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Tiedotuslehti

SU 14.10. klo 15 - 16.15
Festivaalin päätösjuhla ”Elämää suuremmat laulut” 
ikääntyneen sukupolven työn kunniaksi.
Juhlapuhujana tohtori Vappu Taipale
Kaupungin tervehdys: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola
Lastenlapsien sukupolven tervehdys: Vekarateatteri
Suurkuoro ja jousiorkesteri 
Kuoron johtaja Lotta Pettinen-Diaby
Tilaisuuden juontaa Vekarateatterin toiminnanjohtaja Marko Kokko ja Tiia Viirret  
Keuda-talo, Kerava-sali. Liput 20 eur, eläkeläiset 10 eur
Lippuja voi ostaa ennakkoonLevyikkunasta (Kauppakaari 1), 
tilata  Facebook-sivulta keravanarmasry ja tuntia ennen ovelta.

Katso 
ARMAS-viikkojen 

koko ohjelmisto 
keskiaukeamalta!

Kuva: Tomi Reunanen

Kuva: Tomi Reunanen

Lippuja voi ostaa 
Levyikkunasta, 
Kauppakaari 1
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Ensimmäinen ARMAS -tapahtuma 
Keravalla on pienen joukon voi-

mainponnistuksen tulosta. Sitä tehty 
pääosin ilman rahaa, innostuksen ja 
henkisen pääoman voimalla. Välillä liian 
haastavalta tuntunut urakka vaikuttaa 
nyt kuitenkin onnistuvan.

Se toteutuu, kun tiimin jäsenillä on 
runsaasti erilaista kokemusta kulttuu-
rityöstä. Ja erityisesti sen ansiosta, kun 
ohjelmien esittäjistä suurin osa esiintyy 
ilman palkkiota. Ehkä ensi vuonna saam-
me rahoitustakin enemmän.

Tavoitteena on ollut tuoda esille pai-
kallista osaamista. Ns tavallisten ihmis-
ten luovia harrastuksia ja saavutuksia. 
Omista kokemuksistaan niistä kertoo 
tässä lehdessäkin viisi henkilöä.

Festivaalin ohjelmaan sisältyy uu-
denlaista sekä perinteisempää. Se on 
kokonaisuutena musiikki- ja laulupainot-
teinen, mutta sanataiteellisia esityksiäkin 
runsaasti.

”Kilpalaulantaa” on kokeilu siitä miten 
nykypäivän ilmiöt riimittyvät kaleva-
latyyliin. Klubikonsertin laulut tuovat 
elämyksinä mieleen poliittisen aktivismin 
vuodet. Kokemuksia ja saavutuksia sekä 
mitä yhteiskunnallisia muutoksia on 
saatu aikaan. Päätösjuhlan konsertista 
odotetaan vahvaa elämystä. Suuri kuoro 
laulaa jousiorkesterin säestämä niin, että 
Kerava-salin seinät natisevat.

Galleria Allin näyttely syntyi siitä, kun 
Hyvinvointiakatemian kirjoittajaryhmän 

vetäjä kiikutti jäsenten kirjoituksia eu-
tanasiasta KuumArtin kuvantekijöille. 
Nämä inspiroituivat niistä vapaasti ja 
tuloksena on kolmentoista kuvataiteilijan 
tulkintoja maalauksina.

Festivaali arvostaa vanhuksia ja siksi 
hoivakoteihin ja palvelutaloihin viedään 
runsaasti musiikkia, laulua ja runoutta.

Ainakin neljä festivaalin esityksistä 
rakentuu runomuotoiselle tekstille. Onko 
se sattumaa vaiko jotain syvällisempää? 
Tässä Kantelettaren esipuheesta lainattu-
ja näkemyksiä: ”Maailman kaikki kansat 
ovat ikiajoista lähtien rakastaneet soittoa, 
laulua ja runoutta. Soitto ja laulu ovat 
olleet ihmisille ikäänkuin pyhempi kieli, 
jolla on hyvä haastella itselleen ja muille 
halujansa sekä mielensä liikkeitä. Sillä 
voi arkikieltä paremmin ilmaista ilonsa 
ja riemunsa, surunsa ja huolensa, on-
nensa ja tyytyväisyytensä, toivonsa ja 
kaipuunsa, leponsa, rauhansa ja muun 
olotilansa.”

Pidetään tuo edellinen mielessä ja 
annetaan luovien ajatustemme kukoistaa 
teoiksi. Meille ikääntyneille on ehtinyt 
kertyä runsas ja rikas henkinen pääoma, 
josta voi ammentaa.

Me iloiset ja toimintakykyiset kolma-
sikäläiset teemme juuri sitä mitä olemme 
aina halunneet!

Sydämellisesti tervetuloa tapahtu-
maan ARMAS työryhmän puolesta!

Marjasinikka Väänänen, Keravan AR-
MAS ry:n puheenjohtaja.

Marjasinikka Väänänen

Pääkirjoitus

Musiikin yhteydestä aivojen toi-
mintaan on julkaistu paljon tut-

kimuksia ja kirjallisuutta viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana. Hel-
singin yliopiston tutkija, dosentti Teppo 
Särkämö kertoi Aivoliiton juhlasemi-
naarissa keväällä 2017, että musiikki 
aktivoi aivojamme erittäin laaja-alaisesti. 
Musiikki saa aikaan useita kognitiivisia, 
motorisia ja emotionaalisia prosesseja.

Kun olen itse vieraillut palvelutaloissa 
soittamassa ja laulattamassa, niin olen 
havainnut käytännössä miten musiik-
ki vaikuttaa tunteisiin ja mielialoihin. 
Musiikin kautta meistä jokainen voi pa-
lauttaa mieleensä tapahtumia ja tunne-
tiloja. Juuri se auttaa kuntoutumista ja 
toimintakyvyn ylläpitoa.

Särkämön esitelmän mukaan mu-
siikkiharrastukset edistävät myös ikäih-
misten psyykkistä hyvinvointia. Masen-
tuneisuus ja ahdistuneisuus vähenevät 
samalla, kun itsetunto ja osaaminen 
vahvistuvat. Tutkimuksista ilmeni myös, 
että musiikkiharrastus vähentää demen-
tiaan sairastumisen riskiä. Musiikkia 
käytetäänkin aivoverenkiertohäiriöisten 
potilaiden ja muistisairaiden kuntoutuk-
sessa. Jo musiikin kuuntelu parantaa 
muistin ja tarkkaavuuden toipumista.

Monilla meistä muusikoista on oma-
kohtaista kokemusta myös siitä, miten 

Lotta Pettinen-Diaby

Musiikki tekee hyvää ikääntyvälle

musiikki vaikuttaa muistisairaisiin. Kun 
usea muu asia on unohtunut, niin lapsuu-
desta tuttujen laulujen sanat muistuvat 
yhä mieleen.

Musiikin, ja erityisesti yhdessä musi-
noinnin merkitys ikäihmisille ymmär-
retään jo laajasti yhteiskunnassamme. 
Eläkeläiset ovat usein erityisen aktiivisia 
musiikin harrastajia ja palvelutaloihin 
toivotaan musiikkiesityksiä.

Monelle ihmiselle on täysin perusteitta 
sanottu kouluaikoina, ettet osaa laulaa. 
Nykyisin ajatellaan toisin, musiikkipeda-
gogien koulutusta myöten. On opettajan 
tehtävä huomioida erilaisten laulajien 
tarpeet.

Keravalla on lukuisia musiikkiryhmiä 
ja kuoroja, joihin ikääntyvä voi liittyä.  
Niissä pääsee osalliseksi musiikin hyö-
dyistä ja saa uusia ystäviä. Eläkeiässä 
on aikaa harrastaa ja löytää laulun ilo. 
Jokainen ihminen on laulun arvoinen!

Kuva: Shutterstock
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bookmark Lotta Pettinen-Diaby on musiikin 
maisteri ja monipuolinen muusikko. 
Hän sovittaa, säveltää, laulaa ja soittaa 
pianoa. Lotta on mukana kahdessa 
soitinyhtyeessä ja johtaa useita kuoroja, 
mm Keravan ARMAS -kuoroa.

Hanki konserttiliput ajoissa!
Armas -festivaaliin Keravalla sisältyy kaksi ainutlaatuista 
konserttia, joihin on alkanut olla kovasti kysyntää. Nyt 
kannattaa ostaa tai varata ennakkoon liput ajoissa.
Lippuja voi ostaa 21.9. alkaen Levyikkunasta 
(Kauppakaari 1, avoinna ma - la klo 10 - 17.30) 
Keravalta sekä ennen tilaisuuden alkua paikan 
päältä. Lippujen ennakkovaraukset: armas.kerava@gmail.com

Klubikonsertti 12.10. Klo 20 - 22 
Ravintola Club K - NIGHT (Kauppakaari 15) ”Näin rakensin maailmaani”
Naisten taistelulauluja, rauhan ja rakkauden lauluja. Myös muita 
ikimuistoisia vuosien varrelta, yhteiskunnallisen osallistumisen ajoilta.
LIPUT 25 € / KPL

ARMAS -festivaalin pääjuhla 14.10. Klo 15 
Keuda-talon Kerava -sali (Keskikatu 3) ”Elämää suuremmat laulut”
Ikääntyvän sukupolven elämän- ja yhteiskunnallisen työn kunniaksi. Osana 
festivaalin päätösjuhlaa yli tunnin mittainen suurkuoron konsertti.
LIPUT 20 € / KPL
ELÄKELÄISET 10 € / KPL
Katso konserttien tarkempi ohjelma lehden keskiaukeamalta.

ARMAS -työryhmä koostuu kahden eri sukupolven 
edustajista. Osa on eläkkeellä ja osa työelämässä. 
Yhteistyö on sujunut hyvin. Ohessa kerrotaan hie-
man mitä luovaa toimintaa kukin harjoittaa. 

Raili Eronen, ryhmän Grand Lady
 ● Keravan Lausujat ry:n puheenjohtaja,   
kirjoittaa runoja ja esittää niitä

Johanna Korhonen
 ● Laulaa kuorossa, soittaa viulua

Lotta Pettinen-Diaby
 ● muusikko ja kuoronjohtaja, soittaa pianoa, 
laulaa, sovittaa ja säveltää

Terhi Hulkko
 ● KuumArt ry:n puheenjohtaja, kuvataiteilija, 
residenssi Italiassa kesällä 2018

Marjasinikka Väänänen
 ● Keravan ARMAS ry:n puheenjohtaja,   
kirjoittaa-toimittaa-ohjaa-innovoi

Marju Karlsson
 ● harrastaa kuvataiteen tekemistä, pitää näytte-
lyjä ja näyttelee Keravan Teatterissa

Meri Kirjavainen
 ● Monitaitoinen Meri pestattiin määräaikaiseksi 
työntekijäksi vetämään ARMAS joukkorahoi-
tushanketta ja pitää yllä yhdistyksen Face-
book-sivuja.  

Katso lisää esittelyä työryhmästä keravanarmasry 
Facebook -sivulta!
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Vaikka meillä nykysuomalaisilla on 
kaikki kontaktivälineet; älypuhe-

limet, iPadit, facebookit  ym., niin yk-
sinolo ja erillisyys sen kun lisääntyvät. 
Varsinkin vanhemman väen piirissä. 
Vaikka saisimme somessa satoja kon-
takteja, emme välttämättä tunne edes 
seinänaapuriamme.

Mitä tapahtuisi jos panisi kerrostalon 
ala-aulaan lapun ”hei, olen yksinäinen 
(nainen). Kaipaan juttuseuraa. Tule 
käymään, lupaan avata oven nro 36.” 
Toimisikohan se? Pitäisivätkö hulluna?

Ei ihan paras tapa saada kontaktia 
suomalaisiin ihmisiin.

Pelkäävätkö ihmiset joutuvansa kiitol-
lisuudenvelkaan? Onko nyt kutsuttava 
”tuo toinen” omaan kotiinsa? Nykyisin 
kaikenlaiset valepoliisit huijaavat yksi-
nasuvilta vanhuksilta rahaa, pankkitin 
koodeja ym. Onneksi on ovisilmä, ovi-
koodit ja ovipuhelimet. Röyhkeimmät 
oppivat ohittamaan kyllä nekin.

Eräs yksinelävä kertoi tilaavansa sa-
nomalehden siksi, että kuulee lehden 
putoavan postiluukusta. Siitä tietää, että 
oven takana on joku toinen elävä ihminen.

Eivät suinkaan kaikki yksinelävät ole 
murheellisia huokailijoita tai verhojen 
takaa kurkistelevia vanhuksia. On eri 
ikäisiä, myös yksinäisiä nuoria ihmisiä, 
laumasta eronneita tai erotettuja.

Voisihan sitä itsekin olla se ”joku”, joka 
menee käymään yksinäisen luo. Siis siinä 
tapauksessa, jos pystyy vielä liikkumaan 
ketterästi. Toisten auttaminen on parasta 
lääkettä omaan yksinäisyyteen. Mutta 
entäpä jos on niin ujo ja arka, ei uskalla 
lähteä edes kotoaan. Voiko heitä auttaa?

Yksinäisyydestä on tullut ongelma vau-
rastumisen myötä, niin ainakin tiedotus-
välineissä väitetään. Tilastojen mukaan 

Seija Eklund
Kolumni: 

Ajatuksia yksinäisyydestä

joka viides henkilö on yksinäinen. Pari-
suhteessakin voi ihminen tuntea itsensä 
yksinäiseksi. Yksin elävä ei ole välttämättä 
yksinäinen. Ne ovat kaksi eri asiaa.

Äidin kohtalo kosketti

Kuvittelin naivisti, että äitini saisi 
vanhustentalosta uusia ystäviä, mutta 
toisin kävi. Äitini häpesi sitä, että joutui 
elämään loppuvuotensa vieraassa ym-
päristössä, vieraiden ihmisten ympäröi-
mänä. Eristettynä kaikesta siitä, minkä 
itse olisi valinnut, jos siis olisi pystynyt 
hoitamaan omat asiansa. Nyt toiset päät-
tivät koska hän söi ja milloin meni petiin. 
Siitä masentuisi vahvempikin.

Jos kaikki aistit olisivat toimineet 
kuten ennen, hän olisi heittänyt omat 
vaatteensa päälleen ja juossut ulos kes-
kelle ihmisjoukkoa; ostoksille, kahvilaan, 
kauppahalliin. Tuntenut raikkaan syys-
tuulen kasvoillaan, ollut yksi muiden 
joukossa. Ei eristettynä ja unohdettuna 
paikkaan, jossa kaikki itsemääräämisoi-
keus on loppunut. Odottamaan leukalap-
pu leuan alla viivästynyttä ”noutajaa”.

Kun ihminen siirtyy eläkkeelle, niin 
toimelias ja virkeä kolmannen iän 

vaihe on jo alkanut. Kuten tunnettua 
tuolloin harrastetaan paljon, matkuste-
taan, tehdään vapaaehtoistyötä.

Mutta nähdäänkö ikääntyvät ihmiset 
Keravalla voimavarana vaiko taakkana?

Marjasinikka Väänänen

Kaupunki on ihmisiä varten
– Ilman muuta voimavarana. Vertais-

tekeminen on hedelmällistä myös siksi, 
kun se kehittää yhteisöllisyyttä. Samalla 
kun toteutetaan itseä, niin tuotetaan iloa 
myös muille. Kaupungin tehtävänä on 
vain luoda mahdollisuuksia. Eli kaupunki 
on ikäänkuin tarjotin, alusta, jossa elää 
ja kehittyy monenlaista toimintaa. Siitä 
löytyy jokaiselle sopivaa.

Keravan kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Samuli Isola kertoo iloitse-
vansa siitä, että syntyy uusi tapahtuma.

– ARMAS - festivaali on hieno osoi-
tus aloitteellisuudesta. Myös esimerkki 
siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun 
ihmiset itse ryhtyvät tekemään. Kyllä 
tänne mahtuu. Keravan ”Kaupunki on 
ihmisiä varten”, niinkuin jo meidän stra-
tegiaohjelmassa sanotaan. Ja ollaan kyllä 
tultu yhä vain tietoisemmiksi siitä, miten 
taiteellinen kulttuuri edistää ihmisten 
henkistä hyvinvointia ja viihtymistä, 
Isola painottaa.

Toisenlaisetkin ’kulttuuriteot’ ja tie-
don jakamiset vahvistavat yhteisölli-
syyttä sekä osallistumista. Isola kertoo 
iloitsevansa myös oivalluksista miten jo 
totuttuja asioita voidaan tehdä uudella 
tavalla. Esimerkkinä tornitaloon perus-
tettu terveydenhoitopiste.

– Sekin ilahduttaa, kun aika moni 
ikääntynyt sekä vanhuskin käyttävät 
nykyisin Facebookia sekä muita some-ka-
navia. Kun omaiset ja osa ystävistä asu-
vat kaukana, niin verkon kautta pääsee 
ainakin pitämään yhteyttä. Seniorit pe-
rustavat myös keskusteluryhmiä.

Keravan uusi visio on hyvän elämän 
kaupunki. Tavoitteena se, että arki 
olisi onnellista ja toimivaa. Kau-
pungin strategiaan on listattu neljä 
kärkitavoitetta, joiden tarkoitus on 
toteutua vuoteen 2025 mennessä.

Niistä ensimmäinen onkin varsin 
kiehtova: uusien ajatusten kärki-
kaupunki.

Tuo menee yksiin uuden, paikallisen 
ARMAS-tapahtuman kanssa. AR-
MAS -ohjelmiin sisältyy innovointia, 
kun luodaan myös uusia näkemyksiä 
ja ideoita.

”Mummojen vähättelyn pitää loppua. 
Ikäihmisistä puhutaan usein syyllistä-
västi taakkana. Mummot eivät ole kes-
tävyysvaje, vaan kestävyyden tae. Kun 
vanhemmat roikkuvat älylaitteissa, niin 
juuri mummot antavat lapsille aikaa.”

Kuulostaako tutulta? Moni varmaan 
tunnistaa julkisuudesta tuon suorasukai-
sen kannanoton. Tohtori Vappu Taipale 
on pitkässä linjassa tukenut ikääntyvien 
arvostusta ja oikeutta kokonaisvaltaiseen 
hyvään elämään.  Siteeraus on hänen 
lehtihaastattelustaan vuodelta 2017.

STAKESIN pääjohtajana, ministeri-
näkin tunnetuksi tullut Taipale on elä-
keiässään jatkanut aktiivista toimin-
taansa, nyt vanhenemiseen liittyvissä 
järjestöissä Suomessa sekä ulkomailla. 
Hän on ottanut kantaa milloin ikäihmi-
sille rakentamiseen, milloin vanhusten 
kaltoin kohteluun ja moniin sosiaalisiin 
kysymyksiin.

Vappu Taipale on ollut aina toiminnas-
saan edelläkävijä, asenteiden aukaisija. 
Siitä todistavat myös kirjansa Isoäitikirja 

Otsikon slogan löytyy keravalaisen 
Kalevi Koskelan verkkosivulta. Ke-

ravan Väinämöiseksi kutsuttu mies on 
harvinainen lahjakkuus. Hän on riimit-
tänyt kalevalamittaan lähes kymmenen 
vuoden ajan ja värssyjä on kertynyt hui-
mat 5000 yhteensä.

Riimeissään hän kommentoi ajankoh-
taisia kysymyksiä ja puoluepolitiikkaa 
usein kriittisin äänenpainoin.  Koskelalle 
myönnettiin Kalevalaisen Runokielen 
Seuran Runomestari -arvonimi, kun hän 
2011 voitti seuran järjestämän kirjoitus-
kilpailun toisen sarjan ”Kilpalaulanta 
kipakka” - nimisellä pitkällä teoksella. 
Se kertoo kertoo kansanedustajista edus-
kuntavaalin loppusuoralla.

Sarjan aiheena oli vaalipuheen pi-
täminen tulevan vaalin innoittamana. 
Voittajateksti suomikin poliittisia puo-
lueita railakkaan humoristisesti, johon 
kirjoittajalla oli hyvä asiantuntemus, 
totesi raati.

Koskela harjoittaa myös liikuntaur-
heilua ja tehnyt mittavia kävelymatkoja, 
joista myös löytyy tietoa hänen verkko-
sivustoltaan.

ARMAS – festivaalissa esitetään 10.10. 
klo 18 alkaen Pentinkulmassa luentateat-
terina ”Kilpalaulantaa”, jonka käsikirjoi-
tustiimissä Koskelalla on kantava rooli.

Väinämöinen

”Runon päivässä rykäisen 
– kaksi päivänä parhaana”

Vappu Taipale

Vanha ja vireä

sekä Vanha vireä nainen – virkistykirja  
naisille. Molemmista julkaistiin uusin-
tapainokset 2017.

1940 syntynyt Taipale on mummo 
itsekin, monen lapsenlapsen isoäiti.  

Meillä on suuri ilo ja kunnia saada 
tämä ihailua herättävä monivaikuttaja 
Keravan ARMAS – festivaalin päätös-
juhlaan 14.10.2018 puhumaan aiheesta 
”Vanhenemisen iloja”. MA 8.10. Klo 18 - 19.30 Tule laulamaan kansanlauluja HYTKYT-kuoron 

kanssa Kirjasto Pentinkulmaan
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MA 8.10.
Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
The Larks -yhtye musisoi
Muusikot ovat Riikka Siltanen (lau-
lu), Katri Mustonen (viulu), Anja Sy-
välähde (alttoviulu), Lotta Petti-
nen-Diaby (piano)
Hyvinvointikeskus, Sininen sali

Klo 13.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Palvelutalo Kotimäki

Klo 18 - 19.30
Yhteislaulukonsertti
Tule laulamaan iki-ihania 
kansanlauluja
HYTKYT-kuoron kanssa. Kuoroa 
johtaa Sirkka Kosonen. 
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa 
pääsy

PE 5.10.

Klo 14.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja  
Hoivakoti Esperi

Klo 14 - 16
Viipurin Lauluveikkojen 
Senioriryhmän Konkareiden 
tervehdys ARMAS -tapahtumalle:
Laulukonserttiin sisältyy perinteisiä 
isänmaallisia, karjalaisia ja kauniita 
serenadilauluja.
Kuoronjohtaja on Rolf Söderlund.
Hyvinvointikeskus, Sininen sali

PE 12.10.
Taide- ja Museokeskus Sinkka
Klo 12.00 – 14.00
Opastettu kierros Liisa Ihme-
maassa –näyttelyyn tutustuminen 
Näyttelyn Ystävien kanssa. Lopuksi 
kahvitarjoilu.

Klo 13.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Helmiina, Terveyskeskus

Klo 20 - 22
Klubikonsertti
”Näin rakensin elämääni”
Naisten taistelu-
lauluja, rauhan ja 
rakkauden lau-
luja, sekä muita 
ikimuistoisia yh-
teiskunnallisen toi-
minnan vuosilta.
Soitinyhtyeessä 
mm saksofonisti 
Pentti Lahti, ja 
muusikko- laulaja 
Lotta Pettinen-Diaby
Yökerho Club  K – NIGHT
Liput 25 eur kpl / Lippuja voi ostaa 
ennakkoon Levyikkunasta (Kaup-
pakaari 1), tilata  Facebook-sivul-
ta keravanarmasry ja tuntia ennen 
ovelta.

TI 2.10.
Klo 18 – 19
Elämä on matka
Näytelmällinen kooste nimekkäi-
den runoilijoiden teksteistä. Korson 
lausuntaryhmän tervehdys ARMAS 
-tapahtumalle.
Käsiohjelma 5 eur
Keravan kirjaston Satusiipi   

TI 9.10.
Klo 13.00
Keravan Lausujat
Terveyskeskus, Helmiina

Klo 14.00
Pelimannimusiikin tuokio. Vapaa 
pääsy.
Keravalainen Äkseroiset -yhtye
Galleria Alli

Klo 18 – 19.30
Keravan Lausujat
Näytelmällinen esitys:  ”Äidit 
puhuvat”

Ohjelma äitinä olemisen iloista ja su-
ruista. Äidit antavat neuvoja lapsil-
leen sekä itselleen tunnettujen ru-
noilijoiden ajatusten kautta. Ohjaaja 
Ella Pyhältö.
Käsiohjelma 5 eur
Kirjaston Satusiipi

LA 6.10.
Klo 11 - 13
Muistityöpaja: 
”Oi, muistatko 
vielä?”
Tapahtuma si-
sältää haus-
koja tehtäviä 
sekä vanho-
ja leikkejä. Tule testaamaan muis-
tiasi huumorin merkeissä. Vetäjinä 
ammattiohjaajat Kristiina Ny-
man ja Terhi Tabell ”Relaa Nyt” 
-yrityksestä.
Kirjaston parvi, opastus kirjaston 
neuvonnasta
Vapaa pääsy.

LA 13.10.
Klo 13.00
Keravan Lausujat
Palvelutalo Kotimäki

Taide- ja museokeskus Sinkka
Klo 12.15 – 16
Tänään ilmainen sisäänpääsy eläke-
läiskortilla koko päivän näyttelyyn 
sekä taidepajaan!
Varttiopastuksia Klo 12, Klo14 ja Klo 
16: Vartin mittaisia kestäviä tietois-
kuja näyttelyn taiteilijoista, teemois-
ta ja tekniikoista
Kuvataidetyöpaja: Inspiroi-
du näyttelystä ja maalaa oma 
ihmemaasi!
”Minä ihmemaassa” - senioreille 
suunnattu  taidepaja
Ohjaajina KuumArt-taiteilijat Mari-
ka Etholen ja Hanna Leena Is-
kanius. Välineinä akryylimaali ja 
pahvipohjat.

Klo 14.00
Räväkkä ja osin humoristinen 
”Kilpalaulantaa” lukuteatterina. 
Toinen esitys. 
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa pääsy

KE 3.10.
Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
Ikivihreitä lauluja
Virvatulet-kuoro
Hyvinvointikeskus

Klo 14.00
Keravan Lausujat
Hoivakoti Esperi

Klo 18 – 19
Elämän Piuha

Elämänmakuinen kooste vanhene-
vien ihmisten ajatuksista sekä tun-
teista. Kirjoittanut ja ohjannut
Eila Luoma-aho
Keravan Teatterin senioriryhmä
Keravan Teatteri täyttää tänä 
vuonna 110 vuotta.
Kirjaston Satusiipi – Vapaa pääsy

KE 10.10.
Klo 12.30
Keravan Lausujat
Vanhainkoti Hopeahovi

Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
Lapsuuden lauluja
Karjala-kuoro
Hyvinvointikeskus

Klo 12 - 14
Näyttelykierros
Liisa Ihmemaassa – näytte-
lyyn tutustuminen Hopeahovin päi-
vätoiminnan ja Näyttelyn Ystävien 
kanssa.
Lopuksi kahvi ja pulla. Jos haluat 
varmistaa pullan, niin ilmoittaudu 
etukäteen: kirsi.nuppola@kerava.fi
Taidemuseo Sinkka
Vapaa pääsy

Klo 18.00
ARMAS tervehtii Aleksis Kiven 
päivää:
Räväkkä ja osin humoristinen 
”Kilpalaulantaa”
Pääosin kalevalamittaan riimitetty 
kriittinen lukuteatteriesitys ajankoh-
taisista, omakohtaisista ja historialli-
sista aiheista. Käsikirjoitus on Kera-
van Väinämöisen ja Tarinatalo 
Tuutin riimittäjien kynästä.
Esittäjinä näyttelijät ja lausujat.
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa pääsy

SU 7.10.
Vanhusten viikon avaustilaisuus 
Seurakunatasalissa

Klo 13.00
Pelimannimusiikin tuokio
Keravalainen Äkseroiset -ryhmä
Hoivakoti Vomma

SU 14.10.
Klo 15 - 16.15
Festivaalin päätösjuhla ”Elämää 
suuremmat laulut” ikääntyneen 
sukupolven työn kunniaksi.
Juhlapuhujana tohtori Vappu Taipale
Kaupungin tervehdys: Kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Samuli Isola
Lastenlapsien sukupolven tervehdys: 
Vekarateatteri
Suurkuoro ja jousiorkes-
teri. Kuoron johtaja Lotta 
Pettinen-Diaby
Tilaisuuden juontaa Vekarateatte-
rin toiminnanjohtaja Marko Kokko ja 
Tiia Viirret.  
Keuda-talo, Kerava-sali
Liput 20 eur, eläkeläiset 10 eur
Lippuja voi ostaa ennakkoon Le-
vyikkunasta (Kauppakaari 1), tila-
ta  Facebook-sivulta keravanarmas-
ry ja tuntia ennen ovelta.

TO 4.10.
Klo 13.00
Keravan Lausujat
Hoivakoti Vomma

Klo 14 – 16
”Tanssin hurma, liikunnan ilo”  
- aikuisten tanssit 60 -vuotta 
täyttäneille
Punertaa marjat pihlajain…

Täyttä tunnelmaa vanhan tanssimu-
siikin ja Kellariorkesterin tahdis-
sa. Naisille myös tanssittajia. Orkes-
teria johtaa Sirkka Kosonen.
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa pääsy

Klo 16 – 17
Musiikkityöpaja: ”Soita vaikka 
silitysraudalla?”
Löydä musisoinnin 
yhteinen ilo työpa-
jassa. Mukaan toi-
votaan erityisesti 
isovanhempia ja las-
tenlapsia, vanhem-
pia ja lapsia, lapsia 
aikuisten kanssa.
Keravalaisen Rytmiringin opas-
tuksella kaikki soi!
ME-talo, Keravan kirjaston 2. kerros
Vapaa pääsy

TO 11.10.
Klo 13.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Hoivakoti Vomma

Klo 17.00
”Yksin kasvoi kaunis koivu”
Puolituntinen kansanlauluja. 
Kansanlaulukuoro HYTKYT
Kuoroa johtaa Sirkka Kosonen
Galleria Alli
Vapaa pääsy

Armas festivaali 1. viikko 1.-7.10.2018 Armas festivaali 2. viikko 8.-14.10.2018

IKI HYTKYT-lauluryhmä
IKI-HYTKYT haluaa tuttujen laulujen
myötä tuoda hyvää mieltä ihmisille, mis-
sä he ovatkin; hoivakodeissa, palveluta-
loissa vanhainkodeissa, sairasosastoilla.

IKI-HYTKYT laulaa ja laulattaa
ARMAS-festivaalin aikana.
Ma.1.10. Klo 12.30
Vanhainkoti Hopeahovi
Pe 5.10. klo 14.00
Hoivakoti Esperi
Ma 8.10. klo 13.00
Palvelutalo Kotimäki
Ke 10.10. klo 13.00
Helmiina, Keravan terveyskeskus
To 11.10. klo 13.00
Hoivakoti Vomma

IKI-Hytkyt, kuvaaja Eija Lindström

Viipurin Lauluveikkojen Senioriryhmän Konkarit

Kuvaaja Tomi Reunanen

MA 1.10.
Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
Pianomusiikkia ja syksyisiä lauluja 
Chopinista Sibeliukseen, Debussystä 
Syyslauluun ym
Lotta Pettinen- Diaby
Hyvinvointikeskus, Sininen sali

Klo 12.30
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Vanhainkoti Hopeahovi

Klo 17.00
Näyttelyn avajaiset Galleria Allissa
 ”Elämän rikkaus ja kuoleman kau-
neus” -näyttelyyn osallistuu kolme-
toista KuumArt -taiteilijaa.
Aihepiirin virikkeinä ovat toimineet 
Hyvinvointiakatemian kirjoittajaryh-
män näkemykset eutanasiasta.
Musiikkia 
Tapani 
Saarinen
Vapaa 
pääsy

Kirjaston (Pentinkulma ja Satusiipi)
Paasikivenkatu 12

Tapahtumapaikkojen 
osoitteet:

Pelimanniryhmä Äkseröiset
on soitellut yhdessä monia vuosia. Pe-
limannituokioissa soitetaan perinteistä 
suomalaista pelimannimusiikkia. Valssit, 
polskat, masurkat ja polkat soivat niin 
kuin esi-isämme ja esiäitimme niitä soit-
tivat.
Äkseröisiä johtaa: 
Risto Kostia, huilu, klarinetti
Anna-Kaisa Lavikainen, viulu
Katri Muilu, huilu, alttoviulu
Timo Tuisku, basso
Johanna Korhonen, viulu

Su 7.10. klo 13.00 VOMMA
Ti 9.10 klo 14.00 Galleria Alli

Kuvaaja Tomi Reunanen

Kuvaaja Tomi Reunanen

MINUN KULTANI KAUNIS ON...

Tule laulamaan iki-ihania suomalaisia 
kansanlauluja HYTKYT-kuoron kans-
sa. Sanat saat paikan päällä.
Kansanlaulukuoro HYTKYT on pian 
20-vuotias kuoro, jota johtaa savolaisit-
tain viäntävä piä-akka kansanmusiikin 
tohtori Sirkka Kosonen. Lauletaan 
kansanmusiikkia Suomesta ja maista, 
missä ollaan matkailtu ja usein kum-
mallisilla kielillä.

Vapaa pääsy

Ma 8.10.Klo 18.00 
kirjaston Pentinkulma

Punertaa marjat pihlajain 
TANSSITAAN
Torstaina 4.10. 

Klo 14-16 kirjaston 
Pentinkulmassa

JALALLA KOREASTI yli 60v.

Kellariorkesterin soittamat tanssit 
ovat täynnä tunnelmaa.

Keravan opiston orkesteri soittaa 
tanssittavaa, jalan alle menevää 
musiikkia.

Orkesteria johtajaa Sirkka 
Kosonen.

Vapaa pääsy

Elämän rikkaus ja kuoleman kauneus/
kauheus
Galleria Alli 2.-14.10.2018
Avoinna: ti-pe 12-18, la-su 12-16,
Paasikivenkatu 9, Kerava.
Näyttelyn teokset ovat syntyneet Hyvinvoin-
tiakatemian kirjoittajaryhmän eutanasiaan 
liittyvistä teksteistä vapaasti inspiroituen.
Mukana on 13 KuumArt ry:n taiteilijaa:
Terhi Hulkko, Hanna-Leena Iskanius, 
Mirja Jaamalahti, Kikka Kainu-Leh-
to, Marju Karlsson, Irma Kortesoja, 
Antti Lehtinen, Virpi Lehtonen, Marjo 
Nurminen, Pirjo Rahkala, Elisabeth 
San Miguel, Eira Savolainen ja Terhi 
Takanen.

Näyttely ja galleriatilassa päivittäin Klo 
14-15 on Estradi Vapaa. POP-UP esityk-
set ovat osa Keravan Armas –festivaalin 
ohjelmistoa.
Vapaa pääsy.

Galleria Alli
Paasikivenkatu 9

Hyvinvointityön keskus
Aleksis Kivenkatu 19

Taidemuseo Sinkka
Kultasepänkatu 2

Me-talo, Keravan kirjasto
Paasikivenkatu 12, 2krs

Hoivakoti Vomma
Kisapolku 5

Hoiva- ja vanhainkodit: Esperi
Metsolantie 1

Helmiina, Keravan terveyskeskus
Metsolantie 2 A, 2krs

Vanhainkoti Hopeahovi
Metsolantie 4

Kotimäen palvelutalo
Porvoonkatu 10
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MA 8.10.
Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
The Larks -yhtye musisoi
Muusikot ovat Riikka Siltanen (lau-
lu), Katri Mustonen (viulu), Anja Sy-
välähde (alttoviulu), Lotta Petti-
nen-Diaby (piano)
Hyvinvointikeskus, Sininen sali

Klo 13.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Palvelutalo Kotimäki

Klo 18 - 19.30
Yhteislaulukonsertti
Tule laulamaan iki-ihania 
kansanlauluja
HYTKYT-kuoron kanssa. Kuoroa 
johtaa Sirkka Kosonen. 
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa 
pääsy

PE 5.10.

Klo 14.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja  
Hoivakoti Esperi

Klo 14 - 16
Viipurin Lauluveikkojen 
Senioriryhmän Konkareiden 
tervehdys ARMAS -tapahtumalle:
Laulukonserttiin sisältyy perinteisiä 
isänmaallisia, karjalaisia ja kauniita 
serenadilauluja.
Kuoronjohtaja on Rolf Söderlund.
Hyvinvointikeskus, Sininen sali

PE 12.10.
Taide- ja Museokeskus Sinkka
Klo 12.00 – 14.00
Opastettu kierros Liisa Ihme-
maassa –näyttelyyn tutustuminen 
Näyttelyn Ystävien kanssa. Lopuksi 
kahvitarjoilu.

Klo 13.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Helmiina, Terveyskeskus

Klo 20 - 22
Klubikonsertti
”Näin rakensin elämääni”
Naisten taistelu-
lauluja, rauhan ja 
rakkauden lau-
luja, sekä muita 
ikimuistoisia yh-
teiskunnallisen toi-
minnan vuosilta.
Soitinyhtyeessä 
mm saksofonisti 
Pentti Lahti, ja 
muusikko- laulaja 
Lotta Pettinen-Diaby
Yökerho Club  K – NIGHT
Liput 25 eur kpl / Lippuja voi ostaa 
ennakkoon Levyikkunasta (Kaup-
pakaari 1), tilata  Facebook-sivul-
ta keravanarmasry ja tuntia ennen 
ovelta.

TI 2.10.
Klo 18 – 19
Elämä on matka
Näytelmällinen kooste nimekkäi-
den runoilijoiden teksteistä. Korson 
lausuntaryhmän tervehdys ARMAS 
-tapahtumalle.
Käsiohjelma 5 eur
Keravan kirjaston Satusiipi   

TI 9.10.
Klo 13.00
Keravan Lausujat
Terveyskeskus, Helmiina

Klo 14.00
Pelimannimusiikin tuokio. Vapaa 
pääsy.
Keravalainen Äkseroiset -yhtye
Galleria Alli

Klo 18 – 19.30
Keravan Lausujat
Näytelmällinen esitys:  ”Äidit 
puhuvat”

Ohjelma äitinä olemisen iloista ja su-
ruista. Äidit antavat neuvoja lapsil-
leen sekä itselleen tunnettujen ru-
noilijoiden ajatusten kautta. Ohjaaja 
Ella Pyhältö.
Käsiohjelma 5 eur
Kirjaston Satusiipi

LA 6.10.
Klo 11 - 13
Muistityöpaja: 
”Oi, muistatko 
vielä?”
Tapahtuma si-
sältää haus-
koja tehtäviä 
sekä vanho-
ja leikkejä. Tule testaamaan muis-
tiasi huumorin merkeissä. Vetäjinä 
ammattiohjaajat Kristiina Ny-
man ja Terhi Tabell ”Relaa Nyt” 
-yrityksestä.
Kirjaston parvi, opastus kirjaston 
neuvonnasta
Vapaa pääsy.

LA 13.10.
Klo 13.00
Keravan Lausujat
Palvelutalo Kotimäki

Taide- ja museokeskus Sinkka
Klo 12.15 – 16
Tänään ilmainen sisäänpääsy eläke-
läiskortilla koko päivän näyttelyyn 
sekä taidepajaan!
Varttiopastuksia Klo 12, Klo14 ja Klo 
16: Vartin mittaisia kestäviä tietois-
kuja näyttelyn taiteilijoista, teemois-
ta ja tekniikoista
Kuvataidetyöpaja: Inspiroi-
du näyttelystä ja maalaa oma 
ihmemaasi!
”Minä ihmemaassa” - senioreille 
suunnattu  taidepaja
Ohjaajina KuumArt-taiteilijat Mari-
ka Etholen ja Hanna Leena Is-
kanius. Välineinä akryylimaali ja 
pahvipohjat.

Klo 14.00
Räväkkä ja osin humoristinen 
”Kilpalaulantaa” lukuteatterina. 
Toinen esitys. 
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa pääsy

KE 3.10.
Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
Ikivihreitä lauluja
Virvatulet-kuoro
Hyvinvointikeskus

Klo 14.00
Keravan Lausujat
Hoivakoti Esperi

Klo 18 – 19
Elämän Piuha

Elämänmakuinen kooste vanhene-
vien ihmisten ajatuksista sekä tun-
teista. Kirjoittanut ja ohjannut
Eila Luoma-aho
Keravan Teatterin senioriryhmä
Keravan Teatteri täyttää tänä 
vuonna 110 vuotta.
Kirjaston Satusiipi – Vapaa pääsy

KE 10.10.
Klo 12.30
Keravan Lausujat
Vanhainkoti Hopeahovi

Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
Lapsuuden lauluja
Karjala-kuoro
Hyvinvointikeskus

Klo 12 - 14
Näyttelykierros
Liisa Ihmemaassa – näytte-
lyyn tutustuminen Hopeahovin päi-
vätoiminnan ja Näyttelyn Ystävien 
kanssa.
Lopuksi kahvi ja pulla. Jos haluat 
varmistaa pullan, niin ilmoittaudu 
etukäteen: kirsi.nuppola@kerava.fi
Taidemuseo Sinkka
Vapaa pääsy

Klo 18.00
ARMAS tervehtii Aleksis Kiven 
päivää:
Räväkkä ja osin humoristinen 
”Kilpalaulantaa”
Pääosin kalevalamittaan riimitetty 
kriittinen lukuteatteriesitys ajankoh-
taisista, omakohtaisista ja historialli-
sista aiheista. Käsikirjoitus on Kera-
van Väinämöisen ja Tarinatalo 
Tuutin riimittäjien kynästä.
Esittäjinä näyttelijät ja lausujat.
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa pääsy

SU 7.10.
Vanhusten viikon avaustilaisuus 
Seurakunatasalissa

Klo 13.00
Pelimannimusiikin tuokio
Keravalainen Äkseroiset -ryhmä
Hoivakoti Vomma

SU 14.10.
Klo 15 - 16.15
Festivaalin päätösjuhla ”Elämää 
suuremmat laulut” ikääntyneen 
sukupolven työn kunniaksi.
Juhlapuhujana tohtori Vappu Taipale
Kaupungin tervehdys: Kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Samuli Isola
Lastenlapsien sukupolven tervehdys: 
Vekarateatteri
Suurkuoro ja jousiorkes-
teri. Kuoron johtaja Lotta 
Pettinen-Diaby
Tilaisuuden juontaa Vekarateatte-
rin toiminnanjohtaja Marko Kokko ja 
Tiia Viirret.  
Keuda-talo, Kerava-sali
Liput 20 eur, eläkeläiset 10 eur
Lippuja voi ostaa ennakkoon Le-
vyikkunasta (Kauppakaari 1), tila-
ta  Facebook-sivulta keravanarmas-
ry ja tuntia ennen ovelta.

TO 4.10.
Klo 13.00
Keravan Lausujat
Hoivakoti Vomma

Klo 14 – 16
”Tanssin hurma, liikunnan ilo”  
- aikuisten tanssit 60 -vuotta 
täyttäneille
Punertaa marjat pihlajain…

Täyttä tunnelmaa vanhan tanssimu-
siikin ja Kellariorkesterin tahdis-
sa. Naisille myös tanssittajia. Orkes-
teria johtaa Sirkka Kosonen.
Kirjaston Pentinkulma
Vapaa pääsy

Klo 16 – 17
Musiikkityöpaja: ”Soita vaikka 
silitysraudalla?”
Löydä musisoinnin 
yhteinen ilo työpa-
jassa. Mukaan toi-
votaan erityisesti 
isovanhempia ja las-
tenlapsia, vanhem-
pia ja lapsia, lapsia 
aikuisten kanssa.
Keravalaisen Rytmiringin opas-
tuksella kaikki soi!
ME-talo, Keravan kirjaston 2. kerros
Vapaa pääsy

TO 11.10.
Klo 13.00
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Hoivakoti Vomma

Klo 17.00
”Yksin kasvoi kaunis koivu”
Puolituntinen kansanlauluja. 
Kansanlaulukuoro HYTKYT
Kuoroa johtaa Sirkka Kosonen
Galleria Alli
Vapaa pääsy

Armas festivaali 1. viikko 1.-7.10.2018 Armas festivaali 2. viikko 8.-14.10.2018

IKI HYTKYT-lauluryhmä
IKI-HYTKYT haluaa tuttujen laulujen
myötä tuoda hyvää mieltä ihmisille, mis-
sä he ovatkin; hoivakodeissa, palveluta-
loissa vanhainkodeissa, sairasosastoilla.

IKI-HYTKYT laulaa ja laulattaa
ARMAS-festivaalin aikana.
Ma.1.10. Klo 12.30
Vanhainkoti Hopeahovi
Pe 5.10. klo 14.00
Hoivakoti Esperi
Ma 8.10. klo 13.00
Palvelutalo Kotimäki
Ke 10.10. klo 13.00
Helmiina, Keravan terveyskeskus
To 11.10. klo 13.00
Hoivakoti Vomma

IKI-Hytkyt, kuvaaja Eija Lindström

Viipurin Lauluveikkojen Senioriryhmän Konkarit

Kuvaaja Tomi Reunanen

MA 1.10.
Klo 12 - 12.40
Lounaskonsertti
Pianomusiikkia ja syksyisiä lauluja 
Chopinista Sibeliukseen, Debussystä 
Syyslauluun ym
Lotta Pettinen- Diaby
Hyvinvointikeskus, Sininen sali

Klo 12.30
IKI-Hytkyt kansanlauluryhmä
Laulaa ja laulattaa lapsuuden lauluja
Vanhainkoti Hopeahovi

Klo 17.00
Näyttelyn avajaiset Galleria Allissa
 ”Elämän rikkaus ja kuoleman kau-
neus” -näyttelyyn osallistuu kolme-
toista KuumArt -taiteilijaa.
Aihepiirin virikkeinä ovat toimineet 
Hyvinvointiakatemian kirjoittajaryh-
män näkemykset eutanasiasta.
Musiikkia 
Tapani 
Saarinen
Vapaa 
pääsy

Kirjaston (Pentinkulma ja Satusiipi)
Paasikivenkatu 12

Tapahtumapaikkojen 
osoitteet:

Pelimanniryhmä Äkseröiset
on soitellut yhdessä monia vuosia. Pe-
limannituokioissa soitetaan perinteistä 
suomalaista pelimannimusiikkia. Valssit, 
polskat, masurkat ja polkat soivat niin 
kuin esi-isämme ja esiäitimme niitä soit-
tivat.
Äkseröisiä johtaa: 
Risto Kostia, huilu, klarinetti
Anna-Kaisa Lavikainen, viulu
Katri Muilu, huilu, alttoviulu
Timo Tuisku, basso
Johanna Korhonen, viulu

Su 7.10. klo 13.00 VOMMA
Ti 9.10 klo 14.00 Galleria Alli

Kuvaaja Tomi Reunanen

Kuvaaja Tomi Reunanen

MINUN KULTANI KAUNIS ON...

Tule laulamaan iki-ihania suomalaisia 
kansanlauluja HYTKYT-kuoron kans-
sa. Sanat saat paikan päällä.
Kansanlaulukuoro HYTKYT on pian 
20-vuotias kuoro, jota johtaa savolaisit-
tain viäntävä piä-akka kansanmusiikin 
tohtori Sirkka Kosonen. Lauletaan 
kansanmusiikkia Suomesta ja maista, 
missä ollaan matkailtu ja usein kum-
mallisilla kielillä.

Vapaa pääsy

Ma 8.10.Klo 18.00 
kirjaston Pentinkulma

Punertaa marjat pihlajain 
TANSSITAAN
Torstaina 4.10. 

Klo 14-16 kirjaston 
Pentinkulmassa

JALALLA KOREASTI yli 60v.

Kellariorkesterin soittamat tanssit 
ovat täynnä tunnelmaa.

Keravan opiston orkesteri soittaa 
tanssittavaa, jalan alle menevää 
musiikkia.

Orkesteria johtajaa Sirkka 
Kosonen.

Vapaa pääsy

Elämän rikkaus ja kuoleman kauneus/
kauheus
Galleria Alli 2.-14.10.2018
Avoinna: ti-pe 12-18, la-su 12-16,
Paasikivenkatu 9, Kerava.
Näyttelyn teokset ovat syntyneet Hyvinvoin-
tiakatemian kirjoittajaryhmän eutanasiaan 
liittyvistä teksteistä vapaasti inspiroituen.
Mukana on 13 KuumArt ry:n taiteilijaa:
Terhi Hulkko, Hanna-Leena Iskanius, 
Mirja Jaamalahti, Kikka Kainu-Leh-
to, Marju Karlsson, Irma Kortesoja, 
Antti Lehtinen, Virpi Lehtonen, Marjo 
Nurminen, Pirjo Rahkala, Elisabeth 
San Miguel, Eira Savolainen ja Terhi 
Takanen.

Näyttely ja galleriatilassa päivittäin Klo 
14-15 on Estradi Vapaa. POP-UP esityk-
set ovat osa Keravan Armas –festivaalin 
ohjelmistoa.
Vapaa pääsy.

Galleria Alli
Paasikivenkatu 9

Hyvinvointityön keskus
Aleksis Kivenkatu 19

Taidemuseo Sinkka
Kultasepänkatu 2

Me-talo, Keravan kirjasto
Paasikivenkatu 12, 2krs

Hoivakoti Vomma
Kisapolku 5

Hoiva- ja vanhainkodit: Esperi
Metsolantie 1

Helmiina, Keravan terveyskeskus
Metsolantie 2 A, 2krs

Vanhainkoti Hopeahovi
Metsolantie 4

Kotimäen palvelutalo
Porvoonkatu 10
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Jatta Karvinen – Teksti ja kuvat

Luovasta harrastuksesta virtaa vuosiin

Seija Eklund (Kajava), 78, harrastaa 
kirjoittamista. Nuorempana hän 

tanssi klassista balettia. Ikä vaati lajin 
vaihdoin: hän alkoi kirjoittaa. Siitä tuli 
uusi intohimo.

Sanojen merkitys valkeni Seijalle äi-
din sairasvuoteen äärellä. Seija yritti 
piristää alakuloista äitiään laatimalla 
tälle pieniä tarinoita ja lukemalla niitä 
ääneen. Se tehosi:

– Sanat voivat todella lohduttaa ja 
antaa voimaa.  

Seija pääsi pikku hiljaa kirjoittamisen 
makuun ja ruokahalu kasvoi. Hän kokosi 
saduistaan kirjan. Hän alkoi kirjoitella 
pieneen järjestölehteen. 

– Kaipasin palautetta ja muiden kir-
joittajien seuraa.

Vapaaehtoisen Hyvinvointityön kes-
kuksessa Keravalla toimii kirjoittajapiiri, 
jota johtaa kokenut kirjoittamisen am-
mattilainen. Ryhmäläiset ovat eläkeläisiä 
tai eläkeiän kynnyksellä, heillä on monia 
ammatteja ja he ovat muuttaneet tänne 
eri puolilta Suomea. 

Seija löysi ryhmän, hakeutui mukaan - 
ja kotiutui nopeasti kirjavaan joukkoon. 

Ryhmäläiset kirjoittavat sekä ohjaa-
jan kehittämistä teemoista että omista 
aiheistaan. Kirjoitelmia luetaan ääneen 
ja niistä keskustellaan rakentavasti. Aja-
tustenvaihto ja palaute ovat ryhmän 
parasta antia. Tärkeä on myös mahdol-
lisuus myös julkaista kirjoitelmia netissä 
Tarinatalo Tuutin sivulla.

Seijakin innostui mahdollisuudesta 
tuoda omia tekstejä esille. Hän kirjoittaa 

Harrastajamaalari Antti Lehtinen, 
71, löytää aiheita lähiympäristös-

tään. 
– Äskettäin pysähdyin tarkkailemaan 

vuorenkilven lehteä. Se sai mielikuvituk-
sensa liikkeelle.

Niinpä hän hahmotteli kynällä piir-
roksen ja maalasi sen päälle akryylillä 
rehevän monivärisen paratiisimaisen 
lehvistön. Joku saattaa nähdä työn puh-
taasti abstraktina väri-ilotteluna. Teos 
tyydyttää Anttia ja hän näyttää sitä mie-
luusti muillekin.

– Aina on kiva kuulla, mitä muut töis-
täni ajattelevat, vaikka nautin jo pelkästä 
tekemisestä.

Palautetta saadakseen Antti osallis-
tuu KuumArtin ja Pienen Taidekoulun 
näyttelyihin. Usein kävijät tulevat kes-
kustelemaan maalauksista, joista pitävät. 

Antti on maalannut tosimielellä vii-
meiset kahdeksan vuotta. Eläkkeelle 
päästyään hän ensin perehtyi perusasioi-
hin Tuusulan kansalaisopiston aikuis-
ten taideopinnoissa ja on täydentänyt 
osaamistaan Pekka Halosen akatemian 
teemakursseilla.  

– Ajatus maalaamisesta on kytenyt 
aina jossain sisimmässäni, mutta ruuh-
kavuosina jouduin työntämään harras-
tuksen syrjään.

Vuonna 2015 Antti nimettiin Kuu-
mArtin Vuoden taiteilijaksi. Voittajatyö 
oli konkretistinen, hiukan kubistinen 
maalaus Minun kaupunkini. Teos kät-
kee muiston rakkaasta kotikaupungista 
Tampereesta. Vuoden taiteilijana Antti 
sai pitää näyttelyn galleria Allissa. 

Vaatimaton mies kaihtaa taiteilija-ni-
mitystä ja luovuuden korostamista: 

– Olen kuvantekijä ja toteutan vain 
omia mielikuviani. Yritän tuottaa jotain 
uutta ja omaperäistä. Onko se luovuutta?

Kiusallinen kaularangan hermopinne 
häiritsee ajoittain Antin maalaamista. 
Kun käsivarsi vihoittelee, ei siveltimeen 
voi tarttua. 

Antin töitä nähtävissä www.anttileh-
tinendotnet.wordpress.com/t

Antti Lehtinen

”Kuvantekijä – joku sanoo taiteilijaksi”

runsaasti ja monipuolisesti: saduista 
kaunokirjallisiin novelleihin ja kriittisiin 
kolumneihin.

Jäsenyyden ohella Seija on saanut 
ottaa ryhmässä ohjat käsiinsä. Hän va-
roittaa nostamasta rimaa liian korkealle 
ja rohkaisee luovuuteen: 

– Outoihinkin aiheisiin kannattaa 
tarttua. Aistit avoimina voi saa parhaat 
tulokset ja voi yllättää jopa itsensä.

– Tässä vaiheessa ei enää tarvitse pe-
lätä työpaikan tai kasvojen menetystä!

Lisää kirjoittajaryhmästä osoitteessa 
www.talkoorengas.fi/tarinatalotuutti

Seija Eklund

”Kirjoittamisessa palaute on parasta”
Eläkkeellä moni löytää uudelleen sen, mitä työvuodet ovat kätke-
neet: oman luovuutensa. Kypsässä iässä uskaltaa antautua rakkaan 
harrastuksen vietäväksi. Yksin ei tarvitse harrastaa – Keravalla 
opisto ja järjestöt tarjoavat halukkaille lukuisia mahdollisuuksia 
uuden oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. 

Jokaisella nyt on vaikka 
kännykkä, älypuhelin, 
fasepuukki, kasvokirja, 
olet yksin sä inehmo, 
- varsinkin jos vanha lienet!

Sata vaikka on sinulla 
virtuaaliystäväistä, 
- etkö sä edes häpeä; 
tuskin tunnet naapuria 
sinun seinäsi takaista, 
- eläväistä miestä, naista!

Pakko tässä on kysyä, 
olenko mä tyhmä, hullu, 
josko lappusen mä laitan; 
olen vanha ja väsynyt,
- yksinäinen, seuraa vailla!

Tuleeko ovesta silloin 
huijari, valepoliisi -

Ei lie koodeista apua, 
ovisilmistä iloa, 
kun on pakko oitis panna 
jonoon pennoset vähäiset, 
- tuhatlappuset tuhota!

Pakko tässä on kysyä, 
miksei kelpaa Suomenmaahan 
koettu Japanin malli, 
missä pirteät inehmot 
ovelta ovelle käyvät, 
hyvät huomenet sanovat, 
- aukenee jos heille uksi!

Yksityisyys onko pahasta; 
koskaan bussissa, junassa 
- viereesi ei kenkään istu!

Joku josko joskus kerran 
liki istuu, vierellesi, 
on hän varmaan arvatenkin 
- humalassa taikka hullu!

Olen kuullut kerrottavan, 
että eukko yksinäinen 
tilaa lehden, kenties kaksi, 
jotta kertoisi kolahdus, 
nyt on oikea olento, 
- ihminen, oven takana!

Pakko kuitenkin todeta, 
eivät kaikki yksinäiset 
ole vainen vanhuksia; 
on myös noita nuorempia 
- laumasta pois potkittuja!

Tässä yksi luovuuden taidonnäyte:
Kalevi Koskelan riimitys Seija Eklundin kirjoituksesta.

Yksinäisyydestä
Pakko tässä on kysyä, 
voisinko mä aivan itse 
olla jollekin iloksi; 
apu aina on iloksi 
- saajalle ja antajalle!

Kuulin äsken kerrottavan, 
että tarkkaan tutkitusti 
joka viides suomalainen 
tuntee yksin istuvansa 
- tässä murheen maailmassa!

Aina ei auta yhteiskunta, 
-vanhustentalo parasta; 
vieraasta lain ei iloa, 
pelottaa se vanhaa vainen, 
- oma päätös kun on viety!

Tällainenko on komento; 
sänkyyn siitä, nyt on ilta, 
ruokapöytään astu oitis, 
- kohta kylmää anti kaikki!

Nouse, seiso ja kävele, 
vaippasi sä vaihda itse, 
laita itse leukalappu, 
- noutajaako jo odotat!

bookmark Onneksi taidetta voi harrastaa muutenkin 
kuin itse tekemällä: Antti käy ahkerasti 
taidemuseoissa ja gallerioissa. Yksikään Sinkan 
näyttely ei ole jäänyt Antti Lehtiseltä väliin.

bookmark Moni on tullut kertomaan kirjoittamisen 
terapeuttisista vaikutuksista. Joku kertoo 
löytäneensä itsensä uudella tavalla. Yksi hakeutuu 
porukkaan saadakseen ystäviä, toinen toteuttaa 
kouluaikaistaan haavettaan. Eletyt vuodet 
ovat pelkästään eduksi, Seija Eklund toteaa.

GALLERIA  ALLI, Paasikivenkatu 9
MA 1.10.  KLO 17.00  Näyttelyn avajaiset  
”Elämän rikkaus ja kuoleman kauneus/kauheus”. Näyttelyyn osallistuu 
kolmetoista KuumArt -taiteilijaa. Aihepiirin virikkeinä ovat toimineet 
Hyvinvointiakatemian kirjoittajaryhmän näkemykset eutanasiasta. 
Ohjelmassa puheenvuoroja. Musiikkia Tapani Saarinen.
Näyttely on avoinna 14.10. asti: ti-pe klo 12-18, la-su 12-16. 
Vapaa pääsy.

TAIDE-JA MUSEOKESKUS SINKKA 
Kultasepänkatu 2
LA 13.10.
Ilmainen sisäänpääsy eläkeläiskortilla näyttelyyn ja taidepajaan!

Klo 11-17 Liisa Ihmemaassa -näyttely
Varttiopastuksia klo 12, klo 14 ja klo 16:  tietoiskuja 
näyttelyn taiteilijoista, teemoista ja tekniikoista.

Klo 12.15 – 16 ”Minä ihmemaassa” 
- senioreille suunnattu: kuvataidepaja
Inspiroidu näyttelystä ja maalaa oma ihmemaasi!
Ohjaajina KuumArt ry:n taiteilijat Marika Etholén ja Hanna-
Leena Iskanius. Välineinä akryylimaali ja pahvipohjat.
KE 10.10. ja PE 12.10. klo 12-14 
Tule mukaan tutustumaan Liisa Ihmemaassa-näyttelyyn Hopeahovin 
päivätoiminnan ja näyttely-ystävien kanssa! Näyttelykierroksella viivähdetään 
teosten äärelle rupattelemaan ja muistelemaan. Lopuksi juomme kahvit. 
Ilmainen sisäänpääsy.

Ilmoittautumalla etukäteen takaat itsellesi kahvin ja pullan.
Ilmoittautumiset: kirsi.nuppola@kerava.fi
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– Taide on auttanut minua olemaan 
oma itseni”, sanoo maalausta ja teatteria 
harrastava Marju Karlsson, 62, ujon-
puoleinen kirjanpitäjä, työssä edelleen.

Hänen luovuutensa puhkesi kukkaan 
merkillisellä tavalla. Eräänä yönä työ-
kiireet valvottivat häntä ja hän päätti 
nousta selailemaan sanomalehteä keittiön 
pöydän ääreen.

– Yö oli kuutamoinen ja yksi valonsäde 
osui kohtaan, jossa ilmoitettiin Keravan 
Teatterin toiminnasta. Otin sen ”merk-
kinä”. Soitin aamulla teatteriin ja ilmoit-
tauduin mukaan.

Tapahtumasta on kolmisenkymmentä 
vuotta. Sen jälkeen Marju on noussut 
lavalle Keravan, Tuusulan, Järvenpään 
ja Mäntsälän teattereissa. 

Hän on saanut esiintyä kruunupäänä 
Prinsessa Ryysysenä ja karvalakkisena 
metsätyöläisenä Kärä-äijänä.

Myöhemmin Marju löysi teatterin rin-
nalle kuvataiteen. Hän opiskeli Tuusulan 
kansalaisopiston aikuisten taiteen peruso-
pinnoissa ja suoritti Helsingissä Avoimen 
taidekoulun nelivuotisen opintokurssin. 

Nyt hän maalaa – jollei ole teatterihar-
joituksissa. Hän osallistuu näyttelyihin 
KuumArtin, Järvenpään ja Itä-Helsingin 
Taideseuran jäsenenä. 

– Parhaillaan kokoan laajaa sarjaa 
työnimellä Elämän matka. Sen kuva-
maailma alkaa tarueläimistä ja päätyy...
en tiedä vielä mihin! En edes tiedä vielä, 

– Runot antavat aineistoa elämään. 
Esiintyjä ravitsee omaa tunne-elämäänsä 
ja tarjoaa samalla elämyksiä kuulijoille, 
laulaja-lausuja Kalle Miettinen, 75, 
sanoo 

Laulaminen viehätti Kallea jo lapsena. 
Kotona Kuopion Julkulassa hän kerto-
man mukaan esitti uunin edessä pikku 
rallatuksiaan, kun vain joku perheenjäsen 
osui kuulolle. Kansakoulun henkisistä 
kilpailuista hän pokkasi ensimmäisen 
palkintonsa lausunnassa. 

Lausunta ja laulu ovat kulkeneet käsi 
kädessä – harrastukset tukevat toisiaan: 
molemmissa saa vähän myös näytellä: 

Näytteleminen tarkoittaa eläytymis-
tä. Kun elän tarinan täysillä, se välittyy 
yleisölle aitona eikä keinotekoista ko-
rostamista tarvita. 

Esityksen onnistuminen riippuu myös 
olosuhteista:

– Joskus yleisö on kuin imupaperia, 
vastaanottaa esityksen ja näyttää re-
aktionsa. Omien sukulaisten mukaan 
tempaaminen on välillä vaikeaa. 

Kalle liittyi Keravan Mieslaulajiin 
parikymmentä vuotta sitten, piipahti 
sekakuoro Virkussa ja jatkoi Keravan 
opistossa Kerava Singersissä. Singer-
sistä hänet valikoitiin kuuden hengen 
Aureola Laulajiin, joka vasta aloittelee 
esiintymistaivaltaan.

Ryhmässä kanssalaulajat antavat vi-
rikkeitä toisilleen. Tosin alussa yksin-

Irmeli Kilpeläinen, 69, kehittelee 
ideoita ja saa niitä toisilta. Vuosien 

mittaan käsityöharrastus on muuttanut 
muotoaan.

Hän ompeli nukelle vaatteita kuusi-
vuotisena. 

Koulussa hän oppi kutomaan sukkia 
ja lapasia. 

Työelämässä käsityö toimi vastapaino-
na pankkitoimihenkilön kiireiselle arjelle. 

Mutta vasta eläkkeelle pääsy vapautti 
luovuuden. Käsillä tekemisen moninai-
set mahdollisuudet avautuivat Keravan 
opistolla:

– Hyvä kurssi saa mielikuvituksen 
laukkaamaan. Kurssin jälkeen kehitte-
len omia juttuja. Sitten taas seuraavaa 
tekniikkaa opiskelemaan...

Vuosien mittaan hän on parkinnut 
opistolla kalannahkaa, nyplännyt, har-
joitellut sepän taitoja, oppinut kirjan-
sidontaa ja lukuisia neulonta- ja virk-
kaustekniikoita.

Moni uusi tuote syntyy vanhasta: far-
kun taskut jatkavat elämää meikkipu-
seina ja vanhat t-paidat juoksupipoina. 

– Käsitöiden äärellä unohtaa muun 
– se on flowta!

Pikku hiljaa taitojen karttuessa Irmeli 

on kelpuutettu tietyille kursseille ”apuo-
pettajaksi”. Opiston kansainvälisissä 
yhteistyökuvioissa hän on tutustunut 
eurooppalaisiin käsityönharrastajiin. 
Hän jakaa osaamistaan mielellään myös 
”ihan ohimennen” kaveripiirissä. 

– Yhdessä tekeminen on hauskaa! Sitä 
parempi mitä useampi löytää käsilläte-
kemisen ilon! 

Välillä luovuutta tarvitaan itse työta-
pojen uudistamiseen. Nykyisin kalanna-
han raastaminen kipeyttää ranteen ja 
paksut neuleet rasittavat hartioita.  Irmeli 
on vaihtanut kevyempiin työtapoihin ja 
ohuempiin materialeihin. 

– Keinoja löytyy; käsitöitä voi harras-
taa kaiken ikää.

Irmelin käsitöitä näkee Keravan Käsin-
taitajien tapahtumissa ja Facebookissa.

Irmeli Kilpeläinen

”Käsityöhön ei kyllästy koskaan” 

lauluun tottuneella Kallella oli vaikeaa:  
– Kotona ison pöydän ääressä oli iskel-

mät ja virret vedetty täydestä sydämestä, 
kuorossa piti seurata muita ja vaimentaa 
volyymia.

Syksy tietää vilkasta esiintymisten ja 
harjoittelun kautta. Keravan Mieslau-
lajilla on 90-vuotisjuhla, esiintyminen 
naapurikuoron juhlassa Järvenpäässä, 
vierailu virolaisessa ystävyyskaupungissa 
Keilassa ja pian alkavat joulukonsertit. 
Lisänä tuttavien esiintymispyynnöt.

Kalle Miettinen

”Laulu ja runo ovat tarinankerrontaa”

millaiseen tilaan saisin laajan työni esille!
– Elämän matka siis jatkuu...
Marjun töitä voi ihailla vaikkapa osoit-

teessa www.marjukarlsson.fi

Marju Karlsson

”Taide vahvistaa”

Keravalaisten kulttuurijärjestöjen 
edustajista koostuva työryhmä 

aloitti paikallisen ARMAS-tapahtuman 
valmistelun huhtikuussa 2018.

Festivaalin tarkoituksena on arvostaa 
ikäihmisiä taiteen ja kulttuurin kokijoina, 
tekijöinä, osallistujina sekä innovoijina. 
Lisäksi ARMAS juhlistaa ikääntymistä kai-
kenikäiselle yleisölle suunnatuin esityksin.

ARMAS -festivaali tuo esille ikään-
tyvien luovuutta lähinnä taiteellisen 
kulttuurin keinoin. Ohjelmassa on työ-
pajoja, näyttely, teatteria, lausuntaa, 
klubikonsertti, suurkuoron konsertti, 
kansanmusiikkia, laulua, tanssia yms.

Keravan tapahtumassa ikääntyvien 
luovuus todentuu esimerkiksi siinä, kun 
usean ohjelman takana on 70v täyttä-
neiden käsikirjoittajien tiimi. Suuri osa 
esiintyjistä on 60 -75 vuotiaita.

Kolmas ikä – kuin uusi 
nuoruus?

Ikääntyminen alkaa noin 60 -vuoti-
aana, jolloin ollaan usein vielä vahvasti 
työelämässä kiinni. Eläkkeelle siirryt-
täessä alkaa niin sanottu kolmas ikä, 
joka tarkoittaa monia toimeliaita vuosia 
työelämän ja vanhuuden välissä. Vanhuk-
seksi voi kokea itsensä vasta 80-vuotiaa-
na tai silloin, kun tarvitsee ulkopuolista 
apua arjesta selviämiseen.

ARMAS – ohjelmien kokonaisuus nos-

Keravan ARMAS 
– synnystä ja tavoitteista

taa ikääntymisen teemoja näkyviksi. Sitä 
kautta festivaali haluaa myös aktivoida 
yhteiskunnallista keskustelua vanhe-
nemisesta ja vanhustyöhön liittyvistä 
kysymyksistä.

ARMAS toteutettiin valtakunnallisesti 
ensi kertaa Suomi100 -merkeissä viime 
vuonna. Se yhdisti ennakkoluulottomas-
ti taiteen tekijöitä, taidealan toimijoita, 
ikääntyvien- ja vanhustyön verkostoja sekä 
kunta-alan toimijoita. Myös sosiaali- ja 
terveyssektorilla työskenteleviä taiteen am-
mattilaisia sekä ikääntyneitä taiteilijoita.

bookmark Irmeli Kilpeläinen suunnittelee malleja 
nahka-asusteisiin, siirtää matkakokemuksen 
hopeakoruihin ja  muuntaa perinnekuvion 
trendikkääseen rannerenkaaseen. 

bookmark Kalle Miettiselle harrastaminen on ilo, 
mutta iän myötä jokainen esitys vaatii yhä 
enemmän harjoittelua. Nuotit ja teksti täytyy 
hallita perinpohjin, jotta sisäistää sanoman. 
Hän painaa uudet tekstit mieleen kirjoittamalla. 

bookmark Marju Karlsson on erilaisten roolien avulla 
päässyt toteuttamaan monia tunnetasoja. – 
Olen tutustunut itseeni uudella tavalla. Se on 
vahvistanut ja antanut rohkeutta.

Piirros Annika Mannström
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ARMAS -festivaalilehdessä ilmoitetut tarjoukset ovat suunnattu 60 vuotiaille ja siitä ylöspäin ja ovat voimassa festivaalin ajan 1. - 14.10.2018!
Festivaalin paikalliset yhteistyäkumppanit:


