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Rajatapaus
Tämän hetken yhteiskunta luokittelee meidät mielellään lokeroihin, se mää-

rää, kuulummeko sairaisiin, työllisiin, eläkeläisiin, perheellisiin ym. Näiden mu-
kaan sitten saamme sen, mikä kullekin kuuluu. Yksilön ääni ei kauas kanna tässä 
järjestelmässä. 

Olisi siis luotava uusi tasapainoinen tila, jossa kansalainen muuttuisi passii-
visesta toimenpiteiden kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. 

Ikäihmisten hyvinvointia koskeva keskustelu on viime vuosina kohdistunut 
kahteen ääripäähän. Toisaalta puhutaan nopeasta laitostumisesta, toisaalta vielä ko-
tona asuvien yksinäisyydestä. Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei missään nimessä 
ole siis optimaalinen ja yhteiskunta kamppailee eri vaihtoehtojen kanssa ja laskee 
euroja. Pahin vaihtoehto olisi kuitenkin laitoksessa ja yksin. Yhteiskunnan tehtävänä 
on huolehtia jokaiselle ihmiselle turvallinen vanhuus niin, ettei kenenkään tarvitse 
pelätä, miten käy, jos tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa.

Miten ylipäätään suuret ikäluokat tulevat suhtautumaan mahdolliseen 
laitoshoitoon, kun he ovat tottuneet elämään hyvin itsenäisesti ja heillä on ollut 
vahva itsemääräämisoikeus elämänsä ajan. Heillä on todennäköisesti parempi elä-
ke kuin edellisillä sukupolvilla ja he kenties haluavat elää ja nauttia elämästään lä-
hes loppuun saakka.

Olisi siis kunnioitettavaa, jotta ikäihmisiä alettaisiin ymmärtää aktiivisina 
toimijoina ja joilla on vielä vahva panos yhteiskunnassa. Niin, että he voisivat vielä 
toteuttaa omia haaveitaan ja itseään. Se tarkoittaa myös sitä, että voisi osallistua ja 
olla mukana jossakin yhteisössä tai yhdistyksessä. 

Emme voi muuta kuin toivoa ja uskoa siihen, että tulevina vuosina 
ikääntyvän rooli yhteiskunnassa tulee muuttumaan siten, että ryhdym-
me kunnioittamaan heitä yksilöinä, ei enää massana. Tärkeä osa hyvin-
vointia on näet ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, teh-
dä siitä omannäköinen ja kokea se mielekkääksi. Oikeus käyttää niitä 
palveluita ja palveluntarjoajia, joita itse haluaa. Nykyteknologiahan 
mahdollistaa sen, että kykenemme hankkimaan ja vertailemaan eri-
laisia tietoja, miksei myös taitoja, koska samassa tilanteessa olevat 
toimivat ns. vertaistukena toisilleen.  

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus antaa mo-
nia mahdollisuuksia osallistua ja toteuttaa omaa itseään. 
Hyvinvointiakatemian opinto-ja harrastustoiminta on moni-
puolista ja tarjoaa mahdollisuuden saada uusia taitoja ja uusia sa-
manhenkisiä ystäviä. Harrastusryhmiä on useita ja kursseilla voi 
kouluttautua ja aloittaa vaikka vapaaehtoisena. 

Talkoorenkaan vapaaehtoiset toimivat, esim. ystävi-
nä yksinäisille kotona ja laitoksissa, kirjastoystävät toimivat 
linkkinä kirjaston ja asiakkaan välillä, sairaalavapaaehtoi-
set ja saattohoitajat terveyskeskuksissa, opinto-ja harras-
tuspiirien vetäjät vetävät omia ryhmiään, lehtitoimikunta 
toteuttaa omaa lehteä, iltaemännät ja isännät, varamum-
mot ja papat, heitä kaikkia tarvitaan.
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3........Pääkirjoitus 
4........Me ”sitkiäiset” 
Sulo Aho on kehittänyt oivan apuvälineen iän tuomia vaivoja helpottamaan. 

5........Hopeahovissa muistellaan 
Kansikuvan 96-vuotias Liisa Sainio muistelee vaiheita pitkän elämänsä varrelta.

6........Kirjastoystävillä 15. juhlavuosi  
Aira Parviainen kertoo kirjastoystävistä sekä heidän järjestämästään 
juhlavuoden tempauksesta Keravan kaupunginkirjastossa. 

7........Köyhyys - rahan ja ihmisen puutetta 
Irma Liljeström toimii Rekolan seurakunnassa diakonina ja hän tietää 
miten köyhyys vaikuttaa suomalaisten arkeen. 

8........Maria Jotunia Talkoorenkaassa 
Elina Saari luennoi naistenpäivänä  Maria Jotunin elämästä ja tuotannosta.  

10 ......Opiskelua ikäihmisten yliopistossa 
Myös vanhemmalla iällä voi opiskella.

12 ......Lasten suusta - kaikenikäisenä voi oppia 
Mitä on isovanhempana oleminen ja mitä siitä voimme oppia. 

14 ......Opintomatkalla Virossa 
Talkoorenkaan vapaaehtoiset tekivät tutustumismatkan Viljandiin.

16 ......Huussiruno hurmasi Runoraadin 
Tämänkeväiseen runoraatiin oli kertynyt runsaasti runoja arviotavaksi. 

18 ......Mitä on sukututkimus? 
Karin Nissinen kertoo, miten pääsee alkuun ja mistä hakea tietoa. 

20 ......Apua taksilla Keravalla 
Taksinkuljettaja Jukka Paavola on päivittäin liikkeellä avustamassa vaikeasti 
liikkuvia kotona asuvia ja vanhuksia.

21 ......Antti Pietiäinen Talkoorenkaassa 
Miten onnellisuus saavutetaan itsensä tuntemalla.

22 ......Ensiapua Haitin maanjäristyksen uhreille 
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri LT. Pentscho Popov oli Sinisessä Salissa 
kertomassa kokemuksistaan Haitin maanjäristysalueella .

24 ......Tyytyväisyys ja hyvinvointi 
Mitkä osatekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen eri ikäkausina.

34 ......Superfoodia suomalaisesta luonnosta 
Suomen luonnossa kasvaa 180 luonnonvaraista kasvia, jotka sopivat 
mausteeksi, lääkintään, salaatteihin, lämpimiin ruokiin ja juomiin.



Kun toffeekaramellit poikavuosinani ilmestyivät 
kauppoihin nimitimme niitä “sitkiäisiksi”, olivathan ne 

näet sitkeitä pureskeltavia ja tarttuivat hampaisiinkin mutta 
maku miellytti. Kyläkauppiaskin tiesi heti mitä tarkoitimme 
kun pyysimme “sata grammaa niitä sitkiäisiä”.

Tuo vanha muisto tuli mieleen kun juohduin ajattele-
maan meidän ikäihmisten sitkeyttä pitää kiinni vanhois-

ta tottumuksista, tekemisistä ja asenteista. Sellainen ajattelu 
taas johtui siitä että edessä oli joka loppukesän aikana eteen 
tuleva homma eli rivitalopihaani ympäröivän orapihlaja-
aidan leikkaus. Olen asunut tässä vuodesta 1986, joten ky-
seessä oli 25. kerta tehdä tuo työ. Aikaisempina vuosina se 
ei sen enempää mieltä askarruttanut, koska se oli vain vähäi-
nen homma käsivoimiin verrattuna. Se tapahtui pensassak-
sienkin avulla noin vain. Sähkökäyttöisen pensasleikkurin 
hankittuani entistä helpommin, siitä selvisi aina 
päivässä kun vain toimeen tarttui.

Muutamien vuosien ajan on homma ollut 
hankalampi johtuen ikävuosien mukanaan 

tuomista rajoituksista. Ei näet jaksa enää pidellä 
leikkuria montakaan sekuntia hartioiden tasolla, 
saati sitten niiden yläpuolella ja se aitakin kasvaa 
aina vuosittain muutaman sentin korkeammaksi. 
Siitä on kuitenkin selvitty nousemalla tikkaille, sel-
laisille alumiinisille taloustikkaille. Hankaluutena 
on ollut vain tikkaiden jalkojen painuminen aidan 
juurella pehmeään maahan eikä piikkipensasta 
vasten ole kovin hauskaa kaatua, Verinaarmuja 
siitä seuraa vaikka ei muuten vammoja tulisikaan.

Nytkin pähkäilin jälkikasvulleni, että 
mitenkähän saan homman hoidetuksi kun 

käsivarren kivut eivät anna pidellä leikkuria 
kuin noin navan korkeudella. Pitäisiköhän ra-
kentaa oikein teline? Antoivat varmasti viisaan 
neuvon: “Putoat vielä telineiltä, anna homma 
muiden tehtäväksi, avustajan palkanhan voi ny-
kyään vähentää verotuksessakin!”

Mutta se sitkeys ei nytkään antanut myöten, olenhan 
tottunut aina suoriutumaan hommasta omin voimin 

enkä nyt ihan voimaton vielä ole. Sitä paitsi kyse on kun-
toa ylläpitävästä hyötyliikunnasta, joka on minulle liikunta-
muodoista rakkain ja sopivin. Täytyy vain keksiä se konsti 
eli tekniikka hoi, tulehan taas avuksi. Jääköön omatekoiset 
telineet, mutta tikkaiden kaatuminen on estettävä. Siispä 
rakentamaan autotallin nurkassa olevista laudan pätkistä 
kehikko ja kiinnittämään se rautakaupasta saatavilla kul-
makappaleilla ja ruuveilla tikkaan jalkojen alle. Niitä lau-
danpätkiä löytyy vaareilta, jotka ovat sota-aikana oppineet 
säästämään kaiken, jota “saattaa vielä joskus tarvita”. Olen 
lisäksi perinyt isältäni itse tekemisen geenit. Hän se raken-
teli jopa työkalunsakin itse.

Palataanpa tikkaisiin. Ne eivät painu enää  maahan 
eikä ole vaaraa kaatua niiden kanssa. Nyt leikkaus su-

juikin suhteellisen helposti “navan korkeudelta”. Lisäksi 
älysin jakaa homman kolmen päivän ajalle, kuten viime 
vuosina ennenkin, aikaahan voi venyttää kun sitä on. 
Vaarin sitkeys siis palkittiin jälleen. Hiki siinä tosin elo-
kuun helteillä virtasi, tässä hommassa kun on pidettä-
vä mieluiten paksuja vaatteita yllä piikikkään pensaan 

varalta. Tiedän tietenkin, että jonain vuonna tulee 
se hetki, jolloin viisainta on noudattaa suosiolla 
jälkikasvun neuvoa. Uskon, että sellainen asen-
nemuutoskin on mahdollinen sitten kun siihen 
on pakko alistua.

En näe sinnikkyydessä kuitenkaan mitään 
pahaa siihen saakka kun järkikulta riittää ar-

vioimaan tilanteen vaatimat toimenpiteet ja varo-
vaisuusnäkökohdat oikein. Kyllä sen kehossaan 
huomaa, milloin lisääntyvät rajoitukset vaativat 
jättämään “aina itse tehdytkin” puuhat taakseen.

Jos taas niin käy, että järkikulta katoaa 
niin sitten kai “sitkiäisvaari” lähtee  täältä 

“saappaat jalassa” tikkaiden juurelta pois kan-
nettuna. Luoja siitä kuitenkin varjelkoon!

Me ”sitkiäiset”

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa ”sitkiäisillä” on mahdollisuus hemmotella 
itseään joka toinen perjantai. Tarjolla on mm. eri hierontamuotoja ja laavakivihoitoja. 

Kysy hoidoista ja hinnoista tarkemmin Talkoorenkaan toimistosta.
(09) 294 0930 
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Teksti ja kuva: Sulo Aho Teksti: Taina Rautasalo Kuvat: Hannu Hedman

Hopeahovissa  
muistellaan

Voimakas kevätaurinko 
pyrkii sisään avarasta ikku-

nasta. Istumme Liisa Sainion pie-
nessä huoneessa Hopeahovissa. 
Pöydät ovat tulvillaan kukkia 
muistona hänen viimeviikkoisesta 
merkkipäivästään, 96 vuotta tu-
li täyteen. Täällä on turvallista ja 
mukavaa viettää vanhuuden päi-
viä, hoito on hyvää ja ympärillä 
ystäviä, kertoo Liisa.

Meillä on Liisan kanssa muutakin yhteistä kuin 
Nostalgia-projektin vanhusryhmä, olemme juuriltam-

me savolaisia. Senpä vuoksi kokoontumisissamme kajahtaa 
Savolaisen laulu melko usein, me Liisan kanssa pidämme 
siitä huolen.

Liisa syntyi pohjoissavolaisessa Lapinlahden 
pitäjässä suureen sisarussarjaan, lapsia oli kah-

deksan, neljä tyttöä ja neljä poikaa.  Hänen kotinaan 
oli maatalo viljapeltoineen ja karjoineen kuten suu-
rimmalla osalla tämän ajan suomalaisista. Lehmiä 
oli tavallisesti tusinan verran ja hevosiakin useam-
pia, hän muistelee. Alakouluikäisenä Liisalla oli 
hyvä ystävä navetassa, sarvipäinen Omena-lehmä, 
jonka luo hän kiirehti aina koulusta päästyään. Sen 
peseminen ja harjaaminen olivat tytön mielipuuhaa, 
lypsämäänkin hän oppi. Navetan oven-
pieleen Liisa jäi sitten haikeasti itkemään, 
kun Omenan tie kohti teurastamoa alkoi.

Liisan koti oli rannalla suuren ve-
sistön tuntumassa. Hän muistaa jou-

lun, jolloin järven selkä oli vapaana jäis-
tä. Kauniisti koristeltu matkustajalaiva 
tuli omaan laituriin hakemaan Iisalmen 
kirkkoon menijöitä. Laivasta kuului mu-
siikkia ja se näytti lapsen silmissä niin 
kauniilta, että sen kuva säilyy elävänä 
vieläkin hänen mielessään.

Talvisota alkoi ja toi muutoksen 
maalla eläneen nuoren naisen elä-

mään. Liisa toimi rajan pinnassa lottana 
ilmatorjuntapuolustuksessa. Hän muis-
telee, että heillä oli päivystäjinä torneissa 
mukana aseitakin tunkeutujien varalta. 

Liisa joutui välillä komennukselle Mikkeliin juuri päämaja-
kaupungin pommitusten aikaan. Täällä hän auttoi erään äi-
din lasten kanssa suojaan vaaran hetkellä. Mikkelin muistoi-
hin kuuluu myös aivan kaupungin keskustassa talsinut karhu.

Liisa muistelee hyvillä mielin aikaa, jolloin aviomies 
oli vielä elossa ja lapset heidän ympärillään. Mies oli ko-

tona viihtyvä ja rakensi perheelleen mukavan talon. Surulta 
ei kuitenkaan vältytty. Neljästä lapsesta yksi menehtyi sai-
rauteen aivan pienenä. Äidin surua jäi lohduttamaan pienen 
potilaan enkelinäky juuri kuolinhetkellä. Hänen lapsensa 
pääsi Taivaan kotiin enkelin noutamana.

Liisan ja Aarnen yhteinen tiekin oli alkanut surun 
merkeissä. Liisan sisar ei enää toipunut sairaudestaan ja 

toivoi, että sisko ja yksin jäävä aviomies löytäisivät toisensa. 
Näin sitten kävikin.

Nyt on aikaa istua keinustuolissa ja 
muistella menneen elämän vaiheita. 

Matkustelemaankin Liisa ehti vielä sen jälkeen 
kun lapset olivat lentäneet pesästä. Huolimatta 
siitä, että hän on asunut Keravalla monta kym-
mentä vuotta, kotoinen savonmurre pysyy vie-
lä mukavasti hallinnassa.

Taina Rautasalo ja Pirjo Nevala vetävät Hopeahovissa kokoontuvaa Meidän Klubia, joka sai 
alkunsa Talkoorenkaan 3-vuotisesta Nostalgia-projektista.

” Täällä on 
turvallista ja 
mukavaa viet-
tää vanhuuden 
päiviä, hoito on 
hyvää ja ympä-
rillä ystäviä.”



Lupautuessani kirjoittamaan köyhyydestä, ajattelin 
lähinnä taloudellista köyhyyttä. Moni-ilmeinen köyhyys 

alkaa usein siitä, että taloudellinen tilanne kriisiytyy, työt lop-
puvat, vuokrat jäävät rästiin, ihmissuhteisiin tulee ongelmia, 

uupumus painaa.Verrattuna 
muihin EU -maihin suhteel-
linen köyhyys on Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa vä-
häisempää. Kuitenkin noin 
600 000 ihmistä elää täällä-
kin köyhyysrajan alapuolella.  

Nykyisin monen yksit-
täisen ihmisen ja per-

heen pääasiallinen tulo muo-
dostuu toimeentulotuesta tai 
yhdessä toimeentulotuen ja 
muiden tukien yhdistelmis-
tä. Pahimmassa tapaukses-
sa perheellä on lähes kym-
menen eri tukimuotoa, joita 
kaikkia on osattava ja huo-
mattava hakea. Jos voimat 

ovat esimerkiksi työttömyyden, pitkäaikaisen sairauden, 
konkurssin tai perheongelmien vuoksi vähäiset, monille 
tukiviidakossa kahlaaminen on ylitsepääsemätöntä. Alun 
alkaen toimeentulotuki on tarkoitettu väliaikaiseksi, yh-
teiskuntarauhan säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi tueksi. 

Köyhyys ei kuitenkaan tarkoita pelkästään tulotasoa 
tai rahamäärää, joka jää tilipussista tai toimeentulotues-

ta käyttöön.  Köyhyys on myös henkilökohtainen kokemus 
olemassaolosta ja ihmisarvosta. Se johtaa helposti syrjäyty-
misen kehään, josta on vaikea päästä pois. Jos vanhemmat 
eivät kykene kustantamaan lapsilleen harrastuksia, harras-
tusvälineitä, asianmukaista vaatetusta tms, voi lapsi kokea 
olevansa syrjässä toveripiiristään. Syrjäytymisen tunne voi 
johtaa yksinäisyyteen ja masennukseen. Usein myös hyvään 
terveydenhoitoon pääseminen pitkittyy. Kivuista, säryistä 
tai muuten hoitamattomista sairauksista saattaa seurata pa-
risuhde- tai muita ihmissuhdeongelmia, joiden seuraukse-
na ihminen vetäytyy sosiaalisesta verkostosta ja masentuu.

Köyhyys ei siis ole pelkästään rahapussiin laihuutta. 
Ajattelen, että tämän päivän yhteiskunnassa sosiaalinen 

köyhyys, yksinäisyys, on iso asia. Rahalla ei aina saa ystäviä, 
vaikka joskus se saattaakin helpottaa tutustumista. Jos kyky 
liikkumiseen on syystä tai toisesta alentunut tai kokonaan 
estynyt, päivät ovat yksinäisiä, sosiaalisesti köyhiä. Jos kaik-
ki ikätoverit ovat kuolleet ja lapset ja lapsenlapset kaukana, 
voi elämä tuntua tyhjältä, köyhältä.  Köyhyys on myös so-
siaali- ja terveyspalvelujen puutetta.

Köyhyys – rahan ja ihmisen puutetta

 � Absoluuttisessa köyhyydessä resurssit terveelliselle elä-
mälle (ruoka, vaatetus, suoja) ovat riittämättömät. 

 � Suhteellisen köyhyyden aiheuttamat resurssien puutteet 
aiheuttavat kykenemättömyyttä osallistua yhteiskun-
nan toimintoihin ja yleisesti odotettuun minimiksi kat-
sottuun elämäntapaan (harrastukset, matkat, koulutus, 
terveydenhoito jne). 

 � Köyhyyttä mitataan mm. elinolojen puutteina, taloudel-
listen resurssien riittämättömyydellä, ”Eurostatin suh-
teellisen köyhyysraja” -mittarilla tai kysymällä ihmisiltä 
itseltään heidän toimeentulovaikeuksistaan. 

 � Köyhyys periytyy. Keskitulot ovat kasvaneet, siitä huo-
limatta yhä useampi putoaa köyhyyteen.

 � Köyhyydestä kärsivien joukossa on yhä useammin nuo-
ria sekä eri-ikäisiä yksinasuvia ja yksinhuoltajia. 

 � Toimeentulotuki on monille ainoa tulomuoto, vaikka se 
on tarkoitettu väliaikaiseksi. 

Suhteellinen köyhyys Suomessa on vuosien 1995–
2005 noussut seitsemästä prosentista 12 prosenttiin.toi-

meentulotukien saajista köyhyysrajan alapuolelle jäävien 
osuus on edellä mainittuna ajanjaksona noussut 30 pro-
sentista 90 prosenttiin. pitkäaikaistyöttömien köyhyysriski 
moninkertaistuu muuhun väestöön verrattuna.

Talkoorenkaan vapaaehtoistyössä toimivat ovat 
omalta osaltaan vaikuttamassa köyhyyden vähentämiseen. 

Ystävänä, tukihenkilönä, saattohoitajana, kädestä pitäjänä, 
ystävyyden ja sydämellisyyden jakajina he ovat pienentämäs-
sä sosiaalista köyhyyttä. Toivon, että köyhyyden vastai-
seen taisteluun saadaan lisää väkeä ja ajankohtaisia, luovia 
muotoja. Yhdessä 
olemme enemmän. 
Katsomalla ympä-
rillemme, välittä-
mällä, tarttumalla 
asioihin, voimme 
tehdä ympäristös-
tämme rikkaam-
man. Toistemme 
kokemusten jaka-
misessa rikastam-
me ja rikastumme!

Helene Schjerfbec: 
Pikkusiskoaan 

ruokkiva poika 
(1881)

Irma Liljeström toimii Rekolan 
seurakunnassa diakonina.
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Teksti: Aira Parviainen Kuvat: Hannu Hedman

Kirjastoystävillä 15. juhlavuosi

Kokoonnuimme 24.3. kirjastolle kertomaan kirjas-
ton asiakkaille toiminnastamme ja tarjosimme kakku-

kahvit keskusteluja vauhdittamaan.

Jatkoimme läsnäoloamme kahtena seuraavana päivä-
nä. Meidät näkivät ohi kulkiessaan kaikki näinä kolme-

na iltapäivänä kirjastossa asioineet, joista moni tuli kysele-
mään tarkempia tietoja toiminnastamme. Tunnettuutemme 
lisääntyi, ja toivottavasti se näkyy myös kirjastoystävien lu-
kumäärän kasvuna.

Toimintamme jatkuu edelleen: kirjastoystävät 
vievät luettavaa sekä terveyskeskuksen vuodeosastoille 

että kotiasiakkaille.

Keravan kirjastoystävä-palvelu-
muoto oli alkuaan ainoa koko maas-

sa eikä sitä nytkään monissa kirjastoissa 
ole. Kannattaa käyttää hyväkseen tätä 

harvinaista palvelua, kun lukemista 
harrastavan voimat alkavat vähetä 

eikä kirjastoon jaksa enää kulkea. 
Meillä on kirjastoystäviä, joilla ei 
ole vielä omia asiakkaita, joten ti-

laa uusille on.

Minulla itselläni on oma-
kohtaisia kokemuksia kirjas-

toystävien asiakkaana olosta. Olin 
muutama vuosi sitten Keravan ter-

veyskeskuksen vuodeosastolla toipu-
massa isosta leikkauksesta, ja aikani kävi 

pitkäksi, kun aloin olla jo hyvässä kun-
nossa. Löysin toimistosta pinkan kirjo-
ja, jotka joku kirjastoystävistä oli sinne 
tuonut. Luin innoissani kaikki kirjat, ja 
vointini parani kohisten! Olen tyytyväi-
nen myös siitä, että minulla tulee olemaan 
kirjastoystävä, kun en vanhuuttani enää 

jaksa kävellä kirjastoon.
Jorma Kaatrasalo 

ja 
Kirsti Aaltio 

Keravan 
kaupunginkirjaston 

aulassa.

Aira Parviainen on yksi ensimmäisistä 
kirjastoystävistä ja vaikuttaa sen lisäksi 
mm. Talkoorengas-lehden toimituksessa.

Kirjastoystävien yhdyshenkilö:
Tuula Hälli 
puh. 040 590 0688 
tuula.halli@elisanet.fi

Talkoorenkaan avunvälitys:
ma–pe klo 10 – 12 
puh. 09 – 242 5106 
avunvalitys@talkoorengas.fi

Talkoorenkaan kirjastoystävät ovat linkki apua tarvitsevan kirjastoasiakkaan 
ja Keravan kaupunginkirjaston välillä.

Jos tarvitset kirjastoystävien palveluja tai haluat itse toimia kirjastoystävanä 
ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

On myös monia, jotka hyötyisivät kirjastoystävien palveluista mutta eivat ole 
siitä tietoisia, joten kerrothan palvelusta sitä tarvitseville.

Haluatko mukaan toimintaamme?

Kirjaston yhteyshenkilöt:
Elina Saari 
puh. 09 – 2949 2548 
elina.saari@kerava.fi

Tuula Rautio 
puh. 09 – 2949 4507 
tuula.rautio@kerava.fi

Teksti: Irma Liljeström Kuva: Hannu Hedman 
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K a n s a i n vä l i s tä 
n a i s t e n pä i vä ä 
vietettiin 8. maalis-
kuuta, ja Siniseen sa-
liin kokoontui kakku-
kahvien jälkeen tuvan 

täysi sekä naisia että 
myös joitakin mie-

hiä. Maria Jotuni 
on kirjailijana 
jokaiselle tut-
tu, viimeistään 
postuumina 
ilmestyneen 
r o m a a n i n 

Huojuva talo 
pohjalta tehdyn loistavan televisiosar-
jan (v.1990) ansiosta. Kirjailija onkin 
naistenpäivän nimikkokirjailijaksi mitä 
sopivin. Hän on tuotannossaan käsitel-
lyt naisen - ja samalla tietysti miehen-
kin - elämää monesta näkökulmasta. 

”Hänen tuotantonsa ytimenä on erilai-
sin muodoin ja sävyin tulkita naisen 
elämä, naisen arvomaailma, sen voi-
manlähteet ja monesti julmat ehdot.” 
(Irmeli Niemi: Arki ja tunteet s.298)

Elina Saari hahmotti luenton-
sa aluksi sitä 1900-luvun alun maail-
maa, jossa Jotunin naiset elivät ja teki-
vät valintojaan. Heillä ei ollut tukenaan 
meidän yhteiskuntamme sosiaalitur-
vaa, vaan naiset olivat tyhjän pääl-
lä - tai miesten varassa. Tätä taustaa 
vasten ymmärtää myös Jotunin rak-
kauskäsityksen, jossa ei ole paljonkaan 
sijaa romantiikalle. Ratkaisut tehtiin 
käytännön syistä; naimisiin meno oli 
sananmukaisesti naimakauppa, jossa 
kumpikin antoi jotain ja toisaalta sai 
jotain, nainen ehkä ainakin hivenen 
taloudellista turvaa.

Maria Jotuni (alk. Haggrén) 
syntyi Kuopiossa vuonna 1880 perhee-
seen, jossa tunnettiin ja kannatettiin 
Minna Canthin ajatuksia. Osittain tuon 
kaupungin oman ”rautarouvan” ansiota 

oli se, että tytötkin pääsivät opintielle. 
Vilkas ja matemaattisesti lahjakas Maria 
aloitti 7-vuotiaana tyttökansakoulun, 
josta yhteiskouluvuosien ja tyttökoulun 
jatkoluokkien jälkeen pääsi suoritta-
maan ylioppilastutkinnon. Hänet julis-
tettiin ylioppilaaksi vuonna 1900 poik-
keusluvalla, sukupuolestaan huolimatta 
(!). Matematiikasta tuli korkein arvosa-
na, mutta äidinkielestä vain hyväksytty.

Saman vuoden syksyllä Maria 
siirtyi opiskelemaan Helsingin yli-
opistoon muun muassa historiaa ja 
estetiikkaa. Hän ei suorittanut loppu-
tutkintoa, vaan erosi yliopistosta vuon-
na 1906. Hän oli tuolloin jo suuntau-
tunut tulevalle uralleen, kirjailijaksi. 
Opiskeluvuosien aikana hän oli aktiivi-
sesti mukana osakunta- ja kulttuurielä-
mässä. Ensimmäiset novellit julkaistiin 
Päivälehdessä 1902, ja hän kuului osa-
kuntalehden toimittajiin. Osakunnassa 
luotiin myös ystävyyssuhteita: ainakin 
Joel Lehtonen ja Viljo Tarkiainen olivat 
suorastaan rakastuneita Mariaan. Välit 
Viljo Tarkiaiseen alkoivat vuoden 1904 
aikana lämmetä, mutta vasta 1911 he 
menivät naimisiin. Tuolloin Jotuni oli 
jo nimeä saanut kirjailija ja Tarkiainen 
häntä arvostava kriitikko ja kirjallisuu-
den tutkija. Seuraavana vuonna (1912) 
syntyivät lapset, Jukka tammikuussa ja 
Tuttu joulukuussa. Ymmärrettävästi tä-
mä keskeytti nuoren kirjailijan työsken-
telyn joksikin aikaa. Jussi ja Lassi -no-
velleista voimme lukea, millaisia lapsia 
Jukasta ja Tutusta kasvoi.

Maria Jotunin tuotanto käsittää 
novellikokoelmia, romaaneja, näytel-
miä ja aforismeja. Hän aloitti novellis-
tina. Ensimmäinen kokoelma Suhteita 
(1905) sai myönteiset arvostelut. Sen 
sijaan Rakkautta (1907) synnytti risti-
riitaisia tunteita. Sen illuusioton maa-
ilmankuva herätti torjuntaa. Pahinta 
oli, että nainen esitti asiat niin raadol-
lisesti. Käydyn polemiikin myötä hän 

tuli kuitenkin tunnetuksi myös muissa 
Pohjoismaissa.

Alusta alkaen Jotunin teemana 
ovat miehen ja naisen väliset suhteet. 
Rakkautta-kokoelmassa rakkautta ei 
ole, se on mahdotonta. Kun on tunteet 
(1913) puolestaan kuvaa tunteiden kuo-
lettamista. Ajalle oli ominaista pessimis-
tinen käsitys, jossa sukupuolten väliset 
suhteet nähtiin valtataisteluna, kuvattu-
na yleensä miesnäkökulmasta. Jotunin 
näkökulma oli arvostelijoiden mieles-
tä yleisinhimillinen. ”Jotuni ei käynyt 
taisteluaan naisen aseman ja oikeuk-
sien puolesta, vaan ihmisen puolesta. 
Tuskin hän muitta mutkitta hyväksyisi 
itselleen feministin tunnuksia.” (Irmeli 
Niemi: Arki ja tunteet)

Romaani Arkielämää ilmestyi 
vuonna 1909 ja toisin kuin edelliset 
teokset sijoittuu maaseudulle, Savoon. 
Se on ´yhden päivän romaani´, lauan-
taiaamusta sunnuntain aamuyön tun-
teihin. Kokonaisuuden rakentaa Pappi 
Nymanin kaikkialle ennättävä hahmo. 
Arjen askareiden ohessa siihen mah-
tuvat ryypiskelyt, kirjeen kirjoittami-
set, tarinoimiset ja ihmislapsen vaiva-
ton maailmaantulo. Pappi Nymanin 
suulla Jotuni myös julistaa eräänlaista 
panteismia ja luonnon ja ihmisen yh-
teenkuuluvuutta: ”Kuin hyönteinen jo-
ku tahi muu maamyyriäinen on koko 
ihminen Luojan avarassa peltotilkussa.” 
(Arkielämää)

Maria Jotunin näytelmät, eri-
tyisesti komediat, ovat olleet vuosi-
kymmenten ajan teattereiden ohjel-
mistossa - ovat edelleen. Se osoittaa, 
että niiden teemat eivät ole sidottu-
ja vain omaan aikaansa. Jotunin tuo-
tannossa näkyy kaiken kaikkiaan var-
sin vähän se, millaisia murrosaikoja 
Suomen historiassa tuolloin elettiin; 
esimerkiksi kansalaissotaan hän ei 
viittaa lainkaan. - Viljo Tarkiainen oli 

Naistenpäivän kattaus:
Maria Jotunia Talkoorenkaassa

Teksti: Aila Painilainen Kuvat: Hannu Hedman

mukana Kansallisteatterin johtokunnas-
sa ja lienee osaltaan auttanut vaimoaan 
saamaan näytelmänsä ohjelmistoon. 
Miehen kylkiluu (1913) muodostui suu-
reksi menestykseksi. ”Oikeaansa” etsivät 
siinä kukkea leskivaimo Amalia ja yksi-
näisyyteen jäänyt Miina. ”Kenen kylki-
luusta olen, sen omaksi tulen, vaikken 
rikkaa ristiin pane.”

Näytelmä Kultainen vasikka 
(1918) oli poikkeuksellisen vankasti 
kiinni ajan ilmiöissä: keinottelussa, ra-
han palvonnassa, äkkirikastumisen hi-

mossa - nykytermillä ilmaistuna mark-
kinavoimien mahdissa. - Vuonna 1924 
pääsi näyttämölle Tohvelisankarin rou-
va, joka synnytti oikein teatterisodan. 
Sen ohjaus epäonnistui, ensi-illassa 
poistui puolet yleisöstä, ja jälleen kerran 
keskusteltiin lehdistössä ”siveettömyy-
destä”, käsiteltiinpä Kansallisteatterin 
tilaa aina eduskuntaa myöten.

Jotuni alkoi vetäytyä julkisuu-
desta, vaikka jatkoikin tuotantoaan, nyt 
vain erilaisin äänenpainoin kuin nuo-
rempana. Mukana on entistä useam-
min kuoleman teema. Tähän vaikut-
ti myös se, että hänen äitinsä kuoli ja 
hän itsekin sairasteli. Novellikokoelma 
Tyttö ruusutarhassa (1927) ja näytelmä 
Olen syyllinen (1929) ovat painotuksil-
taan entistä vakavampia. !930- luvulla 
yhä raskaammat, lähes sairaat tunnot 
alkoivat tummentaa Jotunin taiteilijan-
työtä. Tuona aikana hän kirjoitti muun 
muassa laajimman (lähes 600 sivua) ro-
maaninsa Huojuva talo, jonka vaiheet 
ovat varsin merkilliset. Jotuni osallistui 

käsikirjoituksellaan Otavan 1930-lu-
vulla järjestämään romaanikilpailuun. 
Mukana oli lappu, että se kilpailee vain 
ensimmäisestä palkinnosta. Palkinnon 
sai tuntematon Auni Nuolivaara ro-
maanillaan Paimen, piika ja emäntä. 
Huojuva talo jäi julkaisematta, kunnes 
Tuttu Tarkiainen toimitti sen kustanta-
jalle vuonna 1963, 20 vuotta kirjailijan 
kuoleman jälkeen.

Maria Jotuni sai viimeisinä vuo-
sinaan merkittävää tunnustusta: 1938 
Aleksis Kivi-palkinnon ja talvisodan 
alla julistetun Suomen näytelmäkirjai-
lijaliiton kilpailun voiton näytelmällä 
Klaus, Louhikon herra (1941, joskin se 
ilmestyi vasta 1946, kolme vuotta kir-
jailijan kuoleman jälkeen). Siinä on sa-
moja teemoja kuin Huojuvassa talossa: 
julman, alistavan narsistin muotokuva. 

- Maria Jotuni kuoli vuonna 1943.

Huojuvan talon ilmestymisen 
jälkeen alkoi julkisuudessa 1960-luvulla 
keskustelu siitä, kuinka paljon kirjassa 
on aineksia Jotunin ja Tarkiaisen omas-
ta avioliitosta. Onko Maria se Lea, josta 
tulee raakalaismiehensä alistuva uhri? 
Onko Viljo se Eero Markku, perhety-
ranni, avionrikkoja, jolla on rajattomat 
oikeudet yli kaikkien perheenjäsen-
ten? Näitä kysymyksiä pohdittiin myös 
Talkoorenkaassa. Elina Saaren mukaan 
Jotunin elämäkerran kirjoittaja Irmeli 
Niemi on kannanotoissaan jokseenkin 

varovainen. Joka tapauksessa kirjassa 
kuvataan loistavasti sitä turtumusta, jo-
ka lopulta valtaa väkivallan uhrin, niin 

Huojuvassa talossa kuin tämän päivän 
väkivaltaisessa kodissa. Mikään ei ole 
muuttunut, kuvio on sama. Taide on 
merkittävää, jos sillä on sanottavaa yhä 
uusille sukupolville. Jotunin teoksilla on.

Teatteri Pesän kaksi monologia 
tutustuttivat yleisöä kahteen Jotunin 
henkilöön. Johanna Parkola, joka työs-
kentelee Tampereella pastorina, esitti 
katkelman Palvelustytön romaanista. 
Siinä palvelustyttö tilittää, miksi hän 
on ryhtymässä kirjailijaksi. ”Se on ikävä 
ala eikä se minua miellytä. Mutta teen 
sen nyt ukon mieliksi. Kantakoon myös 
vastuun siitä.”

Näyttelijä Sakari Viittala puo-
lestaan oli Pappi Nyman taivaan portilla. 
Siellä toisella puolella näytti olevan tut-
tujakin. Taisi olla taivasnäkymillä kyl-
läkin selityksenä se pullo, josta Nyman 
välillä naukkaili ”elämän vettä” niin har-
taasti, että putosi penkiltä!

Sinisen salin yleisö sai moni-
puolisen kuvan kirjailijasta, joka Elina 
Saaren sanoin oli ”upea kirjailija ja erit-
täin vahva nainen”. Jotunin laajasta afo-
rismituotannosta voi ammentaa viisaut-
ta se, jolla ei ole aikaa lukea kokonaisia 
kirjoja. ”Nuorina me vannomme rakas-
tavamme kaikkea, kaikkia! Vanhoina, 
jos olemme olleet valppaita ja rehel-
lisiä, me vasta tiedämme, pystymme-
kö rakastamaan lainkaan! Mikä sarja 
erehdyksiä mahtuukaan nuoruuden ja 
vanhuuden väliin!”

Ohjaaja ja käsikikirjoittaja Eeli Klemetti.

Sakari Viitala

Johanna Parkola

Elina Saari
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Mitä – miksi – missä – milloin: 
opiskelua vapaavuosina 
(Aila Painilainen)

Halusin kartoittaa ikätovereideni (=eläkeikäisten) opis-
kelua, ja sopiva ryhmä löytyi Ikäihmisten yliopistosta. Laadin 
kyselylomakkeen, joita jaoin parikymmentä. Palautettuja 
lomakkeita oli 12, naisia 7 ja miehiä 5. Otos oli siis todella 
suppea mutta antaa uskoakseni jonkinlaisia viitteitä siitä, 
mitä tämänikäiset verraten aktiiviset kansalaiset opiskelul-
taan haluavat.

Vain yksi vastaajista oli opiskellut tiettyä tutkintoa 
varten: hän oli valmistunut ylioppilaaksi. Muilla opintojen 
tavoitteena oli esimerkiksi kielitaidon parantaminen tai ATK-
taitojen oppiminen ja täydentäminen. Opinnot saattoivat 
liittyä myös muuhun harrastukseen, kuten mukanaoloon 
taloyhtiön hallituksessa tai Talkoorenkaan vapaaehtoistoi-
minnassa. Oma vanheneminen ja sen mukanaan tuomat 
haasteet olivat yhtenä syynä opiskeluun.

Opiskeluun viikoittain käytetty aika vaihteli pal-
jon. ”1 – 2h, 5 -6h, 10h, satunnaisesti”; tällaisia lukuja oli 
vastauspapereissa. Toisaalta on vaikea rajata tarkkaan opis-
keluun käytettyä aikaa, koska erilaiset luennot ja omat tutki-
mustyöt ovat opiskelua siinä missä ryhmässä työskentelykin. 
Sellainen vaikutelma näinkin suppeasta otoksesta tuli, että 
opiskelijat käyttävät säännöllisesti aikaa jossain ryhmässä 
työskentelyyn, mutta sen lisäksi hankitaan tietoa Internetistä, 
kirjoista ja luennoilta.

Opiskelupaikkoina ovat olleet Ikäihmisten yliopis-
ton lisäksi mm. Keravan Opisto, Keravan lukio, Keski-
Uudenmaan aikuislukio, Kesäyliopisto, Vantaan Aikuisopisto, 
Kiinteistöliitto, Suomen Joogaopisto ja Talkoorengas.

Kiintoisimpia kysymyksiä oli, mitä kaikkea on opis-
keltu viimeisten 5 -10 vuoden aikana. Kiinnostuksen koh-
teet ovat moninaiset. Kielet (englanti, espanja, ranska, viro), 
sukututkimus sekä erilaiset ATK-kurssit olivat listan kärjes-
sä. Niiden lisäksi mainittiin mm. muistelmien kirjoittami-
nen, gerontologia, jooga, NLP, puutarhanhoito, piirustus ja 
maalaus, Kiinteistöliiton kurssit, kirjanpito, rakentaminen, 
needle work, ryijyt, aivo- ja muu jumppa, marttatyö, johta-
minen sekä ratkaisukeskeinen ajattelu.

Kysymykseen ”oletko opinnoilla hankkinut jonkin uuden 
taidon?” vastattiin useimmiten kieltävästi, mikä oli yllättävää. 
Vanhoja taitoja oli syvennetty tai pidetty yllä. Uuttakin oli 
tullut, useimmiten ATK:hon lisävarmuutta, mikä oli odo-
tusten mukaista. Myös jotkin kädentaidot, kuten kankaan-
kudonta ja valoryijyn teko, mainittiin.

Vanhemmalla iällä opiskelu on vastanneiden mie-
lestä muutamassa suhteessa erilaista kuin nuorempana. Jos 
on opiskeltavana esimerkiksi kieli, sanojen oppiminen ja 
mieleen painaminen vaatii paljon enemmän toistoja kuin 
nuorempana. Sama koskee mitä tahansa mieleen painetta-
vaa: toistoa tarvitaan! Toisaalta meillä on etuja. ”Nyt voin 
opin liittää elämänkokemukseen ja erilaisiin asiayhteyksiin. 
Tuntuu siltä, että ymmärtääkin jotain.”     ”Joutuu kertaa-
maan lukemaansa useammin, mutta tavoittaa oleellisen hel-
pommin.” Se on se hiljainen tieto, jota meillä on. Tässä elä-
mänvaiheessa voi opiskella sitä, mikä kiinnostaa. ”Nuorena 
opiskelu oli pakollista päämäärään pyrkimistä, vanhana har-
rastus omaksi iloksi.” ”Ei tenttejä, ei stressiä.” ” Kun ei ole 
pakko, on hauskempaa.”

Pyysin vastaajia keksimään hyvän mainoksen, mik-
si opiskelu aina vain kannattaa. ”Olen ajassa kiinni, ja se 
on aivoille hyväksi.” ” Elämä on mielenkiintoisempaa: 
Kun tietää enemmän, luulee vähemmän!” - Liitän vie-
lä omana kommenttinani J.W. von Geothen ajatuksen: 

”Luullaan aina, että vanhemmiten viisastuu. Itse asiassa ihmi-
nen saa vuosien karttuessa kylliksi askaroida senkin kanssa, et-
tä pysyy niin viisaana kuin on ollut.”

Opintopiiri keskustelee Risto Tyrväisen johdolla arkkitehtuurin 
maailmasta Sinisessä Salissa.

Arkkitehtuuri-teemalla järjestettiin myös excursio Hvitträskin kulttuuri-
maisemaan, kuljetukset sujuivat jouhevasti kimppakyydeillä.

Perillä saimme asiantutevaa opastusta Eliel Saarisen elämästä ja urasta.

Teksti: Aila Painilainen Kuvat: Hannu Hedman

” Ellei joku satu tietämään, mitä eläkkeelle 
pääseminen merkitsee, niin kerrottakoon asia: 
Kun ihminen tulee tarpeeksi vanhaksi, hän saa 
kaikessa rauhassa tehdä juuri mitä haluaa.” 
(Tove Jansson)

Niinpä – eläkkeellä on aikaa tehdä tätä, harrastaa tuo-
ta, matkustaa sinne ja vielä opiskella sitä ja tätä…Kuin huo-
maamatta osallistuva eläkeläinen kasaa itselleen melkoisen 

”lukujärjestyksen”, jossa jokaiselle arkipäivälle on merkitty 
ainakin yksi aktiviteetti. Muutaman vuoden rumban jälkeen 
usea havahtuu siihen, ettei tässä näin pitänyt käydä. On ai-
ka hieman hellittää. Mutta kun opiskelu on verissä, jotain 
pitäisi löytää.

Viimeistään tähän vaiheeseen sopii yhtenä vaihto-
ehtona Ikäihmisten yliopisto, joka nimestään huolimatta ei 
todellakaan edellytä akateemista koulutusta, vaan lähinnä 
sitä, että on kiinnostunut monenlaisista asioista sekä halu-
aa laajentaa ja syventää tietojaan.

Perustietoa ikäihmisten yliopistosta 
(Risto Tyrväinen)
Ikäihmisten yliopisto on Avoimen yliopiston seniori-
väestölle tarkoitettu palvelumuoto. Tätä tarjontaa on ollut 
vuodesta 1985. Kansainvälisesti puhutaan Kolmannen iän 
yliopistosta (Third Age University). Suomessa toiminnan 
aloitti Jyväskylän yliopisto.

Sen periaatteina ovat seuraavat:
 � avoimuus
 � elinikäinen oppiminen
 � yhteissuunnittelu
 � yliopistollisuus

Avoimuudella tässä tarkoitetaan, että kaikki ikäihmi-
set ovat tervetulleita koulutustasostaan riippumatta.

Elinikäinen oppiminen: Oikeus, kyky ja halu oppia 
säilyvät myös eläkeiässä, ja opiskeluun on tarjottava mah-
dollisuuksia. Opiskelu on luonteeltaan yleissivistävää, ja 
sen kautta pyritään avartamaan ajattelua ja ymmärtämään 
muuttuvaa maailmaa.

Yhteissuunnittelu: Luentosarjojen aiheet suunnitel-
laan yhdessä opiskelijoiden kanssa luentosarjakohtaisis-
sa suunnittelukokouksissa kauden alkaessa. Opiskelijoilta 
tulleiden ideoiden pohjalta luentosarjat rakennetaan tietyn 
teeman ympärille.

Yliopistollisuus: Toiminta on yliopiston järjestämää 
ja opettajina ovat yliopiston opettajat tai muut vastaavan 
tason asiantuntijat.

Keravan Ikäihmisten yliopisto on toteutettu Viertolan 
vapaaehtoisiin kuuluvan Risto Tyrväisen johtamana. Keravan 
Palvelutalosäätiö on hankkinut materiaalin. Kevätlukukauden 
alussa Talkoorengas halusi tulla mukaan, joten luennot pi-
detään vuoroin Viertolassa ja Talkoorenkaan tiloissa.

Risto Tyrväinen, ryhmän vetäjä (Aila Painilainen)
”Kun muutin vuonna 2009 Sompioon Viertolan naapu-
riin, ilmoittauduin samana keväänä Viertolaan vapaaeh-
toiseksi, ja syksyksi luvattiin töitä”, kertoo Risto Tyrväinen, 
Ikäihmisten yliopiston ”opettaja”. Hänellä on takanaan mo-
nipuolinen, myös kansainvälinen upseeriura. Viimeksi hän 
on toiminut Hyrylän Ilmatorjuntakoulun johtajana. Tätä 
taustaa vasten halu toimia juuri Viertolan vapaaehtoisena 
on ymmärrettävää. Syksyllä 2009 hän sitten lupautui vetä-
mään Ikäihmisten yliopistoa, joka tuolloin toimi Viertolassa. 

Samalla hän sitoutui olemaan paikalla kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona. Pian ohjelmaan otettiin myös 
jollain väliviikolla tehtävä retki tai muu aktiviteetti. Tämä 
on vaatinut melkoista junailua, sananmukaisesti, sillä Risto 
Tyrväinen viettää suuren osan vapaa-ajastaan Lapin mökil-
lään. Matkat pohjoiseen taittuvat junalla.

Syksyn aikana opiskelijoita oli kolme, mutta kevät-
lukukaudella Talkoorenkaan tultua mukaan on ryhmä pai-
sunut jopa 20-henkiseksi. Risto Tyrväisen mielestä ihan-
teellinen ryhmäkoko olisi noin 10 -15 osanottajaa, lähinnä 
luentoihin liittyvän keskustelun takia. Hänen kokemuksensa 
mukaan opiskelijat ovat varsin aktiivisia ottamaan kantaa, ja 
jos näyttää syntyvän kuollut tilanne, ryhmässä on muutamia 

”luottohenkilöitä”, joilta Risto pyytää mielipidettä.
Keskustelussa esitetään ajoittain kritiikkiä siitä, et-

tei luentoja havainnollisteta kuva- tai muulla materiaalilla. 
Tähän Risto Tyrväinen toteaa, että tällaisen materiaalin etsi-
minen ja työstäminen on kohtuuton vaatimus. Opetukseen 
on käytettävissä laaja kokoelma luentonauhoitteita, jotka on 
hankittu joitakin vuosia sitten Viertolaan. Tämän materiaa-
lin varassa voidaan jatkaa, ja jatkossakin aiheista sovitaan 
yhdessä, kullekin kuukaudelle eri tiedekunnista otettu aihe. 
Lisäksi hän suunnittelee, että ensi lukukaudella saataisiin 
ainakin yksi tutkielma, jonka tulokset esitellään keväällä.

Monet Ikäihmisten yliopiston opiskelijat ovat Risto 
Tyrväisen mukaan äskettäin eläkkeelle jääneitä henkilöitä, 
kuten hän itsekin, jotka haluavat oppia uutta ja olla ajassa 
mukana. Oma ryhmänsä ovat Talkoorenkaan ”vanhat” ak-
tivistit. Hyvä opiskelija on oma-aloitteinen ja valmis etsi-
mään itse syventävää tietoa. Koska tiedottaminen ryhmän 
jäsenille käy sujuvimmin sähköpostilla, jonkinlaiset netti-
taidot ovat eduksi.

AJASSA KIINNI
- OPISKELUA IKÄIHMISTEN YLIOPISTOSSA



Samu 
& 

Mummi
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Meissä jokaisessa on myös leikkivä lapsi.
Kun eräältä 85-vuotiaalta tiedemieheltä kysyttiin, 
mitä tekisit, jos saisit elää elämäsi uudelleen, hän vastasi: 

”Rentoutuisin enemmän. Nauttisin luonnosta ja sen kau-
neudesta. En yrittäisi olla aina täydellinen. Irrottelisin ja 
leikkisin enemmän, sillä ilo, huumori ja rakkaus tekevät 
elämästä paremman”. 

Siispä hyvät isovanhemmat, varapapat ja -mummot 
tai sellaisiksi haluavat, saamme olla iloisia sillä meitä to-
della tarvitaan. 

Lasten suusta se totuus tulee

MUMMO: ”Onko hampaat jo pesty? Ovatko repussa kaikki 
tavarat? Kampaapas nyt hiuksesi, kun ne ovat ihan takussa.”

MIRO TEAN PUOLESTA: ”Miksi mummon tukka sitten on 
pörröllä?”

MUMMO: ”Olen sanonut ainakin viisi kertaa jo, ettei enää 
leikitä, nyt aletaan pukea, että ehditään.”

MIRO:  ”Et ole sanonut kun kolme kertaa!!!” (Eipäs liioitella!!!)

TEKNIIKKA HALLUSSA: Tealla on omat sivut tietokoneella, 
karaoke laulukin onnistuu; Teemu 3v. soittaa leikkikänny-
källä ja hokee mummo.fi, mummo.fi....
MUMMO: ”Eikö ole kiva, kun pappa on parantunut, eikä 
papalla ole enää isoa omenavatsaa.”
MIRO: ”Mutta mummon maha on kasvanut !!!”

MIRO: ”Pappa voi mennä kauppaan ja mummo saa lähteä 
meitä saattamaan, ja sitten välillä puhutaan asioita.”

TEA: ”Pappa on kyllä kiva, kun se tietää paljon asioita.”

TEAN SURU: ”Miksi minulla on vain yksi mummo ja mun 
koulukaverillakin on kolme mummoa.”

Varamummo- ja vaaritoiminta aloitettiin Talkoorenkaassa 
tammikuussa 2007. Tavoitteena on toimia siltana eri suku-
polvien välillä, siirtää kulttuuriperintöä ja tukea lapsiper-
heitä arjessa. Ajatuksena on tarjota perheille mahdollisuus 
kohdata iäkkäämpiä ihmisiä, jos omia isovanhempia ei ole 
tai he asuvat kaukana.
Talkoorenkaan tiloissa on kerran kuukaudessa tiistaisin klo. 
17.30-19.00 varamummojen ja-vaarien sekä perheiden avoin 
kohtaamispaikka (Linkki), jonne lapsia voi jättää myös etu-
käteen sovittaessa hoitoon.

Varamummot- ja vaarit
Talkoorenkaassa

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

Talkoorenkaan avunvälitys: 
puh (09) 242 5106 
avunvälitys@talkoorengas.fi

Yhteyshenkilö: 
Kirsti Holopainen 
kirsti.holopainen@luukku.com

Teksti ja kuvat: Kaisu Porkka

Eiköhän asia ole niin, että me kaikki olemme jonkin 
verran epätäydellisiä ja onneksi sen verran keskeneräi-

siä, että voimme aina oppia jotain uutta. Iän myötä katsom-
me asioita erilaisesta näkökulmasta. Me itse muutumme ja 
maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla. Uusi tutkimus, 
tiede, taide ja kulttuuri ovat aina kiinnostavia. Ne avartavat 
maailmankatsomustamme. Elämä itse on myös hyvä opet-
taja. Entä lapset ja lapsenlapset, voisinko oppia jotain heiltä?

Rakkaat lapset ja lastenlapset
Olen aikoinani saanut nauttia sinkkuelämästä riit-
tävästi, joten perhe, kaksi tytärtä ja lapsenlapset ovat olleet 
suuri lahja elämässäni. Työn ja perheen yhteensovittaminen 
ei kyllä ollut aina helppoa. Isovanhemmat asuivat kaukana 
ja äitiysloma oli siihen aikaan korkeintaan neljä kuukautta. 
Paha omatuntohan siinä oli usein tuttu seuralainen. Perhe 
oli tärkeä ja rakas, mutta työkin oli haastavaa, kiinnostavaa 
ja mielestäni välttämätöntä. Olin jo yli kuusikymppinen, kun 
sain ensimmäisen lapsenlapseni. Ilmankos Tea (7v.) sanoi 
eräänä päivänä, että miksi sinä Kaisu-mummo olet alkanut 
niin aikaisin mummoksi? Nyt meillä on 4 lastenlasta; tytär 
7v. ja kolme poikaa 5v., 4v., ja 2 v. Molemmissa perheissä 
vanhemmat käyvät töissä, joten meillä riittää hoitokeikkoja. 

Lastenlasten kanssa puuhatessa kiinnittää huomi-
ota erilaisiin asioihin, joista ehkä oppiikin jotain. Arjessa 
tarvitaan paljon rakkautta, elämäniloa, huumoria, kärsi-
vällisyyttä, anteeksiantamista, uteliaisuutta ja halua oppia 
näkemään ihmeitä ja elämyksiä.  Elämän pieniin ja suuriin 
kysymyksiin vastatessaan joutuu itsekin pohtimaan asioita 
uudesta näkökulmasta. Tietysti joutuu ihmettelemään las-
ten energian määrää ja väsymättömyyttä. Naapurin rouvan 
kanssa tässä tuonnoin todettiin, että helpotuksesta huokaa, 
kun perävalot näkyvät ja lapsia viedään kotiin, mutta myön-
nettiin, että kohta heitä on taas ikävä.

Rauhaa vai riehumista
Kasvatustieteilijä ja filosofi Pestalozzi on sano-
nut, että yksinkertaisen elämän lahja on olohuoneen voima, 

vanhempien ja isovanhempien siunaus  ja läsnäolo, joka 
ympäröi meitä. Niistä salaperäisistä lähteistä on peräisin 
se elämys, joka kirkastaa arkipäivä. Lapset osaavat myös 
antaa arvoa hiljaisuudelle. Lapsille meluisan koulupäivän 
tai tarhapäivän jälkeen rauhallinen askartelu, lukeminen ja 
turvallinen läheisyys ovat hyväksi. Jossakin vaiheessa kyllä 
tuntuu siltä, että lapset ovat liiaksi tottuneet meluun, riehu-
miseen ja jatkuvaan toimintaan. Hippasilla ja piilosilla olo 
tai pomppiminen patjalla on parasta ja tietysti myös erilai-
set ulkoiluharrastukset. Kyllä on isovanhempienkin täytynyt 
alkaa käydä  kuntosalilla ja lenkillä, ettei heti voimat lopu 
lasten kanssa touhutessa.

Kärsivällisyys ja anteeksianto 
ja ne tummat tunteet.
Nykyisin viemme Tean kaksi kertaa viikossa kouluun ja 
Miron (5v.) tarhaan, koska koulu alkaa vasta kymmeneltä 
ja vanhempien työt alkavat aikaisin aamulla. Itselleni herä-
tys klo 7 ei ole herkkua, mutta lapset ovat energisiä heti aa-
musta. Aika kuluu aamuisin nopeasti ja mummon täytyy-
kin alkaa kiirehtiä, että ehditään ajoissa kouluun ja tarhaan. 
Silloin alkaa joskus känkkäränkkä tulla esiin. Mummosta 
tulee siis hetkessä tyhmä ja ärsyttävä. 

Kaikenlaisten, myös näiden tummien tunteiden hy-
väksyminen ja vastustamisen ymmärtäminen kysyy kär-
sivällisyyttä ja rakkautta.  Anteeksiantamisen harjoittelu 
helpottaa. Keijo Tahkokallio sanoo: ”Pettymys ja kiukku 
raikuvat ilmoille, kun lapsi törmää sääntöihin ja rajoituk-
siin. Viisaat vanhemmat oppivat rakastamaan lapsen vas-
tarintaa.  Tunnekuohussa opetellaan kohtaamaan elämän 
tuomia pettymyksiä. 

Elämä on usein vaikeuksien voittamista. 
Selviytyminen kasvattaa lapsen itsetuntemusta ja rohke-
utta.” Huonosti ei saa kuitenkaan käyttäytyä. Kasvattajalta 
vaaditaan aitoutta, lujuutta, lempeyttä, rajojen asettamista ja 
lapsen tukemista, niin että lapsi oppii kohtaamaan omat tun-
teensa ja selviytymään pettymyksistä mahdollisimman hyvin.

LASTEN SUUSTA
- kaikenikäisenä voi oppia

Miro 
& 

Tea

Samu 
& 

Teemu
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Tavallisesti meidän suomalaisten matkat Viroon 
ovat suuntautuneet Tallinnaan ja länsirannikolle.  

Talkoorenkaalaisten kiertoajelun asemapaikkana tällä ker-
ralla oli Keravan ystävyyskaupunki Viljandi, joka sijaitsee 
keskellä maata.  Sieltä teimme päiväretkiä eteläiseen Viroon. 
Ihana oppaamme Hedi Vilumaa oli joukkoamme vastassa 
Tallinnassa ja jaksoi kulkea kanssamme koko ajan.  Omalla 
bussilla välimatkoista suoriuduttiin joustavasti.

Vaikka toukokuun ensimmäinen viikko oli kolea, 
näimme miten ympäristön puissa lehdet kehittyivät 

hiirenkorvavaiheesta vihreäksi lehtiverhoksi.  Ihastelimme 
bussin ikkunasta kelta- ja valkovuokkojen muotoilemia 
läiskiä maanteitten varsilla. Satoi silloin tällöin, mutta niin 
kaupunkikävelymme kuin suotaivalluksemme saimme teh-
dä poutasäässä. 

Itse Viljandin kaupunki herätti mielessäni muistoja suo-
malaisesta pikkukaupungista lapsuuden ajoilta. Vanhoja 

mielenkiintoisia puutaloja oli vielä jäljellä aivan keskustan 
tuntumassa.  Porttien aukoista näkyi tutunomaisia pihaym-
päristöjä.  Kun liikennettä ei liiemmälti ollut, oli mukava 
kuljeskella pitkin katukäytäviä ja puistoja.

Kukkulalla, kaupungin laidalla, pystyssä seisova van-
ha linnan seinä kaikessa jykevyydessään vei ajatukset lä-

hes tuhat vuotta taaksepäin.  Linnan suojelemiseksi rakenne-
tusta vallihaudasta oli vielä jäänne näkyvissä. Järvimaisema 
alhaalla levittäytyi tyynenä ja keväisen liikkumattomana.

Teksti: Taina Rautasalo Kuvat: Timo Rautasalo ja Erkki Nevala 

Opintomatkalla Virossa
– nähtyä ja koettua

Ainutlaatuinen nähtävyys oli valtion bunkkeri, jon-
ne poikkesimme menomatkalla Kosella.  Mahdollisen 

ydinsodan varalta oli maan alle rakennettu laaja käytävien ja 
huoneiden verkosto, tämä tapahtui neuvostovallan toimes-
ta ns. kylmän sodan aikana.  Sen tarkoitus on ollut salainen, 
eikä sen olemassa oloa tiedetty edes kaikissa maan johtopii-
reissä.  Nyt käytävät olivat märkiä ja homeisen oloisia, eikä 
rakennelman tulevaa käyttöä vielä tiedetty.

Suurkiitokset matkamme onnistumisesta ja mie-
lenkiintoisesta ohjelmasta menevät matkan vetäjälle 

Raili Löytylle ja virolaiselle oppaallemme Hedi Vilumaalle.  
Näimme sellaisia kohteita, joita yksin matkatessa emme 
olisi osanneet hakea.

Viron mahtavat kartanot kertovat saksalaisten aatelis-
ten muinaisesta asemasta maassa.  Neuvostoliiton aika-

na näitä rakennuksia ei arvostettu ja silloinen käyttö oli tu-
hoisaa niiden kunnolle. Oppaamme kertoi, että Sangasten 
linnan hienossa salissa, jossa oli aikanaan tanssittu ja vietetty 
hienoja juhlia, pidettiin neuvostovallan aikana hevosia.  Nyt 
kartanot ovat remontoinnin ja entisöinnin kohteina. Rahaa 
on saatu maan ulkopuolelta mm. EU:lta. Mielenkiintoiselta 
vaikutti rakennusten koulukäyttö. Tutustuimme sekä pe-
ruskoulu- että maatalouskoulukäytössä oleviin kartanoihin. 

Viljandista 18 km päässä, Soomaan Kansallispuiston portilla, sijaitsee 
Kõpun kartano. Nykyään tiloissa toimii myös peruskoulu.

Taivalsimme viisi kilometriä pitkospuilla, ympäril-
lä suonsilmäinen märkä räme.  Erämaantuntu käkkä-

rämäntyineen ja vaivaiskoivuineen jäi vaikuttavana koke-
muksena mieleen.  Ajattelin että, miltähän mahtaisi tuntua 
tämä hiljaisuus, jos olisitaipaleella yksin. Mieleeni nousi 
Kumpujen yöstä- kirjasarjan kuva, jossa suonsilmästä nä-
kyvät vain yhteen sidotut kädet. Tietoiskussa kerrottiin, että 
Baltian maissa on joskus kauan sitten kuolemanrangaistus 
toteutettu suohon upottamalla. Tässä ympäristössä lapsuu-
desta tuttu kuva tulee järkyttävän eläväksi. 

Kirkkorakennukset tulivat tutuiksi matkamme ai-
kana, niitä oli ohjelmassa peräti viisi. Valtionkirkkoa ei 

Virossa ole, sillä seurakuntien menot katetaan vapaaehtois-
avustuksilla.  Jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä on 
pieni, vain joitakin kymmeniä, aktiivisesti seurakuntatyöhön 
osallistuvia vielä vähemmän.  Kirkkoja ei lämmitetä, sen huo-
masivat varsinkin ne matkaa tekevät, jotka olivat sonnustau-
tuneet kesävaatteisiin. Näimme vanhoja, aina 1200-luvulla 
rakennettuja, valkoiseksi kalkittuja kirkkorakennuksia, jot-
ka oli kunnostettu neuvostoajan jälkeen toimimaan entises-
sä tehtävässään.  Niiden tornissa ei nähtykään ristiä, kuten 
meillä, vaan kukko.  Se seisoo siellä muistutuksena hengel-
lisestä valvomisesta ja viittaa Pietariin, joka kielsi Jeesuksen.

Viljandin vanhan keskustan puutalokorttelin rakennukset ovat osin 
rakennettu jo 1900-luvun alkupuolella.

Riisan rämepolku on noin viiden kilometrin vaellusreitti pitkospuita 
pitkin suonsilmäkkeiden keskellä.

Viljandin linnan puistossa kokeilimme kyläkeinun toimivuutta.

1200-luvun puolessavälissä pystytetty Suure-Jaanin Johanneksen 
kirkko on Keski-Viron vanhimpia keskiaikaisia kirkkoja.

Kirkon tornin huipulla oleva kukko on kristillisen perinteen mukaan 
tehokas pahan karkottaja.

Sangasten linna on saanut nykymuotonsa vuosina 1870-80, esikuvana 
oli Windsorin linna Englannissa.



Keskiviikkona 19.5. kerääntyi 
klo 13 mennessä Siniseen saliin 
joukko innostuneita ja uteliaita 
runouden ystäviä. Alkamassa 
oli tämänvuotinen kevään 
Runoraati. 

Runoraadin perusideana on 
houkutella esiin  

”pöytälaatikkokirjoittajien” 
runoja. 

Jokaisen runon esittää runoraadil-
le Keravan lausujien edustaja tai halu-
tessaan runon kirjoittaja itse.  Raadin 
jäsenet ovat toki tutustuneet kaikkiin 
runoihin jo etukäteen ja muodostaneet 
kustakin runosta alustavan mielipiteen-
sä. Kuitenkin runon kuuleminen koke-
neen lausujan tulkitsemana vasta antaa 
eväät runon lopulliseen arviointiin.

Raadin arvioitavaksi kertyi tänä 
keväänä kahdeltatoista eri runoilijalta 
yhteensä 18 runoa. Runojen kirjo oli 
sekä muodoltaan että sisällöltään var-
sin vaihteleva. 

Valtaosassa runoja oli tavoiteltu 
perinteisen riimirunouden poljentoa 
ja loppusoinnutusta mutta oli joukos-
sa myös modernimman vapaamittai-
sen muotokielen käyttäjiä. Yksi osal-
listujista oli palannut suomenkielisen 
runouden alkulähteille ja käyttänyt 

teknisesti ihan an-
siokkaasti kolmes-
sa runossaan kale-
valaista runomittaa. 

Myös runojen 
sisältö osoittautui 
kuulijoille antoisak-
si tarjoten hyvinkin 
erilaisia aiheita, ko-
kemuksia, tunteita 
ja elämyksiä. 
Raadin jäsenten 
asiantuntevat ja 

perustellut arviot runoista tuntuivat 
valtaosin menevän hyvin yksiin. Vain 
muutamissa runoissa oli 6-9 arviointi-
asteikkoa käytettäessä yli yhden nume-
ron hajontaa. 

Raadin antamien yhteispisteiden 
mukainen runojen jakauma oli:

27 pistettä  1 kpl
25 pistettä  4 kpl
24 pistettä 5 kpl
23 pistettä 3 kpl
22 pistettä 2 kpl
21 pistettä 1 kpl
20 pistettä 2 kpl

Kaikilta raadin jäseniltä 9 pistettä 
sai runo nimeltään ”Saariston 
parhaalle huussille!” 
Raati intoutui vallan monisanai-
sesti kiittämään runon kodikasta ja 
lämmintä huumoria, sen rehevää 
maanläheisyyttä ja nostalgisia kesämuis-
toja kuulijoissaan herättävää sisältöä. 

Kerta kaikkiaan runo, josta tulee läm-
min olo ja hyvä mieli. 

Parhaaksi arvioidun runon kir-
joittajaksi osoittautui Raija Huttunen 
Keravan Ahjosta. Kun tavoitin Raijan 
puhelimitse, hän kertoi jo vuosikym-
menien ajan kirjoittaneensa sekä ru-
noja että proosaa kirjoituspöydän 
laatikkoon odottamaan mahdollista 
julkaisemista. Raija jäi muutama vuo-
si sitten eläkkeelle mutta ensimmäiset 
eläkeläisvuodet ovat menneet pääasi-
assa puutarhan, lastenlasten muiden 
arkikiireiden parissa. Nyt sitten voisi 
olla se oikea aika toteuttaa runojen ja 
proosan julkaisemishankkeita.

Raija lähetti Runoraatiin toisen-
kin runon ”Ystävänpäivä 2006”. Se sai 
raadilta yhteensä 25 pistettä eli sijoit-
tautui jaetulle kakkostilalle. Niinpä tä-
mä kahden runon näyte antaa varsin 
vahvan viitteen siitä, että Raijan kyllä 
kannattaa pyrkiä julkaisemaan runo-
jaan laajemmankin lukijakunnan iloksi.

Raijan voittajaruno on oheisena 
eli voit sen luettuasi tehdä oman arvi-
osi siitä, miten hänen runonsa sinua 
puhuttelevat.

Kaiken kaikkiaan Runoraati ko-
ettiin jälleen hyvänä ja mielenkiintoi-
sena tapahtumana.  Yhteisenä toivo-
muksena olikin, että Keravan Lausujat 
ja Hyvinvointiakatemia ottaisivat 
sen mukaan myös tulevien vuosien 
ohjelmaansa.

”Saariston parhaalle huussille!” 
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Teksti: Markku Holopainen Kuva: Hannu Hedman

16 17

Olet isäntä tai renki, aina raikas tuulenhenki
hellii pakarasi pintaa eikä vaadi edes hintaa.
Tänne poikkee lyylit somat, vieraat sekä ikiomat,
veljet suuret niin kuin pienet, bodatut poikamiehet.
Hätään pieneen, isoon tuskaan-kaikki vaivas 
tänne kuskaa!
Kuusikossa kukkuu käki, tuskin naapurit ees näki,
kun sä saavuit polunlaitaa, rannan mökkitietä kaitaa.
Tuoksuu vanamot ja kielo, vihmoo kesäsade vieno,
varpaas kastaa kesäheinä, vilkkuu harmaantunut seinä.
Virikkeitä löytyy täältä, tutun laudanpätkän päältä;

” virkkaa, neulo, puno koppa, keitä kirkas kalasoppa..”
Tuossa hymyy ” meidän armi”, lumoo ”brandonmarlon” 
charmi,

”leikkaa, liimaa, askartele, vaihda kaivonpumppuun rele…”
Vaikk`ois sulla vatsatauti, silti rentoudu ja nauti.
Istu pitkään ovet auki, aatoksissa rannan hauki.
Kun on sitten mennyt kesä, tyhjentynyt peipon pesä,
pistä säppiin huussin ovet, saman ensi vuonna koet.

Arvokas mutta lempeä raati:   
Markku Holopainen, Hyvinvointiakatemia 
Merja Salo, Keravan kaupunginkirjasto 
Eija Kari, Keravan Lausujat

HUUSSIRUNO HURMASI RAADIN

Sunnuntaina 24.10. klo 16
“Hartaita runoja”

****
Sunnuntaina 12.12. klo 16

” Joulurunoja”.
****

Tervetuloa Runokahvilaan!

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19
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Suomalaisen sukututkimuksen sanotaan 
alkaneen 1660-luvulla ja niinpä 2.2.2010 
vietettiinkin sukututkimuksen 
350-vuotisjuhlia.

Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuh-
teiden selvittämistä, henkilöhistoriallista tutkimusta. 
Sukututkimusta voi harrastaa kuka tahansa. Ei tarvit-
se olla maisteri, tuomari tai lääkäri, vaan aivan tavallinen 
ihminen kaikkine taitoineen tai puutteineen. Siinä selvite-
tään sukulaisuussuhteita ja sukuun kuuluneiden henkilöi-
den historiaa. Se on kuin suuren palapelin tekemistä, mutta 
vielä paljon mielenkiintoisempaa. Sillä kun löydät oikean 
palan sukusi historiaan, niin sinulle voi avautua jännittävä 
tarina suvustasi.

Suullinen perimätieto antaa usein hyviä kimmokkeita 
tiedonhaulle, voipa suullinen tieto muuttua aivan toisenlai-
seksikin, kun historiankirjoja tutkailee. Pääasiassa sukutut-
kimusta tehdään kirkonkirjoja ja muita virallisia asiakirjoja 
ja aineistoja tutkimalla. Näin suullinen tieto tulee varmis-
tetuksi kirjallisten lähteiden avulla.

Kirkonkirjoihin voi käydä tutustumassa paik-
kakuntien kirkkoherranvirastoissa. Vanhempia kir-
konkirjoja voi tutkia maakunta- ja kansallisarkistossa. 
Kirkkoherranvirastojen kirkonkirjojen että maakunta- ja 
kansallisarkiston aineistojen hyödyntäminen on ilmaista ja 
kansalaisilla on niihin vapaa pääsy. Kirkkoherranvirastoissa 
pääsee itse tutkimaan 100 vuotta vanhempia tietoja, tosin 
poikkeuksiakin on. Toiset seurakunnat antavat tutkia tuo-
reimpiakin tietoja.

Mitä teen ennen arkistoon lähtemistä?
 � Etsi kotoa ja sukulaisilta asiakirjoja, joissa on tietoja su-
vusta (kuten virkatodistukset, perheraamatun sukupuu, 
perukirjat, kauppakirjat ym.).

 � Haastattele sukulaisia. Heillä on usein perimätietoa 
vanhoilta ajoilta. Huomaa kuitenkin, että perimätieto 
ei välttämättä pidä sellaisenaan paikkaansa, vaan se on 
tarkistettava.

 � On hyvä tarkistaa, tutkiiko joku toinen samaa sukua 
tai onko siitä jo tietoja jossakin julkaisussa (Suomen 
Sukututkimusseuran kirjasto, www-sivut Internetissä, 
sukututkijaluettelot, Sukuhakemisto sekä erilaiset 
matrikkelit).

 � Osallistu sukututkimuskurssille (kansalais- ja työvä-
enopistot, kansanopistot, kesäyliopistot) tai jos suku-
tutkimuskurssille osallistuminen ei onnistu, opiskele 

sukututkimusta oppikirjoista 
(esim. Marja Huovila - Pirkko 
Liskola - Kari-Matti Piilahti: 
Sukututkimuksen käsikirja).

 � Tutustu julkaistuihin sukukir-
joihin, vaikka niissä ei olisikaan 
omaa sukuasi koskevia tietoja.

 � Tutustu paikallishistoriateok-
siin, kyläkirjoihin yms., joista 
saat taustatietoja.

 � Haastatteluja ja kirjallisuuteen 
tutustumista voi harjoittaa myös arkistotutkimuksen 
ohella.

 � Liity jäseneksi paikalliseen sukututkimusyhdistykseen ja/
tai Suomen Sukututkimus-seuraan.

Mitä tietoja saat arkistoista?
 � Tutkimuksia voit tehdä pääasiallisesti Kansallisarkistossa 
Helsingissä ja maakunta-arkistoissa eri puolella Suomea, 
maakuntakirjastoissa sekä kunnallisissa kirjastoissa.

 � Tärkein sukututkimuksen lähde ovat kirkonarkistot. Ne 
ovat käytettävissä mikrofilmeinä ja/tai mikrokortteina 
keskimäärin 1700-luvun alkupuolelta noin vuoteen 1900.

 � Historiakirjat (syntyneet/kastetut, vihityt ja kuolleet/hau-
datut luettelot).

 � Rippikirjat (seurakuntalaiset lueteltuina perheittäin, maa-
seudulla tavallisesti kylittäin ja taloittain, kaupungeissa 
kortteleittain).

 � Lastenkirjat, useimmiten itäsuomalaisissa seurakunnis-
sa (luettelo perheen lapsista, jotka eivät ole vielä pääs-
seet ripille).

 � Muuttaneitten luettelot, muuttokirjat.
 � Muita asiakirjoja (kuten rippikoululaisten luetteloita, pe-
rukirjoja, pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjoja).

Teksti: Karin Nissinen Kuva: Hannu Hedman 

Mitä on 
sukututkimus?

Karin Nissinen tietää miten 
sukupuita rakennetaan

Apuneuvoja
Suomen Sukututkimusseuran nk. 

HisKi-tietokanta käsittää historiakirja-
tietoja yli 300 seurakunnasta n. vuoteen 
1850 asti (http://www.genealogia.fi). 
Huom! HisKi on hakemisto ja sen 
tiedot on tarkastettava historia- ja 
rippikirjoista.

Mistä saan 1900-luvun tietoja?
Lähetä tarvittaessa tiedustelu 
ko. kirkkoherranvirastoon, seura-
kuntien keskusrekisteriin, maist-
raattiin; luovutetun Karjalan kir-
konkirjoja koskevat tiedustelut 
Mikkelin maakunta-arkistoon. 
Lisäksi lähetä kyselylomake ny-
kyisille sukulaisille.

Mitä teen, jos kirkonkirjat 
puuttuvat?
Monessa seurakunnassa 

kirkonkirjat ovat palaneet kirkon 
palon yhteydessä. Ryhdy etsimään 

tietoja henkikirjoista. Tiedot ovat niu-
kempia kuin rippikirjoissa, mutta niiden-

kin avulla saa selviä sukulaisuussuhteita. Muita lähteitä ovat 
esim. perukirjat ja lainhuudot.

Millä kielellä asiakirjat on kirjoitettu?
Noin 1800-luvulle asti asiakirjat on kirjoitettu ruotsik-
si, sen jälkeen suomenkielisillä paikkakunnilla suomeksi.

Miten tutkin ortodoksisukuja?
Periaatteessa samalla tavalla kuin luterilaistakin su-
kua. Ortodoksiseurakuntien kirjat on kirjoitettu yleensä 
1920 vuoteen asti venäjäksi. Kirkonkirjoja on aikaisintaan 
1700-luvun loppupuolelta ja niiden tiedot ovat niukempia 
kuin luterilaisissa kirjoissa 1800-luvun lopulle asti.

Jos kielitaito ei riitä venäjänkielisten, käsin kirjoitet-
tujen henkilö- ja paikannimien selvittämiseen, on turvau-
duttava henkikirjoihin.

Muistiinpanot ja lähdeviitteet
Ota mukaan arkistoon muistiinpanoja varten riittäväs-
ti paperia ja kyniä tai sylimikro eli läppäri. Merkitse aina 
muistiin asiakirjan nimi, vuosi, arkistotunnus, sivunumero 
(jos on), mikrofilmin/mikrokortin numero. Esim. Sortavalan 
rippikirja 1828–38, s. 9, mf UK 761.

Kirkonkirjat sukututkimuksen apuna
Kirkonkirjat ovat kirkon ylläpitämiä, seurakuntaan ja 
sen toimintaan liittyviä asiakirja-luetteloita. Kirkonkirjoista 
löytyy muun muassa luetteloita seurakunnan jäsenistä, kas-
tetuista, ripille päässeistä, vihityistä ja kuolleista.

Uudemmat kirkonkirjat löytyvät paikallisis-
ta kirkkoherranvirastoista tai Helsingissä keskusrekis-
teristä. Keskusrekisterissä on arkistoituina Helsingin 

evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjat vuodesta 
1856 vuoteen 1900 asti. Sitä tuoreempia kirjoja ei tutkija saa 
käyttöönsä. Vantaalaisista kiinnostunut taas voi tutkia alu-
een kirkonkirjoja Tikkurilan kirkkoherranvirastossa.

Kirkonkirjojen tutkiminen tapahtuu mikrofilmien tai 
-korttien avulla ja on ilmaista, mutta vaatii ajanvarauksen ko. 
laitoksesta. Useimmiten n. 1850 vanhemmat kirkonkirjat 
säilytetään maakunta- tai kansallisarkistossa. 

Keskusrekisterit tarjoavat myös maksullisia suku-
selvityspalveluita sukututkimusta varten. Hinta on tällä het-
kellä n. 22–33 euroa tunnilta.

Maakunta-arkistot
Maakunta-arkistojen aineistot ovat sukututkimuk-
sen tekijöiden keskeistä materiaalia. Niihin tutustuminen 
on maksutonta. Maakunta-arkistot ovat Helsingissä toimi-
van Kansallis-arkiston alaisia laitoksia ja niihin on kerätty 
ko. alueen arkistomateriaali.

Maakunta-arkistoista löytyy paitsi keskushallin-
totasoa alempia arkistoja, myös alueen n. 1860 vanhem-
mat kirkonkirjat mikrofilmeillä tai -korteilla ja yksityisiä 
arkistoja.  Luovutetun alueen arkistot löytyvät Mikkelin 
maakunta-arkistosta.

Kansallisarkisto
Sukututkimusta tekevä voi etsiä lähdeaineistoa 
Kansallisarkistosta. Helsingissä sijaitseva Kansallisarkisto 
on osa arkistolaitosta, johon kuuluvat jo aikaisemmin mai-
nitut maakunta-arkistotkin.

Arkistolaitos on Opetusministeriön alainen organi-
saatio ja sen tehtävänä on kansalliseen kulttuuriperintöön 
kuuluvien asiakirjojen, erityisesti valtion ja kunnallishal-
linnon asia-kirjojen säilyttäminen. Hallinnon asiakirjojen 
lisäksi arkistolaitos hankkii ja säilyttää yhteis-kunnan ja tut-
kimuksen kannalta merkittäviä yksityisarkistoja. 

Arkistointitehtävän lisäksi laitos huolehtii siitä, että 
arkistoidut aineistot ovat kansalaisten ja tutkijoiden käytet-
tävissä.  Aineistojen käyttäminen tapahtuu Kansallisarkiston 
ja maakunta-arkistojen tarjoamien tietopalveluiden avulla.

Suomen sukututkimusseura
Suomen sukututkimusseura on tieteellinen seura, jon-
ka tavoitteena on edistää suku-tutkimusta. Seura julkaisee 
sukututkimusalueen lehtiä ja ylläpitää aiheeseen liittyvää 
kirjastoa.

Sukututkimusseuran kirjastossa on yli 40.000 teos-
ta, josta sukututkimukset muodostavat tärkeän osan. Lisäksi 
kirjastossa on sukututkimuksen avuksi soveltuvaa aineistoa 
kuten paikallishistorioita. Teoksia voi lainata seuran kirjas-
tokortilla tai tilata kaukolainoina muihin kirjastoihin.

Sukuseurat

Suomessa on lukuisia sukujen itsensä perustamia seuroja. 
Sukututkimusta aloittelevan on hyvä selvittää mahdollisesti 
työn alla olevat ja toteutetut tutkimukset kiinnostuksen koh-
teena olevasta suvusta.  Kyseisen suvun sukuseura, mikäli 
sellainen on perustettu, voi toimia tietolähteenä. Suomen 
sukututkimusseura julkaisee listaa Suomen sukuseuroista.



Teksti: Nina-Anitra Salonen Kuva: Hannu Hedman

Luontaislääketieteellisen Instituutin Kaironin 
perustaja ja rehtori Antti Pietiäinen on oman tiensä 

kulkija. Hänen vuonna 1987 perustamaansa oppilaitosta 
kritisoitiin mediassa aikoinaan ankarasti, eikä se silloin vai-
kuttanut taloudellisestikaan 
kannattavalta, mutta hänen 
sisäinen äänensä kutsui häntä 
voimakkaasti tälle tielle, eikä 
hän ole sitä katunut.

Itsensä tunteminen on-
nellisuuden perustana
Lumimyrsky myöhästyt-
ti keskustelun alustajan saa-
pumista muutaman hetken. 
Talkoorenkaan Siniseen Saliin 
oli saapunut noin 40 asiasta 
kiinnostunutta kuulijaa, on-
han Antti meille jo tuttu 
luennoitsija.

Siinä odotellessani aloin 
itsekin miettiä omaa tietäni 
identiteettini hahmottamiseen.

Miten minä  itse  alus-
taisin keskustelun aiheen. 
Kertoisinko ruohonjuuritasolta, miten ihminen joutuu ko-
kemaan pettymyksiä elämässään, kun oma identiteetti ei ole 
riittävän vahva. Sitten olisin voinut todeta, että vastauksia 
ei löytynyt kirjapinosta. - Ei edes psykologian opinnoista… 
Tunteet kun ovat subjektiiviseen kokemusmaailmaan liit-
tyviä asioita. 

Oppikirjana ei myöskään ollut, ainakaan silloin vie-
lä, Antti Pietiäisen kirjoittamaa kirjaa ”Tunne Antitunne 
Perimä”. Sitä lukiessani olisin voinut tajuta enemmänkin 
tunteisiin liittyvää tunnedynamiikkaa.

Minunkin suruni isäni varhaisesta menettämisestä saat-
toi muuntua voimattomaksi, omaan itseeni suuntautuneek-
si kiukuksi, joka johti masennukseen. Tämä sisäänpäin kään-
tynyt suru ja masennus saattoi johtaa myöhemmin vaikean 
reumataudin puhkeamiseen.

Onnekseni Antti Pietiäinen saapui paikalle.  Hän ker-
tomyöhästyneensä lumimassojen vuoksi.  Tienristeyksissä 
oli vaikea hahmottaa, mihin päin piti kääntyä, joten hän 
ehti eksyäkin matkalla.

Tarkoitus tai ei, niin mielestäni se oli hieno johdan-
to päivän teemaan, joka oli oman identiteetin löytäminen.  
Onnea on varmaankin vaikea tavoittaa, jos joutuu alinomaa 
harhailemaan vääriä polkuja, eikä kykene tekemään oikeita 
valintoja elämässään.  

Pystyäkseen tekemään itsenäisiä päätöksiä elämässään 
on nuoren ihmisen murrosiässä  löydettävä vastauksia ky-
syessään itseltään, kuka minä olen. 

Tähän auttaisi myös omien isovanhempien ja vielä iso-iso-
vanhempinkin tunteminen tai 
siis tieto siitä, millaisia ihmisiä 
he ovat olleet.  Nykyään har-
rastetaan sukututkimusta en-
tistä enemmän, mutta harras-
tusinto on usein iäkkäämmillä 
ihmisillä. Usein siinä vaiheessa, 
kun moni edelliseen sukupol-
veen kuulunut on jo kuollut, 
ja sitten harmitellaan, kun ei 
tullut sen enempää haastatel-
tua edesmenneitä, kun he vielä 
olivat elossa.  Antti Pietiäinen 
sanookin, että kulttuurin pitäi-
si tukea nuorta kaikin voimin, 
itsensä ja juuriensa löytämis-
prosessissa, mitä se nykyisel-
lään ei tee.

Usein jotkut periytyvät 
ominaisuudet saattavat hy-
pätä yli yhden tai kahdenkin 

sukupolven. Tästä tuleekin mieleeni Hectorin laulu, jossa 
kerrotaan vanhemmista, jotka hämmästyneinä lapsensa ou-
doista harrastuksista, päätyvät toteamaan: ”Miksi tuo runoja 
rustaa? – Lapsi on kai päästänsä sekaisin.”   Ehkäpä vastaus 
olisikin löytynyt esivanhempien harrastusmieltymyksistä.

Vahva identiteetti auttaa tekemään oikeita valinto-
ja elämässään
Keskeisin idea Antin tämänkertaisessa luennossa oli se, 
että jos ei ole omaa identiteettiään selvittänyt riittävästi, ei 
ole kykenevä tekemään itsenäisiä päätöksiä elämän erilai-
sissa valintatilanteissa.

Muita onnellisuustekijöitä
Ihmisen ominaisuuksiin kuuluu, että me totumme 
 tiettyihin tapoihin, ja usein emme sitten näe edes muita 
vaihtoehtoja kuin ne totutut tapamme.

Olisi kuitenkin hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään, 
annammeko aikaa ja huomiota omille rakkaille läheisil-
lemme ruiittävästi. Vai viekö televisio, tietokone, tai jokin 
muu rutiiniksi tullut tottumuksemme liikaa aikaa joltain 
tärkeämmältä jutulta.

Niinpä Antti Pietiäinen kehottaa meitä miettimään 
näitä asioita tarkkaan.

Antti Pietiäinen:
Onnellisuuden perusta on oman 
itsensä tunteminen

Antti Pietiäinen ja Maanantaiseuran vetäjä Nina-Anitra Salonen 
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Teksti: Irmeli Mattila Kuvat: Hannu Hedman 

Taksinkuljettaja Jukka Paavola on päivittäin liik-
keellä avustaakseen vaikeasti liikkuvia kotona asuvia 

ja vanhuksia heidän erilaisissa kuljetustarpeissaan. Hänen 
työhönsä kuuluu myös viedä koululaisia ja pie-
nempiä lapsia erilaisiin kohteisiin. Taksiajoihin 
sisältyy päivittäinen ruoka-annosten kotiinjakelu 
ja lasten vienti erilaisiin koulu- tai liikuntaohjel-
miin. Vanhusten kuljetukset tutkimuksiin ja lääkä-
rin vastaanotolle sekä kaupassa käynnit ovat myös 
hänen ohjelmassaan. Lisäksi hänen hoidossaan on 
myös vanhuksille kuuluvia kuukausittaisia matkoja.

Esimerkiksi ruoka-annosten jakaminen on 
hänestä mukavaa puuhaa. Jakoa voi itse hallita. Tosin ai-

kataulu on tarkka. Myöhässä ei saa olla 10 minuuttia enem-
pää. Ruokailijat usein odottavat jo ikkunassa ja ovat närkäs-
tyneitä ellei ruoka tule ajoissa - vaikka he sitten söisivätkin 
sen omalla ajallaan. Kuitenkin useimmat ovat aina iloisia 
kun saavat valmiin ruoka-annoksen kotiin päivittäin.

Jukka Paavola on toiminut pitkään taksistina. Hänellä 
oli aikaisemmin oma taksi, mutta jäätyään eläkkeelle 1996 

hän myi oman taksinsa ja on nyt toiminut 3 vuotta osa-ai-
kaisena taksin- kuljettajana. Jukka Paavolan päivittäinen 
aikataulu käsittää 2 tunnin ruoankuljetuslenkit, myös vii-
konloppuisin, ja säännöllisiä lapsi- ja koululaiskuljetuksia 
sekä lisäksi muita tilapäisempiä matkoja.

Hän kertoo olevansa hyvässä kunnossa ja pitää työs-
tään. Se on kevyempää, kun ei tarvitse huolehtia omasta 

autosta ja voi itse valita haluamansa ajot ja ajomäärän. Myös 

kuljetusehtoihin kuuluu, että esim. pyörätuolissa kuljetet-
tavan tulee itse kyetä nousemaan tuoliin, jolloin taksinkul-
jettajan työ jää kevyemmäksi.

Kun Jukka Paavola täyttää 70 vuotta, hänen taksiuran-
sa päättyy, koska viranomaiset eivät myönnä taksilupaa 

sitä vanhemmille henkilöille. Tulevaa eläkeläiselämäänsä sil-
mälläpitäen hän on jo hankkinut itselleen mökin Pälkäneeltä. 
Matkaa sinne on noin 150 km, joka entiselle taksimiehelle 
ei liene liian pitkä.

Kuljetusten yhteydessä hänelle on syntynyt hyvä 
ystävyyssuhde Seppo Miettisen kanssa, jota hän vie ja 

tuo tarvittaessa mm. Talkoorenkaan Nostalgiakerhoon. He 
tekevät silloin tällöin muitakin yhteisiä matkoja, kuten kaup-
pareissuja ja lyhyitä matkoja Sepon kuukausittaisten matka-
lippujen avulla.  He saattavat käydä toisinaan nauttimassa 
meri- ja saaristomaisemista Porvoon suunnalla.

Seppo Miettinen sanoo: ”Ei elämästä selviä hengissä”. 
Hän on istunut 7 vuotta pyörätuolissa. Tästä ajasta hän 

on kuulunut kolme vuotta Nostalgiakerhoon, jossa hän käy 
joka viikko Jukka Paavolan avustamana. Ilman kuljetuksia 
hänellä ei olisi mahdollisuutta käydä kerhossa. Kotonaan 

hän harrastaa paljon nettiyhteyksiä. Internet 
antaa hänelle tekemistä ja kontakteja muun 
maailman kanssa. Hän käyttää myös Skypeä 
yhteyksien ylläpitämiseen.

Jukka Paavolan antaa monille mahdolli-
suuden saada joustavaa kuljetusapua ja pal-

velua, jota muuten olisi vaikea järjestää. Lisäksi 
se tapahtuu Jukka Paavolan kanssa leppoisalla 
ja avuliaalla tavalla. 

APUA TAK SILL A KER AVALL A

” Ruoka-annosten 
jakaminen on 
mukavaa puu-
haa, jakoa voi 
itse hallita.”

Seppo Miettinen on vakituinen vieras Jukka Paavolan taksissa.

Toiminnanjohtaja Tarja Mattila luovuttaa Jukka Paavolalle ”Kasvot” 
-reliefin. Tunnustus jaetaan vuosittain ansiotuneelle auttajalle.
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Teksti: Irmeli Mattila Kuvat: Hannu Hedman ja Pentscho Popov /Suomen Punainen Risti

Viime aikoina on tapahtunut 
monia ja monenlaisia luonnon-

katastrofeja eri puolilla maailmaa. 
Yksi ankarimmista on ollut Haitilla 
12.1.2010 klo 5 iltapäivällä tapahtunut 
maanjäristys.  Henkilökohtaisista koke-
muksistaan kertoi Talkoorenkaan tilai-
suudessa kirurgi Pentscho Popov. Hän 
toimi Punaisen Ristin vapaaehtoisena 
suomalais-saksalaisen ryhmän jäsene-
nä maanjäristyksen seurauksia korjaa-
massa. Maanjäristys oli voimaltaan 7 
Richteriä ja sen keskus oli 25 km län-
si-lounaaseen (WSW) pääkaupungista, 
Port-au-Princestä.

Maanjäristyksessä tuhoutui 
pääkaupungissa jokseenkin kaik-
ki; maan hallintorakennukset, sata-
ma, 25.000 liikerakennusta, 250.000 
asuinrakennusta jne. Rakennukset 
olivat huonosti rakennettuja, mis-
tä johtuivat poikkeuksellisen mitta-
vat tuhot. Asukkaita kuoli 230.000, 
300.000 loukkaantui ja n. 1 miljoona 
jäi kodittomaksi. 

Tilanne Haitissa oli erittäin va-
kava. Kaikki oli tuhoutunut kuin vasa-
ralla lyöty; mitään rakennuksia ei voi-
nut alueella käyttää. Kerrostalot olivat 

raunioina, vesihuoltoa tai kaatopaikkoja 
ei ollut. Ihmisten elinolosuhteet olivat 
huonot. Asuinmahdollisuuksia pyrit-
tiin järjestämään telttakyliin. Suuri osa 
jo entuudestaan huonoista teistä muut-
tui  kulkukelvottomiksi, mikä varsin-
kin alussa vaikeutti avun perillesaantia.

Ryhmä itse oli mukana pystyt-
tämässä sairaalaa. Sairaalassa oli 2 
leikkaussalia, joissa yhteensä 4 leik-
kauspöytää. Vuodepaikkoja oli noin 
150. Oma laboratorio, röntgenosasto 

ja apteekki kuuluivat varustukseen.  
Sairaalaan kuului myös pesula ja keit-
tiö. Paikallista henkilökuntaa palkat-
tiin töihin n. 50–100 henkeä. Aluksi 
pääasiassa hoidettiin maanjäristyksen 
uhreja, mutta sairaalassa oli myös äiti/
lapsiosasto ja myöhemmin hoidettiin 
myös muuta paikallista apua tarvitse-
vaa väestöä. Sairaalan yhteyteen perus-
tettiin tukiryhmä potilaille, joilla ei ol-
lut sukulaisia tai kotia. Monet heistä 
olivat lapsia.

Sairaalan työntekijät asuivat ai-
datulla sairaala-alueella, koska vapaa 
liikkuminen alueella oli vaikeaa hei-
kon turvallisuustilanteen vuoksi. Oman 
haasteensa ulkomaisille avustustyönte-
kijöille toi 35–38 asteen lämpötila, jossa 
työskentelyyn tottumiseen kului pari-
sen viikkoa. Kaikki suomalaiset pääsivät 
terveinä kotiin, vaikka ajoittain henki-
lökunnan sairasteltta olikin käytössä.

Sairaalan vapaaehtoiselle hen-
kilökunnalle Haitin kokemus oli pal-
kitseva. Työ oli usein raskasta ja työ-
olosuhteisiin ei kyennyt vaikuttamaan. 
Kuitenkin työhön keskittyminen auttoi 
jaksamaan henkisesti. Yleisesti ryhmän 
henki säilyi hyvänä ja henkilökunta pa-
lasi Suomeen kokemusta viisaampana. 
Itse sairaala toimii edelleen.

ENSIAPUA HAITIN MAANJÄRISTYKSEN 
UHREILLE

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri LT. Pentscho Popov luennoi Sinisessä Salissa.

Suomalainen tiimi. Osastokierto telttasairaalassa.

 � Haitilla on asukkaita 9,8 miljoonaa, joista 95 % 
on mustia ja loput 5 % muuta alkuperää.

 �  Asukkaista 50 % on alle 20-vuotiaita.
 � Suurin osa väestöstä puhuu ranskaa tai kreolia.
 � Uskonnoltaan asukkaista 80 % on roomalaiskatolisia ja 
2/3 harjoittaa paikallista luonnonuskontoa, voodoota.

 � Hispaniolan saaresta Haitin puoli on Ranskan vanha 
siirtomaa ja Dominikaanisen tasavallan puoli on 
kuulunut aiemmin Espanjalle. 
Nykyään Haiti on läntisen pallonpuoliskon toisek-
si köyhin maa. 1500-luvulla se oli yksi rikkaimmista 
siirtomaista.

 � Nyt budjetista 30–40 % tulee ulkomaanapuna. Vain 40 
% asukkaista on perusterveydenhuollon piirissä.

 �  HIV-tartunnan saaneita on 4,5 % väestöstä ja tuber-
kuloosi on kymmenen kertaa yleisempää kuin muissa 
Latinalaisen Amerikan maissa.

 � Väestön keski-ikä on vain 44 vuotta.

Aluksi kierrettiin auttamassa väestöä eri paikoissa 
Punaisen Ristin Mobiiliklinikan mukana. Mobiiliklinikka 

on eräänlainen ”kiertävä terveyskeskus”. 
Kenttäsairaala saatiin yhdessä viikossa 
pystytettyä 20 kilometrin etäisyydelle 
Port-au-Princestä, Carrefouriin. Se oli 
ainoa toimiva sairaala Carrefourin alu-
eella ja pyrki hoitamaan kaikkia vam-
moja. Lukuisat vapaaehtoisjärjestöt 
olivat lisäksi pystyttäneet pieniä telt-
taklinikoita Port-au-Princeen, joissa 
hoidettiin kirurgisesti paljon potilaita 
ensimmäisinä viikkoina. Erityisesti al-
kuvaiheen hoidossa oli mukana myös 
amerikkalainen sairaalalaiva, joka toi-
mi merellä Haitin ulkopuolella.

Maanjärjestyksen aiheuttamat vammat oli-
vat yleisimmin murtumia. ja tulehtuneita haavoja. 

Leikkaushoitoa hankaloitti potilaiden huono yleistila, joka 
johtui hoitamattomista tulehduksista ja aliravitsemukses-
ta. Verensiirtoja ei ollut mahdollista tehdä alkuviikkoina. 
Ihmisten asuessa hyvin tiivisti telttakylissä, joissa hygienia 
on puutteellinen, esim. lavantauti- ja malariaepidemioita 
puhkesi helposti.

” Sairaalassa 
hoidettiin 
myöhemmin 
myös muuta 
paikallista 
apua tarvit-
sevaa väes-
töä.”

Tammikuun lopulla perustettiin saksalais-suo-
malainen kenttäsairaala Carrefourin kaupun-
gin jalkapallostadionille noin 20 km päähän 
Port-au-Princessa. 
Tämän lisäksi Suomen Punaisen Ristin kaksi 
liikkuvaa klinikkaa tarjosivat perusterveyden-
huollon palveluja maanjäristysalueella.

Port au Prince

Kuuba

Haiti

Punainen Risti: www.lahjoita.fi
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Tyytyväisyyden osatekijät
Muutama vuosi sitten lääketehdas Leiras esimerkiksi 
julkaisi Taloustutkimuksella teettämänsä kyselyn vanhus-
ten tyytyväisyydestä. Sen mukaan eläkeikäiset ovat hieman 
tyytyväisempiä elämäänsä kuin keski-ikäiset työssä ole-
vat. Tärkeimmiksi tyytyväisyyden osatekijöiksi määriteltiin 
useimmiten terveys (49%), lapset (27%), ystäväpiiri (25%), 
lastenlapset (24%). Taloudellinen tilanne mainittiin vasta 
viidennellä sijalla (18%).  Näyttää siltä, että sosiaalinen elä-
mä on ikäihmisten kohdalla terveydentilan ohella erittäin 
merkittävä tyytyväisyyden osatekijä.

Keski-ikäiset asettivat kyseisessä tutkimuksessa hy-
vän tulotason ja varallisuuden toiselle sijalle heti terveyden 
jälkeen. Ilmeisesti tuossa elämänvaiheessa uskotaan rahaan 
enemmän kuin se sitten eläkevuosina todeksi  osoittautuu. 
Kun ollaan keskellä sosiaalista työelämää, jäävät myös su-
kulaiset ja ystäväpiiri vähemmälle huomiolle.

Vanhemmiten materiaalin merkitys vähenee
Vanhana tyydytään materiaalisella puolella vähempään. 
Pienet rajoitukset elämässä, jotka johtuvat terveydentilasta 
tai varojen puutteesta, eivät merkitse elämän loppumista, jos 
siihen sisältyy riittävästi sosiaalisia kontakteja ja elämän ko-
konaistilanne on tyydyttävä. Eräässä hiljattain tehdyssä tut-
kimuksessa paljastui myös, että pitkään jatkuneen avioliiton 
(60v) salaisuus on tyytyväisyys parisuhteeseen ja sujuva arki! 

Kilpailuhenkinen nykyaika yliarvostaa mammonaa. 
Siksi oli mielenkiintoista viime vuodenvaihteessa havaita val-
takunnan ykköslehdessä “vieraskynäilijä” Jakke Holvaksen 
selostus tutkimuksestaan. Hän on väitellyt talousmetafysii-
kan kritiikistä ja otsikoi juttunsa “Nykyaika selittää kaiken 
talouden termein”. Niiden pohjalta asiat selitetään realisti-
siksi tai epärealistisiksi. Sitten tulee se mielenkiintoinen to-
teamus toisenlaisesta realismista: Ihmiset eivät todellisuu-
dessa rakastakaan vapaata kuluttamista vaan sitoutumista.

“Ihmiset janoavat epätaloudellisia suhteita, joita ei voi luoda 
missä ja miten tahansa. Ihmiset haluavat toimia tiettyjen hen-
kilöiden kanssa, tiettyinä ajankohtina, tietyissä paikoissa ja tie-
tyllä tavalla. Päivittäiset tottumukset ja pienet tavat menevät 
kaiken edelle; vapaa voiton tavoittelu ja vapaat kulutusvalinnat 
ovat niille alisteisia”.

Nuori tutkija on havainnut totuuden
Nyt jo 20 vuotta eläkkeellä olleena ja vapaaehtois-
työhön osallistuvana taidan uskoa tuon! Ihmeellistä, että 
nuori tutkija on tämän totuuden havainnut. Sellainen su-

juva arki, johon on tottunut, on hyvin 
merkittävä tyytyväisyystekijä elämäs-
sä. Ja elämäänsä tyytyväinen voi hy-
vin, vai voiko?

Tyytyväisyys kasvaa, kun pystyy 
itse vaikuttamaan epäkohtiin

Vanha viisaushan väittää myös, 
että tyytymättömyys on edistyksen äiti 
ja  meille tulee huono 
omatunto, jos 

emme edistä mitään? Ei kannata 
huolestua, sillä eikö ole niin, että 
ei tyytyväisyys omaan elämääm-
me mitenkään estä meitä toi-
mimasta maailmanparantajana, 
kun huomaamme epäkohtia 
yhteiskunnan tai lähimmäi-
semme elämässä. Kun ryhdym-
me innolla vaikuttamaan ja vaa-
timaan parannuksia, saamme olla 
itseemme vieläkin tyytyväisempiä.

Tyytyväisyys & hyvinvointi

Sulo Aho toimi ennen 
eläkkeelle jäämistään 

sosiaalisuunnittelijana Suomen 
kunnallisliitossa ja sitä ennen mm. 
Keravan sosiaalijohtajana.

Yksilön tai yhteisön hyvinvoin-
tia arvioitaessa käytetään useita 

mittareita. Useimmiten mainitaan ter-
veys, toimeentulo, asumisolot, sosi-
aaliset verkostot, palvelujen saanti ja 

muut vastaavanlaiset tekijät. Monissa 
tutkimuksissa on käynyt selväk-

si etteivät kansalaiset koe näi-
tä edellytyksiä välttämättä 
täydellisesti toteutettavina, 
vaan ovat tyytyväisiä koh-

tuulliseen tasoon omassa 
elämässään.

” Nykyaika 
selittää 
kaiken 
taloudellisin 
termein”

Teksti: Sulo Aho Kuva: Hannu Hedman

Talkoo-OpasSininen Sali

Kaisan Kammari

Kabinetti

Pikku Kabinetti

ATK-luokka

i

Opasteet kertovat kertovat vain sen, mitä tiloja löytyy 
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksesta.
Talkoo-opas osaa puolestaan kertoo siitä, mitä toimintaa 
tiloissa harrastetaan.
Nyt saat paikanpäällä henkilökohtaista opastusta 
Talkoorenkaan toiminnasta,
Tule tutustumaan tiloihimme ja kyselemään oppaalta 
tarkemmin.
Opas on paikalla joka maanantai klo 12-14.
Myös suuremmat ryhmät vaikkapa oppilaitoksista ovat 
tervetulleita.

Talkoorenkaan ATK-tukitiimin vapaaehtoiset antavat 
vertaistukea senioreille tietokoneen- ja kännykänkäytön 

ongelmissa ja haasteissa.
•	 tietokoneen ja ohjelmien käytössä
•	 kännykän ja tietokoneen valintaan 

liittyvissä kysymyksissä
•	 internetin ja sähköpostin käytössä
•	 internetin tietoturva-asioissa

Tukitiimi on paikanpäällä Talkoorenkaan ATK-luokassa 
joka toinen keskiviikko klo 10-11. Tarkemmat päivämää-
rät löydät Talkoorenkaan tiedotteista ja verkkosivuilta.

Tukitiimiin saat yhteyden myös Talkoorenkaan 
avunvälityksen kautta: 

ATK-tukitiimi

ma-pe klo 10-12
puh. (09) 2425 106

avunvalitys@talkoorengas.fi
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V apaaehtoisen hyvinvointityön keskus sijaitsee aivan Keravan keskustan lähei-
syydessä Sompion koulua vastapäätä, Savion kirjapainon talossa. Tiloja on 

käytössämme kaikkiaan 560 neliötä. Luentosalina sekä liikuntaryhmien käytössä 
toimii Sininen Sali, sinne mahtuu noin sata henkilöä. Harrastekerhojen ja erilaisten 
pienryhmien käyttöön soveltuvia tiloja ovat Kabinetti, Pikku Kabinetti sekä ATK-
opetusluokka. Lisäksi tiloissamme toimii Kahvila Kaisankammari, joka on viihtyisä 
kohtauspaikka ja josta  voi ostaa virvokkeita ja pikku purtavaa edulliseen hintaan.

T oimintamme alkoi Keravalla 1991 perustetusta Talkoorenkaasta, sen tehtävänä 
on auttaa ja tukea apua tarvitsevia vapaaehtoisvoimin. Talkoorenkaan rinnal-

la aloitti vuonna 1997 Hyvinvointi akatemia, jonka puitteissa järjestetään luento-
ja, koulutusta ja harrastustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on aktivoida erityi-
sesti ikäihmisiä osallistumaan toimintaan, ja sitä kautta ehkäistä syrjäytymistä. 
Luennot ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön 

keskus

Talkoorengas Hyvinvointi- 
akatemia

Lähde ry

Lähde ry:n hallitus

Talkoorengas

 · Avunvälitys
 · Ystävä- ja 

vapaaehtoispalvelu
 · Kirjastoystävät

 · Sairaalavapaaehtoiset
 · Vanhus- ja vammaistyö
 · Varamummot ja -vaarit
 · ATK-tukitiimi

Hyvinvointiakatemia
 · Opinto- ja 

harrastustoiminta
 · Vapaaehtoisten koulutus
 · Luennot ja seminaarit

 · Konsertit
 · Esitelmät
 · Muut tilaisuudet

Muu toiminta
 · Kahvila Kaisankammari
 · Paluumuuttajatoiminta
 · Projektit

 · Opiskelijayhteistyö
 · Työharjoittelupaikka
 · Vertaistukiryhmät

Taloudellinen tuki
 · Raha-automaattiyhdistys
 · Yksityiset- ja yritystukijat

 · Keravan seurakunta
 · Keravan kaupunki

Toimintaperiaatteet

Yhteystiedot:

Edistämme oikeutta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, olemalla 
mukana arjessa, auttamalla ja tukemalla, tarjoamalla 

ennaltaehkäisevää toimintaa, sekä kehittämällä ja kokeilemalla 
erilaisia malleja, vauvasta vaariin.

Yhteistyökumppanit
 · Keravan kaupunki
 · Keravan seurakunta
 · Suomen punainen risti

 · Muut järjestöt
 · Työvoimatoimisto
 · Oppilaitokset

Vapaaehtoisen hyvinvointityön
keskus

Toimintamme pähkinänkuoressa

Toiminnanjohtaja
Tarja Mattila

puh. (09) 242 6364
tarja.mattila@talkoorengas.fi

Avunvälityksen päivystys  
ma-pe klo 10-12

puh. (09) 242 5106
avunvalitys@talkoorengas.fi

Toimisto  
ma-pe klo 10-14

puh. (09) 294 0930
toimisto@talkoorengas.fi
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Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19

kahvi pieni  1,00
kahvi iso  1,50
tee  0,80
kaakao  1,20
trip  1,00
limut ½ l.  2,20
pullat alk. 1,20
suolaiset alk. 1,80

Avoinna: ma-to 10-14.30 pe 10-14

Hinnasto:

-viihtyisä ja edullinen kohtaamispaikka-

Kahvila Kaisankammari
Anna aikaa, ryhdy ystäväksi
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus järjestää keväisin ja 
syksyisin yhdessä SPR:n ja Keravan seurakunnan kanssa

Ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyön 
kurssin
Kolmiosainen koulutus antaa sinulle valmiudet toimia 
Talkoorenkaassa vapaaehtoisena tehtävissä, jotka itse 
katsot olevan sinulle tärkeitä.
Syksyn 2010 kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on 
maanantaina 4.10 ja kurssipäivät ovat ke 6. 10 klo 12 - 16, 
ke 13.10 klo 13 - 16, ke 20.10 klo 13 - 16.
Kevään 2011 kurssista tiedotetaan mm. ensi kevään ohjel-
malehtisessä sekä erillisillä tiedotteilla.
Ilmoittautumiset sekä lisätiedot Talkoorenkaan toimistosta: 
puh. (09) 294 0930

Lakiasiaa Talkoorenkaassa
Asianajaja Marja Pelli järjestää kolmen illan luentosarjan ajankohtaisista 
aiheista.
Ensimmäisen luennon aiheena keskiviikkona 27.10. klo 17.30 syvennytään 
muuttuvaan perhelainsäädäntöön.
Seuraavana keskiviikkona 3.11. klo 17.30 perehdytään lapsen asemaan 
erossa ja Fasper-sovitteluprojektiin.
Hankkeessa tutkitaan fasilitatiivisen perhesovittelun mahdollisuuksia per-
heriitojen käsittelyssä sekä kehitetään sovittelukoulutuksen malleja 
ja uusia toimintatapoja perheiden riita- ja erotilanteisiin sekä 
lasten asioita koskevien sopimusten tekemisee
Kolmantena keskiviikkoiltana 10.11. klo 17.30 on mahdollisuus kysyä 
suoraan asianajajalta.
Siis tervetuloa tekemään kysymyksiä ja ylläpitämään keskustelua, 
asianajaja Marja Pelli vastaa.
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Hyvä keravalainen yrittäjä,
Varaa ajoissa mediatilaa keväällä 2011 ilmestyvästä TALKOORENGAS-lehdenstä.
TALKOORENGAS-lehti on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä, Keravalla toimivan Vapaa-
ehtoisen hyvinvointityön keskuksen toimittama tiedotus- ja jäsenlehti.
Seniori-ikäiset ovat yhä kasvava tuotteita ja palveluja hyödyntävä väestönosa myöskin 
Keravan talousalueella, monet heistä sekä osallistuvat että hyötyvät Talkoorenkaan 
toiminnasta.
Lehteä on saatavissa ja luettavana siellä missä seniorit harrastavat ja liikkuvat.
Pelkästään Hyvinvointiakatemian järjestämissä tilaisuuksissa, luennoilla, seminaareilla 
sekä opinto- ja harrastuspiireissä kävi vuonna 2009 yli 8000 henkilöä.
Mainostamalla lehdessämme et ainoastaan tue hyvää asiaa, sen lisäksi saat pienellä 
rahalla paljon näkyvyyttä Keravan talousalueella tuotteillesi ja palveluillesi.
Tarkemmat mediatiedot löydät sivustoltamme www.talkoorengas.fi ladattavissa olevasta 
mediakortista, voit myös kysyä lisää Talkoorenkaan toimistosta.
Huom! Jos tarvitset juhla- tai kokoustiloja käyttöösi voit kysyä meiltä myös niistä.
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28.9.

26.10.

30.11.

* klo 12-13 hdollisuus lounaaseen (7 e)
* klo 13 
* klo 13.15
* lopuksi
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Teksti: Kaisu Porkka Kuva: Hannu Hedman Kuvat: Erkki Nenonen / http://enenonen.1g.fi/

Diplomiravintoneuvoja  
Tarja Tuuli luennoi 

aiheesta 
Vapaaehtoisen hyvinvointityön 

keskuksessa toukokuussa.  
Kiinnostuneita oli paljon 

paikalla ja keskustelua riitti.
Luennoitsija kertoi saksalaisen 

professori Kollathin tutkimuksista 
ja ravinnon laatuluokituksista. Prof. 
Kollath jakaa ruoka-aineet kolmeen 
pääluokkaan, A-luokkaan kuuluu 
kaikki kuumentamaton ja jalosta-
maton tuoreruoka, B-luokkaan kuu-
luu kuumakäsitelty, mutta muulla 
tavoin muuttumaton ja jalostama-
ton luonnonruoka ja C-luokkaan 
teollisesti liiaksi käsitelty ruoka. 
Tutkimuksissa on todettu ravitse-
musarvon ja terveysvaikutusten 

heikkenevän siirryttäessä A-luokasta 
C-luokkaan. Superravintoaineet ovat 
parasta solujen suojaa. Tärkeimmät 

antioksidantit A-, C- ja E-vitamiinit ovat avainasemas-
sa terveyden säilyttämisessä. Ihminen on kokonaisuus. 
Terveenä pysymiseen ja parantumiseen tarvitaan energiaa 
ja elinvoimaa.

Mitä ovat suomalaiset superfoodit
Ruoka on hyvin imeytyvää, siitä tulee hyvä olo. Ne tar-
joavat ravinteita tiiviissä muodossa. Antioksidentteja on 
runsaasti superfoodeissa. Ne ennaltaehkäisevät sairauksia, 
auttavat saavuttamaan ihannepainon, puhdistavat ja uudis-
tavat elimistöä. Ne lisäävät elinvoimaa, henkistä tasapainoa 
ja aktiivisuutta. Suomesta löytyy vielä puhdasta luontoa, jos-
ta superfoodia on kaikkien saatavilla. Elimistö hyödyntää 
tehokkaimmin vitamiinit ja hivenaineet, kun ne saadaan 
suoraan ravinnosta eikä pillereinä. Mediassa mainostetaan 
usein superfoodia tuotuna maailmalta, mutta ne ovat usein 
pitkien matkojen päästä ja hinnaltaan kalliita.

Suomen luonnonvaraiset superruoat
180 luonnonvaraista, ravinnoksi kelpaavaa kasvia, jot-
ka sopivat mausteeksi, lääkintään, salaatteihin, lämpimiin 
ruokiin ja juomiin.

Superfoodia suomalaisesta
luonnosta

37 syötävää luonnonmarjaa.
Mustikka on yksi parhaimmista luonnonmarjoista. Se 
sisältää vitamiineja, mangaania, magnesiumia, ravintokui-
tuja ja flavonoideja. Se on hyväksi näkökyvylle, helpottaa 
silmien väsymistä, ikänäköä, kuivuutta ja silmänpohjarap-
peumaa. Mustikkaa käytetään myös suolistovaivoihin, um-
metukseen, ripuliin, ruoansulatuksen parantamiseen sekä 
tulehdusten estoon. Muita terveellisiä marjoja ovat tyrni, 
ruusunmarja, karpalo, mustamarja aronia, mustaherukka, 
vadelma, lakka, puolukka jne.

Yrteistä luennoitsija kertoi mm. seuraavaa:
Nokkonen sisältää paljon C- ja B-vitamiinia, A-vitamiinin 
esiastetta, Omega 3:a, rautaa, calsiumia, piitä ja ubiqinonia. 
Nokkosen puhdistavat ominaisuudet liittyvät sen korke-
aan lehtivihreäpitoisuuteen. Nokkonen parantaa solujen 
hapenottokykyä ja immuniteettia sekä vilkastuttaa munu-
aisten toimintaa. Sitä ei suositella sydämen tai munuaisten 
vajaatoiminnasta kärsiville. Nokkonen kerätään alkukesäl-
lä, aurinkoisten päivien jälkeen, ennen kukintaa puhtaasta 
luonnosta ja käytetään pinaatin tapaan mehuina, keittoina, 
muhennoksina, salaateissa ja teenä.

Voikukka sisältää C - ja A-vitamiinia runsaasti, myös B 
– ja D-vitamiinia. Isoista lehdistä poistetaan lehtiruoti. Nuput, 
kukat, lehdet ja juuret kerätään käyttöön. Kansanlääkinnässä 
käytetään vahvistamaan maksaa ja ruoan sulatusta. Se puh-
distaa kehoa, lisää virtsaneritystä ja vähentää kolesterolia. 
Käytetään salaateissa, mehuissa, viherjauheissa ja käärylei-
nä. Juuria voi käyttää syksyllä porkkanan tapaan. Muita 
hyviä luonnonantimia ovat koivun hiirenkorvat, kuusen-
kerkät, sienet jne.

Siirtymävaihe: Muista kohtuus, pienikin määrä on te-
hokasta. Lisää luonnonravintoaineita asteittain ruokatot-
tumuksiisi. Kerää kasvit aina mahdollisimman puhtaasta 
luonnosta, ei taajamista eikä autoteiden läheisyydestä eikä 
torjunta-aineilla käsitellyiltä alueilta. Hanki itsellesi yrttio-
pas ja kuvasto. Internetistä Googlen kautta saa myös paljon 
tietoa superfoodeista. Älä milloinkaan kerää tai kokeile tun-
temattomia kasveja ravinnoksi tai rohdoksi. Kuuntele kehosi 
reaktioita. Tarvittaessa keskustele lääkärisi kanssa.

Aiheesta innostuneina järjestimme toukokuun lo-
pulla retken Nuuksion luonnonpuistoon. Retki oli virkis-
tävä. Saimme nauttia hyvästä seurasta ja liikkua kauniissa 
luonnossa. Monet meistä keräsivät myös keväisen luonnon 
antimia. Tosin meille maistui  grillattu makkarakin hyvin. 
Kiitos luonnolle antimista.

Tarja Tuuli, TTplus Oy 
Diplomiravintoneuvoja

Ahomansikka 
( Fragaria vesca )

Kumina 
( Carum carvi )

Pihlaja 
( Sorbus aucuparia)

Valkoapila 
( Trifolium repens)

Ahosuolaheinä 
( Rumex acetosella )

Mesimarja 
( Rubus arcticus )

Puolukka 
( Vaccinium vitis-idaea )

Väinönputki 
( Angelica archangelica )

Maitohorsma 
( Epilobium angustifolium )

Mustikka 
( Vaccinium myrtillus )

Tyrni 
( Hippophaë rhamnoides )

Lakka 
( Rubus chamaemorus )

Suomen luonnonvaraisia 
hyötykasveja

Suomen luonnonvaraisia 
hyötykasveja



Hyvää palvelua ei 

saa sattumalta. 

Sitä saa ihmiseltä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Paasivuorenkatu 4–6 A, PL 54, 00531 Helsinki

puh. 020 774 002, faksi 020 774 2039
pam@pam.fi, www.pam.fi


