Hopeahelmen
Seniorisanomat
12.11.2008 ilmestyvä asukaslehti

Tervehdys hyvä lukija
Kädessäsi on Hopeahelmen Seniorisanomat.
Tämä lehti jaetaan kaikkiin talouksiin vanhusten asuintalossa. Lehden toimitussihteereinä
ovat toimineet teatteriseurue Teatteri ILMI Ö:n väki: Merja Pennanen, Anne Korhonen ja
Outi Sädekallio. Aineistoa on syntynyt mukavissa teatterillisista illanvietoissa syksyn
aikana. Juttuvinkit ja mielipiteet on koottu suoraan talon asukkailta.

Teatteri-illat ja tämä kädessäsi oleva
lehti ovat osa Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston Naapureita oomme
kaikki- yhteisöhanketta. Hankkeen
tavoitteena on ollut lisätä
yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden
tunnetta sekä tuottaa iloa asukkaiden
arkeen. Iloisia hetkiä ja mukavia
muistoja onkin varmasti syntynyt. Illat,
joiden aikana on muun muassa
näytelty, laulettu ja esitetty runoja ovat
päättyneet puheensorinaan ja iloisiin
ilmeisiin. Omaan muistiini on jäänyt
erään herran tokaisu: " Voi, mikä ihana
ilta!"

Arjen pieniä iloja tuo toivottavasti myös Hopeahelmessä toimintansa aloittanut
yhteisökahvila. Uutta meininkiä tuovat asuinympäristöön sosiaaliviraston vanhusten
palveluiden Vapaaehtoistyön keskus ja Omaishoidon toimintakeskus.
Uudet toiminnat merkitsevät asukkaiden kannalta sitä, että talon yhteistiloissa liikkuu
aikaisempaa enemmän eri-ikäisiä ihmisiä. Samalla on saatu kohennusta Hopeahelmen
tiloihin. Siellähän voi nykyään opetella pelaamaan vaikka biljardia!

Lämmin tervehdys kaikille!
Hanna Liikanen
Erityissosiaalityöntekijä
Sosiaalivirasto
Helsingin kaupunki
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Toimituksen tervehdys
Me teatterintekijät olemme vuoden ajan vierailleet täällä Hopeatiellä työpajojen ja esitysten
merkeissä. Työpajojen ohjaajina ovat olleet Merja Pennanen, Anne Korhonen ja Outi
Sädekallio. Esityksissä meidän lisäksemme ovat olleet muusikko Jari Rättyä ja näyttelijä
Kaisa Koskinen.

Viime vuoden marraskuussa
Hopeahelmen kerhotilan valtasi
”Runocafe”-esitys, jossa näyttelijät kokkasivat ja
tarjoilivat maittavia runoherkkuja ja railakkaita
lauluralleja yleisön tilauksesta.

Tammikuussa taasen polkaistiin käyntiin "Jutun
juuri"-improvisaatioesitys ja kaikki tarinat ja laulut
syntyivät katsojien antamista aiheista.

Kesällä vierailimme täällä paistamassa
makkaraa ja vaihtamassa kuulumisia.
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Tämän syksyn neljä työpajaamme ovat koostuneet muisteluista,
tarinoista, runoudesta ja päivän polttavista puheenaiheista. Ja
joka kerralla on myös valmistettu kohtauksia ja esityksiä, joissa
on nähty Suuri Halauspuu, Kaunis Hoitaja, Asiantunteva
Sosiaalitoimenjohtaja, Katoava Uutistenlukija, Tabe Slior ja moni
muu herkullinen hahmo.

Kiitokset kaikille juttuja tarjonneille ja teatteripajoihin ja esityksiin osallistuneille!
Kiitos Ville, Mirja, Leila, Tepa, Nipa, Kauko, Marjatta, Juho, Pena, Selma, Olga, Anja,
Lidian, Galina, Armas, Liisa, Nikolai, Orvokki, Raili, Lea, Leo-Akseli, Sirkka, Paula, Hanna,
Helena, Lahja, Sinikka, Anja, Jari, Kaisa ja Maija ja kaikki te, joita olemme pihapiirissä
tavanneet.

Teidän kaikkien ansiosta voidaan tänään 12.11.2008 juhlia

Hopeahelmen Seniorisanomien julkaisemista!
Tämä lehti on muisto meidän yhteisistä hetkistämme. Tätä
voi selailla naapurin ja sukulaisten kanssa ja jatkaa
tarinointia eteenpäin vaikkapa kahvikupin äärellä. Oikein
mukavia lukuhetkiä lehden parissa ja lämmintä joulun
odotusta ja talven jatkoa kaikille Hopeatie 16:n asukkaille!

terveisin: Anne, Outi ja Merja

Lehden valokuvat:
Lehden taitto:

Matti Snellman, Teatteri ILMI Ö:n väki
Anne Korhonen

Teatteriosuuskunta ILMI Ö. on ammattiteatteri, joka tekee monimuotoisia
esityksiä lapsille ja aikuisille sekä toteuttaa yhteisöteatteri -projekteja ja
soveltavan draaman työpajoja ja koulutusta tilauksesta. Lisäksi Teatteri ILMI
Ö. tarjoaa teatteritaiteen perusopetusta, joka mahdollistaa jatkuvan ja
tavoitteellisen teatteriharrastuksen. www.teatteri-ilmio.com
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Jaettuja ajatuksia ja muistoja postikortteja katselemalla 18.9.2008

VUODENAJOISTA JA ELÄMÄNKULUSTA
Me eletään tasa-arvon aikaa.
Tulee nuoruus mieleen, kun ajettiin Laatokan ympäri rantaa polkupyörillä.
Mies ja nainen, aurinko paistaa.
Syksyn sininen hetki, joka vivahtaa lilaan (joka on mun lempiväri).
Luonto on mulle tärkeä. Tässä kuvassa on yksi halauspuu.
Puita pitää halata, niistä saa voimaa.
Tässä on joen varrella pieni lato, näissä on vietetty yöt ja päivät.
Tulee mieleen latotanssit. Näitä latoja ei enää paljoa löydy, tämä yksi
on jääny talteen. Ennen vanhaan jos oli 10 kilometriä matkaa töistä
kotiin, niin sitä yövyttiin hirsiladoissa.
Se on kevään merkki kun joutsenet tulee rannalle. Lauttasaaressa,
missä ennen asuin, oli kerran yli 30 joutsenta rannassa.
Tässähän on hevonen. Samanvärinen ratsu kuin mun pojalla, on komee.
Minä tykkään hevosista. Hevoset on vähän niin kuin ihmiset, vaistoavat
esimerkiksi ukonilman.
Poikaorava rakentaa pesää. Vie sinne ruokaa. Mistä löytäisi
tyttöoravan kenen kanssa pesä jakaa?
On tullut jo talvi, on kirkasta, pingviiniemo ja poikanen liikkuvat jäällä jo.
Luonnonpuu, mänty,on kaunis. Latva vähän murtunut, niin kuin
mullakin. Minä tykkään mäntypuusta.
-yhteinen tarina 18.9.2009 –
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SYYSTARINA

Ruska, elämässä pitää olla väriä, että pysyy elämässä kiinni.
Me asutaan Hopeatiellä,
-kuunsilta laskeutuu.
Puulavedellä oli kesämökki aikoinaan. Ne auringonlaskut
muistan.
Ja pihlajanmarjat.
”Punertaa marjat pihlajan, kun verta niissä ois,
on kurkiaurat lentäneet, jo yli pääni pois...”
teen itse pihlajanmarjahyytelöä ja mehua.

Tähtitaivas ja kuu. Oltiin Marjatan kanssa pihalla, oli tähtitaivas.
Taivas oli kirkas ja näkyi vain 5 tähteä.
Marjatta sanoi, että koko taivas on täynnä tähtiä.
Ja minä en niitä nähnyt.
Menin sen jälkeen silmälääkäriin ja lääkäri kehotti jättämään tähtitieteen kokonaan muille.

Tuossa kuvassa 2 joutsenta suunnittelevat poislähtöä.
Tuossa 2 hevosta, ovat niin somia.
Tuossa 2 purjevenettä. Kuvattu varmaan Aasiassa päin. Idässä, josta aurinko nousee.
Tyyntä myrskyn edellä. Äsken muuten soitettiin Aki Sirkesaloa ja hänkin menehtyi
tsunamissa.

”Trui, trui, tse, tse”
Tuossa lehmä on ollut laitumella, katsoo niin surullisena meitä. Pitäisi
löytää sille kavereita.
Pelonsekaisin tuntein kuuntelen pöllön huhuilua.
Minun kiukkuinen katseeniko se on siinä kuvassa?

-yhteinen tarina 18.9.2008 –
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Tarinointia esineiden pohjalta 1.10.2008
Mitä ajatuksia esineet herättävät? Millaisia muistoja niihin liittyy? Kuinka oma, yksityinen
kokemus liittyykään osaksi muiden kokemuksia?
Teatterityöpajassa esineet puhuttelivat meitä.

OLKIKASSISTA LEPPÄKERTUN JA PUNAISEN PALLON KAUTTA PITSILIINAAN:
Miniällä oli kassi ja hän opiskeli eläinlääketieteen kirjastossa.
Yllättäen, joku oli varastanut kassin ja minä annoin hänelle tämän
tyyppisen olkikassin. Miniä piti kassista. Tämä kassi on -60 tai -70
– luvulta. Nythän on kangaskassit muotia – ja muovikassit!
Kesäaika tulee mieleen ja kun kertut lenteli…niille laulettiin:
”Lennä, lennä leppäkerttu,
ison kiven juureen,
siellä äitis, isäs keittää,
sulle hyvää puuroo....”

Pienen ollessa tällaisella pallolla leikittiin.
Ja klovnit.... niilla oli valkoinen suu... ja tällainen punainen nenä.
On niitä klovneja nähty…sirkuksessahan niitä oli...ja
televisiossa…

Ennen vanhaan koulussa oli työtunteja ja tytöt tekivät näitä liinoja.... virkkasivat. Opettaja
antoi neulaa ja rihmaa ja pojat tekivät puutöitä.
Kun asuin Espanjassa, niin silloin ostin tällaisia pitsisiä liinoja sohvien päälle...
Yritin antaa niitä myös lapsille... mutta eivät he näistä piitanneet...
Silloin kun menin kouluun, niin opettaja opetti meidät virkkaamaan pannulappuja,
pojatkin... oliskohan se ollut vähän häpeellistä meille pojille. Siitä sitä vain ruvettiin
virkkaamaan.. minäkin virkkasin sellasia pallopokseja... missä pesäpalloja kuljetettiin.
Niin ja sellainen koulumuisto tulee mieleen, että meillä oli vain
yksi opettaja ja luokassa oli venäläisiä, saksalaisia ja
suomalaisia oppilaita. Sieltä löyty sellainen taituriopettaja, että
se osasi meitä kaikkia opettaa. Sitten kun tuli sota, niin siihen
se koulu loppu.
Niin ja suomen kieli oli kiellettyä Venäjällä....
Ja kun minua mentiin ristimään, niin kirkkoisä sanoi, että
laitetaan sellainen nimi, joka on muotia. Ja niinhän se oli
vanhempien laitettava. Niin minusta tuli Nikolai.
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MIEHESTÄ MAITOKANNUN JA BUSSIN KAUTTA HARMAASEEN KIVEEN

Erikoinen mies, liekö Nokian pomo? Pomomiehen tunnistaa kännykästä, salkusta,
kiiltävistä kengistä, kravatista, paidasta. Siisti pukeutuminen, limunaati -vaatteet päällä.
Joskus ohimennen olen tavannut, autolla on ohi ajanut tai sitten olen televisiosta nähnyt.
Nuoruudenaika tulee tuosta maitokannusta mieleen. Maidot ja sampanjat sillä kannettiin.
Tai ne ”kiteen kirkastetut”, kahteen kertaan tislatut juomat. Että sellainen kannu. Maitokin
pysyi hyvänä, kun puhdistettiin kannua välillä kirkkaalla juomalla.
No tuostapa tulee mieleen Lontoo ja bussit. Jaa, liekö niitä kaksikerroksisia Suomessakin.
Kun minä kävin Lontoossa 80-luvulla, niin silloin kuljettiin läpi koko Lontoon bussit ja
metrot. Meitä oli 4-hengen ryhmä; seurueen pariskunta oli ollut Lontoossa töissä, joten
tunsivat paikan hyvin.
Ja minun ensimmäinen metrokokemukseni oli Moskovassa. Ja minä se olen ajellut täällä
Suomessa. Täältä Hopeatieltä on muuten hyvät yhteydet joka paikkaan. Junat, bussit
Itäkeskukseen, Hakaniemen torille, Töölööseen. Se on hyvä. Ja onhan täällä posti, pankki,
apteekki. Hyvä paikka on. Terveysasema on vähän kauempana, mutta sinne pääsee
palvelubussilla. No, vaatteita täältä Haagasta ei löydä. Prismassa on nyt remontti,
katotaan tuleeko sinne avaamisen jälkeen myös parempi vaatepuoli. Haapsalusta,
Eestistä minä käyn vaatteeni ostamassa.
Luonnonkivikö se tässä? Ei käy saunakiveksi. Mites mukulakiveksi katuun? No, liian pieni
on siihen. Hyvä heittokivi, pienenä heitettiin tällaisia sähköpylväiden eristimiin, niihin
posliinisiin. Ritsoilla ja lingoilla kivitettiin; käsipeli oli kuitenkin melkein kyllä tarkin.
Kerran muuten kävi niin, että heitin vahingossa naapurin ikkunan läpi kiven ja se lensi
suoraan taikinapyttyyn. Vahinkohan se oli ja nauruksi asia meni. Äiti tosin pakotti anteeksi
pyytämään. Ja anteeksihan minä tietysti sain.
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PALLOSTA PENSSELIN JA KUKSAN KAUTTA KAHVIMYLLYN ÄÄRELLE

Pallo tuo kyllä mieleen heti lapsenlapset.
Ja maapallon ja ajatuksen siitä, että ”ei ole pallo hukassa”.
Niin, ja lapsuuden palloleikit ja myös sen, ettei minulla ollut omaa palloa.

Ja tästä siveltimestä tietysti
maalaaminen, kuinka olen itse
maalannut tauluja. Siveltimiä on
monenlaisia, tämä tässä ei ole
muovia, vaan jotakin parempaa
materiaalia. Mistäs niitä nyt
tehdäänkään, näädän karvoista ja
oravan karvoista …

Kuksa se muistuttaa Lapin retkistä,
Lapin ”maalauksellisista”
maisemista ja mustasta kahvista.
Niitä tehdään pahkasta. On siinä
kädentaidot arvossaan.

Kahvimylly. Ehtoisa emäntähän se
muistuu mieleen ja kahvintuoksu.
Melkoisen kallista se kahvi kyllä
on. Mutta vieraanvaraisia kun
ollaan, niin vieraille kahvia
tarjotaan. Hiipii mieleen myös
haikeus ja äiti.
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PUHELIMESTA SENTRAALISANTROJEN SAATTAMANA KAHVIKUPIN ÄÄRELLE

Minulla on valkoinen lankapuhelin käytössä, yhä edelleen. Ennen oli maalla veivattava
puhelin seinässä. Naapuri oli yhdistetty samaan linjaan, ja minusta oli hauska mennä
kuuntelemaan toisten puheluita. Mummo kielsi kuuntelemasta mutta tätini kyllä kuuntelivat,
varsinaiset ”sentraalisantrat”, ne olivat kuin Niskavuoren elokuvasta.
Ne tädit tiesivät kaikki kylän asiat.
Ukonilmalla keskuksessa löivät salamat, mutta keskuksenhoitajat olivat niihin tottuneet..
Tavallisissa kodeissa ei ensialkuun ollut puhelimia. Ei sitä tarvinnut. Ensin puhelin oli
kauppiailla ja kouluilla ja apteekeissa. Se oli kallistakin, että siksi niitä oli vain varakkaissa
taloissa.
Ville osti puhelimen 1950. Ja Mirja sai puhua työssään Elannon myymälähoitajana.
Olgalla ei ollut kotona Virossa puhelinta, työpaikalla sukkatehtaalla Tallinnassa oli.
Lapsena ei Inkerinmaallakaan ollut maaseudulla puhelimia.
Pietarissa tietenkin oli, sehän oli silloin maailman napa. Fazerkin tuli Pietarista Suomeen.
Kivipiirtäjät ja painajat (litografit) kävivät Pietarissa opissa 1900-luvun alussa
kirjapainoalalla. Että sellainen kohtaamispaikka oli Pietari.

Kahvi!
Korviketta, sikuria sodanaikana.
Herakles-niminen laiva toi sodan jälkeen
ensimmäiset kahvit.
Sitä sai sitten kortilla 1948 tai vähän
aikaisemmin.

Ja kyllä kahvia mainostettiin!
”Lääkkeistä mitä tuottaa maa,
on kahvi kaikista parhain
Se mielen haikean virvoittaa,
jo aivan aamusta varhain
Se vaikuttaa niin valtavasti,
kiireestä kantapäähän asti.
Ja nii se on!

Jas niin se on!”

Ja niin se on, että nyt juon aamulla kahvia, iltapäivällä kahvia ja ehkä vielä iltakahvitkin.
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Yhteisiä runoja teatterityöpajassa 9.10.2008:
RUNOUTTA JA TARINOITA
- lukien, tekien, kokien-

Kuinka samat sanat saavat erilaisen muodon? Kuinka merkitys muuttuukaan sanojen
paikkaa vaihtamalla? Mitä kaikkea sanat meille merkitsevätkään, mitä tuovat mieleen?
TUULI

RAKKAUS
SYKSY

YSTÄVÄ

VAAHTER
A

KAIPAUS

KAIPAUS
Kevätillan henkäys,
rakkauden tuuli toi illan.
Ystävän kaipaus,
syksyn keltainen vaahtera.
- Selma, Nipa, Sirkka, Pena, Raili, Helena -

ELÄMÄN VIRTA
Kevättuuli,
ilta kuin henkäys.
Talvi ja syksy,
keltainen vaahtera, myös ystävä.
Rakkaus sekä kaipaus.
- Ville, Olga, Mirja, Leila, Paula, Leo-Akseli -

RAKKAUDEN KAIPUU
Syksyn tuuli,
henkäys kuin kevät.
Rakkauden kaipaus,
keltainen vaahterapuu.
Odotan iltaa ja ystävää
- Marjatta, Kauko, Lea, Hanna -
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”HEITÄ RUNOTONTTUA”
Runotonttu –peli oli ohjaajien kehittämä seurapeli, jossa Lumikin 7
pientä kääpiötä saivat toimia arpomisvälineinä runokirjoja valittaessa.
Tosin eräs osallistujista totesi, että tämähän on se MTV kolmosen
Tonttu Toljanteri. Runokerroilla kiersi myös valokuvia, joista yksi oli
Markus-sedästä. Kaikki muistanevat kehoituksen syödä kaurapuuroa ja
myös sen, minne Markus-setä oli menossa, kun mikki jäi vahingossa
päälle…

Tunnelmoimme Eino Leinon, Yrjänä Sauroksen, Shakespearen, Tommy Tabermanin,
Kahlil Gibranin, Larin Parasken sekä Kalevalan, Pikku Pegasoksen, aforismien ja
Hanhiemon Iloisen lippaan runojen parissa.

Kenkätalon eukko
Kenkätalossa asui eukko,
jolla oli sata lasta ja
elämä puuhakasta:
kolme jyvää hän veteen heitti
ja hyvää velliä keitti.
Sitten hän lapsensa syötti ja niisti,
piiskasi, pesi ja siisti
kunkin vuorollaan ja pani nukkumaan.
- riimitellyt Kirsi Kunnas -
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RUNOLLISIA AJATUKSIA

Ei silmillään se näe, vaan tunnollaan,
sokoksi sen vuoksi Lempi kuvataan.
- Shakespeare, Kesäyön unelma 1:1

Epäile tähden paloa,
ja kirkkaan päivän valoa;
Totuutta valheehks luule,
mut lempeäni kuule.
- Shakespeare, Hamlet 11: 2 -

Jääkukka
Syytön olin minä,
sen kuudan-yö seuloi,
syyttömämpi sinä,
sen tähti-neiet neuloi.
Katuisinko sitä? Sydämeni härmää.
Mitä itket, mitä? Jääkukan särmää.
-Eino Leino-

Jos elämä on kerran gramofoni
ja minä, neula,
niin kuka helvetti
on pannut pyörimään
tämän typerän kivikiekon?
-Tommy Taberman
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PISARA TUULESSA
Tuulen tuiverrus syksyn puissa.
Sadepisaroiden rapina ikkunaan.
Hämärtyvä ilta, pimeys, pehmeä yön
vaippa.
Suojapeite tuskaan.
Haave harha unohdukseen.
Varjoja valokeilassa puiden oksiston.
Suihkuna keinuvat pisarat lehtien
kalmistoon.
Katselen tanssia oksien, tuulen ja
satehen,
varjoja syksyisen yön.
Osana tässä oon hetken vaan.
Kuuntelen ihmettä luonnon, maan.
Hetki on syntyä, hetki on elää,
ilossa, onnessa, tuskassa, toivossa.
Nauttia saan,
ihmeistä, ihmeistä luonnosta maan.
Pisara tuulessa, pisara oksalla, pisara
meressä.
Pisaran verran seilaamme elomme
purrella,
tuulissa kohtalon herran,
kunnes me helmeillen vierimme maahan.

TALVI HELSINGISSÄ
Talvi Helsingissä
Lunta, lunta, valkeata lunta.
Hetken valkeata.
Askel, pyörä auton, jälleen
askelleet,
jälleen pyörä, lumi alla hikoo,
sulaa.
Kohta pelkkää rapaa, kuraa.
Se on talven kuva Helsingissä.
Aamulla paukkui pakkasherra.
illalla vettä tihrutteli.
Siitä luikas vesikeli.
Voi, voi monta jalkaa, kättä
siinä meni pakettiin.
Väliin lunta, väliin vettä, voi, voi
että!
On tää talvi Helsingissä vettä.
-Mirja 1982 –

-Mirja –
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Villen muistojen kirja rintamalta, jossa piirroksia, kuvia ja kirjoitelmia
nuoren sotilaan näkökulmasta

”Joulukirje rintamalta kotiin”
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Ajankohtaista uutisointia ja mielipiteiden vaihtoa 23.10.2008
Mikä puhututtaa? Mistä asiasta haluan sanoa mielipiteeni? Mitkä ovat päivän polttavat
puheenaiheet?

ÄÄNESTÄMINEN VOI OLLA VAIKEAA
− Täytyy ajatella vanhuksia
Vanhusten kulkeminen äänestyspaikalle on
usein vaikeaa, koska heillä voi olla
vaikeuksia tietää, missä äänestyspaikka on.
Myös äänestyslipuke voi olla kadoksissa.
”Äänestyssaattaja” voisi olla avuksi monelle
vanhukselle. Tarvetta olisi sille, että saattaja
hakisi vanhukset omista asunnoistaan ja
rohkaisisi lähtemään äänestyspaikalle.
Vanhukset varmasti äänestäisivät mielellään
ja näin he olisivat malliksi nuorille.
Äänestyssaattaja olisi myös turvana monelle
vanhukselle ja moni vanhus olisi tästä
varmasti iloinen ja kiitollinen.

VANHUSTEN ASUINTALOIHIN ON LUVATTU INFLUENSSAROKOTUKSIA
− Täyttävätkö viranomaiset lupauksensa?

Pohjois-Haagan Hopeahelmessä odotetaan kaunista
terveydenhoitajatarta sekä komeaa terveydenhoitajaa
antamaan kauniita hymyjä sekä influenssarokotuksia
vanhuksille.
Hopeahelmessä toivotaan myös, että kaikki ne vanhukset,
jotka pyörtyvät hoidon aikana, otetaan hellään syleilyyn.
Nim.merk. Neliapila
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SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS PUUTTUU NYKY-YHTEISKUNNASSA!
Suuret ikäluokat tekevät päätöksiä, eivätkö he ajattele
tulevaisuuttaan? Me eläköityneet pääsisimme siinä
mukana.
Vapaa kasvatus ei johda mihinkään muuhun kuin
vanhempien välinpitämättömyyteen. Yksinkertaiset
asiat ovat toimivia. Esimerkiksi yhteinen ruokailu illalla
perheen kesken on välittämistä ja kuulumisten vaihtoa.
Suomalainen yhteiskunta on ottanut liikaa mallia
Amerikasta. Sitä ihannoidaan. Kilpailuyhteiskunta näkyy
myös perheessä. Lapset vaativat enemmän ja
enemmän. Mammonan kerääminen ja materialismi ovat
korvanneet rakkauden ja läheisyyden. Kun kaikkea ei
voi saada, tulee pettymyksiä ja itsemurhia.
Nuorisotalot menevät aikaisin kiinni. Sinne ei löydy
vetäjiä eikä nuoret halua mennä kun siellä vaan leivotaan. Mielekästä tekemistä nuorille!
Eläkeläisten ja pienpalkkaisten asioita pitäisi nostaa myös enemmän esille. Esimerkiksi
terveyspalvelut pitäisi saada samalta luukulta eikä pompotella ihmisiä paikasta toiseen.
Sotaveteraanien kärsimä vääryys eläkkeen kertymisessä ei ole korjattavissa. Vasta
vuoden 1962 jälkeen kertynyt työansio lasketaan.

ELÄKELÄISTEN ASIAT REMPALLAAN
Eläkejuttu jäänyt alamäkeen, ei korotuksia 10
vuoteen! Tai korkeintaan 1 % korotus.
Entäs eläkeläisten sairasjutut?
Terveysasemalla ei enää ole vanhempia
lääkäreitä, ainoastaan nuoria opiskelijoita. Jos
vastaanotolla käy, niin aina joutuvat
pyytämään apua vanhemmilta lääkäreiltä.
Kokemus puuttuu!
Eläke-asiat: Kyllähän se eläke saisi suurempi olla, että toimeentulo olisi taattu. Elämiseen
tarvitaan rahaa. Yleisesti hinnat ovat nousseet jopa 10 %, mutta eivät eläkkeet. Tottai kai
silloin jäädään jalkoihin. Eläkeläinen tarvitsee rahaa peruselämiseen ja lääkkeisiin.
KELAkaan kun ei korvaa silmälaseja. Ja mitäs se korvaa hammashoidosta? Joskus joutuu
olemaan jonossa useita vuosia ja kulkemaan vanhoilla hampailla.
Kyllä tässä eläkeläisten asiassa olisi ehdottomasti parantamisen varaa.
Tämä on kipeä asia!

VANHUSTEN ASUMINEN; KOKEMUKSIA OMASTA PIHAPIIRISTÄ
Iltaisin saa olla oman onnensa nojassa! Nuoriso on rikkonut pihakeinun palasiksi.
Ulkona ei uskalla yksin kulkea. Poliisit kyllä ovat puhuttaneet naapurin poikia, mutta asiaa
katsotaan läpi sormien. Kesälläkin pihatuoleja heiteltiin metsään ja mäkeen.
Mutta tämä keinun rikkominen on ihan uusi asia!
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Lopputarina
VOIHAN VIINERI
Hyvät lukijat. Taas on pian jouluhulinat. Muistui mieleeni eräs tarina, jonka luin. En muista
oliko se Me -lehdessä tai Elanto – lehdessä, joskus vuosikymmeniä sitten. En ihan ehkä
sanatarkasti muista. Tarinan päähenkilö oli noin ehkä keski-ikäinen valtionvirkailija
perheen äiti. Hän kävi junalla töissä Helsingissä. Työmatka kesti noin 45 minuuttia.
Oli joulunalusviikkojen perjantai. Pilvistä, räntäsadetta, vettä. Hän lähti junalla, kuten joka
arkiaamu. Junassa matkustivat yleensä samat töihin rientävät ihmiset. Työhön hän saapui
klo 9. Päivä oli kiireinen. Työpäivä päättyi noin klo 16. Kun oli perjantai, hän teki yleensä
ruokaostokset keskustan liikkeissä. Tänään hän päätti ostaa vielä viimeiset joululahjat.
Liikkeissä oli ruuhkaa ja ulkona satoi räntää. Hänelle kertyi monta kassia ja oli myös
ruokakassi.
Hän katsoi kelloa ja ajatteli, että hän voisi pistäytyä kahvilla. Lähellä asemaa oli tuttu, pieni
kahvila. Tarjouksessa oli kahvi ja viineri, edullisesti. Kahvibaari oli aika täysi, mutta hän
huomasi, että yhdessä pöydässä istui vain herrasmies kahvilla ja luki lehteä. Niinpä
rouvamme osti kahvit ja viinerit ja meni kyseiseen pöytään. Mies vain vilkaisi lehden takaa.
Hänellä oli kahvi ja viineri edessään. Rouvamme järjesteli ostoskassejaan ja riisui märän
takkinsa. Sitten hän kääntyi juomaan ja nauttimaan kahvista. Mitä ihmettä, hän ajatteli,
missä hänen viinerinsä oli? Hän katosi vastapäätä olevaa herraa ja näki viinerin lautasella.
Hän loi mieheen vihaisen katseen ja nappasi hänen viinerilautasensa ja ryhtyi syömään
sitä ja ajatteli, että jo on röyhkeitä ihmisiä. Mies katsoi hieman hämmästellen rouvaamme,
ei puhunut mitään.
Perheenäiti joi kahvit ja söi viinerin ja katsoi kelloa; oli aika lähteä junalle. Lähtiessään hän
vielä katsoi vihaisesti miestä. Rouvamme meni junaan ja istui, katseli, että on samoja
työmatkakavereita junassa. Sitten hän mietti, ottaisiko käsityön vai lukisiko vai istuisiko
vaan. Hän katseli ulos. Juna lähti. Hän ajatteli, että jospa lukisi ja otti ostoskassin tai
laukun, missä kirja oli. Kun hän otti kirjan, hän huomasi tuijottavansa viineriä, mikä oli
lautasella laukussa. Se oli luiskahtanut hänen takkinsa mukana avonaiseen kassiin. Ensin
hän nauroi, mutta sitten tuli häpeä, kun kaikki muut matkustajat katsoivat häneen.
Loppumatkan hän yritti lukea, ei siitä kyllä mitään tullut.
Kotiin päästyään hän keitti kahvit, otti viinerin kassista ja söi ja nauroi niin, että kotiväki
ihmetteli mistä oli kysymys; oletko seonnut? Sitten hän kertoi.
Kaikkea voi sattua joulunalusviikolla Helsingissä.
Tämä tarina on kuulemma aivan totta!
−

Mirja -
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