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Turvaa ja tukea tuleville

M

aahanmuutto ja turvapaikanhakijat ovat nousseet ykkösaiheeksi
mediassa, eikä vähiten sosiaalisessa mediassa. Miltei poikkeuksetta maahanmuutto nähdään ongelmana ja turvapaikanhakijoiden
suuri määrä kriisinä. Toisaalta jo useamman vuoden ajan on taivasteltu harmaantuvan Suomen ongelmaa. Päivitelty eläkepommia suurten ikäluokkien
eläköityessä samalla kun ihmiset elävät entistä iäkkäämmiksi. Ihmetelty,
kuka maksaa meidän eläkkeemme jatkossa.
Jokaista suomalaista naista kohti syntyy vain 1,8 lasta, kun väestön uusiutumistaso on 2,1 lasta naista kohti. Työikäinen väestö Suomessa vähenee. Paitsi jos asialle tehdään jotain. Esimerkiksi houkutellaan tänne parisataa tuhatta
työikäistä jostain muualta. Ai niin, eihän meidän nyt tarvitse. Tännehän tulee
väkeä ihan pyytämättä.
Turvapaikanhakijat hakevat täältä mahdollisuutta rakentaa uusi elämä sen
tilalle, minkä he ovat joutuneet jättämään taakseen. Haaveisiin uudesta elämästä kuuluu myös työ. Työhön pääsee sitä pikemmin kiinni, mitä pikemmin
kotoutuu. Omaksuu paikallisia tapoja ja oppii suomen kieltä.
Turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu tulee muuttamaan yhteiskuntaamme pysyvästi. Nyt tulisi löytää uusia toimintamalleja kotouttamisen hoitamiseksi mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Kotoutumisen pitäisi
päästä alkamaan jo vastaanottokeskuksessa, turvapaikkapäätöstä odotellessa.
Nykyisen kotouttamislain mukaan ”kotouttamista tukevien toimenpiteiden
piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa”. Ennen kuin tuo kotikunta on saatu, ehtii vettä
virrata Vantaassa ihan litratolkulla. Turvapaikkapäätöstä joutuu tällä hetkellä
odottamaan keskimäärin puoli vuotta. Suomen kielen oppiminen pitäisi mahdollistaa heti, kun tulija on rekisteröitynyt turvapaikanhakijaksi.
Tässä tarvitaan poliittisia päätöksiä, mutta myös vapaaehtoistoiminnalla voisi olla suuri merkitys. Kieltä oppii sitä kuuntelemalla ja puhumalla. Jos turvapaikanhakijat ovat vastaanottokeskuksissa keskenään, he eivät kuule suomen kieltä kuin vastaanottokeskuksen työntekijöiltä. Tässä riittää työsarkaa
vapaaehtoisille.

Kiitokset kaupungille

V

iimevuotisten Hyvinvointimessujen alla tuskailin pääkirjoituksessani Järjestötalon
puutetta Vantaalla. Tikkurilassa sijaitsevalle Vapaaehtoistalo Violalle etsittiin kuumeisesti uutta tilaa, koska kiinteistö, jossa Viola sijaitsee, puretaan asuinkerrostalon
tieltä. Kerroin myös, että tilaa etsitään hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa, ja että luotan
siihen, että asia etenee. Niin etenikin.
Löysimme sopivat tilat, ja ehdotimme niitä asiasta vastaaville virkamiehille. He innostuivat
heti, ja ryhtyivät osaltaan selvittämään asiaa eteenpäin. Matkaan tuli kuitenkin mutkia. Vaikka
löytämämme tilat ovat edulliset, vuokra oli kuitenkin suurempi kuin nykyisessä vapaaehtoistalossa, sillä tilat ovat paljon nykyistä suuremmat. Virkamiesten valtuudet eivät riittäneet
näiden tilojen vuokraamiseen.
Tarvittiin siis poliittisia päätöksiä. Keskustelimme useiden vantaalaispäättäjien kanssa, ja
idea uuden kansalaistoiminnan keskuksen perustamisesta sai todella lämpimän vastaanoton
yli puoluerajojen. Kesäkuussa kaupunginhallitus päätti uuden tilan vuokraamisesta ja kansalaistoiminnan keskuksen kehittämisestä yhteistyössä Vantaan Järjestöringin kanssa.
Olen työssäni tavannut paljon järjestöväkeä ympäri Suomea. Useimmilla on ollut huoli siitä,
että yhteistyö kunnan ja järjestöjen välillä takkuilee. Yhdistykset kokevat, että kotikunta ei
tue niitä tarpeeksi.
Mielestäni Vantaa on hieno poikkeus tästä. Kunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö toimii
hyvin. Vantaa on aidosti kiinnostunut yhdistysten pärjäämisestä ja valmis uusiin yhteistyömuotoihin näiden kanssa. Rahaa ei tosin ihan kauheasti ole jaossa, mutta yhteistyö on toki
muutakin kuin taloudellista tukea. Vantaalla sekä virkamiehet että poliittiset päättäjät ymmärtävät, että vantaalaiset järjestöt eivät ole rahaa ruinaava riesa, vaan varteenotettava yhteistyökumppani, jonka kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää kaikkia kuntalaisia.

Suve Pääsukene
Kirjoittaja on Vantaan Järjestöringin toiminnanjohtaja.

Vantaan kaupunki, seurakunnat ja järjestöt koordinoivat monenlaista apua ja
tukea turvapaikanhakijoille. Auttamaan halukkaiden kannattaa seurata kaupungin verkkosivuja. Keräämme tietoa erilaisista vapaaehtoistehtävistä myös
sivustolle www.vantaalla.info.
Vapaaehtoistoiminnalla on monet kasvot. Yhdelle vapaaehtoistyö voi olla
vanhusten auttamista, toiselle vertaistuen antamista jonkin sairauden kohtaamisessa. Kolmas innostuu museolentokoneen kiillottamisesta ja neljäs pelastuskoiratoiminnasta. Viidennelle mukavien tapahtumien järjestäminen omalla asuinalueella voi olla juuri se oma juttu. Tässä lehdessä kerrotaan joistakin
vapaaehtoistoiminnan muodoista. Vapaaehtoistoiminnan kirjo on kuitenkin
valtava. Hyvinvointimessut esittelee vapaaehtoisten toimintaa erilaisissa järjestöissä. Tavataanko messuilla?

HYVINVOINTIMESSUT
MESSULEHTI 2015
Vastaava päätoimittaja
Suve Pääsukene
Toimituskunta
Pirjo Kivimäki
Petteri Niskanen
Ritva Mantere
Vesa Varhee
Taitto
Pirjo Kivimäki
Julkaisija
Vantaan Järjestörinki ry
Painos 35 000 kpl
Painopaikka
iPrint
www.hyvinvointimessut.com
www.vantaalla.info

Vapaaehtoisiet ovat myös
tervetulleita järjestämään
tapahtumia Myyrmäen
montulle.
Kuva Myyrmäki-liike/
Petteri Niskanen

H

yvinvointimessut järjestää Vantaan Järjestörinki ry. Messuja tukee Vantaan
kaupunki. Vantaan Järjestörinki on kymmenien Vantaalla toimivien yhdistysten yhteistyöelin ja etujärjestö. Sen jäsenistöön kuuluu yhdistyksiä kaikilta
elämän alueilta – mm. kulttuuri- ja liikuntayhdistyksiä, sosiaali- ja terveysalan
yhdistyksiä, ympäristö-, ihmisoikeus- ja nuorisojärjestöjä, työttömien ja maahanmuuttajien yhdistyksiä jne.
Järjestörinki ylläpitää Vapaaehtoistalo Violaa Tikkurilassa.
Nettisivustolla www.vantaalla.info on Vantaalla toimivien yhdistysten yhteystiedot, linkit niiden kotisivuille ja yhdistysten ajankohtaisia tapahtumia.
Järjestöringillä on maahanmuuttajien neuvontapisteet Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Koivukylässä. Niistä saa maksutonta apua arjen asioihin 12 eri kielellä.
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Vantaalla keskitetty malli turvapaikanhakijoita tukevassa vapaaehtoistyössä
Vantaan kaupunki otti vetovastuun turvapaikanhakijoiden auttamiseksi
suuntautuvan vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa. Vapaaehtoistoimintaa organisoidaan Suomen Punaisen Ristin, Vantaan seurakuntien
ja Luona Oy:n kanssa. Vantaalla on suuri joukko hyvää tekeviä järjestöjä, joiden toimintaa ja sitä kautta yksittäisten vapaaehtoisten työtä kaupunki koordinoi. Useat kaupungin eri toimialat ovat tässä mukana.
Tavoitteena on löytää jokaiselle vapaaehtoistoimintaan haluavalle oikea
tapa auttaa. Vapaaehtoistyön tarve on nyt suuri, ja tarkoitus on välttää
yksittäisten vapaaehtoisten uupuminen ja tarjota vapaaehtoisille heidän
tarvitsemansa tuki ja koulutus sekä oikein suunnitellut tehtävät.
Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua jo nyt seurakuntaan vapaaehtoistyo.fi/
vantaa tai Suomen Punaiseen Ristiin punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi

LUETAAN YHDESSÄ SUOMEKSI
Luetaan yhdessä -verkosto tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen
kielen opetusta maahanmuuttajanaisille eri puolilla Suomea. Idea on keksitty
Vantaan Myyrmäessä. Ensimmäisen lukutaitoryhmän perusti Vantaan Akateemiset Naiset ry:n jäsen, opetusneuvos Marja Liisa Toivanen perusti vuonna 2004
Vantaan Myyrmäkeen Luetaan yhdessä -ryhmän, jossa vapaaehtoiset suomalaisnaiset opettivat lukutaitoa ja suomen kieltä maahanmuuttajanaisille. Reilussa
kymmenessä vuodessa Luetaan yhdessä -verkosto on laajentunut valtakunnalliseksi, ja myös maahanmuuttajamiehiä on otettu mukaan.
Myyrmäen ryhmä toimii edelleen, ja Vantaan Akateemisilla Naisilla on ryhmät
myös Pähkinärinteessä ja Martinlaaksossa.
Oletko sinä halukas toimimaan vapaaehtoisena kielen oppimisen tukijana?
Sinun ei tarvitse olla ammatiltasi opettaja. Kiinnostuitko? Kysy lisää:
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Mielekästä tekemistä vastaanottokeskuksen lapsille
Vantaalaisten nuorisojärjestöjen yhteistyöelin Vannu ry on päättänyt järjestää vastaanottokeskuksen lapsille mielekästä tekemistä. – Haluamme auttaa Vantaalle tulevan vastaanottokeskuksen lapsia viihtymään. Järjestämme yhdessä heille askartelu- ja ulkoleikkivälineitä sekä
ohjattuja askartelu-, peli- ja leikkihetkiä, sanoo yksi hankkeen puuhaihmisistä, Vannu ry:n
hallituksen jäsen ja Vantaan Nuoret Kotkat Aluejärjestön toiminnanjohtaja Anu Kähärä.
Vannu ry kerää tarkoitusta varten pihapelivälineitä, kuten hyppynaruja, hulavanteita, palloja
ja muuta pienessä tilassa säilytettävää sekä vihkoja, kyniä, värikyniä, saksia, liimaa, värityskirjoja ja muita askartelutarvikkeita. – Toivomme, että keräykseen tuotava tavara on joko
uutta tai niin hyväkuntoista, että lahjoittaja olisi itsekin valmis sitä käyttämään, sanoo Kähärä.
Vannussa valmistaudutaan järjestämään leikki- ja askarteluhetkiä lapsille. – Jos olet valmis
antamaan aikaasi ja järjestämään tekemistä lapsille, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi, Kähärä kannustaa. Vannu toimittaa tavarat perille, kun vastaanottokeskus on päässyt aloittamaan toimintansa.
Jos käy niin, että Vantaan vastaanottokeskukseen ei tule lapsia, toimitetaan tavarat sellaiseen
vastaanottokeskukseen jossa heitä on.
Järjestörinki tukee Vannun keräystä pystyttämällä keräyspisteen Hyvinvointimessuille sisäänkäynnin tuntumaan. Keräystavaroita voi tuoda sinne messujen ajan.

Vantaan Akateemiset naiset
Riitta Sivenius puh. 040 5922 894 riitta.sivenius@elisanet.fi

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEET
Vantaan Järjestörinki, neuvontaa maahanmuuttajille
Myyrmäessä:
Myyrinki, Vaskivuorentie 10, 3. kerros
Neuvonta-ajat arkisin eri kielillä:
arabia, somali, englanti, suomi: ma, ti, ke, to klo 9.30 – 14.30 p. 0400
986 011
venäjä, suomi: ma, ti, to klo 9 – 16, ke klo 9 – 14 p. 040 183 0930, 09
839 35703
dari. farsi, pashtu, suomi: etukäteen sovittava p. 045 134 1711

Villasukkia, pipoja ja lapasia

Tikkurilassa:
Vapaaehtoistalo Viola, Orvokkirinne 4
- joka työpäivä klo 9.30-15 romanian, italian, ranskan ja englannin
kielillä.
- tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–15 darin, farsin, pashtun,
suomen ja venäjän kielillä p. 045 134 1711
- maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-15 somalian ja englannin kielillä
Koivukylässä
Nettikahvila Kafnetti, Rautkallionkatu 3. p. 046 922 9656
- maanantaisin klo 9-15 ja keskiviikkoisin klo 11-15 darin, farsin,
pashtun, suomen ja venäjän kielillä p. 045 134 1711
- joka työpäivä klo 9-15 suomen ja somalin kielillä p. 046 922 9656

Vantaan Järjestörinki kyseli Suomeen jo kotoutuneilta, alunperin tänne sotaa pakoon saapuneilta äideiltä, mitä heidän mielestään turvapaikanhakijoille kannattaisi kerätä tässä vaiheessa, kun ei vielä tiedetä, tuleeko Vantaalle paljon lapsia, vai ovatko tulijat enimmäkseen nuoria
miehiä. Meille ehdotettiin, että keräisimme uusia pipoja, hanskoja, kaulaliinoja ja villasukkia.
Niiden varastoiminen ei vaadi valtavia tiloja, ja Suomessa on ihan kohta aika kylmä.
:

Neuvojat liikkuvat paljon asiakkaiden kanssa. Heidät on myös mahdollista
pyytää mukaan esim. te-toimistoon tulkkaamaan.

SPR ottaa vastaan yksityishenkilöiden
tavara- ja vaatelahjoituksia Kontti-tavaratalossa Tammistossa sen aukioloaikoina. Yhdistykset, yritykset tms. voivat
ilmoittaa keräämistään isommista lahjoituksista SPR:n nettisivuilla.
Vantaan Kontti sijaitsee osoitteessa
Valimotie 8. Se on avoinna ma–pe klo
9–20, la klo 10–17 ja su 12–16.

Jos haluat auttaa, neulo tai virkkaa pipoja, sukkia, lapasia tai kaulaliinoja ja tuo ne keräyspisteeseen Hyvinvointimessuille. Jos et harrasta käsitöitä, mutta haluat osallistua, voit toki
tuoda myös kaupasta hankittuja asusteita. Tuothan kuitenkin ainoastaan sellaisia, joita itsekin
suostuisit käyttämään!
muut keräyspisteet: www.vantaalla.info
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Vaikeuksia nukahtaa? Pohdintoja ja tutkimusta
selkounesta
TEE TÄMÄ

Harjoitus: Asetu selinmakuulle, tyyny pään ja polvitaipeiden alle ja sulje silmäsi:
1. Hengitä syvään 2-4 kertaa vetäen ilmaa nenän kautta sisään ja päästä suun kautta ulos.
2. Rentouta kasvot ja kaula. Pure hampaita kevyesti yhteen – ja päästä rennoksi 2-3 kertaa. Rentouta myös kieli.
3. Siirrä ajatukset hartioihin ja yläselkään. Nosta hartioita kevyesti ylös – ja päästä
rennoksi 2- 3 kertaa. Anna hartioiden ja yläselän olla rentoina alustalla. Hengitä edelleen
rauhallisesti.
4. Siirrä ajatukset yläraajoihin. Purista oikea käsi kevyesti nyrkkiin – ja päästä rennoksi
2-3 kertaa. Tee sama vasemmalla kädellä.
Nyt olkapäät, kyynärpäät, ranteet ja sormet ovat rentoina alustalla ja tuntuvat painavilta.
5. Siirrä ajatukset vatsaan ja selkään.
Paina alaselkää kevyesti alustaan – ja päästä rennoksi 2-3 kertaa. Rentouta vatsan alue.
Hengitä rauhallisesti ja pidä kasvot edelleen rentoina.
6. Siirrä ajatukset alaraajoihin.
Paina jalkoja vuorotellen tyynyä vasten – ja päästä rennoksi 2-3 kertaa.
Huom! Älä ojenna nilkkoja suoraksi, koska se voi aiheuttaa suonenvetoa.
Nyt lonkat, polvet, nilkat ja varpaat ovat aivan rentoina ja tuntuvat painavilta. Hengitä
edelleen rauhallisesti.
7. Käy vielä mielessäsi läpi kasvot, hartiat, yläraajat, selkä, vatsa ja jalat, jotta ne ovat
aivan rentoina ja tuntuvat painavilta.
Nyt olet aivan rento ja lepäät rauhassa!
Rentoutusharjoitus kestää 20-30 minuuttia. Kun olet oppinut rentoutumaan, niin voit käydä
läpi harjoituksen pelkän ajatuksen voimalla mielikuvaharjoituksena, jolloin harjoituksen
kesto lyhenee. Rentoutuminen on siis harjoittelua ja siihen pitää keskittyä. Rentoutumisen
oppiminen vaatii useita harjoittelukertoja.
Rentoutuminen rauhoittaa elimistöä ja näin siitä on apua uneen pääsemiseksi.

Artikkeli on julkaistu Uniliiton Uniuutiset –lehdessä 1/2015.

Vantaan Uniyhdistys ry
Vantaan Uniyhdistys ry toimii Uniliitto ry:n paikallisyhdistyksenä, joka järjestää unihäiriöistä tiedotustilaisuuksia ja yleisöluentoja. Uniliiton ovat puolestaan perustaneet
kattojärjestökseen uniongelmista ja unihäiriöistä kärsivien potilasyhdistykset.
Yhdistys tukee sairauden tutkimista ja tiedottamista. Yhdistys on järjestämässä potilaiden kuntoutumisen ja työkykyisenä säilymisen, sekä elämän laadun kohentamiseksi
mm. vertaistukea ja virkistystä.
Yhdistys on perustettu 2002. Se järjestää kerran kuukaudessa, keskiviikkoisin klo
14 – 16, Unitupa-tilaisuuden jossa käsitellään erilaisia uniongelmiin liittyviä aiheita.
Yhdistyksen kautta voi myös ottaa osaa Uniliiton järjestämiin terapiaryhmiin joita järjestetään mm. uniapneasta ja unettomuudesta kärsiville. Ryhmien tavoitteena on helpottaa uniongelmista aiheutuvia pulmia ja antaa vertaistukea ja neuvoja.
Vantaan uniyhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 15 €/vuosi. Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa Uniliiton toimisto osoitteessa Sitratori 3, 4.krs, 00420 HELSINKI. Yhdistyksen puhelinnumero on 010 292 8080.
Vantaan Uniyhdistys ry ja Uniliitto ry ovat mukana Hyvinvointimessuilla 10.10,
paikka 90.

ovat ehkä yksi oudoimmista
aistikokemuksista, mitä voit kokea. Nukut ja näet unta kunnes yhtäkkiä ymmärrät
näkeväsi unta. Tässä vaiheessa voit valita
heräätkö vai jatkatko nukkumista ja unen
näkemistä, tämän kaiken käsittäen. Tässä
vaiheessa ymmärrät, että ympäröivä maailma on täysin aivojesi luomaa harhaa. Tätä
samaa kokemusta on kuvattu elokuvassa
Matrix, jossa päähenkilö Neo herää unenomaisessa keinotodellisuudessa.
Selkounessa pystyt taivuttamaan fysiikan
lakeja oman mielesi mukaan. Voit lentää,
pysäyttää luoteja paljailla käsillä tai jopa
lyömään taianomaisia iskuja ns. ”pahoille
hahmoille” ja voit kutistaa heidät kokoaan.
Kyky nähdä selkounia vaihtelee suuresti
ihmisten välillä.
Neurotieteen aikakauslehti Journal of Neurosciences julkaisi äskettäin tutkimuksen,
jossa määriteltiin ja selvennettiin, ovatko
selkounia paljon näkevät henkilöt metakognitiivisilta kyvyiltään samaa tasoa
kuin henkilöt jotka eivät näe selkounia.
Eli siis hahmottamaan henkistä ja tietoista
tilaa paremmin. Tutkimukseen osallistujat
täyttivät kyselylomakkeita, jossa heidän
tuli arvioida kuinka usein näkevät selkounia, mikä oli unien intensiteetti ja kontrollin aste. Metakognitiivisia kykyjä arvioitiin
ja pyrittiin mittaamaan omakuvaa ja itsetietoisuuden tasoa. Mielikuvaharjoituksia
käytiin läpi valvotuissa olosuhteissa. Tämä
koostui kahdesta 11 minuutin osiosta jossa
koehenkilöiden tuli arvioida ajatuksiaan ja
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reaktioitaan ulkoisiin ärsykkeisiin esim.
visuaalisiin ja kuultuihin sekä sisäisiin
ajatuksiin ja mielikuviin jotka eivät olleet
sidoksissa ulkoiseen ympäristöön, esim.
miettiä menneitä tapahtumia tai suunnitella
tulevia päiviä.
Tutkimus osoitti, että paljon ja vähän selkounia näkevien aivoissa oli eroavaisuuksia. Paljon selkounia näkevien henkilöiden
aivoissa, harmaan massan volyymi/määrä
oli suurempi aivolohkon etuosassa verrattuna koehenkilöihin, jotka eivät nähneet
selkounia. Tällä aivojen alueella todettiin
myös suurempi aktiivisuus tutkimusten
aikana, varsinkin heillä jotka näkivät selkounia usein. Tutkijat tulivat siihen lopputulokseen, että selkounet ja metakognitiiviset toiminnot jakoivat samoja mekanismeja
erityisesti aivojen aktiivisuutta tutkittaessa. Tätä yhteyttä on aiemmin vain epäilty,
muttei koskaan tutkittu hermostollisella
tasolla.
Tulevat tutkimukset voivat kertoa meille
mahdollisuuksista kontrolloida selkounien
näkemistä, ja sitä, pystymmekö valveilla
ollessamme tekemään mielikuvaharjoituksia joilla voisi parantaa kykyä vaikuttaa
selkounien sisältöön.
Artikkeli on julkaistu Uniliiton Uniuutiset
–lehdessä 2/2015
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Huomioitavaa ennen harjoitusta:
- Suorita harjoitus rauhallisessa, mielellään hämärässä
huoneessa.
- Voit käyttää taustamusiikkina rauhallista instrumentaalimusiikkia.

Etsii ja kehittää
omaishoitoa pääkaupunkiseudun muuttuvassa ja
monikulttuurisessa
toimintakentässä yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa.

Haasteena mm. etäomaishoidon,
väestön ikääntymisen ja hoivan ja ansiotyön yhteensovittamisen kysymykset.
POLLI tuo esille ja tukee
omannäköistä omaishoitoa.

Pä

RENTOUTUSHARJOITUS

Toiminta-alueemme
on Helsinki ja Vantaa.
Olemme Sinua varten
www.polli. sekä
Facebook/POLLI

POLLI, Pasilan puistotie 8,
00240 Helsinki
040 533 2710
www.polli.
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Ei este, vaan hidaste – 40 v diabeteksen kanssa
Olin kymmenvuotias kun minulla todettiin ykköstyypin diabetes. Elettiin maaliskuuta 1976. Olin juuri aloittanut uudessa koulussa, ja elämä
oli muutenkin kohtalaisesti mallillaan kun kaikki meni uusiksi. Ohessa
matkan varrelta mieleen jääneitä havaintoja, joista saattaa olla lohtua
tai apua tuoreemmille diabeetikoille. Jos ei muuta, muistakaa aina,
että diabeteksen kanssa pystyy elämään, eikä se estä tekemästä asioita. Se vain pitää aina ottaa huomioon.
Alku

oli, kuten aina, hankalaa.
Osa ruoista, ja etenkin kaikki
makea, muuttuivat kielletyiksi.
Sallitutkin ainekset piti punnita.
Välipaloja piti olla aina mukana,
ja kaksi kertaa vuorokaudessa mitattiin virtsan sokeripitoisuutta ja
otettiin insuliiniruiske. Aikataulu
oli joka päivä sama, enintään 15
minuutin poikkeamat esim. ateria-ajoista sallittiin. Kaikeksi onneksi en koskaan ollut ollut aamuuninen, joten aikaisin herääminen
viikonloppuisin ei ollut ongelma.
Ihan sivumennen, tuolloin käytetyt ruiskeneulat olivat 18 millimetriä pitkiä ja 0,6 mm paksuja.
Ne eivät myöskään olleet kovin
tasalaatuisia. Muutamia kertoja
vastaan tuli valuvirheinen neula,
jonka kärjessä oli pisaran muotoinen paksunnos. Viimeksi käyttämäni insuliinikynän neula puolestaan oli noin 8 mm pitkä ja 0,3
paksu, puolet niistä alkuaikojen
laitteista. Välistä tekisi mieli todeta, että ennen oli miehet rautaa,
piikit puuta…
Suurin muutos tänä aikana on ollut vapautuminen kellosta. Ensin
tuli monipistoshoito, jossa otettiin

pitkävaikutteista insuliinia kerran
vuorokaudessa ja aterioiden alla
lyhytvaikutteista. Tässä oli suureksi avuksi insuliinikynä, johon
saattoi ladata useamman päivän
tarpeen lyhytvaikutteista, ja sitten
sitä tarpeen mukaan annostella.
Järjestelmä edellytti verensokerin mittausta, joka tuli kuvioihin
muistaakseni 1990-luvun alkuvuosina.
Virtsan sokeripitoisuus oli parhaimmillaankin suuntaa-antava
tieto veren sokerin tasosta joskus
viimeksi kuluneen puolen tunnin mittaan. Tulosten tulkintaa
hankaloittivat myös vaihtelut ns.
munuaiskynnyksessä, toisten munuaiset suodattavat sokeria verestä tehokkaammin kuin toisten.
Verensokerimittaus kertoo yksiselitteisesti mittaushetken tilanteen.
Seuraavaksi on kehitteillä mittari,
joka seuraa verensokeria jatkuvasti, ja hälyttää tason alittaessa
tai ylittäessä asetetut rajat. Järjestelmällä on vielä joukko pulmia,
sokeri mitataan imunesteestä,
joka kertoo veren sokeripitoisuuden noin 20 minuutin viipeellä.
Verestä mittaamisen estävät ve-

rihiutaleet, jotka tukkivat mittausanturin nopeasti. Kun tämä
menetelmä joskus saadaan toimimaan ja yhdistetään insuliinipumppuun, on diabetes historiaa.
Kunhan viritelmän ohjelmistoja
ei toimita Microsoft.
Hoitovälineet ovat aina kuitenkin
vain välineitä. Diabeteksen kanssa eläminen vaatii, että niitä myös
käytetään ja pyritään pitämään
sekä itse diabetes, että sen aiheuttamat moninaiset komplikaatiot
kurissa. Se vaatii vaivannäköä ja
tiettyjen rutiinien opettelua, mutta
kohtuullisessa kurissa pidetty diabetes ei muuten haittaa elämää.

Kymmenen vuoden peliurani
amerikkalaisen jalkapallon SMsarjassa vaati monenlaisia järjestelyjä etenkin harjoituskaudella,
kun tavoitteena oli hankkia sekä
lihasmassaa että peruskuntoa, ja
luulen muutamien ruokavaliota
koskeneiden ohjeiden saattaneen
aika ajoin hieman joustaa. Pitkän
tähtäimen hyvinvointi ja pelikuntoisuus kuitenkin edellyttivät
myös diabeteksesta huolehtimista, ja kaikesta päättäen se pysyi
kyydissä. Suurempia pulmia tuli,

kun peliuran päätyttyä jokapäiväinen rankka harjoittelu jäähtyi
kuntoiluksi.
Koulunkäyntiin diabetes tuli mukaan jo kymmenen vuoden iässä,
enkä siksi kykene vertailemaan
aikaa ennen tai jälkeen. Kirjoitin
ylioppilaaksi kohtuutuloksin ja
jatkoin suoraan korkeakouluun.
Yksi syventävien opintojen tentti
meni uusiksi, koska ensi yrittämällä verensokerini putosi, ilmeisesti hermoilun ja valvomisen
yhteisvaikutuksesta, enkä ollut
varannut mukaan pikaravintoa,
kuten suklaata. Valmistuin kuitenkin viidessä vuodessa, eli jotakuinkin normaaliajassa.
Ehkä suurin diabeteksen aiheuttama komplikaatio, ja sekin epäsuora, tuli opintojen päätyttyä. Olin
aloittanut koulun kuusivuotiaana,
ja valmistuessani olin juuri täyttänyt 23. Kun ikätoverini lähtivät
vuodeksi suorittamaan asevelvollisuuttaan, minun kuntoisuusluokitukseni oli D, eli täysi vapautus.
Olin siis poikkeuksellisen nuori
kun aloitin työnhaun, mikä saattoi
vaikeuttaa
korkeakoulutettujen
tehtäviin pääsyä. Lopulta kuitenkin paikka löytyi.
Kaiken kaikkiaan diabetes on
osa elämää, kohdalle osunut tekijä, johon pitää sopeutua. Se ei
estä kantajaansa tekemästä mitään, mitä tämä tosissaan haluaa,
vaan vaatii ainoastaan erikoisjärjestelyjä. Diabeetikko voi saada
ajokortin, ja kuulemani mukaan
myös armeija ottaa vapaaehtoisia

Avoinna
ma-pe 10-17.30
la 10-14
su suljettu

Tykkää meistä facebookissa
https://www.facebook.com/LuontaistuntijatIsomyyri

Tutustu myös
http://www.luontaistuntijamyyrmaki.fi/

Super B12

Super D

Supersinkki+kupari

Muistin ja hermoston
hyvinvointiin.

Vahva ja luonnollinen
D-vitamiini luustolle,
lihaksille ja vastustuskykyyn.

Hormonitasapainolle, vastustus- ja oppimiskyvylle sekä
ihon, hiusten, kynsien, luuston
ja näön hyvinvointiin.

14 30

15 20

90 imeskelytabl.
(ovh 17,90)

Nyt kampanjapakkauksessa
100+25 kaps. (ovh 19,00)

Tarjoukset voimassa 10.10.-17.10.2015 asti.

®

9

Vesa Varhee

MYYMÄLÄT:
Ruoholahdenranta 5, Helsinki
Raitiovaunut 6 ja 9
Puh. 0400 125 320
Saimaankatu 18A, Lahti
Puh. 03 781 7996
Verkkokauppa
www.ettonet.ﬁ
Turvajakkara –
nosta selkänoja
nousutueksi

Palveleva terveyskauppasi
Liesitori 1, Vantaa
Kauppakeskus Isomyyri
2.kerros

Kuten kaikki muutkin, diabeetikot ovat viime kädessä itse vastuussa hyvinvoinnistaan ja siitä,
miten elämässä pärjäävät. Diabetes on vain haaste muiden joukossa, ja siihen tulee sellaisena myös
suhtautua.

ELÄMÄNLAATUA SENIOREILLE

Juhlamme kunniaksi
Bioteekin supersarjan
tuotteista -20 %
Luontaistuntija Myyrmäki

Alkoholin käyttö ei ole sen suotavampaa kuin muillekaan, ja etenkin sokeripitoiset juomasekoitukset muuttavat verensokeritasoja
turhan rajusti. Ehkä suurin uhka
alkoholin nauttimisen yhteydessä
on se, että polttaessaan alkoholia
maksa ei muuta rasvaa verensokeriksi, ja veren sokeritaso saattaa
laskea vaarallisen alas ilman että
keho ryhtyy puolustautumaan.
Jos tajuton ihminen tuoksuu alkoholilta, hänet viedään helposti
juoppoputkaan vaikka verensokeritaso edellyttäisi lääkärin apua.
Alkoholia nauttivan diabeetikon
onkin varmistettava, että hänen
seurueessaan on aina joku, joka
tietää tilanteesta. On myös hyvä
pyrkiä pysymään tajuissaan, mikä
saattaa edellyttää esimerkiksi
kotimatkan seisomista bussissa,
sillä istuimelle voi olla liian mukava nukahtaa. Silloin voi päätyä
jonnekin varikolle vartijoiden heräteltäväksi. Tämäkin vaatii henkilökohtaisen vastuun tuntoa.

Seniorituoli Kippis,
myös nousuapu

Luontaistuntija Myyrmäki

20
vuotta

diabeetikkoja toimisto- ja muihin
tehtäviin. Nykyiset urheilujuomat
ja muut ravinteet mahdollistavat
rankankin urheiluharrastuksen,
ja insuliinipumppu sallii myös
vähän reippaamman herkuttelun
silloin tällöin.

70

Ostoskärryt
jossa isot pyörät
ja kylmätasku

Korkealaatuisia
rollaattoreita sisäja ulkokäyttöön

Polkulaite
Kusti

Suuri määrä hyödyllisiä,
ergonomisia sekä turvallisia ratkaisuja

100 tabl.
(ovh 12,15)

Vieno seniori- ja hoivasänky
Ergonomiset patjat
Vuodesuojat ja liukulakanat
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BAE Hawk MK51A HARJOITUSHÄVITTÄJÄN ETURUNKO
messuilla nähtävänä
BAE Hawk (alkujaan HawkerSiddeley Hawk) on suihkuharjoitushävittäjä, joka suoritti
ensilentonsa 1974.
Suomen Ilmavoimien Hawk MK51A
Suomen puolustusministeriö tilasi 30. joulukuuta 1977 Ilmavoimille 50 kappaletta
Hawk Mk 51-konetta, jotka sijoitettiin aluksi
hävittäjälaivueisiin Rovaniemelle, Rissalaan
ja Pirkkalaan sekä ilmasotakouluun Kauhavalle. Sopimuksen arvo oli solmimisen
ajankohtana noin 960 milj. mk. Tilaukset
kohdistuivat vuosien 1980-1985. Koneista
neljä ostettiin Englannista (HW-302..303
ja HW-305..306) ja ne lennettiin Suomeen
vuosina 1980–1981. Valmet Lentokoneteol-

lisuus (Nykyisin PATRIA) kokosi 46 Hawkia (HW-301, HW-304, HW-306..HW-350)
vuosina 1980–1985 Vuosina 1993–1994 ostettiin Englannista seitsemän Hawk 51A -konetta, ja niiden tunnukset ovat HW-351..357.
Koneiden suunniteltuihin sodanaikaisiin
tehtäviin kuuluivat aikaisemmin rajoitetut
taistelutehtävät tykillä, infrapunaohjuksilla
ja raketeilla aseistettuna. Koneet ovat tällä
hetkellä sijoitettuna Tikkakosken tukikohtaan koulutuskäyttöön.

Ilmavoimien Esityslento-osasto Midnight Hawks ja
BAE HAWK
Kuva-SIM/Henri Äijälä

Vantaan Hyvinvointimessuilla on mahdollisuus päästä katsomaan hävittäjän
eturunkoa myös sisältäpäin

LOKKI loistoon vapaaehtoisvoimin
Siinä se seisoi, hopeanväriset kyljet auringossa kiiltäen, DC-3 -lentokone nimeltään Lokki. Vantaan Asuntomessujen keskusaukion katseenvangitsijaksi se ei olisi kuitenkaan päätynyt ilman vapaaehtoisten mittavaa panosta. Martti Saarinen oli yksi näistä vapaaehtoisista.
Kun Vantaan Asuntomessuja suunniteltiin, kaupungin merkitys kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina haluttiin tuoda esille. Vantaan
kaupunki tiedustelikin Suomen
Ilmailumuseolta jotakin ilmailuun
liittyvää esinettä näytille. Ilmailumuseo päätyi esittämään messujen
vetonaulaksi vähän tavanomaista
suurempaa esinettä; v. 1947 Aerolle
(nykyinen Finnair) hankittua DC 3
-kone Lokkia. Lokki soveltui messuille oivallisesti myös historiallisen taustansa vuoksi. Se oli toinen
kahdesta koneesta, jotka tekivät
ensimmäiset koelennot v. 1952
käyttöön otetulle Helsinki-Vantaan
kentälle.

Lokki oli kuitenkin ollut ulkosäilytyksessä koko 2000-luvun ja kaipasi kunnostusta. Koneen palauttamiseksi esittelykuntoon Ilmailumuseo
käynnisti Lokki-projektin keväällä
2014. Projektia johtaisi Ilmailumuseo, mutta työ suoritettaisiin
vapaaehtoisvoimin kokeneiden lentokonealan ammattilaisten vetämänä. Yksi heistä oli Martti Saarinen,
joka lupautui vapaaehtoisryhmän
vetäjäksi ja tekniseksi neuvonantajaksi.
– Työ alkoi jo vuosi sitten, kun
Lokki siirrettiin pois lentoaseman
kiitoteiden välistä, jossa se oli ollut
Helsinki-Vantaan 60-vuotisjuhlista lähtien. Kone vietiin tilapäisesti

halliin, jossa tutkittiin sen
kunto ja vauriot ja katsottiin mitä kaikkea sille pitää
tehdä, Saarinen kertoo. –
Koneesta irrotettiin sen jälkeen siivet, jotta se saatiin
siirrettyä
Ilmailumuseon
pihalle, hän jatkaa. Sisätilojen puuttuessa kunnostustyöt pysähtyivät talveksi.
Talven ajan Lokki-projektia
suunniteltiin ja kerättiin talkooväkeä, jotta työt pääsisivät käyntiin kevään koittaessa.
Säiden lämmetessä huhtikuussa
pystytettiin puolet koneen rungosta peittävä telttahalli. Sen suojissa alkoi mittava kiillotustyö. Halli
saatiin sponsorointina, joten sen
koosta ei oikein voinut valittaa. Samanaikaisesti kiillotusurakan kanssa toinen vapaaehtoisryhmä, Ilmailumuseoyhdistyksen Tiistaikerho,
alkoi korjata ulkosäilytyksen aikana vaurioituneita korkeusperäsimiä
ja siivekkeitä sekä valmistaa uusia
matkustamon ikkunoita. – Vanhat
akryyli-ikkunat olivat sameutuneet
ja säröillä, joten ne vaihdettiin.

Martti Saarisella on takanaan pitkä ura Finnairilla
asentajana, mekaanikkona,
lentokonetarkastajana, tarkastusesimiehenä ja lopulta
laadunvalvonnan esimiehenä.
Kunnostusryhmän organisoinnin hän teki vapaaehtoisena.

Maalauksia piti myös ehostaa jonkin verran, Martti Saarinen toteaa.
Yli 2000 työtuntia
Kun vapaaehtoisporukkaa etsittiin, mukaan ilmoittautui paljon
innokkaita. Saarisen mukaan kunnostustöihin osallistui lopulta nelisenkymmentä henkilöä. – Vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä reilut
2000 miestyötuntia. Talkootöitä
tehtiin viitenä päivänä viikossa vähintään viisi tuntia kerrallaan. Aktiivisin kuusikko oli mukana lähes
joka päivä, hän kertoo.
Valtaosa ajasta kului koneen kiillottamiseen. Yli puolella konetta
kunnostaneesta ydinjoukosta on
samanlainen tausta kuin Saarisella; pitkä päivätyö Finnairilla
lentokoneiden parissa. Useimmat
heistä ovat jo täysin palvelleet ja
eläkkeellä. Mikä ihme saa ihmisen
käyttämään vapaa-ajastaan noin
mittavan osan lentokoneen kyljen
hinkkaamiseen? Saarinen uskoo,

että juuri tämä konetyyppi kiinnosti. – Tässähän on kyse legendaarisesta DC 3 -koneesta, hän innostuu.
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TERVETULOA TEELLE!
!ياشلا يف مكب ابحرم

Bienvenue sur le thé!

Ku soo dhawoow shaah ah! Добро пожаловать в чай!
Kansainvälinen teeilta naisille Myyringissä
Järjestämme vain naisille tarkoitetun teeillan asukastila Myyringissä tiistaina 6.10. klo 17.30–19.30. Illan teemana on tutustuminen eri maiden
teekulttuureihin. Paikalla on naisia esittelemässä teetapoja muun muassa
Somaliasta, Kongosta, Etiopiasta ja Algeriasta.
Tule tutustumaan, maistelemaan, kuulemaan ja kyselemään eri maiden
teeperinteistä.
Lisätietoja illasta antaa maahanmuuttokoordinaattori Pirkko Matkaselkä
puh. 040 8493 916 tai etunumi.sukunimi@vantaa.fi
aika: tiistai 6.10.2015 klo 17.30 – 19.30
paikka: asukastila Myyrinki, Myyrmäki, Liesitori 1
(käynti Vaskivuorentie 10 puolelta, 3. krs.)
Vapaa pääsy
järjestäjät: Vantaan Soroptimistit, Mankot ry, LC Vantaa/Helsinge,
Vantaan Järjestörinki ja Vantaan maahanmuuttajatyö

Lokin kuljettaminen Ilmailumuseolta messualueelle oli melkoinen tapaus, mutta
se on jo kokonaan toinen juttu. Siitä voi lukea lisää mm. Suomen Ilmailumuseon julkaisusta Douglas DC-3 ”Lokki”, jota on saatavilla museon osastolla
Hyvinvointimessuilla.

– Oli aika haasteellinen projekti saada kone
äkkiä kuntoon ja kiiltäväksi. Tässä motivoi
ainakin se, että oma kädenjälki näkyy niin
selvästi. Lisäksi yli puolella ydinporukasta
oli sama tausta. Teimme vuosikymmenet yhdessä töitä Finnairilla, joten tämä oli myös
osittain ihan sosiaalista toimintaa. Moni tästä
porukasta ei ole enää mukana työelämässä,

mutta lentokoneet kiinnostavat edelleen, sanoo Saarinen.
Osalla talkoolaisista ei ollut minkäänlaista
kokemusta lentokoneista. Kiinnostusta löytyi sitäkin enemmän, ja mahdollisuus päästä
mukaan oli houkutteleva. Saarisen mielestä
se, että osalla oli rautainen kokemus ja osa
oli ihan untuvikkoja, ei haitannut. – Me, joilla oli kokemusta lentokoneista, neuvoimme
muita. Samalla siinä oli tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin. Kahvitauoilla vaihdettiin kokemuksia omista töistä, urista ja elämästä.
Vapaaehtoistyö ei ole Martti Saariselle mikään uusi juttu. Hän teki hiukan toisenlaista
vapaaehtoistyötä melkein 30 vuotta Hyvinkään Ilmailukerhossa, jossa hän muiden tehtävien ohella opetti purjelentoa kymmenisen
vuotta. – Lopetin sen aikoinani, kun se rupesi tuntumaan jo vähän niin kuin päivätyöltä,
vaikka se olikin harrastus ja palkatonta vapaaehtoistyötä. Minun oli kuitenkin helppo
innostua Lokki-projektista, koska se oli niin
selkeästi projekti, joka ei jatku ikuisesti. Tavoitteena oli saada Lokki kiiltävänä asuntomessuille, ja sen me teimme, ja ihan aikataulussa, toteaa Martti Saarinen.
Suve Pääsukene
kuvat Jyrki Huovinen ja Martti Saarinen

Kuva Heli Kolho

SPR tarvitsee vapaaehtoisia
vaatelajitteluvuoroihin
Tikkurilan Konttiin.
Yhteyshenkilö on
ari.hakala@redcross.fi.
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Pelastuskoirat löytävät eksyneet
Vapaaehtoiset auttavat viranomaisia

Talleille saapuu täyttä laukkaa kaksi hevosta, mutta ratsastajia ei näy missään. Vähän ajan päästä
tulee vielä kolme hevosta, eikä niilläkään ole ratsastajia selässään. Mitä ihmettä on tapahtunut?

K

äynnissä on Helsingin väestönsuojeluyhdistyksen
kuukausittainen
pelastusharjoitus Helsingin kaupungin
Talosaaren ulkoilualueella. Harjoituksen lähtötilanne on se, että
talleille palasi hevosia, mutta viisi
ratsastajaa on kateissa. Kadonneita
ratsastajia esittävät, ns. maalimiehet, on lähetetty alueelle jo ennen
harjoituksen alkua.
Etsintämaasto on jaettu viiteen
alueeseen, sekä alueen vaikeusasteen että luonnollisten rajojen
– rantojen, kallioiden ja polkujen
– mukaisesti. Oman haasteensa etsijöille tuo alueella oleva luonnonsuojelualue, jossa pelastuskoiratkin on pidettävä kytkettynä. Tämä
hidastaa etsintää alueella.
Matkaan on lähtenyt neljä ryhmää,
joista jokaisessa on yksi pelastuskoira ja kolme etsijää. Heistä
yksi on koiran ohjaaja ja ryhmän
johtaja, toinen toimii kartturina ja
kolmas on ensiapuhenkilö ja apuohjaaja. Harjoituksen johdolla on
radioyhteys kaikkiin ryhmiin.
Kaunis kesäilta helpottaa etsintää.
– Tositilanteessa eivät olosuhteet
ole näin hyvät eikä maasto läheskään aina näin helppo, sanovat
harjoitukseen osallistujat. Ilmassa
tuntuu kuitenkin olevan sen verran
jännitystä, että osallistujilta unohtuu helposti , ettei kyseessä ole
tositilanne, vaan harjoitus.
Harjoituksen päällikkönä toimii Helsingin pelastuskoirien
HEPeKo:n hälytysryhmän johtaja
Heli Herna. Harjoituksen päätyttyä hän kuvailee tilannetta. – Harjoitus venyi alueen suuruuden ja
osin vaikeakulkuisuuden vuoksi
melko pitkäksi. Siksi annoimme
lopulta muutamia apuja parille
koirakolle, kertoo hän. – Olosuh-

teet muuttuivat yötä kohdin varsin
hankaliksi eivätkä hajut enää liikkuneet. Toisaalta noitakin on hyvä
harjoitella, sillä todellisuudessakin
tilanteet muuttuvat, ja voidaan
antaa erilaisia täsmä tehtäviä. Tämän harjoituksen alkutilanteessa
esimerkiksi kerrottiin kahdesta
kadonneesta, mutta kesken harjoitusta kerrottiinkin vielä kolmesta
muusta kadonneesta. Kaikki löydettiin lopulta, vaikka pimeä ehti
laskeutua kolmannen löydön jälkeen.
Tämänkertaisessa harjoituksessa
on mukana myös Punaisen Ristin
väkeä. Sen ansiosta voidaan harjoitella normaalia enemmän loukkaantuneiden hoitamista. – On
päävamma, sekava henkilö, avomurtuma, nilkkavammoja ja tikku
silmässä. Kaikenlaista siis kohdataan, ja mm. rankalautakuljetukset ovat tarpeen. Koirapartioiden
roolina on antaa välitön ensiapu.
Potilaiden hoitoa jatketaan, kun
heidät on saatu johtopaikalle, kertoo Herna.

Miten pelastuskoiran
saa mukaan etsintään?

Hernan mukaan pelastuskoirat lähtevät useimmiten liikkeelle viranomaisten pyynnöstä. – Kadonneen
omaiset osaavat jo usein pyytää
Vapaaehtoista pelastuspalvelua,
Vapepaa, avuksi. Poliisi välittää
pyynnön, jos katsoo meistä olevan hyötyä. Helsingin Etsintä- ja
Pelastuskoirat (HEPeKo) on vain
yksi Vapepan riveissä toimiva ryhmä, mutta ehkä kaikkein säännöllisimmin etsintöjä harjoitteleva.
Ja me olemme siis osa Vapepaa.
Mitään erillistä pelastuskoiratoimintaa ei ole.
Varsinaisia etsintöjä on vuodessa
noin 7, kun kymmenisen vuotta

sitten niitä saattoi olla jopa 15–16.
Hälytysryhmään kuuluu noin 30
henkeä.

Minkälaisia koiria
voidaan käyttää pelastustoiminnassa?
Tämänkertaisessa harjoituksessa ovat mukana Iines, 7-vuotias
sekarotuinen, Harmi, 6 ½ -vuotias snautseri, Hippa, kolmivuotias Portugalin vesikoira ja Jaki,
8-vuotias Australian paimenkoira.
Pelastuskoiralta ei vaadita mitään
tiettyä rotua – tai ylipäätään mitään rotua. Näissä tehtävissä on
myös sekarotuisia.
– HEPeKossa on tällä hetkellä
hälytysryhmässä
australianpaimenkoiria, saksanpaimenkoiria,
sekarotuinen, rottweiler, espanjanvesikoira ja sileäkarvainen
noutaja, Heli Herna kommentoi.
– Koulutusryhmissä on varsin suuri rotukirjo, ja on vain sattumaa,
minkä rotuisia koiria milloinkin
hälytysryhmässä on. Muutama
vuosi sitten oli pari Lagotto romagnoloa, puolan alankopaimenkoira, novascotiannoutaja, portugalinvesikoira... Rotujen kirjo voi
vaihdella maan eri puolilla, eikä
voi sanoa, että joku rotu olisi muita parempi.
Kaikista ei pelastuskoiraksi kuitenkaan ole. Keskikokoinen koira
on usein näissä tehtävissä hyvä.
Liian pienellä tai liian suurella
voi tulla kokoon liittyviä haasteita
esim. metsäalueiden tutkimisessa.
Pelastuskoiran tulee olla terve,
hyväkuntoinen ja motivoitunut
ihmisten etsintään. Koira- ja ihmissosiaalisuus on eduksi, mutta
myös vähemmän sosiaalisia koiria
voidaan käyttää, kunhan ne ovat
hallinnassa.

Koiran kouluttaminen pelastuskoiraksi voidaan aloittaa jo pentuna. – Pääasia on, että kaiken harjoittelun pitää olla koiralle iloista
leikkiä, ja pienten pentujen kanssa
myös lyhyitä leikkejä, sanoo Herna
. – Koiran treeni täytyy aina järjestää niin, että se loppuu, kun on
kaikkein mukavinta, ja koiralle jää
kova halu päästä uudelleen hommiin. Aloitteleva pentu voi treenata muutaman minuutin, mutta
hälytystasolla koirien tulee jaksaa
työskennellä välillä pitkiäkin aikoja.
Tositoimissa on koiranohjaajan
tarvittaessa järjestettävä koiralle lepotaukoja ja myös ilmoittaa
johdolle, jos huomaa, ettei koira
jaksa enää työskennellä täysillä.
Tärkeää on myös se, että koira saa
tehtävän tai harjoituksen päätyttyä
sille itselleen parasta palkkaa; hyvää ruokaa tai vaikkapa lelun, jota
saa saalistaa tai josta saa taistella.
Pelastuskoiran kouluttaminen vie
vähintään 2–3 vuotta ja jatkuu läpi
sen työuran.
– Virallista eläkeikää ei koirilla
ole, ja koiran kunto ratkaisee. Terve koira on usein vielä kymmenen
vuoden paikkeilla ihan käyttökuntoinen. Vaikeissa toimintaolosuhteissa koira voi loukkaantua siinä
kuin ihminenkin, mutta sellaista
tapahtuu onneksi varsin harvoin.

Ihmisillä ei ole sen helpompaa. –
Päästäkseen hälytysryhmään ihmisen tulee opiskella sekä koiraasioita että muita juttuja. Meiltä
edellytetään mm. Vapepan etsintäkurssin käymistä ja ensiapu- ja
suunnistustaitoa.
Viestiliikenne
(radiopuhelimet) hoituu omalla kurssillaan ja lisäksi on paljon
muita erityiskursseja. Etsintätehtävissä ei suinkaan aina joudu/pääse
koirapartioon vaan voi olla vaikkapa ihmisketjun osana, hoitaa johtopaikalla sihteerin tehtäviä, olla
mukana autopartiossa tai muuta
sellaista. Siksi jokaisen tulee osata
melko laajasti asioita. Koirapuolen
osaamista täytyy hankkia erikseen,
Herna painottaa.

Kurssilta valmiuksia
etsintään
– Suomessa on kaksi valtakunnallista liittoa, Suomen Pelastuskoiraliitto ja Suomen Palveluskoiraliitto, johon me kuulumme.
Molemmilla on vähän toisistaan
poikkeavat kurssitukset. Meillä on
tarjolla mm. Pelastuskoiratoiminnan perusteet, Apuohjaajakoulutus,
Pelastuskoiraetsintä A ja B-kurssit
sekä sitten vielä ryhmänjohtajaksi
kouluttautuville oma kurssi. Kaikkien tavoitteena on antaa ihmiselle
valmiuksia toimia sekä apuohjaajana että koiranohjaajana koirapartiossa.

Iines-koiran ryhmä löysi maalimiehen pian harjoituksen alettua, mies
oli erittäin sekava ja kertoi hevosen
pelästyneen karhua.

Hyvinvointimessuilla 10.10
Energia Areenalla pelastuskoiranäytöksiä
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Koiran kanssa maailmalla

Kirsin ja Iineksen kokemuksia

Ihan emme tapaturmiltakaan välttyneet treeneissä. Taisi olla viimeinen
treenikerta ennen takasin Suomeen
muuttoa, kun Iines juoksi ihmisen
hajun saatuaan piikkipusikon läpi
niin, että sai korvaansa repeämän ja
silmän sarveiskalvo repesi pahasti.
Siinä sitten kannoin silmiään kiinni
pitävän koiran autoon ja ajoin lähimpään 75 mailin päässä olevaan
eläinlääkäriin, missä korva liimattiin ja silmäkipuun saatiin kunnon
kipulääkitys, minkä voimin sitten
Iines myös lensi kanssani takaisin
Suomeen.

Kuopiosta Helsingin
kautta USA:han

Kuva Timo Uola

Kaivostyöskentelyä. Pimeässä kalkkikaivoksessa
pelastuskoira- maan alla harjoituksissa.

Olen 34-vuotias
harrastaja
pääkaupunkiseudulta.
Aloitin pelastuskoiraharrastuksen
vuonna 2006 Kuopion Palvelusja Seurakoiraharrastajissa silloisen
dalmatianspringerspanieli
Ikun
kanssa. Jo Kuopion aikoina kävin
useita kertoja viikossa treenaamassa, vuoroin raunioilla, vuoroin
jälki- tai hakumetsässä ja jäljelle
jäävinä vapaailtoina treenailimme
tottista ja agilityä. Ehdin juuri liittyä hälytysryhmään, kun eteen tuli
muutto Helsinkiin. Onneksi pääsin
siirtymään Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirien hälytysryhmään heti
vuoden 2009 alusta.
HEPeKossa olen sitten harrastanut
innokkaasti nykyisen 7- vuotiaan
bordercollie-saksanpaimenkoira-collie Iineksen kanssa, kunnes vuonna 2012, juuri koirankin
päästyä HEPeKon hälytysvalmiuteen, tuli muutto Yhdisvaltoihin
Washington DC:hen. Siellä pää-

simme Iineksen kanssa mukaan
Virginia Search and Rescue Dog
Association (VSRDA) -yhdistykseen, missä harjoittelimme partiointia ja maastoetsintää välillä
päivänvalossa ja välillä yön pimeydessä.
Toisinaan treenipäivät kestivät 10
tuntia ja hellettä oli reilut 35 astetta. Hauskoja muistoja on mm. siitä,
miten yksi treeniryhmän jäsen toi
käärmeensä treeneihin: harjoiteltiin
koiran kanssa kohtaamaan käärme oikealla tavalla. Itse kohtasin
treeneissä useita erivärisiä ja -kokoisia käärmeitä ja jättiläismäisiä
hämähäkkejä verkkoineen. Kerran
yön pimeydessä astuimme melkein
pienen vastasyntyneen bambivasan
päälle, joka hiljaa istui metsässä
puskien suojassa.

Mukaan pelastuskoiratoimintaan pääsee
liittymällä jäseneksi johonkin pelastuskoiratoimintaa harrastavaan yhdistykseen
esimerkiksi Helsingissä on Helsingin väestönsuojeluyhdistyksen pelastuskoirajaos eli HEPeKo.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin käytännön tarpeeseen vuonna 1964.
Eksyneiden etsinnöissä oli useaan otteeseen todettu, että viranomaisten voimavarat eivät olleet riittävät. Avuksi pelastustoimintaan tarvittiin koulutettuja
ja hyvin johdettuja vapaaehtoisia. Järjestöt olivat paikoin jo hakeutuneet yhteistyöhön, ja julkisuudessa esitettiin
ajatuksia vakinaisen viranomaisia avustavan palvelujärjestelmän luomiseksi.
www.hepeko.net
www.vapepa.fi

Kävin USA:ssa myös raunioilla
Marylandin raunioryhmän kanssa.
Oli kovin opettavaista nähdä, miten
USAn Task Force one – rauniopelastuskoirien ykköstiimi – harjoittelee kotikentillään. Suomeen palattuani rupesin kouluttamaan myös
omaa pelastuskoiraryhmää, aluksi
Vantaalla, nykyisin HEPeKossa.

Kisoja ja tositoimia
Iines on harrastanut hakua, raunioetsintää, jälkeä ja tottelevaisuutta ihan pienestä pennusta lähtien.
Iines saavutti hälytyskelpoisuuden
3-vuotiaana, ja on siitä lähtien toiminut hälytysryhmässä Vapepan
kautta poliisin apuna kadonneiden
ihmisten etsinnöissä. Jonkun verran
olemme kisanneet; kaksissa SMjoukkuekatselmuksessa, kerran yksilö-SM-kisoissa ja viime vuonna
kävimme hakemassa kokemusta ja
hienon tuloksen raunioiden MM-kisoista Sloveniasta. Lisäksi olemme
suorittaneet kansainvälisiä kokeita
mm. Virossa.
Kesällä kävimme Iineksen kanssa
Itävallassa Tritolwerkin raunioharjoitusalueella testaamassa, miten
raunioetsintäviikko reilussa 30 asteen helteessä sujuu.

Kisoja tärkeämpää meille on kuitenkin oikeat hommat, kadonneiden
ihmisten etsinnät. Vapepan alaisen
HEPeKon hälytysryhmän lisäksi
kuulumme Helsingin kaupungin
Pelastuskoiramuodostelmaan, jonka kautta meidät on varattu poikkeusoloihin.
Viimeisimpänä saavutuksena läpäisimme Iineksen kanssa Kriisinhallintakeskuksen (CMC) alaisen
FRF-koiraryhmän tasontarkastuksen, mikä tarkoittaa sitä, että olemme kansainvälisessä hälytysvalmiudessa katastrofialueilla tapahtuviin
etsintöihin. Tänä vuonna rauniopelastuskoirat Karkki ja Haba saivat
Suomesta kaksi kaveria lisää valmiuteen. Tarkoitus olisi olla tavarat
pakattuina valmiina lähtöön, mikäli
pyyntö apua tarvitsevan maan hallitukselta esitetään Suomelle.

Mitä pelastuskoiraharrastajalta vaaditaan?
Itse olen osallistunut useille pelastus- etsintä- ja koirankoulutustoimintaan liittyville kursseille sekä
harjoitellut säännöllisesti mm.
suunnistustaitoja. Hälytysryhmässä
toimimiseen vaaditaan etsintä- ja
ensiaputaitojen lisäksi hyvää suunnistus- ja maastossaliikkumistaitoa.
Nuoruudessa monipuolisesti urheilleena ja puolimaratoneja juosseena
minulla on ollut hyvät lähtökohdat
suoriutua myös fyysisesti rasittavimmista joukkuekisoista ja pidemmistä testeistä, vaikka tässä hommassa kyllä pärjää vaikkei olisikaan
ihan ihmemies- tai naisainesta.

Elämäntapa
Nykyisin kouluttajana toimiessani
Iines on lähes aina mukana treeneissä. On kuitenkin satunnaisia
treenikertoja, jolloin Iines lepäilee

Kuva Eeva Oinonen
Köysilaskeutuminen. Rauniokoirat harjoittelevat myös
köysien varassa laskeutumista.
kotona tai käy vain esimerkiksi tallomassa hakualueen, jos vaikka tassussa on halkeama tai isommat kisat tulossa tai rankka harjoitusputki
takana. Kouluttajana toimiessa harrastuksesta saa vielä enemmän irti;
on ihanaa katsoa miten erirotuiset ja
-luonteiset koirat kehittyvät ja nauttivat ihmisten etsimisestä.
Pelastuskoiran kouluttaminen on
pitkäjänteistä työtä. Siinä täytyy
olla koko sydämellään mukana ja
täytyy omata halu auttaa ihmisiä.
Tämä harrastus (tai minulle lähinnä
elämäntapa) kyllä palkitsee ja antaa
todella paljon, jo pelkästään siksi
että saa puuhailla yhdessä koirien
kanssa ja nähdä koirien nauttivan.
Tulen aina muistamaan poliisin
ja omaisen sanat miten meitä kiitettiin, kun löysimme kadonneen
vielä hengissä, ilman meitä olisi
luultavasti jäänyt löytymättä. Tällä
jaksaa jatkaa, vaikka treenit eivät
aina menisikään ihan putkeen – Ja
kukaan koira saatikka ohjaaja ei ole
koskaan valmis, aina löytyy paljon
opittavaa ja kehitettävää.
Teksti: Kirsi Myöhänen

Osa sortuneesta hotellista
raunioetsinnän MM-kisoissa,
jossa koiran oli työskenneltävä itsenäisesti.
Kuva Majka Borgström

Valtakunnallisen koordinoidun toiminnan alkusysäyksenä oli muoniolaisen 5-vuotiaan tytön eksyminen
tunturimaastoon, mikä käynnisti
laajat etsinnät toukokuussa 1963.
Muonion etsintöjen aikana ja sen
jälkeen käännyttiin Suomen Punaisen Ristin puoleen ja toivottiin

sen toimivan aloitteentekijänä viranomaisia tukevan Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun perustamisessa.
Viranomaiset suhtautuivat myönteisesti laadittuun suunnitelmaan ja
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin vuonna 1964.
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Vantaan Hyvinvointimessujen pohjakartta

Messuilla tapahtuu
Terveysmittauksia
Tietoiskuja ja luentoja
Lajiesittelyä

Menoa vuoden 2014 messuilta, lavalla Tanssipivot.

Tuotemyyntiä; apuvälineitä, hoito- ja terveystuotteita, kosmetiikkaa, lahjatavaroita yms.
Palveluita; kotipalveluita, terveyspalveluita,
liikuntamahdollisuuksia
Vertaistukea
Ulkoalueella lisäksi
•

pelastuskoiranäytöksiä

•

sepän työnäytöksiä

Kuva Suve Pääsukene
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Messuilla mukana
24Fitclub Myyrmäki 18

Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry 41
Aloevera (Eijan Inspiraatio Forever)
32
Asumisterveysliitto AsTe ry 107
Auron Vantaan Fysioterapia Oy 97
Avon Cosmetics Finland Oy
25
Cambridge Ohjelma, painonhallintatuotteet, valmennus ja tasoohjelma
64
Carezza Collection Villatuotteet 98,106
Dunagjai Vongwai 49
Ekokampaaja
209
Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry 30
Etelä-Vantaan Eläkeläiset ry
31
Ettonet
81
F.I.T. -puhdistus, -treeni- ja painonhallintaohjelma
21
Fennokauppa 11
Fitline/Nutrimia
1
Forever Varisto kuntoklubi 10
Fysioterapia Kibo Oy
50
Glaukoomayhdistys ry
73
Health & Body Co Oy
63
Health Control Analyzer kehon ravintoainemittaus
145
Helsingin etsintä- ja pelastuskoirat Ulkopaikka
Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry
74
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry
82
Hoitohuone Lootus 122
Home Instead Seniorihoiva®
56
Hulda ja Pikkarainen
86
Hyvinvointi- ja Kauneushoitola LUMINELLA 210
Hyvän Painon Ystävät
35
Ilmailumuseo
Iloinen Aura 84
Korujenmaailma.fi 88,89
Kotisiivous, kotipalvelu, kotihoito, kotisairaanhoito (Kotipalvelu
Ykköset Oy) 14
Kuolleenmeren Kosmetiikka -417 (Naistaivas Oy)
37,38
La Biosthetique Natural - turvallista luonnonkosmetiikikiaa 130
La Cure Kuolleenmeren tuotteet 22
Ladies’ Bike Club/WIMA Finland ry
203
LadyLine Kannelmäki & LadyLine Myyrmäki 13
Magneettikorut, Magnetic Wellness
42
Mankot ry 133
Mannerheimin Lastensuojelunliiton Uudenmaan piiri 61
Maria Akatemia ry 139
Martinlaakson Asukasyhdistys ry 19
Medishop
77
Myyrmäen Eläkkeensaajat ry
29
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Messut avoinna 10-16
Ilmainen sisäänpääsy
Myyrmäen Hoitokulma
20
Paitapainatus.com 71
Piiamarilla 36
PSG Turva Oy
28
Päihdelinkki 69
Päiväkummun Kodinhoito Oy
44
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry Vantaan alueosasto 99,
100
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
52
Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry 43
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja läheiset ry POLLI
83
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry/Vantaan Sotaorvot 27
Sisältöä elämään!®hoiva- ja hyvinvointipalvelut 26
Stradivarius -lompakot
62
Suomen Kenkävalimo Oy (työjalkineet) 208
Taikatatsi
66
Takotuotteita Ulkopaikka
Tanssipivot ry
113
Teemamukit Ulkopaikka
Terveysoperaattori Oy
2
Turvaa Koulutie TKT ry 206
Uudenmaan Keliakiayhdistys ry 34
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry 68
Vantaan Allergia- ja Astmayhdistys ry 55
Vantaan autismi- ja aspergeryhdistys ry 102
Vantaan Hengitysyhdistys ry/Byas - Wellstar
87
Vantaan Invalidit ry 111,112
Vantaan Karjala-seura ry 17
Vantaan kaupunki, Konsas/Asukastilat 125
Vantaan kaupunki, Kuntoutusyksikkö
126-129
Vantaan kaupunki, Liikuntapalvelut
114
Vantaan kaupunki, Länsi-Vantaan terveysasema 117-119
Vantaan kaupunki, Seniorineuvonta
115-116
Vantaan kaupunki, Suun terveydenhuollon liikelaitos 120
Vantaan kaupunki, Vantaan sovittelutimisto ja Vantaan sovittelijat
ry
121
Vantaan kaupunki, Vantaan Vammaisneuvosto 123
Vantaan Kuuloyhdistys ry 40
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry 85
Vantaan Monimaa ry
134
Vantaan Muistiyhdistys ry 91,92
Vantaan Pitsinnyplääjät ry 33
Vantaan seurakunnat
9
Vantaan Soroptimistiklubi 132
Vantaan Sydän ry 15,16
Vantaan Turvakoti ry
131
Vantaan Uniyhdistys ry/Uniliito ry
90
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Hyvät vibat – huolehdi energioistasi
Juttelimme henkisen kasvun opettaja ja
auratulkitsija Leena Siitosen kanssa hyvistä
viboista eli energioiden havaitsemisesta ja
tunnistamisesta ja niistä huolehtimisesta.
Kuka olet?
Olen Leena Siitonen, FM, henkisen kasvun opettaja ja auratulkitsija, jolle tärkeintä ovat arjen
henkisyys, kasvu, onnellisuus,
rakkaus ja ilo. Olen toiminut työkseni henkisyyden, energioiden ja
niiden tulkitsemisen parissa jo yli
15 vuotta, nykyään Iloinen Aura
-yrityksessäni.
Mistä ihmeen viboista on kyse?
Ihan yksinkertaisesti energiasta. Sana on viime aikoina kuin
huomaamatta hiipinyt sanavarastoomme ja elämäämme – järjestetäänhän Hyvinvointimessutkin
osuvasti Energia-areenalla. Nykyään puhutaan yleisesti
esimerkiksi naisenergioista, miesenergioista tai siitä, että jokin asia
tai ihminen antaa tai vie energiaa.
Energioista on tullut suorastaan
trendikäs ilmiö.
Mistä se mahtaa johtua?
Uskon sen johtuvan siitä, että
alamme vähitellen ymmärtää
paremmin kokonaisuutta, jossa elämme: sitä, että me kaikki
olemme pohjimmiltamme energiaa. Ihmiset haluavat myös huolehtia omista energioistaan vaikkapa
meditoimalla, joogaamalla tai
käymällä energiahoidossa.
Miksi energioista sitten pitäisi
huolehtia?
Energiat ovat oikeastaan kaiken
perusta: jos energiamme ovat
kunnossa, myös kehomme ja mielemme voivat hyvin ja tunteemme
ovat tasapainossa.
Miten energia käytännössä ilmenee?

asiasta arkisemmin termein esimerkiksi tuntemuksina tai toteamalla, että olemme jonkun kanssa samalla aaltopituudella. Usein
myös vaistoamme, että joku on
surullinen, vaikka hän ei sano sitä
ääneen – tai että joku valehtelee.
Samoin aistimme huoneeseen astuessamme paikan energian.
Miten energioita sitten voi havaita?
Silmät, ääni, kosketus kertovat
kaikki energiasta. Voimme tunnustella esimerkiksi, onko toisen
energia innostava, lämmin ja lempeä vai
kylmä, etäinen ja varautunut.
Luotettava mittari on myös se,
miltä meistä tuntuu toisen seurassa: onko olo meillä turvallinen ja
rauhallinen vai alkaako meitä hermostuttaa? Nouseeko vai laskeeko oma energiamme? Tuntuuko
olo kevyeltä vai raskaalta? Sama
pätee erilaisten paikkojen energioihin: järvenrannassa tai lempikahvilassa voisi usein oleskella
tuntikausia, mutta marketin tungoksesta on päästävä äkkiä pois.
Miksi niitä pitäisi havaita?
Meidän on hyvä tiedostaa ympäristömme energioita jo siksikin,
että reagoimme ja samastumme
niihin helposti. Jos on herkkä
energioille, niin juuri kiireiset
marketit tai lentokentät voivat
olla uuvuttavia paikkoja. Samoin
saatamme napata itsellemme toisten ihmisten energioita, kuten
alakuloa tai stressiä. Kun olemme
tästä tietoisia, voimme huolehtia
itsestämme paremmin. On myös
syytä muistaa, että omat energiamme vaikuttavat ympäristöön;
huonona päivänä niitä voi tarvittaessa yrittää vähän hillitä.

tää valtavasti tietoa. Pidän sitä
kuitenkin luonnollisena asiana
enkä katso olevani mikään mystinen ”näkijä”. Lapsina olemme
usein hyvinkin herkkiä energioille
ja omaksumme sitä kautta paljon
tietoa, mutta usein suljemme intuitiomme osittain pois käytöstä,
koska näitä havaintoja ei juuri
tueta.
Miksi energia-asioita pidetään
niin usein huuhaana?
Etenkin länsimaissa arvostetaan
järkeä ja logiikkaa ja niiden perusteella tehtyä tieteellistä tutkimusta. Energiaa taas on usein
hankala perustella logiikalla, ja
usein sitä voikin paremmin ymmärtää aistien, intuition ja oman
kokemuksen pohjalta. Toinen syy
voi olla huonot kokemukset energioista: samoin kun on olemassa
puhdasta ja korkeavärähteistä
energiaa, maailmassa on myös
karkeaa ja epäpuhdasta energiaa,
jollaista olemme saattaneet vaikkapa lapsena pelästyä.

Myyrmäen aseman peruskorjaus valmistui keväällä 2015.
Aseman käyttäjiä palvelee muun muassa grilli-kahvila sekä
liukuportaat laituritasolle. Multicoloured Dreams -taiteilijakollektiivin edustajat kuvittivat aseman sisäseiniä kuukauden
ajan ennen aseman avaamista huhtikuussa.
Radan länsipuolen ulkoseinistä löytyy Valparaisosta Chilestä
kotoisin olevan UnKolorDistinto -ryhmän maalaama iso muraali (suurikokoinen seinämaalaus, lat. murus=seinä). Cines
ja Jekse maalasivat muraalin kesän 2015 aikana toteuttamansa
Euroopan kiertueen avaustyönä. Myyrmäen lisäksi he maalasivat kesän aikana muutamassa muussa eurooppalaisessa kaupungissa kuten Lontoossa, Pariisissa, Barcelonassa ja Berliinissä.

Kaikkein tärkeintä on yksinkertaisesti tiedostaa, että olemme
energiaa. Pääsemme pitkälle jo
tarkkailemalla omia tuntemuksiamme, reaktioitamme ja kehomme viestejä. Tärkeitä ovat myös
perusasiat: terveellinen ravinto,
lepääminen ja liikunta, joka saa
energiat virtaamaan. Mielen tyynnyttäminen on aina plussaa, tapahtuipa se sitten meditoimalla,
oleskelemalla luonnossa, mökkeilemällä tai vaikka saunomalla.
Kannattaa kuulostella, mikä itselle sopii.
Eikö mitään ihmetemppuja sitten
tarvita?
Kaikki, mikä tuottaa meille iloa ja
mielihyvää, tasapainottaa energioita: laulaminen, leipominen, askarteleminen. Erittäin tärkeä on myös
oma asenne: on parempi pyrkiä
olemaan myönteinen, kiitollinen ja
optimistinen kuin keskittyä siihen,
mikä kaikki on pielessä. Asenteellamme voimme vaikuttaa paitsi
omaan myös toisten hyvinvointiin;
olemmehan vastuussa omista energioistamme. Olemalla itse iloisia,
ystävällisiä ja myötätuntoisia voimme levittää ympärillemme hyviä
viboja. Silloin kaikilla on parempi
olla.

Ovatko jotkut erityisen herkkiä
energioille?

Onko tämä kyky siis kaikilla?

Kiinnostuitko?
Leena pitää messuilla Hyvät vibat -tietoiskun ja tekee auratulkintoja paikalla 84, tervetuloa tutustumaan!
Lisätietoa löydät osoitteesta www.iloinenaura.com.
Leenan viikoittain ilmestyvän Hiljennä kurvissa -blogin
taas löydät Viisas elämä -sivustolta
(www.viisaselama.fi).

Kyllä. Kaikki ihmiset aistivat
energiaa ja myös itse vaikuttavat ympäristöönsä omalla energiallaan, tiedostamattomasti tai
tietoisesti. Usein tosin puhumme

Myyrmäen aseman lippuhalli

Miten omista energioita sitten
voi huolehtia?

Kaikella energialla – ihmisillä,
eläimillä, paikoilla, musiikilla ja
muulla – on oma värähtelytaajuutensa. Alitajuisesti reagoimme
siihen: olemme luontaisesti sopusoinnussa joidenkin värähtelyjen kanssa, kun taas toisten läsnä
ollessa jännitymme. Joidenkin
ihmisten tai paikkojen energiasta
pidämme, toisten emme. Tämä on
vaistomaista ja jatkuvaa.

Toisiin erilaiset energiat vaikuttavat voimakkaammin ja heillä on
luontainen kyky tuntea energioita
ja lukea intuitiivisesti toisia. Auratulkinnoissa, joita itse teen, luen
ihmisten energiaa heidän energiakentästään eli aurasta, joka sisäl-

Myyrmäessä on avautunut kuluneen vuoden aikana kaksi erityyppistä paikallisille yhdistyksille ja asukkaille avointa tapahtumatilaa, Myyrmäen aseman lippuhalli sekä Myyrmäen vanhan
terveysaseman tontille rakennettu tapahtumatila Myyrmäen
monttu. Molempia tiloja voi varata Myyrmäki-liikkeen verkkosivujen kautta ilmaiseksi tapahtumiin, jotka ovat kaikille
asukkaille avoimia ja ilmaisia eivätkä ole luonteeltaan selvästi kaupallisia. Tapahtumien yhteydessä voi olla oheistuotteiden kuten kahvin, kirjojen, paitojen tai vastaavien tuotteiden
myyntiä, mutta itse tilaisuudesta ei saa periä pääsymaksua.
Tarkemmat käyttöehdot löytyvät tilojen varaussivuilta.

Asemahallista löytyy myös maamme ainoa rautatieasemalle
sijoitettu julkinen piano, jota kuka tahansa aseman käyttäjä
voi soittaa. Kovasta käytöstä johtuen pianoja on käytännössä
kaksi kappaletta, joista toinen on aina huollettavana ja viritettävänä. Toisen pianoista lahjoitti Myyrmäki-Seura ja toinen
saatiin lahjoituksena Upinniemen kappelista.
Aseman lippuhalli on myös avoin tapahtumatila, jonka varustukseen kuuluu muun muassa äänentoistolaitteet, valkokangas, 40 kpl tuoleja ja 3 pöytää. Myyrmäki-liikkeen toimistolta voi tarvittaessa varata myös dataprojektorin. Tila soveltuu
hyvin erilaisten asukastilaisuuksien, informaatiotilaisuuksien,
myyjäisien pitopaikaksi sillä aseman lävitse kulkee päivittäin
yli 10 000 ihmistä. Tapahtumia voi järjestää aseman aukioloaikoina aamu- ja iltapäivän ruuhkatunteja (7 - 9 ja 15 - 17) lukuun ottamatta. Tilaa voi varata käyttöönsä varauskalenterista
joka löytyy alla ilmoitetusta verkko-osoitteesta.
www.myrtsi.fi/asema
Myyrmäen aseman näyttelysermit
Aseman lippuhallissa voi myös järjestää taide- ja valokuvanäyttelyitä. Tai ripustaa esille oman yhdistyksen toimintaa
esittelevän näyttelyn. Asemalta löytyy 5 kpl 80 cm leveitä ja
2 metriä korkeita näyttelysermejä. Yksittäinen näyttely voi
kerralla olla esillä kahden viikon ajan. Näyttelysermien varaa-
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Asema ja monttu - asukkaille avoimia tapahtumatiloja
minen tapahtuu samasta verkko-osoitteesta.
www.myrtsi.fi/asema
Myyrmäen monttu
Myyrmäen monttu on vanhan terveysaseman tontille Iskostielle rakennettu tapahtumapuisto. Kun terveysasema kesällä 2013
purettiin, jäljelle jäi työmaamonttu, johon
alun perin piti nousta Myyrmannin laajennus ja Prisman tavaratalo. Monttua kiertävälle aidalle avattiin jo syksyllä 2013 Myyrmäen avoin graffitiseinä.
Kauppakeskuksen laajennushankkeen kaaduttua, Myyrmäki-liike esitti, että monttu
kunnostetaan tilapäiseksi tapahtumapuistoksi. Kaupunki tarttui ehdotukseen ja kesän
2015 aikana monttua kiertävälle rinteelle
saatiin siirtonurmi. Kaupungin ja Myyrmäki-liikkeen välisen sopimuksen mukaan liike
vastaa montun varustelusta, ylläpidosta sekä
käyttövuorojen jakamisesta.
Monttu soveltuu hyvin erilaisten konserttien, lastentapahtumien, kesäteatterin, yh-

teislaulutilaisuuksien
ja vastaavien pitopaikaksi.
Myös naapuritontilla sijaitseva Kilterin koulu on jo ehtinyt käyttää monttua omissa tilaisuuksissaan.
Elo-lokakuussa 2015 montulla on lainassa
Vantaankosken seurakunnan tapahtumakontti, joka toimii esiintymislavana. Kesäkaudelle 2016 Myyrmäki-liike tuo montulle kolme
omaa konttia, esiintymislavan, varaston sekä
pop up -kahvilana toimivan kontin.
Montun vakiovarustuksena on äänentoistolaitteisto (ns. laulukamat), ulkoilmaelokuvien esittämiseen soveltuva iso 8 x 4 metrin
valkokangas, festaripöytiä penkkeineen, pari
isoa roskasäiliötä, voimavirtakaapelit työmaakeskuksineen, maitokärryt tavaroiden
siirtämistä varten sekä joitakin valaisimia.
Lisäksi konteilta löytyy ruohonleikkuri ja
haravat nurmen kunnossapitoa varten.

Kuva Suve Pääsukene

Montulla järjestettävien tapahtumien tulee
päättyä viimeistään klo 22.00. Järjestäjien

tulee lisäksi ottaa huomioon, että
äänentoistolaitteiden käyttöön klo
20.00 jälkeen tarvitaan kaupungin
ympäristökeskuksen lupa. Muutenkin tapahtumien järjestäjät vastaavat
itse tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemisestä sekä tapahtuman
järjestyksenvalvonnasta. Tapahtumien järjestämiseen liittyviä ohjeita
löytyy Myyrmäki-liikkeen verkkosivuilta, joiden kautta tapahtuu myös
montun käyttövuorojen varaaminen.
www.myrtsi.fi/monttu

Why So Myrtsi
Myyrmäen taiteiden yö
kuva Mikko Jaakkola

Myyrmän montulla tapahtuu
kuva Petteri Niskanen
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Vantaanpuiston Ratsutallin erityisratsastajien
rohkeat ja taitavat ritarit nujersivat Pöntilön
Äitienpäivänä Vantaanpuiston Ratsutallin erityisratsastajien ryhmä
järjesti kevätnäytöksen, jossa ratsastavien ritareiden oli nujerrettava ihmisten pelot, epävarmuudet ja väsymykset kerännyt Pöntilö.
Vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat seurasivat, kuinka rohkeat
ritarit ratsuineen kulkivat ratsastuskentällä läpi metsien, soiden ja
esteiden Pöntilöjahdissa.
Erityisratsastajat Vantaanpuiston
Ratsutallilla sijoittuvat yksityistä ratsastusohjausta vaativien ja
tavalliselle ratsastustunnille osallistumaan kykenevien välimaastoon. Toimintakauden 2014–2015
ryhmässä on mm. autismin kirjon
lapsia. Erityisratsastajien ryhmän
tavoitteet tulevat sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.
– Yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen) ohjaavat toimintaa, kertoo ryhmän
vetäjä, fysioterapeutti ja sosiaalipedagogista
hevostoimintaa opiskeleva Emmi Karenko.

Sopiva
harrastus autismin
kirjolaisille
Ratsastus on mm. autismin kirjon
henkilöille hyvin sopiva ja kehittävä harrastus. Autismin kirjoon
voi liittyä haasteita tasapainossa ja
koordinaatiossa. Erityisratsastajien
tunneilla harjoitetaan kehonhallintaa ja -hahmottamista sekä tasapainoa. Autismin kirjoon voi liittyä
myös aistiyli- tai aliherkkyyttä, ja
talliympäristö sekä hevosen kanssa
työskentely tarjoavat paljon erilaisia ja uusia aistimuksia. Esimerkiksi metsäretkeen hevosen kanssa
liittyvät luonnon pehmeät äänet ja
tuoksut. Hevosen selässä istuessa
tuntuu keinuvaa liikettä. Tällaiset aistimukset voivat olla paljon
miellyttävämpiä kuin vaikkapa liikenteen tai ostoskeskuksen meteli.
Kevätnäytöksessä ratsastajat tu-

hosivat
vuorotellen
miekalla
kaikkien meidän elämäniloamme haittaavat tekijät – epäluulon, kateuden, vihan, syyllisyyden ja pelon. Ja he onnistuivat.

Vahvuudet pääsevät
esiin
– On ollut hienoa huomata, miten
lapset ovat saaneet ryhmän toimintavuoden aikana onnistumisen
tunteita monella alueella. Heille
annetaan tilaa ja mahdollisuus tuoda vahvuutensa esiin. Vähitellen
tästä kehittyy itsenäistä toimintaa,
Karenko kehuu.

Hevosten kanssa toimiminen voi vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta parantaa
sosiaalisia suhteita. Usein autismin
kirjoon liittyy haasteita sosiaalisissa suhteissa. Empatiakyky tai toisen asemaan asettuminen voi olla
vaikeaa. Hevosta hoitaessa hevonen antaa suoraa palautetta ihmisen
käyttäytymisestä eli toimii peilinä
ihmiselle. Tällöin omien tunteiden tunnistaminen¬ helpottuu ja
tämä mahdollistaa myös toisten
tunteiden ja tarpeiden paremman
tunnistamisen. Vuorovaikutus hevosten kanssa ei kuitenkaan lisää
sosiaalista kuormittavuutta, vaan
päinvastoin antaa mahdollisuuden
aitoon, teeskentelemättömään palautteeseen.
– Hevosten kanssa toimiminen,
hoitaminen ja satulointi kehittävät ratsastajien omatoimisuutta.
Ryhmässä ratsastaessaan he oppivat monelle vaikeuksia tuottavia
ryhmätyötaitoja. Täällä jokainen

saa oman äänensä kuuluviin, löytää vahvuuksiaan ja pääsee hyödyntämään niitä, Karenko kertoo.

Voimaannuttava kokemus
Isojen ja kunnioitusta herättävien
eläinten kanssa toimiminen vaatii
myös paljon rohkeutta sekä usein
itsensä ylittämistä. Onnistumiset
parantavat itsetuntoa. Kun vielä
ohjaajalta tai avustajalta saa positiivista palautetta onnistumisista,
voi tallikäynti muodostua hyvinkin
voimaannuttavaksi kokemukseksi.

Kevätnäytöksen lapset ovat oppineet toimimaan ryhmässä ja kannustamaan
toisiaan. Erityisratsastajille tämä
on suuri edistysaskel. Näytöksessä
yhteisesti tsemppaamalla selvittiin
jännityksestä. Epävarmuus vaihtui
onnistumiseen ja esityksen jälkeen
saadut kurssitodistukset saivat ratsastajat hyppimään innosta.

Rauhaa ja tilaa erityisratsastajille
Vantaanpuiston Ratsutallilla erityisratsastajille on oma paikkansa
tuntikalenterissa.
– Olemme halunneet varata sunnuntain erityisratsastusryhmille,
mikä ei isoissa ratsastuskouluissa olisi välttämättä mahdollista,
kertoo Vantaanpuiston Ratsutallin
omistaja Leena Mäenpää.
– Tämä antaa erityisesti lapsiryhmille rauhan toimia hevosten
kanssa ilman aikataulupainetta ja
ylimääräistä hälinää. Lisäksi tämän

vuoden syyskaudella on yksi aikuisten ryhmä
arki-iltana.
– Toki tämä edellyttää paljon resursseja. Avustajia tarvitaan ryhmän ratsastajien tasosta riippuen
parhaimmillaan yhtä monta kuin
on ratsukoitakin ja tällainen toiminta vaatii myös paljon hevosilta.

Erityisryhmillä käyttämämme
ratsut ovat kouliintuneet kuuntelemaan herkästi ratsastajan
kehon kieltä ja kuitenkin pysymään rauhallisena odottamattomissakin tilanteissa. Tällaista toimintaa sekä lapsille
että aikuisille haluamme kehittää ja laajentaa jatkossa.
On hyvin palkitsevaa nähdä
miten hienosti erityisratsastajat oppivat ja kehittyvät
rajoitteista huolimatta ja
nauttivat saadessaan toimia yhdessä hevosten kanssa, Mäenpää lisää.
Vantaapuiston ratsutalli:
www.vantaapuistonratsutalli.fi

Teksti ja kuvat Elisa Lindroth
Juttu on aiemmin julkaistu
AUTISMI-lehdessä
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Luonnon oma rohto – hunaja
Hunaja on mehiläisten kukkien medestä valmistama puhdas luonnontuote. Hunajan
käyttäminen makeutusaineena on terveellisempi vaihtoehto sokerille.
Hunaja sisältää rypäle- ja hedelmäsokerin lisäksi jopa 22 muuta luonnon sokeria ja noin
160 muuta erilaista entsyymiä, ravinnetta ja
vitamiinia. Osa hunajan sokereista imeytyy
elimistöön hitaasti, osa nopeasti. Tämän takia
hunaja sopii erinomaisesti urheilujuoman ainesosaksi vahvistamaan niin lyhytaikaisissa
kuin pitkäaikaisissakin suorituksissa.
Hunajan antioksidantit ja antibakteeriset yhdisteet estävät elimistön vahingollista hapettumista, joista seuraisi esimerkiksi vilustuminen

ja flunssa. C-vitamiini on yksi antioksidanteista ja orgaaniset hapot ovat aktibakteerisia.
Hunajasta löytyy myös elimistölle tärkeitä
kivennäis- ja hivenaineita kuten kaliumia,
fosforia, kalsiumia, magnesiumia ja seleeniä.
Hunaja sisältää alle 0,5% proteiineja, joista merkittävin on bakteereja tehokkaasti tuhoava Defensin-1 proteiini.
Mehiläisen mesikuvusta on myös löydetty 13 erilaista bakteereja tuhoavaa maitohappobakteeriyhdistettä. Lundin yliopiston
tutkijoiden mukaan nämä yhdisteet tehosivat sairaalabakteereihin, mm MRSA:han
ja myös toiseen sitkeään taudinaiheuttajaan, vankomysiinille resistenttiin enterokokkiin (VRE). Nämä koetulokset saatiin vain kuumentamattomalla hunajalla.

Autismi- ja Aspergerliitto autismin kirjon ihmisten asialla
Palveluneuvontaa :
ma, ke, to klo 12 - 15
ti klo 14 - 17
puh. 050 467 3130

Lisätietoa liitosta:
www.autismiliitto.fi
www.facebook.com/Autismiliitto
www.twitter.com /Autismiliitto

Hunajan kallisarvoisten ainesosien säilyvyys
Hunaja säilyy parhaiten viileässä, kuivassa ja
pimeässä paikassa. Jääkaappi ei kuitenkaan
ole sille hyvä säilytyspaikka, sillä siellä se
kostuu ja alkaa vähitellen käydä. Hunajan
terveelliset ja parantavat ainesosat tuhoutuvat
yli 32 °C asteen lämmössä. Käymisen estämiseksi ulkomaiset hunajat ovat pääsääntöisesti kuumennettuja.
Mistä löydät hellävaraisesti käsitellyn
kuumentamattoman hunajan?
Kaupan hyllyllä näet lukuisissa erilaisissa
pakkauksissa hunajaa. Suomalaisen hunajan
pakkauksessa on merkintä Suomalaista hunajaa tai Kotimaista hunajaa ja usein myös

Joutsenmerkki. Hunajaostoksilla kannattaa
olla tarkkana, sillä jotkut ulkomaisen hunajan pakkauksista jäljittelevät suomalaisen
hunajan pakkauksia. Joissakin pakkauksissa
kerrotaan jopa suomalaisesta perheyrityksestä ja esitellään ulkomaista hunajaa ikään kuin
suomalaisena tuotteena.
Varmimmin laadukkainta, hellävaraisesti
käsiteltyä ja kuumentamatonta hunajaa saa
vain suoraan mehiläishoitajilta. Jos sinulla on siihen mahdollisuus, käytä hyväksesi.
Lisää tietoa hunajasta saat nettisivulta
www.hunajahelsinki.fi
			
Arto Koljonen
Kirjoittaja on Helsingin Seudun
Mehiläishoitajat ry:n puheenjohtaja.
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Soror optimum – Parasta naisille – Vantaan Soroptimistiklubi 40-vuotias
Vantaan Soroptimistiklubin toiminnan kantavana voimana on kansainvälinen hyvä tahto, ymmärtäminen, ystävyys, ja yhteenkuuluvuus. Soroptimistit haluavat, että naisilla
ja tytöillä kaikkialla maailmassa on oikeus
ilmaista mielipiteensä sekä käyttää kaikkia
mahdollisuuksiaan ja kykyjään saavuttaakseen elämässään pyrkimyksensä ja toiveensa.
Vantaan Soroptimistiklubi on osa maailmanlaajuista Soroptimist International- järjestöä,
joka on eri ammatteja, kulttuureja ja maita
edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö. Järjestön tarkoituksena on puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa. Se edistää erityisesti naisten ja
tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla
ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.
Soroptimist International -järjestö on saanut
nimensä latinankielisistä sanoista soror, joka
tarkoittaa sisarta ja optimum, joka tarkoittaa
parasta. Lyhyesti sanoen: parasta naisille.
Järjestössä on maailmanlaajuisesti yli 80
000 jäsentä 130 maassa. Soroptimist Internationalilla on neuvoa-antava asema Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) talous- ja
sosiaalineuvostossa (ECOSOC). Soroptimistien edustajat osallistuvat myös Euroopan
Neuvoston (Council of Europe) ja European
Women’s Lobbyn (EWL) kokouksiin.
Suomessa toimii tällä hetkellä 60 Soroptimist International Finland ry:n jäsenyhdis-

tystä eli soroptimistiklubia eri puolilla maata
ja jäseniä niissä on yhteensä noin 1 400.
Vantaan Soroptimistiklubin kuukausittain
pidettävien Klubi-iltojen ohjelmassa on
niin kansainvälisiä aiheita, hemmottelu- ja
hyvinvointitapahtumia kuin paikallisia yrityskäyntejä tai retkiä lähiseudulle – yhdessä pääkaupunkiseudun soroptimistiklubien
tai muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa. Jo
vuodesta 2007 klubilaiset ovat tavanneet
maahanmuuttajanaisia erilaisten teemojen
ympärillä. Edelleen jatkuvassa yhteistyössä
tutustutaan myös eri maiden ruokakulttuureihin.

ovat järjestäneet Länsi-Vantaalla myös seminaarin tai kansainvälisen naistenpäiväjuhlan,
jossa on valittu ”Vuoden länsivantaalainen
maahanmuuttajanainen”.

Soroptimist International of Vantaa naisjärjestö on tehnyt arvokasta työtä maahanmuuttajanaisten kotoutumisen edistämiseksi jo
vuodesta 2007. Työ on ollut kaksisuuntaista
kotouttamista, koska järjestön järjestämään
toimintaan on osallistunut myös kantasuomalaisia naisia.

Soroptimist International of Vantaa naisjärjestön jäsenet työskentelevät vapaaehtoisina kotouttavassa toiminnassa, joka sisällöllisesti ja toteutuksellisesti tukee naisten
hyvinvointia. Se, että illoissa kannustetaan
maahanmuuttajataustaisia naisia käyttämään
suomenkieltä, rohkaisee naisia muissakin
tilanteissa puhumaan suomea. Suomen kielen osaaminen on tärkeä
taito, sillä se on osa naisten hyvinvointia uudessa
kotimaassa.
Kielitaito
on avain itsensä kehittämiseen opiskelemalla,
osallistumalla
liikuntaryhmiin,
tutustuessa
suomalaiseen yhteiskuntaan. Auttavakin suomen
kielen taito antaa naisille
itsenäisyyttä ja yksityisyyttä, kun hän selviää
ilman tulkkia esimerkiksi
lääkärin vastaanotolla.

Kuva Heli Kolho

Soroptimist International
of Vantaa on perustettu vuonna 1975, joten
tämä vuosi on yhdistyksen juhlavuosi. Vantaan maahanmuuttajapalvelut onnittelevat
yhdistystä ja kiittävät sen arvokkaasta, kotoutumista edistävästä työstä Vantaalla.

Vantaan Soroptimistiklubi on mukana vantaalaisten naisjärjestöjen jokavuotisessa
Wähä-Joulu-juhlassa, Heminauhaseminaarissa ja Hyvinvointimessuilla, ja osallistuu
Kansainvälisen naistenpäivän tilaisuuksiin.
Jäseniä on mukana myös Luetaan yhdessä
- toiminnassa. Klubi tukee stipendillä vuosittain yhden DIAK- ammattikorkeakoulun
opiskelijan naistyöhön liittyvää opiskelujaksoa ulkomailla. Ystävyystoimintaa pidetään
yllä Saksassa Gaggenau-Murgtalin soroptimistiklubin kanssa.
Vantaan soroptimistiklubi juhlii 40-vuotista toimintaansa Myyrmäen kirkossa perjantaina 16.10.2015. Juhla alkaa klo 18.00.
Ilmoittautumiset:heli.kolho@kuvasuomi.fi.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja sisäisen
kasvun osaamiskeskus

MARIA AKATEMIA
AKATEMIA
MARIA
MARIA AKADEMI
AKADEMI
MARIA

Kompetenscenter för individens och samfundets
välmående och inre tillväxt

Maria Akatemia on sitoutumaton yhdistys,
jonka tehtävänä on edistää ihmisten ja
yhteisöjen henkistä hyvinvointia sekä kasvua.
Yhdistyksen toimintamuotoja ovat
koulutus- ja työyhteisöpalvelut, hyvinvointija psykoterapiapalvelut, ehkäisevä
väkivaltatyö naisille sekä yhteiskunnallinen
vaikuttaminen.
Avoin Linja on valtakunnallinen
puhelinpäivystys naisille, jotka käyttävät
tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.
09 7562 2260
Ti ja to klo 16-18 sekä pe klo 12-14.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti
Lisätietoja: Maria Akatemia
09 7562 2250
www.maria-akatemia.fi
Fredrikinkatu 33 A, Helsinki
Hatanpään valtatie 34 E, Tampere

Soroptimist International of Vantaa naisjärjestö tekee vapaaehtoistyötä maahanmuuttajanaisten kotoutumisen edistämiseksi Länsi-Vantaalla

Kukka Lehmusvirta
Vantaan Soroptimistiklubi
hallituksen jäsen

Järjestön toiminta on monipuolista ja se tekee paljon yhteistyötä eri järjestöjen, etenkin
LC Vantaa/Helsingen kanssa. Maahanmuuttajanaisilla on ollut mahdollisuus osallistua
järjestöjen järjestämiin teemailtoihin, virkistystilaisuuksiin sekä syys- ja kevätretkille.
Teemailloissa on suomalaisuuden lisäksi tutustuttu osallistujien kotimaiden kulttuuriin
ja naisten arkeen siellä. Vuosittain järjestöt

Pirkko Matkaselkä
maahanmuuttajakoordinaattori
Vantaan kaupunki
sosiaali- ja terveystoimi, perhepalvelut

YHTEINEN PÖYTÄ MYYRMÄESSÄ
Yhteinen pöytä -hankkeella on Länsi-Vantaalla kaksi jakopaikkaa: Martinlaaksossa, Martinkeskuksen takana suljetun
koulun lipan alla jaetaan torstaisin klo 13.00 kauppojen ylijäämäruokaa sitä tarvitseville.
Myös Myyrmäessä,
R3
Maahanmuuttajanuorten tuki -yhdistyksen tiloissa, (Vaskivuorentie 25, 2.
krs) jaetaan satunnaisesti kauppojen hävikkileipää.
Tiloissa nautitaan myös kouluruokaa maanantaista perjantaihin niinä päivinä, kun ruokaa on jäänyt kouluilta yli. Ruoka
syödään paikan päällä, sillä sitä ei ole Yhteinen pöytä -hankkeen hygieniasääntöjen vuoksi luvallista ottaa mukaan.
R3 -yhdistys saa päivittäin tietää kello 12 jälkeen, onko ruokaa tulossa. Ruoka on tarjolla noin kello 13.00 ─ 14.00. Kakkoskerroksen käytävällä toimintakeskuksen ulkopuolella on
taulu, josta näkee onko ruokaa tullut ja mitä on tarjolla. Ruokaa voi tiedustella myös puhelimitse.

R3 ACTION!
Nuorten aktiivinen
toimintakeskus
Nuorisotila
Nuorisotilassa voi viettää aikaa,
tavata kavereita, pelata pelejä,
biljardia ja pelikonsoleita, käyttää
nettiä ja tietokoneita, ompelukoneita, laittaa kynsiä, lukea lehtiä,
juoda kahvia, jne. R3 Action on auki
kuutena päivänä viikossa.

Syksyn ruoanjakelu on lähtenyt mukavasti käyntiin. Syömässä on käynyt päivittäin 10–20 henkilöä. – Erityisen mukavaa on ollut se, että mukana on ollut kaikenlaisia ihmisiä:
kantasuomalaisia, maahanmuuttajia, opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä ja työssä käyviä, kertoo R3 Action – nuorten
aktivoivan toimintakeskus -hankkeen projektipäällikkö Juha
Mallat, ja toivottaa kaikki tervetulleiksi yhteiseen pöytään
ikää, sukupuolta tai ihonväriä katsomatta. – Meillä on ollut jo
hyviä kokemuksia siitä, miten maahanmuuttajanuoret ja kantasuomalaiset ovat viihtyneet yhteisen ruokahetken parissa,
hän sanoo. – On todella hienoa, että maahanmuuttajajärjestö
pääsee tekemään jotain sellaista, josta hyötyvät myös kantasuomalaiset, Mallat sanoo.
Samalla käynnillä, kun pääset nauttimaan ilmaisesta kouluruuasta, voit kantaa kortesi kekoon ja tehdä itse jotain
hyvää: tiloihin voi viedä pakolaisten vastaanottokeskuksiin tarkoitettuja uusia pipoja, lapasia ja kaulaliinoja.
Katso tarkemmin sivulta 3.

Ryhmätoimintaa
Yhdistys järjestää harrastusryhmiä,
tapahtumia, vierailuja, infoja ja
retkiä. Kerran kuussa järjestettävä
talokokous on hyvä tapa vaikuttaa
toimintaan antamalla ideoita!
Henkilökohtainen ohjaus
R3:n nuoriso-ohjaajat voivat auttaa
nuoria henkilökohtaisissa asioissa, esim. Kelaan, te-toimistoon ja
sosiaaliasemaan liittyvissä asioissa
tai tulevaisuuden suunnittelussa.

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Vaskivuorentie 25, 2. krs
01600 Vantaa
Sähköposti: info@r3.fi

R3 =
Respect, Rights,
Responsibility
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Hyvinvointia ja
yhteisöllisyyttä
asukastaloissa
Hyvinvointi – liikuntaa, riittävästi unta ja oikeanlainen ravitsemus. Näistäkö terveytemme ja hyvinvointimme koostuu?
Jotta voisimme hyvin, tarvitsemme muutakin: tarvitsemme
ihmissuhteita ja yhteenkuuluvuutta. Lähes puolet Vantaan
yli 65-vuotiaista asuu yksin, mutta yksinäisyys ei katso ikää.
Missä sitten tavata muita, jos perhe on kaukana, on vasta
muuttanut paikkakunnalle taikka Suomeen ja toivoo välillä
muiden seuraa sekä tukea. Vantaan kaupungin asukastilat
ovat helppoja paikkoja tavata muita alueen asukkaita ja löytää oma yhteisönsä.
Asukastilat Myyrmäessä, Koivukylässä ja
Havukoskella
Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut ylläpitää kolmea asukastilaa; asukastila Tuulikonttia Havukoskella, Nettikahvila Kafnettia
Koivukylässä ja Kohtaamispaikka Myyrinkiä
Myyrmäessä. Ne ovat tarkoitettu kaikille
asukkaille toiminta- ja tapaamispaikoiksi.
Länsi-Vantaan oma kohtaamispaikka Myyrinki sijaitsee Myyrmäen vanhan ostoskeskuksen eli Isomyyrin 3. kerroksessa. Myyrinkiin on helppo tulla vaikka aluksi kahville
tai lounaalle Café Popoloon ja samalla tutustua toimintaan. Toimintaan kuuluu Vantaan
kaupungin, Aikuisopiston, lukuisten järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa, kuten neuvontapiste maahan muuttaneille ja vertaistukiryhmiä. Myyringistä on moni löytänyt ystäviä ja
yhteisön, johon kuulua. Myyringissä kävijät
kommentoivat:
– Täällä on mukava olla!
– Yksin, kun asuu, niin täällä tapaa muita ihmisiä!

Kohtaamispaikka Myyrinki – sinun tuleva olohuoneesi vai vapaaehtoistoiminnan
paikkasi?
Asukastilat on tarkoitettu kaiken ikäisille
asukkaille. Niihin tullaan, paitsi tapaamaan
muita, niin myös harrastamaan, liikkumaan
ja oppimaan uutta. Myyrinki on monelle tuttu
Aikuisopiston kurssitilana. Tänäkin syksynä
Myyringissä on menossa reilusti 100 eri kurssia. Tänä syksynä siellä voi opiskella myös

vapaaehtoistoiminnan perusteita. Vapaaehtoistoiminta on tutkitusti iloa ja hyvinvointia
lisäävä toimintamuoto, joillekin harrastus;
toisille elämäntapa. Vapaaehtoistoimintaan
voi tutustua juuri asukastiloissa.
Vapaaehtoisten voimin pyörii Myyringissäkin lukuisia toimintoja, kuten Luetaan yhdessä -ryhmä. Tämä suomalaisnaisten verkosto
tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille.
Luetaan yhdessä -ryhmissä opetellaan kieltä
yksilöllisesti kunkin opiskelijan omasta lähtökohdasta käsin. Henkilökohtaiselle opetukselle on edellytyksenä, että mukana on riittävästi vapaaehtoisia opettajia. Pirjo Järvenpää
on toiminut Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoisena jo vuosia. Mikä tässä vapaaehtoistoiminnassa innostaa?
– Mukava porukka! On kiinnostavaa tavata
naisia eri kulttuureista. Joskus kuulee jälkeenpäin, kuinka oman ryhmän oppilas on
päässyt opiskelemaan Suomessa ja päässyt
näin eteenpäin.
Monet seniorit ovat löytäneet asukastalojen
kerhot ja muut toiminnot. Myyringin toimintatuvalla viihdytään usein aamusta alkaen.

Perjantaimaalarit-ryhmällä on hauskaa yhdessä
Toimintatupa on avoinna jokaisena arkipäivänä avoimelle toiminnalle, mikä voi olla
kaikkea matonkuteiden leikkaamisesta kännykän käytön opetteluun yhdessä. Toimintatupa on eräänlainen vapaaehtoisten kerho.
Siellä saatetaan askarrella ja tehdä käsitöitä
Myyrinkodin hyväksi, mutta sieltä saa myös
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seuraa. Kun toimintatuvan kävijöiltä kysyy,
mikä heille Myyringissä on tärkeää. He kertovat:
– Toimintatuvalla pidämme toinen toisesta
huolta!
– Täällä (toimintatuvalla) voi tehdä itselleen
ja samalla auttaa muita! Hyödyllistä tekemistä!
Toimintatuvalle voi piipahtaa korjaamaan
omia vaatteita tai ommella ja neuloa vaikka
lastenvaatteita. Käsitöissä saa tarvittaessa
neuvoa ohjaajilta ja toimintatuvan kävijöiltä,
joissa on todellisia kädentaitojen konkareita.
Yhteisötyötä asukkaiden parissa
Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan yksikön
asukastiloissa tehdään yhteisötyötä alueen
asukkaiden hyväksi. Mitä se yhteisötyö on?
Yhteisötyö eroaa monista muista kaupungin
palveluista siinä, että yhteisötyö ei ole perinteistä eri ryhmiin kohdistuvaa asiakaspalvelua, vaan yhteistä tekemistä ihmisten kanssa,
heidän tarpeistaan lähtien. Yhteisötyö on hyvinvointia edistävää toimintaa, jossa keskitytään etenkin hyvinvoinnin sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kohtaamispaikoissa eritaustaiset
ihmiset kohdataan samanarvoisesti ja kunnioittaen sekä mahdollistetaan monenlainen
yhteinen toiminta. Yhteisötyötä voisi sanoa
siltojen rakentamiseksi eri ryhmien välille.
Kohtaamispaikkojen toiminta on kansalaistoimintaa, johon ovat kaikki tervetulleita.
Tärkeää on tukea heikommassa asemassa
olevia asukkaita löytämään omia voimavarojaan ja auttaa rakentamaan sosiaalisia tukiverkostoja. Jotta voimme paremmin tukea
kävijöitämme, teemme yhteistyötä yli rajojen – eri kaupungin toimialojen, järjestöjen
ja asukkaiden kesken. Yhteistyö voi välillä
tarkoittaa asukastilaan jalkautuvaa sosiaalityöntekijää välillä Punaisen Ristin ystävävälityksen puoleen kääntymistä. Yhteisötyössä
tuetaan asukkaiden aktiivisuutta, mikä voi
olla esimerkiksi vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa.
Asukkaita kutsutaan yhteiseen pöytään
Vantaan kohtaamispaikkojen toimintaan
on jo pitkään kuuluneet edulliset ruokailut.
Myyringissä toimii yhteiskunnallinen yritys,
Alvi ry:n Café Popolo, jossa voi työskennellä
ohjatussa työtoiminnassa. Tuulikontti ja Kafnetti taas osallistuvat koulujen tähdelounaan
ilmaiseen jakoon. Tällöin Yhteinen pöytä
-projekti kuljettaa ruuan Varian oppilaitoksista jakelupaikoille.
Yhteinen pöytä – Vantaan kaupungin ja seurakuntien sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun
yhteishanke – hoitaa Vantaalla myös kauppojen hävikkiruuan kuljetusta. Projekti avasi
syyskuun alussa ruokavaraston Koivukylään,
mikä toimii lahjoitetun ruuan välivarastona.
Sieltä ruoka kuljetaan yhdistysten, seurakuntien ja yhteisöjen hoitamille ruoka-avun
jakopisteille. Toimintamallissa yhdistetään
hävikkiruoan hyötykäyttö asukaslähtöiseen
ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan tavalla,
jota Suomessa ei ole vielä tehty.
– Yhteinen pöytä ei ole vain logistiikkaa vaan
ruuan ympärille kokoontuvaa yhteisöllisyyttä, sanoo Hanna Kuisma, Yhteinen pöytä
-hankkeen projektipäällikkö.
Yhteinen pöytä on uusi yhteisötyön esimerkki, missä asukkaille annetaan puitteet yhteisen hyvän toteuttamiseen. Kymmeniä va-

Kuvassa Myyringin ja Kafnetin vakituiset työntekijät: yhteisötyöntekijä
Virva Kaislaniemi ja toiminnanohjaaja
Eija Pulkkinen, yhteisötyöntekijä Päivi
Pääskyvuori ja yhteisöterveydenhoitaja
Merja Asplund.
paaehtoisia on jo lähtenyt mukaan. Yhteinen
pöytä -hankkeessa luodaan verkostoja, jotka
tukevat toisiaan – lukuisat eri ruoka-apua jakavat järjestöt voivat näin keskittyä omaan
toimintaansa eli antaa leipää ja muuta tukea
sitä tarvitseville vantaalaisille.
Mukaan mahtuu - varaa tila tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
Vantaan asukastilat ovat avoimia kaikelle
kansalaistoiminnalle. Kymmenet yhdistykset
jo kokoontuvat ja järjestävät toimintaa tiloissa. Mukaan mahtuu kuitenkin lisää ryhmiä ja
uusia yhteisöllisyyden muotoja. Tiloja voivat
vantaalaiset yhdistykset ja yhteisöt varata
pääsääntöisesti maksutta. Asukastilat kaipaavat myös vapaaehtoisia jakamaan erilaisia
taitojaan muille, vaatteiden tuunauksesta ja
yhteislaulun säestyksestä rentoutustuokioihin
– kerro mitä taitoja sinä voit jakaa yhteiseksi
hyväksi? Vierailevien taiteilijoiden esityksiä
ovat myös asukastilojen kävijät toivoneet.
Toivotamme asukkaiden omat aloitteet ja ideat tervetulleiksi! Pyritään toteuttamaan niitä
yhdessä!
Hyvinvointimessuilta Vantaan asukastilat
löytyvät pöydästä 125. Tule tapaamaan työntekijöitämme!
Lisätietoa Vantaan asukastilojen toiminnasta:
www.vantaa.fi/vapaaehtoistoiminta ja asukastilojen omilta Facebook-sivuilta
Virva Kaislaniemi

Luetaan yhdessä –ryhmässä oppii
suomea ja tapaa muita Suomeen
muuttaneita naisia
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KATUPARTIOON?
Myyrmäen suuralueella on liikkunut jo useamman
vuoden ajan Myrtsin katupartio pääasiassa lauantai-iltaisin. Myrtsin katupartio koostuu vapaaehtoisista, joilla on halu kohdata nuoria kadulla ja olla
tarvittaessa tukena.
Katupartion ydinjoukko kannustaa muita tulemaan mukaan toimintaan. Motiiveja toimintaan
on erilaisia.
– On hyvä, että nuorten hyväksi tehdään jotain.
Joillakin nuorilla ei ole oikein ketään, jolle puhua. Me voidaan toimia tarvittaessa olkapäänä.
– Nuorten tukeminen on tärkeää. Haluan myös
vaikuttaa alueen turvallisuuteen.
– Me ei olla mitään poliiseja. Ei kaadeta mitään
maahan eikä heitetä ulos mistään.
– Ollaan tultu monille nuorille jo tutuksi, ja
monet tulevatkin nykimään hihasta. Jokiuoman
puistossakin meitä moikataan aina.

– Ja seurakin tässä on ihan parasta. Tulkaa mukaan!
Katupartion tärkein tehtävä on liikkua niissä paikoissa, missä nuoret kokoontuvat, ja tarkistaa,
että tilanne on rauhallinen. Tarvittaessa nuoria
neuvotaan ja ohjataan eteenpäin, tuen pariin.
Tavoitteena on, että nuorilla olisi tarvittaessa
saatavilla turvallisia aikuisia.
Partiointi tapahtuu pääsääntöisesti lauantai-iltaisin. Katupartiossa on mukana useita vapaaehtoisia, jotta kenenkään ei tarvitse sitoutua partioimaan joka viikko.
Alueena on lähinnä radanvarsi, etenkin Myyrmäen, Louhelan ja Martinlaakson asemien seudut.
Vapaaehtoisille ei ole erityisvaatimuksia. Tärkeintä on vilpitön halu olla auttamassa nuoria.

Mari, Jere, Marianne, Minna,
Jama ja Irma kannustavat mukaan
katupartion toimintaan.

Violan Vapaaehtoiset
– Apua Arkeen
Vapaaehtoistalo Viola järjestää apua arkeen

sitä tarvitseville. Tärkein avustettavien ryhmä ovat kotihoidossa oleva iäkkäämpi väestö,
mutta kaikki tilapäisapua kaipaavat ovat tervetulleita. Aina ei apua tosin pystytä järjestämään, vaan jokainen avun tarve käsitellään
tapauskohtaisesti.
Auttajamme ovat vapaaehtoisia, jotka eivät
saa muuta korvausta kuin hyvän mielen. Sen
vuoksi esimerkiksi suurempiin siivouksiin ei
Viola voi luvata apua. Neuvotteluja voidaan
kyllä tapauskohtaisesti vapaaehtoisten kanssa
käydä.
Tavallisimmat avunpyynnöt koskevat jokapäiväisiä pulmatilanteita. Kotihoito tuo lääkkeet ja ateriapalvelu ateriat, mutta esimerkiksi hehkulampun vaihtaminen tai digiboksin
kanavien säätäminen saattavat olla kotonaan
asuvalle iäkkäämmälle kansalaiselle haasteellisia tehtäviä.
Talvisin on myös hyvin tavallista, että liukkaat kadut tekevät kauppareissusta riskialttiin, ja saattaja on tarpeen. Samoin rappusissa
kulkeminen saattaa olla hissittömissä taloissa
sen verran epävarmaa, että saattaja on tarpeen varmistamaan että autettava ei kaadu.
Toisinaan vapaaehtoiset toimivat puhtaasti
avustettavan seurana, etenkin talvisin kun sää
vähentää kotihoidettavien mahdollisuuksia
liikkua ulkona.

Toistaiseksi Violan vapaaehtoisapu on alkuvaiheessa, ja pääosa toiminnasta on suurTikkurilan alueella eli Tikkurilassa, Havukoskella, Koivukylässä ja Korsossa. Sekä uusia
vapaaehtoisia että uusia autettavia kuitenkin
hankitaan jatkuvasti, ja suunnitelmissa on
toiminnan laajentaminen myös Myyrmäen
tienoille.
Vapaaehtoispalvelu toimii tiistaista torstaihin
klo 10 – 14. Apua voi kysyä puhelinnumerosta 040 – 740 6622.
Uusille vapaehtoisille järjestetään tarpeen
mukaan koulutustilaisuuksia. Vapaaehtoiset
eivät sitoudu mihinkään päivystys- tai työaikoihin, vaan he päättävät joka kerta sopiiko
tarjottu avustuskeikka heille vai ei. Vapaaehtoisena toimiminen sopii etenkin vailla vakituista työtä oleville, kuten opiskelijoille, joilla
on päivisin aikaa. Vapaaehtoistoiminnasta ja
koulutuksesta lisätietoja antaa koordinaattori
Sari Rinne, tavattavissa tiistaista torstaihin
puhelinnumerossa 040 197 1931
Vapaaehtoiseksi puolestaan sopii kuka vain.
Jokainen voi auttaa iäkästä naapuria tai muita tarvitsevia vaihtamaan lamput, tekemään
lumityöt tai vaikka pesemään ikkunat. Vastineeksi saa varmuuden siitä, että on helpottanut läheisen elämää kun muut eivät ole sitä
voineet tehdä.
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yyrmäen aseman
edustalla toimii asukkaille avoin kirpputori joka
maanantai, keskiviikko ja
lauantai klo 9:00 - 20:00
välisenä aikana.
Kuka tahansa voi tulla
myymään. Myyntipaikka ei
maksa mitään.
Oma pöytä, rekki tai viltti
mukaan. Kirppis on avoinna läpi talven!
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Vantaalle uusi kansalaistoiminnan keskus
Tikkurilassa sijaitsevalle Vapaaehtoistalo
Violalle etsittiin vuoden verran kuumeisesti
uutta tilaa, koska kiinteistö, jossa Viola
sijaitsee, puretaan asuinkerrostalon tieltä.
Uudet tilat vapaaehtoistalon toiminnalle ovat
nyt löytyneet Simonkylästä, Hiekkaharjun
vesitornin tuntumasta Leinikkitieltä.
Vantaan kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että Leinikkitieltä löytynyt tila
vuokrataan kaupungille, ja siihen ryhdytään

kehittämään kansalaistoiminnan keskusta
yhdessä Vantaan Järjestöringin kanssa. Tilaa
aletaan remontoida vielä tämän syksyn aikana. Keskukseen sijoitetaan Vapaaehtoistalo
Violan nykyiset toiminnot ja Järjestöringin
toimisto. Samaan kokonaisuuteen siirtyy
Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet
ry:n Lauhatuulen toiminta. Tilaa on kaikkiaan yli 900 m2, josta Lauhatuulen osuus on
n. 300 m2.
Kansalaistoiminnan keskus Leinikissä tulee

Hyvinvointimessut valtaavat jo viidettä
kertaa Energia Areenan Myyrmäessä lauantaina 10.10. klo 10–16.
Messuilla voi ostaa hyvinvointi- ja terveystuotteita, hankkia erilaisia apuvälineitä, tutustua koti- ja hoivapalveluihin,
osallistua kuulonmittaukseen, tarkistuttaa silmänpaineensa, verenpaineensa,
verensokerinsa, keuhkojen toiminnan, ja
ennen kaikkea keskustella eri toimijoiden kanssa esimerkiksi johonkin vertaisryhmään liittymisestä. Tai voi räätälöidä
itsellensä uniikin paidan. Tai löytää uuden harrastuksen – vaikkapa tanssista
tai pitsinnypläyksestä. Messuilta voi löytää tiensä myös tehokkaaseen painonhallintaryhmään tai kuntosalille.
Tarjolla on kosmetiikkaa, koruja, hunajaa,

olemaan monenlaisia tiloja sekä perinteiselle
yhdistys- ja kerhotoiminalle että vapaalle,
järjestäytymättömälle kansalaistoiminnalle.
Leinikkiin tulee myös mielenterveysyhdistyksen kahvila, josta saa arkisin edullista
lounasta. Keskuksesta saa keskitetysti tietoa
erilaisten Vantaalla toimivien yhdistysten
toiminnasta, ja yhdistysten neuvontakioskissa järjestetään neuvontaa ja tietoiskuja
erilaisista hyvinvointiin liittyvistä aiheista.
Maahanmuuttajien neuvontapiste palvelee
useammalla eri kielellä, tarvit-

villatuotteita, hoitosukkia, työjalkineita ja
runsaasti tietoa n. 150 messuosastolla.
Ohjelmalavalla on tietoiskuja ja liikuntaesityksiä.
Ilmailumuseon osastolla on ihmeteltävänä harjoitushävittäjä BAE Hawkin eturunko, jota pääsee katsomaan myös sisältäpäin.
Vantaan kaupungin yksiköt esittelevät
kuntalaisille ehkä vähän tuntemattomampaakin toimintaansa – tunnetko esimerkiksi Kuntoutusyksikön toiminnan
piiriin kuuluvan toimintaterapian tai ravitsemusterapian?
Ulkoalueella voi tutustua pelastuskoiratoimintaan tai hankkia jotain sepän pihalla takomaa – vaikkapa lahjaksi.
Messuille on ilmainen sisäänpääsy.

taessa myös suomea äidinkielenään puhuvia.
Neuvontapisteestä saa apua mm. erilaisten
lomakkeiden täyttämiseen ja viranomaisten
kanssa asiointiin.
Nyt perustettava kansalaistoiminnan keskus
on Vantaan ensimmäinen. Kaupungin
asukastilaohjelmassa on linjattu, että kaikki
kaupungin ylläpitämät asukastilat muuttuvat
vuoteen 2025 mennessä kansalaistoiminnan
keskuksiksi.

