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Yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri näyttää muuttuvan 
yhä enemmän kilpailukyvyn korostamisen suuntaan. 
Tuloksellisuuden mittaaminen ulottuu sellaisillekin alu-
eille, joita ennen pidettiin ”pehmeinä” ja ei-mitattavina, 
kuten vaikkapa kolmannen sektorin järjestöjen toimin-
taan tai taiteen alueelle. 

Kilpailukyky-yhteiskunnassa kilpailukyvyn vaatimus 
saattaa läpäistä myös kansalaistoiminnan ja auttamisen 
alueet, jolloin ihminen nähdään ainoastaan toista ihmis-
tä vastaan kilpailevana olentona. Tutkijat ovatkin olleet 
huolissaan siitä, murentaako kilpailun korostaminen sil-
le vastakkaisia arvoja, kuten toisten auttamista, epäitsek-
kyyttä ja yhteisöllisyyttä? Arvostetaanko tällaisia arvoja 
enää, jos niiden pohjalta toimiva  ihminen ei voita kilpai-
lussa tai toiminnan tuloksellisuutta ei mitata? 

Juho Saari ja Anne Birgitta Pessi ovat tutkineet aut-
tamista kilpailukyky-yhteiskunnassa  toimittamassaan 
teoksessa Hyvien ihmisten maa. Kirjan nimen mukai-
sesti huoli ihmisten arvomaailman rapautumisesta on 
enimmäkseen turhaa. Suomalaiset auttavat edelleen toi-
siaan ja pitävät auttamista suuressa arvossa. Helpoim-
min autetaan lähipiiriä ja omaa perhettä mukaan lukien 
aikuiset lapset ja näiden lapset, vaikka varsinainen ela-
tusvelvollisuus olisikin päättynyt.  Monet pitävät velvol-
lisuutenaan täydentää yhteiskunnan vanhuspalveluita  
auttamalla ikääntyviä sukulaisiaan ja mahdollisesti päi-
vähoitopalveluitakin hoitamalla lapsenlapsia välillä ko-
tona. Vain osa tästä tarjotusta hoivasta näkyy esimerkiksi 
virallisena omaishoitajuutena. Eläkeläisistä on levitetty  
myös usein mielikuvaa itsekkäinä nautiskelijoina, jotka 
vihdoinkin työelämän päättymisen jälkeen kuluttavat 
aikaansa matkustellen ja harrastaen. Tässäkään mieliku-
vassa ei ole koko totuus, vaan siitä puuttuu toinen puo-
li kokonaan. Tutkimusten mukaan juuri samat ihmiset, 
jotka nauttivat eläkepäivistään aktiivisesti, tekevät myös 
eniten vapaaehtoistyötä, joko perhepiirissä tai järjestöjen 
vapaaehtoistoiminnassa. Nämä toimintatavat eivät sul-

je toisiaan pois, vaan päinvastoin täydentävät toisiaan.  
Ne taas, jotka ovat harrastusten suhteen passiivisimpia, 
osallistuvat muita vähemmän myös vapaaehtoistoimin-
taan. Onnellisuus ja vapaaehtoistoiminta korreloivat 
voimakkaasti. Luultavasti on kysymys myönteisyyden 
kehästä -  onnellisilla ihmisillä on voimia tehdä vapaaeh-
toistyötä ja auttaminen puolestaan lisää onnellisuutta.

Auttamisen kehä laajenee  perhepiiristä kohti lähipii-
riä, mutta kattaa hyvin myös aivan muukalaiset. Suoma-
laiset ovat varsin ahkeria keräyksiin osallistujia ja globa-
lisaatio on entisestään tuonut kaukaistakin lähelle, niin 
että tulvan tai tsunamin uhrit koskettavat ja saavat suo-
malaiset auttamaan.  Kilpailupuhe ulottuu jonkin verran 
järjestöjen välisiin suhteisiin, sillä esimerkiksi kansalais-
keräyksiä on niin paljon, että käytännössä varainhankinta 
joutuu kilpailemaan siitä, minkä kohteen auttamishalui-
nen kansalainen valitsee tukikohteekseen. Tämä tapah-
tuu juuri auttamisen tuloksellisuuden ja keräyskulujen 
alhaisuuden suhteen kilpailemalla.

Suomalaisille  auttajille on tärkeätä avun kohteen 
”kunniallisuus” - lapsia, vanhuksia ja vammaisia esimer-
kiksi ollaan varsin valmiita auttamaan, koska he eivät 
ole millään tavoin itse aiheuttaneet avuntarvettaan.  Silti 
matalimmatkin auttamisluvut ovat korkeita: alkoholin 
ja huumeiden käyttäjiä on valmis auttamaan kolmannes 
vastaajista, kerjäläisiä viidennes.

Entä tulevaisuudessa, jos kilpailukyky-yhteiskun-
nan arvot ja eetos edelleen etenevät, onko tämä perin-
tö uhattuna? Lamalla on taipumusta nostaa auttamisen 
arvo – lähimmäisyyden ja oikeudenmukaisuuden arvo- 
korkeammalle ihmisten arvokartalla. Muistamme, että 
muullakin on väliä kuin rahalla. Ehkäpä vaikeuksien 
keskellä muistamme helpommin myös niitä, joilla me-
nee vielä huonommin. 

Artikkelin lähteenä on käytetty Birgitta Pessin 
ja Juho Saaren toimittamaa teosta Hyvien ihmis-
ten maa- Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa

Teksti Riikka Takala

HYVIEN IHMISTEN
Talkoorenkaan iskujoukko kysyi  
auttamisen tulevaisuuden näkymistä  
varsin vapaaehtoistyönmyönteisenä  
tunnetulta presidentiltämme  
Tarja Haloselta:

”Vapaaehtoistyöllä on Suomessa  
pitkät juuret ja se tulee olemaan  
tärkeätä myös nyt ja tulevaisuudessa.  
Kunnat ja valtio eivät voi korvata  
inhimillistä kanssakäymistä.  
Kuitenkaan vapaaehtoistyökään  
ei organisoidu täysin ilman rahaa,  
joten toivon, että siihen löytyy  
enemmän resursseja tulevaisuudessa.”

MAA
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Oman elämänsä asiantuntija

Vanhuspalvelut taitavat olla tämän hetken kuuma peruna julkisissa 
keskusteluissa, joissa vilahtelevat sanat kuten resurssipula, hoitaja-
mitoitus, heikentynyt huoltosuhde ja budjettivaje. Entäpä jos nämä 
eivät olekaan vanhustyön keskeisimpiä kysymyksiä tulevaisuutemme 
kannalta? Mitäpä jos enemmän kuin resursseista vanhustyön kehittä-
misessä on kyse siitä, miten käytämme jo olemassa olevia resursseja? 
Tai entäpä jos hoitamisen sijasta meidän tulisi keskittyä enemmän 
vanhusten täysipainoisen ja hyvän elämän edistämiseen?

Vanhusta koskevissa asioissa unohdetaan helposti itse päähenkilö  
ja päätöksiä tehdään heitä kuulematta, sen sijaan, että sitä vuosien 
mittaan hankittua viisautta ja elämänkokemusta hyödynnettäisiin 
suunniteltaessa näitä palveluja. Pyrkimyksiä hyvään hoitoon on,  
mutta osaamisessa todetaan olevan puutteita. Joskus on myös kyse 
asenteista. Suomalaisessa yhteiskunnassa vanhus koetaan taloudel- 
liseksi taakaksi tai kestävyysvajeeksi, mikä myös näkyy suhtautumi-
sessa heihin.

Mahtaako mikään ikäryhmä olla keskenään niin erilainen kuin  
vanhat ihmiset. Jokaisella on oma pitkä historiansa, sosiaalitaustansa 
tai harrasteensa. Tämä elämänkirjo tekeekin juuri näistä vanhoista 
ihmisistä ryhmän, jonka keskinäinen erilaisuus on syytä muistaa  
ja ottaa huomioon. Vanhukset ovat vanhoinakin suuri voimavara  
suomalaiselle yhteiskunnalle ja tuottavat sitä sosiaalista pääomaa. 

Vanhus on määritelmä, joka ei synny ikävuosien, vaan sen mukaan 
miten toimintakykyinen ihminen on, ja ennen kaikkea miten hän itse 
asian kokee. Vanhanakin ihminen tarvitsee toista ihmistä, on se sitten  
kerhoja ja tapaamisia, kahvikeskusteluita, vapaaehtoisia ystäviä, nämä 
kaikki ovat loistavaa sosiaalisen pääoman, turvallisuuden ja luotta-
muksen luomista. Usein vanhat ihmiset ajattelevat, etteivät enää opi 
asioita, uutta kieltä tai vaikkapa tietokoneen käyttöä.  
Tämä ei pidä paikkaansa, kyse on oppimissen mahdollistamisesta.  
Vanhan ihmisen oppimisessa motiivi on tärkeä, se miksi haluaa  
jonkin asian oppia. Vanha oppii siinä missä nuorikin, kyse on  
ennen kaikkea opetuksen loogisuudesta.

Mikä vanhuudessa lopulta on tärkeää - vuodet elämässä  
vai elämä vuosissa?

mualimankaekkeuden lapset ovat yhteisiä ja tärkeitä
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Yksinäisyys ei voi olla oikeuskysymys siinä 
mielessä, että jokaiselle ihmiselle voitaisiin 
määrätä jonkinlainen lakisääteinen oikeus 
ystävään. Kuitenkin se on syvästi oikeuskysy-
mys siinä mielessä, että jokaisella on oikeus 

itsekunnioitukseen, jota toisten ihmisten hyväksyntä tuo.

Hyvinvointisosiologian professori Juho Saari on tut-
kinut yksinäisyyttä tilastollisin menetelmin. Hän on sa-
nanmukaisesti syöttänyt tuhansia yksinäisyyden koke-
muksia koneeseen ja analysoinut, millainen 
on Suomen henkinen ilmapiiri yksi-
näisyyden suhteen. Menetelmä 
kuulostaa raa´alta, mutta pro-
fessori Saarella on raakuu-
teen syynsä – hän näkee, 
että yksinäisyys on seu-
raava kysymys, joka po-
litisoituu yksilön omasta 
ongelmasta yhteiseksi, 
poliittiseksi ja yhteiskun-
nalliseksi kysymykseksi, 
jonka ratkaisemiseksi tar-
vitaan tahtotilaa ja resursseja.

Näinhän on jo käynyt monel-
le kysymykselle, joita ennen pidettiin 
vain yksilön henkilökohtaisina asioina. Muun 
muassa perheväkivalta oli kysymys, jota ennen pidettiin 
voimakkaasti ”jokaisen omana asiana”, mutta jota on yhä 
enemmän tuotu yhteisen keskustelun piiriin. Ihmisten 
henkilökohtaisen terveydenhoidon  ja elämäntapojen 
suhteen käydään voimakasta rajankäyntiä, kuuluuko ky-
symys yksityisen vai yleisen piiriin.

Toistaiseksi suurin osa suomalaisista mieltää yksi-
näisyyden henkilökohtaisena kysymyksenä. Professori 
Saaren kysymykseen ”Kenellä on vastuu toisen ihmisen 
yksinäisyydestä?”, suurin osa vastaajista vastaa, että yksi-
löllä itsellään ja tämän lähipiirillä. Professori Saari vas-
taisi itse toisin. Suuri osa nykyihmisten yksinäisyydestä 

on rakenteellista yksinäisyyttä, joka syntyy yhteiskunnan 
muutoksen sivutuotteena. Yhä harvempi ihminen asuu 
enää koko elämäänsä samalla paikkakunnalla saatikka 
että olisi koko ikänsä samassa työpaikassa. 

Sosiaaliset suhteet perustuvat yhä enemmän vapaisiin 
valintoihin sen sijaan että vaikkapa suku, luokka, status 
tai valta-asema sanelisi           vat ne. Myös puolisoa saate-
taan joutua etsimään useampaan kertaan elämän aikana. 
Ihmisistä neljännes asuu yksinäistalouksissa. Vaikka yk-

sinäisyydestä voi kärsiä myös puolison kanssa 
tai yhteisössä asuessaan, on yksin asu-

minen suuri ihmisten yksinäis-
tyttäjä. Samoin jokainen uusi 

sosiaalinen tilanne on riski 
tulla poisvalituksi ystä-

vyyssuhteita muodostet-
taessa ja jäädä ulkopuo-
lelle. Siinä missä ennen 
vanhaan nämä valinnat 
tehtiin kertaalleen, on 

nykyihmisen elämä jat-
kuvia valintoja ja poisva-

lintoja. Ennen myös suku-
yhteisön merkitys esimerkiksi 

avun antajana  vaikkapa vaikeassa 
elämäntilanteessa oli suurempi. Saaren 

tutkimusten mukaan yhä suurempi osa vastaajista 
vastaa kysymykseen ”Keneen turvaudut hädän hetkel-
lä?” turvautuvansa ystäviin. Erityisesti masennuksessa 
ystävien merkitys auttajina oli suuri. Taloudellisissa huo-
lissa turvauduttiin edelleen helpommin sukulaisiin.

Inhimillisen tuen lisäksi ystävät antavat usein myös 
tietoa ja neuvoa esimerkiksi työpaikoista, vuokra-asun-
noista ja tarjouksista. Ystävyys on hyväksynnän ja jäse-
nyyden osoitus. Paitsi että ystäviltä saa psykologista tu-
kea, ihmissuhteisiin liittyy usein mahdolliseen julkiseen 
tukeen liittyvä status. Kun ajattelee kaikkea tätä, ei ole yl-
lättävää, että Saari tulee tutkimuksissaan siihen tulokseen, 
että yksinäisyys aiheuttaa syrjäytymistä eikä toisinpäin. 

Yhteiskunnallinen huoli on tällä hetkellä keskittynyt huoleen ihmisten syr-
jäytymisestä, mutta Saaren tulosten mukaan painopistettä tulisi siirtää siihen 
suuntaan, että keskiöön nousisi huoli ihmisten yksinäistymisestä. Monilla aloilla 
esimerkiksi todellinen työllistyminen tapahtuu verkostojen kautta ja vain harva 
työpaikka tulee julkiseen hakuun työvoimatoimiston sivuille. Yksinäinen on siis 
työnhakutilanteessa heikommalla kuin joku, jota ystävä, tuttu tai puolituttu tie-
tää kuvailla ”hyväksi ja luotettavaksi tyypiksi”.

Välineitä syrjäytymisongelmaan ja siitä seuraaviin kansalaisten elämänhal-
lintaongelmiin haetaan usein alkoholiverotuksen kiristämisestä. Käsillä olevan 
tutkimuksen valossa syrjäytymisen ytimessä on kuitenkin sosiaalisten suhteiden 
haurastumisesta seuraava yksinäisyys. Puuttumalla siihen yhteiskunnallisesti, on 
mahdollista puuttua ihmisten alkoholinkäyttöön ja muihin yksinäisyydestä seu-
raaviin sosiaalisiin ongelmiin. Sosiaalisista suhteista sivuun joutuminen johtaa 
usein myös taloudellisiin ongelmiin, ei toisinpäin.

Yksinäisyyden kaupallisen hyödyntämisen onkin moni yrittäjä keksinyt. 
Ajatellaan vaikkapa muuttoja ja sitä, hoituvatko ne kaveriporukalla vai pitääkö 
turvautua kalliin muuttofirman palveluihin? Tai kuinka moni kauppakeskuksen 
käytävillä haahuileva nainen ostaa kenkien sijaan todellisuudessa hetken myyjän 
jakamatonta huomiota? Kaupallinen meikkifirma voi lähestyä ystävänpäiväter-
vehdyksellä, eikä ole montaakaan sellaista yritystä, joka ei tarjoaisi ystävänpäivä-
alennuksia. Saari tiesi kertoa yksinäisestä vanhuksesta, joka oli ostanut neljäkin 
yli tuhannen euron pölynimuria vain siksi, että niiden myyjä soitti ovikelloa ja 
oli hetken mukava.

Yksinäisyydellä on myös vaikutusta terveyteen ja laajemmin ajateltuna kan-
santerveyteen. Yksinäisyys ja esimerkiksi ylipaino korreloivat tilastollisesti voi-
makkaasti. Eniten yksinäisyys kuitenkin vaikuttaa koettuun onnellisuuteen, eli 
yksinäisyys on selkeä hyvinvointivaje. Aikaisemmin on hyvinvoinnin suhteen 
keskitytty eniten aineellisiin tekijöihin, mutta yhteiskunnan vaurastuessa ai-
neellisten seikkojen merkitys ihmisten onnellistuttajina vähenee ja sosiaalisten 
suhteiden merkitys vastaavasti kasvaa. Vaikka yhteiskunnallisesti keskitytään 
kovasti talouskasvuun ja työllisyyden lisääntymiseen, ei talouskasvu ole lisännyt 
hyvinvointia enää sitten 70-luvun.

On joitakin ihmisryhmiä, joiden yksinäistyminen on tilastojen valossa keski-
määräistä suurempaa. Yksinäisyys lisääntyy, kun ihminen jää työttömäksi, mutta 
vastaavasti vähenee, jos hänellä on selkeä rooli tai identiteetti.  Välttämättähän 
yksinäisellä ei ole yksinäisen ihmisen identiteettiä, vaan hän voi kokea kuulu-
vuutta esimerkiksi ryhmään ”viherpiipertäjät”, larppaajat tai kotiäidit. Nuoret ja 
ikääntyneet kokevat yksinäisyyttä eniten. Nuoret joutuvat keskimääräistä enem-
män erilaisen valikoitumisen kohteiksi ja ikääntyneet menettävät sosiaalisia suh-
teita sekä työuran päättymisen että kuolemantapausten vuoksi. Etniset vähem-
mistöt ja maahanmuuttajat kokevat enemmän yksinäisyyttä kuin valtaväestö. 
Ilmeisiä selityksiä tälle ovat sukulaisten ja ystävien asuminen toisissa maissa ja 
etnisten ryhmien pienuus. Suurimpia yksinäisten ryhmiä ovatkin yli 65-vuotiaat 
ja työttömät, (erityisesti työkyvyttömyyden perusteella eläkkeellä olevat), eläke-
läiset ja yksinäis- ja yksinhuoltajataloudet.

Yksinäisyys on osin sosiaalisesti rakentunutta. Joku voi kokea itsensä yksi-
näiseksi riippumatta siitä, kuinka paljon hänellä on sosiaalisia suhteita. Vastaa-
vasti joku toinen voi kokea, että hänellä on suhteellisen paljon sosiaalisia suhtei-
ta, vaikka niitä on todellisuudessa suhteellisen vähän. Yksinäisyys suhteellistuu 
voimakkaasti muiden ihmisten sosiaalisten suhteiden määrään. Yksinäisyys 
voikin tuntua suuremmalta hyvinvointivajeelta, jos näyttää siltä, että useimmil-
la muilla on vilkkaampi sosiaalinen elämä. Kokemuksellisesti yksinäiset voivat 
alkaa karttaa paikkoja, joissa ihmiset naureskelevat ryhmissä tai rakastavaiset 
kävelevät käsi kädessä, sillä se lisää tunnetta omasta yksinäisyydestä. Samalla se 
tietenkin lisää myös todellista yksinäisyyttä sillä tavoin, että mitä vähemmän on 
ihmisten parissa, sitä huonommat mahdollisuudet on ihmisiin tutustumiseen.

TUHANSIEN YKSINÄISTEN

Teksti Riikka Takala

YHTEISKUNTA

”Suuri osa  
nykyihmisten yksinäisyydestä  

on rakenteellista yksinäisyyttä,  
joka syntyy yhteiskunnan  
muutoksen sivutuotteena.  

Yhä harvempi ihminen asuu enää  
koko elämäänsä samalla paikkakunnalla  

saatikka että olisi koko ikänsä  
samassa työpaikassa.”
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Kysymykseen ”Onko teillä ketään, 
jonka kanssa voitte keskustella myös 
kaikkein henkilökohtaisimmista asi-
oista?” yhdeksän suomalaista kym-
menestä vastasi myöntävästi.  Tämä 
keskustelukumppani voi kuitenkin 
olla myös palkattu viranomainen 
tai vaikkapa vapaaehtoistyötä tekevä 
tukihenkilö auttavassa puhelimes-
sa. Mielenkiintoista on kuitenkin, 
että yksinäiseksikin itsensä kokevi-
en enemmistöllä on kuitenkin joku, 
jonka kanssa puhua.

Onko sitten niin, että yksinäisten 
on mentävä itseensä ja mietittävä, 
miksi he jäävät yksin? Onko sellaisia 
persoonallisuuden piirteitä tai tapoja 
olla tässä maailmassa, jotka tulevat 
helposti hylätyiksi? 

Osa vastaajista mainitsee yksinäi-
syyden syyksi ujouden, osa raittiu-
den, joka jättää ryyppyporukoiden 
ulkopuolelle, osa erilaiset mielenter-
veysdiagnoosit. Jotkut mainitsevat 
jonkin erottavan piirteen luontees-
saan, kuten että muut ovat pahoja 
ja hän itse hyvä. Joku mainitsee yk-
sinäisyytensä syyksi sen, että muut 
ovat kateellisia hänen menestykses-
tään, vaikka kirjoituksesta kuultaa 
läpi, että kirjoittaja itse pitää itseään 
muita parempana. Usein yksinäis-
tymisen syyksi mainitaan erilaiset 
hylkäämisen kokemukset, kuten kiu-
saaminen tai ero parisuhteesta. Mo-
net ovat tilannekohtaisesti yksinäisiä 

esimerkiksi vastikään tapahtuneen 
avioeron tai työorientoituneisuuden 
vuoksi. Jotkut, kuten intellektuellit, 
saattavat eristäytyä tahallaan, koska 
eivät koe saavansa ihmisyhteisöstä 
tukea ajatuksilleen. Osa eristäytyy 
noudattaakseen jonkin kultin  tai us-
konnon sääntöjä. Vain osa yksinäi-
sistä on siis varsinaisesti sosiaalisesti 
syrjittyjä.

Kiusatuksi valikoituminen saat-
taa Saaren mukaan hyvinkin perus-
tua täyteen sattumaan, mutta  kiu-
satun aivoihin se jättää jäljen, ihan 
fysiologisestikin. Jo pelkkä ajatus 
hylätyksi tulemisesta aktivoi aivois-
samme saman alueen kuin fyysinen 
kipu. Se ehkä selittää sen, että yksi-
näiset usein mieluummin tyytyvät 
ja sopeutuvat osaansa kuin tavoitte-
levat uusia ihmissuhteita, joissa riski 
uusiin hylkäämisiin on aina olemas-
sa. Niinpä leikkikoulussa ihminen 
saattaa jäädä sattumalta leikkikave-
ria vaille, mutta vuosien kuluessa, 
jos tämä sattuma toistuu, se  saattaa 
tuottaa niin paljon sosiaalisia pelko-
ja, että sama ihminen jää sosiaalisen 
todellisuuden ulkopuolelle yhä uu-
destaan. Ystävyyssuhteet usein myös 
kasautuvat, joten se, jolla on ennes-
tään paljon ystäviä, löytää helposti 
myös uusia, kun taas yksinäisen on 
hyvin vaikea solmia edes yhtä ystä-
vyyssuhdetta. Vastaavasti tietenkin 
lohdullisesti on niinkin, että ystävien 

määrän lisääntyminen täydestä yksi-
näisyydestä yhteen vaikuttaa paljon 
suuremmalta yksinäisyyden vähen-
tymiseltä kuin se, että sosiaalisesti 
vilkasta elämää viettävä ihminen hy-
väksyy tuhannennen kaveripyynnön 
Facebookissa.

Tilastollisesti yksinäiset  osallistu-
vat vapaaehtoistyöhön muita vähem-
män eli ovat tavallista passiivisempia. 
He sekä auttavat muita vähemmän 
että luottavat itse muiden apuun 
keskimääräistä vähemmän. Heidän 
luottamuksensa hyvinvointivaltion 
rakenteisiin on myös keskimääräistä 
heikompaa. Saari näkeekin kansalais-
järjestöillä merkittävän roolin siinä, 
että syvällä yksinäistymisen kiertees-
sä olevia ihmisiä tuodaan takaisin 
vastavuoroisuuden piiriin ja heidän 
luottamustaan vastavuoroisuuteen, 
auttamiseen   ja avun vastaanottami-
seen vahvistetaan. Kansalaisjärjestöt 
toimivat yleensä alhaalta ylöspäin, 
joten niillä on suuremmat mahdolli-
suudet tarttua yksittäiseen ihmiseen 
kuin ylhäältä alaspäin suuntautuvilla 
poliittisilla toimijoilla. Kansalaisjär-
jestötasolla onkin hyvä syy nähdä yk-
sinäisyys kaikkien yhteisenä asiana.

Artikkelin lähteenä on käytet-
ty Juho Saaren teosta Yksinäisten 
yhteiskunta (WSOY pro, 2009) 
sekä Juho Saaren Metropolia-kor-
keakoulussa pitämää luentoa. 

”Onko sinulla ketään,  
jonka kanssa voitte  
keskustella myös  
kaikkein henkilökoh- 
taisimmista asioista?”

TALENTTIA TOISAALTA

Kevään ajan Talkoorengas on aina torstai-
sin muuttunut varsin kansainväliseksi 
kohtauspaikaksi, kun maahanmuuttaja-
taustaiset ihmiset tapaavat Kaisankam-
marissa. Suunnitteilla on muun muassa 

monikulttuurinen  talent-ilta, jossa on mahdollista 
esitellä luovia tai muita kykyjään. Illan on tarkoitus 
olla tunnelmaltaan rento, joten tuomarointiin ei kes-
kitytä, vaan ennen kaikkea siihen, mitä piileviä kyky-
jä  kustakin osanottajasta löytyy. Varsin harvoinhan 
uutena Suomeen tulleet ihmiset pääsevät käyttämään 
tai näyttämään niitä taitoja, joille juuri tässä kulttuu-
rissa ei välttämättä löydy käyttöä, joten tällaiselle toi-
minnalle on tarvetta.  Sitähän ei tiedä, mitä kaikkea 
muutkin pääsevät ensi syksynä opettelemaan harras-
tusryhmissä! Monikulttuurisessa kahvilassa voi to-
sin myös setviä niitä kysymyksiä, jotka ovat jääneet 
epäselviksi Suomeen sopeutumisessa, liittyivätpä ne 
sitten lainsäädäntöön, sosiaaliturvaan tai vaikkapa 
terveydenhuoltoon.

Monikulttuurista kahvilaa vetää Yousif Haddad, 
joka on irakilaistaustainen kirjailija ja toimittaja. 
Kirjailijana hän käyttää taiteilijanimeä Yousif Abu Al 
Fawz. Myöhemmin myös Ahmet    Koçak,  näytelmä- 
kirjailija ja ohjaaja, on liittynyt projektiin mukaan. 

Yhdessä Yousif ja Ahmet ovat vierailleet keravalai-
sissa kouluissa tapaamassa aikuisopiskelijoita, jotka 
opettelevat parhaillaan suomen kieltä. He kertoivat 
omista kokemuksistaan elämästä Suomessa. He jut-
telivat opiskelijoiden kanssa kulttuuriin sopeutumi-
sesta ja siitä, mitä kaikkea muuta siihen tarvitaan 
kuin kielen oppiminen. Avoimia keskusteluja käytiin 
paljon ja monista aiheista. Työn saamisen tai työ-
paikkojen luomisen kannaltahan kielen oppiminen 
on tärkeää, mutta yhtä lailla merkityksellistä on myös 
rinnakkaiselo ja toisen kulttuurin hyväksyminen.   
Yousif Haddad sanoo:

- Kun maahanmuuttaja tulee vieraaseen maahan, 
ei riitä, että hän oppii maan kielen ja uuden kult-
tuurin ja aloittaa ikään kuin elämänsä alusta. Siihen 
vaaditaan myös maan taloudelliseen ja sosiaaliseen 
elämään tutustumista, ymmärrystä maan kulttuu-
rista, sen laeista ja tavoista sekä maan historian tun-
temusta.

Jos sinulla  on käyttämättömiä kykyjä, olet maahan-
muuttajataustainen ja palat halusta tuoda osaamistasi  
esiin, ota ihmeessä yhteyttä Yousifiin ja Ahmetiin. Ja 
tule muuten vain kahvilaan, jos haluat  kahvitella ja 
keskustella ihmisten kanssa, jotka mahdollisesti päh-
käilevät juuri samanlaisia kysymyksiä kuin sinä!

Teksti Riikka Takala
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kompakti ja virkeä
90-vuotias

Kuutisen vuotta sitten tuoreena keravalaisena kuvailin vaikutelmiani uudesta kotikaupun-
gista. Kovasti meni plussan puolelle. Nyt, kaupungin 90-vuotispäivän merkeissä, halusin 
kartoittaa muidenkin näkemyksiä Keravasta, nimenomaan sen hyvistä puolista. Purnata 
osaa jokainen: on hyvä joskus tarkastella kohdetta vain myönteisestä näkökulmasta. 

Tarkoitus oli saada mukaan eri-ikäisten ja erityyppisten keravalaisten mielipiteitä, 
mutta tämä osoittautui hankalaksi, sillä vastaamishalukkuus oli nollassa. Niinpä se sama aktiivisten 
eläkeläisten joukko, jonka kohtaan eri harrastuksissani, saa edustaa keravalaisia. Onneksi muutama 
väläytti myös lastenlasten painavia arvioita. Hyvä kaupunki kun pitää huolta kaikista asukkaistaan. 
Jokunen mielipide tuli myös opintoryhmästä:” Täällä on hyvät mahdollisuudet opiskella viroa” ja 
”Anttila majas on Berjozka-pood. Väga vahva, et saad ka Soomes olles sealt osta Eesti musta leiba 
ning minu lemmikuid, Kalevi komme.” Näin siis Kerava palvelee eri maista tulleita asukkaitaan! 

Keravan sijainti pääradan varrella, lähellä pääkaupunkia ja lentokenttää, on melkoinen valt-
ti. Kuten joku totesi: ”Ellei täällä viihdy, niin pääsee nopeasti pois.” Ilmeisesti kovin moni ei ole  
 halunnut, sillä kaupunki kuuluu muuttovoittoisiin kuntiin. 

Kaupunkimme on kompakti, ”pieni suuri kau-
punki”, jossa palvelut on järjestetty varsin hyvin. 
Koska se on pinta-alaltaan vähäinen, Helsingin Sa-
nomien kuntaliitoskartoissa tuskin erottuva läiskä, 
myös välimatkat kaupungin sisällä ovat sen verran 
lyhyet, että hyväkuntoinen pyöräilijä ajaa kaupun-
gin halki alle tunnissa. Keravalla onkin huolehdit-
tu toimivasta kevyenliikenteen tiestöstä niin, että 
siirtyminen paikasta toiseen sujuu autottomaltakin. 
Kaupan ja muut peruspalvelut on keskitetty lähelle 
toisiaan, eli kaupunkirakenne on harvinaisen yhte-
näinen. 

Kun kaupungin kävelykeskustaa lähdettiin suun-
nittelemaan, haluttiin luoda myös esteettisesti miel-
lyttävä ja yhtenäinen tila. Suomen pisin kävelykatu, 
sen penkit ja valaisimet, kaikki tämä on tarkoin har-
kittua, samoin kuin poikkeuksellisen näyttävät ali-
kulkukäytävät, joissa tosin valitettavasti näkyvät van-
dalismin jäljet. 

Keväällä ja kesällä kaupunki on parhaimmillaan, 
kun koristepuut ja pensaat puhkeavat kukkaan, sa-
moin erityisesti Paasikivenaukion kukkaistutukset. 
Syksyllä ruskan aikaan voi nauttia verrattomasta vä-
riloistosta, kun samat puut ja pensaat hehkuvat vielä 
kerran. – Toisin sanoen kaupungin yhteinen olohuo-
ne tarjoaa asukkaille esteettisiä elämyksiä. Myös tai-
detta on kaikkien saatavilla, sillä eri puolilla keskustaa 
on lukuisia veistoksia ja muita taideteoksia. Kaiken 
yläpuolella kohoaa upeaksi ehostettu Aurinkomäki, 
joka kokoaa keravalaisia erilaisiin tapahtumiin läm-
pimänä vuodenaikana. 

Eri-ikäisille on tarjolla harrastusmahdollisuuk-
sia, ja koska kaikki on verraten lähellä, jo melko 
pienetkin lapset voi lähettää yksin harrastuksiinsa. 
Pienimmille ovat leikkipuistot ja ikioma Hoplop, 
nuoret taas kansoittavat esimerkiksi musiikki- ja 
tanssiopistojen kursseja. Vähän vanhemmat löytävät 
– ainakin toistaiseksi – Kerava-opiston tarjonnasta 
kohtuuhintaisia harrastus- ja opintoryhmiä. Yhdis-
tyksiä kaupungissa riittää: on eri puolueiden, harras-

Teksti ja kuvat aila Painilainen

Kerava - 

tusten tai vaikkapa syntymäseudun pohjalta synty-
neitä ryhmiä niin, että paikallislehden kalenterisivua 
tutkiessa ihmettelee, miten niihin kaikkiin riittää jä-
seniä näin pienessä kaupungissa. Uimahallilla pyörii 
monenmoista liikuntaryhmää ja kuntosalia, ja koska 
toiminta on kaupungin tukemaa, se ei maksa paljon. 
Myös ”kovan rahan” kuntosaleja riittää. Keravalaisia 
siis liikutetaan ja keravalaiset liikkuvat, sen huomaa 
päivittäisellä sauvakävelylläkin. 

Aivan erityinen paikka on Vapaaehtoisen hyvin-
vointityön keskus, tunnettu myös Talkoorenkaana. 
Siellä sopivan kulahtaneissa raameissa pyörii varsi-
nainen aktivistien porukka. On lukuisia harrastus- ja 
opintoryhmiä, on monenlaista vapaaehtoistyötä lä-
himmäisten hyväksi, on kiinnostavia luentoja – kaik-
ki tämä ilmaiseksi. Kaupan päälle sieltä saa aina hyvää 
mieltä ja juttuhetkiä mukavien ihmisten kanssa. 

Kulttuuritarjottimella riittää nautittavaa moneen 
makuun. Ensinnäkin kirjasto. Siitä on tullut kulttuu-
ritalo sanan parhaassa merkityksessä. Tämä on pan-
tu merkille myös valtakunnallisten huomionosoitus-
ten jaossa. Pentinkulmassa seurataan milloin kiin-
nostavia keskusteluja à la Taanila, milloin nousevien 
tai jo nimeä saaneiden artistien konsertteja. Omista 
tärpeistäni muistuvat mieleen Kaj Chydenius, Aino 
Venna, Mikko Perkola, Aili Ikonen, Pentti Lahti ja 
fadolaulaja Kirsi Poutanen, kaikki vajaan vuoden 
ajalta. Kirjasto on paikannut myös yhtä suurta kult-
tuuriaukkoa: elokuvateatterin puutetta. Siellä on tar-
jottu erityisesti kotimaisesta elokuvasta makupaloja, 
viimeksi Metsä, suurenmoinen elokuva kaikille, joi-
ta luonto yhä puhuttelee. – Kirjaston lehtisalissa on 
tarjolla kaikkea maakuntalehdistä ulkomaisiin jul-
kaisuihin. 

Keudassa voi kohtuullisilla hinnoilla seurata 
vaikkapa kaupungin omaa tuotantoa olevaa ope-
rettia tai vierailevia tähtiä. Kirkko ja seurakuntasali 
taas vetävät usein klassisen musiikin tai kuorolau-
lun ystäviä salit täyteen. Pienimuotoisempia ja intii-
mimpiä konsertteja voi kuunnella A. Aimo-klubin 
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KeravaNI
Minun

Tämän kirjoittajalle, joka syntyi yli 300 
kilometriä nykyistä kotikaupunkiaan 
pohjoisempana, Kerava oli ensin vain 
aseman nimi VR:n aikatauluvihkossa. 
Aikatauluvihko oli silloin paksu ja si-

sälsi kaikki maan reitit. Sitä nimitettiin ”turistiksi” 
silloin 1940-luvulla kun sitä ensi kerran tarvitsin 
lähtiessäni Kansanopistoon.

Konkreettisesti näin Keravan aseman vuonna 
1947 syksyllä kun saavuin Hyrylään asevelvollisuut-
tani suorittamaan. En siitä juuri muuta muista kuin 
asemarakennuksen, jonka luota varuskunnan auto 
meidät alokkaat nouti.

Tutummaksi Kerava tuli vuosina 1952-54 kun 
opiskelin Helsingissä ja opiskeluajan asunto löytyi 
tuttavan avustuksella Talmasta. Silloin höyryjuna 
kulki myös Keravalta Porvooseen ja Keravasta tuli 
junanvaihtopaikka Talman ja Helsingin väliä kul-
kevalle. Kesäisin minulla oli polkupyörä Keravan 
asemalla ja pyöräilin sen ja Talman väliä oikotietä 
pitkin, joka on vieläkin olemassa.

Kesällä 1953 suoritin sosiaalialan opintoihin liit-
tyvää erikoisharjoittelua Tuusulan sosiaalitoimis-

tossa ja kuljin polkupyörällä Talman ja Tuusulan 
vanhan kunnantalon väliä päivittäin. Mieleeni on 
erityisesti jäänyt silloisen Tuusulantien eli nykyi-
sen kävelykadun kurainen pinta. Se oli jotain saven 
ja hienon hiekan sekoitusta ja sadesäällä se muut-
tui muutaman sentin paksuiseksi saviliejuksi, joka 
roiski pyöräilijän kengille ja housunlahkeille. Kävel-
lessä piti ehdottomasti olla kalossit kenkien päällä. 
Tuohon aikaan kalossit olivatkin yleisesti käytössä 
niin miehillä kuin naisillakin. Nykyisen Kauppakaa-
ren varrelta muistan tuolta ajalta Nurmisen kaupan 
Aurinkomäen kohdalla ja tietenkin Stockmannin 
puusepäntehtaan ja puiset liiketalot, kuten Soikke-
lin kellokauppa nykyisen Nordean paikalla, Renlun-
din rautakauppa S-marketin paikalla, Puukoulu jne. 
Janssonin liiketalo (nykyinen työttömien tupa) oli jo 
silloin rapattu.

Kun sitten opiskelujen loppuvaiheessa tarvitsin 
paikanhakua varten lääkärintodistuksen, muistin 
että asema-aukiota vastapäätä oli lääkärin vastaanot-
to apteekin vieressä. Ovessa luki Linden. Kun pääsin 
tohtori Lindenin vastaanotto-huoneeseen kerroin, 
että pitäisi saada lääkärintodistus viranhakua var-
ten. ”Mihin kuntoisuusluokkaan kuuluit sotaväessä  

Kirjoittaja v. 1966 uutena keravalaisena  
kävelyllä kuopuspoikansa kanssa  

Sarvimäentiellä lähellä nykyistä asuntoaan.

Teksti ja kuvat sulo aho

isännöiminä Cafe Introssa. Tässä kohtaa on pakko 
ylistää itse paikkaa. Keskellä Keravaa, poliisiaseman 
turvallisessa naapurissa, on aito mannermainen 
kahvila, jossa on sopivasti ajan patinaa. Sinne voi 
mennä nauttimaan kupillisen tavallista tai erikois-
kahvia, istua siellä yksin tai ystävien kanssa ja tulla 
ystävällisesti palvelluksi. Clubi-iltoina henkilökunta  
(2 + 1) venyy uskomattomiin suorituksiin, ja tunnel-
ma on lämmin tai riehakas, riippuen musiikista. 

Avara kävelykeskusta tarjoaa puitteet monen-
laisille tapahtumille: Valkosipulimarkkinat, Sirkus-
markkinat ja muut – Kerava on markkinakaupunki. 
Tapahtumat lisäävät kaupungin näkyvyyttä ja tuovat 
eloa katukuvaan. Ne keräävät sekä myyjiä että ihmi-
siä myös ympäristökunnista. Tiedän kokemuksesta. 
Tikkurilassa asuva tyttäreni hakee aina uudet nahka-
käsineet Keravan markkinoilta: tietty myyjä tietys-
sä paikassa. Vakioartikkeleiden ohessa myyjiltä voi 
bongata aarteita, omaperäisiä itsetehtyjä tuotteita. 

Kaupunkia on rakennettu tehokkaasti, joten kovin 
paljon ei luontoa ole jäljellä, mutta se vähä on lähellä. 
Eräs vastaaja kirjoittaa:” Missä kaupungissa voi sanoa, 
että keskusta on vähän yli kilometrin päässä tuossa 
suunnassa ja marjametsät ovat saman matkan päässä 
toisessa suunnassa.” Luonto on tärkeää kaikenikäisille, 
joten ne jäljellä olevat viheralueet, pienetkin, on syytä 

säilyttää. Toinen vastaaja kertoo:” Suosikkipaikkamme 
on Keinukallio lenkkimaastoineen sekä mustikkamet-
sineen. Sinne suuntaamme kulkumme kaikkina vuo-
denaikoina. Viime vuosina mukanamme on ollut myös 
pieni lapsenlapsemme, jolle Keinukallion pulkkamäki 
nuotiopaikkoineen tai Ollilan lammella uiskentelevien 
sorsien katselu ja syöttäminen on mieluista puuhaa.” 

Kuitenkin ennen kaikkea ihmiset luovat paikan 
hengen. Keravalla on vielä aistittavissa maaseudul-
le ominainen ihmisläheinen ilmapiiri, onhan täällä 
valtaosa niitä ”junan tuomia”. Tuntemattoman kanssa 
saattaa syntyä pieni juttutuokio vaikkapa jonotusti-
lanteessa. Liikkeissä asioidessa saa yleensä miellyttä-
vää palvelua, joissakin ihan superia. Tyykipuodissa 
on löytynyt ratkaisu omituisiinkin ongelmiin, ja sa-
malla on tullut kuulumiset vaihdettua. Kuva-Ranes-
sa taas olen saanut neuvoja ja opastusta pulmatilan-
teissa. Toivoa sopii, että nämä ja monet muut pienet 
helmet jaksavat sinnitellä prismojen ja citymarket-
tien puristuksessa. 

Artikkelissa esitetyt mielipiteet on koottu lähinnä 
eläkeikäisten harrastusryhmistä, joten sieltä vielä yksi 
painokas ajatus: ”Keravalla asuu paljon virkeitä, aktii-
visia senioreita, jotka osallistumalla positiivisella tavalla 
eri yhteisöjen toimintaan tuottavat elämäniloa itselleen 
ja ympäristölleen.” Taidatkos sen paremmin ilmaista!

Sirkusmarkkinat Keravalla

Keravan sosiaalitoimiston väki  
perhepotretissa v.1974  
Asematie 4:n toimistossa 
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Kaupungiksi tulon pääjuhla Jaakkolan koululla1970. 
Kuva: Väinö Kerminen

 ollessasi?”, tohtori ensimmäiseksi kysyi. ”A-ykköseen 
kuuluin”, vastasin. ”No sehän on selvä sitten”, ja sen 
enempiä tutkimatta Linden kirjoitti pyytämäni to-
distuksen. Vasta paljon myöhemmin sain tietää, että 
Linden oli maankuulu sotilaslääkäri, joka tuli tunne-
tuksi mm. paksun muistelmakirjansa ansiosta.

Opiskelun jälkeen sain ensin työpaikan Hyvin-
käältä ja aina Helsingissä käydessäni katselin junan 
ikkunasta Keravan aseman seutua, joka oli rähjäisen 
näköinen. Asemarakennus oli siisti, mutta sitä vas-
tapäätä oli saha ja lautatarha taapeleineen. Entisen 
Ornon valaisintehtaan liepeillä oli myös rähjäinen 
varastoalue. Mietin silloin, että Keravan nimeksi 
sopisi paremmin ”Kurava”. Silloinen kotikauppala-
ni Hyvinkää, jossa perheineni asuin, sijaitsi kuivalla 
hiekkaharjulla, eivätkä sen kadut olleet niin kurai-
sia, vaikka asfaltointia ei sielläkään ollut kuin pää-
väylällä.

Vuonna 1965 tulin sitten Keravan kauppalan 
palvelukseen ja muutin perheineni tänne asumaan. 
Kauppalan kehitys oli vasta alkamassa. Asukasluku 

tilaston mukaan n. 11 000. Haka ja Palkki Oy olivat 
alkaneet kerrostalojen rakentamisen. Hakan talo-
ja oli muutama Inkiläntiellä ja Palkki rakensi par-
haillaan Sompiossa Laurintiellä ja sitten Kurkelassa. 
myöhemmin tuli vuoroon Kannisto ja Kilta. Oma-
kotitalon rakensimme  Niinikankaalle v. 1966, jonka 
valmistumista odottelimme reilun vuoden verran 
vuokralaisina Sarvimäentien varrella, missä nytkin 
taas eläkepäiviäni vietän.

Oli Keravalla saviliejua vielä 60-luvullakin. Oli 
Anttilan tavaratalon paikkeilla ”Huikkakujaksi” ni-
mitetty jalankulkuväylä ja siinä kaarteessa lauta-
päällysteinen ”puujalkakäytävä”. Sitten oltiin kivisen 
Elannon tavaratalon nurkalla. (Nyk. Prisma) Nykyi-
sen kulmakahvilan kohdalla oli Perhelä, jossa kävin 
aluksi syömässä lounaitani, kun perhe oli vielä Hy-
vinkäällä.  Vähitellen katuja alettiin päällystää ja ym-
päristö koheni. Puutaloja purettiin ja  liikerakennuk-
set muuttuivat kivisiksi.

1960-70 luku olivat kiihkeän kasvun aikaa. Vä-
kiluku kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. 
Minun on suotu juhlia kahta kaupungiksi tulojuh-
laa. Ensin Hyvinkäällä 1960, jolloin kauppalasta 
tuli kaupunki ja sitten kymmenen vuotta myö-
hemmin eli 1970 Keravalla sama temppu. Silloin 
pidettiin vuoden vaihteessa Keravan kaupungiksi 
tulojuhlia. Arvokas pääjuhla oli Jaakkolan uuden 
koulun voimistelusalissa, joka silloin kai oli suu-
rin tila, johon kutsuvieraat tulivat juhla-asuisina 
lukuun ottamatta erästä vasemmistoradikaaleihin 
lukeutuvaa silloista kunnallispoliitikkoa, joka he-
rätti huomiota saapumalla juhlaan työhaalareissa. 
Se aiheutti keskustelua paikallislehtien palstoilla.  

Ensimmäistä kaupunkilaiseksi syntynyttä poikaa  
ja tämän äitiä tervehtimässä v. 1970.  

Vas: kaup.valtuuston puheenjohtaja Vilho Hiltunen, 
kaup.hall. jäsen Viljo Tikka,  

kaup.johtaja Yrjö Ahomaa ja sos.johtaja Sulo Aho.
Kuva: Väinö Kerminen, julkaistu  Keski-Uusimaassa 2010

Juhlintaan kuului lisäksi mm. härkäpaistin tarjoilu 
vanhalla torilla. Kansaa oli paikalla torin täydeltä 
ja kaikki saivat palasen paistista. Muistan, että siitä 
väentungoksessa tipahti rasvatahra uuden ulsterini 
rinnukselle ja se piti puhdistaa. Heti vuoden alussa 
kävimme myös miesporukalla kaupungin puolesta 
tervehtimässä ensimmäistä kaupunkilaiseksi synty-
nyttä lasta Kätilöopistolla. (Kuva ohessa).

Kotiutumistani Keravalle auttoi se, että ensim-
mäiset 10 vuotta olin kaupungin palveluksessa vir-
kamiehenä ja näin kiinteästi sen kasvussa ja kehi-
tyksessä mukana. Nyt olen jo vanha keravalainen 
eli asunut täällä yli puolet elämästäni. Tuntuu jo 
ihan kotikaupungilta ja sen historiakin on alkanut 
kiinnostaa Kerava-seuran jäsenenä ollessani. Vielä 
eläkeläisenäkin olen yrittänyt osallistua kotikau-
punkini kehittämiseen osallistumalla sen rientoihin 
ja ennen kaikkea Talkoorenkaan toiminnassa mu-
kana ollen. Täällä on eläkeläisellekin paljon harras-
tusmahdollisuuksia ja lyhyet matkat joka paikkaan, 
kiitos alueen suppeuden. 

Kerava oli ensimmäinen kunta Suomessa, jossa 
yhdistettiin sosiaali- ja terveystoimi uuden kansa-

terveyslain voimaantullessa v. 1973. Vasta 2 vuotta 
myöhemmin esimerkkiä seurasivat Kotka ja Lap-
peenranta ja muut vielä myöhemmin. Nyt  taas 
puuhataan kunta- ja sote-uudistuksia ja yhteiskun-
ta muuttuu nopeammin kuin koskaan. Ikäihminen 
jännittää miten palvelut pelaavat tulevina vuosina, 
jos olosuhteet muuttuvat. 

Lähtiessäni kotikaupungin palveluksesta uuteen 
työhön Kunnallisliittoon vuonna 1975, haastoi sil-
loinen kaupunginjohtaja Yrjö Ahomaa minut kil-
paan siitä kumpi saa ensinnä aikaan organisaatioi-
den yhdistymisen, minä kuntien keskusjärjestöjen 
vai hän Suur-Tuusulan eli Keski-Uudenmaan kun-
tien yhteen liittymisen. Keskusjärjestöt yhdistivät 
Kuntaliitoksi pari vuosikymmentä sitten, ei tosin 
minun ansiostani, sillä yhdistyminen tapahtui vas-
ta kaksi vuotta eläkkeelle jäämiseni jälkeen. Keski-
Uudenmaan kuntien yhdistymisestä on keskusteltu 
koko tämän ajan, siis kohta 40 vuotta! Lieneekö tuo 
nytkään toteutumassa?

Paljon onnea yhdeksänkymppiselle Keravalle! 
Enää emme kahlaa kurassa vaan tämä on  siisti ja 
vireä kaupunki, jossa on hyvä asua. 

Keski-Uudenmaan Nuorten Pysäkki on avohoitopaikka alle 
18-vuotiaille nuorille, joilla on päihde-, mielenterveys- ja/tai  

sosiaalisia ongelmia, sekä heidän perheilleen.

Keski-Uudenmaan Nuorten Pysäkki on toiminut vuodesta  
2000 alkaen Keravalla. Nuorten Pysäkki toimii  
Keravan Suojakotiyhdistyksen alaisuudessa.

Nuorten Pysäkin palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia,  
Keravan kaupunki ostaa palveluita ostopalveluina  

Keravan Suojakotiyhdistykseltä. Ulkopaikkakuntalaiset  
asiakkaat saavat hoitoa maksusitoumuksella.

www.nuortenpysakki.fi     Kuparisepänkatu 3, Kerava, puh. 09-273 3358 

Nuorten Pysäkki on matalan kynnyksen  
paikka. Nuoret ohjautuvat Pysäkille  
esimerkiksi vanhempien, koulun,  

sosiaalitoimen, poliisin tai nuorisotoimen 
yhteydenoton kautta.  

Nuori voi tulla myös itse.

Toisinaan omat kaverit tuovat nuoren  
mukanaan Pysäkille. Kriteerinä Pysäkille 

tuloon riittää huoli nuoresta, eikä lähetettä 
tarvita. Taustalla nuorella voi olla  

mm. päihdekokeiluja,  
mielenterveysongelmia sekä koulu-,  
perhe – ja kaverisuhdevaikeuksia. 

Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä 
nuoren päihteiden väärinkäyttöä tai  

katkaista jo alkanut päihdekierre  
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Monipuolinen ja  
    palveleva äitiys-  
ja lastentarvikeliike

Laaja valikoima tuotteita  
odottaville äideille ja lapsiperheille

Anna lahjaksi lahjakorttimme, jolloin saaja voi
itse valita lahjansa tarpeidensa mukaan.
Lahjakorttia voi käyttää maksuvälineenä  

myös verkkokaupassamme, joten sen 
voi lähettää kauemmaksikin. 

Ilmainen pakkauspalvelu.

Talkoorenkaan vapaaehtoisille  
yli 30€ ostoksista -20%

Vekaravintti oy
Kauppakaari 6, Kerava

puh. 040 515 2057 
www.vekaravintti.fi

TERVETULOA OSTOKSILLE!
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KUULUU KAIKILLE
Luovuus 

MINdfULNESSISTA  
tukea hyvinvointiin
Sininen Sali täyttyi ääriään myöten, kun 
Hyvinvointiakateman Maanantaiseuran  
aiheena oli mindfulness ja  tietoisuustaidot  

hyvinvoinnin tukena. Luentoa oli pitä-
mässä ratkaisukeskeinen valmentaja

ja mindfulness-ohjaaja Heljä Ora  
MacMentor Oy:stä.

Mindfulness on käsite jota kuulee yhä useammin. Mistä oikein on kyse?

— Mindfulnessilla tarkoitetaan tietoista hyväksyvää läsnäoloa. Se on määritelty avoimeksi ja  
vastaanottavaiseksi huomion kiinnittämiseksi ja tietoisuudeksi, joka ilmenee nykyhetkessä,  
Heljä Ora kertoo.

— Menetelmän teki länsimaissa tunnetuksi yhdysvaltalainen lääkäri Jon Kabat-Zinn, joka  
kehitti  Mindfulness Based Stress Reduction (MBRS) -menetelmän Massachusettsin yliopistol-
lisen sairaalan stressiklinikalla. Tarkoituksena oli hoitaa stressistä ja kivusta kärsiviä potilaita.

Menetelmän juuret ovat itämaisessa filosofiassa. Alkuperäisessä tietoisuustaitojen harjoittamisessa 
puhutaan neljästä eri mindfulnessista: tietoisuus kehosta, tunteista, mielestä ja ilmiöistä. Harjoi-
tusten avulla palataan kaikilla aisteilla nykyhetkeen ja tullaan tietoiseksi siitä, mitä itsessä tapah-
tuu, tuomitsematta ja arvostelematta.

Teksti Heljä ora 
Kuva anja Pennanen

Teksti anitra salonen

” Luovuus ei rajoitu vain historian suuriin hahmoihin, 
kuten Darwiniin tai Picassoon. Luovuutta on jokaisel-
la ihmisellä. Aika pitkälle luovuus perustuu siihen, että 
ihminen päättää olla luova.” (Robert  J. Sternberg)
”Luovuudesta ja innovatiivisuudesta puhutaan pal-
jon,  mutta luovuus tukahtuu ilmapiirissä, joka on 
täynnä arviointia ja tulosvastuun paineita.” (Kasva-
tustieteen emeritusprofessori, Kari Uusikylä)
Turha kiire poistaa luovuuden: luovia ideoita ei pää-
se syntymään.
Luovuus sijoittuu johonkin älyllisten kykyjen ja per-
soonallisuuden välimaastoon. Sinne sumealle alu-
eelle on viime aikoina sijoitettu esim tunneäly.
Luovalle ajattelulle on ominaista sujuvuus, jousta-

Hyvinvointiakatemia tarjoaa erilaisia luovan toiminnan ryhmiä.
Joka toinen maanantai klo 12-13 kokoontuu Kabinetissa laulukerho.  
Ohjaajina toimivat Anneli Aulanko ja Aila Painilainen.
Joka toinen tiistai klo 12-13.30 kokoontuu Sinisessä Salissa luova keskustelupiiri.  
Vetäjänä toimii Nina Anitra Salonen.
Kuvataidekerho tiistaisin klo 12 Pikku Salissa ja Kabinetissa. Ohjaajana Aleksandr Hazanov. 
Keskiviikkoisin klo 11-13 Kaisankammarissa neulekahvila.
Keskiviikkoisin klo 13-15 Kabinetissa ”Nyhjää tyhjästä” -askarteluryhmä.  
Ohjaajana Päivi Tiihonen.

vuus ja omaperäisyys. Kun nämä yhdistyvät, syntyy  
luovaa ajattelua.
Oman luovuuden kehittäminen on mahdollista ja 
kokonaisvaltaisesti hyödyllistä jokaiselle. 
Koska luovuus pakenee määrittelyjä, on luovuuden 
hyötyvaikutuksiakin mitattu vähän. On helppoa kui-
tenkin omassa elämässään miettiä, miten sujuvuu-
den, joustavuuden ja omaperäisyyden kasvu saattaa 
auttaa monellakin elämän alueella.
Asioiden pohtiminen kaikessa rauhassa on jokaisen 
luovan ihmisen perustyöskentelyä.
”Vaikka luova itsensä toteuttaminen on kulunut fraasi, 
sen arvo onnellisuuden ja mielenterveyden edistäjänä on 
suunnaton.” ( Kari Uusikylä: Luovuus kuuluu kaikille)
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Arkipäivän tietoisuustaitojen kehittämisellä, harjoit-
tamisella ja meditaatioilla on todettu olevan suotuisia 
vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Monis-
sa tutkimuksissa on todettu harjoitusten vähentävän ah-
distusta, masentuneisuutta ja ärtymystä. Meditaatiohar-
joitukset vaikutukset heijastuvat psyykkiseen ja fyysiseen 
terveyteen sekä tunne-elämän tasapainoon. Aivojen neu-
roplastisuustutkimuksissa on havaittu positiivisia muu-
toksia aivojen toiminnassa. Lisäksi säännöllisesti medi-
toivien ihmisten ihmissuhteet ovat parempia ja tyydyttä-
vämpiä. Lisäksi pitkäkestoisen stressin oireet ja jännityk-
set lievenevät ja nukkuminen ja unen laatu paranevat.  
Meditaatio tukee myös immuunijärjestelmää ja vastus-
tuskykyä. Menetelmällä on havaittu olevan myös myön-
teisiä vaikutuksia kivun lievenemiseen sekä erilaisien 
riippuvuuksien kuten alkoholi- ja huumeriippuvuuksien 
hoidossa.

vaeltava mieli tyyntyy
Länsimaisella kaupunkilaisella on mielessään arviol-
ta 60 000 ajatusta päivässä. Mieli vaeltaa menneessä ja 
tulevassa. Melkein puolet ajasta mieli on muualla kuin 
käsillä olevassa hetkessä ja siinä, mitä ihminen on juuri 
tekemässä. Kulttuurimme tukee monikanavaista – mutl-
titasking – tilaa.  

Työelämässä arvostetaan ihmisiä, jotka kykenevät 
tekemään monta asiaa yhtä aikaa. Tutkimusten mukaan 
tällainen tehokkuus on kuitenkin myytti. Aivotutkijat 
ovat päätyneet siihen tulokseen, että oikeastaan ihminen 
pystyy keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan ja 
multitasking tarkoittaa keskittymisen vaihtamista jatku-
vasti kohteesta toiseen. Jatkuvat häiriöt keskittymisessä 
eivät tehosta ajattelua eivätkä toimintaa vaan päinvastoin 
tekevät toiminnasta hitaampaa ja tehottomampaa.

Mindfulness-harjoituksilla voidaan tyynnyttää miel-
tä ja parantaa keskittymistä. Tietoista hyväksyvää läsnä-
oloa voidaan harjoitella erilaisilla arkipäivän toimintaan 

liittyvillä harjoituksilla sekä kehomeditaatiolla ja keskit-
tymisharjoituksilla. Arkipäivän harjoituksen kohteeksi 
voi ottaa minkä tahansa toistuvan askareen vaikkapa 
hampaiden pesun tai koiran ulkoiluttamisen.

Mindfulness-harjoitukset eivät vaadi mitään erityistä 
tilaa eivätkä tarvikkeita. On kuitenkin hyvä oppia mene-
telmän perusteet asiansa osaavan ohjaajan opastuksella. 
Sen jälkeen taitoja voi harjoittaa omatoimisesti tai vaikka 
äänitteen avulla. Harjoittamisessa tärkeää on jatkuvuus 
ja säännöllisyys. Kahdeksan viikon päivittäisen harjoit-
tamisen tulokset näkyvät aivokuvanteissa.
Kansainvälisen Shamatha-tutkimuksen mukaan sään-
nöllisellä harjoittamisella on vaikutusta myös vanhene-
misprosessien hidastumiseen. 

Harjoitellaan
Luento-osuuden lisäksi Talkoorenkaan maanantaisemi-
naarilaiset pääsivät kokeilemaan mindfulnessin perus-
harjoituksia, kehomeditaatiota ja keskittymisharjoitusta. 
Harjoitukset aloitettiin keskittymällä hengitykseen ja ke-
hon tuntemuksiin. Tärkeätä oli tuoda tietoisuus kaikilla 
aisteilla juuri siihen hetkeen.  Oikeastaan tarvittiin vain 
hetki aikaa ja oikeaa asennetta.

Säännöllisellä harjoittamisella voi kehittää myös omaa 
mieltään joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Tiedosta-
malla, mitä omassa kehossa ja mielessä liikkuu voi lisä-
tä omaa itsetuntemusta ja havaita, millaisia negatiivisia 
tunne- ja ajatuskaavoja itsessä on. Niitä poistamalla ja 
vapauttamalla tunne-elämänsä lukkoja voi parantaa ih-
missuhteitaan ja saavuttaa tasapainoisemman suhteen 
myös itseen sekä kehittää psykologista pääomaa: opti-
mismia, toiveikkuutta, sinnikkyyttä ja hyvää itsetuntoa.

Mindfulness-harjoituksiin liittyy myös myötätuntoi-
semman ja hyväksyvämmän asenteen harjoittaminen. 
Hyväksyvää asennetta harjoitellaan tietoisesti aloittaen 
itsestä ja laajentaen myötätuntoa toisiin ihmisiin.

aloita tästä
Istu selkä suorana jalat lattiaa vasten, kädet rennosti sylissä tai vartalon sivuilla.

Sulje silmäsi ja hengitä sisään ja ulos ja tunne miten ilma virta keuhkoihisi  1. 
ja rintakehäsi laajenee kun hengität sisään ja supistuu kun hengität ulos.

Tuo huomiosi hengitykseen ja kehosi tuntemuksiin.2. 

Anna koko kehosi rentoutua ja tunnustele suoraan, miltä kehossasi tuntuu.3. 

Kun mieleesi tulee ajatuksia, anna niiden tulla ja mennä, älä takerru niihin,  4. 
äläkä seuraa niitä, vaan tuo tarkkaavaisuutesi takaisin hengitykseen ja kehosi tuntemuksiin.

Jatka näin 5-10 minuuttia, sen jälkeen palaa virkistyneenä päivän askareisiin.5. 

Sitä helposti ajattelee, että henkisyys on pelk-
kää huuhaata eikä ainakaan minua koske. 
Vaikka tämä tuottaisi sinulle tuskaa, niin 
on pakko sanoa, että väärin luulet. Sinul-
la on henki. Henki on osa kaiken luonutta 

Henkeä, Korkeinta Voimaa, Luojaa, Jumalaa, miten 
nyt Häntä haluat nimittääkään. Henkisyys pohjaa 
täten sanaan henki.  

Ikiaikaisen viisauden mukaan on olemassa hen-
kiset universaalit lait, joiden mukaan koko maail-
mankaikkeus toimii. Tiede käyttää nimitystä luon-
nonlait niistä laeista, jotka se on jo hyväksynyt.   

Tässä jutussa tulee vastaan muutamia tutuimpia 
lakeja. Parhaiten tunnistamme lait sananlaskuista. 
Ne sisältyvät myös kymmeneen käskyyn ja vuori-
saarnaan. Sanotaan, että henkisiä lakeja ei voi rik-
koa, mutta voi rikkoa itsensä niitä vastaan. Henkiset 
lait ovat ihmisessä ikään kuin sisään kirjoitettuina. 
Joka kerran kun tunnet sisältäsi virtaavan puhtaan 
ja hyvän olon, tiedät toimineesi oikein ja sopusoin-
nussa henkisten lakien kanssa.

Joka ikisessä elämäsi asiassa olet siis tekemisissä 
henkisyyden kanssa. Et pääse sitä pakoon, vaikka kuin-
ka yrittäisit. Ei auta kuin tunnustaa ja tunnistaa se.  

Henkisyyden ei ole tarkoitus tehdä elämästäsi ilo-
tonta ja ahtaan rajallista, päinvastoin. Ilo on henki-
syyden korkeimpia ilmenemismuotoja. Todellinen, 
sydämestä tuleva ilo parantaa sinua ja tarttuu mui-
hinkin. Vahingonilo ei tule sydämestä.

Henkisyys ei myöskään tarkoita leijumista 
yläilmoissa pois arkitodellisuudesta. Jälleen päin-
vastoin. Tarkoitus on elää täysillä, tästä hetkestä 
nauttien, jalat tukevasti maassa pysyen. Sitä varten 
sinulle on annettu aistit ja kaikki ympärilläsi ole-
va. Vapaan tahdon laki antaa sinulle kaikki avaimet 
oman elämäsi luomiseen ja viemään sitä haluamaa-
si suuntaan. Vapauden kanssa rinnan kulkee myös 
vastuu. Olet myös itse vastuussa siitä, mitä elämäl-
läsi teet. Muokkaat elämääsi teoillasi, sanoillasi ja 
ajatuksillasi. Ajatus itsessään, kuten sanomasikin, 
on jo teko, joka on jäänyt elämään.

Koska olet täällä elämässä oppimassa asioita, et 
voi välttyä kohtaamasta negatiivisia asioita. Ne ovat 
vain opetuksia ja selviät vaikeuksista käyttämällä 
pelotta sitä rajatonta sisäistä voimaa, joka sinulle on 
annettu. Se majailee sisälläsi, vaikka kuinka epäilisit 
sen olemassaoloa. 

Teksti Tellu sarajärvi

HENKISYYS Arkipäivässä
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Jo tässä vaiheessa saattaa mieleesi hiipiä pelko, et-
tei edellä sanottu ehkä pidäkään paikkaansa. Kannat-
taa ottaa sitä niskasta kiinni ja tarkastella lähemmin. 
Mistä se tulee ja miten se pitää sinua otteessaan. 

Pelko on pahinta myrkkyä mitä ihmisille syöte-
tään. Pelolla on helppo hallita ja vallanpitäjät ovat 
tienneet sen kautta aikojen erinomaisen hyvin. Jo 
parituhatta vuotta sitten Rooman keisari Caligula 
sanoi alamaisistaan, että vihatkoot kunhan vain 
pelkäävät. Pelkäämätön kansa on vallanpitäjien 
painajainen ja se saa vuorostaan vallanpitäjät pel-
käämään. Siksi ne hankkivat mitä pahimpia tuho-
aseita selittäen, että on suojauduttava ulkoa tule-
vilta vihollisilta. Mutta, kuten tänäänkin nähdään, 
he eivät epäröi käyttää niitä omia kansalaisiaan 
vastaan turvatakseen oman asemansa.

Tiedotusvälineet ruokkivat myös tehokkaasti 
pelkoa repimällä otsakkeita kaikenlaisista meitä 
uhkaavista katastrofeista. Ne syyllistävät meitä te-
hokkaasti asioista, jotka eivät ole meidän hallin-
nassamme.Tasapainon lain mukaan kohtaamme 
sen, mitä eniten pelkäämme. Jos pelkäät myöhäs-
tyväsi, myöhästyt. Jos pelkäät sairastuvasi, sairastut. 
Laulun sanoin: jos koko ajan pelkäät kuolemaa, et 
opi elämään. 

Kaikki pelot aiheuttavat luottamuspulan. Emme 
luota siihen, että maailmankaikkeus pitää meistä 
huolta, vaan väen väkisin yritämme ympäröidä it-
semme kaikenlaisilla turvalaitteilla. Mutta jos meidän 
on tarkoitus jättää elämä tai vahingoittua fyysisesti, 
 se tapahtuu riippumatta ajasta, paikasta, tavasta tai 
mistään laitteista. 

Tutkimalla omia pelkojasi tarkemmin huomaat, 
että ne eivät ole sinua itseäsi. Mitä useamman pelon 
selätät ja heität pois kyydistä, sitä paremmin pääset 
tutustumaan todelliseen itseesi ja elät täydempää ja 
onnellisempaa elämää.

Kun tapaat ihmisen, joka kertoo pahan onnet-
tomuuden olevan parasta, mitä hänelle on tapahtu-
nut, voit uskoa hänen puhuvan totta. Hän on rajulla 
opetuksella joutunut kohtaamaan todellisen itsensä, 
ymmä rtämään elämänsä tarkoituksen ja antamaan 
anteeksi. 

Anteeksianto on yksi tärkeimpiä asioita kaiken-
laisen hyvinvoinnin aikaansaamiseksi. Sinua on 
opetettu, että muille täytyy antaa anteeksi. Anteeksi-
anto alkaa kuitenkin aina itsestä. Et voi antaa täysin 
anteeksi muille, jos et ensin ole selvittänyt asiaa itse-
si kanssa ja antanut itsellesi anteeksi. Tutkipa sisin-
täsi: kuinka paljon siellä on tiukassa säilössä anteek-
siantamattomia juttuja, jotka painavat möykkyinä 
ja sairastuttavat sinua. Ykseyden eli rakkauden laki 

auttaa sinua katsomaan asioita neutraalisti, rakkau-
den näkökulmasta ja tunnistamaan omat osuutesi 
asioissa oikealla tavalla. Kun pystyt ymmärtämään 
mistä on kysymys, anteeksianto tapahtuu, vapauttaa 
sinut ja samalla kaikki muut asiaan liittyvät. 

Rakkaus on maailmankaikkeuden suurin voima, 
ainoa millä pelko voitetaan. Jeesus käski rakasta-
maan kaikkia, myös vihollisia. Elämä olisi kaikella 
lailla helpompaa, jos joka asiaa pystyisit katsomaan 
rakkauden näkökulmasta ja huomaamaan, että kaik-
ki on aina hyvin, opetukset ovat vain opetuksia ja 
ne ovat sinulle tarpeellisia. Rakkaus sisältää kaiken, 
eikä sitä voi puristaa eikä rajata mihinkään muot-
tiin eikä se koskaan kuole, se on olemassa senkin 
jälkeen, kun täältä olet lähtenyt. Tuomitsemisella ja 
suvaitsemattomuudella lisäät vain omaa taakkaasi. 
Järkevästi ajatellen: miksi ihmeessä tekisit niin?

Jokainen ihminen uskoo johonkin. Hänkin, joka 
sanoo ettei usko mihinkään, uskoo siihen ettei usko 
mihinkään. Usko on ihmisen perusasioita. Uusia in-
novaatioita kehittelevä saattaa askarrella vuosikausia 
saman ongelman parissa, urheilija saattaa hioa taito-
jaan vuosikausia. Kumpikin uskoo täysillä pääsevänsä 
päämääräänsä, ja niin syntyy uusi keksintö ja urheilija 
voittaa tärkeän kisan. Ilman uskoa kumpikaan ei olisi 
saavuttanut tavoitettaan. 

Lääketehtaiden testitulokset osoittavat, että kun 
potilas uskoo paranevansa tietyn pillerin ansiosta, 
hän paranee, vaikka pilleri onkin placebo, eikä sisäl-
lä varsinaista lääkeainetta.

Leikkaukseen menevä uskoo lääkärin parantavan 
hänet ja hän paranee, ei siksi että lääkäri hänet pa-
ransi, vaan oman uskonsa avulla. Paraskaan spesia-
listi ei pysty parantamaan sairautta, jos potilas ei itse 
usko paranemiseensa. Kukaan ei pysty elämään toi-
sen elämää, eikä parantamaan häntä, sen tekee vain 
ihminen itse. Muut voivat olla ainoastaan apuna. 

Jeesus moitti usein oppilaitaan siitä, ettei heillä 
ollut uskoa. Pietarin vedenpinnalla kävely on siitä 
klassinen esimerkki. Niin kauan kuin hän uskoi ky-
kenevänsä, hän käveli. Mutta heti kun hän pelkäsi, 
ettei näin voi tehdä, hän vajosi.

Miten on oman uskosi laita? Onko sinua huijattu 
uskomaan kaikenlaisiin rajoitteisiin ennemmin kuin 
omaan voimaasi? Uskotko pystyväsi kävelemään ve-
den pinnalla ilman minkäänlaisia apuvälineitä? Se 
ja kaikki muu on sinulle mahdollista, jos uskot sata-
prosenttisesti ilman pienintäkään epäilyksen häivää. 
Onnea oman voiman löytämiseen!

Kirpparilta löytämäni taulun sanoin toivotan:  
elä hyvin, naura usein, rakasta paljon!

Talkoorenkaan varavaarit ja varamum-
mot ovat toimineet jo seitsemän vuotta. 
Kesälomia lukuun ottamatta olemme 
kokoontuneet kerran kuussa yhteiseen 
tapaamiseen Talkoorenkaan pikkusaliin 

ja kabinettiin. Vaarit, mummot, vanhemmat ja lapset 
ovat tutustuneet siellä toisiinsa, pelanneet, leikkineet 
ja askarrelleet ja jutelleet. Monia syntymäpäiviä on 
juhlittu ja kakkuja syöty. Moni lapsi on saanut oman 
perhekohtaisen vaarin tai mummon, jonka kanssa on 
sovittu yhteistoiminnasta.

Kai Aholainen on ollut varavaarina noin neljä ja 
puoli vuotta. Eläkkeelle jäätyään hän tuli Talkooren-
kaan vapaaehtoiskurssille ja kiinnostui varavaarin 
hommasta, kun häntä siihen houkuteltiin. 

-Aluksi minua jännitti, mutta sitten huoma-
sin, että tulin lasten kanssa hyvin toimeen vain 
olemalla oma itseni. Varsinkin pojat hakeutuvat 
mielellään seuraani, Kai kertoo. Kai on ehtinyt 
tulla tutuksi jo useamman perheen lapsille ja ko-
kee varavaarisuhteet molemmin puolin antoisina.  
Hänestä on kivaa touhuta lasten kanssa ja nähdä, 
että lapset viihtyvät hänen kanssaan. Hänen omat, 
7- ja 9-vuotiaat lastenlapset asuvat Turussa, joten 
heitä ei tapaa kovin usein ja niinpä aikaa jää muille 
tarvitseville.

Kati Kapasella on kaksi lasta,  kolmivuotias Atte 
ja puolitoistavuotias Ava. Kai kertoi Katille varavaari-

toiminnasta ja Kati on siitä lähtien vieraillut lastensa 
kanssa yhteistapaamisissamme aina, kun on päässyt. 
Kai on nyt kuin luonnostaan heidän perheensä va-
ravaari. – Vaikka isovanhemmat Savosta käyvät hoi-
tamassa lapsia tarpeen mukaan, olen  tyytyväinen 
Talkoorenkaan varavaari-mummo-systeemiin. On 
oikein hyvä, että tällaista järjestetään. Toivon, että ih-
miset löytävät tämän paikan, Kati sanoo.

Mekin toivomme lapsiperheiden löytävän mei-
dät ja toivomme myös uusien mummojen ja vaarien 
löytävän meidät. Ensi syksynä Talkoorengas järjestää 
taas uuden vapaaehtoiskurssin, tervetuloa sinne! 

Vaari- ja mummoehdokkaat ovat kovasti terve-
tulleita  yhteistapaamisiimme!

ja -mummot VARAVAARIT  
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Taloyhtiömme asukkaiden järjestämät kahvitukset 
alkoivat jo toistakymmentä vuotta sitten, kun osa 
asukkaista sattui usein tapaamaan toisiaan rappu-
käytävissä. He tutustuivat toisiinsa ja jäivät sitten 
monesti istumaan ja jutustelemaan, vaihtamaan 
kuulumisia. Hiljalleen alkoi kypsyä ajatus siitä, että 
eikö löytyisi jokin paikka jossa voitaisiin kokoontua 
säännöllisesti rupattelemaan, ilman että oltaisiin 
mahdollisesti kenenkään tiellä rapussa. 

 Kellaritiloista löytyikin aluksi mm. käsityö-
harrastajien vuokraama tila, jossa kahvittelijat saivat 
kokoontua. Vuosien saatossa saatiin sitten ihan oma 
tila, taloyhtiön ns. kerhotila, josta ei tarvinnut erik-
seen maksaa vuokraa. Paikka sisustettiin erilaisilla 
kirpputoreilta löytyneillä tauluilla ja silkkikukilla ja  
monilta löytyi kotoakin omia koristetyynyjä penkkejä 
pehmustamaan. Tänä päivänä tila onkin 
saatu yhdessä rakennettua viihtyisäksi 
oleskeluhuoneeksi - siitäkin huolimatta 
ettei luonnonvaloa kellariin saada.

Kahviporukka on olemassaolonsa 
aikana muuttunut toki useaan kertaan 
ja porukaksi on nyt vakiintunut kym-
menkunta iloista jutustelijaa, kirjoittaja 
uusimpana ja nuorimpana lisäyksenä. 
Ikähaitari venyy neljästäkympistä yli 
kahdeksankympin ja juttua riittää asi-
asta kuin asiasta, mutta tärkeimpänä; 
porukassa nauretaan paljon - se jos 
mikä pitää mielen virkeänä!

Jos ns. vakioporukasta puuttuu joku, ihmetel-
lään kyllä heti, että missähän sitä ollaan ja käydään-
kö hakemassa kotoa ja usein käydäänkin. Toisista 
pidetään huolta myös keskiviikkoisen kokoontu-
misen ulkopuolella, ulkoillaan ja kyläillään yhdessä 
muinakin päivinä. Apua voi aina käydä kysymässä, 
eikä kukaan varmasti tunne olevansa tässä poru-
kassa yksinäinen.

Näin kesän kynnyksellä mietitään jo kahvihetki-
en siirtämistä ulos, säiden mukaan toki ja kunhan 
penkit saadaan taas paikoilleen. Sieltä siis löytyvät 
kahvikerholaiset keskiviikkoisin rupattelemasta ja 
ehkäpä mukaan tulee helpommin myös satunnaisia 
kävijöitä, kyllähän kaunis aurinkoinen ilma ja kah-
vin tuoksu houkuttelee meitä kaikkia!

Teksti ja kuvat Laura Jarva

kehottaa lappunen keskiviikkoisin taloyhtiömme ilmoitustaululla. 
Välillä lappu on koristeltu juhlapyhien mukaan, välillä se on ihan 
sellaisenaan, mutta aina se on suunnattu meille talon asukkaille 
merkkinä yhteisestä, kaikille avoimesta kahvihetkestä.

Keravalainen rakennusmestari Kalevi 
Marin, 77, on reissannut maailmalla 
tiheään koko tämän vuosituhannen. 
Hän on ollut vapaaehtoisena raken-
tamassa ”parempoo mualimoo” eri 

maiden lapsille ja heidän perheilleen Nigerias-
sa, Mongoliassa, Brasiliassa, Malawissa ja Isra-
elissa.  

Kalevi perusti vuosituhannen taitteessa kuuden 
muun savolaissyntyisen ystävänsä kanssa Muali-
mankaekkeus- nimisen yhdistyksen, jolla on kris-
tillinen arvopohja ja joka haluaa auttaa niissä maa-
ilmankolkissa, jonne muut kehitysyhteistyöjärjestöt 
eivät ole menneet.  

Käytännössä se on tarkoittanut olosuhteita, jot-
ka ovat niin kurjia ja surkeita, ettei Kalevi ole niistä 
kaikista edes voinut ottaa valokuvia.

— Olen ollut rakentamassa kouluja, joihin lapset 
tulevat ilman rihmankiertämääkään. Olen vienyt 
ruokaa perheille, jotka asuvat kaukolämpöviemä-
reissä. Brasiliassa rakensin kuntoutuskodin katulap-
sille, joita kuolemanpartiot jahtaavat ampuakseen 
kuin kulkukoiria, kertoo Kalevi Marin.

— Brasiliassa ei kyse ole maan köyhyydestä vaan 
ihmisten eriarvoisuudesta. Toisaalla rakennetaan 
öljyvaroilla loistokkaita pilvenpiirtäjiä, mutta köy-
hät lapset – etenkin tytöt – ovat rikkaille elimiä elin-
siirtoihin rosvoavien armoilla.

Kerran ystäväni löysi hiekkakumpareen takaa 
viisitoista katulasta tapettuina. Kaikilta oli sisä-
elimet viety. Minä en pystynyt itse edes mene-
mään paikalle.

Kalevi Marin on ollut suunnittelemassa ja johta-
massa klinikoiden, koulujen, kalanviljelyaltaiden ja 
orpokotien sekä radioaseman rakentamista.

Alkeellisimmillaan kohdemaan asukkaat ovat asu-
neet pyöreissä savimajoissa, hökkeleissä tai puissa.  
Useissa kehitysyhteistyökohteissa suomalaiset ovat 
olleet työssä vapaaehtoisina talkoolaisina, mutta pai-
kalliset rakentajat saivat häviävän pienen palkan, noin 
euron päivässä. 

Nigeriassa Kalevi oli ainoa valkoinen satojen ki-
lometrien säteellä. Moniin talkookohteisiin Muali-
mankaekkeus on saanut 80 prosentin rahoituksen 
ulkoministeriöltä. Loppu viidesosa on kerätty yksi-
tyisiltä, yrityksiltä ja eri seurakunnilta Suomessa.

Neljäkerroksinen radiotalo Mongoliaan toteutet-
tiin kokonaan yhdistyksen keräämillä varoilla. Sen ra-
kennustöihin osallistui sata suomalaista talkoolaista.

Kalevi Marinille kehitysyhteistyötehtävät alkeel-
lisissa aloissa ovat merkinneet ääritapauksissa jopa 
kokonaan sähkötöntä ympäristöä.

— Jäin sen takia sivuun tietokoneajasta. Tuota 
aukkoa olenkin ollut kuromassa umpeen Talkoo-
renkaan atk-opetuksessa. Lisäksi olen osallistunut 
Talkoorenkaan englannin kielen keskusteluryh-
miin. Olen sen sukupolven nuori, jolle englantia ei 
opetettu Kuopion Klassisessa lukiossa, naurahtaa 
Kalevi, joka joutuu kaikissa työkohteissaan käyttä-
mään englannin kieltä.

Kalevi Marin tulee syksyllä 10.11 Talkoorenkaan 
Maanantaiseuraan kertomaan Mualimankaekkeus- 
yhdistyksen toiminnasta. 

MUALIMAnKAEKKEUdEn  
lapset ovat yhteisiä ja tärkeitä 

Haastattelijana Leena Joensuu

Kahvit kerhotilassa klo 14
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TERVETULOA 

Talo täynnä toimintaa – jo vuodesta 1991. 
Tervetuloa mukaan harrastamaan ja oppimaan! 

Kurssimme ovat maksuttomia. Ohjelmaa on 
saatavissa toimistostamme sekä kirjastosta 
elokuusta   alkaen. Ohjelmaan mahdollisesti 
tulevista lisäyksistä ja muutoksista saat tie-
toa ilmoitustauluiltamme, nettisivujemme 
kalenterista www.talkoorengas.fi sekä ilmoi-
tuksistamme Keski-Uusimaa - ja Tuusulanjär-
ven Viikkouutiset – lehdissä. Olemme myös  
Facebookissa.

mikäli haluatte tukea toimintaamme, 
voitte maksaa henkilötukimaksun, 
joka on 15 euroa/kalenterivuosi.

 Tiliyhteys nordea 
Fi29 2074 1800 0248 33 BiC ndeaFiHH.

merkitkää viestikenttään sekä nimenne  
että yhteystiedot. mikäli teillä on kysyttävää,  
autamme mielellämme, puh.(09) 294 0930  

tai talous@talkoorengas.fi

 KiiTos Kun väLiTäT! 

Vapaaehtoisen hyvinvointityön kes-
kuksessa Keravalla, Aleksis Kiven tie 
19, toimiva Hyvinvointiakatemia tar-
joaa jälleen monipuolista ohjelmaa 
pimenevien syyspäivien ja – iltojen 

virkistykseksi. Syksy on harrastamisen ja itsensä 
kehittämisen aikaa ja Hyvinvointiakatemialla se on 
enemmän kuin mahdollista – vieläpä pääsääntöises-
ti ilmaiseksi. Syksy 2014 sisältää runsaasti erilaisia 
luentoja ja mielenkiintoisia kursseja ja tapahtumia. 
Kahvila Kaisankammari on avoinna aina arkipäivi-
sin, joten sinnekin voi tulla lueskelemaan lehtiä ja 
nauttimaan kahvikupposesta, unohtamatta myös-
kään päivän leivonnaisia. 

Viikoittain voi harrastaa  erityyppistä liikuntaa, 
kuvataiteita, musiikkia, kädentaitoja, kieliä, sekä 
käydä erilaisissa keskusteluryhmissä. Varamummot 
ja - vaarit kokoontuvat tiloissamme, samoin kirjal-
lisuuspiiri. Ryhmien tarkemmat alkamisajat saat sel-
ville seuraamalla kahvilan ilmoitustaulua ja ohjelma-
lehtistämme, joka on saatavilla elokuun alusta alkaen 
toimistoltamme tai kirjastosta. Kaikkea  toimintaam-
me kannattaa kokeilla, eihän se mitään maksa!

Maanantaiseurassa järjestetään jälleen kiinnos-
tavia luentoja eri aihepiireistä. Syksyn teemana on 
erityisesti kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tulossa 
on esimerkiksi tietopaketteja ryhdistä, ajan- ja stres-
sinhallinnasta sekä kehon ja mielen voimavaroista.

Vanhustenviikolla 5-12.10 talo on täynnä toimin-
taa. Tämän vuoden teemana on ”Arvokas vanhuus 
on ihmisoikeus. Aina”.    

 Viikon aikana on mahdollisuus tutustua taloon 
ja sen toimintaan, jos se ei ole jo entuudestaan tut-
tua. Hyvän Olon Tori järjestetään  lauantaina 11. 10 . 
Torilla on jälleen mahdollista varata erilaisia hoitoja 
sekä tutustua paikallisiin yrityksiin ja heidän tuot-
teisiinsa. Viikon koko  ohjelma selviää myöhemmin. 
Luvassa on muun muassa luento rentoutumisesta 
sekä tuote-esittelyjä.

Talkoorenkaassa saa ilmaiseksi atk-opetusta. Ter-
vetuloa 3.9. klo 10 infotilaisuuteen, jossa kysellään 
mm. syksyn kurssitoiveita. Atk-tiimin vapaaehtoiset 
antavat myös henkilökohtaista opastusta.

Keravan musiikkiopisto järjestää konsertteja ta-
lolla koko syksyn. Myös Galleria Orlowissa on lu-
vassa mielenkiintoisia näyttelyitä, joten taide-elä-
myksiäkään ei syksystä puutu.

Vapaaehtoistoiminnan kurssi järjestetään jälleen 
neljänä päivänä syksyn aikana. Kurssi on Talkoo-
renkaan SPR: n, Hopeahovin ja Helmiinan sekä ko-
tihoidon yhteisponnistus ja sille osallistuminen on 
maksutonta, joten mikäli vapaaehtoistoiminta kiin-
nostaa, tämä on oiva tilaisuus perehtyä siihen.

Nämä ovat vasta poimintoja syksyn ohjelmas-
ta – lisää on tulossa sitä mukaa kun tapahtumat 
vahvistuvat. Kannattaakin seurata ilmoitteluamme 
niin ilmoitustauluilla, syksyn ohjelmalehtisessä 
kuin Facebookissakin. Ja jollei valmiista ohjelmas-
ta löydy juuri sellaista kurssia tai luentoa, jolle itse 
haluaisit osallistua, on paras konsti  tulla itse vetä-
jäksi – siten ohjelma on aina mieleistä!

Uutena aloittaa mm. Asahi ryhmä

Paljon ajankohtaisia ja mielenkiintoisia luentoja Sinisessä salissa 

OSALLISTUMAAN!
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Vapaaehtoistyöntekijä tekee työtä ilman 
palkkaa toisen ihmisen hyväksi, se 
lienee selvä. Yleisin syy vapaaehtois-
työn tekemiseen on, että asia, jonka 
puolesta työskennellään, tuntuu niin 

tärkeältä, että sen tekeminen tuo hyvän mielen itses-
sään. Ihmisiä tuskin saisi työskentelemään palkatta, 
jollei tuota tunnetta toiminnan merkityksellisyy-
destä synny. Määritelmän mukaan vapaaehtoistyö 
onkin yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi 
tehtyä toimintaa, jota on mahdollista tehdä tavalli-
sen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoimin-
nan periaatteisiin kuuluu myös se, että työssä pitäisi 
olla mahdollisuus ihmisenä kasvamiseen ja toimin-
nan iloon ja että sitä voi tehdä aina ilman pakkoa. 
Vapaaehtoistyö on myös ei-ammatillista toimintaa, 
joten auttavaisia vapaaehtoisia ei voi tilata korvaa-
maan esimerkiksi hoivatyön ammattilaisia.

Suurin osa Talkoorenkaaseen tulevista avun-
pyynnöistä onkin ymmärtänyt vapaaehtoistyön 
tarkoituksen oikein. Esimerkiksi vanhuksen ystä-
vänä toimivat vapaaehtoiset antavat omaa aikaansa 
niin täydestä sydämestään, että usein vapaaehtoinen 
aloittaa kotona asuvan vanhuksen ystävänä, mutta 
ikäihmisen elämäntilanteen muuttuessa seuraa tätä 
myös laitoksiin, kuten sairaalaan tai vanhainkotiin. 
Ovatpa vapaaehtoiset järjestäneet ystävilleen myös 
hautajaisia tai ainakin tulleet hautajaisiin tuomaan 
oman  kukkatervehdyksensä.

   — Entä sitten ne pahan mielen keikat, joissa 
tällaista tunnetta oman toiminnan merkityksellisyy-
destä ei synny, Talkoorenkaan avunvälitys? 

Yksi mahdollinen virhe, jonka hyvää tarkoittavat 
omaiset saattavat tehdä, on avun pyytäminen ikäih-
miselle ilman, että tältä kysytään, mitä tämä itse ajat-
telee siitä, että kotiin tulisi hänen seurakseen tunte-

maton uusi ystävä. Kun vapaaehtoinen sitten tulee 
käymään, saattaa käydä ilmi, ettei hän ole ollenkaan 
tervetullut, eikä häntä ole ollenkaan osattu odottaa. 
Tällöin kahden ihmisen kohtaaminen ei ala kovin 
suotuisissa olosuhteissa. Kenenkään ei siis pitäisi olla 
liian innokas määrittämään toista avun tarvitsijaksi 
ilman tämän lupaa.

Toinen mahdollinen karhunpalvelus, jonka innok-
kaat omaiset saattavat tehdä on, että avunvälitykseen 
otetaan yhteyttä liian helposti ja ystävä hankitaan 
ikään kuin lahjaksi ikäihmiselle, jolla on jo kaikkea. 
Omaisten ajatuksena on torjua yksinäisyyttä niin te-
hokkaasti, ettei pienintäkään tyhjää hetkeä jää. Kun 
vapaaehtoinen sitten saapuu paikalle, saattaa käydä 
ilmi, ettei puuhakkaan ikäihmisen kalenterista tahdo 
löytyä aikaa ystävän tapaamiseen. Jokaisen ystävän 
mieltä pahoittaa, jos hänelle ei löydykään aikaa, niin 
myös vapaaehtoisen ystävän.

Vapaaehtoinen ystävyyssuhde on myöskin tar-
koitettu ensisijaisesti kahden ihmisen kohtaamista 
varten. Joskus vapaaehtoisia pyydetään koiran hoi-
tajiksi, kitkemään voikukkia, pesemään ikkunoi-
ta tai pumppaamaan pyörän kumit, mutta tällaiset 
välineelliset pyynnöt eivät ole vapaaehtoistyön pe-
rimmäinen tarkoitus. Minkäänlaista kohtaamisen 
ja toisen ihmisen läsnäolon hetkeähän ei synny, jos 
vapaaehtoinen kykkii koko käyntinsä ajan pihalla 
pyörää paikkaamassa tai imuroimassa.

Sanomattakin pitäisi olla selvää, ettei ystävänvä-
litys ole ns. deittipalvelu. Eli jos avuntarvitsijalla on 
toiveita ystävän sukupuolesta tai ulkonäöstä, ollaan 
pyynnön suhteen hakoteillä.

Joskus vapaaehtoisia pyydetään myös korvaamaan 
ammattimaista hoitohenkilökuntaa. Emme kuiten-
kaan anna lääkkeitä, siivoa, laita ruokaa, käy kaupas-
sa tai muutoin käytä asiakkaan rahaa.

Saattamiset ovat tänä päivänä hyvin yleisiä avun-
pyyntöjä. Saattokeikka, joka venyy täyden työpäivän 
mittaiseksi ilman ainuttakaan taukoa, ei pitäisi enää 
kuulua vapaaehtoistyön piiriin, näin kuitenkin 
usein tapahtuu. Tällöin toivoisi edes, että saatettava 
olisi lähtövalmiina  vapaaehtoisen saattajan tullessa 
paikalle – pukeminen ja asiakirjojen penkominen 
kaapeista ei kuulu saattamaan tuleen vapaaehtoisen 
tehtäviin.

Toisinaan saattajaksi lähteneelle vapaaehtoiselle 
on myös unohdettu sairaalasta ilmoittaa, milloin 
vanhus kotiutetaan, vaikka juuri siinä tilanteessa ys-
tävä, joka tulee katsomaan toipilasta ja varmistaa, että 
kaikki on hyvin, olisi kultaakin kalliimpi saattamaan 
hänet takaisin tuttuun ympäristöön, on se sitten koti 
tai laitos.

Inhimillinen huoli ystävästä astuu kuvaan myös 
silloin, kun vanhus ei avaakaan ovea, kun on sovitun 
tapaamisen aika. Jotkut vapaaehtoiset ovat lähteneet 

Teksti Riikka Takala ja Helena Peltola

omin päin soittelemaan sairaaloihin – ja törmänneet 
vaitiolovelvollisuuteen, joka estää ammattihenkilö-
kuntaa antamasta mitään tietoja ulkopuolisille. Oi-
keampi reaktio tällaisessa tapauksessa onkin ottaa 
yhteyttä Talkoorenkaaseen, jossa voidaan yhdessä 
selvittää, mitä asialle voidaan tehdä.

Vapaaehtoiset ovat kilttejä, sydämellisiä ja autta-
mishaluisia ihmisiä – tuskin heitä muussa tapauk-
sessa vapaaehtoistöissä näkyisikään. Tällaisten ih-
misten hyväntahtoisuuden väärinkäyttö onkin eri-
tyisen tuomittavaa, koska moni heistä yrittää täyttää 
mahdottomatkin pyynnöt  oman uupumuksensa 
uhallakin. Säästetään siis ystävällisiä vapaaehtoisia 
pettymyksiltä, turhautumiselta ja turhalta huolelta 
ja annetaan heidän tuntea sitä, mikä luultavasti on 
heidät vapaaehtoisen auttamistyön pariin ajanutkin 
-auttamisen iloa ja toiminnan merkityksellisyyden 
tunnetta! Näin varmistetaan samalla, että vapaaeh-
toisia auttajia löytyy jatkossakin! 

YMMÄRRETTYVÄÄRIN

VAPAAEHTOISUUS
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ESITTELYVUOROSSA  
SAIRAALAVAPAAEHTOISET

TALO TUTUKSI - 

Sairaalavapaaehtoiset ovat pieni, 21 jäseninen 
aktiivinen ryhmä Talkoorenkaan yli 200 va-
paaehtoisen joukossa. Me toimimme Kera-
van terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1 ja 2 
sekä Helmiinassa.  Ryhmäämme pääsemi-

nen edellyttää sairaalavapaaehtoiskurssin käymistä 
jatkokurssina ja terveyskeskuksen vaitiolovelvolli-
suussitoumuksen allekirjoittamista.  Vuoden 2014 
alusta ”reviiriimme” lisättiin yllä mainittu hoivakoti 
Helmiina, joka toimii vuodeosasto 1:n naapurissa. 
Näissä yksiköissä meidät on helppo tunnistaa iloisen 
kirjavasta essusta ja kiireettömyydestä, meillä on ai-
kaa kuunnella ja viipyä potilaan vierellä. 

Sairaalavapaaehtoiset toimivat vapaaehtoistyö-
tä tehdessään hyvässä yhteistyössä henkilökunnan 
kanssa noudattaen sovittuja sääntöjä ja ovat hei-
dän vastuullaan. Hoitotyöhön me emme siis osal-
listu lainkaan. Me olemme tukena ja apuna, kuten 
syöttämisessä ja erikoissairaanhoidon tutkimuksiin 
saattamisissa esim. Peijakseen ja HUSin klinikoille, 
muutoin me seurustelemme potilaiden kanssa, lu-
emme, laulamme tai järjestämme askarteluhetkiä. 
Tarvittaessa olemme seurakunnan apuna osastoilla 
pidettävissä hartaushetkissä. Järjestämme potilaille 
virkistystä, kuten kevät- ja joulujuhlat sekä järjes-
tääme taidepäiväkoti Konstin lapset tuomaan iloa 
ja vaihtelua osaston arkeen. Potilaiden kesäretken 
mahdollistaminen kuuluu myös ohjelmaamme. 
Keväisin menemme esimerkiksi terveyskeskuksen 
takana olevaan puistikkoon, jonne voimme viedä 
myös vuodepotilaat vuoteineen. Ohjelmassa on yh-
teislaulua, makkaranpaistoa, kahvittelua ja muuta 
mukavaa yhdessäoloa potilaiden ja mukana olevan 
henkilökunnan kanssa.

Sairaalavapaaehtoisille on ryhmänä suotu mah-
dollisuus kokoontua pari kertaa kuukaudessa yh-
teisiin kokouksiin. Vuorotellen terveyskeskuksen 
vuodeosastot kutsuvat meidät auditorioon, jossa 
käymme läpi yhteisiä asioita ja kerromme tulevis-
ta tapahtumista sekä saamme lisätietoa eri aiheista 
esim. saattohoidosta, muistisairauksista, Parkinso-
nin taudista ja nivelrikosta. 

 Mainitsemisen ja kiitoksen arvoista on myös 
hyvä yhteistyö Keravan seurakunnan kanssa. Saam-
me mahdollisuuden osallistua heidän järjestämiin 
koulutuksiin sekä muihin tilaisuuksiin, samoin saa-
mamme työnohjaus Talkoorenkaan tiloissa on meil-
le äärimmäisen tärkeää, siellä voimme keskenämme 
jakaa mieltämme askarruttavia asioita huippuam-
mattilaisen ohjaamana ja myös vertaistukea saaden.  

Vastavuoroisesti sairaalavapaa-
ehtoisista on ollut apua seu-
rakunnan järjestämässä tilai-
suudessa omaishoitajille ja heidän 
hoidettavilleen. Osa sairaalava-
paaehtoista on saanut myös saat-
tohoitokoulutuksen ja voi olla 
mukana saattohoidossa potilaan, 
omaisen tai osaston pyynnöstä.

Työmme on noteerattu myös sosiaalisessa me-
diassa. Facebook-ryhmä WE LOVE KERAVA myi 
pinssejä ja saamillaan tuloilla he halusivat muistaa 
eri ryhmiä. Me sairaalavapaaehtoiset saimme to-
dellisen yllätyslahjan, nimittäin keravalainen yrit-
täjä, Jouni Nyyssönen oli lahjoittanut ravintola Pia-
nissimossa ilmaiset lounaat, jotka sitten annettiin 
tunnustukseksi ja lahjaksi ryhmällemme. Tuntui 
todella hyvältä huomata, että näkymättömissä vuo-
deosastoilla tehtyä työtämme näin erityisellä taval-
la arvostettiin. Voitte vain kuvitella miten tärkeää 
ja motivoivaa se on ollut meille ja miten hyvältä se 
tuntui. Hymy oli herkässä ja hyvä mieli matkassa, 
kun kahdeksan sairaalavapaaehtoista nousi Kera-
valta junaan ja läksi kohti Helsingin Lauttasaarta 
ja ravintola Pianissimoa. Saamastamme arvonosoi-
tuksesta todella ikimuistoisen tekivät yrittäjä Jouni 
Nyyssönen, erinomaisen hyvä ruoka ja viihtyisä ra-
vintola sekä mukava seurueemme.

Jopa siinä määrin, että päätimme jo tuolloin 
lähteä yhteiselle kevätretkelle, kun kohdekin oli jo 
valmiiksi katsastettu ja hyväksi koettu.  Tuumasta 
on nyt pantu toimeen. Sairaalavapaaehtoisten oma 
retkipäivä on päätetty ja pöytävarauskin ravintola 
Pianissimoon on tehty.

Kuten huomannette, sairaalavapaaehtoiset pi-
tävät myös itsestään ja ryhmästään hyvää huolta. 
Yhteistyö on rajaton voimavaramme. Jaamme tieto-
jamme ja kokemuksiamme, eikä kaveria jätetä yksin 
huolineen. Viihdymme keskenämme ja huumorin 
kukkammekin kukoistaa ja voi hyvin.

Toiveissa on, että uusia sairaalavapaaehtoisia 
tulee ja koulutetaan lisää. Me vanhat konkarit toi-
votamme kaikki uudet sairaalavapaaehtoiset läm-
pimästi tervetulleiksi mukavaan joukkoomme. Va-
paaehtoistyöhömme liittyen myös meistä pidetään 
hyvää huolta. Siitä lämpimät kiitoksemme niin Tal-
koorenkaalle kuin Keravan terveyskeskuksen vuo-
deosastoille ja Keravan seurakunnalle.

Kaikkien sairaalavapaaehtoisten puolesta, 
Pirjo Malkki, sairaalavapaaehtoisten yhteyshenkilö
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En tiedä, kuinka yleisestä vaivasta on kyse: minun 
aivoistani puuttuu kokonaan se nippeli, jonka avulla 
yhteys tietokoneen toimintaan luodaan. Tämä puute 
on hankaloittanut arkeani monin tavoin, mutta en-
nen kaikkea se pitää yllä jatkuvaa alemmuudentun-
netta, kun kuuntelen ikätoverieni saavutuksia netti-
taivaassa.

Me ”vanhat” muistamme ajan, jolloin tietokone al-
koi vähitellen syrjäyttää aivo- ja käsityön. Työpaikoil-
la toimintoja siirrettiin koneille, jotka opettivat meil-
le, miten yksinkertainen homma koneella hoidettuna 
voi viedä tuplasti aikaa (=erilaiset laite- ja ohjelmavi-
at, jotka vaativat asiantuntijan kut-
sumista). Onnistuin väistelemään 
aika pitkään tilannetta, jossa jou-
tuisin silmäkkäin mulkosilmäisen 
monitorin kanssa aivan yksin. 
Työpaikalla oli nuoria osaajia, 
jotka olivat jo äidinmaidossa ime-
neet ensin commodorien ja sitten 
niiden kehittyneempien versioi-
den käytön. Minä olin aikoinaan 
vastaavasti perinyt taidon tehdä 
karjalanpiirakoita – tietokoneen 
käytössä hyödytön taito.

Totta kai meillekin tarjottiin jonkinlaisia kursse-
ja. Aloitin kollegani kanssa kaksipäiväisellä alkeis-
kurssilla. Opin suurin piirtein käyttämään hiirtä. 
Kas, samalla kurssilla oli pari herraa, jotka eivät 
suinkaan olleet alkeiden tarpeessa, vaan lähinnä 
huomion. Herrat tulittivat opettajaa kysymyksillään 
ja ongelmillaan, joiden setvimiseen se kurssiaika 
menikin. Samaan ilmiöön olen muuten törmännyt 
myöhemmilläkin kursseilla: ennestään asioita hal-

litsevat vievät opettajan ajan. Me alkeisihmiset siis 
opimme hiiren käytön.

Täytyy myöntää, että tietokoneiden suhteen olin 
tuolloin – ja olen edelleen – osittain asennevammai-
nen. Ei kiinnosta…en halua…on innostavampaakin 
tekemistä kuin epätoivoinen koneen kanssa sähläily. 
Yhä useampi asia kuitenkin alkoi kieltämättä hoi-
tua vaivattomammin netissä kuin perinteisillä me-
netelmillä. Niinpä eläkkeelle jäätyäni hankin uudet 
laitteet sekä netin ja menin ihan innokkaana senio-
reiden atk-kursseille. Niitä oli kolme erilaista, eikä 
missään vihjettä suositeltavasta järjestyksestä. Kävin 

niistä kaksi – tietysti aloitin hui-
pulta! Kuin olisi yrittänyt kiivetä 
puuhun latvasta alkaen. Uutta 
osaamista kertyi toki tälläkin ta-
voin, mutta kivijalka puuttui.

Nyt osasin kuitenkin käyttää 
sähköpostia, etsiä tietoa ja pal-
velua netistä, tärkeimpänä pank-
kiasiat, ladata kuvat koneelle, ja 
mikä hienointa (minun mieles-
täni), siirtää musiikkia cd:ltä lait-
teelle ja edelleen polttaa itselleni 
cd-levyjä. Tekstinkäsittely on jo 

kauan sujunut niin, etten enää loiskauta jotain kir-
joittamaani pätkää kummalliseen paikkaan, mitä ta-
pahtui alkuvaiheessa jatkuvasti. Ei minulle sentään 
missään vaiheessa ole käynyt niin suurta mokaa kuin 
ystäväni kirjailijatädille, joka vahingossa deletoi jok-
seenkin valmiin käsikirjoituksen. Tekstit menevät 
kiltisti juuri siihen kansioon, johon ne on tarkoitettu 
ja josta ne myöhemmin löytyvät. 

Tämä puutteellinen mutta jokseenkin onnelli-

ATK-avuttoman

Teksti ja piirros aila Painilainen

nen yhteiselo tietokoneen kanssa päättyi traagisesti 
syyskuussa 2013. ATK-apulaiseni (hänellä on sama 
sukunimi kuin minulla) totesi tutkiessaan jumittu-
nutta konettani, että nyt on äiti sama homma kuin 
aivoissasi: prosessori pyörii sataprosenttisesti mutta 
ei jaksa toimia. Onneksi kotini lähellä on liike, josta 
käytän lempinimeä ”hyvin varustettu maitokauppa”. 
Sieltä minulle haettiin uusi tietokone – ja siinä on 
käyttöjärjestelmänä Windows 8! Entinen oli Win-
dows XP, melkoinen harppaus siis. Näyttöruutuun 
tuli kummallinen sarja möykkyjä. Tiesin olevani 
taas lähtöruudussa. 

Alkoi vaihe, jossa olen entistä tiheämmin käyttä-
nyt hyväkseni monia miehiä, atk-osaajia. Ensin se lä-
hisukulainen hikoili yhden lauantaiehtoon, kun yritti 
saada sähköpostin toimimaan. Kone – ja lähisukulai-
nen – vaati aina vain uusia salasanoja, joita etsiskelin 
atk-kansiostani. Windows 8 tuntui olevan kyltymä-
tön salasanojen hotkija. Vain yksi, täysin kökkö e-
mailsysteemi suostui yhteistyöhön. 

Parin päivän päästä vietti koneen kanssa iltapäivää 
ensin herra R, joka oli hankkinut itselleen saman oh-
jelman ja on tosiaan sinut koneensa kanssa: one notet 
ja pilvipalvelut täysin hanskassa, toisin kuin minulla. 
Tällaiset termit vilahtelivat sieltä jostain koneen poh-
jattomasta varastosta. 

Illemmalla aivoriihi kasvoi vielä herra M:llä, joka 
on varsinainen guru. Mutta Windows8, tuo veitikka, 
oli hänelle uusi, joten tuumailu jatkui. Sivusta katso-
en näytti siltä, että kaksi kilttiä poikaa siinä leikkii 
kiinnostavan laitteen parissa. Minä olin osaamaton 
outsider, joten ilmoitin meneväni keittiöön pilkko-
maan juureksia. Se on sopivan meditatiivista aska-
retta rasittuneille aivoille.

Muutaman päivän kuluttua hilasin koneeni Tal-
koorenkaan henkilökohtaiseen atk-tukeen, jossa il-
meisesti yksi opastajista hallitsi siinä vaiheessa Win-
dows 8:n. 

Minulla oli selkeä tavoite: miten siirrän kuvat ka-
merasta koneelle tällä uudella ohjelmalla? Opastajat 
päivittelivät koneeni näyttöä: minne oli hävinnyt 
ohjelmalle tyypillinen pallukkasarja? Kyllä se siellä 
on, alapalkissa, mutta varsinaiseen näyttöön on lä-
hisukulainen, emonsa tuntien, koonnut sarjan usein 
käyttämiäni ikoneita, ja taustakuvana on valitsemani 
maisema. Jotenkin siinä tapaamisessa tuli sellainen 
tunne, että nyt jokainen askel upottaa ja joka suun-
taan on seinä vastassa. Apua! En tiedä, mitä pitäisi 
osata, jotta osaisi olennaisen tästä uudesta, hienosta 
ja helposta (?) ohjelmasta. Mitä voi kysyä tällainen 
aidosti atk-avuton, jolla terminologia ei ole hans-
kassa, ei liioin moni perustoiminto.

Tätä nykyä minulla on toimiva sähköposti, jolla 
voi mm. luoda minulle tarpeellisia ryhmiä (kiitos 
lähisukulaisen). Ne perushommat, joihin konetta 
olen jo kauan käyttänyt, alkavat sujua uudellakin 
systeemillä. Tekstinkäsittelyohjelma nostaa vielä 
hien pintaan. Siinä lienee paljon hienouksia, joita 
en osaa käyttää, mutta ”näillä mennään, sano en-
tinen akka kun risat sukset sai”. Olen rajattoman 
kiitollinen kaikille avuliaille osaajille, joita ilman 
en todellakaan selviäisi. Se puuttuva osa siellä ai-
voissani!

Kunpa oikeassa elämässä kävisi kuten saduissa; 
olisi hyvä haltia, jolle voisi esittää toivomuksensa. 
Minun toiveeni olisi hyvin käytännöllinen. Toi-
voisin, että tietokoneohjelmien kehittäjät ymmär-
täisivät kaltaisiani yksinkertaisia muoreja. Emme 
tarvitse paljon, vain sen verran, että nykyisessä ja 
tulevassa nettimaailmassa pystymme asioimaan su-
juvasti. Suurin osa ohjelmien tarjonnasta on meille 
turhaa (en uskalla heittää mitään prosentteja, koska 
en ole laskenut). Suosittelen itseäni koehenkilöksi, 
jos joku lähtee luomaan tällaista ”vain peruskauraa” 
–atk-ohjelmaa.

ankeaa arkea

Kotipalvelu Tuija Westlin

kevät- ja joulusiivoukset kertasiivoukset
muutto- ja suursiivoukset viikkosiivoukset  
avustamis- ja asiointipalvelut  juhla-apu 
ruokapalvelut  ikkunanpesut 

- apua arkeen ja juhlaan -  

Kysy aLv:tonta palveluani.
Kohderyhmänä vanhukset tai leikkauksesta toipuvat, ketkä eivät kykene  

huolehtimaan siivouksesta tai muuten tarvitsevat apua

Puh. 041 5353 198
email: tuija.westlin@kolumbus.fi
www.siivouskerava.fi
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Urho Karjalainen Enter ry:stä  
kertoo Windows 8:n  
ominaisuuksista

Henkilön kanssa tarkistetaan 
että kaikki asetukset ovat kohdal-
laan niin että käyttö olisi mahdol-
lisimman yksinkertaista. Tarvit-
taessa asennetaan henkilön halu-
amat ilmaisohjelmat tietoturvaa, 
nettiä, sähköpostia, dokumentteja 
yms. varten. Tämä hoituu yleensä 
yhden käyntikerran aikana. Voi 
olla että tällaiselle uuden koneen 
hankkijalle riittää, ilman mitään li-
säasennuksia ja asetuksia, että käy-
dään vain läpi mitä koneella voisi 
tehdä, miten mennään nettiin ja 
mitä kaikkea sieltä voi etsiä jne..

Samaan ryhmään kuuluvat hen-
kilöt, joiden koneen vaihdon yhte-
ydessä käyttöjärjestelmä on vaih-
tunut esimerkiksi Windows7:stä 
Windows8:aan. Tällöin uusia omi-
naisuuksia käydään läpi yhdessä 
ja etsitään mistä kaikki tutut jutut 
löytyvät.

Usein ihmetystä aiheuttavat 
näytölle ilmestyvät ilmoitukset, 
jotka yleensä vielä ovat englan-
ninkielisiä. Tällöin on yleensä ky-
symyksessä koneeseen asennetun 
ohjelman käyttäjän hyväksynnän 
vaatiman uuden version päivitys. 
Tällaisia päivitysilmoituksia saat-
taa tulla esimerkiksi tietoturvaoh-
jelmista  ja niiden hyväksyntä on 

KaTsaus
ATK-tukitiimin toimintaan

Enter ry:n porukka  Talkoorenkaan ATK-huoneessa 

erityisen tärkeää. Kysymyksessä 
saattaa myös olla vain ilmoitus, 
joka ei vaadi muita toimenpitei-
tä kuin käyttäjän kuittauksen. 
Yleisohjeemme on, jos ei ymmär-
rä mitä ilmoituksessa kysytään, 
käytetään hylkää valintaa ja sitten 
tiimissä yhdessä selvitetään mistä 
on kysymys.

Kysymyksiä tulee myös sähkö-
postin käytöstä ja siinä esiintyvis-
tä ongelmista, postin lähetykses-
tä, postin sisältämien liitteiden 
avaamisesta tai lähettämisestä.

Tukitiimi järjestää myös eri-
laisia opetustilaisuuksia, jossa tii-
min jäsenet yhdessä suuremman 
ryhmän kanssa perehtyvät vähän 
perusteellisemmin johonkin eri-
tyisalueeseen. 

Tällaisia ”kursseja” on järjestet-
ty tietokoneen alkeista, perusteista, 
tiedostojen hallinnasta ja valokuvi-
en käsittelystä. Tiimi on järjestänyt 
myös tilaisuuksia, jossa henkilö voi 
Talkoorenkaan ATK-luokassa ole-
villa koneilla kokeilla ja tutustua 
tietokoneen käyttöön ja sen jälkeen 
päättää hankkiiko itselleen koneen.

Yleensä tukitiimin kurssit perus-
tuvat kävijöiden toiveisiin ja tarpei-
siin. Kurssien osallistujamäärät on 

pyritty pitämään niin pieninä että 
opastajien aikaa riittää jokaiselle 
osallistujalle tarpeeksi ja jokainen 
tuntee oppineensa jotakin uutta 
kurssin lopussa.

ATK-tukitiimi toimii ajanva-
rauksen perusteella ja toimistossa 
on jokaista tukitiimin päivää var-
ten ajanvarauslista. Ajanvaraus-
käytäntö otettiin käyttöön koska 
tukipäivät alkoivat olla ruuhkaisia 
ja ei ehditty paneutua kävijöiden 
ongelmiin riittävästi. Edelleen tii-
missä pyritään auttamaan mah-
dollisimman montaa kävijää, joten 
yksittäisen henkilön ajanvarauk-
set on rajattu 15-30 minuuttiin/
henkilö/kerta. Ajanvarauksesta 
huolimatta pyritään auttamaan 
myös ilman ajanvarausta tulevia 
henkilöitä, mutta silloin on aina 
varauduttava odottamaan.

Kaiken lisäksi tämä toiminta on 
kävijöille maksutonta, mutta kou-
lutuksessa kävijöiltä on toivottu 
pientä materiaalikulumaksua.

Tervetuloa tutustumaan ATK-
tukitiimiin, me vapaaehtoiset olem-
me siellä teitä varten.

Ismo, Karin, Markku ja Ritva

Talkoorenkaan aTK-tukitiimi  
on tavattavissa jokaisen parittoman viikon  

keskiviikkona aTK-luokassa klo 10:00 – 11:00.  
Luokassa on kävijöiden käytettävissä 8 konetta, joilla voi kokeilla  

ja harjoitella ennen oman koneen hankintapäätöksen tekoa. 
Yleisemmät aTK-tukitiimissä kävijät ovat henkilöitä, jotka ovat käyneet 

siellä aiemminkin ja osaavat koneen peruskäytön.  
He tulevat vain kyselemään vinkkejä mitä  kivaa netistä vielä löytyisi,  
mitä muuta vielä voisi tehdä tai miten jokin yksittäinen asia tehtäisiin.

Kävijöissä on myös henkilöitä, jotka ovat hankkineet  
itselleen kannettavan tietokoneen eikä tiedä mitä tehdä. 
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OSANA

mitä osteoporoosi on?

Osteoporoosi merkitsee luukatoa. Sitä sairastaa 
Suomessa yli 400000 diagnosoitua potilasta.  Suun-
nilleen saman verran on niitä, joilla ei ole diagnoo-
sia, mutta sairaus on jo pitkällä. Lisäksi taudin esias-
tetta, alentunutta luutiheyttä, osteopeniaa, sairastaa 
tietämättään myös noin 400000 ihmistä. Koska siis 
lähes neljännes suomalaisista sairastaa jonkinasteista 
luukatoa, on kyseessä jo kansansairaus, diabeteksen 
ja sydänsairauksien ohella. Osteoporoosi on invali-
disoiva sairaus, joka tulee yhteiskunnalle todella kal-
liiksi. Esim. yksi lonkkanivelleikkaus maksaa n. 7000 
euroa + kuntoutus päälle. Osteoporoosi on hyvin 
monien sairauksien ja kuolemien takana, vaikka sitä 
ei kuolinsyynä mainittaisikaan. Esimerkiksi sydän- ja 
keuhkosairaudet johtuvat paljolti siitä, että osteopo-
roosin takia kumaraan painunut selkäranka pienen-
tää mm. sydämen ja keuhkojen toimintatilaa aiheut-
taen sairauksia, jotka johtavat kuolemaan. Lääkärien 
mukaan osteoporoosi olisi siis neljänneksi suurin 
kuolemien aiheuttaja. 

minkä ikäisenä osteoporoosiin voi sairastua?

Osteoporoosi oli aiemmin vanhempien ihmisten 
tauti. Nykyään siihen sairastutaan entistä nuorem-
pana, jopa 25-vuotiaana. Ruokakulttuurissa on 
siirrytty yhä enemmän valmiisiin eineksiin, joista 
puuttuvat kalkki ja vitamiinit. Ruokajuomina käy-
tetään happamia kolajuomia, joista ei saa mitään ra-
kennusaineita ja jolloin päinvastoin kaikki ruoasta 
mahdollisesti saatava kalsium menee niiden happa-
muuden neutraloimiseen. Luunmurtuman tullessa 
huomataan, että tilanne onkin alkuoletuksia vaka-
vampi. Usein käy jopa niin, ettei ensimmäisiä luun-
murtumia edes tutkita tarkemmin ja osteoporoosi 
jää huomaamatta.

—  Olen erittäin huolestunut nykynuorison tilas-
ta. Ravinto ei ole luustoa kasvattavaa ja liikunta jää 
usein vähäiseksi. Heistä melkoinen osa saattaa olla 
jo rampoja jo 45-vuotiaina, jotkut jopa pyörätuolis-
sa istuvia, sanoo Ritva.

mistä tietää sairastavansa osteoporoosia?

Osteoporoosi on todella salakavala sairaus. Useim-
miten se tulee tietämättä. On tapauksia, joissa ur-
heilija saa murtumia kilpaillessaan. Eräskin suo-
malainen naisjuoksija, joka juoksee vuodessa 4-5 
täyspitkää maratonia lyhyempien matkojen lisäksi, 
koki Berliinin maratonilla melkoisen yllätyksen, 
kun vain pari kilometriä ennen maalia sääriluu pau-
kahti poikki. Sinnikkäästi hän nilkutti perille ja jou-
tui suoraan leikkauspöydälle. Vaikka urheilijat jos 
ketkä syövät ruokia, joista he saavat kaikki kehonsa 
tarvitsemat rakennusaineet, he eivät silti ole auto-
maattisesti turvassa osteoporoosilta.

Onko miesten ja naisten sairastuneisuudes-
sa eroja?

 Miesten ja naisten sairastuneisuudessa on eroja. Nai-
silla on jo alkuun pienempi luumassa ja vaihdevuo-
sien aikana sen väheneminen on huomattavasti no-
peampaa kuin miehillä vastaavana aikana. Kun estro-
geenin tuotanto lakkaa, on sairastuminen jokseenkin 
varmaa, ellei kiinnitetä huomiota terveelliseen ruoka-
valioon. Miehillä testosteronin tuotanto jatkuu koko 
elämän ajan vaikka väheneekin, ja se suojaa miehiä. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät miehet sai-
rastuisi, sillä kaikista osteoporoosipotilaista noin 40 
prosenttia on miehiä. Terveellinen ruokavalio on 
tarpeen myös miehille. Riittävän kalsiumin ja D-vi-
tamiinin saannista ei nykyisellään puhuta tarpeeksi. 
Tämä koskee kumpaakin sukupuolta.

miten osteoporoosia voi hoitaa?

Lääkkeetön hoito on riittävän kalsiumin ja D-vita-
miinin saanti. Päivittäinen suositus on noin 1200 
milligrammaa kalsiumia, jonka saa litrasta maitoa, 
viiliä tai piimää. Juustot ovat hyvänä lisänä. Ilman 
D-vitamiinia kalsium ei imeydy eikä kiinnity luus-
toon. Jos käyttää rasvatonta maitoa, johon on lisätty 
D-vitamiinia, on siihen syytä lisätä teelusikallinen 
ruokaöljyä tai syödä pala juustoa, sillä D-vitamii-
ni on rasvaliukoinen ja tarvitsee niin ollen rasvaa 

OSTEOPOROOSI

imeytyäkseen elimistöön. Näin toimien saadaan 
kaikki kalsiumin ja D-vitamiinin hyödyt käyttöön. 
Laktoosi-intoleranssia sairastavat joutuvat turvau-
tumaan apteekin hyllyltä saataviin kalkki- ja D-
vitamiinivalmisteisiin. Kaksi 500 milligramman 
kalsiumtablettia sisältää 20 mikrogrammaa D-vita-
miinia. Nykyisten WHO-suositusten mukaan tämä 
ei ole aivan riittävä, vaan lisäksi olisi otettava vielä 
pelkkää D-vitamiinia esim. 10 mikrogrammaa. Yli 
50 mikrogramman päiväannoksia ei suositella. Jos 
veren seerumin D-vitamiinitasot ovat alhaiset, lää-
käri voi suositella näistä poikkeavia annoksia. On 
huomattava, että D-vitamiinia on nautittava ympäri 
vuoden, sillä kesälläkään ei saa auringosta tarpeel-
lista määrää edes Välimeren maissa, joissa kärsitään 
samoista ongelmista kuin meillä.

Keravalainen Ritva Niskala on osteoporoosipotilaana  
perehtynyt sairauteensa ja sen hoitoon laajemmaltikin.  

Erityisesti häntä kiinnostavat D-vitamiini ja siihen liittyvät tutkimukset. 
Hän luennnoi aiheesta aktiivisesti eri puolilla Suomea.

Yhä useampi joutuu turvautumaan lääkehoitoon. 
Lääkkeitä on saatavilla monenlaisia. On  suun kautta 
annosteltavia, kerran päivässä, viikossa tai kuukau-
dessa otettavia. On myös pistoksina otettavia, joiden 
vaikutus saattaa kestää jopa puoli vuotta.

-Itselläni eivät suun kautta annettavat lääkkeet te-
honneet, vaan jouduin piikittämään itseäni päivit-
täin. Päiväannoksessa oli se hyvä puoli, ettei lääke-
määrä kehossa noussut kerralla liian suureksi, koska 
lääkkeen vaikutus oli lyhytaikainen. Nykyisin onkin 
olemassa tehokkaita lääkkeitä, mutta ihmiset ovat 
yksilöitä ja kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille. Lääkä-
rin kanssa on keskusteltava parhaasta mahdollisesta 
hoitotavasta, kertoo Ritva luennon päätteeksi. 

Kiitos, Ritva!
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HOITO
Hoito käsittää kaikki liikeratoihin vaikuttavat ana-
tomiset osa-alueet lähtien liikkeelle jaloista, päätyen 
päähän.  Siinä vapautetaan lihakset, sidekudokset, 
kudosnestekierto, verenkierto ja hermotoiminta 
luonnolliseen tilaan sekä nivelpinnat kohdalleen. 
Kalevalainen jäsenkorjaus lähtee siitä, että ihminen 
on kokonaisuus, jota tulee myös hoitaa kokonaisuu-
tena. Hoidon aluksi pyritään selvittämään kaikki 
tuki- ja liikuntaelinten poikkeavuudet ja niiden ai-
heuttajat. 

Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan side-
kudosten ja lihasten liikkuvuutta venyttämällä niitä 
asiakkaan omaehtoisia liikeratoja hyödyntäen. Tu-
kiraken- teet ja nivelet saatetaan paikalleen käyttäen 
hyväksi asiakkaan omaa liikerataa.

Mestarit ja muut koulutetut osaajat selvittävät tasa-
painotekijöissä olevat muutokset sekä analysoivat 
kudosten poikkeavuudet ja hermoheijasteet hoidon 
tueksi, mikä osoittaa, että hoitaja osaa siirtää anato-
misen tiedon käytännön tasolle. 

Kalevalainen jäsenkorjauksen osaajat löytyvät seuran 
kotisivuilta osoitteesta; www.kansanlaakintaseura.fi. 
Nämä henkilöt ovat saaneet Kansanlääkintäseura ry:n 
koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen, antaneet 
riittävän näytön osaamisestaan ja noudattavat seuran 
laatimia eettisiä ohjeita.   

KaLevaLaISeN JÄSeNKOrJaUSHOIDON 
TOIMIvUUS
Kalevalaisen jäsenkorjaushoidon toimivuuden 
vahvistavat myös tieteelliset tutkimustulokset, jot-
ka osoittivat kivun poistuneen ja pysyneen poissa 
merkittävästi vertailuhoitoina olleita käypähoitoja 
pidempään. Kalevalainen jäsenkorjaus hoitaa asi-
akkaiden vaivoja, vaikuttaen kipuun ja sen aiheut-
tamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämänlaa-
tuun. Särkylääkkeiden käyttö ja työstä poissaolo 
vähenevät. Kudoksia kunnioittava mobilisaatio koe-
taan miellyttävänä eikä tiedossa ole, että kenellekään 
olisi sattunut vahinkoa, silloin kun hoito on tehty 
perinteisellä Kalevalaisella jäsenkorjauksella. Tutki-
mustulokset vahvistivat kentällä olleen käsityksen 
Kalevalaisen jäsenkorjauksen ainutlaatuisuudesta 
TULES– potilaiden hoidossa ja, että hoitomenetel-
män laajemmalla käyttöönotolla on saatavissa mer-
kittävät kansantaloudelliset säästöt.

PERINTEIdEN JA ANATOMIAN HALLINTAA 
YHTEISTYÖSSÄ KOULULÄÄKETIETEEN KANSSA

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu erittäin hyviä hoitotuloksia:  

alaraajojen virheasennoissa ja kiputiloissa, kuten 
— jalkojen toiminnallinen erimittaisuus
— jalkaterien ja nilkkojen virheasentojen hoito  
    ns. ”kampurajalan hoito lapsilla” – ”morttonin oireyhtymässä”
— lasten ja nuorten kasvukipujen hoito
— levottomat jalat-oireen helpotus
— polvien virheasentojen hoito
— lonkan virheasentojen hoito

alaselän kiputiloissa
— iskias ym. särkytilat ja virheasennot (ristiselkä ja lanneranka)
— lantion alueen virheasennon hoito
— si-nivelen virheasennon hoito

Kieroselkäisyyden eli skolioosin hoidossa, etenkin lasten ja nuorten osalta,  
sekä erilaisista tasapainotekijöistä johtuvissa ryhtivioissa

Rintarangan ja yläselän kiputiloissa 
— nikamien virheasennot ja niitä aiheutuvat toiminnalliset häiriöt,  
   kuten sydämen rytmihäiriö, hengen ahdistus, korkea verenpaine,  
   suoliston alueen toiminnallinen kohentuminen

Hartia- ja niskajännitysvaivoissa, kuten
— lapojen lukkiutumiset ja mahdollisesti lihasjännityksestä aiheutuvat    
    ongelmat kuten huimaus, päänsärky, migreeni, näkö- ja kuulohäiriöt

Yläraajojen kiputiloissa, kuten 
— käsisäryt, tenniskyynärpää, kipuolkapää / jäätynyt olkapää
   rannekanavan ahtaumavaivan hoitaminen ja sormien puutuminen

Päänalueen vaivoissa, kuten
— jännityspäänsärky, purentahäiriöt, kasvosäryt ja näköhäiriöt

KOULUTUS
Kansanlääkintäseura ry on järjestänyt Kalevalaisen 
jäsenkorjauksen monimuoto- koulutusta ympäri Suo-
mea. Koulutus on saanut erittäin myönteisen vastaan-
oton myös siihen osallistuneilta lääkäreiltä ja muilta 
hoitoalan ammattilaisilta. Koulutus aloitettiin 1980-lu-
vun lopulla mestariparantajain toimesta perehdytys-
luonteisena. Vuodesta 1998 alkaen koulutus on ta-
pahtunut Kalevalaisen jäsenkorjausnimikkeen alla ja 
vuosituhannen vaihteessa käynnistettiin 3-portainen 
tasokoulutus. Koulutusta antavat Kansanlääkintäseura 
ry:n valtuuttamat luokitellut osaajat sopimusperustei-
sesti.  Sopimuskouluttajien vaatimuksena on voimassa 
oleva jäsenkorjaaja, Kalevalainen jäsenkorjaus -nimik-
keen käyttöoikeus.

Koulutukset löytyvät seuran kotisivuilta; www.kan-
sanlaakintaseura.fi. Kalevalaista jäsenkorjauskoulu-
tusta ja -hoitoa annetaan vain Kansanlääkintäseura 
ry:n osaajien toimesta. Nimikkeellä on tavaramerk-
kisuoja EU:n alueella.  

KaNSaNLÄÄKINTÄSeUra r.Y.
vUODeSTa 1986 PerINNeHOITOJeN 
TaLLeNTaMISTa
— Vaalii kansanlääkintäperinnettä
— Edistää kansanparantajien ja  
    hoitohenkilöstön yhteistyötä
— Toimii kansanperinteen ja oppilääketieteen  
    välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön lisäämiseksi
— Tukee kansanperinteen tutkimusta, tallennusta  
    ja elvyttämistä
— Edistää kansanperinteen elvyttämiseen  
    tarkoitettujen tutkimus-,  
    koulutus- ja hoitotilojen aikaansaamista

JÄSeNKOrJaUSTa KeravaLLa 
Hoitola Hyvän Olon Polku (Marjo Nikula) 
Kuparisepänkatu 2, Sampolan aukio  
p. 040 5837210 www.hyvanolonpolku.fi

Kalevalainen jäsenkorjauskoulutus koostuu seuraavista vaiheista:

4-osainen perusjakso g oppipoika, Kalevalainen jäsenkorjaus
4-osainen jatkokoulutus  g kisälli, Kalevalainen jäsenkorjaus 
     (seurantakoulutuksen 1 lähikoulutusjakson jälkeen)                                                                        
5-osainen seurantakoulutus ja näyttökoe  g jäsenkorjaaja, Kalevalainen jäsenkorjaus
1000 dokumentoitua hoitoa, näyttökoe  g mestari, Kalevalainen jäsenkorjaus

KaLevaLainen jäsenKoRjaus
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HeLPPous ja vaiKeus
nauTinTo ja TusKa  

Talolla on kevään aikana kokoontunut elämäntarinasta tarinaksi-ryhmä, jota vetää  
kirjailija Riikka Takala. Osanotto on ollut runsasta ja keskustelu hersyvää,  

niin kirjoittamiseen kuin elämäänkin liittyen. Moni kirjoittaja ei näitä kahta pyrikään  
erottamaan, vaan kirjoittaminen on heille luonteva osa elämää. Kysyttäessä, mitä kirjoittaminen  

kullekin osanottajalle merkitsee, syntyi seuraavanlaisia mietteitä:

—  Ei turhaan ole sanottu,  
että kirjailijat potevat luomisen tuskaa. 
Se on raastavaa silloin kun inspiraatiota 

ei vain tule silloin kun tekstiä pitäisi syntyä. 
Sanat eivät vaan pakolla ponnahda paperille.  
Mutta yhtäkkiä sanat vain soljahtavat esille.  

Sen jälkeen teksti tulee helposti, 
asiat sujuvat.

— Kirjoittaminen  
selkeyttää ajatuksia,  

auttaa ymmärtämään asioita  
ja ihmisiä.  

Kirjoittamalla voi helpottaa 
surua.

— On pakko kirjoittaa,  
kun asiat tunkevat esiin.  

Puhutut sanat häviävät ilmaan, 
mutta kirjoitetut lauseet  

kestävät kauemmin.

 —   Kirjoittaminen merkitsee  
minulle samaa kuin hengittäminen.  

Kynä ja paperi ovat ystäviäni.

Kirjoittamisen

 —  Näin  Minna Canthin päivänä: 
Minnalla oli seitsemän lasta ja minulla kolme. 

Hän eli vähemmän aikaa, kuin minä olen jo elänyt. 
Pitäisikö ryhtyä tuumasta toimeen ja 

ihan aikuisten oikeasti kirjoittaa 
eikä vain vaihtaa näkökulmaa. 
Suosittelen itselleni ja muille.

— Purskautan runon
   kuin ilmapallosta ilman,

pääsen hetkeksi  
huimalle matkalle...

— Kirjoittamisen suurimpana 
vaikeutena on totuus. 

Se koskee, se vapauttaa. 
Nähdäkseen kirkkaasti kirjailijan silmien 

tulee pysyä kuivina.

—  Oman elämän  
varhaisempia vaiheita 

ei ole kovin vaikeaa muistaa, 
mutta siihen tarvitaan aikaa. 

Huonoja kokemuksia muistellessa 
tuntee hieman pelkoa ja arkuutta, 
varsinkin jos asioita ei ole koskaan 

käsitellyt muiden asianosaisten 
eli esim. vanhempien tai 

sisarusten kanssa...

Kuten valistunut lukijamme tietää, ikiliikkujia on suunniteltu iät ja ajat, siis laitteita,  
jotka toimisivat jatkuvasti ilman energianlähdettä. Kun ensimmäinen toiminnanjohtajamme  

Kirsti Aaltio aikoinaan innosti meidät perustamaan keskustelukerhon Talkoorenkaaseen,  
hän suositteli sen nimeksi Ikiliikkujia, ehkäpä siksi, että on itsekin melkoinen ikiliikkuja.  

Kyllä meillä kerhon jäsenillä oma energialähteemme on, vaikka se ei aina ulkopuolisille näykään.

 Kokoonnumme joka tiistai parillisilla viikoilla klo 12-13 tapaamaan toisiamme,  
juttelemaan ja kahvittelemaan. Juttelemme kaikista esille tulevista asioista,  
ei vain entisistä ajoista, vaikka Talkoorenkaan esitteessä niin sanotaankin.  

Tule mukaan, tuoleja on vielä vapaana!

IKILIIKKUJIA TALKOORENKAASSA
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Parahin hoitohenkilökunta sekä surevat 
omaiset!  Olen harmikseni joutunut ti-
laan, jossa luultavasti pötkötän petissä 
enkä pysty puhumaan. Se on minulle 
erittäin epäluonteenomaista, sillä koko 

elämäni ajan persoonaani on leimannut katkeama-
ton kalkatus. Suonette siis anteeksi, jos vaikutan 
kärttyisältä. Olen vain turhautunut, kun en pääse 
pulisemaan. Älkää ottako henkilökohtaisesti. 

Yllämainituista syistä annan näin kirjallisesti muu-
taman käyttöohjeen, joilla elämänlaatuani luultavasti 
eloni loppumetreillä voisi ystävällisesti pitää siedettä-
vänä.

Inhoan sydämeni pohjasta kaikenlaista piipitystä, 
hissuttelua, hiippailua ja nysväämistä. Tämä koskee 
sekä konkretiaa että asennetta. Vikisevät laitteet ja ih-
miset tulee poistaa kuuloetäisyydeltäni. Kuulosta pu-
heenollen, se on vähän alentunut jo viisikymppisenä, 

Samoin odotan, että lääkäri lausuu suoraan mi-
nulle selvät sävelet. Mielellään saa katsoa silmiin, 
tykkään semmoisesta. Eikä siis tarvitse suotta sie-
vistellä. ”Voihan räkä, sun maksa kuule poksahtaa 
hetkellä millä hyvänsä” on sata kertaa tervetulleem-
pi ilmaisu kuin epämääräinen lääketiedelatinan mu-
miseminen hoitohenkilökunnalle pääni yli, saati po-
tilastietokansiolle.

Jos hoitsuille tulee hysteerinen väsykikatushepu-
likohtaus, paetkaa ihmeessä minun huoneeseeni sitä 
potemaan! Haluan kuulla levotonta horinaa, pidäk-
keetöntä hyrskintää ja pissithousuunkäkätystä! Huo-
neessani sopii myös juoruilla ääneen. Keittiöpsykolo-
giset pohdinnat ovat erittäin tervetullutta ajanvietettä. 
Koskapa olen näköjään puhekyvytön, olen aiempaakin 
luotettavampi Kuuleva Korva. Antaa tulla siis vaan, kyl-
lä minua kiinnostaa.

Älkää hypistelkö! Minuun saa tarttua ihan kun-
nolla, kunhan ei työnnä kylmiä teräviä sormenpäi-
tä kipeästi ihooni. Varmat otteet ja määrätietoinen 
meininki, kiitos.

Jos hoitohuoneeni katossa on loisteputkivalaisin, 
olkaa hyvä ja poistakaa se välittömästi. Ei ole hei iso 
juttu, jos joku reiska yhden kerran kiipeää tikkaille 
ja ruuvaa sen saamarin hököttimen irti sieltä! Vi-
haan loisteputkivalaisimia yleensä, mutta aivan eri-
tyisesti katoissa, kerta kaikkiaan vihaan! Jos joudun 
voimattomana tuijottamaan sellaista viime henkä-
yksilläni, suutun niin silmittömästi että luultavasti 
joudun helvettiin ihan vain kiukkuisuuttani.              

Huoneessa on luultavasti jokunen vapaa pistoke. 
Tyrkätkää siihen tai niihin nätti simppeli pöytälamppu, 
kangasvarjostimella kiitos. Valoa saa olla, mutta useissa 
pisteissä pehmeänä ja lämpimänä.

Sinne kattoon voisi laittaa jotain nähtävää, kat-
tokaas kun kumminkin kattelen kattoon. Hunks-
juliste?

Älkää taivaan tähden laittako mihinkään mitään 
rimpsuja ja hipsuja ja pinkkiä ja pastellivärejä. Sai-
rastun pelkästään niistä! Turkoosia, koboltinsinistä, 
ferrarinpunaista, oranssia, kunnon värejä ja selkeitä 
kuvioita. Kukista tykkään, niitä saa tuoda, kunhan 
laitatte ne niin että minäkin näen ne.

Radio olisi kiva. Kaikkein kivointa on, jos siel-
lä joku puhuu. Puhuu siis kuuntelijalle, minulle, 
ei keskenään keskinäistä kivaa hehehee studiossa 
omista housunsisäisistä tapauksistaan hehehehee. 
Ihan semmoinen älyllinen puhe on pop. Älyllinen 
saa mieluusti olla samanaikaisesti hauskaa tai edes 
kiinnostavaa. Kiinnostavaa on kaikki.

Yllättäen pidän myös ajoittaisesta hiljaisuudesta, 
joten älkää antako sen toosan kaiken aikaa mölistä. 
Radiota ei kuitenkaan ikinäkoskaan saa sulkea kes-
ken kappaleen tai lauseen! Ikinä! Tulee heti rytmi-
häiriö, kokeilkaa vaikka!

Huoneeseeni saa mieluusti roudata kissoja, koi-
ria, pienempiä (käytännön kokorajoite) hevosia, 
lampaita, marsuja, liskoja ja suurikokoisia käärmei-
tä. Tykkään kaikista semmoisista kovasti.

Aivan erityisesti riemastun veikeiden vesseleiden 
ja täräköiden tyttösten läsnäolosta. Varsinkin tutti-
suuikäisten seura on sellaista, johon en koskaan kyl-
lästy. Myös tutin hyljänneitä saa oikein mielellään 
tuoda kalmopetini ympärille pörräämään. He voisi-
vat kertoilla hyviä juttuja vapaasti omin sanoin. Pyy-
täkää heitä piirtämään jotakin ja kertomaan samalla, 
mitä kuvissa tapahtuu.

Tutuntutuille tiedoksi, että kyllä minua saa tulla 
katsomaan. Olisikin aika vänkä nähdä vielä viime 
metreillä semmoisia naamoja, jotka ovat netistä tut-
tuja mutta joita ei ole tullut tavattua. Tulkaa reippaas-
ti morjenstamaan, vaikka vaan sen yhdenkin kerran. 
Suklaata saa tuoda, jos pystyn sitä syömään. Saa tulla 
myös tyhjin käsin, ja ihan vain uteliaisuuttaan mul-
koilemaan mua. Esittäytykää toki, voi olla etten tajua 
kuka siinä vuoteen vierellä patsastelee.

Kaiken kaikkiaan: taidan tehdä kuolemaa, kun 
tätä luette. Älkää ottako sitä niin vakavasti. En het-
keäkään olettanut, etteikö tämä vaihe koskisi minua-
kin. Kamoon, kannat kattoon loppuun saakka! Vol-
lottaakin saa, itsekin olen aikamoinen liikkispillittäjä. 
Mutta josko enempi sitä naurua järjestyisi, niin olisi 
viihtyisämpää kuolla kupsahtaa. Kiitos ja anteeks!”

Täysissä ruumiin ja sielun voimissa, tositarkoituk-
sella, Porvoossa 

Elina Raunio

Hoivatoive  
eikä tätä lukiessanne luultavasti ole ihmeparantunut. 
Puhukaa siis minulle, minua kohti, kuuluvalla selke-
ällä äänellä. Kiitos.

Nimeni on Elina, tai Eltzu, tai Ellu, tai voitte toki 
kekata jonkin uuden lempinimen, vaikka Riivinrauta. 
Vappu Elina on vain se virallinen, minä en ole Vappu. 
Minun äitini on Vappu, joten älkää ruvetko sekoitta-
maan selviä asioita enää viime metreillä. Myöskään 
nimeni ei ole Potilas. Ikinä.

Rakastan selkeyttä, suoruutta ja rätväkkää  
menoa.

Jos siis esimerkiksi olen paskonut vaippaani le-
gendaariset tortut, älkää herrantähden ryhtykö no-
loilemaan puolestani. Ilahdun huomattavasti, jos 
reipas hoitsu hihkaisee ”jösses mikä jööti” ja par-
haassa tapauksessa kutsuu kollegankin ihmettä ihai-
lemaan. Itseironia on nannaa ja tilannekomiikasta 
on otettava kaikki riemu irti!
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TV:n Jim-kanavalla pyöri hiljattain sarja 
”Amerikan kovimmat keräilijät”. He ke-
räävät ansaitakseen tavaroiden jälleen-
myynnillä. Keitä mahtavat sitten olla 
Suomen kovimmat keräilijät? Väitän, 

että he ovat se sukupolvi, joka aloitti aikuisen elä-
mänsä sota-aikana tai sen jälkeisenä pulakautena. 
Kun kaikesta oli pula, pantiin kaikki käytetty tal-
teen, samoin tähteeksi jäänyt tavara, kuten laudan-
pätkät, käytetyt rautanaulat,  rikkinäisetkin  vaatteet 
paikoiksi  ja sukat ja nutut uudelleen langaksi pu-
rettaviksi.

Kuulun itse tuohon sukupolveen ja keräily ja tava-
ran tallennus ovat jääneet elämäntavaksi. Olen pan-
nut kaikki tähteeksi jääneet laudanpätkät ja levyn pa-
laset autotallin nurkkaan odottamaan, että niitä vielä 
tarvitaan. On niitä kyllä tarvittukin  melko usein. 
Kasasta on löytynyt tarvittava pala, eikä ole tarvinnut 
lautatarhalle sillä kertaa lähteä.  Edesmennyt elämän-
kumppanini oli samaa sukupolvea. Hän pesi kaikki 
käytetyt hillo- ja sillitölkit tallentaen ne keittiön ylä-
komeroihin. Minä olen jatkanut samaa tapaa, kunnes 
komeroihin ei enää mahtunut. Tölkitkin muuttuivat 
sitten muovisiksi ja niissä on mukava säilyttää ruu-
veja ja nauloja, kukin laji omassa tölkissään. Niitäkin 
alkaa olla joka nurkka jo täynnä. 

Nuorempi sukupolvi on toista maata. Kaikki hä-
vitetään pois heti tarpeettomaksi tultuaan. Paikat 
ovat siistejä ja nurkat puhtaita, mutta jätevuoret 
kaatopaikoilla kasvavat ennätysvauhtia. Onneksi on 
myös kierrätyskeskuksia.

Kun sitten eteen tulee nopealla aikataululla asun-
non muutto, niin se aiheuttaa melkoisen inventaa-
riotarpeen. Minulle sattui äskettäin sinänsä hyvin 
onnekas tapahtuma. Olin jo ajatellut, että kohta on 
kai ruvettava puuhaamaan palvelutaloon siirtymis-
tä kun voimat tuntuvat vähenevän iän myötä. Sitten 
poikani perhe kertoi aikovansa luopua kaupungin 
laidalla olevasta omakotitalostaan ja pyrkivänsä kes-
kustaan. Samaan aikaan tuli rivitalossa oman asun-
toni viereinen , vähän pienempi asunto myyntiin. 

Olisikin oikein muka-
vaa jos lähiomaisia tulisi 
tähän nykyiseen asuntoo-
ni ja minä siirtyisin siihen 
naapuriasuntoon. Olisi 
silmällä pitävä omainen 
vieressä. Näin sitten kävi-
kin ja muutto oli edessä, 
90 neliöstä 55 neliöön. 
Muutosta syntyi kaaos, 
kuten arvata saattaa.

Aloin tyhjentää niitä yläkomeroita ensimmäisek-
si.Taloyhtiön roskis alkoi täyttyä. Lasitölkit omaan 
säiliöönsä, metalliromu toiseen. Paperiroskis täyttyi 
aikakauslehdistä ja muista papereista niin, että täytyi 
välillä odottaa pari päivää niiden tyhjennystä ennen 
kuin mahtui lisää. Ja voi mitä komeroista löytyikään! 
Ylimmässä komerossa olevat muoviset tölkit ja rasiat 
näes murenivat käsiin vanhuuttaan, mutta eikös vain 
se ”Tupperware-kulho” ollutkin vielä ehjä, jonka vai-
moni oli joskus 70-luvulla niiltä rouvasväen kutsuilta 
tuonut, vain väri oli tummentunut. Mutta entäs lii-
at mööpelit ja rakkaat kirjat, 40 % kaikesta poisko? 
Hätäratkaisuna oli onneksi autotalli ja ylimääräinen 
kellarivarasto. Auto ulkosalle ja talli täyttyi kaapeista 
ja hyllyistä sekä kirjalaatikoista. 

Muuttokaaokseni alkaa nyt puolen vuoden kulut-
tua jo olla ohi ja mahdun jo itsekin uuteen huoneis-
tooni, mutta töitä riittää vielä pitkäksi aikaa. Kaikki 
noin 2500 kirjaani on käytävä yksitellen läpi ja ky-
syttävä itseltään: ”otatko vai jätätkö?” Nykyään kaik-
ki kirppikset ovat täynnä kirjoja, jotka eivät mene 
kaupaksi edes 1 euron kappalehintaan. Antikvari-
aatit eivät osta, roskiinko  siis?  Autoparka sentään 
pääsi takaisin talliin ennen kovemman talven tuloa. 

TV:ssä haastateltiin jokin aika sitten uutta ”an-
tiikkia, antiikkia”-ohjelman vetäjää. Hän totesi, että 
”keräilijät elävät pitempään kuin muut, sillä he eivät 
malta kuolla”. Keräilijän elämä on mielenkiintoista 
ja arki on sujuvaa. Siis ollaan kerääjiä ja ylpeitä su-
kupolvemme edustajia.

Mitäs mekeräilijät!
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Musiikki kuuluu kaikille
MUSIIKKIA VAUVASTA VAARIIN!

MUMMeILLe, VAAreILLe jA KAIKILLe SEnIOREILLE MUSIIKKIPAJOJA
       10 x 45 MInUUTTIA   52 EUROA/OSALLISTUJA

Musiikkipajasta piristystä arkipäivään
Musiikista löytyy ilo

Laulu vahvistaa ääntä

Muisti virkistyy
rummutellen sormet näppäriksi
ryhmässä vähintään 8 osallistujaa

Keravan musiikkiopisto:
Asemantie 6  04200 KerAVA

Puh. 041-529 7623
www.keravanmusiikkiopisto.fi 

TERVETULOA MUSIIKIn MAAILMAAn!

SYdÄMELLÄ TUKEMASSA 
VAPAAEHTOISTYÖTÄ

Tarja 
MOnESSA MUKAnA
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Kesäkuu 2013 oli toisella viikollaan, kun 
sadepisaroiden saattelemina kokoon-
nuimme aamuvarhain klo 5 Keravan 
asemalle lähtemään bussilla kohti Tu-
run satamaa ja Viking Amorellan aa-

miaispöytiä. Hyvässä matkaseurassa on aina jokin 
osallistujia yhdistävä juttu ja meillähän se oli Talkoo-
rengas. Raili ja Timo ottivat sydämelliseen huolenpi-
toonsa 26:n hengen seurueemme ja bussikuskimme 
Into oli huolehtinut käytännön järjestelyistä. Matka-
laisten joukossa oli kymmenkunta, joille tämä oli en-
simmäinen matka Ahvenanmaalle eikä tuo ihastut-
tava saaristo pettänyt odotuksia meiltä muiltakaan. 
Sadepilvet jäivät merimatkalle ja Maarianhaminassa 
paistoi aurinko. 

Maarianhamina, Marian satama, on Ahvenan-
maan viehättävä pääkaupunki vanhoine puutalo-
alueineen, kävelykatuineen, puistoineen ja bulevar-
deineen. Yhdentoistatuhannen asukkaan kaupunki 
on perustettu 1861, Ruotsin vallan aikaan. Sataman 
kautta kulkee vilkas risteilyliikenne manner-Suo-
meen, Ruotsiin ja Viroon. Myös pienvenesatamat eri 
puolilla Ahvenanmaata ovat veneilijöiden suosimia 
poikkeamispaikkoja kesällä.                                       

Viivyimme vain kahden yön yli perillä, niinpä 
toisen päivän anti oli runsain. Teemaksi nousi itses-
tään Oolannin sota, jota käytiin vuosina 1854-56. 
Erinomainen Jaana-oppaamme valaisi meille sodan 
osapuolien, Venäjän keisarikunnan ja Ranskan sekä 
Yhdistyneen Kuningaskunnan armeijan välisen yh-
teenoton kulun ja lopputuloksen. Jaanalla oli erin-
omainen kyky elävöittää historiaa niin, että moni 
matkalaisista tunnusti ensimmäistä kertaa tajun-
neensa mikä olikaan se kuuluisa sota, josta tehdyn 
laulun (”Ja se Oolannin sota oli kauhia..”) jokainen 
koulussa jo lienee oppinut. Vaan ei tainnut laulu 
ihan totuutta kertoa taistelujen kulusta.  Asiaan liit-
tyen kävimme silmäilemässä Bomarsundin linnoi-
tuksen raunioita.  

Pysähdyimme myös Kastelholman linnan kul-
malla ja kiertelimme Jan Karlsgårdenin viehättävää 
museoaluetta, jotka molemmat kuuluvat Ahvenan-
maan turistien vakio-ohjelmaan Maarianhaminan 
kaupungin ja Pommernin museolaivan lisäksi. Pää-
simme näkemään myös saarten maaseutua kier-
roksella Jomalassa, Hammarlandissa, Finnströmis-
sä, Getassa, Saltvikissa ja Sundissa. Vain Lemland 
ja Lumparland taisi jäädä tällä kertaa tarkemmin 
tutkimatta. Pari kertaa nousimme ihailemaan mai-
semia näköalapaikoilta, mikä on aina hieno koho-
kohta, bussistahan näkee vain sen puolen maisemat, 
millä puolella sattuu istumaan. Poikkesimme myös 
lammasfarmilla, jonka puodista moni saikin tuliais-
pussiin tavaraa. Lampaat sen sijaan eivät olleet ko-
tona, vaan ne oli hajasijoitettu aitauksiin eri puolille 
saarta ruohonleikkuutöihin. 

Jaana-oppaamme jäi mieleen selkeäsanaisena sekä 
anteliaasti ja asiakaslähtöisesti tietoa jakavana. Hän 
kertoi asuneensa Ahvenanmaalla 16 vuotta, oli muut-
tanut mantereelta ensin töihin ja sitten avioitunut 
saarelaiseksi. Niinpä hänen suomenkielensä oli hyvin 
sujuvaa, mikä ei täysin ruosinkielisellä alueella kaik-
kien oppaiden kohdalla ole itsestäänselvää. Saimme 
tiiviin kokonaiskuvan Ahvenanmaasta ensin osana 
Ruotsi-Suomea, sitten Venäjän suuriruhtinaskuntaa. 
Kansainvälisen rauhansopimuksen perusteella Ah-
venanmaa jätettiin osaksi 1917 itsenäistynyttä Suo-
mea itsehallintoalueena, jossa ei ole minkään maan 
asevoimia. Nykyään Ahvenanmaalla on asukkaita 
28.000 ja heistä 91 prosenttia on ruotsinkielisiä. Alue 
on jaettu kuudeksitoista pikkukunnaksi, joilla on pai-
kallishallintonsa. Kuntauudistuksen tiimoilta on viri-
telty keskustelua erilaisista yhdistymisistä, jopa yhden 
Ahvenanmaan kunnan mallista. Ostoksilla väki käy 
enemmän Ruotsin puolella ja korkeakouluopintoihin 
hakeudutaan mieluummin Ruotsiin kielen takia.     

Saaren kasvistosta ja eläimistöstäkin Jaana kertoi. 
Hän mainitsi mm. harvinaiset kämmekkälajit, joita 

jäi kesämuistoihin
Teksti ellinoora siitonen

Saaristomatka

 

Lisätietoja ja varaukset arkisin klo 10-14  
vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen 

toimistosta (09) 294 0930 
tai: toimisto@talkoorengas.fi 

www.talkoorengas.fi

OnKO jUhLAT TULOSSA, 
mutta ei tiloja?

Tarjoamme erikokoisia ja  
muunnettavia tiloja ohjelmallisiin  

tilaisuuksiin, erilaisiin juhla- 
ja merkkipäiviin tai kokouksille.
Teemme tilauksesta mm. kakut  

tai suolaiset piirakat!

Haluatko järjestää synttärit itsellesi tai lapsellesi?



46 47

          

esiintyy vain lounaisessa saaristossa. Saarilla kasvaa 
luonnonvaraisena tyrniä ja sitä myös viljellään. Pe-
runanviljely ja omenatarhaus, meijerituotteet sekä 
kesäaikaan turismi ovat tärkeä tulonlähde. Mikä 
mielenkiintoisinta, kuulimme myös tavallisten ah-
venanmaalaisten elämään liittyviä asioita, kuten asu-
misesta, työpaikoista, kouluista, vanhusten hoidos-
ta, terveydenhoidosta. Manner-Suomen media on 
lietsonut punkkihysteriaa, mutta Jaana totesi - ehkä 
hiukan kotiin päin vetäen - että saarelaiset eivät pidä 
punkkia vaarallisena. Aniharvoin mitään sairastu-
misia siellä sattuu, itsekin hän sanoi joutuneensa te-
kemisiin punkin kanssa vain 5-6 kertaa 16 vuoden 
aikana. Asukkaat ovat tietenkin jo oppineet suojau-
tumaan punkeilta pukeutumisellaan ja suojaamaan 
eläimensä punkkimyrkyillä, eivätkä halua korostaa 
turisteja karkottavia asioita.

Kolmantena päivänä lähdimme laukkuinemme 
hotellista aamiaisen jälkeen ja teimme pari bussikier-
rosta kaupungilla ihailemassa Hilda Hongellin luo-
maa viehättävää puuarkkitehtuuria ja Lars Sonckin 
sekä Carl Ludvig Engelin suunnittelemia julkisia ra-
kennuksia ja asuintaloja. Aamupäivän saarikohde oli 
Eckerön Postimuseoalue, jossa kuulimme tarinoita 

muinaisen postinkulun työläydestä saaristossa. Myös 
Eckerön Pyhän Laurentiuksen kirkossa ja hautaus-
maalla poikkesimme. Kierroksen päätteeksi joimme 
kahvit Ahvenanmaan kuulun pannukakun kera eikä 
se hullumpaa ollutkaan omenahillon ja kermavaah-
don kruunaamana. Ennen laivalle lähtöä jäi vielä hiu-
kan vapaata aikaa käyskennellä keskustassa tai istah-
taa hetkeksi Maarianhaminan kauniissa St. Göranin 
kirkossa. 

Paluumatkalla meillä oli tilaisuus tutustua uuteen  
Viking Grace-laivaan, josta jäi pääosin myönteinen 
kuva. Paluu sujui laivan tarjonnasta vapaasti naut-
tien. Runsaasti jäi vielä aikaa shoppailla tai lojua sa-
teista merimaisemaa katsellen aulatuoleilla, jos pai-
kan onnistui saamaan. Risteilylaivojen konsepti on 
niin suunniteltu, että päivämatkalaisilla ei ole paljon 
oleilupaikkoja, jos ei viihdy pelikoneilla, baareissa tai 
ravintoloissa. Ilta oli jo pitkällä, kun kaarsimme läh-
töpaikkaamme.  Sadepisarat seurasivat meitä Maa-
rianhaminan satamasta asti. Aurinkoiset ja lämpi-
mät päivät kauniissa saaristossa elämyksineen jäivät 
muistoihin.  

*Muisteluiltaa varten kirjasi Ellinoora, 
kuvat kirjoittajan. 

”Hyvässä matkaseurassa  
on aina jokin osallistujia  
yhdistävä juttu  
ja meillähän se oli  
Talkoorengas.  
Raili ja Timo ottivat  
sydämelliseen  
huolenpitoonsa  
seurueemme.”

”Aurinkoiset ja  
lämpimät päivät  

kauniissa saaristossa  
elämyksineen  

jäivät muistoihin.” 

TaLKOOreNKaaN
avUNvÄLITYSKeSKUS

päivystää arkisin 10–12 
puhelinnumerossa 09- 242 5106 tai 

sähköpostilla:avunvalitys@talkoorengas.fi 
muuna aikana viestin voi jättää 

vastaajaan

www.talkoorengas.fi
Tykkää meistä Facebookissa

”...nousimme ihailemaan 
maisemia näköala- 

paikoilta, mikä on aina 
hieno kohokohta”

”...tuo ihastuttava saaristo  
pettänyt odotuksia meiltä muiltakaan”
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PALOASEMA

KuntaliitOKset

KERAVAN KEHITTÄMINEN

UIMAHALLIN REMONTTI

GRÖNLANNIN SEIKKAILIJA

TaLOUSKUrI vaI PareMMaT OLTavaT?

KERAVAN KOULUT 

LAPSET

VANHUSTEN HUOLTO
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TERVEYSKESKUS
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