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Nostalgia-projektin johtoryhmään kuuluu  mm. vasemmalta Terhi  Arpe, Kotimäen palvelutalo, Merja
Sivula, Hopeahovi,  Katariina Rinne, Hopeahovi, Sulo Aho, Talkoorengas, Maija Lamminmäki, Ko-
tihoito, Erja Visti, Kotihoito, opiskelija Mia Louhelainen ja projektipäälliikkö Pia Utria.

Lähde ry:n hallitus vasemmalta Jorma Kaatrasalo, uusi puheenjohtaja
Markku Holopainen, toiminnanjohtaja Tarja Orlow, varapuheenjohtaja
Sulo Aho, Irmeli Mattila ja Oili Räsänen
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Viime aikoina on käyty julkisuudessa
paljon keskustelua vanhusten hoidon
tasosta. Professori Sirkka-Liisa Kivelä
on mm. todennut että vanhuksille an-
netaan aivan turhanpäiten liiaksi ma-
sennuslääkkeitä kun paljon tehok-
kaampaa ja inhimillisesti mielekkääm-
pää olisi järjestää muistelu- ja muita te-
rapioita, jotka pitäisivät ikääntyneen
mielen virkeänä ja he voisivat asua pi-
tempään kotona.

 
Lähde ry:n Vapaaehtoisen Hyvin-

vointityön keskuksessa heräsi ajatus
tutkimusprojektista, jossa valikoidulle
vanhusten ryhmälle järjestettäisiin
muistelua, tarinankerrontaa, liikuntaa,
taidetta, runoa, musiikkia, askartelua
yms. toimintaa ryhmissä, jotka kootaan
asiantuntijoiden toimesta, ja sitten tut-
kittaisiin toimintojen vaikutusta van-
husten mielialaan ja hyvinvointiin.
Suunnitelman laatiminen aloitettiin jo
vuonna 2006 ja RAY päätti lähteä tuke-
maan hanketta taloudellisesti kolmeksi
vuodeksi

 
Projektissa tullaan tutkimaan eri toi-

mintamuotojen vaikutusta tutkittaviin
ja samalla kehitetään käytännössä
konkreettisia toimintamalleja, joita voi-
daan käyttää kaikkialla vanhustenhoi-
dossa hyväksi.

Tavoitteena on käytännön ryhmäko-
koontumisten avulla selvittää yhdes-
säolon ja muistelu- ym. terapioiden vai-
kutuksia vanhusten mielen hyvinvoin-

tiin ja elämänhallintaan sekä aktivoida
syrjäytymis- tai masentumisvaarassa
olevien vanhusten sosiaalista, psyyk-
kistä ja fyysistä hyvinvointia.

Kutsumme asiantuntijoiden avustuk-
sella kolme 10–12 hengen toimintaryh-
mää, ”istujat”, ”liikkujat” ja ”sekaryh-
mä”. Istujien ryhmä kootaan vanhain-
koti Hopeahovin asiakkaista.  Sekaryh-
mään osallistujat kutsutaan kotihoidon
piiristä. Liikkujien ryhmä etsitään koto-
na asuvista.

Tuotamme näillä ryhmillä testatuista
toimintamalleista kolme erilaista ”joka-
miehen versiota” soveltuvaksi ja levi-
tettäväksi maanlaajuisesti ja samalla
synnytetään Elämä jatkuu- työkirja.

Keravan kaupungin, sosiaali- ja ter-
veystoimi on tärkeä yhteistyökumppa-
ni projektin onnistumisen kannalta. Ho-
peahovin henkilökunta, Kotihoito ja
terveyskeskus ovat apuna mm. ryhmi-
en perustamisessa sekä seurannassa.
Mukaan tullaan kytkemään jo heti alus-
ta lukien vapaaehtoisia, joita tullaan
kouluttamaan ryhmien vetämiseen.

Projektin vastuuhenkilöksi eli vetä-
jäksi on palkattu terveydenhuollon
opettaja Pia Utria ja hänen apunaan ja
johtoryhmän sihteerinä toimii Pirre
Rosti-Laajanen. Johtoryhmään kuulu-
vat edellä mainittujen lisäksi Lähde ry:n
edustajina Tarja Orlow ja Sulo Aho,
joka on ryhmän puheenjohtaja. Asian-
tuntijajäseninä ovat hoitotyön johtaja
Erja Pentti, Hopeahovin johtaja Merja
Sivula ja kotihoidon johtaja Maija Lam-
minmäki Keravan sosiaali- ja terveys-
toimesta. Laurea amkk:n opiskelija Mia
Louhelainen tulee projektiin avuksi  te-
kemään tutkimusta ja seurantaa.

TalkoorengasTalkoorengasTalkoorengasTalkoorengasTalkoorengas
     – v     – v     – v     – v     – vaaaaapaaehtoistypaaehtoistypaaehtoistypaaehtoistypaaehtoistyön kön kön kön kön kehittämiskehittämiskehittämiskehittämiskehittämiskeskuseskuseskuseskuseskus

Nostalgia-projektiNostalgia-projektiNostalgia-projektiNostalgia-projektiNostalgia-projekti
ja elämä jatkuu-ja elämä jatkuu-ja elämä jatkuu-ja elämä jatkuu-ja elämä jatkuu-
ryhmätryhmätryhmätryhmätryhmät
TEKSTI: TARJA ORLOW

Vanhustenviikolla 8.10.2007 tul-
laan järjestämään aloitusseminaari,
jossa kuulemme mm. Pirjo Juhelaa,
vanhuspsykiatrian erikoislääkäriä
sekä samalla esitellään projektia.

Projektiin muodostetaan kolme
Elämä jatkuu ryhmää, joihin osal-
listujat etsitään terveydenhoito-
alan työntekijöiden avulla:

1) vanhainkodissa asuvista
2) kotihoidon piiristä ja/tai
           palvelutalossa asuvista
3) kotona asuvista

Osallistujat haastatellaan ennen
ryhmien käynnistymistä elokuus-
sa.

Ryhmät kokoontuvat kerran vii-
kossa ja tapaamisten sisällöt ra-
kennetaan aina osallistujien fyysi-
sen, psyykkisen ja sosiaalisen hy-
vinvoinnin lähtökohdista.

Ryhmätapaamisen tavoitteena on:

- käyttää tehokkaita menetelmiä,
joiden avulla ryhmäläinen rohkais-
tuu, aktivoituu sosiaalisesti ja
kiinnostuu ympärillään olevista
mahdollisuuksista tuntea iloa elä-
mästä

- aikaansaada mitattavia, konk-
reettisia tuloksia ryhmiin osallistu-
vien hyvinvoinnissa

KUVAT: TARJA ORLOW, MARKKU LAHTINEN

Miten Elämä jatkuu -Miten Elämä jatkuu -Miten Elämä jatkuu -Miten Elämä jatkuu -Miten Elämä jatkuu -
ryhmiin pääsee jaryhmiin pääsee jaryhmiin pääsee jaryhmiin pääsee jaryhmiin pääsee ja
mitä niissä tehdään?mitä niissä tehdään?mitä niissä tehdään?mitä niissä tehdään?mitä niissä tehdään?
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ILMOITUSHINNAT

KOKOSIVU mv 200e
lev. 175 x kork. 257

1/2 SIVUA mv 100e
lev. 175 x kork. 128,5

1/4 SIVUA mv 50e
lev. 175 x kork. 64 tai
lev. 87,5 x kork. 128,5

Lehti ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa
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Kuinka moni meistä uskaltaa laittaa itsensä likoon, varsinkin uusissa ja yllättävissä
tilanteissa?  Lähteä vain ennakkoluulottomasti mukaan ja luottaa siihen, että siitä
selviää. Mietiskelin ja ihastelin asiaa tässä hiljattain, kun järjestimme tilaisuuden,
jossa osanottajille annettiin mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti, kuitenkin hie-
man pakottaen, mukaan luovaan tanssiin. Luovassa tanssissa ei ole määrättyjä as-
keleita tai liikkeitä, kukin valitsee oman tyylinsä. Tanssin ohjaaja villitsi istujat mu-
kaan omalla esimerkillään ja aluksi tanssi sujui hillitymmin. Lopputulos oli miele-
tön: suurin osa katsojista oli mukana keikuttelemassa tulisen rytmin mukaan ja
vielä hymyssä suin. Hauskaa näytti olevan ja jäljelle jääneet istuvat katsojat var-
masti katuivat päätöstään olla menemättä mukaan, itseni mukaan lukien. Tunnel-
ma oli tilaisuuden jälkeen katossa ja uusia ryhmäläisiä varmasti tuli siltä istumalta.

Monessa muussakin asiassa varmasti ensimmäisenä tulee mieleen, mitä ne muut
ajattelevat. Väliäkö sillä sitten on, meillä on yksi elämä ja sitä eletään joka päivä.
Erään hyvin tunnetun suomalaisen ajattelijan sanat: elämä on ihmisen parasta ai-
kaa, ei taida sittenkään olla niin hassusti sanottu.

Itsensä joutuu myös laittamaan likoon, kun kohtaa uusia ja vieraita ihmisiä. Yksi-
näisyys saa vieraantumaan sosiaalisesta kanssakäymisestä, joten joudumme opet-
telemaan uudelleen seurustelun jalon taidon. Suurin pelko varmasti on siinä, että
pelkäämme avautua ja antaa itsestämme rehellisen kuvan. Voiko kukaan pitää mi-
nusta tällaisena, hyväksytäänkö minut omana itsenäni, kaikkien virheitteni kanssa?
Olen lukenut jostakin, että vasta niin kutsutussa kolmannessa iässä ihminen usein
kykenee hyväksymään ristiriidat ja pettymykset osana omaa elämäänsä. Kaikilla se
ei toki onnistu silloinkaan.

Talossamme toimivat opinto-ja harrastuspiirit samoin
kuin kahvila Kaisankammari ovat kohtauspaikkana kai-
kille yksinäisille tai muille uusia ystäviä haluaville. On siis
vain itsestä kiinni, kuinka kauan odottaa vielä kotona.
Rohkeus ja ennakkoluulottomuus tuottavat nopeasti tu-
loksia ja voinkin varmuudella siis sanoa, että kannattaa
sukeltaa sekaan ja ottaa maailmaa kädestä kiinni.

U s k a l l a  h e i t t ä y t y ä  e l ä m ä n  v i e t ä v ä k s i !U s k a l l a  h e i t t ä y t y ä  e l ä m ä n  v i e t ä v ä k s i !U s k a l l a  h e i t t ä y t y ä  e l ä m ä n  v i e t ä v ä k s i !U s k a l l a  h e i t t ä y t y ä  e l ä m ä n  v i e t ä v ä k s i !U s k a l l a  h e i t t ä y t y ä  e l ä m ä n  v i e t ä v ä k s i !
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 Elämän eheytysElämän eheytysElämän eheytysElämän eheytysElämän eheytys

TEKSTI: SULO AHO

Kun tämän kirjoittaja menetti
elämänkumppaninsa toista vuosi-
kymmentä sitten, tuntui kuin elämä-
ni rakennus olisi rikkoutunut. Olin
ihmisenäkin vain puolikas eli iso
osa oli poissa. Mitä tehdä puolik-
kaalla elämällä? Istua henkisesti
rampana  kivelle elämän virran var-
teen ja katsella kun toiset elävät.
Toive oli, että jotenkin muuttuisin
jälleen eheäksi, kokonaiseksi ihmi-
seksi, joka osallistuu elämään jäl-
leen kiinnostuneesti ja siinä mukana
pysyen.

On muitakin menetyksiä kuin lä-
heisen ihmisen poistuminen. Terve-
ys huononee, voimat vähenevät,
saadaan ryppyjä, tullaan vanhan
näköisiksi. Tuntuu ettei kykene
enää pysymään ajassa mukana,
muutokset pelottavat ja mikä pa-
hinta, näyttää siltä, että nykyisin
muuttuu kaikki nopeammin kuin
ennen. Maailma on yhtä muutok-
sen kaaosta. Oma elämä jäykistyy,
hidastuu, muuttuu risaksi ja rikki-
näiseksi, mitä elämälleni tekisin?

Kun tätä kirjoitan kotitietoko-
neellani niin tulee pakostakin mie-
leen vastaava käsite tietotekniikan
sanastosta. Niin se käy tällekin
rakkineelle, että kiintolevy, muisti,
sirpaloituu. Tieto siellä, toinen täällä
eivät enää kohtaa ja toiminta hidas-

tuu. Silloin ehdotetaan kiintolevyn
eheytystä. Se auttaakin usein. Sii-
nähän käydään läpi koko muisti ja
erilleen joutuneet palaset kootaan
takaisin yhteyteensä, josta ne löy-
tyvät nopeammin ja kaikki tuntuu
taas pelaavan.

Voisimmeko tehdä elämällemme
samoin? Suorittaa elämän eheytyk-
sen eli elämän tapahtumien inven-
toinnin ja järjestykseen panemisen.
Siis koota elämän palapeli ja näh-
dä, mikä on mihinkin johtanut. Kun
edellä mainittu henkilökohtainen
menetykseni matkaan saattoi mie-
lessäni prosessin muistaa kaikki
menneet tapahtumat, aloin  kirjata
niitä muistiin ja samalla etsiä niiden
yhteistä nimittäjää. Elämänvaihe-
han johtaa aina uuteen jokaisen
muutoksen jälkeen. Miksi se muut-
tui juuri siten kuin se muuttui. Syy-
yhteyksien löytäminen rupesi tuntu-
maan mielekkäältä. Olin elänyt jo
siihen mennessä monta vaihetta,
kokenut monia uusia ympäristöjä
ja elämäntavatkin muuttuneet. Ym-
märsin, että edessä on uusi vaihe,
jolle on vain löydettävä muoto. Se
muoto syntyy vain eläen. Ymmär-
sin, että elämän kriisit ovat paitsi
uhka myös uusi mahdollisuus.

Kun olin saanut muisteluni tiet-
tyyn pisteeseen, tunsin palapelini

olevan kohta valmis. Siitä puuttui-
vat enää ne uudet palat, joita en ol-
lut vielä nähnyt enkä kokenut. Jo-
nain päivänä vain kiinnostuin jälleen
elämästä. Elämä oli eheytynyt.

Kaikille ei aina käy näin onnelli-
sesti. Tuntuu etteivät elämän pala-
set sovi ollenkaan toisiinsa. Kaikki
menee väärin. Jäykistytään johon-
kin ainoalta faktalta tuntuvaan.
Muutosta ei hyväksytä. Vaivutaan
masennukseen, itsesääliin, yksinäi-
syyteen. Näitä tapauksia löytyy lii-
kaa. Jotain pitää tehdä niiden vält-
tämiseksi. Keinoja on kun ne hok-
sataan.
  Jotkut tutkijat ovat todenneet,
että iän mukana  mahdollisuudet
henkisten ja muidenkin voimavaro-
jen vapautumiseen vain lisääntyvät.
Sen mahdollistaa “vanhuuden vii-
saus”, elämänkokemus,  elämän
hallinta ja muistot.

Jos vain henkinen terveys, ja fyy-
sinenkin kohtuullisessa määrin, säi-
lyvät voi kahdeksankymppisenä
eläminen olla elämän parasta aikaa.
Silloin alkaa ymmärtää asioiden
yhteyksiä ja elämä tuntuu siksi mie-
lekkäältä. Uudet päivät ovat lahja
ja uusia asioita kyllä riittää, kunhan
vanhat saa ensin pantua järjestyk-
seen, sillä nekään eivät näytä lop-
puvan ihan heti vaan eheytys jatkuu
edelleen.

Ikäihmiselle saattaa joskus käydä
niin, että jokin tapahtuma, muutos tai
vain sellaisen uhka, tuntuu rikkovan
turvalliset elämän kuviot. Näin voi
käydä tietysti missä iässä tahansa,
mutta ikääntyessä riski kasvaa. Näin
sanovat monet tutkijat ja yksi ja toinen
on sellaista varmaan kokenut itsekin.
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          MINNMINNMINNMINNMINNA CANTH JA CANTH JA CANTH JA CANTH JA CANTH JA MUUTA MUUTA MUUTA MUUTA MUUT
                                             SUOMALAISET ÄIDITSUOMALAISET ÄIDITSUOMALAISET ÄIDITSUOMALAISET ÄIDITSUOMALAISET ÄIDIT
     SUOMALAISUUDEN PSUOMALAISUUDEN PSUOMALAISUUDEN PSUOMALAISUUDEN PSUOMALAISUUDEN PÄIVÄIVÄIVÄIVÄIVÄNÄNÄNÄNÄNÄÄÄÄÄ

Minnaa on tosin juhlittu jo tänä
vuonna hänen syntymäpäivänään
19.3., jolloin liput nostettiin ensim-
mäistä kertaa juhlallisesti salkoon
hänen kunniakseen, ja virallinen äi-
tienpäivä oli vasta 13.5., mutta mo-
lemmat, Minna sekä muut äidit, an-
saitsevat kyllä muistamisen muina-
kin päivinä.

Ninni Grönlund viritti kuulijat
herkkiin kesäisiin suomalaisiin tun-
nelmiin laulamalla Leinon Noctur-
nen. Muut Ninnin esittämät laulut
olivat vanhoja, viehättäviä lapsuus-
ajan lauluja, jotka veivät ajatukset
huomiseen äitienpäivään. Elina
Saari ja Ninni kävivät tavallaan
dialogia laulujen avulla, jotka Ninni
kitaransa säestyksellä eläytyen
esitti. Elina kuvaili esimerkiksi
oman lapsuuspappilansa lauantain
viettoa ja Ninni lauloi Elinalle mie-
luisan kehtolaulun ”Piu pau, kehto
heilahtaa”. Ninnin lahja Elinalle ja
meille muille kuulijoille oli vanha su-
loinen saunalaulu ”Lapsoset kette-
rät kotihaasta koivusta oksan tait-
taa”. Lopuksi Ninni esitti ranska-
lais-armenialaisen laulajan Charles
Aznavourin bravuurinumeron ”La
Mama”.

Elina Saari johdatteli kuulijat
Minna Canthiin ja hänen monita-
hoiseen merkitykseensä. Liputus-
päivä 19.3. on myös tasa-arvon
päivä. Minna oli jo nuorena huoles-
tunut syrjäytyneiden tilanteesta,
myös naisten asemasta ja tasa-ar-
vosta. Hänen ensimmäinen vahva
mielipidekirjoituksensa naisasiasta
ilmestyi Keski-Suomi –sanomaleh-
dessä hänen ollessaan 30-vuotias.

Samasta aiheesta hän kirjoitti run-
saasti myöhemminkin lehtikirjoi-
tuksissaan ja kaunokirjallisissa te-
oksissaan.

Minna oli 35-vuotias miehensä
kuollessa. Nuorin hänen seitse-
mästä lapsestaan ei ollut vielä syn-
tynyt. Hän joutui yksinhuoltajana
vastuuseen ison perheensä kasva-
tuksesta ja toimeentulosta. Arjen
pyöritys ei varmaan hänellekään
ollut helppoa, vaikka hänellä oli
varmempi toimeentulo kuin monel-
la muulla.

Teatteri Pesän näyttelijät esittivät
ihailtavan selkeästi ja mieleenpai-

nuvasti otteita Minna Canthin Työ-
miehen vaimosta. Erityisen kiin-
nostavia olivat heidän kommenttin-
sa näytelmän sanomasta ja paino-
tuksista. He lukivat myös otteita
Minnan kirjeistä, joissa hän käsit-
teli näytelmiinsä liittyviä asioita.
Toinen hienon tulkinnan saanut
teos oli novelli Agnes.

KUVA: ANJA PENNANEN

Sinisessä salissa pidetyn tilaisuuden järjestäjinä olivat
Keravan kirjasto, teatteri Pesän ryhmä Iloiset Köyhät
ja Hyvinvointiakatemia.

TEKSTI: AIRA PARVIAINEN

Hyvinvointiakatemian puolesta
sydämelliset kiitokset Elina
Saarelle ja Ninni Grönlundille
sekä teatteri Pesälle kiinnostavista
ja ajatuksia herättävistä esityksistä!
Toivomme yhteistyömme jatkuvan
syksylläkin.
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 Aivojen terveyttä edistetään tai hei-
kennetään elintavoilla. Tupakoinnin
ohella se mitä syömme, juomme ja miten
liikumme vaikuttaa koko elimistön ve-
renkiertoon, aivot mukaan lukien. Mis-
tään ihmeellisistä asioista ei kuitenkaan
ole kysymys: samat ravitsemus- ja lii-
kuntaneuvot auttavat suojaamaan ai-
voverenkiertohäiriöiden lisäksi mm. se-
pelvaltimotaudilta ja kakkostyypin dia-
betekselta. Ravitsemuksen ja liikunnan
yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
tulevat kahta kautta: helpottamalla pai-
nonhallintaa ja omien, itsenäisten vai-
kutustensa avulla. Siksi hyvät ruoka-
tottumukset ja liikunta ovat tärkeitä,
vaikka paino ei muuttuisi.

Kunnon lihavuus sinänsä on aivove-
renkiertohäiriöiden vaaratekijä, mutta
pienestä pyöreydestä ei ole haittaa. Lii-
kapainoisilla ja lihavilla liikunta vähen-
tää verenkiertosairauksien vaarateki-
jöitä vielä enemmän kuin normaalipai-
noisilla. Lihavan kannattaa siis pysyä
liikkeessä!

Lihavuus lisää aivoinfarktin vaaraa.
Suolan vähentäminen on sitä tärkeäm-
pää, mitä huonompi ruokavalion koos-
tumus on. Tyydyttymättömät, kasvi- ja
kalaöljyt ovat aivojen terveydelle tär-
keitä. Aivoinfarktin todennäköisyys
pienenee alle puoleen runsaasti kalaa
syövillä. Runsas kaliumin ja kuidun
saanti suojaavat aivoja. Niitä saadaan
vihanneksista, hedelmistä ja täysjyvä-
viljoista. www.mikaelfogelholm.fi

Homokysteiini on osoittautunut yhtä
vaaralliseksi riskitekijäksi kuin tupa-
kointi ja kolesteroli. Se vaikuttaa veri-
suonissa kuten kolesteroli: se kovettaa
ja ahtauttaa valtimoita, mikä vaikeuttaa
ja estää veren virtausta. Kun sydämen
sepelvaltimot ahtautuvat, kärsii sydän-
lihas hapen puutteesta.   Normaalisti
foolihappoa, B6- ja B12-vitamiinia si-
sältävät entsyymit poistavat liian ho-
mokysteiinin. Kudoksiin kertyy homo-
kysteiiniä, jos edellä mainittujen saanti
on vähäistä.

Homokysteiini voi kohota perinnölli-
sistä syistä ja elintavat vaikuttavat
myös sen kohoamiseen. Arviolta 10
prosentilla väestöstä on perinnöllinen
entsyymihäiriö, mikä estää homokyste-
iinin hajoamista.

Muita kohoamisen syitä ovat ikään-
tyminen, liikunnan puute, tupakointi,
kahvin juonti, niukka kasvisten ja vi-
hannesten syönti sekä runsas eläinval-
kuaisen syönti. Kannattaa tarkistaa
ravintokolmio. Vihanneksia ja hedelmiä
tulee syödä runsaasti, mikä on hyvä pe-
rusta. Marjoja suositellaan.  Vähäkui-
tuiset hiilihydraatit, kuten sokeri ja vaa-
leaa vehnäleipä ovat haitallisia. Nykyi-
sin leipäpakkauksissa on leivän sisältä-
mä kuituprosentti muitten tietojen ohel-
la. Käytä siis kuitupitoista leipää. Täys-
jyväviljalle tulee antaa tärkeä asema
ruokavaliossamme. Rasvoja tarvitaan.
Niitä ei ole syytä kokonaan jättää pois,
mutta on syytä valita terveellisempi
vaihtoehto. Rypsiöljyä suositellaan
Suomessa. Erään tutkimuksen mukaan
henkilöillä, joilla ovat kohonneet koles-
teroliarvot, oliiviöljyn jatkuva käyttö
nostaa kolesterolia. Tasapainoisessa
ruokavaliossa on sekä hyviä hiilihyd-
raatteja että rasvoja.

Liikunnan merkitys on myös siinä,
että se pitää yllä toimintakykyä, tuo vi-
rikkeitä ja antaa mahdollisuuksia tavata
muita ihmisiä. Hyvien ystävien seura,
identiteetti, sosiaaliset verkostot ja hy-
vinvointi ennaltaehkäisee ja tuo laatua
elämään. Mitä vanhemmaksi ihminen
tulee, sitä tärkeämpää aivojenkin kan-
nalta on pysyä virkeänä, liikkua ja teh-
dä erilaisia asioita. Ulkoilu päivittäin,
ainakin puoli tuntia, oman aikataulun
mukaan, liikuntamuodossa, josta eni-
ten pitää, on ennaltaehkäisevää. Päivit-
täisen liikunnan ja vaikkapa esimerkiksi
puutarhanhoidon on osoitettu vähen-
tävän dementian vaaraa iäkkäillä. Koh-
tuus kaikessa on hyvä neuvo kaiken-
ikäisille. Tieto rauhoittaa ja ohjaa toimi-
maan oikealla tavalla.

  KANSAINVÄLINEN
   AIVOVIIKKO 2007

TEKSTI JA KUVAT: MAIJA-LIISA ÅBERG

Kansainvälisen aivoviikon kaksiosainen luentosarja Hyvinvointiakatemiassa 15.3. toi melkoisen mää-
rän kuulijoita viimeisimmän tiedon ja tutkimuksen ääreen tasokkaisiin asiantuntijaluentoihin. UKK –
instituutin toiminnanjohtaja, dosentti Mikael Fogelholm toi esiin ravitsemuksen, liikunnan ja aivojen hy-
vinvointiteeman: ”Terve ruumis, terve sielu – terveet aivot. ”Neurobiologi Henna- Kaisa Wigren Helsin-
gin yliopiston biomedicum uniklinikalta luennoi ansiokkaasti, toisessa luento- osiossa: ”Miksi aivot tar-
vitsevat unta? ”

Terve ruumis,Terve ruumis,Terve ruumis,Terve ruumis,Terve ruumis,
terve sielu –terve sielu –terve sielu –terve sielu –terve sielu –
terveet aivotterveet aivotterveet aivotterveet aivotterveet aivot

Mikael Fogelholm

Terveet elämäntavatTerveet elämäntavatTerveet elämäntavatTerveet elämäntavatTerveet elämäntavat
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Kysymys nykypäivän neurotieteen
kannalta on mielenkiintoinen.  Uni on
elintärkeää aivojen tiedonkäsittelyn
kannalta, vaikka perimmäistä tehtävää
ei täysin tunneta. Ilman tarpeellista
unta voimme huonosti. Aivojen toimin-
takyvyn ylläpitoon tarvitaan unta. Rat-
kaisevaa unen määrän lisäksi on sen
laatu.
Miksi on pakko nukkua?
1) Aivojen energiavarastot täyttyvät ja
valveen aikana tapahtuneita tuhoja kor-
jataan.
2) Unen aivotoiminta on välttämätöntä
muistin ja oppimisen kannalta.

Paljonko unta tarvitaan?Paljonko unta tarvitaan?Paljonko unta tarvitaan?Paljonko unta tarvitaan?Paljonko unta tarvitaan?

Ihminen nukkuu keskimäärin kolmas-
osan elämästään.  Unentarve on yksilöl-
listä. Lapset ja nuoret nukkuvat enem-
män. Ikääntyneiden yöuni on pirstalei-
sempaa ja unen tehokkuus saattaa las-
kea. Suomalaisten lasten yöuni on ly-
hintä Euroopassa. Esimerkiksi 2- vuoti-
aan lapsen unentarve on normaalisti 13
tuntia vuorokaudessa ja teini- ikäisen
keskimääräinen unentarve on 9 tuntia
yössä. Aikuisen vuorokautinen unen-
tarve vaihtelee kuudesta yhdeksään
tuntiin yössä.

Mihin ja miten univaje vai-Mihin ja miten univaje vai-Mihin ja miten univaje vai-Mihin ja miten univaje vai-Mihin ja miten univaje vai-
kuttaa?kuttaa?kuttaa?kuttaa?kuttaa?

Univaje lyhytaikaisenakin vähentää
tarkkaavaisuuttamme, oppimiskykyäm-
me, muistiamme sekä tunteiden hallin-
taa. Aivotoiminta kärsii. Ongelmanrat-
kaisukyky ja luovuus vähenevät, suori-
tuskyky sekä keskittymiskyky vähene-
vät. Yhden yön valvominen vastaa jo
promillen humaltumista. Uni on aivojen
aktiivinen tila. Aivojen aktiivisuus on
erilaista unessa kuin valveilla.  Unetto-
man aivot ovat unessa yliaktiiviset ja

valveessa vaisut. Nukahtaminen ei ole
sitä, että aivot kytkeytyvät pois päältä.
Pikemminkin aivot asettuvat aktiivises-
ti tyhjäkäynnille. Aivojen sähköinen
toiminta muuttuu asteittain hitaammak-
si ja tajunnan taso laskee. Ajoittain
nukkuvien aivojen aktiivisuus on kui-
tenkin hyvin vilkasta. Tälle univaiheel-
le ovat tyypillisiä nopeat silmänliik-
keet, siksi sitä kutsutaan REM (rapid
eye movement) eli vilkeuneksi.

Tämän hetken unitutkimuksen tär-
keitä kysymyksiä ihmisillä on voidaan-
ko vanhenemiseen liittyviä unen häiri-
öitä ehkäistä esim. valohoidolla, sopi-
valla ravinnolla ja liikunnalla? Kuinka
kauan kestää univajeesta palautumi-
nen?
TutkimustuloksiaTutkimustuloksiaTutkimustuloksiaTutkimustuloksiaTutkimustuloksia

 Ajosimulaattorilla tutkitaan ajoky-
kyä. Tutkimustulos kertoo univajeen
vaikutuksesta ajokokeissa:
1) Pirteänä 2 virhettä.
2) Yön valvoneena 72 virhettä.
3) Yön valvoneina+ kahvia 20 virhettä.
4) Yön valve + nokoset 23 virhettä.

Kahvin juominen ei estä kylläkään uni-
velan kertymistä. Univelka voidaan
maksaa vain nukkumalla.

 Väsyneenä ei kannata mennä auton
rattiin. Silloin on paras ottaa pienet no-
koset tai juoda kuppi kahvia.

Unihäiriöt voivat liittyä myös saira-
uksiin, niihin käytettäviin lääkkeisiin,
työoloihin, elämäntilanteeseen, ravin-
to- ja liikuntatottumuksiin sekä ympä-
ristön häiriötekijöihin. Nykyiset uni-
lääkkeet eivät tuota luonnollista
unta.

Hyvällä unihygienialla tarkoitetaan
olosuhteiden muuttamista mahdolli-
simman vähän unta häiritseväksi.

Unenaikainen aivotoiminnan kuvanta-
minen on ikkuna nukkuviin aivoihin.
Miten sitä tutkitaan?Aivojen kuvanta-
misessa voidaan käyttää apuna PET-
kuvausta (positroni-emissio-tomogra-
fiaa). PET- menetelmällä voidaan ku-
vantaa aivojen aineenvaihduntaa ja ak-
tiivisuutta. Kuvantaminen perustuu ra-
dioaktiivisen isotoopin ruiskuttami-
seen tutkittavaan ihmiseen. Aine ku-
vastaa aivojen aineenvaihduntaa, ku-
ten hapen ja glukoosin määrää. Ainetta
kertyy niille aivojen alueille, joissa on
aktiivisuutta.

Miten delfiinien aivot toi-Miten delfiinien aivot toi-Miten delfiinien aivot toi-Miten delfiinien aivot toi-Miten delfiinien aivot toi-
mivat unen aikana?mivat unen aikana?mivat unen aikana?mivat unen aikana?mivat unen aikana?

Tutkimus osoittaa delfiinien toisen
aivopuoliskon olevan hereillä yöllä,
kun toinen aivopuolisko nukkuu. Sa-
moin muuttolintujen toinen aivopuolis-
ko on hereillä, toisen aivopuoliskon
nukkuessa, lentäessään muuttomat-
koillaan.

Tekstissä otteita www.aivoviikko.fi

http://oppiminen.yle.fi/artikkeli

Miksi aivot tarvitsevat unta?Miksi aivot tarvitsevat unta?Miksi aivot tarvitsevat unta?Miksi aivot tarvitsevat unta?Miksi aivot tarvitsevat unta?

Aivojen kuvantaminenAivojen kuvantaminenAivojen kuvantaminenAivojen kuvantaminenAivojen kuvantaminen

Henna-Kaisa Wigren
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TEKSTI: KIRSTI AALTIO

Muistan kun puhelin soi........ Hei,
täällä Riitta. Maija viettää ensi lauantai-
na syntymäpäiviään ja kaikki ovat ter-
vetulleita ja ajattelin, että emmeköhän
lähde onnittelemaan kahdeksantoista-
vuotiasta, hän asuu Keravalla ja sinne
pääsee Helsingistä junalla alle tunnissa
tai oikeastaan hän asuu Saviolla, se on
seisake ennen Keravaa, vouhotti kou-
lukaverini yhteen hengenvetoon. 

Matkaa Savion seisakkeelta juhlapai-
kalle on alun toista kilometriä. Lunta
sataa ja on ihana katsella lumihiutalei-
den leijumista katulampun valossa. On
jo marraskuun loppu ja maa puhtoisen
valkoinen täällä maalla ja niin hiljaista,
kuulee vain lumen narskuvan jalkojen-
sa alla. Ihan toisenlaista kuin Helsin-
gissä. Juhlat ovat iloiset ja on mukava
tavata ystäviä ja tutustua uusiin ihmi-
siin. Jutellessamme unohdamme ajan
kulun ja yht´äkkiä huomaamme olevan
kiire viimeiselle Helsinkiin menevälle
junalle. Nopeat kiitokset ja sitten juok-
suksi, mutta kyllähän se meiltä nuorilta
käy. Huh-huh-huh, hengästyneinä,
mutta ajoissa, ollaan pysäkilla odotta-
massa junan saapumista........... joka ei
sitten tulekaan. Onneksi eräs mies on
kävelyttämässä koiraansa ja ohikulki-
essaan selvittää meille, että lauantaisin
iltajuna menee puoli tuntia aikaisemmin
kuin arkipäivinä ja kehottaa meitä me-
nemään kohdakkoin Helsingistä tule-
valla junalla Keravalle, sillä Saviolla ei
mikään juna enää pysähdy ennen aa-
mua. Äkkiä sitten toiselle puolen rataa
ja siellähän junan valot jo näkyvät. Ke-
ravalla kuulemme, että seuraava juna
sieltäkin lähtee vasta aamukuudelta.
Mikäs nyt eteen, sanoi Lapatossu?Ei
ole tuttuja Keravalla ja Saviolle takaisin
on pitkä matka ja vähän noloakin
mennä.Ystävällinen junanjähettäjä lu-
paa päästää meidät asemarakennuk-

seen yöksi, onhan se lämmin, mutta hä-
nen on lukittava ovet. Harmittelen mie-
lessäni ja päätän, että olipa ensimmäi-
nen ja viimeinen kerta kun tulen Kera-
valle.  (Elämme vuotta 1947.)

Nuoruus on ihanaa aikaa. Koulun
käynnin ja opiskelun lomassa vietän
paljon aikaani  urheiluseurojen riveis-
sä, jolloin tapaan monia tervehenkisiä
nuoria. Olen myös innostunut järjestö-
toiminnasta yleisestikin ja niin uima-
seurani lähettää minut eräänä kesänä
urheilujohtajakursseille.

Jännitystä ilmassa, uusia ihmisiä ja
mukiinmenevän näköinen nuori kurs-
sinjohtaja. Ensimmäistä kertaa johtaja-
kursseilla ajattelen ja mietin miten täällä
selviän. Alkeiskurssit käydään kuulem-
ma ensin ja hyvin pärjänneillä on seu-
raavana kesänä  mahdollisuus tulla kut-
sutuksi jatkokursseille ja sitten edel-
leen kouluttajakursseille. Ensimmäises-
sä tutustumistilaisuudessa esittelemme
itsemme. Kurssinjohtaja aloittaa ikään-
kuin malliksi: Nimeni on Erkki ja asun
Keravalla. Voi tyhmä ajattelen, ei tämä
hyvin ala. Keravahan on ihan typerä
paikka kun junatkin kulkevat niin har-
voin ja miten sattuu. Kun kaikki kurssi-
laiset ovat kertoneet itsestään, nousee
viimeiseltä penkiltä seisomaan pitkä ja
tumma silmälasipäinen mies: Olen mu-
kana täällä kouluttajana, nimeni on
Matti ja tulen Keravalta. Hyvänen aika!
Olenhan nähnyt tuon miehen jossain
lehtikuvassa  ja tunnistan hänet Matti
Järviseksi, kovan tason keihäänheittä-
jäksi. Taitaa Keravalla asua ihan maini-
oita ihmisiä, ajatella huippu-urheilijoita
ja ties mitä.

Loppukesästä saan yllättäen kutsun
elokuussa pidettäville jatkokursseille.
Tämä on varmaan väärinkäsitys, koska
jatkokursseille valitaan osanottajat

edellisen kesän alkeiskurssilaisista. Ih-
mettelen pitäisikö minun oikaista tämä
erehdys, mutta jos vain menen saan
käytyä jatkokurssin jo samana kesänä.
Tuskin he virheen huomattuaan keh-
taavat lähettää minut takaisin kotiin.

Kurssinjohtajana on samainen Erkki
joka oli edellisellä kurssilla osoittautu-
nut ihan mukavaksi mieheksi. Hän kut-
suu minua välillä avukseen kirjallisiin
töihin ja mikäpäs siinä. Saan sitten näi-
tä tehtäviä melkein jokaisena päivänä ja
alan vähitellen aavistaa kuka tämän jat-
kokurssille kutsun takana on ja mielen-
kiintoni herää..... 

Saman vuoden joulukuussa koulut-
tajakurssin päättäjäisissä ilmoitamme
kaikkien kurssitovereitteni yllätykseksi
kihlauksestamme. Ha-ha! Minä kihlois-
sa keravalaisen miehen kanssa.  

Juna saapuu Keravalle. Sataa tihuut-
taa ja kävelemme savista ja kuraista
maantietä pitkin tulevien appivanhem-
pieni rakennustyömaalle Sompioon. 
Meille on luvattu heidän omakotitalon-
sa yläkerrasta  asunto kun menemme
naimisiin, koska Helsingissä on kova
asuntopula. Minähän en kyllä Keraval-
le asetu asumaan kuin väliaikaisesti,
sehän on varma se, tällainen tuppukylä.
Sen on Erkkikin hyväksynyt.

Olemme asuneet jo yli vuoden Kera-
valla. Joka aamu matkustamme junalla
Helsinkiin Erkki töihin ja minä opintoje-
ni pariin ja illansuussa takaisin. Ensim-
mäisen lapsemme synnyttyä jään tie-
tysti kotiäidiksi ja alan tutustua parem-
min ympäristööni. Kaupat ovat keskus-
tassa: Nurmisen maito- ja sekatavara-
kauppa, Virtasen pieni kangaskauppa
vastapäätä Puusepäntehdasta, Jansso-
nin huonekaluliike ja HOK. Kansallis-
Osake-Pankkia vastapäätä on Elanto ja

Juna vie - juna tuo!Juna vie - juna tuo!Juna vie - juna tuo!Juna vie - juna tuo!Juna vie - juna tuo!
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SYP asemanmäellä, päiväkodit ja kou-
lutkin sopivan matkan päässä. Kirja-
kaupan vieressä on pienoisgolf ja elo-
kuvateatteri radan toisella puolella.
Tässä minulle tärkeimmät. Saan uusia
ystäviä muista kotiäideistä, alan viih-
tyä. Erkki tulee kotiin ilosanoma muka-
naan. Pian pääsemme muuttamaan Hel-
sinkiin tai oikeastaan Tapiolaan. Sinne
rakennetaa neljän perheen rivitalo, jois-
ta työkaverit ovat jo varanneet kolme
asuntoa ja me saamme ostaa sen nel-
jännen. VOI EI! Enhän minä Keravalta
voi pois lähteä, täällähän on meidän ko-
timme ja Kerava on niin turvallinen ja
hyvä paikka asua ja lasten kasvaa. Ju-
nalla pääsemme helposti Helsinkiin
kunhan vain on lapsille eväät mukana. 

Neljäkymmentä vuotta Keravalla,
lapset muuttavat kotoa omilleen ja me
olemme kahden - sitten minä yksin.
Luoja on kohdallani päättänyt kuiten-
kin, että vanheneminen on mielekkääm-
pää kaksin, joten nyt elän uudessa
avioliitossa entisen myös leskeksi jää-
neen koulutoverini kanssa. Hänenkin
mielestään Kerava on kaunis pieni puu-
tarhakaupunki, jossa on hyvä elää van-
huuttaan. Olemme onnellisia. 

Muutamme omakotitalosta kerrosta-
loon rautatieaseman lähelle, autotalli
on kerrostalon alakerrassa ja pyörätuo-
liluiskankin huomaan kuin ohimennen.
Kadut ovat kunnossa ja jalkakäytävät
laatoitetut. Uudessa kodissamme on
leppoisaa istua pimenevässä illassa
katselemassa ikkunasta miten lumihiu-
taleet leijuvat alas katulamppujen va-
lossa. Ei enää lumitöitä.  -  Keskustassa
ovat kirkko ja kirjasto, tavaratalot, lää-
kärikeskus ja apteekki, terveyskeskus
ja uimahallikin kävelymatkan päässä,
Viertolan palvelukeskus ja Vapaaehtoi-
sen hyvnvointityön keskus. Tässä
meille tärkeimmät. 

Juna vie - juna tuo, nykyään kuiten-
kin monta kertaa tunnissa ja nopeasti.
Sukulaisia ja ystäviä on useita Helsin-
gissä ja kulttuuripalvelut runsaammat.
Oikoradan tultua Lahtikaan ei ole kau-
kana. (Nyt elämme vuotta 2006.)

Juna vie ja juna tuo takaisin pieneen
suureen kaupunkiin ..... kotiin.

Meistä nykyisistä keravalaisista suurin osa on tänne juurtuneita junan tuomia eli
muualta muuttaneita. Keravan kirjasto järjesti alkuvuodesta kirjoituskilpailun ai-
heesta Juna vie – juna tuo, johon osallistui suuri joukko kirjoittajia. Yksi näistä oli
tunnettu keravalainen Kirsti Aaltio (ent.Helenius), jonka kirjoitus arvioitiin neljän-
nelle sijalle. Hän on toinen Talkoorenkaan perustajista ja toimi vapaaehtoisena toi-
minnanjohtajana ensimmäiset kymmenen vuotta. Hän on ystävällisesti antanut lu-
van kirjoituksen julkaisemiseen lehdessämme.

Kirsti Aaltio

TEKSTI: AIRA PARVIAINEN
KUVA: IRMELI MATTILA

Mitä kuuluu Kirsti Aaltiolle tänään?Mitä kuuluu Kirsti Aaltiolle tänään?Mitä kuuluu Kirsti Aaltiolle tänään?Mitä kuuluu Kirsti Aaltiolle tänään?Mitä kuuluu Kirsti Aaltiolle tänään?
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 -Olet saanut seurata Keravan
kehittymistä pitkän ajanjakson
kuluessa. Mitä ajatuksia se
mielessäsi herättää?

Pääkaupunkilaistyttönä tullessani
Keravalle oli itseasiassa jännittävää
kokea eläminen pienessä yhteisös-
sä. Joka paikkaan käveltiin tai ajet-
tiin polkupyörällä. Se oli terveellis-
tä elämää, koska arkiliikunta täytti
jo perustarpeet kunnon ylläpitämi-
seksi. Helsinkiin junalla kulkien tuli
lapsille olla eväät mukana, koska
matka oli niin pitkä ja kesti jopa yli
tunnnin. Ja lähes kaikki äidit tekivät
käsitöitä matkalla. Lasten harras-
tuksiin oli jokaisella halukkaalla
mahdollisuus ilman suuria kustan-
nuksia. Silloin kehdattiin vielä men-
nä äidin ompelemissa asuissa voi-
mistelemaan ja urheilemaan. Päivit-
täistavarakauppoja oli ja toki muu-
tama erikoisliike, mutta vaateostot
yms. tehtiin pääasiassa Helsingissä.
Keravan kauppalassa melkein
kaikki ihmiset tunsivat toinen toi-
sensa. Naapuri- ja ystäväapua oli
yleensä aina saatavilla. Aikuiset
voivat auttaa ja ojentaa toisten per-
heiden nuoria ilman, että oli vaara-
na joutua syytetyksi intimiteettisuo-
jan rikkomisesta..... Tunnettiin yh-
teisvastuuta.

Aika oli silloin erilainen, eikä ollut
niin kiire. Ihmisillä oli enemmän ai-
kaa elää toisilleen ja välittää lähim-
mäisistään.

-Olet vapaaehtoistoiminnan
pioneereja. Mitä mieltä olet va-
paaehtoistoiminnan tulevai-
suuden näkymistä?

Olen iloinen ja onnellinen, että olen
voinut olla mukana ideoimassaTal-
koorenkaan toimintaa ja nimen-
omaan levittämässä ajatusta va-
paaehtoisesta hyvinvointityöstä.
Olen vakuuttunut, että aloittamam-

Tavoitin kirjoittajan iltapäiväkahvilla Vapaaehtoisen hy-
vinvointityön keskuksessa ja kyselin hänen tunnelmiaan nyt
60 vuoden kuluttua ensi kohtaamisesta Keravan kanssa

me toimintamalli on oikea ja sillä
tulee olemaan varsin paljon annet-
tavaa tulevaisuuden yhteiskunnas-
sa. Olemme olleet edelläkävijöitä
monessa asiassa. Esimerkkinä voin
mainita alkuvuosina toteutetun
koululaisprojektin, jossa haastettiin
koululaiset mukaan vapaaehtois-
työhön omien osaamistensa ja ha-
lujensa mukaan. Vastaanotto oli
varsin innostunutta. Toiseksi haas-
toimme kaikki keravalaiset mu-
kaan yhteen omavalintaiseen va-
paaehtoiseen tehtävään vuodessa.
Ilmoittautuneita tähänkin projektiin
tuli pian useita kymmeniä kotiäidis-
tä pankinjohtajaan. Usein vapaa-
ehtoinen piti tehtävää niin mukava-
na, että ilmoitti tulevansa mielellään
toisenkin kerran samana vuonna.

Tavoitteenamme oli, että myös
työssä käyväyt suorittaisivat osuu-
tensa. Aika ei kuitenkaan ollut kyp-
sä tällaiselle uudelle ajatukselle niin,
että siitä olisi syntynyt vapaaehtois-
työn kansanliike. Tutkimme silloin
yhdessä viranhaltijoiden kanssa
ennusteet koko maan ja ensisijai-
sesti Keravan väestön ikärakenne-
muutoksista tulevina vuosikymme-
ninä. Totesimme, että tulevaisuu-
dessa kun suuret ikäluokat van-
henevat tulee varsin suuria haastei-
ta yhteiskunnalle. Silloin emme
enää selviä elleivät kaikki ota vas-
tuuta. Olimme varmoja, että tämä
aihe tulee jossain vaiheessa eteem-
me uudestaan. Nyt elämme aikaa,
jolloin tämä todella huomataan ihan
välttämättömäksi. Nyt on jo ilmoi-
tettu, että sisäasiainministeriö en-
simmäisenä antaa jokaiselle työn-
tekijälleen (500) yhden palkallisen
vapaapäivän vuodessa käytettä-
väksi vapaaehtoistyöhön. Eli valtio
alkaa ottaa uudenlaista vastuuta.
Sisäministeriön aloitteen on tarkoi-
tus olla esimerkkinä muille ministe-
riöille, kaupungeille ja kunnille ehkä

myös yrityksille. On herätty huo-
maamaan, että taloudellinen tuki on
tärkeä, mutta se ei yksin riitä kun
auttavat kädet puuttuvat.

Toivon ja uskon että Kerava, joka
on varsin innovatiivinen kaupunki,
ottaa asian omakseen ja on näin
ensimmäisten joukossa näyttämäs-
sä esimerkkiä muille. Toivon, että
keravalaiset kokevat yhteisvastuun
lähimmäisestä niin tärkeäksi, että
jokainen haluaa olla mukana tässä
toiminnasssa. Auttamisen organi-
sointi on täällä helppoa, koska
meillä on jo osaamista, meillä on
hyvää järjestöyhteistyötä. Jokai-
selle tulee kunnia-asiaksi ottaa vas-
tuuta. Vapaaehtoinen hyvinvointi-
työ on nyt IN. Tulkoon keravalais-
ten jokaisen keskustelun avauslau-
seeksi: ”Olen jo ollut vapaaehtois-
työssä - oletko sinä?”
-Mitä Sinulle muuten kuuluu?

Kiitos kysymästä, olen iloinen ja
onnellinen. Luoja on suonut minulle
terveyttä ja monivuotisen leskey-
den jälkeen uuden ihanan aviolii-
ton. Asetimme itsellemme päämää-
räksi kiireettömän elämäntavan,
jonka olemme melko hyvin saavut-
taneet.
Tärkeimpänä tehtävänämme olem-
me ymmärtäneet olevan oman hen-
kisen ja fyysisen kuntomme kohen-
tamisen ja ylläpitämisen. Ennalta
ehkäisevä toiminta tulee yhteiskun-
nalle halvimmaksi ja hyväkuntoisi-
na voimme olla tukena toisillemme
ja lähimmäisillemme. Olen onnelli-
nen, että nyt voimme osallistua eri-
laisiin tapahtumiin ja olla mukana
Talkoorenkaan vapaaehtoistoimin-
nassa ilman järjestelyvastuuta. Ilo-
itsen erityisesti siitä, että Vapaaeh-
toisen hyvinvointityön keskus on
saanut uusia nuoria voimia jatka-
maan ja kehittämään aloittamaam-
me työtä.
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KaipuuKaipuuKaipuuKaipuuKaipuu

Seison syysyössä,

taivas on tumma,

kaipaan Sinun luoksesi.

Sinä olet tämä yö,

tähdet hymysi loiste.

Markku HolopainenMarkku HolopainenMarkku HolopainenMarkku HolopainenMarkku Holopainen
SyksySyksySyksySyksySyksy

Syksyinen metsä kostea tumma
viimeiset lehdet hiljaa havisten.
Äärelläs seison yksin vavisten

ahdistaa mieltäni pelko kumma.

Vastahan alkoi aika parhain
odottaa vielä moni tärkeä voitto.

Miksi siis syksyn synkeä soitto,
lähtöni aika ei lie näin varhain?

Markku HolopainenMarkku HolopainenMarkku HolopainenMarkku HolopainenMarkku Holopainen

                MuistoMuistoMuistoMuistoMuisto

Muistan Sinut afrikkalainen äiti,
vuokratussa savimajahuoneessasi
ja polulla kantamassa seitsenvuotiasta ainuttasi,
lasta jonka jalat eivät opi.
Kylässä, kuivina törröttävien maissin varsien
ja halkeilleitten mutakenttien välissä.
” Y ei ole vokaali swahilin kielessä”.
Eikä se tosiaankaan ole.
Miten lienet selvinnyt nämä kymmenen vuotta,
lapsen kanssa jonka jalat eivät tottele,
köyhässä maassa ?

Taina RautasaloTaina RautasaloTaina RautasaloTaina RautasaloTaina Rautasalo

LapsenlapselleLapsenlapselleLapsenlapselleLapsenlapselleLapsenlapselle

Nyt
silmät täynnä dinosaurusten hampaita
ja satujen syövereitä.
Entä kahdenkymmenen vuoden päästä,
kuka olet,
miten asetat kuvasi silloin ?
Pidä lujasti kiinni itsestäsi, niin vältät
pahimmat pudotukset.

Taina RautasaloTaina RautasaloTaina RautasaloTaina RautasaloTaina Rautasalo
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Talkoorengas on yhdessä SPR:n Ke-
ravan osaston kanssa kouluttanut maa-
hanmuuttajien ystäviä. Ystävät muun
muassa auttavat maahanmuuttajia ar-
jen pienissä asioissa, toimivat keskus-
telukumppanina, tutustuttavat heitä
suomalaiseen kulttuuriin, sekä ovat
mukana järjestämässä erilaisia ryhmä-
toimintoja.

Ystävätoiminnan aloitti maahan-
muuttajien ystävä-ilta torstaina
11.5.2007 Vapaaehtoisen Hyvinvointi-
työn Keskuksessa.

Illan tarkoituksena oli kokoontua en-
simmäistä kertaa, tutustua ja suunnitel-
la erilaista ryhmätoimintaa maahan-
muuttajien toiveiden mukaisesti.

 Kaisankammarin kahvila täyttyi ää-
rimmilleen ystävistä, maahanmuuttajis-
ta, sekä yhteistyökumppaneista. Mu-
kana illassa oli ystävien ja maahan-
muuttajien lisäksi muun muassa maa-
hanmuuttajien suomenkielen opettaja
Lydia Ijäs, Keravan seurakunnan työn-
tekijöitä, SPR:n Keravan osaston pu-
heenjohtaja Hannu Nuutinen ja illan
järjestäjänä toiminut Sari Heiskanen.
Järvenpään Monikulttuurisesta Ringis-
tä oli työntekijöitä kertomassa omasta
toiminnastaan.

Keravalla järjestettävästä yhteisötai-
deprojektista kertoivat Anne Siirtola ja
Kaisu Paavilainen, jotka halusivat pro-
jektiinsa myös maahanmuuttajien töitä
mukaan.

MAAHANMUUTTAJIEN YSTÄVÄTOIMINTAMAAHANMUUTTAJIEN YSTÄVÄTOIMINTAMAAHANMUUTTAJIEN YSTÄVÄTOIMINTAMAAHANMUUTTAJIEN YSTÄVÄTOIMINTAMAAHANMUUTTAJIEN YSTÄVÄTOIMINTA
                  ALKOI KERAVALLA                  ALKOI KERAVALLA                  ALKOI KERAVALLA                  ALKOI KERAVALLA                  ALKOI KERAVALLA

Illan aikana ystävät ja maahanmuut-
tajat keskustelivat vapaasti kahvitus-
ten lomassa ja sen pohjalta toiminnan
jatkoksi syntyi paljon ideoita. Suosi-
tuin ja halutuin ryhmätoimintamuoto oli
jalkapallo. Myös käsityökerhoa toivot-
tiin. Illan aikana suunniteltiin esimer-
kiksi pyöräretkeä Tuusulanjärven ym-
päri. Sari Heiskanen kirjasi ylös ideoita,
joita lähdetään toteuttamaan. Ilta oli
onnistunut kaikilta osin. Tunnelma oli
lämmin, ennakkoluuloton ja iloinen!
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Tärkeimmäksi asiaksi maahanmuutta-
jat kokivat suomenkielen puhumisen ja
oman ystävän löytämisen. Ystäviä tar-
vittaisiin kuitenkin lisää, jotta jokainen
maahanmuuttaja voisi saada oman ys-
tävän.

TEKSTI: MARIA LINDBLAD
KUVA: HANNELI ANTTILA

Talkoorengas tarjoaa työharjoittelupaikkoja niin maahanmuuttajille kuin
suomalaisillekin opiskelijoille, kuvassa vasemmalta Brang, Faton, Maria  ja
Yung
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Ajatusten vaikutuksestaAjatusten vaikutuksestaAjatusten vaikutuksestaAjatusten vaikutuksestaAjatusten vaikutuksesta
terveyteenterveyteenterveyteenterveyteenterveyteen

Keho on mielen koti ja se
kertoo meille rehellisesti
kuinka voimme. Kehon
viestien tunnistaminen voi
olla vaikeaa, kunnes ne
muuttuvat niin voimakkaik-
si, ettei kipu jää huomaa-
matta. On ajateltu, että pie-
net kolotukset kuuluvat
ikään, tekemiseen, olemi-
seen ehkä ymmärtämättä,
että ne haluavat kertoa
meille jotain. Koskaan ei
ole myöhäistä antaa tilaa ja
arvoa omille havainnoille,
tunteille ja ajatuksille. Tun-
teet ovat psyykkeen ehdo-
tuksia, vaikka eivät aina
totta. Ne haluavat tulla
kuulluksi, muuten ne jäävät
lymyilemään jännityksinä
kehon kammioihin. Jos ei
pysty hyväksyvästi ja an-
teeksi antaen kuuntele-
maan tunteitaan, on jatku-
vasti sotatilassa itseään
vastaan.

Psyykkessä on auto-
maattisesti päälle kytkeyty-
viä, opittuja malleja. Men-
neisyydessä koodatut asiat vaikut-
tavat jokapäiväisessä elämässä.
Uusien mallien löytäminen on iloista
oppimista.

Ahdistuksen kanssa on niin, että
kun sitä juoksee pakoon, se tulee
taatusti perässä. Jos ahdistus iskee
keskellä kirkasta päivää, se yleen-
sä ehdottaa jotain, mikä ei kuulu
asiaan. Se on usein syyllisyyttä jos-
takin.

Erilaiset vaivat kertovat niistä
alueista, joiden tunteiden ja ajatus-

TEKSTI: NINA KOSKELO
KUVA: MAIJA-LIISA ÅBERG

Nina Koskelo

Elämämme tapahtumia
emme voi muuttaa, mutta
asennetta niihin kyllä.
Positiivisuuden ydin on
sellaiset rakentavat sa-
nat, jotka nostavat esiin
tilanteissa piileviä mah-
dollisuuksia. Kun ihmi-
nen pysyy uteliaana, hän
ei huolestu ja suhtaudu
pelokkaasti kaikkeen
uuteen. (Munuainen, vat-
sa) Kun hän innostuu, ei
tule murehdittua huonoa
sitä ja tätä, eikä ole kat-
kera ( keuhkot, perna).
Olla rohkea, kokeilla sitä
mistä joskus nautti.
Unohtaa sanat “ei nyt
enää, en pysty, en osaa,
mitä muutkin sanovat”,
( sydän,verenkierto).

Arjen pienet ylellisyy-
det ovat todellista elä-
mänlaatua. Jokaisella on
oikeus ja velvollisuus
hemmotella itseään. Se
voi olla oma pieni hetki
puutarhassa, lämpimät
saunalöylyt, kylpy, yhtei-

nen hetki läheisten kanssa vaikka
syöden yhdessä. Jokainen tietää
omansa ja jos ei, on korkea aika
etsiä se! Elämä kulkee odotusten
mukaan. Tässä piilee sen mahdolli-
suus ja vaara. Kannattaa siis miet-
tiä, mitä tilaa.

Alfred Vogelin sanoin: terveyden
säilyttämisen ja sairauksista para-
nemisen edellytys on, ettei koskaan
suostu luopumaan toivosta ja että
pyrkii löytämään ilonaiheita elä-
mästä vaikeinakin aikoina.

ten kanssa meillä on ongelmia.
Esim. alaselän vaivat liittyvät itse-
tuntoon, yläselkä taakkoihin, joita
ehkä turhaan raahaamme muka-
namme, pelot ovat vatsassa ja ag-
gressiot päässä ja suolistossa.

Alemmuuden tunnetta pyritään
monesti korjaamaan suorituksilla,
eikä mikään riitä. Usein silloin on
vaadittu liikaa liian aikaisin.Koska
elimistömme on kokonaisuus, sen
kaikki osat vaikuttavat tavalla tai
toisella toisiinsa.
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Muutama vinkki parempaan terveyteen
♦♦♦♦♦ Harrasta liikuntaa, jonka aikana syke nousee ja tulee vähän kuuma. Vähintään 3-4 päivänä vii

kossa vähintään 30 minuuttia, 60–90 minuuttia, varsinkin jos tähtäät painonpudotukseen.
♦♦♦♦♦ Noudata terveellistä ruokavaliota. Syö joka päivä runsaasti hedelmiä, vihanneksia, kokojyvätuot

teita ja kuitupitoisia ruoka-aineita.
♦♦♦♦♦ Rajoita rasvoja. Vältä kovia rasvoja ja huolehdi, että saat enintään kymmenyksen päivittäisestä

energiasta tyydyttyneistä eli “kovista” rasvoista.
♦♦♦♦♦ Syö kalaa. Nauti kalaruokaa kaksi kertaa viikossa ja käytä suolaa säästeliäästi.
♦♦♦♦♦ Valikoi ravintolisät tarkkaan. Nykyisten suositusten mukaan Omega 3 -rasvahappoja sisältäviä

kapseleita olisi hyvä ottaa päivittäin ainakin talviaikaan.
♦♦♦♦♦ Tarkista alkoholinkäyttösi. Ei enempää, kuin lasillinen viiniä päivässä.
♦♦♦♦♦ Lopeta tupakanpoltto.
♦♦♦♦♦ Tarkkaile painoasi. Painoindeksillä mitaten normaalipainon yläraja on 25.
♦♦♦♦♦ Käy terveystarkastuksessa, tarkistuta verenpaine ja kolesteroli.

         Ja muista, kaikkea kohtuudella!

Liikunnalla hyvä mieli ja parempi oloLiikunnalla hyvä mieli ja parempi oloLiikunnalla hyvä mieli ja parempi oloLiikunnalla hyvä mieli ja parempi oloLiikunnalla hyvä mieli ja parempi olo

Painonhallintaryhmä
on kokoontunut  jo
vuosia, kuvassa
vanhoja ja uusia
ryhmäläisiä, joiden
paino  on tänä
vuonna pudottanut
yhteensä jo yli 50kg.
Onnea!

TEKSTI: TARJA ORLOW
KUVA: HANNELI ANTTILA

Vapaaehtoisen hyvinvointikeskuksen opinto-ja harrastustoiminta on tänä päivänä hyvin monipuolista ja jokaiselle varmasti
löytyy oma ryhmä oman mielenkiinnon mukaan. Kiinnostus liikuntaan on lisääntynyt ja se näkyy meilläkin, suosituimpia ryh-
miä ovat juuri jumppa ja jooga, luova tanssi kerää hitaasti lämpeneviä ryhmäläisiä kertakerralta lisää ja tasapaino- ja aivojump-
pa ovat jo kestosuosikkeja. Vertailevat tutkimukset osoittavat, että säännöllinen ja sosiaalinen ryhmäliikunta on myös tehokas
masennuksen hoitomuoto, puhumattakaan sen muista positiivisista vaikutuksista.

Liikunnasta saa apua ja helpotusta moneen vaivaan, se on lääke painonpudotukseen, diabetekseen tai verisuonisairauksien
hoitoon. Siitä saa myös apua alakuloisuuteen ja stressiinkin. Liikuntasuoritus vapauttaa kehoon mielihyvähormoneja ja yleen-
sä sen kyllä huomaa, kun saa uutta puhtia. Toisaalta, liikunnanpuute voi siis masentaa!

Liikunnan avulla myös itsetunto kohenee, kunnon lisäksi. Säännöllinen liikunta auttaa myös nukkumaan paremmin ja unen
laatu paranee. Sanotaan, että se puoli tuntia päivässä riittää pitämään kuntoa yllä, mutta tunti saa jo aikaan kunnon kohennus-
ta. Vaikka liikunnan määrästä ja laadusta on paljon suosituksia, siitä ei pitäisi tehdä pakkoa. Liikunnasta voi myös tulla riippu-
vaiseksi, jopa siinä määrin, että henkilö oikeasti kokee fyysisiä riippuvuusoireita ja sen pitää olla hauskaa, ei pidä väheksyä
myöskään hyötyliikunnan merkitystä, siinä samalla kun siivoaa, kilot karisevat ja endorfiinit leviävät kehoon.
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Niin kuin usein tapahtuu, hänen pai-
nonsa nousi  80-luvulta alkaen vähitel-
len. Hän itse ei siihen kiinnittänyt erikoi-
sempaa huomiota. Hän asui  avomie-
hensä kanssa  Espoossa 15 vuotta.
Avomiehen kuoleman jälkeen  hän
muutti Keravalle  vuonna 2004 ja kävi
Terveyskeskuksessa terveystarkastuk-
sessa. Lääkäri oli huomauttanut, että
painonpudotus saattaisi olla terveydel-
le hyödyllistä. Raili otti vihjeestä vaarin.
Hän ryhtyi käymään Hyvinvointityön
keskuksen Painonhallintaryhmässä vii-
kottain. Raili osallistui myös 2005 järjes-
tettyyn ITE-ryhmän kurssiin. ITE-ryh-
mässä käytiin lävitse mm. ravintoon ja
liikuntaan liittyviä terveellisiä elintapo-
ja ja painonhallintaa  edistäviä tietope-
räisiä aiheita. Kurssin kuluessa tarkis-
tettiin verenpainetta, sokeritasapainoa,
osanottajien painon kehitystä ja mitat-
tiin vyötärönmittaa, jota pidetään hyvä-
nä keinona itse tarkkailla omaa terveyt-
tään.

Painonhallintaryhmässä Raili käy
edelleen jatkuvasti ja tuntee saavansa
tukea muilta ryhmän jäseniltä. Ryhmän
vetäjät  myös esittelevät lehdistä ja
muista lähteistä löytämiään uusia laih-

TEKSTI: IRMELI MATTILA
KUVAT: MARKKU LAHTINEN, ANJA PENNANEN

Halutessaan jokainen
kykenee muuttamaan
elintapojaan ja siten koko
elämäänsä haluamaansa
suuntaan. Useimmiten siihen
tarvitaan vakava syy – tai
ainakin omaehtoinen päätös.

Raili  ennen... ... ja  jälkeen

PAINOA POISPAINOA POISPAINOA POISPAINOA POISPAINOA POIS
– ELINVOIMAA LISÄÄ– ELINVOIMAA LISÄÄ– ELINVOIMAA LISÄÄ– ELINVOIMAA LISÄÄ– ELINVOIMAA LISÄÄ

duttamiseen ja terveyteen liittyviä kei-
noja päästä tuloksiin painonhallinnas-
sa. Ryhmässä myös tarkkaillaan jäsen-
ten painon kehitystä. Railin lisäksi use-
at muutkin ryhmän jäsenet ovat laihtu-
neet huomattavasti.

Tehtyään päätöksen laihduttaa, pel-
kästään ajatus ei tietenkään riitä. Raili
ryhtyi myös harrastamaan  liikuntaa.
Hänen liikuntamuotonsa on kävely.  Al-
kuun hän käveli 15 minuuttia ja lisäsi
aikaa aina 15 minuuttia kerrallaan kuu-
kauden välein kahteen tuntiin saakka.
Nykyään hän kävelee joka päivä puo-
lesta tunnista tuntiin. Hän on löytänyt
hyviä kävelyreittejä Keravalta.

Raili toimii myös Hyvinvointityön
keskuksen  avunvälityksessä. Hän käy
Hopeahovissa kolme kertaa viikossa
ulkoiluttamassa  vanhustuttavaansa ja
toimii kirjastonystävänä. Muuten hän
harrastaa lukemista ja pyrkii suunnitel-
mallisesti tutustumaan yhteen kirjaili-
jaan kerrallaan.  Silloin tällöin hän myös
matkustaa tapaamaan sisartaan, kun se
hänen ulkoiluttamistehtäväänsä sovel-
tuu.

Tärkeä osa laihduttamisessa on tie-
tysti ruokavalio. Raili laittaa itse ruo-

kansa. Hän pyrkii syömään terveellis-
esti ja niin, että vitamiinitasapaino säi-
lyy. Ruuanlaitossa hän käyttää rypsiöl-
jyä, perunoita, riisiä, kanaa ja vihannek-
sia. Aamulla hän syö tietysti puuroa.
Raililla on hyvin tarkat ruokailuajat.
Lounaan hän syö kello 12 ja 13 välillä.
Illalla  hän syö vielä viiliä, voileipää ja
hedelmiä.

 Ainakin  toistaiseksi Raili on lopetta-
nut laihduttamisen. Hän painaa 58 kg,
joka on hänen pituutensa nähden sopi-
va paino. Aloittaessaan hän painoi 93
kg. Hän aikoo jatkaa painonhallintaryh-
mässä käyntiään, koska se on hänen
mielestään hauskaa ja siellä hän saa tu-
kea muilta osanottajilta jatkaa tervettä
ja kevyempää elämää.

Raililla on lähiaikoina myös tiedossa
pientä hauskuutta. Hän on suostunut
osallistumaan lehden muuttujaleikkiin.
Siitäkin nähdään kuva tämän tarinan
yhteydessä.

Raili on erinomainen esimerkki henki-
löstä, joka hallitsee omaa elämäänsä –
ja painoaan.

Tapasin tällaisen päätöksen
tehneen  Raili Suihkolan.
Raili on  pudottanut paino-
aan 34 kg kolmen vuoden
aikana.
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Elämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuri
Ti 4.9 klo 13 Aikamatka esihistoriaan
Ke 5.9. klo 10 - 12 Tee oma heinähattu.
Ma 10.9, 15.10, 12.11, 3.12  klo 14 -15.30 Maanantai-seura
Ti   11.9, Ke 12.9, Ma 17.9 ja Ti  18.9 klo 10– 12 Elämänkaarityöskentely
Ke 12.9. klo 18 Suomalainen riimirunous
Pe 14.9 ja La 15.9 klo 10 - 15 Kirpputori. Pöydän hinta

5 euroa / pöytä.
Varaukset p. 09- 294 0930.

Ti 18.9. klo 18–20 Yksi terveys - Yksi sairaus

RUNOKAHVILAT  Illoissa esiintyvät Keravan Lausujat ry.

Su 23.9.  klo 16 Arkielämää.
Su 18.11.klo 16 Nuoret runoilijat, uusi elämä.
Su 16.12. klo 16 Joulurunot.

To 27.9.klo 17 - 18.30 Kirjallisuusterapia-aiheinen luentosarja.  Sanojen saloilla
La 29.9. klo 16 Kreikkalainen viikonloppu - Kansantanssiryhmä KÈFI.
Ti 2.10. klo 18 Japanilainen tavurunous
Ke 3.10. klo 17–18.30 Satujen sylissä. Tutustu kirjallisuusterapian avulla lasten ja

nuorten maailmaan.
Ma 8.10. klo 13 Nostalgia - projektI. Aloitusseminaari  Elämä jatkuu –ryhmät;

projektin esittely.
To 11.10. klo 18–20 Puutarha syyskuntoon.
Ma 22.10. klo 14–16 AL GOREN dogumentti “epämiellyttävä totuus”

Hyvinvointiakatemian luentojaHyvinvointiakatemian luentojaHyvinvointiakatemian luentojaHyvinvointiakatemian luentojaHyvinvointiakatemian luentoja

MaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantai    Tiistai     Keskiviikko    Tiistai     Keskiviikko    Tiistai     Keskiviikko    Tiistai     Keskiviikko    Tiistai     Keskiviikko
ATK opetus Jälkiviisaat Painonhallintaryhmä
Jumppa Kuvataidekerho Kirjallisuuskerho,kerran  kuussa
Onnenpyörä Saksan kieli Ikiliikkujat, kerran kuussa
Helmikerho
Maanantai-seura
Tie luovuuteen

Torstai         PerjantaiTorstai         PerjantaiTorstai         PerjantaiTorstai         PerjantaiTorstai         Perjantai
Luovan tanssin ryhmä Jooga
Viro
Suomi
Englanti
Ruotsi
Venäjä
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AVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄ

Anneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula ja
AnnukkaAnnukkaAnnukkaAnnukkaAnnukka

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.fi

Ihminen ihmiselle! Tule mukaanIhminen ihmiselle! Tule mukaanIhminen ihmiselle! Tule mukaanIhminen ihmiselle! Tule mukaanIhminen ihmiselle! Tule mukaan
vapaaehtoistyöhön!  Sinua tarvitaan!vapaaehtoistyöhön!  Sinua tarvitaan!vapaaehtoistyöhön!  Sinua tarvitaan!vapaaehtoistyöhön!  Sinua tarvitaan!vapaaehtoistyöhön!  Sinua tarvitaan!

Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksen Talkoorenkaan avunvälityksessä toimii tällä hetkellä noin 100
melko aktiivista vapaaehtoista erilaisissa auttamistehtävissä, kuten ystävänä, avunvälityksen päivystäjänä,
kirjastoystävänä, sairaalaystävänä, saattajana tai muulla tavoin osallistuen toimintaamme. Talkoorengas-
lehden toimituskuntakin ottaa mielellään myös uusia toimittajan työstä kiinnostuneita toimitustyöhön mukaan.
Jokainen voi osallistua oman halunsa mukaan vapaaehtoistyöhön, silloin kun hänelle itselleen parhaiten sopii
ja kuinka usein hän on ajatellut osallistuvansa toimintaan; viikottain, kuukausittain tai tarvittaessa.
Ystävä- ja vapaaehtoistyön koulutusta järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Kolmipäiväiset kurssit
madaltavat myös kynnystä tulla mukaan, että saa itselleen tarpeellista näppituntumaa oleellisiin perusasioihin.
Kirjallisuutta löytyy myös paljon asiasta ja erilaisia tutkimuksia ja artikkeleita myös netistä. Eri yhteyksissä
tapaa, uusia ihmisiä, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia. Pääset mukaan yhteisiin tilaisuuksiin
ja matkoihin sekä nauttimaan Hyvinvointiakatemian ajankohtaisista luennoista, konserteista ja muista, kuten
hyvinvointiviikko, kevätjuhla, syysretki ja kansainvälinen aivoviikko vuosittain. Takasivulla näet kuvia näistä
yhteisistä tapahtumista.
Ensi katsomalta näyttäisi sadan hengen melko aktiivinen ryhmä suurelta.

Miksi vapaaehtoisia tarvitaan vielä lisää? Siksi, että näin isoon kaupunkiin avun tarvitsijoita olisi kyllä enem-
mänkin, jos tekijöitä löytyisi. Vapaaehtoistyössä tilanteet vaihtelevat suuresti.

Vapaaehtoistyö tuo sisältöä elämääsi ja järkevää tekemistä. Tekemistä löytyy jokaiselle. Vapaaehtoistyössä
olet avuksi siellä, missä apua kipeästi tarvitaan ja elämääsi tulee uutta erilaista sisältöä, mikä ei orjuuta sinua.
Hyvä mieli tulee puhtaasta auttamishalusta, että voi olla avuksi ja oikeasta asennoitumisesta apua tarvitse-
vaan.

 Vapaaehtoiseksi haluaville järjestetään jälleen kerran ystävä- ja vapaaehtoistyön peruskurssi kolmena pe-
räkkäisenä keskiviikkona 19.9., 26.9.ja 3.10. klo 12.30–16.30. Tutustuminen Hopeahoviin järjestetään
10.10. Kouluttajina toimivat SPR:n Hannu Nuutinen, Talkoorenkaasta Anneli Aulanko, Annukka Ohvo  ja
Tarja Orlow sekä seurakunnasta diakoni Kirsi Helin.

 Lisätietoja sekä ilmoittautumiset puh.(09) 2940 930 toimistoon. Kotisivut www.talkoorengas.fi

“Avaa silmäsi ja etsi joku ihminen, joka tarvitsee vähäisen huolenpitoa”. Albert Schweitzer

Vietimme Hyvinvointiviikkoa  16. - 21.4.2007

Talkoorengas kiittää kaikkia niitä omaisia, jotka
ovat taloudellisesti tukeneet toimintaamme!
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Tavoitteenamme on löytää keinoja:

• Ikäihmisten saamiseksi takaisin harrastuksiin ja yhteiskunnan toimintaan ja
näin parantaa elämisen laatua

• aktivoida ikääntyviä työelämästä siirryttäessä
• tuottaa kirjallinen oheismateriaali yleiseen, erityisesti vapaaehtoistyöntekijöiden

käyttöön
• tuoda esille eri medioissa ikäihmisten syrjäytymisvaaroja ja syrjäytymisen seurauksia

Muodostamme kolme ryhmää, jotka kokoontuvat viikoittain n. kolme tuntia kerrallaan.
Ryhmätapaamisten sisällöt on rakennettu valmiiksi. Ryhmiä vetää kaksi ohjaajaa.

Etsimme vapaaehtoisia koulutettavaksi ryhmäohjaajiksi.

Tarjoamme
– koulutuksen ja perehdytyksen ryhmän ohjaajaksi
– työnohjauksen
– työkirjan ohjauksen tueksi
– tuetun sisäänajon ”vierihoitona”
– vakuutuksen ohjaajatoiminnalle
– mahdollisuuden tehdä hyvää ja vaikuttaa

Odotamme
– empaattista suhtautumista vanhuksiin
– tahtoa ja asennetta: ” laitetaan yhdessä hyvä kiertämään”
– halua oppia uutta
– valmiutta sitoutua kerran viikossa kolmeksi tunniksi

Kiinnostuitko?  Voit ilmoittautua joukkoomme tai kysellä lisää:

Pia Utria, projektipäällikkö  0400 468 399, pia.utria@inlosynteesi.fi
Pirre Rosti-Laajanen, projektisihteeri 0400 605 554, pirre.rosti@luukku.com
www.talkoorengas.fi

         Järjestämme ilmoittautuville yhteisen infotilaisuuden
 Hyvinvointityön keskuksessa myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

           Elämä jatkuu- ryhmät
            käynnistyvät elokuussa.
       Projektista vastaa Vapaaehtoisen
Hyvinvointityön kehittämiskeskus Keravalla

NOSTALGIA – projektiNOSTALGIA – projektiNOSTALGIA – projektiNOSTALGIA – projektiNOSTALGIA – projekti
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Vanhusten kirkkopyhänä

Kirkkomessu on su 7.10. klo 10 Keravan kirkossa, jonka jälkeen lounas klo 11.30
seurakuntakeskuksessa  Papintie 6.  Lounasmaksu on 5 euroa.

      Vanhustenviikon avajaiset ovat klo 13

Ohjelmassa

Juhlapuhe

       Tervehdyssanat Elvi Ikäheimonen, Vanhusneuvosto

      Musiikkia, runoja, ym. kervalaiset eläkeläisjärjestöt

  Maanantaina 8.10. klo 13

Nostalgia- projektin, Elämä jatkuu – ryhmien aloitusseminari Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen
Sinisessä salissa. Juhlapuhujana on vanhuspsykiatrian erikoislääkäri Pirjo Juhela. Tervehdyssanat Sulo
Aho. Projektin esittelee projektipäällikkö Pia Utria. Tervetuloa!

      Keskiviikkona 10.10. klo 12- 18

        Hyvinvointimessut Viertolan kirjastossa.

Illalla tanssit klo 16 Viertolassa. Mario ja Marionette – orkesteri tahdittaa.

     Perjantaina 12.10. klo 11 - 15

     Hemmottelupäivä tapahtuu eri palvelutaloissa ja kodeissa:

•Viertola Kotimäki ja Kotitöyry lisätietoja Terhi Arpe
•Terveyskeskus osastot 1 ja 2
•Esperi
•Hopeahovi
•Niittykumpu lisätietoja Elvi Ikäheimonen
•Helmi-Orvokki

                                  Vanhusten viikko    Vanhusten viikko    Vanhusten viikko    Vanhusten viikko    Vanhusten viikko
Su 7.10. – Su 14.10.2007Su 7.10. – Su 14.10.2007Su 7.10. – Su 14.10.2007Su 7.10. – Su 14.10.2007Su 7.10. – Su 14.10.2007

             Teemalla  ” IKÄÄNTYMINEN ARVOONSA ”   Teemalla  ” IKÄÄNTYMINEN ARVOONSA ”   Teemalla  ” IKÄÄNTYMINEN ARVOONSA ”   Teemalla  ” IKÄÄNTYMINEN ARVOONSA ”   Teemalla  ” IKÄÄNTYMINEN ARVOONSA ”
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Mirja on juuriltaan satakuntalainen,
kotoisin Kiikoisista, jossa hän vierailee
usein vieläkin veljensä isännöimässä
vanhassa kotitalossa. Hän oli vasta 7-
vuotias isänsä kuollessa vaikeaan sai-
rauteen. Hänen äitinsä joutui yksin vie-
mään eteenpäin 9-lapsista perhettä ja
hoitamaan maatilaa.

Kyselen Mirjalta hänen nykyisistä
aktiviteeteistaan Vapaaehtoisen hyvin-
vointityön keskuksessa. Torstaina aa-
mupäivisin hänet tapaa viron kielen
keskusteluryhmässä. Hän tuntee hyvin
Viroa, sen historiaa, kulttuuria ja kieltä
ja on matkustellut siellä ainakin 20 ker-
taa. Ensimmäiset matkansa hän teki jo
Neuvostoliiton aikana 60- ja 70-luvuil-
la. Joillakin opettajajärjestöillä oli yhte-
ydet jo silloin vastaaviin järjestöihin
Virossa. Mirja tutustui Sompion ystä-
väkoulun historianopettajaan ja tämän
perheeseen, ja yhteydet näihin ovat
säilyneet tähän päivään saakka.

Monista Viron matkoistaan mieleen-
painuvimpia ovat Mirjan mielestä olleet
matkat Kaakkois-Viroon, setukaisten
elokuisiin kansanjuhliin, joissa valitaan
leikkimielellä seudun kuningas. Juhlat
ovat värikkäät ja iloiset, ja niissä voi
tutustua setukaisten omaan kansan-
kulttuuriin.

Mirja tunnetaan myös kirjallisuusker-
hon vetäjänä. Kerhoon kokoontuu ker-
ran kuussa 10-12 kirjojen ystävää, jotka
ovat lukeneet kotona edellisellä kerralla
sovitun teoksen. Teokset ovat  joko
kotimaisia tai käännösromaaneja ja sil-
loin tällöin myös runoja. Edellisellä ker-
ralla oli pidetty runoraati, johon oli va-
littu vain uusinta runoutta. Mielipiteitä
oli esitetty laidasta laitaan ja keskuste-
lu oli saanut kiivaitakin sävyjä.

Tiedustelen Mirjan lempikirjailijaa.
Vastaus tulee epäröimättä: Tsehov, hä-
nen näytelmänsä ja novellinsa. Hän sa-
noo lukeneensa näytelmät myös virok-
si. Syiksi mieltymykseensä hän mainit-
see mm.sen, että ne ovat ajattomia, ne
kuvaavat sisäisesti yhtä hyvin tsaarin
ajan kuin nykyajankin ihmisiä. Kuvaus-
tapa on tunteilematon, mutta lukijassa
ja katsojassa tunteita ja myötätuntoa
herättävä. Näytelmiä on tulkittu eri ta-
voin, usein ainakin Suomessa tragedia-
painotteisesti, vaikka osaa niistä kirjai-
lija itse luonnehti komedioiksi.

 
-Lukeminen on aina koululaisesta

saakka ollut mieluisin harrastuksni,
Mirja kertoo. Muistan, miten lukiovuo-
sina välitunneilla Tyrvään Yhteiskou-
lun pihalla eräs keskustelunaiheista oli-
vat juuri luetut kirjat. Silloin
minulle uusia tuttavuuksia
olivat mm. Kazantzakis, Camus ja Ham-
sun, runoilijoista Hellaakoski ja Musta-
pää. Opiskeluvuosina Helsingissä kuu-
luin elokuvakerhoon ja myöhemmin
Keravallakin.Kävin muutenkin paljon
elokuvissa aina 1980-luvulle asti.

 
 Myös Italia ja italian kieli ovat

olleet Mirjan kiinnostuksen kohteita.
Käytyään ensi kerran Italiassa vuonna
1969 hän meni opiskelemaan italiaa iltai-
sin kerran viikossa Italian Kulttuuri-in-
stituuttiin Helsinkiin ja kävi siellä yli 20
vuotta, loppuvuosina tosin kurssit
olivat Helsingin Työväenopiston jär-
jestämiä. Hän osallistui myös
Instituutin järjestämille ns. maakunta-
matkoille eri puolille Italiaa.Hän
tapaa yhä pari kertaa vuodessa pitkäai-
kaisia italian kielen kurssilaisia
ja Helsingissä asuvaa opettajaannsa
Sergioa. Suuri elämys oli kuukausi Villa
Lantessa vuonna 1970.

  -Lappi oli aiemmin se paikka, johon
piti kesällä päästä rinkka selässä vael-
tamaan. Viime vuosina olen käynyt sil-
loin tällöin siellä hiihtämässä tai ruskaa
ihailemassa. Muutakin matkailua sekä
kotimaassa että ulkomailla olen jonkin
verran harrastanut varmaan tavalliseen
keskivertoon suomalaiseen tapaan,
Mirja  kertoo hymyillen.        

  

MIRJAN KANSSAMIRJAN KANSSAMIRJAN KANSSAMIRJAN KANSSAMIRJAN KANSSA
     JUTTUSILLA     JUTTUSILLA     JUTTUSILLA     JUTTUSILLA     JUTTUSILLA

Mirja Lahtinen on nykyisistä
Talkoorenkaan aktiivivapaaeh-
toisista kauimmin mukana ollei-
ta. Hän kertoo kuulleensa Tal-
koorenkaasta ensimmäistä ker-
taa jo työaikanaan ensimmäisel-
tä toiminnanjohtajalta Kirsti
Aaltiolta (silloinen Helenius)),
joka kävi esittelemässä uutta va-
paaehtoisyhteisöä hänen työpai-
kassaan Sompion koulussa.
Eläkkeelle jäätyään Mirja liittyi
Talkoorenkaan vapaaehtoisiin.
Häntä tarvittiin monissa tehtä-
vissä, mutta parhaiten tunnetaan
hänen työpanoksensa sairaala-
vapaaehtoisena ja kirjastoystä-
vänä. Tästä enemmän seuraaval-
la sivulla.

TEKSTI: AIRA PARVIAINEN
KUVA: MARKKU LAHTINEN
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TTTTTALKALKALKALKALKOORENKAAN KIRJOORENKAAN KIRJOORENKAAN KIRJOORENKAAN KIRJOORENKAAN KIRJASTASTASTASTASTOOOOOYYYYYSTSTSTSTSTÄÄÄÄÄVVVVVÄÄÄÄÄTTTTT
                              TUOTUOTUOTUOTUOVVVVVAAAAAT KIRJT KIRJT KIRJT KIRJT KIRJASTASTASTASTASTON KON KON KON KON KOOOOOTIIN TIIN TIIN TIIN TIIN TTTTTAIAIAIAIAI

      SAIRASVUO      SAIRASVUO      SAIRASVUO      SAIRASVUO      SAIRASVUOTEEN TEEN TEEN TEEN TEEN VIEREENVIEREENVIEREENVIEREENVIEREEN

Talkoorengas ja Keravan kaupungin-
kirjasto perustivat 1.3.1995 vapaaeh-
toisten kirjastoystävien palvelumuo-
don hoitamaan kirjaston kotipalvelua
eli viemään luettavaa niille lukuhaluisil-
le, jotka sairauden, vamman tai ikäänty-
misen takia eivät itse pysty käymään
kirjastossa. Samoihin aikoihin Keravan
terveyskeskus joutui lopettamaan sai-
raalansa kirjaston hoidon. Kirjastoys-
tävien Mirja Lahtinen otti silloin vas-
tuulleen terveyskeskuksen vuode-
osastojen kirjastopalvelut. Tämä tar-
koitti käytännössä sitä, että Mirja vei
viikoittain kymmenen vuoden ajan kir-
joja lainattavaksi potilaille ja palautti ne
ajallaan takaisin kirjastoon. Ritva Salo

TEKSTI: AIRA PARVIAINEN
KUVAT: MARKKU LAHTINEN ,TARJA ORLOW

Kirjat kulkivat polkupyörän tarakalla
hyvällä kelillä, mutta talvella ne piti
kantaa repussa tai kasseissa. Matkaa
kertyi runsaat kaksi kilometriä yhteen
suuntaan. Mirjalla oli myös yksi ystä-
vä, jolle hän vei – ja vie edelleenkin –
kirjoja luettavaksi kotona. Kaikki, joille
lukeminen on tärkeä harrastus, ymmär-
tävät, miten suuren palveluksen Mirja
on tehnyt potilaille säännöllisellä kir-
jastopalvelullaan. Hän on onneksi saa-
nut jatkajia työlleen: vapaaehtoiset Eli-
na Ahonen, Tuula Hälli ja Mirja Savelai-
nen ovat olleet viime syksystä lähtien
vastuussa kirjojen viemisestä sairaa-
laan ja palauttamisesta sieltä. He vievät
vuoroviikoin kirjoja pyörällä tai jalkai-
sin kuten Mirja Lahtinenkin ja nauttivat
ihmisläheisestä vapaaehtoistyöstään,

vaikka kirjat painavatkin ja keli on tal-
ven mittaan usein huono.

”Kirjastoystävien toiminta jatkuu
edelleen,” sanoo Ritva Salo, kirjastoys-
tävien vastuuhenkilö. ”Olemme saa-
neet myös uusia haasteita, koska paik-
kakunnallamme toimii useitakin palve-
lutaloja, joiden asukkaiden kirjastotar-
peet pitää ottaa huomioon. Kehotan
siis vapaaehtoistyötä suunnittelevia
tulemaan mukaan kirjastoystäviin, työ
on arvokasta ja palkitsevaa. Alla maini-
tut kirjastovirkailijat auttavat teitä kirjo-
jen valinnassa ja saatte käytännön
vinkkejä muilta kirjastoystäviltä.

Meillä on tilaa myös uusille asiakkail-
le. Jos tiedätte jonkun, joka on tällaisen
”etäkirjaston” tarpeessa, ottakaa yhte-
ys Elina Saareen tai Tuula Rautioon.”

Toiminta on järjestetty vapaaehtois-
ten ja Keravan kirjaston yhdyshenkilöi-
den kesken siten, että halutessaan asi-
akas ottaa yhteyttä kirjastonhoitaja

Elina Saareen joko puhelimitse
(09) 2942548 tai sähköpostilla
elina.saari@kerava.fi tai Tuula Rauti-
oon tuula.rautio@kerava.fi.

Jos haluat liittyä Talkoorenkaan kir-
jastoystäviin, soita avunvälityskes-
kukseen (09) 242 5106

Naiset  kuvassa vasemmalta: Elina Ahonen,Mirja Savelainen ja Tuula Hälli
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Kokoonnuimme jo
hyvissä ajoin potilai-
den kanssa B-portaan
eteen odottamaan
lähtöä Lotta-muse-
oon. Ilma oli tukah-
duttavan kuuma, + 28
astetta ja aurinko
paistoi pilvettömältä
taivaalta. Lähdimme
matkaan kolmella in-
vataksilla. Osa va-
paaehtoisista lähti
matkaan omalla autol-
la. Olimme perillä
Lotta-museossa jo
hyvissä ajoin ennen
klo. 13.00. Invataksi-
en henkilökunnan au-
tettua pyörätuolit pois
autoista tutustuimme
ensin museon ihanaan
pihaan.

Kuljimme hitaasti
puutarhan hiekkakäy-
tävää pitkin museon
ulkoterassin ohi. Ihai-
limme järveä, kukka-
istutuksia ja puiston
kauniita patsaita.
Puistosta löytyi myös
mukava varjoisa paikka, jossa voi helteestä huoli-
matta nauttia kauniista ulkoilmasta.

Siirryimme ulkoilun jälkeen Lotta-museon ala-au-
laan. Siellä riitti monenlaista Lottien toimintaan liitty-
vää katseltavaa. Ainakin 2 potilaista on toiminut so-
dan aikana Lottana, heille museossa käynti oli var-
masti melkoinen elämys.

TEKSTI: MARJA-LEENA KAATRASALO
KUVA: ANITTA JALONEN

SAIRAALAVAPAAEHTOISTEN KESÄRETKISAIRAALAVAPAAEHTOISTEN KESÄRETKISAIRAALAVAPAAEHTOISTEN KESÄRETKISAIRAALAVAPAAEHTOISTEN KESÄRETKISAIRAALAVAPAAEHTOISTEN KESÄRETKI
        TERVEYSKESKUKSEN POTILAILLE        TERVEYSKESKUKSEN POTILAILLE        TERVEYSKESKUKSEN POTILAILLE        TERVEYSKESKUKSEN POTILAILLE        TERVEYSKESKUKSEN POTILAILLE

Talkoorenkaan sairaalavapaaehtoiset järjestivät perinteisen kevätretken terveyskeskuksen poti-
laille 6.6.2007 klo. 12.30 -14.30 Syvärannan Lotta-museoon, Tuusulaan. Mukana oli 11 potilasta
ja hoitajat Anita Jalonen, Eeva Rasinaho, Riitta Kaplas ja Riitta Pekkanen. Meitä sairaalavapaa-
ehtoisia oli mukana 11, Leena, Anneli, Tuula H., Mirja, Marja-Leena, Pirjo, Tuula M., Pena, Ella,
Katri ja Sirkka.

Kuvassa terveyskeskuksen asukkaita ja Talkoorenkaan
sairaalavapaaehtoisia

Nautimme kahvit
ja pullat museon
viihtyisässä kahvi-
lassa. Kahvi tarjoil-
tiin Lotta-kahviku-
peista ja tarjoilija
kiersi pöydissä lei-
vonnaisvalikoiman
kanssa. Näin jokai-
nen sai valita halu-
amansa leivonnai-
sen. Tunnelma oli
kesäinen ja iloinen
puheensorina täytti
kahvilan. Kaikki
tuntuivat viihtyvän
todella hyvin. Kah-
vien jälkeen ko-
koonnuimme au-
laan yhteiskuvaan.

Olimme takasin
perillä terveyskes-
kuksessa jo 14.30
maissa.

Tyytyväiset mat-
kalaiset menivät
huoneisiinsa lepää-
mään ja me sairaa-
lavapaaehtoiset
läksimme tyytyväi-

sinä kotia kohden. Taas oli yksi mukava kesäretki
takanapäin.

Suuret kiitokset mukana olleille hoitajille ja eten-
kin Eeva Rasinaholle, joka oli jälleen koonnut ret-
kelle osallistuvat potilaat ja osallistunut retken jär-
jestelyihin!
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   Maanantai-seura,
avoin keskustelufoorumi

Nina AnitNina AnitNina AnitNina AnitNina Anit

Nina-Anitra Salonen, keskellä on kutsunut mielenkiintoisia
luennoitsijoita. Kuvassa yleisöä kuuntelemassa Tenho Pursiaisen
luentoa “ihmisen arvoisesta elämästä”.

TEKSTI: NINA-ANITRA SALONEN
KUVA: MAIJA-LIISA ÅBERG

Filosofirinki jää tauolle syksyllä.
Sen paikalla maanantai-iltapäivisin
kerran kuussa,kokoontuu Maanantai-
seura, jossa pohditaan vaikeuksista sel-
viytymistä. Pohditaan, miten säilyttää
iloinen mieli ja elämänhallinta vielä van-
hanakin tai silloin, kun ilmaantuu ter-
veydellisiä ongelmia, esim. liikuntara-
joitteisuutta  tai mitä tehdä jos yksinäi-
syys yllättää elämän vaiheiden vaihdel-
lessa.

Hyvinvointiakatemia järjestää keskuste-
lufoorumit neljänä maanantai-iltapäivä-
nä klo 14.00-16.00. Aiheina ovat ikään-
tyminen ja sen haasteet, liikuntarajoit-
teisuus, mielenterveys ja yksinäisyys tai
yleisöstä herännyt muu mielenkiintoinen
aihe.

Maanantaina 10.9. saapuu lähihoitaja,
kansanedustaja, Tarja Tallqvist alusta-
maan aiheesta ikääntyvien haasteista.
Muista mahdollisista alustajista ilmoite-
taan myöhemmin paikallislehdissä.
10.9. ,15.10. ,12.11., 3.12.07.

ATK kurssit jatkuvat syksylläATK kurssit jatkuvat syksylläATK kurssit jatkuvat syksylläATK kurssit jatkuvat syksylläATK kurssit jatkuvat syksyllä
lisätietoja Markku Lahtinenlisätietoja Markku Lahtinenlisätietoja Markku Lahtinenlisätietoja Markku Lahtinenlisätietoja Markku Lahtinen
     puh. 041-575 12 12     puh. 041-575 12 12     puh. 041-575 12 12     puh. 041-575 12 12     puh. 041-575 12 12
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         KERAVAN
KESKUSAPTEEKKI

Itsenäinen ja Keski-Uudenmaan
ainoa paikallinen energiayhtiö

Myös lämmitysöljyä omalta
energiayhtiöltäsi!

Soita ja tilaa
Puh. (09) 584 9550

www.keravanenergia.fi

AMS Kotipalvelu

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
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             KIRPPUTORI
Pe 14.9. ja La 15.9. klo 10-15

Tule mukaan Talkoorenkaan järjestämään
   kirpputoritapahtumaan.

          Varaa pöytä ja tule myymään ylimääräiset tavarasi.
                           Pöydän hinta 5 euroa/pöytä.
      Varaukset Talkoorenkaan toimistoon puh. 09-294 09 30.

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava

Palvelualue:
Kerava-Tuusula-Järvenpää

Ryhmäkuljetukset 1-11 henkilölle

Invataksipalvelut

ari.ritokoski@kolumbus.fi

Tilataksit Ritokoski
p. 0400 - 661 166
p. 0400 - 661 165

             KERAVAN
   ENSIMMÄINEN
        APTEEKKI
                       Kauppakaari 11,
         04200 Kerava puh. 09-2798 330

                    SAVION
           SIVUAPTEEKKI
                         Koivikontie 12,
        04260 Kerava puh. 09-2798 3335
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Kaikkialla ka on kertoiltu jonkin-
laisia kummitustarinoita enemmän
tai vähemmän tosissaan. Synty-
mäseutuni tarinoissa oli päävireenä
hyväntahtoinen huumori, ei miten-
kään pelottelutarkoitus, joten ne
olivat mieluisaa kuunneltavaa kai-
kille kakaroille. Sana kummitus ei
edes kuulunut paikalliseen sanas-
toon, vaan puhuttiin piruista. Joita-
kin paikkoja kyllä vähän kammot-
tiin, kuten Kalkunperän vuorta. Se
oli vanha teloituspaikka, jossa
herkkäuskoisimmat luulivat jotain
harmaapukuisia jopa nähneensä-
kin. Matinkarissa, jota oli käytetty
siunaamattomana hautauspaikka-
na, Matti ja Kalle maatuivat aivan
pihlajan juuressa.

Tavallisia tarinoita olivat sellaiset
kun Tallinkorven piru. Lähes kaikki
siellä olevaa talvitietä kulkeneet oli-
vat kuulleet pikkulapsen kauhupar-
kaisuja. Uskottiin, että joku nainen
oli hävittänyt sinne äpärälapsensa,
mutta ei tiedetty ketään paikallista,
joka sen olisi voinut tehdä. Kerran
sitten Helvetinalhon poika Frans
palaili kotiin nuorenmiehenreissuil-
taan kuutamoisena syysyönä, ehkä
vähän vahvistustakin nauttineena,
ja päätti ottaa asiasta selvää. Hän
lähti pikkuhiljaa menemään ääntä
kohti kunnes tuli jyrkän kallion
eteen ja jäi odottamaan seuraavaa
parkaisua kahden melko pienen
kuusen luo. Seuraava huuto tulikin
melkein suoraan korvaan. Vielä
vanhanakin Frans oli naureskellut
tappaneensa Tallinkorven pirun.
Hän oli näet saanut väännettyä jo
vuosia toista runkoa hanganneen
oksan poikki.

Myös esivanhempieni asuinpai-
koilla oli piruja ja jopa eräs esi-isä-
ni kummitteli itse. En ole varma oli-
ko se Mickel vai hänen poikansa

Henrich, sillä asiaa ei löydy viralli-
sista lähteitä, mutta itse tarina on
kulkenut suusta suuhun. Antintalon
isäntä oli sairastanut jonkin aikaa,
kunnes sitten eräänä aamuna oli
kuolleena. Tapana oli, ettei ruumiita
säilytetty asuinhuoneissa, joten
isäntävainaakin vietiin piharaken-
nukseen ruumislaudoille, ilman suu-
rempia tutkimuksia. Illan jo pimen-
nyttyä väki oli tuvassa ja kuuli lii-
kettä porstuasta. Isäntä tuli ovesta
ja istui pöydän viereen sanoen rau-
hallisesti ”Mnuul tul vilu siäl”. Ei ole
tietoa, koska vietiin taas uudelleen
laudoille, ehkä vasta vuosien kulut-
tua ja sen jälkeen hän ei enää ole
kummitellut.

Anavaisten Westergård oli tyy-
pillinen sotilasvirkamiesten virka-
rälssitila, jota esivanhempani viljeli-
vät lambouteina. Kaikissa ”herro-
jen taloissa” kuului olla myös oma
pirunsa., Westergårdilla ainakin
kaksi. Luhtirakennuksen piru oli
saanut alkunsa siitä kun toinen ren-
ki oli löytänyt toisen kaivelemassa
tavarakirstuaan varastaakseen, ja
kuristanut tämän kannella painaen.
Tämä piru yleensä häiritsi vain ko-
listelemalla, joten väki tottui hä-
neen, niin että piiat ja rengit yöpyi-
vät vakituisesti rakennuksessa läm-
pimänä vuodenaikana. Eräänä ke-
väänä kulkumies kyseli illalla melko
myöhään  yökortteeria isännältä,
joka lupasi, että luhtirakennukseen
saa yöpyä jos tarkenee ja ei pelkää
piruja. Palvelusväki ei ollut vielä
sinne mennyt kylmyyden takia.
Kulkija oli kiitollinen kun vaan jon-
nekin pääsi.

Aamulla hänen mentyä tupaan
kiittämään yösijasta Juha-isäntä
kysyi oliko piru antanut nukkuma-
rauhan. Kulkumies vastasi ”Ehtoo-
yöst sin tul pimiäs kaks piru teke-

män kolmat, mut ei siin kauat men
ja ko ne läksivä ol iha rauhallist”.
Emäntä ihmetteli miksi lähti niin
vauhdilla ulos tuvasta.Kousängen
riihen piru taas juontui siellä hirttäy-
tyneestä torpan äijästä, joka liikus-
keli hiljaa alueella häiriötä tuotta-
matta.

Kerran jo kansakouluikään ehti-
neenä olin käymässä jollakin asialla
Loukängissä ja sieltä palatessa oli
niin pimeä kuin elo-syyskuun vaih-
teen sumuisena loppuiltana vain voi
olla. En viitsinyt kiertää peltoteiden
kautta vaan oikaisin tiheän rantale-
pikon läpi vievää tuttua polkua osin
käsin hapuilemalla, kun ei mitään
valovehjettä ollut. Siinä Kousängen
alapään pusikossa kuulin takaani
ensin kahahduksen ja sitten peräs-
sä tulevia askelia. Kun pysähdyin
seurailijanikin pysähtyi ja taas jat-
kaessani, perässätulijani teki sa-
moin. Onneksi olin kuullut niin pal-
jon tarinoita piruista, että en alka-
nut pelätä, vaan päinvastoin. Uteli-
aisuus heräsi ja lähdin hapuilemaan
takaisinpäin. Melko pian kohtasin-
kin jokseenkin itseni kanssa sa-
mankorkuisen hahmon seisomasta
polulta. Tervehtimiseeni en saanut
vastausta, mutta ei myöskään mi-
tään vihamielisyyttä kosketusta
kohtaan. Siinä hiljaa hipelöidessäni
löytyivät kaikki piirroskuvien pikku
pirun tuntomerkit. Uusi tuttavuuteni
oli karvainen, päässä pienet sar-
vennysät ja häntäkin oli tupsupäi-
nen, kuten asiaan kuului. Oli muu-
ten poika säädyltään. Kun hetken
päästä aloin jatkamaan matkaa, en
meinannut millään saada kaveria
uskomaan, ettemme tee sitä yhdes-
sä. Kovan asian selvityksen jäl-
keen sitten viimein toinen pysähtyi
polulle ja takaani kuului vain hiljai-
nen protestihuokaus ”Muuh”.

                                   MONENLAISIA PIRMONENLAISIA PIRMONENLAISIA PIRMONENLAISIA PIRMONENLAISIA PIRUJUJUJUJUJAAAAA
TEKSTI: WEIJO NIEMINEN
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        Vapaaehtoisen        Vapaaehtoisen        Vapaaehtoisen        Vapaaehtoisen        Vapaaehtoisen
hyvinvoint i työnkeskuksenhyvinvoint i työnkeskuksenhyvinvoint i työnkeskuksenhyvinvoint i työnkeskuksenhyvinvoint i työnkeskuksen
  toiminnan tukijat 2007  toiminnan tukijat 2007  toiminnan tukijat 2007  toiminnan tukijat 2007  toiminnan tukijat 2007

                                               RAY  RAY  RAY  RAY  RAY
      Keravan kaupunki      Keravan kaupunki      Keravan kaupunki      Keravan kaupunki      Keravan kaupunki
      Keravan ev.lut.srk.      Keravan ev.lut.srk.      Keravan ev.lut.srk.      Keravan ev.lut.srk.      Keravan ev.lut.srk.
I f-vahinko vakuutusyhtiöIf-vahinko vakuutusyhtiöIf-vahinko vakuutusyhtiöIf-vahinko vakuutusyhtiöIf-vahinko vakuutusyhtiö

             Nordea             Nordea             Nordea             Nordea             Nordea

      Asuste Saarikivi Oy      Asuste Saarikivi Oy      Asuste Saarikivi Oy      Asuste Saarikivi Oy      Asuste Saarikivi Oy

     Kaislakeramiikka Oy     Kaislakeramiikka Oy     Kaislakeramiikka Oy     Kaislakeramiikka Oy     Kaislakeramiikka Oy

    Keravan Automyynti Oy    Keravan Automyynti Oy    Keravan Automyynti Oy    Keravan Automyynti Oy    Keravan Automyynti Oy

   Keravan Omakotiyhdistys   Keravan Omakotiyhdistys   Keravan Omakotiyhdistys   Keravan Omakotiyhdistys   Keravan Omakotiyhdistys

           Keski-Uusimaa           Keski-Uusimaa           Keski-Uusimaa           Keski-Uusimaa           Keski-Uusimaa

           Matti Eklund Oy           Matti Eklund Oy           Matti Eklund Oy           Matti Eklund Oy           Matti Eklund Oy

Polkupyöräkorjaamo LundbergPolkupyöräkorjaamo LundbergPolkupyöräkorjaamo LundbergPolkupyöräkorjaamo LundbergPolkupyöräkorjaamo Lundberg
     Paasikiven Nuorisokylä     Paasikiven Nuorisokylä     Paasikiven Nuorisokylä     Paasikiven Nuorisokylä     Paasikiven Nuorisokylä

  Suomen Matkatoimisto Oy  Suomen Matkatoimisto Oy  Suomen Matkatoimisto Oy  Suomen Matkatoimisto Oy  Suomen Matkatoimisto Oy

    Tilitoimisto Voutilainen    Tilitoimisto Voutilainen    Tilitoimisto Voutilainen    Tilitoimisto Voutilainen    Tilitoimisto Voutilainen

        Kelloliike Soikkeli        Kelloliike Soikkeli        Kelloliike Soikkeli        Kelloliike Soikkeli        Kelloliike Soikkeli

            Varjon Kukka            Varjon Kukka            Varjon Kukka            Varjon Kukka            Varjon Kukka

    Keravan Keskusapteekki    Keravan Keskusapteekki    Keravan Keskusapteekki    Keravan Keskusapteekki    Keravan Keskusapteekki

Keravan Lääkintävoimistelu OyKeravan Lääkintävoimistelu OyKeravan Lääkintävoimistelu OyKeravan Lääkintävoimistelu OyKeravan Lääkintävoimistelu Oy

   Hautauspalvelu Ari Lumme   Hautauspalvelu Ari Lumme   Hautauspalvelu Ari Lumme   Hautauspalvelu Ari Lumme   Hautauspalvelu Ari Lumme

   KIITOS TUKIJOILLEMME !   KIITOS TUKIJOILLEMME !   KIITOS TUKIJOILLEMME !   KIITOS TUKIJOILLEMME !   KIITOS TUKIJOILLEMME !

Talkoorenkaan ystävävapaaehtoisten kurssi koostuu
kolmesta koulutuspäivästä. Kouluttajat ovat Talkooren-
kaasta, Keravan ev.lut. seurakunnasta ja SPR:stä. Kou-
lutuksessa ensimmäisenä päivänä tutustutaan Talkooren-
kaan toimintaan, SPR kertoo omassa osuudessaan
omasta toiminnastaan ja Talkoorenkaan edustaja kertoo
vapaaehtoisena toimimisesta. Toisena päivänä keskity-
tään teemaan ihmisen kohtaaminen ja kouluttaja on Kera-
van ev.lut. seurakunnasta. Kolmantena päivänä vapaaeh-
toisuudesta on kertomassa Keravan kotihoidon edustaja,
avustetavalla on puheenvuoro ja kokenut vapaaehtoinen
kertoo omia kokemuksiaan. Lisäksi uutena asiana tänä
syksynä on tutustuminen Hopeahoviin. Koulutus on pro-
sessi ja siksi vapaaehtoisena toimimisesta kiinnostuneen
olisi hyvä osallistua kaikkiin koulutuspäiviin. Tietojen ja
taitojen lisäksi kurssilla tutustuu uusiin mukaviin ihmisiin.
Kurssin käyminen ei velvoita sinua osallistumaan vapaa-
ehtoistoimintaan.

Toisen päivän kouluttajana on diakoni Kirsi Helin Ke-
ravan seurakunnasta ja teemana ihmisen kohtaaminen.
Koulutuspäivä aloitetaan aina Aune Mäkisen runolla,
joka kertoo vapaaehtoisuudesta koskettavasti:

Ei minusta ole koskaan joukkojen edessä
marssimaan tai barrikadeilla laulamaan.
Mutta minä voin solmia kengännauhoja,
pyyhkiä kyyneleitä, etsiä silmälaseja,
puhaltaa kohmettuneisiin käsiin, avata ovia,
lukea päivän tekstiä tai mitä tahansa tällaista,
sillä niin monelta puuttuvat yhä
kädet, jalat, silmät.

Vapaaehtoisena pärjää hyvin tavallisen ihmisen tavalli-
silla taidoilla. Koulutettavilla on jo kurssille tullessaan pal-
jon tietoa, taitoja ja elämänkokemusta, joita käytännön
työssä voi hyödyntää. Arjen elämässä me kohtaamme ih-
misiä joka päivä ja kurssi päivän aikana tavoitteena on
kertoa vinkkejä kuinka asioita voi tehdä ja mitä kannattaa
ottaa huomioon. Mietimme yhdessä muun muassa mitä on
hyvä kohtaaminen, miten toista ihmistä kuunnellaan ja
mitä asioita on hyvä huomioida, kun menee toisen kotiin.
Kurssilaisia herätellään myös miettimään omaa itsetunte-
musta ja muita itseen liittyviä asioita – toista auttaakseen
on hyvä ensin tuntea itsensä. Omien vahvuuksien ja heik-
kouksien tunnistaminen mahdollistaa myös kehittymisen.
Luennoimisen lisäksi teemme erilaisia tehtäviä ja harjoit-
telemme käytännön tilanteita. Päivän lopuksi käydään läpi
jaksamisen keinoja.

Teksti: Kirsi Helin

                    TTTTTALKALKALKALKALKOORENKAANOORENKAANOORENKAANOORENKAANOORENKAAN
                    VVVVVAPAPAPAPAPAAEHTAAEHTAAEHTAAEHTAAEHTOISTENOISTENOISTENOISTENOISTEN
  KOULUTUS SYKSY 2007  KOULUTUS SYKSY 2007  KOULUTUS SYKSY 2007  KOULUTUS SYKSY 2007  KOULUTUS SYKSY 2007



30

Kahvila KaisankammariKahvila KaisankammariKahvila KaisankammariKahvila KaisankammariKahvila Kaisankammari

ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15

kahvi              0,80

limut         2,00
pullat alk.          1,00
voileivät alk.      1,20

ma ja kema ja kema ja kema ja kema ja ke keitto  2,50

kaakao              1,00
tee                   0,80

pe   10 - 14pe   10 - 14pe   10 - 14pe   10 - 14pe   10 - 14
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Parturi-
Kampaamo
PENTTINEN
puh.242 43 99

Sampolankatu 6 B 23
04250 Kerava

Asiaa ja viihdettä kerran kuukaudessa seurakuntakeskuksessa, Papintie 6, klo 12–15.
Ensimmäinen tunti varattu seurustelulle ja ruokailulle (5 euroa).
Ohjelma alkaa klo 13 musiikkiosuudella ja päättyy hartaushetkeen.

18.9.07 Kehon antama elinvoima   psykologi, tanssiterapeutti Päivi Pylvänäinen

30.10.07 Kuolema elämässä - elämä kuolemassa                 teol. tri. Simo Ylikarjula

27.11.07 Emali-ikonit         Reijo Nummela

29.1.08 Elänkö tässä ja nyt?       psykologi, fil. lis.Pirkko Lahti

26.2.08 Musiikkimatka paastonajasta pääsiäiseen Bachin seurassa Eero Annala

25.3.08 Sodan jäljet meissä        taideterapeutti Iris Saloranta

29.4.08 Kevätretki

KERAVAN SEURAKUNTA

S E N I O R I T I I S T A I T

HyvänlaatuinenHyvänlaatuinenHyvänlaatuinenHyvänlaatuinenHyvänlaatuinen
asentohuimaus-asentohuimaus-asentohuimaus-asentohuimaus-asentohuimaus-
hoito, opastuksethoito, opastuksethoito, opastuksethoito, opastuksethoito, opastukset
itsehoitoonitsehoitoonitsehoitoonitsehoitoonitsehoitoon
jatkuvat syksylläjatkuvat syksylläjatkuvat syksylläjatkuvat syksylläjatkuvat syksyllä
Tasapa inoa i s t i nTasapa inoa i s t i nTasapa inoa i s t i nTasapa inoa i s t i nTasapa inoa i s t i n
hyvän l aa tu inenhyvän l aa tu inenhyvän l aa tu inenhyvän l aa tu inenhyvän l aa tu inen
to imintahä i r iö  ja  tämänto imintahä i r iö  ja  tämänto imintahä i r iö  ja  tämänto imintahä i r iö  ja  tämänto imintahä i r iö  ja  tämän
hä i r iön  ho i to  va ikut tavathä i r iön  ho i to  va ikut tavathä i r iön  ho i to  va ikut tavathä i r iön  ho i to  va ikut tavathä i r iön  ho i to  va ikut tavat
moni l la  er i  tavo in  ihmisenmoni l la  er i  tavo in  ihmisenmoni l la  er i  tavo in  ihmisenmoni l la  er i  tavo in  ihmisenmoni l la  er i  tavo in  ihmisen
fyys iseen ja  psyykk iseenfyys iseen ja  psyykk iseenfyys iseen ja  psyykk iseenfyys iseen ja  psyykk iseenfyys iseen ja  psyykk iseen
to imintakuntoon  jato imin takuntoon  jato imin takuntoon  jato imin takuntoon  jato imin takuntoon  ja
hyv invo in t i in  vauvas tahyv invo in t i in  vauvas tahyv invo in t i in  vauvas tahyv invo in t i in  vauvas tahyv invo in t i in  vauvas ta
v a a r i i n .v a a r i i n .v a a r i i n .v a a r i i n .v a a r i i n .

LisätietojaLisätietojaLisätietojaLisätietojaLisätietoja Aino PaatelaAino PaatelaAino PaatelaAino PaatelaAino Paatela
puh 050 346 9556puh 050 346 9556puh 050 346 9556puh 050 346 9556puh 050 346 9556
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Varamummo ja – pappatoimintaaVaramummo ja – pappatoimintaaVaramummo ja – pappatoimintaaVaramummo ja – pappatoimintaaVaramummo ja – pappatoimintaa
             Talkoorenkaassa             Talkoorenkaassa             Talkoorenkaassa             Talkoorenkaassa             Talkoorenkaassa

TEKSTI JA KUVA: ANNUKKA OHVO

Tammikuussa 2007 Talkoorenkaassa
kokoonnuttiin keskustelemaan sijaisi-
sovanhempitoiminnan aloittamisesta,
toiminnan mahdollisuuksista, eri muo-
doista ja yhteisistä pelisäännöistä. Pai-
kalla oli tällöin kymmenkunta aktiivista
vapaaehtoista, jotka halusivat jakaa ai-
kaansa isovanhempia vailla oleville
perheille. Ryhmässä koettiin tärkeäksi
jatkaa sukupolvien ketjua niin, että ne-
kin lapset jotka asuvat kaukana isovan-
hemmistaan tai eivät kenties omista näi-
tä ollenkaan kohtaavat iäkkäämpiä ih-
misiä. Myös lapsiperheiden arjessa
auttaminen ja vanhemmille oman ajan
antaminen koettiin tärkeäksi.

Ennen perhei-
den kohtaamista
varamummot pää-
sivät ystävänpäi-
vänä 14.2 kuule-
maan Vantaalaisen
Mirja Riihimaan
kertomusta siitä,
kuinka toiminta hä-
nen kohdaltaan sai
alkunsa ja mitenkä
toiminta oli laajen-
tunut ja jatkunut.
MLL:n Keravan
osaston puheen-
johtaja Anitta Han-
nola puolestaan
tutustutti tulevat
varamummot Kera-
valaistan lapsiper-
heiden arkeen ja
johdatteli keskustelua varamummojen
toimenkuvasta.

Talkoorenkaan tiloissa aloitettiin 16.3
avoin kerhotoiminta, jossa varamum-
moiksi ja – papoiksi ilmoittautuneet va-
paaehtoiset ja heitä kaipaavat perheet
voisivat kohdata. Kerhon ajankohta ei
kuitenkaan ollut paras mahdollinen, jo-
ten ryhdyttiin järjestämään myös iltata-

Helena, Pia ja Otto

paamisia, joihin kutsuttiin varamummo-
toiminnasta kiinnostuneita perheitä.
Yhteydenottoja perheiltä on tullut Tal-
koorenkaan avunvälitykseen hiljak-
seen. Kesäkuun 2007 alkuun mennessä
jo viisi perhettä ja varamummoa on löy-
tänyt toisensa.

Varamummojen ja perheiden keskuu-
dessa on pidetty hyvänä, että Talkoo-
renkaasta löytyy sopiva neutraali ja
viihtyisä tila kohtaamiselle. Tilaisuudet
ovat olleet hyvin vapaamuotoisia, lap-
set ovat voineet leikkiä pikkusalin puo-
lella, aikuiset puolestaan tutustua rau-
hassa kahvitellen ja seurustellen.

Varamummotoiminta hakee koko ajan
muotoaan, jotta se voisi parhaiten pal-
vella perheiden tarvetta. Myös vara-
mummotoiminnassa mukana olevat va-
paaehtoiset voivat kukin sitoutua toi-
mimaan itselleen sopivalla tavalla; osa
haluaa löytää oman perheen, osa taas
toimia avoimen kerhon varamummona.

Sopivan oman varamummon löytämi-
seen kannattaa varata aikaa, mutta
saattaa varamummon löytäminen käy-
dä helpostikin; näin kävi Pialle ja Otol-
le, jotka Helena nappasi omakseen heti
Talkoorenkaan kynnykseltä. Otto on
vieraillut Helenan luona kevään mittaan
ja tuntuu Pian mukaan ihan oikealta
mummolta aina hemmottelua myöten.
Lasten helliminen ja hemmottelu onkin
Pian mielestä mummojen etuoikeus. Va-
ramummon löytäminen tuo Pian ja Oton
arkeen vaihtelua ja ennen kaikkea äidil-
le mahdollisuuden saada silloin tällöin
oman hetken ilman huolta lapsenhoi-
dosta.

Myös Helena
kokee saavansa
paljon varamum-
mona; Otto on
valloittava lapsi,
joka markkinoilla
muorin kanssa
käydessään hur-
masi monen
muunkin sydä-
men. Oman ajan
jakaminen hyö-
dyksi ja iloksi jol-
lekin toiselle an-
taa väistämättä
hyvän olon myös
itselle.

Varamummo- ja
– pappa toimin-
taan etsitään jat-

kuvasti uusia perheitä ja varamummoja
ja – pappoja. Mitään erityisvaatimuksia
toimintaan mukaan liittyville ei ole, jo-
kaisen on kuitenkin hyvä pohtia omalta
osaltaan toimintaan sitoutumisen aste
ja ajankäyttö. Kokoontumisiin osallis-
tutaan silloin kuin se omaan aikatau-
luun sopii niin kuin missä tahansa
muussakin vapaaehtoistyössä.
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SULON SUIHKEET

Vanhustyön laadusta puhuttaessa
putkahti mieleeni muisto vuosien
takaa. Noihin aikoihin kävin tapai-
lemassa äitiäni erään maaseutukun-
nan vanhainkodissa. Huoneet oli-
vat kahden hengen huoneita ja äiti-
muorillakin siis asuinkumppani.
Kerran sitten sattui, että yllätin ky-
seisen vanhainkodin johtajan lepäi-
lemästä sen asuintoverin vieressä
sängyn reunalla. Oli kait jutellut tä-
män hoidettavan kanssa ja samalla
oikaissut viereen. Se oli vierihoitoa
konkreettisimmillaan, mutta johta-
ja, tosin minulle hyvin tutuksi tullut,
nousi siitä hiukan hämillisenä kun
tuli näin yllätetyksi. Ajattelin kyllä
silloin, että tuskinpa tuollaista mo-
nikaan vanhainkodin johtaja tulee
tehneeksi. Ihan kunnioitukseni
nousi häntä kohtaan. Hänelle hoi-
dettava ei ollut asiakas vaan vain
toinen ihminen, toveri, jonka vie-
reen voi vaikkapa kellahtaa ja ju-
tella leppoisasti.

Nythän vanhainkodeissa useim-
milla on yhden hengen huone ja oi-
kein hyvä niin, mutta varmaan
nämä yksinäiset haluaisivat joskus
ja ihan päivittäinkin, jonkun joka
viivähtää vierellä. En tarkoita ihan
sängyssä vierellä makaajaa. Kun-
han nyt olisi aikaa istahtaa tuolille ja
keskustella asukin tärkeistä asiois-
ta edes muutaman minuutin päiväs-
sä. Vaan eihän siihen aika riitä, kun
yhtä hoitajaa odottavat kymmenet

ihan siinä samassa tarkoituksessa
ja sitten on kuitenkin ne välttämät-
tömät työt, jotka on ajallaan tehtä-
vä. Usein sen lisäksi vielä toisen,
sen puuttuvan työtoverin sijasta
tehtävät asiat. Suurin puute laaduk-
kaassa vanhustyössä lieneekin tänä
päivänä se, että ihminen puuttuu.
Häntä ei ole olemassa, ei palkattu-
na eikä vapaaehtoisena. Laadun
tärkein takaaja olisi se ihminen ih-
miselle.

Ihmisen puutteen syynä pidetään
rahaa. Ei makseta kunnon palkkaa,
joka toisi työntekijöitä tämänkin
työn pariin... Palkitsevaa työtähän
se on, jos sillä saa kunnon toimeen-
tulon. Lisää palkkaa ja lisää va-
kansseja sanovat ne, jotka tajua-
vat, että se on ainoa ratkaisu, jolla
laatua saadaan. Ja niin yksinkertai-
nen ratkaisu.

Vastaus on kuitenkin aina: “Ra-
haa ei yksinkertaisesti ole, emme
voi mitään vaikka tahtoisimmekin”.

Ja rahaa kuitenkin on nykyisin
enemmän kuin koskaan ennen,
mutta sitä halua, sitä vähän joskus
epäilen. Arvokasta vanhuutta ei
osata ymmärtää, koska ei olla vielä
siinä iässä itse. Maailman määrää-
vin järjestys näyttäytyy tarkkailijal-
le sellaisena, että pääoman omista-
jien osuuden kasvattaminen on se
maailman tärkein. Jos se onnistuu

minulta, niin minullahan on sitten
varaa vanhanakin maksaa palve-
luista. Ostamallahan niitä kyllä saa.
Mutta miten käy sille, joka ei on-
nistu omaisuuden kasvattamisessa?
Sille, joka häviää kilpailun?

Ei liene muuta keinoa kuin että
hyvinvointivaltion on herättävä ta-
juamaan laadun välttämättömät te-
kijät ja ryhdyttävä käyttämään val-
taa, joka sillä on. Kuuntelin tässä
hiljakkoin erästä filosofia, joka to-
tesi tästä aiheesta, että totta on, hy-
vinvointi tarvitsee valtion, mutta
toisaalta valtiolla ei ole voimaa, ell-
eivät kansalaiset tahdo. Valtio
olemme siis me, senhän tiesi jo an-
tiikin Platon. Tahdommeko me?
Jos tahdomme riittävästi ja riittävän
moni tahtoo, niin siinä se muutos-
voima on. Filosofi on epäilemättä
oikeassa.. Olemmeko siis hyvin-
vointivaltio?

Onneksi keskustelu asiasta näyt-
tää heränneen ja minä haluan lisätä
vettä myllyyn. Jännää on seurata
syntyykö alkuvuoden vaalipuheista
myös toteuttamisohjelma, vai käy-
kö niin kuin ennenkin, ettei tapahdu
juuri mitään. Eläkettä ehkä tarkis-
tetaan muutamalla eurolla ja lupa-
ukset on täytetty. Siltä varalta mei-
dän on syytä tahtoa kovasti vaalien
välilläkin ja myös tuoda se julki. Pi-
detään ääntä! Se on vierihoitoa va-
litsemillemme päättäjille, ettei pää-
se unohtumaan.

VierihoitoaVierihoitoaVierihoitoaVierihoitoaVierihoitoa
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Talkoorenkaan väki vietti Helatorstai-
na , 17.5.2007,  suuren joukon voimalla
kevätpäivää Järvenpään Vanhankylän-
niemessä.  Kaikkien iloksi päivä oli
kaunis ja aurinkoinen. Kaunis vapaa-
päivä oli kerännyt talkoorenkaalaisten
lisäksi paikalle runsaasti muitakin Tuu-
sulanjärven keväisestä luonnosta nautti-
joita. Tuusulan melojat esittivät kanooteilla taitavasti
veden varaan joutumistilanteita ja miten niistä pääsi
takaisin pinnalle.

Talkoorenkaalaisille oli tarjolla makkaran grillaus-
ta, muurinpohjalettuja ja kahvia. Muina harrastuksina
saattoi kokeilla kirkkoveneellä soutamista. Tässä
puuhassa osanottajia opasti Rainer Blomster, joka
on Keravan Urheilijoiden soutujaoston kantavia voi-
mia.

Rainer Blomsterin ohjaamana kaksi veneellistä teki
harjoittelukierroksen Tuusulanjärvellä. Veneeseen
sopi kerralla seitsemän soutuparia, eli 14 soutajaa ja
peränpitäjä, jona toimi sanottu Rainer Blomster. En-
nen kierrosta kiinnostuneet saivat ohjausta airojen
käytöstä  ja  soututavasta tahdissa. Turvaliivit laitettiin
myös varmuuden vuoksi päälle. Alkuun soutu tuotti
vaikeuksia nimenomaan tahdissa pysymisen osalta.
Loppuvaiheessa soutu alkoi jo kohtuullisesti sujua ja
osa olisi varmaan jatkanut pitempäänkin kun järvellä
ei ollut paljon tuultakaan.

Haastattelin Rainer Blomsteria kirkkovenesoudus-
ta yleensä. Keravan Urheilijoilla on useita kirkkove-
neitä ja Tuusulanjärvellä harjoittelee säännöllisesti
kuusi joukkuetta. Monet joukkueista harjoittelevat
osallistuakseen soutukilpailuihin eri puolilla Suomea.
Yleensä harjoittelu aloitetaan keväällä Vapun jäl-
keen. Kilpasoutuun osallistuvat harjoittelevat 2-3
kertaa viikossa kesäaikaan. Talvella tietysti pidetään
kuntoa yllä.

KIRKKOVENEELLÄ KIERROKSELLEKIRKKOVENEELLÄ KIERROKSELLEKIRKKOVENEELLÄ KIERROKSELLEKIRKKOVENEELLÄ KIERROKSELLEKIRKKOVENEELLÄ KIERROKSELLE

TEKSTI: IRMELI MATTILA
KUVA: ANJA PENNANEN

Ohjelmassa on erillinen naisten kuntojoukkue,
joka osallistuu  kilpailuihin. Kerran viikossa toki ko-
koontuu myös terveyssoutujoukkue, jonka pyrki-
myksenä on pitää kuntoa yllä. Kirkkovenesoutu on
taitolaji ja sopii kaikille.

Kuitenkin siihen voi osallistua  ilman aikaisempaa
kokemusta. Terveyssoutajat kokoontuvat kesäai-
kaan keskiviikkoisin klo 18.00 Gustavelundin ran-
nassa. Mikäli asiasta innostuu Keravan Urheilijoihin
voi liittyä jäseneksi.

Soutaminen ei ole, niin kuin eivät muutkaan liikun-
tamuodot, pelkästään urheilua vaan myös sosiaalis-
ta toimintaa. Siinä on yhdistävänä tekijänä, että ”ol-
laan samassa veneessä”.

Kirkkovene on turvallinen tapa liikkua vesillä.
Vene ei kaadu. Soudussa tahti on tärkeä ja siitä pi-
tää huolta takimmainen pari. Kirkkovenesoutu so-
veltuu erinomaisesti elämyskokemukseksi erilaisiin
yritysten ja yhdistysten tilaisuuksiin. Sen avulla saa-
daan myös tunnelmaa vaikka syntymäpäiviin, häihin
tai muihin juhliin.  Niitä varten voidaan vene koris-
tella sopivasti tunnelmaa luomaan.

Keravan Urheilijoilla on uusi mahonkinen kauno-
tar, joka on hollantilaisen veneentekijän Ruud van
Veelen luomus. Se laskettiin vesille huhtikuun vii-
meisenä sunnuntaina. Sillä keravalaiset kirkkove-
nesoutajat odottavat saavuttavansa kesän aikana
uusia voittoja.
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