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Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus

TeksTien Takana

elämä on laulua Tarjan maTkaT
lähde ry 20 vuotta nykyisissä toimitiloissa

joogaa 
Talkoorenkaassa

kaikki kierTää

Riikka Takala



Kaarina Mykkänen kuuntelee työkseen ideoita. Innostuneita ehdotuk-
sia ihmisiltä, jotka haluaisivat toteuttaa jonkin hullun ideansa, puhua 

aiheesta, josta tietävät paljon tai opettaa muillekin jotakin sellaista, mitä ovat 
harrastaneet pitkään. Epäileväisiltä ihmisiltä, jotka eivät ole varmoja, olisiko 
tästä jutun juureksi tai jotka eivät ole koskaan ennen pitäneet luentoa. Vai-
kutusvaltaisilta ihmisiltä, jotka ovat kysyttyjä ja kalliita puhujia siellä täällä, 
mutta arvostavat vapaaehtoistyötä ja tulevat siksi puhumaan mielellään Hy-
vinvointiakatemiaan aivan ilman korvausta. Kaarina on se ystävällinen hah-
mo, jolta moni Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen toimintaan tavalla 
tai toisella liittyvistä ihmisistä on varmasti saanut sähköpostia. Kaarina ottaa 
yhteyttä ja Kaarinaan otetaan yhteyttä. Usein oikeat ihmiset Hyvinvointia-
katemian luennoitsijoiksi löytyvät googlettamalla ja miettimällä, minkälaiset 
aiheet ja teemat olisivat juuri ajankohtaan sopivia tai vietetäänkö vaikkapa 
jotakin sellaista  juhlavuotta, joka saattaisi keskusteluttaa ihmisiä. 

Kun muut elävät heräävää kevättä, Kaarina on jo mielessään siirtynyt 
syksyyn ja rakentelee Hyvinvointiakatemian seuraavaa toimintakautta. 
Perusrunko ohjelmalle on oltava valmiina puoli vuotta etukäteen ja puhujien 
kanssa on vaihdeltava monta sähköpostia ennen kuin kaikki luentojärjestelyt 
ovat valmiit. Silti käytännössä on aina mahdollista tulla Kaarinan juttusille 
myös spontaanin päähänpälkähdyksen kanssa, sillä kuitenkin ohjelma elää 
– peruutuksia sattuu ja tapahtuu ja kuka sanoo, että Maanantaiseuran luen-
tojen pitäisi olla aina vain maanantaisin? Kaarinan oma lempilapsi on Hyvän 
olon tori, jota hän on järjestänyt siitä saakka kun tuli taloon elokuussa 2012. 
Tapahtuman järjestely vaatii laajaa verkostoitumista ja sitä kautta onkin jäänyt 
monia hyviä yhteistyökumppaneita. 

Kaarina ei rakenna kautta mielessään jokin yksittäinen teema, vaan pyrkii 
tarjoamaan jokaiselle jotakin. Puhujia onkin laidasta laitaan. Pyrkimyksenä 
on tarjota jokaiselle jotakin, jottei vaikkapa terveyspainottuneisuus peläs-
tyttäisi siitä kiinnostumattomia pois luennoilta. Myös muut yhdistykset ja 
järjestöt pitävät mielellään tietoiskuja toiminnastaan. Taiteilijoille galleria 
Orlow tarjoaa ilmaisen näyttelytilan ja luentojen kuulijoista valmiit näyttely-
vieraat. Kaikista luennoista ja näyttelyistä taittaja tekee mainokset ja tiedot-
taja laatii pienen puffitekstin, jota tarjotaan Keski-Uusimaa-lehteen ja Viik-
kouutisiin. Jos siis sinulla on piileviä kykyjä, osaat jotakin, mitä opettaisit 
mielelläsi tai mielesi päällä on jokin aihe, josta voisit puhua tunteja, Kaarina 
on se kykyjenetsijä kakkoskerroksesta, joka koettaa järjestää asian. 

Yhteydenottoasi odotellen 
toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi

HyVän olon Tori

Galleria orloW

maananTaiseura
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Minkälaisia asioita sinä tekisit vapaaehtoisesti? Kuinka paljon elämässäsi on 
asioita, joita vaan on pakko tehdä? Kuinka usein vastaat, että ”ei ole paljon 
vaihtoehtoja”, kun joku kysyy, miksi toimit niin kuin toimit? Entä minkälaisia 
asioita olisit valmis tekemään vapaaehtoisesti, pelkästään tehtävän itsen-
sä vuoksi? Mikä olisi sinusta niin mielekästä tekemistä, että siitä saisi niin 
paljon iloa omaan elämäänsä, ettei edes miettisi palkankorotusta, mainetta, 
pokaaleja tai kunniamerkkejä? 

 Kuvittele itsesi keskelle elämän pyörrettä: näet sen tarttuvan milloin 
kehenkin ja kieputtavan mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja tilanteissa. Ku-
vittele elämäsi, jossa suuri aalto olisi kerta kaikkiaan tempaissut sinut mu-
kaansa kohti tuntematonta ja pitelisi sinua korkealla harjallaan. Kaikki, mihin 
tarttuisit, onnistuisi kuin personaltraineriksesi olisi pestautunut itse haltia. 
Huokailisit vain hymyssä suin, miten ikinä saatkaan aikasi riittämään kaik-
keen siihen ihanaan, mitä vielä haluat kokea, nähdä, toteuttaa ja tehdä. 

Talkoorenkaan vapaaehtoisena ajattelisit ehkäpä juuri näin. 
Voisit jatkaa aktiivista elämää, hakea haasteita, ehkä myös vaihtelua 
ja mahdollisuuksia älyllisen ja fyysisen kunnon ylläpitoon. Saisit 
runsaasti uusia ystäviä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Haluammekin nyt herätellä ihmisiä toimimaan hyvän, parem-
man elämän puolesta, niin oman kuin naapurinkin. Vielä löytyy 
sellaista työtä ja sellaisia alueita, palveluja ja ihmisryhmiä, joiden 
kohdalla keskittäminen tai perinteinen yritystoiminta eivät ole 
ratkaisu. Vapaaehtoistyötä tehdään monissa eri paikoissa, monen-
laisten ihmisten voimin ja parissa. Aina ei välttämättä tule edes 
ajatelleeksi, mikä kaikki toiminta on itse asiassa vapaaehtoistyötä 
ja miten suuri merkitys sillä on yhteiskunnassamme. Meillä Tal-
koorenkaassa vapaaehtoisia on tänä päivänä yli 200 ja vuosittain 
he tekevät 10 800 tuntia auttamistyötä eri toiminnoissa. Talkooren-
kaassa voit siis auttaa jotakuta toista ja voit myös luottaa siihen, että 
vastavuoroisesti sinua autetaan, kun sitä eniten tarvitset. 

Missä näitä niin ihmeellisiä ihmisiä sitten löytyy? Mistä heidät 
on tehty? Eletyistä vuosista, iloista, suruista ja kokemuksista, ereh-
dyksistä ja oivalluksista, heittäytymisestä ja itsensä likoonlaittami-
sesta, pippurista ja hunajasta, hiljaisesta viisaudesta ja hersyvästä 
naurusta…eroavatko he siis oikeastaan mitenkään sinusta? 

Villi & vapaa

P
ä

ä
k

ir
jo

iT
u

s

Olet sydämellisesti tervetullut meille 
keskukseen ottamaan siitä tarkemmin selvää!
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ATK - 
Apu vAi riesA?

Usein toivoisin, että joku simsalabim-taikakei-
no auttaisi, kun en taas kerran viitsisi millään 
alkaa alusta atk-opintoja. Ohjelmat, sähköpos-
tit ja koneet kehittyvät koko ajan. Tuntuu että 
on koko ajan atk- juoksumatolla, missä opette-
lu ei hellitä ikinä. Aina joku minua viisaampi 
keksii jotain uutta, kun entisetkin taitoni ovat 
usein hakusessa.

Ostin puhelimitse reitittimen.  Ymmärsin 
puhelinmyyjän vuolaasta sanavirrasta sen, 
ettei minun tarvitsisi tehdä asian eteen mitään. 
Kaikki toimii automaattisesti ja pääsemme 
mieheni kanssa nettiin yhtä aikaa. Mitään 
mokkulaa ei tarvita. Uusi hieno yhteys toimii 
sataprosenttisesti, koska juuri meidän alueel-
lamme on tämä toimivampi langaton yhteys. 
Puhelinmyyjä ei maininnut sanaa reititin. Jäin 
odottamaan automaatiota.

Rupesin ihmettelemään, kun mitään ei 
tapahtunut. Mitään uutta ei ilmaantunut, vaan 
käytimme mokkulaa edelleen. Sitten sähkö-
postiini tuli ilmoitus, että olen ostanut jonkin 
laitteen osamaksulla. Kuukausierä kerrottiin. 
Joku ohjekin näkyi olevan. Lopulta ymmärsin, 
että minun pitikin hakea jotakin postista. 

Postivirkailija oli ystävällinen ja etsi laati-
kosta lähetystä minun nimelläni. Ei ollut. Jos-
sain vaiheessa tuli uusi ilmoitus sähköpostiin, 
jossa oli joku koodi paketin hakemista varten. 
Tällä kertaa onnistuin saamaan lähetyksen. 
Paketti oli olennaisesti suurempi kuin mokkula 
oli ollut. Laatikosta kuoriutui laite, jonka nimi 
on reititin.

Ihmettelimme kilvan ostostani. Reitittimen 
asennus osoittautui erittäin vaikeaksi. Ohjeet 
olivat niukat. Lohdutukseksi saimme lukea, 
että jos ohje ei kaikilta osin pidä paikkaansa, 
niin meillä on eri malli kuin mitä ohjeessa on 
selitetty. Ihanaa, vai kuinka?

Koko viikon juoksimme huoneesta toiseen 
ja yritimme saada reitittimen toimimaan. 
Onneksi mokkula oli vielä tallella, että saimme 
sillä yhteyden nettiin. Sain puolisolta melkoisia 
kommentteja, joita en viitsi tähän kirjoittaa. 
Toki en voi toistaa myöskään omia sanojani. 
Pitkän uurastuksen jälkeen vein reitittimen 
paikalliseen myymälään. Siellä oli yksi myyjä, 
joka osasi sanoa, että akun kuva tarkoittaa sitä, 
että reititin ei ole päällä. Palasin kotiin uurasta-
maan reitittimen kanssa. 

Lopulta saimme reitittimen toimimaan. To-
sin aina emme onnistuneet saamaan yhteyttä, 
koska palvelimeen ei saada yhteyttä... Tuntui, 
että reititintä pitää ladata yhtenään, jotta se 
yhdistäisi meidät nettiin. En osaa neuvoa mui-
ta, miten pitäisi toimia, jotta kaikki olisi heti 
automaattista. Ohjeet ovat helppoja - kun ne 
vain ymmärtää. Nyt homma onnistuu, mutta 
laiskanläksyjä piti kovasti lukea.

Olen kuullut kaikilta moderneilta tutuiltani, 
kuinka helppoa on maksaa itse omilla laitteilla 
nettipankissa. Lopulta minäkin uskaltauduin 
mukaan nykyajan valtavirtaan. Pankkitunnuk-
set olivat olemassa. Niinpä reititin suihkimaan 
ja nettipankki auki. Samoihin aikoihin oli 
ollut jokin palveluneston hyökkäys, joka oli 
joidenkin pikkupoikien vaaraton kepponen. 
Kummallista, miten turvalliseksi mainostettu 
pankkitoiminto oli helppo nakki joillekin pik-
ku vintiöille. Kun palvelut saatiin taas toimi-
maan, jotkut asiantuntijat paljastivat, että myös 
vaaroja oli ollut olemassa.

Minulle tuli muutama e-lasku, joiden alkupe-
rää en oikein tiennyt. Sain mielestäni kummalli-
sen nimisiä lehtilaskuja. Soitin asiakaspalveluun 
ja sain puhua ihan oikean ihmisen kanssa. Ilme-
ni, että yhtiö ei kerro asiakkaalle lehden tarkkaa 
nimeä, vaan lehtiryhmän nimen.  

Niinpä sain kuulla tältä asiakaspalvelijalta, mikä 
on lehden nimi. Sain myös asiani toimitetuksi. 

Katselin pankin minulle postittamaa pape-
riluetteloa, mitä tapahtumia minulla oli ollut. 
Huomasin, että korko oli alle yhden euron 
koko vuoden käyttelytilistä. Vieressä oli yhden 
kuukauden palvelumaksut, jotka olivat monin-
kertaiset. Ostan siis tietokoneen ja nettiyhtey-
det ihan itse. Vastaan siitä, että virustorjunta 
on kunnossa. Näpyttelen kaikki toiminnot. 
Minua siis palvellaan?

Pankkikonttoreissa ei ole enää paljon ketään. 
Rahaa ei saa nostaa konttorista, vaan se on ha-
ettava ulkopuolella olevasta automaatista. Tosin 
onneksi kaupat pitävät automaatit sisätiloissaan, 
että ei tarvitse tuhertaa jäätynein sormin.

Varmaan moni tuumaa, että olen vanhanai-
kainen. Niinpä olenkin. Pankkiasialla on myös 
toinen puoli. Miksi vastuu on asiakkaalla? Mik-
si asiakas kustantaa kaikki työvälineet? Miksi 
pankin välineiden käyttö maksaa melkoisesti, 
mutta asiakkaat joutuvat kustantamaan laitteet 
ja palvelut ilmaiseksi pankille?

Olen seurannut pankkien toimintaa maa-
ilmanlaajuisesti. Tosin tiedot ovat vain niitä, 
joita itse kukin saa lukea lehdistä. On erittäin 
hämmentävää, että maailmassa on pankkien ti-
leillä varoja monta kymmentä kertaa enemmän 
kuin on omaisuutta maailmassa. Pankit luovat 
rahaa keinotekoisesti muun muassa niin,  

Automaattinen tietojen käsittely –  
onhan se automaattista – vai kuinka?

että tehdään uusia tuotteita entisistä. Niitä kut-
sutaan johdannaisiksi. Niinpä tavallinen tallaaja, 
kuten minä, voi vain toivoa, ettei homma mene 
pieleen. Edellinen lama johtui pankkien toi-
minnasta, erityisesti johdannaisista. Nykyinen 
tilanne on vaikea, koska joudutaan toimimaan 
kansainvälisten pankkijärjestelmien puristukses-
sa. Tuntuu, että olemme kuin lastuja laineilla…

Automaattinen tietojen käsittely on mahdol-
listanut nykyisen kansainvälisen pankkijärjes-
telmän. Entisaikoina piti edes painaa seteleitä 
siinä vaiheessa kun kultakannasta luovuttiin. 
Nykyään seteleitä ja kolikoita ei tarvita kuin 
meille tavallisille taaperoille. Pankit voivat 
lainata, ostaa ja myydä erilaisia tuotteitaan 
suoraan pankkitileille: toisilleen ja valtioille. 
Jos jokin menee vikaan, niin veronmaksajat 
saavat kustantaa tappiot…

Vastustanko automaattista tietojen käsitte-
lyä? En tietenkään, miten sitä voisi vastustaa? 
Yritän taas huomenna opetella jotakin uutta 
läppärini ääressä. Täytyy vain muistella, mitä 
pitikään kysyä, kun menen tapaamaan Hyvin-
vointikeskuksen atk-neuvojia. Kiva, että au-
rinko paistaa, kun astelen tietokone laukussa 
kiikkuen utelemaan ja ihmettelemään, miten 
taas saan tuonkin asian toimimaan…

Hei, mutta salasana unohtui. Kirjoitin sen 
onneksi vihkoon, joka on kirjahyllyssäni. Käve-
len puolimatkasta kotiin. Kesä on tulollaan! 
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Olen kuullut kaikilta moderneilta 
tutuiltani, kuinka helppoa on maksaa 

itse omilla laitteilla nettipankissa.

”
”

Talkoorenkaan sairaalavapaaehtoiset kiittävät  
Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-kerho ry:n naisia rahalahjoituksesta sekä 

Keravalla jo 35 vuotta toiminutta Tyykipuotia todella avokätisestä avustuksesta!  
Teidän avullanne saamme hankittua uusia essuja sairaalavapaaehtoisille.



  9

   Talkoorenkaassa laulelee parillisten viikkojen maanantaisin porukka 
sekalaisia ja sekaäänisiä senioreita. Ikähaitari liikkuu ehkä 55:n ja 80:n 

välillä, ja meitä yhdistää  halu laulaa.  
Halullisten määrä vaihtelee kymmenen ja viidentoista välillä.  

Me vetäjät, Anneli ja Aila, olemme ehta-amatöörejä,  
eli ryhmän kynnys ei todellakaan ole korkea.  
Emme tavoittele mitään, me vain ”naatimme”.

Ei meidän tarvitse niitä lauluja ulkoa osata. Vuosien varrella on koottu kymmeniä monistenippuja 
erilaisten teemojen ympärille, uusimpina mm. maakuntalaulut, vanhoja koululauluja, lauluja har-
monikan säestyksellä sekä vanhoja toivelauluja. Valitsemme ennen laulusessiota pari nippua, joista 
sitten kukin vuorollaan saa ehdottaa, mitä seuraavaksi. Välillä melodia tai sävelkorkeus on hakusessa 
– pitäisikö aloittaa korkeammalta vai matalammalta – mutta lopulta laulu viedään yksissä tuumin 
loppuun suurin piirtein yhteisellä sävelellä ja tempolla – ja nauretaan lopuksi. Se kuuluu reseptiin.

On yllättävää, kuinka paljon lauluja on itse kunkin muistissa. Olen huomannut, että aktiivisinta 
oppimisaikaa ovat olleet kouluvuodet ja nuoruus, ne iskelmät, joita kuuli ennen 30. ikävuotta. Kun 
2000-luvun alussa olin 70-luvulla syntyneiden kollegoideni kanssa Viron-matkalla, totesin vääjää-
mättä olevani eri sukupolvea: en osannut yhtään J.Karjalaista enkä Eppu Normaalia. Jäi laulamatta! 
Sen sijaan ikätoverini Lailan kanssa vietimme rattoisan ajomatkan Lappeenrannasta Helsinkiin 
laulellen meille tuttuja viisuja. ”Muistat sie?” ”Miten se menikään?” ”Oi Joosef, Joosef, muistatko kun 
kuljit…” Varmaan yli 50 laulua ulkomuistista…tai sinnepäin.

YouTube on muuten erinomainen keino verestää muistiaan. Olen turvautunut siihen tarvittaessa, 
niin että ohjaajalla on melodia hallussaan edes kutakuinkin. Opettajuus velvoittaa! Tarvittaessa An-
neli osaa omasta Ipadistaan hakea melodian, mutta siihen ei ole monesti turvauduttu.

Näissä maanantailaulajaisissa tuntee saavansa tupla-annoksen endorfiinia. On hyvä, irtonainen 
olo. Vielä kotimatkalla laulattaa: ”Hauska on hulivilin huolia vailla toisten iloks itse lauleskella.” 

”LAuLu se ON OLLuT  
MiNuN iLTOJeNi iLO…”

Te
ks

ti 
ja
 k
uv

a:
 

Aila
 P
ai
ni

la
in

en

Luin Akaan Sanomista Anneli Rosenbergin jutun ”Älkää mummutelko”. Itse sain vielä 
parhaassa työelämässä ollessani arvostamani ”mummu”-nimen. Sen antoi pieni tyttö 
hellyyden osoituksena. Kerran päiväkodissa käydessäni tuli pieni poika eteeni, otti pääni 
käsiensä väliin ja kuiskasi silmääni: -Olethan sinä minullekin mummu?

Jo 25 vuotta olen ollut lapsille ”muori” useammassakin eri pitäjässä. Pidän sitä kunnianimenä, 
josta olen hyvin otettu. Pikku-Jessica katsoi minua kerran suurennuslasin läpi ja totesi: -Kyllä sinul-
la, muori, on paljon ryppyjä. Vastasin, että sen olisit nähnyt ilman suurennuslasiakin.

Kotipihalle mennessäni kuulen usein monien lasten huutavan: -Muorii! Vain ne, joilla puheen 
ääntämisen oppiminen on vielä kesken, puhuttelevat minua Helenaksi.

Kun kissani kuoli, lapset surivat sitä aidosti. Pidettiin hautajaiset ja lapset lauloivat ”Jänis istui 
maassa torkkuen”. Sitten he hakivat metsästä kiven ja asettivat sen kissavainaan haudalle.

Kun menen Talkoorenkaan Varavaari-mummo-tapahtumaan, minulla on auto täynnä lapsia, 
joille tämä reissu on aina todella tärkeä. Kerran kuussa heillä on mahdollisuus tulla sinne askar-
telemaan, leikkimään, tapaamaan muita lapsia, mummoja ja vaareja. Pienimmillä on tavallisesti 
jompikumpi tai molemmat vanhemmat mukana, joten monta ikäpolvea kohtaa toisensa ja meillä 
kaikilla on ihan mukavaa. Joskus tapaamisissamme on vierailevia esityksiä, kuten nukketeatteri tai 
kansainvälisyyskasvatukseen liittyvä leikkituokio. Niistä me aikuisetkin nautimme lapsien lailla ja 
hyvä mieli kulkee mukanamme aina kotiin asti.

Teksti: 

Helena Halm
iainen-

M
atveinen

MUORITELKAA VAAN!

Onhan näitä yhteisöllisyyshankkeita jo paljon ollutkin. Mutta rajat 
vapaaehtoistoiminnan ja kaupungin suunnitteleman toiminnan välillä on 
oltava myös selvät, muuten vapaaehtoisen tekemisen into tukahtuu. Uuden 

kaupungintalon alakerta onkin jo täynnä erilaisia järjestötiloja, esimerkiksi 
nuorisotiloja. Toivotaan, että järjestöt oppivat niitä käyttämään.

PETRI HÄRKÖSEN 
HAASTATTELU

1. Millaiset toimet mielestänne lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia?

Kaupunkilaisten hyvinvointia pyritään tukemaan julkisilla palveluilla, kuten koulujen ja 
päivähoidon järjestämisellä. Tämän rinnalla kulkevat erilaiset järjestöt, joiden on mahdollista tarjota 

inhimillisempää ja yksilöllisempää apua.

2. Entä millaiset tilat lisäävät kaupunkilaisten viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä?

Sellaiset, missä ei ole turvaton olo ja muutenkin ympärillä on kauniita yksityiskohtia 
eikä vain tyhjiä ikkunoita.

3. Jos pystyisitte toteuttamaan yhden kaupunkiunelman  
Keravalla eli muuttamaan jokakin, niin mikä se olisi?

Kyllä se olisi tuon kävelykadun elävöittäminen niin, että liiketilat täyttyisivät. 
Sillä olisi ihan edellytyksiä olla kuin katu jostain Keski-Euroopan kaupungista.

4.Miten Kerava voi ottaa huomioon eri ikäryhmät  
kaupunkisuunnittelussa ja julkisessa tilassa?

Lapsiperheille täällä onkin tarjolla pientalotontteja ja seniori-ikäisille, 
jotka haluavat yhä enemmän muuttaa keskustaan, on tarjolla heille sopivia 

kerrostaloasuntoja.

5. Onko kaupungilla strategiaa, miten lisätä kaupungin ja  
kolmannen sektoria yhteistyötä?

Teksti:  

Riikka Takala 

Kuva: Tarja Orlow



  10   11

Te
ks

ti 
ja
 K

uv
at

:  

M
at

ti 
Vä

än
än

en

Joogan harjoitus 
Talkoorenkaassa 

Jooga on ikivanha Indus - joen laaksosta peräisin oleva harjoitus, 
jolla pyritään kehon ja mielen harmoniaan.Joogaan kuuluu  

aina kaksi osa-aluetta: fyysiset harjoitukset eli asanat  
ja mielen harjoitus eli meditaatio. 

Joogi Patanjali kirjoitti 200 eaa. Joogasutrat, 
joogan eettiset ohjeet. Niihin sisältyy muun 
muassa rehellisyys, myötätunto, rakkaus itseä ja 
muita kohtaan, väkivallattomuus, tyytyväisyys ja 
itsekuri. Patanjalin ohjeet sopivat tämän päivän 
teleaikaan ( elämään) yhtä hyvin kuin ne sopivat 
joogien elämään kaksi vuosituhatta sitten.

Joogan harjoitus muodostuu kuudesta 
elementistä: oikea hengitys, oikea harjoitus eli 
asanat, oikea rentoutus, oikea ruokavalio ja 
joogafilosofia sekä meditaatio. Joogin ruokava-
lio on kevyt ja kasvispitoinen. Täysin kiellettyjä 
ovat tupakka ja alkoholi. Kahvia tulisi välttää.  
Sipuli on joogafilosofian mukaan kielletty juu-
res.Ylipainoisille joogit antavat neuvon: syö ku-
ten ennenkin mutta syö ainoastaan puolet siitä 
määrästä jonka aiemmin söit, se kyllä riittää.

Joogaa on useita erilaisia suuntauksia: hatha-
jooga, rajajooga, karmajooga. Uusimpana muo-
tona on naurujooga eli hölkkä. Jooga rentouttaa, 
tuo mieleen tasapainoa ja keskittymistä sekä elä-

mäniloa.Talkoorenkaan tunneilla harrastamme 
hathajoogaa ja sen muunnelmia sekä hölkkää. 
Hatha tarkoittaa ha = sankritin kielellä aurinko 
ja tha = kuu, siis lempeää aurinko-kuu joogaa.

Hathassa asanat tehdään lempeästi keskitty-
en, hitaasti hengityksen tahdissa. Kaikissa asa-
noissa meillä on kertoimena 70 v, kerroin ottaa 
huomioon erityisesti aspiranttien iän ja kunnon. 

Voidaan katsoa, että kaikki Talkoorenkaan 
vapaaehtoistyö on karmajoogaa, epäitsekästä 
työtä.Se tuottaa joogafilosofian mukaan teki-
jälleen hyvää karmaa. Kaikki me jotka teemme 
vapaaehtoistyötä lähimmäistemme hyväksi 
teemme karmajoogaa. Lopuksi saamme lukea 
hyväksemme koko elinaikana kertyneen kar-
mamme summan.

Naurujooga rentouttaa kehon ja mielen.Se 
on kehitetty Intiassa 1990-luvun puolivälissä. 
Lapsi nauraa 300-400 kertaa päivässä, aikuinen 
ainoastaan 10-15 kertaa. Naurujooga on nau-
rua ilman huumoria. Joogatunneilla olemme 

kehittäneet naurujoogasta keravalaisen versi-
on, hölkän. Sitä voisi kutsua myös maksahöl-
käksi tai vatsahölkäksi. Siinä käytämme in-
tialaisia ohjeita kun teemme hölkkää sanoita, 
Ha - Haa, Ho -Hoo,  Po- Poo ja leijonahölk-
kää, kieli ulkona. Olemme huomanneet, että 
hölkkäasanat sopivan erittäin hyvin jooga-
tunnin ohjelmaan. Hölkkä rentouttaa mielen 
ja kehon sekä harjoittaa vatsan, kaulan ja 
kasvojen lihaksia sekä keuhkoja. Se tuo to-
dellista lapsenomaista naurua joogatunnille.
Joogaan kuuluvat myös erilaiset itsehoidot ja 
minän (egon) vahvistus. Itsehoitoja teemme 
kasvojen, varpaiden ja sormien hieronnalla 
Joogan itsehoitoihin kuuluvat myös paastot.  
Puhepaasto on vähemmän tunnettu paaston 
laji. Nykyaikainen muoto puhepaastosta voisi 
olla tikipaasto (telepaasto). Sitä sopii kokeilla 
niidenkin jotka eivät muutoin joogaa harras-
ta. Se että on puolesta päivästä pariin päivään 
täysin puhumatta ja ”telettämättä” auttaa kes-
kittymään ja syventää itsetuntemusta.

Meditaation perimmäinen tarkoitus on 
tyhjentää ajatukset sekasorrosta ja luoda tyy-
ni ja seesteinen mieli. Meditoidessa pyritään 
katkaisemaan edes hetkellisesti ajatuksen 
tavanomainen arkivirta.

Mantra on aputavu tai lause jota toiste-
taan meditaatiossa ääneen tai tavallisimmin 
äänettömästi. Mantran avulla annamme 
ikään kuin aivoille toimintakäskyn. Aivot 
osaavat sitten hermottaa oikeita lihaksia niin 
että saavutamme jännitteettömän ja tyynen 
olon. Tunnetuin ja voimakkain mantra on 
sankritinkielinen OM, ääntyy aauum. Tämän 
mantran yhdessä ääneen resitoinilla aloitam-
me joogatunnin, se värisyttää aivojen lim-
bistä kuorta ja näin virkistää suuresti niiden 
toimintaa. Kun kuulee hindupapin resitoivan 
OM matraa ja kristityn papin messuavan aa-
men, ei voi välttyä ajatukselta että, kyseessä 
on alkuperältään sama mantra.  

Tämän asanan nimi on koobra.
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Valmistelut oli aloitettu hyvissä ajoin aamulla aamulääkkeiden (verenpaine, kolesteroli, diabetes ja 
sydänlääke) ottamisen jälkeen. Komerosta mekko, joka oli hankittu sukulaistytön häihin parikym-
mentä vuotta sitten, paljetit ja kultapunokset ovat siinä niin upeita, vaikka kuosi on jo vanhentunut. 
Onneksi näläntunne katosi jo vuosia sitten samalla kun hajuaistikin, joten leninki ei ole liian tiukka. 
Suihkaus eau de colognea suoraan puvun kainaloihin, iho ei enää kestä deodorantteja.

Korkokengät tosin arveluttivat, mutta eihän tanssimaan voinut tohveleissakaan lähteä. Osteopo-
roosi oli haurastuttanut luita vuosien mittaan, mutta tiukalle vedetyt remmit tukivat laihoja nilkkoja. 
Silmälasit puhtaiksi, sipaisu poskipunaa, puuteria runsaasti maksaläiskien peitoksi. Kaihi oli tosin 
jo siinä vaiheessa, ettei enää tarkkaan erottanut värejä, mutta jonot olivat pitkiä silmäklinikoille, ja 
leikkausaika vasta vuoden päästä.

Hammasproteesit oli kiinnitettävä tiukasti, ettei vain aivastaessa irtoaisi ja pomppaisi
toiselle puolen tanssisalin. Jotain hyötyä proteeseistakin oli. Ne nostivat  sisäänvetäytyneitä huulia 
sen verran, että sai levitettyä kirkkaanpunaista huulipunaa. Sitä oli melkein koko putki jäljellä, kun 
niin harvoin enää tarvitsi.

Käsilaukkuun pieni litteä pullo Tallinnasta ostettua lakritsin makuista likööriä, se kävi aivan 
hyvin yskänlääkkeestäkin. Sitä oli mukava ottaa vessassa vähän ennen tanssien alkua. Tietysti vielä 
varmuudeksi nitrot mukaan laukkuun. Kuiva vaippa jalkoväliin, jos sattuisi lirahtamaan tanssiessa.

Aula täyttyy nopeasti vanhuksista. Miehillä on puku ja kravatti sekä selkeä hienhaju, sillä sen 
ikäpolven miehet eivät deodorantteja käytä, akkojen juttuja. Viimeinen vilkaisu peiliin. Naiset ovat 
käyneet kampaajalla ja valkoiset hiukset ovat jäykässä asetelmassa. Ne joilla on peruukki, tarkistavat 
vielä, ettei harmaita hiuksia näy mustan peruukin alta.

Orkesteri virittelee jo soittimia. Tanssiväki siirtyy hisseillä toiseen kerrokseen, jossa juhlasalin 
himmeä parketti hohtelee kutsuvasti. Hanuristi räväyttää alkajaisiksi tutun Metsäkukkia. Kuuloko-
jeet asetetaan pienemmälle, ettei korvissa vingu liikaa.

Parit löytävät toisensa ja lattia täyttyy hitaasti laahustavista askelista. Naisia on enemmän kuin 
miehiä. Ne, joita ei haettu ensimmäiseen tanssiin, kohentelevat asujaan ja yrittävät istua suorassa 
salin ympäri asetelluilla tuoleilla. He toivoivat saavansa pyörähtää edes yhden kappaleen miehen 
kanssa. Pariskunnat tunnistaa siitä, että he eivät puhu keskenään tanssin aikana.

Kun orkesteri pitää tauon, kiirehtii väki kahvioon. Suonikkaat kädet vievät pullaa suuhun ja kahvi 
irrottelee kielenkantoja. Silmäyksiä vaihdetaan ja joskus puhelinnumeroita, mikäli sattuu muista-
maan omansa. Tanssit jatkuvat ja nyt pääsevät seinäkukkasetkin näyttämään taitojaan. Pitää tanssia 
niin hyvin ja jutella mukavia, että saisi miehen tulemaan toistekin hakemaan. Silloin ei reissu ole 
mennyt ihan hukkaan.

Parin tunnin jälkeen orkesteri pakkaa soittimensa. Vessoihin syntyy jonoja sekä miesten että 
naisten puolelle. Pissaiset vaipat jätetään pöntön vieressä olevaan pyttyyn. Tyytyväisenä tungeksitaan 
narikalla ja nauretaan, jos joku sattuu saamaan väärän takin. Toiset vaihtavat tanssikengät tukeviin 
talvijalkineisiin, joihin on laitettu liukuesteet.

Taksit ja inva-autot odottelevat jo asiakkaitaan oven edessä. Talvisen iltapäivän hämärässä katu-
valojen syttyessä lähdetään kohti kotia ja tapaillaan vielä vanhojen tuttujen sävelten tahteja. Hetken 
tuntuu kuin aika olisi kadonnut. On taas nuori, voimaa täynnä, posket hehkuen palaamassa tans-
seista. Voi, kun viikko menisi nopeasti ja ensi viikon tiistaina siellä olisi se ”joku” taas.

Teksti: 
Sentti

TANSSIT
Kello lähestyy kahta iltapäivällä, kun inva-taksi pysähty 

Kampin palvelukeskuksen eteen. Auton sisuksista purkautuu 
naisia ja miehiä. He astuvat varovaisesti liukkaalle kadulle 

heikkojen jalkojensa varaan, peläten polven tai lonkan pettävän 
alta. Onneksi ei ole kuin muutama askel juhlapaikkaan.

Talkoorenkaan tunneilla käyttämiämme 
mantroja ovat: 
- Om 
- annan kiireen huolten ja murheiden mennä, 
- minun on turvallinen ja hyvä olla, 
- olen pirteä, virkeä elämänmyönteinen,  
   onnellinen ja iloinen. 
Hölkässä käytämme yhdessä ääneen kehittä-
miämme mantroja, Ha-Haa, Ho-Hoo, Po –Poo 
Mantran tapaan käytämme seuraavia joogafilo-
sofisian ajatuksia: 
- älä vihaa ketään tai mitään 
- älä kadehdi ketään tai mitään 
- älä muistele vanhoja- anna anteeksi ja  
   unohda iäksi, älä märehdi. 
Vihaaminen, kadehtiminen ja märehtiminen 
sortavat sinun sisäistä harmoniaasi. 
Kaikki vaivat jotka pahenevat iän myötä, hel-
pottavat ja paranevat joogaharjoitusten myötä.
On siis monta syytä harrastaa joogaa.

Itselleni jooga on ollut elämänikäinen 
harrastus. Olen harjoittanut sitä vuodesta -73 
lähtien – ajoittain innostuneemmin, välillä 

vähän laimeammin, mutta viimeiset vuodet 
taas tiiviimmin. Innostus vei muutaman kerran 
Intiaan, Himalajalle ashramiin harrastamaan 
joogaa ja syventämään joogatietoisuutta.

Joogatekstien sanoma on ollut minulle hy-
vin merkityksellistä. Se on vaikuttanut syvälli-
sesti ajatteluuni ja koko myöhempään elämää-
ni. Alkuaikoina olin vähällä ”hurahtaa” joogan 
poluille ja sen pauloihin. Ystäväni auttoivat 
silloin paluutani takaisin tälle kivikkoiselle ja 
mutkaiselle elon polulle.

Vapaaehtoistyötä eri muodoissa olen harras-
tanut aina vuodesta – 88 asti. Talkoorenkaassa 
olen vierelläkulkijana ja tukihenkilönä toimi-
nut lähes kahdeksan vuotta. Pisin tukisuhtee-
ni on kestänyt pian seisemän vuotta. Aluksi 
köpöttelimme Pentti Peltomäen kanssa pitkin 
Kurkelan katuja kepin tukemana. Sitten ajelim-
me rollattorilla. Myöhemmin, Pentin voimien 
vähetessä ulkoilimme pyörätuolilla. Nykyään 
tuen Penttiä viikottain hänen köllötellessään 
turvallisesti Hopeahovin hoivassa.

TALKOORENKAAN
AvuNväLiTysKEsKus

Päivystää arkisin 10–12 
puhelinnumerossa 045 879 9666 tai 

sähköpostilla:avunvalitys@talkoorengas.fi 
muuna aikana viestin voi jättää 

vastaajaan

www.talkoorengas.fi
Tykkää meistä Facebookissa
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Vanhainkoti ei ole tylsä paikka. Siellä on 
ihmisiä. Toki aika kuluu verkkaisemmin 
kuin muualla. Kaikkeen täytyy varata aikaa. 
Täytyy tottua hitauteen.  Jos on itse valmis 
aloittamaan, saa tottua odottamaan. Jaamme 
asukkaille laulun sanat ja näytämme vuorossa 
olevan laulun. Asukkaat saavat kukin aika-
naan lauluvihkonsa, kuka ennemmin ja kuka 
myöhemmin, sekä löytävät oikean sivun kuka 
milloinkin. Usein ensimmäisenä oikean laulun 
löytänyt vanhus alkaa laulaa. Joku toinen aloit-
taa salin toisessa päässä 

Asukkaat istuvat ison pöydän takana ja pie-
nemmissä pöydissä. Melkoinen joukko istuu 
omalla pyörätuolillaan. Monen tuolin vieressä 
on rollaattori. Hoitajat auttavat viimeisimpiä 
asukkaita liittymään joukkoon. Moni saapuu 
itse kävellen ja istahtaa toisten viereen. Valta-
osa yleisöstämme on naisia, mutta mukana on 
myös muutama mies. 

Me laulattajat kuiskimme toisillemme, 
miten aloitetaan. Mikä on äänen korkeus ja 
mikä tempo? Sitten jossain välissä aloitamme 
mahdollisimman kovalla äänellä, että erilliset 
lauluryhmät yhdistyisivät. Yleensä porukka al-
kaa laulaa yhdessä. Toki osa keskustelee itsensä 
kanssa. Joku huutaa apua ja muutama asukas 
on jo ehtinyt unten maille. Eräs rouva on tullut 
ja lähtenyt pois. 

Laulamme ”Kas kuusen latvassa oksien alla 
on pesä pienoinen oravalla”. Iloinen sävelmä on 
kaikille tuttu vuosien takaa. Laulujen välissä ta-
putamme ja kehumme asukkaiden laulutaitoa. 
Tunnelma on iloinen ja vapautunut. Asukkailla 

on nyt tekemistä ja he ovat tulleet tutuiksi. 
Kenenkään nimeä en tiedä. En tunne taustoja, 
mutta persoonia löytyy.

Erään rouvan nimi on vaikkapa Mirri. Hän 
työntää rollaattoria, jonka päällislautaan on 
liimattu iso paperiarkki. Siinä on hänen nimen-
sä ja paljon punaisia sydämiä. Ihailin piirrosta. 
Mirri kertoi, että hänellä on ihana miniä, joka 
on piirtänyt sydämet. Ne ovat tärkeitä. Rouva on 
vasta tullut taloon ja vaikuttaa hyväkuntoiselta.

Pikkupöytien väliin on tuotu apua huutava 
rouva pyörätuolissa. Hän työntelee tossuilla 
istuintaan miten milloinkin. Viereisessä pikku-
pöydässä istuu tomera nainen, joka laulaa aina 
kovalla ja varmalla äänellä. Pyörätuolissa istuva 
rouva keikkuu sinne tänne. Tuolin työntösan-
gat osuvat isoääniseen rouvaan. Hän suuttuu 
ja tukistaa rauhan häiritsijää. Koetan työntää 
pyörätuolin parempaan asentoon. Työntösangat 
ovat aina uudelleen liian lähellä, vaikka kukin 
vuorollamme siirtelemme rouvia turvallisen 
välimatkan päähän.

Tukkapölly oli ihan laillinen kasvatuskeino 
heidän nuoruudessaan. Kurinpidon kohde ei 
reagoinut mitenkään. Tosin hän halusi lähteä 
milloin minnekin ja huuteli myös silloin, kun 
laulettiin. Hän vaikutti kuitenkin tyytyväisel-
tä, että sai olla mukana. Pieni rauhattomuus ei 
haittaa, sillä yhteistä esitystämme ei kukaan ollut 
arvostelemassa. Laulu sujui ihan hyvin. Myö-
hempinä kertoina tällaisia pikku haavereita ei 
tapahtunut, koska enemmän henkilökuntaa tuli 
joka kerta paikalle. 

Eräs rouva istui aina omassa pöydässään selin 
muihin ja hypisteli paperista lautasliinaa. Sitten 
hoitaja siirsi hänet niin, että hän näki meidät 
kaikki muut. Minusta maallikkona näytti siltä 
kuin asukas olisi vastustellut käännöstä, mutta 
tajusin, että liikkuminen pelotti häntä. Rouva is-
tui iloisena ja tyytyväisenä katse meihin muihin 
päin ja lauloikin mukana. 

Eräs suoraselkäinen ja heleän harmaatuk-
kainen nainen istuu aina ison pöydän taka-
na porukan keskellä. Minä muistelen omaa 
sukukokoustamme, johon osallistui isäni 
lähes samannäköinen serkku. Tämä oli leikki-
nyt isäni kanssa. Kun katselen vanhainkodin 
asukasta, niin minulla on tunne kuin hän olisi 
sukulaiseni. Tunnen mielihyvää ja hellyyttä, 
kun näen hänet.

Eräs rullatuolissa istuva rouva itki ilosta ja 
hoki: ”Kyllä te olette ihania ihmisiä.”

Eräällä rouvalla oli syntymäpäivä ja hänen 
tyttärensä oli tullut katsomaan äitiään. Mo-
lemmat osallistuivat lauluhetkeen. Lauloimme 
onnittelulaulun päivänsankarille. Tasavuosia 
täyttävä rouva osallistui jossain määrin lau-
luun. Tytär oli tosi liikuttunut, sillä hän ei ollut 
kuullut äitinsä ääntä pitkiin aikoihin. Tutut 
laulut saavat ihmeitä aikaan!

Miehiä on muutama. He laulavat tai 
kuuntelevat. 

Eräs mies ei laula ikinä, vaan hän istuu hiljaa 
tarkkaavaisena pöydän ääressä. Huomion koh-
teena ovat kauniit naiset, joita hän aikoo kosia. 
Minuakin hän on luvannut kosia, kun tulen ensi 
kerralla. Tosin hän ei muista, että joskus aiem-
min hän tituleerasi minua vaimokseen. Kaik-
kea ei voi muistaa, kun kauniita naisia on talo 
pullollaan.

Kotona kerroin, että kohta kositaan. Mieheni 
kyseli, onko sulhanen, kuten runossa: ”On köy-
hä sulho tää, petäjään kun kiipeää, ei maahan 
mitään jää”. Totesin, että ongelma on pikemmin-
kin se, ettei tämä sulho jaksa kiivetä petäjään.

Erään kerran meillä oli koko lauluryhmän 
keikka. Vetäjämme soittaa, laulaa ja opettaa 
hienosti. Meillä oli siis pianosäestys. Eräässä 
pyörätuolissa istui hoikka pieni rouva omissa 
ajatuksissaan. Hän ei laulanut, mutta kädet 
olivat nähtävyys. Hän käytti hienosti molempia 
käsiään, ikään kuin hän olisi soittanut pianoa. 
Kuulin, että hän oli ollut ammattipianisti. Soitto 
toi hänelle kauniita muistoja.

Kerran Snellmanin päivänä satuimme me-
nemään vanhainkotiin samaan aikaan tanhu-
ryhmän kanssa. Heitä oli neljä paria kansallis-
puvut päällä. Tanssitila oli leveä, mutta syvyyttä 
puuttui. Niinpä ryhmä pysyi hyvin kasassa – 
kukaan ei tanhunnut seinän läpi. Tanssijoiden 
piti hieman muunnella kuvioitaan.  Varmaan 
Harry Potter olisi voinut auttaa leventämään 
tanssitilaa omilla taikavoimillaan. Toki tanhu 
sujui hienosti kapeassakin tilassa!

Yhdessä laulaminen vaikuttaa kaikkialla 
aivoissa ja tuottaa mielihyvää.  Ei haittaa, vaik-
kei edes laulaisi nuotilleen. Aiheesta on tehty 
tieteellinen tutkimus. Olemme huomanneet 
käytännössä saman tuloksen. Asukkaat, joka 
eivät tavallisesti puhu paljon mitään, saatta-
vat kertoa omia kokemuksiaan koko porukan 
kuullen. Esimerkiksi lauloimme joululaulua 
”Kello löi jo viisi, lapset herätkää…”, jolloin 
eräs mies kertoi, että heilläkin noustiin viideltä. 
Moni muukin asukas muisteli, että lehmiä piti 
nousta lypsämään jo viideltä. Joulun aikaan 
saimme nauttia erään asukkaan ihanasta joulu-
runosta, jonka hän muisti lapsuuden ajoilta. 

Lauluryhmämme vetäjä kyseli asukkailta, 
missä nämä ovat syntyneet. Niinpä voisimme 
vastedes valita lauluja syntymämailta. Moni oli 
kotoisin Keravalta, Tuusulasta tai muilta lähi-
alueilta. Kuitenkin yllättävän useat olivat Kar-
jalasta tai luovutetulta alueelta kotoisin. Nämä 
ihmiset ovat elämänsä aikana kokeneet kovia, 
koska heillä on ollut kaksi evakkotaivalta!

Hyvästelimme asukkaat ja näitä auttaneet 
hoitajat, joista monet myös lauloivat. Vilkutte-
limme ja kiittelimme. Sitten sullouduimme tosi 
suureen hissiin ja menimme yhdessä alas. Väki 
hajaantui kotimatkoillensa. Lauluhetket ovat 
antoisia, mutta myös väsyttäviä. Otan kotona 
nokoset. Olenhan eläkeläinen itsekin.

Kaikille ihmisille on elämisen laatu tärkeää. 
Vapaaehtoisten käynneille on selvä tilaus van-
hainkodeissa täydentämään hoitajien, omaisten 
ja asukkaiden toimintaa. Täytyy nojautua sii-
hen, mitä kykyjä ihmisellä on vielä jäljellä eikä 
tuijottaa pelkästään siihen, mitä ei enää ole. 
Näin jokainen elämän hetki on tärkeä.

Elämä on laulua
Eläkkeellä on aikaa harrastaa. 

Niinpä olen liittynyt lauluryhmään.  
Lisäksi käyn pienemmän porukan kanssa  
vanhainkodissa laulattamassa asukkaita.  

Olen oppinut paitsi laulua niin myös elämää. 
Nämä ovat siis yksinomaan minun kokemuksiani ryhmästä,  

joku toinen voi kokea kaiken toisin.

Te
ks

ti:
  

M
ai
ja
 P
ol
us



  16   17

Ensimmäinen, Kaisankammariksi kutsuttu 
toimitila, saatiinkin kaupungin kädenojennuk-
sena silloiselta Aleksintorilta, ja v. 1993 kevääl-
lä saimme siirtyä uuteen Viertolan palvelukes-
kukseen, jossa toimittiin  reilut kaksi vuotta.

Viertolan päiväkeskus alkoi kuitenkin pian 
täyttyä omistajasäätiön omasta ja eläkeläisjär-
jestöjen toiminnasta. Meille esitettiin toivomus, 
että etsisimme uusia tiloja Talkoorenkaan 
laajenevalle toiminnalle. Totesimme, että sel-
laista emme voi saada emmekä ylläpitää ilman 
rahoitusta. Sen hankkimiseksi taas tarvittiin 
juridinen henkilö, yhdistys.  Muuta eteenpäin 
pääsyn mahdollisuutta ei ollut.

Niinpä v. 1994 perustettiin Talkoorenkaalle 
tukiyhdistys, joka esitettiin rekisteröitäväksi. 
Rekisteriviranomainen katsoi kuitenkin, ettei 
nimiehdotus ole tarpeeksi täsmällinen ja teki 
itse ehdotuksen nimeksi Lähde ry.   

Samalla ilmoitettiin, että voimme toki itse 
nimittää järjestömme ”Talkoorenkaan Tukiyh-
distys Lähde ry:ksi.”  Pidimme ehdotusta hyvä-
nä, sillä onhan sana Lähde  kaksoismerkityksi-
nen. Se voi tarkoittaa hyvinvoinnin lähdettä ja 
olla samalla kehotus kaikille: lähde mukaan!

Yhdistystä perustamassa olivat Kirsti Hele-
nius-Aaltio ja allekirjoittanut sekä lisäksi Oili 
Aho, nyk. räsänen, erkki Holmas, Hilkka 
Linkosuonio ja Tapio Tähtinen.  
Tämä ryhmä muodosti myös yhdistyksen 
ensimmäisen hallituksen. Kirsti Helenius 
valittiin vapaaehtoiseksi toiminnanjohtajaksi. 
Kun yhdistys oli saatu rekisteröidyksi keväällä 
1995, se alkoi miettiä ratkaisua tilakysymykseen. 
Saimme tietää, että Savion Kirjapaino Oy oli os-
tanut Aleksis Kiven tie 19:ssä sijaitsevan entisen 
Keski-Uusimaan painotalon, mutta tarvitsi siitä 
omaan käyttöönsä vain uudemman osan. Talon 
vanha, kaksikerroksinen osa oli siis vuokratta-
vana. Aloitettiin neuvottelut ja pantiin inves-
tointiavustusanomukset Raha-automaattiyhdis-
tykselle ja kaupungille tarpeellisten korjaus- ja 
muutostöiden suorittamiseksi. Samoin haettiin 
RAY:ltä vielä projektisuunnitelman mukaisesti 
projektiavustusta toimintaa varten.

Onni oli myötämme ja saimme rahat vuo-
siksi 1996 - 1998. Vuokrasopimus tehtiin jo 
vuoden 1996 puolella, mutta muutimme talon 
yhteen huoneeseen jo syksyllä 1995. Muissa 
tiloissa käynnistettiin yli miljoona silloista 
markkaa maksava remontti. RAY avusti sitä 
70-prosenttisesti ja kaupunki 30 prosentilla. 
Avustuksen saaminen edellytti 15 vuoden 
vuokrasopimusta, joka allekirjoitettiin syksyllä 
1995 alkavaksi vuoden 1996 alusta. 

Huonetilat suunnitteli kaupungin rakennus-
arkkitehti risto Kostia ja työnjohtajaksi löytyi 
työvoimatoimiston avustuksella insinööri Yrjö 
Kinnunen. Remontti lähti käyntiin ja alakerta 
tuli kuntoon vuoden 1996 lopulla. Kaisankam-

mari ja Sininen Sali avattiin kokoontumisti-
loiksi. Arkkitehti Risto Kostian musiikkihar-
rastuksesta kertoo Kaisankammarin eteisen 
selloa muistuttava vaatenaulakko. 

Seuraavana vuonna valmistui yläkerta, 
Satupajan tilat, kerhohuoneet ja toimistotilo-
ja. Myöhemmin saatiin vielä vammaishissi ja 
pyörätuoliluiska.

Toiminta alkoi laajalla monipuolisella 
projektilla, johon saatiin RAY:ltä avustusta 
ja joka sitten on jatkunut ns. kohdistettuna 
toiminta-avustuksena.

Olimme jo Viertolassa toimiessamme alka-
neet puhua vapaaehtoisesta hyvinvointityöstä, 
jonka lonkeroiden tulisi levitä kaikkialle. Uusi 
toimitila nimitettiin siis Vapaaehtoisen hyvin-
vointityön keskukseksi. Vuoden 1997 alussa 
vietettiin avajaisia ja paljastettiin taideteos, 
arkkitehti Aini sarsan lahjoittama ja kera-
miikkataiteilija sirpa vapaavuoren tekemä 
Hyvinvointilinna-reliefi.  Tammikuussa 1997 
tasavallan presidentti ja rouva Ahtisaari vierai-
livat Keski-Uudenmaan maakuntavierailullaan 
keskuksessamme. He lupautuivat myös toimin-
takeskuksen ja siellä tehtävän työn kummeiksi. 
Olemme siitä suuresti kiitollisia ja pidämme 
sitä suurena tunnustuksen osoituksena ja kan-
nustavana seikkana. 

Keskuksen avajaisissa 24.2.1997 tilat kävi 
vihkimässä silloinen sosiaali- ja terveysministeri 
sinikka Mönkäre. Toiminta voi alkaa täydellä 
teholla, ja tiloja riitti halukkaille toimijoille.

Lähde ry:n tavoitteena on sääntöjen 2. pykä-
län mukaan ”ihmisten henkisen hyvinvoinnin 
parantaminen ja siten elämisen laadun kohot-
taminen” edistämällä ja tukemalla vapaaehtois-
ta kansalaistoimintaa, josta käytetään nimitystä 
Talkoorengas. Sääntöjen 3. pykälä kertoo, 
miten tämä tehdään:
”Tavoitteeseen pyritään vapaaehtoisen osal-
listumisen, yhteistoiminnan ja keskinäisen 
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Aho Lähde ry 20 vuotta 

nykyisissä toimitiloissa
”Klikkaa netistä www.talkoorengas.fi ja saat tietää kaiken. 

Jos tunnet kutsumusta niin  
Lähde mukaan!”

Remontti on valmis ja avajaisvieraat saapuvat Siniseen saliin.  
Tässä Keravan seurakunnan edustajat

Kun Talkoorenkaaksi kutsuttu 
vapaaehtoinen hyvinvointityö 
syntyi vanhusten viikolla 1991, 
ajateltiin ensin, ettei se tarvitse 
mitään järjestöä taakseen. 
Katsottiin, ettemme lähde 
kilpailemaan jo olemassa olevien 
monien järjestöjen joukkoon, 
vaan riittää kun toimimme 
epävirallisesti yhteiseksi hyväksi. 
Tavoitteeksi muodostui kuin 
itsestään kaksi päähaavettamme: 
ystäväpalvelutyön käynnistäminen 
ja kokoontumispaikka, jossa 
voimme tavata toisiamme.
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auttamisen kautta. Yhdistys on yhteistyössä 
viranomaisten, järjestöjen ja yksityisten ihmis-
ten kanssa.” 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
luo edellytyksiä edellä mainittujen tahojen 
yhteistyölle. Se kehittää omaehtoista osallis-
tumista, ystävä- ja tukihenkilötoimintaa sekä 
muuta vapaaehtoista hyvinvointityötä luomalla 
fyysisiä toimintaedellytyksiä, kouluttamalla 
vapaaehtoisia, järjestämällä luento- ja keskus-
telutilaisuuksia sekä harjoittamalla tiedotus- ja 
valistustoimintaa. Toiminnan tukemiseksi 
yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan 
lahjoituksia, avustuksia, testamentteja sekä 
järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä, arpajaisia, 
juhlia ja konsertteja.”

Fyysisten edellytysten luomisessa sopivat 
toimitilat ovat avainasemassa. Koulutus on 
tärkeä onnistumisen perusta. Toiminnan 
tunnettuus edistää sen menestystä, näin 
olemme kokeneet asian olevan 20-vuotisen 
toiminnan aikana.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityi-
nen henkilö, joka haluaa edistää toimintaa ja 

jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Tukijäseniksi 
voivat yksityisten henkilöiden lisäksi liittyä 
oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten yritykset, yhdis-
tykset ja säätiöt.

Varsinainen jäsenistö kokoontuu kak-
si kertaa vuodessa (kevät- ja syyskokous), 
ja juoksevia asioita hoitaa hallitus, jossa on 
puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä.  
Puheenjohtajana toimi tämän kirjoittaja en-
simmäiset 12 vuotta, ja sen jälkeen on vetovas-
tuussa ollut puheenjohtaja Markku Holopai-
nen. Nykyisen hallituksen jäsenet ovat Markku 
Holopainen pj. ja jäsenet sulo Aho, Jorma 
Kauko, raili Löytty ja Oili räsänen. Esitteli-
jänä toimii toiminnanjohtaja Tarja Orlow.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja jotkut 
ovat ihmetelleet, mitä ovat Talkoorengas, Läh-
de ry, Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus, 
Kaisankammari ja Hyvinvointiakatemia.Siispä 
hyvä lukija! Klikkaa netistä www.talkoorengas.
fi ja saat tietää kaiken. Jos tunnet kutsumusta 
niin Lähde mukaan!

 Lähde ry:n hallituksen ja käynnistysprojektin johtoryhmän jäseniä  uusissa tiloissa.  
Vas. Kirsti Helenius (Aaltio), Ilari Rantala, Sulo Aho, Erkki Holmas ja Manu Jääskeläinen.

Joka viikko siellä kokoontuu parikymmentä 
naista. Osa on vakikävijöitä, jotka ovat tottu-
neet liikkumaan. Osa on niitä, joiden lihakset 
tärisevät jumpan jäljiltä ensimmäistä kertaa ja 
jotka näyttävät hyvin tyytyväisen punakoilta, 
kun ovi aukeaa ja hikiset leidit kirmaavat ulos. 
Ja sitten on sellaisia kuin Inkeri, jonka ikä on 
yhdeksänkymmentäyksi, mutta joka pyöräi-
lee jumppaan edelleen niin kuin on tehnyt jo 
kahdenkymmenen  vuoden ajan. Eikä Talkoo-
renkaan ryhmä ole viikon mittaan edes ainut 
jumppa, jossa hänet nähdään. Sen lisäksi hän 
käy kahdessa muussakin ryhmässä. Irmelin 
kanssa hän on kuitenkin jumpannut jo vuosia 
ja häntä Inkeri on seurannut Viertolasta tähän 
ryhmään. Inkerin mielipide on selkeä. 

”irmelin jumppa 
 on 

 jumpista paras.” 

Muutkin tuntuvat tässä ryhmässä viihtyvän. 
Irmeli itse kärsii ajoittain selkävaivoista, mutta  
koska sijaista on ollut vaikea löytää, hän vetää 
ryhmän urheasti läpi joka viikko. Joinakin viik-
koina täytyy tosin todeta, että älkää tehkö niin 
kuin minä teen vaan niin kuin minä sanon.

Harvoinpa Irmelikään pääsee tätä lausetta 
käyttämään, sillä Inkerin tavoin hän elää liik-
keessä. Liikkuminen on auttanut hänet kuntou-
tumaan aivoverenvuodon jäljiltä ja liikkumista 

LEIDIT LIIKKEESSÄ
hän aikoo varmasti jatkaa niin pitkään kuin 
koivet kantavat aivan kuten Inkeri ja muukin 
ryhmä. Tunnin hän vetää ulkomuistista. Se on 
hyvä keino testata muistin kantavuutta, sillä 
lunttilapun kanssa hän ei aio tuntia enää vetää. 
Tai näin hän ainakin uhkailee.

Leidit käyvät matoille ja vähän naureskel-
laan, että salapullo on piilossa pöydänjalan 
vieressä niin kuin entisajan tansseissa. Kirkasta 
vettä tässä hommassa kuluukin.

Jumppa alkaa Irmelin loitsurunolla, jossa 
manataan pyllyt pyörimään. Siitä on hyvä läh-
teä venyttelemään. Jos ette ole ennen nähneet 
hieman varttuneempia naisia solmussa, niin 
pääsisittepä tirkistelijäksi Irmelin jumppaan! 
Kädet tarttuvat varpaista ja kämmenet yltävät 
lattiaan asti. Niiden, joille liikkeet ovat vie-
lä uusia tai muuten vaikeita, on mahdollista 
tehdä aina kevyempää versiota. Jos taas kuntoa 
riittää, on vaikkapa punnerrukset mahdollista 
tehdä monella eri tavalla. Jos jokin venytys ei 
suju, voi aina  maata matolla kuin kesäisessä 
ruohikossa ja rentoutua.

Jumpparyhmällä on osallistujille valtava 
sosiaalinen merkitys ja pettymys on kova, jos 
vaikkapa sairauden vuoksi ei pariin viikkoon 
pääse jumppaamaan.Sellainen tilanne tuo kyy-
neleet silmiin.Mutta nyt ei surra, vaan otetaan 
pullosta tuikku vettä ja venytään!

irmelin loitsu:
Venytä, venytä
jousta, jousta

painu kyykkyyn 
ja yritä nousta
pyöritä peppua

nosta jalkaa
siitä se jumppatunti alkaa

Usein puhutaan fitness-sukupolvesta, 
joka kansoittaa kuntosalit ja 

jumppatunnit, mutta liikkumiselle ei 
ole yläikärajaa. Tämän huomaa, kun 
vierailee Talkoorenkaan maanantain 

jumpparyhmässä, jota Irmeli Tallqvist 
on vetänyt jo vuodesta 2011 asti. 

Teksti: 

Riikka Takala
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”Boheemielämä 
on 

rasittavaa. 
Siihen 

pystyvät 
vain  

boheemit.”

Syksyn 2013 käynnistyessä tuli Talkoorenkaan tiimiin uusi jäsen, riikka Takala, jonka tehtäväni-
mikkeenä oli ´tiedottaja´. Vaikutti aika nuorelta ja vähän boheemilta ekoihmiseltä; hillityltä, vaati-
mattomalta ja valoisalta. 

Uudella talkoorenkaalaisella osoittautui olevan mielenkiintoinen menneisyys. Hän oli vuonna 
1997 valmistunut dramaturgiksi, ja samana vuonna hän oli julkaissut arvostelijoiden kiittämän 
teoksen ”Koira nimeltä Onni ja muita onnettomuuksia”. Hänen näytelmiään ovat esittäneet ainakin 
Aleksanterin teatteri ja ryhmä Raivoisat ruusut. Aiheet ovat monikulttuurisia, sillä Riikan ideologian 
mukaista on auttaa ja tukea heikompia, missä päin maailmaa he sitten ovatkin. Koska uusi kirja ei 
ottanut syntyäkseen, hän teki monenlaista humanitääristä työtä, oli muun muassa feissarina puhu-
massa lisää tukijoita avustusjärjestöille. – Talkoorenkaaseen hän päätyi työvoimatoimiston kautta.

Riikka ei tiennyt Keravasta juuri mitään täällä aloittaessaan, vain että se on jossain kaukana kalliin 
junamatkan päässä. Ainoastaan Sinkka oli taiteiden harrastajalle tuttu. Näinä parina vuotena sen lisäksi 
kirjastosta on tullut oikeastaan oma kirjasto, sopivasti matkan varrella.

Riikka Takalan työnä on ensinnäkin tiedottaminen. Hän laatii Keski-Uusimaahan puffit Talkoo-
renkaan teemoista ja tapahtumista. Ajan myötä hänestä on tullut myös Hyvinvointiakatemian yhdys-
henkilö, ts. hän hoitaa tiedonkulun luennoitsijoille ja toimii luentovastaavana. – Talkoorengas-lehteen 
Riikalta on saatu useita artikkeleja; ei varsinaisia ”sydänverellä kirjoitettuja”, vaan faktaa esimerkiksi 
ryhmien toiminnasta ja Talkoorenkaaseen tavalla tai toisella liittyvistä henkilöistä. Hän on kirjoittajana 
moniosaaja ja pystyy laatimaan erilaisia tekstejä, kertomansa mukaan ei kuitenkaan kaupallisia. Tärkei-
tä aiheita ovat sellaiset, jotka saavat ihmiset liikkeelle hyvän asian puolesta. Tästä oivallisena esimerkki-
nä oli vetoomus saada neulekahvilaan lankoja: niitä kertyi ainakin yksi säkillinen.

Kirjoittajakurssin vetäminen alkoi viime vuonna. Teemana oli aluksi omasta elämästä kirjoitta-
minen, mutta aiheet ovat ajan myötä väljentyneet. Kurssilla on ollut vaihdellen 6 – 15 osallistujaa, 
eli aikamoinen määrä palautetta odottavia tekstejä. Omalle kirjoittamiselle on jäänyt aikaa kat-
konaisesti. Toisaalta kurssin vetäjä ammentaa aina sieltä ”oppilaiden” teksteistä paljon viisautta, 
uskomatonta sisukkuutta ja elämänkohtaloita, ovathan kirjoittajat eri sukupolvea. Riikka olikin 
ennalta vähän jännittänyt, miten ikäihmiset suhtautuvat hänenlaiseensa varsin nuoreen ”hip-
piohjaajaan”. Yhteistyö on kuitenkin sujunut mainiosti. – Kaikesta tästä työstä huolimatta saimme 
syksyllä 2014 lukea myönteiset arvostelut uudesta kirjasta, ”Ole hyvä”. Se on melko lailla kirjoitta-
jansa oloinen: maailmaa parannetaan ja hyvää tehdään peräti kolmen naisen voimin. Henkilöitään 
ja heidän touhujaan Riikka kuvailee huvittuneen ymmärtävästi.

Talkoorengas ei ole Riikalle pelkkää työtä. Hyvinvointiakatemian kursseissa on useita mieluisia, 
kuten rumpurentoutus ja mindfulness, ja näistä hän on omien sanojensa mukaan ottanut kaiken irti: 
sopivasti pehmoa ja vaihtoehtoista, jonkun mielestä ehkä hömppää, mutta joka tapauksessa energiaa 
päivään ja uusia väyliä itsensä tuntemiseen.

Toivottavasti saamme jatkossakin lehteen Riikan laatimia artikkeleita. Samoin jäämme odotta-
maan seuraavaa kirjaa, joka on idullaan. Ja kyllä meidän Hyvinvointiakatemia/ Talkoorenkaastam-
mekin materiaalia riittää Riikan kaltaiselle tekstin taitajalle, jos aiheet tahtovat loppua, tehdäänhän 
täällä juuri sitä, mikä Riikalle on tärkeää: tuodaan apua, iloa, tietoa ja virkistystä kaikille halukkaille.

TeksTien 
 

riikka 
Takala

Te
ks

ti:
 

Aila
 P
ai
ni

la
in

en
 

Ku
va

: T
ar

ja
 O

rlo
w



  22   23

Muutama kurssitoverini saikin vastinetta vai-
vannäölleen jo samana vuonna. Meillä muilla-
kin lienee vielä muistissa vuoden 2011 Tapa-
nin- ja Hannunpäivän myrskyt, jotka pistivät 
maan sekaisin. Enimmillään sähköttä oli noin 
300 000 taloutta. Jotkut kodit olivat pimeinä ja 
kylminä viikon ajan. Tällöin myrsky toi pelas-
tustoimelle yli 9000 tehtävää kolmessa vuoro-
kaudessa.  Apu tulee paikalle, mutta sen saanti 
voi kestää.  Näiden myrskyjen jälkiselvityksissä 
päädyttiin lopputoteamaan, että kansalaisten 
pitäisi lisätä omatoimista selviytymistään.

Eräällä tavalla vuonna 2011 Tapanin- ja 
Hannun päivän myrskyt olivat käänteentekeviä. 
Niiden vaikutukset yhteiskuntaan olivat niin iso-
ja, että myös poliittisella tasolla asiaan herättiin. 
2013 voimaan tulleeseen sähkömarkkinalakiin 
säädettiin uudet toimitusvarmuustavoitteet, jotka 
astuvat voimaan porrastetusti vuoden 2028 lop-
puun mennessä. Vuoden 2019 loppuun mennes-
sä tavoitteista pitää olla toteutuneena puolet.

 
sÄHKÖKATKO - MiHiN vArAuTuA

Sähkövalot eivät pala, sähkökäyttöiset kodin-
koneet ja -laitteet eivät toimi. 
Varaudu veden tulon katkeamiseen joko heti 
tai lähituntien aikana, ota vettä varalle. Vessan 
voi vetää vain kerran, jos veden tulo on lakan-
nut. Säiliö ei täyty. Lämmityksen katkeamiseen. 
Takka ja tulisija eivät tarvitse sähköä, muut 
lämmitystavat kyllä. 

Kaupat ja huolto/bensa-asemat menevät kiinni 
heti tai 1- 4 tunnin kuluessa. 
Korteilla ei voi maksaa, pankit ja käteisau-
tomaatit sulkeutuvat. Käteisellä voi maksaa, 
mutta lisää sitä ei voi nostaa. 
Hissiin voi jäädä jumiin. Varavoima tuo uu-
dehkot hissit lähikerrokseen ja avaa oven. 
Sähköjunat, metro, raitiovaunut pysähtyvät. 
Bussit kulkevat niin kauan, kuin polttoainetta 
riittää. 
Varaudu ruuhkiin, sillä liikennevalot eivät 
toimi sähköttä. 
Tele- ja tietoverkot on suojattu sähkökatkoksil-
ta. Tärkeimmät toimivat varavoimalla päiviä. 
Kännykät ja matkatietokoneet toimivat niin 
kauan kuin akuissa on virtaa.
Koulut ja päiväkodit pysyvät auki päivän lop-
puun. Seuraava päivä on epävarma.

 
sÄHKÖKATKOs vAiKuTTAA HeTi –  

MiTeN TOiMiA 

sijoita toimiva taskulamppu niin, että löydät 
sen pimeässäkin. Pidä se aina samassa paikas-
sa, niin kotona kuin mökilläkin.
Käännä kodinkoneet pois päältä heti, kun 
sähköt menevät poikki. Tärkeintä on katkaista 
virta hellasta, silitysraudasta, kahvinkeittimestä, 
pesukoneesta jne. Jätä yksi valaisin kertomaan, 
milloin sähköt palaavat.

 
 

seLviTÄ sYY
 
Jos sähköt sammuvat, tarkista ensin sulakkeet 
ja pääkytkin. Kyse voi olla sulakkeen pala-
misesta tai laiteviasta. Katso, onko naapurilla 
valot. Jos ei, niin kyseessä voi olla laajempi kat-
ko. Kaivuri on saattanut vaurioittaa kaapelia, 
myrsky kaataa puita sähkölinjoille tms.  
Älä koske mihinkään, mikä on kaatunut tai 
pudonnut sähkölinjojen päälle, vaan soita ja 
ilmoita siitä sähköyhtiöllesi. Lisää puhelimeesi 
sähköyhtiösi vikapäivystyksen numero.

 
MisTÄ sAAT TieTOA JA ApuA

 
Oma sähköyhtiösi antaa arvion sähkökatkon 
pituudesta, esim. Keravan Energian vikapäivys-
tys puh. 020 749 1600. Jos mahdollista, katso 
tietoa sähköyhtiösi nettisivuilta.
Huom! Älä soita hätäkeskukseen kysyäkse-
si, mitä on tapahtunut ja miten kauan häiriö 
kestää. soita hätäkeskukseen vain, jos tarvitset 
ambulanssin, poliisin,  sosiaalipäivystyksen tai 
palokunnan kiireellistä apua.
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piTKÄT sÄHKÖKATKOT – KuiNKA  LisÄTÄ OMATOiMisTA pÄrJÄÄMisTÄ

Sain kipinän omien valmius- ja varautumistaitojeni 
kohentamiseen keväällä 2011, kun ystäväni houkutteli  

minut osallistumaan Naisten Valmiusliitto ry:n  
Ulappa 2011 nasta- harjoitukseen Upinniemessä.  
Tässä valmiusharjoituksessa osallistuin kurssille  

”Pahasti poikki – näin selviät pitkästä sähkökatkosta”.

Naapurin apu ehtii ensin, yhdessä on helpom-
pi selvitä tilanteesta. Käy esim. katsomassa, 
miten iäkäs naapuri pärjää jne. Tilanteesta 
selvitään helpommin, jos asiat on mietitty ja 
suunniteltu etukäteen.
Taloyhtiössä, joissa on vähintään 5 asuntoa, 
pitää olla pelastussuunnitelma. Lue se. 
viranomaisilla on kunnissa omat suunnitel-
mansa häiriötilanteiden varalle.
YLE:llä on velvollisuus lähettää ohjelmaa 
kaikissa oloissa. Etsi radio suomen tai paikal-
lisradion kanava, joilta voit saada tietoa ja vi-
ranomaisten ohjeita myös sähkökatkon aikana. 
Patterikäyttöinen radio toimii!
viranomaiset varoittavat kansalaisia tarvitta-
essa hätä- ja viranomaistiedotteilla. 
Tiedotteet annetaan väestölle radion tai tele-
vision välityksellä. Hätätiedote annetaan, kun 
vaara on välitön. Muita viranomaistiedotteita 
annetaan silloin, kun ihmisiin tai omaisuuteen 
kohdistuva vaara ei ole aivan välitön.

Kuvassa retkikeittimellä on valmistumassa ensin puuroa ja sen jälkeen  
keitetään vettä kahvia varten.
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Lähteet: Pahasti poikki -näin selviät pitkästä sähkökatkosta (Puolustusministeriö 2008).  
Tulostettavissa esim. www.keravanenergia.fi Muistiinpanoni Ulappa 2011 -nastaharjoituksesta

Lehtiuutisointia, esim.: HS 7.11.2013 ja 4.1.2015

Myös näitä on hyvä olla varalla:
Ämpäreitä ja astioita veden säilytykseen ja 
hakuun, likaämpärit erikseen
Henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita
Muovi- ja jätepusseja sekä jätesäkkejä
WC- ja talouspaperia
Joditabletteja
Leveä teippirulla ikkunoiden, ulko-ovien ja 
tuuletusaukkojen tukkimiseen, esim. kylmän 
tai palokaasujen sisäänpääsyn estämiseksi.

 
KuN sÄHKÖT pALAAvAT 

Juoksuta vettä, kunnes se on kirkasta.
Ota sähkölaitteet käyttöön vähitellen.

KOTivArA  
– YLeisOHJeisTA  

KÄYTÄNTÖÖN
 
Lähde miettimään asiaa omista lähtökohdistasi 
käsin, niin kotona kuin mökilläkin.
Asutko omakoti- vai kerrostalossa, millä  
valmistat ruokasi, mistä saat vetesi, onko  
sinulla sisä- vai ulkovessa jne.
Itse totesin olevani jokseenkin sähköstä riippu-
vainen ennen kotivarani kokoamista.

MM. näin olen varautunut mahdollisiin sähkö-
katkoihin ja muihin häiriötiloihin:
1. Pidän toimivan taskulampun paikassa, josta 
löydän sen pimeässäkin. Kotivaraani kuuluvat 
myös otsalamppu ja Led-lyhty, paristokäyttöi-
nen radio sekä niille varaparistot.
2. Vettä pidän aina varalla pari litraa jääkaapis-
sa.Hankin myös pari kannellista elintarvikeäm-
päriä, joihin voin ottaa juoma- ja pesuvettä 
heti, kun sähköt menevät poikki.
Erilliset likavesiämpärit ovat myös tarpeen, jos 
vessa ja/tai viemäri eivät toimisikaan. Kosteus-
pyyhkeitä, desifiointigeeliä, henkilökohtaisia 
hygieniatarvikkeita ja muovipusseja pidän 
myös kotivarassa, samoin ilmastointiteippiä ja 
WC- ja talouspaperia riittävästi.
3. Varalietenä toimii Trangia-retkikeitin, jolla 
voin keittää vettä ja valmistaa ruokaa. Sitä var-
ten minulla on litra polttonestettä ja tulitikkuja.

4. Ruoka käytetään pilaantumisjärjestyksessä. 
Kotivaran säilykeruokiin siirrytään vasta, kun 
jääkaapin ja pakastimen sisältö on hyödynnet-
ty siinä määrin kuin mahdollista. Kotona on 
yleensä perunoita, porkkanoita, hilloja, kahvia/
teetä ja mehuja noin viikon tarvetta varten. 
Kuivamuona- ja säilykekotivaraani olen valin-
nut retkikeittimellä helposti ja pienin tiskein 
tehtäviä ruokia, esim. puurotarpeita, keittoja, 
pastaa, täysliha-, kala- ja vihannes- säilykkei-
tä, näkkileipää, keksejä, säilykehedelmiä sekä 
kylmänäkin maistuvia ruokia. Näitä käytän ja 
uusin koko ajan.
5. Tarvittava määrä lääkkeitä ja sidetarpeita
6. Käteistä rahaa varalla jonkin verran
7. Teltta ja makuupussini ovat helposti saatavilla, 
jos kaukolämmön saannissa on häiriöitä.
8. Autoni tankkaan, kun säiliö on puolillaan.
9. Seuraan säätiedotuksia ja niiden mukaan 
toimin ennakoivasti. Varaan vettä, lataan 
kännykän, valmistan keittoruoan, jonka voin 
lämmittää retkikeittimellä, keitän kahvit ter-
moskannuun jne. Tarvittaessa täydennän ruo-
kavarastoani tuoretavaroilla vielä hyvän sään 
aikana. Omatoimisen varautumiseni turvin 
pärjään nyt paremmin mahdollisissa häiriöti-
lanteissa.

Hyvän sään aikana on hyvä varautua, jotta sel-
viytyy säiden ääri-ilmiöistä seurauksineen tai 
muista mahdollisista häiriötiloista.
Lopuksi toivotan itse kullekin innovatiivisia 
hetkiä oman kotivaran suunnittelun ja toteut-
tamisen parissa. Tässä yhteydessä huomioikaa 
myös paloturvallisuus.

” Itse totesin olevani 
jokseenkin sähköstä 
riippuvainen ennen 

kotivarani kokoamista.”

Jokaisesta kodista pitäisi löytyä erityistilantei-
ta varten kotivara. Kotivaraa tarvitset silloin, 
kun normaaliin arkeen tulee muutos. Muu-
toksen voi aiheuttaa esim. perheenjäsenen 
sairastuminen, häiriö vedenjakelussa, pitkä 
sähkökatkos tai lakko.

Kotivara koostuu noin viikon annoksesta elin-
tarvikkeita, joita käytetään ja täydennetään jat-
kuvasti, välttämättömistä lääkkeistä, vaipoista 
ja erilaisista toimintaa helpottavista tavaroista. 
Kotivaraa pitää käyttää ja täydentää. Huomioi 
parasta ennen -päiväykset.
sisäministeriön mukaan ainakin nämä olisi 

hyvä hankkia:
Taskulamppu ja ladattava lyhty; kynttilöitä, 
tuikkuja ja tulitikkuja
Paristokäyttöinen radio
Paristoja radiota ja taskulamppuja varten
Varasulakkeita
Laturi, jolla voi ladata matkapuhelimen akun 
ilman sähköä
Polttopuita, jos kotona on takka tai puu-uuni
Pieni summa käteistä rahaa
Kuume- ja särkylääkkeitä, laastareita ja 
sidetarpeita
Kosteuspyyhkeitä ja desifiointigeeliä
Ruokavarasto säilykkeitä ja kuivamuonaa.

KOTivArA – OMATOiMisTA vArAuTuMisTA

Kotivaralaatikossa oleva kuiva- ja säilykemuona riittää parille hengelle noin viikon ajaksi.

 HäTäilmoiTuksen Tekeminen,  
soiTTo numeroon 112
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Marraskuussa viimeistään on saatava lääkäriltä 
lähete valohoitoon ja helmikuussa suunnat-
tava muutamaksi viikoksi sinne, missä var-
masti paistaa aurinko joka päivä ja missä voi 
keskittyä pelkästään rannalla makaamiseen. 
Makaaminen on atoopikolle täyttä työtä. Kevät 
kuluu rasvapurkkien ja ainaisen infernaalisen 
kutinan kanssa toiveikkaassa kesän odotukses-
sa. Sitä onnentunnetta, kun vihdoin voi mennä 
tuulettomalle pihalle, heittäytyä bikineissä ma-
kuualustalle ja antautua auringon parantavaan 
loisteeseen. Tätä riemua ehtii kestää suunnil-
leen minuutin, sillä kohta hyttysten lentolaivue 
haistaa atoopikon verille raavitun ihon ja käy 
hyökkäykseen piikkeineen. Joka paikkaa kutiaa 
kuin tulessa. Ei auta kuin pelastautua sisälle 
niin nopeasti kuin voi ja mennä kuumaan 
suihkuun rauhoittumaan.

Moni atoopikko kärsii vaivastaan koko 
ikänsä, sillä oireet alkavat jo lapsena, usein 
ensin taive-ihottumana. Normaali-ihoisen on 
monesti vaikeaa ymmärtää, miten alinomainen 
kutina häiritsee elämistä, ja rasvat tuntuvat 
imeytyvän enemmän vaatteisiin kuin ihoon. 
Vaatteet joutuvat jatkuvaan tehopesuun jo pel-
kästään veritahrojenkin vuoksi. Silti pesuainei-
den pitää olla mahdollisimman mietoja, jotta 
ne eivät lisäisi kutinaa.

Turha haaveillakaan meikkipaklauksesta. 
Jos illalla kasvot siitä huolimatta ovat näyttä-
neet siedettäviltä, ne saattavat aamulla hohtaa 

punaisena kuin tomaatti. Ja juuri sinä päivänä 
on osallistuttava siihen tärkeään tilaisuuteen.

Suunnilleen viiteenkymmeneen vuoteen 
atopian hoitoon ei ole tullut mullistavia uusia 
hoitokeinoja. Perus- ja kortisonivoidemerk-
kejä on tosin enemmän kuin ennen ja lisäksi 
on keksitty valohoito. Edellisten lisäksi kaikki 
vanhan kansan konstit + luontaistuotteet on 
kokeiltu sitä mukaa kun niitä on markkinoille 
putkahtanut. Se määrä rahaa, mikä jälkimmäi-
siin on kulunut yli 60 vuoden aikana, ei ole 
aivan pieni, sillä ” ihmeelliset ja varmasti te-
hoavat uutuustuotteet” saattavat olla hyvinkin 
kalliita. Ikävä kyllä, joka kerran niitä kokeil-
tuaan huomaa heittäneensä rahansa hukkaan. 
Mutta mitäpä ihminen ei tekisi, jos on vähän-
kin toivoa parantumisesta ja asiansa osaava 
myyjä. Jos kaiken kokeiltuaan, epätoivoissaan 
pyytää lääkäriltä mahdollisuutta allergiatestei-
hin, voi saada vastaukseksi, ettei allergioilla ole 
mitään tekemistä atopian kanssa. Jos valittaa 
hulluksi tekevää kutinaa, voi saada Atarax-re-
septin. Sitäkin on kokeiltu, kyllä se vie kutinan 
mutta vielä pahempaa tulee: oma elämä kulkee 
silmien ohi elämättä. Kiitos, yksi kerta tällaista 
riittää. Lieneekö atopia katsottu niin toisarvoi-
seksi vaivaksi, ettei sitä ole tutkittu yhtä tarkasti 
kuin monia muita sairauksia. Ja jos on tutkittu, 
niin missä viipyvät tutkimustulokset ja milloin 
niitä aletaan oikeasti soveltaa potilaisiin?  
Voihan tosin olla, että terveydenhuollon 

henkilöstöön ei kuulu yhtään atoopikkoa, sillä 
hänen olisi vaikeaa olla päivittäin tekemisis-
sä terveydenhoidossa tarvittavien liuosten ja 
lääkkeiden kanssa. Jo pelkän käsidesin käyttä-
minen voi aiheuttaa kutinaa. Siksikö atopia ei 
ole ”todellinen” sairaus?

Kerran vuodessa atoopikko ottaa riskin 
ja lähtee viikoksi mökille pohjoiseen. Kun 
muut istuvat ulkona grillaamassa, atoopikko 
katselee ikkunan läpi. Pitäkööt makkaransa, 
en olisi niitä syönyt muutenkaan! Hillaan on 
pakko päästä kaiken uhallakin monen hillat-
toman vuoden jälkeen. Siispä pitkähihainen 
takki, housujen lahkeet tiukasti kumisaap-
paiden varsien sisään ja koko pään suojaava 
sääskihattu päähän. Kolmen tunnin suolla 
rämpimisen jälkeen naama on kuin Notre 
Damen kellonsoittajalla: ylä- ja alahuuli kuin 
epäonnistuneiden Botox-pistosten jäljiltä, 
toinen vasemmalle ja toinen oikealle törröt-
täen, silmät lähes kiinni muurautuneina ja 
kasvot muutenkin turvonneina.  
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Mitä pitemmälle syksy kuluu, sitä punottavammaksi ja 
kutisevammaksi atoopikon iho käy. voidereseptejä on uusittava 

tiheään, 400 g:n pullo perusvoidetta kestää noin kymmenen 
päivää plus kortisonivoiteet päälle. 

Vaikka valkosipulia oli hierottu hattuun ja 
takkiin runsaasti. Ei auttanut sekään vihje siis. 
Kauppaan ei kehdannut mennä muuten kuin 
aurinkolasit päässä. Mikset laittanut kaupan 
hyttyskarkotetta, kysyvät muut. Niin, mik-
sihän atoopikko yrittää välttää kaikenlaisia 
myrkkyjä! Lauantai-iltana atoopikko aikoo 
istuutua kaikessa rauhassa töllöttämään tango-
kuninkaan kruunaamista, mutta käsky käykin 
halkohommiin. Vaikka atoopikko uhkaa lyödä 
lähestyviä hyttysiä halolla, ne katsovat oikeu-
dekseen nautiskella hänen verellään, kunnes 
atoopikko päättää lopettaa tarjoilun ja ryn-
tää kuumaan saunaan. Saunan lämpö tuntuu 
hyvältä siihen asti, kunnes hikoilu alkaa. Ja niin 
onkin taas tuttu kihelmöinti koko iholla. Jos 
ei heti pelastaudu suihkuun, on kutina sietä-
mätön, raapimista ei voi estää ja veri valuu. Jos 
tästä riesasta on pakko löytää hyviä puolia, niin 
ihon kuorintaan ei tarvitse kosmetologia eikä 
meikkeihin kulu rahaa. Ansioksi on laskettava 
sekin, että keho tuntee harvoin kipua.

Kotipalvelu Tuija Westlin

kevät- ja joulusiivoukset kertasiivoukset
muutto- ja suursiivoukset viikkosiivoukset  
avustamis- ja asiointipalvelut  juhla-apu 
ruokapalvelut  ikkunanpesut 

- apua arkeen ja juhlaan -  

Kysy ALv:tonta palveluani.
Kohderyhmänä vanhukset tai leikkauksesta toipuvat, ketkä eivät kykene  

huolehtimaan siivouksesta tai muuten tarvitsevat apua

Puh. 041 5353 198
Email: tuija.westlin@kolumbus.fi
www.siivouskerava.fi
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Näin Tarja kertoo matkoistaan:
Kuin pisara meressä, sanoisi moni suoralta 
kädeltä näistä avustusmatkoistani. Mutta en 
lähtenytkään pelastamaan yksin maailmaa 
enkä poistamaan sen kaikkia vääryyksiä, enkä 
lähtenyt myöskään siksi, että tuntisin itseni 
suureksi maailmanparantajaksi. Kyseessä on 
ollut epäitsekkäästi edes sen yhden auttaminen 
hyvällä tarkoituksella. Elämme yhteiskunnassa, 
jossa pystymme nauttimaan erittäin korkeasta 
elintasosta ja siitä itsekin nauttineena tietyt, 
jopa hieman naiivitkin kysymykset alkoivat 
kyseenalaistaa ja muokata elämänkatsomusta 
suuntaan jos toiseen.

Ajatus humanitaarisesta työstä apua tarvit-
sevien hyväksi oli monien sattumusten sum-
ma: matkustamisen ihanuus, kiinnostus muita 
kulttuureja sekä ihmisiä kohtaan, oma työ 
vapaaehtoisjärjestön toiminnanjohtajana sekä 
se, että perheen hajoamisen vuoksi jouduin 
viettämään jouluja yksin. Nämä kaikki yhdessä 
saivat sitten yhdistämään lomailun ja jonkin 
itselle merkityksellisen ja tärkeän tekemisen. 
Avustusmatkoja olen tehnyt mm. Indonesiaan, 
Nepaliin, Afrikkaan, Kap Verdelle ja viimei-
sin reissu vuoden 2014 joulukuussa yhdessä 
11-vuotiaan tyttäreni Ellan kanssa Jordaniaan 
mm. beduiinileirille. 

Moni ystävistäni ei edes tiedä, mitä monilla 
reissuillani olen kokenut ja nähnyt. Ihmette-
levät korkeintaan jatkuvaa intohimoa matkus-
taa aina uuteen kohteeseen. Olen halunnut 
jollakin tapaa pitää kaikki ne kokemukset 
itselläni ja sydämessäni...eihän auttamistyötä 
tehdä, jotta sillä kohottaisi omanarvontuntoa 
tai kokisi olevansa parempi kuin muut. Jos-
kus, kun olen ohimennen kertonut jostakin 
kohteesta, on suurin kiinnostus tainnut olla 
ostosmahdollisuuksista tai hotellin ja ruuan 
tasosta. Muutamat ovat innostuneet ajatukses-
ta tehdä samoin itsekin. 

Afrikassa koettua
Joulukuussa 2009 päätin matkustaa Afrikkaan, 
matkakohteena Gambia ja Senegal. Alustavia 
suunnitelmia aloin tehdä jo hyvissä ajoin syk-
syllä, vietin paljon aikaa googlaamalla erilaisia 
mahdollisuuksia auttaa ja olla hyödyksi sekä 
löytää kohteessa luotettavia henkilöitä, joi-
den avulla se olisi mahdollista. Alkuperäinen 
tavoite oli viedä vaatteita ja tarvikkeita SOS-
lapsikylään Gambiassa. Se kuitenkin vaihtui 
lennossa uuteen suunnitelmaan, kun pääsin 
vierailemaan siellä ja näin, miten hyvin heil-
lä asiat jo siellä oli, kuten uudet koulupuvut, 
hienot rakennukset sekä ruokaa. SOS-lapsiky-
lissä lapsilla oli myös paremmat olosuhteet ja 
mahdollisuudet koulutukseen kuin kaupungin 
ulkopuolella maaseuduilla asuvilla lapsil-
la. Kuulin oppaalta, että kaupungissa nämä 
matkalaukuissa raahaamani tavarat liian usein 
joko varastetaan tai sitten myydään, ja halusin-
han myös itse kokea jotain aitoa..siispä päätin 
lähteä kauemmaksi kaupungista ja syvemmälle 
maaseudulle. 

Matkalla Senegaliin pääsin jo lautalla tutus-
tumaan aitoon ja salaperäiseen afrikkalaiseen 
tunnelmaan. Siellä sulassa sovussa samaisella 
lautalla matkustivat niin ihmiset ja eläimet, 
myös kuolleet vietiin autojen katolla arkuissa 
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kotipaikalle. Sillä reissulla ehkä eniten jännitti 
se, pysyykö lautta pinnalla. Jatkoimme autolla 
satamasta eteenpäin ja pysähdyimme usein jut-
telemaan oppaan avulla tiellä kävelevien lasten 
kanssa. Jaoin heille koulutarvikkeita, vaatteita 
sekä leluja. Vaikka yhteistä kieltä ei ollut, se 
kiitollisuus kyllä loisti pienillä kasvoilla. 

Päästyämme perille pienen pieneen ky-
lään, useiden kymmenien kilometrien päässä 
tieltä, sain tilaisuuden tutustua perinteiseen 
afrikkalaiseen elämään. Kylässä asui suku, 
johon kuului useita lapsia ja aikuisia, pienin 
oli muutaman kuukauden ikäinen poikavauva, 
joka kunnioituksena minua, valkoista naista 
kohtaan, annettiin välittömästi syliini, sain siis 
kunniatehtävän. Jaoin kylässä kyniä, vihkoja 
ja vaatteita.  Annoin myös torilta ostamani jal-
kapallon, joka ilahdutti suunnattomasti lapsia 
ja miehiä. Jokainen kylän lapsista pyysi minua 
kirjoittamaan lauseen ” minä olen Tarja” suo-
meksi uuden vihkonsa ensimmäiselle sivulle. 

Gambiassa ja Senegalissa vallitsee suh-
teellinen hyvä poliittinen vakaus, mutta siitä 
huolimatta köyhien määrä on erityisesti maa-
seudulla edelleen korkea. Monilla heistä ei ole 
käytössään puhdasta juomavettä, hygienia-
taso on todella alhainen, taudit ja sairaudet 
tappavat ihmisiä, koska terveydenhuoltoa ja 

Tarja Orlow  
on ollut Talkoorenkaan  
toiminnanjohtajana  
vuodesta 2004 alkaen.  
Sen sijaan, että Tarja  
kertoisi arkipäivistä  
töissään, hän valottaa nyt 
sitä puoltaan, jota harva  
vielä tuntee - eri puolille  
maailmaa suuntautuvia 
avustusmatkojaan.  
Into matkustaa vaikeisiin 
oloihin kertoo varmasti 
niistä voimista, joilla  
selätetään arkipäivän  
haasteet heittämällä ja  
jotka muutenkin pitävät  
yllä tarpeellista  
suhteellisuudentajua. 

Kaukana, silti niin

LÄHeLLÄ

Paikallisia lapsia nauratti ihon ja hiusten vaaleus.
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lääkkeitä ei ole saatavilla. Varsinkin pienten 
lasten hätä on valtava. Ihmiskauppa on hyvin 
yleistä, se koskettaa sekä naisia ja lapsia. 
Lapsityövoiman käyttö on kasvava ongelma 
monissa osissa Afrikkaa. Orpojen katulasten 
on pakko vaeltaa kaduilla kerjäämässä rahaa 
ja ruokaa.  Ripuli, malaria ja muut tartunta-
taudit pääsevät helposti leviämään alkeellis-
ten olojen vuoksi. Vaikka olisikin saatavilla 
lääkkeitä, niihin ei ole varaa tai ne myydään 
eteenpäin. 

Matkalla ei onneksi sattunut mitään pelot-
tavaa tai vaarallista. Toki malaria, kuumuus ja 
alhainen hygienia taso välillä arvelutti, sani-
teettitilojen puute esimerkiksi oli aluksi erittäin 
hankalaa, mutta siihenkin tottui tai se oli vain 
hyväksyttävä. Varovaisuutta ja omaa harkintaky-
kyä kannattaa käyttää ja välttää pimeällä liik-

kumista, varsinkin valkoisen yksinäisen naisen. 
Siksi kannattaakin ottaa luotettava opas kaikki-
alle mukaan. 

Kun päätät lähteä auttamaan joko ihmisiä, 
eläimiä tai luontoa, kannattaa etukäteen tehdä 
tutkimustyötä. Internetistä löytyy tänä päivänä 
paljon hyviä neuvoja kohteesta, vinkkinä: älä 
koskaan anna rahaa. Tarjoa vaikka ateria tai 
vie mennessäsi sellaisia tavaroita, joita todella 
tarvitaan. Jos annat rahaa, lapset eivät suostu 
käymään koulua tai tee työtä, koska pärjäävät 
kerjäämällä joko itselleen tai rikollisille. Mak-
sulliset vapaaehtoistehtävät maailmalla voivat 
viedä paikalliselta työntekijältä työn, mitä har-
vemmin tulee ajatelleeksi. Vaikka matkat ovat 
olleet henkisesti ja fyysisesti rankkojakin, on 
auttaminen silti sen arvoista, monella tapaa. 

Matkalla pysähdyimme jakamaan tiellä kulkeville lapsille kyniä, vihkoja ja leluja.

Lisätietoja ja varaukset arkisin klo 10-14  
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen 

toimistosta (045) 612 9779 
tai: toimisto@talkoorengas.fi 

www.talkoorengas.fi

OnkO juhlat tulOssa, 
mutta ei tiloja?

tarjoamme erikokoisia ja  
muunnettavia tiloja ohjelmallisiin  

tilaisuuksiin, erilaisiin juhla- 
ja merkkipäiviin tai kokouksille.
teemme tilauksesta mm. kakut  

tai suolaiset piirakat!

Haluatko järjestää synttärit itsellesi tai lapsellesi?
Lauttamatka oli varsinainen seikkailu ja siinä pääsi läheltä seuraamaan  paikallisia ihmisiä ja tapoja.



  32   33

Hyvin harva ystävyys alkaa näin, mutta Meeri 
ja Lahja tutustuivatkin Talkoorenkaan ystävä-
välityksen kautta, eli he olivat aluksi toisilleen 
aivan tuntemattomia. 

Myös Lahjalla on päiväkirjassaan merkin-
tä tuosta päivästä. Hänen puoleltaan kaikki 
oli alkanut niin, että Talkoorenkaan väki oli 
pysäyttänyt hänet kadulla ja kysynyt, tunteeko 
hän tarvitsevansa ystävää. Tälläinen väliintulo 
ei ollut tuntunut hänestä ollenkaan tungettele-
valta, vaan pelkästään hyvältä ja tervetulleelta. 
Leskeksi jäätyään hän oli käpertynyt kotiin 
ja kiikkui lähinnä edestakaisin keinutuolissa 
saamatta itseään sellaiseen liikkeeseen, joka 

nykäisisi hänet pois kotoa ja ihmisten ilmoille, 
vaan  elämä tuntui keikkuvan yhtä paikallaan 
kuin kiikkustuolikin. Juuri ystävää hän tarvitsi-
si, jotakuta, joka sysäisi hänet liikkeelle.

Meeri siis soitti Lahjalle ja näin nämä toi-
silleen tuntemattomat naiset tapasivat ensim-
mäistä kertaa Lahjan luona. Vähän aikaa siinä 
meni tutustuessa, mutta aika piankin Lahja 
uskalsi avautua omasta tilanteestaan.

Se oli selvä käänne keinutuolissa keinahte-
lemiseen. Neljän vuoden aikana nämä kaksi 
naista ovat käyneet yhdessä niin kesäteatte-
rissa, vanhustenpäivässä, hautausmaalla kuin 
joulumyyjäisissäkin. Aluksi he noudattivat 

epÄTAvALLiseT  
YsTÄvYKseT
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Meeri ja Lahja tutustuivat neljä vuotta sitten. Meerillä on siitä muistona pinssi, 
jonka hän sai seurakunnan matkalla Norjan puolella. Pinssissä lukee hänen 

nimensä ja vuosiluku 2011. Sillä matkalla hän sai soiton, että on juuri saanut 
uuden ystävän ja voisi soittaa tälle.

avunvälityksen suositusta, että avun tarvitsija 
ottaa aina ensimmäiseksi yhteyttä, mutta myö-
hemmin, kun he ovat ruvenneet molemmat 
selvästi viihtymään toistensa seurassa, he eivät 
ole pitäneet lukua, kumpi aina kulloinkin tekee 
aloitteen tapaamiseen. Yhtenä viikkona, kun 
Meerin soittoa ei kuulunutkaan, Lahja uhkasi 
jäädä taas keinutuolinsa vangiksi, mutta muu-
ten naiset ovat pitäneet yhteyttä säännöllisen 
epäsäännöllisesti, ilman mitään ennalta sovit-
tua suunnitelmaa, mutta aina tahtoen järjestää 
aikaa toisilleen.

Meerin elämäntilanne on  erilainen kuin Lah-
jan. Hänellä on kaksi lasta ja kuusi lastenlasta ja 
lapsenlapsenlapsiakin jo. Hän käy vesijumpassa 
ja sauvakävelemässä, opiskelee englantia kah-
dessakin paikassa, ja  laulaa karjalaisten kuo-
rossa. Vaikka eläkeläisen tunnit tahtovat joskus 
loppua kesken, niin Lahjan tapaamisen hän saa 
aina sovitettua johonkin väliin.

Auttajana hän on toiminut ennenkin, esi-
merkiksi lukemalla näkövammaisille ääni-
kirjoja. Hän ehti olla kiinnotustunut Talkoo-
renkaan vapaaehtoistyöstäkin pitkään, mutta 
omien lapsenlasten vyöry piti suunnitelmaa 
pitkään pinnan alla kytemässä. Monta vuotta 
hän ajatteli, että kunhan saa omansa hoidet-
tua. Hänellä on kuitenkin itselläänkin koke-
mus leskeksi jäämisestä ja siitä, miltä tuntuu 
istua vaikka joulupöydässä, jossa jokaisella on 

puoliso rinnallaan ja itse on aivan yksin. Hän 
pystyy hyvin samaistumaan myös siihen, että 
yksinäisyys voi tehdä liikkumattomaksi ja viedä 
toimintakyvyn.

Lahja taas on aina ollut herkkä kokija, 
hiljainen ja ujo, joka on viihtynytkin yksin. 
Hänelle talvimaisemien maalaaminen on rakas 
ja pitkäaikainen harrastus, joka on vaatinutkin 
keskittymistä omaan tekemiseen. Vasta leskeksi 
jäämisen jälkeen yksinäisyys on alkanut tuntua 
piinaavalta ja ahdistavalta. Keravalle muutettu-
aan hän ei ole juuri tutustunut uusiin ihmisiin 
ja kaikki sukulaiset ja tuttavat asuvat Helsingis-
sä. Lahja nauttii ihmisten seurasta, mutta ei ole 
niitä, jotka välttämättä itse tekevät aloitteen. 
Hän kuitenkin mielellään lähtee aina mukaan, 
kun  Meeri nykäisee vauhtiin. Nyt kun hänel-
lä on Meeri, hän on muutenkin jaksanut olla 
aktiivisempi. Hän on käynyt sukulaisissakin  
kyläilemässä toisinaan.

Muuten Lahja on ihmisten kanssa tekemi-
sissä vähän kuin periskoopin kautta: hänellä oli 
tammikuussa Talkoorenkaan galleria Orlo-
wissa oma talvimaisemanäyttely. Työt lähtevät 
Lahjan sydämestä ja koskettavat kävijöiden 
sydämiä toisaalla. Vaikka Lahjan oma vieras-
kirja olisi hitaammin täyttyvä, oli näyttelyn 
vieraskirja pullollaan nimiä.



Vastavetona tälle trendille Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskuksessa toimii Nyhjää 
tyhjästä -ryhmä, joka pyrkii tekemään lähes 
kaiken kierrätetystä materiaalista, jotta kaikilla 
olisi mahdollisuus kokeilla käsillä tekemistä. 
Joka keskiviikko ryhmä kokoontuu mietti-
mään, miten mitäkin viikon mittaan hamstrat-
tua, tarpeettomaksi jäänyttä, kirpputorilta 
löydettyä tai lahjaksi saatua voisi uusiokäyttää 
niin, että se saisi vielä uuden elämän. Pöydän 
ympärillä tehdään niin perinteisiä käsitöitä 
kuin moderneja tuunauksia, sillä ryhmän ikä-
haitari venyy viidestä kahdeksaankymmeneen-
viiteen vuoteen.

päivi Tiihonen on ohjannut toiminnallisia 
ryhmiä vuodesta 1981 alkaen, mutta nauttii 
ryhmätyöskentelystä edelleen. Työurallaan 

toimintaterapeuttina vankilassa hän työskenteli 
pääasiallisesti miehistä koostuvien ryhmien 
kanssa. Nyt työelämän jälkeen vapaaehtoinen 
toiminta naisryhmässä on Päivistä uutta ja 
virkistävää.

Ryhmässä saadaan lähes kaikki kiertämään 
ja liikkeelle. Vähän väliä joku tuo lahjoituksena 
kassin, jossa on käytettyjä vaatteita tai vaikkapa 
kangastilkkuja ja ryhmä kerääntyy saalista-
maan sen ympärille kuin lokit Kauppatorin 
ylle. Yhden kerran tuli lahjoituksena säkkikau-
palla itsetehtyjä enkeleitäkin, joten koskaan ei 
tiedä, mitä voi löytää. Osasta lahjoituksista saa 
tuunaamalla uutta. Vaatteita ryhmäläiset kier-
rättävät keskenään ja Päivi vie niitä Narvaan, 
jossa niille on totisesti käyttöä.

KAiKKi KierTÄÄ
Askartelu on nykyään monissa paikoissa 

eliittiharrastus, johon tarvitaan paljon välineitä ja 
materiaaleja, niin että useimmiten itse tekemisen 

hinta kohoaa huimasti korkeammaksi kuin 
kaupasta ostetun.

Alun perin Päivi löysi Narvan avustuskoh-
teekseen Vauvakassiyhdistys Vaakan matkalla, 
jonka aikana vierailtiin Mercy Center -nimises-
sä lasten ja nuorten keskuksessa. Siellä autetaan 
lapsia, jotka perheiden köyhyyden ja mielek-
kään tekemisen ja harrastusten puuttuessa 
viettäisivät kadulla suurimman osan ajastaan. 
Narvassa on vaikea työttömyysongelma ja 
useaiden perheiden tulot ovat niin pienet, että 
äideillä kuluu koko päivä edullisen ruoan etsi-
miseen. Täysin lahjoitusvaroilla toimiva keskus 
tarjoaa apua myös lähialueen asunnottomille ja 
vanhuksille. Suurin osa keskuksessa kävijöistä 
on venäjänkielisiä virolaisia.

Narvassa avustusvaatteet ja kodintavarat jae-
taan suoraan apua tarvitseville perheille. Pieni 
osa tavaroista myydään keskuksen kirpputoril-
la, jonka tuotolla maksetaan lapsille keskukses-
sa tarjottava ruoka ja henkilökunnalle pientä 
palkkaa. Keskus saa suurimman osan avustuk-
sistaan pohjoismaisilta yksityishenkilöiltä.  Päi-
vi on itse nähnyt useilla Narvan-matkoillaan, 
että Mercy Centerin toiminta on hyvin organi-
soitua ja kaikki lahjoitettu menee tarpeeseen.

Jos sinulla on nurkissasi jotakin sellaista 
tarpeettomaksi käynyttä, jolla voisit ilahduttaa 
joko  Nyhjää tyhjästä -ryhmää tai Mercy Cen-
teriä Narvassa, ryhmä ottaa mielellään tavaraa 
vastaan  keskiviikkoisissa kokoontumisissaan 

Kabinetissa. Nyrkkisääntönä lahjoittamisessa 
on, että  kiertoon tulee sellaista, mitä voisit 
vielä itsekin käyttää tai ostaa kirpputorilta, eli 
ehjää, puhdasta ja sellaista, millä on vielä käyt-
töikää. Narvaan toivotaan lähiaikoina erityises-
ti kaikenkokoisia ja -mallisia kenkiä, pikkulas-
ten kengistä isojen miesten jalkineisiin. Kengät 
kannattaa puhdistaa kurasta ennen lahjoitusta 
ja mielellään nyppiä lenkkareiden tarrat puh-
taiksi, jottei niiden nyppimisestä tulisi Päivin 
ainoa puhdepuuha. Ei pidä epäröidä lahjoittaa 
myös korkokenkiä tai muuta epäkäytännöllistä, 
sillä köyhyys ei tarkoita, että pitäisi pukeutua 
mahdollisimman ankeasti.

Narvassa toimii myös Vauvakassiyhdistys 
Vaakan ylläpitämä naisten käsityöprojekti, jolle 
viedään Suomesta käsityö-ja askartelutarvik-
keita. Siellä naiset saavat ohjausta ompelutöi-
hin, joita he voivat myydä keskuksessa oman 
perheensä hyväksi. Äidit ovatkin usein niin 
omistautuneita perheen hyväksi toimimiseen, 
että on vaikeaa saada vastausta kysymykseen, 
mitä he tarvitsisisivat itselleen. Jo ajatus itsel-
leen toivomisesta hämmästytti heitä. Muu-
tamia kainoja toiveita on sentään saatu – he 
tarvitsisivat hammasharjoja, -tahnoja, kuukau-
tissiteitä ja shampoota. Jos oma elämä alkaa 
tuntua yltäkylläiseltä kun sitä ajattelee, myös 
näitä voi tuoda Päiville Kabinettiin.

Päivillä on uusia ideoita innokkaille ryhmäläisille.
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Ryhmässä hyödynnetään kaikkea maan ja taivaan väliltä.
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Mukana oli mm. partiolaisia, rotareita, nais-
voimistelijoita ja eläkeläisjärjestön edustajia. 
Haasteeseen olivat vastanneet myös muutamat 
kaupungin poliittiset päättäjät, sosiaali- ja 
terveyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Lind 
edusti samalla lautakuntaa tapahtumassa. 
Mukana oli yhteensä 40 aikuista vapaaehtoista 
ulkoilijaa ja neljä soittajapelimannia. Lasten 
määrä ilahdutti. Mukana oli toistakymmentä 
lasta, joukossa joukko Kipunoiden sudenpen-
tuja, jotka saivat tulikasteensa pikkusiskoina ja 
pikkusimoina.

Ohjeistuksen jälkeen vapaaehtoiset jaettiin 
ryhmiin, jotka kävivät hakemassa Hopeahovin 
pienkodeista asukkaita, jotka olivat halukkaita 
tekemään pienen ulkoilulenkin hieman tuuli-
sesta säästä huolimatta. Yhdessä kierrettiin lä-
hiympäristössä: aikuiset työnsivät pyörätuoleja 
ja lapset liikkuivat mukana seurana. Muutamat 
asukkaat jäivät sisälle, ja joidenkin asukkaiden 
kanssa ”lenkkeiltiin” sisätiloissa kiertämällä 
talon käytäviä useampaan kertaan. Eräs asukas 
seurasi ikkunan ääressä pihalla olevia äitejä ja 
lapsia, ja hänen kanssaan vaihdettiin viestejä 
vilkuttamalla. Lasten mukanaolo olikin antoisa 
kokemus monelle asukkaalle.

VäliTTämisen  
keikka HoPeaHoVissa 

innosTi iHmisiä
Aurinko helotteli ulkona täydeltä terältä, kun Hopeahovin aulaan 

pakkautui ihmisiä aulan täydeltä lyhyeen briiffaukseen, jossa Siskot 
ja Simot -yhteisön koordinaattori Eero Väisänen ohjeisti paikalle 

saapunutta runsasta vapaaehtoisten joukkoa. 

Teksti ja Kuvat:  

Eero Väisänen  

”Liisaa, Liisaa, Liisaa!” Kannustushuudot kaikuvat salissa, jossa istuu eri- ikäisiä lapsia ja heidän 
ohjaajiaan. Liisa on menossa kiinnittämään häntää koiralle, joka on hukannut sen. Sitä ennen 
Liisan silmille on sidottu huivi, joten hänen pitäisi käsillään tunnustelemalla löytää oikea hännän 
paikka. Jusif ohjaa Liisan koiran luo ja Liisa kiinnittää hännän sinitarralla. Kaikki katsovat jännit-
tyneinä, löytyykö oikea kohta. No, vähän pieleen meni, mutta ei haittaa, seuraava innokas on jo 
tulossa kokeilemaan onneaan.

 Koko syyskauden ajan Talkoorenkaan kansainvälistä toimintaa koordinoivat Ahmet ja Jusif ovat 
kiertäneet päiväkoteja pitämässä leikkituokioita. Sekä lapset että aikuiset ovat ottaneet heidät mieli-
hyvin vastaan. Lapsilla on ollut hauskaa.  Aikuisten mielestä ohjelma on ollut monipuolinen, viih-
dyttävä ja kaikenikäisille sopiva. Leikkituokio on tuonut vaihtelua päivärutiineihin, ja jokainen on 
voinut osallistua tehtävien tekemiseen. Monesti on käynyt niin, että alussa arka lapsi on loppupuo-
lella päässyt pelostaan ja rohkaistunut mukaan. Tuokion lopuksi jokainen on saanut oman nimensä 
arabiaksi kirjoitettuna muistoksi tapahtumasta.
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HiPPulaT Vinkuu

Hykkeläiset lapsineen auttavat asukasta portaissa ulos.



sOsiAALiNeuvOs OLi MYÖs KÄTevÄ KeKsiJÄ
Sosiaalineuvos Sulo Aho kuoli 9. helmikuuta äkillisen sairauden murtama. Hän oli syntynyt 
18. heinäkuuta 1927 Soinissa Etelä-Pohjanmaalla. Hän lähti opiskelemaan Loimaan kansan-
opistoon, jossa samaan aikaan opiskeli Liisi (os.Pihalan) kanssa, josta myöhemmin tuli hänen 
puolisonsa. Aho opiskeli vuosina 1952–54 Helsingin yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, josta 
valmistui sosionomiksi. Perheeseen syntyi kolme poikaa.

Sulo Aho teki pitkän ja arvokkaan työuran sosiaalitoimen alalla. Hän työskenteli mm. Keravan sosi-
aalijohtajana vuosina 1965 - 75. Sieltä hän siirtyi Suomen Kunnallisliittoon, josta jäi eläkkeelle vuonna 
1990. Samana vuonna Presidentti Mauno Koivisto myönsi hänelle sosiaalineuvoksen arvonimen.

Aho toimi Paasikiven nuorisokylän säätiön hallituksen puheenjohtajana vuosikymmenet. 
Paasikiven nuorisokylän ystävien kanssa hän teki useita avustusmatkoja Venäjälle vuosina 1990–
2007. Keravan seurakunnan luottamushenkilönä kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa hän toimi 
lähes neljä vuosikymmentä.

Sulo kuului vuonna 1991 perustetun Talkoorenkaan perustajajäseniin. Paasikiven nuorisokylä ja 
Talkoorengas olivat hänelle merkittävä osa elämää, joissa hän oli aina koko sydämellään mukana. Ne 
kertoivat myös niistä arvoista, jotka olivat hänelle luovuttamattomia: vastuu lähimmäisistä, heikko-
jen puolustaminen ja kaikkien kunnioittaminen.

Jäätyään leskeksi vuonna 1993 hän jaksoi vielä osallistua monipuolisesti elämään ja toteuttaa 
unelmiaan. Yhdistystoiminnan lisäksi rakkaita harrastuksia olivat sukututkimus, tähtitiede sekä ra-
dio- ja tietotekniikka. Vuonna 2011 Sulo Aho valittiin Vuoden keravalaiseksi. Vuonna 2012 Aholle 
myönnettiin valkoisen ruusun ritarikunnan ritarimerkki.

Suurena kirjallisuuden ystävänä Sulo nautti lukemisesta, mutta kirjoitti myös itse. Vuosia hänen 
pakinoitaan julkaistiin Vanhustyön lehdessä Sulon suihkeet - nimisellä palstalla. Sulon kirjoituksissa 

näkyi, kuinka hän nautti nokkelasta, älykkäästä huumorista.
Sulo oli myös kekseliäs ja taitava käsistään. Hän rakensi itse lähes 

kaiken minkä keksi, sekä mökillä että kotona.
Sulo sai elää ehjän, kokonaisen ja kiinnostavan elämän. Hänellä oli 

taito elää sisäisesti rikasta elämää, viisaasti ja nöyrästi. Hän jätti mer-
kittävän henkisen perinnön tuleville sukupolville. Rakasta pappaa 

jäi ikävöimään kuusi lastenlasta.
Sulo sai säilyttää henkisen valppautensa viimeisiin päiviin saakka. 

Hän luotti Jumalaa, ja jättäessään hyvästejä hän sanoi olevansa  
tyytyväinen ja rauhallinen sekä kiitollinen elämästään.  

Anne Aho
Sulon miniä

In memoriam 

Sosiaalineuvos Sulo Aho  
s.18.7.1927, k.9.2.2015

eero väisänen 
Yhteisökoordinaattori 

Siskot ja Simot 
050 545 3145 

eero.vaisanen@siskotjasimot.fi

Ulkoilun jälkeen juotiin kahvit ja mehut 
pullan kera, ja seurusteltiin Hopeahovin ruo-
kasalissa asukkaiden kanssa, kun ulkoiluvaat-
teet oli välillä viety pois. Pelimannit viihdyt-
tivät vieraita soittamalla kansanmusiikkia, ja 
sitten yhdessä laulettiin muutama tuttu vanha 
laulu.Jälleen kerran tuli havaittua, että laulu on 
kieli, joka yhdistää, avaa kontaktia tunteisiin ja 
muistoihin, koskettaa ja auttaa olemaan läsnä 
ja kommunikoimaan muiden kanssa.

Monet keikalle osallistuneet vapaaehtoiset 
ilmaisivat kiinnostuksensa tulla keikalle uudes-
taankin, yhteinen keikkakokemus oli ollut niin 
antoisa, mikä oli hienoa kuulla. Hopeahovista 
saatu palaute oli myös kiittävää, ja toivottiin 
pikaista jälleennäkemistä siskojen ja simojen 
kanssa.

Keravan Siskot ja Simot on paikallinen 
toimintaryhmä ja osa luovan välittämisen 
yhteisöä, joka kokoaa yhteen vapaaehtoisia 

ihmisiä yhteisille Välittämisen keikoille koh-
taamaan ja auttamaan lähimmäisiään, etenkin 
ikäihmisiä. Tarkoituksena on innostaa mukaan 
erilaisissa taustayhteisöissä toimivia ja yksit-
täisiä uusia ihmisiä vapaaehtoisiksi siskoiksi 
ja simoiksi osallistumaan pop up -tyyppisiin 
yhteiskeikkoihin tavallisen ihmisen taidoin. 
Tarkoituksena on tehdä vapaaehtoistoimintaan 
osallistuminen mahdollisimman helpoksi ja 
yksinkertaiseksi.

Toiminnan käynnistämisessä auttoivat 
Talkoorenkaan Tarja ja Hykken edustajat, joille 
lämmin kiitos avusta ja tuesta. Keravan Siskot 
ja Simot saavat jatkossa oman suunnittelu-
ryhmän, joka kokoontuu pari kolme kertaa 
vuodessa suunnittelemaan tulevia tapahtumia. 
Toivotan kaikki keravalaiset mukaan tulevil-
le Välittämisen keikoille tekemään Keravasta 
suurta välittämisen kaupunkia. Lisätietoa saa 
toistaiseksi allekirjoittaneelta.

Riisutaan päällysvaatteita lenkin jälkeen.



... yli 20 vuotta
vapaaehtoista

hyvinvointityötä...
haluamme auttaa

jatkossakin...

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19 • 04200 Kerava • puh. (045) 612 9779 

www.talkoorengas.fi


