
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus 
haluaa tarjota jokaiselle mahdollisuuden kehittää itseään  

erilaisten harrastus- ja virkistystoimintojen parissa. 

Hyvinvointiakatemian luennot ja tapahtumat ovat  
kaikille avoimia ja pääsääntöisesti maksuttomia tilaisuuksia.

Tervetuloa mukaan!

HYVINVOINTIAKATEMIAN  
KEVAT 2018

..
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Vapaaehtoistyön kurssi
Kurssin kesto on neljä päivää: keskiviikkoisin 7.3., 14.3., 21.3. ja 28.3. klo 12–16 
Talkoorenkaan Sinisessä Salissa. Järjestämme vapaaehtoistyön kurssin 
yhteistyössä SPR:n, Hopeahovin ja Helmiinan, Keravan kotihoidon sekä 
terveyskeskuksen fysioterapian sekä muistihoitajan kanssa. Kurssi pidetään 
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa, Aleksis kiven tie 19, Kerava. 
Kurssi on maksuton. Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset 5.3.2018 mennessä 
avunvälitykseen, puh. 045-879 9666 tai avunvalitys@talkoorengas.fi.
Hyvän Olon Tori
Lauantaina 28.4. klo 10–14 pystytetään Hyvän Olon Tori Talkoorenkaan 
tiloihin. Torilta löydät tuote-esittelyjä, tuotemyyntiä, hyvän olon hoitoja 
ja mittauksia (esim. verenpaine). Päivän tarkemmasta ohjelmasta 
tiedotetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua lehdissä, netissä ja 
ilmoitustaulullamme. Kahvila avoinna, tervetuloa!
Tuo tullessas, vie mennessäs - kierrätystapahtuma
Keskiviikkona 18.4. klo 10–14 sinulla on mahdollisuus tulla tekemään löytöjä 
ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. Voit tuoda tavaraa 
jo edellisellä viikolla Talkoorenkaan toimistoon tai viimeistään kierrätyspäivän 
aamupäivään klo 11 mennessä. Kierrätykseen voi tuoda pieniä määriä 
esim. astioita, pientä sisustustavaraa, koruja, laukkuja, asusteita, kirjoja 
ja vaatteita. Tavaroiden tulee olla ehjiä ja hyväkuntoisia. Huonekaluja tai 
sähkölaitteita/elektroniikkaa emme voi ottaa vastaan.  Tapahtuma toimii 
itsepalveluperiaatteella, henkilökunta opastaa tarvittaessa. Tuo tavarat jo 
mieluiten etukäteen toimistoon.
Lisätietoja toimisto@talkoorengas.fi tai puh. 045-612 9779.

ALKOORENKAASSA TAPAHTUUT
Hyvinvointiakatemian kevät 2018

Galleria Orlow
1.1. - 31.1. Talkoorenkaan kuvataideryhmän yhteisnäyttely
4.2. - 30.3. Reetta Väätäisen näyttely (myyntinäyttely)
1.5. - 31.5. Talkoorenkaan kuvataideryhmän yhteisnäyttely

Näyttelyt ovat avoinna Talkoorenkaan aukioloaikoina, ellei Sinisessä Salissa ole 
muuta toimintaa. Tarkista aika toimistosta, 045-612 9779.

Mikäli olet kiinnostunut pitämään oman taidenäyttelysi Galleria Orlowissa, 
otathan yhteyttä, puh. 045- 699 5858 tai toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi.
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Talkoorenkaan tiloissa on saatavilla 

kauneushoito- sekä hierontapalveluja. 

Kysy tarkemmin päivämääristä, hoidoista ja 

hinnoista:

Kauneushoidot, Tuija Tuomi, 

puh. 045-699 5850

Hieronnat, Marjo Kaukinen, 

puh. 0400-974 723

Haluatko vuokrata meiltä 
käyttöösi tiloja esim. juhlia tai 
muita tilaisuuksia varten? Ota 
yhteyttä toimistoon!toimisto@talkoorengas.fi 

045-612 9779

Mikäli olet kiinnostunut 
luennoimaan tai vetämään  

opinto- tai harrastusryhmää 
Hyvinvointiakatemiassa,  

ota yhteyttä toiminnanohjaajaan!puh. 045-699 5858
toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi

Käy tutustumassa Talkoorenkaan 

kirjoittajaryhmän omaan 

nettisivustoon! 

www.talkoorengas.fi/tarinatalotuutti

Sivustolla voit myös mahdollisesti 

julkaista omia kirjoituksiasi!

Oletko kiinnostunut 

vapaaehtoistyöstä? Muista 

ilmoittautua vapaaehtoistyön 

kurssille!

puh. 045-879 9666 tai 

avunvalitys@talkoorengas.fi

Voit myös halutessasi tukea 
Talkoorenkaan toimintaa, tilille: 

FI29 2074 1800 0248 33, 
min. 15 €. Viestikenttään 

”Henkilötukijäsen”
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Liikuntaryhmät

Jumppa
Maanantaisin klo 10.30 - 11.30 alk. 15.1. (Sininen Sali). Ei 2.4. Kevyttä, 
helppoa ja kiinteyttävää jumppaa. Ota mukaan alusta ja vaaleapohjaiset 
tossut tai villasukat.

Jooga - Iloa ja seesteistä oloa joogasta
Tiistaisin ja perjantaisin klo 10 - 11.30 alk. 9.1. (Sininen Sali). Tule 
hakemaan iloa ja seesteistä oloa joogasta. Ryhmä sopii vasta-alkajille 
tai jo jonkun aikaa joogaa harrastaneille. Joogan harjoittajalta toivotaan 
pitkäjänteisyyttä. Aloittelijan olisi hyödyllistä tutustua alan kirjoituksiin ja 
pyrkiä ymmärtämään joogan henkeä. Pitkäjänteinen harrastus antaa sitten 
joogan edut - hyvän olon ja seesteisen mielen. Ohjaajana Ritva Hyvärinen 
tai Ritva Lindsten.

Luova tanssi
Torstaisin klo 12 – 13 alk. 25.1. (Sininen Sali). Ei 10.5. Vapaata liikkumista 
musiikin tahtiin, ei vaadi aiempaa tanssikokemusta. Ohjaajina Anja Salo, 
Kaisa Nissinen, Liisa Ihalainen, Tuulikki Ojanperä, Mirja Keinonen. 

Tuolijumppa
Perjantaisin klo 12.30 – 13.30 alk. 19.1. (Sininen Sali). Ei 30.3. Mukavaa, 
kaikille sopivaa kevyttä liikuntaa. Ohjaajana Bertta Saarenpää ja Eva 
Suutari.

kuvataide, musiikki, kirjoittaminen ja kädentaidot

Laulukerho
Joka toinen maanantai (parilliset viikot) klo 12–13 alk. 22.1. Ei 2.4. 
(Kabinetti). Tule mukaan laulamaan Anneli Aulangon ja Aila Painilaisen 
johdolla.

OPINTO- JA HARRASTUSPIIRIT
Huom! Ryhmiin voi tulla kesken kauden!
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Kuvataidekerho
Tiistaisin klo 12–14 alk. 16.1. (Pikku Sali ja Kabinetti). Ohjaajana 
Aleksandr Hazanov. 

Neulekerho
Keskiviikkoisin klo 10–13 alk. 24.1. ei 14.2. (Kaisankammari). Tule 
yksin tai ystävien kanssa tekemään langasta neuloen, virkaten tai 
solmeillen pehmeää ja värikästä. Tutustut myös toisiin, jotka ovat 
kiinnostuneita neulomisesta ja virkkauksesta. Voit vaihtaa kuulumisia 
sekä oppia uusia neulejuttuja. 

Kirjoittajaryhmä
Perjantaisin klo 13–14 alk. 26.1. (Kaisankammari). Ei 30.3. 
Kirjoittajaryhmä jatkaa. Myös uudet kirjoittajat ovat tervetulleita 
ryhmään!

keskusteLuryhmät

Astrologian keskusteluryhmä
Torstaisin klo 12-14 (Pikku Sali). Ryhmä tapaa kunkin kuukauden 
viimeisenä torstaina alk. 25.1. Ryhmässä keskustellaan astrologiaan 
liittyvistä kysymyksistä Riitta Kukkosen johdolla.

kieLten keskusteLuryhmät

Tule aktivoimaan jo hankittua, mutta käytön puutteessa mahdolli-
sesti ruostunutta kielitaitoasi. Ei 10.5.

To alk. 18.1. viro klo 11–12 Kirsti Holopainen Kabinetti
To alk. 18.1. venäjä klo 12–13 Servo Kasi Kabinetti 
To alk. 25.1. ranska klo 13–14 Antti Ruokola Kabinetti
To alk. 25.1. englanti klo 13-14 Kirsti Lahtinen Neukkari
To alk. 25.1. espanja klo 14-15 Tuula Pirhonen Kabinetti
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Suomen kielen kerho
Perjantaisin klo 14.30-16 alk. 12.1. (Kabinetti). Suomen kielen kerho 
tarjoaa opetusta ja mahdollisuuden tavata muita maahanmuuttajia 
sekä vasta-alkajille että suomea sujuvasti puhuvillekin. Tule itse 
tai tuo perheenjäsenesi opiskelemaan ja juttelemaan ryhmässä. 
Yhteyshenkilönä Taina Rautasalo. Yhteistyössä Setlementti Louhelan 
Monikulttuurisen Ringin kanssa. Kerho kokoontuu koko kevään mikäli 
kysyntää riittää.

Venäjä- Suomi yhteiskaraoke
Tiistaisin alk. 23.1. klo 10-11 (Kabinetti). Hyvät venäjänkielen 
harrastajat -tervetuloa laulukerhoon! Laulamme yhdessä venäläisiä ja 
suomalaisia lauluja sekä suomeksi että venäjäksi. Vetäjänä Aleksandr 
Hazanov.

muut ryhmät

Tietokilpailu 
Keskiviikkoisin 24.1., 21.2., 14.3., 4.4., 25.4., 16.5. ja 6.6. klo 10–11 
(Sininen sali). Tervetuloa mittelemään tietojasi yleistietokysymysten 
parissa. Kysyjänä Kaarina Mykkänen.

Kirjallisuuspiiri
Keskiviikkoisin 17.1., 21.2., 21.3., 18.4. klo 14.30-16 (Kaisankammari)
Kirjallisuuspiirissä keskustellaan etukäteen luetuista kirjoista. 
17.1. Kirja: Arundhati Roy - Joutavuuksien jumala
21.2. Kirja: Juha Hurme - Niemi
21.3. Kirja: Rosa Liksom - Everstinna
18.4. Kirja: Heidi Köngäs - Sandra
Yhteyshenkilö Aino Tiainen.

Al-Anon
Keskiviikkoisin alk. 3.1. klo 19-21 (Neukkari)
Keravan Al-Anon-ryhmä tarjoaa alkoholiongelmaisten läheisille 
vertaistukea.  Ryhmässä käymisen ainoa edellytys on perheenjäsenen 
tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, 
lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. Etukäteisilmoittautumista ei tarvita. 
Ryhmässä on koolla ihmisiä, joilla kaikilla on oma kokemus läheisen 
ihmisen alkoholiongelmasta. Voit rauhassa kuunnella tai halutessasi 
puhua omistasi.Al-Anonissa toimii nimettömyyden periaate eikä 
kävijöitä rekisteröidä. Toiminta kustannetaan jäsenten vapaaehtoisen 
tuen turvin. Jäsenmaksuja ei ole. Tervetuloa!

Huom! Ryhmiin voi tulla kesken kauden!
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I Ching, ’Luumunkukka-numerologia’
Perjantaisin 2.2., 9.2., 16.2., 2.3., klo 10-12 (Kabinetti)
I CHINGiä, yli 4000 vuotta vanhaa kiinalaista oraakkelia, käytetään 
epäselvien tilanteiden tarkasteluun. Muinaisten kiinalaisten 
maailmankuvan mukaan kaikki oli yhteydessä toisiinsa. Tilanteen suhde 
luonnonilmiöihin ilmaisi parhaan mahdollisen tavan toimia kyseisessä 
asiassa. ’Luumunkukka-numerologiassa’ tutkitaan pohdittavana olevaa  
asiaa sen merkityksistä käsin. Tässä ei heitetä kolikkoa, vaan tutkitaan 
trigrammien suhdetta toisiinsa. Trigrammi on kolmesta jang-  ja jin-
viivasta muodostuva kuvio. Kaksi trigrammia päällekkäin muodostaa 
heksagrammin, joita I CHINGissä on 64 kappaletta. I CHINGin 
elämänviisauden parissa tuumailu on oiva keino aktivoida ajatteluaan.

Atk-tukitiimi opastaa
Keskiviikkoisin 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4. ja 2.5 klo 10–12 
Neukkarissa. Tukitiimin vapaaehtoiset auttavat si nua henkilökohtaisesti 
ajanvarauksella tie tokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä ja siihen 
liittyvissä ongelmissa. Aika tukitiimiin on varatta vissa Talkoorenkaan 
toimistosta, puh. 045-612 9779. Voit varata joko puolen tunnin tai 
tunnin ajan. Kysy myös muita aikoja yllä mainittujen päivien lisäksi joko 
toimistosta, puh. 045-612 9779 tai atk-tukitiimiltä, tukitiimi@gmail.com. 
Opastajina Ritva Hyvärinen, Markku Nissinen, Jukka Tamminen ja Ismo 
Terenius.

Ke 4.4. klo 12:30–14:30 ATK- tukitiimin luento: Lähiliikenteen ja 
matkailun mobiilisovelluksia (Sininen Sali)
Luennolla käsitellään julkisilla kulkuvälineillä liikkumista älypuhelin-
aikakautena. Kerrotaan mm. lähiliikenteen aikatauluista Google 
Mapsin, HSLn, VR-lähiliikenteen ja taksien osalta. Käsitellään myös 
lomamatkojen kohteen valintaa, suunnittelua, sään seurantaa sekä 
majoituksen ja matkalippujen hankintaa mobiilisovelluksilla.
Luennon pitää Jukka Tamminen Enter ry:stä.

A TK-TUKITIIMI



Ohjelmaan on tulossa alla mainittujen lisäksi useita luentoja ja 
muita tapahtumia, joiden päivämäärät varmistuvat myöhemmin. 

Seuraa ilmoitteluamme lehdissä, Facebookissa, ilmoitustauluilla ja 
kotisivuillamme www.talkoorengas.fi.

tammikuu

Ma 29.1. klo 13-15 Maanantaiseuran luento: Avustusmatka Ukrainaan 
(Sininen Sali)
Oili ja Hannu Räsänen tulevat kertomaan sanoin ja kuvin heidän Jouluna 
tekemältään avustusmatkalta Ukrainaan.

heLmikuu

Ma 19.2. klo 13.30-15.30 Maanantaiseuran luento: Edunvalvontavaltuutus 
ja hoitotahto (Sininen Sali)
Kuka hoitaa ja päättää asioistasi, jos tulet itse kykenemättömäksi hoitamaan 
niitä? Omainen vai viranomainen? Edunvalvontavaltuutuksella sinä voit itse 
päättää sen etukäteen! 
Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen turvaat, että sinulle tärkeät asiat 
kuten talouteen sekä terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat hoidetaan sinun 
tahtosi mukaan. Ilman valtuutusta läheisesi saattaa tarvita edunvalvojan 
valtuutuksia, joka puolestaan merkitsee läheiselle byrokratiaa ja valvontaa. 
Edunvalvontavaltuutus on kirjallinen valtakirja, jolla määräät etukäteen, kuka 
asioitasi hoitaa, jos tulet itse kykenemättömäksi hoitamaan niitä. Asiakirja vaatii 
kahden esteettömän todistajan. Hoitotahto voi olla suullinen tai kirjallinen. 
Kirjallista suositellaan, koska se on juridisesti pätevämpi turva sinulle. 
Hoitotahdolla ilmaiset tahtosi, kuinka sinua hoidetaan, jos tulet sairauden 
tai onnettomuuden vuoksi kykenemättömäksi tekemään päätöksiä hoitojen 
suhteen. Ei vaadi välttämättä todistajia, mutta niitä suositellaan. Hoitotahdosta 
on myös hyvä kertoa läheisille etukäteen. Sairaanhoitaja, muistihoitaja Satu 
Paasovaara.

maaLiskuu

Ma 5.3. klo 13-15 Maanantaiseuran luento: Miten nukkuisin paremmin 
(Sininen Sali)
Uni on yksilöllinen tapahtuma, jota valve usein ohjailee. 
Minkälainen valve-elämämme on, joka vaikuttaa nukkumiseen? Hyvään uneen 
liittyy paljon eri näkökohtia.  Unen lääkkeetön hoito eli omat työkalut 
unen parantamiseksi auttavat koko elämän ajan nukkumaan paremmin ja 
nauttimaan hyvästä unesta.  Luennolla käsitellään seuraavia asioita: 
Vuorokausirytmi, unenhuolto, hormonien vaikutus, ajatukset, tunteet ja 
asenteet, kehon ja mielen rentoutus ja hallinta sekä vuoteen ja unen 
yhdistäminen. Luennoitsijana Susan Pihl.
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UUKAUSIKALENTERI KEVÄT 2018K
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To 15.3. klo 17-18.30. Aivoviikon luento, Pia Niiranen. (Sininen Sali)
Aivoviikon tarkoituksena on tuoda tietoa aivoterveydestä, muistista ja 
muistisairauksista koko väestölle sekä alan ammattilaisille ja heille, joita 
muistisairaus koskettaa.

Ma 19.3. klo 13-15 Maanantaiseuran luento: J.K. Paasikivi
(Sininen Sali)
Museo- Matti Nieminen tulee luennomaan Juho Kusti Paasikivestä 
valtionpäämiehenä sekä Keravalaisena henkilönä.

La 24.3. klo 10-13 Luento: Arjen uhkakuvat (Sininen Sali)
Mietityttääkö valepoliisit, pankki-huijausviestit tai muut nykypäivän 
uhkatilanteet? Luennoitsijana itsepuolustuskouluttaja Timo Ylönen.

Ma 26.3. klo 13-15 Maanantaiseuran luento: Sydänterveys (Sininen Sali)
Terveydenhoitaja Marjo Niinisalo tulee puhumaan sydänterveyden 
asioista.

huhtikuu

Ke 4.4. klo 12:30–14:30 ATK- tukitiimin luento: Lähiliikenteen ja 
matkailun mobiilisovelluksia (Sininen Sali)
Luennolla käsitellään julkisilla kulkuvälineillä liikkumista älypuhelin-
aikakautena. Kerrotaan mm. lähiliikenteen aikatauluista Google 
Mapsin, HSLn, VR-lähiliikenteen ja taksien osalta. Käsitellään myös 
lomamatkojen kohteen valintaa, suunnittelua, sään seurantaa sekä 
majoituksen ja matkalippujen hankintaa mobiilisovelluksilla. Luennon 
pitää Jukka Tamminen Enter ry:stä.

Ma 9.4. klo 14-15 Maanantaiseuran luento: Vinkkejä ikääntyville 
asumiseen liittyvissä asioissa (Sininen Sali)
Luennoitsijana korjausneuvoja Timo Vänskä Vanhustyön Keskusliitosta. 
Korjausneuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, 
suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt 
suorittavan urakoitsijan etsimisessä.
Hän tulee kertomaan erilaisista asumista ja elämistä helpottavista 
korjauksista ja parannuksista senioreiden asuntoihin. Jos kuntosi heikkenee 
tai liikuntakykysi huononee, minkälaisiin asumista helpottaviin asioihin olet 
oikeutettu.
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Ke 18.4. klo 10-14 Kierrätystapahtuma ”Tuo tullessas, vie 
mennessäs”
Keskiviikkona 18.4. klo 10–14 sinulla on mahdollisuus tulla tekemään 
löytöjä ja samalla päästä eroon omista tarpeettomista tavaroista. 
Voit tuoda tavaraa jo edellisellä viikolla Talkoorenkaan toimistoon 
tai viimeistään kierrätyspäivän aamupäivään klo 11 mennessä. 
Kierrätykseen voi tuoda pieniä määriä esim. astioita, pientä 
sisustustavaraa, koruja, laukkuja, asusteita, kirjoja ja vaatteita. 
Tavaroiden tulee olla ehjiä ja hyväkuntoisia. Huonekaluja tai 
sähkölaitteita/elektroniikkaa emme voi ottaa vastaan.  Tapahtuma toimii 
itsepalveluperiaatteella, henkilökunta opastaa tarvittaessa. Tuo tavarat jo 
mieluiten etukäteen toimistoon.
Lisätietoja toimisto@talkoorengas.fi tai puh. 045-612 9779.

To 19.4. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti (Sininen Sali)
Aikuisopiskelijoiden konsertti.

Ma 23.4. klo 17-19 Maanantaiseuran luento: Olenko minä erityisherkkä? 
(Sininen Sali) 
Erityisherkkä on parhaimmillaan luova, myötätuntoinen ja intuitiivinen. 
Erityisherkkä havaitsee tunneympäristön herkästi. Parhaimmillaan 
tämä on hieno taito, kurjimmillaan taas käy niin, että herkkä aistii 
toisten odotukset ja miellyttämishaluisena pyrkii näihin vastaamaan, 
omalla kustannuksellaan. Erityisherkkä ihminen stressaantuu 
liiallisesta aistimus- tai tietomäärästä. Monipuolinen,  intensiivinen tai 
pitkäkestoinen tapahtuma voi viedä hänen voimansa, jotka palautuvat 
lepäämällä, rajaamalla aistimuksia tai poistumalla tilanteestaa. 
Luennoitsijana Suomen Erityisherkät ry:n asiantuntija.

To 26.4. klo 18-20 Luento kehon huollosta ja hyvinvoinnista (Sininen Sali) 
Itsepuolustuskouluttaja ja Personal Trainer Timo Ylönen luennoi 
kehon huollosta ja hyvinvoinnista. Mukana myös muutama 
käytännöllinen harjoitus.

La 28.4. klo 10-14 Hyvän Olon Tori
Lauantaina 28.4. klo 10–14 pystytetään Hyvän Olon Tori 
Talkoorenkaan tiloihin. Torilta löydät tuote-esittelyjä, tuotemyyntiä, 
hyvän olon hoitoja ja mittauksia (esim. verenpaine). Päivän 
tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua 
lehdissä, netissä ja ilmoitustaulullamme. Kahvila avoinna, tervetuloa!

toukokuu

To 17.5. klo 18.30 Keravan musiikkiopiston konsertti (Sininen Sali)
Kitaraoppilaiden luokkakonsertti, opettaja Ilkka Asikainen

Ma 28.5. klo 13-15 Maanantaiseuran luento, Marjo Kaukinen: ”Tule 
Kesällä Kuntoon” (Sininen Sali)
12 viikon kunto-ohjelma jolla voit harjoittaa kuntoasi monipuolisesti.

Hyvinvointiakatemian kevät 2018



Eero Lehti
Kelloliike Soikkeli
Keravan ev.lut. srk
Keravan kaupunki

Parturi - kampaamo Studio Waude 
Keravan Hammaslääkärikeskus
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STEA
Keravan ensimmäinen apteekki

Tilasähkö Oy
Keravan Omakotiyhdistys ry

Keravan Musiikkiopistoyhdistys
Maanrakennustyö Hyttinen Oy

VAPAAEHTOISTA HYVINVOINTITYÖTÄ TUKEMASSA

Hyvinvointiakatemian luennot ja tapahtumat ovat kaikille avoimia ja 
pääsääntöisesti maksuttomia tilaisuuksia. Mikäli jokin tapahtuma tai 
tilaisuus edellyttää ennakkoon ilmoittautumista tai on maksullinen, 

siitä mainitaan erikseen.

Tapahtumista ja mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä löydät tietoa 
järjestöpalstoilta Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset -lehdissä, ilmoitus-

tauluiltamme, Facebookista sekä kotisivuiltamme www.talkoorengas.fi



YHTEYSTIEDOT
 

Toiminnanjohtaja
Tarja Orlow

puh. 045-699 5850
tarja.orlow@talkoorengas.fi

Avunvälityksen päivystys
ma-pe klo 10–12

puh. 045-879 9666
avunvalitys@talkoorengas.fi

Toiminnanohjaaja
puh. 045-699 5858

toiminnanohjaaja@talkoorengas.fi

Toimisto
ma-pe klo 9-14

puh. 045-612 9779
toimisto@talkoorengas.fi

mm. tilavaraukset

PC-Tuki 
Neuvontaa tietokoneasioissa. ma, ke, pe klo 10-14.

Ajanvaraus ensisijaisesti 046-902 8801 tai toimistosta 045-612 9779.
Aikoja voi varata myös sähköpostilla: pc-tuki@talkoorengas.fi

ATK-tukitiimi / tukitiimi@gmail.com
Tietokoneiden käyttöön liittyvät ongelmat.

Ajanvarauslista löytyy Talkoorenkaan toimistosta,  
puh. 045-612 9779.

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus
Aleksis Kiven tie 19  KERAVA puh. 045-699 5850

www.talkoorengas.fi


