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Kutsun sinut meille vapaaehtoiseksi!

Eläkkeelle jäätyään monet etsivät uutta tekemistä tai aloittavat uuden har-
rastuksen. Hengähdettyään hetken sitä kenties alkaa jo katsoa elämäänsä uudel-

la tavalla. Terveyttä ja intoa riittää vielä ja huomaa, että omaa aikaansa voi käyttää 
itselleen sopivalla tavalla. Erilaiset järjestöt ja mm. vapaaehtoistoiminta ovat oiva 
väylä käyttää ylimääräistä energiaansa ja onhan osallistumisen todettu vaikuttavan 
myönteisesti ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Kuinka moni edes tietää, miten monenlaista toimintaa on tarjolla omalla 
paikkakunnalla. Keravalla on esimerkiksi satoja järjestöjä, joten yhdistysken-

tällä on siis mistä valita - myös eläkeikäisenä. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa niin te-
kemistä kuin harrastuksiakin, ja vielä paljon muuta. 

Kannattaa siis kokeilla, vaikkei aikaisempaa kokemusta olisikaan vapaaeh-
toistyöstä. Sen kautta tapaa muita samoista asioista kiinnostuneita ja hyvin suu-

rella varmuudella voikin löytää miellyttävän yhteisön. Mukana olo vapaaehtoistoi-
minnassa voi myös avata uuden näkökulman omaan itseensä - henkilöillä voi olla 
toisenlaisia rooleja vapaaehtoistoiminnassa kuin kotona tai työelämässä. Mukana 
olo toiminnassa kehittää myös erilaisia taitoja ja osaamisalueita, joita ei aiemmin 
kenties tiennyt olevankaan. Eikä haittaa, jos ei vielä jotakin osaa, vapaaehtoistoi-
minta kyllä opettaa tekijäänsä siihen ihmisenvirkaan.

Miten tietää, sopiiko vapaaehtoistoiminta juuri minulle? Ja minkälaisessa va-
paaehtoistyössä minä viihdyn? Mieti, tunnistatko itsestäsi erilaisia taitoja tai 

mielenkiinnon kohteita. Oletko kätevä käsistäsi, haluatko hyvää toisille antamalla 
aikaasi vai aivan jotakin muuta? Kaikille löytyy kyllä sitä itselle sopivaa auttamis-
työtä, keinoja on monia.

Vapaaehtoistoiminta on meillä Talkoorenkaassa monipuolista 
ja laajaa. Se on muutakin kuin ystäväpalvelun kaltaista auttavaa 

vapaaehtoistyötä. Meillä toimii myös sairaalavapaaehtoisia, saattohoi-
tajia, kirjastoystäviä sekä varamummoja ja -pappoja. Lehtitoimikunnan 
innokkaat toimittajat ovat myös vapaaehtoisia, samoin eri opinto- ja 
harrastuspiirien vetäjät. Myös yksittäiset luennot, konsertit ja tilai-
suuksien järjestäminen onnistuu meillä, kiitollinen yleisö osaa 
antaa niille arvoa. Toiminnan taustalla on tarve olla hyödyksi 
muille, mutta erityisesti myös halu ylläpitää omaa aktiivisuutta 
ja toimintakykyä. 

Sen lisäksi, että vapaaehtoistoiminnalla voidaan vastata vä-
estön ikääntymisen tuottamiin avuntarpeisiin, sillä voidaan 

myös tukea iäkkäiden vapaaehtoisten omaa hyvinvointia. 
Vapaaehtoistoimintaa tuleekin kehittää paitsi palvelujärjestel-
män tarpeiden näkökulmasta  myös vapaaehtoisina toimivien 
ikäihmisten omasta, arjen näkökulmasta käsin. 

Järjestämme maksuttomia Ystävä- ja vapaaehtois-
työn kursseja vuosittain, keväällä ja syksyllä. Koulutus 

madaltaa kynnystä tulla mukaan, koska siten saa itsel-
leen tarpeellista näppituntumaa oleellisiin perusasioihin. 
Ilmoittaudu siis mukaan!

Tarja Mattila
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Muistan takavuosien ohjeita kuntoiluun. Hölkätä piti 
ahkerasti, ainakin 3 kertaa viikossa ja piti hölkätä niin, 

että tuntuu. “Juokse itsesi hikeen ja niin, että pulssi nousee 
ja hengästykseen asti, se tekee hyvää.” Kuntopolun varrella 
oli eri painoisia hirren pätkiä, joita oli hyvä nostella, min-
kä käsivoimat suinkin sieti. Ehkä olivat hyviä ohjeita täysin 
terveille nelikymppisille vaikka olen huomannut, että nyt 
ei enää tuota harjoittelun kovuutta sillä tavoin mainosteta.

Mutta mitäs teet sitten yli kahdeksankymppisenä kun pol-
vinivelet ovat kuluneet ja kipuilevat. Kun on vaikka lievää 
astmaa, joka salpaa hengityksen jo muutaman hölkkä-aske-
len jälkeen? Voi olla etteivät käsivarsilihakset anna nostaa 
niitä juuri hartioita korkeammalle. Kylkilihaksetkin saatta-
vat revähdellä moisessa menossa.

Olen miettinyt asiaa ja oman kokemuksen perusteella päät-
tänyt suositella ikäihmisille ja noista tai muista vaivoista kär-
siville kevytkuntoiluksi nimittämääni liikuntamallia. Liikunta 
kun on kuitenkin vanhallekin välttämätöntä jonkinlaisen 
kunnon ylläpitämiseksi. Millaista kevytkuntoilu sitten on?

Muutama esimerkki:
Hitaasti kävellen pääset pitkälle. Kun lähtee kävelylle tai 
vaikka asialle pitemmän kävelymatkan päähän kannattaa 
ottaa rauhallisesti. Nivelet tai keuhkot - sydämestä puhu-
mattakaan - voivat lopettaa matkan lyhyeen, jos riuhtaiset 
liikkeelle kuin joskus ennen. Mutta useamman kilometrinkin 
jaksaa hitaasti edeten. Jaksettu kävely jopa kohottaa kuntoa 
ja piristää muutenkin.

Käytä järkeä ahneuden tilalla. Jos on tehtävä jokin työ, 
esimerkiksi tätä kirjoittaessani ajankohtainen pensasaidan 

leikkaaminen, ei sitä tarvitse tehdä yhtenä päivänä kuten en-
nen teit. Jos siihen erehdyt niin viikko menee sitten sairas-
taessa kun kipeytyneet hartia- ja käsivarsilihakset vievät yö-
unenkin. Jos teet vähän päivässä, tulee työ kuitenkin viikossa 
valmiiksi ja voit tuntea jopa hienoista kohennusta kunnossasi.

Kevytkin iltakävely parantaa unta. Kun menen illalla TV-
tuolissa tuntikausia löhönneenä ja ehkä välillä jääkaapilla 
käyneenä suoraan sänkyyn niin vatsa alkaa reistailla yöllä, 
närästää ja turvottaa. Olen huomannut, että vatsani on kuin 
koira! Kun käyn sen kanssa iltakävelyllä, niin se antaa mi-
nun nukkua yöni rauhassa..

Taustaksi edelliselle kerron miten nuorena naureskelin ky-
läkaupassa kun muuan vanha setä tarkasti aina huolellisesti 
ostamansa leivät, että ne olivat varmasti kypsäksi paistettuja. 
Silloin ne tuli jostain kotileipomosta. Puolustuksekseen sa-
noi, että te nuoret ette ehkä ymmärrä minua, mutta vanhan 
vatsa on “ronkeli”, ei siedä huonosti kypsynyttä. Miten hy-
vin nyt ymmärränkään häntä kun oma vatsa sanoo samaa.

No, siedetty ruokavalio on varmaan yksilöllistä, eikä tämä 
ole neuvoksi niille, joille em. herkuista ei vaivoja tule. Joiden 
kohdalla taas kokemus osoittaa samaa, on paras suositella 
tiettyä askeettisuuta. 

On syytä arvostaa liikkeellä oloa. Sopivan kevyttä ainakin. 
Vaikka en ole mikään himoliikkuja, niin olen huomannut 
sen vanhemmalla iällä yhä tarpeellisemmaksi. Liikkeellä 
olo pitää mielen vireänä ja mielen virkeys taas alentaa liik-
keelle lähdön kynnystä. Ne ovat siis toinen toistaan tukeva 
aisapari. Tärkeä sellainen.

Kevytkuntoilua

Teksti: Sulo Aho

Kevytkuntoilua Talkoorenkaassa:

SAUVAKÄVELY 
Ke klo 13–14. Lähtö Talkoorenkaan edestä. 
Liikuntatoimen ryhmä.

LUOVA TANSSI 
To klo 12 – 13. Tule ja anna musiikin virrata. 
Vapaata liikkumista ja uusien ulottuvuuksien löytämistä, 
eikä vaadi aiempaa tanssikokemusta

TUOLIJUMPPA 
Pe klo 13–14. Mukavaa ja kaikille sopivaa kuntoilua. 
Liikuntatoimen ryhmä.

ILOA JOOGASTA 
Pe klo 10.45. – 12. 
Edetään kunkin omien edellytysten mukaan. Vireyttä ja 
kestävyyttä arkeen. Vanha ryhmä jatkaa, peruutuspaik-
koja voi kysellä toimistosta. 
Ohjaajana toimii Kaisu Porkka.

JUMPPA 
Pe klo 10.30- 11.30. Kevyttä, helppoa ja kiinteyttävää. 
Mukaan alusta ja vaaleapohjaiset tossut tai villasukat. 
Ohjaajina Irja Tervo ja Kirsi Karanen.
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Talkoorengas on toiminut Keravalla 18 
vuotta. Alusta lähtien sen toiminnan 
tarkoituksena on ollut olla foorumina 
niille esim. juuri eläkkeelle jääville, jot-
ka kaipaavat osallistumista ja yhteyttä 
sekä haluavat toteuttaa omia toiveitaan, 
samoin  olla paikka niille, joilla on elä-
mässä yksinäisyyttä ja ahdistuksia sekä 

avun hakemisen tarvetta. Yli 10 vuotta 
toimineessa Vapaaehtoisen hyvinvointi-
työn keskuksessa he kohtaavat ja voivat 
olla vuorollaan auttajia tai apua saavia. 
Keskuksessa toimii avunvälityspalvelu.

Talkoorenkaan täyttäessä 15 vuotta 
v. 2006 tarkastelimme strategiaam-
me ja päätimme lähteä painotta-
maan vapaaehtoistyön kokeilu- ja 

kehittämistoimintaa: otetaan herkästi 
vastaan uusia toimintaideoita, anne-
taan tilaa ryhmätoiminnalle jos ohjaaja 
löytyy, katsotaan ottaako idea tulta vai 
ei. Jos toimii, se jää pysyväksi tai aina-
kin pitkäaikaiseksi. Jos ei, niin kokeil-
laan muuta.

Kehittäminen tarvitsee projekteja
Kehittämistoiminta tarvitsee pro-
jekteja työkaluikseen. Kun 3 vuot-
ta sitten oli esillä vanhustenhuollon 
ongelmat, saimme geriatrian profes-
sori Sirkka-Liisa Kivelän artikkelista 
Kuntalehdessä idean. Hän sanoi, että 
vanhuksille annetaan liikaa lääkkeitä 
kun esim. muisteluterapia olisi paljon 
tehokkaampi ja inhimillisempi keino 
pitää mielet virkeinä. Päätimme hakea 
Nostalgia-projektille RAY:n rahoitusta, 
jonka saimmekin. Projekti alkoi 2007 
ja päättyi vuoden 2009 lopussa.

Projekti vietiin läpi innostuneesti. Sen 
kulkua selvitetään toisessa esityksessä ja 
kirjallisesti loppuraportissa. Ryhmien 
palaute on ollut etupäässä positiivista. 
Projektista on tehty myös 2 ansiokasta 
opinnäytetyötä ja saatu aikaan Työkirja-
kansio vapaaehtoisia ohjaajia varten.

Projektista on myös opittu vastai sen 
varalle. Tavoitteet on asetettava mah-
dollisuuksien mukaan, eikä kaikki ta-
pahdu hetkessä, vaan tarvitaan pitkä-
jänteistä työtä. Vapaehtoisten saaminen 

edellyttää jatkuvaa kokopäivätyötä te-
kevää ja palkattua koordinaattoria sekä 
vapaaehtoisten kouluttamista.

Myös julkinen sektori hyötyy
Julkisen sektorin kannattaisi tukea 
toimintaa, sillä yhden koordinaat-
torin palkkakustannuksilla saadaan 
Talkoorenkaan toiminnasta saatujen 
kokemusten mukaan jopa 3-4 henki-
lötyövuoden vapaaehtoistyön toiminta-
panos, joka tuo arvokasta lisätukea am-
mattiauttajien työhön esim. kaupungin 
kotipalveluun.

Kaupungin kanssa onkin yhteistyö ol-
lut saumatonta, ja on tärkeää, että sen 
pelisäännöt pidetään sellaisina, että 
avun saaja saa niistä parhaan hyödyn 
ja voi saada turvallisen ja hyvän elä-
män tullessaan toimeen kotiolosuhteis-
sa mahdollisimman pitkään. Se säästää 
yhteiskunnan voimavaroja. Ennalta eh-
käisevään työhön kannattaa panostaa.

Projektista saadut palautteet 
ovat olleet myönteisiä
Projektipäällikkö Irma Liljeström 
selvitti tarkemmin projektin työs-
kentelyä. Ryhmäläisten etsimisessä 
ja löytämisessä ovat olleet yhteistyö-
kumppaneina Keravan kotihoidon sekä 
Hopeahovin vanhainkodin ammattilai-
set. Kaikki ryhmäläiset on alkuhaasta-
teltu. Haastattelussa on kiinnitetty huo-
miota ihmisen omiin yksinäisyyden ja 
masennuksen tuntemuksiin ja koke-
muksiin. Tarkoituksena on ollut myös 
kartoittaa sitä, hyötyykö ihminen tä-
män kaltaisesta ryhmätoiminnasta vai 
onko syytä hakeutua esim. ammatti-
laisten ohjaamiin ryhmiin. 

Projektissa saatujen palautteiden, ko-
kemusten ja havaintojen perusteella 

voidaan todeta, että tämänkaltainen 
toiminta tukee vanhusten kotona asu-
mista, lieventää yksinäisyyttä, vähen-
tää masennusta ja edistää sosiaalis-
ten suhteiden solmimista ja ylläpitoa. 

Ryhmäläisten lisäksi toiminnasta hyö-
tyvät myös ryhmänohjaajat, jotka voi-
vat käyttää esimerkiksi eläkkeelle jää-
tyään aikaansa tarpeelliseen ja tärkeään 
toimintaan.

Sosiaalisten verkostojen luomi-
nen on tärkeätä
Masentumisvaarassa olevat yksinäiset 
vanhukset ja seniori-ikäiset tulisi saada 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
ryhmätoiminnan piiriin. Sosiaalisten 
verkostojen luominen onnistuu hyvä-
kuntoisena, jolloin niistä on iloa ja hyö-
tyä vielä silloinkin, kun kunto on huono. 
Suhteellisen hyväkuntoisten ihmisten 
ryhmänohjaus onnistuu myös vapaa-
ehtoisvoimin. Niukkenevassa taloudel-
lisessa tilanteessa ammattilaisten osuus 
kohdistuu korjaavaan työhön ja vapaa-
ehtoisten tukemiseen. Vapaaehtoisia 
ryhmänohjaajia on peruskoulutettu se-
kä projektin omaan käyttöön että toi-
mimaan myös muualla vanhustyössä. 
Haasteena tämänkaltaisessa toiminnas-
sa on se, että sitoutuneiden vapaaeh-
toisten ryhmänohjaajien löytäminen 
on vaikeaa. Vapaaehtoisten määrän on 
oltava suuri, että toiminta on turvallis-
ta, luotettavaa ja jatkuvaa. Taatakseen 
laadukkaan vapaaehtoistyön on tausta-
järjestön huolehdittava vapaaehtoisten 
ryhmänohjaajien koulutuksesta, työn-
ohjauksesta, virkistyksestä ja muusta 
tuesta. Vapaaehtoistyön koordinaat-
torin palkkaukseen tarvitaan julkisen 
sektorin panosta.

Projektin tuotoksena on valmistunut 
vapaaehtoisten ryhmänohjaajien käyt-
töön tarkoitettu Työkirja-kansio, joka 
on testattu ryhmissä. Ajatuksena kan-
siota tehdessä on ollut se, että sitä voi 
käyttää kuka tahansa vapaaehtoinen 
ryhmänohjaaja. Pyrkimyksenä on ol-
lut, ettei mitään erityistaitoja tarvita ja 
että materiaalit ovat mahdollisimman 
edullisia. Tärkeintä on yhdessä tekemi-
sen ilo ja se, että vielä pystyy tekemään 
ja vetreyttämään sormensa, kroppansa 
ja aivonsa. Vinkiksi ryhmänohjaajille 
on tehty myös tuolijumppa-dvd sekä 
valikoima muistelukuvia.

Projektissa toimineen vapaaehtoisen 
ryhmänohjaajan puheenvuoron käyt-
ti Ellinoora Siitonen. Hän totesi että: 

Projekti tarvitsee idean, suunnitelman, 
johdon ja toimijat. Hyvään toteutuk-
seen tarvitaan ihmisiä, jotka panevat 
palkatta persoonansa peliin: sitoutuvat 
antamaan aikaansa ja elämän varrella 
kehittyneitä taitojaan toteuttamisessa.

Miten vapaaehtoiseksi tullaan ?
Ensiksi tarvitaan oma oivallus, valmi-
us lähteä. Tarjolla on monenlaisia ih-
misen kokoisia tehtäviä, mutta niistä 
pitää tiedottaa. Henkilökohtaisia ny-
käisyjäkin tarvitaan ja vielä hyvä vas-
taanotto ja hyvä valmennus. Tärkeää 
on, että vapaaehtoisena mukaan tuleva 
ohjautuu oikeaan, hänelle sopivaan teh-
tävään. Vapaaehtoinen kansalaistoimija 
ei tarvitse välttämättä ammatillisia val-
miuksia, mutta evästystä hän tarvitsee: 
rohkaisua, toimintavälineitä ja tukea. 
Nostalgia-projektissa tämä on otettu 
mielestäni kiitettävästi huomioon. On 
ollut hyvä toimia, kun on tukeva tausta. 

On ollut mahdollisuus tukeen, on ky-
sytty jaksamista, huomioitu monella 
tavalla. Minkäänlaista vaatimuksen 
henkeä ei ole ollut, vapaaehtoisuus on 
ollut nimensä mukaisesti vapaata eh-
doista. Sitoutumisen ja oman elämän 
haasteiden yhteensovittaminen vaatii 
joskus uhrauksiakin. Vapaaehtoisena 
toimiminen on silti ehdottoman an-
toisaa. Sanallahan on tuplamerkitys: 
annan itseäni ja saan sinulta. Se ei ole 
vaihtokauppaa; se on puhdasta lahjaa, 
iloa, elämän rikkautta. 

Seminaarin juhlapuheessa kansan-
edustaja Tarja Tallqvist kertoi tuntevan-
sa suurta lukkarinrakkautta Nostalgia-
projektia kohtaan sen vuoksi, että oli 
itse mukana sitä alussa kehittelemässä, 
mutta kun hän sitten tuli valituksi kan-
sanedustajaksi, ajanpuutteen vuoksi oli 
pakko luopua tehtävästä. “Olen kuiten-
kin kiinnostuksella seurannut Nostalgia 
kehittymistä ja sen saavuttamia hienoja 
tuloksia”, hän totesi ja jatkoi: Se, että van-
hukset ”etsitään” ja haetaan kodeistaan, 
on mielestäni kaiken a ja o. Juuri nämä 
vanhukset, jotka eivät itse enää jaksa ot-
taa selvää, mistä voisi saada apua, virik-
keitä, ym. ovat niitä, jotka apua eniten 
tarvitsevat.

Tämä meidän maailmamme on liian 
kova. Heikoimmat syrjäytyvät Vanhusten 
yksinäisyys ja masentuneisuus on lisään-
tynyt. Joka toinen päivä tekee yli 65-vuo-
tias itsemurhan.

Viime kuussa me oppositiopuolueet 
teimme välikysymyksen vanhusten huo-
nosta hoivasta. Se ikävä kyllä jäi seuraa-
van päivän välikysymyksen varjoon. Se 
koski pääministeri Vanhasen luotetta-
vuutta. Tämä kysymys vanhusten hoi-
vasta kuitenkin poiki sen, että peruspal-
veluministeri Risikko lupasi vanhuslain, 

Teksti: Sulo Aho / Irma Liljeström Kuvat: Hannu Hedman

Kolmivuotisen 
Nostalgia-projektin 
päätösseminaari

Projektipäällikkö Irma Liljeström selvitti tar-
kemmin projektin työskentelyä.

Talkoorenkaan kolmivuotinen Nostalgia-projekti päättyi viime 
vuoden lopussa. Päätösseminaariin 13.11.09 kokoontui Sini-
seen saliin noin 60 kutsuvierasta ja projektin toimijaa. Lähde 
ry:n puheenjohtaja Markku Holopaisen avaussanojen jälkeen 
Sampsa Sjögren musisoi komeasti flyygelillä, minkä jälkeen oli 
vuorossa projektin ja sen tulosten ja tuotosten esittely.

Nostalgia-projektin johtoryhmän 
puheenjohtaja Sulo Aho.

Nostalgia-projektissa toiminut vapaaehtoinen 
ryhmänohjaaja Ellinoora Siitonen. 

Kansanedustaja Tarja Tallqvist
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jonka valmistelu on jo aloitettu. Myös 
vanhusasiamies-asia on noussut vah-
vasti agendalle. Mielestäni vanhusasia-
miehiä tulisi olla joka kunnassa oma tai 
ainakin joka läänissä. Olosuhteet ovat 
kovin erilaiset vaikkapa Kainuussa ja 
Keravalla.

Vanhustenpalveluja ollaan 
ajamassa alas
Nyt ajetaan alas vanhusten hoitolaitok-
sia ja hoivakoteja. Huonokuntoisiakin 
vanhuksia kotiutetaan. Vanhusten 
oletetaan asuvan kotonaan lähes vii-
mehetkeen saakka ennen kuolemaa. 
Kuitenkaan ei kotihoito eikä kotisai-
raanhoitokaan lähestulkoon aina pys-
ty takaamaan heille turvallista ja hyvää 
elämänlaatua. Omaiset asuvat nykyi-
sin usein eri paikkakunnilla pitkienkin 
matkojen päässä.

Nostalgia-projekti on tehnyt kor-
vaamattoman hyvää työtä. Tapasin 
osan näistä Nostalgia-projektiin osal-
listuneista vanhuksista, kun he tulivat 
käymään luonani eduskunnassa. Eräs 
heistä kertoi, että hän on saanut uuden 
elämän sen jälkeen, kun hänet haettiin 
ensimmäisen kerran Nostalgia-ryhmän 
tapaamiseen. Hän sanoi, ettei ollut pu-
hunut kenenkään muun kuin kotihoi-
tajan kanssa pariin vuoteen ja kotihoi-
tajakin kävi vain kiireesti aamuin illoin. 

”Tunnen kuuluvani johonkin. On jotain, 
mitä odottaa” sanoi vanha leskirouva 
hymyillen.

Kolmas sektori on tärkeä osa 
vanhustenhoidossa
Me tarvitsemme kipeästi kolmannen 
sektorin panosta vanhustenhoidos-
sa ja tarve vain kasvaa. Nyt on pidet-
tävä huolta, että kolmas sektori pys-
tyy vastaamaan tähän tarpeeseen. 
Vapaaehtoistyöntekijät tarvitsevat myös 
virkistystä, tukea ja arvostusta työssään. 
Eduskunnassa on juuri nyt meneillään 
kaksi projektia: ”Soster-verkko”, joka on 
perustettu yhdessä Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen yhteistyöyhdistyksen YTY:n 
kanssa sekä ”Vapaaehtoistoiminnan tu-
kiryhmä eduskunnassa”, joka toimii yh-
teistyössä Kansalais Areena ry:n kanssa. 
Näissä molemmissa projekteissa ha-
lutaan antaa kaikki mahdollinen tuki 
kolmannelle sektorille.

Vanhus ei ole taakka yhteiskunnal-
le. Hänelle kuuluu turvallinen, hyvä ja 
onnellinen vanhuus. Nostalgia-projekti 

on osoittanut, kuinka tämä käytännössä 
voidaan toteuttaa. Nostalgia-projektin 
mallia on syytä levittää ympäri Suomen 
maata.

Kahvitauon jälkeen  kuultiin vielä 
Keravan  seurakunnan ja kaupungin 
tervehdykset kommenttipuheenvuo-
roineen. Kirkkoherra Anja Hänninen 

kertoi lukeneensa loppuraportin mie-
lenkiinnolla ja todenneensa Nostalgia 

-projektin olleen tärkeällä asialla etsies-
sään yksinäisiä vanhuksia ryhmiin, jois-
sa he voivat virkistyä ja saada elämäänsä 
uutta sisältöä. Tätä seurakuntakin halu-
aa ja tekeekin oman senioritoimintan-
sa puitteissa. Hän kertoi miettineensä 
myös niitä yksinäisiä, joita ei löydetty 
tai ei valittu ryhmiin. Kuka heitä käy 
katsomassa, kuka heistä huolehtii?

Keravan Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Eero Lehti ker-
toi puheenvuorossaan arvostavansa 
Talkoorenkaan työtä ja sen toimintaa-

Nostalgia-projektissa kaupungin van-
husten hyväksi. Se on merkittävä lisä 
kaupungin ammattihenkilöstön työhön. 

Hän selvitteli myös kaupungin talou-
dellista tilannetta parhaillaan koetta-
van talouslaman kourissa. Tämä liittyy 
Talkoorenkaan taloudelliseen tukemi-
seen. Tuen lisäämiseen hän suhtautuu 
henkilökohtaisesti ymmärtäen ja myön-
teisesti, mutta päätöksen tekevät nykyis-
ten pelisääntöjen mukaan lautakunnan 
määrärahojensa puitteissa. Ihme, jos 
lautakunta ei jostain löydä lisärahaa. 
Toivotaan parasta!

Tilaisuuden lopuksi käytiin Markku 
Holopaisen johdolla vilkasta yleiskes-
kustelua projektin kokemuksista ja se-
minaarin puheenvuoroista kuullusta. 

Yleisön puheenvuoroissa toivottiin mm. 
kerhoja tai ryhmiä eri kaupunginosiin. 
Tämä onkin eräs perustelu uudelle juur-
ruttamisprojektille, johon Talkoorengas 
hakee RAY:n rahoitusta.

Hopeahovin johtaja Merja Sivula an-
toi tunnustusta projektin panokselle, jo-
ka osaltaan on vaikuttanut toiminnan 
kehittymiseen talossa.  Hänen mukaan-
sa Nostalgia-projektin elämänläheiset 
ryhmät ovat herättäneet ajattelemaan 
uudelleen vanhusten viriketoimin-
taa. Hopeahovissa on aloitettu virkis-
tys- ja elämysprojekti, jossa toimintaa 
järjestetään ja kehitetään jokaisessa 
ryhmäkodissa.

Kirkkoherra Hännisen kyselyyn syrjään 
jääneiden vanhusten löytämiseksi etsittiin 
myös vastauksia Lehtikirjoituksessa voi-
taisiin vaikka antaa kehotus: “Ilmianna 
naapurissasi asuva vanhus!”. Todettiin kui-
tenkin, että ensin on tarpeen pyytää asi-
anomaiselta lupa “ilmiantamiseen”.

Seminaari oli onnistunut ja se antoi 
uutta intoa jatkuvaan työhön.

Kirkkoherra Anja Hänninen

Kansanedustaja Eero Lehti

Lähde ry:n puheenjohtaja Markku Holopainen

 � Nostalgia-projekti on ollut kolmevuotinen 
vanhus- ja seniori-ikäisten yksinäisyydes-
tä johtuvan syrjäytymisen kokemuksen ja 
masennuksen ehkäisyyn tarkoitettu Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittama hanke.  
Projektia hallinnoi Lähde ry, jonka toimi-
paikkana on Vapaaehtoisen hyvinvointi-
työnkeskus /TALKOORENGAS Keravalla.

 � Yksinäisyyden, syrjäytymisen kokemuksen 
ja masennuksen ehkäisyyn (myös korjaa-
vaan) on käytetty ryhmätoimintaa, jossa on 
muisteltu mennyttä ja tulevaa. Tavoitteena 
on ollut ryhmien toimiminen vapaaeh-
toisten, kurssitettujen ryhmänohjaajien 
ohjauksella. Ryhmäläisten etsimisessä ja 
löytämisessä ovat Keravan kotihoidon ja 
Hopeahovin vanhainkodin ammattilaiset 
olleet yhteistyökumppaneina. Kaikki ryh-
mäläiset on alkuhaastateltu. Haastattelussa 
on kiinnitetty huomiota ihmisen omaan 
yksinäisyyden ja masennuksen tuntemuk-
siin ja kokemuksiin. Tarkoituksena on ollut 
myös kartoittaa hyötyykö ihminen tämän 
kaltaisesta ryhmätoiminnasta vai onko 
syytä hakeutua ammattilaisten ohjaamiin 
ryhmiin tms.

 � Projektissa saatujen palautteiden, koke-
musten ja havaintojen perusteella voidaan 
todeta, että tämänkaltainen toiminta tu-
kee vanhusten kotona asumista, lieventää 
yksinäisyyttä, vähentää masennusta ja 

edistää sosiaalialisten suhteiden solmimista 
ja ylläpitoa. Ryhmäläisten lisäksi hyötyvät 
toiminnasta myös ryhmänohjaajat, jotka 
voivat käyttää esimerkiksi eläkkeelle jää-
tyään aikaansa tarpeelliseen ja tärkeään 
toimintaan.

 � Masentumisvaarassa olevat yksinäiset van-
hukset ja seniori-ikäiset tulisi saada mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa ryhmä-
toiminnan piiriin. Sosiaalisten verkostojen 
luominen onnistuu hyväkuntoisena, jolloin 
niistä on iloa ja hyötyä vielä silloinkin kun 
kunto on huono. Suhteellisen hyväkun-
toisten ihmisten ryhmänohjaus onnistuu 
myös vapaaehtoisvoimin.  Niukkenevassa 
taloudellisessa tilanteessa ammattilaisten 
osuus voi kohdistua korjaavaan työhön ja 
vapaaehtoisten tukemiseen. 

 � Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on perus-
koulutettu sekä projektin omaan käyt-
töön että myös muualla vanhustyössä 
toimijoiksi. Haasteena tämänkaltaisessa 
toiminnassa on se, että on vaikea löytää 
sitoutuneita vapaaehtoisia ryhmänohjaa-
jia. Vapaaehtoisten määrä on oltava suuri, 
että toiminta on turvallista, luotettavaa ja 
jatkuvaa. Taatakseen laadukkaan vapaaeh-
toistyön, on taustajärjestön huolehdittava 
vapaaehtoisten ryhmänohjaajien koulu-
tuksesta, työnohjauksesta, virkistyksestä 
ja muusta tuesta.

Projektin tuotokset:
 � Loppuraportti

 � Opiskelijoiden tutkimusraportit

 � Työkirjakansio vapaaehtoisille 
ohjaajille + CD

 � Muistelukuvien kokoelma

Projekti pähkinänkuoressa

Talkoorenkaan sivustoilla voit tutustua tarkemmin Nostalgia-projektiin ja sen tuotoksiin.
www.talkoorengas.fi

Työkirjan voit tilata Talkoorenkaan 
toimistosta 09-294 0930
Työkirjan (sis. jumppa-dvd:n) hinta 37 € + 
postitusmaksu.
Jumppa-dvd:n hinta 10 €,
sis. postimaksun Suomeen toimitettaviin 
tilauksiin.
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Vanhusten hyvinvointi puhuttaa 

Teksti: Taina Rautasalo Kuvat: Hannu Hedman

Yhdistyksen piirissä toimii monia vertaisryhmiä, 
mm. allergisten lasten neuvontaryhmä, aikuisastmaa-

tikot, vertaispalveluja muun muassa kosmetiikkaneuvonta. 
Myöskin erilaisia tuotteita kuten vuodesuojia, maaleja yms. 
on saatavissa yhdistyksen kautta. Yhdistys järjestää myös 
kuntoutusleirejä eri-ikäisille.

Allergioita esiintyy eri syistä, mm. ruoka, siitepöly 
ja hajusteet aiheuttavat allergiaoireita. Ihmisen järjes-

telmä toimii epätarkoituksenmukaisesti, astma ja nuha ovat 
yleisiä samaten kuin atooppinen, kutiseva ihottuma tai kos-
ketusihottuma. Noin puolella suomalaisista on joku yliherk-
kyysoire. Syinä erilaisten oireiden syntymiseen pidetään mm. 
mikrobiympäristön muuttumista, elinympäristön ja tapojen 
muutosta, saasteita, ja perintötekijöitä. Myös diagnostiikka 
on edistynyt, joten allergioita voidaan helpommin todeta. 

Oireita ovat mm. ihottumat, limakalvojen tulehduk-
set, ripuli, hengitystiehyiden tulehdukset, silmäoireet, 

kosketusoireet, yleisoireet ruoka-aineista ja hyttysten pis-
tot. Oireita voidaan hoitaa mm. välttämällä oireen aiheut-
tajaa, antihistamiinilla, iholle kortisonilla ja perusvoiteilla. 
Nenäsuihkeet ja silmätipat auttavat hengitysoireisiin. Hyvä 
ilmanvaihto ja suodattimet auttavat. Siedätys on eräs nykyi-
sin suositeltu keino ja ellei muu auta, ammatinvaihto.

Astma on hengityselinten tulehdussairaus, jonka oi-
reina ovat väsymys, ärtymys, yskiminen, levottomuus, 

hengityksen vinkuminen uloshengitettäessä ja hengenah-
distus. Sairautta hoidetaan kortisonisuihkeilla säännöllisesti 
aamuin illoin. Lääkitystä joudutaan  lisäämään oireiden pa-
hentuessa esim. flunssa- ja siitepölykausina. Astma voidaan 
todeta ulosvirtaustutkimuksella, diagnoosilla ja oirehistori-
alla. Voimakkaita reaktioita saattaa ilmetä.

Allergiayhdistykset ovat valmiit antamaan neu-
vontaa ja opastusta ehkäisemiseksi ja parantamiseksi. 

Nykyään lapsien allergiaoireisiin suositellaan siedätystä. 
Ohjeiden avulla ja ympäristöstä huolehtimalla allergiatkin 
vähenevät.

Uusi asenne 
allergiaan

Teksti: Irmeli Mattila Kuva: http://hotelli.uneton.fi/marjavuokkomakinen/

Allergioiden hoidon päätavoitteita ovat:

 � ehkäistä allergian kehittymistä 
 � lisätä väestön sietokykyä
 � parantaa allergian diagnostiikkaa ja laatua
 � vähentää työpoissaoloja
 � lisätä voimavaroja hoitoon ja oireiden pahenemista
 � vähentää kustannuksia
 � Päämäärät
 � Tue terveyttä – ei oireita
 � vahvista sietokykyä 
 � asennoidu uudella tavalla (siedätys)
 � tunnista ja hoida (esteenä usein palveluiden vähyys)
 � parempi ilmanlaatu, tupakointi pois.

Vantaan Allergia- ja Astmayhdistys toimii laaja-alaisesti 
 Vantaalla ja Keravallakin toimii vertaisryhmä allergiaperheille 

Untolan toimintakeskuksessa, Nyyrikinkuja 7. 
(Tiedustelut Arja Tarkiainen, gsm 050 357 4074.) 

Yhdistys antaa allergianeuvontaa toimintapisteissään ja 
neuvontaa saa myös internetin kautta osoitteessa: 

www.allergiavantaa.com.

Allergia on yleinen vaiva ja vakava sairaus 
monilla ihmisillä aina lapsuudesta alkaen. 
Vantaan Allergia- ja Astmayhdistyksen 
toiminnanjohtaja Marja-Vuokko Mäkinen 
oli Sinisessä salissa kertomassa allergiayhdis-
tyksen toiminnasta ja allergiaan liittyvästä 
tämän hetken näkemyksestä allergian hoitoon 
ja elämäntapaan. Yhdistyksen tarkoituksena 
on allergisten elämänlaadun parantaminen 
ja tiedon, taidon ja tuen välittäminen.

Marja-Vuokko Mäkinen valmiina mittaamaan PEF-arvoja

Vanhusten hyvinvoinnista ja vapaaehtoistyöstä keskus-
teltiin vanhusten viikon paneelissa Talkoorenkaan tiloissa. 

Paikalle olivat saapuneet kaupungin valtuustosta Sari Pesu ja 
Jyrki Virtanen. Ammatillista vanhustyötä edustivat Keravan 
vanhuspalvelujohtaja Raija Hietikko-Hämäläinen ja sairaanhoi-
taja Eeva Rasinaho terveyskeskuksesta. Yleisö koostui vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevista ja olleista talkoorenkaalaisista.

Todettiin, että Talkoorenkaan vapaaehtoistoiminta 
on tuttua keskustelijoille, muttei kaikille kaupunginvaltuu-

tetuille. Niinpä esitettiin ajatus tiedotusryhmän lähettämisestä 
valtuuston istuntoon. 

Talkoorenkaan avunvälitykseen ohjatut pyynnöt 
tulevat useimmiten kaupungin avunvälityksen kautta. 

Toiminnan loppuminen toisi vaikeuksia kaupungin tälle sek-
torille. Niinpä tarpeelliseen vanhustyön koordinaattorin palk-
kaamiseen toivottiin kaupungin tukea. 

Vanhusten hoidossa itse hoito jää ammattilaisille, vapaa-
ehtoiset toimivat avustajina esim. ruokailussa, saattajina, 

ulkoiluttajina ja jutteluseurana. Tämä ”ihmisen virka” edistää 
vanhusten hyvinvointia ja antaa auttajalle tyytyväisen mielen.

Vapaaehtoistyöhön sitoutuneita on viime aikoina 
ollut vaikea löytää. Ihmiset ovat kiireisiä eivätkä halua 

osallistua vapaaehtoistyöhön muillakaan alueilla esim. las-
ten urheiluharrastuksissa, kuten eräs keskustelijoista totesi.

Talkoorenkaan vanhustyötä on auttanut Nostalgia-
projektiin saatu tuki. Nyt projektin määräaika on loppu-

massa ja samoin siihen saatu Raha-automaattiyhdistyksen 
avustus. Projektille on anottu uutta kolmivuotiskautta, jot-
ta turvattaisiin jo toiminnassa olevien ryhmien toiminnan 
jatkuvuus ja uusia muotoja voitaisiin kehitellä Keravan eri 
kaupunginosiin.

Kaupunginvaltuutettuihin kohdistettu tietoisku 
toteutettiin marraskuisena iltana muutamaa viikkoa myö-

hemmin. Lähde ry:n puheenjohtaja Markku Holopainen, 
toiminnanjohtaja Tarja Mattila ja hallituksen jäsen/vapaaeh-
toinen Jorma Kaatrasalo vierailivat valtuuston istunnossa se-
lostamassa Talkoorenkaan toiminnan pääpiirteitä. Melkoinen 
joukko talon vapaaehtoisia oli läsnä antamassa pontta val-
tuuskunnan esitykselle.

Jyrki Virtanen

Sari PesuRaija Hietikko-Hämäläinen

Eeva Rasinaho



Maanantaiseuran kevätkauden luennot 2010:
Ma  8.2. klo 14–16. Vieraana   Antti Pietiäinen.
Ma 29.3. klo 14–16. Vieraana   Tarja Tallqvist. 
Ma 12.4. klo 14–16. Vieraana   Anne Hartikainen.
Ma 10.5. klo 14–16. Aihe avoin 

Maanantaiseuran luentojen aiheet ovat ajankohtaisia 
tai yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vierailevat luen-
noitsijat ovat oman alansa asiantuntijoita,
Maanantaiseuraa vetää Nina-Anitra Salonen.
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joku yleisöstä tiedusteli kiintoi-
san luennon kyselyosuudessa. Seppo 
Kaltiovaara kertoi alkaneensa opin-
not 1970-luvulla Lundin yliopistossa, 

koska kiinaa oli helppo päästä lukemaan. 
Opiskelussa päämetodina oli pänttäämi-
nen: mitään ei voi arvata eikä yhdistää 
ennestään tuttuihin kieliin. Ääntämistä 
hän harjoitteli kielilaboratoriossa toista-
malla sanoja nauhan perässä. Saavutettu 
kielitaito merkitsi myös ammattia: 
Kaltiovaarasta tuli tulkki ja sittemmin 
kaupallinen kääntäjä. Suomessa on kak-
si virallista kiinan kielen kääntäjää, ja 
Kaltiovaara on heistä toinen.

Siniseen saliin oli kerääntynyt pieni mutta sitä 
kiinnostuneempi ja aktiivisempi kuulijajoukko, josta joil-
lakuilla oli ”sormituntumaa” kiinan kieleen; useimmat kui-
tenkin olivat muuten vain tiedonhaluisia. Olemmehan me 
kaikki joutuneet jollain tavoin tekemisiin kauniiden ja kä-
sittämättömien kiinan kirjoitusmerkkien kanssa. Olemme 
ihmetelleet niiden paljoutta. Kiinan ääntämisestä tiesimme 
sen, että tooni eli sävelkorko vaikuttaa sanan merkitykseen. 
Aivan oma ongelmansa on maan valtavuus ja yli miljardin 
puhujan määrä. Kieliä ja murteita on lukuisia: tarvitaan siis 
yhteistä yleiskieltä, joka on Pekingin murteeseen perustuva 
mandariinikiina.

Kiinassa käytetty kirjoitusjärjestelmä on ny-
kyisin käytössä olevista vanhin, sillä se on kehittynyt 1200 

– 1500-luvulla eKr. Vanhimmat kirjoitusmerkit ovat kuva-
merkkejä, joissa oli hahmotettavissa esimerkiksi aurinko tai 
kuu. Aikojen kuluessa merkit ovat muuttuneet abstraktiin 
suuntaan, niin ettei yhteyttä kuvattavaan ole enää havaitta-
vissa. Kiinan kirjoitus ei siis ole kuvakirjoitusta.

Toinen merkkiryhmä ovat idogrammit, esimerkiksi 
´yksi´, ́ kaksi´ ja ́ kolme´ merkitään vastaavalla viivamäärällä. 
Yhdistelmämerkeissä kuvamerkkejä yhdistämällä saadaan 
uusia käsitteitä:´aurinko´+´puu´=´itä´. Kuvafoneettiset 
merkit sisältävät ääntämisvihjeen, ja ne ovat nykyään ylei-
simpiä (90%).

1950-luvulla merkkejä yksinkertaistettiin, mikä 
liittyi kulttuurivallankumoukseen ja tavoitteeseen helpottaa 
lukutaidon hankkimista.

Kiinan sanakirjassa on kaikkiaan noin 60 000(!) eri-
laista merkkiä. Sanomalehden lukemiseen riittää kuitenkin 
1500 merkin hallitseminen, mikä tuntuu kiitettävältä ”alkeis-
lukutaidolta”.  Akateemisesti sivistyneellä kiinalaisella on 
noin 6000 merkin luku- ja kirjoitustaito. Seppo Kaltiovaara 
arvioi oman kielitaitonsa olevan tällä tasolla.

Kiinalainen sanakirja on todella ”kiinalainen”. Sanat 
voidaan järjestää translitteroinnin (ääntämyksen) mukaan. 
Toinen järjestys perustuu radikaaleihin eli niihin alkumerk-
keihin, joiden varaan sana rakentuu.

Perinteinen kirjoitussuunta oli ylhäältä alas ja oi-
kealta vasemmalle. Nykyisin Kansantasavallassa suunta on 
sama kuin esimerkiksi suomessa; vasemmalta oikealle ja yl-
häältä alas. Merkit tehdään erilaisilla siveltimillä musteella 
riisipaperille.

Ei ole samantekevää, missä järjestyksessä vedot piir-
retään: vaakasuora ennen pystysuoraa; ensin vasen, sitten 
oikea; keskelle, sivulle; ulkopuoli, sisäpuoli. Oikea järjestys 
vaikuttaa ratkaisevasti tekstin luettavuuteen. Ja noin syn-
tyvät ne hienot kiinalaiset kirjoitusmerkit, jotka kelpaavat 
vaikka tauluiksi. – Aivan kuten meillä myös kiinalaisilla on 
omat käsialansa, mistä näimme esimerkkinä lauseen ”Kiinan 
kieltä ei ole vaikea oppia” kaunokirjoituksella ja käsialalla 
merkittynä, tässä tapauksessa perinteistä pystysuoraa kir-
joitusta käyttäen.

Esitelmän aikana tuli mieliin monia kysymyksiä, joihin 
Seppo Kaltiovaara vastaili kaksituntisen lopuksi. Jos meis-
tä vaikuttaa, että kiinalaiset huutavat, se johtuu kohteliai-
suudesta: on kohteliasta puhua kuuluvasti. - Suomalaisesta 
kirjallisuudesta kiinaksi on käännetty ainakin Kalevala ja 
Tuntematon sotilas, tosin englannista kiinaan. – Kieleen tu-
lee jatkuvasti uudissanoja, ihan kuten mihin tahansa kieleen, 
ja on aivan oma systeeminsä, miten esimerkiksi ́ jalkapallo´, 

´tietokone´ tai ´cocacola´ merkitään kiinalaisilla merkeillä. 
Ehkä esitelmä ei saanut kuulijoita aloittamaan kiinan 

opintoja, mutta uutta ja kiinnostavaa tietoa saimme run-
saasti. Netistä löytyy Ylen kolme vuotta sitten tekemä kii-
nan kielen alkeiskurssi, jonka avulla voi kertailla luennolla 
kuultua ja oppia vielä lisää.

Lokakuinen
kielimatka kiinaan

Teksti: Aila Painilainen Kuva: Markku Lahtinen 

Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksen 
Siniseen saliin oli tiistai-iltapäivänä kerääntynyt pa-

rikymmentä henkeä, pääasiassa naisia, kuuntelemaan fy-
sioterapeutti Terhi Enjalan luentoa. Hänet on valittu vast-
ikään vuoden 2009 Fysioterapiayrittäjäksi ja hän työskentelee 
Keravan Lääkintävoimistelu Oy:ssä.

Monet osanottajista varmaan odottivat lisäohjei-
ta fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Luento oli hyvin laaja-
alainen ja edusti uutta näkemystä. Sen tavoitteena oli antaa 
tilaisuuden osanottajille lähtökohdat ja uusi näkemys oman 
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Silloin tällöin on hyödyllistä käsitellä omat ajatuk-
set taas kerran.  Tämä tulisi tehdä mielellään jonkun toisen 
kanssa, jolta saa taustatukea. Elämää tulisi hahmotella uu-
delleen ja tiedostaa odotukset ja oma mielentila. Liikunta 
on hyvä keino, jos mieltä painaa masennus. 

Terhi Enjala antoi osanottajille tehtäväksi laatia pape-
rille oma inventaario elämänsä eri tarpeista ja siitä minkä-
laisia askelia pitäisi ottaa tarpeiden toteutumisen suuntaan. 
Asiasta syntyi vilkas keskustelu, joka varmasti antoi virik-
keitä osanottajille heidän omissa tavoitteissaan. 

Luento ja siihen liittynyt omakohtainen inventa-
ari antoivat varmasti kaikille osanottajille ajattelun aihetta 
pitkäksi aikaa ja hyödynnettynä miellyttävämpiä elinpäiviä.

Teksti: Irmeli Mattila Kuva: Tarja Mattila

”Mikä sai teidät aikoinaan 
opiskelemaan niin eksoottista 
ja vaikeaa kieltä kuin kiina?”

Yleisen hyvinvoinnin edellytykset

 � positiivinen asenne, elämän tarkoituksellisuuus
 � psyykkinen ja henkinen tasapaino
 � sosiaalinen kanssakäyminen ja hyväksytyksi tuleminen
 � fyysinen jaksaminen
 � henkinen virikkeisyys
 � turvallisuus ja liikunta
 � ravitsemus ja lepo
 � terve itsekkyys

Miten tavoitteet voidaan saavuttaa, motivaatio

 � tekemisen ilo aktivoi toimimaan, halu tehdä
 � asia, joka on tärkeä, konkretisoi; unelma ei riitä tavoit-

teen toteuttamiseen
 � itse toimijana
 � ensimmäinen askel on merkityksellinen

Omien ominaisuuksien arviointi

 � valmius muuttua, ei jää kiinni entisiin asioihin eikä 
ajattele asioiden sujuvan entiseen tapaan.

 � pyrkimys havainnoida ulkoista maailmaa.
 � Minkälainen on miellyttävä elämä
 � tarkoituksellinen ja merkityksellinen
 � luonteen vahvuudet hyödynnetty
 � itse tehty tutkimus omista ominaisuuksista ja sovel-

tuvuudesta työhön
 � hyvinvointi, tärkeä elämänarvo on oikeudenmukaisuus.

Miten sitten johtaa itseään eri tavoin

 � hetkessä eläminen tuo elinvoimaa
 � yhteys omaan tilanteeseen, hiljentyminen, omat aja-

tukset ja tunteet, intuitio
 � luovutaan liiasta itsekeskeisyydestä tai yhteisajatuksesta
 � tietyt asiat voi tehdä vain kerran.

Fysioterapeutti Terhi Enjala ja Maanantaiseuran vetäjä Nina-Anitra Salonen

Maanantaiseuran luento:

Kunnossa kaiken ikääKauneus Selkeys Rohkeus Kohtalo

Kukka Anteeksianto Ystävä Armo

Onnellisuus Tasapaino Kunnia Rakkaus

Kuu Rauha Henki Tähti

Auringonnusu Tyyneys Totuus Toivomus
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Maila Pylkkösen metsä voisi olla juuri se metsä, jolle 
muistokirjoitus on omistettu. Nyt sitä ei enää ole: on 

vain tyhjiin kaluttu aukea, muutama orpo mänty ja tuuhealla 
latvuksellaan valoon pyrkinyt koivu. On tanner kuin tank-
kien jäljiltä, valtavat rankakasat tien viertä myötäilemässä, 
loput risukkoina rikotun sammalikon päällä. On tukkipinot. 
Paksuimpien tukkien läpimitta on hyvinkin puoli metriä – 
kunnon puuta siis. Metsä muuttui rahaksi.

Olen harvoin rakastunut johonkin paikkaan niin 
ensi tapaamisella kuin tähän metsään. Kun astui tieltä 

muutaman askeleen, oli aivan toisessa maailmassa. Valtavat 
kuuset muodostivat hämäriä katoksia, joiden välissä ris-
teili polkuja joka suuntaan. Väsyneen jalan alla joustava 
kangaspolku myötäili pehmeästi. Oli pieni mäki, oli mata-
laa näreikköä, oli mustanpuhuva, läpitunkematon vanhus-
kuusikko, jossa juuret kohosivat maasta kuin mangrove-
metsässä. Hautausmaan reunassa oli se kaikkein pehmein 
sammalikko, jossa männyt kohosivat kuin pilarit muodos-
taen luonnon oman temppelin. Metsä oli juuri sopivan ko-
koinen eikä eksymisvaaraa ollut.

Metsä oli antelias. Sen painanteet, risukot ja nä-
reikköjen sisustat tulivat tutuiksi suppilovahveroi-

ta metsästäessä. Ajoittain saattoi tällä monen ”saalistajan” 
alueella löytää hyvänkin apajan. Viime kesän marjasato oli 
ruhtinaallinen. Meitä oli parhaina päivinä monta mustikan-
poimijaa rupatteluetäisyydellä. Olimme toisillemme tunte-
mattomia, mutta juttua riitti, samoin kaikille marjoja – ja 
itikoita. Elokuun alussa kelta- ja kangashaperot täplittivät 
pariksi viikoksi sen synkimmän kolkan. Syksyn mittaan sam-
malikosta löytyi vielä vahakkaita, tatteja, orakkaita, rousku-
ja ja muita sienilajeja. - Tällainen metsä on tulvillaan sekä 
kerättävää että tutkittavaa sellaiselle, joka tuntee luonnon 
omakseen. Se on myös aivan oma äänimaisemansa, kevääl-
lä varsinainen konserttisali. Talvellakin kuuli jonkin vilu-
linnun hiljaista huokailua. Metsä ei avaudu kiireiselle. Se ei 
ole pelkkä saalistuskohde, vaan se on ympäristö, jossa sielu 
lepää, stressi painuu taka-alalle, hengitys ja ajatus kulkevat 
ja jossa tuntee Luojan läsnäolon.

Lokakuussa tulivat koneet. Ne kaatoivat puut, jotkin 
suurpiirteisesti rungon puolivälistä. Muutamia runkoja 

jätettiin pystyyn – siemenpuiksiko? Syysmyrsky varmaan 
tekee niistä selvää, koska niillä ei ole enää tukea toisistaan. 
Koneet karsivat rungot ja kasasivat suurimmat rangat. Ne 
kuljettivat rungot siisteiksi pinoiksi. Ne murskasivat mus-
tikanvarvut, ne möyrivät sammalikon mutavelliksi, jonka 
katteena on nyt risukkoa.

Maa on marraskuisen mustavalkoinen. Jonkinlainen 
repaleinen lumikerros peittää tuhon osittain. Kävelen 

entistä polunpohjaa, jota pitkin joku sitkeä koiranulkoilut-
taja on muutaman kerran kulkenut. Mutavelliä, telaketjun 
tekemiä syviä uria kuin viiltoja: tämä on se väylä, jota en-
si kerran sukelsin metsän syliin. Vuosikymmenten aikana 
monet sadat jalkaparit olivat talloneet polun ja kaikki sen 
kymmenet haarat ja kiemurat. Monella kulkijalla on ollut 
seuranaan Musti tai Tassu tai mitä niitä nyt on. Kaikille 
meille on metsällä ollut jotain annettavaa.

MUISTO
KIRJOITUS 
METSÄLLE

Teksti: Aila Painilainen Kuvat: Aila Painilainen 

Polkua koukeroista

metsä sinua vie. 

Ihmettä tuskin moista

tarjosi tasainen tie.

Asuu kaikissa puissa

kauneus hiljainen.

Viipyy lintujen suissa onni sen.

( Helvi Juvonen: Tuohilippi ja lähde )

Metsä on joka suuntaan.

Kaatuneen kuusen runko 
sammaloituu.

Siinä nousee aivan pieni

vaaleanvihreä ketunleivän lehti.

Niin nuori.

Kun orava kimpoaa oksalta

heilahtaa sydämeni niin kuin olisin sen 
keinu.

( Maila Pylkkänen )

Näitä polkuja ja 
tätä metsää ei enää 
ole. On vain metsän 
hautausmaa.
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Anneli Aulanko
Olen ollut mukana Talkoorenkaan toiminnassa jo vuodesta 1993 

lähtien. Olin jäänyt lasten kanssa kotiin ja kaipasin aikuiskontakteja 
ja mielekästä tekemistä. Sitä Talkoorengas on antanut minulle run-
sain mitoin. Alussa olin viikoittaisena tiistai-päivän päivystäjänä 
avunvälityksessä, tarpeen vaatiessa muinakin päivinä.

Uusien vapaaehtoisten koulutuksessa olen ollut mukana syk-
systä 2003 asti.

Muutama vuosi sitten saimme vakituisen avunvälittäjän ja 
nykyisin olen varalla aina tarvittaessa. Vuosien varrella olen 
tehnyt myös muita auttamistehtäviä ja minulla on ollut ystäviä. 
Tällä hetkellä käyn tapaamassa Palvelutalossa olevaa mukavaa 
vanhusta.

Talkoorenkaassa toimiminen on ollut äärettömän antoisaa 
ja opettavaista. Muiden auttaminen on tuonut iloa ja valoa myös 
minun elämääni. Mieli pysyy virkeänä ja sydän lämpimänä.

Kaisu Porkka
Olen tällä hetkellä sairauksistani huolimatta kohtalaisen hyvässä kunnos-

sa. Olen tosi iloinen, että voin toimia vielä ja tehdä jotain mielekästä ja myös 
jotain uutta, jota en ole ehtinyt elämän ruuhkavuosina tehdä. Voin toteuttaa 

itseäni eri tavoilla, kuten maalaamalla ja kirjoittamalla
Hathajooga on opettanut minulle positiivista elämänasennetta, liikunnan 

ja terveellisten elämäntapojen sekä hiljentymisen merkitystä.  Hyvä palaute 
ryhmiltä antaa voimia jatkaa

Hyvinvointikeskuksen arvot ja toiminta-ajatus, luovuus, yhteisöllisyys ja 
ystävät antavat virkistävää voimaa arkeen. Monen eri ihmisen osaaminen ja eri-

laiset, pienetkin työpanokset voivat saada yhdessä aikaan paljon hyvää ja itselle 
hyvää mieltä. Antaa siis hyvän kiertää.

Leena Monto
Tapaan kahta kotona asuvaa henkilöä noin joka toinen viikko, välillä useammin. 

Teen niin sanottuja saattokeikkoja tarpeen tullen, eli olen avustajana sairaalamat-
koilla eripuolille lähialueen sairaaloita. Kerran kuukaudessa toimin Kehari-

diskon kahvilassa hommissa eli keitän kahvia ja myyn Kaisankammarin 
kahvilan tuotteita diskon asiakkaille.    

Ja mukana olen vapaaehtoistyössä ollut n.11 vuotta ja edelleen riittää 
motivaatiota hommaan. Siinä tuntee olevansa jollekin ihmiselle tärkeä. 
Ja se tunne kannustaa jatkamaan. Suosittelen muillekin.

Kirsti Holopainen
Kävin lähes kolme vuotta sitten Vapaaehtoisen hyvinvointityön 

keskuksen Ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyön kurssin. Samoihin aikoihin 
alkoi Talkoorenkaan varamummo- ja pappatoiminta, jossa olen ollut 
mukana alusta asti. Käyn myös säännöllisesti Hopeahovin vanhainko-
dissa ulkoiluttamassa ystävääni sekä osallistun tarvittaessa Hopeahovin 
ja Talkoorenkaan järjestämiin yhteistapahtumiin.

Vapaaehtoistoiminnassa tapaan mukavia ja asiasta innostuneita 
ihmisiä, saan virikkeitä ja toivon mukaan tuon hyvää mieltä niille, joita 

vapaaehtoistyössä toimiessani kohtaan. Harrastuspiireistä olen mukana 
viron kielen kerhossa sekä laulukerhossa. 

MEILLÄ ON TAHTOA 
TEHDÄ HYVÄÄ!

Mirja Lahtinen
Olen ollut mukana vapaaehtoistyössä 1990-luvun loppupuolel-

ta alkaen. Nykyään olen sairaalavapaaehtoisena kerran viikossa 
terveyskeskuksen osastolla. Lisäksi tapaan kahta palvelutalossa 
asuvaa henkilöä silloin tällöin. Olen toiminut myös Viron kielen 
kerhossa yhteyshenkilönä. Tapaamiset tuottavat itselleni iloa ja 
virkistystä ja jäsentävät osaltaan eläkeläisen arkipäivien kulkua. 

Jorma Kaatrasalo
Menin Talkoorenkaan ystävä-ja vapaaehtoistyön kurssille uteliaisuudesta. Ajattelin että käynpähän katsomassa. Jäin 

ns. koukkuun ja pian olin toisten vapaaehtoisten mukana sairaalan osastoilla sairaalavapaaehtoisena. Yritin tehdä mitä 
osasin; puhua ja kuunnella, ehkä pitää kädestäkin. Palkinnoksi sain lämpimän hymyn, joka lämmitti mieltä.

Siitä alusta on nyt kulunut 14 - 15 vuotta. Sen jälkeen olen lukenut lukemattomia kirjoja. Olen ollut mukana järjes-
tämässä juhlia osastoilla Keravan kulttuuriväen ja Taidepäiväkoti Konstin kanssa. Toiminta jatkuu. Vanhana stadin 

kundina sanonkin: Kliffaa hei, tule messiin!

Pirjo Nevala
Olen ollut mukana Talkoorenkaan toiminnassa yli 10 vuotta.  Toimin vuosia saksankie-

len kerhon vetäjänä. Lisäksi minulla on ollut yksin kotona asuvia ystäviä, pisimpään 3 – 4 
vuotta näkövammainen Kerttu hänen kuolemaansa asti.

Tällä hetkellä käyn viikoittain Hopeahovin vanhainkodin Nostalgia-ryhmässä ja toimin 
”pilkunviilaajana” eli oikolukijana Talkoorenkaan lehdessä.

Kipinän toimintaani antoi yksin asuneen isäni naapuri, jolle tunsin jääneeni kiitolli-
suuden velkaan isäni auttamisesta, kun en itse täältä kaukaa pystynyt isästä 
riittävästi pitämään huolta. Erityisen hienoa on se, että täältä on löytynyt 
monia uusia ystäviä. 

Irmeli Mattila  
Huomasin kirjastossa käydessäni ilmoituksen Talkoorenkaassa toimivasta kielikerhosta. Minulla oli aikaa ja koska 

harrastan kieliä, lähdin heti katsomaan sopisivatko kieliryhmät minulle. Ryhmä oli mukava ja niinpä aloitin englannin ja 
ruotsin ryhmissä. Ajan mittaan sitten jouduin vetämään kieliryhmiä ja sitä teen edelleenkin. Osallistuin myös kansainvä-
liseen toimintaan. Jossain vaiheessa jouduin Lähde ry:n hallitukseen ja mukaan Talkoorengas-lehden lehtitoimikuntaan. 
Käyn myös toisen vapaaehtoisen Airan kanssa erään vanhan herran luona. Olen ollut mukana kymmenkunta vuotta ja 
pidän toimintaa hyvänä kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.

Vapaaehtoistoiminta on meillä Talkoorenkaassa monipuolista 
ja laajaa. Meillä toimii ystäviä-ja tukihenkilöitä, sairaalavapaa-
ehtoisia, saattohoitajia, kirjastoystäviä sekä varamummoja ja 
pappoja. Lehtitoimikunnan innokkaat toimittajat ovat myös 
vapaaehtoisia, samoin eri opinto-ja harrastuspiirien vetäjät.
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Nykyihminen joutuu sietämään ympäristössään 
aina vain enemmän melua.  Mitä melu sitten on ja 

miten se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Filosofian 
tohtori Outi Ampuja on väitellyt tohtoriksi kyseisestä 
aiheesta ja esitteli Keravan ympäristöyhdistys ry:n 
toimeksiannosta Talkoorenkaan yleisölle melun eri 
muotoja ja minkälaisia vaikutuksia sillä on asukkai-
den elämänlaatuun. Onko melu taajamissa asuville 
ihmisille välttämättömyys?

Muutamia yleisimpiä häiritsevän melun muo-
toja ovat musiikki; minkälainen ja milloin 

riippuu kuulijasta; kehityksen ääni: autot, rautatie-
liikenne, lentomelu, teollisuuden melu; naapu-
rit, katumelu ja taustamusiikki. Melusta kär-
siminen on usein subjektiivista ja kulttuurista 
riippuvaista.  Viimeaikaisia uusia melun aihe-
uttajia ovat mm. moottorikäyttöiset laitteet, esim. 
lehtipuhallin.

Iän mukana häiritsevyys usein lisääntyy ja se 
on eri henkilöillä eritasoista. Esimerkiksi meluun 

on puututtu vuosien 1950–2000 välisenä aikana mm. 
Helsingin Sanomien yleisönosastossa, tehty valtuusto-
aloitteita, raportteja ja kansalaisjärjestöjen yhteyden-
ottoja. 30 % väestöstä kärsii yli 55 desibelin melusta, 
10 % rautatieliikenteestä ja 10 % lentoliikenteestä. 
N. 10 milj. suomalaista kärsii melusta, helsinki-
läisistä n. 230.000.

Melulla on myös terveysvaikutuk-
sia. Melu aiheuttaa kuulon huono-

nemista, verenpaineen nousua, heikentää 
unen laatua, lisää sydäninfarktiriskiä.  Se 
vaikuttaa myös esimerkiksi lasten mie-
lenterveyteen. Lisäksi meluun ei totu. 

Melu on ympäristöongelma. Miksi sitä ei ole saa-
tu ratkaistuksi? Ongelmalähteet ovat moninaisia ja 

hajautuneita. Kukaan ei ole vastuussa kokonaisuudesta ja 
asiaa vaikeuttaa kohtuullisen viihtyvyyden ristiriitaisuus, 

lisäksi myös meluongelman politisoituminen. Melua 
pidetään toisen luokan ongelmana, koska teknologia 
on tärkeä. Uusi teknologia, uudet laitteet ja lisääntyvä 
liikenne. On asetettu komitea miettimään uusien lait-
teiden käyttöä ja melua pidetään normaalina ilmiönä. 

Vain lehtipuhaltimelle, joka aiheuttaa melua ja pölyä, 
on asetettu rajoitus. Sitä saa käyttää vain keväällä.

Miten sitten melua voi välttää?  
Muuta maalle!  Melun sieto on yksilöllistä. 

Teknologia ratkaisee tai helpottaa tiettyjä meluhait-
toja (kuten uudet asfalttipäällysteet teille).

Mitä on hiljaisuus?  Mihin sitä tarvitaan? 
Lepoon, palautumiseen, luovuuteen.  On 

kunkin oma valinta miten pääsee palautumaan. 
Pitäisi löytyä elvyttävä ympäristö, kohtuullinen 
hiljaisuus kotona, ulkona ja sisällä.  

Saimme informaatiota myöskin 
Helsingin Lentoaseman nykyisistä ja tu-

levista lentokoneiden nousu- ja laskeutu-
missuunnista. Keravan ylitse laskeutuu 
vuorokaudessa suuri määrä lentokoneita. 
Suunnitelmien mukaan lentoliikenteen 
määrä tai melu Keravalla ei väheneaina-

kaan lähimmän 10 vuoden aikana.

Oikeus hiljaisuuteen

Teksti: Irmeli Mattila Kuva: Irmeli Mattila

Filosofian tohtori 
Outi Ampuja

Ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyön kurssi
Kolmiosainen koulutus järjestetään yhteistyössä SPR:n, Keravan seurakunnan 

sekä Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen kanssa.

Kurssipäivät: ke 10. 3  klo 12 - 16 
 ke 17. 3  klo 13 - 16 
 ke 24. 3 klo 13 - 16

Kurssilaisilla on mahdollisuus tutustua Hopeahoviin ke 31.3. klo 13

Ilmoittautumiset ma 8.3. mennessä Talkoorenkaan toimistoon (09) 294 0930

ja toiminta on edelleenkin voimissaan, se on Talkoorenkaan on Keravan kirjaston 
yhdessä kehittämä palvelumuoto. 

Kirjastoystävät vievät luettavaa niille lukuhaluisille, jotka sairauden, vamman tai 
ikääntymisen takia eivät itse pysty käymään kirjastossa.

—
Toiminta on järjestetty vapaaehtoisten ja Keravan kirjaston yhdyshenkilöiden 
kesken siten, että tarvitessaan kirjastoystävien palvelua, asiakas ottaa yhteyttä 
kirjastonhoitaja Elina Saareen joko puhelimitse (09) 2942548 tai sähköpostilla 

elina.saari@kerava.fi tai Tuula Rautioon tuula.rautio@kerava.fi.

Jos haluat liittyä Talkoorenkaan kirjastoystäviin, soita Avunvälityskeskukseen 
(09) 242 5106.

Lisätietoja toiminnasta saat tarvittaessa kirjastoystävien yhdyshenkilöltä 
Tuula Hälliltä  puh. 040 590 0688.

TALKOORENKAAN KIRJASTOYSTÄVILLÄ ON
15. JUHLAVUOSI



Eteläafrikkalainen, Nobel-
rauhanpalkinnon saanut piispa 
Desmond Tutu kertoo kirjas-
saan armahdusoikeudenkäyn-
neistä, joihin hänen maassaan 
ryhdyttiin 1990-luvulla rotu-
erottelukauden päätyttyä.

Olen viime päivinä katsonut use-
asti kuvaasi. Seisot ryhdikkäänä 

punaisessa piispankaavussasi, kultai-
nen risti rinnalla. Katselet lempeästi 
lasiesi takaa hymynhäive suupielessä.  
Olemuksestasi kuvastuvat rauha ja toi-
vo, ehkäpä siksi, että työ on saatettu 
päätökseen.”Lempeydessään häikäile-
mätön Jumalan mies ja mitä taitavin po-
liitikko” sanotaan esipuheessa.  Kirjasi 
olet omistanut Etelä-Afrikan naisille ja 

”pienille ihmisille”.

Olet piispa Desmond Tutu Etelä-
Afrikasta, apartheidajan väärin-

käytöksiä ja julmuuksia tutkineen 
totuuskomission puheenjohtaja. 
Nähdessäni kirjasi kaupan ikkunas-
sa innostuin tietämään jotain filoso-
fiasta, joka johti ns. armahdusoikeu-
denkäynteihin rotuerottelun päätyttyä 
90-luvulla. 

Afrikkalaisen ajattelun mukaan ih-
minen on ihminen muiden kaut-

ta, yhteisön jäsenenä.  Tämä on vas-
toin meidän länsimaista ajatteluamme, 
joka korostaa yksilöllisyyttä ja ihmis-
ten välistä kilpailua. Afrikkalaisesta ih-
miskäsityksestä kehititte tavan kohdata 
apartheidajan väärinkäytökset, jotka 
kohdistuivat pääasiassa mustaan väes-
töön.  Silmiä ei ummistettu, rikoksen 
tehneet ja uhrit kutsuttiin komission 
eteen esittämään kertomuksensa.  Näin 
monet omaiset saivat tiedon kadon-
neen viimeisistä kohtaloista.  Katuva 
rikoksen tekijä, joka tunnusti syylli-
syytensä, sai armahduksen. Hän oli 
useinkin virkansa puolesta pakotettu 

väkivaltaan. Päätökset oli tehty ylempä-
nä.  Sanot, että anteeksiantaminen on 
itsensä arvostamisen paras muoto. Se, 
mikä riistää ihmisarvon sinulta, riistää 
sen minultakin.

Tarkoitus oli ehkäistä kostonkier-
teen pääsemistä valtaan. Se olisi 

mielestäsi merkinnyt kansasi tuhoa. 
Samalla halusitte kaikki ihmiset myös 
valkoiset mukaan rakentamaan maal-
le tulevaisuutta. Komission työ kes-
ti monta vuotta ja oli siinä toimivil-
le raskasta.  Mennyt tuska levitettiin 
esiin, itkettiin puolin ja toisin.  Kerrot, 
että toimintaanne irvailtiin joskus 
nenäliinakomissioksi.

Uhreja ei ollut vain mustien puolella, 
niitä oli myös valkoisten joukossa, 

varsinkin turvallisuuspalvelun piirissä.  
Olet kopioinut kirjaasi nuoren valkoi-
sen naisen kertomuksen aviomiehes-
tään, joka toimi poliisina apartheidko-
neistossa.  Nuori, hauska mies muuttui 
sulkeutuneeksi, ei pystynyt nukkumaan 
öisin, sai yllättäen tärinäkohtauksia en-
nen ”matkalle” lähtöään.  Nyt hän ym-
märtää matkojen tarkoituksen.  Klikit 
huipulla olivat löytäneet uuden kohteen, 
ihmisen, joka piti lopullisesti poistaa 
yhteiskunnasta.  Poistaminen tapahtui 
useinkin hitaasti kiduttaen. Nyt avio-
mies, ”peto”, kuten vaimo häntä nimit-
tää, elää helvetti pään sisällä.  Sitä eivät 
pysty poistamaan ihmisten eikä edes 
Jumalan anteeksianto. Vaimo elää mie-
hensä rinnalla, mutta on katkera apart-
heidhallinnolle tämän ja monien mui-
den hukkaan menneestä elämästä 

Komissiossa kuulitte usein, kuinka an-
teeksiantaminen toi ihmisille helpo-

tuksen tunteen. Luopuminen vihasta ja 
koston ajatuksesta vapautti.  Konkretisoit 
tämän erään lehden kansikuvan tekstil-
lä. Amerikkalainen, entinen sotilas ja 
vietnamilaisten vanki kertoo, ettei tu-
le ikinä antamaan anteeksi vangitsijoil-
leen.  ”Silloinhan olet vieläkin heidän 
vankinaan, vai mitä?” kumppani kysyy. 

Kuvailet hauskasti itseäsi isonenäi-
seksi mieheksi.  Miksei ihmisiä 

voisi luokitella nenän koon mukaan 
yhtä hyvin perustein kuin ihon värin 
mukaan? Silloin tietenkin isonenäiset 
olisivat etuoikeutettuja. Pieninenäiset 
joutuisivat anomaan lupia kuin mus-
ta väestö rotuerotteluaikaan. Sinut ni-
mitettiin vuonna 1986 piispaksi.  Pari 
vuotta aiemmin olit saanut Nobelin 
rauhanpalkinnon.  Lain mukaan si-
nun olisi pitänyt anoa lupa, että saat 
afrikkalaisena asettua asumaan kau-
punginosaan, missä piispantalo sijaitsi.  
Rauhanpalkinto sinulle myönnettiin, 
mutta eteläafrikkalaista passia et saa-
nut.  Matkustuslupapaperissa luki, että 
kansallisuus on toistaiseksi tuntematon. 

”Naisella, joka haluaa olla mie-
hen veroinen, ei ole kunnianhimoa”, 
luitte vaimosi kanssa naureskellen erään 
auton puskuriin liimatusta tarrasta.  
Olet omistanut kirjasi Etelä- Afrikan 
naisille. Kerrot, että uhrien todistuk-
sia kuunnellessa vasta tajusit, kuinka 
tärkeää roolia he vetivät maan vapau-
tumisessa.  Naisten kärsimykset olivat 
vielä riipaisevampia kuin miesten. Heitä 
raiskattiin,. kiduttajat käyttivät aseinaan 
heidän lähimpiä suhteitaan. Kerrottiin 
valheita kotona sairastavista, kuolevista 
lapsista tai turvallisuuspoliisi pilkkasi 
heidän olevan mukana vapaustaiste-
lussa vain, koska eivät olleet saaneet 
miestä. 

Afrikkalaisella huumorintajulla ja 
joustavuudella arvostat epäkirkol-

lisiakin mielipiteitä.  Kerrot kuinka aja-
essasi aikoinaan kotiapulaisena työs-
kentelevän anoppisi kanssa valkoisten 
kirkon ohi, osoitit hänelle runsasta au-
torivistöä ja totesit,  että ainakin nämä 
afrikaanit (valkoiset) ovat Jumalaa pel-
käävää joukkoa. Anoppi vastasi hihitel-
len:” Lapsikulta, jos Jumala kohtelisi 
minua niin kuin heitä, minäkin kävisin 
hyvin tiuhaan kirkossa.”

Desmond Tutu:
Anteeksiantaminen 
          – tie tulevaisuuteen

Teksti: Taina Rautasalo Kuva: Tarja Mattila
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Taiteen ystävät sai-
vat osallistua Sinisessä 

salissa 21.09.09 mielenkiin-
toiseen esitykseen, jossa lää-
ninpsykologi Pirjo Laaksonen 
näytti akvarellimaalauksiaan ja 
kertoi ajatuksiaan maalaamisesta, 
työstä, tunteista ja ihmisen voimavaroista. Hän kertoi mi-
ten olisi halunnut ylioppilaaksi päästyään lähteä opiskele-
maan taidetta, mutta silloin sotien jälkeen hänen kotonaan 
vaadittiin, että ihmisellä täytyy olla ”kunnon ammatti”. Hän 
päätyi opiskelemaan yliopistoon psykologiaa ja vasta myö-
hemmin löysi taiteen omaksi tärkeäksi harrastuksekseen.

Pirjo Laaksonen kertoi, että maalaaminen on hänelle 
havaintojen teon väline. Värien ja siveltimen avulla hän 

luo paperille kuvia matkoiltaan läheltä ja kaukaa. Hän on 
sitä mieltä, että miltään matkalta emme palaa samanlaisi-
na kuin olemme sinne lähteneet, vaan olemme uusiutuneet. 
Siksi matkat ovat virkistäviä. Kuvien tekeminen on hänelle 
matkamuistojen keräilyä. Akvarelleissaan hän kokoaa aja-
tuksiaan, työstää kokemuksiaan, selvittelee tunteitaan ja 
ratkaisee ongelmia, myös työhön liittyviä. Kuvat ovat hä-
nelle enemmän kuin matkapäiväkirjoja. Ne ovat elämässä 
selviytymisen muoto. Maalaamisen hulluudesta hän ei ha-
lua koskaan parantua.

Miksi kokemusten ja tunteiden työstäminen on vält-
tämätöntä ?
Jos keskitymme vain tehokkaaseen suoritusten tuottami-
seen, emme pääse lähelle hyvinvointia. Tarvitsemme tunteita 
tietääksemme, mikä on tärkeää elämässä. Mihin suuntaan 
meidän tulee ponnistella? Tunteet ohjaavat havaintojam-
me ja tarkkaavaisuuttamme. Havaitsemme ja muistamme 
paremmin asioita, joihin liittyy voimakkaita myönteisiä tai 
kielteisiä tunteita.

Myönteiset tunteet parantavat muistamista, edistä-
vät luovaa ongelmanratkaisua ja päätöksenteon jous-

tavuutta. Mielimaiseman katsominen esim. rentouttaa.

Kielteiset tunteet parantavat taisteluvalmiut-
tamme ja selviytymistä vaaratilanteista. Tunteet 

ovat voimavara ja ne ovat välttämättömiä ihmissuh-
teista selviämisessä. Ihmisen ongelmana on usein 

omien tunteiden ristiriitaisuus ja kulttuurimme liial-
linen järkiperäisyys, joka ohjaa meitä rationaalisuuteen 
ja täydellisen hallinnan harhaan. 

Omien tunteiden, ilon, surun, toivon, epätoivon, 
pettymyksen, pelon, riemun, vihan tai onnen ja 

rakkauden tunnistaminen ja niiden tietoinen analy-
sointi ehkäisee mielensolmujen syntymistä sekä yhtäk-

kisten järjettömien päätösten tekemistä. Toisten tuntei-
den huomioiminen kasvattaa sosiaalisia taitojamme, lisää 
yhteisymmärryksen saavuttamista, tiimin ja yhteisön hy-
vinvointia. Se lisää luovia ratkaisuja, poistaa uupumusta ja 
kasvattaa työn iloa.

Laaksosen mukaan esteettisyys liittyy ihmisen koko 
elinkaareen. Sekä varhaisen vuorovaikutuksen että es-

teettisten kokemusten yhtenä päämääränä on mielenrauha. 
Syvä onnellisuuden kokemus on mahdollista saavuttaa sekä 
unissa että esteettisissä elämyksissä.

Taiteen kokeminen on riippuvainen sekä taiteen te-
kijän että sen kokijan välisestä suhteesta. Taiteellisen 

luomisen ja esteettisten elämysten psykologisesti varhai-
nen luonne ja merkitys ovat löydettävissä esim. kaunokir-
jallisuudessa ja runoudessa. Maalaukset ovat olleet myös 

Virkanainen taivaanrannan 
maalarina

Teksti: Kaisu Porkka Kuva: Tarja Mattila 

”Myönteiset tunteet 
parantavat muistamista, 
edistävät luovaa 
ongelmanratkaisua 
ja päätöksenteon 
joustavuutta.

”

Opettajiani elämässä;
Isoisäni teki käsillään ja soitti sydämellään häissä ja hau-
tajaisissa. Isoäitini parsi ja paikkasi, opetti minua per-
kaamaan ahvenia jääkylmällä kaivovedellä. Isäni ra-
kensi ja kunnosti taloja. Äitini ompeli, neuloi ja nypläsi. 
Aviopuolisoni ja tyttäreni haastavat minut liikuntakult-
tuurin pariin.

Opettajiani kuvien tekemisessä;
Useat taiteilijat, joiden töitä olen tutkinut museoissa, mat-
koilla ja kirjoista. Useiden maalauskurssien opettajat.
Omat lapseni ja lapsenlapseni. Maalaamista harrastavat 
kollegani ja ystäväni.  Sadat yritykset ja erehdykset, värit 
ja paperikokeilut ja uudelleen tekemisen into.



Claudia ja Anu jälkiruuan kimpussa

Anni ja Tjede piparitalotalkoissa
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tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi, jos 
perhe ja vaihtari eivät vain sovi yhteen, 
vaikka molemmat ovat tosi mukavia! 
No, teimme hieman järjestelyjä ja saim-
me Carlokselle petipaikan työhuonee-
seen. Kotimme pullisteli tuon vuoden 
äärimmillään, kun esikoisemme poi-
kaystäväkin käytännössä asui luonam-
me. Sopu tilaa antaa ja nuorempien las-
ten englannin taito parani edelleen!

AFS-vaihtarit palaavat kotiin juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla ja niinpä 

brasilialainen Pedro saapui vain kaksi 
kuukautta Carloksen lähdön jälkeen. 
Pedro oli todellinen lihansyöjä, joka 

rakasti lenkkimakkaraa, mutta salaat-
teja ja vihanneksia hän karttoi, tosin 
porkkana keitettynä maistui.  Pedro oli 
myös ainut ”Brasilian poikamme”, joka 
pelasi jalkapalloa! 

Välivuoden jälkeen elokuussa 2008 
saapui toinen vaihtarityttömme 

Tjede Saksasta. Ensimmäiseksi selvitim-
me miten hän lausuu nimensä, mutta 
nimestä taisi sittenkin olla yhtä mon-
ta versiota kuin lausujaa. Tjedelle sa-
moin kuin Claudialle ompelin puvun 
vanhojen tansseihin ja yhdessä jänni-
timme mukavan tanssipartnerin löyty-
mistä. Kun Tjeden kotiinpaluun aika 
tuli, oli se varmasti kaikkein helpoin 
saattokäynti lentokentälle, sillä tiesim-
me tapaavamme jo reilun kuukauden 
kuluttua. 

Heinäkuussa 2009 saimme sitten vii-
destä vaihtarilapsestamme neljä 

takaisin kotiin, kun he saapuivat juh-
limaan esikoisemme häitä. Sisarusten 
ensitapaaminen oli mieleenpainuva ja 
suurperheemme vietti hienon viikon 

yhdessä.  Vaihtarilapsemme puhuivat 
keskenään suomea, englantia ja italiaa, 
sillä Carlos oli opiskellut italian kieltä. 
Viikon aikana söimme kasoittain lenk-
kimakkaraa, saunoimme, uimme, nau-
timme vaihtarilastemme valmistamasta 
ruuasta, valvoimme myöhään, järjeste-
limme häitä ja vietimme yhdessä hää-
juhlaa. Monella tavalla ikimuistoisen 
viikon loppuessa kävimme useamman 
kerran lentokentällä itkemässä, etenkin 

poikien lähtiessä, sillä he menevät niin 
kauas, tytöt asuvat Euroopassa ja tapaa-
misia on helpompi järjestää. Minulle 
on sanottu, että meillä on käynyt ”hyvä 
säkä” vaihtareiden kanssa – olen ihan 
samaa mieltä – he ovat kaikki suuren-
moisia nuoria ja antaneet meille paljon! 
Vaihtarilapsemme totesivat hyvästelles-
sään, että on hienoa kun on sisaruksia 
ympäri maailmaa. 

Koska omat lapsemme eivät ole ha-
lunneet lähteä vaihto-oppilaaksi, 

olemme kansainvälistyneet kotonam-
me. Vuosien 2002-2009 väillä meil-
lä on viiden vuoden ajan puhuttu lä-
hes päivittäin englantia ja ehkä ihan 
huomaamattakin opittu uusia asioita. 
Viidestä vaihtarilapsestamme kaksi op-
pi vuoden aikana suomen kielen todella 
hyvin ja kolme muutakin tulee kielel-
lä toimeen ja kirjoittaa taitavasti suo-
menkielisiä sähköposteja.  On muuten 
hienoa saada sähköpostia maailmalta, 
jossa kerrotaan kuulumisia ja lopussa 
lukee: rakastan teitä! Nyt pohdimme 
kuopuksen kanssa, ottaisimmeko vielä 
yhden vaihtarin… 

AFS on voittoa tavoittelematon, 
vapaaehtoisuuteen ja vastavuoroi-
suuteen perustuva vaihto-oppilas-
järjestö. AFS- paikallisyhdistyksen 
vapaaehtoiset järjestävät toimintaa 
alueellaan mm. haastattelevat läh-
teviä vaihtareita perheineen sekä 
isäntäperheeksi haluavia, järjestävät  
leirejä vaihtareille ja Suomeen pa-
lanneille vaihtareille sekä AFS-
iltoja vaihto-oppilastoiminnassa 
mukana oleville että asiasta kiin-
nostuneille. Keski-Uudenmaan 
AFS kokoontuu AFS-iltoihin 
Keravan Hyvinvointikeskuksessa. 
Alueellamme on tänä vuonna nel-
jä vaihtaria, kaksi Italiasta ja yksi 
Saksasta ja Espanjasta. Vaihtarimme 
pitävät AFS-illoissa sekä kouluil-
laan lyhyitä esitelmiä kotimaistaan. 
Maailmalla on Keski-Uudeltamaalta 
tänä vuonna 13 nuorta mm. 
Brasiliassa, Italiassa, Japanissa, 
Dominikaanisessa tasavallassa, 
Ecuadorissa ja Costa Ricassa.

www.afs.fi

Meidän perheessä on ollut viisi 
AFS-vaihto-oppilasta eli vaihta-

ria. Kun minulta kysytään miten mon-
ta lasta meillä on, vastaan kahdeksan, 
neljä tyttöä ja neljä poikaa, joista van-
hin on syntynyt 1985 ja nuorin 1992 
ja siinä välissä lapsia on yksi per vuo-
si! Viisi lapsista on ”syntynyt” lento-
kentällä, missä olemme jännittyneinä 
olleet vastassa uutta perheenjäsentä. 
Vaihtarilapsi kasvaa kymmenessä kuu-
kaudessa vauvasta nuoreksi – eikä se ole 
pelkkää juhlaa. Alussa kaikki on uutta 
ja ihmeellistä ja vaihtarilapsi tarvitsee-
kin paljon unta, mutta myös puuhaa 
ettei koti-ikävä iske. Vahtarilapsi tulee 
perheeseen elämään perheen elämää 
ja molemminpuolinen joustavuus hel-
pottaa matkantekoa. 

Vaihtarilapselle on opetettava per-
heen arki kädestä pitäen, sillä hän 

on elänyt siihen asti omassa perhees-
sään ja maassaan, eikä voi tietää miten 
meillä toimitaan. Asioita voi tehdä mo-
nella tavalla ja erilaisuuden ymmärtä-
minen on rikkaus. Vaihtarilapsi tulee 

osaksi perhettä ja niinpä hänellä on 
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 
muillakin lapsilla – astianpesukoneen 
tyhjennystä, imurointia, lakanoiden 
vaihtoa, … ja siivouspäivän iltana oma-
valintainen pizza. Vaihtarilapselle on 
ehkä sanottava kymmeniä kertoja auki 
jätetystä vessanpöntön kannesta tai sii-
tä, että pyykkiin tuodut sukat eivät voi 
olla pallona tai ne pestään myös pallo-
na! Omat lapset ovat sisäistäneet nämä 

”perusasiat” vuosien kuluessa ja vaihtari 
joutuu oppimaan ne tosi nopeasti.

Olen itsekin ollut vaihtarina USA:ssa 
1970-luvulla ja lapsuuden kodis-

sani oli vaihtareita, joten kynnys vaih-
tarin ottamiseen ei ollut ylittämättö-
män korkea. Mieheni kanssa jouduin 
tosin tekemään hieman töitä saa-
dakseni hänetkin ymmärtämään, et-
tä vaihtari kodissamme on hyvä idea! 
Vaihto-oppilastoiminta onkin yleensä 
enemmän perheen naisten ”harrastus” 
ja isät on ylipuhuttava mukaan. Meidän 
perheelle vaihto-oppilaasta osana per-
hettä on tullut melkein elämäntapa.

Ensimmäinen vaihtarilapsemme, 
Lucas Brasiliasta liittyi perheeseem-

me elokuussa 2002.  Lucas toi kotiimme 
iloista meininkiä ja hauskoja tilanteita. 
Talvilomalla hän pulahti hiihtolenkin 
jälkeen avantoon, rupatteli hetken kyl-
pytakkiin ja kumisaappaisiin pukeutu-
neena avannon reunalla ihmetelleiden 

”serkkujen” kanssa, häipyi sitten sau-
naan, ilmestyi taas avannon reunalle ja 
ilmoitti iloisena, että nyt on hyvä - hän 
oli täyttänyt kumisaappaansa lämpi-
mällä vedellä! 

Seuraavan vuoden huilasimme ja ku-
ten monet isäntäperheet, päätim-

me ottaa toisen vaihto-oppilaan. Tällä 
kertaa perheemme täydentyi tyttä-
rellä, kun Claudia saapui Sardiniasta 
Keravalle. Claudian tulo jännitti eten-
kin minua, sillä hänen isänsä on kokki 

ja Italiahan tunnetaan hyvästä ruuasta. 
Hyvin Claudia kuitenkin solahti per-
heeseemme, oppi syömään suomalaisel-
la vauhdilla ja rakastamaan Saarioisten 
maksalaatikkoa. 

Claudian jälkeen tarkoituksenam-
me oli viettää toinen ”välivuo-

si”, mutta brasilialainen Carlos tarvit-
si perhevaihdon vuoksi uuden kodin.  
Perhevaihtoja tapahtuu jonkin verran 
joka vuosi ja silloin vaihtarille on et-
sittävä uusi perhe. Perhevaihto saattaa 

Isäntäperheenä 
vaihto-oppilaalle

Teksti ja kuvat: Tiina Ritala 

1.8.2009 Hääpotretissa: Isä, Carlos, Pedro, Antti, Make, Anu, Anni, Claudia, Tjede ja Äiti

Pedro avannossa

Suomeen saapuu AFS-vaihtareita 
vuosittain yli 200, joista noin 140 

on vuosivaihto-oppilaita ja loput ly-
hytvaihtoon lukukaudeksi tai kesävaih-
toon saapuvia. Suomesta AFS:n kautta 
maailmalle lähtee vuosittain noin 180 
nuorta yli 30 maahan. Suomalaiset läh-
tevät vaihto-oppilaat ovat pääosin ete-
läisestä Suomesta, kun taas ulkomailta 
saapuvat vuosivaihto-oppilaat löytä-
vät useammin isäntäperheen ylempää 
Suomen kartalta. Isäntäperheiden et-
sintä onkin AFS:n ja muiden vaihto-
oppilasjärjestöjen suurin haaste, sillä 
ilman isäntäperheitä vaihto-oppilastoi-
minta ei onnistu! AFS-isäntäperheet ei-
vät saa rahallista korvausta ja lähtevän 
vaihto-oppilaan perheellä ei ole velvol-
lisuutta ottaa vaihtaria, vaikka kotona 
yksi sänky jääkin tyhjäksi. 



Kirsti Aaltio 80 vuotta
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HELMIKUU
Su 7 . 2 . klo 16  
KYNTTILÄNPÄIVÄN HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI 
Esiintymässä Malla Hintsala ja Heikki Ruokonen.  Lauluja 
elämästä ja hieman kuolemastakin. Chanson—Piafin & 
Brelin värikkäistä ja voimakkaista lauluista koottu ohjelmis-
to pysäyttää, koskettaa ja hymyilyttää. Käsiohjelmia etukäteen 
Talkoorenkaan toimistosta à 8 euroa.
Ma  8 . 2 . klo 14 – 16 MAANANTAISEURA, 
vieraana Antti Pietiäinen vetäjänä Nina- Anitra Salonen.
Ke 10 . 2 . klo 13 KARAOKETANSSIT, tule laulamaan ja tanssi-
maan Siniseen Saliin. Emäntänä Riitta Ressler.
Pe 12 . 2 . klo 12.30 – 15.00 YSTÄVÄNPÄIVÄN JUHLA 
yhteistyössä SPR:n kanssa.Tilaisuudessa mm. kiitetään 
Talkoorenkaan vapaaehtoisia Sydän-rintaneulalla, musiikkia ja 
kahvittelua. 
Ke 17 . 2 . klo 18 UUVUTTAAKO VANHEMMUUS ?–Asentohoito 
avuksi perheen arjessa. Luennoitsijana fil. kand, lehtori Aino Paatela. 
Lapsille on järjestetty lapsiparkki luennon ajaksi, ennakkoil-
moittautumiset hoitopaikan varmistamiseksi toimistoon!

MAALISKUU
Ma  1 .3 . klo 13 VAPAAEHTOISTEN INFO / Annukka
Ke 3 . 3 . klo 12 – 14 KERAVAN KOTIHOIDON INFO/ 
Tule ja kysy sinua askarruttavista asioista kotihoidon edustajilta. 
Kysymyksiin vastaamassa Erja Visti ja Marita Engblom.
To 4 . 3 . klo 18 HUIMAUKSEN HOITO ASENTOHOIDON 
UUSIMMILLLA LIIKESARJOILLA: 
Tasapainoaistin kokonaisvaltainen hoito ja hoitojärjestyksen 
vaihtelu. Luennoitsijana: fil. kand, lehtori Aino Paatela
Ma  8 . 3 . klo 14 KANSAINVÄLISEN NAISTENPÄIVÄN TILAISUUS 
Elina Saari kertoo Maria Jotunista ja Teatteri Pesä esittää Maria 
Jotunia. Naisten päivän tarjoaa; Teatteri Pesä, Elina Saari, 
Keravan kirjasto sekä Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. 
Ke 10 . 3. klo 13 KARAOKETANSSIT, tule laulamaan ja tanssi-
maan Siniseen Saliin. Emäntänä Riitta Ressler.
To 18 . 3. klo. 18 . 30 ”SOITTAEN ILOA JAAMME”, 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat.
Su 21 . 3. klo 16 RUNOKAHVILA. 
Oiva Paloheimon tuotantoa. Keravan Lausujat Ry.
To 25 . 3. klo 19 KERAVAN MUSIIKKIOPISTON KONSERTTI, 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat.
Ma  29 . 3 . klo 14 – 15 MAANANTAISEURA,Tarja Tallqvist. 
Vetäjänä Nina-Anitra Salonen.

HUHTIKUU
Ma  12 . 4 . klo 14 – 16 MAANANTAISEURA 
Tervetuloa kuuntelemaan valtiotieteen tohtori Anne 
Hartikaista, joka kertoo väitöskirjansa Vapaaehtoiset vuode-
osastolla, vaiheita. Hartikaisen tutkimuskohteena oli Keravan 
terveyskeskus, jonka pitkäaikaisosaston vapaaehtoistytä on ke-
hitetty 1990-luvun alusta lähtien osaston hoitohenkilökunnan 
ja Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen, Talkoorenkaan 
kanssa yhteistyönä. Vetäjänä Nina-Anitra Salonen.
Ke 14 . 4 . klo 13 KARAOKETANSSIT, tule laulamaan ja tanssi-
maan Siniseen Saliin. Emäntänä Riitta Ressler.
Ke 14 . 4. klo 18.30 ”KEVÄINEN ILTASOITTO” 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat.
To 15 . 4 . klo 18 RUNOKAHVILA. Oiva Paloheimon tuotantoa. 
Paloheimon syntymästä tulee 100 v. Keravan Lausujat Ry.
Ke 21 .4 . klo 18 – 20 PIHANURMIKON KUNNOSTUS JA 
KOMPOSTOINTI. Luennoitsija Hortonomi Salla Laukia.
Ke 28 . 4 . klo 18 KEVYEN MUSIIKIN LEVYPAKINOITA,aiheena, 

”1950-luvun kevyen musiikin helmiä”, 
asiantuntijana Aimo Ruusunen.
To 29 . 4. klo 18 . 30 ”HUILUN SÄIHKETTÄ SINISESSÄ SALISSA”, 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat.

TOUKOKUU
Ma  3 . 5 . klo 13 VAPAAEHTOISTEN INFO/
Ke 5 . 5 . klo 12 – 14 KERAVAN KOTIHOIDON INFO/ 
Tule ja kysy sinua askarruttavista asioista kotihoidon edustajilta. 
Kysymyvksiin vastaamassa Erja Visti ja Marita Engblom.
Ma 10 . 5 . klo 14 – 16 MAANANTAISEURA. Aihe on avoin. 
Vetäjänä Nina-Anitra Salonen.
Ke 12.5 . klo 13 KARAOKETANSSIT, tule laulamaan ja tanssi-
maan Siniseen Saliin.Emäntänä Riitta Ressler.
Ke 19 . 5 . klo 13 – 15 RUNORAATI Tuo pöytälaatikkoon kir-
joittamasi runot muiden kuultavaksi, lausu itse tai anna jon-
kun muun tehdä se. Paikalla on arvokas, mutta lempeä raati. 
Lausujat Keravan Lausujista. 
Runoraadin idea on tuoda esiin erilaisia tapoja ymmärtää 
tekstiä ja esitystä. Tärkeää ei ole olla kokenut kirjoittaja, vaan 
runon tehtävä on jättää tilaa monenlaisille tulkinnoille. 
Mahdolliset lausujat voivat myös kertoa etukäteen, minkä ru-
non tulevat esittämään. Jos et halua lausua omaa runoasi, voit 
tuoda sen 30.4. mennessä Kahvila Kaisankammarissa olevaan 
laatikkoon, Aleksis Kiven tie 19, Kerava 
tai sähköpostilla Kaisu Mäkiselle. Ilmoittautumiset ja kyselyt: 
Kaisu Mäkinen kaisunen@elisanet.fi, puh. 040 563 2138.

Hyvinvointiakatemian ohjelma 
kevät 2010

Vähänpä on kommentoitu vanhuksia varten kehiteltyä 
automaattista ulkoilurataa, jota taannoin innostuneesti 

esiteltiin televisiossa. Minusta ajatuskin on epäinhimillinen ja 
toteutus suorastaan kammottava. En tahtoisi ikimaailmassa 
päätyä ulkoilemaan idioottimaiselle radalle, jossa kone hi-
naa pyörätuolia. Mitä ihmettä on ajateltava yhteiskunnasta, 
jossa inhimillisempää ulkoilua ei ole tarjolla. 

Muistan ajan, jolloin oli poliittisesti relevanttia hokea: 
yhteiskunnan velvollisuus on taata lapsille päiväko-

tipaikka ja vanhuksille vanhainkotipaikka. Näin työtä te-
kevä väestö ”vapautuu” rakentamaan yhteistä hyvinvointia. 
Mistä sosialismin onnelasta lienee idea omittu suurten ikä-
luokkien kaupungistumisen myötä. Yhteiskunta ei selvin-
nyt velvollisuudesta mitenkään erinomaisesti. Ideakeinu on 
jo heilahtanut takaisin: nyt vanhusten kuuluu asua kotona 
niin pitkään kuin mahdollista viranomaisia vaivaamatta. 
Moni onkin unohtunut kotilokeroonsa - kunnes postin-
kantaja ymmärtää hälyttää. 

Perheet ovat kaupungistumisen myötä pienentyneet. 
Lapsettomia pareja on entistä enemmän, yhden hengen 

taloudet ja yhden lapsen perheet ovat yleisiä. Vaihtuvat 
perhekuviot tuottavat löyhiä tunnesiteitä, kun lapsilla on 
kirjava joukko isä- ja äitipuolia, puolisisaruksia ja isovan-
hempia. Tukea vanhuksille ei välttämättä löydykään omai-
sista. Henkisesti yksinäinen vanhuus odottaa yhä useampaa. 

Vapaaehtoiset tekevät hyvää työtä ulkoiluttamalla 
laitoshoidossa olevia vanhuksia. Järjestetty vapaa-

ehtoistoiminta on kuitenkin suuren osan kesää ansaitusti 
lomalla ja auttajat mökeillään. Kotona asuville voisi naa-
puri tai tuttavakin tarjota muutaman kerran kesässä apua 
ulkoiluun. Tule mukaan toimintaan! Lähimmäisyydelle on 
aina tilaa. Se levittää hyvää mieltä.

Me ikääntyvät voimme ajoissa myös itse vaikuttaa 
vanhuuden päiviemme elämän laatuun mahdolli-

suuksiemme mukaan. Henkisiä turvaverkkoja on haet-
tava ja suhteita hoidettava. Voimme näyttää esimerkkiä 
lapsillemme aitoon välittämiseen perustuvasta vanhusten 
muistamisesta. Suhteiden hoito ei ole aina mutkatonta, 
mutta se kannattaa.

Rataa kiertävä vanhuus

Teksti: Ellinoora Siitonen

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19 KERAVA puh. (09) 294 0930 

www.talkoorengas.fi

Mitä pitempään elät
sitä paremmin ymmärrät
elämän kauneuden
ja rajallisuuden

Oikein käytettynä
 elämä on aina 
sekä kaunis 
että kyllin pitkä
(Markku Holopainen)

Jo 80 vuotta
”oikein käytettynä” !

Onnitellen,
kiittäen ja 
siunausta

tuleville vuosille
toivottaen

Talkoorenkaalaiset



Välitän, olen Ihminen Ihmiselle....
Suljen lupaukseni muiden Ihmisten lupausten joukkoon, 

heitän avaimen pois, ikuisiksi ajoiksi.

Voit sinetöidä lupauksesi kiinnittämällä lukon Talkoorenkaassa 
lupausten taululle, joko nimelläsi varustettuna tai ilman. 

Lukon voit ostaa kahvilan kassalta kymmenen euron hintaan 
ja samalla tuet vapaaehtoista hyvinvointityötä.
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TILATAKSIT
RITOKOSKI

puh. 0400-661 166 / 11 hlölle

Palvelualue:
Kerava-Tuusula-Järvenpää

Invataksipalvelut

ari.ritokoski@kolumbus.fi

puh. 0400-661 165 /  4  hlölle

RAY
Keravan kaupunki
Keravan ev.lut.srk
Keravan Energia
Aliina
Eero Lehti
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Kosmetiikka Irma

Jätehuolto Jorma Eskolin
Kelloliike Soikkeli
Keravan Keskusapteekki
Keravan Lääkintävoimistelu
Keravan Omakotiyhdistys
Lasercraft Oy
Maarakennustyö Hyttinen
Nordea, Kerava

Rakennustoimisto Nousiainen Oy
Sampo, Kerava
Tilitoimisto Voutilainen
Uudenmaan Herkku Oy
Varjon Kukka
Woodpublishers Oy LTD

Toimintaamme tukevat mm.

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19 KERAVA puh. (09) 294 0930 

www.talkoorengas.fi

Voit ryhtyä tukijaksi vaivattomasti täyttämällä verkkosivuillamme 
olevan lomakkeen.

www.talkoorengas.fi

Tule mukaan tukemaan vapaaehtoisen 
hyvinvointityön kehittämistä
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28.9.

26.10.

30.11.

* klo 12-13 hdollisuus lounaaseen (7 e)
* klo 13 
* klo 13.15
* lopuksi
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Hyvinvointiakatemian taideryhmässä tiistaisin ihastuttaa kaksi sukupolvea, äiti 
Ulla-Maija ja tytär Eija. Yhteinen harrastus sai naiset jopa pitämään kaksi yhteistä taide-

näyttelyä Galleria Allissa keväällä 2008 sekä Galleria Orlowin tiloissa marraskuussa 2009.

”Maalausharrastukseni alkoi vuonna 2004 Hyvinvointiaka-
temian taidekurssilla. Ryhmässä maalaaminen on hauskaa ja 
innostavaa. Värit antavat inspiraatiota ja voimaa. Pidän impres-
sionistien töistä. Intohimon taiteeseen täytyy olla suvussa, sillä 
myös isoäitini harrasti maalausta.”

”Olen aina ollut kiinnostunut visuaalisesta ilmaisusta.Valo-
kuvaamista olen harrastanut jo 60-luvulta lähtien. Olen ollut 

Keravan Kameraseuran toiminnassa mukana n. 15 vuotta. Ny-
kyään kuvaan videolle lapsenlasteni kehittymistä ja erilaisia 

sukujuhlia, kuten häitä, ristiäisiä ja syntymäpäiviä.”

”Olen harrastanut maalausta 1950–60 luvulta. Välillä on toki 
ollut pidempiäkin taukoja lasten syntymien jälkeen. Opiskelin mm. 
englantia, pikakirjoitusta, vaateompelua. Tein vaatteita lapsille, 
lapsenlapsille ja itselleni. Työura kesti 40 vuotta, josta valtion viras-
sa yli 30 v henkilöstöhallinnon tehtävissä.”

”Kuvataide alkoi eläkkeelle jäädessäni taas innostaa ja harrasta-
minen antaa todella paljon sisältöä vanhuuteen. Onnistuminen 
palkitsee. Maalaan yleensä aiheen tavoitellen luonnollisuutta 
ja kauneutta. Yleensä työt päätyvät läheisten ja ystävien ko-
teihin. Tavoitteeni ei ole ollut taulujen myyminen vaikka 
onhan se innostavaa, kun jokin tauluistani ostetaan.”

Taide - yhteinen intohimo

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19 KERAVA puh. (09) 294 0930 

www.talkoorengas.fi

Hyvinvointiakatemian kuvataidekerho kokoontuu tiistaisin 
klo. 12-14

Ohjaajana kuvataiteilija Peter Brown

Hyvinvointiakatemiassa on
mahdollisuus harrastaa

Eija Lindström, Kerava: Ulla- Maija Végvári, Kerava:




