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Projektinjohtaja oli jo keväällä kutsunut sekä torstaimummolan että vanhainkodin Nostalgia-
ryhmän maaseutukotiinsa kesänaloitusretkelle. Oli ajatus viettää kesäistä puutarhajuhlaa 
kukkivien omenapuiden katveessa. Osoittautui, että toukokuun lopun helteistä huolimatta 
omenapuut eivät puutarhassa kukkineetkaan tänä keväänä. Sääkin alkoi muuttua retkipäivän 
lähestyessä. - Ei hätää, jos sataa, kokoonnumme vastaluudittuun latoon, lupaili kutsujen emäntä. 
Aamulla satoi ja oli tosi koleaa. Päädyimme tupaan.

Miten rattoisaa meillä olikaan! Toistakymmentä mummelia, kaksi pappaa ja monen monta 
avustavaa käsiparia - kaikki mahduimme tupaan loistavasti! Nuorimmaisina talonväen 
toista ja kolmatta sukupolvea - pikkupikkuisin 2 kk ja Isoveli 3 v. - ja joukon vanhimpina yli 
yhdeksänkymppiset. Oi, sitä elämän runsautta, muistojen kirjoa, tulevaisuuden toiveita ja unelmia!

Tuvan pitkän pöydän ääressä oli leppoisaa perheväen tuntua. Monelle oli taatusti mukavaa 
vaihtelua arkisiin, yksin nautittuihin aterioihin, saada syödä yhdessä kauniisti katetussa pöydässä. 
Talon makkaramestari loihti pöytään grilliherkut, salaatti syntyi taitavin käsin tuotapikaa, mukana 
tuodut aamuntuoreet sämpylät maistuivat ja kahvin kera taikoutui oiva rahkapiirakka jälkiruuaksi.

Onnelliset tupaankutsutut toivat kuka runon, kuka soiton tai laulun yhteiseksi iloksi.  Satumaa-
tangon myötä kukin sai kertoa missä on hänen satumaansa. Muuan torstaimummoista kiteytti 
yhteisen tunteen: kyllä se on nyt tässä tuvassa.

Satumaan tupakutsut

Laulua, naurua, tuolijumppaa, soittoa, tanssia ja soppaa eli mukavaa yhdessäoloa, kun Meidän 
klubi oli Torstai-ryhmän vieraana Talkoorenkaassa toukokuussa.  Lähihoitajaopiskelijat olivat 
järjestäneet bingohetken, entinen soitonopettaja säesti Suvivirren, joka laulettiin nostalgisin 
tunnelmin. Luovan tanssin ryhmä esiintyi. Uudet vapaaehtoiset ryhmänohjaajat esittäytyivät.  
Allekirjoittaneen mokaksi laskettakoot se, että jo ryhmissä toimivat ohjaajat jäivät esittelemättä.  
Erityisruokavalioiden ja insuliinipistosten jälkeen jokainen söi soppaa hyvällä ruokahalulla. 
Ennen kaikkea saimme viettää aikaa yhdessä rupatellen, kuulumisia vaihtaen ja… halaten.

Meidän klubi Torstai-ryhmän vieraana 
Talkoorenkaassa

NOSTALGIA -PROJEKTI
Teksti: Ellinoora Siitonen kuvat: Satu Mäenpää

Teksti: Irma Liljeström kuvat: Mikko Salmi

Pe 13.11. klo 12–15 NOSTALGIA-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI
Tilaisuudessa esitellään Nostalgia-projektissa saavutettuja tuloksia ja samalla on

mahdollisuus tutustua vapaaehtoisten työkirjaan ja muihin tuotoksiin.
Juhlapuhujana professori Sirkka-Liisa Kivelä, joka toimii Turun yliopiston

geriatrian professorina ja on perustanut äskettäin Senioriliike ry:n. (Sininen sali)
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TV:stä tuttu näyttelijä, sympaattinen Risto Autio oli luennoimassa Maanantai-seuran 
tilaisuudessa ihmisten erilaisuudesta. Tuo Kotikadun Hanneksena tunnettu mies on 

ainutlaatuinen, puhuu kauniisti erilaisuudesta ja on itse toiminut isänsä omaishoitajana jo 
vuosia. Ihmemies, joka tarinoi pehmeistä arvoista kokemuksen syvällä rintaäänellä, saaden 
kuulijansa samalla muistelemaan omia vastaavia kokemuksiaan ja näkemään ne hyvinä. 
Risto Autio on sitä paitsi armoitettu esiintyjä, joka hurmaa kuulijansa ihmisläheisellä 
huumorillaan ja vilpittömyydellään.

Sanoma oli jokseenkin yksinkertainen: meidän täytyy vain hyväksyä itsemme sellaisina 
kuin olemme, siis pelattava niillä korteilla, jotka on meille jaettu. Itsensä hyväksyminen 

auttaisi meitä hyväksymään myös muut ihmiset, ne erilaisetkin. Jokaisella meistä on oma 
tarinamme. Osittain se koostuu kohtalosta, mutta itse kai me valitsemme, mitä kulloinkin 
teemme. Oman kohtalon hyväksyminen on useimmille meistä vaikeaa, haaveilemmehan 
ainakin välillä paremmasta. 

Talkoorenkaan arvokas vapaaehtoisjoukko koostuu hyvin monesta ja erilaisesta 
toimijasta. Se tekeekin heistä erityisen vahvan ja avarakatseisen ystäväpiirin, jossa 

jokainen on yhtä arvokas ja tärkeä. Yhteistä heille on välittäminen ja auttamisen halu. Se 
miten kukin toimii ollessaan vapaaehtoisen roolissa, poikkeaa luultavasti hyvinkin paljon 
muiden käyttämistä tavoista. Se missä kulloinkin tekee vapaaehtoistyötään, vaikuttaa 
myös, esim. saattohoitoa tekevät vapaaehtoiset tietävät olevansa toisen ihmisen kohtalon 
määräämässä hetkessä läsnä ja toimivat sen mukaan.

Ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa tehdä auttamistyötäkään, lopputulos on tärkein. 
Autettava saa jotakin ainutlaatuista ainutlaatuiselta auttajalta. Jos tätä lukiessa 

tunnistit rivien välistä itsesi ja tunnet halua kuulua joukkoon, tervetuloa, juuri sellaisena 
kuin olet. Jokaisella kansalaisella on oltava oikeus vapaaehtoistoimintaan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella pitää olla mahdollisuus löytää itselleen sopivaa 
hommaa. Opinto-ja harrastuspiirit tarjoavat myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin 
toimintoihin, niissä voit tutustua uusiin, mukaviin ihmisiin.

Erilaisuus on siis rikkaus, ei ole toista samanlaista kuin minä tai Sinä, lukijani.  
Kaikki me olemme erilaisia! Jokaisen pitäisi pystyä sanomaan: 

” Olen maailman paras Minä.”

Ollaan kaikki parhaita!





Kansanterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan yhdessä laulaminen pidentää ikää ja vähentää stressiä. Sosiaalinen 
osallistuminen, kuten esimerkiksi kuorolaulu, saa harrastajansa tuntemaan itsensä terveemmäksi ja pienentää 
ennenaikaisen kuoleman riskiä. Opinto-ja harrastustoimintaan osallistuvilla naisilla on lähes neljä prosenttia 
pienempi riski kuolla ennenaikaisesti verrattuna naisiin, jotka eivät harrasta yhteispuuhastelua vapaa-aikoinaan. 
Eli niille tiedoksi, jotka haluavat elää pidempään, niin laula, osallistu ja hanki ystäviä.

Hyvinvointiakatemian syksyn yhteislauluhetki järjestetään Vanhusten Viikolla, torstaina 8.10. klo 13  
Sinisessä Salissa, luvassa musiikkia laidasta laitaan, yleisön toiveesta. Laulattajana Riitta Ressler, joka vetää 
myös laulukerhoa maanantaisin parillisilla viikoilla 31.8. lähtien klo 13–14, joka toinen maanantai. 

Keskiviikkoisin klo 13–15, ensimmäisen kerran 26.8., jatkuen 23.9, 21.10 ja 18.11. Sininen Sali kokee 
muodonmuutoksen ja karaoke-emäntä Riitta pääsee käynnistämään Karaoke-kahvilan. Kaikilla halukkailla 
on nyt mahdollisuus tulla kokeilemaan laulutaitojaan kiitollisen yleisön edessä, joko yksin tai yhdessä. 

Keravan Musiikkiopiston oppilaat tarjoavat syksyn aikana kolme upeaa konserttia Sinisessä Salissa. Torstaina 
15.10. klo 18.30 ”Illan Pimentyessä”. Keskiviikkona 11.11 klo 18.30 Suomalaisen Musiikin Konsertti ja 
keskiviikkona 9.12. klo 18.30 Joulukonsertti, ”Joulu Joutuen Tulevi”.

LAULAMINEN YHDESSÄ PIDENTÄÄ IKÄÄ
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Ulkopuolisille kasvot; ( henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt 
vapaaehtoista hyvinvointityötä ja tuonut esiin sen merkitystä)
Hartikainen Anne, Laurea AMK opettaja, Käyhkö Kristiina, diakoni ja 
Vihervä Lea, Hopeahovin yhteyshenkilö.

HYvÄN OLON LÄHTEILLÄ  
HYvINvOINTIvIIKOLLA

Perinteisellä Hyvinvointiviikolla kiitettiin ja palkittiin tänä vuonna ennätysmäärä vapaaehtoisia. 
Pelkästään yli kymmenen vuotta toiminnassa mukana olleita oli yli 20. Yhteensä aktiivisia 

vapaaehtoisia on tällä hetkellä noin 140. Talkoorenkaan puolesta kiittelemässä olivat yhdistyksen 
perustajat, Kirsti Aaltio-Helenius ja Sulo Aho, Markku Holopainen sekä Tarja Mattila. 

Kiitosmaininta; (myönnetään aktiivisesta 
toiminnasta Talkoorenkaan vapaaehtoisina)
Aaltonen Raila, Ahonen Elina, Holopainen Kirsti, 
Kettunen Kirsti, Leppänen Timo
Salo Ritva ja Tervo Irja.  

Puurtajasiili; (saajan on täytynyt olla mukana 
toiminnassa ainakin viisi vuotta)
Hälli Tuula, Jokivirta Birgitta ja Petäjistö Anita
 Parisiili ojennettiin Taina ja Juhani Mäkiselle.

Hyvän mielen tonttu; (saaja mukana toiminnassa 
vähintään 10 vuotta)
Johansson Sirkka, Kauppinen Maija-Leena, 
Komokallio Tuula, Lahnamaa Eeva
Leinimaa Outi, Liutu Tuija, Lundahl Liisa, Mattila 
Irmeli, Nevala Pirjo, Näräkkä Hilkka
Paakkari Pirjo, Pakkanen Rauha, Parviainen Aira, 
Rautasalo Taina, Reijonaho Maija
Saaristo Soile, Salonen Nina-Anitra, Simonen Anja, 
Sorvari Anna-Liisa, Tallus Eila
Timonen Raija, Ulmanen Ella, Varinen Tellervo ja 
Vättö Tuula
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vANHUSTEN vIIKKO 4.-11.10.
 

Tämän vuoden teemana on ”Kuntoutuminen kunniaan”.

SU 4.10. KLO 12.30 AVAJAISJUHLA (SEURAKUNTASALI, PAPINTIE 6). 

VANHOJEN KERÄILYRADIOIDEN NÄYTTELY (Sininen Sali)
Ma 5. – ti 6.10. klo 12-14, ke 7. – pe 9.10. avoinna rajoitetusti.  

Avausesittely ma klo 12.

MA 5.10. KLO 14 RUNORAATI (Sininen sali)
Tuo pöytälaatikkoon kirjoittamasi runot muiden kuultavaksi,  

lausu itse tai anna jonkun muun tehdä se.

TI 6.10. KLO 11–16 MUOTINÄYTÖS JA MYYNTIMESSUT.  
(TIMONTIE 4, VIERTOLA).

KE 7.10. KLO 12–15, PANEELIKESKUSTELU (Sininen sali).
Aiheena ”Vanhusten hyvinvointi ja vapaaehtoistyö”.

TO 8.10. KANSALLINEN LIIKUNTAPÄIVÄ VIERTOLASSA
Pihalla mm. jumppaa, taijia ym.

TO 8.10. KLO 13 YHTEISLAULUTILAISUUS (Sininen sali).

Pe 9.10. HEMMOTTELUPÄIVÄ

SU 11.10. RUNOKAHVILA ”PÄÄ TALLELLA” KLO 16, (Sininen sali).
Samalla myös näyttely vanhoista muistoesineistä.
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Ke 26.8. klo 13–15  KARAOKE-KAHVILA (Sininen sali)
Tule laulamaan karaokea yksin tai yhdessä, emäntänä Riitta Ressler.

Ma 7.9. klo 14 MAANANTAISEURAN LUENTO 
”HYVINVOINTI JA RAVITSEMUS” 
Luennoitsijana vuoden 2009 fysioterapiayrittäjä Terhi Enjala.  
Keskustelun vetäjänä toimii Nina-Anitra Salonen. (Sininen sali)

To 17.9. klo 18–20.30 PIHAN JA PUUTARHAN SYYSTOIMET 
(Sininen sali) Salla Laukia Alliumista luennoi pihan 
syystoimista.  Järjestäjinä Keravan Omakotiyhdistys ry yhdessä 
Hyvinvointiakatemian kanssa. 

Ma 21.9. klo 14–16 MAANANTAISEURAN LUENTO  
”VIRKANAINEN TAIVAANRANNAN MAALARINA”
 Tieteellinen näyttö taiteen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille 
on vahvistunut vasta viime vuosina, mutta kokemusten 
kautta vaikutukset on tiedetty jo kauan. Aiheesta puhumassa 
lääninpsykologi Pirjo Laaksonen. Tervetuloa kuulemaan, miten 
positiivisesti kulttuuri vaikuttaa ja antaa voimaa.  
Keskustelun vetäjänä toimii Nina-Anitra Salonen.  (Sininen sali)

Ke 23.9. klo 13–15 KARAOKE-KAHVILA  (Sininen sali)
Tule laulamaan karaokea yksin tai yhdessä, emäntänä Riitta Ressler.

To 24.9. klo 18 TIETOTURVALUENTO  (Sininen sali)
Tietoturvaluento, kotikoneen suojaus, langattoman verkon 
suojaus, yleistä tietoa tietoturvasta. Kysymyksille on annettu 
aikaa. Tiina Kuusisto / F-Secure.

Ma 5.10. klo 14 RUNORAATI (Sininen sali)
Tuo pöytälaatikkoon kirjoittamasi runot muiden 
kuultavaksi, lausu itse tai anna jonkun muun tehdä se!  
Paikalla on arvokas, mutta lempeä raati.  
Lausujat Keravan Lausujista

Runoraadin idea on tuoda esiin erilaisia tapoja ymmärtää tekstiä ja 
esitystä. Tärkeää ei ole olla kokenut kirjoittaja, vaan runon tehtävä 
on jättää tilaa monenlaisille tulkinnoille. 
Mahdolliset lausujat voivat myös kertoa etukäteen, minkä runon 
tulevat esittämään. Jos et halua lausua omaa runoasi, voit tuoda sen 
18.9. mennessä Kahvila Kaisankammarissa olevaan laatikkoon, 
Aleksis Kiven tie 19, Kerava  tai lähettää sähköpostilla Kaisu 
Mäkiselle. Ilmoittautumiset ja kyselyt 
Kaisu Mäkinen kaisunen@elisanet.fi, puh.040 563 2138.

To 8.10. klo 13 YHTEISLAULUTILAISUUS (Sininen sali)
Musiikkia laidasta laitaan. Laulattajana Riitta Ressler.

Su 11.10. klo 16 RUNOKAHVILA”Pää tallella” (Sininen sali)
Samalla myös näyttely vanhoista muistoesineistä.

To 15.10. klo 18.30 SYYSKONSERTTI” Illan Pimentyessä” 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat. (Sininen sali)

Ke 21.10. klo 13–15 KARAOKE-KAHVILA (Sininen sali)
Tule laulamaan karaokea yksin tai yhdessä, emäntänä Riitta Ressler.

To 22.10. klo 18–20 KIINAN KIELI JA KALLIGRAFIT TAITEENA
Kiinan kieli ja kirjoitusmerkit ovat avaimia kiinalaisuuden 
ymmärtämiseen. Kirjoitusmerkit kätkevät taakseen aivan 
oman ajatusmaailmansa ja avaavat ovia Kiinan historiaan, 
kulttuuriin, tapoihin ja nykypäivään. Luennoitsijana sinologi ja 
kiinankielen kääntäjä Seppo Kaltiovaara. (Sininen sali)

Ke 28.10. klo 13–14.30 ”VANHUKSEN FYYSISEN 
TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN” (Sininen sali)
Luennoitsijana Elina Lampinen palvelukeskus Hopeahovista. 
Vanhenemiseen liittyy luonnollisia ikääntymismuutoksia ja 
usein myös erilaisia sairauksia, jotka vaikuttavat vanhuksen 
toimintakykyyn. Vanhustyössä keskeistä on vanhuksen 
voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä 
kuntoutumisen tukeminen. 

To 29.10 klo 18–19.30 KOTISEUTUILTA  
”KERAVA EILEN JA TÄNÄÄN”
Kuulemme mm. millaista on Keravan vanha murre ja tietoa 
paikannimistä. Nyt on oiva tilaisuus tulla kuulemaan Keravan 
historiaa. Asiantuntijana Kerava-seura ry:n varapuheenjohtaja, 
fil.tri Maija Länsimäki. (Sininen sali)

Ma 2.11. klo 14 MAANANTAISEURAN LUENTO  
”KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ”
Tule kuuntelemaan, mistä saat voimavaroja arkeen, 
luennoitsijana vuoden 2009 fysioterapiayrittäjä Terhi Enjala.  
Keskustelun vetäjänä toimii Nina-Anitra Salonen. (Sininen sali)

Ke 4.11. klo 13–15.30 HAAVEISTA TOTTA – TULE 
TEKEMÄÄN OMAN ELÄMÄSI AARREKARTTA
Aarrekartta on konkreettinen keino visualisoida tulevia 
tavoitteita, varmistaa tavoitteiden toteutumista. Ota mukaasi iso 
kartonkipohja, liimapuikko, sakset ja tusseja kirjoittamiseen. 
Ohjaajana toimii kouluttaja Pirre Rosti-Laajanen.  
Mukaan mahtuu max 15 hlöä. (Kabinetti)
Ilmoittautumiset Talkoorenkaan toimistoon ma 2.11. mennessä.

TO 5.11.KLO 18-20 UUSI ASENNE ALLERGIAAN (Sininen sali)
Vantaan Allergia- ja Astmayhdistyksen toiminnanjohtaja 
Marja-Vuokko Mäkinen kertoo uudenlaisesta 
suhtautumisesta allergioihin (esim. siedätyshoidosta).  
Aikaa on varattu kysymyksiin ja keskusteluun.

Ke 11.11. klo 18.30 SUOMALAISTA MUSIIKKIA (Sininen sali)
Suomalaisen Musiikin Konsertti. 
Keravan Musiikkiopiston oppilaat.

Pe 13.11. klo 12–15  
NOSTALGIA -PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI
Tilaisuudessa esitellään Nostalgia-projektissa saavutettuja 
tuloksia ja samalla on mahdollisuus tutustua vapaaehtoisten 
työkirjaan ja muihin tuotoksiin. Juhlapuhujana professori 
Sirkka-Liisa Kivelä, joka toimii Turun yliopiston geriatrian 
professorina ja on perustanut äskettäin Senioriliike ry:n. 
(Sininen sali)

Ke 18.11. klo 13–15 KARAOKE-KAHVILA (Sininen sali)
Tule laulamaan karaokea yksin tai yhdessä, emäntänä Riitta Ressler.

Ke 9.12. klo 18.30 JOULUKONSERTTI (Sininen sali)
”Joulu Joutuen Tulevi”. Keravan Musiikkiopiston oppilaat.

Su 13.12. klo 16 RUNOKAHVILA (Sininen sali)
Joulurunoja. Keravan Lausujat ry.

HYvINvOINTIAKATEMIAN OHJELMA SYKSY 2009
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Kevään 2009 Maanantaiseurassa 
kirjallisuuspiirin kutsumana Heidi 
Köngäs kertoi kirjailijan urastaan 
ja tekijöistä, jotka johdattelivat 
häntä kirjailijan uralle.
 

Hänen kasvattiäitinsä oli kotiom-
pelijatar, joten heillä kävi kotona 
paljon ihmisiä, enimmäkseen naisia, 
sovittelemassa ommeltavia vaatteita. 
Pikku-Heidi siinä leikkiensä lomassa 
oli aitiopaikalla. Hän seurasi ja kuun-
teli kuin pienoisnäytelmää tarkkail-
lessaan ihmisten käyttäytymistä. Se 
oli hänen mielestään hyvin mielen-
kiintoista, vaikkakin olosuhteet oli-
vat vaatimattomat. Heidi Könkään 
mukaan se antoi lähtökohdan hänen 
kirjailijan uralleen.

Heidi Köngäs asui lapsuutensa 
Ruotsissa ja hän kokee eläneensä 
onnellisen lapsuuden ja tasapai-
noista elämää.  Nuoruuden jälkeen 
tuli kuitenkin sellainen vaihe, että 
hän tunsi pakottavaa tarvetta kir-
joittaa. Omien sanojensa mukaan 
se tarve ei lopu koskaan hänen 
elämässään riippumatta siitä, jul-
kaistaanko seuraavia kirjoja vai ei. 
Tähän mennessä julkaistuja kir-
joja on jo useampia, ensimmäinen 
kirja Luvattu v.2000, Hyväntekijä
v. 2006 ja Jokin sinusta v. 2008. 

Kirjailijavieraamme Heidi Köngäs

Kirjailija-dramaturgi Heidi Köngäs työskentelee YLE TV1:n draamassa. 
Hän on ollut ohjaamassa monia näytelmiä, mm. Liian paksu perhoseksi, 

josta hän sai Special Grand Prix-Europa -palkinnon Berliinissä 1998. 
Hänet on palkittu myös Venla-, KOURA- ja Telvis-palkinnoilla.

Kirjallisuuspiiri kokoontuu Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskuksessa jokaisen kuukauden 

kolmantena keskiviikkona, yhteyshenkilönä 
toimii Aino Tiainen. Piiriläiset päättävät aina 

yhdessä luettavan kirjan ja kokoontuvat luettuaan 
keskustelemaan siitä kahvikupposen ääressä. 

Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirin kokoontuu seuraavan kerran  
ke 16.9. klo 14.00.

Luettava kirja on Hermann Hessse: Lasihelmipeli.

Teksti: Nina Anitra Salonen kuva: Tarja Mattila

Kuulijat saivat kirjaansa kirjailijan omakätisen omistuskirjoituksen.



TALkOORENgAS  13

Viikonloppukurssi, pe 25.9. klo 17–20, la 26.9. klo 10–14 ja su 27.9. klo 10–14. 
Kurssin vetäjänä toimii Pia Utria. Muotokuvan perusteet -kurssi perustuu  
henkilökohtaiseen ohjaukseen, jossa liikkeelle lähdetään opiskelijan omasta 
lähtötilanteesta eli sopii kaiken tasoisille. Kursii tarjoaa myös teoreettista tietoa, ja 
opetusta tehostetaan havaintovälineillä (esim. ”tasopää”). Kurssin kustannukset 60 euroa.  
Ilmoittautumiset toimistoon puh. (09) 294 093 tai toimisto@talkoorengas.fi.
 

Kurssin sisältö:
ääriviiva ilmaisijana•	
mittasuhteet•	
valot ja varjot•	
liike ja asento•	
tyhjän tilan näkeminen•	
kokonaisuuden hahmottaminen.•	
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Kun tänä vuonna vietetään myös 
kansainvälistä tähtitieteen vuotta, 
päätettiin yhdistää kaksi ideaa ja 
järjestää 8. helmikuuta eli nais-
tenpäivänä “Löydä maailmakaik-
keus Keravalla” -tilaisuus. Saimme 
yhteistyökumppaniksi tähtitieteel-
linen yhdistys Keski-Uudenmaan 
Altairin, joka on koko maan katta-
van Ursa ry:n paikallinen toimija.

Kansainvälisen tähtitieteen vuo-
den taustavoimina ovat Unesco, 
kansainvälinen tähtitieteilijöiden 
unioni IAU sekä lukuisa joukko 
muita toimijoita. Suomessa 
mukana ovat niin yliopistot kuin 
tähtitieteen harrastelijoiden yhdis-
tykset ja mediakin.

Päävastuun tilaisuuden sisäl-
löstä kantoivat Altairin toimijat; 
puheenjohtaja Matti Salo tyttäri-
neen Järvenpäästä sekä Outi Pii-
rala Keravalta. Esitelmöitsijäksi 
saatiin Helsingin yliopiston tutkija 
Marianna Ridderstad. Sinisessä 
salissa oli näytteillä alan kirjalli-
suutta ja pari kaukoputkea sekä 
lapsia varten avaruuspalapeli ja 
muuta askartelumateriaalia.

Naistenpäivänä sattui olemaan 
monia tilaisuuksia, joten tämän 
aiheen ympärille kertyi muutamaksi 

tunniksi vain noin parikymmentä 
aikuista ja 4-5 lasta. Päivä oli aurin-
koinen, joten ohjelma päätettiin 
aloittaa katsomalla aurinkoa suo-
dattimella varustetulla kaukoput-
kella. Saimme ihailla punertavaa 
palloa, jonka reunoilla “kiehuivat” 
protuberanssit, mutta pilkkuja ei 
sen sijaan ollut lainkaan näkyvissä 
havaintohetkellä.

Uskollisesti kuulijakunta seu-
rasi sitten Marianna Ridderstadin 
yhteensä lähes parituntista mielen-
kiintoista esitystä, jonka väliajalla 
kahviteltiin Kaisankammarissa. 
Tutkijan johdolla saimme tietää 
mahtavan annoksen Universumin 
ihmeistä alkaen tähtitieteen histo-
riasta viimeisiin löytöihin.

Teksti ja kuvat: Sulo Aho

Naistenpäivä - Tähtipäivä

Jo parina vuonna aikaisemmin Talkoorengas 
on järjestänyt vapaaehtoisen hyvinvointityön 
keskuksessa kansainvälisenä naistenpäivänä 

yleisötilaisuuden, jonka ohjelma on vaihdellut. 

Ridderstadin luento
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Tähtitieteen vuotta vietetään sen 
kunniaksi, että Galileo Galilei löysi 
tasan 400 vuotta sitten vastakeksi-
tyllä kaukoputkella mm. Jupiterin 
4 kuuta sekä totesi omassa kuus-
samme olevan vuoria ja kraatte-
reita. Samoin 400 vuotta on kulunut 
myös siitä kun Johannes Kepler jul-
kaisi keksimänsä planeettaliikkei-
den lait teoksessaan Astronomica 
Nova.  Se oli käännekohta kohti 
uutta tähtitieteen tutkimusta. 

Me tiedämme kuinka paljon 
havainnointimahdollisuudet ovat 
viime vuosikymmeninä parantu-
neet avaruustekniikan myötä. Nyt 
voidaan luotaimilla tutkia lähipla-
neettoja ja avaruuskaukoputkella 
katsoa kauas varhaiseen maailma-
kaikkeuteen. On saatu selville, että 
universumimme on noin 13,7 mil-
jardin vuoden ikäinen ja laajenee 
kiihtyvällä vauhdilla.

Tutkijoita ja koko ihmiskun-
taa kiinnostaa nyt kovasti onko 
muiden tähtien ympärillä kier-
tävillä planeetoilla elämää. Noita 
ns. exoplaneettoja on löydetty jo 
satoja. Ja lisää löytyy. Ensin ovat 
löytyneet suurimmat, nyt etsitään 
oman maamme kokoisia kivipla-
neettoja, jotka sijaitsevat sopivalla, 
elämälle otollisella, etäisyydellä 
omasta auringostaan. Jos tieto 
maan ulkopuolisesta elämästä 
joskus saadaan, se tulee mullista-
maan asenteitamme ja myös kult-
tuuriamme. Marianna Ridderstad 
toimii Helsingin tähtitieteen lai-
toksella astrobiologian opettajana, 
joten hän tietää mistä puhuu.

Vielä päivän lopuksi siirryttiin 
uudelleen ulos aurinkoa katso-
maan. Yritettiin saada näkyviin 
myös Venus-planeetta, mutta 
ilmassa oli sen verran auerta, ettei 
siinä onnistuttu. Tilaisuus oli Tal-
koorenkaan toiminnassa uusi alue-
valtaus, josta kiitokset yhteistyö-
kumppanillemme K-U Altairille.

Aurinkoa katsotaan

Lasten puuhia
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Puhelin soi avunvälityskeskuk-
sen pikkuruisessa huoneessa vilk-
kaasti, varsinkin maanantait ovat 
kiireisiä. Avunvälityskeskus on 
toiminut nyt jo kohta 18 vuotta, 
nykyisissä tiloissa  vuodesta 1996, 
jolloin Vapaaehtoisen hyvinvointi-
työn keskus muutti Aleksis Kiven 
tielle. Annukka on vastannut puhe-
limeen jo yli kaksi vuotta. 

Yleisin avunpyyntö on soitto 
Keravan kotihoidosta. Asiakas ei 
selviä yksin, esim. sairaalareissusta 
Peijakseen. Sinne vapaaehtoisen 
pitää lähtiessään varata jo useampi 
tunti, joskus siinä menee koko 
päivä odotellessa. Myös Kotimäen 
palvelutalo, Hopeahovin vanhain-
koti sekä Viertola saavat vapaaeh-
toisia auttajia erilaisiin pyyntöihin. 

Avunpyynnön tultua tehtävä 
kirjataan tarkasti kortistoon, pie-
netkin yksityiskohdat ovat joskus 
erittäin tärkeitä, onhan vapaaeh-
toisen vastuulla toisen ihmisen 
hyvinvointi. Toiveita kuunnellaan 
myös, eli onko kenties aikaisem-
pia kokemuksia jo tutuksi käyneen 
vapaaehtoisen kanssa. 

Seuraavaksi alkaakin sitten sopi-
van vapaaehtoisen etsiminen, 
välillä aikaa on käytössä enem-
män ja välillä pitäisi auttaja löytyä 
nopeassakin aikataulussa. Se on 
sovittelua puolin jos toisin. Hyvin 
harvoin avunpyytäjä jää ilman aut-
tajaa, vapaaehtoiset auttajat tekevät 
kaikkensa, jotta lopputuloksena 
kaikilla olisi hyvä mieli. 

Vapaaehtoinen auttaja

Jo vuosia vapaaehtoisena toimi-
nut Aira Parviainen käy säännöl-
lisesti tapaamassa ystäväänsä Vei-
noa.  - Ystävyytemme alkoi vuoden 
2003 aikana, aluksi puhelimen väli-
tyksellä, Aira kertoo. Muutaman 
puhelinsoiton jälkeen sovimme, 
että käyn tapaamassa Veinoa joka 
toinen viikko ja väliviikkoina soi-
tan. Sovitin käyntini iltapäiväkah-
vien ajaksi; Veino latasi kahvin 
valmiiksi ja minä toin kahvileivät. 
Niitä sitten nautittiin keittiön pöy-
dän ääressä nokakkain ja keskus-
tellen.

Minulla oli onnea ystävän valin-
nassa, meillä on paljon yhteistä: 
olemme lähes yhtä vanhoja ja kotoi-
sin samasta laatokankarjalaisesta 
pikkukaupungista. Harrastuksem-
mekin ovat osittain samat, olemme 
molemmat kiinnostuneita kirjoit-
tamisesta ja kielistä. Niinpä Veino 
avasi minulle salaisen arkkunsa eli 
kaivoi pöytälaatikoistaan paksun 
nivaskan kirjoittamiaan runoja. 
Niitä sitten yhdessä tutkimme ja 
innostin häntä julkaisemaan niitä. 

Veinon neljä lasta sai vihiä yhteis-
työstämme ja he julkaisivat isälleen 
lahjaksi runokirjan.

Ystävyytemme on jatkunut tähän 
päivään saakka, välillä tosin on 
tullut pitkähköjä katkoja sairauk-
sieni takia. Vanheneminen on tuo-
nut mukanaan uusia kremppoja 
ja vaikuttanut myös kävelyyni. 
Niinpä olin tavattoman iloinen, 
että toinen pitkäaikainen vapaa-
ehtoinen, Irmeli Mattila, on tullut 
”työparikseni” Veinon ystäväksi. 
Teemme matkat Irmelin autolla ja 
nautimme kaikki kolme yhteisistä 
keskusteluistamme.

Veino asuu yksin. Hänen lapsensa 
asuvat kaikki Keravan ulkopuo-
lella, mutta vanhempi tytär avio-
miehineen melko lähellä. Veinolla 
kävi aikaisemmin kotisairaanhoito 
joka päivä, mutta nykyisin käynnit 
on vähennetty puoleen. Irmelin ja 
minun käyntini ovat hiukan har-
ventuneet, mutta pidämme kiinni 
niistä. Uskon, että jos joudun ”elä-
köitymään” vapaaehtoistoimin-
nasta, Irmeli tulee jatkamaan Vei-
non ystävänä edelleen.

Teksti: Tarja Mattila ja Aira Parviainen Kuva: Riitta Nybäck

Avunvälittäjän arki
”Talkoorenkaan avunvälitys, 

miten voin auttaa”,  
näin vastaa iloisesti 

Annukka Ohvo.

Kuvassa vasemmalta Irmeli, Veino ja Aira.



TALkOORENgAS  17

Keravalla on toiminut vuoden ver-
ran kotihoidon yhteydessä kotiut-
tamistiimi. Siellä työskentelee kaksi 
terveydenhoitajaa ja kaksi lähihoi-
tajaa sekä lääkäri. Kotiuttamistii-
min tehtävänä on huonokuntoisten 
sairaalasta kotiutuvien potilaiden 
kohdalla lisätä turvallisuutta, arvi-
oida kotihoidon mahdollisuuksia 
sekä antaa hoitoja, opastaa poti-
lasta ja lähiomaisia sekä antaa tie-
toja erilaisista tukipalveluista. 

Kotiuttamistiimin tarkoituk-
sena on helpottaa ja nopeuttaa 
kotiutuksia tehostetulla palvelu-
jen suuntaamisella. Tavoitteena on 
asiakkaan tilanteen kartoittami-
nen ja tehokas alkuvaiheen hoito 
sekä tarpeellisten palveluiden jär-
jestäminen. Toiminnassa korostuu 
aktiivinen yhteydenpito erikoissai-
raanhoidon ja terveyskeskuksen 
vuodeosaston välillä. Huonokun-
toisten potilaiden kohdalla, jotka 
eivät ole ennestään kotihoidon asi-
akkaita, sairaalasta otetaan yhteys 
tiimiin, annetaan hoito-ohjeet ja 
tiedot potilaan tilanteesta. Tii-
min hoitajilla on joustava työaika. 
Kotiuttamistiimi tekee potilaan 
luokse kotikäyntejä enintään n. 2 
viikkoa.  Usein sen jälkeen potilas 
pärjääkin kotona itse. Jos tarvitaan 
jatkuvaa hoitoa, potilas siirretään 
oman alueensa kotihoidon asi-
akkaaksi. Keravan kotiuttamistii-
mille tulee kuukausittain n. 30-35 
uutta yhteydenottoa. 

Kokemuksia kotiuttamistiimin 
toiminnasta

Miehelleni piti tehdä pieni leik-
kaus Peijaksen sairaalassa ja hän 
olisi kotiutunut normaalisti seu-
raavana päivänä. Yllättäen sairaa-
lamatkasta tulikin yli kolmen vii-
kon pituinen. Erilaisten oireiden 
perusteella tehtiin lisää tutkimuk-
sia ja hänelle jouduttiin tekemään 
vielä kiireellisesti iso leikkaus 
ja poistamaan suuri osa paksu-
suolta. Kotiuduttuaan hän oli aika 
huonossa kunnossa. Hänelle piti 
tehdä erilaisia hoitotoimenpiteitä 
kotona ja uusia lääkkeitä oli pal-
jon. Tilanne tuntui aluksi aika 
kaaosmaiselta, vaikka olen ollut 
hoitoalan ammattilainen. Tosin 
siitä kun olen tehnyt alan käytän-
nön töitä on jo aikaa n. 40 vuotta. 

Tuntui turvalliselta, kun kotiut-
tamistiimin terveydenhoitaja tuli 
tutustumaan tilanteeseen heti.  
Saimme keskustella tilanteesta 

ja hoito-ohjeista. Huomasimme 
molemmat sairaalan lääkeoh-
jeissa jotain ristiriitaisuuksia ja 
jouduimme soittamaan osastolle. 
Huonokuntoisen potilaan kohdalla 
on mielestäni tärkeää, että epäsel-
vissä tapauksissa rohkeasti kysyy 
ja tarkistaa asian, ennen kuin esim. 
antaa vääriä lääkkeitä. 

Kahden kotikäynnin jälkeen 
olemme pärjänneetkin sitten 
omin avuin. Päivät olivat aluksi 
kyllä täynnä ohjelmaa. Tarkkana 
piti olla, että minä päivänä pitää 
mennä terveyskeskuksen labora-
torioon, milloin taas Peijaksen sai-
raalaan erilaisiin jatkotutkimuk-
siin tai apteekkiin hakemaan uusia 
lääkkeitä.  Mielestäni tämä Kera-
van kotiuttamistiimin toiminta on 
hyvin tarpeellista. Haluankin antaa 
myönteistä palautetta ja toivottaa 
voimia ja hyvää jatkoa.

Teksti ja kuvat: Kaisu Porkka

Keravan kotiuttamistiimi

Kuvassa työstään pitävän kotiuttamistiimin henkilökuntaa.Vas terv.hoit.Outi Vossi 
ja terv.hoit Terhi Koho sekä perushoitaja Maarit Eskelinen. Perushoitaja Marja 
Korpelalla oli vapaapäivä. 
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Erilaisuus ja monikulttuurisuus on 
rikkaus. Kaikki me olemme eri-
laisia! Elämänkaaren eri vaiheissa 
olemme erilaisia: lapset, nuoret, 
aktiiviväki, seniorit, vammaiset, 
jne. Uskonnoilla on erilaiset näke-
myksensä, maahanmuuttajilla eri-
laiset taustansa. Kaikkien ryhmien 
välillä on erilaisuutta, mutta myös 
ryhmien sisällä. Jokainen ihminen 
on oma yksilöllinen persoonansa.
Näistä asioista meille oli puhu-
massa elämänmyönteisesti TV:stä 
tuttu näyttelijä, kansanedustaja 
Risto Autio. Hän halusi olla jou-
kossamme tavallisena ihmisenä, ei 
erityisesti missään roolissa. 

Vaiherikas elämä. 

Risto Autiolla on ollut ja on elä-
mässään tälläkin hetkellä monen-
laisia rooleja ja haastavia tehtäviä. 
Hän on teatteritaiteen maisteri, 
näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, 
kouluttaja, laulaja. Usean näytel-
män ja tarinan takana on hänen 
nimensä. Hän on kunnanvaltuu-
tettu, kansanedustaja, ollut isänsä 
omaishoitaja, perheenisä ja tällä 
hetkellä myös pienten kaksospoi-
kien isä. 

Teatterintekijän on pakko tehdä 
havaintoja. Havainnoimalla ympä-
ristöään, itseään ja muita voi aina 
oppia uutta. Ilmaisutaidon opetta-
jana lasten ja nuorten keskuudessa 
Autio on toiminut vuosia. Hän 
ei ole käyttänyt nujertamismene-

telmiä, jotka varsinkin vanhoissa 
opetustavoissa olivat yleisiä, vaan 
on halunnut rohkaista itsetuntoa ja 
sallia virheitä. 

Risto Autio kertoi värikkäästi, 
miten hän alkoi oivaltaa ammat-
tinsa saloja vasta vuosia valmis-
tumisensa jälkeen. Esim. eräässä 
koulun tilaisuudessa pidettiin 
peräkanaa kaksi puhetta, joista 
toinen epäonnistui täysin ja toi-
nen onnistui. Aloituspuheen piti 
pitkä, hoikka, edustavan näköinen 
nainen. Ulkomuoto antoi odottaa 
paljon, mutta esitystä ei kukaan 
kuullut, nainen ei uskaltanut 
kohdata yleisöä. Toinen esiintyjä 

oli ulkoiselta olemukseltaan edel-
lisen vastakohta, pieni ja pyö-
reä. Odotusarvo nollassa. Mutta 
hän osasikin ottaa yleisönsä.  

Hän esitteli itsensä, myös edellisen 
puhujan, katsoi jokaista läsnäoli-
jaa suoraan silmiin, esitti asiansa 
niin, että se varmasti ymmärret-
tiin. Risto Autiolle nämä peräk-
käiset puheet olivat oivallus siitä, 
mitä kätketään roolin taakse ja 
mitä vaaditaan, kun uskaltaa olla 
oma itsensä. ”Ei näyttelijä saa 
rooliinsa mitään sisältöä, jos ei 
edes itseään ymmärrä, puhumat-
takaan omista resursseista.”    

Teksti: Kaisu Porkka kuvat: Mikko Salmi

ERILAISUUDEN HYvÄKSYMINEN
Jokaisella yksilöllä on oma tarinansa. Osa on kohtaloa, mutta valinnat 
mitä teemme, ovat ratkaisevia. Jokaisen on kyettävä hyväksymään 
itsensä ja sen kautta muut ihmiset. On hyväksyttävä oma tarinansa, 

perimänsä ja ne eväät millä voi edetä, on uskallettava elää. 

Risto Autio ja haltioitunut yleisö.
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  Autiosta piti alun perin tulla 
lentäjä, mutta hänelle suositeltiin 
jotain luovempaa alaa. 6 vuotta 
kului kuitenkin ilmassa, stuerttina, 
ennen kuin Risto päätyi teatteriin. 
Hän pääsi Teatterikorkeakouluun 
28-vuotiaana, niihin aikoihin, kun 
Jouko Turkka aloitti rehtorina. Ris-
tolla oli mielestään hyvä itsetunto, 
mutta se vietiin kahdessa päivässä. 
Teatterikoulussa joutui todella 
miettimään opiskelun mielek-
kyyttä, metodit olivat ”turkkamai-
sia”. Koulutus ei ollut yksilöllistä, 

vaan vertailevaa, jatkuvaa kilpai-
lua ja fyysistä rääkkiä. Jotkut eivät 
rääkkiä kestäneet ja jättivät koulun 
kesken. Turkan teatterisukupol-
vesta on kuitenkin kasvanut roh-
kea, menestynytkin tekijäkaarti. 

Risto Autio kiinnitettiin Hel-
singin Kaupungin Teatteriin, 
Cats-musikaaliin kissaksi, jona 
konttasi 2,5 vuotta. Oli hänellä 
myös klassikkorooleja, joista 
on hienoja kokemuksia. Kaiken 

kaikkiaan Autio esiintyi Helsin-
gin päänäyttämöillä 7 vuotta, 
kunnes muutti 90-luvun alussa 
Hausjärvelle, samalla ammatti-
nimike muuttui freelanceriksi. 
TV:stä tunnemme hänet Kotika-
dun Hannes Luotolana.

Risto Autio on syntyjään helsin-
kiläinen. 90-luvun laman aikoihin 
hän halusi perheensä kanssa muut-
taa maalle. Hausjärven Oitista löy-
tyi vanha seurakuntatalo, jota on 
kunnostettu siitä lähtien. Isossa 

talossa ja sen ympäristössä on hyvin 
tilaa isommallekin porukalle.  

Äidin kuolema

Elämän raskaisiin muistoihin kuu-
luu äidin kuolema autokolarissa 
v. 68.  Perhe oli silloin matkalla 
Kiuruvedelle isoisän hautajaisiin. 
Risto oli 14-vuotias, siskot 13, 15 
ja 16.  Isä loukkaantui kolarissa 
vakavasti. Risto oli ainoa, joka ei 
menettänyt tajuntaansa vaan yritti 

herätellä äitiään, joka oli kuol-
lut välittömästi. Tämä tapahtuma 
muutti kerralla vilkkaan nuoren 
miehen elämän ja on herkistänyt 
mieltä. ”Elämässä voi kaikki muut-
tua nopeasti ja arvaamattomasti, 
kuitenkin on uskallettava mennä 
rohkeasti eteenpäin, onhan sitä 
elettävä.” 

Isän osuus ja matka   
omaishoitajaksi

Isä Simo Autio on kotoisin Kiu-
ruvedeltä. Hän teki elämän-
työnsä Helsingissä kansakoulun 
vahtimestarina. Eläkkeellä ollut 
isä muutti Risto Aution perheen 
mukana Oittiin ja oli mukana aut-
tamassa monissa talon töissä ja las-
ten hoitamisessa. Vähitellen isän 
sairaus alkoi ilmetä. Ahkerasta, 
omatoimisesta, kiltistä ja hyvän-
tuulisesta miehestä tuli vähitellen 
aloitekyvytön ja ajoittain ärtyisä. 
Ennen raitis mies saattoi myös 
ottaa alkoholia liikaa. Sitten alkoi 
muistamattomuus ilmetä. Vai-
keata oli se, kun ammattihenkilöt 
eivät uskoneet isän tilannetta, eikä 
hän saanut ajoissa apua. Isä osasi 
hurmata hoitajat ja naislääkärit 
niin, että he eivät uskoneet tilan-
teen vakavuutta. 

Vasta kun isä joutui sydänoirei-
den vuoksi sairaalahoitoon vie-
reiseen kuntaan (oma terveyskes-
kus oli täynnä), sairaus saatettiin 
todentaa virallisesti. Sairaalasta 
otettiin yhteyttä ja kysyttiin, onko 
kotona huomattu, että isä ei muista 
oikein asioita. Vihdoinkin isä sai 
oikean diagnoosin. Hän sairasti 
Alzheimerin tautia. Risto Autiolle 
oli itsestään selvää, että hän alkoi 
isänsä omaishoitajaksi. Hänen mie-
lestään koti on paras paikka muis-
tiongelmaiselle niin kauan kun se 
on mahdollista.

jatkuu seuraavalla sivulla
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Arki muistiongelmaisen kanssa 
on joskus raskasta, mutta kärsi-
vällisyys, välittäminen ja huumori 
auttavat parhaiten. Oireisiin kuu-
luu, että vasta puhuttu ja sovittu 
asia unohtuu muutamassa minuu-
tissa ja samaan kysymykseen saa 
vastata lukemattomia kertoja päi-
vittäin. Liikuttavaa oli, kun isä 
halusi erään kerran uskoa pojal-
leen ja tutulle hoitajalle salaisuu-
tensa: ”Teille kahdelle minä voin 
kertoa, minulla tahtoo toi muisti 
vähän pätkiä”. Risto Autio kertoi 
lämmöllä muutamia arjen humo-
ristisia tapahtumia ja sai koko salin 
kuulijat nauramaan sydämen poh-
jasta ja kuitenkin tippa silmässä. 

Elämää kansanedustajana 

Tultuaan kansanedustajaksi Risto 
Autio halusi arjen kokemuksien 
perusteella päästä sosiaali- ja 
terveysvaliokuntaan eikä sivis-
tysvaliokuntaan, johon hänellä 
olisi koulutuksensa ja työkoke-
muksen mukaan ollut meriittiä. 
Tahto toteutui, sivistysvaliokun-
takin on nyt varapaikkana, kuten 

myös ympäristövaliokunta. Hän 
on myös tarkastusvaliokunnassa, 
jonka tehtävänä on mm. valvoa 
valtion varainkäyttöä sekä edus-
kunnan tahdon toteutumista. 
Työtä riittää myös Pohjoismaisen 
Neuvoston kulttuuri- ja koulutus-
valiokunnassa sekä Pohjoismaisen 
Kulttuurirahaston hallituksessa 
Kööpenhaminassa. Tässä joitakin 
jaostoja, joissa Risto myös toi-
mii: TANE, Tasa-arvoasiain neu-
vottelukunta ja sen miesjaosto, 
TASA-ARVO-lehden toimitus-
kunta, Mielenterveyspoliittinen 
neuvottelukunta, Keskustan tasa-
arvoryhmän pj., Muistiliiton (ent. 
Alzheimer Keskusliitto) 2 varapj., 
VAMYT (vammaisten ystävät 
tukiryhmä) varapj., Keskustan 
Hyvinvointityöryhmän varapj., 
TAPIOLAn neuvottelukunta, 
Arkadia-seuran jäsen. 

Risto Autio kertoi, että ennen kan-
sanedustajuutta hänen keikkakalen-
terinsa meni uusiksi omaishoitajuu-
den myötä. Häntä pyydettiin ympäri 
Suomea kertomaan omaishoitajan 
asemasta ja työstä. Puhujamatkoil-

laan Autio on nähnyt paljon eri-
arvoisuutta kuntien palveluiden 
käytännön toteutuksessa. Paljon on 
puutteita esim. vammais-, vanhus-
ten- ja kouluterveydenhuollossa. 
Vuonna -93 tuli voimaan kuntien 
itsehallinto, mikä tarkoittaa sitä, 
että valtionosuudet tulevat kuntiin 
yhtenä summana, kunnat päättävät 
itse mihin rahat käytetään. Kuntien 
itsehallinto tarkoittaa myös, että kor-
vamerkitsemättömän rahan lisäksi 
lainsäädäntö on ns. informaatio-
ohjauksen varassa. Kunnat toteut-
tavat lakeja kirjavasti. Kuntalaisilla 
on aina kuitenkin oikeus valittaa 
palveluista lääninhallitukseen. Tällä 
hetkellä keskustellaan siitä olisiko 
syytä joiltain osin siirtyä takaisin 
korvamerkittyyn valtionapuun tai 
ainakin tiukentaa normittamista ja 
valvontaa. Risto Autio kokee teh-
täväkseen taistella tasa-arvon ja 
paremman elämän puolesta, mutta 
toteaa, että kansanedustajan työssä 
ei paljon aplodeja saa.

Elämänfilosofiaa 

Ihminen määrittelee itseään lap-
sesta lähtien. On hyvä tehdä ajoit-
tain itselleen kysymyksiä; Kuka 
minä olen? Miksi olen täällä? Me 
tiedämme kuolevamme ja se onkin 
jokaisen elämäänsä pohtivan ihmi-
sen kinkkisin ongelma. Kuinka 
kauan minä saan olla? Kukaan ei 
ole täydellinen. On sallittava itsel-
leen virheitä, mutta on myös hyvä 
löytää vahvuutensa. Jokaisen pitäisi 
pystyä sanomaan, että on maail-
man paras minä. Toista saman-
laista kun ei ole. Ihminen, joka 
hyväksyy itsensä, hyväksyy muut, 
hyväksyy erilaisuuden ja hänet 
itsensä hyväksytään.  
 

Suomessa ei ole maanjäristyksiä, 
nälänhätää eikä suuria luonnon-
mullistuksia. Voimme sanoa, että 
elämme täällä kuin lintukodossa. 
Elämä on kuitenkin monin tavoin 
arvaamatonta. Hulluutta riittää. 
Todeksi muuttuneet ikävät asiat on 
vain hyväksyttävä. 

”Havainnoimalla 
ympäristöään, 

itseään ja muita 
voi aina oppia 

uutta.”
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Keski-Uudenmaan teatterin syksyn ohjelmisto

Lisätietoja esityksistä, Keski-Uudenmaan teatterin internet-sivuilta www.kut.fi
Lippuja voi ostaa kätevästi osoitteesta www.piletti.fi

Toimistomme palvelee osoitteessa Kauppakaari 8, 2. kerros. p. 09–2735 4000 / info@kut.fi
Jos esityspaikkaa ei mainita, esitys on Keravan teatteritalolla. Muutokset mahdollisia.

su 13.9. klo 12 Sirkuspelle Hermanni,          
     Sirkusmarkkinat, Keuda-talo, Kerava-sali
pe 18.9. klo 9.30, Sirkuspelle Hermanni
la 19.9. klo 12 Sirkuspelle Hermanni
su 20.9. klo 12 Sirkuspelle Hermanni
la 26.9. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia
su 27.9. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia    
    Järvenpään Seuratalo
ke 30.9. klo 19 Meidän Herramme muurahaisia   
      Järvenpään Seuratalo
to 1.10. klo 19 Meidän Herramme muurahaisia
la 10.10. klo 12 Sirkuspelle Hermanni
su 11.10. klo 12 Sirkuspelle Hermanni
la 17.10. klo 18 Sileäksi vasten sydäntä
su 18.10. klo 15 Sileäksi vasten sydäntä, 
     Järvenpää-talon Juhani Aho-sali 

ke 28.10. klo 19 Meidän Herramme muurahaisia
su 1.11. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia
to 5.11. klo 19 Meidän Herramme muurahaisia
la 7.11. klo 12 Sirkuspelle Hermanni
su 8.11. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia
su 15.11. klo 15 Seela Sella seisaallaan,  
     Järvenpää-talon Sibleius-salissa
ke 18.11. klo 19 Älä elämää pelkää
to 19.11. klo 19 Meidän Herramme muurahaisia
pe 20.11. klo 19 Älä elämää pelkää,  
     Järvenpää talon Juhani-Aho sali
su 22.11. klo 12 Sirkuspelle Hermanni
to 26.11. klo 19 Meidän Herramme muurahaisia
la 28.11. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia
su 29.11. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia
la 12.12. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia
su 13.12. klo 15 Meidän Herramme muurahaisia

RAY
Keravan kaupunki
Keravan ev.lut. srk
Aliina
Asianajotoimisto Marja Pelli-Nurmi
Finn-Evero Oy
Handelsbanken
Hyvä Haltiatar
If-vahinkovakuutusyhtiö Oy
Jätehuolto Jorma Eskolin
Kampaamo Marja-Liisa Hedeman
Kauneus- ja jalkahoitola Brisk-Nurmi 
Merja
Kelloliike Soikkeli Ky
Keravan Energia
Keravan I Apteekki
Keravan Keskusapteekki
Keravan Lääkintävoimistelu Oy
Keravan Omakotiyhdistys
Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kerava

Kotihoiva, T:mi Seija Sutinen
Lahja Penttinen
Lasercraft
Maanrakennustyö Hyttinen Oy
Nordea, Kerava
Närhi Oy Sisustuspalvelu
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Parturikampaajapalvelut Eija Seppänen 
ja Pirjo Heikkilä. Viertola
Putkiset Oy
Rakennustoimisto Nousiainen Oy
Ruusu-Kuva
Sampo, Kerava
Taksi Ari Ritokoski
Tilitoimisto Voutilainen
Terveystalo Sympatum
Uudenmaan Herkku Oy
Varjon Kukka

Talkoorenkaan tukijat 2009
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Luennon pitäjäksi saimme Tiina 
Kuusiston F-Secure Oyj:stä. Hän 
piti erittäin mielenkiintoisen 
luennon, josta saimme runsaasti 
positiivista palautetta. Tästä suu-
ret kiitokset Tiina Kuusistolle ja 
F-Secure:lle.

Luennon aluksi selvitettiin mitä 
tietoturvalla tarkoitetaan ja miten 
tulee toimia välttääkseen tieto-
turvaongelmat kotitietokoneessa. 
Käsitehän on hyvin laaja ja siihen 
liittyy oleellisena osana verkossa 
käyttäytyminen, siis käyttäjä itse. 

 

Seuraavaksi käsiteltiin erilaisia 
haittaohjelmia ja niiden toimin-
taa sekä sitä miten haittaohjelmat 
vaikuttavat tietokoneen käyttöön. 
Haittaohjelmatyyppejä on useita 
kuten tietojenkalastelut (phishing), 
virukset, vakoiluohjelmat (spy-
ware), madot jotka kopioivat itse 
itseään, troijalaiset, botit eli etähal-
littavat haittaohjelmaverkot jne.

Haittaohjelma osiossa  tarkastel-
tiin myös niiden historiaa. Aluksi-
han haittaohjelmat olivat ”kivoja ja 
harmittomia juttuja” mutta nyky-
ään ne ovat uhka ja ammattilais-
ten rahankeruutoimintaa. Eräänä 
osana on myös vakoilutoiminta, 
joka on selvästi lisääntynyt. Tämä 
toiminta kohdistuu kuitenkin 
enimmäkseen yrityksiin ja valti-
onhallintoon ja muihin vastaaviin 
organisaatioihin.

Roskapostia käsiteltiin myös 
laajalti ja annettiin ohjeita sen 
välttämiseksi. Roskaposti onkin 
melkoinen haittatekijä monelle 
kotikoneen käyttäjälle. Suositelta-
vaa on käyttää roskapostisuotimia, 
joilla voidaan estää epämääräisen 
postin saaminen. Roskapostissa on 
sekin ongelma, että siihen ei aina 
voi itse vaikuttaa jos on joutunut 
välikäden kautta ns. roskapostilis-
talle, esimerkiksi toisen kaapatun 
koneen sähköpostiosoitteistossa 
on oma osoite, jolloin ”kusti kul-
kee” mutta ei mukava sellainen.

Tiina Kuusiston luennossa käsi-
teltiin myös ajattelemattoman 
klikkailun vaaroja. M.O.T. älä 
klikkaa sivustolle tai sivustolla 
ellet tiedä mitä olet kilkkaamassa, 
näin vältyt monilta ongelmilta. 

Tietoturvaluento Talkoorenkaassa
Talkoorenkaassa pidettiin 3.2.2009 kansalliseen tietoturvaviikkoon 
liittyen tietoturvaluento, jossa käsiteltiin tietoturvaa kotikäyttäjän 
näkökulmasta. Luentoa oli kuuntelemassa noin kolmekymmentä 

henkilöä, jotka esittivät runsaasti kysymyksiä ja osallistuivat 
keskusteluun aktiivisesti koko luennon ajan.

Teksti ja kuvat: Markku Lahtinen

Tiina Kuusisto

”älä klikkaa sivustolle 
tai sivustolla ellet 

tiedä mitä olet 
kilkkaamassa, 

näin vältyt monilta 
ongelmilta”

Tässä muutama ohje:
suojaa tietokoneesi ja •	
mahdollinen langaton verkko
älä usko kaikkeen verkossa•	
älä anna henkilötietojasi •	
huolettomasti
älä klikkaa, jollet ole varma •	
klikkauksen kohteesta



Hyvänä esimerkkinä ovat ilmoi-
tukset, jossa olet miljoonas kävijä 
tai vastaa tähän niin voita n+1 
määrää jotakin rahaa.

Erittäin mielenkiintoinen osa 
oli se, jossa tarkasteltiin nuorille 
asetettuja loukkuja. Nuoret (myös 
vanhemmat) ovat usein sinisilmäi-
siä ja herkkäuskoisia, joten ”saalis-
taminen” on helppoa. Tyypillisenä 
loukkuna nuorille tytöille on kis-
san tai hevosen kuva, josta pyyde-
tään klikkaamaan saadaksesi lisää 
kuvia. Pojat taas klikkaavat hel-
posti autoihin ja peleihin liittyviä 
kohtia.

Luennossa käsiteltiin myös nuor-
ten kiinnostuksen kohteet netissä, 
joita ovat mm. yhteyden pito kave-
reihin gallerioissa ja mesetys (kes-
kustelu), pelaaminen, materiaalin 
jakaminen vertaisverkossa, tiedon 
hakeminen jne.  Tässä kohdassa 

tuli myös esille lasten ja nuorten 
omien kuvien jakaminen verkossa, 
jossa pitää olla hyvin tarkka, etteivät 
kuvia käytetä vääriin tarkoituksiin.

Päivitysten ajan tasalla pitämistä 
painotettiin erittäin paljon. Päivi-
tysten pitäisi tapahtua automaatti-
sesti koska itse päivittäminen vaa-
tii jo hyvää laitteiston tuntemusta. 
Tärkeimmät päivitettävät osat ovat 
käyttöjärjestelmä (useimmiten 
Windows) ja tietoturvaohjelma(t).  
Päivitysten tarpeellisuuteen mui-
den ohjelmien kohdalla vaikuttaa 
niiden käyttöalue, joten ne on syytä 
selvittää ja laittaa automaattiseksi 
ellei niin jo ole oletuksena.

Tiina Kuusisto kertoi myös mat-
kapuhelimissa olevista haittaoh-
jelmista ja niihin asennettavissa 
olevista vakoiluohjelmista, joilla 
voidaan seurata toisen osapuolen 
koko viestiliikennettä. Tärkeänä 

asiana tuli esille se, että hyvin useat 
matkapuhelimet avautuvat oletus - 
PIN - koodilla eikä niitä myöskään 
suojata erillisellä salasanalla.

Loppuyhteenvedon jälkeen Tiina 
Kuusisto vastasi osanottajien kysy-
myksiin joita tulikin runsaasti, niin 
paljon ettei kaikkia ehditty käsitellä 
ajan puutteen takia. 

Seuraava  
tietoturvaluento 

Talkoorenkaan Sinissä 
Salissa on torstaina 

24.9.2009  
klo 18.
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Hyvä lukija! Vilkaisit ehkä alla olevaa kuvaa kahteen kertaan ja totesit, 
että onpa samannäköiset kaksosmiehet, identtisiä ihan varmasti.  

Ja oikeassa tavallaan olitkin: kuvassa istuu yksi ja sama mies, 
Talkoorengas-lehden taittaja, kuva-artesaani Mikko Salmi, kahtena 
hahmona. Kolmaskin on kuvassa mukana, mutta näkymättömänä, 
kameran takana. Sivupersoonatko mukana vai valokuvaajan trikki?
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Mikko Salmi on ollut Talkoorenkaan leivissä kaksi vuotta. Hänet on tavoittanut yleensä yläkerran toimis-
tosta tietokoneen äärestä ahkeroimasta. Hänen toimenkuvaansa on kuulunut mm. suunnitella ja toteuttaa 
mainokset, Talkoorengas-lehden taitto +kansi, esitteet ja nettisivut. Talkoorenkaan uusi logo syntyi myös 
Mikon työn tuloksena. Hän on ollut mukana myös Nostalgia -projektissa, videokuvannut ryhmiä, editoinut 
videoita, tehnyt nettisivuja projektista ja työkirjaa vapaaehtoisille. Työ on siis pitänyt tämän monitaiturin 
kiireisenä ja luovana.

Meille lehden toimittajille Mikon asiantuntemus ja ammattitaito taittajana on ollut äärimmäisen tärkeä, 
ilon ja tyytyväisyyden aihe. Olemme varmaan olleet myös riesa tälle ahkeralle tekijälle, kun olemme välttä-
mättä halunneet nähdä jo tekovaiheessa, miltä kirjoittamamme jutut kuvineen näyttävät Mikon suunnittele-
mina ja taittamina. Onneksemme Mikon loistava huumori on auttanut tässä asiassa kestämään yli-innokasta 
lehtitoimikuntaa. Lehti onkin saanut vastaanottaa kiitoksia myös ulkopuolisilta lukijoilta kiinnostavasta ja 
upeasta ulkoasustaan. 

Mikolla ei ole aikaisempaa työkokemusta järjestöistä, ja Talkoorenkaan toiminta on tehnyt häneen voimak-
kaan vaikutuksen. – Hattua nostan ihmisille, jotka ovat saaneet aikaan tällaista! hän toteaa.  

Mikon valokuvista koottu näyttely pidettiin Talkoorenkaan Sinisessä Salissa toukokuussa. Esillä oli run-
saasti luontokuvia ja myös kuvia pihan eläimistä ja sukulaisten lapsista, tarkasti nähtyjä metsän lintuja läheltä 
kuvattuina, niin aitoina, että havumetsän tuoksukin on katsojan aistittavissa. – Kamera on mun juttu, Mikko 
sanoo, ja sen näkee kuvista. Hän sanoo hankkineensa vuonna 2003 ensimmäisen järjestelmädigikameransa 
ja on siitä lähtien kulkenut retkillään kamera mukana. Painoin mieleeni lauseen ”Hyvää kuvaa ei oteta, se 
saadaan”, joka on peräisin joltakin valokuvaaja-gurulta.

Mikko kertoo olevansa luonnonlapsi ja asuvansa maaseudulla, Tuusulan Linjamäen kylässä. Siellä hänellä on 
iso piha hoidettavanaan. Hän harrastaa myös kevyttä urheilua ja kuuntelee mielellään musiikkia. Äskettäin hän 
on saanut uuden perheenjäsenen, kissanpennun, Niilon, jonka hoito ja kasvatus ovat hänen huolenaan.

Tuusula on varsin lähellä Aleksis Kiven maisemia, ja mieleeni tulevat Jukolan veljekset, joihin nykyisiäkin 
miehiä usein verrataan. Huomasin, että Mikko on ilmiselvä Lauri: ”Lauri-poika metsäss häärii, katselevi puita 
väärii, mäyränä nummia tonkii.” Nykypäivän Laureilla on kamera, jonka välityksellä voi katsella mitä vain eikä 
tarvitse nummia tonkia, vaan voi kuvata koko nummen.

Kuten lukijat ovat huomanneet, olen Mikon työtä kuvatessani käyttänyt menneen ajan muotoja. Totta se on, 
ikävä kyllä, Mikko lopettaa suruksemme työnsä lehtemme taittajana. Hän jatkaa vielä Nostalgia-projektissa 
muutamia kuukausia. Lehtemme toimittajien puolesta kiitän Sinua, Mikko, arvokkaasta työstäsi ja toivotan 
hyvää jatkoa jossain muualla. (Mikko kyllä mainitsi, että hän ei tiedä, mikä hänestä isona tulee.)

 

teksti: Aira Parviainen kuvat: Mikko Salmi

TAITAJANA

TALKOORENKAASSA
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Eniten innostuin radiosta, ja kun 
kotona ei vielä tuolloin sellaista 
ollut, aloin heti rakennella kideko-
netta. Sota-aikana osien saanti oli 
vaikeata. Oman kylän kaverin kave-
rilta löytyivät kuulokkeet ja vähän 
kauempaa “Kirkko-Matilta” muita 
osia. Matilla oli laatikossa yhtä sun 
toista, koska hän korjasi paikkakun-
nan radiot ja latasi tuuligeneraatto-
rilla niiden akut, koska sähköverk-
koa ei paikkakunnalla ollut.

Suuri oli ilo kun sitten sain laitteen 
valmiiksi ja kidettä asettelemalla ja 
viritysnuppia käännellen sain Lah-
den pitkäaaltoaseman kuuluviin. 
Sen lähetystä tosin pahasti sotkivat 
Neuvostoliiton häiriölähettimet 
samalla taajuudella sekä “Mosko-
van Tiltun” propagandalähetykset.

Tuosta alusta harrastus sitten 
laajeni ja monipuolistui ja raken-
telin vaativampia laitteita. Pidin 
1950-60-luvuilla Hyvinkäällä seu-
rakunnan pojille radiokerhoa, jolle 
ystävät lahjoittivat vanhoja vas-
taanottimiaan osien saamiseksi. 
Monta historiallista vehjettä tuli 
puretuksi, mikä nyt myöhemmin 
harmittaa. Rakentelimme kerhossa 

pääasiassa taskuradioita transis-
toreista. Ne mahtuivat mukavasti 
saippuakoteloihin. Ainakin parista 
kerhopojastani tuli sitten radioalan 
ammattilaisia, eräästä MTV:n tek-
niikasta vastaava insinööri ja toi-
sesta VTT:n tutkija.

Liityin myös DX-kuuntelijoihin 
(kaukaisten asemien kuuntelu) 
ja Radioamatööriliittoon. Radio-
amatööritutkinnon tosin ehdin 
suorittaa vasta eläkkeelle jäädes-
säni, mutta aktiviteettini on ollut 
siinä aika vähäinen. Sittemmin 
myös rakentelupuoli on jäänyt 
vähemmälle. Syynä on se, että 
laitteet ja niiden komponentit 
ovat pienentyneet mikrosiruiksi, 
joita ei voi enää käsityönä ilman 
erikoisvälineitä käsitellä. Kaiutin-
kotelon voi enää itse tehdä kan-
nattavasti. Muut laitteet heitetään 
roskiin ja ostetaan uusi.

Myöhemmin radioharrastus 
muuttui vähitellen nostalgiaksi. 
Sitä löytyy vanhoista putkiradioista 
ja niiden historiasta. 1990-luvun 
alkupuolella perustettiin maahan 
Radiohistoriallinen seura, johon 
liityin. Se vaalii putkiradiokauden 

historiaa keräämällä laitteita muse-
oihin tai harrastajan kotiin omaan 
kokoelmaan, selvittää niiden histo-
riaa, pitää yhteyttä toisiin harrasta-
jiin ja kokoontuu pari kertaa vuo-
dessa asian merkeissä. Sen kautta 
monet radiomuseot ovat tulleet 
tutuiksi. Seura julkaisee myös 
”Radiot” -lehteä.

Omaa kokoelmaa aloin kartut-
taa panemalla talteen äitini radion, 
tekemällä löytöjä kirpputoreilta ja 
ottamalla vastaan tuttavien lahjoi-
tuksia kun tietävät mieltymykseni. 
Olen myös kunnostanut jonkun 
laitetta sekä näitä omia museoesi-
neitäni. Antiikkiradiot ovat nyt 
muuttuneet harvinaisiksi ja hinnat 
antiikkiliikkeissä korkeiksi, joten ei 
keräilijä niitä sieltä yleensä hanki. 
Löytyi kuitenkin muutama vuosi 
sitten liikkeestä minun syntymä-
vuotenani tehty radio, johon ihas-
tuin ja maksoin itseni kipeäksi.

Laitteita löytyy kellarivarastos-
tani nyt muutamia kymmeniä, 
joukossa myös vanha seinäpu-
helin ja jousikäyttöinen gram-
mafooni eli nykykielellä levysoi-
tin, joka ei tarvitse sähkövirtaa. 

Teksti ja kuvat: Sulo Aho

Radioitten keräily harrastuksena

“Radiokärpänen” puraisi 
tämän kirjoittajaa 

16-vuotiaana kun keväällä 
1944 sain käsiini Ilmari 

Jäämaan “Nuorten kokeilijain 
ja keksijäin kirjan”, jossa oli 

ohjeita monien teknisten 
laitteiden rakentamiseen.



Myös radioteknistä kirjallisuutta 
1920-luvulta alkaen on hyllyssäni 
aikamoinen määrä.

Keräily tulee entistä mielenkiin-
toisemmaksi jos tuntee esineeseen 
liittyvän tarinan. Radiovastaanot-
timessa käytetty tekniikka kertoo 
kyllä, miltä vuosikymmeneltä se on 
peräisin ja kaikissa tehdastekoisissa 
laitteissa on myös yleensä merkintä 
tehtaasta ja mallinumero. Omista-
jatarinat ja laitteen “elämäntarina” 
ovat sitten luksusta, jotka tekevät 
esineestä arvokkaamman. Joskus 
sellaisenkin saa tietoonsa..

Radiovastaanotin vuodelta 1927

vANHOJEN 
KERÄILYRADIOIDEN 
NÄYTTELY (Sininen Sali)
Ma 5. – ti 6.10. klo 12-14,  
ke 7. – pe 9.10. avoinna rajoitetusti.  
Avausesittely ma klo 12.

Esillä valittuja paloja Sulo Ahon 
keräilyradioista. Tervetuloa katsomaan 
millaisia radiot olivat silloin, kun isoisä 
ensi kertaa sellaisen osti!
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Kun Venetsiaan saapuu, ei voi olla 
huomaamatta sen erikoislaatua. 
Kaupunki on rakennettu veden 
päälle. Venetsian Lido jatkuu kau-
pungin ulkopuolellekin.  Sielläkin 
ohikulkutiet on suojattu valleilla.  
Kaupungin keskustassa, mm. 
Pyhän Markuksen torilla, korkean 
nousuveden aikana saattaa tarvita 
kumisaappaita. 

Venetsia on kaunis kaupunki. 
Siellä on hienoja vanhoja raken-
nuksia ja kanavat, Grand Canal ja 
monet pienemmät, jotka antavat 
kaupungille sen erikoisen tunnel-
man. Ne edellyttävät kuitenkin 
kiipeilyä siltojen ylitse kaupungilla 
kierrellessä. Grand Canalin voi 
kuitenkin ylittää pientä maksua 
vastaan myös condolilla useissa 
paikoissa, joissa siltaa ei ole lähi-
tienoilla. Poikkeuksellisesti ihmi-
set seisovat ylityksen ajan condo-
lissa, osaksi tilanpuutteen vuoksi. 
Muutenkin condoljeerit mielellään 
kuljettavat turisteja purppuranpu-
naisin tyynyin varustetuissa con-
doleissaan.

Tunnetuimmat nähtävyydet ovat 
Pyhän Markuksen torin lisäksi 
Rialton silta ja monet kirkot, joita 
käytettään esimerkiksi konserttien 
ja oopperoiden esityksiin. Useat 
museot sijaitsevat vanhoissa palat-
seissa. Kauniita vanhoja raken-
nuksia on jokapuolella nähtävissä, 
muistona vanhoilta ajoilta.

Teksti ja kuvat Irmeli Mattila

VENETSIA – KANAVIEN JA 
SILTOJEN KAUPUNKI

Rialton silta

Pyhän Markuksen tori
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Kaupungin pienillä kujilla on 
Pariisin muoti hyvin edustet-
tuna – ja putiikeissa hinnat ovat 
korkeat. Pyhän Markuksen torin 
nähtävyyksiin on aina jonoa.  
Taide- ja muita museoita on run-
saasti. Tosin joutuu paljon käve-
lemään niissä käydäkseen, koska 
muita liikenneyhteyksiä ei juuri 
ole kaupungin sisällä.

Ravintoloita on paljon ja monen-
tasoisia. Ruoka on kuitenkin 
yleisesti hyvää ja sitä voi nauttia 
sekä sisä- että ulkotiloissa ilmasta 
riippuen.

Hotellit ovat kaupungin kes-
kustassa kalliita, mutta asua voi 
kaupungin ulkopuolellakin. Sinne 
kaupungista pääsee bussien lisäksi 
mm. isoilla veneillä, jotka lähtevät 
läheltä Markuksen toria. Esimer-
kiksi Lido di Jesoloon ensin laiva-
matka kestää puoli tuntia ja bussilla 
edelleen perille saman verran. Jos 
haluaa käydä usein loman aikana 
Venetsian keskustassa, edullisia 
sarjalippuja on saatavissa. Bussiyh-
teyksiäkin on, mutta ne kiertelevät 
asuinalueiden ja Lidon ympäri ja 
se on ajallisesti pitkäveteistä.

Lomapaikoissa voi viettää 
upeaa rantalomaa. Lido di Jeso-
lossa hiekkaranta jatkuu silmin 
kantamattomiin.   Retkikohteita 
Venetsian lähistöllä on mm. kuu-
luisa Muranon saari, jossa val-
mistetaan maailmakuulua taide-
lasia ja Verona, joka muistetaan 
Romeon ja Julian kaupunkina 
Shakespearen näytelmästä.

Lentomatkakin Marco Polon 
hienon lentoaseman kautta sujuu 
nopeasti Alppien yli.

HYVÄÄ LOMAA!

Kanavia riittää

Kirjoittaja Markuksen torilla
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   Taide  
                     kuuluu  
kaikille
Seminaarin järjestäjiä olivat Etelä-
Suomen lääninhallitus, Keravan 
Taidemuseon ystävät ry ja Kera-
van taidemuseo. Meitä oli paikalla 
muutama Talkoorenkaan vapaa-
ehtoinen, jotka kuulumme myös 
Taidemuseon ystäviin. Etukäteen 
saamamme tiedot seminaarin 
ohjelmasta ja kutsutuista asian-
tuntijoista saivat meidät vakuuttu-
neiksi siitä, että tarjolla tulisi ole-
maan käyttökelpoisia ideoita paitsi 
itsellemme myös Talkoorenkaassa 
toimivien eri ryhmien käyttöön, 
emmekä siinä pettyneetkään. 

Kutsuttuja luennoitsijoita olivat 
lääninpsykologi Pirjo Laaksonen 
Etelä-Suomen lääninhallituksesta; 
FM, museolehtori Satu Itkonen 
Ateneumin taidemuseosta; taitei-
lija, kriitikko Erkki Pirtola; psyko-
logi, psykoterapeutti Pirkko Lahti 
ja ohjelmajohtaja Maija Perho 
sosiaali- ja terveysministeriöstä. 
Keskustelua johti puheenjohtaja 
Pekka Saarenmaa Keravan taide-
museon ystävistä.

Ohjelma oli laadittu erittäin 
monipuoliseksi, seminaarin tee-
maa käsiteltiin monilta eri näkö-
kannoilta. Taiteestakin saimme 
nauttia, esimerkiksi päivän ensim-
mäinen esiintyjä, lääninpsyko-
logi Pirjo Laaksonen, esitti kuvia 
omista akvarelleistaan, joihin hän 
oli tehnyt luonnoksia matkoil-
laan. Ne eivät ole pelkästään mat-
kamuistoja; hän sanoi kokoavansa 
niissä ajatuksia ja selvittelevänsä 
tunteitaan. Hän painotti tunteiden 
merkitystä: tarvitsemme hänen 
mukaansa niitä tietääksemme, 
mikä elämässä on tärkeää ja mihin 
suuntaan olisi hyvä ponnistella.

Ateneumin museolehtori Satu 
Itkosen luennon aiheena oli ”Tai-
teen saavutettavuus. Kuuluuko 
kulttuuri vain harvoille ja vali-
tuille?” Erinomaisen kiinnosta-
vassa esityksessä oli paljon konk-
reettista tietoa siitä, miten taiteen 
saavutettavuutta on toteutettu 
Ateneumissa. 

teksti: Aira Parviainen kuvat: Juhani Järvinen (Keravan taidemuseon ystävät ry)

KERAvAN TAIDEMUSEOSSA 
PIDETTIIN 14.01.09 SEMINAARI, 
KUvATAITEET HYvINvOINTIA 

EDISTÄMÄSSÄ

Keravan Taidemuseon johtaja Arja Elovirta

Sosiaalineuvos Maija Perho
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Keravan Taidemuseon Ystävät ry
on huhtikuussa 2006 perustettu riippumaton 
yhdistys, joka toimii vapaaehtoispohjalta Keravan 
Taidemuseon toiminnan tukemiseksi. Jäseniä on 
jo yli 180, mutta lisääkin mahtuu taiteen ystäviä. 
Taidemuseon Ystävät on järjestänyt jäsenilleen 
monia kuvataiteeseen liittyviä tilaisuuksia 
ja kasvattanut kiinnostusta nykytaiteeseen. 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Pekka 
Saarenmaa. Uutta sihteeriä haetaan paraikaa.

Satu Itkosen mukaan kaikilla on 
oikeus taidekokemuksiin. Iso kysy-
mys on siis taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuus. Fyysinen esteet-
tömyys on vain yksi osa kokonai-
suutta: taideteosten äärelle pitää 
päästä pyörätuolilla ja kerroksesta 
toiseen hissillä, valaistuksen pitää 
olla riittävä ja esittelytekstien tar-
peeksi isolla, opastuksen on oltava 
kaikkien kuultavissa. Kaikkein tär-
keintä on kuitenkin asenteellinen 
saavutettavuus, jonka pitää ulottua 
aina johdon asenteisiin saakka. Sen 
mukaan kaikki ihmiset ovat tasa-
vertaisia ja mietitään monenlaisia 
yleisöjä ja tapoja tavoittaa heidät.

Ateneumin taidemuseo ja Muis-
tiliitto rakensivat vuosi sitten Ate-
neumiin Muistipolun, jonka tavoit-
teena on edistää ihmisten omaa 
osallistumista taiteesta ja tulkin-
noista puhumiseen. Muistipolkuun 
kuuluvat räätälöidyt opastukset 
museossa ja vapaasti hyödynnettä-
vät aineistot verkossa.

Muistipolulla pyritään löytä-
mään silta ihmisen tunteisiin ja 
muistoihin taideteosten kautta. 
Tarpeen vaatiessa teoksia käsitel-
lään myös esineiden avulla, jotka 
herättelevät aisteja ja muistoja: esi-
merkiksi Tyko Sallisen Pyykkärit 

taulun edessä nuuhkitaan mänty-
suopaa ja Simbergin Haavoittunut 
enkeli-teoksen tunnelmia etsitään 
sulkia koskettelemalla.

Kävimme myöhemmin Ateneu-
missa Satu Itkosta tapaamassa ja 
saimme lisää käytännön neuvoja 
taideteosten esittelyyn erilaisille ryh-
mille. Niitä on jo alettu soveltaa Tal-
koorenkaan Nostalgia-projektissa.  
                                                                                                                            

Taiteilija, kriitikko Erkki PirtolaPsykologi Pirkko Lahti Museolehtori Satu Itkonen
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Heti kun avoliitossa aletaan kartut-
taa omaisuutta, tulisi tehdä sopi-
mus yhdessä asumisen ehdoista. 
Siinä tulisi selvittää esimerkiksi 
miten lainat hoidetaan, miten 
osallistutaan lasten elatukseen jne. 
Määrämuotoa sopimukselle ei ole, 
mutta olisi hyvä käyttää asiantun-
tijaa sen tekemisessä, jotta molem-
mat ymmärtäisivät sisällön.  Eron 
sattuessa siihen voidaan vedota.

Myös testamentti on tärkeä.  Sillä 
ei  kajota rintaperillisten lakiosaan.  
Avioliiton jälkeen leskellä on elin-
ikäinen asumisoikeus yhteisessä 
kodissa, avoliitossa tätä ei ole.  
Testamentissa olisi tärkeää olla 
maininta, että leski voisi myydä 
tarpeen vaatiessa kiinteistön ja 
käyttää rahat sopivampaan asun-
toon.  Avoliitossa leski jää myös 
ilman leskeneläkettä.  Niinpä luen-
noitsija korostaa avioliiton solmi-
misen tärkeyttä varsinkin vanhem-
pien avoliitossa elävien osalta.

Asianajaja Pelli korosti erotilan-
teissa sovittelua.  Tällöin vältytään 
kalliilta oikeudenkäyntikuluilta.  
Aiemmin mainitusta sopimuksesta 
pitäisi käydä ilmi kummalla avo-
puolisoista on  kiinteistön lunas-
tusoikeus eron sattuessa.  Kun 
toinen joutuu muuttamaan pois 

yhteisestä asunnosta, hänelle on 
maksettava korvausta.  Asunnon 
hinta joko sovitaan tai määritellään 
2-3:n kiinteistövälittäjän antaman 
keskihinnan mukaan.

On tehty ehdotus, että avopuo-
lisolla olisi mahdollisuus hakea 
käyttöoikeutta yhteiseen asuntoon 
kuuden kuukauden ajaksi ja sitä 
voisi jatkaa vielä kuudella kuukau-
della. Tämä helpottaisi esimerkiksi 
maahanmuuttajapuolison selviä-
mistä erotilanteessa.

Silloin kun suhteen alkaessa 
muutetaan toisen omistamaan 
asuntoon, olipa kyse avo- tai avio-
parista, luennoitsija pitää talou-
dellista etukäteissuunnittelua tär-
keänä.  Tällöin omistamattoman 
osapuolen olisi tärkeää hankkia 
perusomaisuutta esimerkiksi omaa 
sijoitusasuntoa varten. Se olisi  käy-
tettävissä eron sattuessa.

Lähestymiskieltoa haetaan usein 
erotilanteissa. Se on tarpeellinen  
toisen osapuolen aiheuttaman 
pelon tai häirinnän  vuoksi. Muul-
loin sitä ei anneta.  Lähestymis-
kielto ei pysty suojaamaan. Silloin 
kun voidaan todistaa, että kieltoa 
on rikottu, tapaus muuttuu viran-
omaisen ajamaksi rikosasiaksi.

Häirintätapauksissa asianajaja 
Pelli korostaa taas sovittelun mah-
dollisuutta.  Kun toisilleen vie-
raat ihmiset joutuvat tapaamaan 
ja oppivat tuntemaan toisensa, 
tilanne saattaa laueta. Yhteinen 
keskustelu kolmannen henkilön 
ollessa läsnä voi katkaista myös 
eron jälkeisen häirinnän eikä 
lähestymiskieltoa tarvita.

Luennoitsija lupasi vastata myös säh-
köpostiin tulleisiin kysymyksiin.

LAKIASIAT PUNTARISSA   
Teksti: Taina Rautasalo

Asianajaja Marja Pellin luentosarjan viimeinen 
luento Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen 
Sinisessä salissa 25.2. oli otsikoitu ”Ajankohtaista 

perhelainsäädännössä. ”Luennoitsija keskittyi 
avoliittoa ja lähestymiskieltoa koskeviin asioihin.

Yhteinen keskustelu kolmannen 
henkilön ollessa läsnä voi katkaista 
myös eron jälkeisen häirinnän eikä 
lähestymiskieltoa tarvita.

”
”
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LEO TOLSTOI, SUURI KIRJAILIJA
  

AATTEELLINEN vAIKUTTAJA
&

Suomi-Venäjä -seuran Keravan 
osasto järjesti yhdessä kirjaston 
kanssa sisällöltään monipuolisen 
seminaarin kirjailijasta, jonka nimi 
lienee kaikille tuttu ja jonka keskei-
set teokset, Anna Karenina ja Sota 
ja rauha, ovat maailmankulttuuria. 
Elokuva ja televisio ovat tehneet ne 
tutuiksi myös sellaisille, joille kirjal-
lisuus ei ole omin taiteenlaji. Semi-
naarissa ei kuitenkaan keskitytty 
Leo Tolstoin tuotantoon, vaan eri 
tavoin valaistiin hänen elämänvai-
heitaan, ajatteluaan ja sen monelle 
taholle säteilleen filosofian kehitty-
mistä, joka tunnetaan tolstoilaisuu-
tena. Avattiin myös näkökulmia 
hänen ihmissuhteisiinsa, erityisesti 
ristiriitaiseen avioliittoon. Semi-
naarin avasi varapj. Erkki Kovalai-
nen Suomi-Venäjä –seurasta.

Tuokioita Leo Tolstoin elämästä 
oli Elina Saaren esitelmän aiheena. 
Hänen omat muistonsa lapsuuden 
Tolstoi-lukukokemuksista – pappi-
lankin lapsille Tolstoi oli luvallista 
luettavaa – johdattivat varsinai-
seen teemaan. ”Tolstoin merki-
tys on se, että hän on vaikuttanut 
ihmisoikeustyöhön, kansainväli-
siin ihmisoikeuksiin ja demokraat-
tisen valtion perustuslain suomiin 
perusoikeuksiin: sananvapauteen, 
kokoontumisvapauteen ja oikeu-
teen omaan kieleen.”

Leo Tolstoi syntyi Jasnaja-Polja-
nassa 9.9.1828 ja menetti äitinsä 
2-vuotiaana. Lapsuuden leikkeihin 
kuului Muurahaisveljet ja pieni 

vihreä taikasauva, joka toi rauhan 
ja poisti pahan. Nikolai-veli kätki 
sen läheiseen Sazekan metsään, 
paikkaan, jonne kirjailija haudat-
tiin marraskuussa 1910. Tuolloin 
seppelenauhoissa ei tsaarin käs-
kystä saanut lukea mitään, sillä 
elämänsä aikana Tolstoi oli ennät-
tänyt saada anarkistin, vallanku-
mouksellisen ja vääräoppisenkin 
leiman. Kirkon synodi erotti hänet 
joukostaan vuonna 1901.

Tuohon mennessä takana oli 
jo monivaiheinen elämä. Kreivi 
Leo Tolstoi opiskeli Kazanin yli-
opistossa lakia ja itämaisia kieliä.  
Elämä oli varsin laveaa, pelaamista 
ja muuta hummailua. Pelivelkoihin 

meni Jasnaja Poljanan päärakennus 
ja joukko talonpoikia. – Kaukasian 
vuosinaan hän omaksui kasakka-
olemuksen ja oppi ihailemaan näi-
den elämäntapaa. Tämä näkyy mm. 
kirjoissa Kasakat ja Hazi Murat, 
joka ilmestyi kirjailijan kuoleman 
jälkeen. Kirjailija asettui 1857 koti-
tilalleen, jossa lupasi talonpojilleen 
vapautusta ja maiden vuokrausta. 
Tämä epäonnistui, mutta hänen 
aloittamansa ja myöhemmin koko 
perheen voimin ylläpidetty koulu 
sen sijaan jatkui vuosikymmeniä.

Tolstoi avioitui 1862 Sonja Ber-
sin kanssa, joka oli tuntuvasti 
nuorempi. Suurteokset syntyi-
vät avioliiton aikana, ja lasten- ja 

Teksti ja kuvat: Aila Painilainen

Seminaari ”Leo Tolstoin elämä ja ajattelu” Keravan kirjastossa 14. maaliskuuta.

Elina Saari

jatkuu seuraavalla sivulla
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taloudenhoidon ohella Sonja kir-
joitti puhtaaksi molemmat järkä-
leet – kukaan muu ei saanut selvää 
Tolstoin käsialasta ja suttuisista lisä-
yksistä. Lapsia syntyi 13, joista kah-
deksan jäi eloon. 

Perheessä oli jatkuvasti vieraita, 
joukossa Tsehov, Gorki, Repin ja 
monet sosialismin kannattajat. Eri-
tyisesti Gorki sai Tolstoilta ilmeisen 
paljon vaikutteita kansanvaltaiselle 
ajattelulleen: taide kuuluu kansalle. 
Myöhemmin myös Gandhi tutus-
tui Tolstoihin, ja hänen köyhyyden 
ja väkivallattomuuden oppinsa on 
sukua tolstoilaisuudelle. 

Tolstoin omassa ajattelussa 1870- 
ja erityisesti 80-luku oli etsimisen 
ja uudistumisen aikaa.  ”Ristiriita 
oman aatelisen elämäntavan ja kan-
san köyhyyden ja kurjuuden välillä 
raastoi häntä. Hän tahtoi luopua 
kaikesta omaisuudesta talonpoi-
kien hyväksi ja antaa kirjojensa 
julkaisuoikeudet kaikille kansoille.” 
Perheen parissa aiheutui suuria 
ristiriitoja, ja loppuvaiheessa Tols-
toi lähti kotoaan tavallaan pakoon 
vaimoaan. Samanaikaisesti olot 
Venäjällä olivat muuttuneet entistä 
levottomammiksi. Vuoden 1905 
kansannousun tukahduttaminen, 
”Verisunnuntai”, sortokoneiston 
vahvistuminen – nämä enteilivät 
vallankumousta. Tolstoi halusi läh-
teä vielä kesällä 1910 Tukholmaan 
rauhankokoukseen, mutta Sonja 
esti sen. Saman vuoden lopulla hän 
pakeni kotoaan tietämättä määrän-
päätä. Hän kuoli keuhkokuumee-
seen Astapovon asemalla.  Sonjaa 
ei päästetty hänen luokseen, vaan 
tämä joutui kurkkimaan ikkunasta 
kuolevaa miestään. ”48 vuoden 
avioliitto päättyi siihen.”

Teatteri Pesän tällä kertaa yhden 
miehen esitys toi näyttämölle 
Mikko Niemisen, joka venäläis-
ten turistioppaana kuljetti päivit-
täisen bussilastin Kehä kolmosen 

tavarataivaisiin. Samalla häntä 
suretti se, että nämä nykyvenäläi-
sethän ovat selvästi kapitalisteja, 
jotka ovat kadottaneet sen, mikä 
on venäläisyydessä olennaisinta. 
Mikosta tulee maailmanparantaja. 
Hän alkaa lukea Tolstoita samalla 
kun bussi kiertää Kehä kolmoselle, 
takaisin Kehä ykköstä ja niin edel-
leen. Ostokset saavat jäädä.

Leo Tolstoin ajattelu ja sen vai-
kutukset Suomessa oli FL Mervi 
Tuomikosken esitelmän aiheena. 
Tunnetuin tolstoilainen oli kirjai-
lija Arvid Järnefelt, monipuolisen 
kulttuurisuvun jälkeläinen. Hän 
opiskeli 1880-luvulla Moskovassa 
lakia sekä venäjän kieltä ja kirjalli-
suutta. Tuolloin hän sai ensimmäi-
set vaikutteet tolstoilaisuudesta. 
Myöhemmin hän oli Vaasan hovi-
oikeudessa tuomariharjoittelijana 
herätessään lopullisesti tolstoilai-
suuteen. Seurauksena oli, ettei hän 
enää katsonut voivansa tuomita 
ketään. Lakiopinnot jäivät ja tilalle 
tulivat ”rehelliset” työt, kuten suu-
tarin ja sepän ammatit, joita hän 
opiskeli. Vuonna 1894 ilmestyi 
”Heräämiseni”. Tuolloin Järnefelt 
oli vielä nuori mies. Hän hankki 

Rantalan tilan, jossa hän käytän-
nössä toteutti oppiaan: yksinker-
taisuus, kristillisyys, siveellinen 
puhtaus ja vegetarismi.

Arvid Järnefelt tapasi Tolstoin 
kahdesti ja oli tämän kanssa kirjeen-
vaihdossa vv1895 – 1910. Kirjeistä 
on tallella yli 20. – Ensimmäisellä 
tapaamisella ennen vuosisadan-
vaihdetta oli tarkoitus saada Tols-
toi ottamaan kantaa venäläistä-
mispyrkimyksiä vastaan. Myös 
toisen tapaamisen (1910) tarkoitus 
oli sama, mutta tuolloin Tolstoi 
jo ilmaisee, ettei häntä kuunnella. 
Mielenkiintoisena yksityiskohtana 
lis. Tuomikoski kertoi, että Järne-
felt hautasi Tolstoin kirjeet lattian 
alle, koska Tolstoi oli autonomian 
loppupuolella kielletty kirjailija. 
Hän myös käänsi itse venäjäksi kir-
jansa Heräämiseni, ja se ilmestyi 
Venäjällä viipeellä, 1921.

Myöhäisvuosinaan Järnefelt luo-
pui tiukasta askeesista ja alkoi mat-
kustella. Tolstoin hän arvioi jäävän 
historiaan enemmän julistajana ja 
filosofina kuin kirjailijana: sama 
arvio on esitetty myös Järnefeltistä.

Mikko Nieminen
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Ilmari Kiantokin sai vaikutteita 
tolstoilaisuudesta opiskellessaan 
Moskovassa. Hänen lopputyönsä 
käsitteli suurta kirjailijaa, ja hänen 
tuotannossaan on piirteitä, tosin 
hyvin omintakeisia, kyseisestä 
filosofiasta. Tolstoin kuoleman jäl-
keen Kianto kirjoitti muistorunon 
Aikamme omatunto – Leo Tolstoi.

Anne Tarsalainen ja Johanna 
Korhonen Keravan sanataidekou-
lusta avasivat Leo Tolstoin ja Sonja 
Tolstajan ristiriitaisen avioliiton 
arkea. Vuoropuhelua käytiin Son-

jan omaelämäkerran ja Tolstoin 
Kreutzersonaatin (1891) tekstein. 
Käyttääkseni nykytermiä, heidän 
avioliittonsa vaikuttaa olleen ajoit-
tain perhehelvetti, jossa kumpikin 
loukkasi toistaan monen vuoden 
antamalla varmuudella. Sonja 
näkee miehensä egoistina, jolta ei 
saa mitään vastineeksi. Hän suun-
nittelee useasti itsemurhaa. Kir-
jailija puolestaan näkee vaimonsa 
arkana mielistelijänä, jota hän ei 
halua edes koskettaa. Vuosien var-
rella  on mukana laaja skaala sekä 
repiviä että rauhallisempia tunteita. 

Vanhuudessa Sonja tuntee erityistä 
lämpöä aikuisia lapsiaan kohtaan, 
mutta keskinäiset välit ovat lähinnä 
vihan eri vivahteita.

Seminaari antoi monipuolista 
tietoa teemastaan. Pentinkulmaan 
olisi mahtunut enemmänkin kuu-
lijoita: liekö aurinkoinen talvisää 
houkutellut enemmän kuin kult-
tuuri, vaikka tapahtuma kuului 
YLE:n Kulttuurikuntoprojektiin.

Anne Tarsalainen ja Johanna Korhonen

Onko sinulla aikaa ja halua ryhtyä miehisiin töihin, tarvitsemme sinua pieniin 
kotiaskareisiin yms! Tule päiväkahville kuulemaan lisää vapaaehtoistyöstä 

Talkoorenkaassa maanantaina 7.9. tai 5.10. klo 13 kahvila Kaisankammariin.  
Aleksis Kiven tie 19, Kerava www.talkoorengas.fi

HEI SINÄ vÄLITTÄvÄ MIES!
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Väitöstilaisuus Anne Hartikaisen väitöskirjasta “Vapaaehtoiset vuodeosastolla “ järjestettiin 12.6.2009 Hel-
singin yliopistossa. Tilaisuutta oli tullut seuraamaan joukko nykyisiä ja entisiä talkoorenkaalaisia sekä Kera-
van terveyskeskuksen henkilökunnan edustajia. Tutkimus kiinnosti, koska päähenkilöinä siinä olivat Keravan 
vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen vapaaehtoiset ja Keravan terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon osas-
ton vanhukset. Tämä on ensimmäinen väitöskirja siitä, mitä vapaaehtoiset konkreettisesti tekevät osastolla.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty suoraa havainnointia, haastatteluja, dokumentteja ja valokuvia. Väitöskir-
jaa on helppo lukea, sanoo Sulo Ahokin karonkka-puheessaan Anne Hartikaiselle.

Vastaväittäjän professori Tarja Pösön mukaan väitöskirjaa voi lukea inhimillisen kohtaamisen tutkimuksena. 
Hän piti erityisesti “Kädet ja kosketus” lukua kauniina. Kosketus ja läsnäolo ovat tärkeä osa pitkäaikaishoidon 
osaston vanhusten ja vapaaehtoisten kohtaamisessa. Fyysinen koskettaminen liittyy lähes jokaiseen vanhuksen 
ja vapaaehtoisen kohtaamiseen erityisesti tervehtimiseen ja hyvästelyyn. Vapaaehtoinen viestii fyysisen koske-
tuksen osalta, että on läsnä ja käytettävissä, todetaan tutkimuksessa.

Tutkimus osoitti selvittäessään vapaaehtoistyön arkisten käytäntöjen toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta 
ammatillisten käytäntöjen kanssa, etteivät ne olleet ristiriidassa keskenään vaan täydensivät toisiaan.

Karonkka-lounaalla käyttämässään Anne Hartikaiselle osoitetussa  puheenvuorossaan  Sulo Aho kommentoi 
väitöskirjaa mm. näin:

“Olemme Talkoorenkaassa hyvin kiitollisia siitä, että otit tutkimuskohteeksesi organisoimamme sairaalavapaa-
ehtoistyön. Olemme ylpeitä siitä, että toiminta katsottiin tutkimuksen arvoiseksi. Se tulee motivoimaan myös 
vapaaehtoisia. On arvokasta saada akatemia-tasoista palautetta toiminnasta ja vielä ymmärrettävällä kielellä. 
Valittu etnografinen tutkimusmenetelmä ja kuvaileva esitystapa on helppo lukea ja ymmärtää, Itse luin väitös-
kirjan kuin romaanin tai hyvän tarinan. Se tekee palautteesta vielä arvokkaamman. Palaute on arvokas vapaa-
ehtoisille ja myös toimintaa pyörittävälle ja kehittävälle organisaatiolle.

Väitöskirjaa ei liene ensisijaisesti tarkoiteta yhteiskuntapoliittiseksi puheenvuoroksi, mutta tämä on myös sel-
lainen. Herkkä ja koskettava kuvaus puhuttelee lukijaa. Tämän on varmaan huomannut myös Vanhustyön 
keskusliitto ottaessaan kirjan kustannettavakseen. Toivottavasti myös mahdollisimman monet päättäjät luke-
vat sen. Tutkitussa toiminnassa oleellisen tärkeää on ammattihenkilöstön ja vapaaehtoisten mahdollisimman 
saumaton yhteistyö. Olemme Keravalla pitkän harjoittelun tuloksena nähdäkseni ainakin joltisesti onnistuneet 
siinä. Ainakaan väitöskirjassa ei tule tässä suhteessa esille suurempia ongelmia.
 Kunpa yhteiskunta tukisi riittävästi tällaista toimintaa, sitä se ei aina mielestäni tee.
Anne ja hänen väitöskirjansa  ovat lahja Talkoorenkaalle! Kiitos!”

Teksti: Elvi Popov Kuvat: Sulo Aho

väitös vapaaehtoistyöstä



Kuvassa vastaväittäjä prof. Tarja Pösö Tampereen yliopistosta (vas.),  
kustos prof. Antti Karisto Helsingistä ja väittelijä Anne Hartikainen

Väitöstilaisuuden yleisöä

www.vanhustyonkeskusliitto.fi/fin/verkkokauppa

Vapaaehtoiset vuodeosastolla, 
etnografinen tutkimus vanhusten 
ja vapaaehtoisten kohtaamisesta.   
10,00 €  Tuoteavain 10120

Mitä vapaaehtoiset tekevät pitkäaikaishoidon osastolla? 
Mitä vapaaehtoisten toiminta merkitsee vanhuksille 
ja vapaaehtoisille itselleen. Anne Hartikaisen 
väitöskirja tuo esille Suomessa vielä vähän tutkittua 
sairaalavapaaehtoisten työtä ja keinoja organisoida 
vapaaehtoistoimintaa pitkäaikaishoidon osastoilla.

Anne Hartikainen, väitöskirja
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