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Ikääntyminen sekä äkilliset terveyteen liittyvät asiat vaikuttavat monen vanhuksen 
toimintakyvyn heikkenemiseen ja aiheuttavat tuen sekä lisäpalveluiden tarvetta. 

Palveluiden löytäminen ja niiden piiriin pääseminen voivat kestää tai olla riittämättö-
miä. Vaikka kuinka säädettäisiin lakeja ja kehiteltäisiin uusia palveluita tai annettai-
siin oikeuksia, niin ne harvoin toimivat inhimillisyyden rajoissa. Valinnanvapautta 
lisätään ja toimintoja arvioidaan, mutta kuka valvoo niiden toteutumista, laatua ja 
asiakasturvallisuutta?

 Jo nyt tiedetään, että ikääntyvän väestön palvelujen tarve tulee kasvamaan 
ja julkisen sektorin resurssit vastata kysyntään pienenevät. Nämä isot haas-
teet vaikuttavat siihen, että odotuksia ja vastuuta siirretään kolmannelle sek-
torille. Paineet ovat valtavat, siksi helposti näissä kiperässä tilanteissa katse 
kääntyykin yhdistysten ja järjestöjen suuntaan sekä vapaaehtoisyhteisöihin. 
Vapaaehtoistoiminnalla voi siis tehdä paljon ja vaikutusmahdollisuudet ovat 
hyvät, mutta organisointi vaatii erilaisia resursseja laadukkaan toiminnan to-
teuttamiseen. 

Nykyisellään rahoitus varmistuu aina toimintavuodeksi, mikä estää pit-
käjänteisen kehittämisen. Avustuksien ja tukien hakeminen ja saanti on 
tiukentunut ja paperien määrää nostetaan koko ajan. Julkisen sektorin ei 
ole siis kannattavaa tuudittautua sellaiseen ajatukseen, että tämän varjolla 
säästettäisiin, sillä vapaaehtoistoiminnalle täytyy antaa taloudellista tukea, 
toiminnan pyörittäminen ei ole kulutonta. Täytyy myös miettiä, onko 
järjestöissä tarpeeksi aktiivisia toimijoita, onko juuri sitä osaamista ja 
halukkuutta ja voidaanko sitoutumista edellyttäviä palveluita edes edel-
lyttää järjestyvän järjestöissä.

Kolmas sektori haluaa kantaa huolta ja hoitaa osuutensa hyvinvoin-
nin tukemiseksi ja parantamiseksi.  Järjestöt ja yhdistykset mielle-
täänkin tänäpäivänä jo yhteiskunnan tukipilareiksi. Pitäisi kehittää 
uudenlaista kumppanuutta ja yhteistyötä ja sen pitäisikin tapahtua 
hyvässä kuntajärjestöyhteistyössä vuoropuhelun kautta. Tärkeä ky-
symys kuitenkin on, kuinka paljon vastuuta järjestöjen ja yhdis-
tysten harteille voidaan laittaa. Liian vähän puhutaan siitä, mitä 
vapaaehtoistyöltä voidaan edellyttää. 

Järjestöjen huipputuote on olla olemassa, tarjota ehtymätöntä 
vertaistukea ja välittää hiljaista tietoa, ylläpitää ja kehittää mata-
lankynnyksen paikkoja, joissa tarjotaan ihmisille tekemistä ja 
mahdollisuuksia auttaa toisiaan, ehkäistä yksinäisyyttä ja syr-
jäytymistä. Vapaaehtoistoiminta on osa mielekästä ja arvokasta 
elämää. Ammattihenkilökunnan vierellä toimivat vapaaehtoi-
set laajentavat ikäihmisten elämänpiiriä, tuovat arkeen sisäl-
töä ja parhaimmillaan elävöittävät työyhteisöjä.

Meillä Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksella on täl-
lainen huipputuote hallussa, tervetuloa tutustumaan! 

Huippupaikalla!
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Alkusysäys Talkoorenkaan syntymiselle oli 
kun Keravan seurakunnan palvelulautakunta 

asetti kokouksessaan v. 1990 vanhustyön suunnit-
teluryhmän ja valitsi siihen jäseniksi Sulo Ahon, 
Kirsti Heleniuksen (nyk. Aaltio) ja Irma Isotuvan. 
Tehtävänä oli ottaa yhteyttä kaupungin sosiaa-
li- ja terveystoimeen sekä sopiviin järjestöihin ja 
yhdessä suunnitella ikääntyvälle väestölle sopivaa 
vapaaehtoistoimintaa.

Käytännön toimiin 
r yhdyttiin kuitenkin 
vasta vajaan vuoden ku-
luttua lokakuussa 1991 
vanhusten viikolla, jol-
loin eläkeläisjärjestöjen 
kanssa esiinnyttiin koko 
viikon ajan uudella Alek-
sintorilla tempauksen-
omaisesti. Sinne pystytet-
tiin “lamantorjuntapiste” 
ja alettiin kerätä vapaa-
ehtoistyöhön halukkaita 
ihmisiä, joita ilmoittau-
tuikin viikon aikana noin 50 henkilöä. Joukko 
kokoontui sitten useita kertoja vanhainkoti Ho-
peahovin monitoimitiloissa ja alkoi suunnitella 
toimintaa. Päätettiin aloittaa lähimmäispalvelulla, 
jota Kirsti lupautui vetämään ja tavoitteeksi ase-
tettiin vakituisen kokoontumispaikan eli tulevan 
Kaisankammarin aikaansaaminen, minkä vuoksi 
päätettiin ottaa yhteyttä kaupunginhallitukseen 
tilojen löytämiseksi. Hallitus suhtautui asiaan 
myönteisesti ja järjesti tilapäiset toimintatilat 
Aleksintorin ostoskeskuksesta. Ne avattiin juh-

lallisesti keväällä 1992. Sinne sijoittui avunvälitys 
ja kahvilatoiminta. Siitä se alkoi ja jatko on tun-
nettua historiaa. Talkoorengas syntyi siis suuren 
työttömyysaallon ja talouslaman keskelle, jolloin 
pankit kaatuivat tyrkytettyään lainoja yrityksille 
ja yksityisille, jotka eivät pystyneet enää velkojaan 
maksamaan. Aika muistutti muutoin 1980-luvun 
hyvinvointi-Suomea, mutta yhteiskunnan palve-

luja ryhdyttiin karsimaan 
ja vapaaehtoistoimintaa 
siis tarvittiin. Työttömiksi 
joutuneilla oli myös aikaa 
ryhtyä toimimaan ja teki-
jöitä löytyi. 

Viertolan palvelukeskus 
valmistui keväällä 1993 ja 
kaupunki halusi talkooren-
kaan toiminnan siirtyvän 
sinne ja niin tapahtuikin. 
Sekä palvelukeskuksen että 
Talkoorenkaan toiminta 
kuitenkin laajenivat ja pa-
rin vuoden kuluttua tuli 

ahdasta.  Perustettiin Lähde ry ja alettiin puuha-
ta uutta vapaaehtoisen hyvinvointityön keskusta. 
Tilat löytyivät v. 1995 lopulla ja RAY:n ja Keravan 
kaupungin rahoittaman remontin jälkeen keskus 
siirtyi nykyisiin tiloihinsa seuraavana vuonna ja 
1997 aloitettiin myös “Hyvinvointiakatemian” toi-
minta. Kirsti Aaltio toimi kokopäiväisesti vapaa-
ehtoisena toiminnanjohtajana aina uuden vuo-
situhannen alkuun saakka, jolloin vasta RAY:n 
myöntämä jatkuva toiminta-avustus mahdollisti 
palkatun toiminnanjohtajan saamisen.

Teksti Tarja Orlow, kuvat Talkoorenkaan arkisto

Kirsti Aaltio (Helenius) ja Sulo Aho

Tästä se kaikki alkoi

Teksti Tarja Orlow

Talkoorenkaan vapaaehtoiset tapaavat toi-
siaan vähintään kerran kuussa infotilai-

suuden merkeissä innokkaina.  Heille yksi 
väylä pysyä kiinni aktiivisessa elämässä on aut-
tamistyö. He tietävät kuinka usein asiat ovat 
pienestä kiinni avuntarvitsijalle – tarvitaan 
vain ihminen, jolla on hetki aikaa esimerkiksi 
käydä hakemassa kirjat kirjastosta ikäihmisen 
puolesta tai vain pis-
täytyä juttu- ja kuun-
teluseurana ja tuoda 
näin arkeen kodin, 
sairaalan tai vanhain-
kodin ulkopuolinen 
tuulahdus.

Uusia vapaaehtoisia 
mahtuu joukkoomme 
vielä lisää ja heidät 
otetaankin riemulla 
vastaan, sillä tarvetta 
olisi enemmän, kuin 
mihin nykyiset vapaa-
ehtoisemme repeävät. 
Vuoden aikana järjes-
tetään kaksi neljän päivän mittaista vapaaeh-
toistyön kurssia, joilla voi kouluttautua itselle 
sopivaan vapaaehtoistehtävään. Talkoorengas 
järjestää vapaaehtoistyön peruskurssin yhteis-
työssä SPR:n Keravan osaston, Hopeahovin ja 
Keravan kotihoidon kanssa. 

Peruskurssin  suorittaneille järjestämme 
lisäksi sairaalavapaaehtoiskursseja ja saatto-
hoitokursseja yhteistyössä Keravan terveys-
keskuksen ja kotihoidon kanssa. Vapaaehtoi-
sille järjestetään säännöllisesti infotilaisuuksia 
sekä työnohjausta. Tapaamisissa käydään läpi 
vapaaehtoistyössä esiin tulevia asioita, saa-
daan vertaistukea ja apua mahdollisiin ongel-

matilanteisiin sekä 
kuullaan tärkeistä ja 
ajankohtaisista asi-
oista. Samalla kun 
vapaaehtoiset lahjoit-
tavat omaa aikaansa, 
voivat  Talkooren-
kaan vapaaehtoiset 
ylläpitää myös omaa 
jaksamistaan erilai-
sissa Hyvinvointia-
katemian tarjoamissa 
harrastusryhmissä. 
Muiden vapaaehtois-
ten tapaamisesta saa 
paljon tukea ja iloa, 

sillä silloin paikalla on – taatusti - auttavaisia 
ja aktiivisia ihmisiä.

Lisätietoja ja infoa vapaaehtoistoiminnasta saa 
avunvalitys@talkoorengas.fi tai 045-879 9666.

”Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta 
jokainen voi tehdä jotakin, ja jos jokainen 

tekee jotakin, tulee kaikki tehdyksi.”

Vapaaehtoisenergiaa!
Teksti Tarja Orlow, kuvat Talkoorenkaan arkisto

Vapaaehtoisten kevätpäivät Rusutjärvellä
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Järjestötoimintaan mukaan vetää halu tutustua 
uusiin ihmisiin, mutta myös tarve olla avuksi 
muille sekä tarve saada mukavaa ja mielekästä 
tekemistä. Ja näitä osallistuminen myös tarjoaa, 
kertovat tuoreen RAY tukee -barometrin tulokset.

RAY tutki järjestötoimintaan osallistumisen motii-
veja ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Ensimmäistä 

kertaa toteutettuun RAY tukee -barometriin vastasi 
1551 RAY:n avustusta saavan järjestön toimintaan osal-
listunutta.

Talkoorengas osallistui RAY tukee – barometrin ai-
neistonkeruuseen, jossa selvitettiin matalan kynnyksen 
toimintaan osallistuneiden näkemyksiä.

Kyselyyn vastaajista 85 % vastasi tärkeimmäksi mo-
tiiviksi halun auttaa muita ihmisiä. Muita motiiveja 
olivat (n. 30 %) kertoi halun tutustua uusiin ihmisiin ja 
halu saada kivaa ja mielekästä tekemistä (n. 40 %). Yli 50 
% vastaajista oli osallistunut 12 viime kuukauden aikana 
Talkoorenkaan toimintaan 1-3 kertaa viikossa, 25 % 1-3 
kertaa kuukaudessa, loput enemmän tai vähemmän.

Osallistujien kokemat hyödyt järjestöjen toimintaan 
osallistumisesta vastasivat pitkälti heidän odotuksiaan. 
Muiden ihmisten auttaminen nousi tärkeimmäksi saa-
duksi hyödyksi n. 85 % ja kiva ja mielekäs tekeminen 50 
%:lla vastaajista. Uusiin ihmisiin tutustuminen on koet-
tu tärkeäksi 65 %. Vastaajista 20 % näki tärkeäksi myös 
toiminnasta saadun uuden tiedon ja uusien asioiden 
oppimisen. Tärkeäksi hyödyksi nousi myös toiminnan 
mukanaan tuoma ryhmään kuulumisen tunne sekä 
vaikuttamisen mahdollisuus.

Yli 40 prosenttia vastaajista myös arvioi, että he eivät 
olisi saaneet vastaavia hyötyjä mistään muusta toimin-
nasta. 

Yhteensä Talkoorenkaan vapaaehtoiset tekevät vuo-
sittain liki 12 000 auttamistuntia eri toiminnoissa. 

Avunvälityskeskuksen rekisterissä oli vuoden lopussa 
aktiivisia vapaaehtoisia noin 200, joista miesten osuus 
on liki 20  prosenttia. 

Mikä RAY tukee –barometri on?

Se on RAY:n tilaama ja Ramboll Management Consul-
tingin ja Taloustutkimuksen toteuttama kysely. Kysely 
kartoittaa RAY:n avustusta saavien järjestöjen toimin-
nassa mukana olevien avunsaajien ja vapaaehtoistyön-
tekijöiden toiminnasta saamia hyötyjä.  

Ensimmäisen barometrin toteutukseen osallistui 
54 järjestöä, joista Talkoorengas oli yksi. Mukana oli 
erilaisia matalan kynnyksen osallistumispaikkoja, ylisu-
kupolvista työtä ja sosiaalisia tukiverkostoja vahvistavia 
toimintoja, vapaaehtoistoimintaa, eri väestöryhmien 
yhteiskuntaan integroitumista ja vähemmistöjen ase-
maa vahvistavaa toimintaa, vertaistukiryhmiä ja muuta 
vertaistoimintaa sekä yleisesti syrjäytymistä ehkäiseviä 
hankkeita

Mitä muuta!

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen toiminta vah-
vistaa ja lisää yhteisöllisyyttä Keravalla. Toimitilamme 
ovat päivittäin ahkerassa käytössä ja uusia yhteistyö-
kuvioita ja auttamisen muotoja kehitellään tarvittaessa, 
tavoitteenamme on saada mukaan mahdollisimman 
monia eri tahojen toimijoita. Hyvinvointiakatemian lu-
ennoilla sekä harrastustoiminnassa kävijöitä ja osallis-
tujia tilastoidaan vuosittain, viime vuonna kävijöitä oli 
noin 9800. Näistä, ei - ohjatuissa toiminnoissa kävijöitä 
oli noin 3400 henkilöä. 

Lisätietoja www.talkoorengas.fi, meidät löytää myös 
Facebookista!

Teksti Tarja Orlow
Kuva Talkoorenkaan arkisto

Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen

Jo ensimmäisestä parkaisusta meitä aletaan arvi-
oida, pisteyttää, punnita ja mitata. Sitä jatkuukin 
sitten, niin pitkälle kunnes eläkeikä koittaa. Silloin 
loppuu arviointi. On sekä ihanaa että kamalaa, 
kun huomaa kuuluvansa ryhmään ”tarpeetto-
mat, ei arvioida enää”. On itsestä kiinni haluaako 
surkastua ja mitätöityä, vai aloittaako alusta uu-
denlaisen elämän, enemmän omannäköisensä. 

Juuri siinä vaiheessa itse tepastelin Vapaaehtoisen hy-
vinvointityön keskuksen ovesta sisään. Se on paikka, 

jossa ei pisteytetä ketään. Katsoin ohjelmatarjontaa. Se 
oli mielenkiintoista sekä ilmaista. Jippii! Menin mukaan 
Elämän aarrekartan laatimiseen. Se oli jotenkin haus-
kan lapsellista. Siitä jatkoin Flirttikurssille. Aina vaan 
hassumpaa, mutta ihan hauskaa. Tarvitsin sitä siinä vai-
heessa elämääni. Se kaikki oli riittävän kaukana omasta 
ajattelumaailmastani.

Jumpparyhmässä pieni nainen tuli siniseen saliin 
kantaen matkaradiota. Hän työnsi kasetin pesään ja 60-
luvun iskelmät rytmittivät ryhmävoimistelua. Välillä ve-
täjä unohtui kertomaan tarinaa pikkulinnuista pihallaan. 
Me jumppaajat jatkoimme musiikin mukaan liikesarjoja. 
Tunnin loputtua ryhmityimme kahvila Kaisankammarin 
pyöreään pöytään pullan ja kahvin kera ja juttelimme ke-
vyesti päivän aiheista.

Löysin yläkerrasta englanninkielen kerhon. Vetäjä oli 
pyytänyt mormonipoikia vieraiksemme. Haastattelim-
me näitä söpöjä jenkkipoikia heidän perheistään ja har-
rastuksistaan. Se oli mainiota kieliharjoittelua natiivien 
kanssa. Kirjailija Kirsti Manninen tuli kertomaan kuinka 
tv-sarjoja tehdään. Olin aivan innoissani kaikesta kuu-
lemastani. Manninen on mahdottoman hyvä puhuja ja 
kertoi, että tv-sarjan henkilöillä ei saanut mennä liian hy-
vin, muuten heidät oli kirjoitettava sarjasta ulos. Kirjoit-
tajaryhmässä oli kaiken ikäisiä miehiä ja naisia. Ideoita 

heitellään ensin paljon ja niistä sitten raakataan lopulliset 
tekstit ja tapahtumat. Kokeilin myös naurujoogaa, ja kyllä 
nauratti. Sitten innostuin luovasta tanssista. Pyörin itseni 
hikeen. 

Luovan tanssin vetäjänä oli Lissu Mäki. Hänestä tuli 
myös ihana uusi ystäväni. Hän maalasi tauluja. Ne roik-
kuivat Galleria Orlowissa eli Sinisen salin seinillä.

Vuodet kuluivat, vetäjät vaihtuivat. Löysin yhä uusia 
ilmaisukeinoja. Kirjailija Riikka Takala innosti kirjoitta-
maan. Teimme ryhmässä mielenkiintoisia harjoituksia. 
Porukka jakoi elämänkokemuksiaan. Kaikki oli aktiivis-
ta ja koukuttavaa. Odotin innolla viikoittaista ryhmäta-
paamista. Välillä vietin syntymäpäiviäni Sinisessä salissa. 
Emäntä valmisti tilauksesta kakkuja ja herkkuja. Kaikki 
sujui helposti ja hauskasti ystävien kanssa juhliessa. Kun 
tietokoneeni temppuili, kannoin sen yläkerran ekspertil-
le, ja hän selvitti ongelman siinä silmieni edessä. On ne 
mahtavia velhoja nuo tietsarihemmot. Taas sujui kirjoit-
taminen ja muukin yhteydenpito koneen kautta. 

Viime syksynä aloitin joogan kaksi kertaa viikossa. 
Monet liikkeet, jotka aluksi tuntuivat vaikeilta, ovat kuin 
itsestään alkaneet sujua. Loppurentoutus ja voimaan-
nuttavat hokemat eli mantrat kuten ”minun on hyvä ja 
turvallinen olla” tai ”olen pirteä, iloinen, onnellinen ja 
elämänmyönteinen” auttavat yhtä paljon kuin kehon har-
joitukset.

Kahvilan emäntä kysyy usein olenko ”vapaaehtoinen”.” 
En ole, käyn vain niin usein täällä.” Kun nyt olen vuosia 
saanut nauttia kaikesta hyvästä, jota keskus tarjoaa, voisin 
toisaalta olla valmis itsekin tekemään jotain, kunhan pys-
tyisin ensin jättämään liiat vaatimukset itseltäni pois. 

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus on niin hyvää-
tekevä, että lääkäreiden pitäisi kirjoittaa reseptiin ikäih-
misille: ”Käynti kerran tai kaksi kertaa viikossa Vapaaeh-
toisen hyvinvointityön keskuksessa”.

Teksti: ”Sentti”
Kuva Tarja Orlow

Hyvää tekevä talo
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sa, päättyi sanoihin, että olen hänelle tärkeämpi 
kuin hänen oma sukunsa. Seuraavana päivänä 
sain Helenalta viestin, että ystäväni oli nukku-
nut yöllä ikiuneen.

Seuraava ystäväni oli erittäin vilkas karja-
laisnainen. Hänen kanssaan ehdin olla ystä-
vä viisi vuotta. Miten paljon sainkaan häneltä 
vuosien mittaan ajattelemisen aihetta.

Karjalaisena, vieraanvaraisena emäntänä 
hänen luotaan ei koskaan voinut poistua syö-
mättä ja teetä juomatta. Myös snapsilasillinen 
konjakkia kuului rituaaleihin. Konjakki minun 
piti itse käydä ostamassa ystäväni rahoilla, ja se 
ei saanut olla mitään ”mononpohjaa”. Jokaisen 
teehetken jälkeen kuului komento: ota konjak-
ki! Ja minähän otin.

Miten monet ampumahiihtokisat katsoim-
mekaan televisiosta ja kannustimme Kaisa Mä-
käräistä voittoon ja miten monipuolista kes-
kustelua kävimmekään niin mielenkiintoisista 
asioista.  Tämäkin ystävyys päättyi hautajaisiin, 
hyviin muistoihin ja pitkään kaipaukseen. 

Samanlainen huumorikin voi yhdistää

Tämän hetken ystäväni on sairaalassa, ja pyrin pis-
täytymään hänen luonaan mahdollisimman usein. 
Samanlainen kiero huumorimme sitoo meitä yh-
teen sen hetken, kun istun hänen lähellään. 

Ja tässä tulee se ennustamisen vaikeus. Kuinka 
pitkä tämä ystävyys tulee olemaan vai onko taas 
edessä hautajaiset ja muistelut? Jaksanko ottaa uu-
den ystävän, tutustua häneen ja menettää hänet?

Tietysti silloin, kun on alkanut tähän hommaan, 
on tajunnut, että ystäviä tulee ja menee. Mutta siitä 
huolimatta: yhteisiä muistoja ei vetäistä noin vain 
deletellä roskiin.

Syitä ystäväntarpeeseen on monia. On jääty les-
keksi, läheisiä ystäviä on mennyt jo rajan taakse, 
sukulaiset asuvat kaukana tai heitä ei ole jne. Jat-
kamme varmaan ystävänpalvelussa samalla hyväk-
si havaitulla tavalla myös vuoden loppuun. Ensi 
vuoden alussa olemme taas monta kokemusta rik-
kaampia! Se on sitä henkistä pääomaa, jonka ystä-
vämme meille antavat.

Nähdään meidän omassa lataamossa, meille 
kaikille tutussa talossa, Talkoorenkaassa!

Yksinäisyys varjostaa monen ikäih-
misen muuten kohtalaisen hyvää elä-
mää. Talkoorenkaan monipuoliseen 
toimintaan kuuluu ystäväpalvelukin, 
johon myös valmennetaan. Tehtävä 
ei aina ole helppo, mutta enimmäk-
seen antoisa. Ystävyyden päättyessä 
voi jäädä myös tunnekoukkuun, sillä 
yhteisiä muistoja ei noin vain vetäis-
tä kuin deletellä roskiin.

Aloitin Talkoorenkaan ystäväpalvelussa mon-
ta vuotta sitten. Valmennuksessa oli opetet-

tu, että raha, uskonto ja politiikka ovat asioita, 
joista ei saa puhua. Alkoholia ei saa viedä. Mutta 
käytäntö ei aina noudata teorian sääntöjä. Näin 
kävi ensimmäisen ja osittain myös toisen ystävä-
ni kohdalla. 

Seison rappukäytävässä ja vähän arkaillen 
soitan ventovieraan tulevan ystäväni ovikelloa. 
Oven avaa iäkäs, näkövammainen ja muistisai-
rautta poteva pikkuinen naishenkilö. Hän kut-
suu minut ystävällisesti sisälle sen jälkeen, kun 
hän on ovella ensin kysellyt, kuka oikein olen. 

Siinä sitä sitten istuttiin olohuoneessa lähekkäin, 
ja pian tuli toinen testi: tiukka kysely uskonnos-
ta ja poliittisesta suuntautumisesta.

Meillä sattui olemaan kutakuinkin sama nä-
kemys, ja testi pääsi jatkumaan yleissivistyksen 
kyselyllä. Onneksi rima oli sen verran matalalla, 
että ylitin sen kompuroimatta. Näin meistä tuli 
ystävät puoleksitoista vuodeksi.

Yritin käydä mahdollisimman usein hänen 
luonaan. Vaikka olisin mielelläni pikkuisen sii-
voillut näkövammaisen keittiötä, minulta odo-
tettiin vain lähellä oloa ja kuuntelua.

Myös ystävyyden varjopuolet tulivat esille. 
Muistisairaus eteni, ja tavaroita katosi. Tietysti 
minä ulkopuolisena olin se, joka ne kadonneet 
tavarat olin vienyt mukanani ja jopa lähettänyt 
ulkomaille.

Keskusteluista jäi ajattelemisen aiheita

Oheisen tapauksen kohdalla sotkuista selvittiin 
puhumalla ja yhteydenpidolla Helenaan (Tal-
koorenkaan palveluohjaaja). Viimeinen puhelu, 
jonka puhuin tämän ensimmäisen ystävän kans-

Teksti Marita Kononen ja
Marjasinikka Väänänen

Ystävänä olo 
rikastaa henkisesti



  10   11

hylkäämään itse itsensä myös aikuisena. 
Jos mummoni olisi uskaltanut ottaa riskin, 

hän olisi ehkä sanonut: ”Minä pelkään myös 
nyt, ihan niin kuin silloin lapsena, kun kuljim-
me kylmässä metsässä. Pelkään että elämä sa-
tuttaa uudelleen. Nyt haluaisin kuitenkin uskal-
taa tulla ihmisten luo, koska tarvitsen toisten 
myötätuntoa ja läheisyyttä”.

Meidän ihmisten oleellisin tehtävä on suos-
tua antamaan itsemme ihmissuhteisiin. On us-
kallettava itse kertoa mitä tarvitsee toisilta. Se 
ei ole aina helppoa. Usein voikin olla helpom-
paa olla itse antaja ja toisten auttaja kuin asettua 
vastaanottajaksi. Antaja voi pitää oman kipunsa 
piilossa, mutta vastaanottajan tarvitsevuus tulee 
pelottavan näkyväksi.

Yksi pisimmistä matkoista yksinäisyyden 
poistamiseen on oman mielemme sisällä. Se on 
matka itsensä hylkäämisestä ja rankaisemisesta 
lempeään itsensä hyväksymiseen. Sen kuljettu-
aan on paradoksaalisella tavalla lähempänä it-
seään ja muita kuin koskaan. Se on matka, jolle 
jokainen voi lähteä-vaikka heti.

Kukaan ei tule kiittämään meitä elämämme 
lopussa siitä, kuinka urhoollisesti selvisimme 
yksin. Sen sijaan suostumalla ihmisten lähelle 
ja osoittamalla inhimillisyytemme annamme 
yhden suurimmista lahjoista myös lapsille ja 
lastenlapsille. Siitä he elämällään kiittävät edel-
täviä sukupolvia enemmän kuin mistään. 

Viime marraskuussa helsinkiläinen 
nainen perusti Facebookiin ystävän-
haku-tarkoituksessa Uusia Ystäviä 
-nimisen ryhmän, johon sai liittyä jos 
koki itsensä yksinäiseksi. Ryhmän jä-
senmäärä kohosi hetkessä 2800:aan. 
Se riitti jo kertomaan kuinka huu-
tava on ihmisen nälkä. Tämän ryh-
män pohjalta syntyi Helsinki Mis-
sion kautta toimintaa, joka kiteytyi 
Uskalla-teeman ympärille. Uskalla 
innostua itsellesi tärkeistä asioista, 
uskalla heittäytyä unelmoiman, us-
kalla ottaa riskejä ja uskalla kertoa 
yksinäisyydestäsi.

Tuore suomalainen yksinäisyyden tutkimus 
on osoittanut, että alttius yksinäisyyteen on 

lähtökohtaisesti yhteydessä työttömyyteen, toi-
mintakykyn muutoksiin, elämänkolhuihin ja  
mielenterveyden horjumiseen. Ihmiset ovat siis 
lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa yksinäi-
syyteen altistumisessa. Yksinäisyyden tunnetta 
lisäävät myös ikä, sairaudet ja romanttisen ih-
missuhteen puute. Kuitenkin yksinäisyydestä 
kärsii suuri joukko toimintakykyisiä ja terveitä 
työikäisiä aikuisia, vaikka monilla heistä pitäisi 
olla lähtökohtaisesti kykyä välttää yksinäisyy-
teen joutuminen.

Jos ratkaisu yksinäisyyteen on niinkin help-
po kuin uskaltautuminen suhteisiin, niin mikä 
sen sitten estää?

Oma mummoni oli jäänyt aikoinaan orvoksi 
ja joutunut lähtemään Karjalasta sotaa pakoon 
Suomeen. Usein hän kertoi, kuinka oli alle kou-
luikäisenä hiipinyt siskonsa kanssa rajan yli 
Suomeen turvaan.  

Kokemuksen yksinjäämisestä niinkin suuren 
hädän keskellä teki hänestä aikuisen, joka koko 
aikuiselämänsä ajan toisti ihmissuhteidensa 
näyttämöllä yksinjäämistä. Ulkona liikkuminen 
oli hänelle pelottavaa ja pappa kävi torilla hänen 
puolestaan ostamassa perunoita. Mummo viet-
ti aikaa kotiseinien sisäpuolella ja ajankuluksi 
tuuletti petivaatteita. Hän sulki itsensä kaikkien 
elämäniloa tuovien ihmissuhteiden ulkopuolel-
le. Lapsuudessa syntynyt hylkääminen sai hänet 

”Yksi pisimmistä matkoista yksinäisyyden poistamiseen on 
oman mielemme sisällä. Se on matka, jonka jokainen meis-
tä voi tehdä jo tänään. Siinä luopuu itsensä hylkäämisestä 
ja rankaisemisesta, uskaltaa olla lempeän hyväksyvä itseään 
kohtaan. Sen tien kuljettuaan pääsee lähemmäksi itseään ja 

lähemmäksi muita kuin koskaan aiemmin.” 

Suostu suhteisiin

Teksti Anne Aho
TM, pari- ja seksuaaliterapeutti, 

ryhmänohjaaja

Uskalla olla 
ihminen!

Uskalla olla 
ihminen!

Uskalla olla 

ihminen!

Uskalla olla ihminen!

Uskalla olla 
ihminen!
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Elämä ei ole pelkkien hauskojen juttujen ket-
ju. Olen silti kiitollinen siitä. Olen kiitollinen 

lestadiolaisesta ja köyhästä kodistani. Opin sil-
loin paljon vallankäytöstä ja työnteon välttämät-
tömyydestä. Olen sanomattoman kiitollinen siitä, 
että äärimmäisen vaikeista olosuhteista huolimat-
ta sain opiskella siihen ammattiin, johon halusin. 
Sen kautta opin huomaamaan, että unelmiaan 
kohti kannattaa pyrkiä ja uskoa siihen, mitä on 
tekemässä. Myös olen kiitollinen kaikista kou-
lutuksista ja kursseista, joita olen saanut käydä. 
Kaikista niistä olen oppinut monia uusia asioita, 
joilla olen voinut rikastuttaa elämääni.

Olen kiitollinen niistä parisuhteistani, joiden 
kautta tulin tuntemaan alkoholismin ja perhevä-
kivallan helvetin. Olen kiitollinen voimasta, jon-
ka avulla pystyin irrottautumaan suhteistani.

Olen kiitollinen ainoasta pojastani ja kahdesta 
lapsenlapsestani, entisestä ja nykyisestä miniäs-
täni sekä heidän kauttaan tulleista sukulaisistani.  
Heidän myötään opin aina uusia näkökulmia elä-
mään.

Olen kiitollinen kaikista sisaruksistani, hei-
dän perheistään ja lukuisista muista sukulaisista-
ni. Heiltä olen oppinut sukuyhteyden rikkauden 
sekä sukupolvista toisiin siirtyvät tavat. Olen kii-
tollinen siitä, että itsessäni voin katkaista tavan, 
joka tuottaa vain huonoa energiaa.

Olen kiitollinen siitä, että sisarusteni kanssa 
sovussa pystymme pitämään huolta lapsuuden 
kodistamme ja siitä, että se on aina meille ja vie-

raillemme avoinna. Erityisen kiitollinen olen 
pohjoisessa asuville veljilleni ja sisarelleni, jotka 
jatkuvasti tekevät töitä korjatessaan ja kunnosta-
essaan kaikkia pihapiiriin kuuluvia rakennuksia, 
metsiä ja peltoja. Heidän työnsä on korvaama-
tonta.

Olen kiitollinen kaikista niistä asunnoista, 
joissa olen elämäni aikana saanut asua, kaikista 
niistä paikoista, joihin olen saanut matkustaa ja 
kaikista niistä ihmisistä, joihin olen saanut tutus-
tua. Olen oppinut ymmärtämään, että kaikkialla 
vaikuttavat samat voimat, hyvät ja huonommat. 
Eri paikoissa ne voivat vain ilmetä eri tavoin.

Vaikka aika ajoin valitan talven kylmyydestä, 
tuulista ja sateista, olen silti kiitollinen talvesta, 
koska se estää monien pöpöjen ja loisten menes-
tymisen. Keväästä ja kesästä, auringosta ja kaiken 
kukoistuksesta en voi kiittää kylliksi, jokainen 
päivä on äärettömän kallisarvoinen. Olen kiitol-
linen syksystäkin, joka riisuu kesän kauneuden, 
mutta tarjoaa aina uutta satoa ja marjanpoimin-
nan hurmaa.

Olen kiitollinen nykyisestä, kultaisesta mie-
hestäni, terveydestäni, säännöllisestä eläkkeestä-
ni, lämpimästä kodistani, kasveista ja eläimistä, 
yltäkylläisestä ruoasta ja vaatetuksesta, jotka voin 
itse valita. Olen kiitollinen kaikista harrastuspii-
reistä, joihin saan osallistua

Olen kiitollinen tästä elämästä, sen jokaisesta 
hetkestä, surusta ja riemusta.

Teksti Tellu Sarajärvi Ajatus valokuvanäyttelystä, joka kertoisi kuvin ja 
sanoin Talkoorenkaan toiminnasta alkuajoista 

nykypäivään,  heitettiin ilmaan muistaakseni halli-
tuksen kokouksessa. No, oli tapahtuma mikä tahansa, 
niin ehdottajana oli Aira Parviainen. Kuinka ollakaan 
allekirjoittanut nimettiin ”projektin” vetäjäksi ja avuk-
si sain Hannu Räsäsen, valokuvauksen asiantuntijana. 
Mikäs siinä, ajattelin. Järjestynee hyvin. Valokuvia on 
otettu niin sanotusti pilvin pimein kaikenlaisista ta-
pahtumista. Ja toiminnassa lähes alusta asti olleita on 
vielä monta mukana. 

No, ei muuta kuin kuvia kaivelemaan esiin ja kat-
selemaan mitä löytyy. Löytyyhän niitä, mutta,  sitten 
tulikin se tenkkapoo. Mistä tapahtumasta kuva on 
otettu? Entä milloin ja missä? Ja kuka tai ketkä ku-
vassa ovat? Siinä vaiheessa keräsin  henkilöitä kasaan, 
etenkin heitä, jotka tiesin olleen toiminnassa mukana 
kauan. Heidän muistinystyrät joutuivat tosi koetuk-
selle. Kuka tunnisti henkilön kampauksen, vaatetuk-
sen tai jonkun muun perusteella. Lähes kaikista jäi 
selvittämättä mikä tapahtuma oli kyseessä. Milloin 
joku retki oli tehty ja minne? Kaikenlaisia tarinoita ja 
muisteloita Hannun kanssa kuulimme, mutta kuviin 
jäi vielä paljon kysymysmerkkejä. 

Talkoorenkaan tietokoneella olevat valokuvat 

ovat vielä täysin katsomatta. Niissä onneksi näkyy, 
koska kuva on otettu (tietokone merkkaa päivän), 
mutta onko niissä mitään muuta informaatiota, se 
ratkeaa sitten, kun Hannu saa katsottua kuvia läpi. 
Minä en osaa tietokoneella oleville kuville tehdä mi-
tään muuta kuin katsoa ja jonkun henkilöistä tun-
nistan. Nimet vaan ovat osittain kateissa, sillä kasvot 
ovat kyllä tuttuja, mutta nimiä en välttämättä tiedä 
tai sitten tiedän vain etunimen.

Mitä valokuvaprojekti on opettanut? Ainakin sen, 
että joka ikiseen kuvaan on kirjoitettava henkilöiden 
nimet, tapahtuman ajankohta ja paikka. Katsoo sitten 
kuvia kuka tahansa, niin hänkin tietää missä, milloin 
ja keitä kuvassa on. Ja sellaisia kuvia ei kannata säi-
lyttää, jossa kuvattavat ovat selin ellei kysymyksessä 
ole esim. joku luentotilaisuus, jossa ”päähenkilö” on 
luennoitsijana. Kirjoita silloinkin kuvaan tiedot: lu-
ennoitsijan nimi, tapahtumapaikka ja -aika.

Valokuvanäyttely tulee jossain vaiheessa, mutta 
ajankohtaa emme Hannun kanssa vielä tiedä, sillä 
paljon on tehtävää kuvien kanssa. Kaikki esille tu-
levat kuvat on esim. suurennettava, pienistä kuvista 
ei ole mitään iloa tai sitten katselijalle on annettava 
suurennuslasi. Lisäksi kuviin olisi mukava saada jo-
tain tietoa ajankohdasta sekä tapahtumastakin.

Valokuvanäyttely
Teksti Karin Nissinen

Karin Nissinen ja Hannu Räsänen kuvaviidakon keskellä



  14   15

matkalle apua, joku taas sairaalassa käyntiin, 
jolloin mahdollisten tutkimusten takia ”saat-
tokeikka” saattaa kestää aamusta lähes iltaan. 
Terveenä ei voi hahmottaa, miten hankala jo-
kin yksinkertainen käynti voi huonokuntoi-
selle olla. Matkat tehdään tilanteesta riippuen 
kävellen (harvoin), julkisilla kulkuneuvoilla 
tai taksilla. Oman auton käyttöä ei hyväksytä 
vakuutussyistä. Annelilla on 23 vuodessa ker-
tynyt lukuisia tällaisia 
matkoja. 

Koska kokemusta 
oli kertynyt vuosien 
varrella monenlaisista 
tehtävistä, oli luon-
nollista toimia vapaa-
ehtoisten kouluttajana 
(2003 – 2015). Omi-
en sanojensa mukaan 
Anneli on aina kam-
monnut esiintymistä, 
mutta tämä ja muut 
tehtävät ovat antaneet 
lisää varmuutta. Tule-
via vapaaehtoisia hän 
on neuvonut aloitta-
maan maltillisesti: kokeile, vaihda jos ei on-
nistu. Tärkeää on syntyneiden väärinkäsitys-
ten selvittäminen, vaikka se vaatiikin voimaa 
ja rohkeutta. Vain siten pystyy pääsemään 
eteenpäin.

Tätä nykyä Anneli näkyy – ja kuuluu – Tal-
koorenkaassa ennen muuta laulukerhon toise-
na vetäjänä. Lauluharrastuksesta hän saa kiit-
tää tätä kahdeksisen vuotta sitten perustettua 

ryhmää, jonka mukana hän innostui ja roh-
kaistui laulamaan. Kotona se oli näet hänel-
tä kielletty! Pian hän jo oli mukana Keravan 
Opiston Omalla äänellä -ryhmän tunneilla. 
Laulua siis riittää, sillä Anneli käy lisäksi erään 
ryhmän mukana laulamassa vanhuksille parin 
viikon välein.

Talkoorenkaassa 23 vuotta – sehän on mel-
koinen virkaura. Debet-puolella on satoja ja 

taas satoja työtunteja, vä-
lillä vaikeitakin tilantei-
ta. Muutamista yli pää-
seminen on ollut vaikeaa 
ja syönyt rohkeutta. Kun 
ollaan hyvin lähellä toista 
ihmistä, voi tulla pahasti 
satutetuksi.

Kredit-osastolla ovat 
ensinnäkin Talkooren-
kaan ihanat ihmiset, kuten 
Anneli heitä kutsuu. Tämä 
paikka on ollut hyvä alus-
ta henkiselle kasvulle ja 
kehittymiselle. Se on ollut 
myös avoin foorumi kai-
kenlaisille ideoille.

Vaikka ”virkavuosia” on nuo 23, Anneli 
on iältään edelleen siitä nuorimmasta päästä 
vapaaehtoisten joukossa. Voi siis olettaa, että 
virtaa riittää vielä vuosikymmeniksi; sen mu-
kana sitä iloista energiaa ja väriä, jotka liitty-
vät Aulangon Anneliin.

Hyvinvointityön keskuksen pihaan kur-
vaa pyörällä harva se päivä värikäs 
hahmo, milloin oranssi, milloin punai-
nen takki yllään. Hän näyttää tuntevan 
kaikki – ja päinvastoin. Tuntuu, että hän 
levittää hyvää mieltä ympärilleen paitsi 
iloisilla väreillä ennen kaikkea ystäväl-
lisyydellään. Hän on Aulangon Anneli, 
monitoimivapaaehtoinen jo 23 vuoden 
ajan. 

Aloittaessaan vuonna 1993 Anneli oli vas-
ta vähän yli 30-vuotias kahden pienen 

lapsen kotiäiti. Kun nuorimmainenkin meni 
”eskariin”, tuli tarve tehdä jotain myös kodin 
ulkopuolella. Talkoorengas oli perustettu kaksi 
vuotta aikaisemmin ja toimi tuolloin Viertolan 
tiloissa. Anneli pääsi muiden vapaaehtoisten 
kanssa hoitamaan siellä olevaa pientä sivukir-
jastoa. Varsin pian eräs heistä sai Annelin hou-
kutelluksi avunvälitykseen päivystäjäksi.

Tuolloin Talkoorengas pyöri nimensä mu-
kaisesti talkoovoimin. Avunvälityksessä oli vii-
destä kuuteen päivystäjää, jotka vuorottelivat. 
Useat heistä toimivat myös vapaaehtoisina, ku-
ten Annelikin. Heidän lisäkseen oli muutamia 
kymmeniä vapaaehtoisia. Samalla periaatteella 
toimittiin aina vuoteen 2006, jolloin palkattiin 
henkilö avunvälitystä hoitamaan. 

Tehtäväkenttä oli vielä selkiytymätön. Avus-
tajilta odotettiin joskus todellista talkootyötä: 
siivoamista, muutto- ja remonttiapua, ikku-
nanpesua yms. Autettavalla saattoi olla tehtä-
välista valmiina. ”En minä seuraneitiä tarvit-
se, tarvitsen työntekijän”, oli eräskin autettava 

puuskahtanut, kun hänelle oli selitetty, ettei 
se nyt ollut toiminnan tarkoitus. – Työpäivät 
saattoivat venyä pitkiksi; tunteja tuli vuoden 
mittaan muutamia satoja. 

Vähitellen toiminnan rajat alkoivat hah-
mottua. Siinä auttoi yhteistyö samalla tavoin 
toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa. Tukea 
antoi myös se fakta, että RAY ei tue sellaisia 
järjestöjä, jotka tavallaan astuvat toisten revii-
rille, ts. tekevät ilmaiseksi samoja tehtäviä kuin 
erilaiset firmat.

 Saatiin myös työnohjausta, joka olikin 
tarpeen. Auttaja kohtaa monenlaisia ihmis-
kohtaloita, tukee vaikeissa elämänvaiheissa, 
kuuntelee ja myötäelää. Hän tarvitsee pur-
kautumiskanavan niille tunteille, jotka väkisin 
nousevat pintaan. 

Anneli Aulanko on ollut monenlaisissa teh-
tävissä. Hänellä on ollut ystäviä, joiden luona 
hän on vieraillut säännöllisesti. Yhden heistä 
hän on saatellut hautaankin. Vastuu on suuri. 
Kun eräs näkövammainen autettava oli unoh-
tanut kertoa, että on menossa lääkäriin, Anneli 
soitteli ovikelloa, soitteli puhelimella sairaa-
laankin: turhaan. Lopulta vanhus tuli iloisesti 
kotiinsa, ja helpotus oli suuri. – Vapaaehtois-
ten kouluttajana hän kuitenkin korostanut, et-
tei ystävyys ole tavallinen ystävyyssuhde. On 
tärkeää oppia vetämään rajat. ”Lähtiessä ovi 
kiinni eivätkä mummot jää taskuun.” Kuiten-
kin – rajanveto voi olla vaikeaa. Kuka auttaa 
niissä tehtävissä, joihin pyydetään apua?

Auttajaa tarvitaan myös huonokuntoisen 
ihmisen saattajana. Joku tarvitsee apua ham-
maslääkärissä käyntiin, joku haluaa teatteri-

”Ihmisen täytyy löytää merkitys omalle elämälleen. 
Vapaaehtoistyö – muiden auttaminen – antaa sisältöä,

 tyydytystä ja iloa.”

Vapaaehtoistyön
veteraani

Anneli Aulanko
Teksti Aila Painilainen

Kuva Talkoorenkaan arkisto

Lähde ry:n Markku Holopainen palkitsee 
Annelin vapaaehtoistyöstään.



  16   17

JESSICA, 7 vuotta: 
Minä olisin hyvä jollekin, 

menisin retkelle, 
leipoisin ja veisin 

pihalle.

JASMIN, 10 vuotta: 
Mummona olisin kiltti, 

iloinen ja rento.

AVA, 3 vuotta: Minä 
haluaisin mummona mennä 
lehtikasaan ja uimahalliin.

ATTE, pian 6 vuotta: 
Vaarina minä pelaisin 
muistipeliä, tekisin 

jousipyssyjä, leipoisin, 
askartelisin ja koristelisin 

joulukuusta.

On tiistai-ilta, kello lähentelee puolta 
kuutta. Talkoorenkaan varavaari-

mummo-ilta on juuri alkamassa. Taija on 
valmistautunut pitämään liikuntaleikke-
jä Sinisessä salissa, keittiöhenkilökunta 
on kattanut syötävät ja juotavat Kabinet-
tiin valmiiksi, tarvitsee vain napsauttaa 
kahvi- ja teekeittimet päälle. Askartelu-
malli ja –tarvikkeet ovat valmiina Pikku-
salissa. Kaikki tulijat, vaarit, mummot, 
lapset, isät, äidit ja muut vieraat nousevat 
portaat yläkertaan, jonne jätetään ulko-
vaatteet ja laukut.  Laskeudutaan takaisin 
alakertaan, Taijan ohjaukseen. Liikun-
tatuokion jälkeen on hyvä olo ja helppo 
kiivetä ylös askartelemaan, pelaamaan, 
leikkimään ja seurustelemaan muuten 
vaan.

 Lasten innostusta katsellessa tulee 
mieleen, että mahtavatko lapset aikanaan 
ottaa oppia meistä ja millaisia vaareja ja 
mummoja he itse joskus haluaisivat olla. 
Täytyypä kysyä. Vastaajana neljä lasta. 

Tervetuloa mukaan vaareile-
maan ja mummoilemaan!

Teksti ja kuvat Tellu Sarajärvi

Millainen mummo tai vaari olisin?

Usein käy niin, että jos perhe on vailla iso-
vanhempia, katkeaa yhteys vanhempaan 

ikäpolveen. Syitä on varmasti monia, pitkät 
etäisyydet useimmiten.  Varamummo ja -vaari-
toiminnalla voidaan vaikuttaa selkeästi perheen 
hyvinvointiin ja erityisesti vanhemman jaksa-
miseen. Hyvinvointi on lähtenyt siitä, että myös 
vanhempi on saanut itselleenkin aikaa ja juttu-
seuraa. Toiminnan tarkoituksena on muodos-
taa vapaaehtoisten ja perheiden välille normaali 
isovanhemmuussuhde. On tapahtunut niinkin, 
että vapaaehtoisista ja vanhemmista on tullut 
hyviä ystäviä. Syvemmän sitoutumisen lisäksi 
Talkoorenkaan toimintaan kuuluu säännöllisiä 
yhteisiä tapaamisia, joissa lapset ja vanhemmat 
voivat leikkiä ja seurustella vapaaehtoistyönte-
kijöiden kanssa. Kohtaamis- ja tapaamispaikak-
si on perustettu “Sylkky”.  

Toiminta pyörii talkoohengessä, joten kum-
pikaan osapuoli ei maksa toiminnasta. Pal-
kinnot ovat kuitenkin mittaamattomia niin 
perheille kuin vapaaehtoisille. Monelle ikäihmi-
selle on palkitsevaa huomata, että on hyödyksi 
ja tarpeellinen. Varamummoja ja varavaareja 
tarvitaan, elämänkokemus ja aito kiinnostus 
pienen ihmisen kasvuun ja tukemiseen ovat ne 
tärkeimmät asiat, jotka auttavat. 

Haemme mukaan antoisaan vapaaehtoistyö-
hön sijais-isovanhempia, jotka haluavat antaa 
arvokasta aikaansa lapsille. Tavoitteenamme on 
rikastuttaa niin isovanhempien kuin niiden lap-
siperheiden elämää, joilla ei jostain syystä ole 
kontakteja isovanhempiin.  Kyseessä ei ole siis 
pelkkä hoitoapu. Varamummous ja -vaarius on 
paljon syvempi asia. Toiveena onkin, että toi-
minta olisi vastavuoroista.

Sijais-isovanhemmalta ei odoteta mitään eri-
tyisosaamista, tai että mummon tai vaarin pi-
täisi olla jotain aivan ihmeellistä. Tärkeintä on 

se, että on halu ja tahto antaa aikaansa lapselle. 
Toiminta on pääsääntöisesti sukupolvien koh-
taamista avoimen toiminnan eli “Sylkyn” kautta 
Talkoorenkaan tiloissa. Ajan kanssa voisi sitten 
olla mahdollista, että suhde kehittyy ystävyys-
suhteeksi. Suhteen syvennyttyä vapaaehtoinen 
voisi tulla perheeseen ikään kuin “ikäihmisys-
täväksi”, jolla on mahdollisuus antaa perheelle 
jotain aivan uutta ja korvaamatonta.  

“Sylkyssä” eli yhteisissä tapaamisissa pyri-
tään lapsille välittämään myös niitä taitoja ja 
osaamista, jota vanhemmalla sukupolvella on. 
Usein paikalla on käsityötaitoisia 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 varamum-
mojen ja -vaarien kanssa vietetään aikaa yh-
dessä kerran kuukaudessa, ohjelmassa voi olla 
vaikka leikkejä ja erilaisia pelejä, kädentaitoja 
tai askartelua, juhlia ja teematapaamisia, retkiä 
yms.

“Tukea ja turvaa, yhteisiä hetkiä ja kokemuksia, leikkejä ja luovuutta, 
niitä me tarjoamme pienille ja vähän isommillekin ihmisille.”

Talkoorenkaan varamummot ja -vaarit
tavattavissa 

Teksti Tarja Orlow
Kuva Talkoorenkaan arkisto
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TESTAA NÄILLÄ
LIIKKEILLÄ KEHOSI
IKÄ, MUISTA
LÄMMITELLÄ ENNEN
ALOITTAMISTA!

Tasapaino yhdellä
jalalla

Ota käteesi kello, jossa
sekuntiviisari. Sulje
silmäsi ja laita kello
mittaamaan aikaan, kun
olet löytänyt yhdellä
jalalla, ilman sukkia
hyvän asennon. Ajanotto
loppuu, kun lasket jalkasi
takaisin maahan.

Lihasvoima /
jalat ja pakarat

Asetu tuolin eteen
seisomaan ja aloita
kyykkäys reippaasti niin
monta kertaa kuin
jaksat. Laske toistot.

Punnerrusvoima /
kädet, olkapäät ja
vatsa

Käy maahan
punnerrusasentoon
polvet maassa ja laske
toistot.

Liikkuvuus / selkä ja
takareidet

Käy lattialle istuvaan
asentoon ja aseta
mittanauha, nollakohta
itseesi päin, 26 cm kohta
kantapäiden kohdalle.
Taivuta kädet ja jalat
suorina eteenpäin ja
kurota niin pitkälle kun
voit. Tarkista lukema,
mihin kohtaan sormesi
yltävät.

Kunnossa 
KaiKen iKää

Kun olet 50 + 
Ravinto: Mikäli liikunnan määrä vähenee, hiili-
hydraattien tarve pienenee myös. Naisten tulisi 
kuitenkin saada riittävästi hiilihydraatteja, kan-
nattaa tarkistaa vain sen lähde eli mieluummin 
esimerkiksi riisistä, hirssistä tai kaurapuurosta 
kuin vaaleasta leivästä.

Liikunta: Lihaskunnon harjoittamisen aloit-
taminen viimeistään nyt ja sen ylläpito, esim. 
kuntosalitreenillä. Voimaharjoittelu lisää terve-
yttä ja vuosia.

Kun olet 60 + 
Ravinto: Sairauksien ja lääkkeiden myötä on 
hyvä kiinnittää huomiota riittävään veden saan-
tiin. Kannattaa juoda vaikkei varsinaista janon 
tuntua olisikaan. Hyvä määrä on 1,5 l-2 l vuo-
rokaudessa.

Liikunta: Voimaharjoittelun lisäksi kannattaa 
keskittyä liikkuvuuteen. Se on hyvin tärkeää ke-
hon optimaalisen toimintakyvyn säilyttämisek-
si.  Kestävyysliikunta on tärkeää sydän- ja veri-
suonitautien ennaltaehkäisyyn. 

Kun olet 70 + 
Ravinto: Epäterveelliset ravintotottumukset ja 
erilaiset lääkkeet voivat hidastaa suolen toimin-
taa, joten ummetuksen välttämiseksi olisi hyvä 
syödä helposti sulavia ruoka-aineita. Tehok-
kaimmin toimintaa lisää viljan kuitu, jota on 
täysjyväleivissä ja -puuroissa. Myös luumut ja 
viikunat tehostavat vatsan toimintaa.

Liikunta: Liikuntaa tulisi harrastaa edelleen 
niin usein ja monipuolisesti kuin mahdollista. 

Kun olet 80 + 
Ravinto: Liikkumattomuus tai yleensäkin lii-
kunnan vähentyminen vaikuttaa proteiinintar-
peeseen, siten, että proteiinitarve on päivässä 2 
grammaa painokiloa kohden. Sen verran olisi 
hyvä pyrkiä saamaan lihaskadon välttämiseksi.

Liikunta: Jos iän myötä liikkuminen rajoittuu, 
kannattaa valita kuntoilulajeiksi pehmeämpiä 
lajeja, kuten vesijumppaa ja muita kevyitä lajeja. 
Ja viimeistään nyt olisi hyvä aloittaa tasapaino-
harjoitukset! 

Teksti Tarja Orlow

Kehosi ikä

Lihasvoima /
jalat ja pakarat

Toistot    Kehosi ikä

27    18-25
25    26-35
21    36-45
16    46-55

Punnerrus /
kädet, olkapäät

ja vatsa
Toistot    Kehosi ikä

25    20-29
18    30-39
14    40-49
10    50-59

Tasapaino yhdellä
jalalla

Tulos   Kehosi ikä

32s    20-29
25s    30-39
17s    40-49
7s     50-59

Liikkuvuus /
selkä ja takareidet

Tulos   Kehosi ikä

32cm    20-29
31cm    30-39
29cm    40-49
28cm    50-59
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Teksti Eva Vesterinen

Liikunta ei ole vain hikijumppaa koulun jumppasalilla tai 
punttisalilla viimeisen päälle olevat vermeet niskassa. Se 

ei myöskään ole uusinta muotitanssia. Liikuntaa voi harrastaa 
jokainen. Kaikki ei maksa rahaa, mutta useimmiten lähtemi-
sen vaivan kylläkin.

Liikunta on kivaa ja virkistää mieltä. Ja joka kerta kun olet 
saanut itsesi liikkeelle, se palkitsee sinut hyvällä ololla. Hyötylii-
kunta hyödyttää sinua itseäsi. Kun kävelet kymmenen porrasta 
ylöspäin, se on sama kuin olisit kävellyt sata askelta tasamaalla. 
Jos haluat pitää nykyisen kuntosi sellaisena kuin se nyt on, sinun 
tulee liikkua päivittäin noin 6 000 askelta. Jos haluat kohottaa 
kuntoasi, tulee sinun liikkua reilut 10 000 askelta päivittäin. Vii-
kossa tulisi liikkua ainakin kolme kertaa yli 45 minuuttia siten, 
että tulee hiki. Tällöin saa kunnon vähitellen kohoamaan.

Mitä hyötyä liikunnasta sitten on? Kunto kohoaa, joten jaksat 
tehdä vähän enemmän kuin ennen. Mieli virkistyy ja positiivi-
nen asenne auttaa jaksamaan. Luusto vahvistuu. Jos sattuisit kaa-
tumaan, on paremmat mahdollisuudet, että luusi säilyvät ehjinä. 
Opit paremmin hallitsemaan lihaksistoasi. Keskivartalon korsetti 
suoristaa ryhtiäsi ja jotkin vaivat saattavat jopa kadota. Lantionpoh-
jan lihaksiston huolenpidolla vähennät virtsan karkaamisvaivoja. 
Tasapaino paranee.

Karista siis sohva takalistostasi. Nouse ylös ja ota ensimmäinen 
askel. Lähde ulos. Tutustu lähiympäristöön. Haistele metsässä tuok-
suja. Nauti auringosta ja lumitimanteista hangilla. Ota rohkeasti askel 
ja toinenkin. Nauti liikunnan riemusta. Kaikki on vain sinusta itsestäsi 
kiinni. Unohda tekosyyt, miksi et voisi nauttia liikunnasta. Tee se omil-
la ehdoillasi siten, että saat nautintoa siitä. Kunhan muistat ottaa sen 
kiristävän pipon pois päästäsi.

Vinkki: Tee lukujärjestys ja noudata sitä. Pidä kiinni liikuntatuoki-
oistasi, niin silloin ne tulevat tavaksi.

Miksi liikkua? Kas siinäpä 
visainen kysymys.  Jokainen 
liikkuu vain itseään varten: ei 
käskystä vaan mieluummin 

omasta halusta.

Miksi 
liikkua?

Monipuolinen ja

palveleva asuste- ja

leluliike

Pysy ajan tasalla tarjouksistamme tykkäämällä

meistä Facebookissa!

Tule kanta-asiakkaaksi niin säästät selvää rahaa!

Myymälässämme myös ilmainen pakkauspalvelu,

halutessasi saat ostoksesi valmiiksi paketoituna.

Tule tutustumaan paikan

päälle tai piipahda

verkkokaupassamme!

Vekaravintti Oy

Kauppakaari 6, Kerava

puh. 040 515 2057

www.vekaravintti.fi

TALKOORENKAAN
AvuNväLiTysKEsKus

päivystää arkisin 10–12 
puhelinnumerossa 045 879 9666 

tai sähköpostilla:
avunvalitys@talkoorengas.fi

www.talkoorengas.fi
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Oletteko koskaan nähneet lihavaa luonnossa 
elävää eläintä, niin lihavaa ettei pääse omas-

ta kotipesästään enää ulos. Minä en.
Kun kerroin ystävälleni pudottavani painoa, 

hän sanoi ”eihän meidän iässämme enää tarvitse 
sellaista tehdä. Lääkäritkin ovat sitä mieltä, että 
pieni ylimääräinen rasva on vain hyväksi yli 70-
vuotiaille naisille”.

Kuitenkin terveyskeskuksesta saa esitteen, 
jossa kehotetaan pitämään vyötärö korkeintaan 
80-senttisenä, jotta välttää diabeteksen.

En ole tosin koskaan kuullut kenenkään ikä-
tovereistani mitanneen vyötäröitään.

Useimmat naiset kyllä myöntävät, että haluai-
sivat olla hoikempia juuri siitä mahan kohdalta, 
mutta keskustelu kääntyy nopeasti sairauksiin ja 
käytettyihin lääkkeisiin.

Pudotin ensimmäisen kerran painoani 18-
vuotiaana. Siihen maailman aikaan ei puhuttu 
paljonkaan ravinnosta ja terveydestä. Se miltä 
näytti oli pääasia, vaikka sitten joutuikin näke-
mään nälkää. Onneksi siitä on jo liki 60 vuotta.

Itsekurilla pärjäsi vaihdevuosiin, mutta hor-
monihoidot toivat nopeasti lisäkiloja ja pöhötys-
tä. Entiset keinot eivät enää tepsineet. Liikuntaa 
kyllä riitti. 

Nöyryytin itseni ja menin Painonvartijoihin 
90-luvulla. Kun kerroin ohjaajalle mitä söin ja 
join, hän totesi välittömästi, että syön ”liian vä-
hän”.

Se tieto yllätti minut täysin. Sain Painonvarti-
joista ohjelman ja neljässä kuukaudessa pudotin 
helposti 10 kiloa. Olin todella tyytyväinen.

Samanlaisen ongelman eteen jouduin vasta 
jäätyäni eläkkeelle 11 vuotta sitten. Sairastuin 
tautiin, joka vaati kortisonihoitoa. Taas alkoi pai-

no nousta nopeaan tahtiin ja pian huomasin pai-
navani 15 kiloa enemmän kuin ennen.

Taas turvauduin Painonvartijoihin, mutta 
kun se lopetti toimintansa Suomessa, hyppäsin 
Xtravaganzan systeemiin. Se toimi ja paino pu-
tosi entiselleen.

Tämän vuoden keväällä painoni osoitti jäl-
leen lisääntymisen merkkejä. Nyt ei ollut enää 
Painonvartijoita eikä Xtravaganzaa. Mikä nyt 
eteen?

Kävellessäni Keravalla kirjastoon huomasin 
matkani varrella mainoksen Cambridge-ohjel-
masta. Täysin uusi ja tuntematon minulle. Goog-
letin netistä tietoa ja huomasin että siinä saattaisi 
olla minulle sopiva apu.

Sovin siis valmentajani Teija Huttusen kanssa 
tapaamisen ja asiat lähtivät heti rullaamaan oi-
keaan suuntaan. Mittauksessa ja punnituksessa 
sovimme 5 kilon painonpudotuksesta. Olinhan 
nyt liikkeellä riittävän ajoissa eikä kestänyt kuin 
runsaan 3 kuukautta kun olin entisissä mitoissa-
ni. Tapasimme viikottain Teijan kanssa kahden 
kesken. Se sopi minulle paremmin kuin ryhmä-
tapaamiset.

Korjasin ruokarytmiäni ja aterioiden koostu-
musta sekä välipaloja paremmilla aineilla. Samal-
la jäi pois pari käyttämääni lääkitystäkin. Oloni ja 
mielialani kohenivat nopeasti. Tunne oli se, että 
minä hallitsen painoani eikä paino minua.

Teija otti kuvat ”ennen ja jälkeen” ja pyysi että 
annan tarinani muillekin luettavaksi. Olinhan 
hänen vanhin asiakkaansa. Hyvän asian puolesta 
olen valmis jakamaan kaikille kertomukseni.

Terveitä elämäntapoja sekä iloista liikuntaa 
toivon kaikille.

Painonpudotuksesta

Teksti ja kuvat Seija Kajava

”Ei ikä mitään, pääasia että on nuori”

Kun kerroin ystävälleni pudottavani 
painoa, hän sanoi ”eihän meidän 

iässämme enää tarvitse sellaista tehdä.”

Seija ennen Seija nyt

Tiedustelut 
teija.huttunen@ cambridgeohjelma.�, 
p. 040 526 7232

www.cambridgeohjelma.�

Ryhmänohjaajaksi? Luennoitsijaksi?

Vapaaehtoistyötä voit tehdä myös meillä esimerkiksi ryhmänohjaajana tai 
luennoitsijana. Jos sinulla on hyvä idea siitä mitä haluaisit tehdä, niin ota rohkeasti 

yhteyttä toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi, tai tule käymään paikan päällä!
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Teksti Anja Salo
 Kuva Tarja Orlow

”Ihmisruumiin sisimmässä, olevaisen ytimessä, 
ei ole ainetta vaan loputon tanssi.” 

Sinisessä Salissa on jo vuosien ajan tans-
sittu luovasti. Hannele Mäki, Lissu, tai-
taja monella alalla, oli ensimmäinen oh-
jaaja. Lissu muutti kuitenkin aika pian 
kauas Pohjanmaalle ja uskoi ohjaajan 
pestin allekirjoittaneelle. Ryhmän koko 
on kasvanut vuosien mittaan ja nykyään 
tanssijoita on parisenkymmentä.

Teoksessaan ”Voiman ja ilon käsikirja” kir-
jailija ja lääkäri Helinä Siikala siteeraa tun-

tematonta viisasta näin: ”Ihmisruumiin sisim-
mässä, olevaisen ytimessä, ei ole ainetta vaan 
loputon tanssi.” Mielenkiintoista! Sinisessä salis-
sa torstaisin klo 12–13 ainakin tuntuu siltä, että 
tanssi kaappaa osallistujanaiset (yhtään miestä 
ei ole joukossa, toistaiseksi!) kokonaisvaltaisesti 
otteeseensa. 

Luovassa, yhtä hyvin voisi sanoa terapeut-
tisessa, tanssissa ei ole valmiita opeteltavia as-
kelkuvioita. On vain musiikki, joka käynnistää 
kussakin osallistujassa omanlaisen mielen ja ke-
hon liikkeen.  Jokainen tanssii oman kuntonsa 
ja tuntonsa mukaan. Eikä aina tarvitse fyysisesti 
liikkuakaan. Voi välillä istahtaa ja tuntea tanssin 
ja musiikin mielen liikkeinä ja värähtelyinä.

Ohjaajan tehtävänä on valita musiikki. Jos-
kus on jokin teema ja tanssijat voivat halutes-
saan vaikka pukeutua teeman mukaisesti. Usein 
ohjaajalla on tunne, että tanssijoista säteilevä 
ilon ja positiivisuuden energia leijuu tähtipöly-
nä ilmassa.

Tanssiliikunnan terveysvaikutuksista on pal-
jon tutkittua tietoa. Tanssi mm. parantaa tasa-
painoa aktivoimalla aivojen liike- ja koordinaa-
tiokykyjä sekä tilan hahmottamista. Ja onhan 
tällainen jokaviikkoinen yhdessäolon tunti mitä 
parasta terapiaa mielelle. Tanssi onkin listattu 
yhdeksi parhaimmista terveyttä edistävistä lii-
kuntalajeista. Tanssin liikunta- ja kuntovaiku-
tusten lisäksi terveysvaikutuksia tuovat lajin so-
siaalisuus, yhteisöllisyys ja aivojen aktivointi.’

Tervetuloa siis mukaan rohkeasti ja 

laitetaan lanteet heilumaan!

LUOVA
TANSSI

Luova tanssi
Torstaisin klo 12 – 13. Vapaata liikkumista mu-
siikin tahtiin, ei vaadi aiempaa tanssikokemus-

ta. Ohjaajana Anja Salo.

Jooga 2 - Iloa ja kestävyyttä joogasta
Perjantaisin klo 10 – 11.30. Tule hakemaan vi-
reyttä ja kestävyyttä arkeen. Ryhmä sopii joogaa 
jo jonkin aikaa harrastaneille. Ohjaajana Matti 

Väänänen.

Tuolijumppa
Perjantaisin klo 12.30 – 13.30. Mukavaa, kaikil-
le sopivaa kevyttä liikuntaa. Ohjaajana Bertta 

Saarenpää.

Jumppa
Maanantaisin klo 10.30 - 11.30. Kevyttä, help-
poa ja kiinteyttävää jumppaa. Ota mukaan alus-
ta ja vaaleapohjaiset tossut tai villasukat. Ohjaa-

jana Irmeli Tallqvist.

Jooga 1 - Iloa ja seesteistä oloa joogasta
Tiistaisin klo 10 - 11.30. Tule hakemaan iloa 
ja seesteistä oloa joogasta. Ryhmä sopii vasta-
alkajille. Joogan harjoittajalta toivotaan pitkä-
jänteisyyttä. Aloittelijan olisi hyödyllistä tutus-
tua alan kirjoituksiin ja pyrkiä ymmärtämään 
joogan henkeä. Pitkäjänteinen harrastus antaa 
sitten joogan edut - hyvän olon ja seesteisen 

mielen. Ohjaajana Matti Väänänen.

Terveysliikunta
Tiistaisin klo 18 - 19.30.Terveysliikuntaa ja it-
sehoitoa. Liikesarjojen ohella akupainantaa ja 
rentoutusta. Liikunta sopii kaikenkokoisille ja 
kaikenikäisille. Ohjaajana Päivi Koivuniemi 

Sippoin terveysliikunnasta.

Hyvinvointiakatemian liikuntaryhmät
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Korvat soivat koko ajan – 
miten lievittää 

tinnituksen haittoja?
Teksti: ”Sirris”

sesta pääsee eroon, vaikka itse ääni onkin jäljellä. 
Pitää oppia kiinnittämään huomionsa muihin asi-
oihin. Helppoa ei se ole, mutta mahdollista ainakin 
osittain.

Tinnituksen fyysisiä syitä ja minulle tehtyjä hoitoja

Tinnitus saattaa johtua monista eri fyysisistä syistä. 
Altistuminen melulle, ikäkuulo ja korvan sairaudet 
tai vammat ovat yleisimpiä. Myös purentaongelmat, 
leukanivelten vauriot ja kaularangan kuluminen 
esiintyvät usein. Minulle tehdyn tutkimuksen mu-
kaan oikean leukaniveleni pinnassa on kulumavau-
rioita, mikä saattaa olla oman tinnitukseni syy. 

Teetin hampaitteni mukaan valetun purentakis-
kon, jonka piti vähentää yöllistä hampaiden puren-
taa ja rentouttaa alaleukaa ja leukaniveliä. Toiveena 
oli, että tinnitus vähenisi. Kisko osoittautui vaikeaksi 
käyttää ja jätin sen pois. Kerran, kun en käyttänyt 
sitä, purin yöllä oikean ylähampaan halki. Kyseinen 
takahammas poistettiin.

Otin hammaskiskon mukaani erikoishammas-
lääkärille. Hän tutki purentaani kiskon kanssa ja il-
man. Hän huomasi jotakin outoa: ylä- ja alaham-
paani sopivat yhteen huonosti. Niinpä hän suurensi 
vasempia ylähampaitani, jolloin ylähampaat sopivat 
paremmin yhteen alahampaiden kanssa. Muutaman 
kuukauden jälkeen vasemman korvan tinnitus lop-
pui kokonaan. Oikean korvan tilanne ei korjaantu-
nut, joten siinä tinnitus jatkuu edelleen voimakkaana 
ja häiritsevänä. Vika ei ole korvassa, vaan leukanive-
lessä ja kireissä leukalihaksissa.

Näin selviän nykyisin

Jos olen virkeä ja minulla on kivaa tekemistä, voin 
ihan hyvin. Jos olen väsynyt tai liian hiljaisessa ym-
päristössä, niin tinnitus stressaa minua. Ulkoillessa 
tinnitusta ei yleensä kuule ja toisten kanssa keskus-

tellessa sitä ei aina paljoa huomaa. Toisaalta tinni-
tus vaikeuttaa miesten matalien äänien kuulemista. 
Myös konsonantteja on vaikea erottaa toisistaan. 
Kuulolaite tuo helpotusta sosiaalisiin tilanteisiin, 
mutta ei poista minulta tinnituksen haittoja.

Ylimääräinen meteli korvassa häiritsee musiikin 
kuuntelua. Hankalaa on myös erottaa hiljaisia TV-
dialogien osia. Silti musiikin tai puheen kuuntelu 
helpottavat oloa, jos keskustelukumppania ei ole. Vä-
symys voimistaa tinnitusta.

Suuri ongelma on vieläkin nukahtaminen, öiset 
heräämiset ja unen laatu. Tinnituksen ääni kuuluu 
voimakkaasti, kun yritän olla hiljaa ja nukahtaa. 
Tällöin tinnitusta on pakko vaimentaa ulkoisin kei-
noin.

Sain kuulokeskuksesta lainaksi laitteen, josta voin 
valita erilaisia peiteääniä joko tietyksi ajaksi tai jatku-
vaksi. Nukahtaminen helpottuu, kun kuuntelen pu-
ron solinaa ja tinnitus häiritsee vähemmän. Voisi olla 
hyvä saada kuuloke, jota voisi pitää korvassa myös 
yöllä ilman että se painaa korvaa.

Pelkkä puron solina ei ole riittänyt nukkumatin 
tuloon, vaan olen käyttänyt myös lääkärin määrää-
miä nukahtamislääkkeitä. Voimakkaita lääkkeitä ei 
saa käyttää jatkuvasti, joten nukahdan miten mil-
loinkin. Heräilen aika usein yöllä, en joka yö.

Koska joitakin hampaitani suurennettiin, vanha 
purentakisko ei enää käy. Tilaan uuden. Puolen vuo-
den päästä hammaslääkäri aikoo tarkistaa tilanteeni. 
Toivottavasti tinnitus on silloin vähentynyt.

Unilukemiseksi suosittelen romaania Alastalon 
salissa, jonka kirjoittaja Volter Kilpi kärsi tinnituk-
sesta ja perusti tinnitusyhdistyksen.

Tietoja tinnituksesta voi saada www.tinnitus.fi ja 
www.kuuloliitto.fi

Jokainen meistä on joskus kuullut korvissaan si-
risevää, kimeää ääntä. Silloin korvat ”soivat”. 

Useimmiten ääni loppuu itsestään. Vanha konsti on 
läpsäyttää ”soivaa” korvaansa hyvin kevyesti, jolloin 
ääni katoaa. Toisaalta oman korvansa voi saada ”soi-
maan”, jos läpsäyttää sitä napakasti.

Tinnitus on ääntä, joka syntyy ihmisessä itsessään. 
Kyse ei ole ympäristön äänistä. Minulla on oikeassa 
korvassani tinnitusta. Se on matalampaa ääntä kuin 
”korvien soiminen”. 

Voin tehdä pienen kokeen. Läpsäytän oikeaa kor-
vaani napakasti ja saan sen ”soimaan”. Samanaikai-
sesti kuulen oikealla korvallani myös tinnituksen. 
Niinpä kuulen oikealla korvallani kahta erikorkuista 
ääntä yhtaikaa. Hetken kuluttua oikean korvan ”soi-
minen” lakkaa itsestään, mutta sen tinnitus jatkuu 
pysyvästi.

Vasen korvani on ihan tavallinen, mutta oikea 
korvani kuulee koko ajan matalahkoa sirinää eli tin-
nitusta. Se on jatkunut jo vuosia. 

Ahdistava kuulokoe

Menin korvalääkärille nenän ja siten myös hengityk-
sen ongelmien vuoksi. Lääkäri kysyi, kärsinkö tin-
nituksesta. Myönsin, että kuulen hurinaa korvissa-
ni, kun olen asettunut pitkäkseni nukkumaan. Ääni 
häiritsee nukahtamista. Niinpä lääkäri lähetti minut 
kuulokokeeseen.

Kuulokoe osoittautui ahdistavaksi. Valtava kohi-
na esti kuulemista, joten terästin kuuloani äärimmil-
leen. Hurina ja kuulemattomuus pelottivat minua 
pahasti. Kokeen jälkeen molemmat korvani soivat 
kimeää, katkeamatonta ääntä. 

Tinnitus oli voimistunut moninkertaiseksi. Se 
vaivasi minua ensimmäistä kertaa myös päiväsai-
kaan ja jäi pysyväksi. Aloin kärsiä myös ääniyliherk-
kyydestä.

Kokeessa ilmeni, että oikeassa korvassani oli kuu-

lon lievä alenema, mutta vasemman korvani kuulo 
oli normaali. Myöhemmät kuulokokeet eivät ole ol-
leet pelottavia. Ne on pidetty avoimissa tiloissa, joissa 
on myös katsekontakti hoitajaan.

Seuraavana päivänä

Jatkuva tinnitus oli alkanut ahdistaa minua pahasti. 
Tinnituksen pelottavan alun jälkeisenä päivänä meil-
lä oli työpaikan retki merenrantaan majalle. Tinnitus 
ei vaivannut junassa. Kun kävelimme metsätietä pit-
kin, ääni seurasi minua ahdistavana ja sinnikkäänä. 
Koetin kulkea mahdollisimman lähellä muita, jotta 
tuntisin oloni turvallisemmaksi. Myös tasapainoni 
oli huono.

Menin majan terassille ottamaan kuvaa maise-
masta. Meressä uiskenteli pari joutsenta, jotka ku-
rottivat pitkiä kaulojaan pohjaan ruokaa etsiessään. 
Sain kauniita kuvia eikä niihin sentään jäänyt jälkeä 
siitä hirveästä äänestä, joka ahdisti minua kuin pe-
toeläin.

Poisoppimisen kurssille

Tyttäreni huolestui terveydestäni ja rohkaisi minua 
pyytämään apua lääkäriltä. Tämä lähetti minut Kuu-
loliiton kurssille, joka koski poisoppimista tinnituk-
sen jatkuvasta kuuntelusta.

Kurssilla ilmeni, että kaikki osallistujat pelkäsivät 
tinnitusta ja olivat äärimmäisen stressaantuneita sii-
tä. Muiden kurssilaisten tinnituksen pelko oli alkanut 
monella eri tavalla, kuten esimerkiksi salaman iskun 
aiheuttamasta tulipalon vaarasta, korvissa pörräävis-
tä hyönteisistä, yläkerran naapurin raskaista askelista 
tai vaikeasta elämäntilanteesta. Olin ryhmässämme 
ainoa, joka oli säikähtänyt kuulokokeessa.

Kohtalotovereiden vertaistuki auttoi pelon voitta-
misessa. Tinnitus ei ollutkaan vaarallista. Pohdimme 
yhdessä, miten tinnituksen jatkuvasta kuuntelemi-
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Siinä missä vielä ennen 80-lukua eri ammat-
tien työskentely näytti hyvinkin erilaiselta, 

on nykyään lähes kaikkien ammattien ulkoi-
nen muoto sama. Olipa kyse lääkäristä tai te-
lemarkkinoijasta, jokainen istuu tietokoneen 
ääressä ja näpyttelee. Nuorempi sukupolvi on 
kasvanut aikana, jolloin tietotekniikkaa on 
aina ollut, joten heille tietokone tuskin on sen 
mystisempi laite kuin vaikkapa jääkaappi tai 
ruohonleikkuri ja he kokevat usein itsestään 
selvästi tietotekniikan ainoastaan helpottavan 
arkea. 

Ne taas, jotka kohtaavat tietotekniikan vas-
ta aikuisiällä, ovat joutuneet liittämään uuden 
elementin aikuisen kehittyneeseen käsitemaa-
ilmaan ja omaksumaan uusia toimintatapoja 
entisten tilalle. Kun rinnakkain on se, miten 
sama asia oli opittu tekemään ennen tietoko-
neiden yleistymistä ja miten se taas tehdään 
tietokoneaikana, saattaa aikuisen ihmisen suh-
de tietokoneisiin kattaa koko tunteiden kirjon 
– niitä pelätään, vihataan ja rakastetaan. Nii-
tä inhimillistetään juttelemalla niille ja niiden 
sanotaan oikuttelevan, kun jokin ei sujukaan 
odotusten mukaisesti.

Moni on myös joutunut aloittamaan tieto-
koneen käytön ilman mitään varsinaista kou-
lutusta siihen, sillä tietokonekoulutus laahasi 
useissa paikoissa sen perässä, missä tahdissa 
ne yleistyivät. Tietokoneiden kehityksen var-
haisvuosilta moni iäkkäämpi muistaa varmas-
ti, että juuri vaivalla luodut tiedostot saattoivat 
kadota yhdellä napin painalluksella. Vaikka 
tietokoneiden nykyversiot yleensä varmistavat, 
aikooko käyttäjä todella esimerkiksi poistaa 
juuri luodun tiedoston, on niiltä ajoilta saatta-
nut jäädä pelko, että koettaessaan tutustua tie-
tokoneeseen eri nappeja painelemalla saattaa 
tuhota jotakin peruuttamattomasti. 

Koska ikäihmisten ei kuitenkaan toivota 
jäävän syrjään maailmasta, joka on yhä enem-
män tietokoneistettu, Vapaaehtoisen hyvin-
vointityön keskuksen vapaaehtoisista koostuva 
Atk- tukitiimi tarjoaa matalan kynnyksen atk-
kursseja sekä henkilökohtaista opastusta. 

Tiimiin saat parhaiten yhteyden 
tukitiimi@gmail.com tai lisätietoja toimis-
tosta 045-612 9779.

Kesyt@ kone
Teksti Tarja Orlow

..
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ympärille ja punasivat lähimaiseman. 
Ennen Kotkan asemaa jäimme pois junasta 

pienellä seisakkeella nimeltään Paimenportti. 
Kapusimme alas paljain jaloin pienet matka-
laukut käsissämme. Junan ala-askelmien me-
talliset ristikot puristuivat kipeästi jalkapohjia 
vasten ja radan sepeli tuntui ikävältä.

Läheisen kivikadun jalkakäytävät oli pääl-
lystetty betonilla. Sen sileä pinta helli paljaita 
jalkapohjiamme, jotka olivat paksuuntuneet 
mökillä kesän aikana.  Kun alkukesästä män-
nynneulaset, kallioiden rosot ja hiekka olivat 
pistelleet jalkapohjia pahasti, niin loppukesäl-
lä olimme juosseet vaivatta käpyjenkin päältä. 
Niinpä jalkakäytävä tuntui hyvältä.

Isolta Kotkantieltä käännyimme Laineka-
dulle. Se oli hiekkatie, joka päättyi mereen. 
Mummolan portin isot ovet oli tarkoitettu au-
toille, mutta me olimme päässeet pujahtamaan 
raollaan olevasta pikkuportista sisäpihalle ja 
kivunneet mummolan tosi leveät puuportaat 
ylös.

Kerran sateella juoksimme äidin edel-
lä mummolaan.  ”Eikö teillä lapsiparoilla ole 
kenkiäkään?” mummo kauhisteli paljaita jal-
kojamme.

Valkoisessa puutalossa oli monta rappua ja 
kaksi kerrosta. Kauan sitten isoisä oli rakenta-
nut talon perheelleen ja vuokralaisille. Hän oli 
varsinaiselta ammatiltaan uunimuurari. Hyvä 
että talossa voitiin pitää vuokralaisia, sillä les-
keksi jäätyään mummo joutui elättämään nel-
jää poikaa ja kahta tytärtä. Tosin vanhin veli 
auttoi elatuksessa, minkä taisi. Hän sai kes-
keyttää asevelvollisuutensa ja mennä töihin, 
koska sen ajan yhteiskunnassa vanhin poika 
oli perheen pää ja elatusvelvollinen. Myöhem-

min hän sai tehdä työtä rautakaupassa myös 
talvi- ja jatkosodan aikana.

Nämä pihat ja tienoot Kotkan laidalla olivat 
olleet monen sodan näyttämö. Sisällissodan 
kauhut olivat osa äitini lapsuutta, kun hän oli 
kymmenvuotias. Talvisota pani äidin pakene-
maan Kangasniemelle sukulaisrouvien ja näi-
den lasten kanssa. Niinpä vanhempani tutus-
tuivat toisiinsa uudelleen ja menivät naimisiin 
välirauhan aikana. Jatkosota tiesi uusia pom-
mituksia Lainekadulla. 

Muistot eivät meitä lapsia häirinneet, vaikka 
näimme pommitettujen talojen tyhjiä tontteja. 
Matti oli syntynyt jatkosodan aikana Kotkassa 
ja minä Kangasniemellä pian sodan jälkeen. 
Mummolassa keskityimme syömään soppavel-
liä, siis kiisseliä, jossa oli rusinoiden ja luumu-
jen lisäksi riisiä.

Mummo kertoi satuja. Hän ei saanut muut-
taa yhtäkään sanaa tai me heti korjasimme kai-
ken ennalleen. Oli kertomus Hepsankeikasta, 
joka piiloutui herrasväen ruokapöydän alle 
nipistelemään näiden jalkoja, oli laulu Ilma-
rin Intian matkasta sekä myös laulu Afrikan 
Pepestä, joka uljaana lähti merille laivanansa 
tynnyri ja kompassinaan tähti. Pepen matka 
päättyi onnellisesti. 

Matka jatkui leikeissä kotona. Keittiössä äiti 
antoi meidän kaataa kaikki tuolit peräkkäin 
lattialle. Niistä tuli juna. Nuket ja leikkikoi-
rat Tupsu ja Hupi olivat matkustajia. Matti oli 
tietysti veturinkuljettaja ja lähtöhetkellä myös 
junan suorittaja. Minä sain olla junan pilli ki-
meän ääneni vuoksi. Mikä kunniatehtävä! 

Lapsuuden matkoja
mummolaan

Olimme lähdössä mummolaan Kotkaan. 
Matka oli pitkä.  Äiti herätti Matin ja mi-

nut tosi aikaisin.  Uni painoi silmiä, mutta äiti 
oli tomerana herättänyt, pukenut ja syöttänyt 
meidät. Olin enintään nelivuotias, koska meitä 
lapsia oli silloin vain kaksi. Pikkusisko puuttui 
vielä.

Linja-automatka Kangasniemeltä Mikkeliin 
kesti kaksi ja puoli tuntia. Hiekkatietä oli yli 
50 kilometriä ja se oli erittäin mutkaista. Eräs 
osa oli nimeltään kiärmeen selekä (käärmeen 
selkä). Mutkia tuli kallioiden ja kukkuloiden 
kiertämisestä sekä maatilojen rajojen seuraa-
misesta. 

Linja-autossa menimme mahdollisimman 
eteen istumaan, jotta välttyisimme pahoin-
voinnilta. Toki äiti oli hakenut kuljettajalta pa-
peripussit oksennuksen varalta. Istuimet oli-
vat meille pienille lapsille liian suuret, joten 
mutkissa jouduimme ponnistelemaan pysy-
äksemme tuolilla. Turvavöistä ei kukaan ollut 
kuullutkaan. Varmaan isoveli istui yksinään ja 
minä äidin sylissä.

Lopulta päästiin Mikkelin linja-autoasemal-
le. Äiti otti ruskean pahvisen matkalaukun ja 
meidät lapset mukaansa. Kadut oli päällystetty 
kivillä.  Tien reunassa oli jalkakäytävät, jotka 
olivat hieman korkeammalla kuin ajotie. Kä-
velimme muutaman korttelinvälin mäkeä alas 
rautatieasemalle. Se oli vaalea, puinen raken-
nus, jonka iso odotushuone haisi höyryvetu-
rin savulle ja matkalaisten erilaisille tuoksuille. 
Äiti osti junaliput lasin takana istuvalta tädiltä 
tai sedältä. 

Linja-auto oli tullut ajoissa, joten olimme 
varmaan ensimmäisiä junassa. Junaan piti kii-
vetä korkeita askelmia myöten. Ne oli tehty rau-

taristikoista. Kaiteita ei ollut. Vaunussa istuim-
me ikkunan vieressä pienen pöydän ääressä. 
Olimme varmaan kolmannen luokan vaunus-
sa, joka oli halvin. Penkeissä ei ollut pehmus-
teita. Joskus matkustimme toisessa luokassa, 
mutta ensimmäisessä luokassa ei koskaan.

Odottavan aika käy pitkäksi. ”Milloin juna 
lähtee liikkeelle? Äiti, meillä on nälkä. Anna 
voileipää.” Äiti kieltäytyi. ”Mitähän ihmiset 
ajattelevat, kun te heti junaan päästyänne ha-
luatte syödä?” Ihmisiä ei näkynyt ainakaan ko-
vin lähellä, mutta äiti pysyi tiukkana. Pitkän 
ruinaamisen jälkeen äiti lupasi antaa meille 
eväät, kun juna lähtee liikkeelle.

Lopulta asemalaiturille tuli virkapukui-
nen mies, junan suorittaja. Hän heilautti isoa 
pyöreää vihreää vanerimerkkiä, joka oli kepin 
päässä. Veturi puhisi entistä innokkaammin ja 
nytkähti liikkeelle.  Vaunu keinahteli puolel-
ta toiselle. Saimme ruisleipäviipaleet. Söimme 
hyvällä ruokahalulla, olihan matka jo kestänyt 
monta tuntia.

Vaunun seinällä oli pieni puinen taso, jo-
hon oli pantu paksu vesipullo. Siinä oli matalat 
reunat, jotta pullo ei putoaisi. Lasinen kork-
ki oli kiinnitetty seinään rautaketjulla eikä se 
päässyt hukkumaan. Kaikista jännittävintä oli-
vat pikkuruiset paperimukit. Niitä oli monta 
sisäkkäin. Mukeista tuli jännittävä torni. Junan 
vettä oli pakko saada. Se oli haaleaa. 

Teimme vuosien varrella monta matkaa 
Kotkaan. Kouvolassa oli junan vaihto. Kon-
duktööri kertoi pysähdykset, kuten Inkeroi-
nen. Junan veturin savu näkyi välillä ikkunasta 
ja toisinaan se kääntyi pois. Vaunussa oli eri-
koinen savun haju. Ratapenkalla vilisti paljon 
punaisia kukkia, horsmia. Ne levisivät ratojen 

Teksti Maija Polus
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Kaupunkioloissa sellainen on jo vierasta. 
Vanhat, tarpeettomat ja hyödyttömät siirretään 
odottamaan kuolemaa taloihin, joissa ei asu 
sukua- tai tuttuja. On vain hoitajia ja hoidok-
keja. Kyllä siinä äkkiä alkaa laitostumaan, kun 
ei tarvitse itse tehdä enää mitään. Lääkitykset 
pitävät vanhukset poissa tieltä ja hiljaisina. 

Kävin useamman vuoden ajan kahden van-
han naisen luona palvelutaloissa. Kumpikin 
käyttäytyi lapsellisesti aina kun hoitaja puhut-
teli heitä tai huusi korvaan. Kun kysyin heiltä 
miksi he niin tekivät, oli vastaus sama kum-
mallakin ”pelkään etten saa muuten palvelua”. 
He olivat eri kaupunkien palvelutaloissa. Se oli 
alentavaa, kun muistin kuinka määrätietoisia 
ja reippaita kumpikin oli elämässään ollut.

Onhan palvelutaloissa ohjelmaa kyllä, 
mutta kun olen lukenut listoja, vaikuttaa siltä 
kuin kaikki haluaisivat laulaa virsiä, kuunnella 
saarnoja, tuolijumpata, kuunnella kun hoitaja 
lukee lehdestä uutisia. Ohjelma on masenta-
vaa. Ennen joulua käyvät harrastelijakuorot 
laulamassa taloissa. Sekin edellyttää hoitajilta 
ylimääräistä työtä. Heidän on kärrättävä asiak-
kaita saliin ja sieltä pois. 

Japanissa yli 80-vuotiaille laitetaan auto-
maattisesti mahaletku vanhainkodeissa, niille-
kin jotka pystyisivät vielä itse syömään. Ei ole 
sielläkään tarpeeksi hoitajia syöttämään, kun 
vanhuksia on niin paljon.

Etelä-Saksassa, Baijerissa on väestö suurim-
malta osin katolisia. Siellä on kunnia-asia pi-
tää omat vanhemmat mahdollisimman kauan 
tyttären tai pojan kotona. Tosin asunnot ovat 
isoja ja sukua on lähellä paljon. Vasta kun tar-
vitaan sairaudenhoitoa toimitetaan vanhuk-
set vanhainkoteihin. Koska Baijeri on vaurasta 
seutua on myöskin vanhainkodit moderneja, 
valoisia. Puhtaita ja hajuttomia. Ulkopuutarha, 
johon aina pääsee, nekin jotka ovat muistihäi-
riöisiä. Alue on aidattu. Hoitajia on riittävästi. 
Sairaskassa maksaa osan oleskelusta. Itselle jää 
loppuosa maksettavaksi. 

Kyselin vastaavaa Suomessa. Eräs säätiö tar-
josikin asuntoa ja palvelua 1700 euron hinnal-
la kuussa. Talo oli uusi. Siellä oli kampaamo, 
kahvila ym. mukavuutta lisääviä palveluita. 

Tärkeintä on kuitenkin toisen ihmisen läs-
näolo ja kosketus. Iloisimmat ja tyytyväisim-
mät kasvot näin niillä vanhuksilla, jotka olivat 
tulossa saunasta. He olivat saaneet ”kosketus-
hoitoa” selän- ja tukanpesun muodossa.

On tietysti vaikeaa, kun väki vanhenee ja 
tarvitsee yhä enemmän apua päivittäisiin toi-
miinsa. Olisiko pakolaisista lukemaan, syöttä-
mään tai edes kädestä pitämään petipotilaita? 
Olisiko mahdollista päästää päiväkotilapsia 
kerran viikossa katsomaan mummoja ja pap-
poja? Voisiko olla iloista musiikkia? Voisiko 
pappien tilalla käydä joskus klovneja? Voisiko 
dementikon yksinäisyyteen sallia kissaa sellai-
sille, jotka ovat aina pitäneet kissoista?

Kun äitini täytti 90 vuotta kysyin mitä hän 
toivoi? Epäröimättä hän sanoi, ”kun pääsisi 
vielä kaupungin kahvilaan muiden ihmisten 
joukkoon”. Toteutin hänen toiveensa. Pian sen 
jälkeen hän kuolikin. Ei ollut kukaan hoitoko-
dissa pitämässä kädestä, hoitajat olivat juuri 
silloin ulkona tupakalla ja minä työssä.

Toivon, että kaikkien voimat ja ymmärrys 
pysyvät tallella loppuun asti ja lempeä kuole-
ma korjaa sitten sadon kun on aika.

Luin Velma Wallisin kirjan, joka kertoo 
kahdesta vanhasta intiaaninaisesta.  Legen-
dan mukaan heimo oli kärsinyt nälkää, saa-
liseläimet olivat kadonneet kovan pakkasen 
myötä. Heimopäällikkö päätti silloin, että 
kaksi vanhinta naista jätetään jälkeen lumi-
hankeen kuolemaan.  Kukaan ei voinut vas-
tustaa päällikön päätöstä, sellainen oli tapa 
silloin kauan sitten. Tarina kertoo kuinka 
nämä kaksi vanhaa naista eivät alistuneet 
kohtaloonsa, vaan päättivät taistella. He 
ottivat omat taitonsa ja tietonsa käyttöön, 
joita eivät olleet tarvinneet pitkiin aikoihin, 
koska heimo oli ruokkinut ja kantanut heitä 
mukanaan. Nyt he päättivät nousta jaloil-
leen kylmästä hangesta ja selvitä hengissä. 
Näin myös tapahtui.

Monet vanhat antavat omavoimaisuuten-
sa, ylpeytensä ja taitonsa ruostua. Yhä 

useammin on lehdissä tuotu esille senioriväen 
arkea, varsinkin sen huonoja puolia. Ketä sel-
lainen kiinnostaa? Miksi ei esitetä enemmän 
vanhoja ihmisiä, jotka selviävät omin avuin? 
On surullista kuulla kuinka joka toinen päivä 
vanhus tai syrjäytynyt ja yksinäinen lopettaa 
itse päivänsä. Mihin on kadonnut yhteisölli-
syys tästä maasta? 

Palvelutaloja rakennetaan, aina vain hie-
nompia ja kalliimpia. Jos on varakas, niin saa 
hoitoa tarvittaessa. Jos ei ole varaa maksaa yk-
sityispaikoista, makaa märissä lakanoissa kun-
nes joku hoitaja tulee auttamaan tai sitten ei.

Parasta olisi jos laitoksia ei tarvittaisi kuin 
sairaille. Eihän vanha ihminen ole välttämät-
tä sairas, mutta haluaa jonkinlaista turvaa en-
nemminkin. Omaisia ja ystäviä ennen kaikkea. 
Nyt asuvat perheet etäällä toisistaan ja ystävät 
ovat kuolleet.

Vietin kesiä lapsena maalaistalossa. Siellä 
asui kolme sukupolvea yhdessä. Vanha emäntä 
ja isäntä, nuori isäntä ja emäntä, renkiä ja lap-
sia oli useita. 

Aina oli joku pitämässä silmällä vähän höp-
sähtänyttä pappaa. Vanha emäntä teki vihtoja 
pihalla ja pappa veisteli puutikkuja huussiin. 
Mamma varoitteli pappaa ”älä syö niin paljon, 
että olet sitten kevyempi arkussa kantaa ”. Suh-
tautuminen kuolemaan ja vanhuuteen oli vielä 
luonnollinen.

Vanhukset – 
ongelmajätettä?

Teksti: ”Sentti”
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Olen asunut viimeiset 15 vuotta Keraval-
la ja käyttänyt paljon paikallisjunia. En 
oikein muista, missä vaiheessa levotto-
muudet alkoivat. Junamatkoista tuli ko-
ettelemuksia.

En halua muuta kuin istua rauhassa ja siirtyä 
nopeasti Helsinkiin päin. Nykyään isoko-

koiset vartijat kävelevät pareittain pitkin käytä-
viä, bodatut reidet levällään, lanteilla keikkuu 
kaikenlaista lamauttajaa ym. lähitaisteluasetta. 
Kertaakaan en ole nähnyt heitä tositoimissa, en 
silloin kun tarvittaisiin. Lipuntarkastajat kyy-
kyttävät rääpäleitä, joilla ei ole rahaa lippuun.

Konnareilla ei ole enää mitään valtaa. Huo-
mauttavat korkeintaan, jos joku ryyppää kaljaa. 
Heti kun konnari on mennyt, nostetaan jalat 
vastapäiselle penkille ja ryyppääminen jatkuu. 
(Pulloa tai pulloja ei oteta pois). Sitten on isot 
remuavat ”vosuporukat”, jotka  nauraa räkät-
tävät kaikelle ja sihauttelevat suistaan veltosti 
sukuelimen nimeä. Ulkonaisesti he näyttävät 
enkeleiltä. Vaaleat hiukset, meikatut nuoret nas-
sut, tuoksuvat hunajalle ja ruusulle, mutta käy-
tös on rivoa.

Niissä junissa, joissa on käymälät, tapahtuu 
vaikka mitä. Keskenkasvuiset pojannassikat 
makaavat vuorotellen lattialla niin, että pää jää 
vessan oven väliin, kun toinen painaa napista 
oven kiinni. Se on heistä kiva leikki. Pieni ja 
paksu naiskonnari nostelee vain jalkojaan pääs-
täkseen maassa makaavan jannun ohi eikä sano 
heille mitään. Kun Keravalla poistun junasta, 
tämä viikarisakki on valmiina. Oven avautuessa 
yksi painaa ylhäällä olevaa nappia, niin että jään 
oven väliin puristuksiin. Eräs nainen takanani 
kiskoo minua oven välistä. Kun saamme oven 
jälleen auki, hyppäävät nämä kakarat ulos ja 
juoksevat tiehensä naureskellen.

Erään kerran nainen vaihtoi vaatteita vas-
tapäisellä paikalla. Kukaan ei inahtanutkaan. 
Miehet tapittivat naista kiinteästi. Kun vaatteet 
oli vaihdettu, hän otti ison meikkipussin ja alkoi 
sutia naamaansa värejä peiliin katsoen. Muo-
donmuutos oli valmis ennen Tikkurilaa.

Varsinkin perjantain iltapäiväjunissa alkavat 
puhelimet soittaa jenkkaa ja polkkaa, ja kaikki 
hohottavat, höpöttävät, kiroilevat, haukkuvat 
tai jankuttavat. Äänet nousevat ja hermostunut 
höpötys jatkuu koko junamatkan Hesasta Ke-
ravalle. 

Eräänä päivänä vaunuosasto oli tyhjä, kun 
häirikkömies tunki seuraani. Sanoin hänelle, 
etten ole kiinnostunut, ja jatkoin lehden lukua. 
Hän ei lopettanut. Vaihdoin paikkaa, vaihdoin 
vaunuosastoa, hän tuli perässäni, lopuksi pistin 
juoksuksi läpi vaunuosastojen äijä kintereillä. 
Missä olivat vartijat, konduktöörit, lipuntarkas-
tajat silloin? Eivät missään.

Kaksi viikkoa sitten vastapäätäni tuli istu-
maan kokomustiin pukeutuneita miehiä. Heil-
lä oli tatuointeja, renkaita nenässä, roikkuvia 
ketjuja ja silmänympärykset mustat kuin pan-
dakarhuilla. Puserossa oli pääkalloja sekä luita 
ristissä. He haisivat tinnerille. Toinen sössötti 
jotain toiselle ja tämä kaivoi mustasta repusta 
kynsilakkapullon. Siinä oli pikimustaa, aika hai-
sevaa lakkaa. Seurasi kynsien lakkaus. Ohi kulki 
konduktööri, ei mitään reaktiota kaksikkoon. 
Vaihdoin paikkaa. Korsossa nämä saatananpal-
vojat poistuivat mölyten jotain käsittämätöntä.

Juna ei tosiaan ole enää tarkoitettu pelkäs-
tään matkustamiseen. Siitä on tullut perfor-
manssinäyttämö ja friikkisirkus. En oikeastaan 
juurikaan enää hätkähtänyt, kun näin kerran 
hopeiseen humanoidiasuun pukeutuneen olen-
non. 

Suosittelen iltaretkiä kaikille, jotka kaipaavat 
elämäänsä jännitystä junalipun hinnalla.

K-N-H-R-Z-junat
Teksti: ”Sentti”
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edustaa. Entisissä kollegoissani on muutama 
muistihirmu: nimiä ja paikkoja tulee kuin ap-
teekin hyllyltä. Joku tuntuu hallitsevan kaikki 
entiset oppilaansa ja työtoverit, yksi on erikois-
tunut radio- ja tv-toimittajien nimiin, muuan 
puolestaan siteeraa ties kuinka monen filosofin 
ajatuksia. On niitä, jotka muistavat tekemiltään 
vuosikymmenten ta-
kaisilta matkoilta aina-
kin puolet palatseista ja 
raunioista. Minä raukka 
en varmaan muistaisi 
kovinkaan paljon, ellen 
olisi tehnyt niin monesta 
kohteesta omaa matka-
päiväkirjaa. Aivan oma 
ryhmänsä ovat urhei-
luihmiset. Heillä tuntuu 
olevan aivoissa osasto 
vaikkapa olympialaisten 
pitopaikoille ja niissä 
menestyneille urheilijoille. – Mutta poikkeuk-
setta tulee jossain vaiheessa keskustelua tuo 
”muistaako kukaan?”. Ongelmaa pyöritellään, 
mutta valmista ei tule. Sitten kun on luovutettu 
ja siirrytty uusiin aiheisiin, joku sanoo yhtäk-
kiä kadoksissa olleen nimen. Alitajunta on sa-
laa työskennellyt. Näinhän se askelkin nykyään 
kulkee, vähän hidastetulla tempolla.

Paljon on myös sellaista, missä se nimikyltti 
ei missään vaiheessa ole edes asettunut paikoil-
leen. Väitän, että ennen oli selkeämmät nimet. 
Ne kertoivat omalla kielellämme, minkä alan 
laitos, koulu tai järjestö oli kyseessä. Montako 
sellaista on vielä jäljellä? Itella sentään palautui 
Postiksi muutaman vuoden jälkeen. Moniosai-
set järjestöjen nimet ovat muuttuneet lyhenne-
sanoiksi, kuten Sitra ja Supo (=Suomen itsenäi-
syyden juhlavuoden rahasto ja Suojelupoliisi). 
Samoin monet uudet sairaudet tai oireyhtymät 
tunnetaan vain kirjainyhdistelminä. Vieraskieli-
set tai ”muka-nimet” ovat syrjäyttäneet omakie-
lisen, tutun nimen. Toivottavasti Keravan Ener-
gia säilyttää omansa: Helsingin Energiastahan 
tuli Helen, sinänsä kaunis nimi kuten Elisakin.

Kirjailija Anneli Kanto on teoksessaan Pala 

palalta pois kuvannut oman äitinsä muistisai-
rauden etenemistä ja elämää sen kanssa. Äiti on 
kaimani ja toiminut samassa ammatissa, joten 
sisältö tuntui erityisen läheiseltä ja koskettaval-
ta. Edelleen Alice on puolestaan Lisa Genovan 
vaikuttava teos neuropsykologista, jonka työ-
välineenä on kieli ja sanat. Kirja etenee ikään 

kuin Alicen kertomana, 
joten vähitellen ajatus al-
kaa katkeilla ja hämärtyä. 
– Elämässä ei ole harjoit-
telukierroksia, vaan kaikki 
on ainutkertaista ja uut-
ta, myös vanheneminen 
kaikkine rasitteineen. On 
siis luonnollista, että nimi-
kylttien kadotessa aihe al-
kaa kiinnostaa. Haluaa tu-
tustua siihen maailmaan, 
johon ei toivo päätyvänsä. 
Mutta karu totuus on, että 

Suomessa on lievä tiedonkäsittelyn heikentymä 
200 000 ihmisellä ja lievä muistisairaus ilman 
dementiaa noin 100 000:lla. Keskivaikeaa tai 
vaikeaa muistisairautta potee noin 93 000 ih-
mistä. (HS 13.1.2016) On siis enemmän kuin 
todennäköistä, että jonkinasteinen kylttien pu-
dottelu jatkuu.

Sen kartanon nimi sitten on Påkas, eli osuin 
oikeaan, taaskin viipeellä. Lohduttakoon meitä 
unohtelijoita Helena Anhavan kirjasta Kukaan 
ei tiedä löytynyt ajatus:”Mä muistan sen parem-
min, koska mulla on uudempi muisti kun sulla, 
sanoo viisivuotias.”

Istun junassa matkalla Helsinkiin. Heu-
rekaa vastapäätä on eräs vanha karta-
no, jossa pidetään erilaisia tapahtumia. 
Tikkurilassa asuessani kävin siellä muu-
taman kerran…mikä se nyt olikaan? 
Heidehof? Ei, se on läheisen alueen nimi. 
Påkas, olisiko se Påkas? Mieleen palautu-
maton nimi jää piinaamaan, en saa koko 
matkan aikana ajatuksia siirtymään pois 
probleemasta. Samassa sen oivallan: taas 
yksi kyltti tipahtanut! Heureka!

Alan mielessäni kehitellä oivallustani. Se te-
kee unohtelusta armeliaamman. Eihän se 

ole muuta kuin yksi pudonnut kyltti; jollekin ei 
vain nyt löydy nimeä, ainakaan välittömästi. Ja 
voi miten paljon noita pudokkaita onkaan ker-
tynyt, kiihtyvällä tahdilla.

Sanotaan, että kieleni rajat ovat maailmani 
rajat: sanojen, nimien avulla me täsmennämme 
sen, mitä aisteilla havaitaan. Minä olen aina ollut 
ahne sanoille ja täsmällisille nimityksille. Mo-
nella kiertomatkalla olen uuvuttanut opasrau-
kan tenttaamalla erityisesti kasvien nimiä. Nii-
den kautta olen ottanut haltuun kyseisen palan 

näkemääni. Kun sieniharrastukseni aktivoitui 
viitisentoista vuotta sitten, keräsin usein yhteen 
pussiin tuntemattomia sieniä. Iltakauden istuin 
Tikkurilan kirjaston hyvin varustetussa käsikir-
jastossa tutkimassa paksuja sienikirjoja ja tunsin 
tiedenaisen ylpeyttä tunnistamistani uusista la-
jikkeista – myös syötäväksi kelpaamattomista. 
Näistä on mieleen jäänyt muun muassa rustonu-
pikka lähinnä hauskan nimensä vuoksi. Sienten 
nimien keksijät ovat muuten oivallista joukkoa. 
Jos haluaa herkutella sanoilla, voi selailla jotain 
laajaa sieniluetteloa.

”Onnea on hyvä terveys ja huono muisti.” 
Näin on Ingrid Bergman erään viisauksien sa-
nakirjan mukaan lohduttanut. Eräänlaista hir-
tehishuumoria puolestaan edustaa ajatus, että 
TV:n ohjelmat jatkuvine uusintoineen ovat aina 
tuoretta tavaraa sellaiselle, joka paljon unohtaa. 
Ei paljon lohduta, kun yrittää avata väylän siihen 
aivojen osaan, jossa ne kaikki kadonneet nimi-
kyltit ovat!

Kun ruokapöydän ääressä istuu muutama 
harmaa pantteri, seurustelu muistuttaa aika 
ajoin muistikerhon kokousta. Keskustelun sisäl-
tö riippuu siitä, mitä tuttavien ryhmää porukka 

Teksti ja piirros Aila Painilainen

Kun nimikyltit 
katoavat
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Ei ole kuin reilu kymmenisen vuotta siitä, 
kun joku keksi, että 20% ihmisistä on erilaisia, 
mielensäpahoittajia, haaveilevia, hitaampia tai 
nopeampia, muiden tunteista piittaavia, louk-
kaantuvia, voimakkaasti tuntevia ja toisenlai-
sia. Syntyi lupa olla erilainen. Syntyivätkö he 
1950-1970 -luvuilla? Vai onko heitä ollut aiem-
minkin?

Kun vauva syntyy, on hänellä olemassa pe-
ruspersoona; on ”helppoja” vauvoja, jotka 
tyyntyvät nopeasti, nukkuvat hyvin yönsä, ovat 
säännöllisiä rytmeiltään eivätkä juurikaan yli-
määräisesti rasita vanhempiaan. On ”vaikeita” 
vauvoja, jotka eivät millään tyynny, itkevät pal-
jon, ovat hyvin epäsäännöllisiä nukkumisessa, 
syömisessä eikä minkäänlaista rytmiä synny 
milloinkaan. On myös näiden välimaastoon 
osuvia vauvoja, joilla on piirteitä sieltä ja tääl-
tä. Nämä vauvat synty-
vät erilaisiin koteihin, 
erilaisille vanhemmille, 
erilaisiin olosuhteisiin ja 
näiden kaikkien yhteis-
vaikutuksesta muotou-
tuu ajan kanssa ihmisen 
persoonallisuus erilaisine 
piirteineen. Osa meistä on 
herkempiä joiltain osin, 
osa kovempia joiltain osin, osa vilkkaampia, 
osa arkoja, osa halukkaita esiintymään, osa 
esiintymisjännittäjiä, osa laihoja, osa lihavia, 
osa kauniita, osa rumia, osa älykkäitä, osa eri-
tyislahjakkaita, osa hyvinkin keskivertotavalli-
sia. Ja kaiken päällä, välissä ja alla on sattuma, 
Musta joutsen, joka vaikuttaa ihan kaikkeen.

Olemme millaisia tahansa, haluamme tulla 
hyväksytyiksi. Haluamme löytää muita kaltaisi-
amme, jotka ymmärtävät meitä, puhuvat samaa 
kieltä kanssamme. Haluamme yhteisöllisyyttä, 
josta valtaisa ryntäys Facebook-maailmaankin 
kertoo. Ketkä siellä tällä hetkellä eniten ovat? 
Keski-ikäiset, jotka ovat eläneet omat ruuhkan-
sa ja etsivät itseään ja löytävät itsensä kuka mis-
täkin eivätkä kaikki yhtään mistään. Jos eläi-

simme aikaa pari sukupolvea sitten, emme olisi 
yksinäisiä tai etsisi itseämme, koska olisimme 
yhdessä, toistemme kanssa. Nyt joudumme ole-
maan keinotekoisissa ryhmissä epävarmoina 
siitä, pidetäänkö meistä, välitetäänkö meistä tai 
rakastetaanko meitä. Luemme toisiamme rivi-
en välistä, tulkitsemme joko sanoja tai ilmeitä; 
hyväksyviä tai hylkääviä. Aivan kuin lapsena, 
kun halusimme tulla hyväksytyiksi juuri sel-
laisina kuin olimme. Katselemme aikuisena-
kin toisiamme samoin kuin lapsena; olemme 
toisillemme peilejä, joko torjuvia tai lempeitä. 
Lempeät, hyväksyvät peilit saavat meidät ku-
koistamaan. Olemme tärkeitä, pidettyjä, ra-
kastettuja. Ja silloin, juuri silloin rakastamme 
myös itseämme eniten. Kuin äidin silmistä hei-
jastuva rakastava katse saa pikkulapsen valloit-
tavaan hymyyn, saa hyväksyvä, toisen ihmisen 

katse meidän sielumme 
hymyilemään. Joillekin 
meistä toisten hyväk-
syntä on tärkeämpää 
kuin toiselle; ja syynä 
on jälleen erilaisuus.
Meistä on tehty valtava 
määrä erilaisia tyypitte-
lyjä, osa tieteellisemmän 
tarkastelun kestäviä, osa 

ei. Olemme introverttejä tai ekstroverttejä, ar-
koja tai rohkeita, nopeita tai hitaita, villejä tai 
vaisuja, sinisiä tai keltaisia, ympyröitä tai kolmi-
oita. Mikä tärkeintä, samanhenkiset hakeutuvat 
aluksi toistensa joukkoon sillä samankaltaisuus 
vetää puoleensa. On mukava tuntea yhteenkuu-
luvuutta, se luo turvallisuutta ja tunteen siitä, 
että hyväksytään, tullaan ymmärretyiksi, sillä 
sitähän me eniten kaipaamme; tulla itsenämme 
nähtyinä kulminemme kaikkinemme jonkun 
rakastamaksi. Ja kun kerran olemme kokeneet 
sellaisen rakkauden, kykenemme myös itse it-
seämme rakastamaan. Ja siinä on lähtökohta 
kaikelle hyvälle, hyvän alku ja juuri; rakkaus, 
jota voimme kokea itseämme kohtaan.

Olemme varsin pidättyväinen kansa; 
emme puhu emmekä pussaa. Olemme 
joutuneet kamppailemaan läpi pitkät, 
pimeät ja kylmät talvet ja kesäaika on 
ollut työteliästä ravinnon kylvämisen ja 
keräämisen aikaa. Ei siinä ole ollut sijaa 
rakkauden tunnustuksille, ei toisille eikä 
ainakaan itselle. Korkeintaan juhannus-
taikojen aikaan saunan puhtoisena haa-
veiltiin sulhoista ja rakkaudesta.

Ei Suomen kansa ole helpolla päässyt, ja kun 
alkoi vaurastumisen aika, halusivat varal-

lisuuteen käsiksi päässeet lisää varallisuutta ja 
vähemmän rikkaat kadehtivat heitä. Nauttia ei 
osannut kukaan.

Meillä on enemmän vapaa-aikaa kuin kos-
kaan, taudit eivät uhkaa henkeämme, elinikä-

ennusteemme on korkea ja ravintoa riittää 
Suomessa kaikille, ainakin teoriassa. Nyt 

eletään historiamme parasta aikaa, en-
nen ei ollut paremmin, hyvä on nyt.

 Paljon on tapahtunut lyhy-
essä ajassa. Yhteisöllinen elä-
mä on kaventunut yksiköihin. 
Enää eivät naiset hoida yhdes-
sä pirttiä lapsineen ja miehet 
keskenään kalasta, viljele ja 
metsästä. Nyt ollaan perhe-
kunnittain irti toisistamme, 
vaikka tarve jakaa, hoitaa ja 
huolehtia, naiset keskenään 

ja miehet keskenään on edelleen sama. Siihen 
on totuttu eivätkä ihmisen aivot muutamassa 
sukupolvessa kaikkeen sopeudu. Valtaviin yh-
teiskunnallisiin muutoksiin, jotka johtavat fyy-
sisiin ja psyykkisiin muutoksiin.

Siinä vaiheessa, kun ruuhkavuodet olivat ohi, 
aiemmin kuoltiin. Nyt olemme yksinäisiä, tur-
vattomia, toimettomia, turhautuneita, neuroot-
tisia, surullisia, masentuneita; kukin ajallaan, 
jos ehtii. Sen sijaan, että naiset olisivat yhdessä 
hoitaen lomittain töitä, kilpaillaan työpaikoista 
ja asemista. Miesten yhteisöllisyys toteutuu pa-
remmin urheilun saralla, mutta työelämässä ol-
laan enemmän kilpasilla kuin kentillä ja peli on 
kovaa ja armotonta. Siviilielämässä on jatkuvan 
muutoksen aika; uraäidit vastaan kotiäidit; peh-
moisät vastaan bisnesohjukset. Keitä me oikein 
olemme ja kuka meitä ohjaa?

Puikoissa on ainakin media, joka saa aikaan 
odotuksia ja virityksiä, joihin putoamme kuin 
villieläimet aikoinaan ansaloukkoihin. Luulem-
me kaikkien tekevän samalla tavalla keskenään; 
kaikilla on älypuhelin, ainakin naapurin tyttä-
rellä, mikäli kysyt omaltasi. Mitä on naapurin 
äidillä älypuhelimen, viulua soittavan tyttären 
ja Tansanian safarilomien lisäksi? Onko siellä 
tiskiä, pyykkiä, silitettävää, riitoja, tekemättö-
miä läksyjä, yhteensopimattomia aikatauluja, 
kyyneleitä? EI, mikäli uskomme mediaa ja sen 
luomia harhoja ja pidämme verhot kiinni em-
mekä avaudu toisillemme.

Teksti Sirpa Tahko

Itsensä rakastamisen vaikeus

”Jos eläisimme aikaa pari sukupolvea 
sitten, emme olisi yksinäisiä tai etsisi 

itseämme, koska olisimme yhdessä, 
toistemme kanssa. Nyt joudumme 

olemaan keinotekoisissa ryhmissä 
epävarmoina siitä, pidetäänkö meistä, 
välitetäänkö meistä tai rakastetaanko 

meitä.” 
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Toisaalta moni kertoi yllättävän suorasukai-
sesti kokemuksistaan sekä kirjoituksissa, että 
puheissa. Se juontui varmaan seniorivaiheen 
tuomasta kypsyydestä, rohkeudesta  lähestyä 
tapahtuneita oikeilla nimillään.

Keskustelulla oli ja on edelleen tapaamisissa 
tärkeä rooli, koska samalla toteutuu hienosti 
jakamisen tarve ja vertaistuki. Sen kautta tuli 
palautetta sekä ideoita. Ohjaaja antoi yksilöl-
listä arviointia ja neuvontaa tapaamisten ulko-
puolella, jos kuka pyysi.

Kun ryhmäläiset ovat lähes samaa ikäluok-
kaa, niin myös kokemuksista löytyy samankal-
taisuuksia. Silloin tietää helpommin mitä toinen 
tarkoittaa, ei tarvitse rautalangasta vääntää.

Riikka sai 2015 kesällä täyspäivätyöhön 
velvoittavan pitkän apurahan, jonka vuoksi 
ei voinut enää jatkaa ryhmän kanssa. Niinpä 
muutamaan henkilöön kutistunut ryhmämme 
kokoontui syyskauden 2015 keskenään. Kek-
simme itse aiheita, joista kirjoitimme Riikan 
ryhmässä opitun suuntaisesti.

Syntyi ”Sukupolveni tarinoita” -hankeidea

Meillä seniori-ikäisillä on takanamme valtava 
määrä elettyä ja usein henkisesti rikasta elämää:  
on tehty työurat, perustettu perheet, kasvatettu 
lapset, osallistuttu yhteiskuntamme kehittämi-
seen. 

Siinä kertynyttä kokemusta, tietoa ja viisaut-
takin kannattaisi koota talteen nykyistä moni-
puolisemmin. Silloin se voisi välittyä helpom-
min myös nuoremmille sukupolville.  

Noista  ajatuksista syntyi 2015 lopulla idea 
”Sukupolveni tarinoita” -teemasta. Jäsentelyn 
helpottamiseksi oma elämänkaari kannatti ja-
kaa seitsemän tai kymmenen vuoden jaksoihin. 
Sitten alettiin muistella tärkeimpiä tapahtumia, 
käännekohtia.  

Joillakin oli pino jo aiemmin kirjoitettu-
ja, joista osa käyttökelpoisia tähän tarkoituk-
seen.  Aloitimme lapsuudesta ja nuoruudesta. 
Työstämisen myötä alkoi hahmottua myös 

Seniori-ikää lähestyessä tulee tarve kat-
sella myös taaksepäin. Se on luonnollista, 
koska ihminen haluaa usein myös arvi-
oida elettyä elämäänsä. Kokemuksia ja 
ratkaisuja, joita on tullut tehtyä, sekä 
mitä niistä on seurannut. Mielessäni alkoi 
pyöriä ajatus oman elämänkerran  kir-
joittamisesta. Vaikka olen ammatikseni  
kirjoittanut pitkään, niin tunsin tarvetta 
alkaa valmentautua, verrytellä kertomi-
sen taitoa. 

Siksi lähdin 2014 alusta Hyvinvoin-
tiakatemian kirjoittajaryhmään, jonka 
aiheena oli ”Elämäntarinasta tarinaksi”.  
Kurssi-ilmoitus löytyi paikallislehdestä. 
Innostustani lisäsi tieto, että vetäjänä on 
alan ammattilainen, dramaturgi ja kir-
jailija Riikka Takala. 

No sitten jäinkin niin sanotusti kouk-
kuun eli olen osallistunut ryhmään aloi-
tuksesta lähtien ja kevätkauden 2016 
myös koordinoinut, ohjannut ryhmän 
toimintaa. 

Aluksi väkeä oli runsaasti, mutta jatkoon 
pysyvämmin jäi keskimäärin kolmetoista. 

Suurin osa sotien jälkeen ja sotien aikana syn-
tyneitä, jokunen 50-luvulla syntynyt myös.Kou-
lutustaustojen sekä ammattien kirjo melkoinen: 
akateemisista käytännön työssä oppineisiin.  

Ohjaaja antoi jokaisella tunnilla tehtävän, 
joka oli usein pelkkä sana. Sanasta syntyvä ta-
rina kirjoitettiin kotona ja seuraavalla kerralla 
tuotoksen sai lukea ääneen myös muille. 

 Sitten seurasi kommentointi ja keskustelu, 
jossa yksi ja toinen kertoi myös omia vastaavan-
laisia kokemuksiaan. Keskustelua voisi luon-
nehtia sanoilla spontaani, assosioiden etenevä, 
joskus ryöppyävä. Ohjaajan ei tarvinnut siihen 
patistella. Riikka sanoikin kerran, että olette niin 
itseohjautuva ryhmä, että ohjaajaa ei juuri tar-
vita. 

Kurssin aikana saimme kuulla ja myös itse 
esittää kertomuksia, joiden melkoisessa kirjossa 
esim. näitä ominaisuuksia: ilo, suru, huumori, 
kriittisyys, intohimo, romantiikka, unelmoin-
ti, häpeilemättömyys, traagisuus, vakavuus jne. 
Niistä välittyvä eletty, itse koettu elämä tekee ne 
koskettaviksi, ’elämää suuremmiksi’.

Omien kokemusten jakaminen inspiroi 

Vaikka aiheita oli laidasta laitaan, niin joitakin 
satuja lukuun ottamatta tuotokset liittyvät suo-
raan tai väljästi kunkin omaan elämäntarinaan.  
Tuntui vapauttavalta päästä kirjoituksensa kaut-
ta jakamaan joskus kipeitäkin asioita muiden 
kanssa. Patoutuneesta tarpeesta kertoi sekin, kun 
henkilö saattoi liikuttua kesken lukemisen niin, 
että ääni sortui ja kyyneleet pyrkivät silmiin. 

hyödyntämisen ja jakamisen väyliä. Parhaista 
alkutarinoista saisi lähes sellaisenaan vaikka lu-
entasarjan radioon tai podcast - toteutukseen. 
Niihin sisältyy aineksia myös esim. kuunnel-
maksi,  dokumentiksi tai vaikkapa perinnear-
kiston aloitukseen.

Ehkä tässä samalla kehittyy myös formaatti, 
menettelytapa, jota uudetkin kirjoitusryhmä-
läiset  voisivat jatkossa hyödyntää elämänkaa-
rensa työstämiseen.

Syntyi myös idea perustaa Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskuksen verkkosivujen yh-
teyteen ”Tarinatalo”, julkaisukanava kirjoittaja-
ryhmän teksteille. Myös muut keskuksen piiris-
sä toimivat voisivat tarjota sinne  tekstejään. 

Miksi sitten omasta tai kenen tahansa elä-
mästä kannattaa ylipäänsä kirjoittaa? Kirjoitta-
jaryhmän filosofinen näkemys on, että jokaisen 
ihmisen elämä on merkityksellinen. Jokainen 
on oman elämänsä sankari.

Tarinoista myös näytelmäksi?

Eräs ryhmän jäsen esitti jo syyskaudella 2015 
idean näytelmästä, jossa käytettäisi naamioi-
ta. Lisäksi kommentoijan ja kertojan roolissa 
esiintyisi kuoro. Ajatusta pidettiin hyvänä ja 
kevätkauden alussa päätimmekin kokeilla syn-
tyisikö tarinoista toimivaa näytelmällistä teks-
tiä.  Nythän ryhmämme koko oli keskimäärin 
yhdeksän henkilöä.

Näin ideassa mahdollisuuksia, koska olen 
itse tehnyt teatteria kauan sitten. Olen  työs-
kennellyt taiteellisella ja yhteiskunnallisessa 
sektorilla.  Koulutusta on molempiin. Aiheeksi 
tuli ”kohtauksia elämäni varrelta, käännekohtia 
lapsuudesta kypsään aikuisuuteen”. Ja lopuk-
si:  minkä henkisen testamentin haluaisi jättää 
jälkipolville. Valitsimme omista kokemuksista 
tapauksia, joista pystyi tekemään lyhyitä, vuo-
ropuheluun perustuvia pätkiä lähinnä lapsuu-
den ja nuoruuden ajoilta. Myöhempiä elämän-
vaiheita työstetään syksyllä.

Elämäntarinoista 
riittää moneksi

- Kokemuksiani kirjoittajaryhmästä

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Tarinani...
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Suomen perustuslain 22 pykälän mukaan: “Julkisen vallan (siis valtion ja kuntien) on turvattava 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen”. Viime vuosien kehitys Suomessa on kuitenkin 

ollut sellainen, että esimerkiksi perustuslain 19 pykälässä määriteltyjen sosiaalisten perusoikeuksien 
ylläpitäminen ei ole toteutunut ilman kolmannen sektorin panosta. 

Näyttää myös ilmeiseltä, että lähivuosina kolmannen sektorin ja siellä toteutettavan laajan ja mo-
nipuolisen vapaaehtoistyön merkitys entisestään kasvaa. Niinpä myös Talkoorenkaan ja Hyvinvoin-

tiakatemian työlle on tulevaisuudessa kasvava tarve ja kysyntä. Mistä 
sitten löydämme kaikki ne vapaaehtoiset, jotka voisivat tuon kasva-

van kysynnän tyydyttää? Työelämässä olevat eivät ehdi tai jaksa 
ja työttömien motivaatio tehdä palkatonta vapaaehtoistyötä on 

ymmärrettävästi vähäinen. 
Vastaus löytyykin siitä ihmisryhmästä, jonka monet ovat 

leimanneet yhdeksi tulevaisuuden ongelmaksi. Työelämästä 
eläkkeelle siirtyvistä ihmisistä yli 85 % on varsin hyväkun-
toisia ja onneksi yhä useampi heistä haluaa pienen “hengäh-
dystauon” jälkeen ryhtyä tekemään jotain yhteiskunnalli-
sesti arvokasta ja henkisesti palkitsevaa vapaaehtoistyötä.

Tästä joukosta Talkoorengas on jo useamman vuoden 
ajan löytänyt ja varmaan jatkossakin tulee löytämään 

innostuneita ja aktiivisia ihmisiä vapaaehtoiskoulu-
tukseensa ja sitä kautta mukaan monipuoliseen 
toimintaamme.

Voimme siis perustellusti katsoa luottavaisin 
mielin tulevaisuuteen!

Markku Holopainen
Talkoorenkaan tukiyhdistyksen Lähde 
ry:n hallituksen puheenjohtaja

Tällä vuoden 2016 vanhusten viikolla Talkoorenkaan mittariin on kertynyt 
25 aktiivista ja ansiokasta toiminnan vuotta. On siis juhlan ja kiitosten 
aika. Mutta samalla on myös aika pysähtyä miettimään sitä, miltä näyttää 

tulevaisuus.

Miltä näyttää tulevaisuus?
Lavaesityksen valmistus olisikin sitten aivan 

oma produktionsa, jonka toteutumisesta ei tällä 
hetkellä ole varmuutta.  Keväällä kaavailtiin, että 
se voisi tapahtua keravalaisten teattereiden ja 
muiden keravalaisten kulttuuriryhmien kanssa 
yhteistyössä.  Sekään ei onnistu pelkästään va-
paaehtoistyön varassa,  tarvitaan myös rahoitus, 
osaavat esittäjät sekä ohjaus. Myös joku organi-
soimaan kaiken eli tuottaja.

Kävimme 16.6.2016 kesäretken merkeissä 
kirjoittajien kanssa Ystävämessuilla Teatteri 
Toivossa Helsingissä.  Siellä ”Suomi 100 vuotta” 
juhlavuoden ohjelmien valmistelijat saivat tava-
ta toisiaan sekä tietoa hankkeista. Sukupolveni 
tarinoita” (työnimi) sopisi sisältönsä puolesta 
myös mukaan ”Suomi 100 vuotta” -tapahtumiin 
sekä radio-sarjalla, että myös lavaesityksellä. Jää 
nähtäväksi saadaanko riittävät resurssit kokoon 
toteutusta varten.

Osana juhlavuotta 2017 lokakuussa toteu-
tetaan myös seniorien kulttuuritapahtuma Ar-
mas-festivaali ensi kertaa Suomessa. Se raken-
tuu pitkälti paikallisista tapahtumista.

Teemoina esimerkiksi näitä: elämässä sel-
viäminen, tapakulttuuri, kasvatus, koulukuri, 
lasten kyykyttäminen ja pelottelu, sukupuoli-
valistuksen puute, evakon lapsena, sotalapsena 
Ruotsissa, myös muistiin jääneet onnelliset ta-
pahtumat jne.

Kevääseen mennessä lyhyitä dialogeja syn-
tyikin lähes kaksikymmentä valmista ja run-
sas määrä lupaavia aihioita. Kesän aikana kaksi 
ryhmän jäsentä kirjoitti vielä kohtauksia noista 
aihioista.

Suomi 100 vuotta ja Armas -festivaali

Innostava kokeilu saatiin siis lähelle tavoitetta. 
Seuraavaksi tekstit pitää sovittaa yhtenäiseksi 
ja kirjoittaa puuttuvia osia kertojan roolia vetä-
välle kuorolle sekä muille esiintyjille.  Sitä ei voi 
tehdä ryhmätyönä, vaan koordinoijan panok-
sen lisäksi tarvitaan kirjoittavan dramaturgin 
apua sekä jonkin verran rahoitusta. Apurahaa 
siihen onkin haussa.

Teksti Marjasinikka Väänänen, HuK
Kirjoittaja on eläkeläinen toimittaja-

ohjaaja-tietokirjailija, joka tekee edelleen 
myös työprojekteja.

Talkoorenkaan kirjoittajaryhmä 
kokoontuu kaisankammarissa 

perjantaisin kello 13-15. 



... 25 vuotta
vapaaehtoista

hyvinvointityötä...
haluamme auttaa

jatkossakin...
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