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Vanhusten viikon avajaisissa Talkoorengas sai 15 vuotis onnitteluja, kuvassa
vasemmalta  onnittelijat  Rauni Pokkinen, Elvi Ikäheimonen ja Maija-Liisa Nykänen,
Lähde ry:n hallituksen  uusi  puheenjohtaja Markku Holopainen, Oili Räsänen, Irmeli
Mattila, Tarja Orlow  ja Sulo Aho

Lähde ry:n syyskokouksessa Sulo Aho luovutti puheenjohtajuuden Markku Holopaiselle
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Talkoorengas haluaa
vastata ajan
haasteisiin

Suurten ikäluokkien tavoittaminen
heidän siirtyessään eläkkeelle on suuri
haaste. Meidän mielestämme lähivuo-
sina eläkkeelle siirtyvät ihmiset eivät
ole mikään surkea joukko, joka vie yh-
teiskunnan voimavaroja ja tarvitsee
hoivaa. Se on suurimmalta osaltaan
voimavarareservi, joka tulee osallistu-
maan elämään ja vapaaehtoistyöhön.
Juuri tämä sukupolvi on jatkanut vete-
raanien työtä ja rakentanut hyvinvoin-
ti-Suomen. Uskomme, että se osaa ra-
kentaa itselleen myös hyvän vanhuu-
den ja torjua niitä uhkakuvia, joita tässä
ajassa kieltämättä on olemassa.

Talkoorenkaan tavoitteena on tarjota
monipuolisia osallistumisen mahdolli-
suuksia, toimintatiloja ja sellaista toi-
mintaa, jota kulloinkin halutaan. Tal-
koorengas elää mukana muutoksessa
ja vastaa kunkin hetken tarpeeseen.
Talkoorengas tulee jatkossakin panos-
tamaan yhteistoimintaan niin julkisen
sektorin toimijoiden kuin järjestöjen
kesken.

Olemme verkostoituneet jo laajasti ja
sitä kehitetään edelleen. Lakisääteinen
hoito ja huolenpito kuuluvat julkiselle
sektorille, mutta kaikki se mitä kansalai-
set tekevät vapaaehtoisesti yhteis-
työssä toinen toistaan auttaen ja tuki-
en, tulee säästämään yhteiskunnan va-
roja huomattavia summia.

YK:n ikäihmisten vuonna laskettiin
Euroopassa, että vapaaehtoistyön
arvo on monessa maassa 10 - 20 %
BKT:stä. Suomessa ei laskelmaa silloin
ollut tehty. Talkoorenkaan Vapaaehtoi-
sen hyvinvointityön keskus on vapaa-
ehtoisen osallistumisen tutkimus- ja
kokeilulaboratorio ja toimintamuotojen
kehittämiskeskus, jossa kokeillaan
kaikkia toteuttamiskelpoisia kansalais-
ten tekemiä ehdotuksia ja kehitetään
niiden pohjalta kestäviä ja mahdollisim-
man tuloksellisia auttamiskeinoja esim.
vanhus- ja vammaistyöhön. Toimintaa
voidaan tehostaa erilaisilla projekteilla,
mikäli saadaan niihin rahoitusta joko
Ray:lta tai muualta.

Tämän vision toteuttamisessa tarvit-
semme niin vanhoja kuin uusiakin toi-
mijoita. Kasvava eläkeläisten joukko
voi itse tarttua omaan elämäänsä ja
osallistua yhdessä hyvinvointityöhön.
Talkoorengas tahtoo olla yksi väylä tä-
män osallistumisen mahdollistamiseksi
käytännössä.

Lähde ry:n
hallituksessa
tapahtuu myös
muutoksia

Lähde ry piti syyskokouksensa
4.12.06, jossa tavanomaisten kokous-
asioiden, kuten toimintasuunnitelman
ja talousarvion vahvistamisen lisäksi,
tapahtui myös henkilömuutoksia hal-
linnossa.

Hallituksen pitkäaikainen puheen-
johtaja jätti nimittäin tehtävänsä seu-
raajalleen, pari vuotta varapuheenjoh-
tajana toimineelle Markku Holopaiselle.

Kokouksen loppupuheenvuorossa
Sulo Aho muisteli Lähde ry:n perusta-
miskokousta huhtikuussa 1994. Hän on
siis tullut olleeksi puheenjohtaja yli 12
vuotta. Hän kertoi luvanneensa itsel-
leen, ettei toimisi puheenjohtajan tehtä-
vässä enää 80-vuotispäivänään, joka
on edessä jo v. 2007. Hän sanoi mielel-
lään luovuttavansa puheenjohtajuu-
den Markku Holopaiselle, jonka tuntee
pitkältä ajalta ja jonka arvot ja mielipi-
teet käyvät yksiin Talkoorenkaan alku-
peräisten tavoitteiden kanssa.

Sulo Aho oli itse valmistanut katajai-
sen puheenjohtajan nuijan, jonka luo-

vutti Lähde ry:lle uuden puheenjohta-
jan käytettäväksi, että hänellä olisi jo-
tain “kättä pitempää” apunaan. Sulo
kun on naputellut päätökset vain ky-
nän varrella. Vastauspuheenvuoros-
saan Markku Holopainen toivoi voi-
vansa naputella nuijalla “yhtä hyviä
päätöksiä kuin edeltäjänsä on tehnyt
kynällä.”

Toiminnanjohtaja Tarja Orlow ojensi
eroavalle puheenjohtajalle kukkaset ja
kiitti pitkäaikaisesta panoksesta.

Mitä nyt sitten
puuhaat Sulo Aho
jätettyäsi
puheenjohtajuuden?
halusi toimitus
tietää...

“Ainahan pitkäaikaisesta tehtävästä
luopuminen aiheuttaa tiettyä haikeutta,
varsinkin jos siihen on sitoutunut sillä
tavoin kuin itse olen Talkoorenkaan pe-
rustajajäsenenä tehnyt. Tällä kertaa
muutos ei ole henkilökohtaisesti ottaen
mitenkään äkillinen vaan tietoisesti
suunniteltu ja kun minut vielä valittiin
hallitukseenkin rivijäseneksi, niin ei tar-
vitse luopua heti kokouksistakaan. En
jätä Talkoorengasta vaan jatkan kuten
ennenkin niin kauan kuin voimat riittä-
vät osallistumiseen. Vapaaehtoisen hy-
vinvointityön keskuksen ympyröistä
on tullut elämäntapa.

Talkoorenkaan 15v. juhlassa pitämäs-
säni puheenvuorossa esitin myös nä-
kemykseni tulevista haasteista ja toi-
minnan kehittämisestä.  Toivon tietysti
ajatusteni toteutuvan, mutta en suin-
kaan pysty siihen yksin, vaan uusien
sukupolvien on otettava vastuu.

Elämänkokemus on opettanut, että
organisaatiolle on hyödyksi, jos muu-
tokset tapahtuvat hallitusti ja riittävän
ajoissa, eikä rysähtämällä sitten kun
jonkun yksilön voimat pettävät. Tämä
muutos on itselleni ja toivottavasti
myös Lähde ry:lle mahdollisimman peh-
meä ja ongelmaton. Toivotan sydämes-
täni menestystä seuraajalleni puheen-
johtajana ja myös Vapaaehtoiselle hy-
vinvointityölle. Talkoorenkaan toimin-
ta sujuu nykyisellään mielestäni hyvin,
joten tämä hetki on oikein sopiva vas-
tuun siirtämiseen nuoremmille”.

Nyt 15-vuotiaana haavei-
lemme, millainen Talkoo-
rengas on vuonna 2010.
Talkoorengas on kasvanut
jo nyt alkuperäistä haavet-
tamme suuremmaksi, mut-
ta haaveen tulee siirtyä
myös seuraavalle sukupol-
velle jatkuakseen. Siihen
viisitoistavuotias tällä lin-
jauksellaan pyrkii.

TEKSTI: SULO AHO
KUVAT: HANNU RÄSÄNEN
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ILMOITUSHINNAT

KOKOSIVU mv 200e
lev. 175 x kork. 257

1/2 SIVUA mv 100e
lev. 175 x kork. 128,5

1/4 SIVUA mv 50e
lev. 175 x kork. 64 tai
lev. 87,5 x kork. 128,5

Lehti ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa
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Tarja OrlowKaunis kiitos kaikille
yksityisille ja
yritystukijoillemme, joiden
ansiosta Talkoorengas jatkaa
edelleen toimintaansa.

Pienellä paikkakunnalla asumisessa on monta hyvää puolta. Lyhyet välimatkat, ihanat ihmiset, vireä
järjestötoiminta. Matalat talot ja verkkainen elämä luovat vaikutelman siitä, että olet turvassa.
Kaikki on hyvin, vai onko?

Kaunis idylli taitaa kuitenkin olla särkyvää. Talojen sisällä, samoin kuin joidenkin ihmisten mielissä
ulkokuoren alla, piilee paljon epätoivoa, surua ja yksinäisyyttä. On yksinäisiä vanhuksia, äitejä, isiä,
nuoria ja lapsia, vailla uskoa, toivoa ja rakkautta. Uskoa tulevaisuuteen ja parempaan huomiseen.
Miten uskoa huomiseen, kun tästä päivästäkään ei tahdo selvitä.

Yksinäisyys on aina sekä fyysistä että henkistä, mutta henkinen yksinäisyys on pahinta. On vaikea
ystävystyä kenenkään kanssa jos ei löydä ihmisiä jotka ovat samanlaisia. Voit ehkä olla mukana
“kavereiden” porukassa, mutta et koskaan tunne itseäsi osaksi sitä. Millä tavalla yksinäisyydestä
sitten pääsee eroon? Yhteiset harrastukset esimerkiksi luovat ihmissuhteita, tai samat arvot ja
periaatteet. Pitää vain löytää ne ihmiset tuolta ulkoa.

Tärkein asiaan vaikuttava tekijä on ihminen itse. Jotkut vain tuntuvat jäävän helpommin yksin, ja se
muistuttaa tavallaan alkoholismia: siihen vajoaa hitaasti aina vain syvemmälle. Sosiaalisten suhteiden
solmiminen ja ylläpito on taito, joka oikeasti voi ruostua. Lisäksi on suorastaan ironista, että
yksinäiset ihmiset käsitetään helposti väärin kun he hakevat huomiota. Täytyy ymmärtää, että he
eivät välttämättä hae hyväksyntää, vaan nimenomaan huomiota.

Tiedotusvälineissä on viime aikoina käsitelty paljon masennusta ja syrjäytymistä. Mielestäni
kyseessä on yksi ja sama asia jota pitäisi kutsua sen oikealla nimellä: yksinäisyys. Mikään ei pahenna
masennusta niin paljon kuin se, että joutuu olemaan yksin ongelmiensa kanssa.

Talkoorengas pyrkii kantamaan oman vastuunsa lievittääkseen tätä ongelmaa. Hyvinvointiakatemia
tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten opinto-ja harrastuspiirien kautta osallistumiseen. Täytyy vain
tehdä itse se päätös lähteä mukaan. Perinteisesti olemme olleet vanhusten ja vammaisten asialla, nyt
kuitenkin olemme huolissamme myös syrjäytymisvaarassa olevista perheistä, yksinhuoltajaäideistä,
masentuneista vanhemmista ja heidän jälkikasvustaan. Pyrimme tarjoamaan heillekin mielekästä
toimintaa ja auttamaan olemalla mukana arjessa. Varamummot ja -papat Talkoorenkaassa ovat
valmiita tukemaan perheitä ja yhteistä toimintaa tullaan tarjoamaan tiloissamme. Iloksemme, saimme
juuri Ray.lta päätöksen uuden projektin rahoituksesta, joka tukee vanhusten masentuneisuuden
ehkäisyä.

Oma 5-vuotias tyttäreni, joka on silloin tällöin vieraillut työpaikallani, on jo kuulemma päättänyt
mikä hänestä tulee isona. Hän ilmoitti miettineensä asiaa, että kun äidistä tulee tosi vanha, tulee hän
sitten tilalleni Talkoorenkaaseen töihin. Kyselin syytä moiseen ja vastaus tulikin nopeasti, siellä on
aina niin mukavaa ja kivoja  mummikavereita, se nimiluettelo seurasi perässä.. ja tulihan sieltä lopulta
myös se, että Leena-täti leipoo niiiiin ihanaa pullaa.

Elämässä on loppujen lopuksi parhaita asioita ne yksinkertaiset jutut, itsestään selvät asiat, sen kun
vain itsekin jaksaisi aina muistaa ja samalla säilyttää ainakin vähän lapsenmieltä ”näin vanhanakin”.

Laitetaan yksinäisyys yhteen!
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LÄHDE RY:N UUSI PUHEENJOHTAJALÄHDE RY:N UUSI PUHEENJOHTAJALÄHDE RY:N UUSI PUHEENJOHTAJALÄHDE RY:N UUSI PUHEENJOHTAJALÄHDE RY:N UUSI PUHEENJOHTAJA
MARKKU HOLOPAINENMARKKU HOLOPAINENMARKKU HOLOPAINENMARKKU HOLOPAINENMARKKU HOLOPAINEN

Talkoorenkaan täyttäessä viime
vuonna 15 vuotta saimme useassa eri
yhteydessä muistella sitä, miten Kirstin
ja Sulon ideasta vähitellen kehittyi
koko Suomen oloissa uraa-uurtava ja
monipuolinen vapaaehtoisen hyvin-
vointityön keskus. Historiamme on
upeaa luettavaa mutta miltä näyttää tu-
levaisuutemme?

Olen viimeiset 20 vuotta toiminut or-
ganisaatioiden kehittämiskonsulttina.
Tänä aikana olen todennut, että hyvin
menestyneitä organisaatioita yhdistää
ainakin kaksi tärkeää ominaisuutta. Niil-
lä on kyky ennakoida toimintaympäris-
tössään tapahtuvia muutoksia ja ne
osaavat sopeuttaa toimintansa vastaa-
maan näiden muutosten tuomiin uusiin
haasteisiin.

Niinpä Talkoorenkaan ja Lähde
ry:nkin tulevaisuutta arvioitaessa on
olennaisin kysymys se, miten toimin-
taympäristömme tulee muuttumaan ja
mitä uusia haasteita se tuo tullessaan?
Tähän kysymykseen ei tietenkään ku-
kaan voi antaa täysin oikeaa vastausta
mutta otan esille muutamia asioita, joil-
la voi olla suuri vaikutus toimintaamme.

1. Taloudellisesti suurin toiminta-
mahdollisuuksiamme uhkaava asia on
EU:n rahapelidirektiivi. Mikäli se tule-
vaisuudessa hyväksytään muodossa,
joka pakottaa jäsenmaat avaamaan ra-
hapelit avoimelle kilpailulle, johtaa se
RAY:n tulojen ja sitä kautta myös avus-
tamismahdollisuuksien romahtami-
seen. Onneksemme tämän asian toteu-
tuminen ei kuitenkaan lähivuosina ole
kovinkaan todennäköistä.

2. Sen sijaan muutos, joka on jo käyn-
nistynyt ja jonka vauhti lähiaikoina
vain kiihtyy, on kunta- ja palveluraken-
teen uudistaminen. Tämä uudistus

saattaa merkittävästi muuttaa valtion,
kuntien ja kolmannen sektorin rooleja
ja tehtäviä. Oma näkemykseni on, että
tässä yhteydessä kolmannen sektorin
tulisi entistä enemmän panostaa ennal-
ta ehkäisevän, hyvinvointia ja terveyt-
tä edistävän toiminnan kehittämiseen.
Tätä panostusta niin valtion kuin kun-
tienkin kannattaisi tukea, sillä sen avul-
la olisi mahdollista saada suuria säästö-
jä sosiaali- ja terveysmenoissa.

3. Kuntien toimintaan liittyy myös
kolmas toimintaympäristömme muutos.

EU:n uusitut hankintadirektiivit oh-
jaavat kuntia entistä tiukempaan kilpai-
luttamiseen ja yhteishankintoihin.
Tämä voi merkittävästikin vaikeuttaa
kolmannen sektorin mahdollisuuksia
palveluiden tarjoajana.

4. Ja neljäntenä sitten se yhteiskun-
nallinen muutos, josta viime vuosina
on ehkä eniten kirjoitettu. Suurten ikä-
luokkien siirtyminen eläkkeelle.

Mitä nämä edellä esitetyt muutokset
sitten merkitsisivät Talkoorenkaan ja
Lähde ry:n toiminnassa?

Ensiksi ne merkitsisivät sitä, että mei-
dän on onnistuttava saamaan suurten
ikäluokkien edustajat sankoin joukoin
tulemaan mukaan toimintaamme. Suu-
rin osa näistä uusista eläkeläisistä on
eläkkeelle tullessaan sekä henkisesti
että fyysisesti hyväkuntoisia. Meidän
haasteemme on tarjota heidän toivei-
taan vastaavaa, mielenkiintoista ja vi-
rikkeellistä toimintaa. Toimintaa, joka
antaa heille itselleen tyydytystä ja toi-
mintaa joka auttaa ja tukee apua tarvit-
sevia lähimmäisiämme.

Toiseksi sitä, että meidän tulee pitää
entistä tiiviimpää yhteyttä niin RAY:n,
oman kuntamme, lähikuntien ja muiden
kolmannen sektorin toimijoiden kans-
sa. Näin toimien voimme ajoissa tunnis-
taa toimintaympäristössämme tapahtu-
via muutoksia.

Kolmanneksi sitä, että meidän olisi
onnistuttava laajentamaan taloudelli-
sen tukemme pohjaa turvataksemme
toimintamahdollisuutemme myös pi-
temmällä tähtäimellä.

Ja neljänneksi sitä, että meidän olisi
osattava nopeasti ja joustavasti reagoi-
da kaikkiin kansalaisten keskuudesta
esiin nouseviin toimintaamme liittyviin
tarpeisiin ja toiveisiin.

Olivatpa muutokset toimintaympäris-
tössämme edellä arvioimiani tai sitten
ihan muita, niin yksi asia on kuitenkin
varmaa. Suomalaisessa yhteiskunnas-
sa tullaan myös tulevaisuudessa tarvit-
semaan hyvinvointityötä. Aina tulee
olemaan tarvetta ja sijaa ihmisille, jotka
haluavat auttaa ja tukea lähimmäisiään;
Kulkea heidän rinnallaan, kuunnella
heitä ja ymmärtää heitä.

Tähän tehtävään kutsun jokaista tä-
män lehden lukijaa ja hänen ystäviään.

Lähivuosien näkymiäLähivuosien näkymiäLähivuosien näkymiäLähivuosien näkymiäLähivuosien näkymiä
TEKSTI: MARKKU HOLOPAINEN
KUVA: TARJA ORLOW
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Talkoorenkaassa on herännyt ajatus
levittää sijaismummi-ja pappatoimintaa
Keravalle.  Etsimme tätä hanketta var-
ten ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita
ottamaan nuoren perheen arkeen osaa
sijaisisovanhempina / kummeina. Toi-
minta ei tule Keravalla koskemaan vain
maahanmuuttajaperheitä, pikemminkin
tavallisia nuoria perheitä, jotka esimer-
kiksi äidin masennuksen tai muuten
perheen ulkopuolisten ystävien puut-
tuessa saisivat näin tukea elämäänsä.
Tukihenkilöille uusi rooli luo mahdolli-
suuden uusiin, kiinnostaviin ihmissuh-
teisiin, lasten kasvun ja kehityksen
seuraamiseen.  Kaupunkimme perään-
kuuluttama yhteisöllisyys vahvistuu.

Uutta  toimintaaUutta  toimintaaUutta  toimintaaUutta  toimintaaUutta  toimintaa
TalkoorenkaassaTalkoorenkaassaTalkoorenkaassaTalkoorenkaassaTalkoorenkaassa

 Deng  ja Adaw kyläilemässä Keravalla.

Tule 14.2. ystävänpäivänä

 klo 13 kuulemaan lisää.

TEKSTI JA KUVA TAINA RAUTASALO Ilmoittauduimme mieheni kanssa si-
jaisisovanhemmiksi Maailma kylässä
tapahtumassa, jossa vantaalainen yh-
distys esitteli toimintaansa.  Se pyrkii
saamaan ”mummeja” ja ”pappoja” maa-
hanmuuttajaperheille.  Toiveenamme
oli tutustua afrikkalaiseen perheeseen,
koska useiden Afrikassa vietettyjen
vuosien myötä tämän maanosan kult-
tuuri on meille ainakin jonkin verran tut-
tua.  Olemme nyt muutaman viikon aika-
na tapailleet uusia sudanilaisia ”lap-
senlapsiamme”:

8-vuotiasta Adawia,5-vuotiasta Den-
giä, 1-vuotiasta Rachelia sekä heidän
vanhempiaan. ”Isovanhemmat” saavat
suunnitella ohjelman itse: kuinka usein
heillä on aikaa tavata, ja ollaanko silloin
liikkeellä esim. lasten harrastusten pa-

rissa tai vaikkapa katsomassa lasten
teatteria, vai tavataanko kotona.

Korostan vielä, että lasten etnisen
taustan tuntemus etukäteen ei ole vält-
tämätöntä, hehän asuvat Suomessa,
käyvät täällä koulua ja harrastavat sa-
moja harrastuksia kuin suomalaiset ka-
verinsa. Tässähän sitä vähitellen tutus-
tutaan perheen tapoihin ja ajatteluun.
Katselin muutama viikko sitten uima-al-
taan vierellä kolmesta maanosasta ko-
toisin olevien lasten vesipallo-ottelua.
Vesi roiskui ja hauskaa oli.
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J. V. SnellmanJ. V. SnellmanJ. V. SnellmanJ. V. SnellmanJ. V. Snellman
kansallinen herättäjäkansallinen herättäjäkansallinen herättäjäkansallinen herättäjäkansallinen herättäjä

TEKSTI: SEPPO VIRTANEN FIL. MAIST.TUUSULA

ElämäElämäElämäElämäElämä

Juhan(a) Vilhelm Snellman oli filosofi,
valtiomies, kansallinen herättäjä ja leh-
timies. Hän syntyi Tukholmassa
12.5.1806 ja kuoli Kirkkonummella
4.7.1881. Hän muutti seitsemänvuotiaa-
na perheensä kanssa Suomeen, jossa
kävi koulua Oulussa ja opiskeli Turun
yliopistossa.

Hän aikoi ensin lukea papiksi, mutta
muutti suunnitelmiaan ja aloitti filosofi-
an opinnot, joita jatkoi Turun palon jäl-
keen Helsingin yliopistossa. Filosofina
hän arvosti erityisesti saksalaista oppi-
nutta Hegeliä, joskin oli monissa asiois-
sa eri mieltä oppi-isänsä kanssa. Val-
mistuttuaan filosofian tohtoriksi hänet
nimitettiin filosofian dosentiksi ja hän
sai muitakin yliopistollisia tehtäviä. Pe-
riaatteilleen uskollisena hän joutui rii-
toihin venäläismielisten virkamiesten
kanssa ja tuomittiin mm. virkavirheestä
sakkoihin.

Snellman matkusti kahdeksi vuodek-
si Saksaan, filosofiansa syntysijoille,
jossa hän julkaisi filosofisen pääteok-
sensa Persoonallisuuden idea. Hän
kirjoitti Euroopan matkalta palattuaan
toisen pääteoksensa Valtio-opin. Hä-
nen yliopistouransa oli kuitenkin tu-
kossa ja hän lähti Kuopioon yläalkeis-
koulun rehtoriksi. Keskustelu yhteis-
kunnallisista aiheista jatkui. Hän perus-
ti ruotsinkielisen Saima-lehden ja kir-
joitti myös suomenkieliseen Maamie-
hen ystävä  -lehteen.

Saima lakkautettiin kenraalikuver-
nöörin määräyksellä, mutta Snellmanin
yliopistoura pääsi uuteen nousuun,

kun hänet nimitettiin professoriksi
1856. Toimittuaan vuosia yliopistovi-
rassa hän aloitti senaattorin tehtävät.
Snellman muistetaan nimenomaan se-
naattoriajastaan, jolloin hän toimi ta-
lousosaston finanssitoimikunnan 1.
osaston päällikkönä vastaten nykyistä
valtiovarainministeriä. Hän piti tärkeinä
kansallisuuden yhtenäisyyden muo-
dostajina omaa rahaa ja kieltä. Molem-
missa tavoitteissa onnistuttiin: tavattu-
aan edellisenä päivänä Snellmanin kei-
sari Aleksanteri II allekirjoitti 1863 suo-
men kielen aseman turvaavan asetuk-
sen, ja Suomen markan virallistamis- ja
käyttöönottoasia saatiin päätökseen
1865.

Snellman erosi tehtävästään 1868,
mutta toimi aktiivisesti myös eläkeläi-
senä. Hän oli mm. Suomen Tiedeseuran
ja Suomalaisen Kirjallisuuden seuran
puheenjohtaja ja otti osaa kaksiin val-
tiopäiviin.

KansallisfilosofimmeKansallisfilosofimmeKansallisfilosofimmeKansallisfilosofimmeKansallisfilosofimme
ajatusmaailmaajatusmaailmaajatusmaailmaajatusmaailmaajatusmaailma

 Snellmanin ajatusmaailman avaami-
nen lyhyesti ei ole helppoa, joten pitäy-
dyn hänen yhteiskuntafilosofiassaan
ja Valtio-oppi -teoksessaan. Tämä on
suomennos alkuperäisestä ruotsinkieli-
sestä teoksesta Läran om staten. Snell-
manhan kirjoitti pääsääntöisesti ruot-
siksi, vaikka hän ajoi voimakkaasti suo-
men kieltä ruotsin rinnalle. Snellman
luotti historian myötä kehittyvään ihmi-
sen inhimillisyyteen. Ihminen saavut-
taa onnellisuuden yhteisön kautta. Toi-
miessaan yhteisen hyvän puolesta hän
huolehtii samalla omasta edustaan.

Snellman vastusti liberalismia, koska
yksilöllinen järki ei ole saavuttanut riit-
tävää ”viisautta” tehdä oikeita ratkai-
suja elämän eri tilanteissa. On vaara,
että tunne ottaa johdon ratkaisuja teh-
täessä, mutta yhteinen kansallishenki
pystyy hänen mukaansa ohjaamaan
yksilön oikeaan ratkaisuun. Tämän yh-
teishengen kehitystä ja siihen liittyviä
tekijöitä hän pohtii keskeisesti filosofi-
assaan. Siinä keskeiseksi käsitteeksi
muodostuu siveellisyys (sedlighet),
jonka alun perin laaja merkitys on su-
pistunut nykypäivän suomenkielessä
sukupuolimoraaliin, jota Snellman ei to-
dellakaan käsitteellä tarkoittanut.

Siveellisyys on oikean todellisuus,
jolloin siveellisyys todellistuu ihmisten
toiminnassa. Oikean määrittyminen ta-
pahtuu yhteisön kautta, jolla on yhteys
maailmanhenkeen, jota voidaan kutsua
Absoluutiksi, Kaitselmukseksi tai Ju-
malaksi. Yksilö todentaa itseään osana
siveellistä maailmanjärjestystä ponnis-
tellessaan sivistyksen kautta kohti to-
tuutta. Siinä subjektin yksilöllinen tah-
to yhtyy yleiseen tahtoon, jolloin maa-
ilmanhenki todentuu yksilön itsetietoi-
sissa, vapaaehtoisissa teoissa.  Ihmi-
sen toimintakenttäyhteisöinä ovat per-
he, kansalaisyhteiskunta ja valtio. Si-
veellisyys kehittyy perherakkaudesta
lainkuuliaisuuteen ja saavuttaa täydel-
lisen muotonsa kansallishenkenä val-
tiossa.

Snellmanin siveellisyys vastaa Hege-
lin käsitystä, jossa se sisältää moraalin
objektiivisen puolen. Sen muodostavat
yhteiskunnalliseen järjestykseen kuu-
luvat tavat ja normit. Edellä mainitut
yhteisöt ovat siveellisyyden muotoja ja
osia yhteiskunnallisesta järjestyksestä
sekä sen ylläpitämisen toimintakenttiä.

Teksti on tiivistelmä luennosta, jonka Seppo Virtanen piti J.V. Snellmanin 200-vuotis-
juhlapäivänä Vapaaehtoisen Hyvinvointiakatemian Keskuksessa.
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Snellman kuitenkin eroaa Hegelistä ar-
vostellessaan yhteiskunnallisia oloja
Lärän om staten-teoksessaan. Siinä
Snellman hylkää idealismissaan hegeli-
läisen dialektiikan käsitteen syvän ana-
lyysin. Snellman painottaa yksilöitä ja
heidän pyrkimyksiään enemmän kuin
Hegel, jonka historiallisesti toimivat
yksilöt jäävät yleensä hengen tiedotto-
miksi välineiksi. Jumaluuden tulee saa-
da ilmauksensa kansallishengen val-
taamassa yksilössä, mikä on yksi Snell-
manin opin perusta. Yksilö ei saa olla
egoistinen, vaan hänen on omistaudut-
tava yhteisölle.

Perheessä luodaan siveellisyyden
perusta kasvattamalla lapset siten, että
vanhemmat siirtävät sukupolvi suku-
polvelta yhteiskunnan hyväksymät ta-
vat ja käsitykset eteenpäin tuleville
kansalaisille. Kansalaisyhteiskunnassa
siveellisyys on passiivista lainkuuliai-
suutta. Toisaalta arkielämän työ ja toi-
minta kuuluvat Snellmanin mukaan tär-
keänä osana siveellisyyteen. Siveel-
lisyys täydellistyy valtiossa kansallis-
hengeksi, joka on yleisen hyvän tavan
ja yksilön vakaumuksen täydellistä so-
pusointuisuutta. Se on sekä legaalista
että moraalista toimintaa.

Siveellinen yksilö saavuttaa täydelli-
syyden ja noudattaa tapaa, koska on
vakuuttunut sivistyneen siveellisen
omantuntonsa ohjeesta teon järjelli-
syydestä. Käytännön toiminnassa on
tärkeää saada sivistynyt kansanosa
ymmärtämään köyhälistön aseman pa-
rantaminen niin sivistyksen kuin talou-
den osalta. Historiallinen kehitys luo
inhimillisen toiminnan kautta lujan yh-
teishengen kansaan, jonka päämääränä
on kielellinen ja hallinnollinen itsenäi-
syys ja yhtyä muiden kansakuntien
kanssa maailmanhengen toimintaan.

Asianajaja Marja Pelli käsitteli perusasioita perimisestä ja testamentista Hy-
vinvointityön keskuksessa lokakuussa. Ensimmäinen toimenpide omaisen
kuoleman jälkeen on perunkirjoitus. Sen tekemiseen on syytä hakea osaava
henkilö. Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa, verottaja
voi kuitenkin myöntää lykkäystä. Varat ja velat luetellaan kuolinpäivän perus-
teella. Eloon jääneellä aviopuolisolla on lain mukaan elinikäinen oikeus yhtei-
seen asuntoon ja sen irtaimistoon ts. hän voi pitää sen jakamattomana kuole-
maansa saakka. Molempien kuoleman jälkeen pesä voi olla jakamatta vuosi-
kymmeniä. Jako on suoritettava, jos joku osakkaista sitä vaatii.

Avoliitossa eläneille ei lain mukaan perimisoikeutta yhteiseen asuntoon ole.
Siispä avoliitossa eläville lakimiehen neuvo on: Menkää vihille.

Marja Pellin mielestä avioehtosopimus ja testamentti pitäisi tehdä nuorena,
kun pariskunnalle alkaa kerääntyä yhteistä omaisuutta. Testamenttia on pitkin
aikaa tarkistettava ja muutettava olosuhteiden mukaisesti. Ikääntyessä on
syytä harkita annetaanko ennakkoperintöä lapsille vai lapsenlapsille. Avolii-
tossa elävien kannattaa tehdä sopimus liiton purkautumisen varalle.

Yleensä testamenttia pidetään aviopuolisoiden välisenä asiana. Marja Pel-
lin mielestä avoimuus olisi kaikkien osapuolten kannalta suositeltavaa. Perin-
nöstä ja testamentista kannattaa keskustella lasten kanssa. Näin kenties välte-
tään turhia riitoja.

Aviopuolisoiden kesken tehdään yleensä hallintaoikeustestamentti, jonka
mukaan leskellä on hallintaoikeus kaikkeen kuolleen omaisuuteen elämänsä
loppuun saakka. Testamentissa tulee olla maininta siitä, että leski voi halutes-
saan myydä yhteisen asunnon ja sijoittaa rahat uuteen asuntoon, jota hallit-
see saamansa hallintaoikeuden nojalla elinikänsä. Hallintaoikeutta ei voi testa-
mentata eteenpäin. Omistusoikeus jää rintaperillisille. Testamentissa voidaan
määrätä, ettei perillisten parisuhdekumppaneilla ole avio-oikeutta testamentil-
la saatuun omaisuuteen.

Testamentti tehdään kahden henkilön läsnä ol-
lessa. Todistajien puuttuessa siihen ei voi vedota.
Testamentti tehdään yhtenä kappaleena. Kopiolla
ei pärjää. Testamentin viimeinen tahto tulee olla
päivän tasalla. Perintö menee valtiolle, mikäli ei ole
perillisiä eikä testamenttia ole tehty.

Perintö- ja
perheoikeudelliset
kysymykset

TEKSTII JA KUVA: TAINA RAUTASALO

Marja Pelli
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Tänä syksynä kerhoa ryhtyi valmen-
tamaan Peter Brown. Peter on synty-
jään englantilainen. Hän on asunut
Suomessa vuodesta 1999. Peter joutuu
edelleen puhumaan paljon englantia,
koska monet haluavat harjoitella kieltä
hänen kanssaan. Ja ystävällisenä mie-
henä Peter sallii sen tapahtuvan.

Peterin kiinnostus kuvataiteeseen al-
koi jo kouluaikana 12-vuotiaana. Opet-
tajat kannustivat häntä jatkamaan ja
hän sai töitään koululaisten näyttelyi-
hinkin. Työelämä vei hänet sitten muka-
naan. Vasta Suomeen tultuaan, melkein
50 vuotta myöhemmin, hän jälleen aloit-
ti taiteen harrastamisen. Ensin parin
vuoden ajan Tuusulan Kansalaisopis-
tossa ja sitten Pekka Halosen Akatemi-

assa Kuvataiteen syventävällä linjalla
syyskauden 2005. Peter on osallistunut
myös näyttelyihin Tuusulassa ja Pekka
Halosen Akatemiassa. Näissä hän on
saanut kannustavia arvosteluja ja myy-
nytkin töitään.

Peterin mielestä taiteen tekeminen on
hauskaa ja samaa tunnetta hän pyrkii
virittämään myös Hyvinvointityön kes-
kuksen kuvataidekerhossa. Hän opas-
taa kerhotuntien aikana osanottajia,
että nämä edistyisivät kukin valitse-
massaan kuvataidelajissa, oli se sitten
vesiväri-, akryylityö tai muu taidemuo-
to. Sen lisäksi hän pyrkii viikoittain tuo-
maan kerhoon teknistä tietoutta ja käy-
tännön neuvoja erilaisista tekniikoista
ja metodeista.

Peter lainaa Renoirin sanontaa tai-
teen tekemisestä, ”se on ensisijaisesti
käytännön taito ja tekijän pitää olla
hyvä työmies”. Peter haluaa taideryh-
män jäsenten oppivan katsomaan ym-
pärilleen, olemaan ylpeitä taidoistaan,
löytämään inspiraation ja saavutta-
maan tarvittavat taidot taiteensa tuot-
tamiseen.

Kuvataideryhmässä on kymmenkun-
ta jäsentä ja he kaikki tuntuivat aherta-
van tyytyväisinä työhönsä ja saamaan-
sa opastukseen – ja heillä näytti olevan
hauskaa!

TEKSTI JA KUVAT: IRMELI MATTILA

Jo vuosien ajan Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksessa on harrastettu taiteen
tekemistä. Ensimmäiseksi kuvataidekerhon vetäjäksi löytyi Päivi Roivainen ja hä-
nen seuraajanaan toimi Hondurasista kotoisin oleva vapaaehtoinen Gabriella.
Hänen jälkeensä ryhmää ovat opastaneet useat henkilöt. Toisinaan on toiminut
useitakin kerhoja samanaikaisesti.

Peter Brown Kaisankammarissa kahvilla
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Osallistu hyvinvointiakatemian
opinto - ja harrastustoimintaan!

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa Keravalla, Aleksis Kiven tie 19, toimiva Hy-
vinvointiakatemia järjestää monipuolisia opinto-ja harrastuspiirejä, tilaisuuksia ja lu-
entoja kaikille kiinnostuneille. Ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Voit harrastaa mm. kuvaamataiteita, luovaa kirjoittamista, sukututkimusta, liikuntaa, joogaa, käden taitoja, onnenpyörää;
voit osallistua muisti-ja tasapainokerhoon, painonhallintaryhmään, monikulttuuriringin toimintaan, keskustelukerhoihin ku-
ten filosofirinkiin, Helmi-kerhoon ja Jälkiviisaat-kerhoon. Osallistuminen on kaikille avointa ja maksutonta.

Vironkielen ryhmä

KUVAT: TARJA ORLOW, AIRA PARVIAINEN
TEKSTI: AIRA PARVIAINEN

Keskustella voi myös muilla kielillä kuin suomeksi, nimittäin ruotsin, viron,
englannin, venäjän ja saksan kielillä. Tarjoamme siis mahdollisuuden virkistää
kielitaitoa ja parantaa puhevalmiuksia mukavassa ”vertaistuki”- seurassa, jossa
ei tarvitse jännittää kielioppivirheiden takia. Ei ole pakko osallistua keskusteluun
heti alussa, voit niin halutessasi vain kuunnella ja kuulostella. Muut kielikerhot
kokoontuvat tostaipäivisin, saksaa puhutaan tiistaisin.

Riitta Dressler ja Lissu Mäki
luovan tanssin pyörteissä.

Viime syksynä aloitti uusi kerho,
luovan tanssin ryhmä, jossa pyritään
kehittämään tanssi-ilmaisua ja
kehotietoisuutta.Se on kaikille
tarkoitettu monipuolinen tunti, joka
ravitsee niin kehoa kuin mieltä.
Aikaisempi kokemus ei ole
välttämätön, kiinnostus oman ilmaisun
vapautumiseen ja kehittämiseen riittää.
Asusteet: joustava, lämminkin treeni/
oloasu, pehmeät tossut tai sukat.

Ryhmän vetäjänä on Lissu Mäki, jolla
on runsaasti kokemusta tanssi-
ilmaisun kehittämisestä
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Eräät elämänkaaritutkijat esim. (Jung,
Levinsin) toteavat, että miehet ja naiset
kohtaavat itsessään olevan vastakkai-
sen sukupuolen. Miehet saavat naisel-
lisia luonteen piirteitä ja naiset miehi-
siä, myös ulkoisesti. Miehet voivat tul-
la pehmeämmiksi ja naiset itsevarmem-
miksi. Mies voi löytää ehkä itsestään
hoivaamisen, auttamisen piirteen ja nai-
nen ulospäin suuntautuvan yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen ja organisoinnin
piirteitä.

 Suurimmassa osassa maailman eri
kulttuureista naiset ovat olleet heikom-
massa asemassa miehiin verrattuna.
1800- luvulla heräsi teollistumisen myö-
tä tasa- arvoliike, joka on pyrkinyt edis-
tämään naisten oikeuksia. Vuoden 1907
eduskuntavaaleissa kansanedustajien
joukkoon valittiin 19 naista, ensimmäis-
tä kertaa. Suomessa olemme tässä asi-
assa kehityksen kärjessä. Suomi oli en-
simmäinen Euroopan maa, jossa naisis-
ta tuli äänioikeutettuja ja valintakelpoi-
sia. Edistyksellisiä vaikuttajia tarvi-
taan, että on tilaa elää ja toimia. Oikeu-
denmukaisuus, tasa- arvo ja ihmisen
elämän kunnioittaminen eivät ole itses-

tään selviä asioita. Niiden eteen tulee
tehdä työtä asioitten viemiseksi eteen-
päin. Naiset, jotka ymmärtävät asiat oi-
kein, synnyttävät vaikeissakin elämän-
tilanteissa usein helmiä, mitkä auttavat
ja luovat hyvää maaperää kansakun-
nan, edistykseen, kehitykseen ja tasa-
arvoon. Suomalaisen vaikuttajan ja
tasa- arvon edistäjän teot näkyvät ja
kuuluvat tulevaisuudessakin eri suku-
polville.

”Ylpeänä saimme seurata presidentti
Tarja Halosen modernia sankarinaisen
tarinaa, kun hän vaatimattomista lähtö-
kohdista omalla työllään, älyllään ja si-
sullaan nousi Suomen ensimmäiseksi
naispresidentiksi 1.3.2000. Hyvin mo-
net ihmiset pyytävät ylitsepääsemättö-
mien vuorten pois siirtämistä, vaikka

todellisuudessa he tarvitsisivat rohke-
utta niiden valloittamiseen”, pohdiskeli
Kirsti Holmén.

 - Juuri koulunsa aloittanut pikkutyt-
tö kertoi naapurin sedälle, että haluaa
opiskella Tarja Haloseksi asti tämän tie-
dustellessa, miten pitkälle tyttönen ai-
koo kouluttautua, hän vitsailee, mutta
vakavoituu sitten, hienoa, että tänä päi-
vänä löytyy esimerkkejä elämässään
pitkälle päässeistä naisista.

Haluavatko nykyiset nuoret äidit olla
äitiensä kaltaisia superdynamoita.. jak-
saa ja jaksaa? Suomalaista naista on pi-
detty vahvana, koska hän on aina teh-
nyt työtä, hoitanut lapset ja perheen.
Usein kuitenkin naisen asema ja valta
on määräytynyt miehen kautta. ”Insi-
nöörin rouva.” jne… hehkutti Kirsti.

TEKSTI JA KUVA MAIJA- LIISA ÅBERG

NAISEN ELÄMÄÄNAISEN ELÄMÄÄNAISEN ELÄMÄÄNAISEN ELÄMÄÄNAISEN ELÄMÄÄ
Hyvinvointiakatemia järjesti
syksyllä kolmiosaiset luentoillat
aiheesta naisen elämää. Luen-
noitsijana toimi Kirsti Holmén.
Luennoilla käsiteltiin naisen
koko elämänkaarta ja elämän
makunystyröitä maisteltiin eri ti-
lanteissa. Illoissa pureuduttiin
elämänviisaudella, kokemuksel-
la ja huumorilla naisen elä-
mään, arkeen, yllätyksiin ja juh-
lahetkiin. Käytiin läpi eri ikä-
kaudet ja kasvuvaiheet: lap-
suus, nuoruus, ruuhkavuodet,
äitiys, naiseus, keski- ikä ja
vanhuus. Mitä se tuo tullees-
saan, kun olet tietyn ikäinen
noin niin kuin tilastojen mu-
kaankin? Koska sitä on oikein
kypsä aikuinen ja onko kos-
kaan?

Kirsti Holmén
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Väärin kohdeltu, väärin ymmärretty
ihminen on joskus, kuin ylikäynyt hillo-
purkki kellarissa, joka kovissa paineis-
sa poksahtelee. Me kaikki olemme yksi-
löitä ja omaamme persoonallisen tavan
kokea ja tuntea. Eikä vähiten asioihin
vaikuta saamamme kokemukset lapsuu-
dessa, nuoruudessa, kodin ilmapiirissä,
ympäristössä, eri suhteissamme elä-
mämme aikana, työssä. Miten tähän on
suhtauduttava?

Kirsti toi esiin anteeksiantamuksen.
Anteeksi antaminen on vaikea asia,
varsinkin jos kokee, että on kohdeltu
epäoikeudenmukaisesti ja loukkaavas-
ti. Kirsti painotti sitä, että kuitenkin oi-
kea tie tasapainoon on anteeksianta-
muksen tie, minkä ymmärtää vasta kyp-
sällä iällä. Anteeksi antamisesta elämä
saa uuden alun. Olemmehan ennen
kaikkea ihmisiä, jotka, kokevat, tunte-
vat, elävät jne…viidellä eri aistilla oman
kasvumaaperänsä mukaan.

 Nuoruus taas on sopeutumista elä-
mään. Nuori aikuinen mielletään 25-
vuotiaaksi ja siitä eteenpäin. Sisäisen
rauhattomuuden rinnalla on voimaa ja
rohkeutta, jota myöhemmin jää elämäs-
sään todella kaipaamaan. Ihminen on
ennakkoluuloton ja energinen. Tyyliin
rinkka selkään ja maailmalle!

Kirsti Holmén toi esiin Lea Pulkkisen
tutkimustuloksia(1988), joissa tutkittiin
Jyväskylän yliopistossa nuoren aikui-
sen elämänvaihetta. Nuoria aikuisia
vaivaa usein epätietoisuus elämänar-
voista. Miten paljon selkiytymättö-
myyteen vaikuttaa se, että tietoa tulvii
joka puolelta, ei ole aikaa ajatella ja kes-
kustella kokemuksista.

30. ikävuoden seutu taas mielletään
sisäisen itsenäistymisen ajaksi. On aika
löytää itsenäinen, mahdollisimman tie-
toinen suhde omaan itseensä, varsin-
kin omaan tunne- ja arvomaailmaansa.
Usein nainenkin tuntee vasta tuossa
iässä olevansa nainen!  Kumppania et-
sitään ja silmäillään. Löytyykö sitä oi-
keaa unelmamiestä, rinnalla kulkijaa ja
oman elämän ritaria. Häntä, jonka kans-
sa arki tuntuu elämisen arvoiselta ja jo-
hon voi kaikissa tilanteissa luottaa.
Kaikki on tietysti hyvin yksilöllistä.
Jotkut ovat pitkään sinkkuja eri syistä
ja toiset taas anovat presidentiltä avio-

liittolupaa nuoren avioitumisikänsä
tähden. Poikkeus vahvistaa säännön.

Perhe muodostuu myös usein opis-
keluajan tiimellyksissä ja vakiintumi-
nen useimmiten vuosina 30-40, joillakin
perhe on paljon aikaisemmin. Aika on
totaalisen juurtumisen aikaa: juurtumi-
nen yhteiskuntaan, omaan sisäisyy-
teen, vastuu itsestä, perheestä, työstä,
lapsista, onko minusta tähän? Pakko.
Miten selviän ruuhkavuosista? Pär-
jäänkö tässä oravanpyörässä?

Nelikymppisellä taas on sisäisiä ja ul-
koisia paineita. Nyt tai ei koskaan!
Onko tämä sitä, mitä halusin elämältä?
Kenen tahtoa noudatan, mitä minä itse
haluan? Muutokset tuossa iässä eivät
ole enää yhtä helppoja kuin nuorempa-
na, pohdiskeli Kirsti. Ihminen ajattelee
myös usein juuriaan, yhteisöään. Juu-
ret, mistä olen kotoisin, sukuni ja hei-
dän elämänsä, suvun eri ihmisten tari-
nat ja vaiheet, suvun tutkiminen. Kuka
olen nykyisin? Haluaisin vielä opiskel-
lakin, miten järjestän kaiken?

Työelämä. Tosi surullista, miten työ-
elämässä yritetään samapäistää ihmi-
siä. Ihmisistä tehdään pingviinejä, jot-
ka vain nyökyttelevät ja myötäilevät
esimiesten edessä. Luovuus tapetaan,
hyvätkin ideat tukahdutetaan ja ongel-
mat lakaistaan maton alle selvittämättä,
miettii Kirsti Holmén. Yksipuolista val-
lan käyttöä vahvan oikeudella. Näkö-
kulmia ja tahtoa henkiseen hyvinvoin-
tiin todella tarvitaan, tasapuoliseen tie-
donkulkuun ja sen tiedostamiseen tar-
vitaan valmiuksia esimiesten toimesta.
Työyhteisön ja perheitten hyvinvointi
saa aina parempia ja hedelmällisempiä
tuloksia aikaan. Kokonaisvaltaisesti.

Nykytietämyksen mukaan vanhuu-
den katsotaan alkavan vasta 85. ikä-
vuoden jälkeen. Pysähtyminen eri asi-
oitten kautta voi yllättää elämässä, tulla
äkistikin missä iässä tahansa: sairaus-
kohtaus, läheisen ihmisen sairaus, kuo-
lema, avioero, työn loppuminen jne.. Ne
pysäyttävät ja saavat ihmisen mietti-
mään. Ihminen on elämän muutoksen
edessä. Siinä huomaa, että kaikkea ei
voi saada, on valittava ja jos ei valitse,
elämä valitsee ihmisen puolesta

fysioterapeutti

Anita
Keränen
   tulee

  ma  ma  ma  ma  ma12.212.212.212.212.2.....
tekemään
klo 9-16

   Vapaaehtoisen
   hyvinvointityön

keskukseen
   45min hoitoja

-kuppaus 35e
-hieronta 28e

   Tule
hierontaan
      tai
kuppaukseen!

Varaukset hoitoaikoihin
Talkoorenkaan toimis-
toon p.294 0930
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Meillä täällä Suomessa on kesä lopuil-
laan ja valmistaudumme vastaanotta-
maan syksyä. Maapallon toisella puo-
lella, Australiassa, asiat ovat päinvas-
toin. Kun täällä alkoi kevät koittaa, siel-
lä siirryttiin syksyyn ja talveen.

Minulla oli tilaisuus viettää kolme
kuukautta, huhtikuun puolivälistä hei-
näkuun puoleenväliin North South Wa-
lesin osavaltion pääkaupungissa Syd-
neyssä. Kuvittelin, että siellä olisi mei-
dän kesäämme vastaava ilmasto, Se oli-
si minulle parhaiten sopinut lämpötilal-
taan ja olisi ollut tutustumisen kannalta
miellyttävä. Australian kesä, meidän
talvikautemme, on aivan liian kuuma
näin pohjoismaiselle vierailijalle. Syd-
neyn syksy ja talvi ovat kuitenkin, kui-
vasta ilmastosta johtuen, jossain mää-
rin viileämpiä kuin Suomen kesä. Se ko-
rostuu, koska asunnot rakennetaan
heidän kesänsä kuumuutta silmällä pi-
täen. Elikkä “vetää kaikista ovista”. Jot-
kut toki käyttävät lämmittimiä iltaisin.
Päivällä kun aurinko paistaa, on lämpö
lähellä kahtakymmentä. Australian päi-
vä on lyhyt talviaikaan. Aurinko nou-
see noin klo 7 ja laskee jo klo 5 tienoilla.
Siten yön viileä aika on pitkä.

Sydney on Tyynen meren rannalla.
Se on ranta-alue, jolle englantilainen
kapteeni Cook aikoinaan ensimmäisek-
si astui maihin. Nykyinen Sydney on
moderni kaupunki, jonka keskustassa
kohoaa korkeita pilvenpiirtäjiä ja jonka
tunnetuin rakennus on Oopperatalo ai-
van kaupungin sydämessä meren ran-
nalla. Sydneyssä on 4,2 miljoonaa asu-
kasta. Pilvenpiirtäjissä toimii pääasialli-
sesti suuria yrityksiä. Asukkaista suu-
rin osa asuu omakotitaloissa. Tästä
johtuen Sydney on erittäin laaja puu-
tarhakaupunki. Kaikissa omakotitalois-
sa on ainakin etupiha, suurempi tai pie-
nempi.

        TALVILOMA
       SYDNEYSSÄ

Suuressa kaupungissa ihmisten pitää
liikkua pitkiä etäisyyksiä työmatkoilla
tai muissa tärkeissä puuhissa. Siitä
syystä auto on kuningas. Sen huomaa-
vat jalankulkijatkin, joiden oikeuksia
autoilijat eivät kovinkaan kunnioita,
poikkeuksia lukuun ottamatta tietenkin.
Jalankulkijaonnettomuuksia tapahtuu
huomattavia määriä.  Kaupungissa on
tietenkin hyvä juna- ja bussiverkosto,
mutta pitkät työmatkat sujuvat silti no-
peammin autolla. Varsinkin kun nopeu-
det ovat siellä suurempia kuin meillä
kotimaassa. – Ja autot yleisesti hienoja.
Viimeaikainen bensiinin hinnannousu
on sielläkin ollut suuri keskustelun
aihe.

Australia on hyvin monikansallinen
maa. Siellä melkein kaikki ovat ulko-
maista syntyperää. Ainoastaan n.
350.000 aboriginaalia ovat alkupe-
räisasukkaita. Heillä on omia asuma-
alueita eri puolilla maata, mutta Syd-
neyssäkin on alueita, joissa asuu pää-
asiallisesti alkuperäisväestöä. Sydney
on erittäin kansainvälinen kaupunki.
Siellä on yleistä, että samaa alkuperää
olevat ihmiset asuvat samalla alueella.

Sen voi nähdä jo kadulla kävellessään.
On kiinalaisvaltaisia alueita, joissa liike-
kadulla on kiinalaisia ja muita aasialai-
sia ravintoloita ja kauppoja – ja myös
aasialaisia liikkumassa kaduilla. Sama-
ten jotkut omakotialueet saattavat olla
esimerkiksi italialaisten asuttamia tai
alueita, joissa rakennukset ovat alku-
jaan brittiläisten aikanaan rakentamia.

Australialaiset ovat erittäin ystäväl-
listä ja avuliasta väkeä. He ovat rentoja
ja avoimia.  Siellä tervehditään helposti
omakotialueella ohikulkijaa ja ystävälli-
siä neuvoja saa tarvittaessa.  Elintaso
on yleisesti verraten korkea. Tosin val-
tion eläke on pieni, joten vähävaraista-
kin, usein vanhempaa väkeä, on paljon.
Tosin eläkeläisillä on paljon etuja eläke-
kortillaan esimerkiksi julkisissa kulku-
neuvoissa ja monissa muissa yhteyk-
sissä. Paljon enemmän kuin Suomessa.

Eri puolilta maailmaa tulleiden ihmis-
ten sekoitus näkyy Sydneyssä joka
paikassa. Sydneyn tapaisessa suur-
kaupungissa se tietysti on selvempää
kuin maaseudulla, jossa saattaa asua
paikallisesti yhtenäisempää, ehkä jo

Wollygongin  rannikkoa jonne maahanmuuttajia majoitettiin
50-60 luvuilla.

TEKSTI JA KUVAT: IRMELI MATTILA
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monta sukupolvea Australiassa asu-
nutta väestöä. Mielestäni rotusyrjintää
ei ainakaan näkyvästi esiinny. Kunkin
kansalaisryhmän ensimmäinen polvi
tuntee yleensä vielä yhtenäisyyttä ko-
timaahansa, mutta jo seuraava polven
nuoriso on etupäässä “ausseja”. Kult-
tuurinsa mukaan he saattavat noudat-
taa myös oman kulttuurinsa pukeutu-
mis-, uskonto- yms. tapoja.

Tapasin suomalaisseurojen tilaisuuk-
sissa enimmäkseen jo kauan sitten maa-
han muuttaneita suomalaisia. He olivat
yleensä jo vanhempaa väkeä. Nuorem-
mat eivät enää osallistu yhteisiin tilai-
suuksiin.  Suuri osa vanhemmista on jo
eläkkeellä ja lomailee ahkerasti Suomes-
sa kesäisin.

Australian virallinen kieli on englan-
ti. Tosin sitä puhutaan hieman eri pai-
notuksella. Ainakin minun oli, ja on vai-
kea ymmärtää vieläkin kaikkea puhut-
tua. Kuuntelin ahkerasti televisiokuu-
luttajia oppiakseni ymmärtämään pai-
kallisten puhetta. Lehdissäkin kerrot-
tiin, että ulkomaisilta opiskelijoilta me-
nee ainakin yksi lukukausi kielen oppi-
miseen, vaikka he osaisivat hyvin eng-
lantia. Lisäksi tietysti eri maista tulleet

maahanmuuttajat puhuvat omaan kie-
leensä sopeutettua “aussia”. Useat ei-
vät koskaan opi kunnon kieltä.

Sydneyn lähiympäristössä on verrat-
toman kauniita merenrantoja ja luontoa.
Tyyni meri jatkuu loputtomiin ja rannik-
koalueilla on suuria luonnonpuistoja,
joissa meren rannalla on hienoja hiek-
karantoja ja upeita kalliomuodostelmia.
Kesä-heinäkuussa, talviaikaan, siellä
voi käydä katsastamassa valaiden mat-
kaa pohjoiseen. Valaat tulevat eteläisel-
tä jäämereltä Australian kesän lämmit-
tämään veteen lisääntymään.  Luon-
nonpuistoissa on paljon lintuja ja mui-
takin eläimiä.

Usein eläkkeelle jäävät hankkivat it-
selleen talon kauempaa rannikolta. Siel-
lä ilma on raikkaampaa ja asuminen on
hienossakin omakotitalossa halvempaa
kuin Sydneyn kaupunkialueella.

Lintuja on myös kaupunkialueella.
Muun muassa erilaisia cockatoo-papu-
kaijoja asustaa puistoissa ja puutar-
hoissa. Ne pitävät huolen aamulla ih-
misten herättämisestä. Auringon nous-
tessa, onneksi vasta n. klo 7.00, cocka-
toot lähtevät parvina liikkeelle ja herät-

täisivät varmaan kuolleetkin melullaan.
Myös varikset osaltaan huolehtivat he-
rätyksestä. Paljon muitakin lintuja liik-
kuu ja laulaa myös kaupunkialueella.

Talvilomallakin voi toki tutustua
myös Sydneyhyn suurkaupunkina.
Ydinkeskustassa on paljon nähtävää ja
tutustuttavaa.  Aivan keskustassa on
useita satamia, entisiä merenlahtia,
Australian historiaan liittyviä kohteita,
kuuluisa rautatiesilta, runsaasti taide-
ja muita museoita, Sydney Tower, puis-
toja ja tietysti hienoja kauppakatuja, ra-
vintoloita, kahviloita, ja teattereita.

Matkani aikana ehdin elämään myös
arkielämää. Kävin asuinpaikkani lähellä
olevassa uimalassa uimassa aamuisin.
Tosin avoin iso allas (50 m) suljettiin
talveksi toukokuun alkupuolella. – Sii-
nä ei tainnut enää käydäkään uimassa
muita kuin minä. Sisäallas (25 m) oli käy-
tössä. Osallistuin myös kerran viikossa
aerobicdancing – ryhmän harjoituksiin.
Kolmen kuukauden talviloma oli hyvin
antoisa vieraassa maassa, mutta pala-
sin mielelläni koti-Suomeen. Erityisesti
kun Suomessa oli kesä kauneimmillaan.

Taustalla 1800-luvun vaihteessa käsityönä rakennettu vanha rautatiesilta
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Kaisankammarissa kahvia juo-
dessa tuli puheeksi, mistä nyky-
keravalaiset ovat tulleet paikka-
kunnalle.
Paljon ihmetystä herätti  oma
siirtymiseni tänne, ja annettiin
vihje, että se olisi syytä pistää
jopa paperille.
Onhan se täällä outoa, että on
käynyt kansakoulua soutuve-
neellä ja lukenut läksyt öljylam-
pun valossa.

Isäni kuoleman jälkeen jouduimme äi-
tini kanssa muuttamaan erilliselle saa-
relle, jolla asui viitisenkymmentä pää-
osin melko iäkästä ihmistä. Kylälle oli
vedetty sähköt, mutta ne olivat vain
neljässä taloudessa. Asuinniemeemme
oli mahdoton saada sähköjä, sillä ym-
päröivät alueet omistava isäntä ei anta-
nut vetää linjaa maittensa läpi, eikä
myöskään maantietä, joka tehtiin heti
hänen kuolemansa jälkeen salmi pen-
gertäen.

Sen aikainen Saaristomeren ja Poh-
janlahden välinen laivaliikenne kulki
pääosin siitä rannan edustalta, joten
laivojen nimet olivat käytännöllisesti
jokapäiväisenä aapisena. Kun myös
kaikki muu mereen liittyvä oli jokapäi-
väistä, niin ei tietenkään jo ”vaahto-
sammuttimen kokoisena” osannut ku-
vitella joskus aikuisena muuta kuin jo-
tain mereen liittyvää ammattia.

Kansakouluaikana kyllä tuli mieleen
opettajan ammatti. Siihen oli kimmok-
keena se, että halusi kansakoululta jo-
tain parempaa kuin sen hetkiset lotto-
koulutetut opettajat pystyivät anta-
maan. Esteeksi tuli, ettei löytynyt rahaa
edes keskikouluun pääsemiseksi. Oli
vain odotettava 15-vuotispäivää, jol-
loin kelpasi laivaan.

Vuosien kuluessa kertyi sen verran
säästöä lapsilisistä, pienestä kalastuk-
sesta ja marjoista, ettei äiti suostunut-
kaan allekirjoittamaan merimiespassi-
hakemusta, vaan vaati hakeutumaan
ammattikouluun sitä ennen. Samalla al-
koi monivuotinen alivuokralaiskämppi-
en aika, sillä en kehdannut vastata pää-
sykokeissa niin heikosti, etten olisi lä-
päissyt.

Sen parin vuoden jälkeen oli sitten
tosissaan työnhaku edessä, ja kun ei
maista tuntunut mitään löytyvän, han-
kin lääkärintodistukset ja muut paperit
merille lähtöä varten.

Tarkoitus oli seuravana päivänä men-
nä Turkuun ilmoittautumaan ”myllyn”
listalle, kun Vaasasta ilmoitettiin ”jobis-
ta” merenmittausretkikunnassa. Siitä
sitten seurasi monen kesäisen vuosi-
puoliskon työmaata Pohjanlahdella, ja
talvisin voi kokeilla mitä tekisi maissa,
Suomessa ja Ruotsissa, mutta huhti-
kuussa aina huomasi olevansa matkalla
”mittaukseen”, kunnes sain vakituisen
paikan jäänmurtajalle.

Samalla näin ensimmäisen kerran Hel-
singin. Kolmessa muussa pohjoismaan
pääkaupungissa olin kyllä käynyt, mut-
ta tuohon itäiseen syrjäkylään ei ollut
mitään asiaa.

Maista paikan löytäminen oli kyllä
mielessä, joten hain ”tekulle” täysin si-
sämaahan Hämeenlinnaan, mutta me-
renmittaus säilyi kesätyöpaikkana.

Aloittelin sitten suunnittelijana Hel-
singissä, mutta kerran tuli käytyä ruo-
katunnilla ”moikkaamaan” vanhoja
jäänmurtajakavereita. Ennen tuntema-
ton konepäällikkö houkutteli hankki-
maan hyvällä jobilla praktiikat päte-
vyyskirjoja varten, ja kuukauden kulut-
tua olin taas laivalla.

Kun sitten tapasin erään huoltoviras-
ton työntekijän, alkoi tapahtua. Sain
konemestarin viran, hankimme yhtei-
sen asunnon, jonka veloista vastasin,
menimme naimisiin, ja tenavakin syntyi.
Ensimmäisen kerran aikuisiälläni oli nyt
vakituinen asunto-osoite siihen asti,
että tuli viimeisen lainaerän eräpäivä, ja
asumuseropaperi käteen.

Seuraava virallinen osoitteeni olikin
sitten laivan postilokero, ja yhtä asiaa
lukuun ottamatta kaikki toimi kuten
muillakin helsinkiläisillä. Vitsinä kerrot-
tiin, että olin kai ainoa valtion virka-
mies, jolla ei ollut äänioikeutta.

Itse erotuomio oli täysin mieletön.
Vaimo sai tietenkin melkein kaiken ra-
hanarvoisen, ja lapsen tapaamisoikeus-
pykälissä oli suoranaisia laittomuuksia.
Ehtoina oli esimerkiksi vaatimukset
pääkaupunkiseudulla hallitsemastani
asunnosta ja ajankohdat täysin mah-
dottomia jäänmurtajan toimikauden ai-
kana.

Onneksi oli jo avioliiton aikana muo-
dostunut järjestelmä, että tuttavat seu-
rasivat koko ajan tilannetta ja pelasti-
vat tenavan aina kun äitinsä jätti täysin
heitteille viikkoja kestäneen laskuhu-
malansa säilytyksen ajaksi. Nyt en vain
itse pystynyt puuttumaan asiaan pai-
kan päällä, niin kuin ennen asumuse-
roa, häiritsemällä hänen yksityiselä-
määnsä.

Asuntoa en pystynyt hankkimaan
suoranaisen kiusanteon takia, sillä kes-
ti noin kaksi vuotta ennen kuin sain vi-
rallisen kuittauksen siitä, että kaikki oli
”jaettu” ja lisävaatimuksia ei ollut.

Olin saanut vähän vihiä, että Kerava
voitaisiin vielä kelpuuttaa ”pääkaupun-
kiseutuun”, mutta ei ollut Helsingin ta-
lutuksessa.

Kuivalle maalle   Kuivalle maalle   Kuivalle maalle   Kuivalle maalle   Kuivalle maalle   
Lukijan kynästä
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Kun sitten sain vihdoin kuittauksen,
ja sen seurauksena mahdollisuuden
saada lainaa, ja seuraavana viikonlop-
puna astuin ensimmäisen kerran Kera-
van maaperälle. Täällä oli pari yksiötä
tarjolla, joista toisesta tuli kaupat jo al-
kuviikosta.

Seurasi puolisentoista vuotta suh-
teellisen rauhallista aikaa, kun kukaan
ei pahemmin yrittänyt haitata, ja sitten
täydellinen mullistus. Olin vuorottelu-
vapaalla kun tenava soitti myöhään il-
lalla ja pyysi hakemaan turvaan Kera-
valle, jotta voisi ehkä mennä aamulla
kouluun. En olisi päässyt alaovesta, jo-
ten sovimme, että ajan parkkipaikalle
ikkunaan näkyvälle paikalle, ja hän pa-
keni vasta sitten. Seuraavana päivänä
sitten alkoi kuljettaminen itähelsinkiläi-
seen kouluun ja takaisin. Onneksi oli
pitämättömiä vapaita puolisen vuotta,
joten sain merenkulkulaitoksen kanssa
hoidettua omat työasiani.

Viranomaiset Helsingissä eivät teh-
neet asian selkeyttämiseksi mitään yli
kuukauteen. Vain kaksi kertaa otettiin
yhteyttä sieltäpäin. Molemmilla kerroil-
la määrättiin näyttämään eräpäivän jäl-
keen kuitti maksetusta kuukauden ela-
tusmaksusta.

Kun itse otin yhteyttä, sain vain käs-
kyn kuljetella kouluun ja luovuttaa äi-
dilleen takaisin heti kun määrätään.

Vihdoin eräänä torstaina oli mitta niin
täysi, että kävelin itäisen piirin toimis-
ton ylimmän päällikön ovesta sisälle
koputtamatta, ja ilmoitin etten lähde
sovinnolla ennekuin asialle tulee ratkai-
su. Eipä kutsuttu patukkapartiota pois-
tamaan, vaan toiseksi ylin henkilö jär-
jestelemään, ja kun pääsimme hänen
koppiinsa, tuli sinne puhelu Kallion
konttorista, jonne kutsuttiin hakemaan

  ajautunut  ajautunut  ajautunut  ajautunut  ajautunut
huoltajuuspaperia. Kalliosta heti soitin
Keravalle, jotta sain paikan kouluun
täällä jo maanantaiksi. Vähän myöhem-
min nähtiin sitten melkoinen intiaani-
tanssi Vesalan ala-asteen kuraattorin
huoneessa kun tenava kuuli uutisen.

Oli outo tunne huomata, että takana
oli yli kahdenkymmenen vuoden ura
valtiolla, jota ei voinut jatkaa, ja tulevai-
suudesta ei mitään tietoa. Tenava myös
säikähti aina puhelimen soidessa.
Myös helsinkiläiset viranomaiset yritti-
vät vielä syytellä mistä milloinkin.

Kun sitten reilua kuukautta myöhem-
min tenavan äiti kuoli hämärähköissä
olosuhteissa, tenava totesi rauhallise-
na, ettei enää tarvinnut pelätä joutu-
vansa takaisin.

Kun kaikki lomat kuluivat ja irtisa-
noutuminen tuli voimaan, sain vuoden
määräaikaisena ja epäpätevänä kokeilla
vanhaa kansakouluaikaista haavettani,
kylläkin aineenopettajana.

Ex-vaimon kuoleman jälkeen oli taas
pelkona uudet viranomaisvainot, esi-
merkiksi uutena tilivelvollisuus holho-
uslautakunnalle. Se pelko oli kyllä ai-
van turhaa, sillä senaikainen Keravan
holhouslautakunnan puheenjohtaja oli
suoranainen täydellisyys. Hän huoleh-
ti aina osaltaan, että kaikki sujui oikein
ja järkevästi. Esimerkiksi asuntojärjes-
telyt, joissa siirreltiin oikeassa järjes-
tyksessä pankeissa papereita suurem-
paan asuntoon päästäksemme niin, että
kahdesta velkaisesta pienemmästä
asunnosta eri paikkakunnilla saatiin
yksi isompi Keravalla. Siitä lähtien
olenkin ollut ”tenavani alivuokralaise-
na”, mutta tästä ei ole kummallakaan
velkaa.

Tämän parinkymmenen vuoden oloni
aikana en ole ikävä kyllä keravalaistu-
nut, ehkä eri rotuni takia. Kaikki juureni
ovat Pähkinäsaaren rauhan rajan länsi-
puolelta. Toivottavasti voin vielä muut-
taa takaisin länsirannikolle oman rotuni
seuraan odottamaan kompostointiani.
Merta itsessään en näe mitenkään ro-
manttisena, vaan pelkästään rehellise-
nä ja itsenäisenä elementtinä. Edes Tal-
linnan risteilylle en ole viitsinyt lähteä.

Toivottavasti tämän jutun yhteydes-
sä ei mainita oikeaa nimeäni määrätyn-
laisen intimiteettisuojan takia, ja myös
joku viranomainen ehkä alkaisi taas
vainota.

- MAALLA HAUKKOVA AHVEN-
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VapaaehtoistyönVapaaehtoistyönVapaaehtoistyönVapaaehtoistyönVapaaehtoistyön
kurssit 2007kurssit 2007kurssit 2007kurssit 2007kurssit 2007
Ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyön
peruskurssi
I   Ke  28.02. klo 12.30 - 16.00
II  Ke  07.03. klo 13.00 - 16.00
III Ke  14.03. klo 13.00 - 16.00

MaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantai
Helmikerho
Jumppaa
Onnenpyörä
Luovuudentieryhmä
Filosofirinki
Luovan kirjoittamisen ryhmä

TiistaiTiistaiTiistaiTiistaiTiistai
Talkoorenkaan jälkiviisaat
Kuvataidekerho
Saksan kieli
Monikulttuurinen rinki
Muisti -ja tasapainokerho

KeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikko
Kirjallisuuskerho
Painonhallintaryhmä

TorstaiTorstaiTorstaiTorstaiTorstai
Sukututkimuspiiri
Suomi, englanti, venäjä,  ruotsi
ja  viro
Luovan tanssin ryhmä

PerjantaiPerjantaiPerjantaiPerjantaiPerjantai

Iloa  joogasta

Hyvinvointiakatemian kevään luentojaHyvinvointiakatemian kevään luentojaHyvinvointiakatemian kevään luentojaHyvinvointiakatemian kevään luentojaHyvinvointiakatemian kevään luentoja
KONSERTTI. Su 4.2. klo 16
Naisen ja miehen elämää.Tilaisuuden solistit, Malla Hintsala ja Jari Kangas, Päivi Bonde-Jensen, piano.

IHMISEN ARVOINEN ELÄMÄ. Ma 5.2. klo 18
Filosofiringin järjestämä luento.Terho Pursiainen.

LIIKENNE JA TURVALLISUUS. Ke 7.2. klo 15-17
Liikenneturvallisuusiltapäivä - lyhyt hengissä selviämisen kurssi! Liikenneturvan kouluttaja Matti Herlevi.

YSTÄVÄNPÄIVÄÄ vietetään Ke 14.2. klo 13 perinteisesti yhdessä SPR:n kanssa

NOJATUOLIMATKAT MAAILMALLE. Ti 20.2. klo 18-20
Työtehtävissä Saudi – Arabiassa ja vapaaehtoistyössä Mongoliassa ja Afrikassa. Insinööri Kalevi Marin.

LAULAMALLA HYVINVOINTIA – TULE LAULAMAAN KANSSAMME
Osallistu rentouttavaan musiikkihetkeen. Ohjelmassa mm. tunnelmallisia ikivihreitä, reippaita kansanlauluja, balladeja jne…
TEATTERI PESÄN työryhmä Iloiset Köyhät keskiviikkoisin 21.2. klo 14,  21.3. klo 14 ja  25.4. klo 14.

TERVEYS JA ITSEHOITO. To 8.3. klo 18 – 20 FK Aino Paatela. Asentohoito.

MINNA CANTH. Ma 19.3. klo 18-19 FM Virpa Myllyvirta.

VIHERPEUKALOT To 22.3.klo 18-20 Piha kesäkuntoon. Puutarhuri Monica Moring.

INKERILÄISEN MUISTORASIAT - OMAN ELÄMÄN NÄYTTÄMÖ        Ke 28.3.KLO 18 VTT Helena Miettinen.

Elämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuriElämäntaito, filosofia, taide ja kulttuuri

HYVINVOINTIVIIKKO                          MA 16.4.– LA 21.4. TEEMANA  ENERGIAA  ARKEEN. Avajaiset maanantaina klo 14

TORSTAI 19.4. KUTSUSEMINAARIT
klo 13  Miten pysyä terveenä tänään tämän päivän ravinnolla? Ravitsemusasiantuntija Anita Saastamoinen
klo 15  Mielen ja ajatusten vaikutus terveyteen!Hyvinvointikonsultti Nina Koskela luennoi.

KIRPPUTORI Pe 20.4. ja  la 21.4. klo 10-14 Sininen Sali ja Kaisan kammari, Pöytävaraukset puh. 09-294 0930.

SUOMALAISEN KULTTUURIN ILTA La 12.5. klo 16. Lauluja  naisen elämästä ja suomalaisesta tunteesta, Ninni Grönlund

Yhteistyössä SPR:n ja Keravan luteri-
laisen seurakunnan kanssa.
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Työtä on,Työtä on,Työtä on,Työtä on,Työtä on,

Voit toimia...Voit toimia...Voit toimia...Voit toimia...Voit toimia...

AVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄAVUNVÄLITYKSESSÄ PÄIVYSTÄÄ

Anneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula jaAnneli, Tuula ja
AnnukkaAnnukkaAnnukkaAnnukkaAnnukka

Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00Ma-Pe  Klo 10.00-12.00

Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106Puh. 09-242 5106

avunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fiavunvalitys@talkoorengas.fi

Avunvälityskeskuksessä
päivystäjänä, lasten, nuorten, vanhusten ja

vammaisten ystävänä, ulkoilu- ja asiointiapuna,
saattajana tai pienten

korjaustöiden tekijänä sekä puhelinystävänä.
Myös Hopeahovin, Esperin ja Kotimäen

 palvelutalon asukkaille
kaivataan ystäviä ja juttukavereita

Sairaalavapaaehtoisena
Terveyskeskuksen vuodeosastolla

Kirjastoystävänä
Toimittamalla kirjoja ihmisille, jotka syystä tai

 toisesta  eivät itse voi käyttää kirjastopalveluja

Monikulttuurityössä
Kansainvälisen klubin toiminnan kautta yhteyksien

luojana maahanmuuttajien ja kantakeravalaisten
välille

Kaisankammarissa
Kahvilan isäntänä, emäntänä tai leipojana.

    Muuta toimintaa
Projekteissa, tiedotuslehden toimituksessa

 tai  virkistystoimikunnassa
        Vetäjänä, kirjoittajana, ideoijana

Hyvinvointiviikkoa vietämme taas 16. - 21.4.2007

tekijöitätekijöitätekijöitätekijöitätekijöitä
tarvitaantarvitaantarvitaantarvitaantarvitaan

Kirjasto saapuu Hopeahoviin joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13.
Porvoonkadulle joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 13.
Kiltaan joka kuukauden toiseksi viimeinen torstai klo 13.
Väinämöisentielle joka kuukauden viimeinen torstai klo 13.

Porvoonkatu 11.1 Hopeahovi 15.1 Kilta 18.1 Väinämöisentie 25.1
Porvoonkatu 1.2 Hopeahovi 5.2 Kilta 15.2 Väinämöisentie 22.2
Hopeahovi  5.3 Porvoonkatu 8.3 Kilta 22.3 Väinämöisentie 29.3
Hopeahovi 2.4 Porvoonkatu 12.4 Kilta 19.4 Väinämöisentie 26.4
Porvoonkatu  3.5 Hopeahovi 7.5 Kilta 24.5 Väinämöisentie 31.5
Hopeahovi 4.6 Porvoonkatu 7.6 Kilta 21.6 Väinämöisentie 28.6

                                                                                     KIRJASTONKIRJASTONKIRJASTONKIRJASTONKIRJASTON
   Vanhustentalokäynnit keväällä 2007   Vanhustentalokäynnit keväällä 2007   Vanhustentalokäynnit keväällä 2007   Vanhustentalokäynnit keväällä 2007   Vanhustentalokäynnit keväällä 2007

Pidämme lomaa heinäkuun ja tulemme Hopeahoviin 6.8 Porvoonkadulle 9.8 Kiltaan 23.8 ja Väinämöisentielle 30.8.
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Talkoorenkaassa syntyi ajatus järjestää
UKK-testi syksyllä, kun allekirjoittanut
testaili omaa kuntoaan aiemmin kesällä
samaisella menetelmällä. Ajankohtakin
sattui hyvin, sillä kesän riennot olivat
jo ohi, joten testiin halukkaita varmasti
löytyisi. Paikaksi valittiin Sompion ur-
heilukentän lenkkimaasto, jonne mitat-
tiin metrimitalla testirata.

Testattavien määrä oli yllätys negatii-
visessa mielessä, sillä heitä ilmaantui
paikalle vain kolmetoista, mutta toisaal-
ta kaikki pääsivät radalle yhdellä kertaa.
Osallistujien ikäjakauma oli 48 – 74
vuotta, joista suurin osa oli naisia (80
%). Kunto oli lähes kaikilla hyvän puo-
lella, mutta joillakin on kyllä petraami-
sen varaa. On kuitenkin muistettava,
että UKK-testi on tarkoitettu 20 – 65
vuotiaille, iäkkäimmillä on usein lääki-
tys, joka vaikuttaa sykkeeseen.

Vertailua ajatellen oli sinänsä harmi
nuoremman osallistujajoukon puuttu-
minen, siihen varmasti vaikutti arki ja

Talkoorenkaan UKK – testiTalkoorenkaan UKK – testiTalkoorenkaan UKK – testiTalkoorenkaan UKK – testiTalkoorenkaan UKK – testi

aamupäivä. Veikkaukseni on kyllä, että
vanhemmat ovat huomattavasti parem-
man kunnon omaavia kuin kymmeniä
vuosia nuoremmat. Tästä on omakoh-
taisia kokemuksia kenttäoloissa ja
maastossa liikkuessani.

Järjestämme vastaavanlainen tapah-
tuman myös tulevana keväänä. Ajan-
kohta on vielä avoin mutta siitä ilmoite-
taan erikseen julkaisuissamme ja muis-
sa tiedotteissa. Pidämme tapahtuman
todennäköisesti lauantaina, jotta saam-
me myös nuorempaa väkeä mukaan.

UKK-testiUKK-testiUKK-testiUKK-testiUKK-testi
pähkinänkuoressapähkinänkuoressapähkinänkuoressapähkinänkuoressapähkinänkuoressa

UKK – testissä kävellään kaksi kilo-
metriä niin kovaa kuin mahdollista kui-
tenkin ottaen huomioon oman tervey-
tensä. Testi on tarkoitettu 20 – 65 vuoti-
aille. Se soveltuu myös iäkkäämmille
jos ei ole sydänvaivoja tai vahvaa ve-
renpainelääkitystä.

Testiradan tulee olla tasainen, joten
urheilukenttä on paras ratkaisu mutta
lenkkireittikin käy, kunhan siinä ei ole
kovin jyrkkiä nousuja. Testin jälkeen
mitataan heti syke 15 sekunnin ajalta ja
kerrotaan neljällä.

Tärkeää on, että teet testin aina sa-
malla tavalla ja samassa paikassa, sil-
loin rajoitteet ja ulkoiset tekijät pysyvät
samoina. Näin saat vertailukelpoisia tu-
loksia.

UKK – testin laskenta-automaatti
löytyy http://ffp.uku.fi/clinic/walk.htm
sivulta ja lisätietoa UKK-testistä
ja instituutista löytyy sivulta
 http://www.ukkinstituutti.fi.

Laskentakaavakkeen voi myös hakea
Talkoorenkaan toimistosta.

Excel – sovelluksen  saa pyytämällä
sähköpostiosoitteesta:
pc-tuki@talkoorengas.fi.
Kummassakin on täyttöohje mukana.

TEKSTI JA KUVAT: MARKKU LAHTINEN
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ESPANJA LA INEN  I L T APÄ I VÄE SPANJA LA INEN  I L T APÄ I VÄE SPANJA LA INEN  I L T APÄ I VÄE SPANJA LA INEN  I L T APÄ I VÄE SPANJA LA INEN  I L T APÄ I VÄ

Teatteri Pesän  flamengoesitys

Keravan kirjaston ja Teat-
teri Pesän järjestämässä
tilaisuudessa oli keskeise-
nä teemana Espanjan
kuuluisin runoilija Fre-
derico Garcia Lorca.

Ninni Grönlund sytytti yleisön es-
panjalaisiin tunnelmiin tulisella Haba-
nerallaan. (Bizet´n  Carmen)

 Elina Saari kertoi Espanjan sisällis-
sodan aikana 70 vuotta sitten kuolleen
Lorcan elämänvaiheista ja tuotannosta
sekä siitä kiinnostuksesta, mitä hänen
toistaiseksi selvittämätön murhansa on
viime aikoina herättänyt. Eräiden ny-
kyisten tutkijoiden mielestä Lorca ei
kuollut poliittisen terrorin uhrina, niin
kuin on luultu, vaan tappaja oli mahdol-
lisesti hänen sukulaisensa. Asia on he-
rättänyt Espanjassa kiivasta väittelyä,
ja on suunniteltu Lorcan haudan avaa-
mista ja hänen jäännöstensä tutkimista,
jotta totuus hänen kuolemastaan saa-
taisiin selville.

Lorcan runsaasta tuotannosta Elina
Saari mainitsi mm.erityisen kiinnostuk-
sensa kohteen, ”Valituslaulun”. Hän
näki siinä samankaltaisuutta kurdien
valituslaulun kanssa, jonka hän itse oli
vuosia sitten kuullut Turkin kurdialu-
eella matkustaessaan.

Teatteri Pesän näyttelijät esittivät
mukaansatempaavasti upean kavalka-
din Lorcan tuotannosta teatterin, mu-
siikin ja tanssin keinoin. Ryhmään kuu-
luivat Johanna Hakkarainen, Katja
Kaulanen, Sinikka Parkkali, Elina Pitkä-
ranta, Tytti Ruokolainen ja Tomi Valkea-
pää, ohjaajana teatterinjohtaja Eeli Kle-
metti.

Kiitokset kirjastolle ja Teatteri Pesälle
taiteellisesti korkeatasoisesta tilaisuu-
desta!

TEATTERI PESÄTEATTERI PESÄTEATTERI PESÄTEATTERI PESÄTEATTERI PESÄ

Teatteri Pesä on 28-vuotias ammatilli-
nen teatteriryhmä, joka ei ole rahoitus-
lain piirissä kuten Kansallisteatteri,
Ryhmäteatteri ym.

Teatteri Pesällä on nykyisin kolme eri
toimintamuotoa:

KLASSIKKOPROJEKTI. Näissä esi-
tyksissä pyritään löytämään uudelleen
unohdettuja klassikoita tai näiden teok-
sista huomiotta jääneitä osuuksia, jotka
ansaitsevat päästä esiin.  Parhaillaan
on menossa ranskalaisen kirjallisuuden
tutkiminen ja siinä ensimmäisenä Albert
Camus.

MITTATILAUSTEATTERI. Tämä on
tilaajan aiheen mukaan tehtyä teatteria.
Tällaisia esityksiä on ollut Pesällä vuo-
sien aikana jo yli kaksisataa. Tilaajina
on ollut eri ammattikuntia ja laitoksia.

 ILOISET KÖYHÄT. Vapaaehtois-
työn jaosto, joka järjestää esityksiä
esim. sairaaloihin, vanhainkoteihin, eri-
laisiin hoitoyhteisöihin. Tämä toiminta-
muoto on ollut mukana Teatteri Pesän
alkuajoista lähtien, vaikka viimeisinä
vuosina organisoitunut omaksi lohkok-
seen. ILOISET KÖYHÄT tekee mielui-
sasti yhteistyötä mm. Talkoorenkaan
kanssa.

Viimeisten aikojen projekteja on ollut
esitykset yhdelle katsojalle. Pesäläiset
ovat pohtineet tutkimusta, jossa kerrot-
tiin, että 50 prosentilla  suomalaisista
on alle yksi ystävä. Teatteri Pesässä on
tehty superyksinäisten etsimisaktioita.

Yhdelle henkilölle suunnattujen esi-
tysten sisältö on salaisuus. Se on ai-
nutkertainen, kirjaimellisesti vain yh-
delle tarkoitettu.

(Tiedot teatterinjohtaja Eeli Klemetil-
tä)

TEKSTI JA KUVA: AIRA PARVIAINEN
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PakoPakoPakoPakoPako
Tuulilasiin tihuuttaa vettä.  Mies laittaa
pyyhkijät päälle.  Tätä olemme kyllä
osanneet odottaa. Lounais-Suomeen
on luvattu sadetta ja Saaristomerelle
myrskyä.  “Mökillä on pakko käydä täs-
sä viikonvaihteessa.  Sieltä on tuotava
tavaroita talveksi pois.”  Mies on läh-
dössä seuraavalla viikolla työmatkalle.

Lähtiessämme on aurinkoista.  Keltai-
set koivut katujen ja teiden varsilla ko-
rostavat päivän kirkkautta.  Vähitellen
taivas vetäytyy pilveen ja sade alkaa.
Autojonot matelevat taajamien läpi
kuin märät tietoukat silmiään räpytel-
len.  Lautalla joudumme eturiviin.  Sääs-
tä huolimatta toiveikkaita viikonloppu-
kulkijoita on runsaasti.  Lautta täyttyy
yläramppeja myöten.  Nyt vasta havait-
semme tuulen. Alus natisee ja nytkäh-
telee, aaltojen pärskeet kastelevat tuu-
lilasia.

Koiramme Essi aloittaa tavanomaisen
kotkotuksen viimeisellä tieosuudella.
Sivutien kiemuroista se ymmärtää mää-
ränpään jo häämöttävän.  Se on intohi-
moinen mökkeilijä.  Tien mutkat ja kuo-
pat heittelevät sitä auton peräosassa,
se nousee aina uudelleen pystyyn ja
jatkaa innokkaasti epäkoiramaista ään-
telyään.  Välillä rankkasateeksi yltynyt
vedentulo alkaa laantua lähellä rantaa.
Viimeiset maatalot nyhjöttävät märkinä
paljaiksi kerittyjen peltojen keskellä.
Mahtavat uneksia aurinkoisista kesä-
päivistä.

Rannalla sade loppuu kokonaan.
Alan kantaa nyyttejä autosta rannan
tuntumaan.  Mies valmistautuu tyhjen-
tämään venettä.  Hän ihmettelee kassi-
röykkiötä vedenrajassa. “ Ettet vain ole
taas ottanut roskapussejakin mukaan”.
Minusta tavaraa on ihan tavallinen
määrä.  Myrsky riuhtaisee viimeiset leh-
det koivusta mukaansa.  Joudumme
keskelle lehtisadetta. Vesimatka kulkee
mahtavan kallion suojassa, eikä poh-
joistuuli pääse vaikeuttamaan etene-
mistä.  Päätän kuitenkin lähteä Essin
kanssa maitse.

Kuljen vedestä niljakkaan savipellon
poikki, hyppään ojan yli ja pääsen ki-
puamaan  rinnettä ylös. Essi seuraa tii-
viisti kannoillani.  Tunnen sen kuonon
kevyet kosketukset pohkeessani. Välil-
lä se kiepahtaa sivuun, haistelee mär-
kää mustikan vartta ja kuopaisee kiven
päältä sammalta.  Äkkiä se ponkaisee
juoksuun ja häviää ylärinteeseen kuu-
sen oksien sekaan. Tapaan sen taas
jossain nousun puolivälissä.  Se tulee
polkua alaspäin ja jää tarkkailemaan,
miten minä selviydyn kiipeämisurakas-
tani.

Märät kuusenoksat hivelevät niskaa
ja loiskauttavat välillä sateen jämät kau-
la-aukosta sisään. Tuoksu on huumaa-
va, havun, pihkan ja märän sammaleen
onnistunut sekamelska. Mustikan-
varvut ovat jo menettäneet lehtensä ja
sananjalat törröttävät ruskeina kallion
reunoilla. Keväisin rinne on sinivuok-
kojen peitossa.  Olen löytänyt niiden
seasta punaisen yksilön, joka uskolli-
sesti täyttää paikkansa joka vuosi.

Tallautunut ura kiipeää kuusien suo-
jassa ylös kalliolle.  Pysähdyn välillä
tasaamaan hengitystä. Ylhäällä laella
on keskityttävä tasapainoilemaan liuk-
kaalla pinnalla. Huomaan taas valinnee-
ni väärät jalkineet.  Muoviset kengän-
pohjat eivät ole kovin pitävät keinotel-
lessani eteenpäin.

Pilvet kiitävät selän yli pintaa hipoen.
Aallot vellovat etelää kohti.  Kauempa-
na tuuli pääsee kulkemaan vapaasti ja
saa aikaan veden pinnassa vaahtoavan
myräkän.  Äkkiä kuulen myrskyn läpi
kummaa ujellusta.  Se lähenee ja räjäh-
tää pään päällä korvia huumaavaksi
pauhuksi.  Kolme hävittäjää sukeltaa
metsän takaa ja kaartaa kauas avome-
relle.  Meteli kiirii pitkin rantoja kalliolta
toiselle ja lopulta sekoittuu myrskyyn.
Koneet häviävät välillä pilveen mutta
ovat kohta tulossa takaisin.

Moottorivene ilmestyy niemen takaa.
Se sulloo täydessä lastissa läpi raivoi-
saa merta. Maastopukuisista miehistä
näen vain kyyryssä olevat hartiat, jotka
nytkähtelevät aaltojen viskellessä ve-

nettä puolelta toiselle. Tyrskyt lyövät
yli laineiden harjalla keikkuvan kokan.
Pian niitä tulee lisää.  Kolmen veneen
ryhmä suuntaa selän yli ja häviää vas-
tapäisen saaren taakse.

Avomereltä on tulossa alus kovaa
vauhtia.  Keulassa vaahtoaa vesi har-
maita kylkiä vasten. Sotalaiva.  Lähden
kiireesti laskeutumaan kallion reunaa.
Märät sammalet liukuvat jalan alla,
saan viime hetkellä oikaistuksi itseni.
Yritän varovasti edetä liukkaalla pinnal-
la. Viimeisen laskun suoritan tavallises-
ti hyppäämällä.  Nyt se tuntuu uhkaroh-
kealta, lasken takamuksillani ja pylläh-
dän kumoon.  Saan taas jalat alleni, ete-
nen polkua huohottaen.  Onneksi ei ole
kantamista, kaikki oli lastattu venee-
seen.  Liukastelen moneen kertaan tiel-
le työntyvien juurien ja märkien kivien
päällä..

Alhaalla mökkirannassa mieheni on
purkamassa lastia. ”Sotaharjoitus, näin
siitä uutisen lehdessä”.
Kannamme nyssäköitä märkää polkua
myöten ylös mökkiin.  Alkaa olla jo pi-
meää.  Jossain haukkuu koira.  Vasta sil-
loin huomaamme, ettei Essi olekaan
pyyhältänyt mökin ja rannan väliä ta-
pansa mukaan.  Pimeys syvenee ympä-
rillä, Essi ei vastaa huutoihin. Lähdem-
me taskulamput sojossa kalliolle päin.
Metsä on säkkipimeä, alkaa sataa.  Hoi-
pumme kaatosateessa pitkin kallion
reunamia koiraa huhuillen.  Puolen yön
maissa lopetamme etsimisen. Yö kuluu
jotenkin.  Emme juuri saa nukutuksi
kumpikaan.

Aamulla näen kallion toisella puolella
asuvan naapurimme laskeutuvan pol-
kua myöten. Hän kertoo löytäneensä
kuolleen koiran rotkosta mökkinsä lä-
heltä. Tuntomerkit sopivat Essiin.  Se
on pelästynyt hävittäjien jyrinää ja sän-
nännyt väärään suuntaan, kohti äkki-
jyrkkää pudotusta.  Itse kuvittelin sen
juosseen edeltä käsin mökkirantaan,
sen se teki yleensä aina.

Kaivamme Essille, sodan uhrille, hau-
dan sille rakkaaseen paikkaan rannan
tuntumaan.

TEKSTI:TAINA RAUTASALO
NOVELLI
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M a a h a n m u u t t a j a n
       a r k i

Vesa Kukkamaa, joka SPR:n piirissä
vastaa maahanmuuttaja-asioista kertoi
ystävätoiminnan käynnistymisestä.
Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja
ystäväkurssilla ollut mukana 20 henki-
löä. Diakin opiskelijat, Sari Heiskanen,
Jaana Korpi ja Tiina Falk ovat tehneet
suuren työn kuluneen vuoden aikana ja
saaneet paljon kokemusta maahan-
muuttajatoiminnasta ja sen kehittämi-
sestä. Sari ja Jaana ovat syksyn aikana
käyneet SPR:n järjestämän promo-oh-
jaajakoulutuksen, aiheena monikult-
tuurisuus.

Ohessa muutamia haasteita meille
kaikille!

 Miten kommunikoida ilman  yhteis-
tä kieltä?

Keravalle tulleet Vietnamin pakolai-
set  osaavat vain muutaman sanan suo-
mea ja kaupungin järjestämä tulkki on
käytössä vain virka-aikana.

Vietnamilaiset opiskelevat joka arki-
päivä suomen kieltä 3-4 tuntia. Opetuk-
sen on järjestänyt Keravan kaupunki ja
se toteutetaan Prisma-keskuksen ylä-
kerrassa.

Todettiin, että pakolaiskoordinaattori
Eila Terho on avainasemassa toiminnan
organisoimisessa – siinä, millaista ystä-
vätoimintaa tällä hetkellä tarvitaan.

Suomalaisten suhtautuminen pako-
laisiin ja ystävätoiminnassa mukana
oleviin?

Ystäville on tullut kielteisiä komment-
teja ja suhtautumista pakolaisista sekä
ystävätoiminnassa mukana olosta.

Vesa Kukkamaa totesi, että ihmisille
on annettava aikaa – muutos vie aikan-
sa. Oma esimerkki on tärkeä viesti muil-
le!

Marja-Liisa Tolonen kertoi, että huo-
nekalukeräykseen osallistuneilta on
tullut myönteisiä kokemuksia ja kom-
mentteja.

Sari Heiskanen kertoi, että kunhan
saadaan varmistettu tieto siitä,  milloin
pakolaisten vaimot ja lapset tulevat, on
tarkoitus järjestää keräys. Tarvetta on
mm.  naisten- ja lastenvaatteista, -tar-
vikkeista yms. Päätettiin pitää pakolais-
ten ja ystävätoiminnassa mukana olevi-
en yhteinen juhla,  kunhan perheet saa-
daan yhteen.Kaupunki järjestää pereh-
dytystä kaupungissa asioimiseen yms.

23.1.2007 klo 18 järjestetään moni-
kulttuurinen tilaisuus Vapaaehtoisen
hyvinvointityön keskuksessa, jossa
Kielo Brewis tulee kertomaan vietna-
milaisesta kulttuurista, tervetuloa!

TEKSTI JA KUVA:TARJA ORLOW



24

Olemme Keravalla aloittaneet vertaistukiryhmätoiminnan, kriisiraskaustyön. Meillä on toiminut jo muutaman kuukau-
den ajan päivystävä puhelin ja haluamme olla tukemassa niitä naisia, jotka ovat suunnittelematta tulleet raskaaksi ja elä-
mäntilanne lapsen saamiselle tuntuu hankalalta. Niille, jotka haluavat tässä  tilanteessa keskustella ja jakaa asian jonkun
ulkopuolisen kanssa, annamme päivystävällä puhelimella siihen mahdollisuuden. Haluamme myös antaa tietoja eri vaihto-
ehdoista: raskauden jatkaminen, adoptio tai abortti. Meillä on apua tarvitseville  tukihenkilöitä, jotka kuuntelevat ja anta-
vat tukea koko vaikean matkan ajan.

“Raskaudenkeskeytykseen liittyvää psyykkistä toipumista auttaa, jos ei-toivotusta raskaudesta ja keskeytysaikeista on
voinut keskustella jo ennen toimenpidettä” (Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä).

Abortin läpikäyneiden vertaistukiryhmä kokoontuu keväisin (vkot 9-17) ja syksyisin (vkot 39–48) Vapaaehtoisen hyvin-
vointityön keskuksessa, Keravalla.

 Abortin jälkeen olisi hyvä käsitellä menetystä, jottei asia jää sydämelle käsittelemättömäksi “möykyksi”. Jos asia jää
käsittelemättä, se saattaa nousta esiin jossain myöhemmässä elämän vaiheessa. Monille naisille tulee tarve käsitellä ja
puhua tekemästään abortista. Nainen kokee, että hän on menettänyt jotain ja sitä pitää saada surra.

Jos  Sinulla on kysyttävää kriisiraskauteen tai aborttiin liittyen voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse.

Päivystävä puhelin 040 518 8783 soittoaika ma - pe klo 16–21 tai sopimuksen mukaan.

Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, eivätkä sido soittajaa mihinkään.
 
Keravan NNKY:n / itu-projekti

KriisiraskaustyöKriisiraskaustyöKriisiraskaustyöKriisiraskaustyöKriisiraskaustyö
KeravallaKeravallaKeravallaKeravallaKeravalla

 Sinut on kutsuttu! Sinut on kutsuttu! Sinut on kutsuttu! Sinut on kutsuttu! Sinut on kutsuttu!
Keskustelusarja uskomme ydinasioista keväällä 2007
keskiviikkoisin klo 18.30
02.05. Kutsuttu lähtemään ja lähettämään, lähetyssihteeri Mirja Luodes
09.05. Kutsuttu tuntevaksi ihmiseksi, diakonissa Paula Tähtinen,
Kansan Raamattuseuran kristillisen toipumistyön koordinaattori

Illan rakenne:
Avaus, alustus, keskustelua ryhmissä kahvikupin äärellä,
lopuksi yleiskeskustelu ja iltahartaus. Tilaisuus päättyy klo 20.30.

Vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuukeräykselle,
jonka teemana on ”Ehjä lapsen mieli”.

      TERVETULOA!      TERVETULOA!      TERVETULOA!      TERVETULOA!      TERVETULOA!
     Keravan seurakunnan aikuistyö
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Osallistun -Osallistun -Osallistun -Osallistun -Osallistun -
siissiissiissiissiis elän!elän!elän!elän!elän!

Eiköhän eläminen olekin osallistu-
mista siihen! Osallisuutemme elämään
on monitahoista ja erilaista eri yksilöil-
lä. Työ-iässä me osallistumme työn
kautta ja perheen kautta. Monet osallis-
tuvat sen lisäksi kuulumalla johonkin
ryhmään, joka yrittää vaikuttaa elämän
menoon ja ehkä muuttaakin sitä. Tätä
sanotaan yhteiskunnalliseksi osallistu-
miseksi.

Nykyään puhutaan paljon myös syr-
jäytyneistä, jopa syrjäytetyistä. Se on
jonkinlaista raiteilta suistumista, elä-
män menoa katsellaan kuin virtaa kivel-
tä osallistumatta siihen. Tällainen oloti-
la turhauttaa ja masentaa, ellei nyt ky-
seessä ole poikkeuksellinen yksilö,
joka hakeutuu syrjään omasta vapaasta
tahdostaan. Sellaiset ovat kuitenkin
harvinaisuuksia. Kyseessä lienee
eräänlainen kutsumus. Tulee mieleen
“pylväspyhimykset”. Pyhittäminenhän
merkitsee alunperin erotettua johonkin
poikkeavaan asemaan.

Työelämän taakseen jättänyt joutuu
miettimään elämänmenoa ja osallistumi-
sen laatua uudelleen. Suuri osahan
meistä jatkaa toki elämään osallistumis-
ta monin tavoin, vaikka ammatin ja työn
kautta osallistuminen jääkin pois. Jos
asuu perheessä tai yleensä muiden
kanssa, ei voi välttyäkään osallistumi-
selta tavalla tai toisella. Vaikka asuisim-
me yksinkin, me voimme silti olla jopa
päivittäin tekemisissä muiden kanssa.
On lapsia ja lastenlapsia, hyviä ystäviä
ja niin edelleen. Jos vielä osallistumme

TEKSTI: SULO AHO

harrastuksiin, järjestöihin ja muihin
rientoihin, niin päivittäisen työhön läh-
dön pois jäämisestä ei tule mitään on-
gelmaa. Päinvastoin, vapautuu aikaa,
jonka voi käyttää haluamallaan tavalla
sellaiseen, johon aika ei ennen riittänyt.

Jotkut pelkäävät yhteisiin rientoihin
osallistumista siksi, että pelätään sitou-
tumista joidenkin asioiden ajamiseen,
joutumista vastuuhenkilöksi, järjestön
hallituksen jäseneksi, puheenjohtajaksi
jopa.. Tässäkin olemme erilaisia. Jotkut
meistä jopa haluavat käyttää vaikutus-
valtaa, jonka nimetty asema antaa. Täy-
tyy muistaa, että osallistua voi rivijäse-
nkin, pitää vain muistaa, että ei-sanaa-
kin voi käyttää.

Ongelmallisinta on elämään osallistu-
minen silloin, kun on jäänyt todella yk-
sin. Jos puuttuu omaiset, ystävät ja to-
veripiiri. Sellainen tilanne saattaa syn-
tyä läheisen kuoltua kun on elänyt yh-
teistä elämää, ja jopa sen toisen kautta,
vailla omia yksityisiä harrastuksia. Sii-
nä menee hiukan aikaa, ennen kuin
osaa ottaa uutta suuntaa ja tuntea ole-
vansa elossa kuitenkin.

Väitän kuitenkin, että täydellinen
osallistumattomuus, omassa nurkassa
nyhjöttäminen ei ole elämää - edellä
mainittuja “pyhimyksiä” ehkä lukuun
ottamatta. Jos haluaa elää, on mentävä
elämään mukaan. Kun on asioita, joita
harrastaa ja haluaa tehdä ja joissa tapaa
muitakin elämäänsä eläviä, silloin voi
kokea elävänsä vaikka välillä on yksin-
kin. Rauhoittumista ja lepoahan me

vastapainoksi kaipaammekin. Ainakaan
ikäihminen ei jaksa enää ympärivuoro-
kautista menoa. Tärkeintä on saada
suunnitella jotain, joka on tulossa ja jo-
hon osallistutaan kun sen aika on.

On tavattoman tärkeää, että yhteis-
kunnankin taholta mahdollistetaan ikä-
ihmisille osallistumisen muotoja. Tarjo-
taan tiloja toimia ja erilaisia ihmisiä kiin-
nostavia toimintoja. Paljon voimme it-
sekin tehdä asian eteen, mutta mahdol-
lisuuksien tarjoaminen vetää mukaan
sellaisetkin, jotka ovat vähemmän aloit-
teellisia. Ja onhan meillä paikkoja vaik-
ka millä mitalla. On palvelukeskuksia ja
harrastetiloja, joissa aina tapaa jonkun,
joka kaipaa sinuakin. Vanhusten viikon
teemana onkin tänä vuonna osallistu-
minen.

Elämä on myös jatkuvaa oppimista.
Kokemukseni mukaan elämänhalu säi-
lyy, jos on olemassa kiinnostavia asioi-
ta, joihin haluaa tutustua. Olipa mieli-
harrastuksesi mikä tahansa niin sellai-
nenkin porukka tässä yhdistysten
maassa varmasti löytyy, johon voi men-
nä mukaan - ja viihtyä. Jos ei ole varma
siitä, mikä kiinnostaa, niin on avoimia
akatemioita ja -yliopistojakin, joista
löytyy vaikka mitä asioita, joita voi kuu-
lostella ja kiinnostua.

Voimme kääntää otsikon toisinkin
päin: “Elän - siis myös osallistun”.
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Myllynummentie 10, 04250 Kerava

Viemäri-, saostus- ym.
kaivojen tyhjennystä
Viemäreiden aukaisut, pesut ja
kuvaukset

Päivystys 24h

Puh:      274 5740Känny: 0400-216 898

         KERAVAN
KESKUSAPTEEKKI
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AMS Kotipalvelu

Kaikki kodin siivoukset luotettavasti
- viikkosiivoukset
- muutto- ja suursiivoukset
- remontin jälkeiset siivoukset
- ikkunoidenpesut
- pyykkihuolto

Anne Silander
puhelin 09 27312 17
gsm 040 558 44 93
sähköposti

       ams.kotipalvelu@elisanet.fi

Itsenäinen ja Keski-Uudenmaan
ainoa paikallinen energiayhtiö

Myös lämmitysöljyä omalta
energiayhtiöltäsi!

Soita ja tilaa
Puh. (09) 584 9550

www.keravanenergia.fi

                 ATK- opetusta

Hyvinvointiakatemia järjestää
eritasoisia, perus-, jatko- ja
räätälöityjä atk-kursseja
sopimuksen mukaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Markku Lahtinen 041-575 1212

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus, Aleksis Kiven tie 19, Kerava
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Onko ajokortin voimassaoloajan lop-
pu lähestymässä? Vieläköhän sitä pys-
tyy selviämään seuraavalle kaudelle?
Nämä kysymykset liikkuvat varmaan
jokaisen ajokortin omaavan ikäihmisen
mielessä kun asia tulee ajankohtaisek-
si.

Uusimistarve ei kylläkään pääse
unohtumaan sillä Ajoneuvohallinta-
keskus lähettää siitä muistutuksen jo
useita kuukausia aikaisemmin. Mukana
on myös ohjeet miten tulee menetellä.
On myös valmiiksi esitietokaavake,
joka kehotetaan täyttämään ennen lää-
kärin tutkimukseen menoa. Siinä kysel-
lään henkilötietojen lisäksi, mitä saira-
uksia ja lääkityksiä sinulla on ollut vii-
meisten 3 vuoden aikana.

Lääkärintutkimus on nykyisin hyvin
perusteellinen. Kaikki ajokuntoon liit-
tyvät sairaudet tai lääkkeet kartoitetaan
tietenkin tarkoin. Normaalien kuunte-
luiden lisäksi testataan tietysti näkö ja
kuulo. E-kirjainten sakaroita pitää tirkis-
tellä 5 metrin päästä, että mihin suun-
taan sojottavat. No se on ennestään
tuttua kaikille silmälääkärissä käyneille.
Sieltä saman matkan päästä lääkäri
myös testaa kuuloa luettelemalla sano-
ja vaimeahkolla puheäänellä. Ne pitää

kuulla ja toistaa. Eikä siinäkään vielä
kaikki vaan myös muistia testataan.
Lääkäri luettelee 3 sanaa, jotka kehotta-
vat panemaan mieleen ja ilmoittaa että
niitä kysytään 5 minuutin kuluttua uu-
delleen, jolloin ne tulee muistaa.. Lo-
puksi testataan käsien puristusvoima.
Lääkäri ojentaa pari sormeaan puristet-
tavaksi ja käskee puristamaan lujasti.
Jos voimaa on rutosti, tohtori parkai-
see: “Aih!” Se todistaa, että otteesi au-
ton ratista on pitävä.

Allekirjoittaneella tämä testi oli hiljat-
tain ja vielä selvittiin kaikesta, vaikka
tapahtui yllätyskin. Verenpainetta mi-
tattaessa mittari näytti huomattavan
korkeita lukemia, paljon korkeampia
kuin kotimittarini. Jouduin seurantaan
ja aikanaan sain lääkityksenkin. Tutki-
mus oli siis hyödyksikin eikä suosituk-
sen ylittävä verenpaine sinänsä ole ajo-
kortin saamisen este. Lääkärin palkkio
oli 80 euroa yksityislääkärillä. Terveys-
keskuslääkärillehän ei tiettävästi pääse
pelkästään ajokorttilausuntoa varten,
joten en yrittänytkään.

Kun lääkärintodistuksesta on selvit-
ty tarvitaan vielä kahden luotettavan
henkilön kirjallinen todistus, että olet
jatkuvasti autoa ajamalla säilyttänyt

AjokorttiaAjokorttiaAjokorttiaAjokorttiaAjokorttia
          uusimaan          uusimaan          uusimaan          uusimaan          uusimaan

TEKSTI  JA KUVA: SULO AHO

– onnistuuko – onnistuuko – onnistuuko – onnistuuko – onnistuuko se,se,se,se,se,
                        ikäihmiselle?                        ikäihmiselle?                        ikäihmiselle?                        ikäihmiselle?                        ikäihmiselle?

ajotaidon. Malli tulee ajoneuvohallinta-
keskuksen kirjeen mukana. Ja tietenkin
tarvitaan ne kaksi passivalokuvaa. Var-
sinainen ajokorttihakemuslomake on
haettava poliisilaitokselta ja täytettävä
huolella. On syytä lukea ohjeet tark-
kaan ja kaivaa myös entinen ajokortti
esille sillä nyt pitää laittaa ruksit oikei-
siin ruutuihin. Pitää tietää minkä sortin
korttia haet. Onko se esimerkiksi AB vai
AB ja BE, kuten minulla. E-kirjain oi-
keuttaa vetämään myös peräkärryä.
Pelkällä AB:llä saat ajaa moottoripyö-
rää ja henkilöautoa. Jos haetaan kuor-
ma-autokorttia, tulee kirjaimia lisää.

Liitteeksi tulee sitten lääkärinlausun-
to ja todistus ajotaidon säilymisestä,
passikuvat sekä kuitti lupamaksusta,
joka saadaan poliisilaitoksen luukulta
hakemusta jätettäessä. Nykyinen ajo-
kortti pitää myös näyttää virkailijalle.
Lupamaksu on 40 euroa. Parin viikon
perästä voit noutaa uuden ajokortin,
jolloin vanha on annettava vaihdossa -
niinhän autoa vaihdettaessakin useim-
miten tehdään.

Kun tämä byrokratia on onnistunees-
ti hoidettu, saat uuden kortin, joka on
voimassa seuraavat viisi vuotta! On-
nea matkoille!
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Aivokapasiteettia käyttöön enemmänAivokapasiteettia käyttöön enemmänAivokapasiteettia käyttöön enemmänAivokapasiteettia käyttöön enemmänAivokapasiteettia käyttöön enemmän
LÄHDE: WWW.AIVOVIIKKO.FI
KANSAINVÄLISTÄ AIVOVIIKKOA VIETETÄÄN 12-18.3.2007

Shakki saattaa edesauttaa loogisen ajattelun (shakki on looginen peli), älykkyyden , (aivotyö kehittää ajattelua) ja joiden-
kin tutkimusten mukaan paljon aivotyötä tekevillä on suurempi prosentti aivokapasiteetista käytössä, matemaattisen osaa-
misen. Shakki sisältää paljon laskemista ja geometriaa, keskittymisen ja päätöksenteon hallitsemisen, shakissa pitää mo-
nesti tehdä päätöksi nopeasti, eikä niitä voi perua kehittymistä. Tämä saattaa sitten heijastella eri elämänalueilla. Aivojen
aktivoinnilla on vaikutusta myös ihmisen vanhenemiseen, shakki pitää aivot käyttökunnossa pitempään.

Albert Einstein pelasi shakkiaAlbert Einstein pelasi shakkiaAlbert Einstein pelasi shakkiaAlbert Einstein pelasi shakkiaAlbert Einstein pelasi shakkia

Henkilöluetteloon voisi vielä lisätä sellaisen herran kuin Albert Einstein. Hän tutustui aikoinaan Emanuel Laskeriin ja kävi
tämän kanssa joskus pitkiä filosofisia keskusteluja. Hän kirjoitti mm. pitkän esipuheen Laskerin elämäkertaan (“Emanuel
Lasker, Biographie eines Schachweltmeisters”)

Tässä Einsteinin ajatelma: “Chess grips its exponent, shaking the mind and brain so that the inner freedom and indepen-
dence of even the strongest character cannot remain unaffected”Tiedemiesten lisäksi löytyy paljon sekalaista joukkoa,
onhan mm. Napoleonilta säilynyt yksi peli, joka löytyy oppi kirjoistakin.

Koulupoika oppii päätöksentekoaKoulupoika oppii päätöksentekoaKoulupoika oppii päätöksentekoaKoulupoika oppii päätöksentekoaKoulupoika oppii päätöksentekoa

Mitä koulupoika tekee, kun hän pelaa shakkia? Hänellä on käytettävissään tietyt aineelliset resurssit, nappulat ja niiden
liikevoima. Hänellä on tietty rajattu alue, jolla on toimittava – 64 ruutua. Hänellä on selkeä tehtävä ja tavoite: samassa tilassa
samoin resurssein toimivan vastustajan voittaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hän joutuu jatkuvasti arvioimaan laudalla
olevaa asemaa, laatimaan vaihtoehtoisia menettelytapalaskelmia ja valitsemaan niistä toteutettavat menettelyt. Hän joutuu
tekemään jatkuvasti päätöksiä – ja ne on tehtävä yksin ja niiden seurauksista vastattava yksin. Ja jokainen päätös joutuu
heti vastustajan testiin.

Tehtävään käytettävissä aika on rajoitettu, sitä pitää osata käyttää tehokkaasti ja taloudellisesti. Ja koko hommasta on
vielä laadittava raportti (=pöytäkirja). Eli mitä se poika tekee ? Hän tekee juuri sitä, minkä eteen hän joutuu huomispäivän
työelämässä. Tilanteen vaatimusten analysointia, sen perusteella tehtäviä aina jossakin määrin riskialttiita ratkaisuja rajoi-
tetun ajan puitteissa. Ja seuraukset on kannettava vain itse niistä vastaten. Tappiot on kestettävä, niistä on noustava ja
yritettävä uudestaan.

Shakkia pelataan kaikkialla maailmassaShakkia pelataan kaikkialla maailmassaShakkia pelataan kaikkialla maailmassaShakkia pelataan kaikkialla maailmassaShakkia pelataan kaikkialla maailmassa

Shakki on täysin kansainvälinen laji, sitä harrastetaan joka puolella maailmaa ja tiettävästi vain FIFAlla on enemmän jä-
senmaita kuin FIDEllä. (Jääkiekko on säälittävän pieni murunen maailman urheilussa…). Shakki on myös kai ainoa laji, jossa
vammainen voi täysin tasaveroisesti kilpailla normaalikuntoisen kanssa. Shakki on myös siitä reilu laji, että tilanne on jat-
kuvasti avoin ja kaikkien nähtävissä, ei ole “hihakortteja”.Eli käytettävissä olevan tiedon analysointia, eri menettelytapo-
jen arviointia, päätöksiä, kilpajuoksua ajan kanssa, hermojen hallintaa…

Mestariksi vain kovalla työlläMestariksi vain kovalla työlläMestariksi vain kovalla työlläMestariksi vain kovalla työlläMestariksi vain kovalla työllä

Jos aikoo menestyä, on tehtävä työtä. Shakki on laji, joka pakottaa harrastajansa opiskelemaan – ja osoittaa myös tulok-
set, jos homman hoitaa kunnolla. Kognitiivisen psykologian erikoistuntija, professori Pertti Saariluoma – itse shakkimestari
– on sitä mieltä, että työmäärää ajatellen kansainvälisen suurmestarin arvon saavuttaminen vastaa kahden akateemisen
tutkinnon suorittamista.

Äly vai kokemus ratkaisee?Äly vai kokemus ratkaisee?Äly vai kokemus ratkaisee?Äly vai kokemus ratkaisee?Äly vai kokemus ratkaisee?

Amerikkalaiset tutkijat julkaisivat viime vuoden lopulla raportin, jossa kuvattiin aivojen toimintaa shakkiongelmien rat-
kaisun aikana. Johtopäätökset olivat suunnilleen, että shakkipelissä ratkaisee enemmän kokemus kuin älykkyys. Aivoja
magneettisesti tutkittaessa (MRI) todettiin, että tietyt alueet aktivoituivat (muisti) enemmän kuin toiset, laskeminen ja ana-
lysointi. Leikkimielisesti tätä tutkittiin Helsingissä Shakin päivänä tammikuussa, jolloin älykköjen (pistemäärä 132 tai enem-
män) joukkoa verrattiin kokeneiden joukkoon (rekisteröityjä pelejä yli tuhat). Tämän testin tulos oli niukasti kokeneiden
voitto.
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Kahvila KaisankammariKahvila KaisankammariKahvila KaisankammariKahvila KaisankammariKahvila Kaisankammari
ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15ma-to   10 - 15

kahvi              0,80

limut         2,00
pullat alk.          1,00
voileivät alk.      1,20

pe  10 - 14pe  10 - 14pe  10 - 14pe  10 - 14pe  10 - 14

ma ja kema ja kema ja kema ja kema ja ke keitto  2,50

MINÄ LUULIN RUNOLINNUN

JO MUUALLE MUUTTANEEN,

KUN VOIMALLISESTI ALKOI

SE LAULAA UUDELLEEN.

JA SE LAULAA RAKKAUDESTA

JA KAIPUUSTA IHMISTEN

JA JOSTAIN SE ON SAANUT

UUDEN HERKEMMÄN SÄVELEN.

RUNOLINTU LAULAA JÄLLEENRUNOLINTU LAULAA JÄLLEENRUNOLINTU LAULAA JÄLLEENRUNOLINTU LAULAA JÄLLEENRUNOLINTU LAULAA JÄLLEEN

-MARKKU HOLOPAINEN-

kaakao              1,00
tee                   0,80
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VapaaehtoisenVapaaehtoisenVapaaehtoisenVapaaehtoisenVapaaehtoisen
hyvinvointityönkeskuksenhyvinvointityönkeskuksenhyvinvointityönkeskuksenhyvinvointityönkeskuksenhyvinvointityönkeskuksen

toiminnan tukijat vuonna 2006toiminnan tukijat vuonna 2006toiminnan tukijat vuonna 2006toiminnan tukijat vuonna 2006toiminnan tukijat vuonna 2006
RAYRAYRAYRAYRAY

Keravan KaupunkiKeravan KaupunkiKeravan KaupunkiKeravan KaupunkiKeravan Kaupunki

Keravan Energia

Keravan Seurakunta

Hautauspalvelu
Ari Lumme

Keravan Automyynti Oy

If Vahinkovakuutusyhtiö

Asuste Saarikivi Oy

Kaislakeramiikka Oy

Keravan Automyynti Oy

Keravan omakotiyhdistys

Keski-Uusimaa

Matti Eklund Oy

Polkupyöräkorjaamo
Lundberg

Paasikiven Nuorisokylä

Suomen Matkatoimisto Oy

Tilitoimisto Voutilainen

Kelloliike Soikkeli

Varjon Kukka

EERO LEHTI
TUKEE

TALKOORENKAAN
TOIMINTAA
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TALKOORENKAAN
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ELÄMÄN ENERGIAN
       MERKITYS

       Pranic Healing
TEKSTI: ANITRA SALONEN

Anitra ja Thor
taustalla Lauri Laurénin pastellityö omat käteni.

KUVA:TARJA ORLOW

ANITRAN AJATUKSIA

Millainen ihminen on silloin, kun hän
on ”täynnä energiaa”?

 Hän on iloinen, innostunut ja luova.
Hän pursuaa tarmoa ja ottaa pienet vai-
keudet vain haasteena vastaan.

Entä ihminen, jolla ei ole energiaa?
Hän on apaattinen, väsynyt eikä jaksa
innostua mistään. Ihmisen elämässä
voi tulla kausia, jolloin energiat ovat
kadonneet kuin ”mustaan aukkoon”.

Tällaisena energiatyhjiökautena mi-
näkin sairastuin rajuun niveltulehdus-
tautiin.

  Diagnoosista ei koskaan ole saatu
täyttä varmuutta. Nivelet ovat vain tu-
houtuneet yksi kerral-
laan. Korjausleikkauksia
on tehty kymmeniä ja
voin kiitollisena todeta,
että ne ovat olleet suu-
reksi avuksi.

Sairastumisen aikoihin
parikymmentä vuotta
sitten, elämääni leimasi
sekä fyysinen että hen-
kinen stressi. Koko ke-
honi ja mieleni olivat täy-
sin epätasapainossa.
Kuopion silloisella reu-
mapolilla kiireinen reu-
malääkäri teki yksioikoi-
sen diagnoosin sen mu-
kaan, olivatko tuleh-
dusarvoni koholla vai ei-
vät.  Kun ne olivat ko-
holla, määrättiin silloin muodissa ollut
kultasuolapistoshoito, joka vuosia

myöhemmin todettiin kohdallani olleen
hyödytön.

Jälkiviisautena tiedän nyt, että vaka-
va synnytysmasennukseni olisi pitä-
nyt huomata (en sitä itsekään silloin
ymmärtänyt) ja korjata energiavajeeni.
Uskon, että niveltautikin olisi rauhoit-
tunut..

Nyt 2000-luvulla ymmärretään jo pa-
remmin hoitaa ihmistä kokonaisvaltai-
sesti.

Ymmärretään myös, että ihmisessä it-
sessään on ne tekijät, joilla tauti para-
nee, hoitotoimet ovat tukemassa tätä
prosessia.

 Eräs hoitomuoto, jonka tarkoitus on
käynnistää ja tukea kehon omaa paran-
nusprosessia, on äskettäin kokeilemani
Pranic Healing, joka sananmukaisesti

tarkoittaa elämänenergialla parantamis-
ta. Siinä puhdistetaan ihmisen energia-
kenttää ja annetaan puhdasta energiaa
tilalle. Ymmärtääkseni on kysymys
myös mahdollisten tunnelukkojen
avautumisesta. Tällaisen hoitomuodon
on tuonut Thor-Fredric Karlsson maail-
malta (Italiasta) mukanaan Suomeen.
Hän on niin vakuuttunut hoidon toimi-
vuudesta, että haluaa kouluttaa myös
lisää Pranic Healing- taitajia perusta-
massaan Atar-opistossa.

Tähänastiset kokemukseni tästä hoi-
dosta ovat hyvin myönteisiä ja toivo-
tankin hoitomuodon tervetulleeksi pe-
rinteisen lääketieteen rinnalle ja tueksi.
Olen hyvin rankasti saanut kokea, että
lääketiede ei läheskään aina ymmärrä,
miksi keho oireilee, eikä oikein osoita
kiinnostustakaan perimmäisistä syistä.
Siksi on hienoa, että tulee uusia hoito-

muotoja, jotka luottavat
siihen, että ihmisen omat
solut tietävät, mistä on
kyse ja käynnistävät
suotuisissa olosuhteis-
sa itse oman parantumis-
prosessinsa.

Thor-Fredric Karlsson
tulee Hyvinvointiviikol-
la, huhtikuussa 2007 Tal-
koorenkaaseen kerto-
maan lisää Pranic Healin-
gista.
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TEKSTI: SULO AHO

Muisteleminen on viime aikoina
noussut suureen suosioon. Sukututki-
muksesta on harvojen harrastuksen si-
jasta tullut miltei joka toisen kansalai-
sen kiinnostuksen kohde. Tutkijat ovat
innostuneet arjen historiasta hallitsijoi-
den ja sotapäälliköiden historian sijaan.
Arjen historian tuntemus edellyttää,
että ikäihmiset alkavat kertoa, millaista
elämä oli viisikymmentä - kahdeksan-
kymmentä vuotta sitten. Se on muistis-
sa vain heillä, he siis kertokoot.

Mistä muistelemisen renessanssi
johtuu? Ajattelen, että siihen on use-
ampia syitä. Globalisoituminen voi olla
yksi syy. “Maan ihminen” ei oikein
sano vielä minusta mitään ainakaan niin
kauan kun kanssakäymistä muiden pla-
neettojen asukkaiden kanssa ei ole.
Maakunnallinen identiteetti kertoo jo
enemmän. Pohjalaisuus, savolaisuus
tai karjalaisuus luo jo mielikuvaa luon-
teenomaisista piirteistä. Maakuntakult-
tuurin harrastuksen sanotaankin li-
sääntyneen EU:n tulemisen jälkeen.

On käytännöllisempiäkin syitä. Ihmi-
set elävät vanhemmiksi ja heillä on pi-
tempi aika elettävänä työuransa jäl-
keen. Muutkin kuin Runebergin koh-
taama vanha vänrikki, muistelee mielel-
lään, kunhan joku kuuntelee. Muistele-
minen on tekemistä, sitä tehdään jos sil-
le on kysyntää. Muistelemisessa aika
vierähtää rattoisasti, ja on mukava huo-
mata, mitä kaikkea sitä onkaan ehtinyt
tehdä ja miten monessa on  mukana ol-
lut. Muistellessa myös huomaa miten
paljon maailma on muuttunut - ja me

sen mukana. Tästä huomiosta kait joh-
tuu myös tutkijoiden kiinnostus arki-
elämään, sen muutokseen. Sotamuisto-
jen lisäksi on muutakin muisteltavaa.
Enää emme näe ympäristössämme esi-
merkiksi sellaista elinkeinojen harjoitta-
mista ja työtapoja, jotka vallitsivat
1930-luvulla. Se on nostalgiaa. Siksi
“Vanhan ajan päivät” kiinnostavat.
Synnyinseudullani sellaisia järjeste-
tään joka vuosi ja ne keräävät yhä suu-
rempia joukkoja tutustumaan mennee-
seen aikaan. Kymmenessä vuodessa
niistä on kehittynyt maakunnallinen ta-
pahtuma, joissa elää entinen maailma.

Muisteleminen sinänsä ei toki ole mi-
kään uusi asia koska sitä tehtiin jo Ru-
nebergin aikanakin. Aika uutta lienee
kuitenkin se, että nyt on hoksattu myös
muistelemisen terapeuttinen vaikutus
ikäihmiselle. Se pitää mielen virkeänä ja
siirtää uhkaavaa dementiaa tuonnem-
maksi. Professori Sirkka-Liisa Kivelä
esitti äskettäisissä lausunnoissaan,
että muisteluterapiaa kannattaisi van-
hustenhuollossa käyttää masennus-
lääkkeiden asemasta. Hänen mielestään

se on tehokkaampi vaikutuksiltaan.
Huume on aina korvike, mutta omasta
itsestä ja mielestä lähtevä innoitus on
oikeasti piristävää ja kestävämpää laa-
tua kuin lääkkeen avulla saatu. Vilkaisin
netistä oppilaitosten ohjelmia ja hyvin
monessa yliopistossa ja ammattikor-
keakoulussa onkin jo hoitoaloilla muis-
teluterapia oppiaineena.

Tuo toteamus herätti ajatuksen pro-
jektista, jossa tutkittaisiin muistelutera-
pian vaikutusta vanhusten viihtyvyy-
teen ja mielentilan virkeänä pysymi-
seen. Olisi mielenkiintoista tietää enem-
män ja päättäjiinkin pitäisi vaikuttaa.

Ikäihmisten virkeänä pysyminen
edistää omaehtoisen elämän jatkumista
entistä pitempään ja siis säästöä van-
husten huollon menoissa ainakin lai-
toshuollon osalta. Tämän virkistävän
elementin tarjontaan tulisi tietenkin sat-
sata. Muistelijalla pitää olla kuulija.
Muisteluryhmiä on perustettava.

Samalla kun vanhustenhuolto hyö-
tyy asiasta, hyötyy myös historian tut-
kimus. Toiminnalla pelastetaan arjen
historiaa ainakin viimeisten kahdeksan
vuosikymmenen ajalta ja kauempaakin.
Saattavathan nämä ikääntyneet muiste-
lijat muistaa senkin mitä heidän isänsä
ja äitinsä ovat heille kertoneet vielä
vanhemmasta ajasta. Siis tarinat talteen
sillä digitaalista muistia nykyään riittää.

Uudelleen eläminen on mahdollista
vain muistellen, mutta se on hauskaa.

“Ett’ oli nuori aikoinaan myös ukko kerran ollut,
enemmän nähnyt matkallaan ja kauemmaksi tullut,
en sitä silloin huomannut, siks’ olin liian oppinut.
Häll’ on niin paljo muistissaan, maailma mit’ ei muistakaan.”

“Voi niitä aikoja, voi
niitä aikoja
ne tahtoisin niin elää
uudelleen...”

Niin mielelläni vielä...
  runoilee J. L. Runeberg
    Vänrikki Stoolin nimirunossa:

SULON SUPINAT
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Tiedotuslehden toimitus kai-
paa uusia kirjoittajia ja tutkivia
journalisteja, kaikki innokkaat
ottakaa yhteyttä!

Lähetä vinkkisi tai valmiit jut-
tusi osoitteeseen:
taittaja@talkoorengas.fi

Nykyisen lehtitoimikunnan
toimittajat ja toteuttajat:
Irmeli Mattila, Aira Parviainen,
Nina-Anitra Salonen,
Raimo Heinonen, Tarja Orlow,
Taina Rautasalo ja Hanneli
Anttila.

Vanhusten viikon avajaispäi-
vänä kirjastolla Veikko Lahti-
nen haastoi läheisten koulujen
oppilaita naruhyppelyyn ja iso
joukko uskalsikin ottaa haas-
teen vastaan. Veikko ottaa
edelleenkin haasteita vastaan
rohkeilta vastustajilta!

Vanhusten hemmottelupäivään
lokakuun 6.päivänä pehmole-
luin/kortein osallistui kerava-
laisia päiväkoteja ja lapsia, ku-
ten Untolan toimintakeskus,
Sompion päiväkoti, Kanniston
päiväkoti, Konstin taidepäivä-
koti, Savion päiväkoti, Naava-
puiston päiväkoti, Kurkelan
päiväkoti ja Pomppu.
Saimme yhteensä liki 300 per-
soonallista korttia ja lähes 100
pehmolelua. Kortteja ja leluja
jaettiin vapaaehtoisten ja elä-
keläisjärjestöjen toimesta mm.
Hopeahovissa, Helmiorvokis-
sa, Esperissä ja Niittykum-
mussa. Vapaaehtoiset  ja  eri
ryhmiä mm. eläkeläisjärjes-
töistä esiintyivät laulamalla,
tanssimalla ja lausumalla ru-
noja. Hemmottelupäivä antoi
monelle vanhukselle iloa ar-
keen ja toivommekin Talkoo-
renkaassa, että näitä päiviä
olisi useamminkin.

Talkoorenkaan kirjastoystävätTalkoorenkaan kirjastoystävätTalkoorenkaan kirjastoystävätTalkoorenkaan kirjastoystävätTalkoorenkaan kirjastoystävät
tuovat kirjaston kotiintuovat kirjaston kotiintuovat kirjaston kotiintuovat kirjaston kotiintuovat kirjaston kotiin

Jo 11 vuotta ovat Talkoorenkaan kirjastoystävät hoitaneet ja huolehtineet siitä,
että vaikkei asiakkaat itse pääsisikään kirjastoon, he voisivat silti  nauttia kirjojen
maailmasta ja vielä kotiin kannettuna. Kirjastoystävistä löytyy myös lukuapua.

“Kirjastoystävien toiminta jatkuu edelleenkin, mutta asiakkaita voisi olla enem-
mänkin”, toivoo Ritva Salo, Talkoorenkaasta. Luulisi ihmisten nykyäänkin vielä
lukevan ja rikastuttavan näin elämäänsä.

Toiminta on järjestetty vapaaehtoisten ja Keravan kirjaston yhdyshenkilöiden
kesken siten, että halutessaan asiakas ottaa yhteyttä  kirjastonhoitaja Elina Saa-
reen  joko puhelimitse (09)294 2548 tai sähköpostilla www.elina.saari@kerava.fi  tai
Tuula Rautioon www.tuula.rautio@kerava.fi.

 Jos haluat liittyä Talkoorenkaan kirjastoystäviin, soita Ritva Salolle tai avunvä-
lityskeskukseen (09)242 5106.

Vanhusten viikollaVanhusten viikollaVanhusten viikollaVanhusten viikollaVanhusten viikolla
myös lapsilla jamyös lapsilla jamyös lapsilla jamyös lapsilla jamyös lapsilla ja
nuorilla oli lupanuorilla oli lupanuorilla oli lupanuorilla oli lupanuorilla oli lupa
osallistua.osallistua.osallistua.osallistua.osallistua.

Elina Saari on toiminut myös teatteri Pesän kanssa yhteistyössä eri projekteissa.
Hyvinvointiakatemian kulttuuri-illoissa on järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja nyt
keväällä toiminta jatkuu edelleenkin. Sunnuntaina 21.1.2007 klo 16 on vuorossa
klassikkoesityksistä kohtauksia Albert Camus‘n näytelmästä. Toukokuun 12. päi-
vänä vietetään suomalaisen kulttuurin iltaa, jossa lauluja naisen elämästä ja suo-
malaisesta tunteesta. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!

TEKSTI:TARJA ORLOW
KUVA: MAIJA-LIISA ÅBERG

Elina Saari



35

Ella Manninen mukana Esperissä Vanhusten viikolla

Keravalaisten päiväkotilasten lahjoittamia pehmoleluja
ja omatekemiä korttejaTeräsvaari Veikko Lahtinen




