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Usein käy niin, että jos perhe on 
vailla isovanhempia, katkeaa yhteys 
vanhempaan ikäpolveen. Syitä on 
varmasti monia, pitkät etäisyydet 
useimmiten.  Varamummo-ja vaa-
ritoiminnalla voidaan vaikuttaa 
selkeästi perheen hyvinvointiin 
ja erityisesti vanhemman jaksa-
miseen. Hyvinvointi on lähtenyt 
siitä, että myös vanhempi on saa-
nut itselleenkin aikaa ja juttuseu-
raa. Toiminnan tarkoituksena on 
muodostaa vapaaehtois-työnte-
kijöiden ja perheiden välille nor-
maali isovanhemmuus-suhde. On 
tapahtunut niinkin, että vapaaeh-
tois-työntekijöistä ja vanhemmista 
on tullut hyviä ystäviä. Syvemmän 
sitoutumisen lisäksi Talkooren-
kaan toimintaan kuuluu säännöl-
lisiä yhteisiä tapaamisia, joissa 
lapset ja vanhemmat voivat leikkiä 
ja seurustella vapaaehtois-työnte-
kijöiden kanssa. “ Sylkky” on tar-
koitettu avoimeksi kohtaamis- ja 
tutustumispaikaksi vapaaehtoisten 
ja perheiden välille. 

Toiminta pyörii talkoohengessä, 
joten kumpikaan osapuoli ei maksa 
toiminnasta. Palkinnot ovat kuiten-
kin mittaamattomia niin perheille 
kuin vapaaehtoistyöntekijöille. 
Monelle ikäihmiselle on palkitsevaa 
huomata, että on hyödyksi ja tar-
peellinen. Varamummoja ja vara-
vaareja tarvitaan, elämänkokemus 
ja aito kiinnostus pienen ihmisen 
kasvuun ja tukemiseen ovat ne tär-
keimmät, jotka auttavat. 

Haemme mukaan antoisaan 
vapaaehtoistyöhön sijais-iso-
vanhempia, jotka haluavat antaa 
arvokasta aikaansa lapsille. Tavoit-
teenamme on rikastuttaa niin iso-
vanhempien kuin niiden lapsi-
perheiden elämää, joilla ei jostain 
syystä ole kontakteja isovanhem-
piin. Keravalla toimiva Talkooren-
gas haluaa tarjota mummottomille 
ja vaarittomille lapsille mahdolli-
suuden luoda yhteyden ikäihmi-
siin yhdessä tekemällä ja yhtey-
denpidolla. Kyseessä ei ole siis 
pelkkä hoitoapu. Varamummous- 
ja vaarius on paljon syvempi asia. 
Toiveena onkin, että toiminta olisi 
vastavuoroista.

Yhteiset hetket “ Sylkyssä” ovat 
tärkeitä. Samalla on nimittäin 
mahdollisuus tavata muitakin 
mummoja ja pappoja, ne ovatkin 
virkistäviä ja tuoneet arkeen sitä 
toivottua vaihtelua. Tapaamisilla 
tunnelma on “rento, lämmin-
henkinen, lapsimyönteinen, rau-
hallinen” ja siellä vallitsee hyvä 
ilmapiiri. Samalla vanhemmat 
voivat ottaa myös rennommin. 
Siellä pääsee juttelemaan muiden 
vanhempien kanssa ja samalla 
näkee erilaisia lapsiperheitä.  Jos 
perheesi tarvitsee varamummoa 
tai vaaria, niin tule käymään tai 
lähetä sähköpostilla pieni kuvaus 
tilanteestanne ja tarpeistanne 
sijais-isovanhemman suhteen 
avunvalitys@talkoorengas.fi 

Sijais-isovanhemmalta ei odo-
teta mitään erityis-osaamista, tai 
että mummon tai vaarin pitäisi 
olla jotain aivan ihmeellistä. Tär-
keintä on se, että on halu ja tahto 
antaa aikaansa lapselle. Toiminta 
on pääsääntöisesti sukupolvien 
kohtaamista avoimen toiminnan, 
“ Sylkyn” kautta Talkoorenkaan 
tiloissa. Ajan kanssa voisi sitten olla 
mahdollista, että suhde kehittyy 
ystävyyssuhteeksi. Suhteen syven-
nyttyä vapaaehtoinen voisi tulla 
perheeseen ikään kuin “ikäihmi-
systäväksi”, jolla on mahdollisuus 
antaa perheelle jotain aivan uutta 
ja korvaamatonta.  

“Sylkyssä” eli yhteisissä tapaami-
sissa pyritään lapsille välittämään 
myös niitä taitoja ja osaamista, 
jota vanhemmalla sukupolvella 
on. Usein paikalla on käsityötai-
toisia mummoja, joiden kanssa 
lapset voivat esimerkiksi askar-
rella. Omia periaatteita lapsille 
ei välitetä, mutta hyviä asioita ja 
perinteitä pyritään siirtämään 
sukupolvilta seuraaville.

Leikki-ikäisten, vanhempien ja 
varamummojen-ja vaarien kanssa 
vietetään aikaa yhdessä kerran 
kuukaudessa, ohjelmassa voi olla 
vaikka leikkejä ja erilaisia pelejä, 
kädentaitoja tai askartelua, juhlia 
ja teematapaamisia, retkiä yms.

 Tiedustelut: 
• Avunvälitys ma-pe klo 10–13 (09)242 5106  

• avunvalitys@talkoorengas.fi   

“ Tukea ja turvaa, yhteisiä hetkiä ja 
kokemuksia, leikkejä ja luovuutta, 

niitä me tarjoamme pienille ja vähän 
isommillekin ihmisille”  

Talkoorenkaan 
varamummot- 

ja vaarit
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Monet meistä ovat joutuneet 
usein huomaamaan, ettei se 
elämä kulje aina suunnitelmien 
mukaan. Osa jää murehtimaan, 
mutta joillekin se antaa 
mahdollisuuden tarkastella 
itsepohdiskelun avulla omaa 
elämäänsä. Asetettujen 
elämäntavoitteiden avulla voi 
sitten arvioida onko matkalla 
kohti hyvää elämää vai ei ja 
muuttaa tarvittaessa suuntaa 
kohti onnea. Elämäntavoitteet 
kuvaavat usein niitä arvoja, 
joita me pidämme elämässä 
arvokkaina ja sitä minkä 
tekemisestä nautimme  
kaikkein eniten. 

Elämän selkeyttäminen tulee 
monelle eteen viimeistään 
eläkkeelle jäämisen myötä.  
Työn tuoma tarpeellisuuden tunne 
ja sitä kautta hankittu arvostus 
on poissa ja tilalle jää vain joutilas 
”ylijäämäminä,” jonka seurana 
usein ovat yksinäisyys ja  
parhaana kaverina vanhat muistot.  

Yksinäisyys on liiankin yleistä, 
on tutkittu, että joka kolmas 75 
vuotta täyttäneistä suomalaisista 
kärsii yksinäisyydestä, ainakin 
toisinaan. Eikä vanheneminen tuo 
helpotusta, päinvastoin. Lisäksi 
naiset kokevat yksinäisyyttä 
enemmän kuin miehet.

hyvän elämän käsikirjoitus

Vuonna 2012 vanhustenpäivää vietetään 
sunnuntaina 7.10. ja vanhustenviikkoa  

7.-14.10.2012. Teemana on Yhdessä vahvempia. 
Teema liittyy EU:n Aktiivisen ikääntymisen 

ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 
teemavuoteen.

Miten joutilaisuuden osaisi 
sitten kääntää voimavaraksi? 
Elämän rauhoittuminen ja 
lisääntynyt vapaa-aika, siis aika 
ilman tarkoitusta, ovat oikeasti 
omiaan nostamaan hyvinvointia. 
Keskittyminen tärkeinä pitämiinsä 
tehtäviin antaa mahdollisuuden 
tehdä rauhassa itselle mieluisia 
asioita. Osallistuminen 
vapaaehtoistoimintaan tai 
muuhun mielekkääseen 
harrastustoimintaan voisi 
olla eräs keino vähentää 
yksinäisyyttä. Elämän laatu 
paranee ja onnellisuuden tunne 
vahvistuu. Saa ystäviä, joilla 
on samankaltaisia tavoitteita ja 
arvoja, ja ennen kaikkea tuntee 
kuuluvansa johonkin.  

Onnellisuus on itsensä 
toteuttamisen sivutuote. Hyvän 
elämän kannalta ei ole yhtä 
tärkeää päästä tavoitteeseen 
kuin kokea se täyden elämisen 
tunne, jonka saat tietäessäsi, 
että uskallat elää niin kuin 
ajattelet. Se on onnea se. 
Gandhi muuten kutsui 
omien arvojensa mukaista 
toimintaa onneksi. 

Meistä jokainen haluaa 
elää hyvän tarinan. 
Hyvät tarinat pohjautuvat 
käsikirjoitukseen. Oletko jo 
hahmotellut omasi? 

TäSSä LehdeSSä
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Kuultiin tarinaa mm. mustista aukoista, neutronitähdistä, miljardeista galakseista jne., samoin elämän etsimi-
sestä maapallomme ulkopuolelta ja muiden tähtien ympärillä kiertävistä maankaltaisista planeetoista, joita on 
löytynyt jo satoja. Elämän etsiminen naapuriplaneetta Marsista on ajankohtainen kysymys, kun sinne matkalla 
oleva Curiocity-mönkijä ensi elokuussa pääsee sen pintaa kaivelemaan.

Ahoa kiinnostaa myös kosmologia eli universumin synty, kehitys ja loppu. Nykykäsityksen mukaan kaikkeu-
temme on syntynyt alkuräjähdyksessä 13,7 miljardia vuotta sitten ja se laajenee kiihtyvällä vauhdilla ja säteilee 
itsensä loppuun joskus biljoonien vuosien kuluessa. Maapallomme tulee elinkelvottomaksi joskus muutamien 
miljardien vuosien kuluttua auringon laajetessa punaiseksi jättiläiseksi. Tieto ei siis paljon heilauta tätä suku-
polvea vielä, mutta myöhemmin ihmiskunnan on Tellukselta poistuttava, jos haluaa elämänsä säilyttää.

Jokaisella on mahdollisuus tutustua avaruustietouteen, sillä informaatiota on saatavissa mm. internetistä esim. 
sivuilta www.ursa.fi. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa julkaisee myös paljon alan kirjallisuutta. Täällä toimii myös 
Ursaan kuuluva alueellinen harrastajayhdistys Keski-Uudenmaan Altair ry, joka pitää kokouksia Järvenpäässä 
ja suunnittelee pientä tähtitornia Tuusulanjärven Vanhankylän niemennokkaan.

Suomesta löytyy useita eturivin tutkijoita, joista tunnetuimpia kirjojensa ja televisiossa esiintymistensä vuoksi 
ovat astrobiologi Esko Valtaoja Turusta ja kosmologi Kari Enqvist Helsingin yliopistosta. Myös monet yrityk-
set Suomessa ja Ilmatieteen laitos ovat kehittäneet laitteita, joita käytetään NASA:n ja Euroopan avaruusjär-
jestö ESA:n lähettämissä satelliiteissa ja luotaimissa.

Teksti & kuva: Sulo Aho

Oli helmikuussa esillä Hyvinvointiakatemian maanantaiseurassa, kun Sulo Aho 
kertoi tähtiharrastuksestaan ja siitä, mitä kaikkea nykyään tiedetään universumista 
ja avaruuden ihmeistä. Tietomäärä näistä on viime vuosikymmeninä lisääntynyt 
huimasti havaintolaitteiden kehityksen myötä ja avaruusluotaimien ja satelliittien 

lähettäessä tietoa ”paikan päältä”  oman aurinkokuntamme planeetoilta ja 
asteroideilta. Erityisen paljon tietoa on lisännyt avaruusteleskooppi Hubble sekä 

maata kiertävät infrapuna- ja röntgenteleskoopit.

Ursan uusi tähtitorni (kuvassa vielä rakenteilla) Artjärven Tähtikalliolla

Ajattelin, että jos kerran minä 
rohkenen laulamaan, niin sitten 
kyllä kaikki muutkin uskaltautuvat 
mukaan, vaikka eivät omasta, tai 
jonkun perheenjäsenen mielestä 
muka osaisikaan laulaa. Hankalaa-
han se on pitää laulutaitoaan yllä 
omaksi ilokseen, jos on perheen-
jäseniä ympärillä, taikkapa naapu-
reita seinän takana. 

Liian usein me suomalaiset ajatte-
lemme että mitähän ne muut ajattele-
vat ja otamme negatiiviset kommentit 
ja palautteet liian vakavasti, samalla 
aiheutamme luovuudellemme luk-
koja. Jos ei ole vuosikausiin laulanut, 
niin tokihan se ääni siellä kurkun 
perukoilla yrittää piileskellä. Sitä 
joutuu vähän kakistelemaan kurk-
kuansa ja houkuttelemaan sen sieltä 
ulos, mutta vanhoilla tutuilla ikivih-
reillä laulun sanoilla ja sävelillä sen 
saa pikkuhiljaa sieltä kurkistamaan 
uteliaisuuttaan ulos. Kun useampaan 
kertaan laulamme samoja iskelmiä, 
tulee harjoitusta ja rohkeutta. Pikku-
hiljaa se ääni sieltä vapautuu ja alkaa 
pulppuamaa iloisesti. Laulaminen on 
kivaa, ja se tuo hyvää mieltä ja nostat-
taa vanhoja ihania muistoja mieleen. 
Palkeetkin saavat hyvää harjoitusta, 
kun laulaessa tarvitsee muistaa hen-
gitelläkin välillä vähän syvempään.

Laulukerhon idea syntyi Tie 
luovuuteen - porukan kesken. 
Olimme muutaman vuoden käy-
neet yhdessä läpi Julia Cameronin 
kirjan, Tie luovuuteen, kurssimuo-
toisesti ja jatkoimme saman kir-
jailijan Kultasuoni kirjan parissa. 
Kirjat harjoituksineen koluttu-
amme, Rautasalon Tainan ehdo-
tuksesta aloimme laulaa yhdessä, 
ja niin lähti laulu soimaan, ja osa 
luovuuden piirin porukkaa on vie-
läkin mukana yhdessä muodosta-
massamme laulukerhossa. 

Viime vuonna saimme myös 
säestystä silloin tällöin, kun nuori 
vapaaehtoisemme Simo Vihinen 
kävi soittamassa kitaraa. Samalla 
harjoittelimme myös joitain kap-
paleita esitettäväksi yleisöllekin. 
Syksyllä ja joulun alla kävimme 
terveyskeskuksen vuodeosastolla ja 

Hopeahovin tiloissa esiintymässä 
ja samalla viemässä iloa heille ja 
saamassa hyvää mieltä itsellemme. 
Täytyy myöntää, että ensimmäi-
sellä kerralla meillä kaikilla oli 
pientä jännityksen poikasta vatsan 
pohjalla, mutta hyvin siitä selvittiin 
ja osa yleisöstäkin yhtyi mukaan 
laulamaan.

Lauluinnostus on laajentunut 
karaokeen ja jopa tanssiin. Lau-
lamme yhdessä tai yksin, ilman 
mikrofoonia ja paineita, niitä tut-
tuja iskelmiä vuosien varrelta. 
Sinisessä salissa on tilaa, jos joku 
innostuu ja haluaa pyörähdellä 
tanssin merkeissä, hyvän musiikin 
soidessa. Kokoonnumme parilli-
silla viikoilla keskiviikkoisin 12.30-
14.30. Lämpimästi tervetuloa lau-
lamaan yhdessä.

Teksti: Riitta Ressler Kuva: Tarja Orlow

JOkaInen meISTä On 
LauLun arVOInen

Talkoorenkaan laulukerho kokoontuu joka toinen maanantai, 
parillisilla viikoilla klo 13-14 Vapaaehtoisen hyvinvointityön 

keskuksen yläkerrassa. Laulamme yhdessä tuttuja ikivihreitä 
iskelmiä ja muita lauluja, ilman säestystä, ja ilman minkäänlaisia 

paineita oman lauluäänemme suhteen. 

Aloittaessani jokunen vuosi sitten vetämään laulukerhoa, teini-ikäinen  
poikani sanoi, että siellä ei sitten kenenkään tarvitse  

tuntea itseään huonoksi, jos minä siellä hoilaan. 

Lauluryhmän Räp-esitys hauskuutti yleisöä
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Keravan vanhusneuvoston keskeinen 
tavoite on ikäihmisten arvostuksen 
kohottaminen ja etujen määrän ja 
laadun parantaminen sekä saaminen 
ulos ”neljän seinän sisältä” ihmisten 
ilmoille. Tehtävien menettelytapojen 
ja päämäärien ratkaisuehdotuksiin 
tekemiseen olen odottanut myös ikäi-
hmisten omaa osallistumista. Kera-
van vanhusneuvosto on seurannut 
ja seuraa parhaan kykynsä mukaan 
eduskunnan tapahtumia, kun par-
haillaan ollaan tekemässä uutta 
vanhuspalvelulakia. Toimintasuun-
nitelmamme tälle vuodelle sisältää 
käynnin eduskunnassa tapaamassa 
peruspalveluministeriä. Meidän on 
myös valvottava, että uuden lain 
määräykset sitten astuvat voimaan 
ikäihmisiä ja vammaisia hyödyt-
tävällä tavalla täällä Keravallakin. 

Keskeisiä paikallisia asioita ovat 
kohtuuhintaiset asunnot, niiden 
saatavuus ja liikuntaesteettömyys. 
 

 Keravan sisäinen liikenne, ikäih-
misten turvallinen liikkuminen ja 
terveyskeskuksen lääkäriaikojen 
varausongelmat ovat puhuttaneet 
ikäihmisiä. Ainakin nämä asiat 
tulee ottaa huomioon, kun van-
huspalvelujohtaja Raija Hietikko-
Hämäläinen uusii Keravan van-
huspoliittisen ohjelman.

Keravan uimahallin peruskorja-
usta ja laajennusta pidetään erit-
täin tärkeänä. Eläkeläisten mak-
suton uintioikeus eläkekorttia 
näyttämällä on ollut esillä myös 
liikuntalautakunnassa, toistai-
seksi tuloksetta. Pienenä aske-
leena maksuttomuuteen voidaan 
pitää ns. reppukampanjaa vuo-
denvaihteessa: uimalan kassalta 
sai ostaa 6 €:lla uimarepun, jonka 
mukanaolo takasi rajattoman uin-
tioikeuden kampanjan aikana. 
Suunnitelmissa on samanlainen 
toukokuussa 2012.

Keravan vanhusneuvosto on 
ollut taustavaikuttajana monessa 
liikunta- ja harrastustapahtumassa. 
Näistä mainittakoon Kerava liik-
kuu ja harrastaa  -tapahtuman 
yhteydessä järjestetty Boccia -tur-
naus. Siihen kutsuttiin keravalaiset 
eläke- ja vammaisneuvostot. Lii-
kuntatoimi on tukenut asiaa varaa-
malla välineistöä ja toimittamalla 
mm. juomat kilpailuun osallistu-
neille. Turnaukseen osallistuneet 
kiittävät Keravan liikuntatointa 
avunannosta ja saamistaan palkin-
noista keravalaisia liikkeitä ja yri-
tyksiä. On ollut hienoa havaita, että 
ne ovat suhtautuneet myönteisesti 
ikäihmisten ja  vammaisten henki-
sen ja fyysisen kunnon kohottami-
seen. Osoituksena viimemainitusta 
voidaan pitää sitä, että ikäihmiset 
ja vammaiset olivat hyvin edustet-
tuina Nikkarin koululla 09.12.2011 
järjestetyssä Keravan ensimmäi-
sessä urheilugaalassa.

Vuoden  päätapahtumana voi-
daan kuitenkin pitää lokakuussa 
järjestettävää vanhusten viikkoa. 
Ohjelma suunnitellaanyhteistyössä 
ja on monipuolinen, käsittäen muo-
tinäytöksiä, myyjäisiä, terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyviä luentoja 
Talkoorenkaan hyvinvointityön 
keskuksen ja Keravan terveyskes-
kuksen tiloissa. Eläkejärjestöjen 
lauluryhmät esiintyvät Esperissä, 
Kotitöyryssä, Kotimäessä, Vierto-
lassa, Hopeahovissa sekä Helmii-
nan/Hermannin, Helmiorvokin 
ja Niittymäen hoivakodeissa ja 
terveyskeskuksen osastoilla 1 ja 2. 
Tapahtuman järjestelyissä myös 
ovat mukana Keravan kaupunki, 
kaikki keravalaiset eläkejärjes-
töt, Keravan seurakunta, Keravan 
vanhusneuvosto ja Vapaaehtoisen 
Hyvinvointityön keskus.

keraVan VanhuSneuVOSTO 

Keravan vanhusneuvosto syntyi noin 10 
vuotta sitten ja nykyinen organisaatio 
sovelluksineen on ollut voimassa  vuoden 
2009 alusta. Puheenjohtajana kaudella 
2011-2012 on Kari Kuulas (Keravan 
Eläkeläiset ry.) ja sihteerinä Paula 
Juhanantti liikuntatoimistosta. Molemmat 
ovat ensimmäistä kertaa ”pappia kyydissä” 
eikä meillä ollut mitään tietoa, mihin 
olimme ryhtyneet. Hyviä neuvoja saimme 
edelliseltä puheenjohtajalta Taisto 
Kärkkäiseltä ja toimintarutiinit olemme 
oppineet käytännössä. 

Keravan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2012 
Keskeisiä asioita tulevat olemaan mm. pyrkimys parantaa keravalaisten eläkeläisten fyysisiä ja henkisiä elino-
losuhteita, tarkoituksena on nostaa eläkkeellä olevien omanarvon tunnetta hyödyntämällä kirjaston ja Kera-
van Opiston palveluja, opiskelemalla kieliä ja ATK-tekniikkaa. Samoin hyödyntää Vapaaehtoisen Hyvinvointi-
työnkeskuksen ja Talkoorenkaan maksutonta laajaa tarjontaa.

Kannustaa ikäihmisiä olemaan mukana yhteiskunnallisissa päätöksentekoprosesseissa ja vaikuttaa siihen, 
että Keravalla myös ikäihmisillä on hyvä asua ja elää. Toimia aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiensä ja yhteis-
työkumppaniensa kanssa ja osallistua tapahtumiin ja seminaareihin, joissa käsitellään erityisesti ikäihmisille 
tärkeitä asioita, kuten olla mukana Vanhustenviikon ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Olla mukana kehittämässä mm. julkisia palveluita, joissa otetaan huomioon ikäihmisten mahdollisuu-
det huolehtia asioistaan mm. kohtuulliset pankkipalvelut kaikkien saataville. Kiirehtiä vanhuspalvelulain 
toteutusta sekä olla mukana kehittämässä kunnan sisäistä joukkoliikennettä. Tehtävää siis riittää, mutta 
onneksemme riittää myös tekijöitä!
 

Teksti: Kari Kuulas Kuva Jarkko Peltonen

Helenius Minna, Hietikko-Hämäläinen Raija, Juhanantti Paula, Kurki Helka, Kuulas Kari, Nieminen Marja-Terttu,  
Nykänen Marja-Liisa, Pokkinen Rauni, Ronkonen Seppo, Simonen Anja,Valtanen Anja, Valtonen Päivi  

(Nimet eivät ole istumajärjestyksessä)
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”Tää on uneton yö…” lauletaan 
iskelmässä. Pyörin taas kerran 
vuoteessa ja turhaan odotan saa-
puvaksi toivottua vierasta, Nukku-
mattia. Kännykän näytöltä erotan, 
että on siirrytty jo pitkälti yli puo-
lenyön. Olin lopettanut lukemisen 
hyvissä ajoin ja antanut unelle 
mahdollisuuden. Valitettavasti 
jokin perusmekanismi on ollut jo 
vuosikymmeniä sekaisin, ja yöt 
ovat vähintään vaihtelevia. Huo-
kaisen ja raahaudun hakemaan 
uuden kirjan, sillä lukiessa aika 
kuluu paremmin kuin pelkästään 
tuskaillessa.

Hyvinvointikeskuksen Sininen 
sali on täynnä Keravan unettomia. 
Olemme tulleet kuuntelemaan uni-
terapeutti Susan Pihliä toiveena 
saada resepti elämänlaatua kal-
vavaan vaivaan, unettomuuteen. 
Hän työskentelee Uniklinikalla, 
alan ainoassa erikoislaitoksessa. 
Saammekin kaksituntisen aikana 
monipuolista uneen ja unetto-
muuteen liittyvää tietoa. Meille 
luvataan lopussa antaa tietoa myös 
siitä, miten voimme itse vaikuttaa 
nukkumiseen.

Uni on ihmiselle elintärkeää. Se 
poistaa väsymystä, samalla se täy-
dentää energiavarastoja ja lataa her-
mosoluja. Tiedonkäsittelyn, muis-
tin ja oppimisen kannalta riittävä 
uni on välttämätön. Se vaikuttaa 
mielenterveyteen, stressisairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja immunologi-
seen tasapainoon. Jatkuva univaje 
puolestaan vaikuttaa monin tavoin 
sekä fyysisesti että psyykkisesti. 
Tutkimukset osoittavat sillä olevan 
yhteyttä lisääntyneeseen sydän- ja 
verisuonitautien riskiin. Samoin 
siihen liittyy taipumus ylipainoon, 
metaboliseen oireyhtymään sekä 
2.tyypin diabetekseen. Jokainen 
unettomuudesta kärsivä puolestaan 
tietää psyykkisistä vaikutuksista, 
siitä noidankehästä, josta ei tunnu 
olevan ulospääsyä.

Unentarve vaihtelee melkoisesti. 
Olemme lukeneet suurmiehistä, 
jotka pystyvät luovaan työhön tai 
suuriin valtiomiestekoihin kol-
men – neljän tunnin unen tur-
vin. Aikuisilla vaihteluväli on 
6 – 9,5 tuntia, niin että 5 – 10 % 
kuuluu vähäunisimpien ryhmään, 

mutta peräti 10 – 15 % tarvit-
see yli yhdeksän tunnin unet!  
Kokonaisuudessa tulee tietenkin 
ottaa huomioon myös päiväunet, 
jotka ovat toki suositeltavia. Mutta 
jos ”nokoset” venyvät tunnin, 
parin mittaisiksi, on yöunien saldo 
pienentynyt. 

Ikääntymisen myötä unentarve 
pienenee. Yöunet lyhenevät ja syvä 
uni vähenee. Jo 40 ikävuoden jäl-
keen melatoniinin eli ”unihormo-
nin” tuotanto heikkenee, ja tämä 
heijastuu unensaannin mekanis-
miin. Hyvä keino unettomuuden 
hoidossa saattaakin olla  melato-
niinin nauttiminen säännöllisesti 
samaan aikaan iltaisin, noin tunti 
ennen toivottua nukahtamista.

Unettomuutta on kolmea perus-
tyyppiä: nukahtamisvaikeudet, 
yöllinen heräily ja liian varhainen 
heräily. Unihäiriöistä suurin osa (30 
%) on tilapäisiä, kun taas krooni-
siksi lasketaan 5 -10 %. Levottomat 
jalat aiheuttavat unettomuutta 3 -10 
%:lla, uniapnea muutamalla pro-
sentilla ja narkolepsia 0,02 %:lla.

Teksti: Aila Painilainen

unI Ja TerVeYS -LuennOLTa 
aPua uneTTOmuuTeen?

”Nujerra
 sisäin

en  

tiikeri
si ja n

uku hy
vin”

Muutaman huonon yön jälkeen 
turvautuu mielellään nukahtamis-
lääkkeisiin. Niihin sisältyy kuiten-
kin riskejä. Voi syntyä riippuvuus, 
ja toisaalta toleranssi kasvaa. Ne 
voivat vaikuttaa vielä seuraavana 
päivänä toimintaan. Reaktioajat 
voivat hidastua, voi ilmetä muis-
tihäiriöitä ja tokkuraisuutta. Lääk-
keistä huolimatta unettomuus jat-
kuu.

Susanna Pihl esitti ajatuksen, 
että unettomuuden hoito on ”sisäi-
sen tiikerin nujertamista”. Usein 
uneton ihminen on stressin ja yli-
vireyden aiheuttamassa kehässä, 

jossa lääkehoitoa tehokkaampaa 
on unihuolto. Kannattaa kiinnittää 
huomiota kofeiinin, alkoholin ja 
nikotiinin käyttöön. Sopiva ruoka-
valio ja riittävän myöhään ajoitettu 
ateria auttavat (nälkäiselle ei uni 
tule), samoin liikunta, kuitenkin 
viimeistään kolme tuntia ennen 
nukkumaan menoa. Jooga ja muut 
rentoutumismenetelmät voivat 
edistää unen saantia. Nukkumis-
ympäristön tulisi olla sopivan vii-
leä ja meluton, ilman raikasta ja 
vuoteen mukava. Joka tapauksessa 
on tärkeää selvittää unihäiriöiden 
syy ja huolehtia hyvästä unesta.

Olen pitkästä aikaa nukahtanut 
puolenyön aikoihin. Jossain vai-
heessa havahdun. Ei varmasti vielä 
ole aamu. Haparoin pimeässä ves-
saan, ettei valo syventäisi valvetilaa. 
Kännykän näytöltä tarkistan: vähän 
yli kolme. Pakastin hurahtaa käyn-
tiin hiljaisessa makuuhuoneessa. 
Olen juuri nukahtamassa, kun pos-
tiluukku rämähtää. Hesari! Sen ehtii 
lukea aamulla…nuku nyt. Ei tule 
mitään, vaikka olen kuolemanväsy-
nyt, uni ei tule. Sytytän yölampun, 
laahustan hakemaan Hesarin ja 
siirryn keittiön pöydän ääreen luke-
maan sitä, ennen neljää. Virkeää 
tätä päivää, sisäinen tiikerini! 

maananTaISeura

8.10.  
”Vanhuuden ilot”.

Luennoitsijana Tarja Tallqvist.

SYYSkuu

LOkakuu

marraSkuu

3.9. 
”Minä seniori ja hyvä elämäni”.
Luennoitsijana Lahja Havansi.

17.9.  
”Ikälaki keravalaisten näkökulmasta”.

Luennoitsijana Erkki Havansi.

klo 13-15

19.11.  
”Sota-ajan tunnelmia”.

Luennoitsijoina sotahistorian tutkijat Ilmari ja Leena Hakala

JOuLukuu
3.12.  

”Sota-ajan tunnelmia”.
Luennoitsijoina sotahistorian tutkijat Ilmari ja Leena Hakala



  12   13

Lapsuuteni sain viettää kodissa, josta monen muun asian 
ohella mieleeni on lähtemättömästi jäänyt kaksi seikkaa. 
Meitä oli viisi lasta, joista olin nuorin. Jo ennen kuin 
aloitin kansakoulun isämme luki koko katraalleen illalla 
jatkokertomuksena jotain kirjaa. Mieleeni on jäänyt 
erityisesti Sakari Topeliuksen Välskärin kertomukset. Se 
kai oli ensimmäinen kiinnostuksen kohdistaja histori-
aan. Toinen mieleen jäänyt seikka hieman myöhemmältä 
ajalta oli, että isänmaasta ja sen puolustamisesta meillä 
puhuttiin vapaasti. Äitini oli liittynyt lottiin heti, kun se 
oli iän puolesta mahdollista, ja isä kuului jo 1920-luvun 
alussa kotipitäjänsä suojeluskunnan ”oravakomppaniaan”.

Tietenkin tuollaisessa ympäristössä varttui kuin huomaamattaan arvostamaan maanpuo-
lustusta ja isänmaata, kun tähän vielä liittyy se, että oppikoulussa sain historian opettajak-
seni vanhempieni tavoin ajatelleen miehen. Jo oppikoulussa ollessani tiesin, että pyrin upsee-
riksi. Näin sitten kävikin. En oikeastaan koskaan ajatellut itselleni mitään muuta ammattia.

Harrastus historiaan ei hävinnyt niinäkään vuosina, jolloin varusmiesten koulutus vaati suu-
rimman panoksen. Nuorena upseerina hahmottui aika pian se, että aikanaan pyrin Sota-
korkeakouluun. Jos se onnistuu, voin ehkä ajatella päivätyönäkin sotahistoriaa.

En ole suinkaan ainoa, jonka harrastuksesta tuli Puolustusvoimissa ajan mittaan työ. Ainakin omalla 
kohdallani kävi onnellisesti. Esimieheni tiesivät harrastuksestani ja lähes välittömästi Sotakorkeakou-
lun jälkeen sain määräyksen sotahistorian opettajaksi Kadettikouluun. Tuon tehtävän jälkeen historian 
opetukseni jatkui Tuusulassa Taistelukoululla ja sen jälkeen sitten vielä Sotakorkeakoulussa Helsingissä.

Vielä virassa ollessani alkoi sitten kaikkien tuntema ideologinen mullistus Euroopassa. Sen 
aiheuttamana oli vihdoin luvallista vierailla nykyisen rajan takanakin olevilla taistelupai-
koilla. Nämä tutustumismatkat avarsivat kuvaani sodasta ja sen tapahtumista valtavasti.

Kun vielä kävi niin, että sotaveteraanit pyysivät aina enenemässä määrin lähtemään heidän mukaansa 
vanhoille taistelupaikoille, niin siitä sitten alkoi jo pari vuosikymmentä kestänyt ”sotamatkailu”. Jo silloin 
vuosia sitten lupasin veteraaneille kertoa heidän teoistaan ja ajatuksistaan jälkipolvillekin niin kauan 
kuin suinkin kykenen. Se on sitten täyttänyt myös eläkkeelle jäännin jälkeenkin ihan riittävästi kalenteria.

Veteraanit eivät enää jaksa mukaan lähteä, mutta isänmaamme historiasta kiinnostuneita tuntuu edel-
leen riittävän. Kun vielä kohdallani kävi niin onnellisesti, että tapasin vaimoni Leenan, jonka kiinnos-
tuksesta sotahistoriaan on aiheutunut, että teemme yhdessä työtä kertomalla isänmaan historiasta ja 
etenkin niistä uhrauksista, jota veteraanisukupolvi - naiset ja miehet - teki yhteiseksi hyväksemme.

Yleisömäärä sinisessä salissa lisääntyi kerta kerralta kun 
sotahistorian tutkijat Ilmari ja Leena Hakala pitivät 
Hyvinvointiakatemiassa luentosarjan viime vuoden 
syyskaudella ja sarja jatkui vielä tammikuussakin. 
Parhaimmillaan sali oli aivan täynnä väkeä. 
Luentosarjassa käsiteltiin erikseen talvisotaa, jatkosotaa, 
rauhantekoa ja Lapin sotaa sekä lopuksi vielä sota-ajan 
joulua ja sota-ajan musiikkia. 
 
Vaikka allekirjoittanut muistaa itsekin sota-ajan 12 – 16 
vuotiaan näkökulmasta ja on lukenutkin sotahistoriaa 
käsittelevää kirjallisuutta niin Hakalan seikkaperäiset 
luennot toivat aivan uutta tietoa erityisesti Lapin sotaa 
käsiteltäessä. Samoin rauhanneuvottelujen vaiheista. 
Mielenkiintoisen lisän toivat rouva Hakalan esittämät 
runot, Lottien osuus sekä musiikkinäytteet. 
 
Ilmari Hakala on sotahistorian tutkija, Karjalan ja 
karjalaisen kulttuurin tuntija, joka on opettanut 
sotahistoriaa puolustusvoimissa yli kymmenen vuotta. 
Hakala Leena on pitkäaikainen sotahistorian harrastaja, 
jonka sukujuuret ovat Karjalan kannaksella. 
 
Kuulijakunta oli tietysti pääasiassa vanhempaa väkeä, 
jolla oli omiakin muistoja sota-ajalta mutta oli mukana 
nuorempiakin. Luentojen jälkeen käytiin usein myös 
vilkasta keskustelua, ja moniin kysymyksiin saatiin 
vastaus. 
 
Nyt kun noista ajoista on kulunut seitsemän 
vuosikymmentä huomaavat vanhemmat ihmiset 
maailman oleellisesti muuttuneen ja muistot alkavat 
tuntua nostalgisilta. Ei siis ihme, että historia alkaa 
kiinnostaa. Olemme kiitollisia näistä luennoista. 
Toivottavasti ne saavat vielä jatkoa!

Sota-ajan 
muistot 

kiinnostivat

Teksti: Sulo Aho Kuvat: Tapio Salmen perikuntaTeksti: Ilmari Hakala

ILmarI hakaLa

Ilmari ja Leena Hakala



Talkoorenkaan opintovalikoima on laaja ja opintopiirit ovat maksuttomia. 
Näiden lisäksi Talkoorengas järjestää viikoittain tilaisuuksia eri aiheista, 

joihin kaikki halukkaat voivat osalistua. On luentoja eri aiheista, konsertteja, 
tansseja, runoutta.

TaLkOOrenkaan mOnInaISeT ILmaISeT 
harraSTuSmahdOLLISuudeT

Keravalla toimii lukuisia yhdistyksiä, jotka tarjoavat monia erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia. Yleisesti harrastukset ovat maksullisia ja useimmiten 

kalliita. Talkoorengas tarjoaa jäsenilleen hyvin monipuolisia toimintoja. Erityisesti 
on huomattava, että toiminnot ovat ilmaisia osanottajille. Harrastuspiirejä on laaja-
alaisesti. On sekä liikunnallisia toimintoja ja opinto- ja keskustelukerhoja eri aloilta.

LIIkunnaLLISIa PIIreJä

 - Jumppa: kevyttä, helppoa ja kiinteyttävää  
- Rentouttavaa venyttelyä - Sauvakävelyä 

 - Tuolijumppa - Luova tanssi - Iloa joogasta

muITa harraSTuSkerhOJa

- Laulukerho, kuvataidekerho, karaoketanssit, neulekahvila ja askartelua ”Nyhjää 
tyhjästä, uusiokäyttöä ja kierrätystä”

Talkoorenkaan jäsenet voivat myös osallistua erilaisiin opintokerhoihin ja ryhmiin, 
joissa opiskellaan tai harrastetaan kiinnostavia aiheita.

- Jälkiviisaat - keskustelua ajankohtaisista aiheista kahvikupposen ääressä. 

- Liikkujat - niille jotka kaipaavat mukavaa seuraa, tekemistä, toimimista ja vertaistukea. 

- Ikiliikkujat kauan mukana olleille 

- Helmikerho uusien ja vanhohen ystävien kohtauspaikka, jossa suunnitellaan yhteisiä 
toimintoja, kuten teatterimatkoja yms. 

- Luova kirjoittaminen kirjoittajille 

- Paluumuuttajat kokoontuvat kertomaan muistojaan 

- Varamummot ja -vaarit ovat vapaaehtoisten ja perheiden yhteisiä tapaamisia 

- Kirjallisuuspiiri keskustelee kirjoista 

- Sukututkimuspiirissä saa tukea omille sukututkimuksilleen 

- Kielten keskusteluryhmiä on useita. Kielet viro, unkari, englanti, venäjä ja ruotsi.

...ja kaikki tämä ohjelma on ilmaista !



  

Suomen Valkoisen ruusun ritarimerkki 
myönnettiin Sulo aholle

”Monessa tehtävässä ja 
roolissa on tähän ikään 
mennessä saanut olla. 
Mutta ritarikuntien kanssa 
olen tänään tekemisissä 
ensimmäistä kertaa. On 
oikein mukava todeta, että 
84-vuotiaanakin voi vielä 
kokea jotain aivan uutta.”  

- Sulo Aho-

kILPaILu

Tunnistatko kuvan 
henkilön ?

Vastaus sivulla 20

Oletko omainen tai haluatko vapaaehtoiseksi? Tule kuuntelemaan muistisairauksista 
ja miten niitä voi tunnistaa ja miten voit olla muistisairaan tukena.  

Tilaisuudessa esitellään myös ”Rinnalla kulkija” – projektia.

Luennoitsijana Pia kytölä keski-uudenmaan dementiayhdistys ry:stä. 

kahvitarjoilu

Tukena muISTISaIraaLLe
ke 10.10. klo 13

Syvärentouttava hoitomuoto

Luennoitsijana Lahja Penttinen.

äänImaLJaT
ke 19.9. klo 18

Äänimaljat ovat kaunissointuisia, kuperanmuotoisia instrumentteja, joita soitetaan 
joko hieromalla puisella kapulalla reunoja pitkin tai villasta huovutetulla iskimellä. 
Äänihieronta on syvärentouttava hoitomuoto, joka hoitaa sekä kehoa että mieltä. 
Ääni pääsee syvälle kehon kudoksiin rentouttaen tiukat lihakset, joihin hierojan 
sormet eivät yllä. Äänihieronta avaa kehon energiatukoksia lempeästi. Terapia- 
ja hoitokäyttöön tarkoitetut maljat taotaan käsityönä ja niiden juuret ulottuvat 

Tiibetiin. Suomeen äänimaljoja tuodaan Tiibetistä, Nepalista ja Intiasta.
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Me kuluttajat olemme melkoisen 
rummutuksen keskiössä. Saamme 
päivittäin lukea ja kuulla keskenään 
täysin vastakkaisia näkemyksiä ter-
veellisestä ruoasta. Miten tulisi siis 
toimia omaksi parhaaksemme? 
Kuluttajaliiton elintarvikeasian-
tuntija Annikki Marniemi luennoi 
aiheesta Sinisessä salissa kiinnostu-
neelle kuulijajoukolle, joka sai mel-
koisen annoksen faktatietietoa siitä, 
millä eri keinoilla valintoihimme 
vaikutetaan, mitä meille virallisesti 
suositellaan ja miten terveen järjen 
nimissä pitäisi toimia.

Kohtaamme ruokatietoutta 
mediassa, mainonnassa, kaupassa 
ja elintarvikepakkauksissa. Vähän 
väliä vannotaan jonkin uuden 
ja ”oikeaoppisen” ruokavalion 
nimeen. Eri aatesuunnat käyvät 
pyhää sotaa rasvojen, proteiinin, 
hiilihydraattien ja hivenaineiden 
puolesta ja vastaan. Kevyttuotteita! 
Voita! Ei yli 17-prosenttisia juus-
toja! Superruokaa! Elävää ravintoa! 
Lähiruokaa!

Mainokset keskittyvät uskot-
telemaan, että ruokavalioomme 
tulee kuulua mm. energiajuomia, 
terveysvaikutteisia jogurtteja sekä 
jäätelöä ja olutta. Luodaan varsin 
kyseenalaisia mielikuvia vatsa- ja 

sydänystävällisyydestä (rypsipor-
sas), samoin ruoansulatusta edis-
tävästä, piristävästä yms. vaiku-
tuksesta. ”Puhdas suomalainen 
maaseutu” antaa tuotteelle uskot-
tavuutta, vaikka raaka-aine saattaa 
olla peräisin aivan muualta.

Kaupassa iskutuotteet on asetettu 
näkyvästi esille hyllyjen päihin. 
Sieltä on kätevä napata se keksi-
paketti tai muu heräteostos, joka 
ei ollut ostoslistalla. – Runsaasti 
sokeria tai muita turhia kaloreita 
sisältävät tuotteet saavat kymme-
niä hyllymetrejä: makeiset, maus-
tetut jogurtit ja vanukkaat, muh-
keat muropaketit, virvoitusjuomat, 
sipsit ja monet muut.

Kuluttajan on syytä olla terveen 
kriittinen ja lähteä omista tottu-
muksistaan. Viralliset ravintosuo-
situkset on annettu laajalla skaa-
lalla. Voi kysyä itseltään seuraavat 
asiat:
-          Millainen on ruokavalioni?
-          Mistä en pidä?
-          Mistä puolestaan pidän?
-          Mistä tulee hyvä olo?
-          Mikä ei sovi minulle?

Sadassa vuodessa keski-ikä on 
noussut noin 30 vuotta. Ravinto-
suositusten tarkoituksena on tukea 

ikääntyvien terveyttä, toiminta-
kykyä ja elämänlaatua. Energia-
määrän tulee olla sopiva ja ruoan 
monipuolista. Jos on tarvetta laih-
duttaa, sen tulee tapahtua hitaasti. 
Päivittäinen säännöllinen ateria-
rytmi on hyväksi: aamiainen, lou-
nas ja päivällinen, väleihin tarvit-
taessa kevyt välipala.

1. Kasviksia ja marjoja sekä hedel-
miä tulisi syödä viisi annosta päi-
vässä. Kannattaa suosia eri värejä, 
sillä näin saadaan monipuolisesti 
eri vitamiineja. Tästä ryhmästä saa-
daan myös vatsaa helliviä kuituja.

2. Hiilihydraateissa on sekä hyviä 
että huonoja. Hyvät nostavat veren-
sokeria hitaasti ja sisältävät kuitua; 
huonot taas nopeasti ja sisältävät 
runsaasti tyhjiä kaloreita. Monissa 
”napostelutuotteissa” saamme mel-
koisesti piilosokeria eli tyhjää ener-
giaa, joka vie tilaa tarpeelliselta ruo-
alta ja vaikeuttaa painonhallintaa.

3. Kohtuullinen määrä hyvälaa-
tuista rasvaa on tärkeää erityi-
sesti solun, solukalvon ja ihon 
hyvinvoinnille. Kannattaa suosia 
tyydyttymättömiä rasvoja, kuten 
kasviöljyä, rasvaista kalaa, kasvis-
rasvalevitteitä (60%) sekä suolatto-
mia pähkinöitä.

IKÄÄNTYVÄ KULUTTAJA 
ELINTARVIKEVIIDAKOSSA

”Hiilihydraatit ovat myrkkyä”…”kevyttuotteet 
lihottavat”…”ruoka on ennätyskallista”…”ruoka on itse 

asiassa halpaa”…”karppaamisen taustalla on  
liha- ja meijeriteollisuus”.

4. Suola nostaa verenpainetta, joten 
sen käytössä tulee pysyä niukkaslin-
jalla. Jokapäiväinen leipämme pääl-
lysteineen saattaa tuottaa melkoisen 
lisän suolansaantiimme, joten kan-
nattaa lukea tuoteselosteet: leivässä 
suolaa alle 0,7 %, juustossa enintään 
1,2 %, täyslihavalmisteissa 1,8 % ja 
leikkelemakkaroissa 1,5 %.

5. Proteiini on ikääntyvälle erityisen 
tärkeää, sillä sen ja sopivan liikun-
nan avulla pidetään yllä lihaskuntoa 
eli estetään lihasten heikkeneminen. 
Erityisesti sairauden aikana proteii-
nin saanti on välttämätöntä. Läh-
teinä ovat tutut peruselintarvikkeet 
eli maitotuotteet ja kananmunat, 
liha ja kala sekä palkokasvit ja täys-
jyväviljatuotteet. Normaalia, moni-
puolista ruokaa syövä ihminen saa 
proteiinia riittävästi eli päivässä 1g 
painokiloa kohti. Ylimääräiset pro-
teiinijuomat eivät siis ole tarpeen.

6. Riittävä nesteen saanti on ikään-
tyvälle sananmukaisesti elintärkeää. 
Tämä tarkoittaa 1 – 1,5 l juotua nes-
tettä päivittäin. Siis 5 – 8 lasillista 

Hyviä vinkkejä 
kuluttajalle: 

www.kuluttajaliitto.fi
arkiruuan tuunausopas

vettä ja maitoa sekä satunnaisesti 
kahvia, teetä, kaakaota tai mehua, 
alkoholia korkeintaan yksi annos. 

On hyvä joskus varata kaupassa 
käyntiin aikaa ja sukeltaa ”elintarvi-
keviidakkoon” ihan suurennuslasin 
kanssa. Tuoteselostuksista kannat-
taa tutkailla niitä rasvaprosentteja, 
hiilihydraatteja, suolaa ja leivän 
sekä puuroaineksien kuituja. Sitten 
ovat tietysti nuo pahamaineiset E:t, 
erilaiset lisäaineet, joista erityisesti 
natriumglutamaatti on joutunut 
tappolistalle. Tutkimusten mukaan 
se on sinänsä vaaratonta, mutta se 
lisää suolaisen ruoan tarvetta ja on 
sitä kautta pahaksi. Makeutusai-
neista taas aspartaamin väitetään 
aiheuttavan syöpää. Sen turvalli-
suutta on tutkittu vuosina 2006, 
2008 ja 2011, eikä vaarallisuutta 
ole voitu osoittaa. Yleisesti ottaen 
yksittäinen lisäaine ei ole ongelma: 
monien yhdistäminen vuodesta 
toiseen voi olla terveysriski. Kan-
nattaa siis mahdollisuuksien 
mukaan suosia käsittelemättömiä 
raaka-aineita.

Teksti: Aila Painilainen Kuva: Mikko Salmi
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Irmeli oli menossa ystävänsä 
kanssa Tallinnaan kesäkuussa 
vuonna 1998. Hän oli aamulla Mal-
min asemalla ja oli juuri noussut 
portaita ylös, kun hänelle tuli yht-
äkkiä räjähtävä päänsärky. Hän ei 
kaatunut, mutta silmissä välähtivät 
sahalaidat ja oli huimausta. Matka 
sai jäädä ja hänen ystävänsä vei 
hänet Malmin terveysaseman päi-
vystykseen, jossa tilannetta hoidet-
tiin migreenikohtauksena. Siellä 
ei tutkittu häntä tarkemmin, vaan 
hän sai maata huonokuntoisena 
paareilla iltaan asti, jolloin hänet 
lähetettiin kotiin. Mukaan annet-
tiin migreenilääkkeitä, jotka saat-
toivat pahentaa tautia, siis lisätä 
verenvuotoa. Yö kotona oli vaikea, 
olo oli huono, päätä särki ja hän 
alkoi oksennella.

Aamulla Irmeli lähti taksilla 
terveyskeskukseen ja monen ane-
lun jälkeen hänet lähetettiin sieltä 
ambulanssilla Peijaksen sairaalaan. 
Siellä hänelle tehtiin selkäydin-
punktio ja lääkäri alkoi epäillä, 
että kysymyksessä oli jotain vaka-
vampaa kuin migreenikohtaus. 
Peijaksesta hänet siirrettiin Töö-
lön sairaalaan, missä tehtiin tie-
tokonetomografia ja muita tutki-
muksia ja todettiin, että aivoissa 
oli verenvuotoa ja aivopaine oli 
kohonnut. Hänet leikattiin kiireel-
lisesti perjantaina ja pidettiin koo-
massa tiistaihin asti. Töölössä hän 
oli yli kaksi viikkoa ja sieltä hänet 
siirrettiin Meilahden sairaalaan, 

jossa hän oli muutaman päivän ja 
sieltä siirrettiin taas Peijaksen sai-
raalaan, jossa aloitettiin kuntoutus. 
Sairaalasta hänet kotiutettiin äidin 
luo, jossa hän oli kaksi viikkoa, ja 
sieltä hän meni aikuisen tyttärensä 
luo kesämökille. Sairastamiseen oli 
mennyt aikaa kesäkuun alusta elo-
kuun alkuun, ennen kuin hän sai 
luvan mennä yksin kotiin. 

Jälkitarkastuksessa hänellä kui-
tenkin todettiin kohonnut aivo-
paine ja hän joutui toiseen leikka-
ukseen marraskuussa -98. Hänelle 

asetettiin shuntti, joka lähtee aivo-
jen alueelta, menee korvan takaa 
ja päättyy rintakehään sydämen 
taakse. Shuntilla tarkoitetaan lai-
tetta, joka kuljettaa nestettä kehon 
osasta toiseen. Huonokuntoisuus, 
huimaus ja oksentelu alkoivat 
tämän toimenpiteen jälkeen hel-
pottaa. 

Irmeli on kiitollinen siitä, että hän 
lopulta sai hyvää hoitoa. Aivosaira-
uksiin menehtyy noin puolet sairas-
tuneista ja monille jää pysyviä vam-
moja. Irmelin tiedostettua tämän 

Teksti: Kaisu Porkka Kuvat: Tarja Orlow ja Mikko Salmi

eLämä On Ihanaa
hänen motivaationsa kuntouttaa 
itseään on ollut vahva. Muuta-
maa päivää ennen sairastumistaan 
hänellä oli ollut vieraanaan 7-vuo-
tias lapsenlapsensa, joka oli tuonut 
lahjaksi mummille itse piirretyn 
enkelin, jonka takana luki: jos pidät 
tämän mukana, niin enkeli suojelee 
Sinua. Irmeli on pitänyt piirrosta 
mukanaan ja hän uskoo, että enkeli 
on suojellut häntä.

Irmeli Tallqvist  
on edessäni terveen ja energisen näköisenä. Hän kertoo elämästään, 
joka ei ole ollut aina helppoa. Hän on sitä mieltä, että jos hän olisi 

antanut aikoinaan periksi ja jäänyt yksin murehtimaan, häntä ei enää 
olisi tai hän olisi täysin toisten autettavissa.

Irmeli on aina harrastanut liikun-
taa. Shuntin asettaminen on tuonut 
määrättyjä rajoituksia  elämään. Lii-
aksi ei saa rasittaa itseään ja liikunnas-
sakin on löydettävä sellaisia muotoja, 
jotka sopivat. Jos tulee päänsärkyä ja 
oksentelua, on heti mentävä lääkä-
riin, samoin tulehduksien ja fluns-
san vuoksi. Esim. hammashoitoja ei 
anneta ennen antibioottikuuria.

Maanantaisin Irmeli vetää Hyvinvointikeskuksessa jumppaa ja keskiviikkoisin hän tulee neulekahvilaan. Tut-
kittu asiahan on, että käsillä tekeminen ja sosiaaliset kontaktit ovat aivoille ja mielialalle hyväksi. Keskiviikkoi-
sin on myös sauvakävelyä, jossa hän on toisena vetäjänä, ja iltapäivällä  karaoke, jossa hän on usein mukana. 
Sen jälkeen on vielä venyttely, joka on hyvin rentouttavaa ja rauhoittavaa.

Torstaisin klo12.00 on luova tanssi, joka on vapaamuotoista rentouttavaa liikuntaa ja tanssia erilaisen musiikin 
rytmissä ja klo 13.00 Helmikerho, jossa on vapaata keskustelua ja muistelemista. Perjantaisin hän käy vielä 
tuolijumpassa. Vertaisohjaajien ryhmään hän osallistuu kuukausittain. Siellä on mukava vaihtaa kuulumisia, 
saada toisilta tukea ja myös antaa tukea.

Hyvinvointikeskuksen erilaisilla luennoilla hän käy myös usein. Irmeli Tallqvist haluaa antaa kiitosta Hyvin-
vointikeskukselle. On tärkeää että tällainen paikka on olemassa. Ryhmien vetäminen vapaaehtoisena on myös 
kannustavaa ja tuo sisältöä elämään, tarpeellisuuden tunnetta ja uutta motivaatiota arkeen. Irmeli kannustaa 
muitakin, joilla on ollut vakava sairaus. Toipumisen kannalta on aina tärkeää lähteä liikkeelle ja saada uusia 
ystäviä eikä jäädä yksin murehtimaan.  Lääkärit ovat myös todenneet, että Irmelin motivaatio ja myönteinen 
asenne ovat olleet tärkeitä tekijöitä parantumisessa.

Irmelin viikoittainen ohjelma tällä hetkellä 
Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksessa on seuraava:

Irmeli ehtii käydä myös Neulekahvilassa kerran viikossa

Maanantaisin Irmeli vetää itse jumppaa 
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Olen monien suomalaisten lailla 
tehnyt lukuisia matkoja Viroon. 
Ensimmäisellä varhaisella matkal-
lani en tiennyt maasta juuri mitään 
enkä myöskään sen kielestä. Siksi 
jouduin niihin ensikertalaisen kom-
melluksiin, jotka lienevät tuttuja 
muillekin. Kahvilassa sain kyllä tila-
tuksi kupin kahvia eli kohvtassin,  
mutta hämmennyin kovasti, kun 
tarjoilija kysyi, haluanko sekoittaa 
siihen piimää. En halunnut piimää, 
mutta tilasin sen sijaan viinerin. 
Sain nakkimakkaran!
Hyvä opetus näin alkajaisiksi: 
vaikka meillä on kielissämme pal-
jonkin samoja sanoja, niillä on 
usein eri merkitykset. Tätäkin 
tutun kuuloista kieltä pitää opis-
kella kunnolla eikä luottaa liikaa 
suomen ja viron sukulaisuuteen.

Nälkää en kuitenkaan päässyt 
kärsimään ensimmäisellä matkalla-
kaan, vaan söin ravintolassa todella 
tuhteja aterioita tutuista aineksista, 
lihasta ja perunoista. Kevyempiä 
ruokia jäin kyllä kaipaamaan.

Mitään virolaisen keittiön eks-
perttiä ei minusta ole päässyt mat-
kojeni ansiosta kehittymään; on 
löytynyt niin paljon kiinnostavam-
pia kulttuurikohteita. Tietoni siitä, 
mitä naapurimaassa syödään, olen 
saanut tutuilta ja kirjoista. Olen 
saanut oppaakseni tunnetun ruo-
katutkijan ja kirjoittajan, The Bal-
tic Guide -lehden päätoimittajan 
Mikko Savikon, jonka suomeksi ja 
viroksi kirjoittama ”Porsaanpaistia 
ja perunasalaattia” ilmestyi viime 
vuonna. Siteeraan häntä muuta-
missa katkelmissa. Koko kirjakin 
olisi Talkoorengas-lehden lukijoille 

ja Keravan Viro-seuran jäsenille 
meiltä lainattavissa. Sitä voi ostaa 
ainakin Suomalaisesta Kirjakau-
pasta hintaan 33.70.

”Saksalaiset kartanot, joita nykyi-
sen Viron maaperällä on ollut satoja, 
ovatkin tuoneet maan ruokatapoi-
hin omia, kansainvälisiä piirteitä. 
Keittiötaiteen helmet kiertelivät 
Pietarin ja Tukholman kautta myös 
kansan pariin. – Mielenkiintoista 
vanhoissa virolaisissa keittokirjoissa 
on niiden laaja raaka-aineiden 
määrä. Sata vuotta sitten käytettiin 
tuoreita hedelmiä ja mausteita, jotka 
neuvostoaika totaalisesti kadotti. 
Appelsiinia ja ananasta löytyy 1900-
luvun resepteistä.”

”Neuvostoaikaan liittyy se tosi-
asia, että virolaiset oppivat teke-
mään ruokaa toisin kuin ennen 
sotaa. Keittojen tekeminen ja 
majoneesin käytön lisääntyminen 
ovat tulleet viime vuosikymmenten 
aikana jokapäiväiseksi. Kasvihuo-
neet mökeillä ja omakotitaloissa 
sekä säilöntä kuuluivat virolaiseen 
kotikeittiöön lähivuosiin asti. Sie-
nestäminen on jäänyt monelle 
ainakin harrastukseksi. Ja säilö-
minen palaa taas, onneksi, omaan 
arvoonsa.”

”Tunnetuin virolainen voi-
leipä on ehdottomasti kiluleipä. 
Otso Kantokorpi, joka on tehnyt 
muun muassa ansiokkaan San-
karimatkailija-kirjan Tallinnan 
raitiovaunuliikenteestä ja Neu-
vosto-Tallinnasta, pitää kilulei-
pää tallinnalaisen ravintolakult-
tuurin oleellisena ilmentymänä. 
Kiluleipää saa enää vain harvoista 
keskikaupungin paikoista, mutta 
hieman sivummalta kuiten-
kin. Unohtakaamme siis wrapit, 
bruchettat ja paninit!

 Millainen on oikeaoppinen tal-
linnalainen kiluleipä? Siinä on lei-
pänä peenleib eli tumma, maltaita 
sisältävä ja kuminan makuinen pit-
kähkö limppu. Ehkä oikeaoppisin 
olisikin tässä Tallinna peenleib, jota 
löytyy viipaloituna. Leipäviipaleista 
leikataan usein päät pois tai sitten 
käytetään vain viipaleen puolikasta.
Voitele leipä Taluvoiella (maalais-
voilla). Voitelun jälkeen tulevat esiin 
tyylikysymykset: laitetaanko kala 
munaviipaleiden alle vai munan-
lohkon päälle, riittääkö yksi filee vai 
pitääkö laittaa kaksi. Jokainen voi-
nee ratkaista tämän ankaran ongel-
man. Eikä liene väärin sekään, jos 
voin korvaa sianrasvalla.
Kilu eli kilohaili marinoidaan joko 
kokonaisena tai fileinä. Niitä saa 
eri kokoisissa myyntipakkauksissa. 
Marinoitu kilu muistuttaa anjovis-
fileetä, mutta se on värittömämpi. 
Kokonaisena marinoidut ovat 

VILkaISu VIrOLaISeen 
keITTIöön

keITTOkIrJan SIVuILTa

maittavamman makuisia, mutta 
niiden käsittely vaatii aikaa ja on 
hieman suttuista puuhaa.
Koristele kiluleipä jollain vihreällä 
(maitseroheline). Virossahan per-
siljaa käytetään kalallekin ja tilliä 
lihalle, joten molemmat käyvät. 
Muut vaihtoehdot ovat ruohosipuli 
tai purjo.”

Kuvauksia Virossa suosituista 
ruokalajeista löytyy kirjassa run-
saasti. Esimerkiksi ”Helpot tai 
hieman vaativammat pelmenit. 
Blinejä virolaisittain. Herkkuja 
kalatiskiltä. Perunasalaatti. Keitot 
kuten seljanka, hapankaalikeitto ja 
suolaheinäkeitto. Rapeakamarai-
nen possunpaisti. Jouluruuat.
Jälkiruuat ja leivonnaiset, Säilöntä. 
Juomat. Vaikka varsinaisia reseptejä 
ei esitetä, ruokien kuvaukset ovat 
niin selkeitä – ja hauskoja! – että 
ruokien valmistaminen onnistuu. 

Teksti: Aira Parviainen

Kuten lukijani huomaavat, kir-
jassa painotetaan perinneruokia, 
joiden harrastus on viime aikoina 
lisääntynyt. Muutenhan niin Viro 
kuin Suomikin ovat viime aikoina 
nopeasti kansainvälistyneet ja tar-
jolla on monien maiden herkkuja. 
Sen huomaa esimerkiksi, kun käy 
netissä ruokakauppojen sivuilla. 
Ovatko muoditkin samat, sitä en 
tiedä. Lieneekö karppaus jo tuttua 
virolaisille?
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 “Mielikirjani lapsuudessa (n. 
7-vuotiaana) oli Mestaritontun 
seikkailut. En muista enää, kenen 
kirjoittama kirja se oli. Varmaan 
kirja oli satua parhaimmillaan, 
hyvä voitti pahan, siksi pidin siitä.  
Kymmenen ikäisenä aloin lukea 
Viisikkoja ja Seikkailujen saari 
yms. kirjoja, kuten suurin osa ikäi-
sistäni, oletan”. (Anna-Liisa Lehto)

“Meillä kotona ei ollut satukirjoja. 
Ainoat kirjat olivat raamattu, vir-
sikirja sekä muutama  sotakirja. 
Vanhempani eivät lukeneet kirjoja. 
Maalaistalon emännällä ja isännällä 
ei ollut aikaa istua kirja kädessä. 
Töitä oli paljon. Sanomalehtiä tuli 
ja vanhempani lukivat lehtiä.
Serkkuni oli sotaorpo. Hänellä oli 
sotakummin lahjoittamia satukir-
joja. Aina tädin luona  käydessäni 
menin ensimmäiseksi kirjahyllystä 
valitsemaan satukirjan. Koko vie-
railun ajan istuin nenä kirjassa.
Grimmin sadut olivat niin ihanan 
jännittäviä ja romanttisia. Suosik-
kisatuni oli Lumikki. Tarina kau-
niista kuninkaantyttärestä ja ilke-
ästä äitipuolesta jaksoi aina kiehtoa. 
Lumikin kauneus ja hyvyys kiehtoi 
mieltä. Ympärillä oli sodan jälkei-
sen ajan köyhyys ja ankeus. Satu-
kirjassa oli kaunis kuvitus, joka 
antoi väriä arkeen. Sadussa oli ilkeä 
äitipuoli, seitsemän ystävällistä 
kääpiötä sekä komea prinssi. Paha 
äitipuoli oli kateellinen kauniille 
Lumikille ja yritti tuhota tytärpuo-

lensa. Sadussa paha saa palkkansa, 
paha äitipuoli tuhoutuu. Onneksi 
seitsemän kääpiötä pelastavat prin-
sessan. Oikeus ja hyvyys voittavat. 
Lumikki saa prinssinsä. Sota-
ajan lapselle sadut antoivat unel-
man hyvyydestä ja kauneudesta. 
Sadut kiehtoivat mielikuvitusta”.  
(Aino Tiainen)

“Mielikirjani oli Frances Hodgson 
Burnettin Salainen puutarha.
Minuun vetosi orvon Intiasta Eng-
lantiin lähetetyn tytön, Maryn, 
tarina. Oli jännittävää lukea erilai-
sista ihmisistä, maista ja tavoista. 
Hieno kartano nummien keskellä 
oli kiehtova ja helposti samaistuin 
yksinäiseen pikkutyttöön, joka oli 

Teksti: Sulo Aho

LaPSuuden mIeLIkIrJanI
Toimituksemme sai idean  kysellä Talkoorenkaan kirjallisuuspiirin 

jäseniltä ja muiltakin, mikä on ollut lapsuuden mielikirja ja 
miksi. Kysely välitettiin piiriin kuuluville ja monille muillekin. 

Vastauksia saimme vain neljä, kaikki kirjallisuuspiiriin kuuluvilta. 
Näin he kertoivat kirjallisuuden harrastuksensa alusta:

samanikäinen kuin minä. Muis-
tan kuinka jännittyneenä seurasin 
Maryn ja hänen ystävänsä Dicko-
nin touhuja salaisessa puutarhassa, 
jonka Mary oli löytänyt. Mietin 
miten saisin oman puutarhani 
kukoistamaan noin hienosti. Lii-
kuntakyvyttömän Colinin löyty-
minen ja pojan kävelemään opet-
telu ulkona puutarhassa, Maryn 
pieni kasvimaa jne. pidettiin kaikki 
salassa aikuisilta. Vain vanha puu-
tarhuri pääsi mukaan salaisuu-
teen. Kaiken kaikkiaan 10-vuoti-
aan mielikuvitusta ruokkiva kirja”.  
(Leena Lehtinen)

“Ensimmäinen lukemani kirja oli 
Anni Swanin Iris rukka. Kansakou-
lun kirjastosta sitä saivat 2-luokka-
laiset lainata. Iriksen kohtalo itketti 
ja vaikutti pieneen 8-vuotiaaseen.
Seuraavaksi kirjaksi opettaja antoi 
Luonnonkirjan, joka ei kiinnosta-
nut. Sen jälkeen olen itse valinnut 
kirjani kirjastosta”.(Mirjam Greis)

Tämän kirjoittajakin muistaa Iris 
rukan, mutta poikana pidin kui-
tenkin enemmän Swanin poika-
kirjasta Ollin oppivuodet. Hem-
motellun ja kurittoman Ollin, joka 
joutuu kasvatuslaitokseen, lisäksi 
muistan kirjasta Ränni-Pellen, joka 
kiipeili vaivattomasti ränniä pitkin 
katoille. Hän auttoi tovereitaan.

Kansakoululaisena pidin kuiten-
kin enemmän jännistä historialli-
sista romaaneista, joita sai lainata 
koulun kirjastosta. Mielikirjoihini 
kuuluivat tietysti setä Topeliuksen 
Välskärit ja Artturi Leinosen Hak-
kapeliitat, sekä ruotsalaisen kirjai-
lijan, jonka nimeä en muista, his-
torialliset romaanit, jotka kertoivat 
1400-luvun valtionhoitajista, kuten 
Engelbrekt Engelbrektin poika ja 
Sten Sture. Oi niitä aikoja!  
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 Multasäkit ja isot ruukut odottavat 
vielä ilmojen lämpiämistä, samoin 
kuin erilaiset siemenpussukat, 
joita olen kerännyt viime vuoden 
sadosta talteen.  Tomaatit, man-
sikat ja yrtit käydään hakemassa 
yhdessä vasta toukokuussa taimi-
myymälästä, jossa henkilökunta 
muutenkin piipahtaa potilaiden 
kanssa kesäaikaan ihailemassa 
kukkaloistoa.

Vuodeosasto 1:llä panostetaan 
virike- ja virkistystoimintaan. Jo 
muutaman vuoden on toiminut 
nelihenkinen potilaiden työryhmä, 
jonka tehtävänä on ollut ideoida ja 
toteuttaa tapahtumia ja juhlia osas-
ton arkea piristämään. Olemme 
järjestäneet erilaisia teemajuhlia 
ja viikoittaisia tapahtumia, kuten 
kuntosalilla käyntiä, askartelua, 
laulu- ja karaoketuokioita ja lef-
faryhmiä. Juhlimme potilaiden 
syntymäpäiviä laulamalla ja itse 
tehdyin kortein. Keittiön henki-
lökunta on ihanasti osallistunut 
potilaiden syntymäpäiviin leipo-
malla pieniä kakkuja aamupalalle.  

Jo useana vuonna olemme raken-
taneet lasitetusta parvekkeesta 
kesäkeitaan. Se on ahkerassa käy-
tössä koko kesän tuoden iloa 
arkeemme. Etelänpuoleiset kukat 
vaativat paljon kastelua ja huo-
lenpitoa. Hoitoon osallistuu koko 
henkilökunta ja osa omaisistakin. 

Ensimmäisenä keväänä perunoita 
istutettaessa potilaiden kanssa eräs 
miespotilas käänteli ituista perunaa 
käsissään ja totesi, kyllä me tällaisista 
talveksi ruokaa saadaan. Ja saatiin-
han me: 3 perunaa istutettiin ja 11 
kaunista mukulaa saatiin! Toinen 
rouva laitteli liotettuja herneitä mul-

taan ja kertoili omista kasvimaistaan. 
Miten tärkeitä ne kasvimaat olivat 
olleet ison perheen ruuassa pitä-
miseksi. Silloin oikein ymmärsin, 
miten tärkeä tapahtuma se kasvien 
istuttaminen heille oli. Istutuksesta 
saimme paljon aihetta juttuihin ja 
muisteluun. Vaikka asukkaiden lähi-
muisti saattaa olla jo huono, eletyn 
elämän kokemukset eheyttävät ja 
antavat mielekkyyttä nykypäivään.

Heinäkuussa pääsemme naut-
timaan sadosta. Käymme osta-
massa lisää uusia perunoita ja 
keitämme niitä kaksi isoa kat-
tilallista. Miten ihana tuoksu 
leviää osastolle, kun tillissä keite-
tyt perunat tuodaan päiväsaliin. 
Olemme aina valmistelleet koko 
aamupäivän näitä uudenperu-
nan juhlia. Lisukkeena perunoi-
den kanssa tarjoilemme erilaisia 
sillejä ja kunnon voita.  Tämä 
ruoka on sellaista konstailema-
tonta perusherkkua, jota tämän 
ikäpolven ihmiset ovat tottuneet 
syömään.  Mansikat jälkiruokana 
kruunaavat herkutteluhetken. 
Henkilökunta ja paikalla olevat 
omaisetkin saavat syödä yhdessä 
potilaiden kanssa. Tämä on sel-
laista mukavaa yhdessäoloa.

Kun syksy saapuu
Syksyllä kokoonnumme viettä-
mään sadonkorjuujuhlaa. Hen-
kilökunta kerää näytille syk-
syn sadon tuotteita. Niitä sitten 
yhdessä katsellaan, kosketellaan, 
tuoksutellaan ja maistellaan. Juh-
lassa nautimme uutisleipiä ja veh-
näsiä voin ja kahvin kera. Suut 
”napsaa”, kun tutut maut tuovat 
mukanaan monenlaisia muistoja 
elämän varrelta. Ohjelmassa on 
lisäksi yhteislaulua ja istuma- tai 
sänkytanssia. Aina joku asukkais-
tamme jaksaa vielä pyörähdellä 
hoitajien kanssa lattiallakin.

Osastollamme asuvia isiäkään 
emme ole unohtaneet. Isänpäivänä 
annamme kaikille miehille aamulla 
pienessä maljakossa kukkasen, ja 
päiväkahvilla nautimme maukasta 
täytekakkua. Monet ovat liikut-
tuneita saamastaan huomiosta. 

Itsenäisyyspäivä on tämän ikä-
polven henkilöille tärkeä. Lai-
tamme osastolla päiväsalin juh-
lavaksi ja tuomme liput ja kukat 

pöytiin. Heti aamusta aloitamme 
juhlan vieton. Monet katsovat mie-
lellään televisiosta valtakunnalli-
sia Itsenäisyyspäivän tapahtumia, 
iltapäivällä vietämme omaa juhlaa. 
Meillä on ollut osaston juhlassa 
esiintyjinä kuoroja, runonlausun-
taa, ammattitanssijoitakin ja kera-
valaisia eri eläkejärjestöjä.

Joulun odotusta
Joulun valmistelut näkyvät koko 
kuukauden osastolla: askarte-
lemme kransseja ja koristelemme 
niillä osastoa ja tehdään kortteja. 
Joulun alla monenlaiset ryhmät 
käyvät esiintymässä; aikataulujen 
yhteensovittaminen ja toteutus 
vaativat henkilökunnalta paljon 
joustoa ja inspiraatiota arjen pyö-

rittämisen ohella.  Varsinaisen 
joulun aloittaa jo monivuotisen 
perinteen mukaan Konstin taide-
päiväkodin esikouluryhmän esitys. 
Joka vuosi lapsivieraat onnistuvat 
esityksellään liikuttamaan potilaita 
ja hoitajia. 

Seuraavana sairaalavapaaehtoi-
semme tuovat perinteisen terveh-
dyksensä, joulujuhlan! Ohjelma on 
aina erilaista mutta musiikkipitoista 
ja korkealaatuista. Ohjelmasta vas-
taa Kaatrasalon pariskunta. Kaikki 
vapaaehtoisemme ovat mukana 
mahdollistamassa juhlan henkilö-
kuntamme apuna niin, että mah-
dollisimman moni asukas pääsee 
nauttimaan ohjelmasta.  Jo juhlaa 
edeltävänä iltana hoitajat aloittavat 
siivoamalla päiväsalimme tyhjäksi 
huonekaluista juhlia varten. Var-
sinaisena juhlapäivänä suunnitte-
lemme potilaiden sijoittelua juhliin 
niin, että mahdollisimman moni 
mahtuu mukaan. Kiitos hydraulii-
kalla varustettujen sänkyjemme, 
saamme päiväsalista rakennet-
tua ”amfiteatterin”. Sängyt virite-
tään kolmeen tasoon ja pyörä- ja 
geriatriset tuolit eteen ja sivuille. 
Vaikka kaikki eivät aina jaksakaan 
koko ohjelman ajan olla hereillä, 
tunnelma on tiivis ja yhdessäolon 
tunne voimakas.

Joulusauna on seuraava suuri 
voimainponnistus. Olemme saa-
neet viereiseltä Helmiinan osas-
tolta saunan käyttöömme. Jouluna 
jokainen potilaamme pääsee joulu-
saunaan, jos vain haluaa. Saunassa 
käynti on iso nautinto heille. 

Jo monena jouluaattona meitä 
on käynyt aamupäivällä ilahdut-
tamassa vapaaehtoisemme Katri 
Juvonen laulamalla päiväsalissa 
kauneimpia joululauluja. Tun-
nelma on aina ollut herkkä ja 

Teksti: Eeva Rasinaho

OSaSTOn neLJä 
VuOdenaIkaa

Kevätaurinko paistaa. On pikkuhiljaa kesäterassin suunnittelun aika. 
Pelargoniat, onnenapilat ja osastolta kerätyt kaktukset saivat tänä 

keväänä jo uudet mullat kesän kukkaloiston varmistamiseksi. 
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tunteisiin vetoava. Monet potilais-
tamme ovat jo niin iäkkäitä, ettei 
kotiloman järjestäminen enää  ole 
mahdollista. Tämä meidän pie-
nimuotoinen aamuhetkemme 
on tapamme tukea potilaiden ja 
omaisten yhteistä joulua. 

Kun jouluateria on syöty ja Suo-
men Turku on julistanut joulu-
rauhan, osastolle saapuvat joulu-
pukki, -muori ja musiikkitonttu 
tuoden lahjatervehdykset. Jo kah-
tena vuonna peräkkäin meille on 
Talkoorenkaan välityksellä kerätty 
keravalaisilta lahjoittajilta paket-
teja, joita jaamme terveyskeskuk-
sen pienten namupussien ja omais-
ten lahjojen kera vuodeosastoilla 
sekä hoivaosasto Helmiinassa ja 
Hermanni-kodissa. Joulupukki ja 
-muori tuovat tervehdyksen Lapin-
maan Korvatunturilta kätellen 
kaikki. Pukki jakaa lahjat ja tontut 
huolehtivat musiikista

Kevättä kohti
Härkäviikkojen jälkeen järjes-
tämme laskiaistapahtuman. Gril-
laamme yhdessä makkaraa, nau-
timme kahvia ja virvokkeita. 
Tänäkin vuonna saimme tutun 
säestäjän paikalle soittamaan pia-
nolla ja laulamaan meidän kanssa 

tuttuja yhteislauluja. Kuulin, että 
sellaisetkin potilaat, jotka eivät 
paljon enää puhu, innostuivat lau-
lamaan. Tämä oli paikalla olleista 
henkilökunnan jäsenistä niin hieno 
asia, että se auttaa taas jaksamaan 
uusien tapahtumien järjestämisessä. 

Pääsiäinen ja vappu ovat seu-
raavia juhlia, joihin panostamme. 
Osasto koristellaan asianmukai-
sin ”tilpehöörein” unohtamatta 
sitä, että potilaamme ovat aikuisia. 
Koristeet askarrellaan sen mukai-
sesti, osin yhdessä. 

Valkovuokot kuuluvat kevääseen 
ja äitienpäivään, niin myös meillä. 
Kaikki naispotilaamme saavat 
aamulla kimpun valkovuokkoja. 
Jos kevät on jostain syystä etu- tai 
jälkiajassa, ostamme ruusuja. Lou-
naan päätteeksi tuodaan isot täy-
tekakut keittiöstä, joista ensin saa-
vat palansa naiset, sitten miehet ja 
vielä omaiset jos kakkua riittää. 
Olemme päättäneet, ettemme jär-
jestä ylimääräistä ohjelmaa äitien-
päivänä, koska se on perinteisesti 
perhejuhla.

Myöhemmin keväällä on Kons-
tin päiväkodin lasten vuoro esittää 
kevätohjelmansa ja sitten  pidetään 
sairaalavapaaehtoisten järjestämät 
juhlat. Kesäkuun alussa teemme 
perinteisen kesäretken sairaala-
vapaaehtoisten kanssa. Näillä ret-
killä olemme käyneet lähiseudun 
nähtävyyksillä jo monesti, olemme 
vierailleet esimerkiksi Lottamuse-
ossa. Viime vuonna teimme retken 
Terveyskeskuksen ja Hopeahovin 
välissä olevaan puistoon; alkukesä 
oli kauneimmillaan, omenapuut 
vielä kukassa, linnut lauloivat ja 
sää suosi, lämmintä oli melkein 
liikaakin. Saimme monia potilai-
tamme vietyä sängyillä ja tuoleilla 
ulos nauttimaan kesästä, kahvista 
ja kivasta yhdessäolosta. Sellainen 
on suunnitelmissa tänäkin kesänä.

Ihana kesä
Juhannuksen alla käymme teke-
mässä Hopeahovin takametsässä 
”metsänhoidollisia” harvennuk-
sia oksistossa. Tuomme tuoreet 
koivun- ja pihlajanoksat anta-
maan kesän tuoksua päiväsaliin 
ja potilashuoneisiin. Kun vielä 
käymme keräämässä seitsemästä 
erilaisesta kukasta kimput mal-
jakoihin, onkin osasto juhla-
kunnossa. ”Kun neito seitsemän 
kukkasen kimpun tyynynsä alle 
Mittumaarina laittaa, tulevana 
yönä unessa sulhonsa näkee”.  
Osastollamme viljelläänkin pal-
jon huumoria ja vanhoja kansan-
viisauksia. Se auttaa meitä kaik-
kia jaksamaan arjen keskellä. 

Haluankin kiittää työtoverei-
tani, sairaalavapaaehtoisia ja 
kaikkia niitä tahoja, jotka ovat 
olleet edesauttamassa monipuo-
lisen ohjelman kokoamisessa 
osastomme potilaiden viihtyvyy-
deksi ja elämän mielekkyyden 
säilyttämiseksi.
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Voi hitto, kello on puoli yksi-
toista, siellä on taas tupa täynnä 
sitä ammiksen porukkaa, joka käy 
hakemassa välituntisin täyden-
nystä päivittäiseen energiavajee-
seen. Täytetyt patongit, 2.95, ovat 
suosittuja, samoin tuoremehutöl-
kit tai puolentoista litran kokikset. 
Osa harrastaa energiajuomia. Tätä 
kansaa virtaa Saviontaipaleella 
tasaisesti vajaan tunnin välein, 
tyhjät tölkit ja patonkien suojapa-
perit lentelevät tielle ja tien oheen, 
samoin v:t, jotka muodostavat kes-
kustelun pääsisällön.

Ei auta, reppu selkään ja sekaan  
vain. Tiellä ei tarvita salapolii-
sia, kaikesta näkee, että ainakin 

yksi joukko-osasto on jo palaillut 
muonanhakumatkaltaan – ai niin, 
se kymmenen vuoro. V-risteyk-
sen vasemmasta haarasta lähes-
tyy Sompion koulun porukkaa. 
Pakkasta on kipakasti, mutta linja 
pitää: ei käsineitä eikä pipoja.

Sittarin portaat ovat taas kar-
meassa kunnossa, täynnä kaik-
kea mahdollista roskaa ja jätettä. 
”Tupakointi kielletty”  -kyltin vie-
ressä on muutama pissis röökillä, 
”Asiaton oleskelu kielletty”  -kylt-
tiä taas ympäröi sekalainen nuo-
risojoukko raittiusjuomia ja kark-
keja nauttien ja mukavia puhellen. 
”Vittu ku sä oot pässi!” ”Älä hikee 
homo!” Näillä kannustuslauseilla 
nuoret kehuvat toisiaan, antavat 
sentään pyytämättä tietä. Auto-
maattiovet nielaisevat minut sisään 
liikkeeseen.

Kori kädessä pujottelu sujuu vai-
vattomasti; eipä sitä tämmöinen 
reppuselkäinen mummo kovin 
paljoa kerralla kuskaa tavaraa. 
Suunnittelen reitin yhtä huolelli-
sesti kuin aikoinaan Tikkurilassa 
vältellessäni valoristeyksiä. Pesu-
aineiden ja vessapapereiden välistä 
”pääkadulle”, ei missään tapa-
uksessa karkki- tai sipsihyllyjen 
kautta, koska sieltä teininuoriso 
löytää peruselintarvikkeensa.

Maitohyllyltä on hyvä aloittaa, 
sieltä kaupan perältä. Tutussa liik-
keessä tietää täsmälleen, missä se 
oma rasvaton Pirkka-maito on. 
Siellähän olisi valinnanvaraa, var-
maan parikymmentä eri nimikettä 
”maitojuomaa”, ”laktoositonta”, 
iskukuumennettua”…Eipä tiennyt 
meidän Kaste-ammumme mui-
noin, miten monenlaista tuotetta 

muokataan ihan tavallisesta leh-
mänmaidosta. Jos on maitoja, niin 
jogurtteja sitä vasta onkin. Mitkä 
määrät pakkauksia, jotka lupaa-
vat ”terveellisyyttä”, ”hyvää oloa 
vatsalle”, ”marjaisuutta” ja yhtä 
hyvää ja kahta kaunista. Kaupan-
päällisiksi saa runsaasti sokeria ja 
lisäaineita, mutta marjoja tarkem-
min katsottuna pari prosenttia! 
Onneksi pakastimessa on itse poi-
mittuja mustikoita ja hyllyssä sel-
lainenkin tuote kuin maustamaton 
luomujogurtti.

Sittarissa on hyvä kalatiski, nyt-
kin siellä on silakkafileet tarjouk-
sessa, 5.95. Puolesta kilosta sink-
kumummo saa kahden päivän 
silakkalaatikon ja kahden päivän 
silakkapihvit, ihan suositusten 
mukaista kalaruokaa. Kas kun 
monet kalatkin ovat epäeettisiä, 
mm. norjalainen ”kassilohi”. Sen 
kasvattamiseen näes liittyy run-
saasti ympäristöuhkia. Silti ostan 
sitä ajoittain.

Siinä taas asia, joka vastuuntun-
toisen kuluttajan tulee pitää mie-
lessä: onko ruoka eettisesti tuotet-
tua? Parasta olisivat kotipellossa 
lehmänlannalla kasvatetut  perunat 
ja juurekset, mutta kun ei ole pel-
toa eikä lehmää. Näiden puuttu-
essa pitää käyttää tervettä järkeä ja 
tarvittaessa venyttää omaatuntoa. 
Valistunut kuluttaja tarkistaa tie-
tenkin myös sen, ettei E-koodeja ole 
monta (vaatii suurennuslasin), että 
suolaa on alle 1%, hiilihydraatteja 
alle 10% ja rasvaa niukalti – paitsi 
karppaajien oppisuunnan mukaan.

Lieneekö kukaan tutkinut, 
kuinka monta leipälaatua on isossa 
kaupassa. Kyse on peruselintarvik-
keesta. Kaiken lisäksi meitä hui-
jataan. ”Ruisleipä” saattaa sisältää 

Teksti: Aila Painilainen

maITOkauPPareISSu

Onpas jääkaappi päässyt 
tyhjäksi. Juureslaareissa 
vain pari porkkanaa ja 

muutama peruna, maito 
loppu, samoin leipä. Ei 

muuta kuin reppu selkään ja 
matkalle ”maitokauppaan”. 

Sen lempinimen olen 
antanut vieressä leveilevälle 

City-Marketille.

ruista vain 35% , ”meillä paistetun 
leivän” taikina on tuotu pakasteena 
ehkä Ranskasta keskusvarastoon 
ja sieltä edelleen liikkeeseen. Lei-
pää paistetaan pitkin päivää, sillä 
sen tuoksu houkuttelee tutkitusti 
heräteostoksille. Etsivä löytää laji-
valikoiman keskeltä ihan tavallista 
ruisleipääkin, vieläpä täysjyvää. 

Niillä osastoilla, joilla olin kierrel-
lyt, ei juuri nuorta väkeä liikkunut. 
Kassalla on taas pitkät jonot paton-
kiporukkaa, vain kaksi kassaa auki. 
Luulisi sittarissakin jo tiedettävän 
huippuhetket! Joskus kun korissani 
on ollut vain pari, kolme ostosta, 

olen tässä vaiheessa pyörtänyt vie-
mään ne takaisin. Nyt odotan kil-
tisti vuoroani, sillä patonkikaupat 
sujuvat yleensä nopeasti. 

Aulan penkit ovat täynnä eineh-
tiviä ja maleksivia koululaisia, 
ulko-oven takana yksi sauhutte-
leva porukka melkein tukkii tien. 
Portaat ovat entistä törkyisemmät, 
tienvarren roskaposti on lisäänty-
nyt. Mutta minulla on taas repul-
linen terveellistä ruokaa – eikä tar-
vinnut hakea kaukaa, Kiva ”maito-
kauppa”, kaikesta huolimatta.
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Sanotaan, että apinat oppivat matkimalla esiku-
vaa. Siksi kai joskus puhutaankin “apinoinnista”, 

kun tarkoitetaan orjallista matkimista. Matkii kai 
se papukaijakin omistajansa puhetta kun sen taito 
yltää siihen. Tiedekeskus Heurekassahan myös rotat 
ovat oppineet pelaamaan koripalloa. Ne tekevät sitä 
kun tarjolla on palkinnoksi herkkupaloja.

Mallia ottavat ihmisetkin. Kun suunnittelimme 
tänne kotikaupunkiimme kaksi vuosikymmentä sit-
ten vapaaehtoistyön toimintakeskusta, kävimme tie-
tenkin tutustumassa Tampereen mummonkamma-
riin, joka oli silloin ensimmäinen laatuaan. Mallia 
sitten sovellettiin oman kaupungin oloihin ja tarpei-
siin ja vähitellen se on muuntunut omanlaisekseen ja 
kehittynyt toimintasisällöltään koko ajan. Toiminta 
on monipuolistunut ja saanut oheistoimintoja, joi-
den on havaittu palvelevan päätarkoitusta. Toimin-
tamalli on nykyään levinnyt kaikkialle Suomessa ja 
meidänkin malliimme on monelta paikkakunnalta 
käyty tutustumassa. Tuskinpa sitä kuitenkaan kukaan 
on “apinoinut”, vaan on ottanut oppia ja kehittänyt 
oman juuri siihen kuntaan sopivan mallin. Mallia on 
siis sovellettu ja niin on hyvä.

Tuskin toisella paikkakunnalla koskaan on aivan 
samat tarpeet ja mahdollisuudet kuin siellä, missä 
opintomatkalla käytiin. Kaikilla kammareilla ja 
muun nimisillä toimintamalleilla on kuitenkin pal-
jon yhteistä. Yhteistä ovat tavoitteet, joihin vapaa-
ehtoistyöllä pyritään: Osallistujien ja paikkakunnan 
asukkaiden hyvinvointi.

Oman keskukseemme kuuluu vahvana oheistoi-
mintana “Hyvinvointiakatemia”. Sen luennot ja muut 
kulttuuritilaisuudet ovat osallistujille ilmaisia, koska 
myös luennoitsijat ovat antaneet panoksensa talkoo-
hengessä palkkioita veloittamatta. Kiitettävä määrä 
esiintyjiä on saatu mukaan. Monet lääketieteen eri 

MALLIA EI MATKITA 
VAAN SOVELLETAAN

alojen edustajat, ravitsemusterapeutit, tutkijat, filo-
sofit, kirjailijat ja muusikot ovat jakaneet asiantunte-
mustaan ja taitojaan. Yleisöä kertyy, aiheen kiinnos-
tavuudesta riippuen, milloin parikymmentä, milloin 
lähes sata henkeä. Konsertit ja muut tilaisuudet toi-
mivat mieluisina palkintoina omille vapaaehtoisille.

Hyvinvointiakatemian tilaisuuksiin osallistujat 
myös tutustuvat sen kautta taloon muutenkin ja 
monta vapaaehtoista on löytynyt tätä kautta. Aka-
temia tekee näin hyödyllisen palveluksen koko 
vapaaehtoistyölle.

Näitä miettiessä putkahti mieleen lapsuuteni kou-
lun lukukirjoihin sisältynyt “setä Topeliuksen” satu 
Kasperista, joka ei saanut oppia mitään. Satu ei taida 
nykyään enää kuulua koulukirjoihin. Se kertoo kunin-
kaasta, joka halusi tietää mitä ihmislapsesta tulee ilman 
oppia. Pieni poika eristettiin täysin ympäristöstään, 
vain ruokaa annettiin mutta hänelle ei puhuttu mitään 
eikä mitään muutakaan vuorovaikutusta ollut. Ruoan 
tuoja oli ainoa hänen näkemänsä ihminen. Vaisto 
opetti syömään ja poika oppi myös hänen eleitään ja 
toimiaan matkimaan. Tätä jatkui kunnes Kasper tuli 
16-vuotiaaksi, jolloin hänet päästettiin ulos vapauteen 
ja kuninkaan seurattavaksi. Kasper käyttäytyi kuin 
eläin, mutta hänellä oli kuitenkin oppimiskyky tallella, 
joten vähitellen hän oppi puhumaan ja ymmärtämään 
asioita ja hänestä kehittyi normaali ihminen. Kunin-
kaan toteamus ja myös sadun opetus oli: “Ilman oppia 
ihminen on eläin ja vain oppia saaneena hänestä tulee 
ihminen”. Sadun tarkoitus oli siis ilmiselvästi moti-
voida koululaisia arvostamaan tarjottua opetusta.

Me opimme toisiltamme ja malleihin tutustuminen 
on tärkeätä - mutta ei apinoiden vaan kehittäen ja 
luovasti soveltaen. Juuri luovuus on ihmiselle erityi-
nen ominaisuus ja lahja, jota on syytä käyttää.



S
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Teksti: Oili Räsänen Kuvat: Hannu Räsänen, Karin Nissinen

Viipperän perässä 
Pietarissa

Venäjällä melkein jokainen päivä on jokin merkkipäivä – aiheita 
riittää kirkollisista juhlista lukuisten ammattiliittojen vuosijuhliin. 

Talkoorenkaan kevätmatkalaiset saapuivat Pietariin toukokuun 
24. päivänä, joka on slaavilaisen kirjakielen päivä valistajaveljesten 

Kyriloksen ja Metodiuksen työn muistoksi. Vietettiin myös koulujen 
päättäjäisiä, joten juhlapukuista ja kukitettua nuorisoa näkyi 
ryhminä siellä täällä. Meidän ryhmämme seurasi turvallisesti  

Timon pitelemää viipperää.

Aurinkoinen kaupunkikierros

Pietari otti meidät vastaan aurin-
koisesti hymyilevänä jo laivan 
lipuessa Suomenlahden peruk-
kaan. Monille tämä oli ensim-
mäinen silmäys “naapurilähiöön” 
meren suunnasta. Kiertoajelun 
alkajaisiksi oppaamme Natalia vei 
meidät merimiesten ja matkus-
tavaisten suojelijan pyhän Niko-
lain kirkkoon. Seuraavalla pysäh-
dyksellä Iisakin aukiolla saimme 
yhdeltä seisomalta ihailla useita 
nähtävyyksiä: Nikolai I:n ratsasta-
japatsas, kaupungintalo (entinen 
Marian palatsi) ja hotelli Astoria, 
jonka parvekkeelta Hitlerin oli 
aikomus pitää puhe voitonparaa-
tinsa päivänä.  Mahtavaan Iisakin 
kirkkoon tutustuimme vain ulko-
puolelta, mutta se teki vaikutuksen. 
Kirkossa on tilaa 12 000 hengelle, 
mittaa sillä on kaikkiin suuntiin yli 
sata metriä, ja mainitsipa Natalia 
meille kirkon painonkin. Venäläi-
set rakastavat numerotietoja.

Ja numerotietoja Nevan kau-
pungissa riittää. Tässä muutama: 
Talvipalatsissa on 1 057 huonetta, 
Eremitaasin taidemuseossa lähes 
3 000 000 näyttelyesinettä, Pietari-
Paavalin linnoituksen kirkontornin 
kullatun enkelin siipien kärkiväli 
on 3,6 m, Nevan pituus Pähkinälin-
nasta Kronstadtiin on 74 km, joen 
leveys vaihtelee välillä 250 – 650 m 
ja syvyys välillä 11 – 25 m.

Pietarin jokien ja kanavien ran-
noilla komeilevat toinen toistaan 
loistokkaammat palatsit, patsaat, 
kirkot sekä entiset ja nykyiset 
luostarit. Kauniin vaaleansinisen 
Smolnan suojissa on allekirjoi-
tettu Suomen itsenäisyysasiakir-
jat. Aleksanteri II:n murhapaikalla 
kohoaa värikäs “Verikirkko”, jonka 
Krutšov aikoi räjäyttää 60-luvulla, 
mutta suunnitelma ei onneksi 
toteutunut. Kun kirkkoa alettiin 
korjata 90-luvulla, sieltä löydet-
tiin räjähtämätön ammus. Vähältä 
siis piti, etteivät korvaamattoman 
arvokkaat mosaiikit lentäneet tai-

vaan tuuliin. Smolnaan ja Verikirk-
koon emme päässeet sisään – piti-
hän jotakin jättää vielä seuraavan 
matkan ohjelmaksi.

Vasilin saaren Strelka-niemek-
keellä pysähdyimme tutkimaan 
merivoittojen kunniaksi pysty-
tettyjä Rostra-pylväitä, joiden 
jalustojen patsaat kuvaavat neljää 
suurta jokea: Neva, Volhov, Volga 
ja Dnepr. Paikka on historiallisine 
näköaloineen ja kauniine istutuk-
sineen yksi Pietarin helmistä, ja 
siellä viivähtävät niin valtiovieraat 
kuin hääparitkin. Tällä kertaa pai-
kan ylivoimainen nähtävyys oli 
kuitenkin hellyttävä kolmen kuu-
kauden ikäinen karhunpoika, jota 
tuttipullo kiinnosti enemmän kuin 
uteliaat turistit.

Risteilijä Aurora muistutti vallan-
kumouksen ajasta. Kaupunkilais-
ten mukaan sen vaikutus on ollut 
suuri: “Aurora pamahti vain kerran, 
mutta koko maa oli sen jälkeen rau-
nioina 70 vuotta.” Pahamaineista 
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Kresty-vankilaa vastapäätä Nevan 
toisella rannalla näimme poliittis-
ten vainojen uhrien muistomer-
kin, jonka tuntumassa meitä odotti 
runsas matkamuistokauppa.

Illanvietto sujui vauhdikkaasti 
Etno-ravintolassa, jossa tarjottiin 
herkullisia venäläisiä piirakoita 
sekä upeaa kansanlaulua ja -tans-
sia. Paikan mainio erikoisuus on 
se, että yleisö temmataan tanssiin 
mukaan. Ja talkoo-renkaan väeltä-
hän tanssi sujuu!

Sisustusvinkkejä sadepäivänä

Toinen Pietarin-päivämme oli 
sateinen, mutta Matkalla Pietarho-
viin opas Nikolai sai tarinoillaan 
kaikkien mielenkiinnon hereille. 
Pietari Suuri tahtoi alunperin tehdä 
kaupungistaan kanavakaupungin 
ja sen asukkaista merenkulkijakan-
saa. Vasilin saaren asemakaavassa 
on näkyvissä kanavasuunnitelma, 
mutta tsaari joutui antamaan 
periksi ja rakentamaan sinnekin 
katuja. Jokia ylittävät sillat raken-
nettiin vasta Pietarin kuoleman jäl-
keen. Myöhemmistä vallanpitäjistä 
Nikolai mainitsi, että “Stalin aikoi 
tehdä Pietarista museokaupungin, 
jossa saisi ryypätä ja palata sitten 
töihin Siperiaan.”

Neuvostoaikana suuri osa kir-
koista joko purettiin tai muutet-
tiin teattereiksi, luistinradoiksi, 
varastoiksi jne. Osa niistä on 
palautettu oikeaan käyttöönsä, 
kuten kaunis goottilainen Pyhän 
Mikaelin kirkko, entinen urheilu-
väline tehdas. Sen korjaustyötä ovat 
tukeneet Tuusulan ja Nurmijärven 
rovastikunnat.

Pietarhovi on valtava puisto ja 
palatsi Suomenlahden rannalla. 
Puistoja on yli tuhat hehtaaria, ja 
patsaat ja suihkulähteet koristavat 
niitä. Pienen jonotuksen jälkeen 
pääsimme tutustumaan arkkitehti 
Rastrellin suunnittelemaan palat-
siin, joka on sodan jäljiltä restau-
roitu aikaisempaan loistoonsa. 
Kukaan meistä tuskin jaksoi pitää 
lukua, kuinka monen salin läpi 
ryhmäämme kuljetettiin: kultainen 
tanssisali, sininen, vihreä ja oranssi 
vierashuone, kiinalainen kabinetti, 
muotokuvasali, työhuone, tammi-
kabinetti... Jokaisella salilla oli oma 
erikoisuutensa, vaikkapa kaappi, 
jonka kirjontaan puusepät olivat 
käyttäneet 72 erisävyistä jalopuu-
lajia. 

Lisää sisustusvinkkejä saimme 
palattuamme keskustaan Jusupovin 
“omakotitaloon”. Mielikuvitusta, 

rahaa ja työvoimaa säästämättä 
palatsiin on rakennettu eriväristen 
salonkien lisäksi musiikkisali, kir-
jasto, biljardihuone, maurilainen 
huone, gobeliinihuone, tanssisali ja 
konserttisali, jossa saimme kuulla 
esityksen “Down Mother Volga”. 
Zinaida Jusupova oli intohimoinen 
teatterinharrastaja, mutta ylhäisen 
rouvan ei ollut soveliasta esiintyä 
julkisessa teatterissa. Ongelma 
ratkaistiin harrastemyönteisesti: 
palatsin suojiin rakennettiin oma 
täydellinen 170-paikkainen teat-
teri tsaarin aitioineen kaikkineen, 
ja niin Zinaida sai toteuttaa itseään 
näyttämöllä.

Sateen lomassa piipahdimme vielä 
Pyhän Marian kirkkoon. Raken-
nusta käytettiin neuvostoaikana 
mm. asuntolana ja kasvitieteellisen 
näyttelyn paikkana. Se palautettiin 
Inkerin kirkolle vuonna 2002 ja on 
restauroitu kauniiksi, valoisaksi 
ja käytännölliseksi. Saimme naut-
tia alakerrassa maittavan lounaan 
ennen kuin kiiruhdimme laivalle 
aloittamaan paluumatkaamme. 
Kahden päivän retkeltä meillä oli 
tuomisina uskomaton määrä koke-
muksia ja elämyksiä. Kiitos niistä 
Railille ja Timolle sekä koko muka-
valle porukalle. 
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