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Itsenäisyys on vahvuus, 
yhteistyö muiden kanssa viisaus! 

Onnentoivotukset ja maljan nostot ovat paikallaan syksyllä 20 vuotta 
täyttävälle Talkoorenkaalle ja sen perustajajäsenille. Nyt se on todistettu, että 

pienestä voi kasvaa suuri, kunhan vain tahtoa riittää. Yli kaksikymmentävuotiaan 
Talkoorenkaan historia on vaiherikas ja sitä juhlistetaan monella tapaa mm. avoimi-
en ovien päivällä elokuun 29.päivänä, jolloin kaikki toiminnasta kiinnostuneet voi-
vat tulla tutustumaan taloomme. Varsinaista Juhlavastaanottoa vietetään torstaina 
1.9.2011 klo 13–16, jolloin ohjelmassa musiikkiesityksiä ja kakkukahvit.

Vuosia kehitetty vapaaehtoistoiminta ja innostava ilmapiiri 
Hyvinvointiakatemiassa todistavat, että olemme lunastaneet itsellemme vakaan 

ja arvostetun sijan paikkakuntalaisten mielissä. Toimimme tänä päivänä monena; 
asiantuntijana, tiedonvälittäjänä, kulttuuriareenana, ajankohtaisasioiden keskustelun 
paikkana ja ennen muuta yhteisöllisyyden ylläpitäjänä. 

Juhlavuosi sattuu sopivasti samaan aikaan Euroopan vapaaehtoistoiminnan 
teemavuoden kanssa, jonka tarkoituksena on nostaa esiin vapaaehtoistoimijoita 

ympäri Euroopan. Vuosi tarjoaa mahdollisuuden tuoda yhdessä esiin vapaaehtois- 
ja järjestötoiminnan yhteiskunnallista merkitystä ja innostaa uusia ihmisiä mukaan 
vapaaehtoistoimintaan. 

Suomi on yhdistysten luvattu maa ja meillä on yli 130 000 yhdistysrekisteriin 
rekisteröityä yhdistystä. On tilastoitu, että 43 prosenttia täysi-ikäisistä osallistuu 

vapaaehtoistyöhön, jossakin muodossa, jossakin yhdistyksessä. Suomalaisten teke-
män vapaaehtoistyön kansantaloudellinen arvo nousee yli sataan miljoonaan, selviää 
Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Vapaaehtoistyön kustannettava 
tuntihinta on vajaat kaksi euroa. Lopullisen tuntihinnan lasketaan kuiten-
kin olevan 12,5 euroa tunnilta. Talkoorenkaan rekisterissä on tällä het-
kellä jo yli 200 aktiivista vapaaehtoista, yhteensä he tekevät vuositasolla 
liki 8000 työtuntia eli tällä kaavalla laskien summa ei ole aivan mitätön, 
puhumattakaan hyödystä. 

Yhdysvaltalaisessa raportissa yhdistettiin kolmekymmentä 
aiheeseen liittyvää tutkimusta ja laskettiin terveysvaikutusten 

kannalta paras vapaaehtoistyön määrä. Se on noin kaksi tuntia 
viikossa eli helposti järjestettävissä meidän kaikkien vapaa-ajalle. 
Nykyinen hyvinvointiyhteiskuntamme on pitkälti aktiivisen va-
paaehtoistoiminnan tulosta, siitä suuri kiitos kuuluu RAY:lle, jon-
ka taloudellinen tuki mahdollistaa tämän. Hyvinvointiyhteiskunnan 
kasvukauden jälkeen on vapaaehtoistoimintakin löytänyt uusia toi-
mintamuotoja ja niillä voidaankin tuottaa peruspalveluita tukevaa 
ja täydentävää toimintaa. 

Vapaaehtoistoiminnasta ei hyödy ainoastaan yhteis-
kuntamme, sillä sitä tekevälle itse toiminta antaa lu-

kemattomia mahdollisuuksia ja kokemuksia, ystävistä pu-
humattakaan. Viime aikoina useat tunnetut henkilöt ovat 
lähteneet mukaan hyväntekeväisyyteen ja tuovat siten toi-
minnalle positiivista näkyvyyttä ja arvostusta. Todellisia mer-
kityksellisiä taitoja syntyy itse kokemalla, tekemällä ja käytännön 
tilanteessa oppimalla, kun mukana on koko keho: kaikkia aistit, sydän 
ja aivot, kädet ja jalat.
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3......... Pääkirjoitus 
4......... Tulevaisuus on nyt 
Sulo Aho tarkastelee psykohistorian merkitystä tulevaisuuden ennustuksessa. 

5......... Kaupunginjohtaja tutustui Talkoorenkaaseen 
Keravan uusi kaupunginjohtaja Petri Härkönen tutustui Talkoorenkaaseen.

6......... Arktista extreme-matkailua raideliikenteessä  
Aila Painilaisen matkapäiväkirja talvisissa tunnelmissa. 

7......... Inhimillisyyttä vanhusten hoitoon 
Tarja Tallqvist luennoi vanhusten asemasta yhteiskunnassa.

8......... Seuraa ja tekemistä 
Matti Hölsä kertoo mitä elämänturva on sekä mitä muuta ihminen tarvitsee.  

9......... Kokemuksia työelämästä 
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjausta opiskeleva Saara Malkki on Talkoorenkaassa 
työharjoittelussa. Hän kertoo siitä saaduista kokemuksista.

10 ....... Saattohoitoa käytännössä 
Keravan terveyskeskuksen VO2:lla työskentelevä sairaanhoitaja Riitta Pekkanen 
kertoo miten saattohoitoa toteutetaan käytännön tasolla. 

12 ....... Kirjaston Elina 
Talkoorenkaan pitkäaikainen yhteistyökumppani Elina Saari jää eläkkeelle 
Keravan kaupunginkirjastosta. Hän muistelee menneitä ja suunnittelee tulevaa

14 ....... Zazenista ja vapaaehtoistyöstä 
Talkoorenkaan nuori vapaaehtoinen Simo Vihinen saa voimia Zazenista. 

16 ....... Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa 
Sulo Aho käy läpi Talkoorenkaan 20-vuotista historiaa ja tulevaisuudennäkymiä. 

18 ....... Kivun kanssa voi elää 
Kaisu Porkka oli mukana Keravan taidemuseolla 26.–27.8.10 KIPU -taidenäyttelyyn 
liittyvässä seminaarissa Kivun etiikka ja estetiikka.

20 ....... ”Maalaisjärjellä varustettu moottori” 
Henkilökuvassa Toiminnanjohtaja Tarja Orlow.

21 ....... Eläkeläisen pitkä taival 
Aira Parviainen pohtii eläkeläisen toimeentuloon liittyviä seikkoja.

28 ....... Lähimmäisenrakkautta 
Tuulikki Kuukasjärven kokemuksia vapaaehtoistyön kurssilta.

29 ....... Ikääntymistä tukeva ravinto 
Ikääntyminen tuo muutoksia ravinnon saantiin. Tarja Tuulen kattava 
tietopaketti siitä, miten voi ravinnon kautta vaikuttaa hyvinvointiin.



Silmiini sattui hiljattain artikkeli, jossa kerrottiin  
tulevaisuudentutkija Katriina Siivosen todenneen että 

“tulevaisuus ei ole vain tulevaisuudessa, vaan myös idulla nyky-
hetkessä, mikä tekee ennustamisen mahdolliseksi”.

Mielenkiintoinen toteamus. Useimmitenhan tois-
tetaan sanontaa: “Ennustaminen on vaikeaa, varsin-

kin tulevaisuuden ennustaminen.” Tutkiminen olisi paljon 
helpompaa, jos voisimme matkustaa ajassa ja todeta miten 
asiat ovat siellä tulevaisuudessa. Aikamatkustus on kuiten-
kin todettu tieteellisesti mahdottomaksi, koska ajalla on vain 
yksi suunta. Minäpä väitän kuitenkin, että ihmisellä on yksi 
tapa matkustaa tulevaisuuteen ja katsoa miten asiat ovat. Se 
ainoa tapa on ikääntyminen!

Muistan miten 1980-luvulla kaikkialla hallinnossa 
oltiin innostuneita suunnittelemaan tulevaisuutta, oli 

esim. Yhdistyneitten Kansakuntien projekti Terveyttä kaikille 
2000. Sen eteen tehtiin paljon töitä. Omassa työpaikassani 
olin mukana Toimiva vanhusten huolto -projektissa, jossa 
suunniteltiin vanhustenhuoltoa myöskin juuri 2000-luvulle. 

Nythän me ikäihmiset sitten olemme eläneet jo 10 
vuotta tuossa itse suunnittelemassamme tulevaisuu-

dessa ja tiedämme miten asiat nykyisin ovat! Tai ainakin 
voimme tutkia, poikkeaako nykyinen “tulevaisuus” siitä, jota 
kuvittelimme ja suunnittelimme 80-luvulla? Mehän suun-
nittelimme tietysti miten hienosti esimerkiksi palvelut pe-
laavat viimeistään 2000-luvulle tultaessa. Kaikki tarpeem-
me on otettu huomioon ja niihin vastataan monipuolisesti 
ja välittömästi hyvinvointiyhteiskunnan toimesta. Emme 
me ollenkaan suunnitelleet sellaisia kuin puhelujonoja ter-
veyskeskukseen tai leikkausjonoja sairaaloihin. Myös asu-
mismuodon piti olla vanhuksen itse valittavissa lukuisista 
tarjolla olevista vaihtoehdoista.  Yöpartiot tekivät tuloaan 
kotihoidon tueksi.

Ainakin puhelinjonojen piti olla teknologian kannal-
ta selvästi mahdottomia, kuljeskelihan tuon mainitun 

vuosikymmenen lopulla Mannerheimintiellä  jo nuoria lii-
kemiehiä, jotka kävellessään puhuivat vain noin puoli kiloa 
painavaan käsikapulaan, kännykän edeltäjään. Sitä emme to-
siaan osanneet ennustaa, miten pieneksi kännykkä voi tulla!

Mikä siis on mennyt pieleen? Miksi nyt saa päivittäin 
lukea lehdistä, miten huonosti kaikki pelaa? Ettei vain 

tällä uudella aatteella ultravapaasta kilpailuyhteiskunnasta 
olisi jotain tekemistä asian kanssa! Kun kilpailua ei mikään 

asia saa vääristää, niin joillekin se merkitsee vapautta sor-
tua työelämän paineisiin ja sairastua, jopa nähdä nälkää. 
Kaikkein pyhin asia näyttää olevan taloudellinen kannat-
tavuus. Siksi työntekijöitä ei voi palkata tarpeen mukaan. 
Siksi puhelinoperaattoritkaan eivät vastaa puheluihin eivät-
kä terveyskeskuksen päivystäjät, kun heitä ei ole! Tulee mie-
leen, että tuossahan olisi niitä uusia työpaikkoja, joita niin 
hallitus kuin kansalaisetkin kaipaavat. Ja eikös ne maksaisi 
verojakin - ja säästyisi työttömyyspäivärahoja? 

Eräs asia toimiva vanhustenhuoltoprojektin ideoista on 
toteutunut. Se on vapaaehtoisen hyvinvointityön tuotta-

mien palvelujen  mukaantulo kuvioihin. Se pelaa kotikau-
pungissanikin ja tuo lohtua tulevaisuuteen.

Kuuluisa tieteiskirjailija Isaac Asimov kehittelee 
eräässä Säätiö-kirjassaan uutta Hari Seldonin kehittämää 

tieteenalaa,  psykohistoriaa. Sitä harrastetaan joskus vuositu-
hansien kuluttua. Kun on tarpeeksi kauan tutkittu sivilisaa-
tioiden käyttäytymisen lainalaisuuksia, syitä ja seurauksia, 
niin on opittu ennustamaan tarkasti tulevaisuutta. Samalla 
tietysti osataan ohjailla tulevia tapahtumia nostamalla esiin 
asioita, joihin ih-
misten tiedetään 
reagoivan odote-
tusti. Konfliktit 
vältetään ja kehi-
tys on rauhallis-
ta. Psykohistorian 
tuntijat ovat guru-
ja, joita päätöksen-
tekijät kuuntelevat. 
Luulenpa että täl-
laisilla guruilla 
olisi jo tänäänkin 
kysyntää! Pitäisikö 
psykohistorian tie-
teenala perustaa 
Aalto-yliopistoon 
jo nyt?

Onhan meillä  tutkija Juha Siltala jo puhunutkin 
psykohistoriasta ja käyttänyt sitä eräänä tutkimusme-

netelmänä, mutta en osaa sanoa, onko kyse aivan samasta 
asiasta kuin Asimovin kirjassa. Siihen hän osaa itse vastata.

Tulevaisuus on nyt

Hari Seldon, psykohistorioitsija, Terminus City
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Teksti: Sulo Aho Kuva: Intergalaktinen arkisto
Teksti: Sulo Aho  Kuva: Tarja Orlow

KAUPUNGINJOHTAJA TUTUSTUI
TALKOORENKAASEEN

Keravan uusi kaupunginjohtaja Petri Härkönen 
aloitti työnsä syyskuun alussa 2010. Marraskuussa hän 

kävi tutustumassa Talkoorenkaan toimintaan, jolloin oli hyvä 
tilaisuus esittää hänelle myös muutama vapaaehtoistyöhön 
liittyvä kysymys. Kaisankammarin kahvipöydässä oli pai-
kalla tämän kirjoittajan lisäksi myös puheenjohtaja Markku 
Holopainen ja toiminnanjohtaja Tarja Orlow.

Petri Härkönen oli ja viisi vuotta sitten jonkin aikaa 
Keravalla kehitysjohtajan vakanssilla ja siirtyi sitten 

Vihdin kunnanjohtajaksi ja sen jälkeen liike-elämän palve-
lukseen. Kehitystehtävissä Keravalla hän jo  tutustui myös 
Talkoorenkaaseen. Tarja Orlow selosti hänelle nykyistä toi-
mintaa, joka on paljon laajentunut viime vuosina ja saanut 
uusia muotoja. Keskusteltiin myös osallistumisesta kansain-
väliseen toimintaan, jonka hyödyt kiinnostivat Härköstä. 
Todettiin sen antavan mm. medianäkyvyyttä ja kun siihen 
osallistutaan jonkin isomman organisaation hoitaessa byro-
kratian, niin omat resurssimme riittävät mukana olemiseen.

Kysymykseen, mikä Keravassa kiinnosti niin, et-
tä se sai palaamaan tänne liike-elämän palveluksesta, 

Härkönen vastasi, että Kerava on kehityskelpoinen ja aktii-
vinen kaupunki, jonka talouskin on vakaalla pohjalla. Hän 
näkee kaupunginjohtajan tehtävän haasteellisena kun on 
mahdollisuuksia edelleen kehittämiseen. 

Vihdissä oli kyllä paljon yhdistyksiä ja aktiivista ky-
lätoimintaa, mutta ei varsinaisesti Talkoorenkaan toi-

mintaa vastaavaa organisaatiota. Hän näkee vapaaehtois-
toiminnan arvokkaana asiana, mutta pitää myös Keravan 
vanhusväestön palveluja hyvin hoidettuina.

“Sanoitte vanhustenviikon avajaisjuhlan puheenvuorossanne, 
että pitää löytää myös uusia tapoja toteuttaa palveluja siten, et-
tä rahat riittävät.  Millaisia vaihtoehtoja tarkoititte?”

“Tarkoitin ensinnäkin sitä, että valtion normiohjaus on liian 
tiukkaa eikä kuitenkaan osoiteta resursseja normien täyttämi-
seen. Kotihoitoa on syytä tukea mahdollisimman pitkälle, mut-
ta sitten kun tilanne on sellainen, ettei se enää suju, on oltava 
tarjolla hoitopaikkoja, jotka ovat turvallisia.”

Vapaaehtoistoiminta tuo merkittävän lisän kaupun-
gin palveluihin. Härkönen ei kuitenkaan suostu mää-

rittelemään mitä kaupunki vapaaehtoiselta auttamistyöltä 
odottaa. Vapaaehtoistyöhön ei voi ketään velvoittaa ja on 
parempi, että siinä toimivat itse määrittelevät miten autta-
mis- ja tukitoimintaa harjoittavat ja mikä tehtävään sopii. 

Omaishoidosta puhuttaessa hän totesi suuren osan 
omaisista ilman muuta katsovan velvollisuudekseen 

kantaa vastuuta apua tarvitsevan läheisen hoitamisesta. 
Yhteiskunnan asiana on tukea heidän jaksamistaan. Monet 
vanhukset pelkäävät siirtoja ja muutoksia elämässään ja 
Härkönen näkee, että voisi olla kaupungin omistamia tai hal-
linnoimia tiloja, joissa voisi pysyvästi asua samassa paikassa 
ja asumiseen liittyviä palveluja voitaisiin sitten kilpailuttaa. 
Siinäkin tosin on huono puolensa että myös henkilökun-
ta saattaa vaihtua. Taloudellista vaihtoehtoa on kuitenkin 
usein pakko hakea.

Siirryttäessä puhumaan rahasta ja verotuksesta 
kaupunginjohtaja on sitä mieltä ettei ole oikein vero-

tuksella rangaista niitä, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin, 
eli tehneet päivätyönsä, maksaneet veronsa ja hankkineet 
oman asunnon, jossa haluavat viettää myös eläkepäivänsä. 

Kaupunginjohtajalla on kädet täynnä työtä ja tiuk-
ka aikataulu. Hänen vapaa-ajan harrastuksistaan ei eh-

ditty puhua mutta äskettäin ilmestyneen Kerava-seuran 
“Kotikaupunkini Kerava” -julkaisun haastattelusta selviää, 
että hän on nuoruudessaan harrastanut urheilua ja menes-
tynyt hyvin mm. keihäänheitossa, jossa voittanut Skotlannin 
yliopistojen mestaruuden. Hän on juossut myös pari kertaa 
maratonin mutta nykyisin pitää parhaana saavutuksenaan 
750 kilometrin pyhiinvaelluskävelyä Espanjan Santiago de 
Compostelaan viime toukokuussa. Saavutus oli pitkästä kä-
velymatkasta huolimatta hänen mielestään enemmän hen-
kistä kuin fyysistä laatua.

Tuota me varmaan arvostamme myös Talkoorenkaan 
piirissä! Toivotamme menestystä uudelle vireälle  kau-

punginjohtajalle haastavassa työssään Keravalla.

Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen tutustumassa 
Talkoorenkaan toimintaan. 
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Teksti: Taina Rautasalo  Kuva: Hannu Hedman

Entinen kansanedustaja 
Tarja Tallqvist kävi 
Maanantaiseurassa jälleen 
puhumassa tärkeästä 
vanhusten asiasta.

Hän ihmetteli miksi vanhus-sanasta 
on tullut sellainen kirosana, että se pitäi-
si korvata jollain muulla.  Ikääntyminen 
on etuoikeus. Vanheneminen on par-
haimmillaan silloin, kun saamme elää 
hyvässä kunnossa. Kaikille vanhuksille 
on tärkeintä turvallisuus - siihen kuulu-
vat toimeentulo ja itsemääräämisoikeus.

Euroopan kansoista suomalaiset 
ikääntyvät nopeimmin. Ihmisten 

vanhenemiseen liittyy negatiivisena il-
miönä yksinäisyys ja se saattaa johtaa 
masennukseen. Tässä hyvinvoivat pysty-
vät toimimaan auttajina. Talkoorenkaan 
toimintaa puhuja pitää mahtavana. Sen 
tarkoituksena on nimenomaan poistaa 
ikääntyvien yksinäisyyttä ja turhautuneisuutta.

Vanhusten hoitolaitoksia vaivaa hoitohenkilökun-
nan puute. On huomattu, että aivan viimeisinä elinvuo-

sina vanhuksia siirretään laitoksesta toiseen. Muutto aiheut-
taa nuoremmillekin stressiä, ympäristö ja sen tutut ihmiset 
vaihtuvat vieraisiin. Vielä pahemmin vaikuttaa vanhukseen 
hoitopaikan vaihto. Myös hoitajille ennestään tutut olisivat 
helpompia hoidettavia. Toisaalta omasta kodista saattaa tulla 
yksinäiselle, huonokuntoiselle vanhukselle vankilaan verrat-
tava paikka. Hoitokodin ei tarvitse olla hienosti sisustettu, 
kunhan siellä ei tarvitse olla yksin. Robottien keksiminen ar-
kipäivästä selviytymiseen ei ratkaise yksinäisyyden ongelmaa.

Tarja kertoo, että hän aloitti hyvin sinisilmäisenä kan-
sanedustajan työn. Hän kuvitteli, että häntä kuunnellaan, 

koska hän on lähihoitajana työskennellyt vanhustenhoidon 
alueella ja tuntee ne puutteet, joita vanhusten asemassa on. 
Tämä ei kuitenkaan ole tuntunut toteutuvan. Monet edusta-
jista ovat nuoria tai tulleet nuorina valituiksi ja vieraantuneet 
arkielämästä. Nelikymppisten päättäjien on vaikea ymmärtää, 
mitä merkitsee esimerkiksi dementoituneen puolison hoito.

Suomessa on yhteensä yli 300 000 omaishoitajaa. 
Heitä yhteiskunta käyttää häpeällisesti hyväkseen, vain 

kymmenesosa on tuen piirissä.  Olisi tärkeää saada hoita-
jille lomittajia tai järjestää hoidettaville paikkoja, jonne hei-
dät voisi jättää hoitajan loman ajaksi. Omaishoidon tuen 
kriteerit ovat kiristyneet. Tänään omaishoitajana toiminut 
ei ehkä huomenna kuulukaan yhteiskunnan tuen piiriin.  
Yhteiskunnan asenne tuntuu olevan – ” kyllä he omaisensa 
kuitenkin hoitavat”.

Vanhuksille on tulossa laki, joka vaikuttaa myön-
teisesti kotipaikkaoikeuteen. Myös palveluasumisen 

piirissä olevat vanhukset voivat sen mukaan vaihtaa kuntaa 
lähelle omaisia. Vakituinen asuinkunta toimii maksajana.

Suomen lain mukaan isovanhemmilla ei ole oikeuksia 
lastenlastensa suhteen. Tarjan mukaan siihen pitäisi saa-

da muutos. Isovanhemmat tuovat turvallisuutta lasten elä-
mään. Varamummo- ja pappatoimintaa puhuja pitää hie-
nona ja tärkeänä työnä lasten hyväksi.

Vaikka tilaisuuden aiheet olivatkin vakavia, aina 
väliin huumori pilkisti esiin ja iloiset naurun pyrskäh-

dykset täyttivät salin. Näinhän siinä käy kun Tarja Tallqvist 
toimii vetäjänä.

Inhimillisyyttä vanhusten
hoitoon

Tarja Tallqvist on tuttu ja pidetty vieras Vapaaehtoisen hyvinvointikeskuksen Sinisessä Salissa

Missä kaksi matkalaista menneenä talvena kohtasi, 
kääntyi keskustelu hetken päästä vääjäämättä matka-

muistoihin. Kokemuksia ei suinkaan vaihdettu Thaimaan- 
tai Kanarian- matkoista, vaan aihe oli paljon jännittäväm-
pi: miten olet selvinnyt junamatkoista? Näitä keskusteluja 
käytiin tietenkin lähinnä meidän autottomien tai muuten 
vähän ekohenkisten taivaltajien välillä. 

Minulla ei varmaan olisi kovin paljon kokemuksia 
asiasta, ellei Luoja suuressa viisaudessaan olisi järjes-

tänyt niin, että jouduin joulu- ja tammikuun aikana jouk-
komatkailemaan Jorviin sinne Espoon perukoille kaikki-
aan seitsemän kertaa, viikon - parin välein. Perillä piti 
olla kahdeksan aikoihin. Sehän oli kuin työvuosina: 
herätys 5.45 ja matkaan. Etsin aikatauluista ihan-
teellisen yhdistelmän, jossa oli huomioitu tiet-
ty joustovara. Keravalta H-juna 6.49, Pasilasta 
U-juna Espooseen 7.18 tai hätävarana E-juna 
kello 7.28. Espoon asemalta matka jatkuisi vie-
lä bussilla kymmenisen minuuttia. Toimivaa ja 
sujuvaa - teoriassa. 

Ensimmäinen kerta meni jokseenkin 
suunnitellusti, mutta sitten pakkanen alkoi 

kiristyä ja junakyydit muuttua entistä epämää-
räisemmiksi. ”H-juna 6.49, arvioitu tuloaika 7.02”. 
Entä se Z-juna, senhän pitäisi tulla kohta? ”H-juna 
peruttu, Z-juna 7.05”. Juna tuli, ja jo Keravalla päästiin 
aitoon japanilaistunnelmaan eli ylenpalttiseen ahtauteen, 
kun kahden junan vakiomatkustajat paksuissa talvivaat-
teissaan sulloutuivat yhteen junaan. Tikkurilassa tun-
nelma tiivistyi entisestään, mutta olihan lämmintä, vastapai-
nona sille hyytävälle pohjoistuulelle ja reilulle kymmenelle 
pakkasasteelle, jotka saivat toivomaan kunnon arktista vaa-
tekertaa. Juosten ehdin sillä kertaa 7.28 lähtevään E-junaan.

Seuraavilla kerroilla matkailuun tuli lisää jännitystä. 
Pakkanen kiristyi kiristymistään, koillistuulet puhalteli-

vat jäätäviä henkäyksiään, H-juna oli joka kerran myöhässä 
15 minuuttia, ja nyt alkoi myös Espoon suuntaan takertelu. 
Ilmoitustaululle tuli Pasilassa muutaman minuutin välein 
aina uusi aika, ja oli tietenkin päivystettävä siellä hyytävän 
kylmällä laiturilla. Ei yhtään lämmittänyt, että olin vain yk-
si sadoista. Laiturit olivat täynnä värjötteleviä ja manailevia 
kulkijoita, jotka eivät varmaan olleet tarkoittaneet lähteä 
arktiselle extreme-matkalle näin aamuvarhaisella. He olivat 
menossa töihin! Vihdoin 25 minuutin odottelun jälkeen ju-
na tuli. Laskin, että sillä kertaa tulin nauttineeksi ylimääräi-
set 40 minuuttia ”raikkaasta” talvisäästä. Vilustuin lievästi.

Viimeinen kerta oli edellisen matkan toisinto: pak-
kasta vähän vaille 20 astetta, kunnon puhureita ja run-

sas yliannostus ulkoilua. Tällä kertaa Pasilan ilmoitustaulu 
pimeni siitä kuutosraiteelta täysin, ei liioin tullut minkään-
laisia kuulutuksia. Muilla raiteilla liikenne näytti sujuvan 
jotenkuten. Meitä alkoi taas olla melkoinen joukko mustaa 
kansaa, joka yritti pysyä lämpimänä tepsuttelemalla ympä-
riinsä kuin se uusseelantilainen töpöliputtaja-niminen lintu, 
joka jäi mieleeni eräästä luonto-ohjelmasta. Meillä vain oli 
paljon kylmemmät olot kuin sillä pesäpaikkaansa muok-
kaavalla linnulla. - Vihdoin ilmoitustaululla näkyi tieto, että 

Pendolino Turkuun saapuu raiteelle 6. Sehän pysähtyy 
Espoossa! Tässä vaiheessa vaihdettiin jo toisten 

kanssa mielipiteitä, ja tuumasin parille naisel-
le, että mennään sitten Pendolinolla. Junan 

ovesta kurkistavalle konduktöörille seli-
timme tilanteen samalla kun työnnyim-
me sisään, ja hän toivotti meidät terve-
tulleiksi. Tällä kertaa oli kuulemma jokin 
juna hyytynyt kuutosraiteelle, ja ohitus-
järjestely vei aikansa. Ihan järkeenkäypä 
selitys - kuten ne kaikki muutkin, joita 
on saanut lehdistä lukea. Mutta se ei pal-
jon lämmittänyt epätietoista värjöttelijää 

siellä laiturilla, kun ei ollut saanut mitään 
tietoa tilanteesta.

Tältä toivon mukaan viimeiseltä Jorvin 
matkalta tulin varmuuden vuoksi kaupun-

kiin bussilla. Se kulki luotettavasti, oli lämmintä, 
näkymät kuin talvisesta matkailumainoksesta. 

Tunnin sightseeing vauraan Kauniaisten ja Espoon oma-
kotialueitten kautta, mitä se nyt tällaisen eläkeläisen ajas-
sa merkitsee. Ja siinä vaiheessa junatkin kulkivat taas lähes 
normaalisti, eli kotiin saavuin tutulla ja aina yhtä luotetta-
valla VR:n kyydillä.

Yksi matka seitsemästä meni normaalisti, siis 14%. 
Millainen mahtaa olla tilasto sillä päivittäismatkaajalla, 

joka aamu aamun jälkeen vääntäytyi toiveikkaasti asemalle 
päästäkseen töihin tai kouluun. Tarvittiinko siinä sitä kuu-
luisaa talvisodan henkeä vai mitä ihmistä vahvempaa, että 
jaksoi. Mutta kuten sanottu, keskustelun aiheita ei puuttunut 
meiltä junamatkailijoilta. Ja nehän ovat jo menneen talven 
kauhuja: nyt ruvetaan povailemaan, tuoko ilmastonmuutos 
samanlaisen trooppisen kesän kuin viime vuonna.

Teksti: Aila Painilainen  Kuva: Hannu Hedman 

Töpöliputtaja 
 (Parotia lawesii)
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Viime syksynä Keuda Tuusulan toisen vuoden Nuoriso- 
ja vapaa-ajan ohjausta opiskelevat nuoret aloittivat tule-

van kevään työssäoppimisjakson harjoittelupaikan etsimisen. 
Ensimmäinen työässäoppimisjakso toteutettiin ensimmäi-
sen opiskeluvuoden kevätlukukaudella, eli omalla kohdalla-
ni tämä tapahtui vuonna 2010. Vuoden opiskelurupeaman 
jälkeen tarkoitus olisi saada monipuolisempaa työssäoppi-
miskokemusta, toimia entistä itsenäisempänä ja oma-aloit-
teisempana työyhteisön jäsenenä, sekä soveltaa tähänastisis-
ta opinnoista kertyneitä tietoja käytännössä. Ensimmäisenä 
harjoittelujaksonani olin työskentelemässä Keravan liikun-
tapäiväkoti Pompussa. Harjoittelujaksossa tärkeintä oli vas-
tuunottamisen ja ryhmässä toimimisen opettelu sekä ohjaa-
mistaitojen kehittäminen. 

Tämän kevään harjoittelujaksoni kohdistuu Keravalla 
toimivaan Vapaaehtoiseen hyvinvointityön keskukseen 

ja Talkoorenkaaseen, jossa suoritan ammattiosaamisen näy-
tön.  Kohderyhmänä harjoittelussani ovat lähinnä ikäihmi-
set. Talkoorengas tarjoaa ikäihmisille laajan sosiaalisen tu-
kiverkoston sekä ison joukon vapaaehtoisia, tällä hetkellä 
jo yli 200. Hyvinvointiakatemia tarjoaa erilaisia harrastus-
ja opintopiirejä, kuten liikuntaa, kieliryhmiä, kuvataide-ja 
muita luovuutta tukevia ryhmiä. 

Tutustuttuani toimintaan, päädyin aloittamaan ker-
ran viikossa vanhuksille venyttelyjumppaa. Tarkoituksena 

oli saada vanhukset yhdessä verryttelemään ja luoda yhteinen 
ilon aihe arkeen. Olen päässyt myös osallistumaan vuonna 
2007 käynnistyneen Nostalgia-projektin ryhmään, joka toi-
mii Hopeahovissa.

Harjoittelun 
myötä olen saa-

nut paljon kokemusta 
sekä oma-aloitteisuu-
dessa että ohjaajana 
olemisessa, erityisesti 
olen saanut kokemusta sii-
tä millaista on olla yksi työ-
yhteisön jäsen. Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskuksen toi-
minnan laajuus hämmästyttää mi-
nua suuresti, olen innoissani siitä 
kuinka monen eri tahon kanssa se te-
kee yhteistyötä. Kokonaisuutena kaikki tämä auttaa minua 
saamaan käsityksen siitä, millaista on olla mukana työelä-
mässä. Keskuksen laaja toiminta ja yhteistyökumppanuus 
muiden toimijoiden kanssa auttavat myös työntämään jalan 
monen oven väliin, joka taas tulevaisuudessa saattaa olla 
isokin apu työnhaun suhteen.

Olen erittäin tyytyväinen saamastani kokemuksista 
ja harjoittelun tarjoamista mahdollisuuksista, siksipä 

haluan jatkossakin työllistyä vastaavaan työhön ja saada 
mahdollisimman paljon uusia kokemuksia sekä haasteita 
eri kohderyhmistä. 

”Suuren kiitoksen haluan osoittaa Talkoorenkaan 
vapaaehtoistyöntekijöille joilta olen saanut 
paljon hyviä neuvoja sekä erittäin paljon 
hyvää ja rakentavaa palautetta.”
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Teksti: Sulo Aho  Kuva: Hannu Hedman Teksti: Saara Malkki  Kuva: Hannu Hedman

Seuraa ja tekemistä!

Ikäihminen tarvitsee rahan, ruoan ja asunnon lisäk-
si ennen kaikkea seuraa ja tekemistä sekä läheisen ih-

misen huolenpitoa. Näin sanoo Matti Hölsä, joka luennoi 
Hyvinvointiakatemian maanantaiseurassa viime vuoden lo-
kakuun alussa aiheesta  “Mitä elämänturva on?”

Matti Hölsä on eläkeläinen Helsingin Pasilasta, syn-
tynyt Savitaipaleella maanviljelijän poikana, merko-

nomi, joka on tehnyt työtä teollisuuden markkinointi- ja 
myyntitehtävissä. Eläkkeelle hän jäi v. 2003, mutta ei ole 
jäänyt lepäilemään vaan on aktiivisesti ikäihmisten asialla.

Mikä on tärkeintä elämässä? Nuorena haluamme 
iloita, kokeilla ja olla vapaita mutta tarvitsemme myös 

vanhempien huolenpitoa. Aikuisena tarvitsemme rahaa, 
ruokaa, asunnon ja sosiaalisia kontakteja. Vanhemmalla 
iällä seuran ja tekemisen tarve lisääntyy. Työikäisenä viime-
mainitut hoituvat useimmiten kuin luonnostaan työelämän 
sivutuotteena. Työ tuottaa toimeentulon ja ihmissuhteita. 
Perhe-elämä on tietysti tärkeä.

Miten täyttyvät tarpeemme kun ikäännymme? Missä 
on elämänturva ja kuka huolehtii meistä?

Onneksi eläkkeet ovat paremmat kuin ennen ja asun-
to on useimmiten olemassa ja terveys- ja hoitopalveluja 

saamme. Useimmilla perustoimeentuloon liittyvät asiat ovat 
kohtuullisella tasolla. Joillakin on tietysti puutteita. Tulot 
eivät aina riitä asuntoon eikä yllättäviin palvelutarpeisiin.

Jos toimeentulo on kohtuutasolla, tarvitsemme lisäksi 
ennen kaikkea tekemistä ja seuraa, muuten helposti ma-

sennumme. Hölsä on sitä mieltä, että eläkeläisen pitäisi saa-
da, niin halutessaan, tehdä myös oikeasti työtä! Jotain teke-
mistä ainakin. Hän suosittelee osallistumista harrastuksiin, 
kerhoihin, joissa tapaamme ikätovereita. Liikkuminen on 
tärkeää. Kaikki riippuu siitä olemmeko itse kiinnostuneita. 
Mahdollisuuksia löytyy kyllä, sillä harrastuksia on kiinnos-
tuksen mukaan. 

Kun fyysinen kuntomme aikanaan heikentyy, niin 
monet pelkäävät yksinjäämistä. Silloin tarvitsemme 

läheistä ihmistä, joka huolehtii asioittemme hoitamisesta 
ja auttaa muutenkin. Jos omaisia ei ole, on tärkeää löytää 
ystäväsuhteita. Pelätään myös sitä ettei yhteiskunta huoleh-
di vanhuksista riittävästi. Siksi on tärkeää toimia niin, et-
tä puutteet saadaan korjatuksi. Me voimme itsekin siihen 
vaikuttaa osallistumalla etujemme valvontaan. Oma koti on 
paras paikka niin kauan kuin tulemme siellä apua saaden 
toimeen. Sitten tarvitessamme pitää olla paikka hoitoko-
dissa tai laitoksessa. 

Hölsä kertoi tutustuneensa Talkoorenkaan toimintaan 
ja piti sitä tarpeellisena ja ansiokkaana. Täällä kun on 

tekemistä ja seuraa ja voidaan harrastaa monenlaisia asioita. 
Matti Hölsä on ollut perustamassa omaa senioripuoluetta-
kin ja on sen Helsingin osaston puheenjohtaja. Matin omiin 
ajatuksiin ja toimintaan voi tutustua tarkemmin nettiosoit-
teessa: http://www.mattiholsa.com/

Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua, jossa yleen-
sä oltiin alustajan kanssa yhtä mieltä hänen esittämis-

tään asioista. Kaikkihan me haemme ja kaipaamme elä-
mänturvaa. Eli tekemistä ja seuraa sekä hoitoa sitten kun 
sitä tarvitsemme!

Matti Hölsä Sinisessä Salissa 

Hyvinvointiakatemian toimintaan osallistuu
vuosittain noin 8000 henkilöä 

Kokemuksia työelämästä

Nyt saat paikan päällä henkilökohtaista opastusta Talkoorenkaan toiminnasta.
Tule tutustumaan tiloihimme ja kyselemään oppaalta tarkemmin.

Opas on paikalla maanantaisin klo 12-13, 
5.9. alkaen talkoo-opas paikalla parillisina maanantaina, eli joka toinen vko. 

muina aikoina erikseen sovittavissa
Myös suuremmat ryhmät vaikkapa oppilaitoksista ovat tervetulleita.

Talkoo-opas
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Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan 

vuosi 2011
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Teksti: Riitta Pekkanen  Kuva: Hannu Hedman

Vuosittain Keravan 
Terveyskeskuksen V02.lla 
saattohoidetaan n.50 kera-
valaista, vuoden 2010 hei-
tä oli noin 40 saattohoito-
potilasta. ”Saattohoidolla 
tarkoitetaan hoitoa, jossa 
kuolemaa lähestyvälle po-
tilaalle pyritään takaamaan 
mahdollisimman arvokas, 
aktiivinen ja oireeton lop-
puelämä” Juha Hännisen 
mukaan.

Saattohoidettavia potilaita ovat lähinnä syöpää 
sairastavia tai vanhuuden mukanaan tuomien sairauksien 
väsyttämiä potilaita, tai jollakin muulla diagnoosilla, jota ei 
voida enää parantaa ja tauti on edennyt loppuvaiheen hoi-
toon. Potilaat tulevat V02.lle pääsääntöisesti Peijaksesta tai 
Syöpätautien klinikalta Hus.sta, joitakin potilaita tulee ko-
toa omalääkärin ja osastonlääkärin ns.lla sisäisellä siirrolla, 
jota ennen on ollut laajat keskustelut ko. potilaan voinnista, 
lääkityksistä ja toiveista. Keravalla ei ole kotisairaalaa, joka 
mahdollistaisi potilaiden loppuvaiheen hoidon kotona, toive 
joka monella kuitenkin kuoleman lähestyessä on olemassa. 
Kotisairaanhoito mahdollistaa joidenkin saattohoitopoti-
laiden hoidon kotiin, jolloin mm. kipulääkitys ja kivut ovat 
tasapainossa ja kotonaan kuolevalla on mahdollisuus olla 
läheistensä apujen varassa ilta- ja yöaikaan.

Erikoissairaanhoidosta potilaat tulevat lähetteel-
lä, jolloin osastolla tiedetään potilaan senhetkinen vointi ja 
lääkitys, lähete- potilaasta saadaan aina tarkennetut rapor-
tit ennen potilaan siirtymistä V02.lle.

Jonohoitaja ottaa raportin vastaan ja raportoi työ-
vuorossa olevalle sairaanhoitajalle, jolloin osataan valmistella 
tarvittavia asioita ennen potilaan saapumista, esim. hapen, 
imujen ym. hoitovälineiden paikoilleen asentamista ja toi-
mimisen tarkistamista. Työvuorossa oleva hoitaja, jonka jo-
nohoitaja määrää, ottaa potilaan vastaan, haastattelee häntä 
mikäli potilas jaksaa siirtymisen jälkeen keskustella ja var-
mistaa, että kaikki toiminnot ovat asianmukaisesti toimin-
nassa ja potilaan vointi mahd. hyvä, ellei näin ole katsotaan, 
miten vointia voidaan helpottaa. 

Osastonlääkäri tapaa potilaan joko tulopäivän aika-
na tai seuraavana aamuna, usein potilaat siirtyvät osastolle 

myöhemmin iltapäivällä, jolloin lääkäri ei aina ehdi poti-
lasta tavata. Mikäli vointi vaatii lääkärin käyntiä, sellainen 
järjestetään ja ellei osaston lääkäri ole paikalla, kutsutaan 
paikalle päivystävä lääkäri. Näitä tilanteita on äärimmäisen 
harvoin, koska lähettävä yksikkö on jo pyrkinyt turvaamaan 
siirron mahd. hyvin, ettei potilas rasitu liikaa ja lääkitsemään 
tarvittaessa ennen ambulanssin saapumista. 

Omahoitaja kartoittaa saattohoitopotilaan senhetki-
sen tilanteen, haastattelee ja kertoo osaston käytännön ru-
tiineista ja yleistä osastosta, kysyy mahd. toiveita ja pyrkii 
muutenkin luomaan turvallisen ympäristön uudelle saatto-
hoitopotilaalle. Lähettävä yksikkö on ilmoittanut omaisille 
siirrosta. Mikäli osastolla olevan potilaan vointi huononee 
ja siirrytään saattohoitoon, tehdään se lääkärinkierrolla käy-
tävillä keskusteluilla, kiertoja tehdään joka arkiaamu ma-pe 
ja koska viikonloppuisin ei omaa lääkäriä ole osastolla, py-
ritään saattohoitopotilaan hoitoon liittyvät asiat ennakoi-
maan perjantaisin, että lääkitykset ovat kunnossa, omaiset 
ovat ajan tasalla ja potilaalla asiat senhetkiseen tilanteeseen 
nähden mahdollisimman hyvin.

Saattohoitopotilaalle pyritään järjestämään rau-
hallinen ympäristö, oma huone jos mahd. tai 2 hengen huo-
neessa oma yksityisyys turvataan. Omaisia rohkaistaan ole-
maan mukana jopa perushoidossa, pesuissa, käännöissä, 
ruoka-aikoina ja niinä monina hiljaisina tunteina, kun mi-
tään hoitotoimenpidettä ei olla tekemässä ja kaikkialla on 
vaan aikaa. Tiiviillä yhdessäololla kannustetaan löytämään 
yhteisiä elämän hetkiä muistelujen, eletyn elämän ja nyt ka-
toamassa olevan rakkaan kautta. Hoitajat pyrkivät luomaan 
siltoja potilaan ja omaisten välillä silloinkin, kun yhteys on 
katkennut syystä tai toisesta, mutta myös kunnioittamaan 
jokaisen omaa yksityisyyttä, omia elämäntapoja.

”Kun mitään ei ole tehtävissä, on vielä paljon tehtä-
vää” ja osastolla saattohoitopotilaita perushoidetaan, heidän 
tarpeisiin pyritään vastaamaan ja toiveitaan kuuntelemaan. 
Kivunhoidossa konsultoidaan osastonlääkäriä tarpeen mu-
kaan, iltaisin ja viikonloppuisin päivystävää lääkäriä ja öisin 
Peijaksen päivystävää lääkäriä. Osaston lääkärillä on mah-
dollisuus konsultoida Kipupoliklinikkaa tai sädehoitokli-
nikkaa silloin, kun potilas on erittäin kivulias eikä sopivaa 
lääkitystä hänelle löydetä, mutta onneksi näitäkin tilanteita 
on harvoin. Ensisijainen asiantuntija saattohoitopotilaan lä-
hellä on kuitenkin se hoitaja, kuka kulloinkin on vuorossa, 
yleisimmin Omahoitaja ja muina aikoina Korvaava Hoitaja. 
Hoitaja käy jatkuvaa vuoropuhelua potilaan kanssa ja mikäli 
vointi on niin huono, ettei potilas jaksa tai pysty puhumaan, 

hoitaja tulkitsee oireita ja niiden ilmentymistä ammattinsa 
kautta. Saattohoitopotilaan vointi pyritään pitämään siedet-
tävänä, omaisille annetaan mahd. vapaaseen läsnäoloon ja 
mikäli omainen on kokoaikaisesti paikalla, hänelle annetaan 
hänen halutessaan ruokaa ja kahvia/teetä tai muuta juotavaa. 
Mikäli vointi sallii, kotilomia toivotaan tehtävän ja mikäli 
potilas ja omainen haluavat Sairaalavapaaehtoisiakin voidaan 
pyytää vierelle silloin, kun omainen on estynyt.

Saattohoitopotilaan viimeisestä matkasta pyritään 
tekemään inhimillisesti katsottuna mahd. hyvä, häntä hoide-
taan hyvin, yksityisyyttä ja ainutlaatuisuuttaan kunnioitetaan 
ja kuljetaan matkaa yhdessä, rauhallisesti, herkillä korvilla 
ja silmillä sekä lämpimillä käsillä varustettuina ja läheiset 
mukaan ottaen, heitä tukien ja heidän suruunsa osaa ottaen 
kuitenkin toivoa unohtamatta. ”Saattohoidolla ei kuolemaa 
jouduteta eikä myöskään pitkitetä”, Juha Hännisen mukaan.

SAATTOHOITOA
KÄYTÄNNÖSSÄ

Sairaanhoitaja Riitta Pekkanen

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 2011 kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä 
on perjantaina 16.9.ja kurssipäivät ovat ti 27.9., 
ti 4.10., ti 11.10. klo 12-16 ja ti 18.10. klo 12-14.
Syksyn 2012 kurssista tiedotetaan mm. ensi kevään 
ohjelmalehtisessä sekä erillisillä tiedotteilla.
Ilmoittautumiset sekä lisätiedot 
Talkoorenkaan toimistosta: 
puh. (09) 294 0930

Anna aikaa, ryhdy 
ystäväksi
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Kudon mattoa helskytellen
pian se valmistuu.

On siinä punaiset raidat,
joista aivan ilahtuu.

Maton sitten laitan
pieneen pirtiin somaan

Missä sitä ihastelen
aivan alinomaan.

Lapset juoksee maton päällä
siin on hauska juosta.

Enpä minä mattoani
kutonutkaan suotta.

( Sirkka Niemi )

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.

KIRJASTOYSTÄVÄT
RUNONURKKA

Kirjaston yhteyshenkilö:
Tuula Rautio 

puh. 09 – 2949 4507 
tuula.rautio@kerava.fi
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Teksti: Aira Parviainen  Kuva: Hannu Hedman 

Kirjastonhoitaja Elina Saari, Talkoorenkaan pit-
käaikainen ystävä ja yhteistyökumppani, on kertonut 

jättävänsä työnsä Keravan kirjastossa tämän vuoden aika-
na ja siirtyvänsä eläkkeelle  ja/tai mahdollisiin uusiin hank-
keisiin, joita tälle tunnetulle voimanaiselle vastaan tulee. 
Tuemme ystäväämme hänen uudessa elämänvaiheessaan, 
kiitämme sydämestämme häntä monista tasokkaista kirjal-
lisuusluennoista Hyvinvointiakatemiassa ja kiinnostuksesta 
toimintaamme kohtaan. Hän on ollut mm. Talkoorenkaan 
kirjastoystävien yhteyshenkilönä kirjaston puolella yli 15 
vuoden ajan.

Elina tulee Keravan kirjastoon 1970

Elina ja Keravan kaupunginkirjasto liittyvät niin kiin-
teästi yhteen, että monen keravalaisen mielikuvissa jo nimi 
Elina, tuttavallisemmin Ellu, tarkoittaa kirjastoa.

Kuten arvata saattaa, Elina tiesi jo varhain halu-
avansa kirjastotyöhön. Lohjalaisen pappilan vanhin ty-

tär rakasti kirjoja ja oli pappisisänkin mielestä sopiva kir-
jastovirkailijaksi. Hän tuli töihin Keravan kirjastoon 1970. 
Seuraavana vuonna juhlittiinkin omaa kirjastotaloa. Elinan 
työuran pituus tulee olemaan siis 41 vuotta.

Elina muistelee: Tulin pääsiäisen 1970 paikkeilla 
Keravan kirjastoon. Vanhan kaupungintalon puistos-

sa nuoret elivät hippielämää, kitarat soivat ja suukoteltiin. 
Eerontien asukkaat eivät saaneet nukuttua. Minusta se oli 
kiehtovaa ja koko kirjasto kivijalassa kiehtoi. 1971 muutet-
tiin Keravan ensimmäiseen oikeaan kirjastoon, joka hehkui 
väreissä, mutta kävi pian ahtaaksi. Muuten, jotkut keravalai-
set kertoivat työtoverilleni nähneensä sellaisen ihmeen kuin 
tupakoivan nunnan. Elluhan se oli, työtoverini oli sanonut. 
Minulla kas oli upea musta samettiviitta.

Kirjaston historiaa

Keravan kirjastolla on paljon pitempi historia, se 
ulottuu tavallaan jo vuoteen 1892, jolloin perustettiin Ali-
Keravan koulupiirin kirjasto, varhaisin Keravan alueen ylei-
nen lainakirjasto. Sen jälkeen Keravan kirjastotoiminta elää 
kituutti milloin missäkin, yksityiskodeissakin, ja myöhem-
min kouluissa, seuroissa ja yhdistyksissä, kunnes kauppalan-
kirjasto aloitti toimintansa 3.11.1925. Oma kirjastotalo saa-
tiin vuonna 1971, ja vuonna 2003 valmistui nykyinen komea 
kirjasto, monen keravalaisen lainaajan unelmien täyttymys.

Uudesta kirjastotalosta jouduttiin kamppailemaan-
kin. Päättäjille oli selvää, että sellainen tarvittiin, kysy-

mys oli vain siitä, kuinka paljon se sai maksaa. Keravalla oli 
runsaasti kirjaston ystäviä, jotka olivat kyllästyneet tilojen 
ahtauteen ja olivat valmiita tukemaan kirjastovirkailijoita 
parhaan mahdollisen vaihtoehdon toteuttamiseksi. Kuljettiin 
keskustan kaduilla banderolleja kantaen ja pysäytettiin vas-
taantulijoita keskustelemaan kirjaston tarpeesta. Elina jaksoi 
koko ajan uskoa uuden kirjaston tuloon. Paljon ylimääräistä 
työtä piti jopa yötä myöten tehdä, mutta virkailijat tekivät 
parhaansa, ja paras vaihtoehto hyväksyttiin.

Työ ja vapaa-aika

Elinan omin sanoin: Olen saanut alusta lähtien tehdä 
minulle rakkaita ja tärkeitä kirjastotöitä. Olen toiminut eri-
koiskirjastonhoitajana ilman titteliä, titteli tuli vasta uuden 
2000-luvun kirjaston myötä, se on vastaava kirjastonhoitaja, 
vastuualueena kirjallisuus ja taide. Olen saanut tehdä työ-
tä keravalaisten kanssa neuvoen ja täkäläistä arkea jakaen. 
Paljon olen etsinyt suruviestirunoja ja muistolauseita sekä 
ohjelmaa häihin ja iltamiin. Pidän paljon asiakkaistani, niin 
keravalaisista kuin Irakista ja Karjalastakin tulleista. Myös 
nuorista olen aina pitänyt.

Kirjaston Elina

Kirjastonhoitaja Elina Saari Keravan kaupunginkirjastossa

Elina on hoitanut vanhusten ja vammaisten kirjasto-
palveluja koko uransa ajan, samoin näyttelytoimintaa, 

jota hän sanoo innoissaan hoitavansa nytkin. Hän kertoo ol-
leensa mukana, kun Anna-Liisa Suvanto ja Aune Laaksonen 
järjestivät 1971 valmistuneeseen kirjastoon Keravan ensim-
mäisiä hienoja taidenäyttelyjä, samoin hän oli kulttuurilau-
takunnan mukana Eino Ruutsalon teosta valittaessa.

Hän luki jo tyttönä hyvin paljon, omien sanojensa 
mukaan aivan liian nuorena Dostojevskit ja Tolstoit. 

Hänen isänsä haaveili todellakin, että tyttärestä tulisi kirjas-
tonhoitaja, oikein kirjastoneuvos. Se oli isän ja isoisän pe-
rintö. Elina löysi myöhemmin isoisän saarnalappusen, jos-
sa tämä oli kirjoittanut tulenpalavasti lukutaidon puolesta 
kansan pelastajana viinan kiroja vastaan. Hän kävi isänsä 
kanssa jakamassa ehtoollista vanhuksille, joten ura kirjas-
ton vanhustyössä oli hänelle mieleen.

Äidiltään hän sai luvan lukea Karjakon Viikonloppuja 
ja Elämä-lehteä saunalla, jos lämmitti saunan. Hän ar-

vosti myös näitä lukemisia, koska niissä avautui elämän 
arki, köyhien rakkaus; hyviä loppuja ei näillä rakkaustari-
noilla ollut.

Elinan arkeen on kuulunut aina yhteiskunnallinen 
toiminta ja ihmisoikeustyö. Hän oli kaupunginvaltuus-

tossakin nuorena äitinä. Killan asukastyö oli hänelle tärkeä, 
erityisesti Killan Help, jossa pidettiin turvayksiötä ja päi-
vystyspuhelinta. Valitettavasti työ loppui. Elina on omasta 

mielestään harrastanut aivan liikaa. Eläkkeellä odottavat 
paperiröykkiöt, lähes kaatuva kirjahylly ja täysi kellari sii-
voamista ja järjestämistä. -Nyt ollaan siinä iässä, että on 
pakko, Elina tuumii.

Elinan omakuva

Olen intuitiivinen ja luova, kun sille päälle satun. 
Masennuskin on tuttua omakohtaisesti ja lähipiirissä. Pääsin 
kuntoutukseen ja terapiaan. Minun on todella vaikea puhua 
itsestäni ja omista oikeuksistani. Mutta terapia teki hyvää. 
Olen varmaankin hauska, kunhan saan odottavat työt teh-
dyksi. Tai sitten lakkaan huolehtimasta. - Minun on vaikea 
ymmärtää, miten vanhaksi tulen joka päivä. Viisas vanhuus 
kiinnostaa, tarina vanhan intiaanivaimon noususta vuorel-
le, josta on laajat näköalat, kiehtoo mieltä.

Tulevaisuuden näkymiä
Toivon, että saan työn jatkajan itselleni, samoin muille 
eläkkeelle lähtijöille jatkajiksi hyvää ja pätevää työvoimaa. 
Olemme onnellisia uudessa kirjastossamme. Tulen myös 
asiakkaana nauttimaan onnellisena kirjaston hyvistä pal-
veluista ja humaanista ilmapiiristä. Osallistun yleisötilai-
suuksiin, jotka saavat parhaimmillaan sydämen onnesta 
kipristymään. Kirjasto on suuri asia ja sitä paitsi ilmainen!
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Teksti: Simo Vihinen  Kuvat: Hannu Hedman ja Petteri Sulonen 

Olen harjoittanut tai harrastanut zazenia joi-
takin vuosia, tutustuin siihen lukiossa. Siitä lähtien se 

näyttää olevan tasaisesti parantanut elämän laatua ja lisännyt 
sen mielekkyyttä. Oletan, että muut zendolla  käyvät ja zen-
buddhalaisesta perinteestä kiinnostuneet ovat harjoiteltuaan 
kokeneet samaa. Ehkä sinäkin huomaisit eron.

Katson, että zazen-harjoitus on myös johtanut mi-
nut kokeilemaan vapaaehtoistyötä aikana, jolloin sen 

kummemmin opiskelu kuin työnhakukaan eivät houkutel-
leet. Rohkaistuminen oli seurausta siitä, että aloin pikkuhil-
jaa toipua huonon, mieltä suuresti rasittaneen elämäntyylin 
päälleni kasaamasta stressistä. Se on seurausta myös siitä, 
että ajattelutapani itsestäni ja suhteestani muihin ihmisiin 
ja yhteiskuntaan muuttui. Tulin luottavaiseksi siitä, että pys-
tyisin olemaan mukana omana itsenäni.

Zenistä voi lukea ja kuulla kaikkea sellaista, jota 
voisi kutsua mystiseksi. Sillä tarkoitan vain kaikkea si-

tä, joka tuottaa mielikuvia muista maailmoista, ylemmistä 
energiatasoista tai yliluonnollisesta kokemuksesta. Kyse on 
kuitenkin juuri tämän maailman tai mielen kuvauksesta, 
jossa voidaan käyttää vertauksia tai kielikuvia. Mutta kie-
len tehtävähän on juuri osoitella sinne tänne, viedä huomio 
jonnekin. Miten siis viedään huomio mieleen itseensä, tai 
tähän hetkeen? Ihmisen mieli on kullakin hyvin pitkälti sa-
ma. Sen perusolemus on sama, ikään kuin sen pohja. Mitään 
muuta zen ei yritä opettaa kuin näkemään sen uudestaan.

Kirjoittaminen ja lukeminen ovat esimerkkejä teke-
misistä, jotka herkästi johtavat takertumiseen. Siihen, 

että mieli ottaa ajatuksista kiinni. Siinä taas on ongelmana 
ainoastaan se, että se tekee elämisestä vaikeampaa. Se, minkä 

näemme ja missä elämme on alati muuttuvaista. Ajatuksella 
sitä ei ehdi seurata. Niinpä törmäilemme eteemme tuleviin 
asioihin, koska vakaasti uskomme, että niillä on sellainen 
todellisuus kuin on meidän kömpelöissä ajatusrakennel-
missamme. Zazen on sen muotoista kuin se on (paikallaan 
istumista ja keskittymistä harjoitukseen), koska se taas ei 
yleensä johda takertumiseen, vaan päinvastoin antaa mie-
lelle mahdollisuuden rauhoittua ja selvetä.

Zazenin vaikutuksia voi olla: stressin laukeaminen ja 
rentoutuminen, häiritsevien ajatuksien selkeneminen ja 

väheneminen ja luovuuden lisääntyminen, koska uusille aja-
tuksille syntyy tilaa eivätkä entiset estä toimimasta. Kuitenkin 
sanotaan, että zazenin tarkoitus on zazen; mikään henkisten 
kykyjen kasvu ei kuitenkaan ole itsetarkoitus. Itse asiassa pu-
hutaan valaistumisesta, kenshosta. Zazenin (tieteellisesti mi-
tattavista olevista) vaikutuksista on tehty monta tutkimusta, 
joista aina joskus tehdään juttuja lehtiin. Google-haullakin 
näyttää löytyvän: hae esim. ”meditaatio ja aivot”.

Zazenia voi harjoittaa zendolla. Sinne on luotu 
siisti, hiljainen ympäristö, joka on kokonaan omistet-

tu zazenille. Mitä enemmän ärsykkeitä, sitä vaikeampi vai-
kuttaa olevan tehdä harjoitustaan. Zendossa juuttikankaan 
edessä zabutonin, istuinmaton, päällä istuessa, kaikkien har-
joittajien ylläpitäessä hiljaisuutta on ärsykkeitä vähemmän. 
Kuitenkin zazenia voi sinänsä harjoittaa missä vain, pitäen 
sen mukanaan liikkuessaan kaupungilla tai siivotessaan ko-
tona. Emmehän koskaan elä missään tyhjiössä!

VAPAAEHTOISTYÖTÄ TALKOORENKAASSA

Yhdessä vaiheessa tajusin, että voin mennä tekemään 
vapaaehtoistyötä, kun silloin ei ollut viikoittaista toistu-

vaa ohjelmaa, vaan lähinnä vain erilaisia harrastuksia ja pal-
jon vapaa-aikaa. Ei se vaikuttanut mitenkään ihmeelliseltä, 
vaikka moni kiinnittikin huomiota nuoreen ikääni. Kävin 
ensin ryhmänohjaajakurssin, joka ei heti johtanut mihin-
kään. En siinä vaiheessa tuntenut oloani tarpeeksi itsevar-
maksi ja sen lisäksi kuvittelin, että Talkoorenkaalla täytyy 
itse keksiä oma roolinsa. On sekin mahdollista, mutta on 
varmasti helpompi lähteä liikkeelle siitä, mitä on jo olemas-
sa ja käydä vaikka tutustumassa jo kokoontuviin harraste-
ryhmiin. Vuosi-pari eteenpäin ilmoittauduin ystävänpal-
velukurssille ja koetin päästä toimintaan sisälle, tarjouduin 
moneen ja kyselin. Näin aloin pikkuhiljaa saada ideoita sii-
hen, mitä lopulta pääosin tulin itse tekemään: ystäväpalvelua 
Hopeahovilla ja terveyskeskuksella, pienet atk-tukitehtävät 
sekä käyminen tietyissä harrasteryhmissä.

Zazenista ja vapaaehtoistyöstä

Zazenia voi harjoittaa zendolla, joka on sille omistettu tila.

Simo ja kitara Rusutjärven syyspäivillä 2010

On vaikea puhua muille nuorille, omanikäisille 
ja nuoremmille, koska olen vähän poikkeustyyppi it-

se. Usein en kerta kaikkiaan ymmärrä, mikä ”noita muita” 
ajaa. Toisaalta Talkoorengas-työ oli juuri minulle juuri sil-
loin kohdallaan, kun ei tosiaan ollut mitään muuta oleel-
lista. Lopetin yliopistonkin jo muutamien kurssien jälkeen 
eikä ollut jaksamista etsiä muita töitä. Se oli siinä mielessä 
myös vähän sellainen työhöntotuttelujuttu, jossa määritte-
lee itse täysin oman suhteensa tekemiseen ja voi etsiä sel-
laista työn ja muun tasapainoa omassa rauhassa. Toisaalta 
on monta ns. syrjäytyvää nuorta, joiden motivaatio lähteä 
minnekään on liian alhainen vapaaehtois- tai muihinkaan 
töihin. Silloin voi auttaa zazen, luulisin.

Talkoorenkaalaisten asenne minua kohtaan on 
ollut poikkeuksetta positiivinen ja heidän kanssaan on 

ollut helppo tulla toimeen. Omat harrastukset ovat olleet 
moneen tekemiseen pohjana, ja tämä onkin yksi talkoo-
renkaalaiseksi ryhtymisen hyvistä puolista: ei ole tarvinnut 
kauheasti opetella mitään uutta. Sen sijaan jos osaa tehdä 

käsitöitä tai jos toisaalta tahtoo kouluttautua vanhustyöhön 
tai liikuntaryhmänohjaajaksi, niin lisäkokemusta kaikkeen 
sellaiseen saa helposti, jos rohkeaa perustaa oman ryhmänsä.

Helsinki Zen Centerin kotisivut: www.zazen.fi

Tervetuloa Kaisankammariin!

Kahvila Kaisankammari

Viihtyisä seurustelutila 
Vapaaehtoisen hyvinvointityön 

keskuksessa

Tarjolla kahvia, teetä, virvokkeita 
ja pikkupurtavaa

Kysy tiloja myös omaan käyttöösi

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus 
Aleksis Kiven tie 19

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



Talkoorengas ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa
Alkusysäys Talkoorenkaan syntymiselle oli kun 

Keravan seurakunnan palvelulautakunta asetti koko-
uksessaan 21.11.1990 vanhustyön suunnitteluryhmän ja 
valitsi siihen jäseniksi Sulo Ahon, Kirsti Heleniuksen (nyk. 
Aaltio) ja Irma Isotuvan. Tehtävänä oli ottaa yhteyttä kau-
pungin sosiaali- ja terveystoimeen sekä sopiviin järjestöihin 
ja yhdessä suunnitella ikääntyvälle väestölle sopivaa vapaaeh-
toistoimintaa. Yhteyttä otettiin ja kaupungin sosiaalitoimesta 
keskusteluihin osallistui lähinnä silloinen vanhustenhuol-
losta vastannut ja myöhemmin Viertolan palvelukeskuksen 
johtajana toiminut Leena Multanen.

Käytännön toimiin ryhdyttiin kuitenkin vasta vajaan 
vuoden kuluttua lokakuussa 1991 vanhusten viikolla, 

jolloin eläkeläisjärjestöjen kanssa esiinnyttiin koko viikon 
ajan uudella Aleksintorilla tempauksenomaisesti. Sinne pys-
tytettiin “lamantorjuntapiste” ja alettiin kerätä vapaaehtois-
työhön halukkaita ihmisiä, joita ilmoittautuikin viikon aika-
na noin 50 henkilöä. Joukko kokoontui sitten useita kertoja 
vanhainkoti Hopeahovin monitoimitiloissa ja alkoi suunni-
tella toimintaa. Päätettiin aloittaa lähimmäispalvelulla, jota 

Kirsti lupautui vetämään ja tavoitteeksi asetettiin vakituisen 
kokoontumispaikan eli tulevan Kaisankammarin aikaansaa-
minen, minkä vuoksi päätettiin ottaa yhteyttä kaupungin-
hallitukseen tilojen löytämiseksi. Hallitus suhtautui asiaan 
myönteisesti ja järjesti tilapäiset toimintatilat Aleksintorin 
ostoskeskuksesta. Ne avattiin juhlallisesti keväällä 1992. 
Sinne sijoittui avunvälitys ja kahvilatoiminta.

Siitä se alkoi ja jatko on tunnettua historiaa. Talkoorengas 
syntyi siis suuren työttömyysaallon ja talouslaman keskel-

le, jolloin pankit kaatuivat tyrkytettyään lainoja yrityksille ja 
yksityisille, jotka eivät pystyneet enää velkojaan maksamaan. 

Aika muistutti muutoin 1980-luvun hyvinvointi-Suomea, 
mutta yhteiskunnan palveluja ryhdyttiin karsimaan ja va-
paaehtoistoimintaa siis tarvittiin. Työttömiksi joutuneilla 

oli myös aikaa ryhtyä toimimaan ja tekijöitä löytyi. 

Viertolan palvelukeskus valmistui keväällä 1993 
ja kaupunki halusi talkoorenkaan toiminnan siirty-

vän sinne ja niin tapahtuikin. Sekä palvelukeskuksen et-
tä Talkoorenkaan toiminta kuitenkin laajenivat ja parin 
vuoden kuluttua tuli ahdasta. Perustettiin Lähde ry ja alet-
tiin puuhata uutta vapaaehtoisen hyvinvointityön keskusta. 

Tilat löytyivät v. 1995 lopulla ja RAY:n ja Keravan kaupun-
gin rahoittaman remontin jälkeen keskus siirtyi nykyi-
siin tiloihinsa seuraavana vuonna ja 1997 aloitettiin myös 

“Hyvinvointiakatemian” toiminta. Kirsti Aaltio toimi koko-
päiväisesti vapaaehtoisena toiminnanjohtajana aina uuden 

vuosituhannen alkuun saakka, jolloin vasta RAY:n myöntä-
mä jatkuva toiminta-avustus mahdollisti palkatun toimin-
nanjohtajan saamisen.

Entä nyt?

Talouslamaa on nytkin eletty pari viime vuotta, siinä 
suhteessa historia toistaa itseään. Yhteiskunnalliset olot 

ja toimintapolitiikka ovat kuitenkin kahdessa vuosikymme-
nessä muuttuneet perusteellisesti. Julkisen sektorin ylläpitä-
män huolenpitoyhteiskunnan tilalle on tullut markkinahen-
kinen kilpailuyhteiskunta ja yksityistäminen. Teknologia on 
muuttanut tiedonvälityksen ihan toisenlaiseksi. Ikäihmisten 
määrä on nopeasti kasvamassa ns. suurten ikäluokkien siir-
tyessä leipätyön äärestä eläkkeelle.

Vapaaehtoistyö on joutumassa ja joutunut jo uu-
denlaisten haasteiden eteen. Jatkuva ja nopea muu-

tos työ- ja talouselämässä on tehnyt meidät levottomiksi. 
Kutsumuksenomainen pitkäaikainen sitoutuminen yhteen 

rooliin on vähentynyt, hetken kestävä innostuminen uusiin 
muotiasioihin taas lisääntynyt. Tähän tilanteeseen on myös 
Talkoorenkaan ja Vapaaehtoisen hyvinvointityön nyt sopeu-
duttava. Sitä yritämmekin kaikin voimin tehdä ja samalla 
olla unohtamatta sitä tavoitetta, jota varten Talkoorengas 20 
vuotta sitten syntyi. Se tavoite on ettei ketään jätetä, ei yksi-
näistä ja syrjäytettyä, ei heitä jotka haluavat toimia saadak-
seen elämäänsä virkistystä ja tarpeellisuuden tunnetta. Sitä 
varten Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus on olemassa.

Haaste on vaativa, mutta mahdollinen ja innostava-
kin. Toimintamme onkin huomattavasti laajentunut 

ja ennen kaikkea monipuolistunut viime vuosien aikana. 
Kokeilemme uusia toimintamuotoja, joita mukaan tulevat 
ihmiset haluavat toteuttaa. Seuraamme mitä tapahtuu ja tar-
vittaessa olemme valmiita kehittämään, jatkamaan tai sitten 
muuttamaan suuntaa. Joustavuus onkin ajan sana.

Voimme kuitenkin vielä tänäkin päivänä iloita siitä, että 
Talkoorenkaalla on myös merkittävä vapaaehtoisjouk-

ko, joka on sitoutunut pitkäjännitteiseen palvelutehtävään. 

Hienona esimerkkinä tästä on mainittava mm. sairaalava-
paaehtoisten toiminta, ystäväpalvelu, kirjastoystävät sekä 
erilaisten toimintaryhmien vetäjät.

Talkoorenkaan vahvuutena on myös alusta alkaen 
ollut pyrkimys hyvään yhteistyöhön kaupungin, seu-

rakunnan, työvoimatoimiston sekä muiden viranomaista-
hojen  ja järjestöjen kanssa. Tämä pyrkimys on kantanut 
hedelmää ja edistänyt tavoitteitamme. Yhteistoiminta on 
tullut yhä tärkeämmäksi myös toimintaedellytysten tur-
vaamisen kannalta. RAY korostaa, että sen jatkuva tuki on 
kiinni siitä, että myös yhteiskunta tukee toimintaa omalta 
osaltaan ja yhteistyö sujuu. Talkoorengas on kiitollinen tu-
esta ja toivoo sen jatkuvan ja myös yhteistyön yhä kehitty-
vän. Aika asettaa uusia haasteita niin viranomaisille kuin 
vapaaehtoistoiminnallekin.

Juhlavuoden kunniaksi olemme panostaneet myös 
sosiaaliseen mediaan, joka on lyömässä itsensä läpi. 

Talkoorenkaan nettisivut ovat uudistuneet ja vuorovaikutusta 
on pyritty sielläkin lisäämään perustamalla Talkoofoorumi, 
joka palvelee tiedotus- ja keskustelufoorumina, sekä yhteiset 
blogisivut ajatusten julkituomista varten. Myös Facebookiin 
pääsee sivujen kautta. Uskomme, että tällaista tarvitaan. Pari 
vuosikymmentä sitten eläkeikäisistä vain muutama osa-
si käyttää tietokonetta eikä internetiä ollut olemassakaan. 
Nyt miltei kaikki ovat jo ehtineet työelämänsä aikana tulla 
sinuiksi tietoteknologian kanssa.

Mitä lupaakaan tulevaisuus?

Miten Talkoorengas ja vapaaehtoistyö voi kymmenen 
tai kahdenkymmenen vuoden päästä? Tarvitaanko 

sitä vielä? Näyttää siltä, että yhteiskuntapoliitikot ovat vas-
ta nyt oikein huomanneetkin ne voimavarat, jotka piilevät 
ihmisten vapaaehtoisessa halussa toimia. Siitä kertoo sekin, 
että Euroopan yhteisö on nähnyt hyväksi julistaa vuoden 
2011 vapaaehtoistyön vuodeksi. Voi olla että siltä odote-
taan liikojakin. 

Julkinen sektori toivoo tietenkin, että vapaaehtois-
ten avulla säästetään julkisessa palvelutoiminnassa. On 

kuitenkin aina muistettava, että jokaisesta heikosta ja apua 
tarvitsevasta kansalaisesta on yhteiskunnan huolehdit-
tava, koska vain sillä on käytössään ammatilliset organi-
saatiot. Vapaaehtoiset auttavat, mutta ovat vapaaehtoisia 
eivätkä sitoudu vastaamaan ammattitaitoa edellyttävistä 
tehtävistä. Säästöä voi kuitenkin julkisissa menoissa tapah-
tua siksi, että ammatillisten palvelujen tarve siirtyy myö-
hemmäksi kun kansalaiset toiminnallaan edistävät omaa 
ja lähimmäisen elämän mielekkyyttä ja hyvinvointia. 
Yksinomaan tämän vuoksi yhteiskunnan kannattaa huo-
lehtia vapaaehtoistyön jatkuvista toimintaedellytyksistä. 
Edellä kerrotuilla perusteilla me Talkoorenkaassakin us-
komme sen tarpeellisuuteen myös tulevaisuudessa.
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Teksti: Sulo Aho  Kuvat: Sulo Aho ja Hannu Hedman

Tilapäisen toimipisteen avajaiset Aleksintorin ostoskeskuksessa.

Kansalaisaktivismia syvinä laman vuosina.

Eeva Ahtisaari on Talkoorenkaan kummi. Hän kävi tutustumassa uusiin 
toimitiloihin vuonna 1997.

Saattohoitokurssi 2011. Osallistujat ovat Talkoorenkaan vapaaehtoisia, 
joista useimmat ovat jo ennestään toimineet sairaalavapaaehtoisina.
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Teksti: Kaisu Porkka  Kuva: Hannu Hedman

Keravan taidemuseolla oli 26.–27.8.10 
KIPU -taidenäyttelyyn liittyvä seminaari 
Kivun etiikka ja estetiikka. 
Aiheesta oli luennoimassa monia eri 
asiantuntijoita. 

Seminaarin avausluennon piti Eettisen neuvottelukun-
nan puh.joht. Markku Lehto. Luennoimassa olivat myös 
LT Anneli Vainio, kipupsykologi Pekka Niutanen, sisä-
tautiopin professori Peter Maury, eettisen neuvottelukun-
nan sihteeri Aira Pihlainen, musiikin tri ja psykologi Ava 
Numminen, Suomen Mielenterveysseuran kehittämisjoh-
taja Liisa Saaristo, kipu- ja anestesialääkäri Pirjo Lindfors, 
lääketieteen ja antropologian prof. Marja Honkasalo, tai-
depedagogit Katriina Haikala ja Vilma Metteri sekä  ku-
vataiteen professori Teemu Mäki.

Seminaariin osallistujat olivat lähinnä pääkaupun-
kiseudulta eri tahojen edustajia, kuten Perhekuntoutus 
Varvarasta, Ryhmäkoti Sofiasta, Uudenmaan aluehallin-
nosta, Seurakuntaopistolta, Aivovammaliitosta, Terhokodista, 
Työterveyslaitokselta, Keski-Uudenmaan Sopimuskodista, 
sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä  eri laitoksista 
sekä taiteen opiskelijoita ja Taidemuseon ystäviä sekä hen-
kilökuntaa. Keskustelu aiheista oli monipuolista ja vilkasta. 

Kipu osana elämää 

On arvioitu, että vuosittain noin miljoona suomalaista 
kärsii erilaisista kiputiloista. Suurimmalle osalle kipu on 
lyhytaikaista, mutta n. 300 000 henkilölle jää kipu elämään 
epätoivottuna ja jatkuvana seuralaisena. Vaikka kipu on 
melko yleistä niin moni kivuista kärsivä kokee olevansa ti-
lanteessaan yksin.

Kivun monet kasvot 

Seminaarissa käsiteltiin kipua laajasti; sekä fyysis-
tä kipua, elämän tuskaa, pelkoa, ahdistusta, kärsimystä ja 
näihin tilanteisiin usein liittyvää masennusta. Krooninen 
kipu vähentää monesti toimintakykyä eri elämänalueil-
la, niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. 
Kipu voi olla myös yhteiskunnallista, jota aiheut-
taa lama, työttömyys, sodat, kidutus, muukalaisuus, jne. 
Sanotaan:  ”Kärsi, kärsi kirkkaamman kruunun saat. Ken 
vaivojansa valittaa, on vaivojensa vanki. Kärsimys jalostaa. 
Tieto lisää tuskaa”.  Mutta onko aina näin?

Elämänkulku

Elämä rakentuu kasvun ja hyvinvoinnin lisäksi erilais-
ten fyysisten ja psyykkisten menetysten sekä luopumisten 
ympärille. Nämä kokemukset varjostavat jokaisen elämää 
matkalla kehdosta hautaan.

Eheyttävässä surumielisyydessä on mahdollisuus 
kohdata ja käsitellä menetyksiä tunteilla, mielikuvilla ja ke-
hittyneemmillä vertauskuvilla kuten sanoilla, kuvilla, melo-
dioilla, ajattelulla, unelmilla ja unilla. Tällaisissa tilanteissa 
surumielisyys sitoutuu toivoon ja ohjaa psyykkiseen muu-
tokseen. Näin suru ja sielun viiltävä kipu kietoutuvat ajan 
oloon muistoihin. Menetyksen merkitys tiedostetaan, mutta 
pikkuhiljaa suru ankkuroituu todellisuuteen ja elämää voi-
daan jatkaa eteenpäin ja jopa toipua.

Kivun hoito

Avun saaminen vaatii usein voimia. Akuutissa tilantees-
sa ihminen tarvitsee yleensä lääketieteellistä tutkimusta ja 
hoitoa. Hyvä ja luottamuksellinen potilas/lääkärisuhde on 
tärkeä osa parantumisessa. Toimiva ajoissa saatu lääkitys on 
tarpeen, mutta se ei yksin riitä. Ajoissa saatu ammattitaitoi-
nen hoito, kuntoutus ja henkisten voimavarojen vahvistami-
nen auttavat usein siihen, ettei kipu pääse kroonistumaan. 
Lääkkeettömiä hoitomuotoja löytyy myös, esim. akupunk-
tio, lämpöhoidot, monet fysikaaliset hoidot, rentoutusme-
netelmät, jooga jne.

Muut selviytymiskeinot

Oma asenne ja terveelliset elintavat ovat tärkeitä. Akuutissa 
tilanteessa ajatusten myllerrys saattaa olla kaaosmaista, it-
sensä syyllistäminen, viha, pelko, häpeä sekä kysymykset, 
voiko tämä olla totta, miksi juuri minulle? jne. Oikean tie-
don saanti ja todellisuuden hyväksyminen vähitellen on 
kuitenkin tarpeellista kaikissa tilanteissa. Itse voi usein vai-
kuttaa tilanteen kulkuun paljon, jos voimia ja tukea riittää. 
Oikea ravitsemus ja painon hallinta auttavat paranemisessa 
ja ehkäisevät uusien ongelmien syntymisessä. Tilanteeseen 
sopiva liikunta on aina tarpeellista.

Perheen ja ystävien ja yhteisöjen tuki

 Moni kipupotilaista on kokenut saavansa eniten apua 
ymmärtäviltä ja rakastavilta läheisiltä ja ystäviltä. Samoin 
toisiaan tukevien ja hoitavien yhteisöjen tuki toipumisessa 
on merkittävää. Asioista puhuminen helpottaa aina.

Kivun kanssa voi elää
Yksin ei tarvitse jaksaa

Iän myötä sairaudet ja kiputilanteet saattavat lisään-
tyä. Yksin jääminen ja eristäytyminen johtaa usein tilan-
teen pahenemiseen, katkeroitumiseen ja masennukseen. 
Vertaistukiryhmät ovat monesti tosi tarpeellisia, niissä voi 
vapaasti kertoa toisille saman kivun ja sairauden kokeneil-
le omia kokemuksiaan. Toisten kokemuksista ja arjesta sel-
viytymisistä voi myös oppia. Tutkimuksien mukaan myös 
kuvataide, musiikki, runous ja muut taide-elämykset virkis-
tävät ja auttavat paremmin jaksamaan ja toipumaan. Myös 
uskonto auttaa monia. Seminaarissa esiteltiin projekteja, 
joissa oli tutkittu em. elämysten tehoa erilaisissa yhteisöis-
sä ja laitoksissa.

Esim. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys järjestää syöpä-
potilaille ja toipilaille lääkärien luentoja, joissa saa laajasti 
asiallista tietoa. Fysioterapeutit antavat tietoa ja käytännön 
ohjeita sopivasta liikunnasta, ravitsemusterapeutit kertovat 
oikean ravinnon merkityksestä. Lisäksi on myös psykologin 
luentoja ja vertaistukiryhmiä sekä taideterapiaa. Itse olen 
ollut ko. Syöpäyhdistyksen tiloissa vetämässä vertaistuki-
ryhmää, jossa oli keskustelua, liikuntaa ja rentoutumista. 
Keskusteluissa tuli esiin usein sairauden aiheuttamat elä-
mäntilanteen muutokset, kivut ja raskaat hoidot.  Emme 
kuitenkaan halunneet vajota epätoivoon, vaan tahdoimme 
joka kerta löytää myös positiivisuutta ja kannustaa toisiam-
me. Kerroimme pienistäkin arjen iloisista asioista, parantu-
misen merkeistä, voimien lisääntymisestä, kuten että jaksaa 
mennä lenkille, jaksaa siivota huoneensa, ystävät kävivät 
tervehtimässä jne. Muistan erään osallistujan, joka sanoi, 

että hän tarvitsi tämän kokemuksen, koska hänellä oli ollut 
vuosikausia vain työtä, työtä ja työtä. Nyt kun hän oli toi-
pumassa sairaudestaan hän sanoi, että hänen silmänsä ovat 
avautuneet, että monet hyvät asiat elämässä eivät olekaan 
itsestäänselvyyksiä. Hän kertoi, että hänen arvomaailmansa 
on muuttunut ja hän on oppinut arvostamaan ja olemaan 
kiitollinen elämänsä pienistä hyvistä asioista ja läheisistä 
ihmisistä ja ystävistä. Eräs osallistuja oli ollut kolme kertaa 
syöpäleikkauksessa ja vieläkin hänellä oli voimia ja tahtoa 
parantua, koska hänellä oli intoa tehdä vielä paljon erilaisia 
asioita ja hän koki, että häntä tarvitaan vielä. Vaikka kärsi-
mykset eivät aina jalosta ihmistä, voivat ne olla myös hen-
kisen kasvun paikkoja.

Läheisten rooli 

Kipupotilaan läheisen rooli ei ole aina helppo, joskus 
hänkin voi väsyä ja masentua. Siksi on tärkeää, että myös 
he voivat huolehtia jaksamisestaan ja että on yhteisöjä ja 
erilaisia ryhmiä, joissa voi harrastaa mieleisiään asioita ja 
purkaa sydäntään. 

Seminaarin tärkeä sanoma oli, että yksin ei tar-
vitse jäädä. Monenlaisia keinoja löytyy helpot-
tamaan arkea. Me kaikki tarvitsemme toisia 
ihmisiä. Elämän tilanteet vaihtelevat, 
erilaisista vaivoista huolimatta voimme olla 
vielä toisillemme tukena ja voimavarana 
ja elää rikasta jopa täyttä elämää.

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 paikan päällä Talkoorenkaan ATK- 
luokassa joka toinen keskiviikko klo 10-11. 

Tarkemmat päivämäärät löydät 
Talkoorenkaan tiedotteista ja verkkosivuilta.

ATK-tukitiimi



Teksti: Toimitus  Kuva: Hannu Hedman
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”Olen aina halunnut tehdä työ-
tä suoraan ihmisten kanssa ja 

vuorovaikutuksessa”, 
kertoo Talkoorenkaan 

toiminnanjohtaja 
Tarja Orlow. 

I s t u m m e  k a h v i l a 
Kaisankammarissa Vapaaehtoisen hy-
vinvointityön keskuksessa kaiken kiireen 
keskellä kahvikupposella. Useimmiten 
Tarjan näkee liikkeellä hääräämässä 
ympäri taloa. Välillä hän ehtii viivähtää 
hetken kahvilassa keskustelemassa asi-
akkaiden kanssa tai auttamassa keittiön 

puolella. Laaja työnkuva vaatii onnistuakseen 
kykyä nähdä sekä metsä että ne puut siellä. 
Se vaatii myös jatkuvaa yhteydenpitoa sekä 
vapaaehtoisiin että toimintaa tukeviin tahoi-
hin. ”Tässä työssä ei ole yhtään samanlaista 
päivää”, toteaa Tarja.

Tarja Orlow luonnehtii itseään maalaisjär-
jellä siunatuksi moottoriksi. ”Pohjosen tyttöjä, 
Oulusta kotoisin, mutta elämänpolku vienyt 

kohti etelää.” Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Tarja lähti muu-
tamaksi kuukaudeksi töihin Tukholmaan ns. apuhoitajak-
si pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten osastolle. Seurasi 
opintoja Suomessa ja sitten muutto Pohjois-Karjalaan työn 
perässä. Tarja oli opettajana lähes kuusi vuotta Joensuun ai-
kuiskoulutuskeskuksessa. Ehtipä hän perustaa oman kun-
tosalinkin, jossa kuluivat illat ja viikonloput.

Elämä vei jälleen eteenpäin, ja tuli muutto pääkau-
punkiseudulle. Työnantajaksi tuli tällä kertaa tanskalainen 
UFF ( U-landshjälp från folk till folk). Työ tuotantojohta-
jana kesti viitisen vuotta. Perheen perustamisen myötä tuli 
jälleen muutoksia, ja ura jatkui Tampereella nuorten työllis-
tämiskeskuksessa ammatinvalinnanohjaajana. ”Kokemusta 
on siis kertynyt monenlaisesta työstä, samoin myös erilaisten 
ihmisten kanssa toimimisesta”, Tarja analysoi työhistoriaansa.

Polku Talkoorenkaan toiminnanjohtajaksi aukeni 
melkein puolivahingossa. Tarja tunsi Keravan Talkoorenkaan 
silloisen toiminnanjohtajan Irmeli Rajalan, joka harkitsi luo-
pumista tehtävästä. Tarja otti vastaan sijaisuuden ja saavutti 
nopeasti työllään hallituksen luottamuksen. Hänet valittiin 
virallisesti toiminnanjohtajaksi v. 2005, jolloin hän lähti työn 

ohessa suorittamaan vaadittavia lisäopintoja johtamisessa 
ja sai paperit v. 2007.

Toiminnanjohtajan tehtävät jakautuvat virallisesti lä-
hinnä hallintoon ja kanssakäymiseen ihmisten kanssa, ovat 
he sitten talon sisältä tai ulkopuolelta. Hallintoon kuuluvat 
talousasiat, sopimukset ja toiminnan kehittäminen. Ja sitten 
ovat ne muut tehtävät, muun muassa Talkoorengas-lehden 
päätoimittajuus. Lisäksi tehdään yhteistyötä jopa kansainvä-
lisellä tasolla. Näin saadaan levitettyä tietoa ja taitoa. Vastuu 
on toiminnanjohtajan harteilla. - Kaiken tämän pitäisi olla 
pitkäjänteistä, mutta järjestötyössä toimitaan pakosti vain 
vuosi kerrallaan. Toiminnan perusehto on rahoitus ja sen 
turvaaminen vuosiksi eteenpäin. Pitää siis yrittää löytää 
uusia rahoittajia ja keinoja olemassaololle. Uusia projekteja 
suunnitellaan ja niille haetaan eri kautta rahoittajia.

Toiminnassa mukana olevat ihmiset ovat tärkeitä: ilman 
heitä ei olisi toimintaa. Tällaisia ovat henkilökunta ja talon 
sisällä sekä ulkopuolella toimivat vapaaehtoiset. ”Esimerkiksi 
sairaala- ja muita vapaaehtoisia on organisaatiossa tällä 
hetkellä yli 200 henkeä”, kertoo Tarja vuoden 2010 tilastoja. 
Muuhunkin toimitiloissa tapahtuvaan toimintaan osallistuu 
suuri määrä keravalaisia. Välitön sosiaalinen kanssakäymi-
nen erilaisten ihmisten kesken sekä uuden kokeileminen 
nopeastikin luonnistuu, koska byrokratiaa ei ole.

”Näkisin mielelläni Talkoorenkaan toiminnan kat-
tavan ihmisen koko elinkaaren ja olevan mukana tukemas-
sa hyvinvointia vapaaehtoispohjalta”, Tarja sanoo ja jatkaa, 
ettei tarvitse kristallipalloa kertomaan, että tämän tyyppistä 
toimintaa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. - Tarjan 
sydämenasiana on myös mahdollisuus tarjota kaikille avoi-
men Hyvinvointiakatemian kautta laadukasta, monipuolista 
ja osallistujille maksutonta koulutusta, luentoja, harrastus-
toimintaa ja kulttuurivirikkeitä.

Kokonaisvaltainen työ vie paitsi aikaa myös energi-
aa. Voimaa antavat lapset, ystävät ja liikkuminen sekä muut 
harrastukset. Näihin kuuluu myös matkusteleminen ja sen 
kautta tutustuminen eri kulttuureihin. Tarja on oppinut va-
paalle lähtiessään jättämään työt taakseen: eilinen on men-
nyttä, huomisesta et voi tietää. On elettävä tässä päivässä.

”Koen olevani onnekas. Tässä työssä saa olla tekemisissä 
ihanien ihmisten kanssa ja saa paljon uusia ystäviä. Uskon 
edelleen ihmisten haluun tehdä hyvää. Vapaaehtoistyö on 
trendikästä, ja sen merkitys kasvaa yhä yhteiskunnassam-
me ja täällä Keravalla.”

”Maalaisjärjellä
siunattu moottori”

Teksti: Aira Parviainen Kuva: Hannu Hedman

Tulin äskettäin ajatelleeksi elämääni taak-
sepäin, muistelin mennyttä, kuten meitä 

ikääntyneitä kehotetaan tekemään. Hiukan 
hämmästyneenä totesin, että eläkeaikani 
on ollut yllättävän pitkä, täytän eläkkeen-
saajana tänä vuonna 18 vuotta, ja olen siis 
jo täysi-ikäinen tässäkin elämänvaiheessa. 
Palkattua työtä tein sitä ennen noin 38 vuo-
den aikana, siis runsaasti puolta pitemmän 
ajan. Olisin jaksanut käydä töissä pitempään-
kin, koska ammattini kiehtoi minua edelleen 
ja työhistoriassani oli ulkomailla asumisen 
aiheuttamia aukkoja, mutta työmatkat alkoi-
vat käydä voimille. Tein kuitenkin eläkkeellä 
ollessani tilapäisiä oman alani töitä omalla 
toiminimelläni yli 70-vuotiaaksi. Keskustelu 
eläkkeelle pääsyn ikärajasta herättää tällä 
hetkellä kiivaita tunteita, mutta tulevaisuu-
dessa ikäraja varmaankin nousee. Luulen, 
että joskus eläkkeelle pääsy 65-vuotiaana 
tuntuu suorastaan ylelliseltä.

Eläkeläisistä puhutaan yleensä ryh-
mänä, ikään kuin olisimme kaikki sa-

massa tilassa ja tilanteessa. Vähän yli kuu-
sikymppiset ja 80-90 -vuotiaat kuuluvat 
kuitenkin eri sukupolviin ja kokevat ti-
lanteensa hyvinkin erilaisena. Muutenkin 
meitä riittää isossa joukossa moneen ju-
naan. Oma työhistoriani on ollut erilai-
nen kuin useimmilla eläkeläisillä. Siispä 
mielipiteet sopivasta eläkeajan alarajasta saattavat myös 
olla erilaiset.

Minulle eläkkeelle siirtyminen oli mukava asia. 
Sain aikani kokonaan omaan käyttööni, lapsenlapse-

nikaan eivät enää kovin paljon tarvinneet minua. Oli ihanaa, 
että sain nukkua aamulla miten pitkään halusin ja voin lu-
kea niin paljon kirjoja kuin jaksoin. Vähitellen aloin kaivata 
tarkoituksenmukaista toimintaa jossain yhteisössä ja löysin 
vapaaehtoistyön Talkoorenkaassa. Luulen, että samanlaisia 
tuntemuksia on ollut monella ikätoverillani eläkeajan alussa.

Olen saanut elää verraten toimintakykyisenä suu-
rimman osan eläkeaikaani. Vasta lähestyessäni kah-

deksaakymmentä alkoivat jo kauan sitten tehdyt diagnoosit 
aktivoitua ja sairaalakäynnit lisääntyä.

Asun kodissani ja olen melko tyytyväinen elämääni. 
Täysin työkykyinen en kuitenkaan ole. Katson päätyök-

seni nykyisin pärjäämisen yksin elämässäni, sekä kotona 

että kylillä. Mutta on odotettavissa, että tilani vuo-
sien kuluessa huononee ja tarvitsisin apua. Kuten 

kaikki tiedämme, sitä ei saa, ellei ole niin huo-
nossa kunnossa, että pääsee kotisairaanhoidon 

asiakkaaksi. Kotihoitopalveluja saa vain, jos 
toimintakyky on selkeästi alentunut. 
Tarvitsee pystyä vain syömään ja käy-
mään wc:ssä yksin, muissa päivittäi-
sissä toiminnoissa kotihoito auttaa. 

Strategiaohjelman Ikääntyvä Kerava 
tavoitteena on, että 90% yli 75-vuotiais-
ta asuu kotona. Myös terminaalivaihees-
sa olevat potilaat voidaan hoitaa kotona.

Entä sitten, kun pystyy vielä hoita-
maan kotinsa päällisin puolin, mutta 

tarvitsee konkreettista apua silloin tällöin 
esimerkiksi kotitöissä, ostoksilla käymi-
sessä, roskien ja tähteiden roskikseen vie-
misessä ym.? Rahallahan saa tietysti apua 
kaikkiin tarpeisiin, mutta pientä eläkettä 
nauttivalle, jollaisia ainakin naispuoliset 
eläkeläiset suurelta osin ovat, voi vähin-
tään 30 euron tuntipalkan maksaminen use-
ammasta palvelusta olla liian korkea kyn-
nys. Mitä tehdä, kun lapset asuvat matkan 
päässä eivätkä ehdi omilta töiltään useinkaan 
auttamaan?

Joka tapauksessa kannattaa ottaa yh-
teys kaupungin kotihoitoon. Jokaisella 75 

vuotta täyttäneellä on oikeus saada arviointi ti-
lanteestaan sekä ohjausta ja neuvontaa asumisen tukemiseksi. 
On myös ennaltaehkäisevää arviointia, ns. EHKO-käyntejä, 
80 ja 90 vuotta täyttäneille. Kelalta on haettavissa kotihoidon 
tukea. Liikkumisongelmiin voi hakea terveyskeskuksesta ns. 
kaupunkikorttia, jolla saa tietyn määrän hinnaltaan edullisia 
taksimatkoja. On varmaan myös muita tukimuotoja, joista 
en tiedä yhtään mitään. Jos tiedät, hyvä lukijani, niistä jo-
tain, toivon, että ilmoitat minulle niistä. Puhelinnumeroni 
saat Talkoorenkaan toimistosta, puh. 09 2940930.

Eläkeasioita käsitellään nykyisin joka mediassa. Ei 
ole tietoa, miten paljon jutuista jää käteen, kun vaalit on 

pidetty. Ikäihmiset ikääntyvät ja heidän kuntonsa yleensä 
huononee ja yhä uusia eläkeläisiä tulee. Eläkkeensaajia oli 
tuoreimpien eli vuoden 2009 tilastojen mukaan 1 443 189, 
kun koko Suomen asukasluku oli samaan aikaan 5 351427.

Eläkeläisen pitkä taival

Aira Parviainen, 81 
 eläkeläinen, vapaaehtoinen
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PARTURI-KAMPAAMO

Kauppakaari 11
KERAVA
Puh. 044-312 4586,
09-294 4314

Saimme 20. maaliskuuta suruviestin, toimittajakuntaamme kuulunut ja vuosina 2004-2007 toimitussih-
teerinämme toiminut Raimo Heinonen on kuollut. Olimme olleet selvillä hänen vakavista sairauksistaan, mutta 
koska aikaisemmat tapaamisemme olivat olleet toiveikkaita ja iloisia, emme osanneet odottaa viestiä, vaikka 
tiesimmekin hänen viimeaikaisesta huonosta kunnostaan. Raimo oli ahkera kirjoittaja ja toimija monessa asi-
assa. Liikunta ja urheilu olivat hänelle tärkeitä, hän oli mm. paljon julkisuutta saaneen ITE-ryhmän vetäjänä.

Viimeinen kerta, jolloin meillä muutamilla oli tilaisuus keskustella Raimon kanssa, oli Keravan Viro-seuran 
pitämässä Viron itsenäisyyden 90-vuotisjuhlassa 14.2.2008, siis kolme vuotta sitten. Näimme toisemme suuren 
yleisöjoukon keskeltä ja hakeuduimme samaan pöytään. Juttumme olivat entisenlaista iloista muistelemista, 
olimme nimittäin kaikki kolme, Raimo ja kaksi lehtitoimikunnan jäsentä, opiskelleet aikoinamme samassa 
koulutuksessa, mutta eri vuosikymmenillä, ja siitä riitti aina jutun juurta. Viro oli tietysti yhteinen kiinnos-

tuksen kohde, Raimohan oli ollut Virossa STT:n lähettämänä toimittajana ja tunsi maan ja kielen paremmin kuin me. 
Hän otti osaa kuitenkin Viro-ryhmämme toimintaan, vaikka hänen kielitaitonsa ylitti muiden tason. Hän suunnitteli al-
kavansa opiskella kieltä perusteellisesti yliopiston uudella kurssilla, mutta emme muista enää, toteutuiko toive.

Emme osanneet silloin aavistaa, että tapaamisemme olisi viimeinen. Olimme haikailleet häntä takaisin toimituk-
seemme hänen lähtönsä jälkeen, mutta turhaan. Säilytämme hänen muistonsa mielessämme ystävällisenä, elämänmyön-
teisenä, auttavaisena ja monilla aktiivisen elämän tasoilla toimivana ihmisenä, ja tunnemme kiitollisuutta, että saimme 
tutustua häneen.

Talkoorengas-lehden toimitus

TALKOORENGAS-LEHTEMME ENTINEN TOIMITTAJA JA TOIMITUSSIHTEERI 
RAIMO HEINONEN ON KUOLLUT

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
 · Yksityis- ja yritystukijat

 · Keravan seurakunta
 · Keravan kaupunki

Yhteystiedot:

Yhteistyökumppanit

 · Keravan kaupunki
 · Keravan seurakunta
 · Suomen punainen risti

 · Muut järjestöt
 · Työvoimatoimisto
 · Oppilaitokset

TOIMINTAMME 
 PÄHKINÄNKUORESSA

Toimisto  
ma-pe klo 10-14
puh. (09) 294 0930

toimisto@talkoorengas.fi

Avunvälityksen päivystys  
ma-pe klo 10-12
puh. (09) 242 5106

avunvalitys@talkoorengas.fi

Toiminnanjohtaja
Tarja Orlow

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

Jos sinulla on tiedossa tapa, jolla haluaisit osallistua vapaaehtoistoimintaan, mutta et tiedä missä 
tai miten sen voisi järjestää, voit ottaa yhteyttä meihin, keksimme yhdessä ratkaisun! 

Meillä on tällä hetkellä kaikkiaan noin 200 vapaaehtoista, jotka tekevät vuosittain yhteensä noin 
8000 tuntia vapaaehtoistyötä. Ikäjakauma 18–80 vuotta, jopa vielä nuorempia tai 

vanhempia, miehiä ja naisia.

Tule sinäkin mukaan iloiseen ja energiseen joukkoomme!



•	 Odotus- ja imetysliivit
•	 Äitiysvaatteet ja hoitotarvikelaukut

•	 Kestovaipat ja tykötarpeet
•	 Kantoliinat- ja reput

•	 Lelut ja leikit mm. Myyrä-tuotteet
•	 Vekaraikäisten vaatteet

•	 Hahtuvalangat

Vekaravintti on myös isovanhempien 
kauppa, meillä Talkoorenkaan 

vapaaehtoiset saavat 20% alennuksen.

Kauppakaari 6 04200 Kerava
puh. 040 515 2057

suvi@vekaravintti.fi
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KERAVAN
MUSIIKKI
OPISTO
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Ikääntymistä tukeva ravinto
  - Ikääntyminen tuo muutoksia ravinnon saantiin
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Ikääntymiseen liittyy monia biologisia muutoksia, jotka vaikuttavat ruoan käyttöön, ravinnon 
saantiin ja ravintoaineiden hyväksikäyttöön. Olemme kaikki yksilöllisiä, ja ikääntymismuutoksetkin 
ovat erilaisia. Ulkoisista muutoksista ihon rypyt, harmaantuvat hiukset ja ryhdin ja liikkeiden muutos 

on ennemmin tai myöhemmin meitä kaikkia yhdistävä tekijä. Ravinnon saantiin liittyvät muutokset 
ovat enemmän yksilöllisempiä. Joillakin saattaa ikääntyessä sokerin sietokyky heiketä huomattavasti, 
suolen toiminta muuttua merkittävästi, hampaat huonontua, maku- ja hajuaisti vähentyä, ruoansula-
tusnesteistä tulee myös usein puutosta. Lisäksi vaikuttavat erilaiset fyysisten ja psyykkisten sairauksi-
en aiheuttamat rajoitukset. Aina ei jaksa lähteä edes kauppaan, ruoan laittokaan ei välttämättä aina 

innosta, tai ruokavalio on muutoin kaventunut, yksipuolistunut.

Energiatarpeemme usein pienenee iän myötä, mutta vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve ei vähene lainkaan, 
vaan pikemminkin päinvastoin! Ruoansulatuselimistömme ei välttämättä enää kykene käsittelemään, saati imeyt-

tämään ravintoaineita kuten ennen, ja näin ollen pienemmästä ruokamäärästä on saatava vähintäänkin sama 
ravintoaineiden määrä kuin ennenkin, ja mieluummin vielä enemmän. 

Ikääntyminen itsessään ei ole sairaus. Kumpi tuli ensin, ikääntyminen vai sairaus? Useimmiten sairaus, joka no-
peuttaa ikääntymistä. Sairauksien puhkeamiseen vaikuttaa monet ravitsemukselliset tekijät paljon enemmän 

kuin mikään ikä. 
Miksi normaali ravinto ei aina riitä? 

Ruoansulatuselimistömme, eivätkä kehomme fysiologiset tarpeet, ole muuttuneet sitten kivikauden, mutta syö-
mämme ravinto on. Ruokavaliossamme, usein toistuvat, teollisesti valmistetut ruoat ovat kehollemme ’vieraita’. 
Niiden ravintosisältö on usein tehotuotannon ja teollisen käsittelyn vuoksi köyhää, sisältäen myös elimistölle 

vieraita yhdisteitä ja lisäaineita, joita keho ei pysty hyödyntämään. Pahimmassa tapauksessa ne vain kuormittavat 
elimistöämme ja verottavat kehomme omia ravinnevarastoja. Näin käyttäytyy esimerkiksi sokeri, joka on oikea 

superryöväri, sairauksien ja ikääntymisen vauhdittaja.
Erilaisissa elämäntilanteissa, etenkin ikääntyessämme tai sairauksien ollessa kyseessä, ravinnon laatu korostuu 

huomattavasti – sen tulisi olla mahdollisimman monipuolista ja ravintorikasta. Omaa ruokavaliota on hyvä välillä 
pysähtyä miettimään ja laittaa tarvittaessa asiat tärkeysjärjestykseen. Oma hyvinvointi ja terveys tulee olla tärkeys-

listan kärkipäässä. Ruokavaliomuutosten tekeminen terveyttä tukevampaan suuntaan ei ole vaikeaa. Kiire ei ole 
syy olla tekemättä muutoksia, eikä se ettei osaa laittaa ruokaa. Muutoksiin tarvitaan vain hieman 

päättäväisyyttä ja suomalaista sisua!
Sokeri on vihollinen numero yksi! 

Vältä sokereita mahdollisuuksien mukaan, sillä se mitätöi monien suojaavien ravintoaineiden vaikutusta elimis-
tössämme, pitää yllä tulehduksia ja edistää monien sairauksien syntyä ja on erittäin vahingollinen myös aivoille. 

Vaatii hieman salapoliisityötä tunnistaa sokerit, sillä niitä on ’piilotettu’ yllättäviinkin ruoka-aineisiin. Kannattaa 
lukea tuoteselosteita. Sokerin määrää voi karkeasti arvioida muuttamalla tuoteselosteessa mainittu sokerin määrä 

sokerinpaloiksi - yksi sokerinpala vastaa keskimäärin 2-3 grammaa. 
Sokeripitoisimpia tuotteita ovat paitsi makeiset ja leivonnaiset, etenkin maustetut jogurtit, kiisselit, vanukkaat, 

hillot, mehut ja limut, siideritkin. Ns. kevyt, light juomat sisältävät keinomakeutusaineita, jotka eivät 
nekään ole terveyttämme tukevia ainesosia. 

Hapanmaitotuotteiden vaihtaminen maustamattomiin, niiden maustaminen itse marjoilla ja hedelmillä on monin-
kertaisesti enemmän terveyttä tukeva vaihtoehto. Vesi on paras juoma, ja herkkujuomien 

ja kiisseleiden aatelia ovat itse tehdyt pirtelöt/smoothiet.

Teksti: Tarja Tuuli  Kuvat: Hannu Hedman

Kuljen ystäväni jalanjäljissä, 
(kiitokset Hilkalle!) ja suunta 
tuntuu todellakin oikealta; 
lämmin  ja turvaisa 
matkanteko siis alkakoon!

Aivan oikein, olen lähtökuo-
pissa - Vapaaehtoisen hyvin-

vointityön keskuksen järjestämän 
Ystäväpalvelukurssin tuore untuvik-
ko. Minulla oli ilo tavata aina niin va-
loisa ja sydämellinen persoona, rouva 
Kirsti Aaltio, jolta sain mukaansatem-
paavalla tavalla kuulla talon toimin-
nasta ja tästä maaliskuussa olleesta  
Ystäväpalvelukurssista. Niinpä päätöstä 
kurssin suhteen ei enemmälti tarvin-
nut miettiä, ja nyt siis olen taas yhtä 
kokemusta rikkaampi.

Kurssin anti monipuolisuudes-
saan viehätti oitis; suurinpiirtein 

kaikki mukana olleet kurssilaiset olivat tällä saralla ensikertalaisia ja uteliaan in-
nostuneita kuulemaan mitä kaikkea tämä toiminta pitääkään sisällään. Vakavien 
ja koskettavienkin  aiheiden keskeltä ei myöskään puuttunut huumoria. Taisimme 
olla varsin iloinen joukko!

Tuulikki & Viuhu 

Teksti: Tuulikki Kuukasjärvi  Kuva: Hannu Hedman

Lähimmäisenrakkautta

Mutta sitähän tämä meidän itse 
kunkin elämä juuri on, tulvillaan 

tunteita: iloa, surua, herkistymistä, kai-
pausta ja ennen kaikkea rakkautta.  Sillä 
sitä aivan varmasti meissä jokaisessa on 
kunnioitusta kanssasisariamme ja -velji-
ämme kohtaan, lähimmäisenrakkautta.

Voi miten moni meistä onkaan niin 
yksin, ilman kättä kädessä, ilman 

kuuntelijaa, ilman askelia vierellä...

Siksi kallisarvoisinta mitä Sinä 
voit lähimmäisellesi antaa, on aikaa-

si. Olemalla läsnä, olemalla juuri tässä, 
tätä ainutlaatuista ihmistä varten.

Niinpä siis aloittaa tämä untuvik-
ko Ystäväntien, ja jo nyt tuntuu 

siltä että olen saanut ilmaa siipieni al-
le... ”Ota vastaan käteni kun sen sinul-
le ojennan”, ja kuinka sydämeni täyt-
tyykään lämmöstä ja kiitollisuudesta!

Ystäväni, mieti sinäkin matkasi 
kulkua, tule mukaamme 

ainutlaatuiselle Ystäväntielle!

Varaa ajoissa mediatilaa keväällä 2012 ilmestyvästä TALKOORENGAS-lehdestä.

TALKOORENGAS-lehti on, Keravalla toimivan Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen 
toimittama tiedotus- ja jäsenlehti.

Seniori-ikäiset ovat yhä kasvava tuotteita ja palveluja hyödyntävä väestönosa myöskin Keravalla, 
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 2010 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.

Hyvä keravalainen yrittäjä,
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Valkojauhotuotteet pitävät tulehduksia yllä
Myös valkoisista jauhoista tehdyt ruoka-aineet (leivät, kakut, piirakat, pastat, riisit) toimivat sokerin tavoin elimis-

tössämme, joten niidenkin laatua on hyvä päivittää omassa ruokavaliossa. Vehnän vähentäminen/poistaminen 
ruokavaliosta voi myös helpottaa erilaisia tulehdusoireita ja nivelkipuja. Huomattavasti terveyttä tukevammalla 

pohjalla ollaan, kun valitaan yli 50% kokojyvää sisältävä tuote. 

Monet saavat viljoista myös suolistovaivoja, silloin gluteenittomat hirssi ja tattari ovat parempia vaihtoehtoja. 
Myös quinoan ovat monet löytäneet. Quinoalla on myös erittäin korkea ravintoarvo.

Sokeriin ja valkojauhotuotteisiin kohdistuvilla ruokavaliomuutoksilla on jo merkittävä vaikutus terveyteemme! 
Voimme näin omilla valinnoillamme hidastaa erilaisia iän tuomien muutosten ilmenemisnopeutta ja niiden 

mahdollisia häiriötä, parhaimmillaan jopa estää niitä!

Tervettä ikääntymistä 
tukevat ruokailutottumukset

Ravinto mahdollisimman 
luonnollista ja laadukasta

•
Vähemmän tehdasvalmisteisia 

ruoka-aineita
•

Ateriat itse valmistettuja, niin 
tietää mitä syö

•
Kolme täysipainoista ateriaa 

päivässä
•

Ruoka tulee syödä hitaasti, hyvin 
pureskellen

•
Ei korvata aterioita kahvilla ja 

voileivällä tai pullalla
•

Käytetään alkoholia kohtuudella 
tai ei ollenkaan

•
Vältetään kaikkia dieettejä ja 

kuureja
•

Haetaan apua makeanhimoon
•

Käytetään tarvittaessa lisäravintei-
ta, huomioiden kuitenkin mah-

dolliset lääkitykset

Muuta
Suolisto-ongelmat kannattaa 

hoitaa kuntoon
•

Liiku säännöllisesti
•

Pidä yllä myönteistä mielialaa
•

Tee itsellesi mieluisia asioita 
joka päivä

•
Liiku puhtaassa luonnossa

•
Vältä stressiä

•
Muista rentoutuminen ja lepo

Extra
Sairauksien ja ikääntymismuu-

tosten parhaat vastustajat
•

marjat
•

parsakaali, kaalit
•

avocado
•

porkkana
•

sitrushedelmät, viinirypäleet
•

tomaatti, pinaatti, sipulit

Aikainen ikääntyminen – ’vihan-
nesten, marjojen ja hedelmien 

puutossairaus’.

SMOOTHIE
Tarjan pirtelövinkit

Hanki itsellesi tehosekoitin
Erilaiset marja- ja hedelmä 

smoothiet sekä vihannes ja juures 
smoothiet imeytyvät hyvin. Ne 

sisältävät suuret määrät 
luonnollisia vitamiini-, kivennäis 
ja hivenaineita ja tukevat terveyt-
täsi monin tavoin. Erinomainen 
lisä ruokavalioosi - vaikka joka 

päivä!

Suuri osa hedelmien ja kasvisten 
entsyymeistä, vitamiineista ja 

kivennäisaineista on heti kuoren 
alla – jätä kuoret paikoilleen ja 

pese lämpimässä vedessä. 
Luomulaadut ovat puhtaampia, 

niiden maku ja mehevyys on usein 
parempi, ja niissä on enemmän 
ravintoaineita.Tuoretuotteiden 

puuttuessa, myös pakasteena ole-
vat marjat ja vihannekset toimivat 
hyvin. Pilko raaka-aineet sopivan 

kokoisiksi ennen sekoittimeen 
laittamista.

Voit lisätä smootheihin 1-2 tl 
kylmäpuristettua kasvisöljyä 
(esim. kookos- tai oliiviöljyä), 

pähkinöitä, siemeniä, marja- ja 
viherjauheita (esim. ohran- tai 
vehnänorasjauhe erinomaisia!), 

raakakaakao papuja, 
mielimausteitasi ja 

maustamatonta jogurttia. 
Saadaksesi mahdollisimman 

suuren ravitsemuksellisen hyödyn 
smoothiesta, nauti se heti valmis-

tamisen jälkeen. Yhdistele 
kerrallaan 3-4 erilaista raaka-

ainetta per smoothie. 

Käytä mielikuvitustasi ja etsi 
omat lempiyhdistelmäsi. 
Lisää vettä sen mukaan 

kuinka kiinteätä/juoksevaa 
smoothiesta haluat. 

Kiinteät smoothiet voit halutes-
sasi syödä lautaselta ’puurona’, ja 
tarvittaessa lämmittää kattilassa 
(etenkin, jos suolistosi on herkkä 

tuoreravinnolle).

Vihersmootheihin
avocadoa,fenkolia, kaaleja, 
kurkkua, latva-artisokkaa, 

erilaisia lehtisalaatteja, 
kuusenkerkkiä, maa-artisokkaa, 

naurista, nokkosta, palsternakkaa, 
parsakaalia, papuja, persiljaa, 

pinaattia, piparjuurta, porkkanaa, 
punajuurta, retiisiä, ruohosipulia, 

selleriä, sipuleita, tomaattia, 
valkosipulia, vesikrassia, 

voikukkaa jne.

Marja-ja hedelmäsmootheihin
ananasta, appelsiinia, 

aprikoosia, banaania, kanelia, 
karpaloita, kirsikoita, luumua, 

mangoa, mansikkaa, mustikkaa, 
melonia, mustaherukkaa, 

minttua, omenaa, papaijaa, 
persikkaa, päärynää, sitruunaa, 

vadelmaa, viinirypäleitä jne.

Varoitus!
Jos tuoreruoka-aineet eivät 

ennestään ole kuuluneet ruoka-
valioosi, aloita varovasti, pienin 

annoksin. Smoothiet ovat erittäin 
tehokkaita, ja keho saattaa 
alkuun reagoida erilaisilla 

’puhdistusreaktioilla’ 
(esim. päänsärkyä, nuhan 

tunnetta) niiden elimistöä puhdis-
tavan ja uudistavan vaikutuksen 

vuoksi. Se on hyvä merkki, 
ja menee hiljalleen totutellessa ohi, 

kääntyen pian lisääntyväksi 
energiaksi ja hyvinvoivaksi oloksi. 

Oma suosikkini;

banaani tai avocado

luomuomena

2 rkl auringonkukansiemeniä 

1 rkl sesaminsiemeniä

5 raakakaakaopapua
1 rkl kookosöljyä tilkassa 

lämmintä vettä
2 dl vettä

(liota siemenet yön yli vedessä, 
niin saat koostumuksesta sametti-

sen, ihanan ’kermaista’)

Herkullisia hetkiä ja hyvää kesää!

Ikääntymistä tukeva 
ruokavalio

Vihanneksia ja juureksia, joka 
aterialla

•
Marjoja ja hedelmiä, joka päivä

•
Monipuolisesti kalaa 2-3 krt vii-

kossa
•

Suosi mieluummin vaaleaa lihaa
•

Vähemmän/vältä punaista lihaa
•

Kananmuna-aterioita 3-4 krt 
viikossa

•
Viljatuotteet täysjyvänä 

(yli 50% täysjyvää)
•

Siemenet, pähkinät, mantelit 
– paljon vitamiineja, kivennäis-

hivenaineita!
•

Hapanmaitotuotteet, maustamat-
tomina – mausta itse marjoilla ja 

hedelmillä!
•

Luonnollisia rasvoja monipuolises-
ti, kylmäpuristetut öljyt, voi/öljy 

sekoitus, avocadot 
•

Vältä kuumennettuja, kovetettuja 
ja härskejä rasvoja

•
Puhdata vettä, 2 ltr päivässä

•
D-vitamiinilisä päivittäin , muita 

lisäravinteita tarvittaessa 

Tarja Tuuli, TTplus Oy 
Diplomiravintoneuvoja
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... jo 20 vuotta 
vapaaehtoista 

hyvinvointityötä... 
haluamme auttaa 

jatkossakin...

Kiitos kun välität!

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19 KERAVA puh. (09) 294 0930 

www.talkoorengas.fi


