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Vantaan Hyvinvointimessuilla tapahtuu näiden
lisäksi myös paljon muuta. Ilmainen sisäänpääsy

Tervetuloa
Yli 150 näytteilleasettajaa
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PÄÄKIRJOITUS

TErvEtuloa HyvinvointiMEssuillE

Vaikka Hyvinvointimessut järjestetään vasta neljättä
kertaa, ovat niiden juuret kuitenkin pitkällä vantaalaisessa yhdistyshistoriassa. Vantaalla alettiin järjestää pienimuotoisia terveysmessuja jo 1980-luvulla. Messuilla
esittäytyivät silloin vantaalaiset sosiaali- ja terveysalan
järjestöt. Näytteilleasettajia oli kolmisenkymmentä, ja
messut mahtuivatkin koulujen aulatiloihin tai liikuntasaleihin vuorotellen Itä- ja Länsi-Vantaalla. Messut
järjestettiin talkoovoimin, ja messujen ei-kaupallisuutta
pidettiin kunnia-asiana.
Viimeisinä ”kouluvuosina” messujen pitopaikaksi vakiintui Kilterin koulu, jonka sijainti Myyrmäen aseman
ja Myyrmannin välittömässä läheisyydessä koettiin hyväksi. Kun näytteilleasettaja- ja kävijämäärät kasvoivat,
Kilterin koulu kävi ahtaaksi.

Kun EU julisti vuoden 2011 vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi, oli hyvä aika uudistaa näitä messuja. Vantaan kaupunki ja Vantaan Järjestörinki lähtivät yhdessä suunnittelemaan messuja, joiden aihepiiri laajenisi
puhtaasti sosiaali- ja terveysalan järjestöistä koskemaan
kaikkia hyvinvointiin vaikuttavia yhdistyksiä. Mukaan
messuille haluttiin ottaa myös liikunta- ja kulttuuriharrastukset, ja yritykset päästettiin mukaan, jotta messuista tulisi yleisölle kiinnostavammat, ja jotta kyettiin
vuokraamaan kunnollinen messupaikka.
Energia Areena toimi ensimmäisten Hyvinvointimessujen näyttämönä, ja paikasta pitivät niin yleisö kuin
näytteilleasettajatkin, jotka ihastelivat, että kerrankin
saatiin aikaiseksi Ihan Oikeat Messut. Hyvää ei kannata
vaihtaa, tuumasimme me messujen järjestäjät. Messut
on pidetty samassa paikassa jo kolme kertaa. Joka kerralla olemme oppineet jotakin uutta, ja pyrimme joka
vuosi järjestämään messut vielä paremmin. Energia
Areenan vuokra kirpaisee, mutta olemme silti halunneet
pitää messut yleisölle maksuttomina. Näin siis suuremmatkin perheet voivat tulla messuille – ja pääsymaksun
sijasta vaikka hiukan tuhlata messuilla myytäviin tuotteisiin, jos niin haluavat.
Messuilla esittäytyy lähes koko vantaalaisen yhdistystoiminnan kirjo. Messut ovat tänä vuonna laajemmat
kuin koskaan. Tarjontaa on paljon myös lapsiperheille.
Vantaalaiset liikuntajärjestöt esittäytyvät näyttävästi,
ja perheen pienimmille riittää iloa alpakkanäytöksissä. Hiukan isommat uskaltautuvat kokeilemaan polkuautoja, ja huikeimpaan seikkailuun pääsee istahtamalla
lentokoneen ohjaimiin ja lähtemällä lentoon! Tulkaa ja
kokeilkaa!

Suomea kutsutaan usein yhdistysten luvatuksi maaksi. Suomessa on rekisteröityjä
yhdistyksiä suhteutettuna asukaslukuun enemmän kuin missään muualla maailmassa.
Kansalaistoiminta eri muodoissaan on kautta aikojen ollut vahvasti mukana suomalaisen yhteiskuntamme rakenteiden muodostumisessa ja kytkeytynyt tiiviisti suomalaisen yhteiskunnan aatteelliseen, poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen muutokseen.
Erilaiset yhdistykset ovat aina hoitaneet merkittävän osa yhteiskunnan toiminnoista.
Vantaallakin monet yhdistykset tuottavat palveluja, jotka täydentävät kunnan toimintaa. Valitettavasti useat, varsinkin pienet yhdistykset, kamppailevat kuitenkin taloutensa kanssa. Monilta puuttuu toimitila, sillä jäsenmaksutuloista ei kyetä maksamaan vapaiden markkinoiden vuokria. Vantaan kaupunki on kyennyt auttamaan tässä
melko montaa järjestöä, mutta se ei oikein riitä, kun Vantaalla on n. 700 yhdistystä.
Kaikki eivät tietenkään tarvitse omaa toimitilaa, vaan voivat käyttää yhteisiä asukastiloja, koulujen liikuntasaleja ja kirjastoja. Tiloista on silti huutava pula.
Vantaalle on toivottu järjestötaloa jo pitkään. Ensimmäisen kerran Vantaan valtuustosalissa lausuttiin sana ”järjestötalo” jo vuonna 1972. Paljon on vettä virrannut Vantaassa sen jälkeen. Sen rannoilla ei kuitenkaan vielä kovin kummoista järjestötaloa
näy. Vantaalaispäättäjät ovat vuosien varrella suhtautuneet asiaan hyvinkin myönteisesti, mutta tähän tarkoitukseen sopivia tiloja ei kuitenkaan ole löytynyt. Kaupungin
taloudellisen tilanteen vuoksi ajatus uusien tilojen rakentamisesta on käytännössä täysin utopistinen.
Vantaan kaupunki kykeni tarjoamaan yhdistyksille ns. mini-järjestötalon. Se antoi
pari vuotta sitten Vantaan Järjestöringin hoidettavaksi Vapaaehtoistalo Violan Tikkurilassa. Violassa on tällä hetkellä toimintaa päivittäin lähes aamusta iltaan; vakiokäyttövuoroja on 49 yhdistyksellä. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta aikoja ei ole
vapaana. Vapaaehtoistalo Tikkurilassa ei juuri lämmitä länsivantaalaisen sydäntä, sillä
esimerkiksi Pähkinärinteestä katsoen Tikkurila on toisella planeetalla. Sitä paitsi kiinteistö, missä Viola sijaitsee, tullaan piakkoin purkamaan. Sen tilalle rakennetaan uusia
kerrostaloja. Violalle on etsitty uusia tiloja yhteistyössä kaupungin kanssa jo puolen
vuoden ajan, ilman ihmeempiä tuloksia. Jos jokin ratkaisu onkin häämöttänyt, idea on
kaatunut rahan puutteeseen.
Vapaaehtoistalo Viola löytää kyllä ennen pitkää kodin jostakin Suur-Tikkurilasta, tai
ainakin sen liepeiltä. Vantaan kuntalaispalveluiden johtaja Iiris Lehtonen ja Vantaan
konserni- ja asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren ovat aktiivisesti mukana tilan etsimisessä. Eri puolilla Vantaata on myös jonkin verran asukastiloja,
ja lisää pienehköjä kokoontumistiloja saadaan varmasti ennen pitkää, joten kaikkien
yhdistysten ei tarvitse lähteä Tikkurilaan saakka.
Mutta Vantaalle tarvittaisiin kuitenkin myös sellainen järjestötalo, joka toimisi kotina sadoille kansalaistoimijoille. Siellä voisi olla toimistotiloja sekä hyvin varusteltu
toimisto yhteiskäyttöön niitä varten, jotka eivät omaa toimistoa tarvitse, potilasjärjestöjen neuvontapiste, liikunta- ja musiikkitiloja, tilat erilaisia juhlia ja tapahtumia
varten. Niinkin pieni asia kuin paikka yhdistyksen omalle kaapille helpottaisi monen
yhdistyksen (tai sen sihteerin ja puheenjohtajan) elämää.
Vantaalla on runsaasti maahanmuuttajia, ja heidän yhdistyksensä ovat usein toivoneet paikkaa, jossa voisi järjestää monikulttuurisia tapahtumia (Helsingissä tällainen
on Kulttuurikeskus Caisa yhdellä kaupungin keskeisimmistä paikoista). Järjestötaloon mahtuisivat minun visiossani kaikki, niin uudet kuin vanhatkin vantaalaiset.
Sain aikoinaan seurata läheltä Kaapelitehtaan muotoutumista eläväksi kulttuurikeskukseksi Helsingissä. Ihan niin massiiviseen keskukseen ei meillä Vantaalla liene
tarvetta – eikä resurssejakaan. Haaveissani on löytää jostakin joku vanha teollisuusrakennus, jonka tiloista voisi muokata ”muuntojoustavat”, kuten kiinteistönvälittäjillä on tapana sanoa. Väliseinät voisivat olla sellaisia, että pienemmistä liikunta- ja
kokoontumistiloista voisi väliseiniä siirtämällä helposti tehdä yhden yhtenäisen tilan
suuria tilaisuuksia varten. Tilan rakennustöistä voisi tehdä työllistämishankkeen, joka
antaisi töitä suurelle joukolle pitkäaikaistyöttömiä.
Muutaman mielenkiintoisen rakennuksen Vantaalta löysinkin. Valitettavasti ne olivat lentokonehalleja, jotka sijaitsivat lentokenttä-alueella ja ovat jo saaneet purkuluvan. Mutta Myyrmäki-liike on keksinyt, että Kilterinmäellä sijaitseva IVO:n vanha
Laboratorio voisi olla mainio vantaalainen Kaapelitehdas.
Hyvät lukijat! Samalla kun toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi Hyvinvointimessuille, haastan teidät kulkemaan kotikaupungissamme silmä tarkkana. Jos näette
talon, joka voisi soveltua järjestötaloksi, olkaa hyvät ja ilmiantakaa se.
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Hyvinvointimessut 2014 Energia Areenalla
Hyvinvointimessut valtaavat jo neljättä kertaa Energia Areenan Myyrmäessä lauantaina 4.10. klo 10–16.
Messuilla voi ostaa hyvinvointi- ja kauneustuotteita, tutustua erilaisiin apuvälineisiin ja hoivapalveluihin, osallistua kuulonmittaukseen, tarkistuttaa
silmänpaineensa, saada tietoa jalokiviterapiasta. Tai
mitä jos hankkisi uuden harrastuksen – vaikkapa
hiihtämisestä, hapkidosta, judosta tai salibandystä?
Tai pitsinnypläyksestä ? Esillä on kosmetiikkaa, koruja, kylpylöitä, mehiläishoitajia, mukeja, muistitietoa ja vaikka mitä n. 150 messuosastolla.
Ohjelmalavalla viihdyttää Duo Latinson Daniel &
Pablo kuubalaisella musiikillaan, ja lisäksi ohjelmassa on vauhdikkaita tanssi- ja liikuntaesityksiä. Ulkoalueella voi ihastella hauskoja eläimiä – alpakoita. Alpakoista kerrotaan tämän lehden sivuilla 6–7. Sisällä
hallissa on lentokonesimulaattori, jolla yleisö pääsee lennolle viidellä eurolla. Siitä tarkemmin sivulla
15. Messuilla on erilaisia sosiaali- ja terveys- sekä
liikunta- ja harrastusyhdistyksiä. Lisäksi mukana on
erilaisia yrityksiä, jotka tarjoavat hyvinvointialan
palveluita. Vantaan kaupungin yksiköt esittelevät kuntalaisille ehkä vähän tuntemattomampaakin
toimintaansa – tunnetko esimerkiksi sovittelutoiminnan? Sovittelutoiminnasta kerrotaan sivulla 14.
Messuille on ilmainen sisäänpääsy.

Marianne auttaa nuoria
Myyrmäen – Martinlaakson alueella on liikkunut jo parin vuoden ajan
joukko vapaaehtoisia pääasiassa lauantai-iltaisin.
Kyseessä on MyyrmäkiSeuran Turvallinen kotilähiö -hankkeessa perustettu Myrtsin Katupartio.
Hankkeessa on koulutettu
vapaaehtoisia
tekemään
katutyötä nuorten parissa.
Yksi vapaaehtoisista on
Marianne Harting. Hän on
ollut mukana toiminnassa
nyt vuoden verran. Mukaan lähtemiselle oli selkeät syyt.
─ Halusin tehdä jotain
järkevää, mistä on hyötyä
jollekin, sanoo Marianne.
Hän on tyytyväinen, että
on lähtenyt mukaan. ─ Katupartiotoiminta antaa minulle paljon ja tuo hyvän
mielen. Olen myös saanut
uusia ystäviä, hän iloitsee.
Marianne kokee katupartiossa olevansa tarpeellinen. Hän on ollut tänä
syksynä partioimassa joka
viikko, ja nuoret tuntevatkin sekä hänet että katupartion jo hyvin. Partiota
moikataan jo kaukaa.
Marianne mukaan luottamuksen syntyminen nuorten ja katupartion välille
on tärkeää. – Nuorten luottamus syntyy pikkuhiljaa,
hän toteaa.
Myös muutkin kuin nuo-

Mikä Vantaan Järjestörinki?
Hyvinvointimessut 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.

Järjestöringin
Maailmanpyörä-hankkeella on
maahanmuuttajien neuvontapisteet Myyrmäessä,
Tikkurilassa ja Koivukylässä. Niistä saa maksutonta apua arjen asioihin
12 eri kielellä.
Järejstöringin nettisivusto
www.vantaalla.info sisältää n. 700 vantaalaisyhdistyksen yhteystiedot, linkit
niiden kotisivuille ja yhdistysten ajankohtaiset tapahtumat.
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ret tulevat usein juttelemaan katupartion kanssa.
– Alueen asukkaat tulevat
joskus kertomaan jostain
lähellä olevista ongelmista, Marianne kertoo. Viimeksi ersä henkilö kertoi
yhdestä miehestä, joka
makasi
Myyrmäenraitin
tuntumassa. – Mies oli
niin huonossa kunnossa,
että soitimme hätäkeskukseen, ja apu tulikin pian.
Asia, joka Mariannea harmittaa, on ikävän raadollinen. Katupartion rahat
ovat lopussa. – Viime lauantaina puistossa juoksi
meitä vastaan n. 60 nuorta ja huutelivat jo kaukaa,
että onko teillä niitä katupartion tarroja. No ei ollut,
kun ne loppuivat jo aikaa
siten, eikä niitä rahapulan
vuoksi ole voitu tehdä lisää.
Rahapulasta huolimatta
katupartion toimintaa jatketaan. Vantaan kaupunki
on antanut pienen avustuksen, mutta se on jo käytetty. Toiminnalle etsitään
sponsoreita. Yksi on jo
saatu; Martinlaakson Neste antaa katupartiolaisille
huimat alennukset kahvista ja kahvileivästä silloin,
kun partio on liikkeellä.
Kaikki Myrtsin Katupartion vapaaehtoiset on koulutettu. Koulutuksessa on
perehdytty mm. nuorten
kohtaamiseen ja hankittu

katupartioinnissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Jokainen vapaaehtoinen on
käynyt vähintään SPR:n
hätäensiapukurssin. Koulutuksen aikana on käyty
eri yhteistyötahojen luona,
mm. nuorten turvatalolla.
Myös lähipoliisi on ollut
vapaaehtoisten kouluttajana.
Myrtsin Katupartio etsii uusia vapaaehtoisia.
Mitä suurempi joukko on
mukana toiminnassa, sitä
helpompi partiovuoroja on
järjestellä. Ei ole suinkaan
tarkoitus, että partiossa pitäisi olla joka viikko, vaan
vuoroja jaetaan. Partiossa
on kerrallaan kaksi tai kolme henkilöä.

oksi ristityssä partiotoiminnassa ei ole. Mukaan
tarvitaan normaalilla järjellä varustettuja, tavallisia aikuisia ihmisiä, joilla
on kiinnostus nuoria kohtaan ja vilpitön halu auttaa.
Marianne kannustaa muita tulemaan mukaan. Mistä
sitten tietää, sopiiko tällainen toiminta itselle? ─ Jos
haluaa harrastuksen, missä
saa sekä liikuntaa että ystäviä, ja samalla voi tehdä
hyvää, niin tämä on oikea
paikka, Marianne sanoo. –
Mukaan vaan!

Suve Pääsukene

Mitään erityisvaatimuksia
vapaaehtoisena toimimiseen Myrtsin Katuparti-

• Myrtsin Katupartion taustalla on Turvallinen kotilähiö -hanke, joka sai v. 2011 oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvostolta avustuksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksella katettiin vapaaehtoisten koulutuksen
järjestäminen sekä partioinnissa tarpeelliset välineet.
• Vantaan kaupunki myönsi v. 2013 ja 2014 Myyrmäki-Seuralle pienen avustuksen toiminnan ylläpitämiseen.
• Hanketta toteuttaa Myyrmäki-Seura ry ja hallinnoi Vantaan Järjestörinki ry. Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö on hankkeelle elintärkeää. Katupartion tukikohta on Nuorisotalo Arkki.
• Kadulla partioivat tekevät vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa
• Katupartioon osallistuvilla vapaaehtoisilla ei ole poliisin tai järjestyksenvalvojan oikeuksia.
• Vapaaehtoisiksi ryhtyville ei ole erityisvaatimuksia, tavallinen arkijärki riittää.
• Kaikki vapaaehtoiset koulutetaan ennen partioon pääsemistä. Koulutus on ilmaista, ja siitä saa kurssitodistuksen.
• Lisää vapaaehtoisia kaivataan mukaan toimintaan. Soita 040 686 4440
• http://katupartio.nettisivu.org
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Teknologialainaamon oivat opastajat
Opiskelijoiden työtehtävänä Tikkurilan
kirjastossa sijaitsevassa Teknologialainaamossa on tutustuttaa ja perehdyttää
asiakkaita erilaisiin hyvinvointiteknologiaa edustaviin laitteisiin. Samalla
mHealth Booster -hankkeessa työskentely tutustuttaa opiskelijat käytännönläheisesti ja asiakaslähtöisesti omaan
opiskelualaansa sekä yritysmaailmaan.
Tämä luo opiskelijoille käytännön perustan tulevaisuuden työtehtäviin. Kirjoitus perustuu opiskelijoiden oppimispäiväkirjaan.
mHealth booster -hankkeessa ajatuksena on tuoda kansalaisille tietämystä nykyajan hyvinvointiteknologiasta, tehdä
tuotteet tutuiksi ja parantaa elämänlaatua teknologian avulla. Kokeilupisteitä
on kolme. Yksi niistä sijaitsee Tikkurilan
kirjastossa, jossa me työskentelimme.
Esillä on monenlaisia ratkaisuja ja apuvälineitä arkeen, etenkin iäkkäämmille
ihmisille. Osaa tuotteista, esimerkiksi
verenpainemittaria, voi kokeilla paikan
päällä.
Teknologialainaamo nimensä mukaisesti lainaa tuotteita ihmisille kotiin kokeiltavaksi. Asiakaspalautteen myötä olemme
huomanneet, että tämä toiminta innostaa ihmisiä hankkimaan tuotteita ja luo
heille virikkeitä päivittäiseen elämään.

Työmme mHealth boosterissa
Työmme sisälsi tuotteiden esittelyä ja
tuotetietämyksen sisäistämistä. Meille
annettiin myös tehtäväksi soittaa senioriryhmille ja pyrkiä saamaan heidät kiinnostumaan hankkeesta sekä saada heidät
tulemaan tutustumiskäynnille. Oli hauska huomata, miten innokkaasti he halusivat mukaan tutustumaan toimintaan.
Tuotekoulutusten myötä saimme tietomme ajan tasalle. Itse tuotteiden esittely oli vaativaa. Tuotteista kertominen
jännitti aluksi, kun tuotteita oli niin runsaasti ja samantapaisia tuotteita oli vaikea erottaa alun tietovyöryn alta. Ajan
kuluessa tästä tuli luontevaa ja sujuvaa.
Ihmiset arvostavat hymyä ja reipasta asennetta työtä kohtaan. Kun jaksoi
hymyillä läpi vuorojen, olivat asiakkaat
vastaanottavaisia ja itsellekin jäi tällä
tavalla hyvä mieli tehdystä työstä. Ehdottomiin kohokohtiin mHealth booster

-urallamme kuului viimeisenä päivänä
saatu upea palaute asiakkaalta. Iäkäs nainen kehui meidän tietämystämme ja taitojamme vuolaasti. Työmme hankkeessa
oli mielekästä ja tarpeellista. Onnistumisen hetket koimme asiakkaidemme kautta ja palautteessa, jota heiltä saimme.

Opiskelijat
Senni Jokimies ja Sofia Dahlgren
Opiskelijoiden oppimispäiväkirjasta
koonnut ja muokannut Kristiina
Ahlgren

Verenpaineen mittausta. Sofia sai ensikosketuksen sairaanhoitajan ammattiin
mitatessaan Senniltä verensokerin.
Esimerkki kokeilupisteen laitteista:
Kukkatolppa – valvonta- ja hälytysjärjestelmä

”Yksi ikäihmisille suunnattu
helppokäyttöinen videopuhelusovellus, Pieni piiri.”

Kukkatolppa näyttää nimensä mukaisesti ihan kukkatolpalta. Se on valvonta- ja
hälytysjärjestelmä, jossa on hoitajakutsu. Siinä on kaksi liiketunnistinta, joista
toinen voidaan asettaa tunnistamaan liikkeitä suuremmalta alueelta, esimerkiksi
koko huoneesta, ja toinen pienemmältä
alueelta kuten sängyn lähettyviltä. Jos
liiketunnistin tunnistaa kaatumisen tai
muun ”normaalista poikkeavan” käytöksen, se hälyttää tiedon tekstiviestinä joko
omaiselle tai kotihoitoon. Samalla kukkatolppaan aukeaa automaattinen puheyhteys omaiseen/kotihoitajaan. Tällöin
omainen saa tietää, onko vanhus hereillä/kunnossa.

Iloiset Teknologialainaamon työntekijät

Mielestämme kukkatolppa on erinomainen laite ikäihmisen kotiin turvaamaan
hänen liikkumistaan. Turvallisuutta tuo
jatkuva valvonta (24h/vrk). Se on myös
siinä mielessä hieno laite, että siihen ei
liity mielikuvaa valvottuna olemisesta.
Kukkatolppa sopii hienosti sisustukseen.
Se on siis varsin huomaamaton valvonta-/hälytysjärjestelmä.

Safera Oy:n SAFERALiesivahti ja Innohome
Oy:n Liesihälytin,
Liike4k Oy:n Microlife-verenpainemittari,
Modz Oy:n MODZ
motivoiva verensokerimittari ja ArctiCare
Technologies Oy:n Loc
Finder -turvapaikannin.

Kuva: Anniina Pajunen
Pieni Piiri -kuvapuhelinsovellus, Unborn Heart kotidoppler, Emfit Oy:n
SafebED Cloud -vuodeanturi, Optiikka Juurisen näkemisen apuvälineitä,
Paro hyljerobotti, Mubik-musiikkipeli, Saferan ja Innohome Liesivahdit,
Microlife-verenpainemittari, MODZ verensokerimittari ja Loc Finder -turvapaikannin.

Kuva: Anniina Pajunen
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Tukea ja turvaa ikääntyville teknologian avulla
Haluatko apua ikääntymisen tuomiin haasteisiin? Tutustu Tikkurilan
Teknologialainaamossa hyvinvointia edistävään teknologiaan ja sen
elämänlaatua parantaviin mahdollisuuksiin. Palautetta antamalla voit
olla mukana vaikuttamassa laitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Laurean ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Katariina Raij’n (CIDe) mukaan monessa
maassa on tuotettu useita teknisiä innovaatioita, mutta tutkimushankkeiden tulokset osoittavat, että uudet teknologiat eivät ole löytäneet
tietään ihmisten käyttöön. Laurean mHealth
booster -hanke on Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY) rahoittama hanke,
jossa tarkoituksena on edistää teknologiaratkaisujen tunnettuutta ja käyttöön saattamista.
Hankkeen tavoitteena on mm. lisätä käyttäjien tietoisuutta teknologisista ratkaisuista, jotka
tukevat ihmisten hyvinvointia, kuntoutumista,
itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.
Hyvinvointiin liittyvät teknologiat vastaavat
ikääntymiseen liittyviin haasteisiin helpottamalla arkielämän toimintoja. Ne auttavat ihmisiä asumaan pidempään omissa kodeissaan
ja tuovat turvallisuutta sekä lisäävät hyvinvointia. Eräs hankkeen tavoitteista on luoda
lisää työpaikkoja kasvavalle mHealth-toimialalle, sillä terveysteknologia on yksi Suomen
korkean teknologian kärkialoja viennissä.

Teknologialainaamo Tikkurilan kirjastossa
Yksi mHealth booster -hankkeen kehitysympäristöistä on Teknologialainaamo, joka sijaitsee Tikkurilan kirjaston toisessa kerroksessa.
Kirjasto on mukana projektissa tarjoamalla
tilat ja valmiin lainauslogistiikan. Lainaamossa on esillä monenlaisia hyvinvointia lisääviä
laitteita ja apuvälineitä, esimerkiksi elektronisia suurennuslaitteita, verensokerimittareita,
turvapaikantimia ja paljon muuta.
Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat – jotka ovat aktiivisesti mukana mHealth
booster -hankkeen eri vaiheissa – vastaavat
laitteiden lainaustoiminnasta yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa. Opiskelijat esittelevät
laitteita ja opastavat asiakkaita perinpohjaisesti niiden käytössä. Samalla he pääsevät itsekin
tutustumaan oman alansa teknologiaan ja parantavat omaa osaamistaan tulevia työtehtäviä
silmällä pitäen.
Laitteen käyttöopetuksen jälkeen asiakas voi
lainata sen kotiin kokeiltavaksi korkeintaan
kahden viikon ajaksi. Tällä tavoin hän voi
rauhassa tutustua laitteeseen ja mahdollisesti
myöhemmin hankkia vastaavan laitteen itselleen.
Tuotteiden kohderyhmänä ovat ikääntyneet,
heidän läheisensä sekä senioripalvelujen parissa työskentelevät ammattilaiset. Teknolo
gialainaamo voi tarjota tuotteita myös muille
kohderyhmille, esimerkiksi diabetesta sairastaville lapsille tai odottaville äideille – laitteiden valikoima on vaihtuva.

Katriina Raij
Kuva: Kristiina Ahlgren

Hyvinvointiteknologiaan keskittyneet yritykset tuovat lainaamon välityksellä tuotteitaan
nykyistä paremmin ihmisten ulottuville. Samalla, kun laitteet tulevat käyttäjille tutuiksi,
laitteita valmistavat pk-yritykset saavat palautetta suoraan todellisilta kohderyhmiltä. Tällä
tavoin saadaan parannettua yhteistyötä käyttäjien ja yritysten välillä sekä lisättyä käyttäjien
osallistumista suunnitteluun.

TIESITKÖ, ETTÄ
Vantaa on väkiluvultaan Suomen neljänneksi suurin kaupunki. (Helsinki – Espoo
–Tampere – Vantaa -)Vantaalla on ollut asutusta jo 5000-luvulla eaa.
Vantaan Pyhän Laurin kirkko on Vantaan ja pääkaupunkiseudun vanhin rakennus.
Se on rakennettu 1400-luvun puolivälissä.
Vantaan nimikkoeläin on Vantaan vaakunassakin esiintyvä lohi, perinneruoka lohikeitto ja nimikkokasvi metsäorvokki.

Nettislangia
EVVK = ei vois vähempää kiinnostaa
EVK = ei vois kiinnostaa
EVO = et vain osaa.
Et = en tiedä
Evt = ei voi tietää
EOS = en osaa sanoa

ETT = en tahdo tietää.
EVM = ei voi muistaa.
EVT = ei voi tietää, ei voi tajuta.
IHQ = ihku, pissiskieltä.
Yv = yksityisviesti
EPEK = Ei pysty, ei kiinnosta

Hyvinvointiteknologialla
• yritetään löytää ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseen teknologian avulla
• käsitetään mm. terveysalan teknologiaa, joka liittyy hoitoon, hoivaan, toimintakyvyn
heikentymisen ehkäisyyn ja hidastamiseen sekä kuntoutukseen
• helpotetaan mm. arjen sujumista ja arjessa selviytymistä. Hyvinvointiteknologian
avulla voidaan pidentää ikääntyneiden kotona asumista
• voidaan tarkoittaa montaa teknologian eri osa-alueen apuvälinettä. Esimerkkeinä ovat
mm. turvapuhelin, sykemittari ja hoitajakutsujärjestelmä
• on tarjota useita erityyppisiä työtehtäviä. Hyvinvointiteknologia-alaa voi opiskella
monessa eri oppilaitoksessa ympäri Suomea
Raij toteaa, että kokeilu on Suomessa – ja
myös ulkomailla – ainoa laatuaan, vastaavaa
toimintaa ei ole samassa muodossa muualla.
Espoossa mHealth booster -hankkeen kehitysympäristöillä on showroom Soukan palvelukeskuksessa ja Tapiolan terveysasemalla.
Näissä pisteissä käyttäjät voivat ohjatusti tulla
tutustumaan ja kokeilemaan uusia hyvinvointituotteita ja -laitteita. Näitä tuotteita ei kuitenkaan ole mahdollista lainata kotiin.

Syksyn aikana Teknologialainaamon toimintaa lähdetään jalkauttamaan aktiivisesti ympäri Vantaata, jotta jokaisella vantaalaisella olisi
paremmat mahdollisuudet tulla tutustumaan
Teknologialainaamossa esillä oleviin ratkaisuihin.

Pilottikokeilu on alkanut vuoden 2014 alussa ja päättyy näillä näkymin vuoden lopussa.
Katariina Raij’n mukaan jatkorahoituksesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Kokeilujen
vastaanoton ja tulosten perusteella ammattikorkeakoulu Laurea, hankkeessa mukana
olevat yritykset ja Tikkurilan kirjasto miettivät jatkuuko Teknologialainaamon toiminta edelleen entisen kaltaisena. Tavoitteena
on kuitenkin luoda toiminnasta pysyvää.

Teknologialainaamon pop up -piste pystytetään erilaisten tapahtumien yhteyteen, seniorijärjestöjen tilaisuuksiin ja Vantaan kaupungin omien senioriryhmien kokoontumisiin.
Tavoitteena on levittää tietoisuutta ja madaltaa teknologian käytön kynnystä entisestään.
Lisäksi koko mHealth booster -hanketta ja
kaikki kolmea kehitysympäristöä tullaan
markkinoimaan Helsingin palvelukeskuksissa
järjestettävissä pop up -tapahtumissa.

Teknologialainaamo jalkautuu ympäri Vantaata
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”Alpakka hurMaa ihMisEt koko olEMuksEllaan”
Carita Saarinen kuvailee alpakan luonnetta: ”Kesytetyllä alpakalla on yleensä todella
ystävällinen luonne. Kuitenkaan se ei arkuutensa vuoksi uskalla lähestyä ihmistä niin,
että sitä pääsisi koskemaan. Vaikka alpakat
ovat arkoja, ne tulevat juosten vastaan kun
tulemme tarhaan ja haluavat olla kontaktissa
kanssamme. Alpakat eivät viihdy yksin, ne
ovat seurallisia ja hyvin uteliaita. Alpakka
hurmaa ihmiset koko olemuksellaan.”

Kun pahaa-aavistamaton pariskunta, Teemu Rajainmäki ja
Carita Saarinen, sai ensimmäisen
kosketuksen alpakoihin vuonna
2012, kävi hassusti: pari ihastui
ja jäi kiikkiin.
Teemu Rajainmäki, tilan isäntä, osti Porin
lähellä Kullaalla sjaitsevan tilan kesällä 2007.
Ennen vanhaan tilalla oli ollut kotieläimiä, ja
jäljellä oli vielä vanha navetta ja muutamia
muita talousrakennuksia. Nuoren innokkaan
emännän saapuessa tiluksille alkoi tapahtua!

Saarinen jatkaa: ”Alpakat ääntelevät monella eri tavalla. Pieni, kevyt hyminä on niiden
tapa jutustella keskenään ja laumalle tulee
turvallinen olo, kun ne kuulevat toisensa ja
tietävät toistensa olinpaikat. Voimakkaampi
äänenpaino merkitsee kiihtymystä tai pelkoa.
Varoittaessaan kaveriaan alpakka päästää
kurkustaan kurluttavan äänen, joka ennakoi
sylkemistä. Taistelun puhjetessa alpakat saattavat todella kirkua toisilleen.”

Ensimmäiset alpakat tulivat tilalle vuonna
2012. Eläinmäärä alkoi nopeasti kasvaa, ja
Carita Saarinen jäi pois lähihoitajan työtehtävistään keskittäytyen kouluttautumaan ja
suunnittelemaan omaa tulevaa yritystoimintaa. Humiseva Harju -niminen yritys perustettiin syksyllä 2013, varsinaisesti toiminta alkoi
kuitenkin Farmipäivänä kesällä 2014.

Cello ja Fuksia emännän kanssa luotoilemassa
Keväisin kerintäpäivänä yksi toisensa jälkeen
pääsee villoistaan. Tilan oma kasvatti Fuksia
odottaa vuoroaan.

Alpakankasvattajana toimiminen on tarjonnut pariskunnalle yllätyksiä:”Alpakoiden
synnytyksiä on jännittävä odottaa! Oma
Fuksiamme päätti saapua maailmaan isännän veljen hääpäivän aamuna, ja isäntä oli
bestmanina veljelleen. Meinasi vallan tulla
jännät paikat, kun sulhanen odotti kravattinsa
sitojaa ja bestman autteli uutta elämää alkuun
kotitallissa.”

Alpakat vauhdissa agilityesityksessä Hyvinvointimessuilla!

Ihmisiin tottunut alpakka oppii kulkemaan kauniisti riimussa. Carita Saarinen
kertoo:”Koska alpakka on ketterä, se on
mitä mainioin agilitykaveri! Oman kokemukseni mukaan suurin osa alpakoista nauttii esteiden ylittämisestä, kunhan luottamus
ihmiseen on kunnossa.”Alpakka on hauska
veijari ollessaan liikkeessä, joten agilitysuorituksien seuraamien on todellista viihdettä!

Humiseva Harju on alpakoineen
mukana lauantaina 4.10.2014 Hyvinvointimessuilla Myyrmäen Energia Areenalla, tervetuloa katsomaan
ja ihastumaan! Agilityssa ei alpakan
kanssa välttämättä aina kaikki mene
käsikirjoituksen mukaan, joten yllätyksiä on luvassa!

Teksti: Kristiina Ahlgren ja Carita
Saarinen

Villan myyntiä, alpakkaretkiä,
polttaripaketteja…
Humisevalla Harjulla on monta rautaa tulessa. Alpakoiden kasvatustoiminnan ja villan
myynnin lisäksi yritys aikoo mm. järjestää
alpakkaretkiä. Tänä vuonna yritys toimittaa
osan villoistaan Mathildedalin Ruukkiin kehrättäväksi, jonka jälkeen langat tulevat ensimmäistä kertaa omaan myyntiin.
Humiseva Harju tarjoaa myös polttaripaketteja ja tapahtumavierailuja. Monta muutakin
alpakoihin liittyvää hauskaa ideaa on vielä
muhimassa. Alpakan käytöllä on vain oma
mielikuvitus rajana!
Tilalla on myös hevosia ja siellä on mahdollisuus ratsastukseen tai tutustua lännenratsastuksen alkeisiin. Toiminnassa on vahvasti
mukana luonto ja eettiset arvot. Humiseva

Harju on mukana Green Caressa, ja tarkoituksena on tarjota tulevaisuudessa puitteet ja
ohjausta myös kuntoutus- ja terapiatoimintaan.

Alpakat ovat ystävällisiä ja seurallisia
Alpakka on hyvin miellyttävä eläin ja kaunis
katsella. Tilalla on parhaillaan 9 alpakkaa,
joista kuusi on omaa. Alpakat elävät tavallisesti 15-20-vuotiaiksi. Omista alpakoista
vanhin on 11-vuotias Jackie ja porukan kuopus on tällä hetkellä 1-vuotias Frederika. Lisäksi Jackie ja Amalia odottavat vasoja, jotka
syntynevät ennen tämän lehden julkaisuajankohtaa. Hevosia on kaksi: 5-vuotias suomenhevonen Vilma ja 11-vuotias sleesianhevonen Inka, lisäksi on kissoja ja koira. Alpakat
tulevat hyvin toimeen tilan kaikkien eläinten
kanssa.

Ryhmäkuvaa emien tarhasta ennen kerintää.

HYVINVOINTIMESSUT 2014 MESSULEHTI
Alpakkatietoutta
Alpakat ovat lähtöisin Perusta,
Andien ylänköalueilta, jossa niiden
kasvattaminen ja villan jalostaminen on eräs paikallisen väestön tärkeimmistä vientituotteista. Alpakan
villaa kutsutaan sen upeiden ominaisuuksien vuoksi ”Andien kullaksi”.
Alpakan villa soveltuu erinomaisesti henkilöille, jotka eivät siedä
pistelyä. Oikein käsitelty ja prosessoitu hyvälaatuinen villa on silkkisen pehmeä ja kevyt ihoa vasten.
Alpakan villasta tehdään myös paljon design-vaatteita. Alpakan päävärejä on 22. Väriskaala on huima,
joten keinovärjäys ei ole tarpeen.
Kasvattajat tekevät tavallisesti jalostamansa eläinkannan suhteen
jonkun värivalinnan.
Alpakan villan jalostus on Suomessa tehnyt viime aikoina hyvän
harppauksen eteenpäin. Villanjalostus ei ole Suomessa vielä pitkällä,
ja Suomi saikin oman alpakanvillakehräämön vasta tämn vuoden
kesällä.
Muualla Euroopassa alpakoita on
kasvatettu kauemmin kuin Suomessa. Esimerkiksi Iso-Britannia,
Ruotsi ja Norja ovat alpakan kasva
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tuksessa ja villan jalostuksessa huomattavasti Suomea pidemmällä.
Alpakka eroaa laamoista monessa
suhteessa. Laama on alpakkaa huomattavasti kookkaampi, sen pään ja
korvien muoto eroaa alpakan profiilista ja villankasvu on pienempää
kuin alpakan eikä villa ole ominaisuuksiltaan yhtä hyvää. Eläimiä
käytettiinkin alun perin eri tarkoituksiin; alpakan tehtävänä oli tuottaa upeaa villaa ylimystölle, kun taas
laama jalostettiin lähinnä juhdaksi
haastaville vuoristopoluille. Sen
lihaa käytettiin myös ravinnoksi.

Alpakat Suomessa
Ensimmäiset alpakat tulivat Suomeen Hämeenlinnaan vuonna 2002.
Alpakoita on enimmäkseen Suomen etelä- ja lounaisosissa, ja jonkin verran Lapissa ja Itä-Suomessa.
Viime aikoina Suomen alpakkakanta on kasvanut huomattavasti. Nyt
Suomessa on arviolta reilu 1000
yksilöä.
Alpakka
on
monipuolinen
eläin ja se sopii myös mm. terapiaeläimeksi
herkkyytensä
ja
reaktiivisuutensa
ansiosta.

Hoidossa oleva Casper-alpakka tekee kanssamme paljon tapahtumavierailuja.
Some-kanavia
Facebook eli naamakirja on yli miljardin käyttäjän yhteydenpitosivusto ja ilmoitustaulu. Suomessa Facebook alkoi levitä vuoden 2007 lokakuussa.
Twitter on suosittu mikroblogi. Marraskuussa 2011 Twitteriä alettiin kääntää
suomen kielelle.
Youtube on suoratoistovideopalvelu. YouTuben kautta käyttäjä voi lisätä omia
videoita tai katsoa sekä ladata muiden käyttäjien lisäämiä videoita. Sivusto on
perustettu v. 2005.
Instagram on valokuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettu palvelu, joka aukesi lokakuussa 2010. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia, kommentoida
toisten käyttäjien kuvia ja tykätä niistä.

Kuva on viime vuoden messuilta. Tänä vuonna messut ovat 4.10.2014.

Seppo ja Hannele vetävät läppäripiiriä
Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden ylläpitämissä kohtaamispaikoissa Kafnetissa ja
Tuulikontissa toimii aktiivinen vapaaehtoinen
Seppo Tolppanen. Hän on asunut pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 1969. Jäätyään eläkkeelle Seppo on ryhtynyt vapaaehtoiseksi.
Ensin hän osallistui Kafnetissa läppäripiiriin
saadakseen tietoa tietokoneista ja erilaisista
ohjelmista. Nyt hän toimii itse yhtenä läppäripiirin ohjaajana.
Läppäripiirissä osallistujilla on omat kannettavat tietokoneet mukanaan. Ryhmässä
käsitellään ryhmäläisten esille tuomia asioita
ja ongelmia. Piirissä on järjestetty myös erilaisia teemailtoja mm. tietoturvasta ja valokuvien siirtämisestä tietokoneelle. Läppäripiiri
kokoontuu kerran viikossa puolitoista tuntia
kerrallaan. Osallistujia on ollut 8-12 / kerta.
Ennen eläkkeelle jäämistään Seppo toimi
painoalalla. ─ Hakeuduin vapaaehtoistoimintaan, koska kaipasin toimintaa. Vapaaehtoistoiminnassa saa tavata ihmisiä ja auttaa heitä,
Seppo sanoo. Tuulikontissa Seppo on yleismiesjantunen, joka auttaa aina tarvittaessa.
Hannele Tuominen on toinen läppäripiirin
ohjaajista. Hänen mukaansa ryhmässä olisi
hyvä keskittyä teemojen ympärille. ─ Hyvä
teema on vaikkapa erilaisten hakemusten täyttäminen, hän pohtii.

Läppäripiirin ohjaajat kertovat, että oma tietokone ei ole välttämätön. ─ Mukaan voi tulla
vaikka ei olisikaan omaa tietokonetta mukana.
Vieressä voi istua, katsoa ja kuunnella, sanoo
Hannele.
Seppo myötäilee ja suosittelee vapaaehtoistoimintaa muillekin. ─ Tervetuloa mukaan
toimintaan!

Teksti: Merja Asplund
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Onko sinulla tarve heittää hetkeksi hyvästit virikeähkylle ja
kääriytyä hiljaisuuden viittaan?
Vantaan seurakunnat järjestävät
kiireen keskellä taukoa kaipaaville mahdollisuuden vetäytyä hetkeksi rauhoittumaan luonnon ja
hiljaisuuden keskelle.

Hilj ais uu d e n r e tr i i tti:
"Hen gi t ä , h e l l i tä j a h a v a h d u "
Ihmisen tarve etsiytyä hiljaisuuteen ei ole mikään uusi,
kiireisen nykyajan synnyttämä ilmiö Raamatun kertomuksissa Jeesus vetäytyi
usein elämässään hiljaisuuteen ja vietti erämaassa aikaa
yksin rukoillen ja paastoten
jopa 40 päivää ja yötä.

Retriitissä ei siis ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi
kahlata läpi lukematta jääneitä kirjoja, päinvastoin: yhdenkin ajatuksen, runon tai psalminpätkän lukeminen riittää.
Sitä voi syventyä mietiskelemään vaikka koko hiljaiselon
ajaksi.

Nykyään hektistä ja nopeatempoista elämää viettävälle
voi syntyä halu vetäytyä pieneksi hetkeksi arkipäivän tai
työelämän paineiden ulkopuolelle, itseensä, ja sulkea
muut ihmiset ulos. Tähän
tarjoavat
mahdollisuuden
Vantaan seurakuntien järjestämät Hiljaisuuden retriitit.
Niitä järjestetään syksystä
kevääseen luonnon keskellä sijaitsevassa rauhallisessa
paikassa. Suosittu kohde on
mm. Karjalohjalla sijaitseva
Diakonissalaitoksen omistama Heponiemi, joka vuonna
1997 vihittiin Hiljaisuuden
keskukseksi.

Pastori Korpela kutsuu tätä
vetäytymistä itseensä ja mietiskelyyn ”Hiljaisuuden viljelyksi”. - Retriitti on kuin
vetäytyisi omaan sisäiseen
luostarin kammioonsa, jonka
oven ulkopuolella ei ole kahvaa, sisäpuolella on. Tällä tavoin kunnioitetaan kunkin oikeutta omaan tilaan ja rauhaan.

Hiljaisuuden retriitti on tapahtuma, jossa ei toivoteta
muille hyvää huomenta, ei
jutella aamiaispöydässä, ei
tutustuta muihin osallistujiin,
ei kysytä edes saunassa muiden mielipiteitä löylyjen heittämisestä. Siellä ollaan hiljaa.
Retriitti on tapahtuma, jossa
osanottajat sitoutuvat keskinäiseen puhumattomuuteen.
Jokainen saa olla nimetön ja
kasvoton. Televisio, tabletti,
tietokone – näitä ei paikan
päältä löydy.
Jo 15 vuotta retriitin ohjaajana toiminut johtava
kasvatustyön pastori Tarja
Korpela toteaa: ”Vähemmän
on enemmän. Ideana on tyhjentyminen, ei täyttyminen.”

Kenelle retriitti sopii?
Retriitti on usein viikonlopun mittainen hiljaiselo, joka
on sopiva esimerkiksi työssäkäyvälle. Viikonloppuun
sisältyvät yhteiset rukoushetket ja ateriat, mutta jokaisella
on paljon aikaa ulkoiluun tai
omaan rauhaan. Jokaiselle
varataan käyttöön oma huone. Ohjelmaan osallistuminen
on vapaaehtoista, sillä ajan
voi halutessaan viettää vaikka
nukkumalla. Jos syntyy tarve
puhua tai avautua, ohjaajien
puoleen voi kääntyä sovittuna
ajankohtana.
Vaikka retriitit sopivat kaikille, ne eivät kuitenkaan
ole oikea paikka esimerkiksi
masennuksesta kärsiville tai
kriisissä oleville. Retriittiin
tulijat ovat usein ”ihmistyötä” tekeviä – henkilöitä, jotka
ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tauko
muista ihmisistä edistää työssä jaksamista.

Kaikille avoimien retriittien
lisäksi järjestetään tietyille
työyhteisöille
tarkoitettuja
retriittejä, esimerkiksi Vantaan kaupungin ja seurakuntien työntekijöille. Jotkut
työnantajat tukevat työntekijöidensä osallistumista retriittiin osana työhyvinvointitoimintaa.
Hiljaisuuden retriitit ovat
seurakuntien hengellisen toiminnan vakiintunut muoto.
Ympäri Suomea seurakunnat
ja muut tahot järjestävät satoja hiljentymistapahtumia.
Shhhhh!

Retriitit:
• ovat tulleet Suomeen
1970-luvulla Ruotsin
kautta
• ohjaajakoulutus
1980-luvulla
• sopivat kaikille,
ovat eripituisia, eri
kohderyhmille (kaikille
avoimet,työyhteisöille,
opiskelijoille, miehille,
aviopareille
• Vantaan seurakuntien
järjestämät viikonloppuretriitit: hintavantaalaisille 110 €, muille 130 €.
• lahjakortti, joka
suositellaan annettavaksi
vain sellaiselle henkilölle, jotka on halukas
lähtemään retriittiin myös
muunlaisia: teemaretriittejä, henkilökohtaisesti
ohjattuja jne.

Retriittikalenteri 2014-2015
Syksy 2014
8.-10.10. 2014 Vantaan seurakuntien työntekijät Heponiemi, Tarja Korpela ja Ulla
Pohjolan-Pirhonen

Myyrmäen kirkon kerhotiloissa torstaisin
2.10 - 30.10 klo 18.00. Ohj. Helena Fyhr
ja Maisa Kumpulainen. Tied. ja ilm. helena.
fyhr@evl.fi tai p. 050 3806500.

”Minä - Sinä – Hän - Kolme rakkautta”
Vantaan kaupungin henkilöstöretriitti, Bergvikin toimintakeskus, 24.10.-26.10.2014

Rekolan kirkolla torstaisin 4.9.-23.10 klo
18-19.30. Ohj. Vappu Olsbo. Tied. ja ilm.
vappu.olsbo@evl.fi tai p. 050 414 5610.

Opiskelijaretriitti
Bergvikin toimintakeskus 31.10.-2.11.2014

Korson kirkon kappelissa tiistaisin 2.1230.12 klo 17. Ohj. Risto Auvinen. Tied. ja
ilm. risto.auvinen@evl.fi,p. 0503107032.

Kevät 2015
to – la 29.-31.1.2015 Laurean henkilöstöretriitti Heponiemi
to – la 19.-21.3. Metropolian henkilöstöretriitti Heponiemi
”Keveät, luottavaiset ja rohkeat askeleet”
Marianpäivän retriitti, Bergvikin toimintakeskus, 20 – 22.3. 2015
”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”
Helatorstain kevätretriitti kolme yön yli,
Heponiemi, 13.-16.5.2015

Muista Vantaan seurakunnissa kokoontuvista arkiretriittiryhmistä voi tiedustella Tarja
Korpela p. 050-3888 501 tai sähköpostin
välityksellä tarja.korpela@evl.fi
Kelttiläinen messu Pyhän Annan lastenkirkossa tiistaina 24.2.2015 klo 18-20,
Koulutie 11.
Messun toimittavat Tapio Koivu, Tarja Korpela ja Liisa Pietilä.
Musiikista vastaavat Sinikka Honkanen ja
käsikelloyhtye Sonus

Hiljaisuutta ja vaelluksia kaupungissa
Arjen hiljainen hetki
Myyrmäen kirkossa keskiviikkoisin 17.9.,
15.10. ja 5.11. klo 18-19. Päätteeksi viikkomessu klo 19.00 samoina iltoina
Hiljaisuuden ilta Pyhän Annan lastenkirkossa keskiviikkona 1.10 2014 klo. 18-20,
Koulutie 11
Johdattelua kehon ja mielen lepoon, läsnäoloon ja rukoukseen.
Eero Voutilainen, Liisa Pietilä, sekä pastorit
Stina Huima ja Tarja Korpela
Arkiretriitit – Omaehtoista hiljentymistä
raamatuntekstien äärellä kotona ja luetun
jakamista toisille ryhmässä.
Ryhmissä (maks. 8 hlöä) kuuntelemme toisiamme kommentoimatta ja keskustelematta
kuulemastamme.

Kuvat: J. Karjalainen

HYVINVOINTIMESSUT 2014 MESSULEHTI

Ilmoita pimeistä
katulampuista
Syksyn pimeät illat paljastavat sen, mikä
kesän valoisina öinä on saattanut jäädä
huomaamatta: katulamppu siellä ja toinen
täällä on pimeänä. Myös päiväsaikaan palavat katuvalot saattavat ihmetyttää kulkijaa.
Pimeät katuvalot vaihdetaan Vantaalla pääsääntöisesti kahdesti vuodessa eli
syksyllä ja talvella. Huoltokierroksen aikana kaikki kadut kierretään läpi ja pimeät lamput vaihdetaan uusiin. Katuvalot
palavat siksi, että pimeät lamput löydetään.
Huoltokierrosten ulkopuolella yksittäisiä lamppuja ei käydä vaihtamassa, mutta
jos jossakin on lähekkäin useita pimeitä
lamppuja, ne käydään vaihtamassa. On
siis tärkeää, että asukkaat ilmoittavat
myös yksittäisistä pimeistä lampuista.
Jos jonkin kadun tai puiston alueella on
isompi alue pimeänä, todennäköisesti on
kysymys viasta, joka vaatii korjaamista.
Myös ilkivallasta on tärkeää ilmoittaa,
sillä siitä voi aiheutua vaaraa erityisesti
lapsille ja eläimille.
Vantaan kaduilla ja puistoissa on noin 35
000 ulkovalopistettä, joiden syttymistä ja
sammumista ohjataan yli 400 katuvalokeskuksesta. Joskus katulamput saattavat
palaa päivällä myös katuvalokeskuksessa
olevan vian takia.

Katuvalojen huoltoon kuluu Vantaalla
vuosittain noin 600 000 euroa ja energiakustannukset ovat lähes puolitoista miljoonaa.
Katuvaloja poltetaan Vantaalla noin
4000 tuntia vuodessa. Kesällä polttoaika
on 2-3 tuntia, talvella jopa 18 tuntia vuorokaudessa. Lamppujen käyttöikä on lampusta riippuen 3-5 vuotta. Vaikka lamppu
ei sammuisikaan, sen teho kuitenkin laskee vuosien myötä.
Ilmoitus netissä, puhelimella tai sähköpostilla
Kaikista Vantaan kaupungin alueella
olevista pimeistä katulampuista ja mahdollisista muista vioista valaisimissa voi
ilmoittaa kaupungin kuntatekniikan keskukseen. Linkki vikailmoitus-karttaan
löytyy kaupungin nettisivulta: Kadut ja
liikenne > Katuvalot
Palautetta katuvaloista voi antaa myös
kuntatekniikan keskuksen asiakaspalveluun, puh. 09 8392 6085 tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu.
kuntatekniikankeskus(at)vantaa.fi
Lisäksi kaupungin internet -sivuilla on
palautekanava, jonka kautta voi viestittää
katuvalovioista ja -puutteista.

Järjestötoiminta on joskus hiukan
hidasta. Ideasta toteutukseen voi kulua tovi jos toinenkin. Idea täytyy ensin ”myydä” yhdistyksen hallitukselle,
joka yleensä kokoontuu enintään kerran
kuukaudessa. Kenties kokouksessa päädytään perustamaan suunnittelutyöryhmä, joka kokoontuu joitain kertoja jne.
Perinteisten yhdistysten rinnalle onkin
noussut kansalaisliikkeitä, jotka ovat
nopean toiminnan joukkoja yhdistyksiin
verrattuna. Kun jokin idea herää, ei tarvita virallisia kokouksia kokouskutsuineen ja pöytäkirjoineen, vaan voidaan
ryhtyä suoraan tuumasta toimeen.
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Postaukset facebookiin ja twitteriin,
ripaus hyvää tuuria sekä verkosto, joka
innostuu asiasta ja jakaa sitä edelleen,
niin homma on sillä selvä. Hyvä tapahtuma saatetaan saada kasaan viikossa tai
jopa nopeammin. Eräs esimerkki näistä
nopean toiminnan joukoista on Myyrmäki-liike. Perinteisiä yhdistyksiä edustava Myyrmäki-Seura toimii sen kanssa
yhteistyössä. Ajatuksena on, että seura
hoitaa katupartiohanketta ja byrokratiaa, ja Myyrmäki-liike toimii nopean toiminnan joukkona.
SP
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Hyvinvointimessujen pohjakartat
Yläkerta

ULKOPAIKAT

Alakerta

Portaat yläkertaan
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Hyvinvointimessujen näytteilleasettajat
ja näytteilleasettajapaikat
Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry				
76
Aikatra /Terhi Lavonen					
70
Aroma Sense suihkupäät 					29
Astor Matkapalvelu					130
Asumisterveysliitto AsTe ry				89
Avon Cosmetics Finland					109
Carnero Oy						101, 115
Duangjai Vongwai					86
Electrobike						Ulkopaikka 2
Eläkeliiton Seutulan yhdistys ry				
118
Emeraldia / Energetix Bingen magneettikorut		
71
Esoteeriset Alkemistit ry					35
Etelä-Vantaan Eläkeläiset ry				44
Fenno Medical Oy					10
Fitness Enita Oy						34
FootBalance System Oy 					25
Forever Living Products itsenäinen jälleenmyyjä		
60
Forever Varisto Oy					120
Friskis&Svettis Vantaa ry					69
Fysioline Fressi Oy 					129
Glaukoomayhdistys ry					12
Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry			
201
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry			
88
Herbalife jälleenmyyjät, TeamRiitta Oy			
20
Home Instead Seniorihoiva				45
Hyvän Painon Ystävät					43
Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry			99
Ikääntymispoliittinen ohjelma VIKSU /
Neuvonta- ja palveluohjaus 			
104, 105, 106
In touch with yourself/Liike- ja
kehotietoisuuden kurssi / Vera Lapitskaya		
214
Irti Huumeista ry						111
It works!						56
Jalkahoitola Sari						54
Kauneuskeskus VitaRoma Oy / Pure colors meikit		
72
Korujenmaailma						1
Kosmetiikkakevät					73
Ladies’ Bike Club / WIMA Finland ry 			
203
La Cure D.S.P. Finland 					
31
Lappeenrannan Kylpylä / Kruunupuisto			
6
Laurea -ammattikorkeakoulu				18
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
49
Maria Akatemia yhdistys ry				59
Marika Huttunen/ Mary Kay				
55
Martinlaakson Asukasyhdistys r.y.				46
Medilaser Oy						37
Mesacos Oy 						82
Micarla Oy / PartyLite					
125
Monza Nutrition & Lavandula villiyrttipuoti			
57
Myyrmäen Eläkkeensaajat ry				32
Myyrmäen Hoitokulma					87
Mäenpään Mehiläistarhat					98
NaisTaivas Oy 						24
Nouseva Aurinko						113, 114
Ok-fiilis ja Vantaan Hengitysyhdistys			
51

Oriflame Oy						
42
Piika & Sisar Oy						19
PSG Turva Oy						97
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry/Vantaan alueosasto 61, 62
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry			
90
Pääkaupunkiseudun Luustoyhdistys ry			
58
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry/ Vantaan Sotaorvot		
47
Salibandyseura Vantaa ry 130
Selvänäkijä-meedio Päivi Alanen 				85
Seppäjussin Paja						Ulkopaikka 1
SeslonkiYhdistys ry					112
Si of Vantaa, Vantaan soroptimistit				79
Soster, Terveyspalvelut					108
Sovittelutoimisto / Vantaan Sovittelijat ry			
107
Sporttia Kaikille-hanke (Liikuntapalvelut)			
116
Suomen polkuautoliitto					206
Suurella sydämellä - Vantaan Seurakunnat			
9
T:mi Hyvinvointiopas					123
Tmi Patricia Saxlund 					
30
Tmi Solanto (Nu Skin itsenäinen jälleenmyyjä)		
53
Tanssipivot ry						80
Tao Life, Top Shopit EU Oy				
67
Tikkurilan Judokat r.y. 					130
Tip-70 r.y.						130
Turvaa Koulutie TKT ry					205
Uudenmaan keliakiayhdistys ry				39
Uudenmaan Kiropraktikkokeskus				36
Uuudenmaan Lihastautiyhdistys ry				68
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry		
75
Uudenmaan Perusnaiset ry					91
Uudenmaan Sin Moo Hapkido Klubi ry			
50
Vantaan Allergia- ja Astmayhdistys ry 			
100
Vantaan Alueen Mielenterveysseura ry			
119
Vantaan demarit						5
Vantaan Hiihtoseura r.y.					130
Vantaan Invalidit ry					77, 78
Vantaan Karjala-Seura r.y.					40
Vantaan kaupunki, Vantaan vammaisneuvosto		
103
Vantaan kaupunki; Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminta,
Kuntalaispalvelut					102
Vantaan Kuuloyhdistys ry					41
Vantaan Latu r.y.						130
Vantaan Liikuntayhdistys ry				130		
Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry		
48
Vantaan Moottorikerho ry					130
Vantaan Muistiyhdistys ry					83, 84
Vantaan pitsinnyplääjät ry					33
Vantaan Reumayhdistys ry					23
Vantaan Sydän ry						21, 22
Vantaan Turvakoti ry					117
Vantaan Uniyhdistys ry					74
Vantaan Vasemmistoliitto ry				4
Vantaan Voimisteluseura ry 				
130
Wuthering Heights Ky 					
Ulkopaikka 3
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Virkisty tai rentoudu joogaamalla saunan lämmössä
Kuva: Jakob Helbig

”Saunajooga sopii kaikille” toteaa muutaman vuoden vanhan joogamuodon kehittäjä Tiina Vainio. Lämmitä sauna 50 asteeseen ja kokeile oletko samaa mieltä!
Liikuntaohjaajana ja -kouluttajana toiminut Tiina
Vainio alkoi muutama vuosi sitten ihmetellä, miten
nykyään hyvinvoinnista ja
terveydestä huolehtiminen
on muuttunut yllättävän
monimutkaiseksi.
Oman
terveellisen elämäntavan
ylläpito muistuttaa pikemminkin suorittamista sen
sijaan, että se tarjoaisi nautintoa, iloa ja rentoutusta.
Vainio kiinnitti huomiota myös siihen, että ulkomailla monissa julkisissa
paikoissa – kuten ostoskeskuksissa – on hiljaisia
huoneita. Hän oivalsi, että
tällaisia hiljaisia tilojahan
meillä Suomessa on jo lukemattomia: saunojen löylytilat. Tiina Vainio halusi
kehittää jokaiselle sopivan
rentoutumistavan vastapainoksi istumiselle. Hän yhdisti rauhallisen saunatilan
ja lämmön: Saunajooga oli
syntynyt.
Vuoden 2012 heinäkuussa
Vainio perusti oman yrityksen saunajoogan ympä-

rille. Tällä hetkellä ympäri
Suomea järjestetään saunajoogatunteja n. 50 paikassa. Lisäksi saunajooga
on herättänyt paljon huomiota myös ulkomailla, ja
joogatunteja pidetään mm.
Ruotsissa, Virossa ja Espanjassa.
Saunajoogan idea kuitenkin
on, että sitä voi harrastaa
yksin tai ryhmässä kotona
saunan lauteilla istuen.
Tämä joogamuoto sopiikin
kaikenikäisille ja –kokoisille. Aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvita.

”Lempeät lämpötreenit”
Saunajoogan liikkeet tehdään lauteilla istuen noin
50-asteisessa
saunassa.
Lämpö tekee liikkeistä
miellyttävämpiä ja samalla
helpottaa niiden tekoa. Liikesarjojen tavoitteena on
rentouttaa kehoa ja mieltä.
Lisäksi saunajooga vilkastuttaa Vainion mukaan aineenvaihduntaa, vähentää

3 joogaohjetta:
1. Alkurentoutus

stressiä ja parantaa unen
laatua. Hän kuvaa joogasarjojen tekemistä ”lempeäksi treeniksi”.
Toiset harjoitukset sopivat
tehtäväksi aamulla, sillä
niillä on virkistävä vaikutus, toiset puolestaan rentouttavat eli ne sopivat iltatreeneiksi.
Hengitys on olennainen osa
joogaharjoituksia; alussa
siihen keskittyminen voi
tuntua vaikealta, mutta vähitellen liikkeitä rytmittävästä luonnollisesta hengityksestä tulee tottumus.
Yksi saunajoogasarja kestää puoli tuntia ja koostuu
kuudesta liikkeestä.

Kuva: Charlotta Boucht

2. Saunakotka
Alkuasento: käy istumaan lauteiden
etuosaan, laita jalat lantion levyiseen haaraan, tuo nilkat polvien alapuolelle ja käännä jalkaterät suoraan
eteenpäin. Paina hieman molempia
istuinluita lauteisiin, ojenna selkä
suoraksi ja jännitä kevyesti vatsalihaksia. Nosta kädet ylävartalon
eteen, niin että kyynärpäät ovat rinnan alapuolella ja sormet osoittavat
kattoon.

saa käsiä näin, laita kämmenselät
vastakkain. Paina olkapäitä alas ja
kyynärpäitä toisiaan vasten. Siirrä kyynärpäitä hieman vartalosta
poispäin, kunnes tunnet venytyksen
lisääntyvän lapaluiden välissä ja
yläselässä.
Hengitä sisään, ojenna selkä pitkäksi, nosta kyynärpäitä ylöspäin ja
käännä katse sormenpäihin. Hengitä
ulos, tuo kyynärpäät kiinni rintaan,
laske leuka rintaan ja pyöristä yläselkää. Anna tasaisen hengityksen
ohjata käsien liikettä ylös ja alas.
siirrä katse sormenpäihin nostaessasi käsiäsi ja käännä katse ala-asennossa kyynärtaipeisiin.
Kesto: tee liike 3-5 kertaa siten,

Ota lauteilla mukava asento. Sulje
silmät, anna kasvojen, hartioiden ja
käsivarsien lihasten rentoutua. Keskity hetkeksi kuuntelemaan oman
hengityksesi rytmiä. Tule tietoiseksi siitä, miten rauhassa ilma virtaa
sisään ja ulos. Päästä vähitellen irti
niistä ajatuksista, joita et hetkeen tarvitse. Anna niiden loitontua jokaisen
uloshengityksen mukana ja jäädä vähitellen saunan seinien ulkopuolelle.
Kesto 3-5 min.

Tuo oikea käsi alimmaiseksi ja laita
kämmenet vastakkain tai ota oikealla kädellä vasemman käden kiinni
peukalosta tai ranteesta. Mikäli et

että oikea käsi on alimpana ja toista
sama vasen käsi alimpana.
Vaikutus: liike venyttää hartiaseudun lihaksia ja lisää rintarangan liikkuvuutta.

ritusvaihtoehdoissa vatsalihaksia,
jotta selkä ei pääse notkolle. Palaa
alkuasentoon laskemalla ensin kantapäät alas, tuo sitten kädet lauteiden reunaan ja istu vasta sen jälkeen
alas.

3. Saunasoturi
Alkuasento: siirry istumaan lauteiden etureunaan jalat lantion
levyisessä haarassa ja jalkaterät
suoraan eteenpäin. Ojenna kädet
eteen vaakatasoon, vedä lapaluita kevyesti alaspäin kohti selkärankaa ja jännitä vatsalihakset.
Tee näin:
Vaikeustaso 1: nosta pakarat irti
penkistä, niin että kädet pysyvät
vaakatasossa ja katse suuntaa suoraan eteenpäin. Jos et aio nousta varpaille, siirrä painoa taaksepäin, niin
että molemmat päkiät ja kantapäät
ovat tukevasti lattiassa. Katse alas,
jos näet varpaasi, asento on oikea.

Kuva: Charlotta Boucht
Kesto: toista 3 kertaa, yritä pysyä
asennossa joka kerta 3-5 rauhallisen
hengityksen ajan.

Vaikeustaso 2: nosta toisen jalan
kantapää ylös. Pidä paino yhtä paljon päkiän sisä- ja ulkosyrjällä. Säilytä koko selkäranka suorana tässä
asennossa.

Vaikutus: saunasoturi vahvistaa jalkojen ja keskivartalon lihaksia, syviä selkälihaksia sekä nilkkojen ja
polvien niveliä. Lisäksi liike huoltaa
nilkkojen ja varpaiden nivelten joustavuutta.

Vaikeustaso 3: nosta molemmat
kantapäät ylös. Jännitä kaikissa suo-

Lähde: Tiina Vainio: Saunajooga,
rauhoitu ja rentoudu.
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Meidän katu
Graffiti, katutaide ja kokoelmateokset vuoropuhelussa

Myyr Yorkista katutaiteen kehto
Myyrmäen raiteilla ei ole totuttu näkemään turisteja, mutta nyt suuralueesta on hyvää vauhtia muodostumassa eurooppalaisittain merkittävä katutaidekohde. Alikulkutunneleihin sekä muuhun kaupunkitilaan
toteutetut katutaideteokset tuottavat hyvinvointia paikallisille asukkaille, ja houkuttelevat myös urbaanista kaupunkikulttuurista kiinnostuneita turisteja.
MYYRMÄKI-liike on yhdessä alueen
oppilaitosten sekä paikallisten graffititaiteilijoiden kanssa maalannut vuosina
2013 ─ 2014 yhteensä yhdeksän alikulkutunnelia. Lisäksi Myyrmäestä löytyy
kaksi avointa graffitiseinää. Vanhan terveysaseman tontilla Iskostiellä sijaitseva
liki 120 metriä pitkä seinä on pääkaupunkiseudun pisimpiä. Vaikka graffitiseinä
sijaitsee erittäin julkisella paikalla kauppakeskus Myyrmannin naapurissa, paikallisilta asukkailta sekä ohikulkijoilta
saatu palaute on ollut lähes yksinomaan
positiivista. Toinen pienempi vapaan
maalaamisen seinä löytyy Myyrmäen urheilupuistossa sijaitsevalta skeittirampilta.
Joulukuussa 2014 avattavalle, parhaillaan remontissa olevalle Myyrmäen asemalle tulee yksi suurimmista Suomessa
julkisiin rakennuksiin toteutetuista katutaidekokonaisuuksista. Multicoloured
Dreams -ryhmä maalaa aseman sisäpinnat syksyllä 2014 sekä aseman ulkopuolen kesällä 2015.
Alkavan talven aikana katutaide valtaa
myös Vantaan Taidemuseon. Syyskuun

lopulta heimikuulle avoinna olevassa
näyttelyssä taidemuseon kokoelmat kohtaavat monimuotoisen katutaiteen. Näyttely on yksi ensimmäisistä graffiteja sekä
muuta katutaidetta suomalaisissa taidemuseoissa esittelevistä näyttelyistä.
MYYRMÄKI-liike on kerännyt Myyrmäen katutaidekohteet kartalle, jonka
avulla suuralueella sijaitsevat teokset voi
kiertää. Reitille kertyy pituutta noin 3 kilometriä.
Myyr Yorkin katutaidekohteet esittelevän kartan voi ladata alla olevasta osoitteesta, josta löytyy myös laajempi esittely Myyrmäen katutaidehankkeesta.
www.myrtsi.fi/katutaide
Myyr Yorkin graffiti- ja taideseinällä,
Iskoskuja 5, voi käydä maalaamassa joka
päivä klo 7 ─ 23. Muiden töitä ei saa sotkea, mutta oman työn saa maalata vanhojen töiden päälle. Tyhjät maalipurkit
jätetään alueelta löytyvään vaarallisten
jätteiden konttiin ja muutenkin alue tulee
pitää siistinä.

Graffiti on eri asia kuin töhry
Graffiti on kirjoitus tai maalaus, joita on tehty kautta aikojen erilaisilla sopivilla
piirtimillä, nykyisin yleensä tussilla tai spraymaalilla. Sana graffiti on johdos
italian kielen verbistä graffiare (raaputtaa), joka edelleen on laina kreikan kielen
verbistä γραφειν (graphein) eli kirjoittaa.

Vantaan taidemuseon ensimmäinen näyttely Myyrmäkitalossa avattiin vuonna
1994. Kahdenkymmenen vuoden aikana
paikallista yhteistyötä näyttelyjen myötä on tehty monien toimijoiden, kuten
Vantaan aikuisopiston, taiteilijaseuran,
kuvataidekoulun ja Myyrmäen koulujen
kanssa.
Nyt on myyrmäkeläisen katutaiteen ja
graffitin vuoro.
Katutaidetta voi lähestyä monesta näkökulmasta. Se levittyy graffitiseinille ja
alikulkutunneleihin, gallerioihin ja festivaaleille ympäri maailmaa. Myyrmäki
on yksi suomalaisen graffititaiteen uranuurtajista; ensimmäiset lailliset graffitit maalattiin täällä jo 80-luvun lopulla.
Tässä näyttelyssä on uusia teoksia myös
joiltakin näiltä legendaarisilta tekijöiltä.
Myyrmäessä voi lisäksi nähdä yhdeksän
laillisilla graffiteilla kuvitettua alikulkutunnelia sekä pääkaupunkiseudun toiseksi pisimmän avoimen graffitiseinän.
Meidän katu -näyttelyssä museon kokoelmateokset käyvät vuoropuhelua tuoreen katutaiteen ja graffitin kanssa. Suuri
osa näyttelyn kokoelmateoksista on tehty viimeisten viidenkymmenen vuoden
aikana, jolloin myös graffitia nykymuodossaan on ollut olemassa. Näyttelyssä
mukana olevilla graffiti- ja katutaiteilijoilla on ollut mahdollisuus tutustua
näihin kokoelmateoksiin omia teoksiaan
suunnitellessaan. Näin syntyi vahva ja
raikas kokonaisuus siitä, mitä taide voi
nykypäivänä olla.
Meidän katu rakentuu kolmen teeman
ympärille:
Kaupunkikuvia,
Ihminen
ja eläin urbaanissa ympäristössä sekä
Merkkejä, kerrostumia, liikettä. Heittäytymällä rohkeasti teosten tunnelmiin voi
matkata niiden kautta avautuviin maailmoihin. Toiseen aikaan, toiselle vuosikymmenelle. Toiseen todellisuuteen.
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Keltaisen valon liikettä, tanssivia karhuja, mustia neliöitä. Merkkejä ja sanoja,
monenlaisia kerrostumia. Mitä ne merkitsevät minulle – mitä ne tekevät Meidän
kadulla?
Näyttelyn aikana on tarjolla myös runsas ohjelma kaikenikäisille: katutansseja,
pop-up tapahtumia, yleisöopastuksia ja
katutaideaiheisia työpajoja.
Meidän katu -näyttelyyn ja tapahtumiin
on vapaa pääsy. Kiitämme näyttelyn
toteuttamiseen osallistuneiden yksittäisten graffititaiteilijoiden lisäksi yhteistyökumppaneitamme: Myyrmäki-liikettä, Street Art Vantaata, Multicoloured
Dreamsia, Myyrmäen Marttoja, Vantaan
asukaspalveluita ja viheralueyksikköä.

Sydämellisesti tervetuloa Meidän
kadulle!
Näyttelyssä mukana olevien Vantaan taidemuseon kokoelmateosten tekijät: Timo
Aalto, Martti Aiha, Allan Fib, Tizzi Fib,
Radoslaw Gryta, Alvar Gullichsen, Juhani Harri, Reino Harsti, Erkki Hervo, Reijo
Hukkanen, Eeva-Liisa Isomaa, Albert Johansson, Beata Joutsen, Kari Juutilainen,
Pentti Kaskipuro, Nina Kataila, Tapio
Kelo-Puomio, Tuomo Klemi, Jari Kylli, Hilkka Könönen, Veikko Lehtovaara,
Hannu Leimu, Leena Luostarinen, Sakari
Marila, René Mels, Jarmo Mäkilä, Kirsi
Neuvonen, Pekka Nevalainen, Ari Pelkonen, Kimmo Pyykkö, Ulla Rantanen,
Pekka Rytkönen, Risto Suomi, Riitta Uusitalo, Roi Vaara & Beate Linne, Oliver
Whitehead ja Henry Wuorila-Stenberg.
Näyttely on avoinna: ti, ke, pe 11–18, to
13–20, la 10-16, su, ma suljettu
Tulevia
näyttelyitä:
suomalaisen
värigrafiikan kehittäjä Kirsi Neuvonen keväällä 2015 ja Arvo Summanen, suomalaisen maalaustaiteen modernismin Grand Old Man, syksyllä 2015.
Vantaan taidemuseo, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa vantaa.fi/taidemuseo facebook.com/vantaantaidemuseo
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Sovittelusta apua rikos- ja riita-asioissa
Sovittelu on valtakunnallista, ja jo varsin yleinen tapa ratkaista sattuneita ristiriitoja. Se helpottaa käräjäoikeuden jutturuuhkaa ja on monen asiakkaan mielestä hyvä vaihtoehto kalliille
ja usein hyvin pitkään jonossa seisoville oikeudenkäynneille. Sovittelussa osapuolet saavat
rauhassa ja avoimesti kohdata toisensa, keskustella ja sopia tapahtuneesta ja samalla sopia
myös mahdollisista korvauksista, jos niihin on aihetta. Vapaaehtoiset sovittelivat ovat avainasemassa sovittelutyötä tehtäessä.
Tässä kaksi vapaaehtoissovittelijaa kertoo kokemuksistaan.
”Uskon hyvän kiertoon”

kynnystä, myös miesten, hakea apua.

Noin 23 vuotta sovitellut Armi Haukka tuli menneeksi sovittelijakurssille lähes sattumalta, mutta ei ole päivääkään
katunut. Hän on töissä kaupungin kuntoutustoimessa, ja toimisto muutti aikanaan samalle käytävälle Vantaan sovittelutoimiston kanssa. Hänelle ehdotettiin
kurssia.

Sovittelu kehittyy

─ En siihen mennessä ollut tiennyt juuri mitään sovittelusta. Alku oli tietysti
uutta ja ihmeellistä. Aloitin hoitamalla
lähinnä nuorten juttuja, tunsin nuorten
maailman omien lasteni kautta. Siitä
pääsin melko nopeasti hoitamaan minua
erityisesti kiinnostavia aikuisten välisiä
ihmissuhdejuttuja. Silloin ei vielä puhuttu lähisuhdeväkivallan sovittelusta,
mutta käytännössä monet olivat sellaisia,
sanoo Armi.
─ Olen myöhemmin käynyt aiheesta
erikoistumiskurssin, se oli ensimmäinen
ja valtakunnallinen. Ja edelleen hoidan
vastaavia tapauksia mielelläni. Jokaiselle sovittelijalle löytyvät ajan kanssa ne itselle parhaiten sopivat jutut, Armi kertoo.

Sovittelun käytännöt ovat Armin mukaan muuttuneet paljon vuosien myötä.
Osasyynä siihen tietysti on jo lainsäädäntö.
─ Alussa sopimukset kirjoitettiin käsin
paperille, nykyisin on atk ja lomakkeet.
Koulutusta on paljon enemmän, niin
alueellista kuin valtakunnallista. Myös
sovittelijaa velvoitetaan osallistumaan
tiettyyn määrään vuodessa. Tosin on
muistettava, että kysymys on vapaaehtoistyöstä. Jos joku sovittelija haluaa
pitää taukoa esimerkiksi henkilökohtaisista syistä, se on täysin hyväksyttävää ja
siihen suhtaudutaan ymmärtävästi. Sitä
jopa suositellaan esimerkiksi oman elämän kriisien tai väsymisen hoitamiseksi.
Armi hoitaa nykyisin noin 10 sovittelua
vuodessa. Hän ei pyörittele sovittelutapauksia mielessään sen jälkeen kun ne
on hoidettu.
─ Olen hyvä nollaamaan ja koen sen
hyödyksi. Ne eivät ole kuitenkaan osa
yksityiselämää. Kun on parhaansa antanut, se riittää ja antaa hyvän mielen.
─ Uskon hyvän kiertoon. Jos minä autan toisia niin uskon, että minä puolestaan saan apua sitten kun sitä tarvitsen.

”Tämähän toimii!”
Eero Hartikainen, 56, on tuore sovittelija. Harjoittelujen jälkeen hän valmistui
virallisesti tammikuussa 2014. Hän on
toiminut logistiikka-alan esimiestehtävissä ja on tällä hetkellä varhennetulla
työeläkkeellä.

Madaltunut kynnys
Armi harmittelee, että lähisuhdeväkivallan sovitteluun suhtaudutaan vieläkin
hieman kriittisesti.
─ En keksi yhtään tapausta, josta ei
olisi ollut osapuolille hyötyä, syntyipä
sovintoa tai ei. Jo pelkkä keskustelu,
ensin yksittäistapaamisissa ja sitten yhteistapaamisessa, voi olla hyvin antoisa
ja hyödyllinen eri osapuolille.
─ Mieleeni on jäänyt tapaus, jossa jo
eronnut pari käsitteli myöhemmin ilmenneitä asioita. Lähtiessään he sanoivat, että ”olisipa edes yhden kerran
puhuttu tällä tavalla silloin kun olimme
vielä yhdessä”, Armi naurahtaa lempeästi muistolle.
Hän
siin
taan
män.

on tyytyväinen, että lähisuhteiliittyvästä väkivallasta uskallepuhua nykyään julkisesti enemHänen mielestään se madaltaa

─ Olen tehnyt työtä ”kovassa” bisnessmaailmassa, jossa avainsanoja ovat tehokkuus ja tuottavuus. Sen vastapainoksi halusin tehdä jotakin yleishyödyllistä.
Sovittelutoiminta tuntui kiinnostavalta.
Siinä saa kohdata ihmisen ihmisenä,
vain olla läsnä ja auttamassa. Olen iloinen, että pääsin kurssille. Tämä vapaaehtoistyö on tuntunut omalta.
Hartikainen kiittää kurssin antia monipuoliseksi, kattavaksi ja erittäin hyväksi
ponnahduslaudaksi. Hänen mukaansa
sovittelunohjaajat loivat hyvän ja vapautuneen ilmapiirin heti alussa. Koulutukseen kuului myös muun muassa käynti
käräjäoikeudessa ja paikallinen laamannikin kiitteli sovittelun tarpeellisuutta.

Ihmisenä läsnä
Hartikainen on ehtinyt olla mukana monessa sovittelutapauksessa. Hän on kohdannut nuoria, nuoria aikuisia sekä myös
maahanmuuttajia.
─ Maahanmuuttajatapauksessa huoma-

sin miten huomaamaton ja silti tärkeä tulkin rooli on kommunikoinnin onnistumisessa. Oli haastavaa opetella puhumaan
suoraan asianosaiselle, ei tulkille. Olen
myös iloinen eräästä alkuaikojen sovittelusta, jossa olin mukana ”kuunteluoppilaana”. Sovittelu oli pattitilanteessa
ja siinä pidettiin pieni hengähdystauko.
Sen aikana uskaltauduin ehdottamaan
uutta lähestymiskulmaa ja kiitän varsinaista sovittelijaa kypsyydestä, että hän
kuunteli minun, tällaisen keltanokan
mielipidettä, Hartikainen kiittää.

Vantaan Sovittelutoimiston sovittelujohtaja Terttu Mehtonen (vas.) ja sovittelunohjaaja Sirpa Lassila.

Mistä on kysymys?
• Sovittelu käynnistyi Suomen Akatemian projektina
Vantaalla 1983 ja jatkui kunnan sosiaalitoimen työmuotona vuodesta 1986. Rikosten ja riitojen sovittelu muuttui
lakisääteiseksi ja valtakunnalliseksi vuonna 2006.

Hartikainen mietti kurssin aikana miten
sovittelija voi pysyä puolueettomana.

• Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin pahoinpitelyjä,
vahingontekoja ja omaisuusrikoksia.

─ On ollut hienoa huomata, että me
sovittelijat saamme olla auttamassa
asian käsittelyä asianosaisten välillä
eteenpäin ja tehtävämme on kuunnella, olla läsnä ja antaa tilaa. Olen saanut nähdä miten sovittelu on oikeasti
hyödyllistä ja että se todella toimii.

• Sovittelussa rikos- tai riita-asian osapuolet kohtaavat
toisensa ja käsittelevät rikoksen ja riidan aiheuttamia
haittoja ja niiden hyvittämistä.

Anteeksi antamisen voima
Hartikainen on ehtinyt jo osallistua järjestettyihin lisäkoulutuksiin ja tapaamisiin muiden sovittelijoiden kanssa.
─ Toisilta sovittelijoilta saa uskoa tähän työhön, saa vahvuutta. Samalla saa
myös uusia ystäviä. Olen oppinut, että
hyvän sovittelijan ominaisuuksia ovat
kuuntelemisen taito, taito lukea peliä eli
sovittelun etenemistä, kyky huomioida
jokainen tasapuolisesti.
─ Ennakkoasetelmia ei kannata luoda,
sillä tilanne voi olla todellisuudessa jotain ihan muuta kuin miten ristiriita tai
rikos on ennakkotietojen mukaan tapahtunut. Kiireettömyys, hiljaisuuden sietäminen ja mahdollisten lukkojen avaamisessa auttaminen kuuluvat myös hyvän
sovittelijan ominaisuuksiin.
─ Olen yllättynyt siitä miten vahva on
anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen
voima. Se lähes herkistää, suorastaan sulattaa.

• Sovittelu hoidetaan käytännössä siten, että Sovittelutoimiston palkatut työntekijät selvittävät sovittelun
edellytykset, jonka jälkeen vapaaehtoissovittelijat kohtaavat osapuolet ja tukevat heitä löytämään keskenään
tyydyttävät ratkaisut ja keinot aiheutuneiden haittojen
hyvittämiseksi.
• Vantaan sovittelutoimisto tuottaa sovittelupalvelut
Vantaan lisäksi Askolaan, Hyvinkäälle, Järvenpäähän,
Keravalle, Lapinjärvelle, Loviisaan, Nurmijärvelle,
Pornaisiin, Porvooseen, Sipooseen ja Tuusulaan.
• Tehtävään valittuja ja koulutettuja vapaaehtoissovittelijoita on Vantaalla 135, koko Suomessa heitä on
yhteensä noin 1200.
• Sovittelutoimistot järjestävät sovittelun peruskursseja tarpeen mukaan. Koulutukseen valitaan kirjallisen
hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakijoissa arvostetaan mm. kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten
kanssa, neuvottelutaitoja, sosiaalisuutta, mahdollisuutta osallistua sovitteluiden hoitamiseen ja toimialueella
liikkumiseen.
• Sovittelijan varsinaisella ammatilla, työllä tai toimella ei varsinaisesti ole merkitystä sovittelijaksi hakemiselle. Erilaiset ammatti- ja kokemustaustat ovat rikkautta sovittelutehtävissä.
• Jokaisen vapaaehtoissovittelijan toivotaan osallistuvan viiden sovittelutapauksen hoitamiseen sekä osallistumaan kahteen jatkokoulutukseen vuodessa.
• Vantaan sovittelutoimisto järjestää seuraavan peruskurssin 2016. Sovittelijoiksi toivotaan lisää erityisesti
nuorempia henkilöitä. Tehtävä sopii sekä naisille että
miehille.
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SIMULAATTORI MESSUILLA
Kalasääksellä, Satakunnan lennoston tunnuksella varustettu Suomen Ilmailumuseon Saab
J35 Draken-simulaattori on esillä Hyvinvointimessuilla. Sama malli on palvellut Hävittäjälentolaivue 21:n ohjaajia. Yleisö pääsee lentämään messuilla simulaattorissa kouluttajan
opastuksella pientä maksua vastaan (10 minuutin lento/5 €).

Kuva: Henri Äijälä, Suomen Ilmailumuseo
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Saab J35 Draken on ruotsalaisvalmisteinen hävittäjälentokone, jota Saab valmisti vuodesta 1955 vuoteen
1974. Sana Draken tarkoittaa
sekä leijaa että lohikäärmettä ja molemmat toteutuvat
konetyypissä täydellisesti.
Kirjaimen "J" merkitys mallinimessä on Jakt, mikä tarkoittaa hävittäjälentokonetta.
Saab J35 Draken oli 1990-luvulle saakka Suomen ilmavoimien päähävittäjätyyppi
yhdessä MiG-21 Bis -koneen
kanssa. Koneet korvattiin
nykykalustoon
kuuluvalla
Boeing F-18 kalustolla. Ensimmäiset koneyksilöt toimitettiin toukokuussa 1972
Hämeen lennostoon Tikkakoskella. Koneet osoitettiin
lennoston
Hävittäjälentolaivue 11:lle. Myöhemmin
lennosto nimettiin uudelleen
Lapin lennostoksi ja se siirtyi
Rovaniemen tukikohtaan.

siirtolentoja tehtiin vielä tämänkin jälkeen. Osa koneista romutettiin, osa siirrettiin
museoille ja koulutuskäyttöön. Suomen Ilmailumuseon kokoelmassa on simulaattorin lisäksi kaksi Drakenia,
Saab J35BS (DK206) ja kaksipaikkainen harjoitushävittäjä Saab J35 CS (DK262).

Konetyypin
virallinen
viimeinen lento Suomessa tapahtui Rovaniemellä
16.8.2000 (DK-241). Joitain

Museokäytössä
koneen
hydrauliikka on purettu ja
koneelle on rakennettu uusi
siirrettävä alustarakenne.

Saab J35 Draken-simulaattori on Satakunnan
lennoston käytössä ollut
malli, joka palveli Hävittäjälentolaivue 21:n ohjaajia. Satakunnan lennoston tunnus,
Kalasääksi, on nähtävissä
koneen rungossa.
Simulaattori on valmistettu
Ruotsissa, ja siinä on käytetty alkuperäisen A-sarjan
hävittäjän eturunkoa. Järjestelmät, tietokoneet ja hydrauliikka on rakennettu koneen etuosan yhteyteen.

Henri Äijälä, Suomen Ilmailumuseo

Sinustako
Senioriosaaja?
Haluatko hyödyntää taitojasi ja elämänkokemustasi?
Haluatko auttaa muita ihmisiä tai vaikuttaa senioreita koskevaan asioihin Vantaalla? Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta
tai kenties olet jo mukana jossakin vapaaehtoistoiminnassa?
Tervetuloa toimimaan Senioriosaajana! Senioriosaajat ovat
erilaisessa vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia eläkeikäisiä tai eläkkeelle pian siirtyviä miehiä ja naisia.
Laurea -ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupungin vanhuspalvelut toteuttavat tänä syksynä yhdessä Senioriosaaja
– koulutuksen Länsi-Vantaalla.

Kuva: Suve Pääsukene

Krakanojaa kunnostettiin viime syksynä talkoovoimin.
Nyt siellä viihtyy ja kutee taimen, joka oli pitkään hävinnyt purosta.
Kuvassa ämpärit kädessä vasemmalta DHL:n edustaja,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman,
kovana kalamiehenä tunnettu näyttelijä Jasper Pääkkönen sekä Vantaan ympäristöjohtaja Stefan Skog.Puron
kunnostuhankkeen puuhamies Jukka Halonen kuikuilee
takavasemmalta.
Kartoissa puro kulkee vielä nimellä Krakanoja, mutta
pyrkimys on saada nimi muutettua Pakkalanpuroksi.

Syksyn koulutusryhmällä on mahdollisuus muun muassa
valmentautua vapaaehtoiseksi kotona asuville yksinäisille
ikäihmisille ja palvelutalojen toimintaan. Ryhmällä on myös
mahdollisuus osallistua ennaltaehkäisevien palvelujen suunnitteluun ikäihmisille Vantaalla palvelujen johdon kanssa!
Senioriosaaja-koulutus avaa näköaloja vaikuttamiseen ja
päätöksentekoon osallistumiseen, mikä sekin on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto.
Koulutus ohjaa Sinua oman osaamisen hyödyntämiseen ja
osallistumiseen! Löydä oma paikkasi Senioriosaajana!
Koulutus toteutetaan Myyrmäessä
Monitoimitila Arkissa, Liesitori 1 A, 3. kerros, 01600 Vantaa
Koulutukset ovat maanantaisin 13.10.–24.11. klo 13–16
Kysy lisää ja ilmoittaudu!
Tuija Heikkinen p. 040 700 5685, viksu@vantaa.fi
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” La ih du t t a mi n e n s ä ä s t ää r ah aa”
Painonhallinta ryhmässä on iloista, kannustavaa ja motivoivaa! Hyvän Painon
Ystävät toimii pääkaupunkiseudulla mm.
Vantaalla Simonkylässä ja Helsingissä
Useille tuttu Painonvartijat lopetti toimintansa
Suomessa keväällä 2010,
jolloin syntyi tarve saada tilalle samantyyppistä
toimintaa. Onhan ryhmässä laihduttaminen usein

tehokkaampaa – ja myös
hauskempaa – kuin yksin
puurtaminen. Muutama
kuukausi Painonvartijoiden
toiminnan lopettamisen
jälkeen turkulainen Sirpa
Peltonen perusti Hyvän
Painon
Ystävät.
Peltonen on
muiden
HPY:n
ohjaajien
tapaan
entinen
Painonvartijoiden
ryhmänvetäjä.
Ruotsalainen
yliopisto
Karoliininen
instituutti
on ke-

Maija on Hyvän Painon Ystävien punnituksessa ja pöydän takana ryhmänvetäjä Auli
Jääskeläinen.
Hyvän Painon Ystävien painonhallintaryhmä kokoontuu Vantaan Simonkylässä, Leinikkitie 22 D,
keskiviikkoisin klo 18.30, punnitus alkaa klo 18.00.
Tervetuloa mukaan!

hittänyt HPY:n käyttämän
ohjelman, joka perustuu
terveelliseen ruokavalioon.
HPY noudattaa KTPpainonhallintaohjelmaa,
(Käytännöllinen, Terveellinen, Psykologinen),
jonka tavoitteena on
painon pudottaminen 0,5-1
kg viikossa. Terveelliset
elämäntavat ja ravitsemus
kuuluvat ohjelman periaatteisiin, mutta mitään ruokaa
ei ole kuitenkaan laitettu
kiellettyjen listalle.
Terveysvalistaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja,
emeritusprofessori Pekka
Puska on tutustunut HPY:n
materiaaliin: ”Painonhallinta kannattaa.”

Plussaa vai miinusta?
Yksi Hyvän Painon Ystävien vertaistukiryhmistä
kokoontuu kerran viikossa
Vantaan Simonkylässä, lähellä Tikkurilaa. Ryhmänvetäjä Auli Jääskeläinen
on työskennellyt toiveammatissaan jo 18 vuotta.
Illansuussa
Simonkylän
tapaamiseen alkaa saapua osanottajia tipotellen.
Tapaamisen alussa on jokaisen
henkilökohtainen
punnitus, jonka tulos tuntuu olevan yllätys monelle. Onkohan nyt vuorossa
plussa- vai miinusviikko?

Kotonahan jotkut ryhmäläiset ilmeisesti kiertävät
vaa’an kaukaa – näin vältetään turhaa stressiä. Jääskeläinen tallentaa salaiset
punnitustulokset jokaisen
henkilökohtaiseen
korttiin, ojentaa materiaalia tai
ruokareseptin samalla kun
vaihtaa kuulumiset. Ilmapiiri on vapautunut ja tuttavallinen.
”Kiva ryhmä, kilot tippuvat, jos noudattaa vetäjän
ohjeita”, kuusi kiloa neljässä kuukaudessa laihduttanut
Carola kertoo innoissaan.
”Olen entinen painonvartijalainen, mutta toiminnan
loppumisen jälkeen kilot
tulivat takaisin. Kuulin
työpaikalla Hyvän Painon
Ystävien toiminnasta ja halusin aloittaa nimenomaan
Aulin ryhmässä, vaikka
tulen Helsingistä saakka.
Kannustus ja ryhmän tuki
auttavat.”

r a vitsemukseen tai
painonhallintaan liittyvä luento.
Tällä kertaa käsittelyssä
on laihduttamiseen liittyviä tuntemuksia ja haasteita. Ryhmänohjaaja jakaa
läsnäolijoille materiaalin.
Yhdessä pohditaan ongelmakohtia, ohjaaja esittää
ratkaisuehdotuksia ja antaa
käytännön ohjeita. Ryhmäläiset kertovat omista kokemuksistaan ja ratkaisuistaan
vaikeiden kohtien voittamiseksi. Vertaistukea parhaimmillaan.

Seuraavaksi ohjelmassa on

”Laihduttaminen

säästää

rahaa”,
painottaa
Jääskeläinen,
sillä hänen mukaansa Hyvän Painon
Ystävissä mukana olemisella säästää ruokakuluissa
enemmän kuin joutuu maksamaan viikkomaksuissa.
Toiminta on jokaisen kukkarolle sopivaa. Oiva tapa
sitouttaa itsensä on 12 viikon kausikortin hankkiminen – sen hinnaksi tulee 10€
viikossa.
Viikkotapaamisten lisäksi Jääskeläinen on jäseniin
yhteydessä sähköpostitse.
Maija kertoo: ”Kerran viikossa Aulilta tulee ryhmäkirje jäsenille. Koen sen
auttavan ja tukevan. Olen
onnellinen tästä ryhmästä.”
Lisätietoja: www.hyvanpainonystavat.fi/

HYVINVOINTIMESSUT 2014 MESSULEHTI

17

Kun hyvä ottaa voiton
Nyt peliin työkokemus, verkostokumppanit ja intohimo kehittää
palveluita, päätti Hyvis-työryhmä, ja alkoi suunnitella Hyvän puheeksi
otto -kampanjaa. Tavoitteena on huomion kiinnittäminen hyviin asioihin lapsessa, nuoressa ja vanhemmissa, hyvän mielen maksimointia.
–

Työn lähtökohtana on Vantaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hyvis. Tia Ristimäki, Vantaan kaupungin lasten ja nuorten
palvelujen koordinaattori, pitää lankoja käsissään ja huo-lehtii, että lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja työntekijöiltä kerätyt toteuttamiskelpoiset ideat viedään käytäntöön. Ristimäki
tunnetaan naisena, jonka panos lapsiperheiden
palveluiden kehittämisessä on tuottanut tulosta. Hyvis sisältää niitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita kaupungin toimijat, järjestöt
ja seurakunnat yhdessä tekevät, jotta lastensuojelun tukitoimia ei tarvittaisi. – Edistämme
lapsiperheiden sujuvaa, yksilöllistä ja hyvää
arkea, Ristimäki selventää. – Esimerkiksi kannustamme toimijoita lisäämään maksuttomia
harrastuksia nuorille.

Saa kehua
Hyviksessä tehdään järjestöyhteistyötä,
koska tarvittava apu ei aina välttämättä ole virka-miesapua. Hyvis-työryhmä
haastaa mahdollisimman monet tekemään
hyviä tekoja. – Tunnemme suurta huolta
niistä, jotka eivät pärjää. Lisäksi koemme tarvetta nostaa esille hyvän puheeksi
ottamisen, Ristimäki sanoo. – Tavoittelemme sitä, että lapsiperheille palveluja
tarjoavia kaupungin eri tahoja kannustetaan antamaan hyvää palautetta arjessa kohtaamalleen lapselle, nuorelle tai
vanhemmalle. Näitä tahoja voivat olla
esimerkiksi opettajat, päiväkodin henkilökunta, puheterapeutit, perhetyöntekijät, lastensuojelu, liikuntapalvelut,
nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut ja neuvolat. Tia Ristimäen mukaan tärkeää on
nähdä lapsessa ja nuoressa hyviä asioita, ja muistaa kehaista myös vanhempia.
– Kiinnitetään huomiota vahvuuksiin,
tai-toihin ja henkilön ainutlaatuisuuteen.
Ja kukitetaan niitä!

Kaunis kiitos
Hyvän puheeksi otto -kampanja käynnistyi viime syksynä Lasten oikeuksien
päivänä 20. marraskuuta päiväkodeissa ja
peruskouluissa. Sarjakuvakeskuksen Petri Koikkalaisen suunnittelemia valloittavia Hyvis-kortteja toimitettiin päiväko
din ryhmäohjaajille ja opettajille, joita he
antoivat kiitoksena lapsille ja nuorille.
Suosittu kampanja laajeni myös muille
lapsiperheitä palveleville ja auttaville
toimijoille. Ystävänpäivänä kampanja
täydentyi kätevällä sähköisellä postikortilla. Hyvän puheeksi ottoon sisältyy
myös Hyvis-tarroja, joita jaetaan esimerkiksi Vantaan taidemuseossa päiväkotiryhmien vierailulla. Tarrat ovat helppo
tapa kiittää ja kannustaa. – Päiväkodeissa
ja kouluissa on esimerkiksi vihkoja, joihin voi saada onnistuneesta tehtävästä
Hyvis-tarran. Myös puheterapeutit voivat
palkita lapsia ihan pienistäkin onnistumisista, Ristimäki kertoo.

Kuva: Vantaan kaupunki
Kevään Hyvis-seminaarissa käsiteltiin positiivista vuorovaikutusta ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä. Kuvassa vasemmalta Tiina Turkia, Tia Ristimäki, Hyvis, Reeli Karimäki
ja Tuija Harakka.

asenne, jonka jokainen voi oppia:
keskittyä hetkeen ja nähdä iloisia
asioita.

Mervi Talonen

Asenteen voi oppia
Viime kesänä kaupungin järjestämillä
liikunnallisilla päiväleireillä teemana oli
hyvän puheeksi ottaminen. Kesäleiriohjaajien tehtävänä oli kaikkina leiripäivinä
jutella lasten kanssa ja kuunnella heitä.
– Olisi hienoa, että hyvän puheeksi ottaminen herättäisi ihmisissä positiivisia
ajatuksia, ystävällisyyttä ja hyvää tahtoa.
Ja siitä keskusteltaisiin, intohimoisesti ja
paljon, hän nauraa. – Toivottavasti kasvatamme hyvää kampanjan myötä, ja samalla tuomme tietoa siitä arvokkaasta työstä, jota Vantaalla tehdään lasten, nuorten
ja lapsiperheiden parissa, Tia Ristimäki
tiivistää. Hyvän puheeksi ottaminen on

Ilahduta läheistäsi Hyvis-kortilla!
Voit lähettää kortin ihanalle ja
ainutlaatuiselle henkilölle, ja kertoa
lämpimiä terveisiä.
Sähköinen kortti löytyy verkosta
osoitteesta vantaanhyvis.fi.
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Tiesitkö tämän hunajasta?
Mehiläisvahan kannen allla hunajan terveelliset ainesosat
säilyvät parhaiten.
Suomen kesän pitkien aurinkois
ten päivien ansiosta näillä pohjoisen leveysasteilla saadaan paras
mahdollinen hunaja. Suomalainen hunaja on lievästi hapan
pH noin 4, joka on sopiva
sisäisesti ihmisen vatsalle
ja ulkoisesti käytettynä
iholle.

Uutta tutkimustietoa hunajan
parantavista
vaikutuksista
Lundin yliopiston
tutkimusten mukaan
käsittelemättömän
hunajan sisältämät
ainesosat tuhoavat jopa
vaikeasti antibiooteille
vastustuskykyisiä MRSA
ja enterokokkibakteereja.

Hunaja on mehiläisten kukkien medestä valmistama
puhdas luonnontuote.
Hunajasta ei ole siivilöintiä
lukuun ottamatta lisätty eikä
poistettu mitään. Kukkien mesi
antaa hunajalle ominaisen värin
ja maun. Suomalainen hunaja kiteytyy pääsääntöisesti pehmeäksi
ja joskus kovaksi. Poikkeuksena
ovat pitkään juoksevana pysyvät
horsma- ja lakkahunajat.

Mistä hunaja koostuu?
Hunaja sisältää yli 20 erilaista
luonnon omaa sokeria, ja suurin
osa näistä on hedelmä- (fruktoosi) ja rypälesokeria (glukoosi).
Tämä elämän eliksiiri sisältää
myös elimistölle tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita mm kaliu-

mia,
rautaa, mangaania, kromia
ja tervehdyttäviä
bakteereja tuhoavia ainesosia
kuten pieniä määriä orgaanisia happoja ja antibakteerista
glukonihappoa. Kukista peräisin
olevien aromiaineiden lisäksi suomalaisessa hunajassa on
paljon entsyymejä, flavonoideja
ja vitamiineja. Hunaja on erinomainen antioksidantti estämään
syksyn ja talven flunssatauteja.

Hunajan kallisarvoisten
ainesosien säilyvyys

Mistä löydät hellävaraisesti käsitellyn kuumentamattoman hunajan?
Kaupan hyllyllä näet lukuisissa
erilaisissa pakkauksissa hunajaa.
Suomalaisen hunajan pakkauksessa on merkintä Suomalaista
hunajaa tai Kotimaista hunajaa tai
Joutsen merkki. Osa ulkomaisen
hunajan pakkauksista jäljittelee
suomalaisen hunajan pakkauksia
jopa pakkaustekstiä myöten kertomassa suomalaisesta perheyrityksestä ikään kuin suomalaisena
tuotteena.
Laadukkainta, hellävaraisesti
käsiteltyä ja kuumentamatonta
hunajaa saa vain suoraan mehiläishoitajilta.			
				
		
Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry

Arto Koljonen

Hunaja säilyy parhaiten viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa.
Mm jääkaapissa hunaja imee
itseensä kosteutta ja alkaa vähitellen käydä. Hunajan terveelliset
ja parantavat ainesosat tuhoutuvat
sitä kuumennettaessa yli 32 °C
asteen. Ulkomaiset hunajat ovat
pääsääntöisesti kuumennettuja
pakkauksen yhteydessä käymisen
estämiseksi.

Miten edistän hedelmä- ja marjasatoa puutarhassani?
Ryhdynkö hoitamaan mehiläisiä vai suosinko vain

erakkomehiläisiä?
Erakkomehiläisemo jo nimensäkin mukaan yksin valmistaa pesäkolonsa lämpimään rinteeseen
tai muuhun sopivaan paikkaan.
Sitten se munii keräämänsä siitepölyn ja meden sekaan munansa. Kun munasta on kehittynyt
toukka, se koteloituu seuraavaksi
talveksi. Sitten tulevana keväänä
kotelosta kuoriutuu uusi aikuinen
erakkomehiläinen. Nämä mehiläiset eivät siis muodosta yhteiskuntaa joten niiden ei tarvitse
myöskään puolustaa pesäänsä.
Ne eivät ole vihaisia eikä niiden
pistin edes läpäise ihmisen ihoa.

Kuva ja teksti Arto Koljonen

Milloin ja mistä aloitan?
Pelastakaa erakkomehiläinen!
Voit valmistaa itse keinopesiä, joissa nämä kallisarvoiset
hyönteiset lisääntyvät. Sen voit
valmistaa helposti poraamalla
erikokoisia reikiä koivupölkkyyn
tai keräämällä tyhjään maitotölkkiin kaislaa ja putkilokasvien
korsia. Keväällä ne sijoitetaan
tukevasti noin metrin puolentoista korkeuteen auringon nousun
suuntaan.

Valmistelut kannattaa aloittaa
nyt syksyllä pätkimällä koivua
pölkyiksi ja keräämällä putkimaisia kasvinosia. Koivupölkkyjen päät sivellään puuliimalla ja
annetaan kuivua hitaasti talven
yli. Keväällä ilmojen lämmettyä pölkkyihin porataan reiät ja
asetetaan sopivaan suojaisaan
paikkaan aamuaurinkoa kohti.
Toki voit rakentaa Hyönteishotellin myös kirjan ohjeiden
mukaan. Tätä citymehiläishoitoa
voi harrastaa kaupungeissa hyvin
pienilläkin pihoilla.
Lisätietoja
www.hunajahelsinki.fi
Helsingin Seudun
Mehiläishoitajat ry
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Psoriaasi, psoriasis, psori, hilsetystauti
– ihosairaudella on monta nimeä.
Suomessa psoriasista
sairastaa 2-3 % väestöstä. Se on perinnöllinen pitkäaikaissairaus, jolle on tyypillistä
vaihtelevuus: välillä
oireet rauhoittuvat ja
välillä tauti taas oireilee voimakkaammin.
Psoriasis on perinnöllinen
ihon liikakasvun sairaus, jonka taudinkuva ja -kulku on
hyvin yksilökohtaista. Se on
tulehduksellinen sairaus, joka
aiheuttaa oireita iholla ja nivelissä. Jotkut sairastavat ainoastaan ihopsoriasista, toiset
pelkästään nivelpsoriasista,
mutta joillakin psoriaatikoilla
on sekä iho- että niveloireita.

Mistä tietää, sairastaako itse psoriasista?
Ihopsoriasiksessa punaisia
hilsetäpliä ilmaantuu iholle, mikä johtuu siitä, että iho
uudistuu liian nopeasti. Ihopsoriasis jaetaan useisiin eri
ryhmiin. Läiskäpsoriasis on
yleisin psoriasiksen muodoista.

pienissä nivelissä. Nivelet kipeytyvät ja turpoavat. Tyypillistä sairaudelle on, että sormien kärkinivelet tulehtuvat.

Miten psoriasikseen
sairastumista voi
ehkäistä?
Sairauden
puhkeamiseen
tarvitaan useita perinnöllisiä ja muita laukaisevia
tekijöitä kuten infektiot ja
stressi. Ilmaantumisen riskiä
lisääviä tekijöitä ovat ylipaino, tupakointi, alkoholi ja
huono suuhygienia. Mitään
erityisiä keinoja sairauden
puhkeamisen
estämiseksi
ei toistaiseksi ole olemassa.

Miten sairautta hoidetaan?
Psoriaasiin ei ole parantavaa
hoitoa, mutta onneksi valtaosalla sairastuneista oireet
ovat lieviä ja hyvin hallittavissa säännöllisellä hoidolla
ja elämäntavoilla. Lieviä oireita hoidetaan perusvoiteilla,
jotka vähentävät ihottuman
kuivuutta, kutinaa ja hilseen
määrää. Kun ihottumaoireet
pahenevat, ihoa lääkitään esimerkiksi kortisonivoiteella.

Oireita voi esiintyä kaikilla
ihoalueilla (taipeissa, päänahassa, kasvoissa, kämmenissä, jalkapohjissa, sukupuolielimissä) ja kynsissä.
Oireet vaihtelevat kausittain:
välillä täpliä voi olla paljon,
välillä taas ei lainkaan. Kesällä iho-oireet tai ihottumat
usein lievittyvät ja talvella
pahenevat. Noin joka viidennellä psoriaatikolla on myös
niveloireita.

Yleisesti tunnettu hoitomuoto sairauteen on auringon
ultraviolettisäteily.
Tämän
vuoksi suosittu keino hoitaa
sairautta on matkustaa etelään
nauttimaan auringonvalosta.
Ongelmana on kuitenkin altistua auringonpalvojille tyypilliselle vaaralle: liiallinen
auringonotto voi aiheuttaa
melanooman eli ihosyövän.

Nivelpsoriasiksen oireet ovat
vaihtelevia. Usein sairaus ilmaantuu sellaiselle henkilölle, joka on sairastanut ihopsoriasista muutaman vuoden
ajan. Nivelpsoriasis aiheuttaa
usein oireita suurissa nivelissä, kuten polvissa ja nilkoissa, mutta myös sormien

Yksi tapa hoitaa sairautta on
käyttää lyhyenä kuurina valohoitolamppua, jollaisen voi
vuokrata esimerkiksi paikalliselta psoriasisyhdistykseltä.
Valohoitoja annetaan psoriasiksessa yleensä hoitojaksoina, enintään kaksi jaksoa
vuodessa.

Vaikeissa
ihopsoriasistapauksissa käytetään sisäistä
lääkitystä. Viime aikoina on
kehitetty uusia, biologisia
lääkkeitä, joita saatetaan käyttää vaikeimmissa tapauksissa.
Biologisten lääkkeiden vaikutus kohdistuu hyvin tarkkaan tiettyyn tekijään, esim.
tulehdusreaktion osatekijään.

Voiko sairaudesta
parantua?
Psoriasista ei voida parantaa,
mutta oireita voidaan lievittää. Psoriasiksen hoito on
aina yksilöllistä. Hoidon tavoitteena on lievittää ihottumaa, pitää nivelet oireettomina ja parantaa elämänlaatua
sekä säilyttää työ- ja toimintakyky. Psoriasis ei tartu.

Psoriasiksen liitännäissairaudet
Pitkäaikainen
ihosairaus saattaa vaikuttaa myös
muualle elimistöön. Vaikeaan psoriasikseen liittyy sydän- ja verisuonisairauksien
suurentunut riski. Yleinen
liitännäissairaus on metabolinen oireyhtymä. Potilailla
esiintyy usein mm. ylipainoa, verenpainetautia, tyypin
II diabetesta, rasvamaksaa ja
suurentuneita rasva-arvoja.
Iho- ja nivelpsoriasista sairastavilla on jonkin verran muuta väestöä useammin esim.
tulehduksellisia suolistosairauksia. Psoriasis aiheuttaa
myös psyykkistä ja sosiaalista
stressiä.
Helsingin seudun psoriasyhdistys ry:
www.hepso.net
Psoriasisliitto:
www.psori.fi
facebook/hepso.net
Helsingin seudun Psoriasisyhdistys (HEPSO)
löytyy Hyvinvointimessuilta paikasta 88

Psoriasis voi oireilla sekä iholla että nivelissä. Kyynärpää on psorin
suosikkipaikkoja.
Kuva: Jari Härkönen

Vertaistuella tärkeä merkitys psoriasista sairastavalle

kuvalähde: Psoriasisliitto
Lapsikurssi
Psoriasis voi alkaa missä iässä tahansa, myös lapsella. Perheille, joissa on psoria sairastava lapsi, järjestetään monenlaista mukavaa puuhaa sisältäviä kursseja.

”Miksi olet noin punainen?”
Tällaisia kysymyksiä psoriasista sairastavat saattavat joutua
kuulemaan. Ei ole helppoa kärsiä
sairaudesta, joka ajoittain saattaa
vaikuttaa ulkonäköön ja herättää
kanssaihmisten huomion.
Esa Harvala on Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry:n (HEPSOn) aktiivinen jäsen.
Hän on sairastanut psoriasista koko ikänsä,
mutta sairaus diagnosoitiin vasta, kun hän oli
16-vuotias. Hän toteaa, että sairautta ei ole
lääkärinkään välttämättä helppo tunnistaa.
Psoriasis ei Harvalan mukaan ole mikään uusi
sairaus, vaan se on tunnettu jo satoja vuosia,
mutta siitä on aiemmin saatettu käyttää toista
nimeä.
Psoriaasiin voi sairastua missä iässä vain,
ja se on yhtä yleinen naisilla sekä miehillä.
Alttius siihen piilee geeneissä. Harvala puhuukin sukurasitteesta: on olemassa ”psoriasisherkkiä” sukuja. Joillakin psoriaatikoilla
sairaus voi olla aivan lievässä muodossa ilman, että se näkyy ulkoisesti. Eräs sairauden
laukaiseva tekijä on stressi, joten psoriasista
sairastavien olisi suotavaa viettää mahdollisimman tasapainoista ja stressitöntä elämää.

”Sairauden kanssa on oltava
sinut”
Monille psoriaatikoille sairaus on ”kova
pala”, joka vaikuttaa merkittävästi jokapäi-

väiseen elämään. He välttelevät julkisia
paikkoja, kuten esimerkiksi uimahalleja ja
alastomuutta. Esa Harvala toteaa, että hänen
tekemisiinsä sairaus ei vaikuta, koska hän on
sinut sairauden kanssa. Sairaus näkyy hänellä
toisinaan ulkoisesti – lapset saattavat vaikka
hississä kysäistä:”Miksi olet noin punainen?”
Kaikki eivät kuitenkaan tule yhtä hyvn toimeen tämän ajoittain näkyvillä aloilla – kuten
kasvoissa –esiintyvän vaivan kanssa. Sairaus
saattaa heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa ahdistumista ja masentumista. Varsinkin nuorille
ja naisille sairaus saattaa olla ongelmallinen.
Vaikka psoriasis ei hoidettuna ole kohtalokas,
se saattaa aiheuttaa masentumista ja johtaa
jopa itsemurhaan. Esa Harvala painottaa vertaistuen merkitystä, on erittäin tärkeää, että
psoriasista sairastavat saisivat oikeaa tietoutta
ja asiallista tukea.
Vertaistukea ja muuta tietoutta psoriasiksesta
onkin hyvin saatavilla: ympäri Suomea on paikallisia psoriasisyhdistyksiä, jotka järjestävät
kaikenlaista ohjelmaa: yhteisiä allasjumppia,
kuntoutusta, etelänmatkoja, koulutusta jne.
Psoriaatikkoja on kaikissa ikäryhmissä, joten
psoriasisliiton toiminnassa on otettu huomioon myös herkkä kohderyhmä: nuoret. Nupsolaisia ovat 15–30-vuotiaat Psoriasisliiton
paikallisyhdistykseen kuuluvat nuoret psoriaatikot, joille Nupso järjestetää omia tapaamisia, matkoja ja tapahtumia.

Etelän aurinko ja merivesi ovat tutkitusti tehokas hoitokeino psoriin. Psoriasisliitto
järjestää Kanarian saarille suuntautuvia aurinkopainotteisia kursseja, joille voivat
hakea kaikki täysi-ikäiset henkilöt, joilla psori oireilee. Hakuohjeet löytyvät netistä
psoriasisliitto.fi. Toimintaa tukee RAY.
kuvalähde: Psoriasisliitto
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Toteemin iloinen kulttuurikattaus
Lasten taidetalo Toteemissa kulttuurin ja taiteen harrastaminen on hauskaa! Jo talon pihalla esittäytyvät kuvanveistäjä Juha Mennan ja myyrmäkeläisten nuorten käsissä valmistuneet kolme näyttävää toteemipaalua. Nyt ne on aikomus maalata riemukkaan kirjaviksi - yhdessä lasten kanssa.

Elämyksiä ja hyvää
seuraa
Kulttuuri on vahvasti läsnä
lasten taidetalossa. Mitä kaikkea siellä sitten tehdään? Mirva Aalto, Taidetalon Toteemin kulttuurituottaja esittelee
suurta ja avaraa salia, joka soveltuu vaihtuville näyttelyille. – Järjestämme vähintään
neljä näyttelyä vuodessa. Elämysnäyttelyt ovat toi-minnallisia oppimisympäristöjä,
joissa lapset voivat kokeilla ja
tehdä itse. Kirjankuvitusnäytte-lyissä puolestaan esitellään
lastenkirjallisuuden helmiä
ja uusia tulokkaita. Lukuisat harraste-ryhmät täyttävät
taidetalon arki-illat ja osan
aamupäivistä. – Meillä on
kuvataidetta, sanatai-detta,
teatteria, muskaria ja syksyn
uutuutena Lastenliiton järjestämä Kolmen karhun kerho,
Mirva kertoo. Harrasteryhmissä tavataan säännöllisesti
kerran viikossa. Niinpä saattaa käydä, että teatteriryhmän
nuori, taideaamujen taapero
tai värikylpyjen kotiäiti löytävät uusia kavereita. Ei ole
tavatonta, että Värikylpykurssille osallistuneet äidit lähtevät yhdessä kahville Myyrmanniin. – Kulttuuriharrastus
voi poikia myös uusia ystävyyksiä.

Kuva: Taidetalo Toteemi

Uteliaita kokeilijoita
Nuorten teatteriryhmä on
yksi erinomaisista Toteemin
harrastusmahdollisuuksista
ja siitä eri-tyinen, että se valmistaa joka vuosi teatteriesityksen Loistava näkymä -festivaaleille. Viime ke-väänä
festarit järjestettiin Helsingin
Teatterimuseossa. Teatteriryhmä on nuorille maksuton
harrastus, ja se on perustettu
Interkult Kassandran ja kaupungin kulttuuripalveluiden
yhteis-työnä. – Ryhmään
ovat tervetulleita 13–17-vuotiaat nuoret kaikista kulttuuritaustoista, Aalto tarkentaa.
– Lisäksi meillä on toiminut
usean vuoden ajan suosittu
Vantaan sanataidekoulun iltapäiväkerho viisi tuntia päivässä. Pienillä kerholaisilla
on mahdollisuus nauttia myös
talon ihastuttavista näyttelyistä.

Vilkasta esitystoimintaa ja inspiroivaa
taidetta
Viimeistään sydämen vie
aamupäivisin talon täyttävä
esitys- ja työpajatoiminta.
Silloin tarjolla on niin lastenteatteria, konsertteja, elokuvia, Pienten taideaamuja kuin
suosittuja vauvojen ja taape-

roiden Värikylpyjä. – Ehdoton lempilapseni on Pienten
taideaamut, joka tarjoaa keskiviik-koaamuisin kotiäideille ja -isille sekä perhepäivähoitajille hauskaa tekemistä
lasten kanssa, Aalto sanoo.
– Kiireettömän yhdessäolon
sivutuotteena
pikkulasten
motoriset taidot kehittyvät ja
luovuus lisääntyy! Syksyllä
on luvassa maistiaisia esimerkiksi sirkuksesta, musiikista,
lasten-tanssista ja savitöistä.
– Jos ulkona sataa räntää, kotona ei ole mitään tekemistä
ja sattuu vielä olemaan keskiviikko, niin meille Toteemiin
vaan, Mirva Aalto kannustaa.
Kaikki halukkaat mahtuvat
mukaan, vaikka kerran meinasi käydä hassusti. Värikylpymaistiaisten hulppeat 60
osallistujaa mahtuivat kuin
mahtuivatkin kaikki mukaan
maalauspajaan. – Lopulta
vauvat ja taaperot taiteilivat
sulassa sovussa taidetalon paperilla päällystetyllä lattialla,
Aalto nauraa.

Historiaa

Tervetuloa meille!
Taidetalo Toteemi
Myyrmäentie 6,
01600 Vantaa
taidetalo.toteemi@
vantaa.fi
Puh. 09 8393 54 99

Asiakkaat ovat kertoneet, kuinka rakennus
on toiminut aikoinaan
yhtenä alueen suurimpana
ruokakauppana
aina niihin päiviin saakka, kun kauppakeskus
Myyrmanni rakennettiin.
Ruoka-kaupaksi
rakennus on alun perin
valmistunutkin.
Sen
huomaa suurista näyteikkunoista,
kivilattiasta ja takaoven lastauslaiturista. Rakennus
ehti toimia myös kirjastona muutaman vuoden,
ennen kuin Lasten taidetalo Toteemi avattiin
vuonna 1989.

Kaikkiin harrasteryhmiin voi
hakea paikkaa myös kesken
kauden. Seuraava pysähdyspaikka voi siis olla taidetalo.
Astu ovesta sisään, tule juttelemaan ja tutustumaan, Mirva
Aalto toivottaa. – Hyppää
kyytiin kulttuurin maailmaan!

Pienten taideaamuissa
kuvataidetta tehdään
pikkukäsin.
Toiminta on
maksuton-

Kuva: Ville Kukkonen

Kuva: Taidetalo Toteemi
Vinkkejä syksyn toiminnasta
• Sirkus saapui kaupunkiin -elämysnäyttelyn (18.8.–
11.10.) Perhelauantaita vietetään 11.10. klo 13–16. Tiedossa on hupaisaa klovneriaa Circo Criollon klovnien,
Pablon ja Celson kanssa.
• Teatteri Hevosenkenkä esittää näytelmän Kummituskekkerit 1.11.
(Lapsille 3 vuotta ja ylöspäin. Kesto noin 45 min.)
• Toteemi täyttyy juhlivista lapsista kansainvälisenä Lasten oikeuksien päivänä 20.11. Ohjelmassa on musiikkia
ja Pikku Papun keppinukkepajat kirjailija Liisa Kallion
johdolla.
• Toteemin tunnelmallisia pikkujouluja vietetään perinteisesti Pienten taideaamuissa 17.12.
Tutustu syksyn ohjelmaan!

Pikku Papu Orkesteri esiintyy Toteemissa Lasten oikeuksien päivänä.

Toteemi netissä vantaa.fi/toteemi ja Facebookissa: Taidetalo Toteemi.

Värikylpymaistiaisissa väreinä toimivat
mangosose ja mustikat, maalausvälineinä kätevästi sormet,
varpaat ja minisiveltimet.
Toteemissa järjestetään
vähintään neljä näyttelyä vuodessa.
Harrasteryhmiin voi hakea paikkaa myös kesken kauden.
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Salibandy sopii kaikille!
SB Vantaa toimii Myyrmäen lähiympäristössä
Länsi-Vantaalla. Seura tarjoaa salibandyä kaikenikäisille ja -kuntoisille.

järjestämään G-ikäisten Kerholii gaan. Kortteliliigoja järjestetään Rajatorpan kalliosuojassa, Kivimäen, Kanniston ja
Tyttösäbä on timanttia
Kartanonkosken kouluilla.
Tyttöjen oma kortteliliigaryhmä 2007–08
syntyneille tytöille
on Rubiinit,
joka pelaa
sunnuntaisin
Rajatorpan
kalliosuojassa.

Salibandy on sisätiloissa pelattava mailapeli, joka on kehittynyt nykyiseen muotoonsa sählystä. Se puolestaan
on saanut vaikutteita mm.
Yhdysvalloissa pelatusta jääkiekon
katuversiosta.

maan kavereiden kesken ilman aiempaa urheilu– ja salibandytaustaa.
Nuorison harrasteryhmät 91–04 syntyneille pojille ja
98–02 syntyneille tytöille harjoittelevat yksi–kaksi kertaa
viikossa. Harrasteryhmissä pääpaino on pelaamisessa ja perustaitojen harjoittelussa, lisäksi pelataan sopivan vastustajan
löytyessä muutama harkkapeli muita vastaavia ryhmiä vastaan.
Harrasteryhmät eivät osallistu virallisiin sarjoihin.
Harrasteryhmät
•
Tyttöjen Gasellit v. 98–02 syntyneille kerran viikossa
•
Poikien Käärmeet 02–04 kahdesti viikossa
•
Poikien Käärmeet 98–00 kerran viikossa
•
Poikien Käärmeet 99–01 kahdesti viikossa
•
Hooligans yli 16 vuotiaille (91–98 syntyneet) pelailee kerran viikossa
Uudet lasten salibandyjoukkueet ottavat lisää pelaajia

Perhesähly
on 3–6-vuotiaan
lapsen ja aikuisen
yhteinen salibandyryhmä,
jossa harjoitellaan oman aikuisen
kanssa salibandyn perustaitoja sekä
pelataan yhdessä muiden perheiden kanssa.
Oma aikuinen voi olla myös kummi tai mummi!

Suomeen
sähly tuli
1970-luvulla opiskelijoiden mukana.
Salibandyseura
Vantaan toimintasena on tarjota kaiken
ja tasoisille pelaajille
salibandyn pelaamiseen,
misesta tai harrastamisesta.

ajatukikäisille
mahdollisuus
olipa kysymys kilpaile-

SB Vantaa on Salibandyliiton lisenssimäärällä mitattuna
Suomen neljänneksi suurin ja samalla Vantaan suurin salibandyseura. Jäseniä seurassa on yli 1300. Seurassa työskentelee
kolme päätoimista työntekijää sekä osa-aikaisesti lukuisa
joukko salibandykoulujen ohjaajia, valmentajia ja muita toimihenkilöitä.
Seura toimii Myyrmäen lähiympäristössä Länsi-Vantaalla.
Lisäksi SB Vantaa järjestää lasten salibandykouluja eli kortteliliigoja Kannistossa ja Kartanonkoskella. Koululaisten lomaaikoina seura järjestää leirejä ala-asteikäisille.
Salibandyä lapsille ja nuorille…
Kortteliliigat (Salibandykoulut) 5–10-vuotiaille harjoittelevat kerran viikossa tunnin kerrallaan. Kortteliliigoissa
harjoitellaan salibandyn perustaitoja sekä pelataan Kortteliliiga-turnauksia muita ryhmiä vastaan. Kausi päättyy toukokuun
lopussa Myyrmäen urheilutalolla pelattavaan kauden päätösturnaukseen.
Kortteliliiga-G on 2007 ja 2008 syntyneille tarkoitettu joukkue, joka harjoittelee kahdesti viikossa ja osallistuu SB Vantaan omien kortteliliigaturnausten lisäksi myös Salibandyliiton

Kuva Erika Svahn

Uutena tänä syksynä alkaa oma perhesählyryhmä 4–6-vuotiaalle tytölle + aikuiselle.
Monilajikerhossa 6–9-vuotias lapsi pääsee kokeilemaan
kerran viikossa salibandyn lisäksi painia ja yleisurheilua,
jokaista lajia kahdeksan kertaa. Ensimmäinen monilajikerho
alkaa lokakuun alussa, toinen tammikuun alussa. Monilajikerho järjestetään yhdessä yleisurheiluseura Vantaan Salamien ja
painiseura Vantaan Sammon kanssa.
Vauvajumppa (vauva alle 1 v) on aikuisen ja lapsen yhteinen
jumppahetki. Naperojumppa (lapsi 1
v) pidetään
keskiviikkoaamuisin Myyrmäen urheilutalolla
ja Taaperojumppa (lapsi 2–3 v)
sekä
Tenavajumppa (lapsi 4–5 v) Martinlaaksossa Kivimäen koululla
keskiviikkoiltaisin.
Koska kaikki nuoret
eivät halua harjoitella
tavoitteellisesti, seura
on useiden vuosien
ajan järjestänyt
nuorisolle harrastesalibandyä, jonne
voi tulla
pelaile-

Vauvajumpassa yhdistetään
aikuisen sykkeen kohottaminen
ja lihasten vahvistaminen yhteiseen toimintaan vauvan kanssa.

Uusiin, kesällä perustettuihin poikien joukkueisiin 2003–2006
syntyneille ehtii vielä mukaan.
Tyttöjen Timanttisiin joukkueisiin etsitään myös uusia innokkaita tyttöjä pelaamaan.
•
Rubiinit 07–08 syntyneille
•
Safiirit 05–06 syntyneille
•
Timantit 03–04 syntyneille
•
Säihke 01–02 syntyneille
… ja aikuisille
Aikuisille suunnatussa harrastustarjonnassa on salibandykouluja miehille ja naisille, jotka haluavat aloittaa salibandyn
harrastamisen, tekevät paluuta vanhan lajinsa pariin tai niille,
jotka haluavat kehittää jo olemassa olevia salibandytaitojaan.
Tarjolla on ryhmät maanantaisin klo 19.30–20.30 sekä keskiviikkoisin klo 20–21 Rajatorpan kalliosuojassa.
Naisten (MMV) ja miesten (FMV) kuntosählyt pelailevat
omatoimisesti Rajatorpan kalliosuojassa sunnuntai-iltaisin.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Lisätietoa: www.sbvantaa.fi tai sähköpostilla sbvantaa@
sbvantaa.fi tai puhelimitse puh. 045 350 9955/Erika Svahn.
Nettisivuilta löytyy sähköinen ilmoittautuminen.
SB Vantaa löytyy Hyvinvointimessuilta paikasta 130

Salibandykoululaisilla riittää
virtaa omatoimisiin peleihin myös otteluiden
välillä.

Kuva: Riitta Hellgren.
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Myyrmäestä maailmalle ja takaisin
Entinen ammattilaiskoripalloilija Michaela Moua on nykyään aktiivisesti mukana

rasismin vastaisessa toiminnassa Suomessa
Maailmalla uransa luonut
entinen
ammattilaiskoripalloilija Michaela Moua
harrasti jo lapsena monenlaisia urheilulajeja. Energiselle luonteelle urheilu
tuntui luonnolliselta osalta
elämää. 38-vuotias Moua
kuvailee, miten hän joutui
mukaan koripallon maailmaan melkeinpä vahingossa: ”Pihakaverini Kirsin
isoveli pelasi Pussihukissa
korista, ja Kirsi halusi kokeilla sitä, mutta ei yksin.”
Niinpä Michaela lähti mukaan ystävänsä seuraksi ja
huomasi olevansa pidempi kaikkia muita pelaajia.
Hän tunsi lajin omakseen
heti alusta lähtien. Hän piti
myös siitä, että koripallo
on joukkuelaji sekä siitä

yhteisöllisyyden tunteesta,
minkä Pussihukissa pääsi
kokemaan. Ympäristö tuntui turvalliselta, sillä toisista
pidettiin huolta. ”Pussihukat oli kuin toinen perhe”,
muistelee Moua.
Vantaan
Pussihukissa
Michaela Moua pelasikin
ylioppilaaksi tuloon saakka. Lukion jälkeen hän lähti
opiskelemaan Yhdysvaltoihin urheilustipendin turvin.
Ulkomailla asuminen ei
ollut aivan vierasta hänelle, sillä vaikka Moua onkin
syntyään
helsinkiläinen,
niin perhe muutti Sambiaan viideksi vuodeksi, kun
hän oli kolmevuotias. Paluu
Suomeen tapahtui keskelle
kylmää talvea, kun Micha-

ela meni toiselle luokalle
kouluun. Hän muistelee,
miten silloin Suomessa riehui kiihkeä Dingo-kuume:
kaikki pukeutuivat Dingomuodin mukaisesti.
Moua pelasi neljä vuotta
Ohion valtion yliopistossa
opiskellen samaan aikaan
kehitysmaatutkimusta. Tutkinnon suoritettuaan hän sai
agentin välityksellä pelaajasopimuksen Eurooppaan.
Mouan ammattilaisura kesti 10 vuotta, jonka aikana
hän pelasi useassa maassa,
mm. Sveitsissä, Ranskassa ja Italiassa. Suomen Amaajoukkueessa hän pelasi
yhteensä 124 maaottelua
– joukkueessa hän esiintyi ensimmäisen kerran jo
16-vuotiaana. Moua toteaa
ammattilaisajastaan,
että
vaikka alituinen muutto
uuteen maahan kaudesta
toiseen toi mukanaan tietynlaisen yksinäisyyden, niin
oli silti ”valtava rikkaus tutustua uusiin kulttuureihin.”

”Sun ei tarvi tätä sietää”
Aikansa kutakin, kierrettyään maailmaa Moua halusi
palata takaisin koto-Suomeen. Nykyisin hän asustaa
juurillaan Länsi-Vantaalla.
Vaikka Moua ei enää pelaa
koripalloa, hän pitää kuntoaan yllä mm. lenkkeilemällä ja käymällä kuntosalilla.
Muita harrastuksia ovat lukeminen ja laatuelokuvat.
Kotona taapertaa äidin ilona
puolitoistavuotias tyttönen,
joka vaatii oman aikansa.
Ammattilaisuransa jälkeen
Moua on työskennellyt
pääkaupunkiseudulla moni-

Keikka - auttajaksi?
seuraava koulutus jo 7.10.
Maija, 79 v. tuskailee digiboxinsa kanssa. Miten
se kytketään televisioon?
Verhotkin olisi kiva saada
vaihdettua kevään tullen.
Maijasta tuntuu turvattomalta lähteä kiipeilemään
katon rajaan ja boxin joh-

tomerikin tuntuu oudolta.
Uloskin olisi kiva mennä haistelemaan kevään
kukkatuoksuja ja samalla
vaikka istahtaa puiston
penkille lukaisemaan lehteä, jos vain silmät pelaisivat entiseen malliin.

Mitä jos sinä menisit Maijan avuksi? Hyvä olo syntyy pienistä teoista, niin itselle kuin vanhuksellekin.
Iän karttuessa tarvitsemme
apua arjen askareisiin, jokainen omalla tavallaan.
Se voi olla kauppakassin kantamista, reiän poraamista seinään, lehden
lukuapua, lampun vaihtoa palaneen tilalle, apua
tietokoneen kanssa. Tai
vaikka kahvitteluseuraa.
Kuitenkaan sen tyyppiset
tehtävät kuin hoitotoimenpiteet, ruoanlaitto tai
siivous eivät kuulu vapaaehtoisille.

kulttuurisessa ympäristössä
mm. nuorten kanssa Walter
ry:ssä. Yhdistys järjestää
rasismin- ja syrjinnän vastaisia koulutyöpajoja, iltapäiväkerhoja ja tapahtumia,
joiden tavoitteena on edistää
avarakatseisuutta aktiivisen
ja avoimen vuorovaikutuksen kautta.
Moua kuvailee työtään ohjaajana syrjinnän vastaisissa
työpajoissa: "Tykkään tehdä
nuorten kanssa töitä. Merkittävimmät hetket ovat niitä, jolloin pystyy jollain tavalla auttamaan nuoria. Kun
pääsee muuttamaan jonkun
(kiusatun) käsitystä: ’sun
ei tarvi tätä sietää’. Olen
itse kokenut rasismia, joka
sai minut tuntemaan itseni
hylkiöksi. Urheilu oli minulle pelastus. Kun pääsee
tekemään jotain positiivista,
josta nauttii ja josta saa onnistumisen kokemuksia, se
ruokkii positiivista itsetuntoa. Omien rankkojen kokemusten jakaminen auttaa
samoja asioita läpikäyviä.
Nuoret saattavat avautua
(meille) ja kertoa asioita,
joita he eivät ole ehkä koskaan aiemmin kertoneet kenellekään.”
Myös muut Mouan viime
vuosien työpaikat liittyvät
monikulttuurisuuteen
ja rasismin vastaiseen toimintaan. Vuonna 2013 hän
aloitti toiminnanjohtajana
Rasmus ry:ssä. Rasmus on
on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaisuutta edistävien toimijoiden yhdistys.
Vastikään Moua vaihtoi
työpaikkaa. Hän aloitti elokuussa projektikoordinaattorina Vantaan kaupungin

Violan keikka-avusta kotona asuvat ikäihmiset voivat pyytää kertaluonteista
apua ja seuraa. Kyse voi
olla melkein mistä tahansa arjen mukavammaksi
tekevästä asiasta. Ja siitä,
että asioita tehdään yhdessä. Keikka-apu toimii jo
Suur-Tikkurilan alueella,
mutta myös Myyrmäessä
on kasvava tarve vapaaehtoisille.
Keikka-avun vapaaehtoisena et sitoudu auttamaan
säännöllisesti.
Sinua ei
myöskään edellytetä auttamaan samaa henkilöä

Sporttia kaikille -projektissa. Hanke on monikulttuurinen liikunnan kehittämisprojekti, jonka tavoitteena
on edistää maahanmuuttajien aktiivista osallistumista
liikunnan harrastustoimintaan Vantaalla.
Michaela Moua mietiskelee: ”Tuntuu kuin ympyrä
olisi sulkeutunut. Olen palannut Vantaalle kasvattamaan lastani, ja pyrin
työni kautta Sporttia kaikille -hankkeessa luomaan
tytölleni
avarakatseista,
monikulttuurista ympäristöä urheilun avulla. Voiko täydellisempää työtä
minulle ollakaan? Koen
olevani erittäin onnekas
saadessani tehdä työkseni jotain, jota rakastan.”
Moua on koordinaattorina
myös 09 Helsinki Human

uudelleen. Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan
ja itsellesi sopivan tehtävän. Palkaksi saat hyvän
mielen.
Violan Keikka-apua hoidetaan Vantaan Järjestöringin
ylläpitämästä
Vapaaehtoistalo Violasta
käsin. Malli toimintaan on
saatu Helsinki Missiolta
ja apuna on myös Espoon
Vapaaehtoisverkosto. RAY
tukee toimintaa.
Mukaan toimintaan pääset osallistumalla Vapaaehtoistalo Violassa jär-

Rights
-säätiön
MOKmonikulttuurinen ohjaajakoulutus -projektissa. Sen
tarkoituksena on kouluttaa
liikuntaryhmien ohjaajia tai
valmentajia kulttuurien välisessä kanssakäymisessä.
”Monikulttuurisuusasiat
ovat lähellä sydäntäni”, toteaa Moua. ”Tykkään tehdä
kaikkea, mitä teen nyt. On
hienoa, kun pystyy auttamaan toisia ja pääsee vaikuttamaan jonkun ihmisen
elämään ja arvomaailmaan
positiivisesti, edes vaikka
jollain pienellä tavalla.”

Teksti:
Kristiina Ahlgren
Kuvat:
Kristiina Ahlgren ja
Michaela Mouan arkisto

jestettävään parin tunnin
mittaiseen koulutukseen.
Seuraava koulutus on 7.10.
Koulutukseen osallistuminen ei vielä sido mihinkään. Päätöksen osallistumisesta teemme yhdessä
kurssin jälkeen. Koulutus
on ilmainen ja niitä järjestetään tarpeen mukaan
pitkin vuotta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Violan keikka-apu,
puh. 040 740 6622 (ti–to
10–14) tai viola@vantaalla.info.
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Martsarin koulu sai kenkää!
Osa Martinlaakson koulun oppilaista on joutunut pelaamaan liikuntatunneilla paljain jaloin. Koulussa on paljon
oppilaita, joilla ei ole omia sisäpelikenkiä, eikä koululla
ole ollut varaa sisäpelikenkien hankkimiseen.
Ulkolenkkarit taas eivät käy liikuntasaleihin, koska ne
tuhrivat ja naarmuttavat lattiaa. Joitakin lajeja, kuten salibandya, ei voi oikein edes kokeilla ilman kenkiä.
Koripalloseura PuHu Juniorit kuuli tästä kesällä uusiessaan koulun liikuntasalin lattiaa. – Martinlaakson koulu
on seuramme ”kotiluola”, jossa harjoittelemme päivittäin
ja pelaamme lähes kaikki ottelumme, sanoo PuHu Juniorien hallituksen puheenjohtaja Jyrki Huovinen. – Kenkäongelma oli tiedossamme, ja keksimme siihen ratkaisunkin.
Koululla on lainaluistimia, joten miksi ei voisi olla myös
sisäpelikenkiä? Vantaan kaupungin talous on kuitenkin
siinä kunnossa, että sisäpelikenkiin ei todennäköisesti
löydy rahaa, Huovinen pohti.

Tuumasta toimeen
Lasten ja nuorten jalat kasvavat nopeasti, ja usein juuri
sisäpelikengät ehtivät käydä pieniksi ennen kuin ne kuluvat juuri ollenkaan. Siispä PuHulaiset päättivät kierrättää.
Huovinen pisti facebookissa pystyyn kampanjan ”Nyt

annetaan Martsarin koululle kenkää”. Tieto keräyksestä
levisi salamannopeasti – ehkä osittain hauskan sloganinsa
ansiosta – ja lupauksia kengistä alkoi tulla saman tien
seuran omilta jäseniltä. Tieto levisi myös muulle yhdistyskentälle. Martinlaaksosta lähtöisin oleva Lähiönäyttämö ilmoitti osallistuvansa keräykseen, ja kenkiä tuli
saman tien kassillinen lisää.
Huovisen mukaan tavoitteena oli tässä vaiheessa
saada 50 paria kasaan. – Tavoite saavutettiin viidessä päivässä, hän myhäilee. – Jos kenkiä tulee
vielä paljon, niitä riittää muihinkin kouluihin!

Pistä hyvä kiertämään
Varmasti vielä monilla pyörii nurkissa
hyväkuntoisia kenkiä, joita ei ole raskinut heittää pois. Nyt kannattaakin pitää
kenkien siivouspäivä ja tuoda kengät
Hyvinvointimessuille Energia Areenalle lauantaina 4.10. Kaiken kokoiset ja
väriset ehjät sisäpelikengät käyvät,
eikä niiden tarvitse olla koripallokenkiä, vaan mihin tahansa sisäpelilajiin tarkoitettuja.

Keräyslaatikko on naulakon luona Areenan sisääntulokerroksessa.
Narikkaa pitää PuHu, joten jos haluat tukea sen toimintaa, tuo
takkisi narikkaan!

Teksti:
Suve Pääsukene
Kuvat:
Jyrki Huovinen

23

TUE VANTAALAISTA
VAPAAEHTOISTOIMINTAA
Tue vantaalaista vapaaehtoistoimintaa ostamalla
lyhty, jolla saat hyvän mielen ja lämpimän tunnelman. Lyhty muistuttaa meitä toiveissamme
siintävästä Järjestötalosta. Tuotto käytetään vantaalaisten yhdistysten ja vapaaehtoisten koulutustoimintaan.
Pyöreitä valkoisia ”Muumitalo”-lyhtyjä on kahta
kokoa. Isompi on 24 cm korkea ja sen halkaisija
on 12,5 cm. Hinta 25,Pienempi on 19 cm korkea, halkaisija 10cm, hinta
15,Vaalea talolyhty, 18 cm, hinta 15,Tule ostamaan omasi Hyvinvointimessujen
infopisteestä. Jos et pääse messuille, voit tilata
lyhdyn sähköpostitse, osoite on toimisto@vantaalla.info.

