
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!

HYVINVOINTIAKATEMIAN  
KEVAT 2017
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Vapaaehtoistyön kurssi
Kurssin kesto on neljä päivää: keskiviikkoisin 1.3., 8.3., 15.3. ja 22.3. klo 12–16 
Talkoorenkaan Sinisessä salissa. Järjestämme vapaaehtoistyönkurssin 
yhteistyössä SPR:n, Hopeahovin ja Helmiinan, Keravan kotihoidon sekä 
terveyskeskuksen fysioterapian kanssa. Kurssi pidetään Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskuksessa, Aleksis kiven tie 19, Kerava. Kurssi on 
maksuton. Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset 23.2.2017 mennessä 
avunvälitykseen, puh. 045-879 9666 tai avunvalitys@talkoorengas.fi.

Hyvän Olon Tori
Lauantaina 25.3. 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!

Tuo tullessas, vie mennessäs - kierrätystapahtumat
Keskiviikkona 29.3. ja 3.5. klo 10–14 sinulla on mahdollisuus tulla tekemään 
löytöjä ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit tuoda 
tavarat jo tiistaina Talkoorenkaan toimistoon. Kierrätykseen voi tuoda pieniä 
määriä esim. astioita, pientä sisustustavaraa, koruja, laukkuja, asusteita, 
kirjoja ja vaatteita. Tavaroiden tulee olla ehjiä ja hyväkuntoisia. Huonekaluja 
tai sähkölaitteita/elektroniikkaa emme voi ottaa vastaan.  Tapahtuma toimii 
itsepalveluperiaatteella, jokainen laittaa tuomansa tavarat niitä varten 
varatuille pöydille. Henkilökunta opastaa tarvittaessa. Lisätietoja 
toimisto@talkoorengas.fi tai puh. 045-612 9779.

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. 045- 699 5858 tai toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi.

ALKOORENKAASSA TAPAHTUUT
Hyvinvointiakatemian kevät 2017



KauneushOitOja, hierOntaa ja vyöhyKeterapiaa

Talkoorenkaan tiloissa on saatavilla kauneushoito-, vyöhyketerapia- 
sekä hierontapalveluja. Kysy tarkemmin päivämääristä, hoidoista ja 
hinnoista:

Kauneushoidot, Tuija Tuomi, puh.045-699 5850
Hieronnat, Marjo Kaukinen, puh. 0400-974 723
Vyöhyketerapia, Tiina Öberg, puh. 045-329 5656

Atk-tukitiimi opastaa
Keskiviikkoisin 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4. ja 3.5. 
klo 10–12 (ATK-luokka). Tukitiimin vapaaehtoiset auttavat si nua 
henkilökohtaisesti ajanvarauksella tie tokoneen, tabletin ja älypuhelimen 
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 mainittujen 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.

Valokuvien varmuuskopiointi ja jakaminen pilvipalvelun avulla
ATK- tukitiimin luento keskiviikkona 25.1. klo 12:30 - 14:30 Sinisessä 
salissa. Luennoitsijana Jukka Tamminen.
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liiKuntaryhmät

Jumppa
Maanantaisin klo 10.30 - 11.30 alk. 23.1. (Sininen Sali). Ei 1.5. 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. 21.2. (Sininen Sali). Tule hakemaan iloa ja 
seesteistä oloa joogasta. Ryhmä sopii vasta-alkajille. Joogan harjoittajalta 
toivotaan pitkäjänteisyyttä. Aloittelijan olisi hyödyllistä tutustua alan 
kirjoituksiin ja pyrkiä ymmärtämään joogan henkeä. Pitkäjänteinen 
harrastus antaa sitten joogan edut - hyvän olon ja seesteisen mielen. 
Ohjaajana Matti Väänänen tai Ritva Hyvärinen.

Jooga 2 - Iloa ja kestävyyttä joogasta
Perjantaisin klo 10 – 11.30 alk. 9.2. (Sininen Sali). Ei 14.4. Tule hakemaan 
vireyttä ja kestävyyttä arkeen. Ryhmä sopii joogaa jo jonkin aikaa 
harrastaneille. Ohjaajana Matti Väänänen tai Ritva Hyvärinen.

Terveysliikunta
Tiistaisin klo 18 - 19.30 alk. 24.1. (Sininen Sali), Ei 14.3. ja 2.5. 
Terveysliikuntaa ja itsehoitoa. Liikesarjojen ohella akupainantaa ja 
rentoutusta. Liikunta sopii kaikenkokoisille ja kaikenikäisille. Ohjaajana 
Päivi Koivuniemi.

Luova tanssi
Torstaisin klo 12 – 13 alk. 26.1. (Sininen Sali) Ei 25.5. Vapaata liikkumista 
musiikin tahtiin, ei vaadi aiempaa tanssikokemusta. Ohjaajina Kaisa 
Nissinen, Liisa Ihalainen, Tuulikki Ojanperä, Mirja Keinonen ja Anja Salo.

OPINTO- JA HARRASTUSPIIRIT
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Tuolijumppa
Perjantaisin klo 12.30 – 13.30 alk. 20.1. (Sininen Sali). Ei 14.4. 
Mukavaa, kaikille sopivaa kevyttä liikuntaa. Ohjaajana Bertta 
Saarenpää ja Eva Suutari.

Kuvataide, musiiKKi, KirjOittaminen ja KädentaidOt

Laulukerho
Joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 23.1. (Kabinetti). 
Tule mukaan laulamaan Anneli Aulangon ja Aila Painilaisen johdolla.

Kuvataidekerho
Tiistaisin klo 12–14 alk. 10.1. (Pikku Sali ja Kabinetti). Ohjaajana 
Aleksandr Hazanov.

Neulekahvila
Keskiviikkoisin klo 10–13 alk. 25.1. (Kaisankammari). Tule yksin tai 
ystävien kanssa tekemään langasta neuloen, virkaten tai solmeillen 
pehmeää ja värikästä. Tutustut myös toisiin, jotka ovat kiinnostuneita 
neulomisesta ja virkkauksesta. Voit vaihtaa kuulumisia sekä oppia 
uusia neulejuttuja. 

Askartelua – ”Nyhjää tyhjästä, uusiokäyttöä ja kierrätystä”
Keskiviikkoisin klo 13–16 alk. 25.1. (Kabinetti) kokoontuvat askartelijat 
yläkertaan luomaan uutta vanhasta ja kierrätettävästä tavarasta. 

Kirjoittajaryhmä
Perjantaisin klo 13–14 alk. 20.1. (Kaisankammari). Ei 14.4. Syksyllä 
aloittanut kirjoittajaryhmä jatkaa. Ryhmänvetäjänä MarjaSinikka 
Väänänen.
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KesKusteluryhmät

Luova keskustelupiiri
Joka toinen tiistai (parittomat viikot) klo 12–13.30 alk. 14.2. (Sininen Sali)
Tervetuloa mukaan pohtimaan elämää sekä ihmisenä elämistä ja 
olemista. Vetäjänä Nina Anitra Salonen.

Astrologian keskusteluryhmä
Torstaisin klo 12-14 (Pikku Sali). Ryhmä tapaa kunkin kuukauden 
viimeisenä torstaina alk. 26.1. Ei 25.5. Ryhmässä keskustellaan 
astrologiaan liittyvistä kysymyksistä Riitta Kukkosen johdolla.

Kielten KesKusteluryhmät

Tule aktivoimaan jo hankittua, mutta käytön puutteessa mahdolli-
sesti ruostunutta kielitaitoasi. Ei 25.5.

To alk. 26.1. viro klo 11–12 Kirsti Holopainen Kabinetti
To alk. 26.1. venäjä klo 12–13 Servo Kasi Kabinetti 
To alk. 26.1. ranska klo 13–14 Antti Ruokola Kabinetti
To alk. 26.1. englanti klo 13-14 Arja-Riitta Ruodemäki ATK-luokka
To alk. 26.1. espanja klo 14-15 Tuula Pirhonen Kabinetti

Suomen kielen kerho
Perjantaisin klo 14.30-16 alk. 27.1. (Kabinetti). Suomen kielen kerho 
tarjoaa opetusta ja mahdollisuuden tavata muita maahanmuuttajia 
sekä vasta-alkajille että suomea sujuvasti puhuvillekin. Tule itse 
tai tuo perheenjäsenesi opiskelemaan ja juttelemaan ryhmässä. 
Yhteyshenkilönä Taina Rautasalo. Yhteistyössä Setlementti Louhelan 
Monikulttuurisen Ringin kanssa.
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muut ryhmät

Tietokilpailuryhmä 
Tiistaisin 7.2., 2.3., 4.4. 2.5. ja 6.6. klo 10–11 (Kabinetti). Tervetuloa 
mittelemään tietojasi yleistietokysymysten parissa. Kysyjänä Kaarina 
Mykkänen.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirissä keskustellaan etukäteen luetuista kirjoista, keväällä 
luetaan seuraavat kirjat:
Ke 18.1. klo 14.30-16, kirja: Pasi Pekkola: Lohikäärmeen värit
Ke 15.2. klo 14.30-16, kirja: Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista
Ke 15.3. klo 14.30-16, kirja: Emma Puikkonen: Eurooppalaiset unet
Ke 19.4. klo 14.30–16, kirja valitaan myöhemmin
Paikkana Kaisankammari. Yhteyshenkilö Aino Tiainen.

Al-Anon
Keskiviikkoisin klo 19.00-21.00 alk. 4.1. (ATK-luokka) Keravan 
Al-Anon-ryhmä tarjoaa alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. 
Ryhmässä käymisen ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän 
alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, 
sisaruksia ja muita läheisiä. Etukäteisilmoittautumista ei tarvita. 
Ryhmässä on koolla ihmisiä, joilla kaikilla on oma kokemus läheisen 
ihmisen alkoholiongelmasta. Voit rauhassa kuunnella tai halutessasi 
puhua omista kokemuksistasi. Al-Anonissa toimii nimettömyyden 
periaate eikä kävijöitä rekisteröidä. Toiminta kustannetaan jäsenten 
vapaaehtoisen tuen turvin. Jäsenmaksuja ei ole. Tervetuloa!

MLL Perhekahvila
Perjantaisin klo 9.30-11.30 alkaen 20.1. (Kabinetti). Mannerheimin 
lastensuojeluliiton perhekahviloihin ovat kaikki lapsiperheet tervetulleita. 
Perhekahvilassa vanhemmat tutustuvat paikkakunnan muihin, samassa 
elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja lapset saavat ikäistään seuraa.
Lisätietoja: http://kerava.mll.fi/toiminta/perhekahvilat/

MLL Monikulttuurinen perhekahvila
Joka toinen torstai klo 16-18, alkaen 26.1. (Kabinetti). Monikulttuuristen 
perheiden yhteinen kohtaamispaikka! Vertaistukea, vertaisvinkkejä, 
tutustumista toistemme kulttuureihin, vanhemmuutta monikulttuurisesti, 
vanhemmuutta kulttuurista riippumatta.



Ohjelmaan on tulossa alla mainittujen lisäksi useita luentoja ja 
muita tapahtumia, joiden päivämäärät varmistuvat myöhemmin. 

Seuraa ilmoitteluamme lehdissä, Facebookissa, ilmoitustauluilla ja 
kotisivuillamme www.talkoorengas.fi.

tammiKuu

Ke 25.1. Klo 12:30 – 14:30 ATK- tukitiimin luento: Valokuvien 
varmuuskopiointi ja jakaminen pilvipalvelun avulla. 
Sinisessä salissa. Luennoitsijana Jukka Tamminen ENTER ry:stä.

helmiKuu

Ma 6.2. klo 13–15 Luento: Ajatusten ja tunteiden vaikutus terveyteen 
Keskustelua aiheesta kuinka paljon voimme itse vaikuttaa omaan 
terveyteemme vai voimmeko? Luennoitsijana Tiina Öberg, keho- ja 
tunnevyöhyketerapeutti, sairaanhoitaja.

Ma 27.2. klo 13–15 Luento kivusta ja kivunhallinnasta
Psykologi Sirpa Tahko tulee luennoimaan kivusta ja sen hallinnasta. Sirpa 
on perehtynyt erityisesti kipuun ja sen liitännäisoireisiin. Hän kärsii itse 
jatkuvasta hermokivusta sekä migreenistä satunnaisesti. Hän on Suomen 
Migreeniyhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen 
aktiivijäsen.

maalisKuu

Ma 13.3. klo 13–15 Luento: Kokonaisvaltaista hyvinvointia monella tasolla!
Suoritatko elämää, käytkö ylikierroksilla, vai osaisitko joskus ”olla vaan”
Yksinkertaiset asiat ovat usein kultaakin kalliimpia hyvän elämän tuojia. 
Keskustelemme rentoutumisesta ja hyvän hengityksen tärkeydestä sekä 
ravinnosta, liikunnasta jne. Luennoitsijana Leena Kuutti-Fager /Hoitola 
Solania, Hyvinvointikouluttaja, Luontaishoitaja, Lähihoitaja.
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To 16.3. klo 18.30 Viuluoppilaiden luokkakonsertti, opettaja Katri 
Mustonen

La 25.3. klo 10-14 Hyvän Olon Tori. 
Lauantaina 25.3. 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!

Ma 27.3. klo 13 Marja Karvisen luento: Minun vanhukseni
Vanhus näyttää olevan melko vieras ”olio” nykyihmiselle / Miten 
tuen vanhusta? Marja Karvinen kertoo omakohtaisista kokemuksista 
vanhuksen hoidosta. Harva on päässyt lähelle vanhuksen sisintä 
olemusta - hän ajan patinoima, hieno ihminen, kenen elinympäristö ja 
hoito pitää järjestää hänen näkökulmansa mukaisena. Tämä on vaikeus 
vanhusten hoidossa. Vanhuksen kanssa vietetty aika on laatuaikaa. 
Vanhuksen auttaminen, häneen tutustuminen tuottaa rikkautta omaan 
arkeen...Vanhuksesta tulee huolehtia kuin huolehtisin itsestäni! Hän on 
ansainnut sen elämänmittaisella uurastuksellaan.

Ke 29.3. klo 10-14 Kierrätystapahtuma ”Tuo tullessas, vie mennessäs”
Keskiviikkona 29.3. klo 10–14 sinulla on mahdollisuus tulla tekemään 
löytöjä ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit 
tuoda tavarat jo tiistaina 28.3. Talkoorenkaan toimistoon. Kierrätykseen 
voi tuoda pieniä määriä esim. astioita, pientä sisustustavaraa, koruja, 
laukkuja, asusteita, kirjoja ja vaatteita. Huonekaluja tai sähkölaitteita/
elektroniikkaa emme voi ottaa vastaan. Tavaroiden 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.
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huhtiKuu

Ke 26.4. klo 17-19 Luento: Sirpa Tahko: Esiintymisjännitys

To 27.4. klo 18.30 Aikuisopiskelijoiden konsertti

tOuKOKuu

Ti 2.5. klo 18.30 Huiluoppilaiden luokkakonsertti, opettaja Elina 
Tyni

Ke 3.5. klo 10-14 Kierrätystapahtuma ”Tuo tullessas, vie 
mennessäs”. Toimii samalla periaatteella kuin maaliskuun 
tapahtuma.

To 4.5. klo 18.30 Kitaraoppilaiden luokkakonsertti, opettaja Ilkka 
Asikainen

Hyvinvointiakatemian kevät 2017

TALKOORENKAAN
AVUNVÄLITySKESKUS

Päivystää arkisin 10–12 
puhelinnumerossa 045 879 9666 tai sähköpostilla:

avunvalitys@talkoorengas.fi 



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. 045-699 5850
tarja.orlow@talkoorengas.fi

Avunvälityksen päivystys
ma-pe klo 10–12

puh. 045-879 9666
avunvalitys@talkoorengas.fi

Toiminnanohjaaja
puh. 045-699 5858

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

mm. tilavaraukset

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

Ajanvaraus puh. 046-902 8801 klo 10-13

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. 045-699 5850

www.talkoorengas.fi


