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Teksti: Tarja Orlow, Sulo Aho
Kuvat: Markku Lahtinen

Nostalgia aloitusseminaari
Vanhuspsykiatrian erikoislääkäri 
Pirjo Juhela kertoi tutustuneensa 
Talkoorenkaan toimintaan koti-
sivuilla ja yllättyneensä toiminnan 
monipuolisuudesta. Hän kehui pu-
heenvuorossaan mm. nimivalinto-
ja, kuten Talkoorengas, Nostalgia 
ja Elämä jatkuu.

Pirjo Juhelan mukaan suurin 
haaste vanhustyössä on muuttaa 
syntyneitä mielikuvia ikääntymi-
sestä. Ikä ei ole ongelma, vaan oma 
kuva omasta vanhenemisesta.
Kulttuurin muuttuminen vaikuttaa 
myös vanhenemiseen, sanoo Juhe-
la ja näyttää samalla Mick Jagge-
rin kuvaa valkokankaalla. Yleisöä 
hauskuutti kovasti Juhelan kom-
mentti, myös tämä mies kärsii mel-
ko varmasti eturauhasvaivoista.

 Monipuolinen ikääntyminen 
koostuu monista eri asioista, kuten 
ystävistä, lapsista, lapsenlapsista, 
kesämökistä, liikunnasta yms. Mi-
tä silloin tapahtuu niille, joilla on 
vain yksi tärkeä asia, ja se häviää, 
esim. terveyden tilan huonontumi-
sen vuoksi, mitä jää tilalle.

Projektin johtoryhmän puheen-
johtaja Sulo Aho käsitteli alustuk-
sessaan  Nostalgia projektin ideaa 
ja tavoitteita. Idean taustana on Va-
paaehtoisen hyvinvointikeskuksen 
vuosi sitten julkaistu strategia toi-
mia uusien toimintamuotojen ko-
keilijana ja testaajana. Projekti on 
yksi tällainen hanke, jota RAY lähti 
tukemaan. Tavoitteena on löytää 
ryhmätoiminnan muotoja, jotka 
vaikuttaisivat ennalta ehkäisevästi 
yksinäisten ikäihmisten elämään 
ehkäisten  syrjäytymisuhkaa. Eri-
tyisesti painotetaan sitä, että heille 
löytyisi ystäväjoukko, johon kuulua 
ja tuntea näin elämä mielekkääksi.  
Samalla pyritään selvittämään, mi-
kä vapaaehtoistyön osuus voisi olla 
tässä toiminnassa. Projekti kestää 
3 vuotta ja sen tuloksena tehdään 
loppuraportti ja suosituksia toi-
minnan jatkamiseksi. 

Projektipäällikkö Pia Utria ker-
toi omassa puheenvuorossaan yk-
sityiskohtaisesti projektin ”Elämä 
jatkuu” ryhmien toiminnasta, jo-
ka on huolellisen suunnittelun ja 
haastattelujen jälkeen alkanut elo- 
syyskuun aikana ja kaikki ryhmät 
ovat nyt toiminnassa. Alustavien 
havaintojen mukaan toiminta ryh-
mässä on virkistänyt osallistujia ja 
keskustelukumppaneita on löyty-
nyt. Erityisesti vanhojen asioiden 
muisteleminen on ollut antoisaa, 
samoin käsillä tekeminen, maalaus 
jne.  Yksi ryhmistä on koottu Ho-
peahovin asukkaista ja se kokoon-
tuu siellä tutussa ympäristössä. 
Kaksi muuta kokoontuu viikoittain 
hyvinvointityön keskuksessa. Ve-
täjinä toimii projektipäällikön li-
säksi opiskelija-tutkija sekä joukko 
vapaaehtoisia, jotka saavat samalla 
koulutusta ryhmän vetämiseen.

Nostalgia- projektin aloitusseminaari keräsi noin 60 innokasta kuulijaa 
Siniseen Saliin 8.10.2007. Sulo Aho avasi tervehdyssanoilla tilaisuuden 
ja painotti Talkoorenkaan keskittyvän erityisesti kehittämistyöhön, mm. 
kokeilemalla uusia toimintamuotoja ja seuraamalla niiden toimivuutta 

ja vaikutusta. 

Alustusten jälkeen keskusteltiin 
projekti-kokemuksista ja Hopea-
hovin johtaja Merja Sivula kertoi, 
että talossa ollaan iloisia projekti-
toiminnasta, josta asukkaat ovat 
pitäneet. 

Projektityö on siis päässyt hy-
vään alkuun ja jatkuu. Projektin 
vetäjä vaihtui joulukuun alussa, 
koska Pia Utria halusi luopua teh-
tävästä. Tilalle valittiin sosionomi-
diakoni Irma Liljeström. Tutkijana 
jatkaa opiskelija Mia Louhelainen. 
Lisää vapaaehtoisia tarvitaan.

Seminaari koettiin antoisana ja 
se selvensi mm. vapaaehtoisille, 
mistä projektissa on kysymys.       

Vanhuspsykiatrian erikoislääkäri
Pirjo Juhela.

 Irma Liljeström ja Pia Utria.

Nostalgia-projektissa tutkijana oleva  Mia Louhelainen 
sekä vapaaehtoiset Susanna Pulliainen ja Ellinoora Siitonen.

Nostalgia-projektin johtoryhmä. Vasemmalta 
Katariina Rinne, Satu Mäenpää, Tarja Orlow, Sulo Aho, 
Merja Sivula, Irma Liljeström ja Pia Utria.

”Ikä ei ole ongelma, vaan oma 
kuva omasta vanhenemisesta.”
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Lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa

Muoti-ilmiöt maailmalta ovat harvoin hyvän asialla. Viime syksynä kuitenkin 
jopa media innostui kertomaan suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuusta, 
mallista houkutella henkilökuntaansa vapaaehtoistyöhön ja vielä työajalla. Se 

on heidän tapansa tehdä hyväntekeväisyyttä, ja sitä kutsutaan nimellä Pro bono. Latinas-
ta suomennettuna se tarkoittaa, hyvän vuoksi.

Perusajatus Pro bonossa on, että yhteiskunnan parempiosaiset jakavat osaamistaan mak-
sutta hyviin tarkoituksiin. Lääkärit hoitaisivat varattomia ja asianajajat puolustaisivat 

köyhiä oikeudessa, eli yritykset siis antaisivat työntekijöidensä auttaa apua tarvitsevia työ-
ajalla.

Monet varmaankin miettivät, sopiiko malli pienen Suomen oloihin, onhan hyväntekeväi-
syydellä esim. Yhdysvalloissa toisenlainen perinne. Siellähän rikkaat ovat auttaneet huo-

nompiosaisia jo pitkään. Meillä Suomessa on sitä varten verotus, niillä on tarkoitus kattaa näitä 
kuluja. 

Tämä toimintamalli on joka tapauksessa nyt levinnyt meillekin ja sitä pitäisi jokaisen 
yrityksen edes koettaa noudattaa, jollakin tavalla avuksi ja samalla lisätä yrityksen 

tunnettavuutta. Hyväntekeväisyyttä tai talkootyötä, jolla nimellä mieluummin kutsun tätä 
vapaaehtoistoimintaa, voi myös tehdä ilman tiettyä osaamista, riittää, jos vaikka kerran 
vuodessa vierailee lähellä sijaitsevassa hoivakodissa tai naapurin vanhuksen luona vain 
juttelemassa ja kysymässä, mitä tänään kuuluu. Auttaa voi siis olemalla ihminen toiselle 
ihmiselle. 

Nyt siis ovat valloillaan hyvinvointipalvelumarkkinat, julkisen sektorin rinnalle py-
ritään luomaan yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja näin lieventämään 

sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvaa taakkaa. Järjestöt luovat yhteisöllisyyttä ja 
ovat lähellä ihmistä, kannustaen osallistumaan, juuri siksi tämän tyyppistä toimintaa 
kannattaa ja pitää tukea. Vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen ja sen julki-
nen arvostus tekee siitä kannustavaa ja arvostettua niin toimijoiden kesken kuin 
myös yleisissä mielikuvissa

Talkoorenkaan vapaaehtoiset tekevät yksityishenkilöinä, omalla ajalla, omalla 
kustannuksella vuosittain yhteensä noin 7000 tuntia auttamistyötä. Se vastaa 

noin neljää ihmistyövuotta ja säästää näin yhteiskunnanvaroja mittavasti.
Nämä antajat saavat myös itse, on tutkittu, että anteliaisuus vaikuttaa suoraan 
terveyteen. On tutkittu, että vapaaehtoistyössä mukana olevat voivat fyysises-
ti paremmin, ja sen vaikutus on jopa tehokkaampaa kuin liikunnan. Mistä 
se johtuu? On esitetty, että toisista huolehtiminen lisää dopamiinihormonin 
tuotantoa elimistössä. Se taas puolestaan vaikuttaa merkittävästi ihmisen 
henkiseen ja fyysiseen hyvään oloon.

Toivon, että viimeistään nyt tämä kirjoitus herättelee keravalaisia yrityk-
siä ja yksityishenkilöitä mukaan Pro bonoon, auttamaan oman tunnon ja 

oman kunnon mukaan. Autamme auttamaan ja mielellämme myös otamme vas-
taan uusia ehdotuksia, joten ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen! 

Hyvän vuoksi!2 ......... Nostalgia aloitusseminaari 

5 ......... Pääkirjoitus 
    Tarja Orlow

6 ......... Navigointia  

7 ......... Aktiiviset liikkujat 

8 ......... Kahden maan matkalaisia
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12 ....... Hyvinvointityön keskuksessa puhaltavat                 
    kansainväliset juttutuulet 

14 ....... Luovuus löytyy omasta kynästä ja
     lisävoimaa saa kirjoista 

15 ....... Japanilaista tavurunoutta oppimassa 
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24 ....... Ilmastonmuutos puhuttaa 

26 ....... Pidä huolta 

27 ....... ATK - opetusta Talkoorenkaan ja 
   Viertolan yhteistyönä 

28 ....... Yksi terveys - yksi sairaus 

31 ....... Mukavat muistelijat 
    Elämä jatkuu Hopeahovissa 
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Kirsti Aaltion (Helenius) ja Sulo Ahon kuusitoista vuotta sitten perustama Talkoorengas 
ja  Hyvinvointityön keskus ovat keränneet vuosien varrella paljon toimijoita. Jotkut ovat 
olleet mukana aivan alusta alkaen erilaisissa tehtävissä. Ja monet ovat edelleen mukana. 
Tietysti useat ovat myös  eri syistä jääneet pois toiminnasta, esimerkiksi muuttaneet pois 
Keravalta.

Vuosien aikana Hyvinvointityön keskuksessa on toteutettu monenlaisia kävijöitä kiinnos-
tavia toimintoja ja toimijoita on myös ollut mukana paljon. 1990-luvulla oli  paljon työt-
tömyyttä ja ihmiset halusivat kuitenkin käyttää energiaansa johonkin, joten toimijoita oli 
runsaasti.

Avunvälitys, sairaalavapaaehtoiset, kansainvälinen toiminta,  kulttuuriluennot, taide- ja 
kielikerhot sekä sosiaalinen kanssakäyminen Kaisankammarissa ovat edelleenkin  kävi-
jöiden suosiossa. Kauan Talkoorenkaassa mukana olleet ovat hyvin tutustuneet toisiinsa 
ja haluavat edelleenkin tavata tuttujaan, vaikka eivät ehkä enää ole varsinaisessa toimin-
nassa mukana. Niinpä viime syksynä  ryhdyttiin tapaamaan kerran kuussa, kunkin kuu-
kauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13.00 Kaisankammarissa. Kysymys on juttelu-
kerhosta, jossa kukin voi kertoilla joko omista asioistaan tai kuulostella muiden juttuja 
ja meneillään olevia uutisia. Mukana on sekä muualle muuttaneita tai Keravalla asuvia, 
edelleenkin mukana olevia tai muuten kiinnostuneita.

AKTIIVISET IKILIIKKUJAT

TERVETULOA MUKAAN JUTTELEMAAN KAISANKAMMARIIN  
KUUKAUDEN  ENSIMMÄISENÄ KESKIVIIKKONA KLO 13.00. 

– KAIKKI OVAT TERVETULLEITA!

Navigointia 
Maailmanlaajuinen maapalloa 
kiertävien satelliittien avulla ta-
pahtuva paikannusjärjestelmä 
(Global Positioning System) on 
nykypäivää ja sitä hyödyntävä laite 
alkaa olla kohta jokaisen autoilijan 
ja kohta marjastajankin taskus-
sa. Itse tutustuin siihen lähemmin 
eräällä bussiretkellä muutama vuo-
si sitten, jolloin mokoma lelu ohja-
si matkaamme antamalla neuvoja 
kuljettajalle: “Käänny seuraavasta 
risteyksestä vasemmalle - ota lii-
kenneympyrästä toinen ulosmeno 
- tee uu-käännös, mikäli mahdol-
lista - perillä ollaan” jne. Matkaa 
johtaneet seurakunnan diakonia-
siskot nimittivät sen “Gunnar Päs-
siksi” (gps), joka hauskuutti koko 
seuruetta.. Hiljattaisella poikani 
kanssa tehdyllä Italian matkalla 
se osoittautui korvaamattomaksi 
opastajaksi, jota ilman kartanluki-
jalla olisi ollut jatkuva tuskanhiki.

Kuluneena kesänä se sitten il-
maantui syntymäpäivälahjana 
älykännykän muodossa omaan-
kin taskuuni. Poikani avustuksel-
la siihen ladattiin navigointioh-
jelma ja kokeeksi pantiin opastus 
päälle kotimatkaa varten. Annoin 
sen sitten ohjata ajamistani, joka 
tapahtui hiukan itse tavallisesti 
valitsemastani reitistä poiketen, 
mutta ihan laadukkaasti muuten. 
Tultiin sitten kotipihaan ja opas-
taja totesi:“Perillä ollaan, muista 
nousta autosta!”. Mitäh! Tiesikö se 
pahus, että ratissa on vanhus, joka 
kenties unohtuisi autoon istumaan 
ilman poistumiskehotusta?   

Tuostapa sitten johduinkin ajat-
telemaan, miten tätä tekniikan ih-
mettä voisi hyödyntää vanhusten 

huollossa ja ehkä juuri niiden koh-
dalla, joiden muisti syystä tai toi-
sesta alkaa pettää, mutta jalat ovat 
kunnossa ja mieleen johtuu lähteä 
jonnekin, josta ei osukaan enää 
takaisin paluureitille. Tiedämme-
hän, että tavan takaa komennetaan 
etsintäpartiot liikkeelle näitä eksy-
neitä hakemaan. Tämä pohdiskelu 
vielä vahvistui kun kuulin erään 
metsästystä harrastavan miehen 
kehuskelevan, miten hän voi soit-
taa koiralleen, joka juoksee jänik-
sen perässä. No, koirahan ei osaa 
puhua mutta sen kaulapannassa 
oleva gps-laite ilmoittaa soittajalle 
koiran sijainnin, jolloin on helppoa 
asettua passiin jänöjussin tielle.

Jospa tuo laite teipattaisiin omil-
le teillensä katoavan vanhuksen 
niskaan, niin katoamisen huoman-
nut lähimmäinen voisi soitolla saa-
da heti selville koordinaatit, jossa 
mummo tai vaari vaeltaa.  Ja miksei 
korvan taakse voisi sijoittaa suo-
raan tuon opastusäänenkin, joka 
oitis kuiskailisi, että käännypäs nyt 
oikealle tai tee käännös taaksepäin, 
koska koti on sielläpäin.  Näin tur-
vallisuus lisääntyisi.

Tiedämmehän me, että pelastus-
palvelu jo käyttää tätä alun perin 
sotilaallisiin tarkoituksiin kehitet-
tyä paikannustekniikkaa hyväksi 
monellakin eri tavalla ja se auttaa 
suuresti. Merenkulun ja ilmailun 
navigoinnissa se on jo kauan ollut 
jokapäiväistä käytäntöä Sosiaali-
ala tulee aina hiukan perässä, mut-
ta jonain päivänä se tulee olemaan 
arkipäivää sielläkin. Meillä sosiaa-
li-ihmisillä on hidastavana tekijänä 
se ainainen ristiriita yksityisyyden 
suojan ja valvovan silmän välillä. 

Periaatteessahan meillä pitäisi ol-
la oikeus myös mennä piiloonkin 
valvovan silmän alta. Mutta entä 
sitten, jos emme sitä tarkoituksel-
lisesti halua, vaan aistiemme vaja-
vaisuuden takia joudumme vaa-
ralliseen tilanteeseen. Onko silloin 
“oikeus” tai “vapaus” paleltua met-
sässä hankeen? Tällainen ristiriita 
on vain jotenkin sovitettava toimi-
vaksi käytännöksi, vedettävä raja 
yksilöllisen vapauden ja humaanin 
turvaa tuovan lähimmäisen rak-
kaudesta kumpuavan valvonnan 
välille. Rajan sijainti on sopimus-
kysymys.  

Panemme me lapsetkin leikki-
kehään tai valjaisiin etteivät me-
nisi vaaran paikkoihin ja olemme 
valmiita syyttämään hoitotätejä 
huolimattomuudesta, jos jotain 
tapahtuu. Jossain vaiheessa meistä 
ikäihmisistäkin voi tulla uudelleen 
lapsia, jotka eivät ymmärrä vastata 
omasta turvallisuudestaan. Miks-
emme silloin käyttäisi myös tek-
nisiä apukeinoja, jotta paremmin 
onnistuisimme hoidettaviksemme 
uskottujen turvallisuuden vaalimi-
sessa.

Vapaan itsemääräämisoikeuden 
ja turvallisuustekijöiden välisen ra-
jan löytäminen on navigointitehtä-
vä, johon ei ole toistaiseksi teknistä 
laitetta keksitty. Se navigointi on 
tehtävä omissa aivoissamme. Se on 
haaste. Parhaillaan terveydenhuol-
lossa keskustellaan muutoinkin 
hoitoresurssien rajallisuuden takia 
siitä, mikä on primääriä ja mikä 
toissijaista. Voitaisiin pohtia sa-
malla vapauden ja turvallisuuden 
eettisesti oikeaa rajaa.

Teksti: Sulo Aho Teksti: Irmeli Mattila
Kuva: Talkoorengas

Kuvassa vasemmalta Elvi Popov, Erik Gagneur ja Kirsti Aaltio.

Talkoorengas  6 Talkoorengas  7



-  Potkutellaanko vaikka tällä, tyttö 
ehdotti toiveikkaasti nurmikentän 
laidassa tarkasteltuaan tovin rat-
taiden pyöriä. Mielessä pyöri vielä 
vinhasti hieman toisenvärinen tal-
vi. Kuulokuvissa narisi lumi ja mie-
likuvissa nenänpäälle istahtivat jäi-
set pakkashiutaleet. Tytön äänessä 
oli hieman kuitenkin epäilystä. Ei-
väthän lastenrattaiden pyörät pot-
kukelkan jalaksille vetäneet vertoja. 
Eikä pikibaanalla ollut juurikaan 
luistoa. Tyttönen tutkaili ympäril-
leen ja totesi kuitenkin pontevasti: 
- Ruohot pitäisi varmaan aurata ja 
lasketaan sitten vaikka multakasan 
päältä mäkeä! Selvästi huumorin-
kukkakin alkoi rehottaa siinä tam-
mikuun auringossa virkistyneiden 
apiloiden seassa. Ja kylläpä siinä 
hiekka ja ruoho sitten pöllysivätkin 
meidän mäenlaskussa!

Etanat mylläsivät kotikorttelin 
pihanurmella ja hämähäkki kutoi 
verkkoa parvekkeen kaiteeseen 
iltapäivän auringossa. Päätämme 
kerätä kimpullisen pieniä päivän-
kakkaroita, jotka törröttävät ta-
lomme ympärillä. Talonmies huis-
ki haravalla edellissyksyn lehtiä ja 

kaupungin ruohonleikkuupartio 
parturoi tienvarressa innokkaasti 
rehottavaa heinää. Joutsen liihotti 
ylitsemme läheiselle lammelle. Il-
massa oli talventaikaa! 

Matkaa noista vehreistä maise-
mista Keravan valkeaan talveen oli 
hieman vajaat parituhatta kilomet-
riä. Aikaeroa oli yksi tunti. Kun 
työntyi Suomen lumisista maise-

mista Ranskan leppeän lumetto-
maan talveen saattoi huomata mat-
kanneensa muutamassa tunnissa 
vuodenajasta toiseen. Aikamat-
kailu on siis mahdollista – ainakin 
vuodenaikamatkailu!

Kosteus tunki syliin, etsi tietä 
sisälle ikkunoiden välistä ja kie-
toi käsivartensa tiukasti tulijoiden 
harteille. Sumu seursi mukana joka 

paikkaan. Puistot ammottivat puo-
lityhjinä. Kukapa tavallinen tallaaja 
näillä lakeuksilla nyt nollakelillä ai-
nakaan vapaaehtoisesti kärvistelisi! 
-Huh hellettä, me tuumattiin tytön 
kanssa, kun elohopea kiipi vähin 
äänin plussan puolelle ja muistutti 
meitä jo matkalla olevasta keväästä.

 
Kahden maan matkalaisilla vuo-

denajat heittävät helposti härän-
pyllyä. Kun jokaisesta vuodenajas-
ta pääsee haukkaamaan kappaleen 
matkaa - yhtä yhtäällä, toista toi-
saalla – saattaa talven kelkasta pu-
dota toisinaan vilkkainkin vipeltä-
jä. Eipä ihme olekaan, että talven ja 
kesän käsitteistä tulee pienen ihmi-
sen aivoituksissa helposti yksi val-
tava vuodenaikakoktaili. Ruohoa 
aurataan, kiviä kolataan, kärryillä 
potkutellaan ja jopa hiekasta saa 
sorvattua pikku kourilla santapal-
loja, kun lunta ei ole saatavilla!

Voiko matkalaukkuun paka-
ta mukaan koko vuodenaikojen 
kirjon maailmalle lähtiessään? Se 
taitaa olla loppujen lopuksi pelk-
kä järjestelykysymys. Hyvin ovat 
meillä muisti- ja kuulokuvat mu-
kaan kapsäkkeihin mahtuneet. Si-
vutaskuista on löytynyt vielä tilaa 
erilaisille mauille, hajuille ja muille 
monenkirjaville aistielämyksille. 
Eikä ylipainosta ole koskaan sa-
kotettu, vaikka muistikuvia lienee 
melkoisen vaikeaa mitata kiloissa! 

Ranskan vihreän vehreä, lyhyen-
läntä talvi on kasvanut suomalais-
tuessaan rutkasti pituutta. Se on 
painunut myös reippaasti miinus-
asteille. Aurinko tuntuu unohtu-
neen katselemaan etelän suuntaan 
jopa lähes puoleksi vuodeksi, mut-
ta ajatusten alajuoksulla aurinko 
paistaa näilläkin leveyksillä, ja siel-
lä herää kirkkaasti eloon – talven 
pimeydessä – myös se viides vuo-
denaika, muistojen sävyttämä, joka 
kaivetaan aina tarpeen tullen esiin 
kapsäkistä kaikkia aisteja virkistä-
mään. 

Teksti: Nina Pietiläinen 
Kuvat: Nina Pietiläinen

KAHDEN MAAN MATKALAISIA

Matkailen menneeseen, taannoiseen talveen, kun lumilomamme 
Suomessa oli ohitse. Pulkkailut, lumen auraamiset, potkukelkkailut 
ja lumiukon kyhäämiset olivat vielä elävästi tyttäremme mielessä, 

kun palasimme toiseen kotiimme Gallian kukon laulumaille itäiseen 
Ranskaan. Noilla seuduilla talvi oli maustettu jo tammikuussa 
vahvasti keväisillä aromeilla. Kaikkialla oli vihreän vehreää. 

Eva (4v) Keravalta nauttii vuodenaikamatkailus-
ta. Kaksi kotimaata ja kaksi erilaista talvea ei ole 
ollenkaan hullumpi juttu!

Ranskan talvessa etanat kertovat jo tammikuussa 
lähestyvästä keväästä
Ranskan talvessa etanat kertovat jo tammikuussa Suomen pakkasissa etelän aurinko lämmittää 

mukavasti muistoissa

Matkailen menneeseen, taannoiseen talveen, kun lumilomamme 
Suomessa oli ohitse. Pulkkailut, lumen auraamiset, potkukelkkailut 
ja lumiukon kyhäämiset olivat vielä elävästi tyttäremme mielessä, 

kun palasimme toiseen kotiimme Gallian kukon laulumaille itäiseen 
Ranskaan. Noilla seuduilla talvi oli maustettu jo tammikuussa 
vahvasti keväisillä aromeilla. Kaikkialla oli vihreän vehreää. 
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Nyt vasta yli 60 vuoden päästä haa-
pojen on annettava periksi. Yksi 
toisensa jälkeen ne ovat maanneet 
maassa myrskyn ruhjomina, raskas 
mädäntynyt ydin paljastuneena.

Saimaan väsymätön jutustelu 
säesti lasten touhuja.  Tuttu liplatus 
vakuutteli, että talvi oli ohi ja pitkä 
kesä edessä.  Jääkausi oli koonnut 

sekavan joukon kiviä veden ää-
reen.  Niistä sopivimmat valikoi-
tuivat osaksi leikkejämme: iso, laa-
kea, jonka päälle oli ajautunut juuri 
pöydäksi sopiva, toimitti keittiön 
virkaa.  Pommisuojakin oli koivun 
alla. Korkeimmalle kiipesimme nä-
köaloja katselemaan.  Leikkipaikan 
imu on aina vetänyt puoleensa saa-
ren lapset, sukupolvesta toiseen.

Oli myös toinen todellisuus, jota 
lapsetkin joutuivat elämään. Val-
voimme loputtomia öitä kaupunki-
kodin pommisuojassa, vapisevina, 
silmät sirrillään unen puutteesta. 
Ensimmäisen appelsiinini muis-
tan syöneeni kymmenvuotiaana.  
Joskus rantaleikkimme keskeytti 
punaisella ristillä varustettu proo-
mujen jono, joka hiljalleen lipui 
selän poikki. Rintamalla haavoittu-
neiden paraati kulki kohti turvalli-
sempia seutuja.

 Äiti oli leiponut.  Lämpimän lei-
vän tuoksu tulvi mökin ikkunasta 
ja levisi pihan riippakoivun alta 
tuulen mukana kohti perunamaa-
ta. Veljeni työnsi lauttaa vesille. 
Isä oli tuonut saareen kaksi pitkää 
rakennelmaa tarkoituksenaan vah-
vistaa laivalaiturin siltaa.

 Osasin omasta mielestäni su-
keltaa, mutta en uida. Lätsähdin 
saunanrannan sileältä kiveltä aina 
suoraan mahalleni.  Setä kutsui mi-
nua saaren parhaaksi sukeltajaksi. 
Laivalaiturilta ponnistin pää edellä 
maalle päin. Auringon valo väritti 

veden pohjaa, isompien kivien var-
jot häämöttivät kuin mustat aukot 
kallion kupeessa.  Ruohometsä kei-
nui ympärillä veden liikkeen vetä-
mänä.  Joskus näin allani ahvenen, 
joka mietteliäänä nykäisi itseään 
eteenpäin.  Lähellä rantaa edellisen 
sukellukseni sekoittama muta oli 
jo laskeutumassa kohti pohjaa. Tä-
mänkaltainen keikkailu oli itse asi-
assa kiellettyä uimataidottomuuteni 
takia, mutta jotenkin kulkeuduin 
aina laivalaiturille isompien sisarus-
teni mukana.

Hyppäsin kiveltä ohi lipuvan 
lautan päähän. Veljeni käännähti 
ja ärähti jotain hampaittensa välis-
tä. Ymmärsin, että hän yritti päästä 
minusta eroon.  En välittänyt. Istua 
kyhjötin paikallani ja katselin hämä-
häkkejä, jotka puikkelehtivat ruo-
honkorsien välissä. Vesihevosia kiiti 
joka puolella pakoon lautan syn-
nyttämiä pieniä laineita.  Lumpeet 
yrittivät levitellä lehtiään kaislojen 
väliin. Osa oli vielä supussa juuri 
pääsemässä valoon.  Veden pinta 
oli kauttaaltaan pienten keltaisten 
pallojen peitossa. Ehkä männyn sii-
tepölyä, oli äiti sanonut. Tahna nou-
si ja laski aaltojen kulkiessa tietään 
eteenpäin. Veljeni joutui keskitty-
mään melomiseen ja unohti minut.

Olimme vielä kotirannan kais-
likossa. Ajattelin hypätä saunan-
rannassa kyydistä. Olin aamulla 
löytänyt kaksi ehyttä näkinken-
kää.  Parasta olisi tutkia pohjaa li-
sää ennen kuin vesi kuljettaa niitä 
muualle. Jyrkät aallot lähestyivät 
vaahdoten rantaa kohti.  Hinaa-
jasta näkyi vielä savuava piippu ja 
takakansi läheisen saaren suojas-
sa.  Olisin halunnut kysyä veljel-
tä laivan nimeä. Hän tunsi kaikki 
ohikulkevat ja tiesi, mistä ne oli-
vat kotoisin.  En uskaltanut, hän 
olisi muistanut olemassaoloni.

Aallot ärjyivät toisilleen kiitäes-
sään pitkin veden pintaa.  Ohikul-
kevat laivat saivat meidät aina  kii-

mänä.  Joskus näin allani ahvenen, 
joka mietteliäänä nykäisi itseään 
eteenpäin.  Lähellä rantaa edellisen 
sukellukseni sekoittama muta oli 
jo laskeutumassa kohti pohjaa. Tä-
mänkaltainen keikkailu oli itse asi-
assa kiellettyä uimataidottomuuteni 

Sukellus lapsuuteen 

Teksti: Taina Rautasalo
Kuvat: Taina Rautasalo

Päivät olivat tulvillaan valoa.  Se lävisti maassa kaartuvan ruohon ja 
vapaasti keinuvat koivun lehdet.  Varjossa värisevät haavan oksat se jätti 
syrjään.  Niiden ikuinen liike häiritsi aikuisia. Jokunen puista joutui tulen 

ruoaksi savusaunan suureen kitaan. 

selän poikki. Rintamalla haavoittu-
neiden paraati kulki kohti turvalli-
sempia seutuja.

 Äiti oli leiponut.  Lämpimän lei-
vän tuoksu tulvi mökin ikkunasta 
ja levisi pihan riippakoivun alta 
tuulen mukana kohti perunamaa-
ta. Veljeni työnsi lauttaa vesille. 
Isä oli tuonut saareen kaksi pitkää 
rakennelmaa tarkoituksenaan vah-
vistaa laivalaiturin siltaa.

 Osasin omasta mielestäni su-
keltaa, mutta en uida. Lätsähdin 
saunanrannan sileältä kiveltä aina 
suoraan mahalleni.  Setä kutsui mi-
nua saaren parhaaksi sukeltajaksi. 
Laivalaiturilta ponnistin pää edellä 
maalle päin. Auringon valo väritti 

reesti liikkeelle. Vene oli työnnetty 
hetkessä vesille, ja paras soutaja 
päästettiin valloilleen näyttämään 
taitojaan. Mitä kauemmas päästiin 
sen mahtavammat aallot. Toinen 
mahdollisuus oli kipaista ilkosil-
laan veteen. Uimataitoiset saivat 
ilmaista keinutusta, taidottomat 
mittailivat rantaviivan läheisyydes-
sä ulottuivatko aallot leukaan asti .

 Nyt ne olivat tulossa kovaa 
vauhtia. Ne näyttivät entisiä sel-
västi mahtavammilta.  Olimme 
kaislikon reunassa.   Veljeni aset-
teli lauttaa sivusuuntaan saadak-
seen paremmat vyöryt.  Ojensin 
kättäni ottaakseni kiinni kaisloista, 
kun niiden voima iski lauttaan.  Se 
kääntyi pystyyn ja pudotti meidät 
molemmat kyydistä.  Ranta oli tut-
tu, vain ehkä kymmenen aironve-
toa kotirannan isosta kivestä ja sen 
kupeessa värjöttelevästä laituris-
ta. Syvyys sen sijaan ei ollut tuttu. 
Emme olleet koskaan uineet täällä, 
kaislikko oli liian tiuha. 

Sain pohjan jalkojeni alle ja huo-
masin kauhukseni veden pinnan 
häämöttävän jossain pääni yläpuo-
lella. Ympärillä oli tummaa, seisoin 
niljakkaalla pohjalla korsien välissä.  
Alhaalta jalkojeni juuresta kiipesi 
harmaita kuplia. Otin pari askelta 
rantaan päin ja näin mustan möhkä-
leen edessäni. Vedenalaiselta kiveltä 
onnistuin kipuamaan ylös ahventen 
valtakunnasta.  Toisella puolella vesi 
ulottui napaan asti. 

Käännyin veljeni suuntaan.  Hän 
oli juuri ponnistamassa meloineen 
lautalle.  Veli ei edes huomannut 
minun sukeltelujani. Enkä kerto-
nut.  Hän ilmoitti jatkavansa seilai-
luaan yksin.  Kun saavuin pihalle, 
isä tuli haapojen välistä polkua 
myöten.  Hänellä oli sotilaiden 
suikkalakki päässään, samanlainen 
kuin minun uusi valkea venelakki-
ni.  Sanoin, että olin ollut saunan-
rannassa katsomassa hinaajaa.

”Äiti oli leiponut.  
Lämpimän leivän 

tuoksu tulvi mökin 
ikkunasta ja levisi       

pihan riippakoivun 
alta tuulen mukana 
kohti perunamaata.”
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 HYVINVOINTITYÖN KESKUKSESSA 
PUHALTELEVAT   KANSAINVÄLISET 

JUTTUTUULET

Keravan kaupungin asukasluku vuoden 2006 lopussa oli 32 305 henkeä. 
Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan kaupungin asukkaista 654 
henkeä oli ulkomaalaisia ja keravalaisissa kodeissa sananvaihtoa käytiin 
kaikkiaan 47 eri kielellä. Kaupungissa hengitetäänkin – yllättäen - melko 
monikielistä ilmaa! 

Keravan vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa ilmapiiri on väreillyt 
ajan hermoilla jo vuosia. Ihmiset ja kulttuurit kohtaavat tässä ja nyt, kes-
kellä Keravaa. Keskuksen tiloissa toimivassa kahvila Kaisankammarissa 
ollaan juttutuulella päivittäin hyvinkin monikielisesti. Kahvikupposen 
äärellä voi kätevästi matkata siltä istumalta vaikka maailman ääriin tun-
nelmia ”tuvassa” aistiessaan – ja usein varsin kansainvälisessä seurassa. 

Kielistä voi tarttua kiinni myös keskuksen kieliryhmissä juttutuulten pu-
haltaessa myötäisesti. Mikäli kielenkannat sattuisivatkin olemaan hieman 
ruosteessa, ryhmässä sanat saavat alleen luistoa ja puheenparsi löytää oi-
keanlaisen kulkusuunnan.  Kielenkantoja verrytellään hyvinvointityön 
keskuksessa joka viikko tunti kerrallaan. Sanailua harrastetaan englan-
niksi, ruotsiksi, saksaksi, suomeksi, viroksi ja venäjäksi. 

Maailmassa puhutaan tuhansia eri kieliä. Kielten opiskelijalla on siten 
mistä valita. Se, joka rohkenee leikkiin lähteä, saa huomata pian pää-
sevänsä kurkistamaan kielten kautta varsin mielenkiintoisiin maihin ja 
maailmoihin. Kielten opiskelu sopii kaikille. Se on sitä paitsi mitä mai-
niointa aivojumppaa. Oikeaa hetkeäkään kieliharrastukselle ei ole: kiel-
ten opiskelun voi nimittäin aloittaa missä iässä tahansa! Liian nuoria tai 
vanhoja kielenkannanheiluttajia ei ole. Suomee, savvoo, hiljoo ja kovvoo 
– ja meiltähän tämä käy, vaikka repertuaaria tästä lupsakkaasti vielä laa-
jentaisikin!   

Teksti: Nina Pietiläinen

KIELIRYHMÄT KOKOONTUVAT VETÄJIEN JOHDOLLA 
HYVINVOINTITYÖN KESKUKSESSA VIIKOTTAIN

Saksa Pirjo Nevala  tiistaisin klo  14-15
Viro Aira Parviainen torstaisin klo 11-12
Suomi   Irmeli Mattila torstaisin klo 13-14
Englanti Irmeli Mattila torstaisin klo 14-15
Ruotsi Irmeli Mattila torstaisin klo 15-16
Venäjä Irja Niskanen torstaisin klo 14-15

KIRJASTON 
Vanhustentalokäynnit keväällä 2008

Kirjasto saapuu
Hopeahoviin joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13

7.1. - 4.2. - 3.3. - 7.4. - 5.5. - 2.6.

Väinämöisentielle joka kuukauden viimeinen torstai klo 13
31.1. - 28.2. - 27.3. - 24.4. - 29.5. - 26.6.

Porvoonkadulle joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 13
10.1. - 7.2. - 6.3. - 3.4. - 8.5. -

Kiltaan joka kuukauden toiseksi viimeinen torstai klo 13 
24.1. - 21.2. - 20.3. -17.4. - 22.5. - 19.6.

Hyvää kevättä ja kesää!
Pidämme lomaa heinäkuun ja tulemme 

Hopeahoviin 4.8.
Porvoonkadulle 7.8.

Kiltaan 21.8. 
Väinämöisentielle 28.8. 

RAY
Keravan kaupunki
Keravan ev.lut. srk
If-vahinkovakuutusyhtiö Oy
Nordea
Asuste Saarikivi Oy
Kaislakeramiikka Oy
Keravan Automyynti Oy
Kerava Omakotiyhdistys
Keski-Uusimaa

Vapaaehtoisen hyvinvointityönkeskuksen 
toiminnan tukijat 2008

Matti Eklund Oy
Polkupyöräkorjaamo Lundberg
Paasikiven Nuorisokylä
Suomen Matkatoimisto Oy
Tilitoimisto Voutilainen
Kelloliike Soikkeli
Varjon Kukka
Keravan Keskusapteekki
Keravan Lääkintävoimistelu Oy
Keravan K-CITYMARKET
Hautauspalvelu Ari Lumme

Kiitos Tukijoillemme!

Talkoorengas  12 Talkoorengas  13



Ihmisen muisti ja aistit rekisteröivät jatkuvasti ympäristöä ja sen 
tapahtumia. Nämä ihmisen tekemät havainnot mielikuvituksen 

ohella ovat luovan mielen raaka-aineita, joista kasvaa parhaim-
millaan monipuolisen luovaa sanataidetta. Draama, proosa ja ly-
riikka itävät helposti juuri tältä kasvualustalta.

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa kirjallista luo-
vuutta houkutellaan esiin muokkaamalla sanoista taidetta 

ryhmässä. Joka toinen viikko ryhmäläisten kynät vapautuvat pai-
kan päällä penaaleistaan ja ideat alkavat lentää mitä erilaisimpiin 
aihemaailmoihin. Ajatuksenpäitä pureksitaan yhdessä. Luomisen 
hykerryttävät voimat laittavat kynät sellaiseen laukkaan, jolta jää 
poikkeuksetta persoonallinen jälki.   

Oikea ote luovaan tuottamiseen löytyy yksinomaan tekemäl-
lä. Sanoja voi teroittaa monelta suunnalta, virkkeitä viilata ja 

veistää, lauseita rakentaa ja rikkoa yhä uudelleen sekä ladata teks-
tiin lumovoimaa uusin elinvoimaisin ajatuksin. Ajatusten kokoa-
minen ja ideoiden pureksinta ryhmässä on puolestaan luomistyö-
tä rikastuttavaa. 

Luovan kirjoittamisen piristysruiske on lukeminen. Kirjallisuus 
on täynnä oivallista kasvuvoimaa, jota tarvitaan hyvin monel-

la elämän alueella. Hyvinvointityön keskuksessa toimii aktiivinen 
kirjallisuuspiiri. Lukupiiriläiset nauttivat kaunokirjallisuudesta, 
jonka lähteiltä ongitaan jokaista tapaamiskertaa varten jokin teos, 
josta keskustellaan kokoonnuttaessa. Luovaa otetta siis ja luku-
nautintoja hankkimaan!

Teksti: Nina Pietiläinen

Luovuus löytyy omasta kynästä
 ja

 lisävoimaa saa kirjoista

Kirjallisuuskerho kokoontuu 
Talkoorenkaan kahvilassa joka 

kuukauden kolmantena keskiviikkona 
klo 14.00 Mirja Lahtisen johdolla.

Luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu 
hyvinvointityön keskuksessa

 parittomilla viikoilla joka toinen 
maanantai klo 17.00

Runouden ystävillä oli hyvä syyskau-
si; he saivat nauttia paitsi Keravan 
lausujien runotilaisuuksista myös 
ajatuksia herättävistä luennoista, 
joista Markku Holopaisen japa-
nilaisesta tavurunoudesta pitämä 
oli näytteineen erityisen kiehtova. 
Markku oli omiaan puhumaan 
aiheesta, koska hänen runsaaseen 
runotuotantoonsa sisältyy monia 
tankoja ja haikuja. Pieni mutta 
sitäkin intensiivisemmin kuuntele-
va yleisö sai luentoa seuranneessa ru-
nopajassa tee- ja kahvikupin ääressä 
myös konkreettista ohjausta omien 
tavurunojen laatimiseen.

Tanka- ja haikurunouden
 rakenne ja alkuperä

Japanilainen Waka-runous syntyi 
vuoden 700 paikkeilla ja vakiintui 
Heian-aikakaudella (794-1185). Se 
syntyi tavallaan vastineeksi klas-
siselle kiinalaiselle Kanshi-ru-
noudelle. Waka- runous haki aluksi 
muotoaan useista yksinkertaisista 
tavurakenteista, mutta jo 800-lu-
vun lopulla se vakiintui nykyisinkin 
käytössä olevaan perusmuotoon.

Waka- runon perusrakenne oli 
viisi säettä ja yhteensä 31 tavua 
(onji) jakautuen säkeittäin riveille 
seuraavasti: 5 – 7 – 5 – 7 – 7.
Tälle perusmuodolle Japanin ru-
nouden uudistaja Masaoka Shiki 
antoi 1800-luvulla nimen Tanka, 
mikä japaniksi tarkoittaa lyhyttä 
runoa tai lyhyttä laulua.

Waka- runoudessa oli myös suo-
sittu tapa laatia pitkiäkin säeketjuja 
perusmuotoa 5 -7 -5 -7 -7 noudat-
taen. Näiden ketjurunojen nimi 
oli Haikai no Renga (lyhyemmin 
Haikai tai Renga). Haikai- ketjun 

kolme ensimmäistä säettä saivat 
nimen Hokku eli alkusäkeet. Vuo-
sisatojen myötä näistä kolmesta al-
kusäkeestä syntyi uusi oma runo-
muotonsa Haiku.

Kolmas lyhyt japanilainen tavu-
runon muoto Dodoitsu on länsi-
maissa vähemmän tunnettu kuin 
Tanka- ja Haiku-runous. Dodoitsu 
perustuu perinteisten kansanlaulu-
jen tavurakenteeseen, jossa on 26 
tavua jakautuen säkeittäin riveille: 
7 – 7 – 7 – 5.

Tankan ja haikun luonnehdintaa

Kuulijat saivat sekä Tankan että 
Haikun kirjoittamiseen kokeneen 
runoilijan ohjeita. Tankan sisältö 
noudattaa alun perin muotoa, jos-
sa kolme ensimmäistä säettä tuo 
esiin jonkin luontokuvan. Usein 
luontokuvassa välittyy joku vuo-
denaika. Kaksi viimeistä säettä 
taas kertovat luontokuvan liittyvän 
ajatuksen tai uuden yllättävänkin 
ajatuskäänteen.

Haiku on luonteeltaan hyvin pel-
kistetty runo. Se on usein tiivistetty 
luontokuva, pelkistetty inhimilli-
sen tunteen kuvaus tai pieni aforis-
mi. Sen sisäinen idea on enemmän 
näyttää kuin kertoa; näytetyn ku-
van kautta lukija voi sitten päästä 
käsiksi runoilijan mielentilaan, 
tunteisiin ja ajatuksiin.

Markku Holopainen kertoo kir-
joittaneensa runoja nuoresta pi-
täen. Vaikuttajina olivat isän kuo-
leman jälkeiset tapahtumat, jotka 
synnyttivät nuoressa, herkässä 
pojassa rakkauden runouteen. Esi-
kuvia ja malleja löytyi kodin kirja-
hyllystä, esimerkiksi Eino Leinon, 

JAPANILAISTA TAVURUNOUTTA
      OPPIMASSA

Veikko Antero Koskenniemen, 
Uuno Kailaan ja Aleksis Kiven 
teoksista. Se intohimo jatkuu yhä 
vuosienkin jälkeen. Kansien väliin 
on päätynyt kaksi kokoelmaa, jotka 
on tehty luettaviksi, lausuttaviksi ja 
ennen kaikkea koettaviksi.

TANKOJA

Poimin sinulle
nurmipolun reunalta

kevään lehtiä,
äkkiä leijailikin

hihalle hiutaleita.
(800-luvulla elänyt Keisari Kooko)

Miten mieletön
voi olla ihmissydän,

että silloinkin
kun olemme yhdessä

on ikävä sinua!
(Fukayabu)

Malta hetki ja
istu puiden siimekseen.

Vain hiljenneenä
voit kuulla kun Jumalan
ääni puhuu luonnossa.

(Markku Holopainen 2006)

HAIKUJA

tulikärpänen
tulesi jos kasvaisi
taivas paratkoon
(Kobayashi Issa)

kauneus tietää
kun on oikea aika

kukan aueta
(Juhani Lompolo)

tuomet tuoksuvat
mustarastaan huilu soi

saunat lämpiää
(Markku Holopainen)

Markku Holopaisen tekstien pohjalta tiivistänyt Aira Parviainen

nurmipolun reunalta

äkkiä leijailikin
hihalle hiutaleita.

(800-luvulla elänyt Keisari Kooko)

Miten mieletön
voi olla ihmissydän,

kun olemme yhdessä

istu puiden siimekseen.
Vain hiljenneenä

voit kuulla kun Jumalan
ääni puhuu luonnossa.

(Markku Holopainen 2006)

tulesi jos kasvaisi
taivas paratkoon
(Kobayashi Issa)

kun on oikea aika

(Juhani Lompolo)

tuomet tuoksuvat
mustarastaan huilu soi

(Markku Holopainen)
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Nostalginen muistelu on 
tervehdyttävää

Teksti: Kaisu Porkka

Meitä kurssilaisia yhdisti 
lisäksi yhteinen unelma. 
Unelma siitä, että voisim-

me tehdä valmistuttuamme opinto-
matkan ulkomaille. Niihin aikoihin 
se ei ollut kovin tavallista. Keräsim-
me matkarahaa keikkailemalla ja 
järjestämällä lastenjuhlia Oulussa ja 
lähipaikkakunnilla.

Sen ajan vaatimatonta matkailua 
on hauska muistella vieläkin. Meitä 
oli 32 opiskelijaa. Kuljimme linja-
autolla, jossa oli kuljettajan lisäksi 
emäntä ja keittovarusteet auton perä-
osassa. Yövyimme teltoissa leirintä-
alueilla tai retkeilymajoissa. Söimme 
”vanikkaa” ja emännän valmistamaa 
keittoa. Ruoka maistui hyvin vaikka-
pa autossa tai tienvierellä kivillä istu-
en. Vierailimme sairaanhoitajaopis-
tossa Tukholmassa, eri sairaaloissa, 
Astran lääketehtaassa, Kööpenha-
minan tivolissa ja eläintarhassa sekä 
Hampurissa Baden Badenin muta-
kylpylässä. Tietysti näimme myös 
Reberbahnin!  

Tutustumispaikoissa saimme 
nauttia vieraanvaraisuudesta. Tuli-
aisiksi veimme itse tehtyjä lahjoja, 
mm. nukkeja, joilla oli sairaanhoita-
jaoppilaan asu. Kuoromme esiintyi 
mielellään kansallispuvuissa. Muis-
tan vieläkin: ”Satakiel´ satakiel´, et-
kö laulaisi viel…”.

Tapaamiset välillämme ovat jat-
kuneet yhä muutaman vuoden vä-
lein. Elämäntilanteista johtuen kaik-
ki eivät ole päässeet aina tapaamisiin. 
Iän myötä olemme kuitenkin alka-
neet arvostaa näitä kohtaamisia yhä 
enemmän. Olemme tavanneet eri 
puolilla Suomea, Pärnun kylpylässä 
ja Espanjassa, missä kaksi kurssito-
veriamme asuu talvisin. Oli elämys 
käydä Münchenissä Maikin ja hänen 
lääkärimiehensä luona. He kuljetti-
vat meitä upeissa alppimaisemissa 
Itävallan rajalla, oopperassa ja tietys-
ti myös olutravintolassa.

Aino, joka on mukana Suomi-In-
keri-seuran toiminnassa, vei meidät 
Helsingin seudulla olevat kollegat 

Pietariin inkeriläisten vanhusten 
avopalvelukeskukseen. Veimme sin-
ne tarpeellista tavaraa ja vaatteita. 
Vastaanotto oli vaikuttava. Keskuk-
sen asukkaat kertoivat elämästään 
ja olivat niin kiitollisia tuomisista. 
Pietarin upeat kulttuurinähtävyydet 
olivat myös vertaansa vailla.

Viime kesänä tapasimme Ähtäris-
sä. Kiitos Sirkalle ja hänen miehel-
leen. Meitä oli paikalla 20 ”sisarta” ja 
kaksi aviomiestä. Ähtärissä on paljon 
kaunista luontoa ja eläinpuisto. Yksi 
nähtävyyksistä on myös hotelli Me-
sikämmen, jonka ovat suunnitelleet 
Timo ja Tuomo Suomalainen, joiden 
suunnittelun jälki näkyy myös Tai-
vallahden kirkossa. 

Mieleen parhaiten jäänyt asia oli 
kuitenkin muisteluilta, kun kerroim-
me kuulumisia jokaisen elämän var-
relta. Tuntui kuin olisimme saaneet 
olla mukana toinen toistemme eri-
laisissa työhön liittyvissä ja muissa 
tapahtumissa. Saimme jakaa elämän 
antamia opetuksia ja selviytymisiä: 

Viime kesän mieleenpainuvin elämys oli minulle sairaanhoitaja-
kurssitoverien tapaaminen.Valmistuimme Oulun sairaanhoita-
jaopistosta v. 1960.  Kurssiaikana meitä yhdistivät monet asiat. 

Yhteiselo oli tiivistä, kun useimmat asuivat asuntolassa. 
Tutustuimme toisiimme myös teorian ja käytännön jaksoilla. 

iloja ja suruja. Turvallisessa sisarpii-
rissä uskalsimme olla aitoja. Saimme 
vastavuoroisesti olla tuen antajina ja 
sen saajina. Itkimme ja nauroimme 
yhdessä. Mieleen jäivät erityisesti 
Milja ja hänen miehensä, jotka oli-
vat olleet 8 vuotta lähetystehtävissä 
Japanissa, josta he ovat kirjoitta-
neet kirjankin. Sannin perhe, joka 
oli ollut vuosia SPR:n tehtävissä eri 
maissa. Kaarina puolestaan on ollut 
ensikodin johtajana ja Rovaniemen 
valtuustossa. Hän on kasvattanut 
ja kouluttanut ainakin kolme ot-
tolastaan rakkaudella ja toimii nyt 
matkojen vetäjänä. Kaisa opiskeli 
vielä teologiksi. Hän on toiminut La-
pinlahden ja syöpätautien klinikan 
sairaalapastorina. Kaisa on myös 
toimittanut kirjan, jossa on viisaita 
ajatuksia vuoden jokaiselle päivälle.

Monille lastenlapset olivat ilonaihe 
tällä hetkellä. Moni toimi aktiivisesti 
eri järjestöissä, seurakunnissa ja kult-
tuuriharrastusten parissa. Erilaiset 
tehtävät hoitotyössä olivat olleet elä-
män sisältö meille aikanaan, mutta 
osaamme nyt nauttia myös eläkeiän 
tuomasta vapaudesta. Jotkut meis-
tä olivat kohdanneet myös vakavia 
sairauksia.  Minusta kaikki näytti-
vät kuitenkin nyt ainakin henkisesti 
vireiltä.  Saimme kuulla tervehdyk-
siä niiltä, jotka eivät olleet paikalla. 
Kirjoitimme kortteja poissaolijoille. 
Kaikki heistä eivät olleet hyvässä 
kunnossa. Hiljennyimme myös kun-
nioittamaan kahden jo poismenneen 
kurssitoverimme muistoa. 

Yhdyimme emäntämme Sirkan 
loppusanoihin: ”Kun katsot taaksesi, 
niin kiitä. Kun katsot vierellesi, niin 
rakasta. Kun katsot ylös, niin usko. 
Kun katsot eteenpäin, niin toivo.” 
Kiitollisina ja herkistyneinä lähdim-
me kotimatkalle ja lupasimme pysyä 
terveinä seuraavaan tapaamiseen 
saakka. Olimme saaneet taas huo-
mata, että ystävyydessä on voimaa.

Viime kesän mieleenpainuvin elämys oli minulle sairaanhoitaja-
kurssitoverien tapaaminen.Valmistuimme Oulun sairaanhoita-
jaopistosta v. 1960.  Kurssiaikana meitä yhdistivät monet asiat. 

Yhteiselo oli tiivistä, kun useimmat asuivat asuntolassa. 
Tutustuimme toisiimme myös teorian ja käytännön jaksoilla. 
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SAAMELAISET

Pohjoismaissakin asuu alkupe-
räisasukkaita, saamelaisia, joiden 
oikeudet ovat todennäköises-
ti parhaasta päästä. Saamelaiset 
ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa. 
Kaikkiaan saamelaisia arvioidaan 
olevan yhteensä yli 75.000. Saame-
laiseksi katsotaan henkilö, joka itse 
pitää itseään saamelaisena ja joka 
itse ja jonka vanhemmista tai iso-
vanhemmista vähintään toinen on 
äidinkielenään oppinut saamen.

Suomessa saamelaisalueita ovat 
Utsjoen, Inarin ja Enontekiön 
kunnat  sekä Sodanylän kunnan  
pohjoisosa. Näillä alueilla heillä on 
omaa kieltään ja kulttuuriaan kos-
keva itsehallinto. Saamea opetetaan 
tällä alueella sekä peruskoulussa 
että lukiossa ja myös ylioppilastut-
kinnon voi suorittaa saameksi.

Myös viranomaisten kanssa asi-
oidessa saame on virallinen käyttö-
kieli vuodesta 1992. Kaikki nämä 
oikeudet ovat voimassa vain saa-
melaisalueella. Noin puolet saame-
laisista asuin alueen ulkopuolella.

ABORIGINAALIT

Ehkä suurin alkuperäisväestö maa-
ilmassa on Australiassa ja sen lä-
histöllä sijaitsevilla saarilla. Kan-
san yhteisnimenä on aboriginaalit, 
heidän pitkän  ja poikkeavan his-
toriansa ansiosta. Aboriginaalien 
arvioidaan tulleen Australiaan  
45-60.000 vuotta sitten silloin saa-
ria mantereeseen yhdistäneen kan-
naksen kautta.

Australiassa aboriginaaleja eli 
koko maan alueella.  Alkuaan heitä 
oli 300-500 heimoa, jotka puhuivat  
500 kieltä. 1600-luvulla hollantilai-

Teksti: Irmeli Mattila Maailmassa elää edelleen monia  
alkuperäiskansoja kaikissa maanosissa.  

Monien oloista meillä ei ole juuri mitään tietoa.  
Viimeksi Keravalle on muuttanut  
Pohjois-Vietnamista vuoristossa  

asuneita pakolaisia, joiden elämä siellä,  
esim. eri uskonnon vuoksi, on ollut vaikeata.  
Mainittakoon myös suomensukuiset kansat  

Venäjän Siperiassa, jossa heidän alkuperäänsä 
liittyvät oikeudet ovat jääneet venäläisyyden 

jalkoihin.

set ja espanjalaiset löysivät Aust-
ralian, mutta vasta vuonna 1778, 
jolloin kapteeni Cook rantautui 
Sydneyn alueelle ja englantilaiset 
asettuivat asumaan maahan, abo-
riginaalit joutuivat puolustamaan 
maataan ja oikeuksiaan.

Kun englantilaiset asettuivat 
Australiaan he, senaikaisen ylei-
sen tavan mukaan, ottivat alku-
peräiskansan maat käyttöönsä, 
hyväksikäyttivät aboriginaaleja 
kaikin tavoin.  Suurin osa maahan 
tulleista, tai sinne lähetetyistä ran-
gaistusvangeista, oli miehiä. He ot-
tivat  paikallisia naisia koteihinsa. 
Avioliitto aboriginaalien ja muun 
väestön välillä tuli lailliseksi vasta 
vuonna 1922. Puoliverisiä kutsut-
tiin ”kriimeiksi” (cream) ihonvärin 
vuoksi ja heitä hyljeksittiin.

Vuonna 1967 aboriginaalit saivat 
kansalaisoikeudet ja äänioikeuden. 
Vuonna 1971 ensimmäinen abo-
riginaali valittiin parlamenttiin. 
Puoliverisiä henkilöitä työsken-
telee nykyään monissa vaativissa 
ammateissa ja tehtävissä. Aborigi-
naaleja vähemmän.

Aluksi aboriginaalit asuivat re-
servaateissa ja lapsia otettiin sisäop-
pilaitoksiin, joista heidän paluunsa 
vanhempiensa luokse oli vaikeaa. 
Nykyäänkin suuri osa aboriginaa-
leja asuu heille luovutetuilla alu-
eilla eri puolilla Australiaa, joissa 
heillä on itsehallinto. Pohjoisterri-
toriossa asuu noin 60.000 asukasta 
ja  myös Australian keskiosassa on 
isoja aboriginaalien alueita.  Mm. 
Ulurun kallio, joka on aboriginaa-
lien pyhä paikka ja uskonnollinen 
keskus, on tällä alueella. Uluru on 
suosittu turistinähtävyys. Se on 
aboriginaalien hallinnassa ja siellä 
liikkuminen on rajoitettua. Kallio 
on 335 m korkea ja 9 kilometriä 
ympärysmitaltaan. Se nimettiin 
vuonna 1873 Ayerin kallioksi, mut-
ta nykyään sitä nimitetään ainoas-
taan Uluruksi.

Aboriginaalien kieliä on jäljellä 
n. 250. 50 kieltä on kuollut ja 100 
puhuvat ainoastaan vanhat ihmi-
set. Puoliverisiä lasketaan olevan 
750.000. Nykyään aboriginaalien 
verenperintö on ylpeyden aihe (sa-
maten kuin rangaistusvangin kuu-
luminen esi-isiin). Aboriginaalien 
taide on hyvin suosittua.

Aboriginaalien itsehallinto toi-
mii huonosti sosiaaliselta kannal-
ta. Alkuperäisasukkaiden alueilla 
kaikissa 45 yhteisössä on havaittu 
ongelmallista alkoholismia, lasten 
hyväksikäyttöä, pornografiaa ja 
perheväkivaltaa. Pohjoisterritori-
ossa, jossa liittovaltiolla on valtaa,  
Australia aikoo kieltää alkoholin ja 
pornografian myynnin Pohjoister-
ritorion aboriginaalialueella kuu-
deksi kuukaudeksi, jonka jälkeen 
myynti tulee valvotuksi. Australia 
suunnittelee myös alkuperäisasuk-
kaiden sosiaaliavustusten tiukem-
paa valvontaa.  Lasten hyväksikäyt-
töön on vaikea puuttua, samaten 
kuin lasten koulunkäyntiin. Alko-
holismiin ja lasten hyväksikäyttöön 
altistavina tekijöinä pidetään työt-
tömyyttä, huonoa terveydentilaa, 
ravintoa, ahtaita asuntoja, päihde-
riippuvuutta ja pornografiaa.

Australian keinot ovat rajallisia, 
koska alkuperäisasukkaiden alu-
eelle hallintoon eivät voi osallistua 
kuin itse asukkaat. Mikäli koulu-
tettua alkuperäisväestöä saataisiin 
hallintoon ja johtaviin tehtäviin, 
väestön elintaso paranisi ajan mit-
taan.

Alkuperäisväestöjen elinolosuh-
teet saattavat olla hyvin erilaiset 
riippuen heidän omasta elämän-
muodostaan tai aluetta hallitse-
van yhteisön kulttuurista, laeista ja 
säännöistä.

.

ALKUPERÄISKANSOJEN 
ELINOLOSUHTEET

Teksti: Irmeli Mattila. Kuvat: Tales of the Dreamtime 2006 kalenterista
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Vietnamin vuoristossa asuu alku-
peräiskansaa, joka poikkeaa et-
nisesti muusta väestöstä. Nämä 
pienet kansanryhmät puhuvat toi-
silleen läheisiä kieliä. Väestöä on 
yhteensä noin miljoona henkeä.  
Perinteisesti nämä vuoristovietna-
milaisiksi, montagnardeiksi kutsu-
tut ovat asuneet alueella, joka on 
hedelmällistä maanviljelyyn. Hei-
dän harjoittamansa kaskeamiseen 
perustuva vuoroviljely on pitänyt 
maaperän hyvänä ja viljavana. Vil-
jeltyjä lajikkeita ovat mm. kahvi. 
peruna, riisi, maissi ja vihannek-
set. Tässä kulttuurissa tyttäret pe-
rivät maankäyttöoikeudet isältään. 
Avioliiton solmimisen yhteydessä 
nuori mies muuttaa vaimonsa pe-
rintömaille. 

Vuoristovietnamilaisiin on jo 
Ranskan siirtomaahallituksen ai-
koina suhtauduttu syrjivästi. Aluet-
ta ei ole kehitetty siinä määrin kuin 
rannikkoseutuja, joita asuttaa viet-
namilaisenemmistöön kuuluva vä-
estö.1970- luvulla kommunistihal-
linnon valtaan tulon jälkeen hei-
dän asemansa on vaikeutunut en-
tisestään. Vuoristovietnamilaisten 
maille on haluttu kehittää suuria 
kumi-ja kahviviljelmiä ja he ovat 
joutuneet luopumaan perinteisistä 
maistaan useinkin ilman korvauk-
sia. Heille jätetyt palstat ovat olleet 
pieniä ja huonosti tuottavia.

Vuoristovietnamilaisten alueelle 
syntyi jo 1920- luvulla lähetystyön 
tuloksena protestanttinen kirk-
kokunta, vietnamiksi Tin Lanh.  
Maan valtaväestöä oli siinä muka-

na vähemmistönä. Kommunismin 
valtaantulon jälkeen kristillinen 
kirkko kiellettiin. Se hyväksyttiin 
kuitenkin myöhemmin. Tästä huo-
limatta maan hallitus on pyrkinyt 
jatkuvasti vaikeuttamaan ja estä-
mään seurakuntatoimintaa vuoris-
tovietnamilaisten keskuudessa.

Vuoristovietnamilaiset ovat yrit-
täneet protestoida niin maatilojen-
sa omistusoikeuden kuin uskon-
nollisen vapautensa puolesta. Jouk-
koprotestit on kukistettu raa’asti. 
Erityisesti kristittyjä on vainottu. 
Vuosina 2002–2003 vuoristoviet-
namilaisten alueella tuhottiin yli 
750 kirkkoa. Poliisien tehtävänä 
on ollut uskonnollisen toiminnan 
tukahduttaminen. Kirkon on pe-
lätty kehittyvän liian voimakkaaksi 
vaikuttajaksi. Poliisit ja sotilaat on 
pantu vartioimaan seurakuntiin 

kuuluvien koteja, kylästä toiseen 
liikkumiseen on vaadittu viran-
omaisten lupaa.

Tin Lanh- kirkon pastoreita, 
nuorisotyöntekijöitä ja aktiivisia 
seurakuntalaisia on vangittu. Ran-
gaistuksia pelätessään ihmisiä on 
paennut kodeistaan ja piileskellyt 
kotikylänsä lähettyvillä jopa vuo-
sikausia. Osa on paennut rajan yli 
Kamputsean puolelle. Tämä maa 
palauttaa kiinniotettuja vuoristo-
vietnamilaisia vastoin allekirjoit-
tamaansa Geneven- pakolaissopi-
musta. Kotimaassaan palautetut 
joutuvat vankeuteen ja kärsimään 
kidutusta.

Suomeen saapuneet pakolaiset 
kuuluvat jarai- ryhmittymään. He 
ovat taustaltaan maanviljelijöitä ja 
käyneet vietnaminkielistä koulua.

KERAVALLE ON SAAPUNUT 

VUORISTOVIETNAMILAISIA. 

KEITÄ HE OVAT?

Teksti: Taina Rautasalo
Kuva: Markku Lahtinen

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa työharjoittelussa olevat, Viet-
namista tulleet Yung ja Brang saapuivat Suomeen vuonna 2005 Kamputsean 
leiriltä. Perheensä he saivat luokseen Keravalle viime syksyn aikana.

Talkoorengas  22 Talkoorengas  23



Aiheen käsittely aloitettiin katso-
malla Al Coren dokumentti, joka 
oli saanut juuri osan Nobel-pal-
kinnosta. Dokumentti olikin hyvin 
tehty ja se sisälsi paljon tutkittua 
asiaa. Sanoma oli mieleenpainuva 
ja ajatuksia herättävä, vaikka se on 
saanut myös kritiikkiä osakseen, 
ehkä osittain aiheellisestikin. Katso-
massa ja kuuntelemassa oli paikalla 
noin 30 henkeä ja moni jäi varmaan 
miettimään mitä pitäisi tehdä ja 
voiko yksittäinen ihminen yleensä 
tehdä jotakin.

Tähän kysymykseen saatiin vas-
tauksia seuraavassa tilaisuudessa 
kun kansanedustaja Oras Tynkky-
nen (vihreät) kokosi Sinisen salin 
täyteen väkeä. Tynkkynen toimii 
samalla nykyisen hallituksen ilmas-
toasiantuntijana ja luento osoitti, et-
tä hän todella on perehtynyt asiaan 
monipuolisesti. Hänen mukaansa 
valtaosa ilmaston tutkijoista on 
päätynyt siihen, että muutos on jo 
menossa ja että se johtuu merkittä-
västi myös ihmisen toimista. Syynä 
muutokseen on ihmisen osalta pää-
asiassa kasvihuonekaasujen päästöt, 
joita tuottavat energian tuotanto ja 
energian yhä kasvava tarve. 

Jos päästöjä ei kyetä vähentä-
mään kohoaa maapallon keskiläm-
pötila tämän vuosisadan aikana 
1,4 - 5,8 astetta ja se aiheuttaa jää-
tiköiden sulamisen vuoksi monin 
paikoin suuria ympäristötuhoja ja 
kärsimyksiä ihmisille varsinkin ke-
hitysmaissa, joissa tapahtuu mm. 

Teksti: Sulo Aho
Kuvat: Tarja Orlow

Ilmastonmuutos 
     puhuttaa

Hyvinvointiakatemia oli ajan 
hermolla viime marraskuussa 

järjestäessään luentosarjan 
ilmastonmuutoksesta. Asiahan 

oli oikein valtakunnallinen 
marraskuun tiedeteema. 

Tätä ei tosin tiedetty vielä 
luentoja suunniteltaessa.

aavikoitumista, mistä seuraa nälkä. 
Elintarviketuotanto-olosuhteet siis 
muuttuvat ja monet eliölajit kuole-
vat sukupuuttoon.

Tynkkynen ei ole kuitenkaan 
pessimisti, sillä päästöjä voidaan 
kyllä haluttaessa vähentää valitse-
malla fossiilisten polttoaineiden si-
jasta biopolttoaineita ja muita uusia 
energian tuotantotapoja. Teollisuus 
voi alkaa käyttää energiaa säästäviä 
koneita, samoin tavallinen kulut-
tajakin.  Al Coren tavoin Tynkky-
nenkin uskoo tekniikan edistymi-
seen, koska ihmisen elintasostaan 
tinkimiseen  ei ole realistista uskoa.  
Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa 
merkittävästi valitsemalla vähem-
män energiaa kuluttavia laittei-
ta, kuten energiansäästölamppuja 
entisten hehkulamppujen sijaan, 
käyttämällä julkisia kulkuvälineitä, 
ajamalla pienillä vähän kuluttavil-
la autoilla, välttämällä lentomat-
kustusta, valitsemalla lähiruokaa, 
että säästetään kuljetuksen energi-
an kulutuksessa jne. EU:n nykyi-
nen kaupan vapauttamista vaaliva 
maatalouspolitiikka on kyllä ris-
tiriidassa lähiruoan käyttämisel-
le, minkä Tynkkynenkin myönsi.

Edellisistä poikkeavaa käsitystä 
edusti kolmas luennoitsija, insinöö-
ri Viljo Järvenpää, jonka mukaan 
paljon ihmistä enemmän ilmaston 
lämpenemiseen vaikuttavat aurin-
ko ja maapallon sisäiset lämpömuu-
tokset, joiden takana ovat magneet-
tikentät ja niiden tuottama sähkö-
virta maan ytimessä. Jääkaudet ja 
lämpimät kaudet ovat aina vaihdel-
leet ja niin on nytkin käymässä. Ih-
misen vaikutus on vain hyvin pieni 

ja lisäksi ollaan kovin yksipuolisia 
vaatimalla vain hiilidioksidipäästö-
jen vähentämistä, vaikka kasvihuo-
nekaasuja on muitakin, esimerkiksi 
niin jokapäiväinen asia kuin vesi-
höyry vaikuttaa ilmakehään paljon 
enemmän kuin hiilidioksidi.

Järvenpää esitti kantansa peruste-
luksi monia tieteellisiä perusteluja, 
joita kaikki kuulijat eivät varmaan-
kaan täysin osanneet oivaltaa, koska 
se olisi vaatinut atomifysiikan tunte-
musta. Itse voin vain todeta, että ne 
asiat, jotka ymmärsin, pitivät kyllä 
paikkansa. Järvenpää lohdutti, ettei 
tavallisen kuluttajan kannata kovin 
syyllistää itseään, koska ihmisen 
osuus on niin vähäinen verrattuna 
meistä riippumattomiin luonnonil-
miöihin.

Miten asioihin siis pitäisi suhtau-
tua? Tosiasia on, että oman Ilmatie-
teen laitoksemme tutkijatkin ovat 
kyllä asettuneet sille kannalle, että 
ihmisen merkittävää vaikutusta ei 
voida kieltää. Varminta lienee siis 
kuitenkin tehdä Tynkkysen suosit-
telemia valintoja, ja onhan energian 
säästämisellä toki muutakin vai-
kutusta kuin ilmaston muutoksen 
vastustaminen. Säästämme kukka-
roamme, sillä myös energian hinta 
tuppaa kasvamaan siirryttäessä uu-
siin tuotantomuotoihin.

Näin voimme tehdä odotelles-
samme läpimurtoa saasteettoman 
energian tuotannossa. Sen eteen 
tehdään kovasti tieteellistä työtä. 
Fuusiovoimala on vielä kuitenkin 
parhaassakin tapauksessa vuosi-
kymmenien päässä.

Kansanedustaja Oras Tynkkynen tietää mistä puhuu. Ilmaston-
muutos on menossa ja ihmisen vaikutus siihen on merkittävä. Viljo Järvenpää mielestä ihmisen vaikutus on hyvin pieni.
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Se iskee täysillä tajuntaan tänäkin 
päivänä, vaikka nyky-yhteiskun-
nan oravanpyörässä askeltava väki 
ei tahdo aina muistaa tämän tärke-
än laulun sanoja. Sävelkin tuntuu 
meidän kiireyhteiskunnassa ole-
van ajoittain melkoisen hukassa. 
Usein se muistuukin mieleen vasta 
sillä hetkellä, kun elämä heittelee 
yllättäen ja huomaa olevansa itse 
avuntarvitsijana.

Nuotinpäästä kannattaa kuitenkin 
ottaa rohkeasti kiinni ja ryhtyä 
reippaasti rallattamaan. Nyt ja täs-
sä! Koskaan ei ole nimittäin liian 
aikaista eikä myöhäistä ryhtyä pitä-
mään huolta. Vapaaehtoistyön sävy 
on täsmälleen sama kuin Maijasen 
ansiokkaassa tekeleessäkin. Tähän 
toimintaan mukaan lähtevä osal-
listuu tärkeään auttamistyöhön, 
jonka rakenteita pitää pystyssä aja-
tus siitä, että saa ja voi olla avuksi 
jollekin vähempiosaiselle. Samalla 
oppii myös itse elämästä jotain hy-
vin tärkeää. 

Vapaaehtoistyö ei perustu talou-
dellisten päämäärien tavoitteluun 
eikä palkkatyön periaatteisiin. Se 
ei myöskään tarkoita harjoittelua 
tai hapuilevia ensi askeleita työn 
kentällä. Vapaaehtoistyön piirissä 
ei ole ammatillisia velvollisuuksia 
tai sopimuksia. Näin ollen lähes 
jokaiselta löytyy aineksia vapaaeh-
toistyön kentällä toimimiseen. Eikä 
vapaaehtoisia ole koskaan liikaa.    

Vapaaehtoistyössä silmät avautuvat 
näkemään laajalti elämän monivä-
risiä maisemia. Näissä maisemissa 

huomaa viimeistään, että elämä on 
jakanut meitä matkustajiksi varsin 
moneen junaan. Vapaaehtoistyön-
tekijä näkee näissä junissa ja niissä 
maisemissa, joita nämä junat hal-
kovat, koko elämän ainutlaatuisen 
kirjon. 

Vaikka emme itse olisikaan kos-
kaan joutuneet tuhoisan myrskyn 
silmään, emmekä nähneet kotim-
me murenevan silmiemme edessä, 
me voimme silti olla hyvänä tuke-
na niille, jotka kantavat raskaita 
muistoja harteillaan. Vaikka emme 
olisikaan joutuneet koskaan tais-
telemaan ihmisoikeuksistamme 
tai paikastamme yhteiskunnassa, 
meillä kaikilla on kuitenkin paljon 
annettavaa niille, jotka ovat tulleet 
jostakin syystä ja jossain elämän-
tilanteessa kaltoin kohdelluksi tai 
päähän potkituksi. Yksinäisyys, 
työttömyys, avioero ja monet muut 
elämän kriisitilanteet, vammaisuus 
tai mikä tahansa elämänpolulla 
eteen tullut epätasainen kuvio voi 
ajaa ihmisen lillumaan vesille, jol-
ta rantaan pääsemiseksi auttava 
kädenojennus on hyvinkin paikal-
laan.   

Se, että huomaa maailman olevan 
itse asiassa monellakin lailla epä-
oikeudenmukainen paikka, on 
kenelle tahansa varsin kasvattava 
kokemus. Vapaaehtoistyö kasvat-
taa tekijäänsä. Toiminta on ennen 
kaikkea rohkeudenosoitus. Työn 
kentällä pääsee näyttämään uskal-
luksensa ojentaessaan auttavan kä-
tensä pyyteettömästi taholle, jolle 
apu juuri sillä hetkellä on kovasti 

tarpeen. Tällaista auttamistyötä voi 
tehdä pystypäin, ylpeänä itsestään 
ja siitä, että uskaltaa heittäytyä mu-
kaan – ystäväksi, tukijaksi ja avun-
antajaksi.

Halu olla vuorovaikutuksessa tois-
ten ihmisten kanssa on ihmiselle 
varsin luontaista. Yhteistyökykyi-
syys, joka kasvaa kiinnostukses-
ta toista ihmistä kohtaan, toisen 
huomioonottamisesta, halusta rat-
kaista ristiriitoja ja varsinaisesta 
auttamisesta, luo vahvat edellytyk-
set vapaaehtoistyölle ja sellaiselle 
käyttäytymiselle, jota arvostetaan 
varmasti missä tahansa ammatissa 
ja minkä tahansa työn kentällä. Tä-
mä työ antaa lisäarvoa elämälle.

Silmämme avautuvat kaiken ai-
kaa lisää, suvaitsevaisuus nostaa 
rohkeammin päätään ja yhteinen 
auttamisenhalu kasvaa meissä kai-
ken aikaa. Joillakin tahoilla – var-
sin suurissakin yrityksissä - tästä 
vapaaehtoistyöhön kutsuvasta sä-
velestä on saatu jo kiinni. Muun 
muassa Väestörekisterikeskus 
suosittelee vapaaehtois- ja hyvän-
tekeväisyystyön tekemistä kerran 
vuodessa työaikana kaikille työn-
tekijöilleen. Tälle tielle tarvitaan 
lisää tulijoita – niin yksityisiä kuin 
yhteisöjä. Kun tätä työtä tehdään 
ns. yleishyödyllisessä yhteisössä 
eikä toiminta perustu kaupalliselle 
pohjalle eikä palkkaan tai palkkioi-
hin, kuljetaan oikeaan suuntaan. 

Pidetään siis huolta toisistamme! 

Teksti: Nina Pietiläinen
 Kuva: Nina Pietiläinen Pidähuolta

Pave Maijanen muistutti jo vuoden 1980-luvun alussa: ”Pidä huolta itsestäs ja 
niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii. Sillä jokainen, joka 

apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa”. Kappaleen sanoma on ajaton.

Talkoorenkaan järjestämät 
ATK – kurssit ovat saaneet 
vahvistusta Viertolan vapaa-
ehtoisista. Pirkko Hakavirta 
ja Pirkko Kyttälä tulivat mu-
kaan kevään 2007 kurssien ai-
kana, jolloin kursseille saatiin 
henkilökohtaista opastusta ja 
perusteellisempaa asioiden 
läpikäyntiä.

Molemmat Pirkot antavat lisäksi 
henkilökohtaista opastusta Talkoo-
renkaan ja Viertolan tietokoneilla, 
kurssien aikana tai niiden jälkeen. 
Tämän opastuksen ansiosta kurs-

seilla opetettujen asioiden omaksu-
minen nopeutuu ja koneen käyttö-
varmuus paranee, tulee uskallusta.

Yhteistyökuviot lähtivät liik-
keelle klassisesta kahvipöytäkes-
kustelusta, jossa totesimme tarvit-
sevamme toistemme tietotaitoa. 
Sovimme, että he tulevat mukaan 
uuden kurssijakson alkaessa, näin 
tehtiinkin. 

Yhteistyö kantoi heti hyviä he-
delmiä koriin. Kurssilaiset etenivät 
nopeammin ja syntyi enemmän 
keskustelua, kun oli useampi neu-
vomassa ja jakamassa tietoa. Suu-
rena etuna on myös se, että Pirkot 

ATK – opetusta

ovat varttuneempaa ikäluokkaa, 
joka auttaa monia ylittämään kyn-
nyksen tyyliin ”kun heillä on roh-
keutta, miksei minullakin”.

Eräs huomioitava seikka oli myös 
kurssien muuntuminen enemmän 
asiakaslähtöisiksi, jolla tarkoitan 
sitä, että kursseja muokattiin kurs-
silaisten osaamis- ja oppimistason 
mukaisesti, kuitenkin tiettyjä va-
kiintuneita kehyksiä noudattaen.

Syksyn kurssit aloitimme sitten 
”vanhaan malliin” ja pyrimme sii-
hen, että kursseilla olisi aina kaksi 
opettajaa paikalla, jos suinkin mah-
dollista. Tämä suunnitelma toimi 
hienosti ja sen ”olikin” toimittava 
koska kurssilaisia oli kuusi yhdel-
lä kertaa. Yksin kurssin vetäminen 
jopa kuudelle henkilölle on hanka-
laa silloin, kun on tarvetta opastaa 
henkilökohtaisemmin, joka on Tal-
koorenkaan kurssien tavoite. 

Mukana olevista kuvista voi hel-
posti päätellä, että kurssilaiset ovat 
innolla mukana heti alusta alkaen. 
He joutuvat ensimmäisellä tunnilla 
pöydän ääreen, jossa käydään läpi 
tietokoneen rakenteita ja perehdy-
tään laitteiston maailmaan. Tällä 
on myös sosiaalinen merkitys, jolla 
saadaan kurssilaiset tutuiksi keske-
nään ja aloittamaan interaktiivinen 
kanssakäyminen toisten kurssilais-
ten ja opettajien kesken.

Teksti: Markku Lahtinen
Kuvat: Markku Lahtinen

Talkoorenkaan ja Viertolan
yhteistyönä

Talkoorengas  26 Talkoorengas  27



Yksi terveys – yksi sairaus

Aino Paatela oli koonnut esitykseensä tietoa sellaisista laaja-alaisista  
ilmiöistä, jotka voivat vaikuttaa monella tavalla ihmiskehon  

kokonaishyvinvointiin ja terveyteen. Siten ei olekaan ihme, että ne myös 
nivoutuvat toisiinsa monella tavalla ja auttavat ymmärtämään  

ihmiskehon toimintamekanismeja, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen.  

Kyseessä ovat neste-, suola-, sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin liittyvät ravintote-
kijät. Lisäksi  Aino Paatela esitteli tasapainoaistin  toimintahäiriön ja sen hoidon merkitystä 
tämän häiriöketjun taustavaikuttajana eli ihmiskehon vastustuskyvyn ja sairastumisalttiuden 
annalta. Esityksen otsikko on lainattu akateemikko, biofyysikko Peter Ferreiralta.

Suola + vesi = sähkö

Ferreiran  havaintojen mukaan ih-
misen terveyttä pitävät yllä suolan 
ja veden sähköiset rakenteet, joista 
muodostuu kehon sähkö- eli ener-
giavirta. Tämän biofysikaalisen 
käsityksen mukaan sairaus tarkoit-
taa häiriötä tässä energiavirrassa ja 
samalla suola- ja nesteaineenvaih-
dunnassa.

Luonnollinen ravinto

Terveyden eli kehon sähkövirran 
kannalta tärkeimpänä Ferreira pi-
tää sitä, että ravintoaineiden, eri-
tyisesti suolan ja veden luonnol-
lista, fysikaalista, geometristä, säh-
köistä rakennetta ei tuhota niiden 
säilytyksen tai ruoan valmistuksen 
yhteydessä.  Silloin niiden alku-
peräinen, sähköinen informaatio 
eli värähtelytaajuusmalli sopii ih-
miskehon ”sähköiseen palapeliin”  
ilman häiriöitä. Mikroaaltouunin 
säteily on esimerkki ruoanval-
mistusmenetelmästä, joka tuhoaa 
ravintoaineiden luonnollisen ra-
kenteen. Sen vuoksi keho joutuu 
käyttämään suuren määrän energi-

aa poistaakseen vieraat eli tuhotut 
ravintoaineet kuona-aineina.   
Ferreiran mukaan pahimpia uhkia 
terveydellemme on epäluonnollin-
nen suola, jonka vuoksi saamme 
liikaa natriumkloridia ja liian vä-
hän muita suolan ainesosia. Koska 
munuaiset pystyvät erittämään vain 
rajallisen määrän, 5-7 grammaa 
natriumkloridia vuorokaudessa, 
kehon täytyy varastoida liika suo-
la joko nestekudokseen tai kiteyt-
tää se kehoon. Edellinen aiheuttaa 
mm. kuivumisoireita (esim. reu-
ma- ja kulumisvaivoja) ja jälkim-
mäinen  voi haitata minkä tahansa 
kehon elimen toimintaa, minne 
suolaa sattuu kertymään. Luonnol-
linen suola sisältää 84 alkuainetta  
keholle sopivassa suhteessa, mi-
kä pitää kehon sähkövirran tasai-
sempana ja magneettikentän ehy-
eämpänä. Luonnollista suolaa on 
saatavana ruusu- tai kristallisuola-
nimikkeillä.

Kuitupitoiset hiilihydraatit

Toinen monivaikutteinen ravin-
totekijä  löytyy tohtori Ron Rose-
dalen havainnoista, jotka liittyvät 
kehon sokeri- ja rasva-aineenvaih-

duntaan. Hänen mukaansa kehon 
terveyden kannalta haitallisimpia  
ovat ns. kuiduttomat hiilihydraa-
tit, joita on paljon mm. sokerissa ja 
valkoisessa viljassa. Jos ruokavalio 
sisältää niitä  paljon,  ongelmak-
si muodostuu se, ettei keho pysty 
juurikaan varastoimaan sokeria, 
vaan se täytyy muuttaa  rasvaksi. 
Tätä tehtävää kehossa hoitaa insu-
liini, hormoni, joka on välttämätön 
kehon toiminnalle. Rosedalen ha-
vaintojen mukaan insuliini on liian 
suurina pitoisuuksina  vaarallinen 
aine koko keholle. Nämä laaja-alai-
set vaikutukset johtuvat siitä, että 
insuliini on kaikkien muiden hor-
monien ”äiti” ja siten se osallistuu 
lähes kaikkiin kehon elintoimin-
toihin. 

Kaikki se, mikä kohottaa veren-
sokeria, lisää insuliinin eritystä, 
jotta verensokeri saadaan laske-
maan. Sen jälkeen sisäeritysket-
jun seurava hormoni, adrenaliini  
puolestaan varmistaa verensoke-
rin kohoamisen eli antaa aivoil-
le käskyn uuden sokeriannoksen 
saamiseksi. Tästä aiheutuu toistu-
va makeannälkä. Jos se sammu-
tetaan uudella hiilihydaattipitoi-

sella annoksella, noidankehä saa 
lisää pyörimisvauhtia ja samalla 
insuliinipitoisuus kehossa nousee 
toistuvasti. Tämä voi johtaa siihen 
tilanteeseen, että solut ”kääntävät 
selkänsä” insuliinille, toisin sanoen 
suojautuvat siltä, vaikka ne itse asi-
assa tarvitsisivat insuliinia. Tämä 
tilanne haittaa  esim.  maksan toi-
mintaa, jonka pitäisi mm. polttaa 
rasvaa. Koska keho on polttanut 
jatkuvasti sokeria, se ei pystykään 
enää polttamaan rasvaa, vaikka ol-
taisiin rasvattomalla paastolla. Sil-
loinkin se polttaa sokeria vaikkapa 
lihaskudoksesta, jos sitä ei muualta 
löydy sillä seurauksella, että lihas-
kudos vähenee ja rasvakudos jat-
kaa kasvuaan.  

Rosedalen mukaan tämä tilanne 
altistaa kehon lähes kaikille saira-
uksille, joiden tiedetään liittyvän 
ikääntymiseen. Insuliini säätelee 
siis elinkaaren pituutta, mikä on 
havaittu yli 100-vuotiailla tehdyis-
sä tutkimuksissa  mm. heidän al-
haisista insuliinipitoisuuksistaan.  
Rosedalen  havaintojen mukaan 
vähentämällä hiilihydraatteja ja  
kuitupitoisilla hilihydraateilla voi-
daan pitää insuliinieritys kurissa ja 
saada keho kuntoutumaan ilman 
lääkitystä. Sen lisäksi rasva-aineen-
vaihduntaa  tasapainotetaan  käyt-
tämällä sekä kasvi- että eläinrasvaa 
niiden luonnollisessa muodossa.  

Ei pelkästään  ravinto

On  kokemuksia siitäkin, etteivät 
terveet elintavat: tarkkaan harkit-
tu ruokavalio, riittävä liikunta ja 
lepokaan aina auta riitävästi ai-
neenvaihdunnan ongelmissa. Mo-
net taistelevat huonoin tuloksin 
erilaisten dieettien ja liikuntaoh-
jelmien  kanssa voimakkaan make-
an- tai suolaisennälän yllättäessä ja 
vaimentaessa  järjen äänen. 
Kokemukset tasapainoaistin toi-
mintahäiriön hoidosta, eli asento-
hoidosta ovat opettaneet sen, että 
edellä mainittuihin  suola-, neste-, 

sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan 
ongelmiin voi löytyä muitakin syi-
tä kuin epäedullinen ruokavalio,  
epäsäännölliset elintavat tai liikun-
nan puute. Tasapainoaistin toimin-
ta perustuu suolapitoisen nesteen 
ja kalkkikivihiukkasten yhteistoi-
mintaan tasapainoaistinelimen 
kaarikäytävissä kummassakin sisä-
korvassa. Häiriö syntyy hiukkasten 
jäädessä karkuteille kaarikäytäviin 
ja sen välitön vaikutus on krooni-
nen lihasjännitys missä tahansa ke-
hon 600 lihaksesta. Tasapainoaistin 
toimintakuntoa voidaan testata  lii-
kesarjalla, jonka avulla selvitetään 
mahdollisen häiriön sijainti.

Tasapainoaistin toimintahäiriö

Tasapainoaistin lakkoillessa lihak-
set joutuvat tekemään sen työn. Jat-
kuvan lihasjännityksen ylläpitämi-
seen tarvitaan  adrenaliinia, eli sitä 
samaa hormonia, joka insuliinin 
jäljiltä varmistaa verensokerin ko-
hoamisen. Tämän ponnistushor-
monin kohottaessa verensokeria  ja 
kiihdyttäessä kehon monia toimin-
toja (mm. sydäntä, verenpainetta, 
keuhkoja, aisteja),  jonkun muun 
hormonin on hillitävä tätä kehon 
kuormitusta eli sisäistä stressiä. 
Tälläisena stressihormonina tun-
netaan kortisoli, joka vähentää val-
kosoluja  ja suolaa verestä, eli siten 
se pyrkii vähentämään sydämen 
kuormitusta. Samalla se häiritsee 
suola- ja nesteaineenvaihduntaa 
samaan tapaan kuin alussa puhee-
na ollut epäluonnollinen suola. 
Valkosolujen väheneminen laskee 
kylläkin vaarallisen korkealle nou-
sevaa kuumetta, mutta pidentää 
taudin kestoa, voi pahimmillaan 
aiheuttaa lähes jatkuvan tulehdus-
tilan kehoon tai  huonontaa kehon 
vastutuskykyä. Toinen tasapaino-
aistin toimintahäiriön välillinen 
haittavaikutus liittyy insuliiniin, 
joka tässäkin tapahtumaketjussa 
laskee adrenaliinin toistuvasti ko-
hottaman verensokerin.

Asentohoitokokemuksista

Asentohoidossa käytettävät liike-
sarjat saavat tasapainoaistin kaa-
rikäytäviin karkailleet kalkkikivi-
hiukkaset palaamaan omiin ase-
miinsa painovoiman avulla. Hyvä 
hoitotulos vaatii kaikkien kaari-
käytävien toistuvaa hoitoa, kui-
tenkin niin, että aloitetaan yhdellä 
hoidolla ja siihen lisätään vähitel-
len muut hoidot.  Asentohoidon 
välittömän vaikutuksen eli lihasten 
rentoutumisen lisäksi se on tasa-
painottanut sisäeritystä ja aineen-
vaihduntaa, mikä on näkynyt esim.  
vähentyneinä neste- ja rasvakerty-
minä,  makean- tai suolaisennälän 
vähentymisenä, erilaisten kiputilo-
jen helpottumisena,  vastutuskyvyn 
parantumisena tai ” kuuhulluus”-
oireiden poistumisena. Myös veri-
kokeet ovat osoittaneet muutoksen 
parempaan. Asentohoidon vai-
kutusten laaja-alaisuus tarkoittaa 
kehon fyysisen ja psyykkisen toi-
mintakunnon, hyvinvoinnin ja ter-
veyden kohentumista ja ylläpitoa. 
Samalla voi olla helpompaa siirtyä 
tarvittaessa terveellisempään  ruo-
kavalioon tai liikunnallisem- paan 
elämäntapaan, kun lihasjännitys ei 
kuormita kehoa.

Tasapainoaisti ja magneetti-
kentän heilahtelut

Nyt kehä alkaa umpeutua: neste- ja 
suola-aineenvaihdunta vaikuttaaa 
tasapainoaistiin ja päinvastoin. Ke-
hon sähkövirtaa pitävät yllä vesi ja 
suola, kuten aluksi todettiin. Siel-
lä, missä on sähkövirtaa, on myös 
magneettikenttä, myös ihmisessä. 
Voimakkaammat magneettiken-
tät vetävät puoleensa heikompia ja 
joskus myös heikommat aiheutta-
vat tilapäisiä heilahteluja voimak-
kaammissa. Tämä ilmenee esim.  
Kuun vetovoiman  säännöllisenä 
voimistumisena noin kahden vii-
kon välein uuden ja täydenkuun 
vaiheissa. Luonnossa sen vaiku-
tukset näkyvät vuorovesi-ilmiönä 
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ja ihmiskehossa ns. kuuhulluus-
oireet ovat osa tätä magneettikent-
tien keskinäistä heilahtelua. 

Aurinkotuuli kuljettaa auringos-
ta  sähkömagneettista hiukkasvir-
taa, joka  aiheuttaa häiriöitä Maan 
ilmakehässä. Luonnossa tämä ilmiö  
näkyy revontulina. Niitä esiintyy 
eniten Maan magneettisten napo-
jen lähialueilla, soikionmuotoisel-
la alueella noin 2000 km säteellä 
navoista. Näillä häiriöillä on sään-
nöllinen vuorokausi - ja vuotuinen 
rytminsä.  Pitempiaikaisesta  vaih-
telusta tiedetään mm., että  aurin-
gonpilkkujaksojen maksimien tun-
tumassa näitä avaruussäähäiriöitä, 
eli magneettimyrskyjä sattuu tilas-
tollisesti eniten. Lisäksi  satunnai-
sia magneettimyrskyjä voi  esiin-
tyä milloin tahansa. Vertailemalla 
em. tapahtumia väestötilastoihin 
voidaan nähdä yhteyksiä ihmiske-
hon ja näidenkin magneettikentän 
vaihtelujen ja häiröiden välillä.

Tasapainoaistin tehtävä on pi-
tää keho pystyssä Maa-planeetan 
vauhdikkaassa pyörimisliikkeessä, 
joka on Suomen kohdalla noin 840 
km tunnissa. Sen herkkä mekanis-
mi  näyttää reagoivan  ensimmäi-
senä magneettikentän heilahte-
luun, joka saa kalkkikivihiukkaset 
liikahtamaan kaarikäytäviin. On 
ilmeistä, että mitä huonommin ta-
sapainoaisti muutenkin toimii, sitä 
enemmän sen toiminta häiriintyy 
magneettikentän heilahteluissa. 
Samalla niiden välilliset haittavai-
kutukset kehossa pahenevat. 

Koska tasapainoaistin häiriön 
hoito voi tasapainottaa suola- ja 
nesteaineenvaihduntaa, se myös 
korjaa häiriöitä kehon sähkövir-
rassa ja tekee sen magneettikentän 
ehyemmäksi eli se suojaa parem-
min kehoa ulkopuolisen magneet-
tikentän heilahteluilta. Tämä selit-
tänee sen, miksi  kuuhulluussoireet  
ovat vähentyneet  huomattavasti 
asentohoidon avulla. Samalla selit-

Teksti: Susanna Pulliainen
Kuvat: Susanna Pulliainen

tyy luontevasti muukin oireilu, mi-
tä ihmiset ovat tottuneet yhdistä-
mään Kuun kierron eri vaiheisiin, 
eivät pelkästään univaikeudet täy-
denkuun öinä. Heikkokuntoisille 
ihmisille magneettikentän voimak-
kaat heilahtelut voivat aiheuttaa 
niin voimakkaan kuormituspiikin, 
että se saattaa vaurioittaa elimistöä 
tai huonontaa  kehon toimintakun-
toa äkillisesti.  Tasapainoaistia hoi-
tamalla keho voi suojautua niiltä, 
jolloin kehon akku kuluu tasaisem-
min loppuun eli pysymme pitem-
pään parempikuntoisina.

Ihmiskeho hermoverkkoineen 
on monimutkainen, herkkä meka-
nismi ja altis häiriöille. Sen toimin-
ta näyttää olevan myös osa paljon 
suurempaa fysikaalisten ilmiöiden 
maailmaa, jonka ymmärtäminen 
on  onneksemme antanut tietoa 
siitä, miten kehon toimintakuntoa, 
hyvinvointia ja terveyttä voidaan 
ylläpitää ja hoitaa kokonaisvaltai-
sesti. 

MAANANTAI
Jumppa

Onnenpyörä
Luovuudentieryhmä

Luovan kirjoittamisen ryhmä
Tie luovuuteen ryhmä

TIISTAI
Tallkoorenkaan jälkiviisaat

Kuvataidekerho
Saksa

Muisti- ja tasapainokerho

PERJANTAI
Iloa joogasta

Vapaaehtoistyön kurssit 2008
Ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyön

peruskurssi 2008

I ke 05.03. klo 12.30-16.00
II ke 12.03. klo 13.00-16.00
III ke 19.03. klo 13.00-16.00

KESKIVIIKKO
Kirjallisuuskerho

Painonhallintaryhmä
Ikiliikkujat

TORSTAI
Sukututkimuspiiri

Suomi, englanti, venäjä 
ruotsi ja viro

Luovan tanssin ryhmä
Helmikerho

MAANANTAISEURA - HYVINVOINTIAKATEMIA JÄRJESTÄÄ 
KERRAN KUUSSA KESKUSTELUFOORUMIN 

  Ma 4.2. klo 14 Lähimmäisen rakkaus. Kansanedustaja TarjaTallqvist alustaa aiheesta.
  Ma 3.3. klo 14 Avoin tunnekulttuuri väkivaltakatastrofi en ehkäisijänä. Rehtori Antti Pietiäinen luennoi aiheesta.  
  Ma 14.4. klo 14 Onko yhteisöllisyys ja perinteet katoamassa? Hum.kand Nina-Anitra Salonen.
  Ma 5.5. klo 14 Miten usko ja järki mahtuvat samaan päähän? Teologian tohtori, kirjailija Terho Pursiainen

Talkoorengas  30 Talkoorengas  31



Taide on väline, jolla voi ilmaista, viestiä, ottaa kantaa ja tuottaa 
mielihyvää itselleen ja muille. Maalaten, piirustaen, sutien ja pens-

selöiden voi ilmentää tunteita laidasta laitaan. Taiteen tekemisessä il-
mentyvät herkästi niin elämän kauneus, voima ja ilo kuin sen varjo-
puoletkin: ikävä ja suru. Se, mitä mielen syövereistä pusertuu kankaalle 
kaikenkirjavina kuvina tai paperille mystisinä valoina ja varjoina, aut-
taa lähestymään uudella tavalla kaikkea sitä, mitä ihminen sisimmäs-
sään tuntee. Tunteiden jakaminen on usein myös palkitsevaa.

Taiteen tekeminen ja siitä nauttiminen on jokaisen oikeus. Keravan 
vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa tiistai on aina toivoa 

täynnä niin taiteilijasieluille ja taivaanrannanmaalareillekin! Luomis-
työ puhalletaan kuvataideryhmässä käyntiin yhteisvoimin, inspiraatiot 
saavat suuret siivet ja ideoiden annetaan pulputa omaan tahtiin kai-
kissa elämän väreissä. Rohkeutta ranteisiin ja pensselit tanassa ideoita 
päin!

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, miten monipuolisesti voitkaan 
ilmaista itseäsi taiteen keinoin? Hiilellä piirustaen tai vaikkapa 

öljyvärien sävyissä arkipäivän asiatkin löytävät helposti uudenlaisia 
näkökulmia. Taide avaa silmät näkemään elämää laajemmin. Ihmisen 
rakenteissa oleva luovuus kaipaa mahdollisuuksia. Sisälläsi voi hyvin-
kin uinua jo vuosia nukuksissa ollut taiteilijasielu. Olisikohan nyt aika 
herätellä se unestaan ja panna pensselit heilumaan…

Mahdollisuuksia jokaiselle - 
taiteilijasieluille ja 
taivaanrannanmaalareille 

Teksti: Nina Pietiläinen
Kuva: Talkoorengas

Rakennemuutos, ympäristön muu-
tos, ilmaston muutos, asennemuu-
tos... “palvelurakenteen muutos 
on välttämätön”. “Nykyajalle on 
tyypillistä muutoksen pysyvyys”. 
Tuollaisia sanoja ja käsitteitä tois-
tetaan päivästä päivään kaikenlai-
sessa mediassa.

Sanalaskutkin on siis syytä 
muuttaa. “Minkä nuorena oppii, 
sen vanhana taitaa” saattaa tosin 
sinänsä pitää vielä paikkansa, mut-
ta kun sillä taidolla ei enää ole mi-
tään käyttöä - sitä ei tarvita. Niin-
pä ikäihmisestä tulee uusavuton. 
“Nuorena on vitsa väännettävä”, 
mutta mitä tekoa vitsalla enää on. 
Vitsalenkin tilalla on jo kauan ollut 
köysi tai ketju tai vaijeri. Nythän 
vitsan käyttö lastenkasvatuksessa-
kin on jo kriminalisoitu.

Nuoruudessani arvostettiin vielä 
sahaa, kirvestä, puukkoa ja jako-
avainta, jolla mutterit kiristettiin. 
Nyt tarvitaan korkeintaan enää 
kuusiokoloavainta ja sitäkin vain 
Ikeasta ostetun lipaston kokoami-
sessa.     Kahvipannu on muuttunut 
espressokeittimeksi, silitysrauta 
höyryttimeksi. Koneissa oli ennen 
vaihdettavia osia, nyt korkeintaan 
moduuleita. Useimmiten koko 
rakkine on heitettävä roskikseen - 
- - ei, eihän se niin ole, koska se on 
ongelmajätettä ja sen hävittämises-
tä pitää maksaa. Laitteesta eroon 
pääseminen on paljon työläämpää 
kuin uuden ostaminen. Vanhoilla 
taidoilla ei enää ole mitään käyt-
töä.

Nyt sitten tuli vielä tämä digi-
aika! Viisikymmentä vuotta sitten 
television avaaminen ja sulkemi-
nen tapahtui nupista kääntämällä. 
Samalla systeemillä hoitui kana-
vanvaihto ja äänenvoimakkuus. 
Nyt pitää olla vähintään kaksi tai 
kolme kapulaa, joissa kussakin va-
jaat sata pienen pientä näppylää. Ei 
ihme, jos ikäihminen hämmentyy 
ja Kotikatu jää katsomatta. 

Mikä siis neuvoksi? Ikäihmiset-
kö koulun penkille? Mitenkäs se 
olikaan: palvelurakennemuutos on 
välttämätön arjen sujumiseksi. Tar-
vitaan koulutuspalvelujen raken-
nemuutos. ‘Ikäihmisten yliopisto’ 
ei siihen riitä. Tarvitaan myös ‘pe-
ruskoulun ala-aste’ vanhoja var-
ten. Siellä opetettaisiin uusi kieli 
digitaalisten palvelujen ymmärtä-
miseksi, Neuvottaisiin käsityötun-
nilla, miten digiboksia ja kapulaa 
käytetään. Ikäihmisten ala-asteesta 
on tehtävä pakollinen kaikille yli 
60-vuotiaille ja sinne on järjestet-
tävä koulukuljetus, koska kaikki 
eivät kykene sinne itse menemään. 
Tai sitten on järjestettävä kotiope-
tus, jota varten digineuvojien kou-
lutus on kiireesti aloitettava. 

Koulutetaan vaikka maatalous-
neuvojat ja -lomittajat uudelleen, 
sillä niitähän ei enää tarvita, koska 
EU neuvoo pohjoisen viljelijöitä 
lopettamaan tyystin turhat hom-
mansa. Ei sellainen enää Suomessa 
kannata, ellei nyt sitten ilmaston-
muutos muuta sitäkin asiaa. 

Miksi muuten suomalaisten pi-
täisi vastustaa ilmaston muutosta? 
Sehän vain parantaa kilpailukyky-
ämme. Onhan ennustettu, että v. 
2050 Välimeren ilmasto muistuttaa 
Saharan aavikkoa ja Itämeren ran-
nat ovat muuttuneet Rivieraksi ja 
Suomi viinimaaksi. Kaikki tulevat 
silloin tänne ja uinahtaneet kor-
pihotellimme kokevat uuden ku-
koistuksen. Maanviljelijöiden las-
tenlapset saavat elantonsa turistien 
palvelijoina rantakahviloissa. Mikä 
hieno tulevaisuudenkuva tuhansien 
järvien maalle. Sen ajan ikäihmiset 
saavat viettää jatkuvaa siestaa riip-
pumatossa kellien ja tummaihoiset 
maahanmuuttajatytöt ja -pojat käy-
vät täyttämässä viinilasit!

Voisikohan tuo olla totta? Mik-
sei voisi, sillä  meillehän opetetaan, 
että kaikki on kiinni vain asen-
nemuutoksesta. Pitää olla posi-
tiivinen asenne ja kaikki käy niin 
kuin toivomme. Voimme muokata 
oman tulevaisuutemme.

Sitä ennen meidän on vain joten-
kin kestettävä tämä siirtymävaihe, 
hoitotyön kriisi ja siihen liittyvät 
ongelmat. Nyt eläköityviltä suuril-
ta ikäluokilta vaaditaan vielä yksi 
uroteko. Sijaiskärsimys ja uhrautu-
minen tulevien ikäpolvien hyväksi. 
Se on jalo teko, josta tulevat polvet 
meitä kiittävät - jos nyt uuslibera-
listisessa onnessaan sattuvat muis-
tamaan.

Eläköön kilpailukyky ja muutosalt-
tius! Ne ovat avain kaikkeen mitä 
haluamme. 

Minkä nuorena opimme, 
sitä ei vanhana tarvita!

SULON SUIHKEET

Kuvataidekerho kokoontuu tiistaisin hyvinvointityön keskuksen
 ”Kabinetissa” klo 12-14  kuvataiteilija Peter Brownin johdolla
Kuvataidekerho kokoontuu tiistaisin hyvinvointityön keskuksenKuvataidekerho kokoontuu tiistaisin hyvinvointityön keskuksenKuvataidekerho kokoontuu tiistaisin hyvinvointityön keskuksen
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Ei puheita, ei lahjoja, ei kukkia, oli 
Sulo toivonut. Hänen valitsemansa 
musiikki ja runous olivat tilaisuu-
den ohjelmanumeroita ja kertoivat 
siis enemmän hänestä itsestään 
kuin parhaatkaan juhlapuheet. 
Esiintyjinä olivat Sulon pojanty-
tär muusikkotovereineen Sibelius-
lukiosta ja Talkoorenkaassa tuttu 
laulajatar Malla Hintsala säestä-
jänään Päivi Bonde-Jensen, sekä 
Jorma Kaatrasalo, joka lausui myös 
yhden Sulon kirjoittaman runon. 
Tunnelma oli kodikas ja lämmin.

Ennen kuin siirryttiin viimei-
seen ohjelmanumeroon eli kah-
vipöytäkeskusteluihin Sulo puhui  
yhteisöllisyyden merkityksestä. 
Hän on myös lehteemme kirjoit-
tamissaan kolumneissa  rohkais-
sut lukijoita osallistumaan.. Pari 
sitaattia: ”Jos haluaa elää, on men-
tävä elämään mukaan. Kun on asi-
oita, joita harrastaa ja haluaa tehdä 
ja joissa tapaa muitakin elämäänsä 
eläviä, silloin voi kokea elävänsä, 
vaikka välillä on yksinkin.” (Osal-
listun – siis elän, 1/2007). ”Jos vain 
henkinen terveys ja fyysinenkin 
kohtuullisessa määrin säilyvät, voi 
kahdeksankymppisenä eläminen 
olla elämän parasta aikaa. Silloin 
alkaa ymmärtää asioiden yhteyksiä 
ja elämä tuntuu siksi mielekkäältä” 
(Elämän eheytys, 2/2007)

LOPPUKESÄN JUHLA

Meille monille vapaaehtoisille 
Talkoorengas on se yhteisö, jos-
sa toimiessamme voimme tun-
tea elävämme mielekästä elämää. 
Olemme kiitollisia Talkoorenkaan 
perustajille siitä, että he saivat 
loistavan idean ja pystyivät toteut-
tamaan sen. Erityisesti kiitämme 
Sulo Ahoa pitkästä ”vapaaehtois-
urasta” ja sen merkityksestä meille 
kaikille. On hyvä tuntea, että Sulo 
on joukossamme läsnä.

Lehden toimitus

 

Sulo Aho, toinen Talkoorenkaan perustajista ja Lähde ry:n 
pitkäaikainen puheenjohtaja, oli kutsunut suuren joukon 

juhlijoita 80-vuotispäivänsä kahvimatineaan 31. elokuuta. 
Puitteet olivat parhaat mahdolliset: ulkona kypsä kesä 

kauneimmillaan ja sisällä juhlatiloissa ihmisillä iloinen 
ja juhlan aiheesta herkistynyt mieli.

“Tuskaa, iloa tuntea,
  etsiä, löytää, luoda!
  Siinä ihmiselle tehtävä,
  ja tietenkin ennen muuta
  rakastaa kaikkea Luojan luomaa.”

   Sulo Aho

Sulo kiittää

Lämmin kiitokseni kaikille ystäville ja yhteisöille, 
jotka 80-vuotismatineani yhteydessä muistitte minua 
tukemalla Talkoorenkaan toimintaa merkittävällä tavalla!

Sydämellinen kiitos esiintyjille ja Talkoorenkaan väelle! 
Te teitte tapahtumasta ikimuistoisen.

KEVÄÄN 2008 HYVINVOINTIAKATEMIAN OHJELMA

TEATTERI – VARJOT KOMEDIA
Su 10.2. klo 16 Eeli Klemetin komedia kertoo 
hoitotyöstä. Teatteri Pesä.

KONSERTTI – TALVISENA ILTANA 
Ke 13.2. klo 19 Musiikkiopiston 30-vuotis-
juhlakonsertti.

YSTÄVÄNPÄIVÄ
To 14.2. klo 13 vietetään perinteistä ystä-
vänpäivää yhdessä SPR:n kanssa. Tervetuloa 
kahville.

HYVINVOINTI 
Ke 20.2. klo 18 - 20 OIKEA KEHON pH- 
TASAPAINO – TIE TERVEYTEEN.THO 
Pia Utria puhuu aiheesta.

VIRO -TILAISUUS
Su 24.2. klo 14. TERVETULOA JUHLI-
MAAN VIRON ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ!  
Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin kertoo pitkä-
aikaisista yhteyksistään Viroon. Miten maa on 
sinä aikana muuttunut. 

SUOMALAISEN KULTTUURIN PÄIVÄ
TO 28.2. klo 18. TUUSULAN RANTATIEN 
HISTORIAN HAVINAA, TAITEILIJOITA 
JA SALAISUUKSIA.
Irmeli Mattila kertoo aiheesta Sinisessä 
salissa.

SUOMALAISEN RUNOUDEN MESTA-
REITA JA KISÄLLEJÄ
Ke 5.3.klo 18 Markku Holopainen 

KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ
La 8.3. klo 15. ROHKEA NAINEN MAT-
HILDA WREDE
Hänen elämäntarinansa ja esimerkkinsä… 
kirjastonhoitaja Elina Saari kertoo Mathilda 
Wreden elämäntyöstä sivuten välittämi-
sen etiikkaa. Teatteri Pesä, Iloiset Köyhät 

esittävät aiheeseen liittyvän näytelmän, Ninni 
Grönlund laulaa. Järjestäjinä ovat Keravan 
kirjasto, Teatteri Pesä sekä Hyvinvointiaka-
temia.

KANSAINVÄLINEN AIVOVIIKKO
Ma 10.3. - su 15.3. AIVOT OVAT IHMISEN 
TÄRKEIN PÄÄOMA. 

LAKIASIAT PUNTARISSA 
TI 11.3. klo 18- 20. Edunvalvonta ja valtuu-
tus, asianajaja Marja Pelli.
Ti 18.3. klo 18 – 20. Ajankohtaista lakitietoa 
perheasioista ja testamenteista jne. asianajaja 
Marja Pelli. 

VIHERPEUKALOT, RUUSUJENKASVA-
TUS KURSSI
Ma 17.3. klo 18 – 21. Hortonomi, MMK, 
kunniatohtori Pentti Alank

EETTINEN KULUTTAMINEN
To 27.3. klo 15. Mitä on eettinen kuluttami-
nen? Miten kulutus vaikuttaa ihmisen onnel-
lisuuteen? Projektipäällikkö Juha Beurling 
Suomen Kuluttajaliitosta luennoi aiheesta 
Sinisessä salissa.

TEATTERI
To 3.4. klo 18 MIKÄ MIKÄ TEATTERI
Dario Fo ja Franca Rame: Naismonologeja 
”Kotiintulo” ja ”Herääminen”. 
Ohjaus Tarja Järvinen, näyttelijät Kaarina 
Schroderus ja Marjut Paavola, tuottaja Veikko 
Saarinen. Vapaa pääsy! 

HYVINVOINTIVIIKKO ma 7.4. - la 
12.4.2008 - ONNI – ELÄMÄNILO!
Ma 7.4. klo 14 AVAJAISET
Ti 8.4. klo 11 - 14 KIERRÄTYS Tuo ja vie 
mennessäsi! Eli mahdollisuus kierrättää 
tarpeettomia tavaroita.

Ke 9.4. klo 11 - 15 VAPAAEHTOISTEN 
HEMMOTTELUPÄIVÄ

To 10.4. LUENNOT
Klo 13 Kuluttajat elintarvikeviidakossa, 
elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi 
Suomen Kuluttajaliitto
Klo 15 Hermoratahieronta ja sen vaikutukset, 
luontaishoitaja, hiusterapeutti Lahja Penttinen 
luennoi.

RUNOKAHVILA
Su 13.4. klo 16. ”Kevätriemuja”. Keravan 
Lausujat ry: n 25. juhlavuosi!

KIRJAILIJA MIKA WALTARI 
100-VUOTTA.
Ke 16.4. klo 18 - 20 Mika Waltari -tilaisuus. 
Tapahtuman järjestää Talkoorenkaan Kirjalli-
suuskerho. 

IKEBANA – japanilainen kukka-asettelutaide.
Ke 23.4. klo 18 - 21. Ikebanassa muotoillaan 
esteettisiä asetelmia luonnon aineksista koros-
tamalla luonnon parhaita puolia. 

UKK-KÄVELY
Ke 7.5. klo 12 kokoontuminen Sompion 
kentällä

KONSERTTI
La 10.5. klo 17. Äitienpäivän aaton konsert-
ti.  Ninni Grönlund laulaa ja musisoi. Vapaa 
pääsy!

KIRPPUTORI
Pe 16.5. ja la 17.5. klo 10 - 14. Varaa pöytäsi 
ja tule myymään ylimääräiset tavarasi. Pöy-
dän hinta 5 € / pöytä. Varaukset toimistoon, 
puh. (09) 294 0930.

Elisa Aho, piano ja Jarkko Launonen, sello.

Sulo Aho
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Aira Parviainen (vasemmalla) on 
aktiivinen vapaaehtoinen ja ollut 
monessa mukana jo pitkään mm. ryh-
mien vetäjänä ja lehtitoimikunnassa. 
Kuvassa myös Peter Brown ja Irmeli 
Mattila

Irja Niskanen on kehittänyt 
paluumuutajien toimintaa 
Keravalla. Tässä hän lausuu 
runoa pikkujouluissa.

Sairaalavapaaehtoisina vuo-
desta 1994 toimineet Pentti 
ja Anneli Silvander tekivät v. 
2007 yhteensä yli 1350 vapaa-
ehtoistyötuntia.

Hannele ”Lissu” Mäki vetää 
luovantanssin ryhmää. Kuva 
hänestä oli edellisen tiedotus-
lehden kannessa. Anneli Aulanko on ollut vuo-

desta 1993  mukana mm. va-
paaehtoisena, avunvälityksen 
päivystäjänä ja kouluttajana. 
Taustalla Airi Rossi 

Vapaaehtoisille järjestetyllä retkellä Vanhanky-
länniemessä. Vasemmalta Taina Rautasalo ja 
valokuvaaja Anja Pennanen.

paaehtoisena, avunvälityksen 
päivystäjänä ja kouluttajana. 
paaehtoisena, avunvälityksen 
päivystäjänä ja kouluttajana. 
paaehtoisena, avunvälityksen 

Taustalla Airi Rossi 
päivystäjänä ja kouluttajana. 
Taustalla Airi Rossi 
päivystäjänä ja kouluttajana. VIERAILIJOITA  

2007

TALKOORENKAAN 
     VAPAAEHTOISIA

Vantaalaiset ”ikiliikkujien” vieraina. Marja-Liisa Nykänen ja Anne KajalainenVantaalaiset ”ikiliikkujien” vieraina.


