
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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Varamummot ja -vaarit  
Torstaisin 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. ja 10.12. klo 17.30 - 19. Onko perheesi 
vailla varamummoa tai -vaaria? Asuvatko omat isovanhemmat kaukana tai jostain 
muusta syystä eivät voi tavata lapsenlapsiaan? Varamummo- ja -vaaritoiminnan 
tarkoituksena on muodostaa vapaaehtoistyöntekijöiden ja perheiden välille normaali 
isovanhemmuus-suhde. Vapaaehtoisten ja perheiden yhteiset tapaamiset Pikku 
salissa. Yhteyshenkilö Tellervo Sarajärvi, puh. 044-308 7821.

Tuo tullessas, vie mennessäs - kierrätystapahtuma
Keskiviikkona 2.9. klo 10–14  sinulla on mahdollisuus tulla tekemään löytöjä 
ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit tuoda tavarat jo 
tiistaina 1.9. 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. Lisätietoja 
toimisto@talkoorengas.fi tai puh. 045-612 9779.

Runoraati
Tiistaina 8.9. klo 14–16 (Sininen Sali) perinteinen Runoraati.  Tuo pöytälaatikkoon 
kirjoittamasi runot muiden kuultavaksi, lausu itse tai anna jonkun muun tehdä se. 
Paikalla on arvokas, mutta lempeä raati. Jos et halua itse lausua runoasi, Keravan 
lausujat esittävät sen puolestasi. Voit tuoda runosi 14.8. mennessä Talkoorenkaan 
Kahvila Kaisankammarissa olevaan laatikkoon, Aleksis Kiven tie 19, Kerava tai 
lähettää runot sähköpostilla. Ilmoittautumiset, runot ja kyselyt Kaisu Mäkiselle, 
kaisunen@elisanet.fi tai puh. 040-563 2138.

Avoimet ovet, Talkoorengas tutuksi
Torstaina 8.10. klo 9-12, tervetuloa tutustumaan taloon, toimintaan ja vapaaehtoisiin, 
kahvitarjoilu.

Hyvän Olon Tori 
Lauantaina 10.10. 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 syksy 2015
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Vanhustenviikko 4.-11.10.2015
Vanhustenviikon teemana on tänä vuonna ”Tulevaisuutta rakentamaan”.
Hyvinvointiakatemian/Talkoorenkaan vanhustenviikon ohjelmassa mm:

Ma 5.10. klo 13  Luento: Petri Härkönen: Keravan ajankohtaisia asioita
Ke 7.10. klo 18.30  Keravan musiikkiopiston konsertti
To 8.10. klo 9-12 Avoimet ovet – tervetuloa tutustumaan taloon ja 
   toimintaan
To 8.10. klo 12-13 Kahvikutsut kotona asuville vanhuksille ja ystäville,  
   jotka saattavat vanhusystävänsä kahville Talkoo-  
   renkaaseen
To 8.10.klo 18.30  Keravan musiikkiopiston konsertti
La 10.10. klo 10–14  Hyvän Olon Tori

Kauneushoitoa ja hierontaa
Talkoorenkaassa on saatavilla kauneushoito- sekä hierontapalveluja. Kosmetologi Tuija 
Tuomi sekä koulutettu hieroja, urheiluhieroja Marjo Kaukinen palvelevat Talkoorenkaan 
tiloissa. Kysy tarkemmin päivämääristä, hoidoista ja hinnoista, puh. 09-242 6364 tai 
sihteeri@talkoorengas.fi.

Galleria Orlow – syksyn näyttelyaikataulu ilmoitetaan myöhemmin
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.

Atk-tukitiimi opastaa
Keskiviikkoisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. klo 10–12 ATK-
luokassa. Tukitiimin vapaaehtoiset auttavat si nua henkilökohtaisesti 
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 
mainittujen päivien lisäksi joko toimistosta, puh. 045-612 9779 tai atk-tuki-
tiimiltä, tukitiimi@gmail.com, Opastajina Ritva Hyvärinen, Karin Nissinen, 
Markku Nissinen, Jukka Tamminen ja Ismo Terenius.

A TK-TUKITIIMI
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KOULUTUKSET JA KURSSIT

OPINTO- JA HARRASTUSPIIRIT

Vapaaehtoistyön kurssi 
Kurssin kesto on neljä päivää: tiistaisin 15.9., 22.9., 29.9. ja 6.10. klo 12–16. 
Järjestämme vapaaehtoistyönkurssin yhteistyössä SPR:n, Hopeahovin ja Hel-
miinan, Keravan kotihoidon sekä terveyskeskuksen fysioterapian kanssa. Kurssi 
pidetään Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa, Aleksis kiven tie 19, 
Kerava. Kurssi on maksuton. Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset 11.9. mennessä 
avunvälitykseen, puh. 045-879 9666 tai avunvalitys@talkoorengas.fi.

Rummuntekokurssi
La 3.10. klo 10–20. Perinnerummun tekokurssi, Tuija Sahi. Kurssin hinta 170€ (eläkkeen-
saajille ja työttömille 150€), 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 energeettisiä ohjauksia. 
Ilm. suoraan Tuijalle, puh. 044-3088979 tai tuija.sahi@awonawilona.fi. Mukaan mahtuu max 
10 osallistujaa.

Android-tablettikurssi
Keskiviikkona 14.10. klo 10–12 sekä 21.10. klo 12.30–14.30 (Atk-luokka). Ota 
mukaan kurssille oma Android-tabletti. Max 8 henkilöä. Ilmoittautumiset toimistoon 
12.10. mennessä, puh. 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Opastajina 
Ritva Hyvärinen ja Markku Nissinen.

LIIKUNTARYHMÄT

Jumppa 
Maanantaisin klo 10.30 - 11.30 alk. 24.8. (Sininen Sali). Kevyttä, helppoa ja 
kiinteyttävää jumppaa. Ota mukaan alusta ja vaaleapohjaiset tossut tai 
villasukat. Ohjaajana Irmeli Tallqvist.

Joogan esittely
Tiistaina 11.8. klo 10–11 (Sininen Sali). Joogan esittelytunti kiinnostuneille ja vasta-
alkajille. Tunnin aikana esitellään joogan perusasioita: asana, rentoutus, meditaatio, 
vaatetus, ym. Esittelijä toimii Matti Väänänen, avustajana Eeva-Liisa Lammi. Mikäli 
innostut aloittamaan joogan harrastamisen, voit esittelytunnin lopussa ilmoittautua 
Jooga 1-ryhmään.
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Jooga 1 - Iloa ja seesteistä oloa joogasta
Tiistaisin klo 10 - 11.30 alk. 18.8. (Sininen Sali), ei 25.8. ja 8.9. 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. Ilmoittautumiset 17.8. mennessä toimistoon 
puh. 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. 
Ohjaajana Matti Väänänen.

Terveysliikunta
Tiistaisin klo 18 - 19.30 alk.1.9. (Sininen Sali) Terveysliikuntaa ja itsehoitoa. 
Liikesarjojen ohella akupainantaa ja rentoutusta. Liikunta sopii kaikenkokoisille ja 
kaikenikäisille. Ohjaajana Päivi Koivuniemi Sippoin® terveysliikunnasta.

Luova tanssi 
Torstaisin klo 12 – 13 alk. 27.8. (Sininen Sali), ei 10.12. Vapaata liikkumista 
musiikin tahtiin, ei vaadi aiempaa tanssikokemusta. Ohjaajana Anja Salo.

Jooga 2 - Iloa ja kestävyyttä joogasta 
Perjantaisin klo 10 – 11.30 alk. 14.8. (Sininen Sali). Tule hakemaan vireyttä ja 
kestävyyttä arkeen. Ryhmä sopii joogaa jo jonkin aikaa harrastaneille. Ilmoittautumiset 
toimistoon 13.8. mennessä puh. 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan 
mahtuu 20 osallistujaa. Ohjaajana Matti Väänänen.

Tuolijumppa 
Perjantaisin klo 12.30 – 13.30 alk. 4.9. (Sininen Sali). Mukavaa, kaikille sopivaa 
kevyttä liikuntaa. Ohjaajana Bertta Saarenpää.

KUVATAIDE, MUSIIKKI, KIRJOITTAMINEN JA KÄDENTAIDOT

Laulukerho
Joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 14.9. (Kabinetti). Tule 
mukaan laulamaan Anneli Aulangon ja Aila Painilaisen johdolla. 

Kuvataidekerho 
Tiistaisin klo 12–14 alk. 1.9. (Pikku Sali ja Kabinetti). Ohjaajana Aleksandr 
Hazanov.
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Neulekahvila 
Keskiviikkoisin klo 11–13 alk. 19.8. (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 13–15 alk.16.9. (Kabinetti) kokoontuvat askartelijat yläkertaan 
luomaan uutta vanhasta ja kierrätettävästä tavarasta. Materiaalimaksu 
5€/kausi. Ohjaajana Päivi Tiihonen.   

Kirjoittajaryhmä
Perjantaisin klo 14–15 alk. 4.9. (Kaisankammari). Keväällä aloittanut kirjoittaja-
ryhmä jatkaa. Jos haluat tulla mukaan, kysy vetäjältä vapaita paikkoja. Ryhmän 
vetäjänä dramaturgi, kirjailija, TeM Riikka Takala, riikka.takala@talkoorengas.fi.

KESKUSTELURYHMÄT

Ikiliikkujat 
Joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 18.8. (Kaisankammari). 
Talkoorenkaan toiminnassa pitkään mukana olleet muistelevat entisiä aikoja, 
mutta juttelevat myös muista ajankohtaisistakin aiheista. 

Helmikerho 
Torstaisin klo 13–14, alk. 20.8. (Kaisankammari). Tule iltapäiväkahville uusien ja 
vanhojen ystävien kanssa.

Luova keskustelupiiri
Joka toinen tiistai (parittomat viikot) klo 12–13.30 alk. 25.8.  (Sininen Sali, 
poikkeus 22.9. ja 6.10. Kaisankammari). Tervetuloa mukaan pohtimaan elämää 
sekä ihmisenä elämistä ja olemista. Vetäjänä Nina Anitra Salonen.

Astrologian keskusteluryhmä
Torstaina 27.8., 24.9., 29.10. ja 26.11. klo 12–14 (Pikku Sali). Ryhmässä keskustellaan 
astrologiaan liittyvistä kysymyksistä Riitta Kukkosen johdolla.
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      To alk. 20.8. venäjä klo 14-15     Servo Kasi Kabinetti
 To alk. 27.8. englanti klo 13.15–14.15    Mark Hart Atk-luokka
      To alk. 3.9.  ranska klo 13–14     Antti Ruokola Kabinetti
      To alk. 17.9.  viro klo 11–12     Kirsti Holopainen Kabinetti
       Pe alk. 21.8.  suomi klo 14–16     Taina Rautasalo Kabinetti

MUUT RYHMÄT

Viisasten kerho
Keskiviikkoisin 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 10–11.30 (Kabinetti). Tervetuloa mittelemään 
tietojasi yleistietokysymysten parissa. Kysyjänä Kaarina Mykkänen.

Rumpurentoutus
Keskiviikkoisin 26.8., 23.9., 21.10., 18.11. ja 9.12. klo 12–13 (Sininen Sali). 
Rumpurentoutuksissa saat kokea kuinka rummunväre rauhoittaa ja rentouttaa. 
Se tuntuu menevän vielä syvemmälle, koska rummun väre saa kehossamme 
olevan veden värähtelemään. Ihmiskehossa on yli 80 % vettä, joten kokemus on 
kokonaisvaltainen. Ohjaajana ja rumpurentoutuksen vetäjänä toimii Tuija Sahi, 
joka on lähihoitajan ammatin lisäksi energiahoitaja, regressio- ja meditaatio- 
ohjaaja sekä rummuntekijä. Rumpurentoutukset ovat kaikille avoimia ja maksut-
tomia hengähdyshetkiä. Voit tulla kokemaan ja aistimaan juuri sellaisena kuin 
olet. Tuija Sahi, www.awonawilona.fi.

Rumpupiiri
Keskiviikkona 30.9., keskiviikkona 28.10. ja torstaina 26.11. klo 18–20 (Sininen Sali). 
Tervetuloa pysähtymään, viettämään iltahetkeä ja voimaantumaan. Rummun väre 
saa sinut olemaan läsnä tässä hetkessä. Se auttaa sinua kuuntelemaan omaa sisäis-
tä viisauttasi ja löytämään suuntaa omaan elämääsi. Monen rummun yhteisväre luo 
energeettisen piirin, jonka voiman voit aistia koko kehossasi vapauttavana ja jopa kipuja 
parantavana. Rumpupiiri on tarkoitettu kaikille niille, joilla on jo rumpu. Toki tervetulleita 
kuuntelemaan ovat myös he, joilla sitä ei ole. Rumpupiiriin tullaksesi sinulla ei tarvitse 
olla kokemusta soittamisesta. Saatat saada ihan uuden ulottuvuuden soittamiseen, kun 
rumpuja on monta. Ilta muodostuu kahdesta eri osiosta: 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€/kerta. Ennakkoilmoittautuminen suositeltavaa: puh. 0443088979 / Tuija 
Sahi, www.awonawilona.fi

Kielten keskusteluryhmät
Tule aktivoimaan jo hankittua, mutta käytön puutteessa mahdollisesti 
ruostunutta kielitaitoasi.
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UUKAUSIKALENTERI SYKSY 2015K

Kirjallisuuspiiri 
Keskiviikkoisin 9.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. klo 14.30 - 16 (Kaisankammari).  
Yhteyshenkilö Aino Tiainen.

Mindfulness-ryhmä - keho ja mieli tasapainoon
Keskiviikkoisin 9.9. - 18.11. klo 15–16.30 (Sininen Sali), ei 14.10. Tervetuloa mu-
kaan mindfulness-ryhmään kehittämään hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitoja 
sekä stressinhallinnan ja rentoutumisen kykyjä. Ilmoittautuminen toimistoon 7.9. 
mennessä, puh 045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi, max 20 osallistujaa. 
Ohjaajana psykologian maisteri, tietoisuustaitojen valmentaja Kylli Mirell.

Syvärentoutus tasapainottavassa sointumaisemassa
Keskiviikkoisin 9.9. - 18.11. klo 17–17.45 (Sininen Sali), ei 14.10. Suo itsellesi mahdollisuus 
rentoutua! Mieli puhdistuu ja keho syvärentoutuu erilaisten symbaalien, maljojen ja muiden 
luonnollisten soittimien äänillä. Syvärentoutus kestää noin 45 min. ja pitää sisällään 
alustuksen, ohjatun syvärentoutuksen, sointukylvyn sekä palautumisen tähän hetkeen. Ota 
mukaan oma makuualusta ja päälle mukavat lämpimät, väljät vaatteet. Olethan paikalla 10 
minuuttia aikaisemmin. Hinta 5€/kerta tai 40€/10 kertaa. Mukaan mahtuu max 20 
osallistujaa.  Ilmoittautumiset Talkoorenkaan toimistoon 7.9. mennessä, puh. 045-612 9779 
tai toimisto@talkoorengas.fi. Ohjaajana psykologian maisteri, tietoisuustaitojen valmentaja 
Kylli Mirell. Ohjelmaan on tulossa alla mainittujen luentojen lisäksi useita luentoja, joiden 
päivämäärät varmistuvat myöhemmin. Seuraa ilmoitteluamme lehdissä, Facebookissa, 
ilmoitustauluilla ja kotisivuillamme www.talkoorengas.fi.

Elokuu

Ma 31.8. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Osteoporoosi, Ritva Niskala. 
Seniori-ikäisten luusto on heikentynyt viime vuosina ja myös yhä nuoremmilla 
esiintyy osteoporoosia. Osteoporoosi ilmenee useimmiten luunmurtumana 
kaatumisen yhteydessä. Ritva Niskala kertoo, kuinka osteoporoosia voi ehkäistä 
ja hoitaa monipuolisen ruokavalion (esim. D-vitamiinin riittävä saanti) avulla. 
Ritva Niskala on luennoinut osteoporoosista useiden vuosien ajan ympäri Suomea.

Hyvinvointiakatemian syksy 2015

Ohjelmaan on tulossa alla mainittujen luentojen lisäksi useita luentoja, joiden 
päivämäärät varmistuvat myöhemmin. Seuraa ilmoitteluamme lehdissä, 
Facebookissa, ilmoitustauluilla ja kotisivuillamme www.talkoorengas.fi.
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Syyskuu

Ke 2.9. klo 10–14 Tuo tullessas, vie mennessäs - kierrätystapahtuma. Sinulla 
on mahdollisuus tulla tekemään löytöjä ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista 
tavaroista. Lisätietoja toimisto@talkoorengas.fi tai puh. 045-612 9779. 

Ti 8.9. klo 14–16 Runoraati. Tuo pöytälaatikkoon kirjoittamasi runot muiden 
kuultavaksi, lausu itse tai anna jonkun muun tehdä se. Paikalla on arvokas, 
mutta lempeä raati. Jos et halua itse lausua runoasi, Keravan lausujat esittä-
vät sen puolestasi. Voit tuoda runosi 14.8. mennessä Talkoorenkaan Kahvila 
Kaisankammarissa olevaan laatikkoon, Aleksis Kiven tie 19, Kerava tai lähettää 
sähköpostilla Kaisu Mäkiselle, s-posti: kaisunen@elisanet.fi. Ilmoittautumiset ja 
kyselyt Kaisu Mäkiselle, kaisunen@elisanet.fi tai puh. 040 563 2138.

Ke 9.9. klo 13–14.30 Luento kuluttajansuojalaista. Asiantuntijana johtava 
lakimies Tuula Sario Kuluttajaliitosta. Luento järjestetään yhteistyössä Keski-
Uusimaan Kuluttajat ry:n kanssa.

Ma 14.9. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Lääkäri Heikki Lehti: Sydämen 
asialla. Lääkäri Heikki Lehti tulee kertomaan mm. sydänsairauksista, ohitus-
leikkauksesta sekä miten sydänsairauksia voi ennaltaehkäistä ja kuinka elää 
leikkauksen jälkeen.

Ma 21.9. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Kipu ja sen hallinta. Sirpa Tahko 
Suomen Migreeniyhdistyksestä tulee kertomaan kivusta: kivun syntymekanismit, 
kroonisen kivun hoitomuodot ja kivun vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin sekä 
henkilökohtainen selviytyminen kivusta.

La 26.9. klo 15 Runoriihi: P. Mustapää. Keravan Lausujat ry.

Ma 28.9. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Maailman ympäri moottori-
pyörällä. Kanttori Minna Jokinen ajoi ensimmäisenä suomalaisena naisena 
moottoripyörällä maailman ympäri. Matka toteutui kesällä 2014 ja se kesti 
kolme kuukautta. Matkareitti kulki Venäjän, Mongolian, Japanin, USA;n 
(Alaskan) ja Kanadan kautta takaisin Eurooppaan. Minna Jokinen tulee 
kertomaan matkastaan, sen kohokohdista ja sattumuksista Maanantaiseuran 
luennollemme.
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Lokakuu

Ma 5.10. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Keravan kaupunginjohtaja 
Petri Härkönen tulee kertomaan kaupungin ajankohtaisista asioista.

Ke 7.10. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

To 8.10.klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

La 10.10. klo 10–14 Hyvän Olon Tori. Torilta löydät tuote-esittelyjä, tuo-
temyyntiä, hyvän olon hoitoja ja mittauksia (esim. verenpaine). Päivän 
tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua 
lehdissä, netissä ja ilmoitustaulullamme.

Ma 19.10. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Etiopia, Afrikan tuntematon 
helmi. Ritva Hyvärinen tulee kertomaan huhtikuisesta matkastaan Etiopiaan, tuohon 
Afrikan tuntemattomaan helmeen. Mukana runsaasti valokuvamateriaalia.

La 24.10. klo 15 Runoriihi: Kyllikki Villa. Keravan Lausujat ry.

Marraskuu

Ma 9.11. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Kokonaisvaltainen hyvä 
olo. Marjo Nikula Hyvän Olon Polusta tulee kertomaan, kuinka oikealla 
ravitsemuksella sekä kehonhoidolla voit saada kokonaisvaltaisen hyvän 
olon. Luennolla käsitellään ravitsemusta, hoitoa ja liikuntaa.

La 28.11. klo 15 Runoriihi: Kari Hotakainen. Keravan Lausujat ry.

Ma 30.11. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Jouluperinteet. FM, KM, 
museolehtori Matti Nieminen tulee kertomaan jouluperinteistä. Tarkempi 
esittely myöhemmin.

Joulukuu

Ke 2.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

To 3.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

Ke 9.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

Su 13.12. klo 15 Runokahvila: Joulurunot. Keravan Lausujat ry.

Ma 14.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti

To 17.12. klo 18 Keravan musiikkiopiston konsertti

Hyvinvointiakatemian syksy 2015



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

11

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
ark. klo 9-13 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


