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”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, voidaan hyvällä omalla tunnolla sanoa 
Lampetas-reissustamme.  Kaikki alkoi vuoden ensimmäisessä kokoontumi-
sessa tammikuussa.  Mietimme silloin Torstai-ryhmässä tulevan vuoden toi-
veita ja odotuksia Aarrekartta-työskentelyn avulla.  Monen toiveena oli nähdä 
vuokkoja, kesäkukkasia, lehmiä, kanoja.  
 
  Retkikohteeksi valitsimme Sipoon Paippisissa sijaitsevan Lampetas-kesti-
kievarin ja ajankohdaksi toukokuun 29. päivän, toivoen, että saisimme aurin-
koisen päivän.  Säiden säätäjä kuuli toiveemme.  Aurinko paistoi, vilvoittava 
tuuli puhalsi, linnut lauloivat ja muutenkin luonto esitteli alkukesän parhainta 
puoltaan.
 
   Menomatkalla poikkesimme Sipoon Vanhaan kirkkoon, joka on otettu 
käyttöön vuonna 1453, siis Amerikan mantereen ”löytymisen” aikoihin.  Ihai-
limme voiton-krusifiksia ja 1600-luvun saarnastuolia.  Ihmettelimme pohjois-
seinän noitavaakunaa, Jatulintarhaa ja eteisessä olevaa jalkapuuta.  Myös ul-
koinen saarnastuoli, eräänlainen ’MTV:n edeltäjä’ sai ansaitsemansa huomion.
 
  Lampetaksessa meidät vastaanotti kukkojen tarmokas kieunta. Pääsimme 
piipahtamaan navetassa, jonka ovelta tosin herkkänenäisimmät pyörsivät pois.  
Lampaat heräsivät aamupäiväuniltaan ryhmämme saapuessa.  Eräs ryhmäm-
me jäsen oli taitava houkuttelemaan lampaita luokseen.
 
  Kestikievarissa oli mahdollisuus tehdä ostoksiakin.  Muutama jauhopussi, ka-
nanmunakenno ja villasukkapari vaihtoivat omistajaa.  Hauislihaksiamme tes-
tasimme ainakin 10 kg painavilla silitysraudoilla ennen kahveja.  Kestikievarin 
130 vuotta vanha talo ja pihapiiri virittivät retkeläiset nostalgisiin tunnelmiin.
 

Retkeltä palasimme virkistystä, virikettä ja voimaa saaneina!
 

Ellinoora, Kirsi ja Irma
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Milloin vanhuus oikeastaan alkaa? Lainsäädännön mukaan 65-vuotiaana, mutta jos 
kysytään ikäihmisiltä itseltään, vastaukset ovat hyvin erilaisia. Näinhän asian pitäisi 

ollakin, tulisi hyväksyä kunkin henkilön kohdalla oma näkemys omasta elämänvaihees-
taan, yksilöllisesti.  Vanheneminen pitäisi nostaa sen ansaitsemalle tasolle ja pohtia, mitä 
etua iästä on. Vanhuus ei ole sairaus vaan elämänjakso, sitä ei voi välttää, mutta sen laatuun 
voi ainakin jonkin verran vaikuttaa omilla valinnoillaan. Iän tuomat vaivat, rappeutumat ja 
muistipulmat, puhumattakaan ulkonäkömuutoksista ja muista ongelmista, tulevat meille 
kaikille joka tapauksessa. 

Muutamat palveluja tuottavat yritykset antavat iälle arvoa, kuluttajille, joiden ikä on jo 
ylittänyt monet kymmenet, onhan esim. matkalippujen hinnat eläkeläisille edulli-

semmat ja muutama kampaamo antaa eläkeläisille alennusta, mutta riittääkö se. Ne, joilla 
riittää terveyttä ja joilla on mahdollisuus liikkua, hyötyvät ikälisästä. Entä ne, jotka laskevat 
eurojaan selvitäkseen pakollisista menoistaan, kokevatko he iästä olevan hyötyä vai enem-
mänkin haittaa? Kaupan kassalta ei ole kiirettä kotiin, jossa ei odota kukaan ja aikaa kun 
on. Ainoat kontaktit voivat juuri olla kassaneidit ja takana hengittävät kiukkuiset muut 
asiakkaat. 

Kohtaan päivittäin Talkoorenkaassa hyvin erilaisista asioista kiinnostuneita saman ikä-
polven edustajia. Intohimon kohteina voivat olla eri harrastuspiirit, kulttuuri, oma 

luovuus tai jopa tämän päivän jatkuvasti kehittyvä teknologia. Kaikille yhteinen nimittäjä 
kuitenkin on aktiivisuus ja omaehtoinen osallistuminen. Hyvinvointiakatemian haasteena 
onkin tarjota mielenkiintoista ja ajankohtaista ohjelmaa niin, että se tavoittaisi mahdol-
lisimman suuren joukon. Elämästä täytyy saada nauttia, se on sitä iän tuomaa oikeutta, 
itse tehdä päätöksiä ja valintoja. Oikeus valita lukeeko ET-lehteä vai selaileeko nuorim-
mille suunnattua Cosmopolitania. Siitäkin voi olla hyötyä, ainakin se saa ymmärtämään 
hieman enemmän tämän päivän nuorten elämää. 

Lokakuussa vanhusten viikolla puhutaan Viisaasta Vanhuudesta. Vanho-
jen ihmisten hiljainen tieto ja elämänkokemus jäävät liian usein unholaan. 

Osaamista on kerätty vuosia ja sitä voisi jakaa muillekin kuin oman ikäryhmän 
edustajille. Sitä pitäisi hyödyntää monessakin suhteessa, niin perimätiedon siir-
rossa kuin työelämässä. Kuuntelemisen jalo taito saattaa olla katoavaa kansan-
perinnettä. Viisaus, millä sitä mitataan, testeillä vai tehtyjen virheiden suurella 
määrällä?  Sanotaanhan, että virheen myöntäminen on viisauden alku. Ter-
vetuloa kuuntelemaan, mitä sillä tarkoitetaan, kirjaviisauttako vai elämän-
kokemusten tuomaa näköalaa!

Näköalapaikalla
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Kiinnostus omiin juuriimme 
on viime aikoina kovasti 
lisääntynyt. Näin on todet-

tu useilta tahoilta. Arvellaan, että 
siihen on vaikuttanut mm. globa-
lisaatiokehitys, jonka vastapainok-
si sitten herää halu tietää, mihin 
minä kuulun tässä yksilöiden me-
ressä.. Mene ja tiedä, syitä voi olla 
muitakin, mutta tosiasia kuitenkin 
on, että kiinnostus sukututkimuk-
seen on lisääntynyt ja ihmisten 
ikääntyessä yhä lisääntymässä.

Eipä siis ihme, että myös Tal-
koorenkaan piirissä toimivien tai 
kohdanneiden ihmisten keskuu-
desta esitettiin toiveita jonkinlai-
sen sukututkimuspiirin tai -kerhon 
kokoamisesta. Reilut pari vuotta 
sitten allekirjoittaneelta kysyttiin 
ryhtyisinkö tällaisen ryhmän ve-
täjäksi. Vastasin etten ole sukutut-
kimuksen asiantuntija, mutta jos 
riittää kokoonkutsujan rooli, niin 
itsekin asiasta kiinnostuneena voin 
suostua, mutta silloin lähdemme 
keskustelukerhosta jossa vain ko-
koonnumme yhteen keskustele-
maan sukututkimuksesta ja oppi-
maan toinen toisiltamme.

V. 2006 alusta lähtien olemme 
sitten keskimäärin 5-6 hengen jou-
kolla kokoontuneet kerran kuukau-
dessa kesäkautta lukuun ottamatta 
Hyvinvointityön keskuksen tilois-
sa aiheen ympärille. Meitä on ollut 
mukana eri vaiheessa olevia. Joil-
lakin on vasta herännyt kiinnostus 
asiaan, jotkut taas ovat jo päässeet 
alkuun, mutta visaisia kysymyk-
siä on edessä. Miten pystyisin jat-
kamaan, mitä muita tietolähteitä 
perinteisten kirkonkirjojen lisäksi 
löytyy? Jotkut meistä ovat käyneet 

kansalaisopiston sukututkimuksen 
peruskurssin. Muutama on jäsene-
nä Keravan seudun sukututkijoi-
den yhdistyksessäkin.

Mainittu yhdistys on antanut 
meille auliisti apua. Sen puheen-
johtaja ja muut syvällisemmin 
tutkimukseen perehtyneet jäsenet 
ovat vierailleet kokoontumisissam-
me jakaen perustietoa ja opastaneet 
alkuun. Olemme myös käyneet tu-
tustumassa Kansallisarkistoon ja 
Sukututkimusseuran kirjastoon ja 
oppineet monta asiaa.

Mistä sukututkimustietoa sitten 
on saatavissa? Haastatellaan ensin 
suvun vanhempia jäseniä ja selvi-
tetään, vaikka isovanhempiemme 
nimet, syntymäajat ja missä he 
ovat asuneet. Seurakuntien kaste-
kirjoista löydämme syntymäajan 
perusteella merkinnät kastetun 
vanhemmista, jotka etsimme sitten 
rippikirjoista ja taas sama toistet-
tuna vie askeleen taaksepäin. Sataa 
vuotta vanhemmat kirkon arkistot 
ja henkikirjat löydämmekin sitten 
digitoituina kansallisarkistosta ja 
maakunta-arkistoista. Viime vuo-
sina näitä digi-arkistoja on ruvettu 
toimittamaan myös internetpalve-
luina, joihin pääsee parhaiten kä-
siksi Suomen sukututkimusseuran  
sivujen kautta. Kirkon arkistoja 
alettiin pitää 1680–1700 alkaen ja 
henkikirjoja löytyy 1630 -luvulta 
alkaen. Sitä vanhempia tietoja löy-
tyy maakirjoista ja veroluetteloista. 
Tuomiokirjat ovat myös tietolähde 
silloin kun suku on ollut tekemisis-
sä oikeuden kanssa. Jos esi-isistä 
löytyy joku aatelissukuun kuuluva 
voidaan päästä jopa 1200 -luvulle 
saakka ajassa taaksepäin.

Paikallishistorioista löytää usein 
hyviä lähtötietoja ja vinkkejä, joten 
kirjastoissa kannattaa penkoa ky-
seisiä hyllyjä. Tutkittavaa aineistoa 
löytyy niin, että monet valittavat 
ihmisiän riittämättömyyttä tut-
kimuksen suorittamiseen. Suurta 
tyydytystä ainakin minulle on tuo-
nut jo sekin, että olen selvittänyt 
esi-isiä ja -äitejä noin neljä suku-
polvea taaksepäin ja muiden tutki-
muksista löytänyt joitain sukuhaa-
roja jopa 1600-luvulle asti.

Nykyisin ei kaikkea koottua tie-
toa tarvitse kirjoittaa käsin pape-
reille, sillä on olemassa useitakin 
sukututkimus-ohjelmia tietoko-
neella tapahtuvaa tietojen tallen-
nusta varten. Niitä voi imuroida tu-
tustumista varten verkosta, mutta 
laajempi käyttö edellyttää lisenssin 
lunastamista, joiden hinnat yleen-
sä liikkuvat 100 euron tietämissä. 
Kun tiedot ovat tallennettu tekevät 
useimmat ohjelmat automaattises-
ti erilaisia sukutauluja ja piirtävät 
jopa nätin sukupuun, myös kuvia 
voi tallentaa.

Teksti: Sulo Aho

Jos siis
 sukujutut 

kiinnostavat tämän 
lukijaa niin 

tervetuloa piiriin!



Keskustelussa kävi ilmi, että hei-
dän toimintansa on ollut pääosin 
saattohoitoa sairaaloissa, vanhain-
kodeissa ja kodeissa.  Saattohoitoa 
ovat tarvinneet vanhukset ja muut 
sairaat viimeisinä elinpäivinään. 
Päivällä ja yöllä, pitkienkin mat-
kojen takana. Usein pitkäkestoises-
tikin samojen henkilöiden luona. 
Myös omaiset ovat tarvinneet sekä 
henkistä että käytännön apua vii-
meisinä aikoina. Silvanderit ovat 
usein avustaneet myöskin hauta-
jaisten järjestelyissä, koska heillä 
on siihen tarvittava  taito ja koke-
mus.

Saattohoidon lisäksi he kuljet-
tavat sairaita hoitoon ja varsinkin 
Anneli käy myös usein sairaaloissa 
potilaiden luona. Pentti on vast-
ikään mennyt mukaan Tuusulan 
piirin rikossovittelutoimintaan. 
Hän katsoo sen soveltuvan omaan 
toimintatapaansa.

Silvandereilla on yksi poika, 
mutta toistaiseksi ei vielä lapsen-
lapsia. Niinpä he katsovat aikansa 

riittävän vapaaehtoistyöhön. He 
ovat koko elämänsä olleet suuntau-
tuneita toisten avustamiseen, mut-
ta ovat tehneet varsinaista vapaa-
ehtoistyötä kahdeksan vuotta. He 
osallistuvat myös usein toimintaan 
liittyville kursseille. Lisätietojen li-
säksi tukea saa muiden kokemuk-
sista ja kanssakäyminen vastaavaa 
työtä tekevien kanssa on antoisaa.

He tekevät vapaaehtoistyötä 
yhdessä ja erikseen. Heistä on mu-
kavaa tietää, että jos toinen ei ole 
kotona, hän on varmaankin va-
paaehtoistyön parissa avustamassa 
apua tarvitsevaa. Saattohoito voi 
olla hyvin erilaista. Toisinaan se 
kestää vain lyhyen ajan, mutta se 
saattaa kestää myös viikkoja, jopa 
kuukausia. Silloin suhde saatetta-
vaan tulee läheiseksi ja myös omai-
set kuuluvat saaton piiriin. Nuoret 
sairaalahenkilökuntaan kuuluvat 
voivat usein myös tarvita tukea. 
Pitkissä saatoissa tehdään aina ai-
kataulu käynneistä omaisten ja sai-
raalahenkilökunnan kanssa. 

Kutsu sairaalaan tai kotiin voi 
tulla milloin tahansa, vaikka kes-
kellä yötä. Silvanderien mielestä 
asialla ei ole merkitystä, koska he 
tekevät vapaaehtoistyötä, jonka he 
ovat valinneet vapaaehtoisesti.

Monissa sairaaloissa on kappe-
li, jota voidaan myös tarvittaessa 
käyttää. Kuitenkaan he eivät kos-
kaan puutu saatettavien uskontoon 
tai ateismiin. Mikäli joku tarvitsee 
uskonnollista tukea, se heille pyri-
tään järjestämään. Ihmisillä saat-
taa myös olla asioita, joita he viime 
hetkinään toivovat. Usein aivan 
pieniäkin. Mikäli toivomus on täy-
tettävissä sekin tehdään. Eräskin 
vanhus kertoi, että hänen teki mie-
li silakkalaatikkoa. Niinpä Anneli 
hankki sitä hänelle pienen erän. 
Vanhus tunsi ruoan tuoksun ja oli 
tyytyväinen. Hän oli saanut viimei-
sen mielihalunsa toteutetuksi.

Silvandereista on ikävää, että 
jotkut ihmiset luulevat heidän saa-
van palkkioita ja perintöjä saatta-
miensa henkilöiden jälkeen. Tosi-
asiassa he käyttävät omia varojaan 
mm. sairaankuljetuksiin ja pitkiin-
kin saatto- tai kuljetusmatkoihin. 
Silvanderit käyttävät suuren osan 
ajastaan saattotyöhön. Vapaa-ajak-
seen he käyttävät luonnollisesti 
tulleita väliaikoja. Kuitenkaan he 
eivät koe vapaaehtoistyötä ras-
kaaksi. Joskus tietysti olosuhteet 
esimerkiksi sairaaloissa voivat olla 
ikävät, mutta he tekevät työtä sydä-
mestään ja saattotyön varsinaisesti 
he katsovat antoisaksi ja vaivan ar-
voiseksi. 

On suuriarvoista, että meillä on 
tällaisia vapaaehtoistyöntekijöitä!

VAPAAEHTOISTYÖ ELÄMÄNTEHTÄVÄNÄ
Teksti: Irmeli Mattila
Kuva: Irma Liljeström

Aviopari Anneli ja Pentti Silvander tekivät vuonna 2007 yhdessä 1335 tuntia  
vapaaehtoistyötä. Kannustuksena Lähde ry myönsi heille 100 euron stipendin, 

joka ei varmaankaan korvaa heidän toiminnastaan aiheutuneita matka- yms kustannuksia. 
Mutta he eivät olekaan tehneet vapaaehtoistyötä kustannuksia ajatellen.
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Kevään luennoitsijoita olivat Tar-
ja Tallqvist, joka aloitti helmikuussa 
alustamalla yhteistä keskustelua lä-
himmäisen rakkaudesta.  Maaliskuus-
sa avoimesta, tunteensa tunnistavasta 
ja hyväksyvästä yhteisöstä alusti reh-
tori Antti Pietiäinen. 

Huhtikuussa pidettiin istun-
to, jossa pohdittiin yhteisöllisyyttä 
Nina-Anitran johdolla ”ennen van-
haan” ja nykyään, mitä yhteisöllisyys 
itse kullekin merkitsee, ja miten pe-
rinteinen yhteisöllisyys on muuttu-
nut viimeisten vuosikymmenten ku-
luessa. Keskusteltiin myös perheen 

merkityksestä ja isovanhempien 
tärkeästä osallisuudesta lastenlas-
ten elämässä. 

Lähimmäisen rakkaudesta

Maanantaiseura helmikuussa, Tar-
ja Tallqvist puhuu Lähimmäisen 
rakkaudesta…Ei korulauseita eikä 
kliseitä, vaan aitoa ihmisyyttä ja 
elämää. Rajut kokemukset omas-
sa elämässään, uhka lähes kaiken 
menettämisestä, ja kuitenkin lähes 
kaikesta selviytyneenä, on kasvatta-
nut Tarjasta ihmisen isolla iillä. Kun 
hän tulee pitämään alustusta lähim-
mäisen rakkaudesta, ei hänellä ole 
muistiinpanoja mukanaan. Riittää, 
että hän on läsnä koko karismallaan 
ja ihmisille tulee tunne, että hän on 
tässä ja nyt, juuri kuulijoitaan varten. 
Maanantaina 3.11.klo 14 saamme 
jälleen nauttia kansanedustaja Tarja 
Tallqvistin seurasta, silloin keskus-
tellaan aiheesta, Kuka vierelles jää.

Avoimesta tunnekulttuurista

Maanantaiseurassa maaliskuussa 
Antti Pietiäinen puhui tunnekon-
fliktien ja tunnetraumojen käsitte-
lyn tärkeydestä yksilölle itselleen ja 
ympäröivälle lähipiirille. Tunteen-
sa kieltävä, liiaksi vain järkeä ihan-
noiva ihminen saattaa kuvitella 
hallitsevansa kaiken vain järkensä 
avulla. Hänen on vaikea ymmär-

tää elämässä kuitenkin ajoittain 
ilmenevää henkistä pahoinvoin-
tia. Luontaislääketieteen instituu-
tin Kaironin perustaja ja rehtori 
Antti Pietiäinen, on vuosien työn 
kuluessa, havainnut, että ihmisil-
lä on usein tunnetraumoja, jotka 
käsittelemättöminä aiheuttavat 
masennusta ja psykosomaattisia 
sairauksia.

Antti Pietiäinen pitää instituu-
tissaan tunnekoulua ja instituutis-
sa voi opiskella esim. psykologista 
vyöhyketerapiaa. Vapauduttuaan 
tunnetraumoistaan yksilö voi itse 
paremmin ja on parempi lähim-
mäinen muille.

Yhteisöllisyydestä 

Yhteisöllisyys ennen ja nyt

Suomen maaseutuyhteisöt ovat ly-
hyessä ajassa muuttuneet kaupun-
kien kasvukeskuksiksi. Kaupungis-
sa ihmiset eivät välttämättä tunne 
enää edes naapureitaan.
Maaseudulla ihmiset tapasivat toi-
siaan kodeissa ja talkoissa luon-
nollisesti. Yhteisöllisyys on par-
haimmillaan sitä, että opimme 
kohtaamaan toisemme aitoina, 
tuntevina, keskeneräisinäkin ihmi-
sinä niin kaupungeissa kuin maa-
seudullakin.

Teksti: Nina-Anitra Salonen
Kuvat: Anja Pennanen

Maanantaiseurassa
Maanantaiseura kokoontui kevätkaudella 2008 kolmena maanantaina 

tarjoten kuulijoille mielenkiintoisia aiheita ja luennoitsijoita. 
Aiheet ovat ihmistä koskettavia, ajankohtaisia ja keskustelua aiheuttavia.

Tarja Tallqvist 
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Sosiaalineuvos Sulo Aho osal-
listui keskusteluun kertomalla Tal-
koorenkaan syntyhistoriasta maini-
ten samalla, että sen perustamisen 
keskeisenä tavoitteena oli juuri yh-
teisöllisyyden edistäminen. Aluksi 
tarkoituksena oli aikaansaada ko-
koontumispaikka, jonne ihmiset 
voisivat tulla tapaamaan toisiaan 
kahvikupposen äärelle keskuste-
lemaan elämästä. Samalla voisi 
osallistua erilaisiin harrastuksiin, 
vertaisryhmiin ja toteuttaa yhdes-
sä vaikkapa kulttuuritilaisuuksia. 
Toiminta on laajentunut ja uusia 
haasteita on tullut eteen jatkuvas-
ti. Tällä hetkellä pyritään oikein 
erillisen Nostalgia-projektin avulla 
edistämään yhteisöllisyyttä niiden 
kohdalla, jotka tarvitsevat tukea 
esimerkiksi yksinäisyyden voitta-
miseen. Samalla tutkitaan vapaa-
ehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
tällä työsaralla.   

Hiilamo, 
Lähimmäisyyden perusteet
Jos vilpittömästi tajuan sen, että 
antaessani saan, ja jos uskon, että 
saadessani annan myös antajalle 
jotakin – ainakin ilon siitä, että hän 
on saanut minut iloiseksi- uskon 
että olemme jo melko lähellä hyvää 
lähimmäisyyttä.
 
Yhteisödynamiikka, 
Jyväskylä 1991
Kukaan ei elä tyhjiössä, vaan ihmi-
sen elämään liittyy aina sosiaalinen 
ulottuvuus. Ihmiset muodostavat 
yhteisön, joten on kysyttävä, mitä 
on ihminen.– Eräältä kannalta kat-
soen ihminen on erilaisten tarpei-
den ristiriitainen kokonaisuus.

Von Wrightin mukaan on täs-
mällisempää puhua tarpeista kuin 
arvoista.  Erik Allardt erottaa kol-
me tarvekokonaisuutta. Ensinnä 
ovat aineelliset perustarpeet, kuten 
ravinto, vaatetus ja asuminen. Toi-
seksi luetellaan sosiaaliset tarpeet, 
eli tyydyttävät sosiaaliset suhteet.

Kolmantena ovat ihmisen henki-
set tarpeet, joihin kuuluu yksilön tyy-
dyttävän elämän- ja maailmankatso-
muksen muodostaminen, tieteen, 
taiteen ja uskonnon arvot. Tärkeää 
on myös omien kykyjen ja ideoitten 
toteuttaminen. Yksilön hyvinvointi 
on näiden tarpeiden tasapainoista 
toteuttamista. 

MAANANTAISEURA
järjestää kerran kuussa keskustelufoorumin 

ajankohtaisista ja ihmisläheisistä aiheista
Ma 8.9. klo 14

Kivut ja hyvinvointi, yrittäjä Ilkka Noso 
puhuu hyvinvoinnista ja arjessa elämisestä

Ma 6.10. klo 14
Viisas vanhuus, sosiaalineuvos Sulo Aho

Ma 3.11.klo 14
Kuka vierelles  jää, kansanedustaja Tarja Tallqvist

Ma 1.12. Klo 14
Avoin aihe, ilmoitetaan myöhemmin. 

Antti Pietiäinen

Yhteisöllisyyttä on kuvailtu eri lähdekirjallisuudessa  
monin eri tavoin
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Paikalle oli saatu varmaan Suo-
men paras ruusuasiantuntija, hor-
tonomi, maat. metsät. maisteri, 
kunniatohtori, monien ruusu- ja 
puutarhakirjojen kirjoittaja Pentti 
Alanko kertomaan ruusujen hoi-
don saloja.

Alanko näytti ensin perinteisen 
geometrisia muotoja noudattavan, 
paljon työtä vaativan puutarhamal-
lin, jossa koko puutarha on jaettu 
selkeisiin osiin, vihanneskasvimaa-
han, kukkatarhaan, talouspihaan, 
ja reunustetut hiekkatiet tai ki-
vikkopolut kiersivät aluetta. Koko 
aluetta reunustaa tietysti myös 
perinteinen orapihlaja-aita. Lu-
ennoitsijan näkemyksen mukaan 
ei tarvita erikseen kukkamaata ja 
vihannestarhaa, vaan vihannekset, 
yrtit ja kukat ovat luontevia ja kau-
niita myös sekaryhminä. Hän oli 
sitä mieltä, että puutarhan tulee olla 
eloisa, monimuotoinen ja helppo-
hoitoinen. Orapihlaja-aidan sijasta 
kauniita ja luontevia ovat erilaisis-
ta pensaista, myös eri ruusulajeista 
muodostetut vapaat aidanteet.  

Kasvattamisen arvoisia ovat 
vain sellaiset ruusut, jotka kukkivat 
valtoimenaan. N. 80 % ruusuista on 
tuontilajikkeita. Mitä jalostetum-
pi ruusu on sitä suuremmat maa-
perä- ja hoitovaatimukset sillä on. 
Isokukkaiset jaloruusut ovat myös 
hyvin talvenarkoja. Ruusut vaativat 
hyvän lannoituksen keväällä, mut-
ta heinäkuun jälkeen vain vähätyp-
pistä lannoitetta. Ruusut istutetaan 
niin, että juuret tulevat maahan 
15-20 cm syvyyteen riippuen lajik-

keesta. Savimaata ei ole syytä kui-
tenkaan kaivaa, vaan saven päälle 
tuodaan multavaa hiekkapitoista 
maata. Ruusut valitsevat myös itse 
paikkansa, jossa viihtyvät, kaik-
kein huonoin lähtö on tasamaalla. 
Kukat voi hyvin istuttaa kumpa-
reelle, joka ajan myötä alenee hel-
posti.  Ruusuja voi kokeilla istuttaa 
vaikka koivun alle. Silloin laitetaan 
vanhoja sanomalehtiä alle ja tuo-
daan hyvä multa päälle. Ruusuja 
voi sekoittaa myös perennojen ja 
havupuiden sekaan. 

Ruusujen kastelussa ja lannoi-
tuksessa tehdään usein se virhe, 
että hoidetaankin maan pinnalla 
kasvavia rikkaruohoja.. Ruusujen 
juuret menevät syvälle maahan. 
Eräs keino on se, että ruusun alle voi 
työntää kepin. Sen voi poistaa kas-
teltaessa tai lannoitettaessa, jolloin 
ravinteet menevät suoraan juurille. 

Ruusujen ympärille voi  istuttaa 
myös maanpeitekasveja, joilla on 
juuret lähellä maan pintaa kuten 
esim. keltapeippiä, lapinvuokkoa, 
kissankelloja, kissanminttua tai ja-
lokärhöä. Hyvää lannoitetta kukil-
le ovat syksyllä ruusujen alle jätetyt 
puiden lehdet. Keväällä voi vielä li-
sätä kompostia juurille ja syksyisin 
suojata tarvittaessa havunoksilla. 
Mitä aurinkoisempi paikka ruu-
suilla on, sitä nopeammin kukinta 
menee ohi, ruusuille riittää puo-
livalo. Jaloruusut tarvitsevat leik-
kausta. Pensasruusut eivät kaipaa 
leikkausta, sillä ”onhan ylhäällä 
kasvutilaa”, jos aletaan leikkata niin 
tarvitaan jatkuvaa leikkaamista.

Ruusulajikkeita ovat maanpei-
teruusut, jaloruusut, pensasruusut, 
puistoruusut ja köynnösruusut. 
Tietoa ruusujen hoidosta saa kir-
jallisuuden lisäksi, esim. Ruusuleh-
destä. Ruusuja saa tilata puutarhois-
ta esim. Haarajoen pihapalvelusta 
ja Ruusulehden kautta. Tilata saa 
myös Googlen kautta /taimistovil-
jelijät tai ”ruusut” -haulla. 

Lopuksi näimme valkokankaal-
la paljon erilaisia, upeita runsaasti 
kukkivia ruusulajikkeita. Tämän 
asiantuntijan ja innokkaan kokei-
lijan luento antoi meille pihapuu-
tarhureille taas uutta puhtia. Var-
maan tänä keväänä kokeilemme 
uusia lajikkeita palstoillamme. 

Ruusujen ilta 
Kaikesta huomasi, että kevättä on ilmassa kun 

Sininen sali oli täpösen täynnä ”viherpeukaloita”.  

Teksti: Kaisu Porkka
Kuva: Mikko Salmi

Rosa pimpinellifolia (Juhannusruusu)
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Jo liki 17 vuotta Keravalla toiminut Talkoorengas on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa ja tullut jo osaksi 
arkipäivää monelle keravalaiselle, pyrkimyksenään vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ta-

voitteena on tulevaisuudessakin ennalta ehkäistä ja tukea keravalaisten terveyttä ja omaehtoista osallistumis-
ta. Toimipaikkamme Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus, sijaitsee keskeisellä paikalla Aleksis Kiven tie 19. 
Keskuksen tiloissa toimii kaikille avoin Kahvila Kaisankammari, Talkoorenkaan avunvälityskeskus, Kansain-
välinen Kahvila, Varamummot-ja papat ja siellä kokoontuvat myös Hyvinvointiakatemian opinto- ja harrastus-
piirit sekä muut Hyvinvointiakatemian tilaisuudet. 

Talkoorengas on näiden vuosien ajan ollut aktiivisesti mukana kehittämässä yhteisöllisyyttä ja yleistä ko-
konaisvaltaista hyvinvointia. Talkoorenkaan tärkein vaikuttamistyö perustuu edelleenkin vapaaehtoisiin, 

joita on tällä hetkellä noin 120 ja heidän haluunsa auttaa. Vapaaehtoistyö täydentää ja tukee Keravalla kaupun-
gin tarjoamia palveluja, mutta ei korvaa niitä. Talkoorenkaan toiminta on viime vuosien aikana entisestään 
laajentunut kaikilla osa-alueilla. Vapaaehtoisten panos varsinkin sairaalavapaaehtoistyössä on lisääntynyt vii-
me vuonna jopa 40 % terveyskeskuksen osastoilla ja saattohoidossa, esim. Anneli ja Pentti Silvander tekivät 
yhdessä vuonna 2007 yhteensä yli 1350 tuntia. 

Yhteisöllisyyttä aktiivisesti lisäävänä sekä ennaltaehkäisevänä toimintana Vapaaehtoisen hyvinvointityön 
keskuksen tiloissa toimiva Hyvinvointiakatemia tarjoaa kaikille keravalaisille monipuolisesti erilaisia 

opinto - ja harrastuspiirejä, samoin elämänhallintaan liittyviä tilaisuuksia ja luentoja. Ne ovat keränneet viime 
vuosina ennätysmäärän osallistujia. Vuonna 2007 kävijämäärät omissa tilaisuuksissamme sekä opinto- ja har-
rastuspiireissä olivat yli 7000 henkeä. Vuosien aikana luennoitsijoina ovat toimineet eri alojen asiantuntijat ja 
taiteilijat, jotka tuovat näin oman panoksensa maksutta meille keravalaisille. Tulevan kauden ohjelma julkais-
taan aina omana osanaan Keravan Opiston esitteessä, joka jaetaan jokaiseen keravalaiseen kotiin.

Lähde ry on rekisteröity yhdistys, jonka hallituksessa istuvat tällä hetkellä puheenjohtajana Markku Holo-
painen, muut jäsenet ovat Sulo Aho, Irmeli Mattila, Jorma Kaatrasalo ja Oili Räsänen, esittelijänä toimii 

toiminnanjohtaja Tarja  Mattila (ent. Orlow). Talkoorenkaan toimintaa on pääsääntöisesti rahoittanut RAY, 
muita tukijoita ovat Keravan kaupunki, Keravan seurakunta sekä yksityiset henkilö- ja yritystukijat. Muutamat 
keravalaiset yritykset ovat siis jo kantaneet vastuuta ja antaneet taloudellista tukea ja arvostusta vapaaehtoistoi-
minnalle. Toiminnan näkyväksi tekeminen ja sen julkinen arvostus tekee siitä kannustavaa ja arvostettua niin 
toimijoiden kesken kuin myös yleisissä mielikuvissa.

Viime aikoina on usealla taholla suoritettu tutkimuksia, jotka ovat kiistattomasti osoittaneet, että ryhmätoi-
minnalla on vahva syrjäytymistä ja masentumista ehkäisevä vaikutus.  Sosiaalisia suhteita omaavat ihmi-

set käyttävät terveys- ja sosiaalipalveluja huomattavasti vähemmän kuin yksinäisyydestä kärsivät.  Näin ollen 
vapaaehtoistoiminnan tukemisen voidaan katsoa olevan yhteiskunnan kannaltakin taloudellisesti kannattavaa. 
Talkoorengas tekee parhaansa lisätäkseen terapeuttisesti vaikuttavaa ryhmätoimintaa, jota parhaillaan tavoitel-
laan mm. Nostalgia-projektissamme.

Toiminnan laajuudesta johtuen siirrymme käyttämään uutta yhteistä logoa helpottamaan tunnettavuuttam-
me. Sen on suunnitellut kuva-artesaani Mikko Salmi, joka kertoi uuden logon merkityksestä ja väreistä. 

Hänen mukaansa elämänvärit, keltainen ja vihreä viestittävät valosta ja kasvusta.  Merkki symbolisoi hänen 
mielestään auttamista, yhdessäoloa, turvallisuutta, kehitystä ja kasvua.

Teksti: Tarja Mattila 
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Lähde ry:n hallinnoiman Nos-
talgia-projektin tavoitteena on li-
sätä ikääntyneiden henkilöiden 
mielen hyvinvointia sekä ehkäistä 
masennusta ja syrjäytymistä. Tein 
opinnäytetyöni Laurean ammatti-
korkeakouluun Kotihoidon asiak-
kaista koostuvan Torstai-ryhmän 
kokemuksista. Olin mukana pro-
jektissa puoli vuotta. Tarkoitukse-
nani oli tuoda tietoa ryhmän toi-
mivuudesta projektille ja samalla 
tuoda ikääntyneiden oma ääni 
kuuluville. Minua kiinnosti erityi-
sesti ryhmän mahdollisuus tukea 
ryhmäläisten kotona asumista, sil-
lä yhteiskunta ja ikääntyneet itse-
kin toivovat voivansa asua kotona 
mahdollisimman pitkään.  Koen 
Nostalgia-projektin ja oman tutki-
mukseni kannanotoksi ikääntynei-
siin kohdistuvaa medikalisaatiota 
vastaan.

Torstai-ryhmässä esiin nousivat 
ryhmäläisten yksinäisyyden koke-
mukset. Yksinäisyys onkin suuri 
haaste yhteiskunnassa, sillä 40% 
ikääntyneistä kokee itsensä toisi-
naan tai jatkuvasti yksinäiseksi. 
Kokemukset ovat ymmärrettäviä, 
sillä ikääntyessä tulee läheisten 
menetyksiä ja oma toimintakyky 
laskee. Yksinäisyyteen on puutut-
tava ajoissa, sillä sen tiedetään li-
säävän ikääntyneillä avun tarvetta, 
muistihäiriöitä, laitoshoitoon jou-
tumista ja masennusta. Kotihoito 
ei ole mielestäni riittävä keino tu-
kea kotona asuvien ikääntyneiden 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Myös ikääntyneillä on oikeus osal-
listua kodin ulkopuoliseen elämään. 
Torstai-ryhmäläisillä on vaikeuksia 

liikkumisessa, joten heidän on vai-
kea päästä tavanomaisiin ikäänty-
neiden rientoihin. Nostalgia-pro-
jektin tarjoama kuljetuspalvelu on 
mahdollistanut heidän ryhmään 
osallistumisensa.

Selvitin ryhmäläisten kokemuk-
sia ryhmästä omien havaintojeni 
sekä ryhmäläisille ja heidän Koti-
hoidon omahoitajilleen teettämäni 
lomakekyselyn avulla. Ryhmäläiset 
ja kotihoitajat kokivat ryhmän mer-
kitykselliseksi. Ryhmässä vaikutti 
sen luottamuksellinen ja hyväksy-
vä ilmapiiri, kuulluksi tuleminen 
ja osallisuuden kokeminen. Ryh-
mäläisille oli tärkeää, että viikossa 
on yksi päivä, jolloin on seuraa ja 
ohjelmaa. Toiminnalla oli vaiku-
tusta myös ryhmäläisten yksinäi-
syyden kokemuksiin, vaikka yksi-
näisyyden tunteet olivat edelleen 
olemassa. Eräs ryhmäläinen sanoi 
osuvasti ryhmän ja yksinäisyyden 
kokemusten suhteestaan: ”On mu-

kavaa odottaa torstaita, kun tietää, 
että pääsee toisten joukkoon. Ryh-
mässä yksinäisyys unohtuu.” 

Torstai-ryhmä on ollut minulle 
mielenkiintoinen seikkailu ikään-
tyneiden maailmaan. Vapaaehtoi-
sena ryhmänohjajana toimiminen 
oli elämää rikastuttava kokemus, 
sillä ikääntyneiltä opin näkemään 
maailmaa uudenlaisesta näkökul-
masta. Ikääntyneille vertaistuki sa-
man sukupolven edustajien kanssa 
on tärkeää, mutta mielekkääksi 
koin myös ohjaajien ja ryhmäläis-
ten edustamien eri sukupolvien 
kohtaamisen. Jokainen ryhmäkerta 
perustuu valmiiksi luotuun struk-
tuuriin - ”ohjelmaan”, jonka sisäl-
töön sekä ohjaajat, että ryhmäläi-
set voivat vaikuttaa. Kokemukseni 
mukaan toimintaa tärkeämpi ryh-
mässä oli kuitenkin ihmisten koh-
taaminen ja se, että jokainen ryh-
mäläinen kokee tulevansa aidosti 
kuulluksi. 

Tulosten perusteella voi pää-
tellä, että Torstai-ryhmä on tuke-
nut ryhmäläisten kotona asumista 
ryhmän aikana. Vastaavanlaisesta 
toiminnasta saattaisi olla hyötyä 
myös muille yksinäisyyttä kokevil-
le ikääntyneille. Ennaltaehkäisevä 
toiminta kannattaa myös talou-
dellisesti. Jos Torstai-ryhmän kal-
taisen toiminnan avulla laitoshoi-
toon joutumista voitaisiin siirtää 
esimerkiksi vuodella, paljonko se 
tarkoittaa euroissa?

Kirjallisuutta:
Routasalo, P., Pitkälä, K., Savikko, N. & Tilvis, R. 2003. Ikääntyneiden yksinäisyys. Kyselytutkimuksen tuloksia. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämis-
hanke. Tutkimusraportti 3. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto.
Routasalo, P. & Pitkälä, K. 2005. Ikääntyvän henkilön yksinäisyys. Teoksessa: Noppari, E. & Koistinen, P. (toim.) Laatua vanhustyöhön. Helsinki: Tammi.

Ryhmässä yksinäisyys unohtuu 
– Nostalgia-projekti kantaa

Teksti: Mia Louhelainen
Kuva: Nostalgia -projekti

Mia Louhelaimem
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Istumme Savion päiväkodissa Kera-
valla juhlimassa Kalevalan päivää. 
Otolla on juuri päättynyt isovan-
hemmille järjestetty juhla, jonne 
hän halusi kutsua oman muorin-
sa, Talkoorenkaan varamummon. 
Muori eli Helena Halmiainen-
Matveinen on ollut Otto-pojan 
varamummona kohta jo vuoden. 
Kun katselee näiden kahden tou-
hua, tuntuu siltä, kuin he olisivat 
aina olleet yhdessä ja samaa per-
hettä. Näin ajattelee myös päivä-
kodin henkilökunta, joka myös on 
ottanut Muorin omakseen, 

Tämä koskettava tarina sai al-
kunsa, kun Talkoorenkaassa aloi-
teltiin uutta toimintaa viime kevää-
nä. Heräsi halu auttaa lapsiperheitä 
ja löytää niille lapsille sijaisisovan-
hempia, joilta jostain syystä tällai-
nen puuttuu. 

Lehti-ilmoitus paikallislehdessä 
poiki 11 innokasta varamummoa 
ja yhden papan ja siitä asti he ovat 
kokoontuneet pari viikon välein 
yhdessä tekemään ja touhuamaan 
Talkoorenkaassa. Osa perheistä ta-
paa useamminkin, joko kotonaan 
tai muualla.

Säde Evilä, Savion päiväkodin 
johtaja kertoo, että heidän päivä-
kodissaan sukupolvien välinen yh-
teys on toiminut jo 15 vuotta. Iso-
vanhemmille on järjestetty juhlia ja 
kutsuttu aikakin kerran vuodessa 
vierailemaan. Innokkaimmat tule-
vat kauempaakin katsomaan esi-
tyksiä ja laulamaan yhdessä. Hän 
pitää erittäin tärkeänä sitä, että lap-
sella olisi monien sukupolvien jat-
kumo. Omat vanhemmat kantavat 
vastuun kasvatuksesta, isovanhem-
mat tarjoavat elämänkokemusta 

Muori ja Otto ja elämänviisautta. Usein on jopa 
niin, että mummolle tai papalle on 
helpompi puhua mieltä painavista 
asioita.

Säde Evilä on huomannut työs-
sään, että tänä päivänä perheet ovat 
hyvin moninaisia, on yksinhuol-
tajia, uusioperheitä tai eronneita. 
Hän on huolissaan siitä, miten iso-
vanhemmat kokevat nämä muu-
tokset, usein käy jopa niin, että 
vanhempien erotilanteessa suhteet 
katkeavat kokonaan lasten ja iso-
vanhempien kesken. 

Muori, Helena Halmiainen-Mat-
veinen on silmät kosteana seurannut 
Otto-pojan esitystä ja iloitsee ylpe-
änä muiden mukana. Hän kiittelee 
päiväkodin suhtautumista ja kertoo, 
että varamummoille ja -papoille olisi 
tarvetta muissakin kaupungeissa. Hä-
net on kutsuttu kertomaan Talkoo-
renkaan varamummo- ja pappatoi-
minnasta Pirkanmaalle muutamaan 
Eliksiiri-kerhoon. Annetaan siis hy-
vän kiertää, toivottavasti kohta on 
joka kylällä oma mummo tai pappa, 
toivoo Muori.

Teksti:  Tarja Mattila 
Kuvat:  Tarja Mattila 

Otto muorin sylissä

”Säde kiittelee kolmannen 
sektorin toimintaa ja pitää sitä 
arvokkaana monilla eri tavoin. 

Varamummoja ja -pappoja 
hän toivoisi riittävän kaikille 

halukkaille, myös päiväkodissa 
olisi tarvetta tällaiselle yhteiselle 

isovanhemmalle.” 
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Luennoitsija kertoi omista koke-
muksistaan ja miten hän oli aiem-
min ollut väsynyt ja ylipainoinen, 
hänelle oli määrätty myös veren-
painelääkitys. Tehtyään muutoksen 
elintavoissa ja ravintotottumuksis-
sa jäivät verenpainelääkkeet pois. 
Paino tippui 16 kg 3 kk:ssa ja kivut 
hävisivät kehosta, mieli virkistyi ja 
energisyys palasi. 

Vain harvat asiat elämässä ovat 
tärkeämpiä kuin terveys. Hyvä tai 
huono terveys pääosin sanelee, 
millaisiin aktiviteetteihin ihminen 
voi osallistua. Jokainen meistä var-
maan haluaisi elää sekä fyysisesti, 
että henkisesti mahdollisimman 
terveenä ja vireänä.  
 

Terveelliset ruokatottumuk-
set ovat elintärkeitä, ei ainoastaan 
hengissä pysymisen vaan myös elä-
mästä nauttimisen vuoksi.  Proses-
soidut ravinto-aineet, einekset ja 
välipalaherkut ovat saaneet aikaan 
liian kaloripitoisia ruokavalioita. 
Ne sisältävät usein valitettavan vä-
hän elimistön tarvitsemia ravintei-
ta ja hivenaineita, jotta voisimme 
pysyä terveinä. Elämme keskellä 
lihavuusepidemiaa. Diabetesta, 
allergioita sydän- ja verisuonitau-
teja sekä syöpää esiintyy yhä use-
ammalla. Erilaiset tulehdukset, 
masennus, väsymys, haluttomuus, 
ylipaino, ja monet sairaudet voivat 
rajoittaa elämäämme merkittäväs-
ti. Ja kuitenkin jo yksinkertaisten 
elintapojen ja ravitsemus tottu-
musten muutoksen avulla osa näis-
tä ongelmista on todistettavasti 
vältettävissä.

Kehon happo-emästasapaino 
vaikuttaa terveyteen luennoitsi-
jan mukaan ratkaisevasti. Uuden 
biologian mukaan on olemassa 
vain yksi sairaus ja se on HAPAN 
ELIMISTÖ. Terve elimistö on aina 
emäksinen. Voit helposti tarkistaa 
oman kehosi PH -tilan lakmus-
paperiliuskalla. Kehon ylihappa-

moituminen on vaarallinen tila. 
Happamoitumista syntyy jo nor-
maalisti riittävästi soluaineenvaih-
dunnan tuotoksena. Siis kehon 
liiasta emäksisyydestä ei tarvitse 
olla huolissaan koskaan!! Mikä siis 
aiheuttaa yli happamoitumista eli-
mistöön? 
– Pääasiassa ravinto, liikunnan 
puute, unen puute, stressi, nega-
tiivinen asenne, saasteet, säteily ja 
jopa huonolaatuinen juomavesi, 

kertoo Pia Utria ja jatkaa – Kaik-
keen emme voi itse vaikuttaa, mut-
ta vain muutama helppo ja tärkeä 
muutos tarvitaan, jonka jokainen 
voi tehdä omalla kohdallaan. Kun 
keho muuttuu liian happameksi, 
kehittyy elimistön sisällä erittäin 
otolliset olosuhteet mikro-organis-
meille. Sienet, hiiva, homeet, bak-
teerit ja virukset viihtyvät kaikki 
happamissa oloissa.  Terveessä ja 
tasapainoisessa elimistössä mikro-
organismien kasvu voidaan pitää 
oikeassa suhteessa, muuttamalla 
ympäristö hyvin happirikkaaksi 

ja emäksiseksi, joita kumpaakaan 
mikro-organismit eivät siedä. 
Elimistöä kannattaa tukea, jotta 
se pystyisi palautumaan lievästi 
emäksiseen 7,365 PH-tasoon. 

Paluu terveyteen, ”Ken tälle tiel-
le käy, tekee erittäin suuren muu-
toksen elämässään kohti fyysistä, 
psyykkistä, sosiaalista ja henkistä 
terveyttä ja eheyttä.” 

OIKEA KEhON Ph-TASAPAINO – TIE TERvEyTEEN
Terveydenhoidon opettaja Pia Utrian alustusta oli kuuntelemassa 

salin täydeltä aiheesta kiinnostunutta yleisöä ja aktiivista 
keskustelua käytiin. Tervetuliaismaljana jaettiin 

SuperGreens viherjuomaa, joka on val-
mistettu 49 viheraineesta; iduis-

ta, oraista, salaateista, 
lehdistä, kas-

veista. 

Pia Utria 

Teksti: Kaisu Porkka/Pia Utria 
Kuva:  Mikko Salmi
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Noudattamalla ruokavaliossa 
seuraavia ydinasioita, joita ovat 
neljä keskeistä elementtiä; vesi, 
klorofylli = viheraine, suola ja kas-
visöljy terveydentilan kohentumi-
nen alkaa. 
– Runsaan puhdistetun ja alkali-
sen veden nauttiminen on tärkeää. 
Hommaa veden suodatin kotiin! 
– Luomulaatua olevat lisäravinteet. 
Raakojen, luomulaatua olevien vi-
hannesten, kasvisten, juuresten, 
itujen, siementen pähkinöiden (ei 
maapähkinöitä!), avokadon, sit-
ruunan, speltin, tattarin ja hirssin 
lisääminen osaksi ravintoa siten, 
että niitä on 70 % kaikesta nautti-
mastasi ravinnosta. Väärät valmis-
tustavat ”tappavat” ravinnon kuol-
leeksi ja ravinneköyhäksi. Kehon 
yhden perus periaatteen mukaises-
ti samanlaisuus vetää puoleensa eli 
koska veren kemiallinen koostu-
mus (kemiallinen kaava) on sama 
kuin viheraineella. 
– Luovu tavallisesta, valkoisesta, 
verenpainetta lisäävästä pöytäsuo-
lasta, korvaa se Himalajan- meri- 
tai ruususuolalla. Nämä suolat ei-
vät aiheuta vahinkoa elimistössä, 
päinvastoin. Ne ovat erittäin ki-
vennäisaine- hivenaine- ja mine-
raalipitoisia. Ns. pöytäsuolasta on 
niitä putsattu pois. Varmista, että 
ruokasi mausteet eivät sisällä taval-
lista suolaa(NaCl). Aloita aamu-
si juomalla ½ l vettä johon lisäät 1 
tl ihanaa vaalea punaista suolaa ja 
vatsasi toimii. 
– Lisää kylmäpuristettua kasvisöl-
jyä ravintoosi. Öljyssä on oltava 3-, 
6-ja 9-rasvahappoja oikeassa suh-
teessa. Udo-öljy on parasta.  Älä 
paista tällä öljyllä, vaan lisää se vas-
ta valmiiseen ruokaan. Haitallisia 
ovat raffinoidut ja kovetetut rasvat. 
Säilytä kasvisöljysi jääkaapissa ja 
pahvikotelossa. Öljyn hyvät omi-
naisuudet tuhoutuvat kaupan hyl-
lyn lämmössä ja valossa!

Harjoittele pikkuhiljaa vähentä-
mään muitakin valkoisia ravintoai-
neita, kuten sokeria, vehnäjauhoja, 
ja pastöroituja maitotuotteita, jo-
gurtti puolukan kera iltapalana ok. 
Saamme kalsiumia viheraineesta. 
Mistähän lehmä saa kalsiuminsa? 
Maito on vasikoiden ruokaa. Tässä 
yksi syy miksi meillä on niin pal-
jon allergioita? Luovu rasvaisesta 
lihasta. Kala ja kokojyvätuotteet, 
tattari ja hirssi ovat sen sijaan suo-
siteltavia

Veden nauttiminen on tärkeää. 
Erään tutkimuksen mukaan niillä 
naisilla, jotka nauttivat vähintään 
viisi lasillista päivässä vettä on 45 
%:a pienempi riski saada paksu-
suolen syöpä. Vesi säännöstelee 
lämpötilaa, suojaa elintärkeitä eli-
miä, avustaa ruoansulatuksessa, 
kuljettaa ravinteita jokaiseen so-
luun ja hävittää jätteitä. Vuorokau-
den aikana olisi hyvä juoda n.2,5 
litraa vettä. Hikoilu ja aktiivisuus 
lisäävät nesteen tarvetta.

Polulla kohti parempaa terveyt-
tä, tärkein askel on antaa raaoille, 
tuoreille vihanneksille ja juureksil-
le tähtirooli lautasella. Esim. kurk-
ku, tomaatti, idut, selleri, porkka-
na, parsakaali ja erilaiset salaatit 
ovat hyödyllisiä. Hedelmät ja mar-
jat ovat terveellisiä, etenkin avo-
kado. Banaani, kuivattu viikuna, 
ruusunmarja myös sitrushedelmät 
muuttuvat elimistössä emäksiseksi.  
Happamuutta elimistössä lisäävät 
kahvi, useimmat teelaadut, ma-
keutetut ja pastöroidut mehut, liha, 
juusto, sekä alkoholi ja tupakka. 
Riittävä liikunta ja lepo sekä iloi-
nen mieli ovat terveyden tukipila-
reita.

Happo-emästasapaino aiheesta 
löytyy internetistä jonkin verran 
tietoa, myös ristiriitaista tietoa. 
Amerikkalainen tohtori Robert O. 
Young on tutkinut ravinnon PH-

Lähteet, Tohtori Robert 
Young: PH-tasapaino ja 
painonhallinta sekä Dia-
betes, löytyy suomennet-
tuna kirjastoista ja kirja-
kaupoista 

tasapainon vaikutusta terveyteen 
25 v. Itävaltalainen professori Eb-
binger tuli tutkimuksillaan siihen 
tulokseen, että n. 35 vuoden iässä 
tavallista sekaruokaa syövän ih-
misen elimistö on saavuttanut sen 
pisteen, että happamuus ei voi enää 
lisääntyä. 

Kaikenlaiset aineenvaihdunta-
sairaudet ovat lisääntyneet nyky-
päivänä. Liiallinen happamuus voi 
aiheuttaa mm. erilaisia kiputiloja, 
sidekudossairauksia, reumasaira-
uksia, maksa-, munuais-, ja sydän- 
ja verisuonisairauksia, diabetesta 
sekä suoliston toiminnan häiriöitä, 
ylipainoa ja ennenaikaista vanhe-
nemista. Muutoksia terveelliseen 
suuntaan kannattaa tehdä en-
sin pienin askelin.  Oma keho on 
saattanut tottua happamuuteen 
vuosien saatossa joten se vastustaa 
ensin emäksisyyteen siirtymistä 
esim. että emäksinen ruoka ei mais-
tu hyvältä. Todellinen ja pysyvä 
muutos tapahtuu aina sisältä päin. 
Keho alkaa kertoa itse millainen 
ruoka tekee hyvää elimistölle. Jopa 
kahvin juonti alkaa inhottaa hap-
pamuutensa takia. Kahvin tuoksu 
ja siihen liittyvät muistot saattavat 
houkutella pitkäänkin silti. Ensim-
mäinen oire emäksisyyteen siirryt-
täessä on energia tason merkittävä 
kohoaminen ja nopeasti. 

Lisätietoja Pia Utria 0400 468 399 
pia.utria@priveda.fi



Hänen perheensä oli Irakin  ylä-
luokkaa, asuivat hienossa kaksiker-
roksisessa talossa hyvällä alueella 
Bagdadissa. Hänen isänsä työsken-
teli Saddam Husseinin aikana yk-
sityisessä sairaalassa lääkärinä ja 
äiti oli lasten kanssa kotona. Kun 
Saddamin valta kaatui, hänen hal-
lintonsa suosimia ihmisiä alettiin 
vainota. Sairaala, jossa Amarin isä 
oli töissä, oli Saddamin lähipiirin 
suosiossa. Hänen isäänsä yritettiin 
pakottaa kertomaan tietoja näistä 
ihmisistä. Kieltäydyttyään kerto-
masta potilaiden tietoja hänet vie-
tiin vankilaan kahdeksi kuukau-
deksi. Vapauduttuaan Amarin isä 
sai paljon uhkauskirjeitä, joissa sa-
nottiin, että jos hän ei lähde maasta 
heti, hänen lapsensa tapetaan.

Amar kertoo rauhallisella ää-
nellä naapurustoa ravistelleista 
terrori-iskuista, kidnappauksista 
ja ammuskeluista. Eräänä päivänä 
hän lähti perheensä kanssa käy-
mään setänsä luona maaseudulla 
ja kun he olivat tulossa takaisin 
kotiin tuntemattomat miehet ava-
sivat tulen heitä kohti. Hänen isän-
sä, äitinsä ja pikkuveljensä kuolivat 
sinä päivänä, mutta Amar ja hä-
nen siskonsa haavoittuivat pahas-
ti. Parannuttuaan Amar ja hänen 
siskonsa pakenivat Irakista Jorda-
nian kautta. Kysyin vielä miten he 
pääsivät Suomeen asti, mutta siitä 
Amar ei halunnut puhua enempää. 

Amar on sunni-muslimi ja hä-
nestä olisi pitänyt tulla historian 
opettaja Irakissa, mutta nyt hän 

ajaa taksia työkseen päivisin ja il-
taisin hän työskentelee pizzeriassa. 
Aluksi suomen opiskelu takkuili, 
mutta nyt hän puhuu todella hyvin 
suomea ja sanoo että aikoo ensi 
vuonna hakea opiskelemaan lähi-
hoitajaksi. Amar harrastaa lenk-
keilyä koiran kanssa, silloin kun 
töiltään ehtii ja sanoo rakastavansa 
koripallon pelaamista todella pal-
jon. Hän ei ole yhtä uskonnollinen 
kuin hänen muut perheen jäsenen-
sä olivat, eikä hän ole ollut yhteyk-
sissä muihin samaa uskontokun-
taan kuuluviin ihmisiin Suomessa 
olonsa aikana.

Amarin mielestä suomalaiset 
ovat todella hiljaisia ja murjotavat 
suurimman osan ajasta. ”Mutta on 
niitä poikkeuksiakin, esimerkiksi 
sinä päivänsäde,” Amar sanoo mi-
nulle ja hymyilee.  Hän on myös 
joutunut rasismin kohteeksi olles-
saan Helsingissä. Joukko nuoria 
miehiä oli tullut ja alkanut töniä 
häntä. Silloin hän ei ymmärtänyt 
niin hyvin suomea, joten hän ei 
tiennyt miksi he olivat käyneet hä-
nen kimppuunsa. Vammoja Ama-
rille ei onneksi kahakasta tullut, 
mutta huonot kokemukset hän sai 
suomalaisista. Myöhemmin hän on 
tavannut mukavampia suomalaisia 
ja saanut heistä uusia ja todella hy-
viä kavereita.  Amarilla on myös 
paljon ulkomaalaisia kavereita mm. 
Afrikasta, Aasiasta ja Lähi-idän 
alueilta. ”Aluksi oli tosi vaikeaa, 
kun muutin tänne Irakista. Siellä oli 
lämmin ja ihmiset olivat samannä-
köisiä kuin minä. Täällä on viileää 

ja ihmiset erinäköisiä. Mietin aluk-
si, olenko unessa vai jossain toi-
sella planeetalla,” Amar muistelee. 

Amar ei aio muuttaa takaisin 
Irakiin, koska hänen mielestään 
olot siellä eivät tule muuttumaan 
vielä pitkään aikaan. Tulevaisuu-
dessa hän aikoo mennä naimisiin 
ja hankkia paljon lapsia, ostaa 
omakotitalon ja viettää rauhallis-
ta perhe-elämää. Sitten voisi mat-
kustella ympäri maailmaa oman 
perheen kanssa ja ehkä joskus 
muuttaa vaikka Australiaan tai 
Uuteen Seelantiin.”Olen viihtynyt 
hyvin Suomessa ja olen oppinut 
paljon suomalaisesta kulttuuris-
ta, esimerkiksi saunassa saatetaan 
istua monta tuntia jutellen ja vä-
lillä pitää käydä jäähyllä pihalla.” 
Amar kertoo hymyillen. Hänellä 
on ollut välillä vaikeaa ymmärtää 
suomalaista kulttuuria ja tapoja, 
mutta eniten on ihmetyttänyt laki 
lasten kurittamisesta ja tasa-ar-
vosta. Amarin mielestä on todella 
haastavaa yrittää säilyttää tiettyjä 
osia omasta kulttuuristaan ja hän 
haluaa kertoa kavereilleen kulttuu-
ristaan, jotta nämä ymmärtäisivät 
häntä paremmin.”Tiedän että osal-
la suomalaisista on hankalaa hy-
väksyä minun kotimaastani tulleita 
ihmisiä terrori-iskujen takia. Mut-
ta toivon että he ymmärtäisivät, 
ettei kaikki irakilaiset ole pahoja ja 
että mekin olemme ihan tavallisia 
ihmisiä,” Amar sanoo.
     
     

Teksti:Tiia Hyttinen

Erään pakolaisen tarina
Amar (nimi muutettu) on  22-vuotias nuorimies  

Irakista, josta hän tuli pakolaisena Suomeen vuonna 2004. 
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Tällä hetkellä Suomessa asuu 
Tilastokeskuksen väestöraken-

netilastojen mukaan vakinaisesti 
121 739 ulkomaan kansalaista. Vä-
estörakenne muuttuu jatkuvasti. 
Se elää maahanmuuton kuin myös 
maasta ulkomaille lähdön myötä. 
On aivan itsestään selvää, että sel-
laista maata, mihin kukaan ei olisi 
koskaan tullut muualta tai mistä 
kukaan ei olisi koskaan muualle 
lähtenyt, ei maailmasta löydykään. 
Ei ole olemassa kokonaan yksiväri-
siä valtioita: toiset maat ovat vain 
jo lähtökohdiltaan värikkääm-
piä kuin toiset. Toiset puolestaan 
odottavat värikkäämpiä siveltimen 
vetoja yhä edelleen. 

Kun tarkastellaan Suomes-
sa asuvien maahanmuuttajien ja 
maan etnisten vähemmistöjen 
määrää, Suomi näyttäytyy näiden 
seikkojen valossa varsin värittömä-
nä valtiona. Suomen työmarkkinat 
kansainvälistyvät kuitenkin vuo-
si vuodelta. Työmarkkinat saavat 
väistämättä uudenlaisia värisävyjä, 
vaikka monikielisiä ja – kulttuuri-
sia työpaikkoja levittäytyykin edel-
leen varsin harvassa. Monimuotoi-
suus on yhtä kaikki arkipäivää.

Kuinka maahanmuuttaja sit-
ten löytää paikkansa suomalaisilla 
työmarkkinoilla? Maahanmuutta-
jia ryhdytään tavallisesti kotout-
tamaan heti heidän saavuttuaan 
uuteen asuinmaahansa. Heidät 
johdatellaan suomalaiseen yhteis-
kuntaan erilaisten valmentavien 
opintojen kautta. Kieleen, kulttuu-
riin ja yhteiskuntaan tutustuminen 
antavatkin maahanmuuttajalle sel-
laisia valmiuksia, jotka edesautta-
vat muun muassa työmarkkinoille 
hakeuduttaessa. Kielitaidon mer-
kitystä ei pidä vähätellä. Useinhan 

maahanmuuttajien pääsy työmark-
kinoille hankaloituu nimenomaan 
juuri puutteellisen kielitaidon 
vuoksi, vaikka sitten ammattitaitoa 
muuten sattuisi löytymäänkin. 

Mikäli jokin tietty työnkuva ei 
edellytä aivan ehdottoman täydel-
listä kielenhallintaa, joutuu kuiten-
kin ihmettelemään, miksi kieliop-
pivirheiden määrällä tai vieraalla 
korostuksella tuntuu olevan siitä 
huolimatta suuri sijansa työpaikkaa 
hakiessa. Työnhakijan soveltuvuut-
tahan tulisi arvioida yksinomaan 
työtehtävän asettamien vaatimus-
ten perusteella ja hänen kielitaito-
aan tai esimerkiksi uskonnollisista 
syistä johtuvaa pukeutumista tulisi 
arvioida vain niiltä osin, kun näillä 
seikoilla on ylipäätään merkitystä 
kyseisten työtehtävien hoitamisen 
kannalta. 

Voikin vain hämmästellen ky-
syä ääneen: onko nimellä, värillä, 
uskonnolla, rodulla, ihmisen alku-
perällä, perhesuhteilla tai vaikkapa 
sukupuolella sittenkin kenties väliä 
maamme työmarkkinoilla ja työn-
hakuprosessissa?

Vaikka työsyrjintä on rikos, on 
valitettava toisasia, että yhteiskun-
tamme työmarkkinoilla esiintyy 
hyvinkin monenlaista syrjintää 
etninen syrjintä mukaan luettuna. 
Syrjivä teko voi liittyä esimerkiksi 
työpaikasta ilmoittamiseen, työn-
tekijän työhönottotilanteeseen tai 
palvelussuhteen kestoon. Sitä, että 
työnantaja asettaa työnhakijan 
tai työntekijän epäedulliseen ase-
maan hänen persoonansa, taus-
tansa tai yksityiselämänsä vuoksi, 
voidaan pitää työsyrjintänä. On 
erittäin hankalaa todistaa, että 
tietyssä tapauksessa kyseessä oli-

si nimenomaan työsyrjintä, koska 
työnhakija itse ei tilanteessa luon-
nollisestikaan yleensä tunne muita 
hakijoita tai näiden taustoja. Työn-
antajan onkin näin varsin helppoa 
vedota hakijan soveltuvuuteen tai 
johonkin muuhun subjektiivisesti 
arvioitavaan tekijään, jolloin hän 
pystyy osoittamaan, ettei uutta 
työntekijää valittaessa ole rikottu 
työsyrjinnän kieltoa millään muo-
toa. Olkoonkin, että näin olisikin. 

Monikulttuurisuus yhteiskun-
nassamme on valtava haaste kaikille. 
Suvaitsevaisuuteen täytyy opetella. 
Ennakkoluulojen kitkeminen ei ole 
välttämättä aivan yksioikoista, kun 
niiden juuret ovat niin syvällä. Mo-
nimuotoisuus on kuitenkin sellainen 
voimavara, joka tarjoaa paljon, mut-
ta jota ei osata vielä hyödyntää meil-
lä riittävästi. On syytä muistaa, että 
työ on suomalaisessa kulttuurissa 
yksi hyvinvoinnin ja toimeentulon 
tärkeimpiä lähteitä. Työn kautta ih-
minen pääsee mukaan toimimaan. 
Työn kentällä hän ei jää pelkästään 
sivustakatsojan rooliin ja näin hän 
myös välttyy syrjäytymiseltä. 

Uusien värien sekoittuminen 
Suomen melko värittömään työelä-
män rakenteeseen on valtavan suu-
ri haaste etenkin viranomaisille ja 
työelämän kentällä toimijoille. Maa-
hanmuuttajien korkeat työttömyys-
luvut ovat tosiasia, jota ei voi kiistää. 
”Kotoutumiskoulut” jo useimmiten 
käyty työnhakutilanteessa, mutta 
kuinka ihmeessä kielitaitoinen maa-
hanmuuttaja voi loppujen lopuksi 
kotoutua uuteen maahan kunnolla, 
mikäli hän viime vaiheessa kuiten-
kin syrjäytyy työmarkkinoilta? Työ-
elämä tarvitsee värejä ja maahan-
muuttaja työmahdollisuuksia!

Teksti: Nina Pietiläinen

Väriä työelämään!
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vaikuttajat hyvinvointityössä vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa

Hyvinvointityö, yhteisöllisyys, sekä tutkimustieto tässä sekasortoisessa maailmassamme koetaan kaikin tavoin  
entistä tärkeämpänä ja halutumpana ihmisten mielissä. Sen ovat tuoneet esiin monet eri sektorit ja toimijat  

yhteiskunnassamme, eri tahojen johtavat henkilöt. Vaikuttajia asian puolesta tarvitaan. Monet ovat huomanneet  
asian tärkeyden ja lähteneet omalta osaltaan mukaan toimintaan.

Valtuutettu, tutkija Sirpa Andersson on vuosia ollut tukemassa vapaaehtoista hyvinvointityötä ja julkistaa  
ti 16.9. klo 18 -20 tuoreimman tutkimuksensa. Pitkän avioliiton arjen asiantuntijat. Tutkimuksessa pureudutaan  

elinikäisen avioliiton kuvioihin ja taustatekijöihin maassamme.

Vahva vaikuttajanainen, joka huomatessaan epäkohdan, tarttuu siihen heti, kansanedustaja Tarja Tallqvist tulee puhu-
maan maanantaina 3.11. klo 14 lähtien lempiaiheestaan vanhuksista. Vanhusten tämänhetkinen hyvinvointi ja hoito ovat 

sangen paljon puhuttaneet ja kuohuttaneet laajalti eduskuntaa myöten. Asia on hyvin paikkakohtainen ja arkakin asia.

Torstaina 9.10. klo 18 – 20.  Kansanedustaja Erkki Tuomioja luennoi aiheesta,  
Pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuus

Luennot pidetään vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa, Aleksis Kiven tie 19, Kerava. Tervetuloa!
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Keravan kaupunginkirjasto
 

TUKIKOhTA
Kirjastossa on näkövammaisille, aivohalvaus- ja afasiakuntoutujille  

sekä erityisoppilaille ohjaajineen oma työpiste, Tukikohta. 

Tukikohdan välineet: Lukutelevisio ja tietokone

Tietokoneen ohjelmat: 

SUPERNOVA-RUUDUNLUKUOHJELMA 

Supernova suurentaa näytöllä olevan tekstin, grafiikat ja kuvat
Supernova tunnistaa tietokoneen näytöllä olevan tekstin ja lukee sen ääneen 

LUETUS-LEHTIENLUKUOHJELMA eli OVI-OHJELMA

Luetus-ohjelmalla voidaan puhesyntetisaattorin kautta kuunnella sanomalehtiä ja aikakaus-
lehtiä

Lehdet ovat kuunneltavissa yleensä ilmestymispäivänään 

COGNISOFT- ja LEXIA-ohjelmat 

afasia- ja aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen

COGNISOFT sisältää 

12 erilaista kognitiivisten toimintojen harjoitusta: esimerkiksi 
keskittyminen
tarkkaavuus
sarjamuisti

visuaalinen tarkkaavuus 
suunnittelu ja ongelmanratkaisu 

LEXIA sopii

lasten ja aikuisten kielelliseen kuntoutukseen
lukemisen ja kirjoittamisen kuntoutukseen 

tukemaan koulunkäyntiä
tehtävät ovat vaikeusasteeltaan erilaisia 

jokainen kuntoutuja voi valita juuri hänelle sopivat harjoitukset 

TUKIKOHDAN varaaminen

Käy kirjaston neuvonnassa tai soita numeroon (09) 2949 2580

Tukikohtaa koskeviin kysymyksiin vastaavat kirjastonhoitaja Elina Saari ja   
kirjastovirkailijat Tuula Rautio ja Eila Niemi numerossa (09) 2949 2548
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hyvINvOINTIAKATEMIAN OhJELMA SyKSy 2008 

MAANANTAISEURA 
järjestää kerran kuussa keskustelufoorumin ajankohtaisista ja  
ihmisläheisistä aiheista. 
Ma 8.9.  klo 14 Kivut ja hyvinvointi, yrittäjä Ilkka Noso puhuu  
               hyvinvoinnista ja arjessa elämisestä.
Ma 6.10. klo 14 Viisas vanhuus, sosiaalineuvos Sulo Aho.
Ma 3.11. klo 14 Kuka vierelles  jää, kansanedustaja Tarja Tallqvist.
Ma 1.12. klo 14 Avoin aihe, ilmoitetaan myöhemmin. 

LAPIN LUMO
To 11.9. klo 18-20 Nojatuolimatka Lappiin.  Vanha Lapin kävijä Erkki 
Eerola näyttää kuvia ja juttelee monista ruska- ja talvi- matkoistaan eri 
puolilla Lappia. 

TUTKIMUS
Ti 16.9. klo 18 Pitkän avioliiton arjen asiantuntijat.  
VTT Sirpa Anderssonin tuore tutkimus ikäihmisten avioliitoista.

ZUGARAN MUSIIKIN ILTA
To 18.9. klo 18 Taiteilija Anette Åkerlund ammentaa eri tyylejä flamencon- ja  
suomalaisen mustalaislaulun ja rekilaulun tyyleistä. Käsiohjelma 10 €.

OSTEOPATIA
Ke 1.10. klo 18-20 Osteopaattinen näkökulma kehon toimintaan.  
Tules - ongelmat. Klassinen osteopaatti Jukka Pennanen luennoi aiheesta.
  
ERKKI TUOMIOJAN LUENTO
To 9.10. klo 18-20 Erkki Tuomioja luennoi Sinisessä Salissa 

KANSAINVÄLINEN ILTA Ystävämme eri maista
To 16.10. klo 18-20 ohjelmaa eri maista. Turkkilaiset, vietnamilaiset, 
afrikkalaiset, perulaiset, irakilaiset, bolivialaiset, venäläiset, paluumuut-
tajat, espanjalaiset,  intialaiset jne, Duo Saraya esittää itämaista tanssia. 
Musiikista vastaa Mikko Perkoila. Kaikki tervetuloa! 
Illan järjestävät: Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus / Talkoorengas, 
Keravan kaupunki, Setlementti Louhela / Monikulttuurinen Rinki ja SPR.

ITÄMÄISEN TANSSIN ILTA
To 23.10 klo 18-19 Duo Saraya: Marjut Paavola ja Kristiina Pyörälä.

RUNON JA KITARAN ILTA
To 6.11. klo 18 Anette Åkerlund ja Reetta Niemelä.

LUENTO
To 13.11. klo 18-20 Ihmisarvoa ei kukaan ole antanut, eikä kukaan voi 
sitä ottaa pois. Psykologi Pirkko Lahti luennoi Sinisessä salissa. Illan 
järjestävät Keski- Uudenmaan Sydänpiiri ry ja Hyvinvointiakatemia.

KONSERTTI
Ti 18.11. klo 19 Minä laulan sun iltasi tähtihin.  
Kaija Nuoranne lauluoppilaineen esiintyy. Käsiohjelma 5 € / kpl.

KANSAINVÄLINEN LUENTO
To 27.11. klo 18-21 Kulttuuri ja sananvapaus, toimittaja, kirjailija Yousif 
Haddad puhuu. Tilaisuudessa näytetään dokumenttifilmi. Yousif Had-
dadilta on ilmestynyt Markku Juntusen suomentamana kirja Taikalintu.

RUNOKAHVILA
Su 7.12. klo 16 Joulurunot, Keravan Lausujat ry.

JOULUKONSERTTI – CHRISTMAS CAROLS
To 11.12. klo 14 Sininen sali

BLOGI 
ELI vERKKOPÄIvÄKIRJA

Internetissä on jo miljoonia verk-
kopäiväkirjoja. Sieltä löytyy sekä 
ilmaisia että maksullisia blogialus-
toja, jotka eivät vaadi erityisiä tie-
tokonetaitoja. Aloittamiskynnys 
on pieni, riittää vain yksinkertaisen 
kirjautumislomakkeen täyttämi-
nen. Esim. suomenkielinen Blogs.
fi on helppokäyttöinen. Kuvaavan 
käyttäjänimen ja blogin osoitteen 
keksiminen on tärkeää. Kannattaa 
käyttää hakusanoja, jotka kuvaa-
vat tekstiäsi ja sen sisältöä, jotta se 
löytyisi internetin laajasta kirjosta. 
Itse voit määrittää saavatko luki-
jat esittää mielipiteitä teksteistäsi. 
Blogiin kirjattuna ajatuksesi ovat 
jokaisen internetin käyttäjän ulot-
tuvilla vuosien jälkeenkin. Luova 
kirjoittaminen harjoittaa hyväksi 
sanasepäksi. Blogin eli verkkopäi-
väkirjan pitäisi olla ajankohtainen 
ja naseva, keskustelua herättävä.

Ellinoora Siitonen 
opastaa sinua alkuun syys-

kaudella neljänä maanantaina 
seuraavasti: 

Ma 8.9. klo 10 Internetin ihme-
maassa; Mitä ne ovat, missä ne 

ovat ja miksi niitä on? 
Ma 15.9. klo 10 Blogialustan luo-
minen; blogityyppi, idea, nimi ja 

identiteetti.
Ma 22.9. klo 10 Nettipäiväkirjan 

pitämisen aakkoset; Netiketti 
eli eettisiä näkökohtia internet- 

maailmassa. 
Ma 29.9. klo 10 Kirjoittamisen 
taito 1 ja 2;teoriaa, harjoituksia, 

palautetta, kannustusta.

Ilmoittautumiset 5.9.2008 
toimistoon (09)294 0930. 
Kiinnostuksen lisääntyessä 
järjestämme lisäkursseja. 

Teksti: Maija-Liisa Åberg
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18.8.- 30.9.
 Avautuu taiteenharrastaja Kaisu Porkan taidenäyttely

”Mielikuvia ja muistoja matkaltani”.
Nähtävillä öljyvärimaalauksia ja akvarelleja, luontokuvia ja  savitöitä.

1.10. - 31.10. 
Taiteilija Hannele (Lissu) Mäki

”Uusi elämä, paluu Suomeen!” Nähtävillä akvarelleja ja öljyvärimaalauksia.

1.11. – 15.12.
Taiteilija Hannu Räsänen

”Pastellimaalauksia ihmisten iloksi”
Nähtävillä muotokuvia, maisemiaja vähän muuta, mielestäni mukavaa
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Varamummo- ja -pappatoiminta aloitettiin Talkoo-
renkaassa tammikuussa 2007. Tavoitteena on toimia 

siltana eri sukupolvien välillä, siirtää kulttuuripe-
rintöä ja tukea lapsiperheitä arjessa. Ajatuksena on 
tarjota perheille mahdollisuus kohdata iäkkäämpiä 
ihmisiä, jos omia isovanhempia ei ole tai he asuvat 
kaukana. Perheet ja vapaaehtoiset tapaavat aluksi 

Talkoorenkaan kabinetissa ja pikkusalissa ”vaarin ja 
mummon satutunnilla” joka toinen viikko. Jos yhtei-
nen sävel löytyy ja perhe saa oman varamummon tai 

-papan, sovitaan tapaamiset vapaasti keskenään.
Varamummot kokoontuvat kerran kuussa keskuste-
lemaan toiminnan sisällöstä. Jokaiselle toiminnasta 

kiinnostuneelle löytyy mahdollisuus toimia sillä 
sitoutumisen asteella, kuin oman elämän resurssit 

antavat myöten.

Jos olet kiinnostunut tulemaan toimintaan mukaan 
tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä avunvälitykseen.

e-mail avunvalitys@talkoorengas.fi

puh. (09) 242 5106

Kuva: Anja Pennanen

vARAMUMMO- JA 
-PAPPATOIMINTA 

TALKOORENKAASSA

Kuva: Anja Pennanen Kuva: Anja Pennanen
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Otsikon alla luennoi Juha Beur-
ling 27.4. Sinisessä salissa. Puhuja 
toimii eettisen kuluttamisen pro-
jektipäällikkönä Suomen Kulutta-
jaliitossa.  Tämän kansalaisjärjes-
tön tarkoituksena on välittää tietoa 
kuluttamisesta.  Tutkimusta sen 
piirissä ei tehdä vaan se käyttää hy-
väkseen muiden laitosten julkaise-
mia tutkimustuloksia. 

Miksi kulutamme niin paljon? 
Tutkimuksen mukaan kulutta-
misessa etsitään mielihyvää. Saa-
vutettu tunne kestää vain lyhyen 
ajan. Ihminen tottuu pian uuteen 
eikä kohteen ostaminen enää tuo-
ta iloa. Saaduista eduista on kui-
tenkin vaikea luopua, sen tietävät 
markkinavoimat. Raha tuo turval-
lisuutta, mutta runsas ostaminen ei 
vaikuta onnellisuuteen. Esimerkik-
si tutkimuksen mukaan Suomessa 
keskimääräinen onnellisuus ei ole 
juurikaan lisääntynyt vuosien 1972 
ja 2000 välisenä aikana, vaikka ih-
misten keskimääräinen ansiotaso 
on noussut melko paljon.

Ruokaa kulutetaan paljon, sen 
tuottamiseen kuluu paljon vettä. 
Suomessa ei kärsitä vesipulasta, 
vettä sataa enemmän kuin haihtuu. 
Olemme onnellisessa asemassa 
useisiin muihin maihin verrattuna. 
Monissa paikoissa maapallolla ve-
destä on pulaa. Tilanne tulee vielä 
vaikeutumaan tulevaisuudessa.

Ennen ruoka saatiin omalta ti-
lalta, nyt se on muualla tuotettua. 
Tuotannon tehokkuuden vaati-
mukset ovat johtaneet suurten 
tuotantoyksiköiden syntyyn. On 
todettu, että eläimet kärsivät liian 
isoilla tiloilla. Toisaalta eläinten 
nahkojen käyttö vaatteina ei ole 

enää tarpeellista. Ulkomailla on 
kiinnitetty huomiota eläinten rah-
tikuljetuksiin. Eläimet ovat joutu-
neet kärsimään kuljetusmatkoilla 
liiallisesta ahtaudesta ja joskus ve-
denpuutteestakin.

Jos kaikki suomalaiset alkaisivat 
käyttää energiansäästölamppuja 
toista Loviisan reaktoria ei tarvit-
sisi käyttää vuosittain kuin puolen 
vuoden ajan sähkön tuottamiseen.  

Miksei lisäkulutus tee meistä 
onnellisempia?
Kulutus voi olla miellyttävää, mut-
ta se ei tarjoa haasteita. Kulutus va-
rastaa aikaa tärkeämmiltä asioilta. 
Liika vaihtoehtojen määrä aiheut-
taa stressiä ja pettymyksiä.
Kulutuksessa kilpailu ja luksuk-
seen tottuminen vievät ilon.

Mainittakoon, että heti alkajai-
siksi Juha Beurling ilahdutti mei-
tä keravalaisia kertomalla, kuinka 
mukava oli tänne tulla. Meillä kun 
on tuo hieno, vanha asemaraken-
nuskin. Eettistä kuluttamista lienee 
sekin, vanhan ja kauniin korjaami-
nen ja säilyttäminen.

 ASIAA KULUTTAMISESTA 
Mitä on eettinen kuluttaminen?  
Miten kulutus vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen?

Eettinen kuluttaminen on terveen järjen 
mukaista kuluttamista.  Sen tarkoituksena on 
edistää seuraavia tavoitteita:

  • Luonnonvarojen kulutuksen hillitseminen.
  • Työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen.
  • Eläinten hyvinvoinnin lisääminen.
  • Ympäristön muutoksen hillitseminen.
  • Jätteiden määrän lisääntymisen hillitseminen.

Juha Beurling

NAUdANLIhA KILON 
TUOTTAMISEEN LASKETAAN 

KULUvAN yLI 10 000 LITRAA vETTÄ

Teksti: Taina Rautasalo
Kuva: Talkoorengas
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Toinen kuluttamista käsittelevä 
luento muuttuikin keskusteluksi. 
Paikalle saapunut Kuluttajaliiton 
asiantuntija Olli Ilander oli saanut 
tiedon tilaisuudesta vasta sama-
na aamuna.  Hän ei aikonut pitää 
luentoa vaan pyysi yleisöä esittä-
mään kysymyksiä, joihin hän toi-
voi voivansa vastata.

Keskustelu muodostuikin vilk-
kaaksi. Monet tavallista asiakas-
ta askarruttaneet asiat selkenivät, 
koskivatpa ne itse elintarvikkeita 
tai niiden kylkeen liimattuja tuo-
teselosteita.

Kaupassa kuljemme tavallisesti 
samoja reittejä ja ostamme samoja 
tuotteita. Tällöin uutuudet jäävät 
hyllyyn. Yleinen toteamus on, että 
elintarvikepakkaukset ovat suu-
rentuneet kooltaan. Niiden sisältö 
ei kuitenkaan säily kovin pitkään. 
Esimerkiksi kinkkupakkaus säilyy 
avattuna vain 3-4 päivää. Jos pakas-
taa osan, se on tehtävä pikimmiten.  
Pakkauksissa on harhaanjohtavia 
merkintöjä. Esimerkiksi muroja 
mainostetaan rasvattomiksi, ne eivät 
yleensäkään sisällä rasvaa.. Alustaja 
piti kuitenkin rasvaa parempana 
vaihtoehtona kuin sokeria.

Asiantuntijan mukaan lisäainei-
ta ei tarvitse pelätä. Marinoimaton 
liha saattaa kuitenkin monen mie-
lestä olla maukkaampaa kuin lisä-
aineita sisältävä marinoitu. Pakas-
tevihanneksia kannattaa käyttää, 
vaikka ne ovatkin usein ulkomai-
sia tuotteita. Ne ovat ravintoar-
voltaan lähes tuoreiden veroisia. 

Kypsentämisessä höyryttäminen 
on parempi valmistamismuoto, 
toinen vaihtoehto on keitinveden 
käyttö aterian valmistuksessa.

Olli Ilanderin mukaan happo-
emästasapainoon emme voi vaikut-
taa ravinnolla. Elimistömme palaut-
taa itse tasapainon. Suoloista hän 
mainitsi erikseen Pan-suolan, jota 
hän piti hyvänä tuotteena.  Muut 
suolat ovat samanarvoisia. Ne ovat 
yleensä natriumklorideja eivätkä 
terveydellisesti poikkea toisistaan. 
Merisuolassa on jodia itsessään, 
pöytäsuolaan sitä lisätään.

Ravintotieteessä ei ole totuuksia 
vaan todennäköisyyksiä. Esimer-
kiksi tutkimustulosten mukaan 
enemmistölle ihmisistä kasviras-
vat ovat parempia kuin eläinras-
vat. Poikkeuksiakin saattaa olla. 

Kuluttajat elintarvikeviidakossa  

Teksti: Taina Rautasalo
Kuva: Mikko Salmi

Osittain kovetettua kasvirasvaa 
alustaja piti epäterveellisenä. Sitä 
käyttää leivontateollisuus, sen laa-
tukin voi olla huonoa. Tulevaisuu-
den näkymä on, että kasvit joista 
tällä hetkellä saamme ruokaa, alis-
tetaan tuottamaan myös polttoai-
netta tekniikan tarpeisiin. Miten 
saamme ruoan riittämään?

Näitä ja monia muita elintar-
vikkeisiin liittyviä asioita käsitel-
tiin iltapäivän aikana. Poistuimme 
tyytyväisinä kahville. Olimmehan 
saaneet vastauksia juuri niihin ky-
symyksiin, jotka olivat meitä as-
karruttaneet. Kenties tällä kertaa 
keskustelun anti olikin hyödylli-
sempi kuin mitä luento olisi meille 
antanut.



RAY
Keravan kaupunki
Keravan seurakunta
Keravan Energia Oy
If vahinkovakuutusyhtiö Oy
Kaislakeramiikka Oy
Keravan omakotiyhdistys ry

Vapaaehtoisen hyvinvointityönkeskuksen 
toiminnan tukijat 2008

Keravan Keskusapteekki
Keravan Lääkintävoimistelu Oy
Paasikiven Nuorisokylä
Tilitoimisto Voutilainen
Kelloliike Soikkeli
Varjon Kukka
Keravan K-citymarket
Keski-Uusimaa

Kiitos Tukijoillemme!

  28

ROhKEA NAINEN MAThILdA WREdE OLI UUdISTAJA, JOKA yMMÄRSI IhMISEN ARvON
 
Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. toi yhteen melkoisen joukon ihmisiä Sinisen salin Vapaaehtoisen hyvinvoin-
tityön keskuksen tilaisuuteen. Päivä oli myös rohkean vankien ystävän Mathilda Wreden syntymäpäivä 1864.

Vastaava kirjastonhoitaja Elina Saari Keravan kirjastosta käsitteli valaisevasti Wreden perheen nuorimmais-
ta, uskaliasta ja rohkeaa suomenruotsalaista aatelistyttöä, vankilalähettiä kertoen hänen elämäntarinaansa vä-
littämisen etiikan näkökulmasta. 

Se mitä Mathilda näki ja koki isänsä työn kautta, vaikutti voimakkaasti häneen. Isä oli Vaasan vankilan 
johtaja.  Mathilda kohtasi vankeja ja samalla joutui seuraamaan heidän elämänkohtaloitaan omassa pihapiiris-
sään, jopa kotonaan, jossa vangit työskentelivät.

Työn aloittaminen ei ollut helppoa, koska hänen isänsä ei oikein innostunut hänen valinnastaan. Mathilda 
Wrede ryhtyi kuitenkin vankilatyöhön kutsumuksenaan. Toimintansa alkaessa hän oli 19-vuotias, naimaton 
nainen, mikä todella ylitti senaikaiset sopivaisuussäännöt. Mathilda toimi yksin poiketen hyväosaisten sivisty-
neistönaisten tekemästä hyväntekeväisyydestä täysin.  Auttaminen oli aluksi sielunhoidollista, mutta hän auttoi 
myös vankien omaisia ja yritti helpottaa molempien, sekä vankien, että omaisten elämää. Tämä oli seurausta 
1883 tapahtuneesta herätyksestä ja hänen todellisesta uskoontulostaan

Mathilda sai kuitenkin myöhemmin isältään luvan vierailla vankilassa. Rohkeana naisena hän ei pelännyt 
koskaan olla yksin keskustelemassa kuritushuonevangin kanssa samassa vankisellissä. Sosiaalinen työ vankien 
parissa oli hänen elämäntehtävänsä. Mathilda oli odotettu vieras myös eri piireissä ja hänellä oli säätynsä takia 
suhteita Euroopan ylhäisöpiireihin ja moniin sen ajan vaikuttajiin ja kulttuurihenkilöihin. Hän oli vankeinhoi-
don edistäjä ja vankien yhteiskuntaan sopeuttaja, itsekin sosiaalisen työn vaikuttaja edistäen myös raittiutta ja 
kansainvälistä rauhantyötä. 

Tilaisuuden musiikista vastasi lämmöllä, koskettavasti, lahjakas Ninni (Grönlund) nykyisin Ranz Keravan 
kirjastolta. Hän lauloi useita lauluja säestäen itseään pianolla. Teatteri Pesän ryhmä, lahjakkaat Iloiset Köyhät 
esittivät vaikuttavan ja voimakkaan näytelmän Mathilda ja vangit.  Esityksessä oli mm.  kohtauksia vankisel-
leistä, joissa nuori, hento Mathilda-neitonen kävi vierailuilla hyvinkin paatuneen rikollisen luona ja saattoi-
pa käydä niin, että hänen aito, vilpitön auttamishalunsa liikutti vangin kyyneliin asti. Teatteri Pesän Iloisten 
Köyhien laadukkaat esitykset ja musiikki yhdessä loivat tilaisuudesta hyvän kokonaisuuden. Moni jäi miet-
timään rohkean naisen elämäntyötä ja toimintaa illan kahvikupposen äärellä ja keskustelu jatkui vilkkaana.                 
Esther Ståhlberg on tehnyt tutkimusta Mathilda Wreden elämäntyöstä. Hänestä on kirjoitettu monta kirjaa. 
Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Keravan kirjasto, Teatteri Pesä ja Hyvinvointiakatemia, joiden yhteistyö jat-
kuu uusilla aiheilla syksyn aikana. Kiitokset yhteistyökumppaneillemme!

Teksti: Maija- Liisa Åberg
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Topi ja Ossi saivat Ylläksellä olles-
saan idean ryhmässä matkustami-
sen edullisuudesta. Aluksi matkoja 
tehtiin henkilöautolla. Vuodesta 
1970 lähtien Topi järjesti matkoja 
bussilla Ylläkselle menijöille.  Mu-
kana oli Ossi ja muuta tuttavapii-
rien kautta laajentunutta kävijä-
kuntaa. Parhaimmillaan Ylläkselle 
matkasi kaksikin bussia ja joinakin 
vuosina matkoja tehtiin kevättal-
vella useita kertoja. Ruskamatkoja 
järjestettiin syksyisin ja myöskin 
joulumatkoja. Osallistujia tuli lisää 
tuttavapiirin sisäisen viestinnän 
kautta. Samalla bussien reitit laaje-
nivat kulkemaan mm. Järvenpään, 
Lahden ja Jyväskylän kautta. 

Mukana olivat mm. keravalaiset 
Eero Eerola jo vuodesta 1976 alka-
en ja Tauno Lyytikäinen 80-luvulta 

lähtien. Kati Itkonen, joka nykyään 
hoitaa matkojen käytännön järjes-
telyt, tuli alkuaan mukaan laskette-
lemaan ja hiihtämään. Topi Helin 
jäi matkoilta pois 1991 ja käytän-
nön järjestelyt hoiti hänen jälkeen-
sä Ritva Parjanen vuoteen 2002.  
Ossi oli vielä mukana viime vuon-
na, kun reilut 50 vuotta oli kulunut 
hänen kuulumisestaan ryhmään. 
Hän on edelleen hyväkuntoinen.

Majoitustiloja oli Äkäslompo-
lossa alkuaikoina hyvin vähän. 
Niinpä, kun osallistujia oli vain 4-5, 
matkailijat majoittuivat Eevertti ja 
Anja Kurkkion vintille, sitten ala-
kerran pikkutupaan. Eevertti Kur-
kio rakensi 80-luvulla vähinerin 
mökkejä tontilleen ja lopulta tilois-
ta tuli hotelli. Ensiksi Seitapirtti ja 
nykyään, Eevertin pojanpoika Pasi 
Kurkkion johtama Hotelli Seita. 
Joitakin välivuosia lukuunottamat-

ta ryhmä on yöpynyt Kurkkioiden 
majoitustiloissa. Ruokailu tapah-
tuu myös Hotelli Seitan ravinto-
lassa. Matkaan sisältyy aamiainen, 
päiväeväät ja illallinen seisovasta 
pöydästä. Ruoka on monipuolista 
ja sitä on runsaasti.

Nykyään hiihtomatka tehdään 
viikolla 11. Matkan aikana pysäh-
dytään kahdesti kahville ja kerran 
lounaalle. Pysähdykset ovat hyvin 
tarpeellisia jo matkalaisten hyvin-
voinnin vuoksi. Tosin se pidentää 
matkaa aina n. 14 tuntiin.
  

Eero Eerolalla, Tauni Lyytikäi-
sellä ja Kati Itkosella on paljon ker-
rottavaa vuosien varrelta. Alkuvuo-
sina ryhmän osanottajat kävivät 
hiihtämässä yhdessä. Latuverkkoa 
ei ollut ja ensimmäinen ”latukone” 
oli Topi, joka hiihti joukon edellä 
tehden latua leveillä suksillaan. En-

Teksti: Irmeli Mattila    Kuvat: Irmeli Mattila, Pekka Tahvonen ja Matti Salo

 – tulen aina takaisin!
OI yLLÄS, OI yLLÄS

Ylläksen Äkäslompolo on jo pitkään ollut hiihto- ja ruskamatkojen  
kohde. Mm. Keravalta lähtöisin oleva hiihto- ja vaeltajaryhmä on  

hiihdellyt ja vaellellut siellä säännöllisesti tiettävästi ainakin vuodesta 
1956 lähtien. Sinä vuonna Topi Helin oli parin toverinsa kanssa Ylläksellä 
ja tapasi siellä Turussa asuvan Oswald (Ossi) Hermanssonin, joka myös 

oli viettämässä hiihtolomaa. 
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kuitenkin on harvoin ja osanottajat 
eivät useinkaan tutustu enää toi-
siinsa samalla lailla. Hotelli Seitas-
sa asuu muitakin matkailijoita ja 
Äkäslompolon tarjoamat huvituk-
set ovat lisääntyneet erittäin pal-
jon. Aikoinaan oli vain Äkäshotelli 
(Pirtukirkko) ja Riemuliiteri, joissa 
oli iltaohjelmaa. Topi ei myöskään 
pitänyt siitä, että ryhmäläiset kävi-
vät nauttimassa ”Pirtukirkon” anti-
mia. Nykyään Äkäslompolossa on 
useita paikkoja, joissa on tanssia 
tunnettujen orkestereiden ja so-
listien tahtiin. Myös vakavampaa 
ohjelmaa, esimerkiksi konserttien 
muodossa, voi käydä kuuntelemas-
sa Äkäslompolon kauniissa kappe-
lissa. Kauppojen määrä on lisään-
tynyt turistien myötä.

Ylläs ja Äkäslompolo ovat upea 
lomapaikka. Siellä on runsaas-
ti lunta ja aurinkoa sekä varmasti 
kakkien tarpeet kattavat, hyvinhoi-
detut hiihtoladut ja vaellusreitit. 
Se on sekä talvi- että kesäkauden 
kuntoa kohottava lomaparatiisi. 
Eläköön Ylläs!

simmäinen varsinainen latukone 
lienee ollut tynnyri, jota vedettiin 
perässä ja jonka tekemälle kais-
talle tehtiin latu-ura. Vielä 80-lu-
vun alussa ei ollut latukarttaa eikä 
muutakaan tietoa laduista. Yleen-
sä yhteinen hiihtämään lähtöaika 
oli klo10.30. Nopeammat hiihtäjät 
ryhmittyivät omaan ryhmäänsä ja 
hitaammat, ehkä ensi kertaa muka-
na olevat, jäivät toiseen ryhmään. 
Perinteinen yhteishiihto on edel-
leen Myllyhiihto, joka hiihdetään 
hiihtoviikon keskiviikkona. Monet 
osallistujat katsovat sen kuuluvan 
jokavuotiseen perinteeseen.

Myös muuta vapaa-aikaa vietet-
tiin yhdessä. Ensimmäinen seremo-
nia oli jo alusta alkaen Napapiirin 
ylittäminen kävellen ensikertaa sen 
kokeville. Myös majapaikassa jär-
jestettiin Lapinkaste, johon osallis-
tuivat kaikki uudet lapinkävijät. Se 
edellytti tietynlaisia seremonioita, 
joista on olemassa värikkäitä kuvia. 
Nykyään vain yksi uusi lapinkävijä 
saa paluumatkalla Lapinkasteen 
bussissa. Ohjelmassa on edelleen 
myös lähtölaulu viimeisen aamua-
terian yhteydessä. Yleensäkin ryh-
mä vietti iltaisin aikaa keskenään. 
Topi järjesti kaikenlaista hauskaa 
ohjelmaa. Myös bussissa oli oh-

jelmaa ja mm. Tauno Lyytikäinen 
vastasi matkan aikana matkaajien 
huvittamisesta. Edelleenkin matka 
bussissa sujuu erilaisten ohjelmien 
puitteissa. Uutta yhdessäoloa ovat 
nuotioillat Seita- mökkikylän laa-
vulla, joihin on osallistunut run-
saasti väkeä.

 Jo aikaisemminkin uusia osal-
listujia oli vuosittain runsaasti ja 
vanhat saattoivat jäädä pois tai 
palata jälleen mukaan seuraavilla 
kerroilla. Näin tapahtuu edelleen-
kin. Nykyään yhteisiä ryhmäiltoja 

Kuvassa herrat oikealla Ossi Hermansson ja vasemalla Eero Eerola

Hehkeät revontulet(aurora borealis) Lapin yössä
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Teksti: Petri Vestola

Sokrates liftaa  
Olin ajelemassa erästä Itä- Uudenmaan pikkutietä Keravalle päin, kun näin liftarin tienmutkassa. Tai oikeas-
taan se ei liftannut, vaan seisoi keskellä tietä huitomassa, ikään kuin auton pysäyttäminen noin vain olisi it-
sestäänselvyys. Se oli hiukan rähjäisen näköinen, tanakka mies. Otin sen kyytiin. Pelkääjän paikalle istuttuaan 
se kertoi olevansa Sokrates ja olevansa käymässä maan päällä Zeuksen luvalla. Se oli paljain jaloin ja sillä oli 
päällään t-paita ja verryttelyhousut. Ulkonäkö muistutti hiukan pultsaria, mutta sen silmissä oli älykäs ilme. 

S: Mikä vaunu tämä on? – Se kysyi.
M: Tämä on auto. 
S: Onko se hyvä?
M: On. Tällä pääsee nopeasti. Aikaa säästyy.
S. Onko teillä aika loppumassa?
M: No ei, mutta aika on rahaa.
S: Ahaa! Säästyy siis rahaakin.
M: No ei oikeastaan. Autolla ajo on aika kallista, mutta jos on kiire, on hyvä päästä nopeasti.
S: Onko teillä nykyään kiire?
M: Kyllä! Usein on.
S: Kuinka kiire teillä oli silloin, ennen kuin auto keksittiin? 
M: Ei silloin ollut kiirettä. Se oli kiireetöntä aikaa.
S: Ei kiire johdu ajasta vaan siitä, miten ihminen järjestää elämänsä. Eikö nopean vaunun pitäisi pikemminkin 
vähentää kiirettä kuin lisätä sitä? Onko sinulla nyt kiire?  
M: On kyllä. Minun pitää ehtiä Keravalle puhumaan työttömien kokoukseen.
S: Työttömien! Mitä he ovat?
M: Ihmisiä, joilla ei ole työtä.
S: Miksi he eivät valmista puuttuvia hyödykkeitä, silloin heillä olisi työtä? 
M: No kun mitään ei puutu. On vaikea keksiä enää mitään, siksi on työttömyyttä. 
S: Eihän sitten ole ongelmaa, jos mitään ei puutu.

Sokrates oli koko ajan pommittanut minua kysymyksillään. Nyt pääsin vuorostani minä kysymään.

M: Mutta mistä ihmiset sitten saavat toimeentulonsa jos heillä ei ole työtä?
S: Niistä hyödykkeistä joita ei puutu.  Ei työtä voi puuttua. Sillä jos puuttuu hyödykkeitä, on työtä niiden val-
mistamisessa. Jos taas hyödykkeitä ei puutu, työtä ei tarvita lisää. Ennen muinoin meillä Ateenassa kaikki orjat 
osallistuivat työn tekoon, mutta kun työt oli tehty, annoimme heidän olla jouten. Miksi te ette tekisi samoin?
M: Ensinnäkään meillä ei ole orjia, toiseksi meillä pyritään täystyöllisyyteen. Ei nykyisessä kehittyneessä yh-
teiskunnassa asiat ole niin yksinkertaisia kuin ennen.

Sokrates jäi miettimään kertomiani tosiasioita vähäksi aikaa ja kysyi sitten.
 
S: Onko teillä nälättömyyttä?
M: Mitä! Eihän nälkää voi puuttua.
S: Ei niin. Nälättömyydessä ja työttömyydessä on kummassakin kysymys runsaudesta. Mutta noilla omituisilla 
sananvalinnoilla on runsaus saatu kuulostamaan puutteelta. Kyseessä on tosin tarpeen puute. Mutta tietenkään 
tarpeita ei voi puuttua, sillä vain sitä, millä tarpeet tyydytetään, voi puuttua. Miksi ette jakaisi työtä? Ehkä kii-
rekin silloin vähenisi. 

Siihen en osannut sanoa enää mitään. Myöskään Sokrates ei enää jatkanut. Ajettiin vaiti jonkun matkaa. Erään 
sivutien kohdalla Sokrates viittoi kädellään ja sanoi: ”Haluan tuonne.”  Ajoin sen sinne ja jätin tienvarteen. Itse 
jatkoin sivutietä eteenpäin, kunnes löysin paikan, jossa sain käännettyä auton ja lähdin palaamaan alkuperäi-
seen suuntaani. Silloin näin vielä viimeisen kerran Sokrateen. Se oli pysäyttänyt kaksi sauvakävelijää ja näytti 
kyselevän niiltä innokkaasti jotakin.
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Lähde ry jakoi keväällä 2008 kaksi stipendiä. Seniorirahas-
ton stipendin saivat Anneli ja Pentti Silvander. Tämä 100 
euron tunnustuspalkinto jaetaan ansioituneille Talkooren-
kaalaisille tai jo vapaaehtoistyössä mukana olevien henki-
löiden kannustamiseksi vapaaehtoiseen hyvinvointityöhön. 

Ammattikorkeakoulu Laurean yliopettaja Anne Hartikainen 
valmistelee väitöskirjaa Talkoorenkaan sairaalavapaaeh-
toisten toiminnasta, jota hän on seurannut ja tutkinut usean 
vuoden aikana. Tutkimuksessa on käytetty etnograafista me-
netelmää, joka merkitsee toiminnan kuvausta aivan ”ruohon-
juuritasolla”. Tutkimuksen tulos tulee olemaan mielenkiintoi-
nen. Tohtorinväitös tapahtunee loppuvuodesta 2008, joten 
toimitus palaa asiaan tarkemmin sen jälkeen.

TALKOORENKAAN UUTISIA

Kesäkuun 19. päivä toiminnan-
johtajamme Tarja (Orlow) nykyi-
sin Mattila vihittiin avioliittoon 
talousjohtaja Jukka Mattilan 
kanssa Hattulassa

Heinäkuun 10.päivä kahvi-
lamme emäntä Aila (Eriks-
son) nykyisin Vakkila vihittiin 
avioliittoon Hannu Vakkilan 
kanssa Puumalassa. 

Sydämelliset onnittelut koko 
Talkoorenkaan puolesta hal-
lituksen jäsenelle ja pitkäai-
kaiselle Talkoorenkaan va-
paaehtoiselle Jorma Kalevi 
Kaatrasalolle, joka täytti 70 
vuotta 7.8.2008! 

Onnittelemme samalla kaik-
kia tänä vuonna merkkipäivi-
ään viettäviä ystäviämme!

Suuri Sydän stipendi 100 euroa, jaettiin juniorirahastosta. Se 
on tunnustuspalkinto Sompion koulun oppilaalle, joka on käy-
tökseltään sosiaalinen ja toisia huomioonottava, auttavainen, 
ystävällinen ja valoisa. Stipendin tarkoituksena on tunnustuk-
sen antamisen lisäksi myös innostaa oppilasta edelleen osal-
listumaan ja kehittämään tätä puolta itsessään. Ensimmäistä 
kertaa jaettavan stipendin sai Janita Helenius 9 F luokalta.

VÄITÖSKIRJA

LÄHDE RY ANTAA TUNNUSTUSTA VIHITYT

MERKKIPÄIVÄT

Sydämelliset onnittelut myös 
Erik Gagneurille, joka täytti 
70 vuotta 15.8.2008
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Onnellisuus syntyy muusta 
kuin ylellisestä varallisuudesta

Jokainen ihminen haluaa kokea 
tulleensa hyväksytyksi. Jokainen 
tahtoo olla hyödyllinen ja tärkeä 
jollekin tai joillekin. Ilon tuottami-
nen toiselle antaa iloa myös itselle, 
niin se vain on! Keskinäistä kun-
nioitusta ja arvostusta ei voi liikaa 
korostaa.
  

Vihkikaavassa sanotaan hää-
parille: ”Kilpailkaa toistenne kun-
nioittamisessa ja palvelemises-
sa.” Kukaan ei kehota pariskuntia 
kinaamaan siitä, mitkä kotityöt 
kuuluvat miehelle ja mitkä naisel-
le. Rakkaudellisessa ilmapiirissä 
kasvaa lapsikin kunnioittamaan ja 
rakastamaan vanhempiaan ja myös 
kaikkia muita läheisiään ja kanssa-
kulkijoitaan. Onnellinen, toisiaan 
rakastava perhe tai parisuhde on 
jo sinällään arvokas pienyhteisö. 
Työ- tai kouluyhteisöt voivat luoda 
yhteisyyden tuntua.

Talkoorengas turvaverkkona

Vapaaehtoistyö on myös harras-
tus, joka on palkitsevampaa kuin 
yleensä tulee ajatelleeksi. Sen pii-
ristä löytyy varmasti hyviä ystäviä 
ja hyvien ystävien tuki on korvaa-
mattoman arvokasta. Ystävät muo-
dostavat turvaverkkokeinun, joka 
käsite on kuulunut ihan Talkoo-
renkaan perustaviin käsitteisiin. 
Vapaaehtoisystävät ovat ideaali-
tapauksessa tukemassa, jos joku 
ystävistä on elämänpolullaan hen-
kistä tukea vaativassa vaiheessa. 

Kuvainnollisesti ystävät heijaavat 
tukiverkkokeinua niin, että tuetta-
va ponnahtaa keinusta jaloilleen ja 
ryhtyy vuorostaan kannattelemaan 
yhdessä toisten kanssa verkkokei-
nua uutta tuettavaa varten.

 Pienet lapset hiekkalaatikolla 
opettelevat yhteisöllisiä taitoja. En-
sin vähän katsellaan, kenties kina-
taankin leluista, sitten onnellises-
sa tapauksessa opitaan antamaan 
toiselle tilaa ja leikitään yhdessä. 
Aikuisten yhteisö haastaa meidät 
aikuisten hiekkalaatikolle, koke-
maan elämäämme rikastuttavaa 
yhteisöllisyyttä ja arvostamaan, 
tukemaan ja kannustamaan toinen 
toistensa yksilöllisyyttä ja erilaista 
osaamista.

Elämän kestävä haaste

Kunpa me aikuiset ihmiset oppisim-
me vielä lisää – elämän tärkeimpiä 
asioita. Tärkeimpiä asioita on olla 
hyvä,  hyvä itsellemme ja toinen 
toisillemme. Oppisimme huomioi-
maan toisiamme.Oppisimme nä-
kemään myönteisessä valossa tois-
temme erityislaadun. Oppisimme 
kannustamaan ja iloitsemaan kun-
kin erityis-osaamisesta ja onnistu-
misesta. Oppisimme kuuntelemaan 
toisiamme. Kunpa oppisimme hy-
myilemäänkin toisillemme ja jos-
kus myös nauramaan itsellemme. 
Kunpa oppisimme hyväksymään 
niin hyvin itsemme kuin toisemme-
kin. Antaisimme anteeksi toistem-
me virheet ja myöntäisimme joskus 
olevamme itsekin väärässä, kukaan 
meistä ei, onneksi , ole täydellinen. 
Onneksi siksikin, että meillä kai-

killa on koko elämämme kestävä 
haastava tehtävä: hyvän lähim-
mäisyyden opettelu. Sitä varmasti 
tarkoitti myös äskettäin Yhteisöl-
lisyys-palkinnon Keravan kaupun-
gilta vastaanottanut Kirsti Aaltio, 
joka yhdessä Sulo Ahon kanssa 
aloittaessaan Talkoorengas-toi-
mintaa oivalsi toimittavansa ”ih-
misen virkaa”. Se on meille kaikille 
tärkeä tehtävä.

LÄhIMMÄISyyS MUOdOSTAA  
TURvAvERKON

 Teksti: Nina-Anitra Salonen

Oletko kiinnostunut jakamaan 
osaamistasi ja olemaan yhdessä 

mukavien ihmisten kanssa?  Onko 
sinulla aikaa, taitoa, asiantunti-
juutta tai kiinnostusta vetää eri-

laisia harrasteryhmiä ikäihmisille 
Keravalla, Vapaaehtoisen hyvin-

vointityön keskuksessa? 

Erityisesti eri liikuntamuodot, ku-
ten jumppa ja kädentaitoryhmät 
tarvitsevat ohjaajia. Mukanaolo 
luovassa kehittyvässä ryhmässä 
luo hyvinvointia ja hyvää mieltä 

kaikille.  

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
Maija- Liisa Åberg 

puh. 041- 528 3697. 

VAPAAEHTOISIA ETSI-
TääN INNOSTAVIKSI 

RYHMäNOHJAAJIKSI ERI 
HARRASTUSPIIREIHIN!
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Toivotamme Teidät Tervetulleeksi Vanhusten viikon avajaisjuhlaan 
klo 12.30 sunnuntaina 5.10.2008.

Ennen varsinaisen ohjelman alkua on mahdollisuus osallistua Vanhusten kirkkopyhän 
messuun klo 10 Keravan kirkolla, jonka jälkeen klo 11.30- 12.15 on lounas

(lounasmaksu 5 €) seurakuntasalissa, Papintie 6. Kahvit ja täytekakku tarjoillaan klo 12.

Vanhusten viikon tapahtumat

Maanantaina 6.10. klo 14 
Sosiaalineuvos Sulo Aho puhuu viikon teemasta ”Viisas vanhuus”,

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen Sinisessä Salissa, Aleksis Kiven tie 19, Kerava.

Tiistaina 7.10. klo 13 - 16 
Muotinäytös ja messut Viertolassa, Timontie 4, Kerava.

Keskiviikkona 8.10. klo 10 - 17
Ikäihmisten jutteluvirasto, Keuda, Keskikatu 3 a, Kerava.

Jutteluvirastoon ovat sydämellisesti tervetulleita kaikki ikäihmiset ja heidän läheisensä tai heidän kanssaan 
työskentelevät. Pannu on kuumana ja jotakin pientä naposteltavaa tarjotaan mukavien jutustelujen lomassa. 

Torstaina 9.10.
Jutteluvirasto jatkaa Keudalla klo 10–15.

Senioriteatteri Aikamoinen esiintyy, Laurea -ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ja  
Keravan kotihoito järjestävät ohjelmaa, klo 13–15, Sininen Sali.

Kansanedustaja Erkki Tuomiojan luento klo 18–20
Pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuus, Sininen Sali.

Perjantaina 10.10. klo 11 - 15 
Hemmottelupäivä eri palvelu- ja hoivakodeissa ja terveyskeskuksen osastoilla 1 ja 2.

Lisätietoja Talkoorenkaan avunvälityksestä/Annukka, puh. (09) 242 5106.

Lauantaina 11.10. klo 15
Aleksis Kiven juhla.

Markku Holopainen vie runojen maailmaan, Teatteri Pesä esittää kohtauksia näytelmistä,  
Keravan kansantanssijoiden esitys.

Vanhusneuvosto, Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus/Talkoorengas, Keravan palvelutalosäätiö Viertola, Keravan evl. seurakunta, 
Keravan Kansalliset Seniorit ry, Keravan Eläkeläiset ry, Keravan Eläkkeensaajat ry, Kristilliset Eläkeläiset ry, Eläkeliiton Keravan yhdistys ry, 

Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keuda, Laurea AMK Järvenpää, Keravan kaupunki

Viikon teema ”Viisas vanhuus”

vanhusten viikko su 5.10. - la 11.10.2008
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Matkalla oppaana oli Jannika Kul-
lerkupp (kullero), jonka laaja tie-
tämys, paitsi nähtävyyksistä myös 
kaikesta Viron kulttuurin liittyväs-
tä, oli rajaton. Hän osasi laajentaa 
tietopiiriämme perusteellisesti aina 
sienistä uskontoihin ja kaikesta sil-
tä väliltä.

Peipsijärvi on Euroopan vii-
denneksi suurin järvi. Se sijaitsee 
Viron ja Venäjän rajalla. Tosin mo-
lemmilla rannoil-
la on asustanut 
sekä viron- että 
venäjänkiel istä 
väestöä jo aikojen 
alusta. Järven ran-
noille tullessam-
me totesimme, 
että vastarantaa ei 
näkynyt. Puhtaat 
hiekkarannat ja 
kauniit männiköt 
seurasivat tois-
taan ajellessamme 
Peipsijärven ran-
tamilla. 

Teimme risteilyn järven etelä-
osassa, kapeammassa päässä, si-
jaitsevaan Piirissaareen. Saaressa 
sijaitsee Venäjän raja-asema.  Paik-
ka on luonnonkaunis. Nykyään 
siellä olevissa kolmessa kylässä 
asustaa vain n. 160 asukasta, jotka 
jokseenkin kaikki ovat eläkeläisiä.  
Hauskana erikoisuutena on, että 
kylien, Tooni, Piiri ja Saare, lävit-
se kulkevan tien varteen oikealle 
puolelle ovat sijoittuneet asumaan 
venäjänkieliset ja vasemmalle vi-
ronkieliset. Kauppojakin on vain 

yksi ja sekin on auki vain kesäisin. 
Muutkin palvelut ovat vähäisiä. 
Kesällä toki asukasmäärä suure-
nee, kun saaresta työn hakuun läh-
teneet asukkaiden lapset saapuvat 
perheineen viettämään kesälomaa.  
Pepsi-järvi on tunnettu myös kala-
rikkaudestaan. Ryhmällämme oli 
mahdollisuus päästä myös kalojen 
makuun. Piirissaaren satamassa 
vanha kalastaja tarjosi meille ostet-
tavaksi tuoreita savusiikoja.  

Matkamme sujui bussilla aina 
Suomenlahden rantamilta pohjoi-
sessa lähelle Tarttoa etelässä. Matka 
kulki halki keväisen vihreiden pel-
toaukeamien. Kevätkukat kukki-
vat sekä niityillä että puissa.  Myös 
kevätyöt pelloilla ja puutarhoissa 
olivat päässeet hyvään alkuun. Poh-
joisosassa, joka on ”vanhauskoisten” 
aluetta, kiinnitti huomiota puutar-
hoissa sipulinkasvatus. Seudun asuk-
kaita kutsutaankin ”sipulivenäläisik-
si”. Viro on myös metsäinen maa. 
Tien varsilla tuntui riittävän asuma-
tonta metsäaluetta loputtomiin.

Matkaohjelmamme sisälsi mo-
nia mielenkiintoisia käyntikohteita. 
Kiertelimme alueella eri kartanois-
sa.  Kartanot olivat 1500-luvulta 
alkaen rakennettuja ja rakennutta-
jina olivat yleensä olleet saksalaiset 
varakkaat aatelismiehet. Kaikki 
kartanot olivat restauroituja ja käy-
tössä. Aloitimme Rakveren lähellä 
olevasta Roelan kartanosta.   Muu-
gan kartano toimii nykyään koulu-
na, Mäetagusen upeassa kartanos-
sa yövyimme ja Alatskiven linnan 
sanotaan muistuttavan Balmoorin 
kuninkaallista residenssiä Skot-
lannissa. Myös Purtsen linnoitus 
Johvin kaupungissa on erittäin hy-
vinhoidettu pieni linna taidegalle-
rioineen. Erittäin mielenkiintoinen 
oli tutustumisemme Kolkjan van-
hauskoisten museoon. Sen esitellyt 
vanha rouva kertoi laajasti uskoon 
liittyvistä elämäntavoista, joita vie-
läkin noudatetaan vanhauskoisten 
piirissä. Kirkkoja oli joka kylässä.

Viimeistä aamua lukuun otta-
matta meitä suosi kaunis ja läm-
min ilma. Paluumatkalla Tallin-
naan satoi hiljakseen. Yövyimme 
joka yö eri hotellissa, jotka kaikki 
olivat aivan erinomaisia. Viro on 
panostanut myös turismiin viime 
vuosina.

Kaiken kaikkiaan ryhmälläm-
me oli erinomainen matka. Ehkä 
Viro-seura tekee jälleen uusiakin 
mielenkiintoisia vierailuja Viroon.

Teksti: Irmeli Mattila
Kuva: Irmeli Mattila

KEvÄINEN MATKA vIROON
Keväisenä perjantaiaamuna Keravan Viro-seuran 

30 jäsentä ja ystävää suuntasi viikonloppumatkansa 
Viroon. Matkan suuntana oli tutustua Peipsijärven 

 rantamiin ja maan itäisen ja koillisosan nähtävyyksiin. 

Purtsen linna, rakennettu 1553-1565 Johann Tauben hallituskaudella 
maan puolustusta varten. Linnan seinät lähes 1,5 m paksuisia.
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Kunnonkohennus on viime aikoi-
na synnyttänyt jos jonkinlaista yri-
tystä. Kuntosalien lisäksi on synty-
nyt myös lukuisa määrä erilaisia 
”vaihtoehtomenetelmiä” käyttäviä 
hoitopaikkoja, joista osa näyttää 
haluavan synnyttää ja markkinoi-
da “huuhaa” -uskomuksia ja kaa-
pata niillä rahat herkkäuskoisilta. 
En halua nyt mollata punttisaleja 
enkä kiropraktikoitakaan, joilta 
moni on kokenut saavansa apua. 
En kaikkia luontaistuotekauppo-
jakaan, koska joskus hivenaineet 
ovat tarpeen. Tarkoitan lähinnä 
noita magneettinappeja, sellulii-
tin tärisyttäjiä, jauheita ja rouhei-
ta, joita perustellaan ihmeellisillä 
energiavirroilla, kuun asennoilla, 
sähköisyydellä, avaruus- tai maa-
säteilyillä, maapallomme pyörimi-
sellä, ilmansuunnilla ja ties millä 
muilla seikoilla.

Mainosten mukaan niitä on 
tavallisesti tutkinut joku vieras-
maalainen kuuluisa tohtori, joita 
ei kuitenkaan löydä minkään yli-
opiston nettisivuilta eivätkä he ole 
kehittäneet mitään muita asioita, 
vaan omistautuneet tälle yhdel-
le ihmeelliselle parannuskeinolle, 
joka mullistaa maailman. Ei kait 
kukaan omistaisi elämäänsä jolle-
kin asialle, jollei se takaisi hänelle 
hyvän toimeentulon. Siis bisne-
sinnovaatio, eikä mitään muuta, 
sanon minä. Tuotteiden markki-
nointi tapahtuu useimmiten suo-
ramyynnillä eli värvättyjen agent-
tien avulla.

Olen monesti ihmetellyt miten 
laajalti ja vakavasti näihin huuhaa-
uskomuksiin luotetaan. Ihmette-
len siksi, että suomalaisia pidetään 
yleisesti korkeasti koulutettuina, 
oppineina ja arvostelukykyisinä. 
Eivätkö kouluopetukset muistu 
mieleen, jos joku lupaa kunnon 

kohennusta, ihon siliämistä, sellu-
liitin poistumista ja mielenvirkeyttä 
vain parilla pillerillä tai jollakin vem-
paimella, hinta “vain” 160 euroa, il-
man muita omia ponnisteluja?

Olen minäkin sentään kokeillut 
joitakin ravintolisäkkeitä ja hiven-
aineita. Viimeksi erästä viheryrtti-
jauhetta veteen sekoitettuna. Olen 
huomannut sillä olevan lievähköä 
alkalisoivaa vaikutusta, auttaa nä-
rästykseen, mutta miksi ihmees-
sä sen vaikutusta pitää perustel-
la huuhaalla, kuten esimerkiksi: 
“Kaikki sairaudet johtuvat vain ke-
homme nesteiden happamuudesta 
ja kaikki sairaudet paranevat kun 
nesteet vaihdetaan. Eihän kultaka-
laakaan muuten hoideta kuin vaih-
tamalla vesi akvaariossa ja sama 
pätee ihmiseen.”  Tai: “Katsokaa 
miten jauhe tarttuu sähköisyyden 
voimasta myös mittalusikan ulko-
puolelle. Se on todistus sen sisäl-
tämästä energiasta!” - Niin kuin 
emme tietäisi, että mikä tahansa 
kuiva jauhe - varmasti moni myrk-
kykin - tarttuu muovilusikkaan 
staattisen sähkön voimasta, eikä 
se johdu aineen omasta energiasta 
vaan siitä sähköisyydestä. 

Tai miksi tasapainohoitoa, 
josta moni tuttavani kertoo hyö-
tyneensä, pitää perustella mm. 
maapallon pyörimisliikkeellä? 
Minä kyllä luulen, että ihminen on 
miljoonassa vuodessa jo tottunut 
pallomme pyörimiseen ja tasa-
painohäiriöt kyllä johtuvat omi-
en aistimiemme vioista. Hoidossa 
voidaan tasapainoa varmaankin 
harjoituksella parantaa. Pureeko 
siis tuollainen hölynpöly liikeidea-
na? Lisääkö se pillereiden tai hoi-
don kysyntää? Muuten en sitä ym-
märrä mutta ihmettelen suuresti.  

Pikkuisen luonnontieteitä har-
rastaneena tiedän jo ilman muuta, 
ettei parilla ranteeseen tai hartioi-
hin kiinnitetyllä magneetti-napilla 
tai staattisella sähköisyydellä ole 
mitään merkitystä terveydentilaa-
ni, eikä niillä voi oikeasti perus-
tella joitain hoitomuotoja. En ole 
myöskään koskaan havainnut eroa, 
olenko pitkälläni pää itään, länteen 
tai pohjoiseen, tai onko patjani alla 
maasäteilyä estävä kuparilevy.

Tuosta maasäteilystä vähän. Joi-
denkin käsissä varpu taipuu vesisuo-
nen kohdalla, minun ei, ellen sitten 
itse taivuta. Luulenpa, että oppinut 
ja taitava kaivonkatsoja päättelee to-
dellisuudessa kaivon paikan muilla 
keinoin eli luonnon lukemisella ja 
taivuttaa varpunsa päättelynsä to-
disteeksi. Minäkin päättelin kesä-
mökkitonttini kaivon paikan ihan 
siten, että oletin luonnonlähdettä 
hiukan alempana olevan tonttini 
pohjaveden kyllä täyttävän myös 
kaivamani kaivon ja hyvin onnistui. 
Jo runsaan parin metrin syvyydessä 
kauha raapaisi peruskalliota ja sen 
pintaa pitkin kuoppaan nousi poh-
javesi varsin vuolaasti virraten. Sitä 
samaa raikasta lähdevettä se oli kun 
sadan metrin päässä olevassa läh-
teessäkin. Lähde matalampana kui-
vuu joskus kesäisin, mutta omassa 
kaivossani vettä on riittänyt. Olisin-
han voinut hämätä jonkun tuttavani 
varpua taivuttamalla, mutta en kat-
sonut sitä tarpeelliseksi.

Mennään nyt hyvät ihmiset 
käymään vaikka tiedekeskus Heu-
rekassa tai Yliopiston järjestämillä 
tieteen päivillä tutustumassa tosi-
asioihin, jotka nekin ovat tarpeeksi 
ihmeellisiä. Myös Tiede-lehti on 
hyvä valistaja. Vältymme tuhlaa-
masta eurojamme humpuukin ta-
kia. Syömään ja liikkumaan muu-
ten vain terveellisesti!  

SULON SUIHKEET

Uskomusbisnestä
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Se on ollut myös ”ajan hermolla” 
naapurimaan tärkeisiin tapah-
tumiin nähden. Kun Viro juhli 

90-vuotista itsenäisyyttään 24. hel-
mikuuta 2008, seura järjesti Vapaa-
ehtoisen hyvinvointityön keskuksen 
kanssa itsenäisyyspäiväjuhlan Sini-
sessä salissa samana päivänä.

Tilaisuuden esiintyjät olivat 
Keravan kaupunginjohtaja Rolf 
Paqvalin, Keravan Viro-seuran pu-
heenjohtaja Veikko T. Valkonen, 
seuran ensimmäinen puheenjohta-
ja Jorma Kaatrasalo sekä helsinki-
läinen kuoro Vox Urbana.

Musiikilla ja runoudella oli pai-
nokas osuutensa juhlan ohjelmas-
sa. Se muistutti siitä, että Keravan 
Viro-seuran perustamisessa oli tai-
teella, laululla ja runolla, ratkaiseva 
merkitys. Seuran perustajista suuri 
osa oli taiteilijoita, jotka olivat saa-
neet yhteyden virolaisiin taiteili-
joihin. Kuoron sydämeenkäyvästi 
esittämät vanhat, haikeat suoma-
laiset ja virolaiset laulut sekä Jorma 
Kaatrasalon lausumat virolaiset 
runot virittivät yleisön aitoon juh-
latunnelmaan. Veikko T. Valkonen 

loi katsauksen Viron viimeaikaisen 
historian tärkeimpiin tapahtumiin, 
ja kaupunginjohtaja Paqvalin ker-
toili omista kokemuksistaan Viron 
matkoiltaan. Hän oli saanut ensim-
mäiset kontaktinsa virolaisiin har-
rastamansa urheilun, koripallon, 
välityksellä ja kertoi mm. olleensa 
pelimatkalla Virossa, kun maa ju-
listautui itsenäiseksi. Hän toimi 
myös neuvonantajana itsenäisty-
vän Viron valtiovarainministeri-
össä ja tapasi johtavassa asemassa 
olevia virkamiehiä ja poliitikkoja.

Tilaisuus veti juhlapaikan tä-
pötäyteen yleisöä, mikä kertoo 
kiinnostuksesta naapurimaata 
kohtaan.  Virohan on nykyisin mo-
nelle suomalaiselle tuttu maa, sen 
tapahtumia seurataan ja virolaisia 
kirjailijoita luetaan meillä. Suo-
malaiset turistit ovat olleet kauan 
Viron suurin matkailijaryhmä, ja 
viimeaikaisten uutisten mukaan 
suunnitellaan jo tunnelia Helsin-
gin ja Tallinnan välille. Mailla on 
nykyisin paljon yhteisiä projekteja 
sekä työ- että järjestötoiminnassa, 
jotka ovat auttaneet ihmisiä tutus-
tumaan toisiinsa ja ystävystymään.
 

Näin vilkkaita eivät suomalais-
ten ja virolaisten suhteet vielä ol-
leet vuonna 1999, kun Keravan Vi-
ro-seura perustettiin. Viro-seuran 
ensimmäinen varapuheenjohtaja, 
lausuntataiteilija Kaisu Mäkinen 
on kertonut seuran syntyhistorias-
ta seuraavaa:

”Huhtikuussa -99, kun Keravan 
Lausujat vierailivat Rakveressä, 

  
 
saimme ystävällisen, vieraanvarai-
sen vastaanoton. Meille kerrottiin 
runsaasti Viron ja Rakveren kult-
tuurista. Saimme osallistua mm. 
Kansanmusiikkiyhtye Kunglan 
20-vuotiskonserttiin. Tuskin ku-
kaan ehti ajatella, mitä seuraavaksi 
teemme Keravalla.

Pian paluumme jälkeen Jorma 
Kaatrasalo kertoi minulle saaneensa 
ajatuksen Viro-seuran perustami-
sesta. Jonain alkukesän aamuna sain 
itsekin ajatuksen siemenen. Olimme 
lausujina varanneet Kerava-salin ja 
halusimme tehdä kunnon kulttuuri-
tilaisuuden, johon kutsuttaisiin Rak-
veren kansantanssijat esiintymään 
kanssamme. Keravan lausujat käsit-
telivät nämä asiat toukokuussa -99. 
Päätimme esittää virolaisen runo-
koosteen ”Käsissäni kannan linnun 
unelmaa” Keravan kartanossa elo-
kuun 15. pnä ja sen jälkeen pitäisim-
me kokouksen, jossa perustettaisiin 
Keravan Viro-seura.”

 Seuran ensimmäinen puheen-
johtaja Jorma Kaatrasalo kertoi 
motiiveistaan Viro-seuran perusta-
miseen ensimmäisessä jäsentiedot-
teessa näin:

Keravalla vaalitaan ystävyyttä viron kanssa

Keravan Viro-seura perustettiin kymmenettä vuotta sitten. Se on toiminut Viron 
ystävien tukipisteenä, tarjonnut tietoa Viron maasta ja historiasta, kutsunut  
asiantuntijoita luennoimaan ja tutustuttanut jäseniä seuralaisineen Viron  

maantieteeseen ja kulttuuriin järjestämällä matkoja kiinnostaviin kohteisiin.

Kuvassa seuran puheenjohtaja Veikko T. Val-
konen ja kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin.

Viron itsenäisyyden 90-vuotisjuhlayleisö

Teksti: Aira Parviainen
Kuvat: Oili Räsänen Hannu Räsänen



”Jokaisella perustamiskokouk-
sessa mukana olleella on tietysti 
omat syynsä ja motiivinsa seuraan 
liittymiseen. Mitä tiedän Virosta? 
Tallinnan Viruvalgen laulujuhlat, 
Rakveren, Erki Noolin, Smiigunin 
sisarukset ja Lennart Meren. Siis 
en juuri mitään. Siis tunsin tarvet-
ta ja halua tutustua lähemmin hei-
moveljiimme, heidän kulttuuriinsa, 
elämäänsä, ajatuksiinsa, iloihinsa, 
suruihinsa ja toiveisiinsa.”.

Samoja tavoitteita lienee ollut 
muillakin perustajajäsenillä. Jäse-
nistön lukumäärä (tällä hetkellä 
80) on nelinkertaistunut näiden 
yhdeksän vuoden aikana. Seural-
la on ollut monenlaista toimintaa, 
josta seuraavan sivun kuvakooste 
kertoo. Viimeisimpiä on Galleria 
Allissa 26.3. – 6.4.2008 järjestetty 
virolaisen taiteilijan Diana Rahu-
ban kuvataidenäyttely, joka on yksi 
Viron juhlavuoden tapahtumista. 
Se järjestettiin yhteistyössä Keravan 
Viro-seuran, Keravan kaupungin ja 
SVYL:n (Suomi – Viro – yhdistys-
ten liiton) kanssa. Näyttelyssä oli 
esillä 30 työtä, joista myytiin viisi.

Keravan Viro-seura ry

Puheenjohtaja veikko T. valkonen
veikko.valkonen@vakes.fi
puh. 0500 435 055

Jäsensihteeri Liliana Puronen
liliana_puronen@hotmail.com
puh. 045 120 7748

Kulttuuripäivä Keravalla 2006

Seuran kummityttö Agnes Rakveressa

Suomipoika Otniell Jürissaar Sinisessä salissa




