaan ihminenkin olisi vain yksi
eläinlaji. Evoluution mukana ihmiselle
on kehittynyt ainutlaatuinen kommuni-
kaatioväline, nimittäin kyky kommuni-
koida sanoilla, mikä on edelleen edistä-
nyt ihmisen ajattelukykyä.

Vaikka ihmisellä on kyky korkeam-
paan ajatteluun, niin ei pidä kuiten-
kaan unohtaa koko kehon merkitystä
ja olemassaoloa.

Ihmisen omaa kokemusta on kunnioi-
tettava hoitotilanteissa eikä pidä mitä-
töidä ihmisen minuutta. Niin tehdään
joka kerta, kun ei tarpeeksi kuunnella
hoidettavan omaa kertomusta ja tunte-
musta.

  Ihmisen itsensä on myös uudestaan
ryhdyttävä paremmin kuuntelemaan
omaa kehoaan. Vasta oman kehonsa
tuntemalla ihminen voi täysin tuntea it-

sensä. Kehotietoisuus on parasta sai-
rauksien ennaltaehkäisyä. Moderni
länsimainen ihminen on osittain vie-
raantunut omasta kehostaan eikä vält-
tämättä aina tunnista,”kuule” kehonsa
lähettämiä hälytysmerkkejä. Antti Pie-
tiäisen mukaan ihmiskeholla on muisti
ja hän puhuukin myös kirjoittamas-
saan kirjassa ”Tunne, Antitunne, Peri-
mä” paljon siitä, kuinka tärkeää on ava-
ta tunnelukkoja kehossaan, jotta ei sai-
rastuisi.

MIKSI TARVITSEMME
KEHO- JA TUNNETERAPIOITA

TEKSTI: NINA-ANITRA SALONEN
KUVA: TARJA ORLOW

Antti Pietiäinen, Luontaislääketieteen Instituutti Kaironin perustaja ja rehtori, luennoi
Hyvinvointikeskuksessa keväällä 2006 keho- ja tunneterapioiden tarpeesta.

Antti Pietiäinen ja
Nina-Anitra Salonen

Pietiäisen mukaan
perinteinen lääketiede
pohjaa käsityksensä
ja hoitotekniikkansa
Newtonin oppiin ai-
neen häviämättömyy-
den laista, jonka Ein-
stein jo kumosi omalla
tieteellisellä opillaan
energian häviämättö-
myyden lailla. Luon-
nontieteellinen näkö-
kulma palauttaa kai-
ken aineeseen, materi-
aan, kun ihmistieteel-
linen näkökulma ottaa
huomioon kokonai-
suuden ja ihmisen ko-
kemukset niin fyysi-
sellä kuin henkisellä-
kin alueella, kokemuk-
set tietyssä sosiaali-
sessa viitekehykses-
sä, ei suinkaan tyhji-
össä.

Nelisenkymmentä
ihmistä oli kuuntele-
massa luentoa. Ylei-
sön keskusteluosuu-
dessa esiintyi kiin-
nostusta erityisesti

Antti Pietiäisen pitämään tunnekouluun
Luontaislääketieteellisessä Instituutis-
saan, Kaironissa.

Keho-ja tunneterapioille on nykyään
kysyntää, ihmiset osaavat hakeutua nii-
hin, ja niiden antama hyöty tunnuste-
taan jo perinteisenkin lääketieteen piiris-
sä.
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Tule testaamaan kävelykuntosi

  Sompion urheilukentällä keskiviikkona 20.9. alk. klo 10

Talkoorengas järjestää aikuisille  UKK-testin,
   kuntokävelyn, joka mittaa henkigitys- ja verenkierto
elimistön suorituskykyä eli hapenottokykyä. Kävelemme
   2 km tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti.

                 Valmistautuminen ennen testiä

-   Kerää reipasta mieltä reppukaupalla
- Vältä jo testiä edeltävänä päivänä alkoholin

käyttöä ja poikkeuksellisen raskasta fyysistä rasitusta.
-  Vältä 2-3 tuntia ennen testiä raskasta ateriointia,

tupakointia sekä kahvin, teen ja kolajuomien nauttimista.

                                Varusteet

- Sään mukainen ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut.

Tarjolla mehua ja iloista seuraa!

           Lisätietoja Markku Lahtinen puh. 041-575 1212
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Myllynummentie 10, 04250 Kerava

Viemäri-, saostus- ym.
kaivojen tyhjennystä
Viemäreiden aukaisut, pesut ja
kuvaukset

Päivystys 24h

Puh:      274 5740Känny: 0400-216 898

Myrtinmäenkuja 5
04200 Kerava
0400-461 929

Nuohousliike
Vesa Puumalainen Oy
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AMS Kotipalvelu

Itsenäinen ja Keski-Uudenmaan
ainoa paikallinen energiayhtiö

Myös lämmitysöljyä omalta
energiayhtiöltäsi!

Soita ja tilaa
Puh. (09) 584 9550

www.keravanenergia.fi

Kaikki kodin siivoukset luotettavasti
- viikkosiivoukset
- muutto- ja suursiivoukset
- remontin jälkeiset siivoukset
- ikkunoidenpesut
- pyykkihuolto

Anne Silander
puhelin 09 27312 17
gsm 040 558 44 93
sähköposti
ams.kotipalvelu@elisanet.fi

Kuljetusalan
erikoisliike

RAIMO
STENVALL

os. Hyrylän teoll.alue

puh. 09-274 4400

www.r-stenvall.fi

KAIKKEA SE
RAIMO KULJETTAA
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Sairaalavapaaehtoistoiminta alkoi Ke-
ravan terveyskeskuksen pitkäaikais-
hoidon osastolla 1 vuonna 1992. La-
masta johtuvat niukat henkilöstö- ja si-
jaismitoitukset osastolla pakottivat
keksimään toimintatavan potilaiden
syöttöavun saamiseksi, sekä potilaiden
henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Vähäisen henkilökunnan oli keskityttä-
vä ensisijaisesti perushoidon antami-
seen. Kerroin ongelmastani ”Kaisan-
kammarin” vetäjälle Kirsti Heleniuk-
selle, joka innostui heti asiasta. Hän
haastatteli vapaaehtoiseksi haluavia ja
lähetti heidät luokseni. Näin alkoi sai-
raalavapaaehtoistyön kehittäminen ja
kehittyminen nykyisellä pitkäaikais-
osastolla 1. Toiminta laajeni vuosien
kuluessa myös lyhytaikaishoidon
osastolle 2 ja Hopeahoviin.

Vielä nykyäänkin sairaalavapaaehtoi-
set, joita on tällä hetkellä jo 25, tulevat
terveyskeskukseen Hyvinvointityön
keskuksen kautta käytyään ensin kurs-
sin. Sairaalavapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneille järjestetään vuosittain sai-
raalavapaaehtoistyön kurssi, jonka
käytyään uusi vapaaehtoinen tulee tu-
tustumaan vuodeosastoon aluksi koke-
neemman vapaaehtoisen kanssa. Uusi
vapaaehtoinen valitsee myös ottaako
hän jonkun yksittäisen potilaan, jonka
luo tulee säännöllisesti vai useampia
potilaita ystäväkseen. Hän voi myös
lukea päiväsalissa istuville lehtiä tai
kirjoja tai keskustella muuten vain
heidän kanssaan. Omat potilaat vali-
taan yhdessä hoitohenkilökunnan
kanssa. Vapaaehtoiset eivät osallistu
hoitotyöhön. Heidän avullaan yksinäi-
set potilaat säilyttävät yhteyden ulko-
puoliseen maailmaan.

Vapaaehtoiset auttavat potilaita ruo-
kailussa sekä päiväkahvin juomisessa.
Vapaaehtoiset seurustelevat omien po-
tilaidensa kanssa potilashuoneissa tai
lukevat lehtiä päiväsalissa istuville.
Vapaaehtoiset järjestävät myös poti-
laille kerran viikossa osaston päiväsa-
lissa laulutuokion sekä muisteluhetken.
Talkoorenkaan kirjastoystävä kiertää
osastolla kirjastovaunun kanssa kerran
viikossa. Sairaalavapaaehtoiset voivat
myös viedä potilaita pyörätuolilla ter-
veyskeskuksen kahvioon sekä hyvällä
ilmalla kauppoihin tai asioille kaupun-
gin keskustaan.

Sairaalavapaaehtoisten mukanaolo
mahdollistaa monelle potilaalle pää-
syn invataksilla kevätretkelle pois lai-

toksen arjesta. Jorma Kaatrasalo jär-
jestää esiintyjät sydäntä lämmittäviin
kevät- ja joulujuhliin, päiväkoti Konstin
lasten perinteisen vierailun joulun alla,
sekä  joulupukin ja – tontun vierailun
vuodeosastoille ja Hopeahoviin.

Sairaalavapaaehtoiset tulevat juhli-
en aikana joukolla avustamaan poti-
lasruokailussa, juhlatilojen järjeste-
lyissä, potilaiden kuljetuksessa juhlati-
laan ja sieltä pois sekä hoitavat kahvi-
tarjoilun esiintyjille.

 Sairaalavapaaehtoisilla on oma yh-
teyshenkilö, joka välittää tietoa osas-
ton ja vapaaehtoisten sekä Talkooren-
kaan välillä. Ulla Judin toimi yhteys-
henkilönä monet vuodet. Tällä hetkellä

Sairaalavapaaehtoistoiminta KeravanSairaalavapaaehtoistoiminta KeravanSairaalavapaaehtoistoiminta KeravanSairaalavapaaehtoistoiminta KeravanSairaalavapaaehtoistoiminta Keravan
terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla 1terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla 1terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla 1terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla 1terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla 1

Kello on 10. Hissin ovi avautuu, kuuluu iloisia tervehdyksiä. Askelten ääni kopisee
osaston perällä olevalle vapaaehtoisten kaapille. Jokaisella sairaalavapaaehtoisel-
la on oma nimi neulalla varustettu henkilökohtainen esiliina, jonka hän pukee
päälleen osastolle tullessaan.

TEKSTI: PIRJO KANKAANPÄÄ
KUVA:  TARJA TALLQVIST

Sairaalavapaaehtoiset Keravan Terveyskeskuksessa
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yhteyshenkilönä toimii Marja-Leena
Kaatrasalo.  Sairaalavapaaehtoiset,
seurakunnan yhteyshenkilö, osaston-
hoitaja sekä osaston yhteyshenkilö ko-
koontuvat kerran kuukaudessa ter-
veyskeskukseen tapaamaan toisiaan,
keskustelemaan yhteisistä asioista
sekä oppimaan uusia asioita ulkopuo-
lisilta asiantuntijoilta. Sairaalavapaa-
ehtoisille järjestetään myös tärkeää
työnohjausta.

Sairaalavapaaehtoiset ovat monille
pitkäaikaispotilaille todellisia ystäviä,
muistoja menneisyydestä, tässä päi-
vässä kiinni pitäjiä sekä toivon tuojia
huomiseen. Sekä vapaaehtoiset että
potilaat antavat ja saavat toisiltaan,
ovat ihmisiä ihmisille. Osa sairaalava-
paaehtoisista on myös mukana pyydet-
täessä saattohoidossa. He antavat ny-
kytermiä käyttääkseni laatuaikaa poti-
laille ja ovat sitä kautta tärkeä osa Ke-
ravan pitkäaikaishoidon laatutyötä.

Kiitän sydämestäni Talkoorenkaan
sairaalavapaaehtoisia yhteistyöstä se-
kä Vapaaehtoisen  hyvinvointityön
keskusta, joka mahdollistaa toiminnan.

Toivottavasti sait kipinän tulla mu-
kaan!

Pirjo Kankaanpää, pitkäaikais-
osasto 1, osastonhoitaja, jäänyt eläk-
keelle 1.6.2006.

Ellinoora Siitosen ” kolmannen Huoneen Kynnyksellä ” blokeja
voi seurata osoitteessa: http://kolmashuone.blogspirit.com/

IkäkysymyksiäIkäkysymyksiäIkäkysymyksiäIkäkysymyksiäIkäkysymyksiä
 Vanhuuseläke ei tule kenellekään pyytämättä ja yllätyksenä
kuten eräälle muinaiselle pohjalaisfrouvalle muuan faksi.
Vanhuus kun ei tule yllättäen eikä yksin, se tulee pikku hiljaa
omia aikojaan kaikenlaisen mähniintymisen kera - ja eläke taas
pitää oikein anoa eli pyytää asianomaistaholta. Viimeksi
sorvattu yleinen eläkelaki määrittelee vanhuuden alkavaksi 63
ikävuodesta, mutta antaa samalla myös mahdollisuuden siirtää
ominpäin vanhuuden alkamista 67 vuoteen, jopa senkin yli.
Kela taas jäpöttää siinä 65 vuodessaan.

Näinä aikoina on ollut vähän vaikea yhdistää omaa eläkkeelle
siirtymistään ja virallista vanhuutta, kun aikoinaan valittu ja
kirkon elimissä hyväksytty yksilöllinen eläkeikä sattuu
olemaan vähemmän kuin yleinen. On näet oltu sairaanhoitajana
henkisesti raskaassa työssä, siitä se yksilöllinen. Tässä on
saanutkin kuulla toistuvasti ihmettelyjä: mitä, nytkö jo? ethän
sinä vielä niiiin vanha ole!

Kylläkyllä. Samana päivänä, kun Esikoista ja Morsiota
vihittiin maistraatissa, toi posti minulle eläkepäätöksen. Teille on
myönnetty vanhuuseläke, siinä sanottiin. Hetikohta tuntui, että
milloin mä vanhenin… Sulhasen appi sanoi lukeneensa jostain,
että vain 15 % ikäluokasta nykyään selviytyy
vanhuuseläkkeelle, useimmat jäävät osa-aikaiselle, varhennetulle
tai sairauseläkkeelle jo aiemmin.

Oikeasti vanhat sanovat, että vanhuus on tunne, joka jollakin on
läpi elämän, jollekin sitä ei tule koskaan. Nuorena usein herkästi
määritellään vanhoiksi kaikki, jotka ovat itseä iäkkäämpiä.
Sama toimii toisinkin päin. Monesti olen itseäni
ikääntyneempien seurassa saanut kuulla olevani vielä niin
nuori.  Hyväkuntoiset kahdeksankymppiset hekottelevat, että
mehän ollaan ikinuoria. No joo.

Ajattelen, etten ole nuori enkä vanha. Tunnen itseni ikäisekseni -
ja se on kyllä aika hyvä tunne.
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KERAVAN
KESKUSAPTEEKKI

Perustimme Julia Cameronin kirjaan Tie luovuuteen pohjau-
tuvan Luovuuden piirin ja lähdimme matkalle sisäiseen
maailmaamme. Kahdentoista viikon ohjelman mukaisesti
kokoonnuimme kerran viikossa Talkoorenkaan Kaisankam-
marissa. Meitä oli kahdeksan osallistujaa ja piiriimme muo-
dostui hyvä henki ja luottamus. Meistä tuli ystäviä, vaikka
emme olleet kaikki tunteneet toisiamme aikaisemmin.

Sysäyksen piiriin saimme Reima Kanervalta, joka kävi vii-
me vuonna Hyvinvointityön keskuksessa luennoimassa
luovuudesta ja esittelemässä Tie luovuuteen –kursseja.
Olin läpikäynyt aikaisemmin kurssin, joten minut ”valtuu-
tettiin” perustettavan piirin toiseksi vetäjäksi.

Teimme kirjan ohjeiden mukaan viikoittaiset tehtävät ja
purimme ne yhdessä. Kukin sai vuorollaan kertoa omista
tunnoistaan ja ajatuksistaan. Kirjan tehtävät palauttivat
usein kipeitäkin muistoja, joista luottamuksellisessa ja tur-
vallisessa piirissämme käsittelimme. Saimme toisiltamme
ymmärtämystä, tukea ja kannustusta.

Kevään korvalla oli kaksitoista viikkoa käyty läpi. Haikein
mielin lähdimme kesätauolle ja päätimme jatkaa Julia Came-
ronin kirjan Kultasuoni parissa syksyllä.

Tiellä luovuuteenTiellä luovuuteenTiellä luovuuteenTiellä luovuuteenTiellä luovuuteen
TEKSTI RIITTA RESSLER
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Hyvä tietää

MINNE MENNÄ KERAVALLA

Tapahtumia
Valkosipuli-festivaalit 19.8.

Sirkusmarkkinat 9.-10.9.

Sirkus Finlandian 30v.
juhlakiertue 26.9. klo 19

Näyttelyitä
Keravan taidemuseossa:
Kesänäyttely 14.6.-20.8.

Werner West ja Olavi Hänninen
8.11.-7.1.2007

Vastakertomuksia  30.8.-29.10.

Keravan Lausujat ry:
Luovuus Ilona 5.8..20.8.

Keravan Kuvataiteilijat ry:
Timo Lotsari 28.10.-12.11.

Konsertteja
Kirkossa:
Helmimusiikkia:
Trio Bogànyi 17.9. klo 18

Helmimusiikkia:
Soili Isokoski ja Marita
Viitasalo 8.10. klo 15

Musiikkia Hampurin
oopperasta Baccano-yhtye ja
Keravan Tanssiopisto
12.11.klo 15

          KIRJASTON          KIRJASTON          KIRJASTON          KIRJASTON          KIRJASTON
     Vanhustentalokäynnit syksyllä 2006

Kirjasto saapuu Hopeahoviin joka kuukauden ensimmäinen
maanantai klo 13.
Porvoonkadulle joka  kuukauden
ensimmäinen torstai klo 13.
Kiltaan joka kuukauden toiseksi viimeinen torstai klo 13.
Väinämöisentielle joka kuukauden viimeinen torstai klo 13.

Porvoonkatu 03.8.
Hopeahovi 07.8.
Kilta 24.8.
Väinämöisentie 31.8.

Hopeahovi 04.9.
Porvoonkatu 07 .9.
Kilta   21.9.
Väinämöisentie 28.9.

Hopeahovi 02.10.
Porvoonkatu 05.10.
Kilta 19.10.
Väinämöisentie 26.10.

Porvoonkatu 02.11.
Hopeahovi 06.11.
Kilta 23.11.
Väinämöisentie 30.11.

Hopeahovi 04.12.
Porvoonkatu 07.12.
Kilta  14.12.
Väinämöisentie 21.12

Vanhustentalokäynnit jatkuvat:
Porvoonkatu 11.1. 2007
Hopeahovi 15.1. 2007
Kilta 18.1. 2007
Väinämöisentie           25.1. 2007

syksyllä 2006

Teatteria
Ensi-iltoja (KUT) Kerava-salissa:
“Seuraavana Kerava” 27.10
“Käkikello” marraskuussa
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Kaisu Porkka

Minusta on hyvä, että me Talkooren-
kaassa arvostamme kaikenlaista ra-
kentavaa ja hyvinvointia lisäävää
työtä ja harrastustoimintaa. Pienikin
askel aktiivisuuteen voi olla joskus
ratkaisevaa ja johtaa pois lamaantu-
misesta.

Itse mietin lapsuudessa saamiani
elämänarvoja ja sitä miten ne ovat
vaikuttaneet työhöni ja harrastuksii-
ni. Lapsuuteni arvot kumpusivat tu-
tuista; koti, uskonto ja isänmaa läh-
tökohdista. Jäin sotaorvoksi 4-vuoti-
aana. Minulla oli vuotta vanhempi
isosisko ja sekä kaksivuotias pikku-
sisko, myöhemmin perheeseemme
kuuluivat myös uusi isä ja kolme uut-
ta sisarusta. Lähellä asui onneksi
myös sukulaisia ja hyviä naapureita,
jotka osaltaan loivat turvallisuutta.

Äiti kasvatti meitä työhön ja vel-
vollisuudentuntoon. En unohda sitä,
että ihmisen piti aina tehdä jotain
hyödyllistä, koulussa ja elämässä piti
pärjätä. Toisaalta lapsuuden kodis-
sani arvostettiin myös käsillä teke-
mistä, ympäristön viihtyisyyden ja
kauneuden vaalimista. Koulussa
viihdyin hyvin. Pidin kaikista lukuai-
neista, mutta niiden lisäksi meillä oli
kerran viikossa ns. luovan toiminnan
iltapäivä. Silloin oli tosi hauskaa. Kir-
joitimme omaa lehteä, näyttelimme ja
taiteilimme kaikenlaista kivaa. Joka

viikko lainasimme kirjastosta myös
kirjoja, luimme paljon ja unelmoimme.

Aikuisena työelämä oli täynnä kii-
reitä, vastuuta ja velvollisuuksia.
Toimin sosiaali- ja hoitoalalla, joka oli
lähellä sydäntäni. Kaikki luovuus liit-
tyi silloin enempi työhön ja sen orga-
nisointiin. Vapaa-ajan harrastukset
olivat käytännönläheisiä, omien ja
lasten vaatteiden ompelua, kangas-
puilla kudontaa, puutarhan hoitoa,
lukemista joka liittyi ammattiin jne.
Jossain vaiheessa, kun lapset kas-
voivat, halusin työn vastapainoksi
syventää kädentaitoja. Harrastin ku-
vanveistoa ja keramiikan tekemistä
pitkään. Muistan kuinka silloin aloin
nähdä maailmaa eri tavalla, näkemyk-
seni ja elämänpiirini laajenivat. Kaikki
muodot, värit, luonto ja erilaiset per-
soonalliset ihmistyypit alkoivat kiin-
nostaa.

Lamavuodet toivat työttömyyttä
ja sairautta itselleni ja läheisilleni.
Kun aloin toipua rintasyöpä-leikka-
uksen jälkeen, tuntui kuin olisin saa-
nut elää jatkoajalla. Minusta alkoi
murtua myös sisäiset esteet ja ajatte-
lin kiitollisuudella, että voin kokeilla
ja tehdä vielä monia kiinnostavia asi-
oita joihin ennen ei ollut mahdolli-
suutta. Tarvittiin kyllä sekä nöyryyt-
tä että rohkeutta, kun uskalsin muu-
tama vuosi sitten tarttua siveltimeen

ja alkaa maalata tauluja ja
kortteja.Oppimista tässä kyllä riittää
lopuksi ikää.

Taide eri muodoissaan on antanut
minulle paljon iloa, elämyksiä, hyviä
ystäviä, toivottavasti myös enempi
elämänymmärrystä ja uskallusta kul-
kea tietäni oman sieluni tahdissa.
Arvostan oikeita taiteen ammattilai-
sia ja osaajia. Tässä iässä ei ole enää
kuitenkaan hyötytavoitteet eikä pä-
teminen tärkeintä. Mielestäni taitee-
seen voi liittyä myös leikkimielisyys.
Olen iloinen, jos kuvieni mukana on
voitu tuoda pientä piristystä jonkun
ihmisen päivään. Monesti tekemisen
prosessi, jossa voi kokea onnistumi-
sen hetkiä, on tärkeämpi kuin pää-
määrä. Koskaan ei ehdi tulla ikävä,
kun voi keskittyä tekemään jotain
uutta. Taiteen tekeminen ja kokemi-
nen on terapeuttista, kuten moni
muukin harrastus. Taide voi lohdut-
taa, antaa uusia oivalluksia ja suh-
teuttaa asioita oikeisiin mittasuhtei-
siin. Sitä paitsi on tosi hauskaa maa-
lata lastenlasten kanssa vaikkapa
munia ym.

Käsillä tekeminen
ja taide

harrastuksena
Koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa uusi harrastus
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Sulon supinat

Sulo Aho

Oli oikein sykähdyttävää katsella, mi-
ten rouva ministeri oli lyyhistyä saa-
dessaan syliinsä nimikirjoitusliuskat,
joissa oli yli 118 000 Tarja Tallqvistin
kampanjassaan keräämää  nimeä.
Avustajan piti tulla pelastamaan mi-
nisteri taakastaan. Ministerin mieles-
tä mielenosoittajat olivat toki hyvällä
asialla, mutta Suomen ikäihmiset
kuulemma jo nyt voivat keskimäärin
hyvin. Mikä on keskimäärin hyvin?
Tulee mieleen vanha sanonta, että
jos ihmisellä toinen jalka on jäissä ja
toinen kuumalla hellalla niin hänen
on keskimäärin hyvä olla! Tilastotie-
de ei ihan taida kertoa totuutta tällai-
sessa asiassa, jossa yksikin hoidon
puuttuminen tai laiminlyönti on liikaa
ja sitä ei saisi päästä tapahtumaan.

Hoitohenkilökuntaa ei tarvitse
eikä pidä syyllistää, vaan antaa tu-
kea ja lisää palkkaakin, jos se auttaa
saamaan lisävoimaa työhön. Oike-
astaan me kaikki olemme vastuussa
kansana, valtiona ja kuntina van-
husten hyvästä hoidosta. Jollei meil-
lä hyvinvointivaltioiden kärkijouk-
koon kuuluvana ole siihen varaa,
niin kellä sitten. Kilpailukykyä ar-
vostetaan ja vientiyritykset kyllä
maksavat aina sellaisen palkan, jol-
la päteviä ja osaavia työntekijöitä
saadaan. Miksi emme voisi kilpailla
myös humaanina maana, jossa myös
vanhuksista huolehditaan takuuvar-
masti.

On siis korkea aika ottaa asia esil-
le ja niin on nyt tehtykin. Ikäihmiset
itsekin voivat vaikuttaa, kuten näyt-

tää käyvänkin. Barrikadeille nousulla
on ennenkin muutettu asioita, miksei
siis tässäkin. Ranskassa vastikään
nuoret saivat hallituksen peruutta-
maan epätoivotut lakimuutokset.
Otetaan oppia heidän asiaan puuttu-
misestaan, mutta tehdään se toki jär-
jestyneesti ja vahinkoa tekemättä
niin kuin meille ikäihmisille tyyliin
sopii. Mutta ei anneta unohtaa itse-
ämme. Marssitaan vain puolesta, ei
vastaan.

Ilonaiheena näissä mielenosoituk-
sissa ja julkisuudessa käydyssä kes-
kustelussa on ollut myös se seikka,
että vanhukset ovat saaneet selkeä-
kielisiä puolesta puhujia nuorem-
mista asiantuntijoista. On lääkärei-
tä, tutkijoita ja omaisia, jotka otta-
vat rohkeasti kantaa vanhusten hoi-
don tasoon ja havaittuihin puuttei-
siin.

Tämä kaikki lämmittää ikäihmi-
sen mieltä. Mainitakseni konkreetti-
sena esimerkkinä yhden henkilön
niin olkoon se vaikka professori
Sirkka-Liisa Kivelä, jonka selkeää
ja suoraa puhetta eräässä TV-kes-
kustelussa oli ilo kuulla. Hänen mu-
kaansa kaiken ratkaisee se halu-
taanko vanhusten hoito panna kun-
toon vai ei.

Näyttää siltä, että osa päättäjistä
haluaisi sälyttää vanhuksista huo-
lehtimisen vapaaehtoistyöntekijöil-
le. Ei pidä ajatella sellaista. Vapaa-
ehtoinen on vapaaehtoinen. Jos ih-
minen sellaiseen velvoitetaan, hän
ei ole enää vapaaehtoinen, vaan raa-

Ikäihmiset barrikadeilla
Nyt sekin on sitten nähty. Jo parisen viikkoa ennen vappua ikäihmiset ja heidän
hoidostaan huolestuneet nuoremmat järjestivät mielenosoituksen Eduskuntatalon
portailla. Sen jälkeen samasta syystä marssittiin näyttävästi myös Tampereella.

taa velvollisuudentunnosta ja sairas-
tuu itse vastuun painosta. Sitten yh-
teiskunnalla on kaksi hoidettavaa
yhden sijasta.

Vapaaehtoistyöllä on suuri merki-
tys myös hoivatyölle, jos sitä suosi-
taan ja kannustetaan edistämällä
mahdollisuutta toimia ja ehkäistä
ongelmien syntymistä. Pakottaa ja
velvoittaa ei pidä. Silloin tuhotaan
kaikki.  Oikea politiikka vapaaeh-
toistyössä säästää kuitenkin yhteis-
kunnan varoja tulevaisuudessa, sille
tosiasialle ei voida mitään. Käyttä-
kööt päättäjät nyt etsikkoaikansa
viisaasti.

Professori Sirkka-Liisa Kivelä
on laatinut sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön pyynnöstä ehdotukset
toimenpiteistä, joiden avulla van-
husten hoitotyötä ja lääketieteel-
listä hoitoa voidaan kehittää:

- Lääkehaittojen ehkäisy ja lääke-
hoitojen kehittäminen
- Masennuksen ehkäisyyn ja hoi-
toon tarvitaan hoito-ohjelma
- Koulutuksen kehittäminen



34

Talkoorenkaassa  tapahtuu
Vaikuttamispäivä KeravanVaikuttamispäivä KeravanVaikuttamispäivä KeravanVaikuttamispäivä KeravanVaikuttamispäivä Keravan
lukioissa 25.4.2006lukioissa 25.4.2006lukioissa 25.4.2006lukioissa 25.4.2006lukioissa 25.4.2006
TEKSTI JA KUVAT MAIJA -LIISA ÅBERG

Sompion, Nikkarin, Keravan lukion 8 oppilasta osallistui työpajaan

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus tarjosi eri lukioiden oppilaille
mahdollisuuden tutustua vapaaehtoistyöhön lähdetkö talkoisiin -
työpajan kautta. Kahdeksan nuorta osallistui päivän teemaan. Lukio-
laiset tekivät huomioita innostuneestikin aiheen tiimoilta. Muutama
heistä lupasi tuoda nuorten näkökulman mainoksen muodossa ja
ajatuksia aiheesta miten itse voin osallistua ja auttaa vapaaehtois-
työssä mahdollisuuksieni ja taitojeni mukaan. Osa lupasi tehdä sar-
jakuvan aiheesta. Osa kirjoittaa lehteen artikkelin. Pohdimme myös,
mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä on. Vapaaehtoistyöstä nuori saa ko-
kemusta ja hän voi tutustua eri-ikäisiin ihmisiin, tuoden oman osaa-
misensa esiin esim. musiikin, laulun, näytelmäpiirin tai taideharras-
tusten kautta. Lukiolaisille lasketaan yhden opintoviikon eli 40 tun-
nin verran hyötyä vapaaehtoistyöstä. Nuori saa myös todistuksen
työskentelystään. Ystävänpalvelu- ja vapaaehtoistyön kursseja jär-
jestetään joka vuosi keväällä ja syksyllä vapaaehtoistyön tueksi. Alan
kirjallisuutta on melkoisesti.  Opi vaikuttamaan tehokkaasti, niin hy-
vinvointisi alkaa oikeista valinnoista.

Maalausryhmä saa uuden
vetäjän. Talkoorenkaassa
vuosia toiminut SinikkaSinikkaSinikkaSinikkaSinikka
Rossi Rossi Rossi Rossi Rossi siirtyy uusiin haas-
teisiin ja hänen tilallaan
aloittaa tuusulalainen PeterPeterPeterPeterPeter
Brown. Brown. Brown. Brown. Brown. Tämä aktiivinen
maalari maalaa mielellään
näkymiä luonnosta, mutta
myös historiaa. Niin vanhat
kuin uudetkin taiteen har-
rastajat ovat tervetulleita
tiistaisin klo 12 Vapaaeh-
toisen hyvinvointityön kes-
kukseen.

Diakoni Ellinoora Siito-Ellinoora Siito-Ellinoora Siito-Ellinoora Siito-Ellinoora Siito-
sensensensensen läksiäisiä vietettiin
lauantaina 20.5. seurakun-
tasalissa. Ellinoora toimi
Talkoorenkaassa vapaaeh-
toiskurssien kouluttajana
ja vapaaehtoisten työnoh-
jaajana. Ellinooran työtä
jatkaa diakoni Kirsi Helin.Kirsi Helin.Kirsi Helin.Kirsi Helin.Kirsi Helin.

Tiedotuslehden toimitus
kaipaa uusia kirjoittajia ja
tutkivia journalisteja, kaikki
innokkaat ottakaa yhteyttä!

Lähetä vinkkisi tai valmiit
juttusi osoitteeseen:
taittaja@talkoorengas.fi

Nykyisen lehtitoimikunnan
toimittajat ja toteuttajat:
Irmeli Mattila, Aira Par-Irmeli Mattila, Aira Par-Irmeli Mattila, Aira Par-Irmeli Mattila, Aira Par-Irmeli Mattila, Aira Par-
viainen, Nina-Anitra Sa-viainen, Nina-Anitra Sa-viainen, Nina-Anitra Sa-viainen, Nina-Anitra Sa-viainen, Nina-Anitra Sa-
lonen, Raimo Heinonen,lonen, Raimo Heinonen,lonen, Raimo Heinonen,lonen, Raimo Heinonen,lonen, Raimo Heinonen,
Tarja Orlow, Taina Rau-Tarja Orlow, Taina Rau-Tarja Orlow, Taina Rau-Tarja Orlow, Taina Rau-Tarja Orlow, Taina Rau-
tasalo ja Hanneli Anttila.tasalo ja Hanneli Anttila.tasalo ja Hanneli Anttila.tasalo ja Hanneli Anttila.tasalo ja Hanneli Anttila.
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