
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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Vapaaehtoistyön kurssi
Kurssin kesto on neljä päivää: keskiviikkona 7.9, 14.9., 21.9. ja 28.9. klo 
12–16 Talkoorenkaan Sinisessä salissa. Järjestämme vapaaehtoistyön-
kurssin 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 1.9.2016 
mennessä avunvälitykseen, puh. 045-879 9666 tai 
avunvalitys@talkoorengas.fi.

Konsertti: Vain NAISEN elämää torstaina 15.9. klo 18.00
Konsertissa kuullaan yksinlaulua ja duettoja mm. lehmistä, kissoista ja 
kottaraisista. Rakkaudesta lauletaan myös - sitähän ei voi välttää - samoin 
kuin rakastumisesta, välillä oikeisiin ja välillä vääriin miehiin. Ohjelmassa 
on antiikin aarioita, oopperaa, suomalaisia yksinlauluja ja musikaalisävelmiä. 
Laulajat: Jaana Alatalo, Malla Hintsala, Marjot Korjus-Hupponen, Arja 
Kuisma, Minna Ropanen ja Kati Virolainen. Laulajia säestää Säde Erkkilä 
ja konsertin on ohjannut Maaria Nuoranne. Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelmatulot ja kahvion tuotot Hyvinvointityön keskuksen hyväksi.

Vanhustenviikko 2.-9.10. Teemana ”Tekee mieli oppia - Lust att lära sig!”

Tuo tullessas, vie mennessäs – kierrätystapahtuma 
Tiistaina 4.10. klo 10–14  sinulla on mahdollisuus tulla tekemään 
löytöjä ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit 
tuoda tavaroita jo maanantaina 3.10. Talkoorenkaan toimistoon klo 9-14. 
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.

ALKOORENKAASSA TAPAHTUUT
Hyvinvointiakatemian syksy 2016

Ma 3.10. klo 13 Talkoorenkaan 25-vuotisjuhla
Ti 4.10. klo 10–14 Kierrätystapahtuma
Ke 5.10. klo 17–19 Psykologi Sirpa Tahkon luento kivusta ja kivun 

hallinnasta
To 6.10. klo 10–13 Avoimet ovet - tervetuloa tutustumaan taloon ja 

toimintaan
To 6.10. klo 14–16 TM, ryhmänohjaaja Anne Aho luennoi: ”Tekee mieli 

innostua”
La 8.10. klo 10–14 Hyvän Olon Tori



Tuo tullessas, vie mennessäs – kierrätystapahtuma 
Keskiviikkona 23.11. klo 10–14 sinulla on mahdollisuus tulla tekemään 
löytöjä ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit 
tuoda tavaroita jo tiistaina 22.11. Talkoorenkaan toimistoon klo 9-14. 
Erityisesti joulukoristeet ovat tervetulleita, muuten samat ohjeet kuin 
4.10. tapahtumassa.

Hyvän Olon Tori
Lauantaina 8.10. 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!

Galleria Orlow
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@talkoorengas.fi. 

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. 045-612 9779 tai 
toimisto@talkoorengas.fi.

Atk-tukitiimi opastaa
Keskiviikkona 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. ja 14.12 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-tukitiimiltä, tukitiimi@gmail.com. 
Opastajina Ritva Hyvärinen, Karin Nissinen, Markku Nissinen, Jukka 
Tamminen ja Ismo Terenius.

Facebook- peruskurssi
Kaksipäiväinen Facebook- peruskurssi tiistaina 20.9. klo 12.30- 14.30 ja 
keskiviikkona 21.9. klo 12.30 - 14.30 atk- luokassa. Kurssilla opetetaan 
Facebookin perusasioita alkaen oman Facebook- käyttäjätilin 
perustamisesta. Kurssin vetäjänä Jukka Tamminen. Ilmoittatuminen 
toimistoon 19.9. mennessä 045- 612 8779. Kurssille mahtuu 8 henkilöä.
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LIIKUNTARYHMÄT

Jumppa
Maanantaisin klo 10.30 - 11.30 alk. 22.8. (Sininen Sali). Ei 3.10. 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 10.00 - 11.30 alk. 23.8. (Sininen Sali), ei 13.9. ja ei 4.10. 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 21.8. mennessä toimistoon puh. 
045-612 9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 20 
osallistujaa. Ohjaajana Matti Väänänen.

Terveysliikunta
Tiistaisin klo 18–19.30 alk. 30.8. (Sininen sali). Ei 20.9. ja ei 4.10. 
Terveysliikuntaa ja itsehoitoa. Liikesarjojen ohella akupainantaa ja 
rentoutusta. Liikunta sopii kaikenkokoisille ja -ikäisille. Ohjaajana 
Päivi Koivuniemi Sippoin terveysliikunnasta.

Luova tanssi
Torstaisin klo 12 – 13 alk. 15.9. (Sininen Sali). Vapaata liikkumista musiikin 
tahtiin, ei vaadi aiempaa tanssikokemusta. Ohjaajana Anja Salo.

Jooga 2 - Iloa ja kestävyyttä joogasta
Perjantaisin klo 10.00–11.30 alk. 26.8. (Sininen Sali). Tule hakemaan 
vireyttä ja kestävyyttä arkeen. Ryhmä sopii joogaa jo jonkin aikaa 
harrastaneille. Ilmoittautumiset toimistoon 24.8. mennessä puh. 045-612 
9779 tai toimisto@talkoorengas.fi. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. 
Ohjaajana Matti Väänänen.

Tuolijumppa
Perjantaisin klo 12.30 – 13.30 alk.16.9. (Sininen Sali). Mukavaa, kaikille 
sopivaa kevyttä liikuntaa. Ohjaajana Bertta Saarenpää ja Eva Suutari.

OPINTO- JA HARRASTUSPIIRIT
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KUVATAIDE, MUSIIKKI, KIRJOITTAMINEN JA KÄDENTAIDOT

Laulukerho
Joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 19.9. EI 3.10. 
(Kabinetti). Tule mukaan laulamaan Anneli Aulangon ja Aila Painilaisen 
johdolla.

Kuvataidekerho
Tiistaisin klo 12–14 alk. 6.9. (Pikku Sali ja Kabinetti). Vetäjänä 
Aleksandr Hazanov.

Neulekahvila
Keskiviikkoisin klo 10–13 alk. 24.8. (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 13–16 alk. 24.8. (Kabinetti) kokoontuvat askartelijat 
yläkertaan luomaan uutta vanhasta ja kierrätettävästä tavarasta.

Kirjoittajaryhmä
Perjantaisin klo 13–15 alk. 2.9.  (Kaisankammari). Ryhmän vetäjänä 
MarjaSinikka Väänänen.

KESKUSTELURYHMÄT

Helmikerho
Torstaisin klo 13–14, alk. 8.9. (Kaisankammari). Tule iltapäiväkahville 
uusien ja vanhojen ystävien kanssa.
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Luova keskustelupiiri
Joka toinen tiistai (parittomat viikot) klo 12–13.30 alk.13.9. (Sininen 
Sali), Huom! 27.9. Kaisankammari. Tervetuloa mukaan pohtimaan 
elämää sekä ihmisenä elämistä ja olemista. Vetäjänä Nina Anitra 
Salonen.

Astrologian keskusteluryhmä
Kuukauden viimeinen torstai 25.8., 29.9., 27.10 ja 24.11. klo 12–14 
(Pikku Sali). Ryhmässä keskustellaan astrologiaan liittyvistä 
kysymyksistä Riitta Kukkosen johdolla.

Kielten keskusteluryhmät
Tule aktivoimaan jo hankittua, mutta käytön puutteessa mahdollisesti 
ruostunutta kielitaitoasi.

To alk. 8.9. viro klo 11–12 Kirsti Holopainen Kabinetti
To alk. 25.8. venäjä klo 12–13 Servo Kasi Kabinetti 
To alk. 25.8. ranska klo 13–14 Antti Ruokola Kabinetti
Pe alk. 2.9. suomi klo 14–16 Taina Rautasalo Kabinetti

  
MUUT RYHMÄT

Kirjallisuuspiiri
Keskiviikkona 17.8., 21.9., 19.10. ja 16.11. klo 14.30 - 16 
(Kaisankammari). Kirjana 17.8. on Anni Kytömäki: Kultarinta. 
Yhteyshenkilö Aino Tiainen.

Varamummot ja -vaarit 
Tiistaina 23.8. ja 20.9. (Sininen Sali, Kabinetti ja Pikku Sali, vetäjänä 
Taija Kuula), 22.11. ja 13.12. (Pikku Sali ja Kabinetti) klo 17.30 – 19. 
Lisäksi sunnuntaina 23.10. klo 12–16 taidemuseo Sinkassa Lasten 
sunnuntai. Perheiden ja varamummojen ja -vaarien yhteiset tapaamiset 
”Sylkyssä”. Yhteyshenkilö Tellu Sarajärvi, puh. 044-308 7821.

Tietokilpailuryhmä ”Viisasten kerho”
Tiistaina 6.9., 4.10., 1.11. ja 29.11. klo 10–11 (Kabinetti). Tervetuloa 
mittelemään tietojasi yleistietokysymysten parissa. Vetäjänä Kaarina 
Mykkänen.
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Muutoksessa mahdollisuus, MM-ryhmä
Keskiviikkona 31.8., 7.9., 14.9. ja 21.9. klo 10–11.30 (Kabinetti). 
Jokainen ihminen elää yhden tai useamman muutoksen elämänsä 
aikana. Muutos voi olla iso tai pieni. Aina se on oman näköinen, 
jokaisen oma kokemus. Sitä on vaikea toiselle selvittää ja sitä on 
vaikea myös toisen selvittää. Sanotaan, että muutoksessa ihmisellä on 
mahdollisuus. Kuitenkin sen mahdollisuuden löytäminen saattaa joskus 
olla todella vaikeaa. Ajatukset pyörivät ympyrää ja suututtaakin. Tähän 
tilanteeseen tarvittaisiin hieman avaimia ja apuja. Jos olet oman 
elämäsi murroksessa ja et pääse ajatuksissasi eteenpäin, osallistu MM-
pienryhmään, mikä kokoontuu neljä kertaa keskiviikkoisin klo 10-11.30. 
Kabinetissa. Kokoontumiskerroilla edistetään omien tavoitteiden 
rakentamista muutostilanteessa. Jokaisella kokoontumiskerralla on 
oma teema, jotka ovat:
 31.8.  Tässä ja nyt
 7.9.  Avaimia lukkoihin
 14.9.  Uusien mahdollisuuksien löytäminen
 21.9.  Tästä eteenpäin
Kokoontumisten välissä osallistuja työstää oman elämänsä 
askelkuvioita. Ryhmän vetäjänä toimii kouluttaja Maisa Antila. Ryhmään 
mahtuu 12 henkilöä. Ilmoittautumiset Talkoorenkaan toimistoon 30.8. 
mennessä, puh. 045-612 8779 tai toimisto@talkoorengas.fi.

Rumpurentoutus
Keskiviikkona 31.8. (Sininen Sali), 28.9. (Kabinetti), 26.10. (Sininen 
Sali) ja 30.11. (Kabinetti) klo 12–13. Lisäksi maanantai-iltaisin 12.9., 
10.10., 7.11. ja 5.12. klo 19–20 (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 (www.awonawilona.fi), joka on lähihoitajan 
ammatin lisäksi energiahoitaja, regressio- ja meditaatio-ohjaaja sekä 
rummuntekijä. Rumpurentoutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia 
hengähdyshetkiä. Voit tulla kokemaan ja aistimaan juuri sellaisena kuin 
olet.

Rummuntekokurssi
Lauantaina 22.10. klo 9.30–20 (Sininen Sali). Perinnerummun 
tekokurssi, ohjaajana Tuija Sahi. Kurssin hinta 190 eur (eläkeläiset ja 
työttömät 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 
energeettisiä ohjauksia. Ilm. suoraan Tuijalle, puh. 044-3088979 tai 
tuija.sahi@awonawilona.fi. Mukaan mahtuu max. 10 osallistujaa.



SYYSKUU

Ma 5.9. klo 13–15  Maanantaiseuran luento: Vyöhyketerapialla vaivat 
vähäisemmiksi
Ihmisen keholla on hyvä muisti. Se painaa mieleensä erilaiset tapahtumat 
jo pienestä pitäen. Myöhemmin elämässä se saattaa muistuttaa 
kokemastaan kipuina, jännityksinä sekä tunne- ja ihmissuhdeongelmina. 
Vyöhyketerapiassa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena sekä kevyellä 
hieronnalla että mahdollisuudella luottamukselliseen keskusteluun. Se 
aktivoi kehon omia puolustusmekanismeja edesauttaen siten ihmisen 
hyvinvointia. Luennoitsijana Tiina Öberg keho- ja tunnevyöhyketerapeutti, 
sairaanhoitaja. Vyöhyketerapialla vaivat vähäisemmiksi. Tervetuloa 
tutustumaan lempeään, kokonaisvaltaiseen keho- ja tunneterapiaan, jonka 
avulla voit edesauttaa omaa hyvinvointiasi.

Ma 12.9. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Hieronta. 
Urheiluhieroja Marjo Kaukinen tulee kertomaan, miten hieronta vaikuttaa 
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

To 15.9. klo 18 Konsertti: Vain NAISEN elämää.

Ma 19.9. klo 14–16 Maanantaiseuran luento: Terveyttä ruoasta
Kuluttaja-akatemia luento. Luento sisältää mm: terveyttä edistävä 
ruokavalio.  suola ja sokeri elintarvikkeissa, elintarvikkeiden ravintosisältö 
ja ruokien torjunta-ainejäämät. Aiheista kertoo Kuluttajaliiton 
elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi. Kysymyksille on varattu aikaa. 
Järjestää: Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry yhdessä Hyvinvointiakatemian 
kanssa.

Ti 20.9. klo 14–16 luento muistiin liittyvistä asioista.
Muistiohjaaja Pia Kytölä, Uudenmaan Muistiluotsi luennoi muistiin 
liittyvistä asioista mm. muistisairaan kohtaamisesta.

Ma 26.9. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Omaishoito Keravalla. 
Palveluneuvoja Marjukka Liila tulee kertomaan omaishoitoasioista 
Keravalla.

Ti 27.9. klo 13–15 Runoraati, yhteistyössä Keravan Lausujien kanssa.
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LOKAKUU

Ti 4.10. klo 10–14 Tuo tullessas, vie mennessäs – 
kierrätystapahtuma

Ke 5.10. klo 17–19 Luento kivusta ja kivun hallinnasta. 
Psykologi Sirpa Tahko on perehtynyt erityisesti kipuun ja sen 
liitännäisoireisiin. Hän kärsii itse jatkuvasta hermokivusta sekä 
migreenistä satunnaisesti. Hän on Suomen Migreeniyhdistyksen 
puheenjohtaja ja Suomen Kivuntutkimusyhdisyksen aktiivijäsen.

To 6.10. klo 14–16 luento: Tekee mieli innostua! 
Innostumisen, ilon, huumorin ja seksuaalisuuden kokeminen voi jatkua 
läpi elämän. Suostumme usein turhaan kaventamaan elämää, emmekä 
uskalla käyttää kaikkia hyviä ja riemukkaita puolia itsestämme. Miten 
estämme innostumisen? Mikä antaisi rohkeutta elää kokonaisena koko 
elämän?  Luennoitsijana Anne Aho, TM, pari- ja seksuaaliterapeutti, 
ryhmänohjaaja.

La 8.10. klo 10–14 Hyvän Olon Tori. 
Torilta löydät tuote-esittelyjä, tuotemyyntiä, hyvän olon hoitoja 
ja mittauksia

Ma 10.10. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Iloa ja 
vapautta elämään!
Leena Kuutti-Fagerin (Hoitola Solania) luennon teemoja ovat: Kuuletko 
kehosi ja mielesi viestit? Voisitko voida paremmin? Arkipäivän haasteet 
ja vaatimukset kuluttavat voimavarojamme. Fyysisillä kivuilla, 
väsymyksellä, unettomuudella, alakulolla ym. on viestinsä meille. 
Luennolla käsitellään rentoutumisen, hellittämisen ja tasapainoisen 
hengittämisen mahdollisuuksia stressin vapauttamisessa. Vinkkejä ja 
harjoituksia itsemme kuunteluun, hengähtämiseen, stressin purkuun. 

La 15.10. Virolaisia herkkuja -myyntitapahtuma. 
Aika tarkentuu myöhemmin.
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MARRASKUU

Ma 7.11. klo 13–15 Maanantaiseuran luento: Ritvan matkassa 
maailmalla. Suosittu matkaluennoitsijamme Ritva Hyvärinen tulee 
jälleen kertomaan mielenkiintoisista matkakokemuksistaan 
maailmalla. Saamme kuulla kiintoisia tositarinoita elävästä elämästä, 
mitä kaikkea matkalla voi sattua. Runsaasti valokuvamateriaalia.

Ke 23.11. klo 10–14 Tuo tullessas, vie mennessäs – 
kierrätystapahtuma.

JOULUKUU

To 1.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti. 
Aikuisopiskelijoiden konsertti.

Ke 7.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti. 
Puhallinorkesterit.

Ma 19.12. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti. 
Harmonikkakonsertti.

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

Hyvinvointiakatemian syksy 2016

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. (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 puh. 046-902 8801 klo 10-14

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


