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Innostunut ryhmä matkusti bussilla kohti etelää, jännitystä oli ilmassa. Lähdimme matkaan 
talvisessa säässä, lunta tipahteli taivaalta harvakseltaan, Helsingin päässä satoi vettä. 
Eduskuntaan oltiin kuitenkin matkalla. Talkoorenkaan Nostalgia-projektin ryhmäläiset 
sekä projektissa toimivat vapaaehtoiset olivat saaneet virallisen kutsun saapua tutustumaan 
eduskuntataloon sekä kansanedustaja Tarja Tallqvistin työhön. Useimmille kerta oli 
ensimmäinen, muutamat olivat käyneet aiemminkin.

Ensin tutustuimme linnamaisiin, vähän kolkkoihin tiloihin, joissa lakiensäätäjät tekevät 
työtään. Portaita kuljettiin ylös ja alas, milloin hienoja valkeita marmorisia, milloin tavallisen 
ruskeanvivahteisia. Näimme tilat, joissa yleensä haastattelut tehdään. Seurasimme jonkin 
aikaa täysistuntoakin. Samalla saimme tietää, että istuntosalin kattokupoli oli sokeria. 
Äänestykset etenivät hurjaa vauhtia nuijan heiluessa Niinistön tottuneissa käsissä.

Lopulta päädyimme kahville, sinne päähenkilö Tarjakin ilmestyi. Hän oli flunssan 
takia itse asiassa poissaoleva mutta meidän takiamme läsnä. Hän esitteli toimintaansa 
kansanedustajana. Päätavoitteekseen hän on asettanut vanhusten hoitoon, viime laman takia 
ahdinkoon joutuneitten ja hoitoalaan liittyvien asioitten ajamisen.

 Hän kertoi matkustelevansa paljon maaseudulla. Hän etsiytyy matkoillaan niiden ihmisten 
luokse, joiden asiaa hän pyrkii edistämään. Ei ole tarkoitus, että vanhus pysyy omassa 
asunnossaan lukkojen takana hengissä, kuten hän asian ilmaisi. On tarkoitus, että tilanne 
luodaan sellaiseksi, että hän tuntee elävänsä. Tarja kertoi myös omakohtaisia kokemuksia 
ongelmista, joista viime laman aikana velkaantunut kärsii edelleen.

Mainittakoon, että ministeri Risikko on lupautunut Tarjan mukaan matkalle tutustuakseen 
vanhusten tilanteeseen ruohonjuuritasolla. Sitä toivoisi, että eduskunnassa istuisi enemmän 
edustajia, jotka ovat kiinnostuneet heikompien asemasta eivätkä vain luomassa omaa 
poliitikon uraansa.

Taina Rautasalo           9.12.08

Keravalta 
Eduskuntaan

NOSTALGIA -PROJEKTI
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Keravan Talkoorengas on toiminut koko ajan laajentuen ja moni puolistuen kohta 3 vuotta. 
Talkoorengas al koi muo toutua vanhustenviikolla lokakuussa 1991, jol loin seu rakunnan 
diakoniatoimen ja kaupungin sosiaali- ja ter veystoimen edustajat yhdessä eläkeläis- ja 
muiden jär jestö jen kanssa toimeenpanivat toritapahtuman. Täl löin alkanut vapaa eh-

toisten rekrytointi tuotti noin 50 hen kilön ryhmän, jolla oli halua ryhtyä toteuttamaan 
lä himmäispalvelua käytännössä. Silloin oli talouslama alkanut ja työttömien luku kasvoi. 

Ajattelimme, että lamaa voidaan torjua talkoilla. Siitä käsite tal koo ren gas sai alkun sa.

Näin pääkirjoitukseni alkoi tällä samalla otsikolla 15 vuoden takaa. Siinä kuvaillaan silloin 
3-vuotiaan Talkoorenkaan senhetkistä toimintaa. Tämä vapaaehtoisen hyvinvointityön 
yhteisö on siis toiminut nyt 18 vuotta. Samanniminen tiedotuslehti täyttää 15 vuotta.

Tällä kertaa otsikkomme tarkoittaakin ensisijaisesti juuri Talkoorengas-lehteä. Ensimmäinen 
lehtemme numero ilmestyi vuonna 1994 tabloidikokoisena sanomalehden näköisenä paino-
tuotteena, jossa oli 8 sivua.  Sitten tuli kuitenkin tauko, joka johtui varmaankin resurssien 
puutteesta. Säännöllisemmin lehti alkoi ilmestyä vasta vuodesta 1998 alkaen. Silloin se oli 
paperikooltaan jo nykyisenlainen, mutta ohuempi ja mustavalkoinen. Värikkyyttä haettiin 
vain värillisen kansipaperin avulla.

Kun katsomme tätä lehteä nyt, niin muutos on melkoinen. Värikäs ja tyylikkään näköinen leh-
temme sisältää enemmän sivuja, ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja on moderni, 
innovatiivinen, monipuolinen, uudistuva ja kehittyvä. Pyrkimys on kuitenkin edelleen sama 
kuin ennenkin: kuvata Talkoorengas-yhteisön kunkin hetkistä toimintaa, mutta lisäksi lehti 
sisältää myös paljon muuta talkoorenkaalaisten harrastuksia kuvaavaa sisältöä. On matka-
kuvauksia ja tarinoita sekä Hyvinvointiakatemiassa luentoja pitäneiden asiantuntijoiden aja-
tuksia elämästä ja ajan ilmiöistä. Olemme kiitollisia myös tukijoittemme ilmoituksista, jotka 
merkitsevät paljon lehden taloudelle.

Kuten kaikki aikaansa seuraavat yhteisöt, myös Talkoorengas on verkostoitunut. Nettisivulta 
www.talkoorengas.fi löytyy myös tämän lehden aikaisemmat numerot pdf-tiedostoina. Lehti 
kiittää osaavia tekijöitään.  

Uutiset ovat kertoneet, että vuonna 2008 jäi Suomessa eläkkeelle enemmän ihmisiä kuin 
koskaan historiamme aikana tähän mennessä. Ns. ”suuret ikäluokat” ovat vapautumassa 
leipähommistaan ja siirtyvät nauttimaan ansaitusta eläkkeestä. Tämä tapahtuma merkitsee 
monille muutosta elämässä. Aluksi varmaan huokaisee helpotuksesta, mutta huomaa jonkin 
aikaa levättyään kaipaavansa jälleen osallistumista elämään, harrastuksia, yhteisöllisyyttä ja 
läheisyyttä. Tämä asettaa tällä hetkellä haasteen Talkoorenkaalle niin lehtenä kuin vapaaeh-
tois-yhteisönäkin.

Historia toistaa itseään. Talkoorengas syntyi edellisen talouslaman alkaessa sen tuottamien 
vaikeuksien torjumiseksi. Viimeksi kuluneet 10 vuotta olemme eläneet noususuhdanteessa 
mutta jälleen varoitellaan taantumasta. Toivottavasti mahdollisimman monet löytävät nytkin 
tarvittavat ”lääkkeet” hyvinvointinsa kohottamiseksi Talkoorenkaan piiristä. Tunnettavuu-
temme edistämiseksi lehti tulee tekemään parhaansa. Haaste on melkoinen ja tarvitsemme 
sen toteuttamisessa uusien lukijoiden ja toimijoiden apua.

Siis ”Suuret Ikäluokat”, tervetuloa mukaan! Lukijoiksi ja tekijöiksi. Talkoorenkaan äidin Kirsti 
Aaltion (ent. Heleniuksen) sanoja 15 vuoden takaa lainaten totean: Tarjolla on ihmisen virkoja!   
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Monivuotinen Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja, psyko-
logi FM Pirkko Lahti luennoi aiheesta Sinisessä salissa täydelle salille. 
Iloinen ja pirteä mielenterveysalan konkari viettää nykyään eläkepäivi-
ään, mutta ei ihan lekotellen.  Luentokeikat ja kiertely Aira Samulinin 
kanssa vanhainkodeissa täyttävät kalenteria. Tämänkertainen luento 
sisälsi monenlaista asiaa.
 

– Koetan kaivaa omista muistilokeroistani joitakin kohtia, muistiinpa-
novälineet kun unohtuivat minulta kotiin, Pirkko Lahti aloittaa. Muistilo-
keroista hän kertoi hauskan vertauskuvan pienestä viestinviejäpojasta, joka 
nuorella ihmisellä juoksee vikkelästi ullakolle ja takaisin… mutta vanhem-
man ihmisen ullakon, ts. aivojen muistilokerot alkavat olla niin täynnä ja 
vähän sekaisinkin, että viestin vieminen perille kestää kauemmin.

Ihmisen olemukseen ja arvomaailmaan viitaten, hän luetteli jo antiikin 
ajoista tunnetun filosofin, Aristoteleen luettelemat hyveet, rehellisyys, 
rohkeus, kauneus ja hyvyys. Jokainen ihminen tahtoo olla hyvä. Ihmi-
nen haluaa myös usein (jollei aina !)  olla oikeassa. Muutostakin ihminen 
haluaa, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Luopumista täytyy opetella, sillä 
elämä on luopumista. Tärkeää ihmiselle on riittävä toimeentulo, hyvät 
sosiaaliset suhteet sekä mielekäs tekeminen yhteisön jäsenenä.

Elämän muista eväistä hän mainitsi, että musiikin kuuntelu on terveh-
dyttävää, samoin huumorin viljely.  Avoimemmin voisimme myös halata 
ja kosketella toisiamme ja jutella toistemme kanssa. Ihmisen ikääntyessä 
hänelle tulee enemmän ”kremppoja”, mutta miten sairaaksi ihminen 
itsensä tuntee, on aika paljon kiinni mielen tilasta, joten kuulin jotenkin 
rivien välistä tällaisen kehotuksen.

Teksti: Nina Anitra Salonen Kuvat: Sulo Aho

IHMISARVOA EI VOI OTTAA POIS

NAURETAAN VAAN, VAIKKA LÄPI KYYNELTEN!



VANHUSTEN VIIKKO KERAVALLA 
Teksti: Kata Vuorivirta, Tiia-Maria Åstedt, Katri Pulkkinen, Niina Loisa, Outi Toivonen sekä Sanna Karttunen

Avajaiset seurakuntakeskuksessa 
keräsi yhteen suuren joukon kuu-
lijoita, olihan juhlan avaamassa 
kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin ja 
juhlapuhujana toimittaja-kirjail-
ija Aino Suhola. Viikon ohjelma 
oli koottu teeman mukaisesti ja 
suunnattu lähinnä ikäihmisille. 
Maanantai-seuran tilaisuudessa 
oli sosiaalineuvos Sulo Aho puhu-
massa Viisaasta Vanhuudesta. 
Tiistaina saimme seurata jälleen 
kerran tulevan kauden muotia ja 
oheismessuilla tarttui mukaan sekä 
uutta tietoa että taitoa. 

Keski-Uudenmaan ammattiopis-
ton informaatio- ja kirjastopalve-
lujen koulutusohjelman opiskelijat 
järjestivät yhteistyössä Vapaaeh-
toisen hyvinvointityön keskuksen 
kanssa kaksi päiväsen Ikäihmisten 
Jutteluviraston. Opiskelijat olivat 
suunnitellet päiville mielenkiin-
toista ohjelmaa ja vastasivat itse 
myös toteutuksesta.

Keravalla vanhusten viikko jat-
kui muun muassa Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön kes kuksessa, jossa 
Laurea-ammattikorkeakoulun 
Hyvinkään toimipisteen ensim-
mäisen vuoden sosionomiopiske-
lijat järjestivät toiminnallisen ilta-
päivätapahtuman. Torstai-iltana 
luennoimassa oli Erkki Tuomioja.

ERI SUKUPOLVET KOH-
TAAVAT – VUOROVAI-
KUTUSTA PARHAIMMIL-
LAAN
Syksyisenä torstaina 9.10. toteutta-
mamme iltapäivätapahtuma oli 
osa projektia, jonka tarkoituksena 
oli tehdä yhteistyötä työelämän 
kanssa ja olla vuorovaikutuksessa 
ikäihmisten kanssa. Tämä hanke 
kuului opintojaksoon Vuorovai-
kutus asiakastyössä. Hankkeen 
tavoitteena oli tuoda esille, kuinka 
tärkeää on järjestää ikäihmisille 

erilaista ohjelmaa ja huomioida 
heidät yhteiskuntamme merkit-
tävänä voimavarana. 

Eloisan ryhmän ansiosta suun-
nittelu tapahtui joutuisasti ja 
yhteistyökin toimi hyvin keskuk-
sen työntekijöiden ja Keravan 
kaupungin kotihoidon kanssa. 
Lähdimme kehittelemään toivo-
muksen mukaan toiminnallista 
ohjelmaa muistamiseen ja muistin 
virkistämiseen liittyen.

Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietettiin 5.10. – 11.10.2008. 
Tänä vuonna teemana oli Viisas vanhuus.

Juhlapuhujana Aino Suhola

Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin ja Elvi Ikäheimonen
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Senioriteatteri Aikamoinen esittää 
muisteluteatteria.

Hyvinkään Laurean sosionomiopiskelijat takavasemmalta Niina ja Outi ja edestä 
vasemmalta Tiia-Maria, Kata ja Katri.

TUOLIJUMPPAA JA MUIS-
TAMISTA  
Kukaan meistä ei ollut aiem-
min järjestänyt mitään vas-
taavaa. Kokonaisuutena tehtävä 
oli mielenkiintoinen ja sopivan 
haasteellinen. Tapahtumassa tuli 
mielestämme olla monipuolisesti 
sekä infoa että tekemistä aiheeseen 
liittyen. Sen jälkeen aloimme suun-
nitella tapahtuman yksityiskohtia, 
esimerkiksi pelejä ja tietovisaa. 
Tehtävän tiimoilta saimme hyö-
dyntää kädentaitojamme askar-
rellessamme palautelaatikkoa ja 
pelejä. 

Aurinkoinen ilma suosi tapah-
tumapäivää ja sai ensikertalaisia-
kin liikkeelle. Tapahtuman aluksi 
esiintyi Senioriteatteri Aikamoi-
nen ja he esittivät muisteluteatterin 
näytelmällä ”Mä muistan”. Näyt-
telijät muistelivat esityksessä lap-
suuttaan ja elämää tuona aikana. 
Näytelmän jälkeen ohjelma jatkui 
lyhyellä infolla muistamisesta ja 
sen virkistämisestä. Infoa seurasi 
tuolijumppa, jonka ensisijaisena 
tarkoituksena oli havainnollistaa 
sitä, kuinka liikunnasta voi tehdä 
yksinkertaista ja mukavaa sekä 
sillä tavoin virkistää aivotoimintaa 
ja muistia. Tuolijumpan lisäksi toi-
sena suosikkina oli visailu. Ihmis-
ten iloiset ilmeet olivat palkitsevaa 
palautetta ohjelman aikana.

Tietovisan kysymykset raken-
simme palvelemaan päivän teemaa. 
Ensimmäiset kysymykset koskivat 
aiemmin esitettyä näytelmää, jol-
loin leikkimielisesti testasimme 
osallistujien lähimuistia. Jälkim-
mäiset kysymykset käsittelivät Suo-
men historiaa edeten aikajärjes-
tyksessä menneestä nykypäivään. 
Visailu sai aikaan miellyttävää kes-
kustelua yleisön ja opiskelijoiden 
kesken. Tavoittelimme vuorovai-
kutusta yleisön kanssa ja koimme 
saavuttaneemme sen.  

PÄIVÄN ANTI

Aktiivisen ohjelman päätyttyä 
yleisöllä oli mahdollisuus pelata 
pelejä kahvin ohessa sekä viedä 
halutessaan niitä kotiin. Kahvion 
puolella syntyi keskustelua paikalla 
olleiden kanssa päivän ohjelmasta. 
Vaikka ohjelmassa olimmekin 
varautuneet suurempaan osallis-
tujamäärään, koimme siitä huoli-
matta, että vuorovaikutus toteu-
tui paremmin pienemmän yleisön 
kanssa. 

Saimme hyvää palautetta yleisöltä 
sekä oman alamme ammattilaisilta. 
Yhteistyö työelämän kanssa opetti 
meille paljon. Kokemus vahvisti 
meidän kaikkien vuorovaikutus-
taitoja sekä antoi positiivisen koke-
muksen aidosta kohtaamisesta 
työelämän kanssa. Myös vanhus-
ten kohtaaminen tällaisessa ympä-
ristössä oli erittäin antoisaa.
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Vanhusten viikon teemana tänä 
vuonna oli Viisas vanhuus, joten 
aiheesta itseoikeutettuna puhujana 
oli tietenkin sosiaalineuvos Sulo 
Aho, joka nyt kahdeksankymp-
pisenä ikäihmisenä on virkeämpi 
kuin monet puolta nuoremmat. 
Tämän ilmeisen onnistuneen elä-
mänpolun selittäjäksi sopii mieles-
täni filosofi Esa Saarisen ”lansee-
raama” käsite; kukoistuslupa.  Sen 
antaminen itselle on lähtökohta, 
välttämätön sellainen, jotta voisi 
elää kukoistavaa elämää. Kysymyk-
seen, mistä elämän onni rakentuu, 
Saarinen sanoo, että siihen voidaan 
vastata vain toisten ihmisten kautta.  
”Jos sinun kukoistuksesi ei johda 
siihen, että muut alkavat kukoistaa 
ja tuottaa upeuksia omassa elämäs-
sään, onnellisuus ei ole mahdollista 
sinulle. On oltava kyky tajuta omaa 
toimintaansa toisten kannalta. Se 
edellyttää itsekkyyden ansan mur-
tumista.” (Esa Saarinen, Ihanan 
elämän illat, luento 1999).

Voiko tästä ajatuksesta parempaa 
esimerkkiä löytää kuin ihminen, 
joka on ollut luomassa vapaaeh-
toistyön yhteisöä, jossa on tarjolla 
mahdollisuuksia löytää jokin itselle 
sopivin toimintamuoto, sellaista 
etsiville.

Sosiaalineuvos Sulo Ahon omaan 
kukoistukseen kuuluu mm. ”mök-
kihöperyys”, joka hänen kohdallaan 
ei todellakaan tarkoita paikoilleen 
jämähtämistä. Hän itse käyttää 
tätä termiä jo 50 vuoden projek-
tista kesämökillä, jossa löytyy aina 
uutta nikkaroimista käsistäänkin 
kätevälle miehelle. Kuvaan kuulu-
vat myös monipuoliset kirjalliset 
harrastukset, aina kirjan kirjoitta-
misesta (osallistuminen oppikirjan 
kirjoittamiseen ja pitkäaikaisen 
elämänkumppanin poismenon 
jälkeen kirjoitettu Surukirja.), 
kolumnien ja pakinoiden kirjoit-
tamiseen Vanhustyö-lehteen ja 

Teksti: Nina Anitra Salonen Kuvat: Tarja Mattila

VIISAS VANHUUS MAANANTAISEURASSA

Kansanedustaja Tarja Tallqvist ja kuulijat keskustelivat aiheesta 
Kuka vierelles jää. 

Sosiaalineuvos Sulo Aho
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Talkoorengas-lehteen, sekä nyky-
ään myös blogien kirjoittaminen 
kuuluu tietenkin aikaansa seuraa-
valle henkilölle. Kirjoittaminen, 
kuten ei muukaan tekeminen ole 
Sulo Aholle koskaan ”pakkopul-
laa”, vaan omien sanojensa mukaan 
eräänlaista itseterapiaa.

Sulo Aho on harrastanut vuosi-
kausia myös sukututkimusta, sillä 
juuriensa selvittäminen auttaa 
osaltaan vastaamaan kysymykseen, 
kuka olen. Oivallettuaan itse suku-
tutkimuksen merkityksen tässä 
kiireisessä ajassa, Sulo Aho pitää 
Talkoorenkaassa sukututkimuspii-
riä ja siinäkin jakaa aloittelijoille 
omaa tietämystään. Tämän moni-
puolisen miehen kiinnostus ja 
harrastukset ulottuvat koko maail-
mankaikkeuteen. Hän on Ursa ry:n 
jäsen ja Metsähovin observatorio 
on hänelle tuttu paikka. ”Mehän 
olemme tähtien lapsia”, hän toteaa.

Tästä vieläkin väistämättä 
puutteelliseksi jäävästä kuvauk-
sesta selvinnee, että viisaan van-
huuden perustan luo kiinnostus 
elämään, sen moni-ilmeisyyden 
tutkaileminen ja innokas osal-
listuminen monenlaisiin har-
rastusalojen yhdistyksiin, sosi-
aali- ja terveysjärjestöihin ym. 
Eläkkeelle jäätyään Sulolla syntyi 
toisen monilahjakkaan henkilön, 
Kirsti Aaltion kanssa ideoitu Tal-
koorengas, jonka taustayhdistyk-
sen, Lähde ry:n puheenjohtajana 
Sulo Aho toimi 12 vuotta.

Sosiaalineuvos Sulo Aho kiteyt-
tää tämän yhteisönfunktion näin; 
Tarjoaa toimintafoorumin, saa 
toteuttaa itseään, antaa haasteita, 
tarjoaa seuraa ja keskustelukump-
panuutta, ja last but not least, - 
Antaa tarpeellisuuden tunteen.

. 

VIISAS VANHUUS MAANANTAISEURASSA

Syksyn Maanantaiseurassa kuultiin myös yrittäjä Ilkka Nosoa, 
joka puhui aiheesta Kivut ja hyvinvointi.
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Keski-Uudenmaan ammattioppilaitoksen visuaalisen markkinoinnin luokka muuntui tyylikkääksi ja viihtyisäksi 
kahvilaksi. Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden lahjoittamat kukka-asetelmat ja tarjoilu yhdessä aurinkoisen 
sään kanssa lumosivat vieraat ja järjestäjät. Kahvilaan oli mahdollisuus tuoda ylimääräiset villalangat Äiti Teresa 
– peittojen neulojille. Tilaisuuteen oli myös koottu kirjanäyttely ja lasten ajatuksia isovanhemmista.

Pääpaino oli juttelulla ja tämän lisäksi tilaisuudessa oli monipuolista ohjelmaa, klarinetti-esityksessä kuul-
tiin mm. Straussia ja Mendelssohnin säveliä. Arvoituksia ja sananlaskuja esitettiin, Aleksis Kiven runoja lau-
suttiin ja yhteislaulu raikui kitarasäestyksen kera. Tietovisailua ja lautapelejä pelattiin erillisessä pelisalissa, 
voittajille jaettiin diplomeja. Atk-opastusta oli tarjolla kiinnostuneille, kysymyksiä tuli kuvankäsittelystä ja 
internetin käytöstä. Tilaisuuteen osallistui arviolta 160 henkilöä ja palaute tapahtumasta oli hyvin positiivista. 
Ohjelman tarkoituksena oli saada ikäpolvet kohtaamaan toisensa mukavissa merkeissä. 

Aikaa tapahtuman suunnitteluun oli pari kuukautta. Tiedotteet ja julisteet suunniteltiin opiskelijavoimin ja 
niitä jaettiin ympäri kaupunkia. Opiskelijat järjestivät Keravan kirjaston aulaan infopisteen tapahtuman tiimoilta. 
Tilaisuuden järjestäminen oli osa informaatio- ja kirjastopalvelualan tiedottamisen kurssia. 

Teksti: Henna Moll Kuva: Irma Liljeström

VANHUKSET JA NUORET KOHTASIVAT 
JUTTELUVIRASTOSSA

8. – 9.10. järjestettiin jutteluvirasto Keuda-talolla. Tapahtuma oli 
tarkoitettu ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Järjestelyistä vastasivat 

Keski-Uudenmaan ammattiopiston kirjastoalan opiskelijat yhteistyössä 
vapaaehtoisen hyvinvointityökeskuksen Talkoorenkaan kanssa. 

Tapahtuma oli osa valtakunnallista vanhusten viikkoa, teemana ”Viisas 
vanhuus”. Ohjelmassa oli pelejä, laulua, atk-opastusta, kahvitusta ja 

muuta kivaa.
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Luennon teemassa oli mainittu 
tulevaisuus, mutta luennoitsija 
aloitti mallin historialla ja nykyti-
lan arvioinnilla. Taustalla on viime 
aikojen suuret muutoksen maail-
man tilanteessa. Ikäihmisen elin-
aikana maapallon väkiluku on kas-
vanut 2,3 miljardista 6,3 miljardiin 
ja kasvaa lähivuosikymmeninä 9 
– 10 miljardiin. Luonto muuttuu, 
jäätiköt sulavat ja elinehdot mul-
listuvat. Tähän muutokseen pitäisi 
Pohjoismaisen hyvinvointimallin-
kin pystyä vastaamaan.

Merkittävää on, että kaikki 
viisi pohjoismaata ovat nykyisin 
Euroopan hyvinvointitilastojen 
10-kärjessä maiden joukossa. EU-
poliitikot ovat havahtuneet ajatte-
lemaan, että ehkä näiden maiden 
hyvinvointipolitiikan mallilla on 
jotain tekemistä asian kanssa. Poh-
joismaiden väliset elinkeino- ja 
toimeentuloerot ovat hyvin pieniä 
muun maailman ja Euroopankin 
vastaaviin eroihin verrattuina.  
Kun koko Euroopan hyvinvointia 
halutaan nostaa kääntyvät katseet 
pohjoismaihin. Myös koulutus 
ja terveydenhuolto ovat pohjois-
maissa korkealla tasolla.

Tuomiojan mukaan hyvinvoin-
timalli alkoi muotoutua Ruot-
sin ”kansankodin” rakentamisen 
tavoitteista kun peruspalveluja, 
joita aikaisemmin tuotettiin väin 
köyhälle väestönosalle, alettiin 
tarjota kaikille tasa-arvoisesti. 
Suomessa sosiaalipoliittinen lain-
säädäntö syntyi pääosiltaan naa-
purimaata myöhemmin eli v. 1966 
– 1976 välisenä aikana. Meillä kat-
sottiin aikaisemmin, että sosiaali-
politiikka on rasite, joka häiritsee 

talouskehitystä. Kun Pekka Kuusi 
kirjoitti 1960-luvun sosiaalipoliit-
tisen ohjelman, jonka tavoitteena 
oli nimenomaan sosiaalipolitii-
kan avulla saada talouskehityskin 
vauhdittumaan, alettiin ajatella toi-
sin. Silloin säädettiin mm. perus-
koulu- ja kansanterveyslainsää-
däntö, lasten päivähoito jne. Sen 
jälkeen sitä on vielä täydennetty 
ja uusittu. Sosiaalituet ylläpitivät 
ostovoimaa ja kansantalous alkoi 
pyöriä paremmin. 

Teksti ja kuva: Sulo Aho

POHJOISMAISEN HYVINVOINTIMALLIN TULEVAISUUS

Nyt globalisaation tuomien muu-
tosten ja 90-luvun talouslaman 
vuoksi on kohdattu ongelmia. Lain-
säädäntö on tosin pääosin ennal-
laan, mutta käytännön toteutus on 
vaikeutunut. Valtion osallistumista 
kustannuksiin on leikattu ja sen 
seurauksena kunnat eivät pysty 
toteuttamaan lakeja. Tilanne on 
nykyisin joissakin kunnissa lähes 
katastrofaalinen, jollei pian ryh-
dytä toimenpiteisiin. Muissa poh-
joismaissa leikkaukset olivat väli-
aikaisia mutta meillä Suomessa on 
jämähdetty laman aikaiseen tilaan. 
Tuloerot ovat alkaneet kasvaa.

Alustuksen jälkeen käytiin varsin 
vilkas keskustelu nykytilanteesta 
Suomessa. Se rönsyili optiomil-
jonääreistä vammaispalvelujen 
yksityiskohtiin. Kysyttiin myös, 
johtuuko hyvinvointimallin krii-
siytyminen mallista itsestään vai 
ulkoisista olosuhteista. Tuomioja 
vastasi, että hänen käsityksensä 
mukaan lähinnä ulkoisista teki-
jöistä. Hyvinvointimallihan olisi 
ratkaisu ongelmiin, jos sitä lähdet-
täisiin taas kunnolla toteuttamaan.

Onko hyvinvointimallilla siis 
tulevaisuutta? Tuomiojan mielestä 
on toiveita, koska siitä on alettu 
muuallakin kiinnostua. Sitä on 
syytä toivoa. Paljon maailmalla 
kiertänyt Tuomioja totesi lopuksi, 
että kun tulee pohjoismaihin, 
toteaa olevansa kotona. ”Ketään ei 
tarvitse katsella ylöspäin eikä alas-
päin vaan kaikki ovat tasa-arvoisia 
ihmisiä.”

Kansanedustaja Erkki Tuomioja käsitteli 9.10.2008 
Vanhustenviikon ohjelmaan kuuluvassa Vapaaehtoisen 
Hyvinvointityön keskuksen järjestämässä tilaisuudessa 
pohjoismaisen hyvinvointimallin syntyä, nykytilaa ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia.  
Tilaisuus keräisi 
noin 50 kuulijaa.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja
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Vietimme viime syksyn vanhusten 
viikon lopettajaisia myös Aleksis 
Kiven syntymäpäivän kunniaksi. 
Aleksis oli tosin täyttänyt 174 ikä-
vuottaan jo edellisenä, 10. päivänä 
lokakuuta, jolloin vietettiin hänen 
virallista juhlapäiväänsä. Talkoo-
renkaan Kivi-juhla oli samalla 
päätöstilaisuus vanhusten viikon 
ohjelmille. Juhlasta kehkeytyi kult-
tuuripitoiset iltapäivätanssit, joiden 
ohjelmaan mahtui luento, lausun-
taa, kansantansseja, johon myös 
yleisö vedettiin mukaan, sekä teat-
teriesitys.

Lähde ry:n hallituksen puheen-
johtaja Markku Holopainen avasi 
tilaisuuden kertomalla Aleksis 
Kiven runoista. Kivihän oli par-
haimmillaan prosaistina ja näytel-
mäkirjailijana, mutta hän kirjoitti 
myös monia vaikuttavia runoja, 
joista osa sisältyy hänen proosate-
oksiinsa. Kivi julkaisi yhden vain 
runoja sisältävän teoksen, Kaner-
valan. Kaikkiaan katsotaan Kivellä 
olleen runoja 38. Monet kauneim-
mat runot ovat säilyneet parhaiten 
sävellettyinä. Markku Holopainen 
esitti luentonsa päätteeksi runot 
Onnelliset, Timon laulu, Sydämeni 
laulu sekä Maa kunnasten ja laak-
sojen.

Sitten oli aika kutsua kansantans-
sijat lavalle. Heitä oli neljä paria 
ja he edustivat Keravan kansan-
tanssijoita, jotka ovat toimineet jo 
kymmenisen vuotta. He esittivät 
seitsemän kansantanssia eri puo-
lilta Suomea; mukana oli myös yksi 
itägötalainen polska ja pari tans-
sia rajan takaa Karjalasta. Yleisö 
kutsuttiin mukaan viimeiseen eli 
Ameriikan marssiin. Monet tans-
seista ovat vanhaa perua, ja katso-
jan mieleen tuli, mahtoiko Aleksis 
Kivi käydä nuoruudessaan tans-
simassa, olihan hän sorja poika, 
jonka tytöt varmaan mielellään 
halusivat parikseen.

Kahvitauon jälkeen oli teatterin 
vuoro. Teatteri Pesän näyttelijät 
esittivät katkelmia teatterinjohtaja 
Eeli Klemetin näytelmistä, ehkäpä 
uusin maustein.ja painotuksin. Esi-
tyksissä olivat mukana maailman-
kirjallisuuden suuret nimet Dante 
(näyttelijä Klaus-Jürgen Trabant), 
jumalien sanansaattaja Hermes 
(Sanni Rasi), Aleksis Kivi (Eerik 
Kuronen), ohjaajana Eeli Klemetti.

Lämpimät kiitokset yhteistyö-
kumppaneillemme ja runsaslukui-
selle yleisölle!

Teksti: Aira Parviainen Kuvat: Irmeli Mattila

VANHUSTEN VIIKON LENNOKKAAT 
pääTTäjäISET 11. LOKAKUUTA

Keravan kansantanssijat vaudissa

Puheenjohtaja Markku Holopainen
kertoo Aleksis Kiven runoista

Eeva ja Peter Keravan 
kansantassijoita, 
Eevalla Keski-Suomen, 
Peterillä Säkylän puku
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Elämäntyön pyhitys
 
Suo, kukka ja...
Suolle jäi
kuokka
Männynkäkkärän  
oksanhaaraan
 
Kuivas yhtiö suon
Suku kun myi
kuokkijan
kuoltua maat...
Turhalta tuntuvaa 
omaisuutta maa
Akateemiset mitä sillä...
 
Kuollut oli
mestarillisen
uudisraivaajan työ
Kauan sitten
Elämäntyönsä
vuosisataismuistoksi
Pronssipatsaaksi 
raivaaja sitkas
ukko kumaraselkäinen

 
Paikalle he
ihan kaikkine
Jotka seudulle
jotain oli
Ynnä kumaran 
miehen suku
 
Kunniakseen 
retken suolle
silmäätekevien
joukko teki
Havaitakseen kuinka
Korkealla juhlitun
miehen kuokka oli
Suoo, suolla kuokka
väkkärä petäjä
Parempi patsasta oli
 
28.9.08
VR

Tilapäisterapiaa
 
Olen ollut
sen myönnän
Ajatuksissa
sanoissa ja 
teoissa...
Jollen ole 
sieluani
jonkun lämpimässä
lämmitellyt
Sehän ei ole
synti miehelle
Hengissä pysymisen 
ehto vaan
 
Olen ollut
ajatuksissa
sanoissa 
ja teoissa
Ehdottoman
rehellinen
Vain sen verran
lirkutellut
Toden vierestä 
uskottavasti
Tehnyt sen työn
Miehen itsestäni

 
Olen ollut
olen mennyt
Minäkin olin
vapaaehtoinen
Sanoivat että
hyvin hoidit
sen työn...
Tottakai näin
Ellen sieluani
lämmitellyt
joskus...
Jonkun lämpimässä
Olisinko nyt,
aikuinen
 
24.9.08
VR

VEIKKO REMEKSEN 
RUNOJA
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Olipa totuuden laita niin tai näin, 
blogeja kirjoittavat paitsi poliitikot 
myös muut julkkikset ja sellaisiksi 
pyrkivät, niitä luetaan ja sitee-
rataan. Arvioidaan, että nettiin 
luodaan vuoteen 2010 mennessä 
yli puoli miljardia blogia. (James 
O´Connor, Helsinki, Hesarin mie-
lipidepalsta, 2.12.08)

Blogeja kirjoittavat myös tavikset 
eli ns. tavalliset ihmiset. Se on oival-
linen tapa harrastaa kirjoittamista 
ja saada kommentteja lukijoilta ja 
myös vaikuttaa, jos niin haluaa. 
Se vaatii neuvontaa ja harjoitusta, 
joten on alettu järjestää blogikir-
joittamisen kursseja. Sellainen on 
pidetty myös Talkoorenkaassa Elli-
noora Siitosen ja Markku Lahtisen 
asiantuntevalla opastuksella. 

Osallistuin itse blogikirjoittami-
sen kurssiin syyskauden -08 alussa. 
Edellytyksenä kurssille olivat tieto-
koneen käytön perushallinta, säh-
köpostiosoite ja innostus kirjoit-
tamiseen. Kurssille valittiin vain 
kuusi osanottajaa, joten saimme 
ohjaajiltamme todella yksilöllistä 
neuvontaa. Kokoonnuimme nel-
jänä peräkkäisenä maanantaina 

neljäksi tunniksi syventymään kir-
joittamisen yksityiskohtiin ja sen 
vaatimaan tekniikkaan.

Saimme kurssilla blogikirjoitta-
misen perustaidot. Opimme, että 
blogin luominen, käyttö ja hallin-
nointi vaativat tietyn blogialustan. 
Me käytimme harjoituksissamme 
Vuodatus.net – alustaa. Opimme, 
että blogin pitäjä vastaa juridisesti 
kaikista siinä esiintyvistä teks-
teistä ja kuvista, oli se sitten itse 
kirjoitettua tai toisen kommentoi-
maa tekstiä. Saa kirjoittaa mistä 
hyvänsä aiheesta, kunhan se ei ole 
rasistista, herjaavaa tai rikokseen 
kehottavaa.

Teksti: Aira Parviainen Kuva: Mikko Salmi

Blogikirjoittamista oppimassa

TILAISUUS OppIA UUTTA
 ja

 HAUSKAA –
 äLä jäTä SITä 
KäYTTämäTTä!

Blogin luominen alkaa käyttäjä-
tunnuksesta ja salasanasta. Rekis-
teröityessä pitää ilmoittaa nimi ja 
yhteystiedot sekä blogin julkisuus-
aste. Blogi voi olla julkinen, yksityi-
nen tai salainen. Voi itse määrittää, 
mihin aihepiiriin eli kategoriaan 
oma blogi kuuluu.

Kurssilla harjoiteltiin myös, 
miten valokuvat saadaan halu-
tuille paikoille ja miten linkitetään; 
näistä taidoista on hyötyä monissa 
yhteyksissä.

Kun blogi on luotu, sitä voi halu-
tessaan vielä muuttaa hallintasi-
vuilla. Kun se on valmis ja julkis-
tettu blogilistoilla, voi alkaa odottaa 
kommentteja. 

BLO
GI

Internet on lukemattomien mahdollisuuksien kenttä, 
jota voi oppia käyttämään ilokseen ja hyödykseen 
monilla tavoilla. Tällä hetkellä on suurta muotia 

kirjoittaa – ja lukea – blogeja eli nettipäiväkirjoja, 
joiden avulla esimerkiksi jo joidenkin poliitikkojen 

väitetään päässeen kunnanvaltuustoon. 

Kurssin vetäjinä toimivat Markku Lahtinen ja Ellinoora Siitonen
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Koulun tarkoitus

Aikoinaan Afrikassa eräs tanskalainen tyttö kertoi, kuinka helposti tunnistaa Kansainvälisen koulun suoma-
laiset poikaoppilaat, he ovat aina nyrkit pystyssä. Lasten nujakointi ja pienemmät tappelut välitunnilla ovat 
varmasti jokaisen suomalaisen koulun arkipäivää. Poikkeaako se jotenkin lasten käyttäytymisestä muualla? 
Onko yhteiselämämme antama malli lapsille aggressiivisempi kuin muissa maissa? Tätä kannattaa miettiä 
Kauhajoen tapausten jälkeen.

Eräs talouselämän nokkamiehistä sanoi julkisesti, että yritysten tarkoitus on vain tuottaa mahdollisimman 
paljon voittoa omistajille. Niinpä tehtaita suljetaan tippaakaan ajattelematta työntekijöiden asemaa. Ja hehän 
sentään ovat tuotantoa pyörittäneet. Ulkomailta on alkanut kantautua mielipiteitä siitä, että tehtaan omistajat 
ovat vastuullisia yhteisössään. Ne eivät taida saavuttaa maatamme, työntekijät vain pellolle, jollei voittoa saada 
tarpeeksi.

Entä sitten iänikuinen kilpailu. Mihin tarvitsemme koulujen paremmuuslistoja? On selvää, että ne vaikuttavat 
koulujen työskentelyyn. Hyvin menestyvät oppilaat ovat opettajien suosiossa, koska kenties edesauttavat kou-
lun pääsyä eteenpäin listoilla. Miten se mahtaa vaikuttaa heikompiin? Taikka miten kokevat koulutyönsä ne 
opettajat ja oppilaat, joiden koulut pysyvät listojen häntäpäässä.

Emme tarvitse suuria määriä huipputeoreetikkoja. Enin osa nykyisistä koululaisista sijoittuu käytännön 
aloille, yhteiskunnan kannalta tarpeellisiin ja tärkeisiin toimiin. Eikö olisi viisaampaa kasvattaa ja kouluttaa 
heitä niin, että omanarvontunto kehittyy myös. Ihminen joka tuntee olevansa arvokas ja tarpeellinen ei syyl-
listy väkivaltaan.

Tiedon lisääminen kouluvuosina on vain osa kasvua. Sosiaalisuutta, lasten hyvänolon tunnetta ja koulussa 
viihtyvyyttä ei niinkään kilpailuteta.

”Ikääntymiä”

Mummon mussukat

Henkilö, joka väittää, että täydellistä ihmistä ei ole olemassa, ei koskaan 
ole ollut isoäiti.

Tunnen viisi täydellistä ihmistä. Ykkönen, Kakkonen, Kolmonen ja Nelo-
nen ovat upeita prinsessoja, Vitonen on hurmuriprinssi.

Ykkönen kyseli usein kasvien nimiä äidiltään, joka hädin tuskin tunnisti 
voikukan. Äidin vastaus oli hämmästyttävän usein, että en tiedä, kysy 
mummilta, mummi tietää paljon kasveista.

Kerran kauniina, aurinkoisena talvipäivänä olin Ykkösen ja Kakkosen 
kanssa kävelyllä omakotialueella. Lumi narskui jalkojen alla ja orapih-
laja-aidasta kuului sirkutusta. Sanoin tytöille, että onpas paljon varpusia.

Ykkönen katsoi ensin lintujen suuntaan, sitten hän kohotti pienet kas-
vonsa ja katsoi minua ihaillen: ”Mummi, tiedätkö sinä kaiken linnuista-
kin?”

Sinä päivänä mikään asia ei tuntunut vaikealta. Vielä yli kymmenen vuo-
den jälkeenkin pienen tytön vilpitön ihailu saa hymyn huulilleni ja hyvän 
mielen.

”Vallaton mummeli”

Seuraavat blogikirjoittamisen kurssit pidetään vuoden 2009 
alkupuolella, tarkka ajankohta ilmoitetaan kevätesitteessä.



Kevään ohjelmistomme avaa Meidän Herramme muurahaisia, 
joka on Aapelin kirjoittama riemukas kavalkadi pikkukaupungin asukkaista.

Näyttämöllä nähdään Valtteri Tuominen, Nora Raikamo ja Anna-Leena Sipilä, 
jotka hurmasivat jo viime kesänä Krapin kesäteatterissa esityksessä Liian paksu perhoseksi.
Uutena näyttelijäkasvona Keski-Uudenmaan teatterin näyttämöllä nähdään Teijo Eloranta.

Musiikista esityksessä vastaa Jani Uhlenius haitareineen. 
Ensi-ilta on to 5.2. klo 19.00 Keravan teatteritalollla. Muut esitykset Keravalla ovat la 7.2. klo 19, 

su 8.2. klo 15, 11.2. klo 13 ja klo 19, la 14.2. klo 19, su 15.2. klo 15, la 14.3. klo 15 ja klo 19 ja su 15.3. klo 15.
Esitys Kellokosken juhlatalolla su 1.3. klo 15.00 ja Järvenpää-talon Kellariteatterissa pe 3.4. klo 19.00.

Liput 20 € / 18 €

Maaliskuussa ensi-iltansa saa koko perheen Sirkuspelle Hermanni. 
Ensi-ilta on la 7.3. klo 15.00 Keravan teatteritalolla. Näytelmän on kirjoittanut Simo Ojasen kirjojen pohjalta Markku Hyvönen.
Hermannina nähdään sirkuksen monitaituri Heikki Leppävuori, muissa rooleissa ovat Pauliina Hukkanen ja Kalle Tahkolahti.

Syksyllä ensi-iltansa saanut Elling jatkaa myös kevään ohjelmistossa. 
Tämän sydämellisen komedian pääosissa nähdään Seppo Halttunen ja Markku Hyvönen. 

Ellingin esitykset Keravan teatteritalolla ovat to 12.3. klo 19.00, to 26.3. klo 19.00, pe 17.4. klo 19.00 , ti 21.4. klo 19.00
ja Järvenpää-talon Kellariteatterissa su 29.3. klo 15.00, ti 31.3. klo 19.00

Liput 20  / 18 €

Kaikki kevään esityksemme ovat tilattavissa ja ovat osa kiertueohjelmistoamme.
Kerromme mielellämme lisää ohjelmistostamme ja hinnoistamme.

Toimistomme ja lipunmyyntimme aukiolojat ovat muuttuneet
Palvelemme tiistaista perjantaihin klo 14-18.00. Toimistomme numero on 09-2735 4000.

Muistathan, että lippuja esityksiimme voi ostaa aina kätevästi osoitteesta www.piletti.fi.
Tervetuloa viihtymään kanssamme teatteriin! 



Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu 
pitkään yhdessä eläneiden aviopa-
rien osalta. Yleensä tutkimukset 
ovat käsitelleet vanhoja ihmisiä 
yleensä tai jotain heihin liittyvää 
erityisaihetta.   VTT Sirpa Anders-
son haastatteli 16 maaseudulla pit-
kän avioliiton elänyttä pariskuntaa 
heidän arkensa sujumisesta.  Tutki-
musta aloittaessaan hänellä oli sata 
pariskuntaa, joista hän valitsi haas-
tateltavat sattumanvaraisesti. Jot-
kut pariskunnat eivät olleet haluk-
kaita haastatteluun. Edellytyksenä 
oli, että pariskunnat olivat iältään 
yli 75 vuotta, asuivat maaseudulla 
ja olivat eläneet pitkän avioliiton 
yhdessä.  Tutkimus sai alkunsa, 
kun Sirpa Anderssonia rupesi 
kiehtomaan ajatus siitä, miten van-
hat pariskunnat elävät. 

Jatkuvuus oli pitkissä avioliitoissa 
keskeinen asia ja siihen perustui 
heidän käsityksensä hyvästä elä-
mästä ja elämän arvoista.

Tutkimusaiheiksi tulivat kysy-
mykset siitä, miten pariskunnan 
arkielämä kotona sujuu, miten he 
kokevat elämänsä käytännön aska-
reissa ja yhteisenä kokemuksena, 
miten pulmia ratkaistaan ja enna-
koidaan tulevaa, miten he koke-
vat vanhuuden vaikuttavan heidän 
arkeensa.

Sirpa Andersson vieraili haas-
tattelukohteittensa kodeissa. Näin 
hän pääsi lähelle haastateltavien 
arkielämää. Hänen haastattelunsa 
sujuivat miellyttävästi kahvia juo-
dessa. Suurin osa haastateltavista 
oli asunut koko elämänsä maa-
seudulla. Usein työkin oli liittynyt 
maaseudulla asumiseen. Sama-
ten esille tuli useinkin vanhuuden 

tuoma kysymys kotona pärjäämi-
sestä ja miten he ratkoivat arjen 
tuomia pulmia. Esille tuli myös 
tyytyväisyys pitkään avioliittoon ja 
yhteiselämään.

Haastattelujen aikana keskustel-
tiin kotitöistä, siivouksesta, ruokai-
lusta, leipomisesta ja muista elämi-
seen liittyvistä askareista. Kotityöt 
ovat vanhojen ihmisten päivittäistä 
toimintaa ja tuottavat heille iloa, 
koska he tuntevat kykenevänsä ja 
osaavansa edelleen huolehtia päi-
vittäisestä elämästään. Vanhemmi-
ten myös miehet osallistuvat koti-
töihin yhdessä vaimojensa kanssa. 
Useinkin jos vaimon toimintakyky 
on huonontunut, miehen osal-
listuminen on välttämätöntäkin. 

Miehillä on siihen myös paremmat 
mahdollisuudet, kun he ovat jät-
tänet päivittäisen työnsä. Yhdessä 
selvitään arkielämän askareista.

Keskusteluissa kävi ilmi, että 
kodissa eletty pitkä avioliitto muo-
dosti yhteisen käsityksen hyvästä 
elämästä.  Siihen sisältyi eläminen 
itsellisesti ja jatkuvuuden tunne 
heille perinteisessä elämänympä-
ristössä. Iän karttuminen ja sen 
mukana terveyden heikkeneminen 
ovat heille uhkana jatkuvuuden 
säilymisestä. Puolisot myös katso-
vat toisistaan huolehtimisen kuu-
luvan pitkään yhteiselämään.

Päivittäinen kotirutiini toi sisäl-
töä pariskuntien elämään. Puolisot 
jakoivat tehtävät sen mukaan mitä 
kumpikin kykeni tekemään. Mie-
het opettelivat uusia tehtäviä, koska 
vaimo ei enää jaksanut kaikkea 
tehdä. Tyytyväisyys syntyi yhtei-
sestä toiminnasta. Miehet pitivät 
uusia tehtäviään harrastuksena tai 
ajankuluna. Myöskin he katsoivat 
niiden kuuluvan  avioliiton velvol-
lisuuksiin.

Pitkän avioliiton yhdessä olleet 
puolisot eivät puhuneet rakkau-
desta. Avioliittoon sitoutuminen oli 
heille yhteiselämän perusta. Yhtei-
set kokemukset ja muistot olivat osa 
yhteisyyttä. Puolisoiden huolenpito 
ja tuki toisilleen olivat myös tärkeitä 
ajatellen suojautumista ulkopuoli-
sen avuntarpeen ja virallisen avun 
varaan joutumisen varalta. Paris-
kunnat halusivat jatkaa elämäänsä 
entiseen tapaan, koska heille elämän 
jatkuminen yhdessä kotona edusti 
hyvää elämää.

Teksti ja kuva: Irmeli Mattila

KAHDESTAAN KOTONA 
– ELÄMÄNPITUISTA YHDESSÄOLOA

Keravalainen tuore valtiotieteen tohtori Sirpa Andersson kertoi 
tutkimuksestaan Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksessa 

pitämässään luennossa. Väitöskirja perustuu vanhojen pariskuntien 
yhteiselämään, josta hän oli tehnyt tutkimusta viiden vuoden ajan. 
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Ensimmäinen novelli valmistui kou-
lutyönä 13-vuotiaana. Sen perus-
teella opettaja oli ennustanut hänelle 
kirjailijan uraa. Sellainen hänestä sit-
temmin sukeutuikin. Hänen arabi-
ankielisistä teoksistaan on julkaistu 
suomeksi Taikalintu. Novelliko-
koelma käsittelee maahanmuuttajan 
elämää ja kontakteja kantaväestöön. 

Diktaattorin hallitsemassa maassa 
kontrolli oli tarkkaa. Toimittajien ja 
kirjailijoiden liikkumavara jäi kape-
aksi. Hallitsija piti huomioida kai-
ken aikaa puheissa ja teksteissä.

Yousif lähti Irakista vuonna 
1979, kohta Saddam Husseinin 
valtaan pääsyn jälkeen.  Suomeen 
ja Keravalle kirjailija päätyi pit-
källisen pakomatkan jälkeen. Hän 
kulki ensin jalan autiomaan halki 
Irakista Saudi-Arabiaan, sieltä 
Kuwaitiin ja liittyi sen jälkeen Poh-
jois-Irakin vuorilla toimineeseen 
vastarintaliikkeeseen.  Paettuaan 
Venäjälle hän suuntasi salakuljet-
tajien matkassa Tallinnaan, jossa 
joutui muiden irakilaisten kanssa 
miltei vuodeksi vankilaan. Muuta 
paikkaa ei tuon ajan Virosta pako-
laisille löytynyt. Suomi myönsi 
ryhmälle humanitäärisistä syistä 
oleskeluluvan vuonna 1995.

Näimme Yousifin itsensä valmis-
taman dokumentin hänen ensim-
mäiseltä käynniltään kotimaassa 
vuonna 2005.  Sisarusten tapaami-
nen vuosien jälkeen liikautti katso-
jaakin. Kaipausta ja jälleennäkemi-
sen riemua purettiin itkun ja pitkien 
halausten voimin. Pommien tuho-
amia alueita tutuissa kaupungeissa, 
sodan viemiä sukulaisia ja ystäviä, 
tämä on irakilaisten nykypäivää ja 
sitä on niin vaikea kestää.
 

Islamin uskontoa ei ollut tarkoi-
tettu aikanaan niin ihmisten elä-
mää rajoittavaksi kuin se tänä päi-
vänä on, väittää kirjailija. Hän itse 
ei kuulu mihinkään uskontokun-
taan. Hän kertoo tapauksen, johon 
hän itse joutui mukaan täällä Suo-
messa.  Yousif haettiin sairaalaan 
irakilaisen naisen luo, joka huusi 
suoraa huutoa, kun mieslääkäri 
yritti tutkia häntä. Islamin nykyis-
ten sääntöjen mukaan vieras mies 
ei saa koskea naiseen. Kirjailijan 
mielestä naisen asema oli Muha-
medin tarkoittamana vapaampi 
kuin miksi se on yleisesti kehitty-
nyt islamilaisessa kulttuurissa.

Kurdistanissa on säädetty laki, 
jonka mukaan miehellä saa olla 
vain yksi vaimo. Lain vaikutuk-
sesta myös itäisen Irakin alueen 
naiset ovat alkaneet vaatia saman-
laista käytäntöä. Miehet tyytykööt 
yhteen vaimoon mahdollisten nel-
jän sijaan. Vastaavanlainen säädös 
on voimassa myös joissakin Poh-
jois-Afrikan maissa.

Yousifilla on työn alla uusi teos, 
joka tulee niin ikään suomennetta-
vaksi.  Hän lupasi pitää luentoillan 
uuden kirjan tiimoilta sen julkaise-
misen jälkeen.  

Kirjailija, toimittaja Yousif Haddad

Kulttuuri ja sananvapaus
Teksti: Taina Rautasalo 

Irakilainen kirjailija 
Yousif Haddad 

aloitti esityksensä 
muistelemalla 
nuoruusvuosia 

kotikaupungissaan. 

Kirjailija Yousif Haddad 
on ollut Talkoorenkaassa 
tuttu toimija 2000-luvun ensi 
vuosista lähtien. Tällöin hän 
oli toteuttamassa Setlementti 
Louhelan ja Talkoorenkaan 
yhteistä kolmivuotista 
monikulttuurista projektia. 
Toiminta jatkuu edelleen 
Talkoorenkaassa Yousifin 
vetämän kansainvälisen kahvilan 
muodossa joka tiistai.

Talkoorenkaan Kansainvälisen 
klubin toiminnan aikana hän 
järjesti eri kulttuureja käsitteleviä 
keskusteluiltoja. Mainittakoon myös 
arabian kielen kerho, jossa hän 
toimi opettajana pitkähkön ajan.
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RAY
Keravan kaupunki
Keravan ev.lut. srk
Aliina
AMS Kotipalvelu
Asianajotoimisto Marja Pelli-Nurmi
Handelsbanken
Hyvä Haltiatar
If-vahinkovakuutusyhtiö Oy
Jätehuolto Jorma Eskolin
Kampaamo Marja-Liisa Hedeman
K-citymarket
Kelloliike Soikkeli Ky
Keravan Energia
Keravan I Apteekki
Keravan Keskusapteekki
Keravan Lääkintävoimistelu Oy
Keravan Omakotiyhdistys
Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kerava

Kotihoiva, Tmi Seija Sutinen
Lasercraft
Maanrakennustyö Hyttinen Oy
Nordea, Kerava
Närhi Oy Sisustuspalvelu
Paasikiven Nuorisokylä
Parturikampaajapalvelut Eija Seppänen 
ja Pirjo Heikkilä. Viertola
PETELE Oy
Puumerkki Oy
Rakennustoimisto Nousiainen Oy
Taksi Ari Ritokoski
Ruusu-Kuva
Sampo, Kerava
Seppo ja Pirkko Niemi Oy, Ahjontori
Tilitoimisto Voutilainen
Uudenmaan Herkku Oy
Varjon Kukka
Putkiset Oy

Talkoorenkaan tukijat 2009

TALKOORENgAS  24



Vapaaehtoisen hyvinvointyön kes-
kuksessa toimivan Talkoorenkaan 
varaisovanhemmat ja lapset koh-
taavat toisensa normaalisti joka 
toinen viikko järjestettävällä satu-
tunnilla. Tällä kertaa ohjelmassa 
oli jotain aivan muuta, sillä ryhmä 
Humanistisen ammattikorkeakou-
lun kulttuurituotannon opiskeli-
joita oli kutsunut koko porukan 
osallistumaan kulttuuriseikkai-
luun. Kulttuuriseikkailun tarkoi-
tuksena oli kulttuuriperinnön siir-
täminen sukupolvelta toiselle leikin 
ja yhteisen toiminnan kautta.    

Varamummojen, yhden varavaa-
rin ja alle kouluikäisten lasten seik-
kailu järjestettiin Keravan museossa 
keskiviikkona 22.10. Olipa paikalle 
saapunut muutaman lapsen van-
hempikin. Kulttuuriperinteinen 
ilta aloitettiin opastetulla kierrok-
sella noin 1770-luvulla rakenne-
tun museon tiloissa. Museon opas 
Tuomas Ravea esitteli, millaista 
elämä oli ollut talonpoikaistalossa 
vanhaan aikaan. Samalla sivuttiin 
myös 16.11. asti museossa olevaa 
Hyvä, paha susi -kiertonäyttelyä. 

Välipalan jälkeen lapset tutustui-
vat vanhan ajan käyttötavaroihin 
varamummojen kanssa opiskelijoi-
den järjestämillä rasteilla. Yhdessä 
ihmeteltiin käsin pyöritettävää vat-
kainta, kahviprännäriä eli kahvin 
paahdinta, silitysrautaa ja muita 
arjen esineitä. Osallistujia oli pyy-
detty ottamaan mukaan heille 
itselleen tärkeitä esineitä. Monet 
esineet siivittivät vanhemman väen 
muisteloihin, joita nuoremman 
polven oli mielenkiintoista kuun-
nella. Yhdellä rastilla oli mahdol-
lisuus päästä kokeilemaan myös 
huovuttamista huovutusneulalla.

Illan kruunasi mitalien jako osal-
listujille. Lapset ottivat vastaan 
Kulttuuriperinnön jatkaja -kir-
joituksin varustetut mitalit, eikä 
varaisovanhempiakaan unohdettu. 
He suuntasivat kotiin kaulassaan 
Kulttuuriperinnön jakaja- mita-
lit. Ilta museossa ja mahdollisuus 
päästä kokeilemaan vanhoja tava-
roita oli lapsille elämys. Illan päät-
teeksi kysyn pojilta, mikä oli haus-
kinta. Otto ja Tuomas kuin yhdestä 
suusta huudahtavat: ”Se vatkain!”.

Kulttuuriperintöä 
siirrettiin Keravalla 

varaisovanhempien ja 
lasten voimin 

Teksti ja kuvat: Ilona Ollikkala

Päreet, rukki ja 
kahviprännäri vieraita 
tämän päivän lapsille? 
Eivät ainakaan 
varamummo- ja 
varapappatoiminnassa 
mukana oleville lapsille 
Keravan museossa 
22.10. järjestetyn 
kulttuuriseikkailun 
jälkeen.

Kulttuuriseikkailuun osallistuneet 
varaisovanhemmat ja lapset 
Keravan museon portailla. 

Kulttuuriperinteisessä illassa lapset tutustuivat vanhoihin käyttötavaroihin.
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Näin tuumin runsas vuosi sit-
ten uutena keravalaisena etsies-
säni ”omia paikkojani”. Muutin 
15.8.2007, kuten parikymmentä 
muutakin upouuden talomme asu-
kasta, ja alku sujui pesän rakenta-
misessa ja hikisessä raadannassa: 
sananmukaisesti, sillä vallitsi 
kunnon myöhäiskesän helleaalto. 
Oli riemastuttavaa, kun noin vii-
kon kuluttua ehdin sauvalenkille 
ja löysin lähimaastosta Sompion 
metsälenkin. Vähitellen aikaa jäi 
enemmän ja alkoi intensiivinen 
kuhertelu Keravan kanssa. Mitä 
sinulla on tarjottavana tällaiselle 
hiljattain eläköityneelle, autotto-
malle, varsin hyväkuntoiselle luon-
toihmiselle?

Pohjatietoni olivat varsin vaja-
vaiset. Keravan taidemuseon 
lähes kaikki näyttelyt olin vuo-
sien varrella kolunnut. Olin ollut 
Provencalessa pitsalla useasti jos-
kus 90-luvulla, kun sieltä sai vielä 
Suomen parasta pitsaa. Lisäksi 
Onnellisen kanan annokset olivat 
tuttuja, koska Keravalla asuva ystä-
väni luotti enemmän siihen kuin 
omaan keittiöönsä. Mutta millaista 
olisi olla keravalainen? Miten help-
poa löytää harrastusryhmiä, saada 
peruspalveluja, tutustua ihmisiin? 
Olin kylläkin etsinyt uutta kotiani 
varsin tarkalla seulalla. Sen piti olla 
pääradan varrella. Palvelujen piti 
olla kävelymatkan päässä, ja luon-
toa, sitä piti olla käden ulottuvilla 
eikä jossain automatkan päässä.

Ensimmäisten kävelylenkkien 
aikana syntyi vaikutelma, että 
Kerava on kuin amerikkalainen 
pikkukaupunki, jossa hyvin hoi-
detut omakotitaloalueet ympä-
röivät tiivistä kaupankäynti- ja 
virastoaluetta. Näillä viheralueilla 
kerrostalon asukas voi kurkistella 
huolella hoidettuja pihoja, jotka 
kesällä sananmukaisesti puhkeavat 

kukkaan. Erityisesti Sompion ja 
Kalevan omakotialueet olen kolun-
nut kaikissa mahdollisissa säissä 
ja valaistuksissa. Vuoden mittaan 
ovat tutuiksi tulleet myös Lapilan 
ja Jaakkolan vehreät kerrostaloalu-
eet sekä Kurkela ja Kannisto, joissa 
edelleen säännöllisesti eksyn.

Tästä päästäänkin sujuvaa aasin-
siltaa pitkin keravalaisten avuliai-
suuteen. Varmaan muuallakin kysy-
välle vastataan, mutta täällä ollaan 
kokemusteni mukaan poikkeuksel-
lisen auttavaisia. Tähän piirteeseen 
olen törmännyt useasti vuoden 
aikana vaikkapa noilla tutustumis-
lenkeilläni. Kerrankin eräs satun-
nainen juttukumppani lähti oppaak-
seni Pihkaniityn maisemissa, kun 
kerroin kaipaavani luonnonlähei-
sempää reittiä keskustaan. Lopuksi 
kävi ilmi, että käymme samassa joo-
garyhmässä. Kerava on pikkukau-
punki sanan myönteisessä merki-
tyksessä. Nopeasti alkaa tunnistaa 
kasvoja ja tutustua uusiin ihmisiin. 
Alussa tein itselleni miellekarttoja, 
kun tuli niin paljon uusia viiteryh-

miä: talon asukkaat, jumpparyhmä 
jne. – Palvelualttiutta olen tavan-
nut myös Keravalle ominaisissa 
pienissä liikkeissä. Tyykipuodissa-
kin viivähti kerran puolisen tuntia 
ihan vain jutellessa. Kun taloyhtiön 
asioissa olen joutunut asioimaan 
kaupungin virastoissa, on sielläkin 
palvelu ollut vertaansa vailla.

Terveyspalvelut ovat kaikenikäi-
sille tärkeät. En joudu kovin paljon 
turvautumaan niihin, mutta odot-
tamaan tietenkin joutuu. Varaan 
mukaan oman kirjan, niin aika ei 
tunnu pitkältä. Palvelu on mieles-
täni ystävällistä ja asiallista. Ham-
mashoitolasta puolestaan aika jär-
jestyi nopeasti, kun hampaasta 
lohkesi paikka.

Keravalaiset harrastavat, ja niinpä 
tulokkaallakin on ollut runsauden-
pula valintatarjotinta seuloessa. 
Esimerkiksi liikuntapalveluja on 
myös meille senioreille todella iso 
valikoima. Keravan opistossa voisi 
opiskella ja harrastaa vaikka mitä – 
sen naisten puutyöt kyllä otan vielä 

Teksti: Aila Painilainen 
Kuvat: Aila Painilainen, Anja Pennanen

EI HASSUMPI PAIKKA TÄMÄ KERAVA…
Tuosta Keskustan kehän ja Kauppakaaren kautta pääsen Kalevankadulle, ja 
siitä taas pari kilometriä, niin olen metsässä. Pääsen kulkemaan pehmyttä 
polkua pitkin, jättämään kaikki käytännön asiat taakseni ja nauttimaan 

luonnonäänistä – ehkäpä löydän muutaman sienenkin.

Paasikiven aukio
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ohjelmaan – ja sitten ovat nämä 
erityiset paikat eli Viertola ja Tal-
koorengas. Panin ne merkille var-
sin pian ja lähdin ottamaan selvää, 
mitä ne ovat. Viertolassa toimii 
kymmeniä järjestöjä ja harrastus-
ryhmiä, samoin Talkoorenkaassa. 
Työtä tekevät vapaaehtoiset, ja 
harrastaminen on maksutonta (tai 
lähes). Ei itsestään selvyys kaikilla 
paikkakunnilla. Mahtavatko kera-
valaiset osata arvostaa näitä hie-
noja keskuksia?

Ehkä tärkein paikkani on tääl-
läkin kirjasto, johon on sopiva 
vajaan kilometrin kävelymatka. 
Sen ympäristössä on tyylikästä kau-
punkiarkkitehtuuria. Kesäpäivinä 
en enää istu Keravajoen rannalla 
(Tikkurilassa) lukemassa, vaan 
Paasikivenaukion penkillä silmää 
hivelevien istutusten keskellä. Kir-
jaston avulla olen tutustunut Kera-
van historiaan, sillä minusta on 
kiinnostavaa tietää paikan mennei-
syydestä. Menneisyyteen johdatti 
hienosti myös syksyisen Kerava-
päivän bussikierros. – Kirjastossa 
on myös, kuten kaikki ”aktivistit” 
tietävät, näyttelyitä ja tapahtumia, 
joten kaikkea kulttuuria ei tarvitse 
hakea junamatkan päästä. 

Minulla on ollut vuoden aikana 
vieraita, joista jotkut ovat ehkä 
ammoin käyneet Keravalla, jotkut 
eivät koskaan. Tietty ennakkokuva 
heillä kuitenkin on ollut, ei kovin-
kaan myönteinen. Kaikki ovat yllät-
tyneet. Erityisesti kaupungin yleis-
ilme, tyylikkäät ja hoidetut julkiset 
tilat ovat ihastuttaneet. Huomaan 
olevani jo nyt niin kotiseutuhen-
kinen, että kerron paikan hyvistä 
puolista estottomasti, ja muuta-
mat jo tiedustelevat vapaita asun-
toja – erityisesti senioriasuntoja. 
Tässäpä vihje rakennusfirmoille! 
Omassa senioritalossamme ei ole 
muuta erityistä kuin se, että meillä 
on yhteinen tila, Juttunurkka, jossa 
kokoonnumme kerran viikossa, ne 
jotka haluavat. Vuoden asumisen 
jälkeen voi sanoa, että me todella 
tunnemme toisemme.

Viime syksynä totesin, että sie-
nestysharrastukseni voi haudata 
Keravalla, sillä sieniä ei löytynyt. 
Tänä syksynä lähdin kuitenkin tut-
kimaan uusia maisemia, ja kuinka 
ollakaan, löysin haperot, myö-
hemmin karvalaukut ja rouskut ja 
vielä myöhemmin suppilovahverot.  
Kaiken kaikkiaan saalis oli lähes 
ruhtinaallinen. En paljasta enem-
pää, mutta pari kertaa olen polku-
jen sokkeloihin eksyttyäni kysellyt 
vastaantulijoilta, että ”viekö tämä 
polku hautausmaalle”. Onnellisuu-
teen ei minunlaiselleni paljoa tar-
vita: pehmyt sammal lenkkarin alla 
ja siellä täällä sopivasti sieniä!

Minun näkemykseni Keravasta 
on ehdottoman subjektiivinen. 
Tarkastelen ympäristöä ja asioita 
omasta näkökulmastani: eläkkeellä 
oleva, lukemista ja liikuntaa sekä 
kulttuuria harrastava varsin terve 
nainen. Jos olisin vaikkapa moni-
lapsisen perheen äiti tai rullatuo-
lissa istuva vanhus, olisivat pai-
notukseni varmaan ihan erilaiset. 
Mutta emmekö me kaikki toimi 
näin. Meillä on oma elämäntilan-
teemme, jossa roikumme. Toivon, 
että muuttuneissakin olosuhteissa 
Kerava pitää pintansa.

Tunnistatko punaisen mökin?

Seisoi Ssariolanmäellä
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Rentoutuneessa tilassa voi kuunnella 
sisäistä hiljaisuuttaan ja antaa ajatus-
ten virrata. Jo vähäisetkin keskitty-
neet joogaliikkeet, rentoutus ja oikea 
hengitys lisäävät hyvinvointiamme. 
      

Viime keväänä tuntui siltä, 
että kesälläkin olisi kiva joogata 
yhdessä.  Mieleen tuli Tanhu-
vaara urheiluopisto Savonlinnassa. 
Olimme mieheni kanssa viettäneet 
siellä pari senioreille tarkoitettua 
kuntolomaa ja kokemukset olivat 
hyvät.  Ajatus Tanhuvaarasta sai 
kannatusta, kun talon tarjouskin 
oli kohtuullinen. Opisto on Vii-
purin Naisvoimistelijoiden perus-
tama runsaat 90 vuotta sitten. 
 

Elokuun alussa lauantaiaamuna 
matkaan lähti 11 joogia henkilöau-
toilla kohti Savonlinnaa. Parin tauon 
jälkeen olimme iltapäivällä perillä. 
Totesimme paikan kauneuden ja 
majoituimme mukavasti juuri sanee-
rattuihin hotellitason huoneisiin.  
Joogaa varten olimme saaneet vuo-
rot avarasta voimistelusalista, missä 
oli hyvät joogamatot käytössämme. 
Ensimmäinen tunti saattoi alkaa.

Teksti ja kuvat: Arja Laiho

JOOGALOMALLA 
TANHUVAARASSA

Hyvinvointikeskuksessa 
Sinisessä salissa on jo vuosia 

toiminut mukava joogaryhmä 
Porkan Kaisun ohjaamana. 

Yleensä joogatuntimme 
aluksi Kaisu selvittää joogan 

keskeisiä periaatteita ja 
sen myönteisiä vaikutuksia 

terveyteen ja henkiseen 
tasapainoon. 

Tanhuvaaran ikimänty

 Joogatuntia aloittamassa
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Kaisun rauhallinen ääni johdatti 
rentoutumaan lähes täydellisessä 
hiljaisuudessa. Tutut venyttele-
vät liikkeet auttoivat virkistymään 
matkasta. Sitten odotti talon esittely 
luentosalissa ja maittava päivälli-
nen talon valoisassa ravintolassa. 
Vielä ehdimme illalla tehdä käve-
lylenkin läheiselle kukkulalle, jossa 
oli hieno kota illanviettoja varten. 
Paikka kirvoitti laulamaan ja kum-
masti niitä sanoja löytyi yhdeltä jos 
toiselta. – Sitten vielä iltauinnille 
kirkkaaseen Suurjärveen.

Sunnuntain aamiaisen ja kävelyn 
jälkeen joogasimme jälleen puo-
litoista tuntia. Iltapäivällä tutus-
tuimme Retretin näyttelyyn. Esillä 
oli laajasti mm. Ellen Thesleffin 
tuotantoa.

Illalla meille oli varattu Tanhu-
vaaran leppoisa rantasauna. Takka-
tuvassa sitten lauloimme sydämen 
kyllyydestä kaikkien lauluvihkojen 
haikeat ja hauskat laulut.

Maanantai alkoi aamu-uinnilla, 
aamiaisella ja aamukävelyllä sekä 
joogalla. Iltapäivällä kuuntelimme 
Tero Vänttisen luennon ikään-
tyvien liikunnasta ja ravinnosta.  
Päivällisen jälkeen liikuimme eri-
laisissa ryhmissä kuntosalilla, sou-
telemassa ja uimassa. 

Tiistaina aamulla ehdimme vielä 
pitää kunnon joogasession. Lou-
naan jälkeen lähdimme haikeina 
kohti kotia. Matkalla pysähdyimme 
Mikkelin Kenkäverossa ja van-
han pappilan kahvipöydän ääressä 
kiteytimme tunnelmiamme.

Muutamassa päivässäkin ehtii 
paljon. Olimme virkistyneitä 
hyvistä joogatunneista. Saimme 
niin henkisiä kuin ”kunnollisiakin” 
eväitä talven varalle, kun säätkin 
suosivat lomaamme.

Retretissä päiväkahvilla vas. Helvi Lahti, 
Kaisu Porkka, Aino Peuransalo, Leena 

Lehtinen, Inkeri Kiviharju, Anja Grönroos 
ja Eva-Lisa Lammi.

Lounaalla, edessä Leena 
Lehtinen ja Kaisu Porkka.

Saunan jälkeen alkoi 
laulu takkatuvassa. 

Vas. Helvi Lahti, Leena 
Lehtinen, Kaisu Porkka, 

Inkeri Kiviharju, Eva-
Lisa Lammi, Matti 

Laiho, Helge Karvinen, 
Anja Grönroos ja Aino 

Peuransalo.

Liikunta- ja 
ravintoluennon jälkeen 

yhteiskuvassa Tero 
Vänttisen kanssa Inkeri 

Kiviharju, Leena Lehtinen, 
Helvi Lahti, Eva-Lisa 

Lammi, Kaisu Porkka ja 
Aino Peuransalo.
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YSTÄVÄNPALVELU – JA VAPAAEHTOISTYÖN 
KURSSI 
I ke 18.3. klo 12–16, II ke 25.3. klo 13–16,  
III ke 1.4. klo 13–16.
Koulutus järjestetään yhteistyössä SPR:n, Keravan 
seurakunnan sekä Vapaaehtoisen hyvinvointityön 
keskuksen kanssa.  
Ilmoittautumiset ti 17.3. mennessä toimistoon, 
puh. (09) 294 0930. 

KEVÄÄN RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS
Ryhmänohjauksen peruskoulutus: 
I osa ma 26.1. klo 14–17, II osa ma 2.2. klo 14–17,  
III osa ma 9.2. klo 14–17
Ilmoittautumiset ke 21.1. mennessä Satu Mäenpäälle, 
puh. 050 3314 799  klo10-14
Ryhmänohjauksen jatkokoulutus: 
I osa ma 9.3. klo 14–17, II osa ma 16.3. klo 14–17,  
III osa ma 23.3. klo 14–17
Ilmoittautumiset ke 4.3. mennessä Satu Mäenpäälle, 
puh. 050 3314 799  klo 10-14 

MAANANTAISEURA 
Ma 2.3. klo 14 Kirjailijatapaaminen: ”Kuinka 
minusta tuli kirjailija”. Kirjailija Heidi Köngäs.
Ma 6.4. klo 14 ”Miten selvitä elämän kriiseistä?” 
Kansanedustaja Tarja Tallqvist.
Ma 4.5. klo 14 Näyttelijä, kansanedustaja Risto Autio.

TIETOTURVAVIIKKO 2009
Ti 3.2. klo 18 Tietoturvaluento, kotikoneen 
suojaus, langattoman verkon suojaus, yleistä tietoa 
tietoturvasta. Kysymyksille on annettu aikaa.   
Tiina Kuusisto / F- Secure.

HUILURUNO, ensimmäinen esitys
Ke 4.2 klo 18 Näyttelijä Veikko Honkanen, runot. 
Tuula Honkasen huiluoppilaat, musiikki.

RUNEBERGIN PÄIVÄN KONSERTTI
To 5.2. klo 18 ja klo 19 Keravan Musiikkiopiston 
oppilaat esiintyvät.

HUILURUNO, toinen esitys
La 7.2. klo 14 Näyttelijä Veikko Honkanen, runot. 
Tuula Honkasen huiluoppilaat, musiikki.

LAKIASIAT PUNTARISSA 
I Ke 11.2. klo 18-20 RESTORATIIVINEN OIKEUS 
eli ihmissuhteet huomioon ottava oikeus,  sekä  
FASILITATIIVINEN PERHESOVITTELU. 
Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa, vaan 
toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). 
Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena 
asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Laamanni Teo 
Brunila ja asianajaja, varatuomari Marja Pelli.

YSTÄVÄNPÄIVÄN YHTEISLAULUTILAISUUS
La 14.2. klo 14 MIKÄ MIKÄ TEATTERI esittää 
runoja ja lauluja ystävyydestä, 
Eija Lamberg. Tule laulamaan.

LAKIASIAT PUNTARISSA 
II Ke 18.2. klo 18–20 RIKOSOIKEUDELLISET 
VASTUUT JA MIELENTERVEYS. 
Psykologi Vivi Sariola sekä asianajaja Marja Pelli.
LAKIASIAT PUNTARISSA 
III Ke 25.2. klo 18- 20 AJANKOHTAISTA 
PERHELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Asianajaja Marja Pelli.

TÄHTITIETEEN VUOSI 2009
Su 8.3. klo 12–16 NAISTENPÄIVÄNÄ KOKO 
PERHEEN ”LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS 
KERAVALTA” -TAPAHTUMA. Tapahtuman 
teemana on avaruus ja erityisesti naisille ja lapsille 
suunnattua ohjelmaa ja arvontoja.
Tapahtumalla juhlistetaan naistenpäivän lisäksi 
kansainvälistä tähtitieteen vuotta 2009. Virallisella 
tähtitieteen vuodella 2009 on useita teemoja, joista yksi 
on ”naiset tähtitieteen ammattilaisina ja harrastajina”. 
Toteutetaan yhteistyössä Altair ry:n kanssa.

KONSERTTI
To 12.3. klo 18.30 SUOMALAISEN MUSIIKIN 
ILTA, Keravan musiikkiopisto.

HYVINVOINTIAKATEMIAN      OHJELMA KEVÄT 2009
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BLOGIKURSSI
Maanantaisin 16.3. ja 23.3. klo 10–15. Mukaan 
mahtuu 6 henkilöä. Ilmoittautumiset 12.3. mennessä 
toimistoon puh. (09) 294 0930. Kouluttajana toimii 
Ellinoora Siitonen, 2. kerroksen ATK- luokassa. 
Kurssille osallistuminen edellyttää tietokoneen 
perustaitojen hallitsemista.

DEMONSTRAATIOITA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ 
NÄYTELMÄN KEINOIN
Ti 17.3. klo 18–20 Näytelmän keinoin pureudutaan 
ajankohtaisiin, hersyttäviin kysymyksiin. 
Elämänkaarikysymykset, työpaikan hyvinvointi, 
elämän asenteet, avioliitto jne… Näytelmän jälkeen 
kerrotaan mahdollisuudesta tehdä kysymyksiä 
seuraavaan kertaan, joihin vastataan torstai-illassa 

To 19.3. klo 18–20 Sinisessä Salissa. Asiantuntijat 
vastaavat näytelmästä esiin tulleisiin ja tehtyihin 
kysymyksiin. Nuoret musiikkivoimat päihdepysäkiltä 
paikalla.
LC Kerava/Allium yhteistyössä 
Hyvinvointiakatemian kanssa.

KEVÄTKONSERTTI
To 26.3. klo 18.30 Puhaltajien Juhlaa, ”Kevättuulia”,  
Keravan musiikkiopisto.

VIHERPEUKALOT
Ke 8.4. klo 18–20.30 PIHASUUNNITTELULLA 
TOIMIVA JA KAUNIS PIHA 
1) “Pihasuunnittelulla toimiva ja kaunis piha”, 
hortonomi Salla Laukia, Allium Oy. 
2) “Mitä ovat ja miten toimivat Puutarhayhdistys 
ja Omakotiyhdistys”, puheenjohtajat Kristiina 
Tsokkinen ja Harri Hänninen. Tarjolla kahvia. 
Järjestäjinä Keravan Omakotiyhdistys ry yhdessä 
Hyvinvointiakatemian kanssa. 

RUNOKAHVILAT
Su 1.3. klo 16  Runokahvilan avoin tilaisuus.
Su 19.4. klo 16 TEEMANA LINNUT. Keravan 
Lausujat esiintyvät.

HYVINVOINTIVIIKKO – HYVÄN OLON 
LÄHTEILLÄ! 
Ma 20.4.- La 25.4. 
Ma 20.4. klo 13 AVAJAISET
Juhlapuhuja toiminnanjohtaja Helena Palojärvi.
Vapaaehtoisten palkitsemiset.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita vapaaehtoiset 
toimijat sekä kaikki Talkoorenkaan toiminnasta 
kiinnostuneet.
Ti 21.4. klo 11–14 KIERRÄTYS 
Tuo ja vie mennessäsi! Eli mahdollisuus kierrättää 
tarpeettomia tavaroita, kuten kirjoja, astioita, kojeita, 
koruja, leluja, videoita, tekstiilejä yms. ?
Ke 22.4. klo 11–15 VAPAAEHTOISTEN 
HEMMOTTELUPÄIVÄ
Niskahartiahieronta, kipukoukkuilu, käsihoito, 
jalkahoito, jne…
Hermoratahieronta, Lahja Penttinen. 
Laavakivihoito tai imukuppihieronta Pirjo Paakkari. 
Muotokuvamaalaus, Tatjana Manninen. Intialainen 
päähieronta, Marja- Leena Kaatrasalo.

KONSERTTI
Ke 29.4. klo 18 LAULAEN JA SOITTAEN, 
YHTEISLAULUA - TOIVEMUSIIKKI-ILTA 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat.

TEATTERI
Su 24.5. klo 16–18 TOLSTOIN JUHLAVUOSI
Illan alustaa kirjastonhoitaja Elina Saari aiheella 
Tolstoin perhe-elämä.
Teatteri Pesä esittää kohtauksia Tolstoi-näytelmästä 
musiikkiosuuksineen (45 min.).
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Talven pahin lumimyräkkä sattui 
sunnuntaiksi 23. marraskuuta. Siitä 
huolimatta sankka joukko Suomi-
Unkari Seuran Keravan osaston 
ja Keravan Viro-seuran jäseniä ja 
ystäviä oli saapunut Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskukseen kuule-
maan virolaisia runoja ja ”Pienten 
suomalais-ugrilaisten kansojen koh-
talo” -esitelmää. Sisko Viitakorpi ja 
Jorma Kaatrasalo lausuivat runoja. 
Unkarilainen professori Istvàn 
Nyirkos luennoi suomeksi. Hän 
kertoi mm. Unkarin, Viron ja Suo-
men tukevan erilaisilla projekteilla 
pienten sukukansojen kielten opis-
kelijoita ja tutkijoita omien kielten 
säilyttämiseksi. Näitä tukimuotoja 
ovat esim. matkat kielitieteellisiin 
seminaareihin ja kongresseihin.

Nämä kaksi keravalaista ystä-
vyysseuraa ovat vuosittain järjestä-
neet yhteisiä tilaisuuksia, joissa on 
esiintynyt eri alojen taitajia suku-
laismaista. Talkoorenkaan edelli-
sessä numerossa (2/2008) esiteltiin 
Keravan Viro-seuraa. Nyt tarjoutuu 
tilaisuus kertoa myös Suomi-Unkari 
Seuran Keravan osastosta.

Suomi-Unkari Seuran  
Keravan osasto
Kymmenisen vuotta sitten Kera-
van opiston unkarin kielen tunnilla 
heräsi ajatus osaston perustamisesta 
Keravalle. Kaikissa muissa päära-
danvarren kaupungeissahan sellai-
nen jo oli. Asia edistyi, kun Keravan 
kaupunginvaltuutettu Eila Huh-
tilainen suostui puheenjohtajaksi 
perustamiskokouksessa v. 1999. 
Näin Kerava liittyi puolisensataa 
jäsenyhdistystä käsittävään Suomi-
Unkari Seura -perheeseen.

Toiminnanjohtaja Marjatta Manni-
Hämäläinen, joka osallistui Kera-
van osaston perustamiskokouk-
seen, toteaa Suomi-Unkari-lehdessä 
(3/2008) seuraavaa: ”Suomi-Unkari-
Seura tekee tunnetuksi yhtä Euroo-
pan maata Suomessa ja solmii eri 
alojen ja yksilötason suhteita maitten 
välille. Meitä ja muita ystävyysseuroja 
tarvitaan edelleen tutussa Euroopas-
sakin kansainvälistymisen välineitä 
antamaan ja jatkuvuuden takaajina.”

Jo osaston perustamiskokouk-
sessa esitettiin unkarilaisen ystä-
vyyskaupungin etsimistä Keravalle. 
Se toteutui v. 2002, kun Keravan 
ja unkarilaisen Soltin kaupungin 
välillä solmittiin yhteistyösopimus. 
Siitä lähtien on puolin ja toisin oltu 
vieraisilla. Erityisesti koulut, kirjas-
tot ja kuorot ovat olleet yhteistyön 
kohteina. Viimeksi lokakuussa -08, 
Suomen koulujen Unkari-viikon 
aikoihin (järjestetään joka neljäs 
vuosi) ryhmä soltilaisia opettajia 
tutustui Keravan kouluihin.

Vuonna 2004 Keravan osas-
ton puheenjohtajaksi valittiin 
Eero Nurmi. Osastossa on noin 
70 jäsentä. Sen toiminta on tul-
lut tutuksi keravalaisille keväisistä 
matkailuilloista, joita on järjestetty 
vuosittain Sinisessä Salissa. Isänpäi-
välounas seurakuntakeskuksessa 
on toinen perinteinen tapahtuma. 
Pustan kyljykset, täytetyt paprikat 
ja Juliskan unelmakakku kuuluvat 
jo keravalaiseen isänpäivään.

Keravan osasto täyttää 10 vuotta 
v. 2009 ja järjestää yleisötilaisuu-
den Keravan yhteiskoulussa huh-
tikuun 5. päivänä.

Teksti: Elvi Popov Kuvat: Heikki Ahtiainen

Sukukansat kiinnostavat     
keravalaisia

Sihteeri Heikki Ahtiainen
heikki.ahtiainen@kolumbus.fi
0400–228198

www.suomiunkari.fi/paikallisosastot/kerava • Suomi-Unkari Seuran Keravan osasto ry
Puheenjohtaja Eero Nurmi
eero.nurmi@kerava.fi
040–5587180

Varapuheenjohtaja, 
Talkoorenkaan vapaaehtoinen
elvi.popov@suomi24.fi
050–4424179

Sukukansat Kaisankammarissa.

István Nyirkos esittelee sukukansan 
asuma-alueita.

Perustajajäseniä, Elvi Popov 
ja Eila Huhtilainen

Me opettajat. oik. Eero Nurmi ja soltilaiset.
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SULON SUIHKEET

Kehittyvä vanhus

Paljon on puhuttu vanhustenhuollon kehittämisestä, mutta olisiko aika ryhtyä 
puhumaan myös vanhuksen itsensä kehittämisestä! Olen näet tilannetta seura-
tessani huomannut, että niin valtion kuin kuntienkin päättäjillä näyttää nykyisin 
olevan unelmana omillaan toimeentuleva vanhus. Sellainen, joka pitää itse huolen 
terveistä elämäntavoistaan ja hyvinvoinnistaan, joka ostaa tarvitsemansa terveys- 
ja sosiaalipalvelut omalla eläkkeellään yksityisiltä palveluntuottajilta. Tämä unel-
mavanhus on lisäksi aktiivinen osallistuja ja kuluttaja, joka näin rakentaa yhteis-
kuntaa vielä aktiivisen työaikansa jälkeenkin. Hän osallistuu myös vapaaehtoisena 
lähimmäistensä auttamiseen. Lisäksi tämä vanhus ennen terminaalivaihettaan 
tekee hoitotestamentin, jolla kieltäytyy turhista ja kalliista hoitotoimista henkikul-
lan säilyttämiseksi säästäen näin niitä vähäisiä resursseja. Tällaisiksiko meidän siis 
odotetaan kehittyvän ja itseämme kehittävän?  

Eivätkä päättäjät näytä pelkästään unelmoivan vaan taitavat myös uskoa, että näin 
jo itse asiassa onkin ja laaditaan vanhuspolitiikka sen mukaan. Karsitaan palve-
luja ja rationalisoidaan, vaikka vanhusten määrä on rutkasti lisääntymässä. Kiel-
tämättä unelma on todella hieno ja huomattava osa nyt eläköityvistä ikäihmisistä 
menestyykin aika pitkälle odotusten mukaisesti. Eivät kuitenkaan kaikki, eikä ihan 
loppuun asti. Voi mennä itseään kehittävän vanhuksen kohdalla 10-15 vuotta ihan 
odotusten mukaan, mutta jossakin vaiheessa kuitenkin tuppaa tulemaan yllätyk-
siä.

Unelman toteutumisen tiellä on vielä tätä nykyä ainakin kaksi suurta muttaa.  
Ensiksikin sairaus voi yllättää vaikka kuinka pitäisi huolta elintavoistaan. Syövän 
puhkeamiselle tai dementoitumiselle  emme voi mitään. Joku voi terveellistä lii-
kuntaa harrastaessaan kaatua ja murtaa lonkkansa. 

Toinen suuri este on, että läheskään kaikkien eläke ei riitä yksityisen hoidon ja 
palvelujen maksamiseen. Silloin ei auta muu kuin turvautua yhteiskunnan apuun. 
Siksi sitä huoltoakin kait  pitäisi kehittää, vaikka se euroja maksaakin.

Mahdollisuudet halvalla selviämiseen hoidon osalta toteutuvat vasta Star Trek 
tv-sarjan yhteiskunnassa. Silloin lääkärin kädessä on näet tuollainen kännykän 
kokoinen skanneri, jolla sivellään potilaan kehoa. Laite löytää kaikki geenivirheet 
ja tuhoutuneet solut samalla korjaten kaiken. Tämän toteutumiseen voi kuitenkin 
kulua vielä hetki. Vuosiluku taitaa alkaa silloin vähintäänkin kolmosella. Siis ei 
kun lusikka kauniiseen käteen ja hoitamaan nykykonsteilla.

En minä tällä vuodatuksella unelmoimista kiellä, enkä halua vanhusten itsensä 
kehittämistä vähätellä. Onhan se meidän itsemmekin kannalta ihan hyvä asia ja 
samalla autamme muidenkin selviytymistä. Siis katsotaan, mitä syödään ja juo-
daan ja minkä verran. Liikutaan järkevästi ja haetaan virikkeitä henkiseen virey-
teen osallistumalla yhteiskunnan rientoihin ja kulttuuripalveluihin. Se tekee elä-
mämme mukavaksi ja viihtyisäksi. Tämä on tarpeellista erityisesti yksin asuville, 
olipa syy tilanteeseen mikä hyvänsä. Ei meitä useinkaan tulla repimään liikkeelle 
pesästämme. Itse on parasta lähteä sinne, missä tapahtuu jotakin mielekästä. Niin 
pysymme paremmin virkeinä ja elämänhaluisina.  

On meillä vanhuksillakin kuitenkin yksi unelma. Edellytämme saavamme apua 
tarvitessamme sitä. Odotamme, että meitä silloin ollaan valmiita kuuntelemaan ja 
ystävällisesti opastamaan ja saamaan nopeasti myös toimenpiteitä silloin kun niitä 
tarvitaan, ikävuosien määrään ja varallisuuteen katsomatta. 

Kohtaavatkohan nämä unelmat toisensa jo tällä vuosikymmenellä?  
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Jo 18 vuotta Keravalla toiminut Talkoorengas kehittää ja laajentaa toimintaansa ja on tullut jo osaksi 
arkipäivää monelle keravalaiselle.  Tavoitteena on vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, 
ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja tukea keravalaisten terveyttä ja omaehtoista osallistumista. 
Toimipaikkamme Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus, sijaitsee keskeisellä paikalla Aleksis Kiven tie 19. 
Keskuksen tiloissa toimii kaikille avoin Kahvila Kaisankammari, Talkoorenkaan avunvälityskeskus, 
Kansainvälinen Kahvila, Varamummot-ja papat ja siellä kokoontuvat myös Hyvinvointiakatemian opinto- ja 
harrastuspiirit sekä muut Hyvinvointiakatemian tilaisuudet. www.talkoorengas.fi

Talkoorengas on kaikkina näinä vuosina ollut aktiivisesti mukana kehittämässä vapaaehtoistyötä ja 
yhteisöllisyyttä. 12 vuotta sitten, vuonna 1997 Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaari ja Rouva Eeva Ahtisaari 
lupautuivat Talkoorenkaan Kummeiksi maakuntavierailullaan Keravalla. Tilaisuudessa presidenttiparille 
kerrottiin mm. Talkoorenkaan ideasta, tavoitteista ja sen hetkisestä toiminnasta. 

Talkoorenkaan tärkein vaikuttamistyö perustuu edelleenkin vapaaehtoisiin, joita on tällä hetkellä noin 140 
erilaisissa auttamistehtävissä, kuten ystävänä, avunvälityksen päivystäjänä, kirjastoystävänä, sairaalaystävänä, 
saattajana tai muulla tavoin osallistuen toimintaamme. Talkoorengas-lehden toimituskuntakin ottaa 
mielellään myös uusia toimittajan työstä kiinnostuneita toimitustyöhön mukaan.  Jokainen voi osallistua 
oman halunsa mukaan vapaaehtoistyöhön, silloin kun hänelle itselleen parhaiten sopii ja kuinka usein hän on 
ajatellut osallistuvansa toimintaan; viikoittain, kuukausittain tai tarvittaessa. 

Ystävä- ja vapaaehtoistyön koulutusta järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Kolmipäiväiset kurssit 
madaltavat kynnystä tulla mukaan. Kurssin aikana saa itselleen tarpeellista näppituntumaa oleellisiin 
perusasioihin. Kirjallisuutta löytyy myös paljon asiasta ja erilaisia tutkimuksia ja artikkeleita voi lukea 
myös netistä. Tulemalla mukaan saa uusia ystäviä, pääsee mukaan yhteisiin tilaisuuksiin ja matkoihin sekä 
nauttimaan Hyvinvointiakatemian ajankohtaisista luennoista, konserteista ja muista tapahtumista, kuten 
hyvinvointiviikko, kevätjuhla, syysretki yms. 

Teksti: Tarja Mattila

VApAAEHTOISTYö ON TRENDIKäS VALINTA!

Nyt kannattaa liittyä ja suositella myös ystäville liittymistä 
Talkoorenkaan tukijoihin, Talkoorengas on tukesi arvoinen! 
Uudelle tukijalle tarjoamme pullakahvit Kaisankammarissa.  

Voit tutustua toimintaamme  www.talkoorengas.fi.
 

Voit tukea toimintaamme haluamallasi vuosittaisella avustuksella, vähintään 10 
euroa, oheisella tilisiirtolomakkeella Nordean tili 207418-24833.

Lisätietoja toimistosta, puh. (09) 294 0930, myös sähköpostilla talous@talkoorengas.fi



Onnittelumme Kummisetä Ahtisaarelle Unescon palkinnon sekä Nobelin rauhanpalkinnon johdosta!

TALKOORENGAS ONNITTELEE 
VASTAVALMISTUNEITA!

Annukka Ohvo valmistui 
yhteisöpedagogiksi ja Irma Liljeström 
suoritti ylemmän amk –tutkinnon.
Irma jatkaa Nostalgia-projektin 
vetäjänä ja avunvälityskeskuksesta 
tuttu Annukka jatkaa 
toiminnanohjaajana vuoden alusta.

Annukan tavoittaa  
puh. (09) 242 5106 tai sähköpostilla 
toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi.



PAASIKIVENAUKION SEUTUA

A B

C D

A. Keuda B. Koulu C. Kirjasto D. Kauppahalli
Kuvat: Anja Pennanen


