
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus 
haluaa tarjota jokaiselle mahdollisuuden kehittää itseään  

erilaisten harrastus- ja virkistystoimintojen parissa. 

Hyvinvointiakatemian luennot ja tapahtumat ovat  
kaikille avoimia ja pääsääntöisesti maksuttomia tilaisuuksia.

Tervetuloa mukaan!
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Tule kuntoon! - luentosarja 18.1., 15.2., 14.3., 11.4., 9.5. ja 6.6. klo 13–16
Miten edistää omaa terveyttä, toiminta- ja suorituskykyä liikunnan ja 
ravinnon avulla. Voit testata omia liikunta- ja ravintotottumuksiasi ja näet miten ne 
tukevat sinun hyvinvointiasi, terveyttäsi ja tavoitteitasi. Toiminnalliset luennot 
kestävät noin kaksi tuntia, jonka jälkeen on varattu aikaa vapaalle keskustelulle ja 
voit tulla juttelemaan mieltä askarruttavista asioista. Luennoitsijana koulutettu 
hieroja, oma valmentaja Marjo Kaukinen.

Varamummot ja -vaarit  
Tiistaisin 19.1. (Sininen Sali), 16.2. (Pikku Sali), 15.3. (Sininen Sali), 19.4. (Sini-
nen sali) ja 17.5. (Kabinetti/Pikku Sali) klo 17.30 - 19. Perheiden sekä varamum-
mojen ja -vaarien yhteiset tapaamiset ”Sylkyssä”. Varamummo ja -vaaritoiminnan 
tarkoituksena on tutustuttaa vapaaehtoistyöntekijät ja perheet toisiinsa. Ryhmäs-
sä leikitään, soitetaan ja lauletaan yhdessä. Vetäjänä Taija Kuula. Yhteyshenkilö 
Tellu Sarajärvi, puh. 044-308 7821.

Siipi maasta - ryhmä omien voimavarojen kanssa kamppaileville
Tiistaisin ja perjantaisin 29.3.–3.6.2016 klo 14–15.30 (Sininen Sali), yhteensä 
20 tapaamiskertaa. Ryhmän tavoitteena on jakaa kokemuksia ja tunteita sekä 
opetella kuuntelemaan oman kehon ja mielen tarpeita turvallisessa ilmapiirissä. 
Kurssilla keskustellaan, liikutaan, tehdään rentoutus- ja läsnäoloharjoituksia sekä 
lempeitä kehollisia hoitoja. Ennen kurssia vetäjä haastattelee osallistujat, jotta 
jokaisen tilanne ja tarpeet tulevat tutuiksi. Ilmoittautumiset pe 18.3. mennessä 
toimistoon puh. (045) 612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 8 
osallistujaa. Vetäjänä Taija Kuula, tanssi- ja liiketerapian opiskelija (Taideyliopisto, 
2012–2016).

Tuo tullessas, vie mennessäs - kierrätystapahtuma
Keskiviikkona 30.3. klo 10–14 sinulla on mahdollisuus tulla tekemään löytöjä 
ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit tuoda tavarat jo 
tiistaina 29.3. Talkoorenkaan toimistoon. Kierrätykseen voi tuoda pieniä määriä 
esim. astioita, pientä sisustustavaraa, koruja, laukkuja, asusteita, kirjoja ja vaat-
teita. Huonekaluja tai sähkölaitteita/elektroniikkaa emme voi ottaa vastaan. Tava-
roiden tulee olla ehjiä ja hyväkuntoisia.  Tapahtuma toimii itsepalveluperiaatteella, 
jokainen laittaa tuomansa tavarat niitä varten varatuille pöydille. Henkilökunta 
opastaa tarvittaessa. Lisätietoja toimisto@talkoorengas.fi tai puh. 045-612 9779.

Hyvän Olon Tori 
Lauantaina 9.4. klo 10–14 pystytetään Hyvän Olon Tori Talkoorenkaan tiloihin. 
Torilta löydät tuote-esittelyjä, tuotemyyntiä, hyvän olon hoitoja ja mittauksia (esim. 
verenpaine). Päivän tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Seuraa 
ilmoittelua lehdissä, netissä ja ilmoitustaulullamme. Kahvila avoinna, tervetuloa!

ALKOORENKAASSA TAPAHTUUT
Hyvinvointiakatemian kevät 2016



Keskiviikkoisin 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4. ja 4.5.
klo 10–12 ATK-luokassa. Tukitiimin vapaaehtoiset auttavat si nua henkilökoh-
taisesti ajanvarauksella tie tokoneen käytössä ja siihen liittyvissä ongelmissa. 
Aika tukitiimiin on varatta vissa Talkoorenkaan toimistosta, puh. 045-612 9779. 
Voit varata joko puolen tunnin tai tunnin ajan. Kysy myös muita aikoja yllä mai-
nittujen päivien lisäksi joko toimistosta, puh. 045-612 9779 tai atk-tukitiimiltä, 
tukitiimi@gmail.com. Opastajina Ritva Hyvärinen, Karin Nissinen, Markku 
Nissinen, Jukka Tamminen ja Ismo Terenius.

Android-tablettikurssi
Keskiviikkona 13.1. klo 12:30 - 14:30 sekä keskiviikkona 27.1. klo 12:30 - 
14:30 atk-luokassa. Ota mukaan kurssille oma tablettitietokone, jossa on 
Android-käyttöjärjestelmä. Kurssilla käydään läpi tabletin käytön perusasioita.
Max 8 henkilöä. Ilmoittautumiset toimistoon 12.1 mennessä, 
puh. 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Kurssin vetäjänä Markku 
Nissinen.

Picasa-kuvankäsittelykurssi
Tiistaina 9.2. klo 12:30 - 14:30 ja keskiviikkona 10.2. klo 12:30 - 14:30 atk-
luokassa. Picasa on Googlen ilmainen kuvankäsittely- ja arkistointisovellus.
Kurssilla opetellaan sovelluksen perusteita, siirretään valokuvia kamerasta tai 
puhelimesta tietokoneeseen, muokataan, parannellaan ja järjestellään ku-
via jne. Ottakaa oma kannettava tietokone mukaan, samoin puhelin/kamera 
josta valokuvia siirretään. Myös kaikki tarvittavat kaapelit mukaan. Huom. jos 
tietokoneessa ei ole ennestään Picasa-sovellusta, tule paikalle ensimmäisenä 
päivänä jo klo 12:10 sovelluksen asentamista varten. Max 8 henkilöä. 
Ilmoittautumiset toimistoon 8.2 mennessä, puh. 045-612 9779 tai 
toimisto@talkoorengas.fi. Kurssin vetäjänä Ritva Hyvärinen.

iPad-tablettikurssi
Keskiviikkona 9.3. klo 12:30 - 14:30 sekä keskiviikkona 16.3. klo 12:30 - 14:30 
atk-luokassa. Ota mukaan kurssille oma Applen iPad-tablettitietokone. 
Kurssilla käydään läpi iPad-tabletin käytön perusasioita. Max 8 henkilöä. 
Ilmoittautumiset toimistoon 8.3. mennessä, puh. 045-6129779 tai 
toimisto@talkoorengas.fi. Kurssin vetäjänä Markku Nissinen.
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A TK-TUKITIIMI

Galleria Orlow, Toukokuu: Talkoorenkaan oman taideryhmän yhteisnäyttely.

Näyttelyt ovat avoinna Talkoorenkaan aukioloaikoina, ellei Sinisessä Salissa 
ole muuta toimintaa. Tarkista aika toimistosta, puh. 045-612 9779.
Mikäli olet kiinnostunut pitämään oman taidenäyttelysi Galleria Orlowissa, 
otathan yhteyttä, puh. (09) 242 6364 tai sihteeri@talkooorengas.fi. 
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KOULUTUKSET JA KURSSIT

OPINTO- JA HARRASTUSPIIRIT

Vapaaehtoistyön kurssi 
Kurssin kesto on neljä päivää: tiistaisin 1.3., 8.3., 15.3. ja 22.3. klo 12–16 Talkoo-
renkaan Sinisessä salissa. Järjestämme vapaaehtoistyönkurssin yhteistyössä 
SPR:n, Hopeahovin ja Helmiinan, Keravan kotihoidon sekä terveyskeskuksen fy-
sioterapian kanssa. Kurssi pidetään Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa, 
Aleksis kiven tie 19, Kerava. Kurssi on maksuton. Lisätiedustelut ja ilmoittautumi-
set 25.2.2016 mennessä avunvälitykseen, puh. 045-879 9666 tai 
avunvalitys@talkoorengas.fi.

Rummuntekokurssi
La 19.3. klo 10–20. Perinnerummun tekokurssi. Tuija Sahi. Kurssin hinta 170 eur, 
sisältää tarvittavan materiaalin ja ohjauksen. Kurssi maksetaan kahdessa erässä. 
Kurssilla valmistetaan perinnerumpu, jonka koivuvanerinen kaari on n. 45–50 cm 
halkaisijaltaan ja kalvo on suomalaista poron nahkaa. Kahva on suomalaisesta 
puusta. Kurssilla saat tietoa rummun historiasta, käytöstä ja hoidosta. Päivän 
aikana tehdään myös rummutusmatkoja, voimaeläintenhakumatkoja ja energeetti-
siä ohjauksia. Ilm. suoraan Tuijalle, puh. 044-3088979 tai 
tuija.sahi@awonawilona.fi. Mukaan mahtuu max 10 osallistujaa.

LIIKUNTARYHMÄT
Jumppa 
Maanantaisin klo 10.30 - 11.30 alk. 25.1. (Sininen Sali). Kevyttä, helppoa ja 
kiinteyttävää jumppaa. Ota mukaan alusta ja vaaleapohjaiset tossut tai villasukat. 
Ohjaajana Irmeli Tallqvist.

Jooga 1 - Iloa ja seesteistä oloa joogasta
Tiistaisin klo 10 - 11.30 alk. 12.1. (Sininen Sali) Ei 9.2. Tule hakemaan iloa ja 
seesteistä oloa joogasta. Ryhmä sopii vasta-alkajille. Joogan harjoittajalta toi-
votaan pitkäjänteisyyttä. Aloittelijan olisi hyödyllistä tutustua alan kirjoituksiin ja 
pyrkiä ymmärtämään joogan henkeä. Pitkäjänteinen harrastus antaa sitten joogan 
edut - hyvän olon ja seesteisen mielen. Ilmoittautumiset 11.1. mennessä toimis-
toon puh. 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 20 osallis-
tujaa. Ohjaajana Matti Väänänen.

Terveysliikunta
Tiistaisin klo 18 - 19.30 alk. 26.1. (Sininen Sali) Ei 15.3. ja Ei 19.4. Terveysliikun-
taa ja itsehoitoa. Liikesarjojen ohella akupainantaa ja rentoutusta. Liikunta sopii 
kaikenkokoisille ja kaikenikäisille. Ohjaajana Päivi Koivuniemi Sippoin 
terveysliikunnasta.
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Luova tanssi 
Torstaisin klo 12 – 13 alk. 28.1. (Sininen Sali) Vapaata liikkumista musiikin 
tahtiin, ei vaadi aiempaa tanssikokemusta. Ohjaajana Anja Salo.

Jooga 2 - Iloa ja kestävyyttä joogasta 
Perjantaisin klo 10 – 11.30 alk. 15.1. (Sininen Sali). Tule hakemaan vireyttä ja 
kestävyyttä arkeen. Ryhmä sopii joogaa jo jonkin aikaa harrastaneille. Ilmoit-
tautumiset toimistoon 14.1. mennessä puh. 045-612 9779 tai 
toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. Ohjaajana Matti 
Väänänen.

Tuolijumppa 
Perjantaisin klo 12.30 – 13.30 alk. 15.1. (Sininen Sali). Mukavaa, kaikille sopi-
vaa kevyttä liikuntaa. Ohjaajana Bertta Saarenpää.

KUVATAIDE, MUSIIKKI, KIRJOITTAMINEN JA KÄDENTAIDOT

Laulukerho
Joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 25.1. (Kabinetti). Tule 
mukaan laulamaan Anneli Aulangon ja Aila Painilaisen johdolla.

Kuvataidekerho 
Tiistaisin klo 12–14 alk. 12.1. (Pikku Sali ja Kabinetti). Ohjaajana Aleksandr 
Hazanov.

Neulekahvila 
Keskiviikkoisin klo 10–13 alk. 13.1. (Kaisankammari). Tule yksin tai ystävien 
kanssa tekemään langasta neuloen, virkaten tai solmeillen pehmeää ja väri-
kästä. Tutustut myös toisiin, jotka ovat kiinnostuneita neulomisesta ja virkkauk-
sesta. Voit vaihtaa kuulumisia sekä oppia uusia neulejuttuja. 

Askartelua – ”Nyhjää tyhjästä, uusiokäyttöä ja kierrätystä” 
Keskiviikkoisin klo 13–16 alk.13.1.(Kabinetti) kokoontuvat askartelijat yläker-
taan luomaan uutta vanhasta ja kierrätettävästä tavarasta. Materiaalimaksu 5 
eur/kausi. Ohjaajana Päivi Tiihonen.

Kirjoittajaryhmä
Perjantaisin klo 13–14 alk. 29.1. (Kaisankammari). Syksyllä aloittanut kirjoit-
tajaryhmä jatkaa. Jos haluat tulla mukaan, kysy vetäjältä vapaita paikkoja.  
Ryhmänvetäjänä Tellervo Sarajärvi.
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KESKUSTELURYHMÄT

Ikiliikkujat 
Joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 26.1. (Kaisankammari). Tal-
koorenkaan toiminnassa pitkään mukana olleet muistelevat entisiä aikoja, mutta 
juttelevat myös muista ajankohtaisistakin aiheista.

Helmikerho 
Torstaisin klo 13–14, alk. 28.1. (Kaisankammari). Tule iltapäiväkahville uusien ja 
vanhojen ystävien kanssa.

Luova keskustelupiiri
Joka toinen tiistai (parittomat viikot) klo 12–13.30 alk.2.2., Sininen Sali 
Huom! 1.3. - Kaisankammari ja 15.3.- Kaisankammari
Tervetuloa mukaan pohtimaan elämää sekä ihmisenä elämistä ja olemista. 
Vetäjänä Nina Anitra Salo.

Astrologian keskusteluryhmä
Torstaisin klo 14–16 (Pikku Sali) alk. 28.1. Ryhmässä keskustellaan astrologiaan 
liittyvistä kysymyksistä Riitta Kukkosen johdolla.

MUUT RYHMÄT

Varamummot ja -vaarit  
Tiistaisin 19.1. (Sininen Sali), 16.2. (Pikku Sali), 15.3. (Sininen Sali), 19.4. (Si-
ninen sali) ja 17.5. klo 17.30 - 19. Perheiden sekä varamummojen ja -vaarien 
yhteiset tapaamiset ”Sylkyssä”. Varamummo- ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on 
tutustuttaa vapaaehtoistyöntekijät ja perheet toisiinsa. Ryhmässä leikitään, soi-
tetaan ja lauletaan yhdessä. Vetäjänä Taija Kuula. Yhteyshenkilö Tellu Sarajärvi, 
puh. 044-308 7821.

 
      To alk. 21.1. viro klo 11–12     Kirsti Holopainen Kabinetti
 To alk. 14.1. ranska klo 13–14         Antti Ruokola Kabinetti
      To alk. 14.1. venäjä klo 14–15     Servo Kasi Kabinetti
      Pe alk. 29.1. suomi klo 14–16     Taina Rautasalo Kabinetti

Kielten keskusteluryhmät
Tule aktivoimaan jo hankittua, mutta käytön puutteessa mahdollisesti 
ruostunutta kielitaitoasi.
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Siipi maasta - ryhmä omien voimavarojen kanssa kamppaileville
Paikka: Sininen Sali, Aika: tiistaisin ja perjantaisin 29.3.–3.6.2016 
klo 14–15.30, yhteensä 20 tapaamiskertaa.
Ryhmän tavoitteena on jakaa kokemuksia ja tunteita sekä opetella kuunte-
lemaan oman kehon ja mielen tarpeita turvallisessa ilmapiirissä. Kurssilla 
keskustellaan, liikutaan, tehdään rentoutus- ja läsnäoloharjoituksia sekä 
lempeitä kehollisia hoitoja. Ennen kurssia vetäjä haastattelee osallistujat, jotta 
jokaisen tilanne ja tarpeet tulevat tutuiksi. Ilmoittautumiset pe 18.3. mennessä 
toimistoon puh. (045) 612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 
8 osallistujaa. Vetäjänä Taija Kuula, tanssi- ja liiketerapian opiskelija 
(Taideyliopisto, 2012–2016).

Rumpurentoutus
Keskiviikkoisin 27.1. klo 12–13., 24.2. klo 12–13., 30.3. klo 12–13., 27.4. 
klo 11–12. ja 25.5 klo 11–12 (Sininen Sali). Rumpurentoutuksissa saat kokea 
kuinka rummunväre rauhoittaa ja rentouttaa. Se tuntuu menevän vielä syvem-
mälle, koska rummun väre saa kehossamme olevan veden värähtelemään. 
Ihmiskehossa on yli 80 % vettä, joten kokemus on kokonaisvaltainen.  
Ohjaajana ja rumpurentoutuksen vetäjänä toimii Tuija Sahi www.awonawilona.
fi joka on lähihoitajan ammatin lisäksi energiahoitaja, regressio- ja meditaatio-
ohjaaja sekä rummuntekijä. Rumpurentoutukset ovat kaikille avoimia ja mak-
suttomia hengähdyshetkiä. Voit tulla kokemaan ja aistimaan juuri sellaisena 
kuin olet.

Rumpupiiri
Torstaisin 28.1. Sininen sali, 18.2. Kabinetti, 17.3. Kabinetti, 21.4. Sininen Sali 
ja 19.5. Sininen sali. klo 18–20. Tervetuloa pysähtymään, viettämään iltahet-
keä ja voimaantumaan. Rummun väre saa sinut olemaan läsnä tässä het-
kessä. Se auttaa sinua kuuntelemaan omaa sisäistä viisauttasi ja löytämään 
suuntaa omaan elämääsi. Monen rummun yhteisväre luo energeettisen piirin, 
jonka voiman voit aistia koko kehossasi vapauttavana ja jopa kipuja paranta-
vana. Rumpupiiri on tarkoitettu kaikille niille, joilla on jo rumpu. Toki tervetullei-
ta kuuntelemaan ovat myös he, joilla sitä ei ole. Rumpupiiriin tullaksesi sinulla 
ei tarvitse olla kokemusta soittamisesta. Saatat saada ihan uuden ulottuvuu-
den soittamiseen, kun rumpuja on monta. Ilta muodostuu kahdesta eri osi-
osta: ohjatusta rumpumeditaatiosta (Tuija), jonka aihe nousee läsnä olevista 
ihmisistä sekä yhdessä soittamisesta erilaisin tavoin. Rumpupiirit ovat avoimia 
ja erillisiä toisistaan joten voit tulla joko yhteen iltaan tai kaikkiin. Hinta 5 eur/
kerta. Ennakkoilmoittautuminen suositeltavaa: puh. 044-3088979 / 
Tuija Sahi www.awonawilona.fi 



Tietokilpailuryhmä ”Viisasten kerho”
Keskiviikkoisin 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 10–11 (Kabinetti). Tervetuloa mittelemään 
tietojasi yleistietokysymysten parissa. Kysyjänä Kaarina Mykkänen.

Kirjallisuuspiiri 
Keskiviikkoisin 20.1., 17.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. klo 14.30 - 16
(Kaisankammari). Yhteyshenkilö Aino Tiainen.

Mindfulness-ryhmä - keho ja mieli tasapainoon. Keskiviikkoisin klo 15–16.30  
alk. 20.1. (Sininen Sali) Ei 24.2. 
Tervetuloa mukaan mindfulness-ryhmään kehittämään hyväksyvän tietoisen läs-
näolon taitoja sekä stressinhallinnan ja rentoutumisen kykyjä. Ilm. toimistoon 18.1. 
mennessä, puh 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi, max 20 osallistujaa. 
Ohjaajana psykologian maisteri, tietoisuustaitojen valmentaja Kylli Sagur.

Mielikuvarentoutus Keskiviikkoisin klo 17–17.45 alk. 20.1. (Sininen Sali) Ei 
24.2. Oviraha 2 eur/kerta. 
Hetkisen elämänrytmin ja stressin keskellä saatat helposti unohtaa omat tarpeesi, 
toiveesi ja tavoitteesi. Silloin on aika pysähtyä.Mielikuvarentoutuminen saa her-
moston ja mielen tasapainottumaan ja eheytymään. Se auttaa jaksamaan parem-
min ja nukkumaan syvemmin. Vaikeat tunteet heikkenevät ja myönteiset mielialat 
vahvistuvat.Mielikuvitus on sisäinen energialähteemme. Se on luova kyky, joka 
tallentaa todellisuutta ja luo uutta. Mielikuvamatkoilla saatat löytää uusia näkö-
kulmia ja ongelmanratkaisukeinoja elämääsi!Johdatetun mielikuvarentoutuksen 
aikana voit istua mukavasti tuolilla tai maata alustalla. Rentoutus kestää noin 45 
min. ja pitää sisällään alustuksen, ohjatun mielikuvarentoutuksen sekä palautumi-
sen tähän hetkeen. Kertamaksu 2 eur. Ohjaajana psykologian maisteri, tietoisuus-
taitojen valmentaja Kylli Sagur.
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Kuukausikalenteriin on tulossa mainittujen luentojen lisäksi useita luentoja, 
joiden päivämäärät varmistuvat myöhemmin. Seuraa ilmoitteluamme 
lehdissä.
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UUKAUSIKALENTERI KEVÄT 2016K
TAMMIKUU

Ma 18.1 klo 13–16 Luento: Tule Kuntoon - Innostu ja Onnistu!
Mistä koostuu hyvä kunto, miten lisätä omaa toiminta- ja suorituskykyä, mistä 
löytää motivaatio?  Tule testaamaan arki- ja liikuntatottumuksesi ja seuraa lu-
ennon aikana miten ne tukevat sinun hyvinvointiasi, terveyttäsi ja tavoitteitasi.
Luennoitsijana koulutettu hieroja, oma valmentaja Marjo Kaukinen.

Ma 25.1. klo 13–15 Luento: Uupumuksesta ulos - onnellisuutta arkeen, 
Marja Karvinen luennoi
”Uupumuksesta ulos – onnelliseen arkeen”, jossa sivutaan eri ikäryhmien 
uupumustekijöitä ja sitä, mitä on onnellisuus jota tavoitella.

HELMIKUU

Ma 1.2. klo 13–15  Luento: Sähköyliherkkyys uupumustekijänä, 
Marja Karvinen luennoi
”Sähköyliherkkyys uupumustekijänä” tuo arkilähelle yhteiskuntamme kipupis-
teen; mitä terveyshaittoja langaton teknologian tuottaa yksilölle. 

Ma 8.2. klo 13–16  Luento: Räsymatot ja niiden historia, 
Sinikka Salminen luennoi
Luennolla lyhyt selostus räsymaton historiasta sekä diaesitys erilaisista kan-
gaspuista, mihin edellä mainituista on tultu. Sinikka kertoo, miten hän viime-
vuosina on liittänyt pieniä loruja ja runoja töittensä liitteeksi. Osallistujatkin 
voivat kirjoittaa pienen jutun omista räsymattokokemuksista tai matonkuteiden 
leikkuusta ja tuoda sen mukaan luennolle.

Ma 15.2. klo 13–16 Luento: Tule Kuntoon - Ryhtiä Ravinnosta!
Ravinnon rooli terveyden ja hyvinvoinnin, hyvän kunnon, toiminta- ja suori-
tuskyvyn lisäämisessä. Ilo asuu vatsassa, syö itsellesi energinen olo ja iloi-
nen mieli. Testaa omat ravintotottumuksesi, löydä heikoin lenkkisi ja tiedosta 
mahdolliset muutostarpeet. Luennoitsijana koulutettu hieroja, oma valmentaja 
Marjo Kaukinen.

MAALISKUU

Ma 14.3. klo 13–16 Luento: Tule Kuntoon - Liikuntaa ilolla vaikka 
kotisohvalla!
Lihaskuntoharjoittelulla lisää voimaa, ryhtiä, terveyttä, toimintakykyä ja energiaa. 
Lihaskuntoharjoittelun eri muodot ja keinot tavoitteista riippuen, miten juuri sinun 
tulisi harjoitella? Tule asettamaan omat tavoitteesi ja löydä keinot niiden saavut-
tamiseksi. Luennoitsijana koulutettu hieroja, oma valmentaja Marjo Kaukinen.
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HUHTIKUU

Ma 4.4. klo 13–15 Luento: ”Käsijarru päällä, kaasu pohjassa” 
Elämää erityisherkkänä, Anne Aho luennoi. 

To 7.4. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti.

Ma 11.4. klo 13–16 Luento: Tule Kuntoon - Sykettä elämään, 
löydä oma rytmi!
Kestävyys ja sykeharjoittelulla peruskunto kasvaa, hapenottokyky paranee 
ja hapen- ja verenkuljetuselimistö vahvistuu, pidät painon hallinnassa ja 
mielen virkeänä - kun teet sen oikein. Vältä sudenkuopat, hyödynnä arki- ja 
hyötyliikunta osana tavoitteellista harjoittelua. Kuinka paljon ja miten tehok-
kaasti juuri sinun tulisi liikkua edistääksesi omaa terveyttäsi ja toimintaky-
kyäsi ja saavuttaaksesi omat tavoitteesi. Luennoitsijana koulutettu hieroja, 
oma valmentaja Marjo Kaukinen.

Ke 27.4. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti
To 28.4. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

TOUKOKUU

To 5.5. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

Ma 9.5. klo 13–16 Luento: Tule Kuntoon - Venytellen vetreäksi!
Venyttely ja liikkuvuusharjoittelu parantavat ryhtiä, nopeuttaa palautumista, 
tehostaa aineenvaihduntaa, ylläpitää hyvää toimintakykyä ja liikkuvuutta.
Venytystekniikoita ja tapoja on lähes yhtä paljon kuin on tavoitteita ja tarpei-
ta venyttelylle, oikeilla valinnoilla ja venytysajoilla saavutat tavoitteesi.
Luennoitsijana koulutettu hieroja, oma valmentaja Marjo Kaukinen.

To 12.5. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

KESÄKUU

Ma 6.6. klo 13–16 Luento: Tule Kuntoon - Palaudu paremmin! 
Yhtä tärkeää kuin itse liikuntaharjoitus on myös harjoituksesta palautumi-
nen. Arjen fyysinen ja henkinen rasitus vaatii myös palautumista. Uni, lepo 
ja rentoutuminen ovat avaimia hyvään palautumiseen hyvän ja oikein ajoi-
tetun ravitsemuksen rinnalla. Kunto kasvaa levossa - sanotaan mutta mitä 
se sitten tarkoittaa. Käsittelemme mm. unen, levon ja rentoutumisen eroja 
ja vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, toiminta- ja suorituskykyyn.
Luennoitsijana koulutettu hieroja, oma valmentaja Marjo Kaukinen.

Hyvinvointiakatemian kevät 2016



Eero Lehti
Kelloliike Soikkeli
Keravan ev.lut. srk
Keravan kaupunki
Sariola Tivoli Ky

Vuokra-Vesku T:mi
Woodpublishers Oy LTD

Parturi - kampaamo Studio Waude 
Awonawilona 

Akson hoivapalvelut/Awonawilona
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RAY
Keravan Keskusapteekki

Keravan ensimmäinen apteekki
Tilasähkö Oy

Helleborgin Kukka Oy
Keravan Omakotiyhdistys ry

Keravan Musiikkiopistoyhdistys
Maanrakennustyö Hyttinen Oy

Keravan Hammaslääkärikeskus
Rakennustoimisto Nousiainen Oy

VAPAAEHTOISTA HYVINVOINTITYÖTÄ TUKEMASSA

Hyvinvointiakatemian luennot ja tapahtumat ovat kaikille avoimia ja 
pääsääntöisesti maksuttomia tilaisuuksia. Mikäli jokin tapahtuma tai 
tilaisuus edellyttää ennakkoon ilmoittautumista tai on maksullinen, 

siitä mainitaan erikseen.

Tapahtumista ja mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä löydät tietoa 
järjestöpalstoilta Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset -lehdissä, ilmoitus-

tauluiltamme, Facebookista sekä kotisivuiltamme www.talkoorengas.fi



YHTEYSTIEDOT
 

Toiminnanjohtaja
Tarja Orlow

puh. (09) 242 6364
tarja.orlow@talkoorengas.fi

Avunvälityksen päivystys
ma-pe klo 10–12

puh. 045-879 9666
avunvalitys@talkoorengas.fi

Toiminnanohjaaja
puh. (09) 242 6364

toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi
Mikäli olet kiinnostunut luennoimaan tai vetämään  

opinto- tai harrastusryhmää Hyvinvointiakatemiassa,  
otathan yhteyttä toiminnanohjaajaan.

Toimisto
ma-pe klo 9-14

puh. 045-612 9779
toimisto@talkoorengas.fi

myös tilavaraukset

pc-tuki@talkoorengas.fi 
mm. tietokoneiden perushuolto ja ohjelmien päivitys.  

Ajanvaraus ja hinta-arviot
ma, ke, pe klo 10-14 puh. 046-902 8801

ATK-tukitiimi / tukitiimi@gmail.com
Tietokoneiden käyttöön liittyvät ongelmat

Ajanvarauslista löytyy Talkoorenkaan toimistosta,  
puh. 045-612 9779.

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19  KERAVA puh. 045-612 9779

www.talkoorengas.fi


