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ELINVOIMAA
IKÄÄNTYVILLE

Talvi taittuu ketterästi liikkuen
n Liukkaus ei

hidasta Espoon
varttuneita. Tapiolan sisäareenalla
vedetään jopa
kahdeksan kilometrin lenkkejä. Myös
juosten!
Espoolaiset heittävät nyt kovan haasteen naapurikaupunkeihin.
– Helsinkiläiset ystävät kadehtivat meitä espoolaisia.
Täällä on eläkeläisille hienot
tilat liikkua ja paljon tekemistä, Eija Linna kiittelee.
Hän vetää Marjatta Huidan
kanssa Ratiopharm Areenan
sisäpururataa niin lujaa, että
nuorempiakin hirvittää. Linna ja Huida ovat liikkuneet
ikänsä ja sen huomaa. Ei tarvitse puuskuttaa yhtään.

r Täällä on
eläkeläisille
hienot tilat
liikkua ja paljon
tekemistä.
– Kahdeksan kilometriä taitaa täyttyä. Jumppa ja venyttely tähän päälle. Tulee ihana
liukuma viikonloppuun.
Alkuun lenkki, väliin jumppa, sekaan muovikuula- tai
mölkkypeli, päälle venyttely.
Tai miten päin vaan. Jokainen
voi tehdä omaan tahtiinsa, ilmaiseksi ja ilman ennakkovarauksia.
Laurean fysioterapiaopiskelijat Elli Lemmetyinen ja
Janniina Pärssinen sekä kaupungin liikunnanohjaaja Johanna Rotko vetävät ohjatut
tuokiot, mutta muuten areena on vapaa.
Seniorit ovat ahkerasti liikkeellä myös talvisin. Tänä
perjantaiaamuna hallissa
huhkii parikymmentä aktiivia. Liikunnan riemua täydentää yhdessäolo ja kuulumisten vaihtaminen.
– Hienoa, kun ei tarvitse liukastella eikä varoa. Tänne voi
tulla koska tahansa, mutta ohjatussa jumppahetkessä näkee tuttuja, liikkujat kehuvat.
Väitetään, että eläkeläisellä
on aina kalenteri täynnä. Ellei ole, kaupungin järjestämä
sporttispurtti houkuttelee ylös
sohvanpohjalta. Reippailla voi

Jumppatuokio ei ole vain naisten juttu. Juhani Viding (vas.) ja Jorma Sandholm tykkäävät liikkua Tapiolan Areenalla. Ensin lämmitetään lihakset, sitten pelataan ja venytellään päälle.
vaikka Sellon tai Ison Omenan
kauppakeskuksissa.
Mökkipeli mölkky sopii
kaikenikäisille. Puupalikoita
kaadellessa ei tule hiki, mutta kupeet venyvät mukavasti.
Kyykistely vetreyttää.
Peli yhdistää paitsi perheitä, myös sukulaiskansoja. Espoon unkarilaisessa ystävyyskaupungissa Esztergomissa
mölkkyyn on hullaannuttu,
tietää Unkari–Suomi-seuran
aktiivi Helka Luoto. Palikanheittelyyn unkarilainen turistiryhmä tutustui Espoon-vierailullaan ja nyt mölkky viuhuu myös Keski-Euroopassa.

r Ohjelman voi
toteuttaa
kunnon ja omantunnon mukaan.
Italialainen muovikuulapeli boccia on värillinen versio
petankista. Kuulat erottuvat
hyvin. Mansikat ja mustikat
jakavat auliisti kannustusta

myös kilpaileville joukkueille.
– Hyvä, Kalevi! Hienoa, Pirkko, nyt meni lähelle!
Asenteesta olisi opittavaa
monella junnuvanhemmalla
ja -valmentajalla.

r Tänne on
helppo tulla.
Elli ja Janniina ovat ohjanneet ryhmää syksystä saakka.
Yhteistyö on antoisaa monella tavalla: kohderyhmä on hyväntuulista ja liikuntahetken
suunnittelusta saa pisteitä
opiskeluun.
– Olemme laatineet ohjelman niin, että sen voi toteuttaa kunnon ja omantunnon
mukaan. Monille kävely on
juuri se juttu, kun ei ole liukasta, Elli Lemmetyinen kertoo.
Senioriliikkujissa ilahduttaa
rento ote urheiluun. Kenenkään ei tarvitse pinnistää otsa
kurtussa, ellei nyt välttämättä itsensä takia. Veri kiertää ja
juttu luistaa.
– Sosiaalinen puoli on pal-

jon tärkeämpää. Yritämme
tätä kautta saada ihmisiä
toistensa pariin ja ulos yksinäisyydestä. Kaupungissa
on todella paljon eri liikunta-

muotoja senioreille, Johanna
Rotko vahvistaa.
Urheiluhallin Talvi tulkoon
-tapahtuma houkutteli ensi
kertaa mukaan Taina Bran-

der-Leppäsen.

– Kerta ei varmasti jää viimeiseksi. Tänne on nyt helppo tulla kun tietää tien ja kasvot ovat tuttuja.

Sporttikortti
on valttikortti
Sporttikortti on niin kova
paperi – siis muovi – että sitä kannattaa vilauttaa aina
uimahalleissa ja kaupungin
kuntosaleilla. Ainoa vaatimus on 68 vuoden ikä. Kaupungin liikuntapalveluita voivat käyttää ilmaiseksi vuonna
1947 syntyneet ja jo 68 täyttäneet sekä sitä vanhemmat espoolaiset.
Ikäihmisen on tärkeä tietää
mitä kuntosalilla tehdään,
mikä on turvallista ja sopii
omaan terveydentilaan. Kortti on valttia myös opastetussa
liikunnassa.
Lippua ei toimiteta kotiin.
Sen voi hakea kaupungin yh-

Näyttääkö tutulta? Sporttikortti kuuluisi jokaisen 68 vuotta täyttäneen espoolaisen
kukkaroon.
teispalvelupisteistä sekä uimahallien kassoilta. Ainoastaan Olarin uimahallista sitä
ei saa.
Senioriliikuntasuunnittelija
Esa Yletyisellä on oiva vinkki

kesää ja meriretkiä odottaville: kortti käy kesäkuun alusta
syyskuulle myös saaristoveneisiin.
Ilmaiseksi tietenkin! Kesähän on taas tuossa tuokiossa.
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Meillä on
varaa pitää huolta
r Espoolaiset ikäihmiset ovat koko maahan verrat-

tuna hyvin koulutettuja. Terveys ja toimintakyky
ovat kunnossa.
– Vallalla on oudon lohduton näkymä hoidon tasosta ja tulevaisuudesta. Ihan oikeasti meillä on varaa ja mahdollisuuksia pitää hyvää huolta ihmisistä,
jotka ovat tätä maata rakentaneet. Missä muualla
on niin hyvin asiat kuin pohjoisella pallonpuoliskolla, palvelupäällikkö Leena Westerlund kysyy.
Viidennes espoolaisista yli 75-vuotiaista on varsinaisten vanhuspalvelujen tai omaishoidon tuen
piirissä. Valtaosa ikiäihmisistä haluaa asua kotona.
Yli 75-vuotiaista espoolaisista kotona asuu 92 prosenttia.
Niinpä tiedon kulku palveluista ja yhdessä tekemisestä on tärkeää. Yksinäisyys on paitsi kurjaa, myös
aito riski hyvinvoinnille.
Osa iäkkäistä asuu omassa kodissaan omaishoitajan turvin. Omaishoitajien jaksamisesta pitää huolehtia, neuvontaa ja palvelua kehittää.

Intoa elämään!
r Intoa elämään -ryhmätoiminta on tarkoitettu

kotona asuville ikääntyville. Se kattaa elämän koko
kirjon terveydestä, ravinnosta ja kulttuurista ihan
tavalliseen yhdessäoloon.
Kurssilla kokoonnutaan kuusi kertaa tekemään
ja oppimaan yhdessä. Ryhmässä tutkaillaan liikunnan ja ravinnon vaikutusta elämänlaatuun. Siellä saa
myös käytännön vinkkejä kodin turvallisuuteen.
Toimintaa on menestyksellä testattu Ruotsissa ja
Englannissa.
Lisätietoa: www.espoo.fi/intoaelamaan

Nuoret ja
vanhat rinnakkain
r Kirkkaat silmät ja rehti käytös. Luja kädenpuristus.
Nämä ovat tärkeät kriteerit, kun palvelukeskukseen valitaan kesätyöntekijöitä.
Espoon palvelutalotoiminta työllistää kaikkiaan
kuusitoista kesänuorta. Työtä löytyi lähihoitajaopiskelijoille ja lukiolaisille. Opiskelijat saavat kesäduunikokemuksestaan myös kouluun tarvittavaa
harjoittelua.
Sukupolvien rinnakkainelo on palkitsevaa vanhoille ja nuorille. Reippaus tarttuu. Paras palkkio
on se, kun petipotilas aktivoidaan sängystä ylös ja
vielä kiipeämään rappuja. Näinkin on onnellisesti
on käynyt.
–Yleensä kesäläisemme ovat olleet aivan huippuja, Soukan palveluesimies Kristiina DegermanBaliçi kiittää.
Espoon kesätyöpaikkojen haku alkaa 16. helmikuuta.

Kavereita kulttuuririennoista
Espoossa sattuu
ja tapahtuu!
Etsi tästä oma
kulttuurijuttusi.

r Näyttelykeskus WeeGee,
Ahertajantie 5. 70 vuotta
täyttäneet pääsevät Wee-

Geen näyttelyihin maksutta.
Kevään näyttelyinä mm. Tuhat tarinaa Espoosta ja Parantavat vedet.
Ihana vesi su 8.3. ja 10.5. klo
11–17. Opastuksia, historiallisia makupalavartteja, vesien
maistelua, pikahemmottelu-
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Hyvän hengen talossa on SIELU
sa rupatellaan ja vietetään
aikaa miesten kesken. Se on
kenties se merkittävin juttu,
Koistinen kertoo.

n Espoossa ikä-

r Haaveenani
olisi päästä
Harrikalla Valtatie
66:ta pitkin
Kaliforniasta
Chicagoon.

ihmisen ei tarvitse
olla yksin. Laaja
kaupunki on täynnä
kohtaamispaikkoja
ja yhdessä
tekemistä.

Joissakin taloissa on sielu.
Soukan palvelukeskuksessa
vieraskin huomaa lämmön
ja rennon tunnelman. Intoa
elämään -ryhmähuoneeseen
kutsuu kahvin tuoksu ja naurunhyrinä. Ikä on iloinen asia,
kun sen oikein oivaltaa.
Porukassa keskustellaan
ikääntymisestä kaikilta kanteilta: ”Iloiten ikä pitempi,
rallatellen rattoisampi”. Pitkän elämän varjopuolia on
usein yksinäisyys, kun ystäväpiiri harvenee.
Espoon seitsemän palvelukeskusta ovat ikäväntorjuntapaikkoja parhaimmillaan.
Ne ovat espoolaisten seniorien yhteisiä, maksuttomia
olohuoneita. Voi harrastaa,
mutta ei tarvitse. Esimerkiksi
Soukan lounasravintola Rinkeliin voi piipahtaa vaikka
vain aamupalalle tai lounaalle, ja jatkaa siitä omiin askareisiin. Eläkeläiselle lounas
maksaa 6,20 euroa.
– Ruoka on hyvää, palveluesimies Kristiina DegermanBaliçi vakuuttaa.
Onko se?
Ruokasalillinen senioreita
nyökyttää. On, kotona tehdyn makuista. Ihmekös tuo,
sillä keittiön väki valmistaa
aterian alusta loppuun itse.

Katariina Vilkka täyttää viikon päästä 66 vuotta. Sen
kunniaksi hän on suunnitellut ja askarrellut kekseliään
taulun, jossa on painokuva
Route 66 ja kirpparilta löytynyt Harley Davidson -pienoismalli.
– Maksoin siitä kokonaista
kaksi euroa, Vilkka hymyilee.
– Haaveenani olisi päästä
Harrikalla Valtatie 66:ta pitkin Kaliforniasta Chicagoon.
Vilkka on tehnyt elämäntyönsä Nesteellä kansainvälisessä öljykaupassa ja reissannut yli 20 maassa. Soukassa hän on asunut viime
maaliskuusta lähtien.
– Olen onnellinen. Täällä
on ystävät ja oma porukka.
Biljardiin kun vielä ehtisi.

Inger Moilanen (oik.) on vapaaehtoinen monen alan taitaja. Soukassa hän
auttaa Katariina Vilkkaa syntymäpäivätaulun tekemisessä ja kutojia ihan
missä tahansa askareessa.

r Palvelukeskukset ovat ikäväntorjuntapaikkoja
parhaimmillaan.
Espoossa asuu noin 40 000
eläkeläistä. He ovat aktiivisia
ja virkeitä: kaupungin palvelukeskuksissa Leppävaarassa, Viherlaaksossa, Espoon
keskuksessa, Kauklahdessa,
Haukilahdessa, Tapiolassa ja
Soukassa käytiin viime huhtijoulukuussa yli 56 000 kertaa.
Valinnanvaraa on paitsi
kaupungin, myös yksityisten
ja yhdistysten järjestämänä.
Jos vaikkapa tanssi, taide, kirjallisuus, liikunta, elokuva,
shakki tai biljardi kiinnostaa,

hoitoja, hyvänolon vinkkejä
ja kotikonsteja terveyteen ja
hyvinvointiin.

r KAMUn Senioreitten historialliset iltapäivät keskiviikkoisin klo 14 Museopedassa
4.2.–22.4. Asiantuntijat alustavat päivän aiheesta. Kes-

Intoa elämään -ryhmä kokoontuu Soukan palvelukeskuksessa. Ikä on iloinen asia!
tekemistä löytyy.
Soukan tapahtumissa käyntejä kertyi lähes 13 000.
Askarteluhuoneesta kuuluu
outoa louskutusta. Harjaantunut korva saattaa hoksata
äänen alkulähteen: kangas-

kustelua ja viihtymistä historiallisten aiheiden parissa.
Pullakahvit.
4.2. Arkipäivä antiikin kylpylässä, 11.2. Kapiot ja niiden
merkitys nuoren tytön elämässä, 25.2. Pötyä pöytään,
11.3. Historiaa ja hyvinvointia - Pakankylän kartanosta

puut?
Kyllä vaan. Näppärät sormet kiidättävät sukkulaa loimilankojen välissä. Tulossa
on keväinen räsymatto ja
lopputalven viimoilta suojaava saali.

Kaisankodiksi, 18.3. Vesi parantajana – kylpylähoidoista
ja terveysvesikuureista, 1.4.
Tallukkaat ajankuvana, 15.4.
Vaka vanha punasarja, kasvina iänikuinen – vanhoista
huonekasveista, 22.4. Saariston kalliokirjoitukset.
r Iltapäiväelokuvia Sellosa-

Osan loimilangoista on pujottanut vapaaehtoistyöntekijä Inger Moilanen, hoitoalan ammattilainen, joka on
jatkanut ikäihmisten parissa
eläkkeelläkin. Ensin hän
hoiti äitinsä, nyt riittää ai-

lissa (vapaa pääsy).
10.2. klo 13.30 Palsa,
Suomi, 2013 (draama). 10.3. klo 13.30
Tuulensieppaajat,
Ruotsi, Suomi,
Tanska,
2014
(dokumentti).
21.4. klo 13.30

kaa myös muille. Ruotsinkielisistä hän huolehtii äidinkielellään.
Moilanen on ohjaaja ja ystävä päiväkävijöille, kurssilaisille ja palvelutalon asukkaille.
– Ulkoilutan, käyn kaupassa, hoitelen käytännön asioissa. Niillä reissuilla ei ole kiire.
Vapaaehtoisia Soukassa on
39.
– He ovat ihan korvaamattomia, palveluesimies Degerman-Baliçi kiittää.
Paikka tuntuu olevan elintärkeä myös vapaaehtoisille.
Terttu Lähteenmäki harmittelee jo etukäteen tulevaa lomaa.
– Tästä on tullut olohuone,
työpaikka ja harrastus, liikunnan parissa päivätyönsä tehnyt Lähteenmäki kertoo.
Seppo Koistinen tulee vetämään ”äijäryhmää”, Sepon
pelikerhoa. Hänkin on vapaaehtoinen.
– Kerran viikossa pelaillaan palvelutalon asukkaiden kanssa. Siinä ohes-

Sound of Music, Yhdysvallat, 1965 (musikaali).
19.5. klo 13.30 Monsterimies, Suomi, 2014 (dokumentti Mr. Lordista).

n PALVELUKESKUKSET

Tapiola, Itätuulenkuja 4
Haukilahti, Haukilahdenkatu 6
Espoon keskus, Espoonkatu 8
Kalajärvi, Ruskaniitty 4
Soukka, Soukankaari 7
Leppävaara, Armas Launiksen katu 9
Viherlaakso, Kievarinpolku 1
Kauklahti, Hansakartano 4
(elä ja asu -seniorikeskus)
Palvelukeskukset ovat avoinna arkisin klo 8–16.

24.2. klo 14 Brahmsin, Wolfin
ja Sibeliuksen liedejä. Joonas
Asikainen, baritoni, Joel Papinoja, piano. 24.3. klo 14 Lumen
alta herää kevät. Tuuli Lukkarinen, konserttikantele ja kelttir Iltapäiväkonsertteja Sel- harppu, Lily-Marlene Puusepp,
losalin lämpiössä (vapaa konserttiharppu ja 10-kielinen
pääsy)
kantele.

r Kulttuurikaveri on vapaaehtoinen henkilö, jonka
voit saada seuraksi, tueksi tai
opastajaksi mukaan kulttuuritapahtumaan tai -kohteeseen.
Kysy lisää kulttuurikaverista
puh. 050 381 4033 arkisin klo
10–16.

Liikettä ja kohtaamisia
OTA LEHTI TALTEEN!
Tästä saat näppärästi
talven ja kevään
tapahtumat
yhdessä paketissa.

r Kansallisen
veteraanipäivän juhla
Maanantaina 27.4. Espoon
kulttuurikeskuksessa: Lipunnosto ja seppelpartion lähettäminen kulttuurikeskuksen
edustalla altaan puolella klo
9.30. Juhla Tapiolasalissa klo
10, klo 11 kahvitarjoilu. Tilaisuus on avoin kaikille. Tumma
puku ja kunniamerkit.

r Ryhmätoimintaa
Kaikki ryhmät ovat maksuttomia. Ilmoittautumiset ma–
to klo 10–15 p. 09 816 30265,
043 825 3439 tai seniorineuvonta@espoo.fi. Kysy myös
muita vaihtoehtoja.
Kohtaamistaide – iloa elämään taiteen kautta. Monipuolista ja yllätyksellistä
taidetyöskentelyä erilaisin
menetelmin, itsenäisesti ja
ryhmässä.Haukilahden palvelukeskus pe 6.2.–17.4. klo
13–15. Soukan palvelutalo ma
9.3.–18.5. klo 13–15.
Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen. Käsitellään
ystävyyttä ja yksinäisyyttä eri
näkökulmista. Toiminta suunnitellaan osallistujien toiveiden pohjalta. Asukastalo Kylämaja, Matinkatu 7, ti 3.2.–21.4.
klo 10–12. Tapiolan palvelukeskus to 5.3.–4.6. klo 10–12.
Muistorasia – eletyn elämän pienoisnäyttämö. Luova
muistelu auttaa jäsentämään
omaa elämää ja lisäämään voimavaroja. Tapiolan palvelukeskus ke 11.2.–8.4. klo 13–15.

Leppävaaran palvelukeskus
pe 13.3.–22.5. klo 10–12.
Intoa elämään – Työkaluja
arjen muutoksiin. Elämänlaatua tukevia aiheita, jotka kannustavat pieniin elämäntapamuutoksiin. Tapiolan palvelukeskus pe 6.2., pe 20.2., ma
2.3., pe 20.3., pe 17.4., pe 22.5.
ja pe 5.6. klo 10–15 (entisille
omaishoitajille). Espoon keskuksen palvelutalo ma 16.2.,
9.3., 30.3., 20.4., 11.5. ja 1.6. klo
10–15. Suurpellon Infopaviljonki, Suurpellon puistokatu
18, ti 3.3., ti 24.3., ke 22.4., ti
5.5., ti 26.5. ja ti 9.6. klo 10–15.

r Liikuntaa
Seniorit liikkeelle!
Tapahtumiin ei ilmoittautumista. Ilmoittautuminen bussikuljetuksiin p. 09 816 60800
ma–pe klo 11–13 ja to klo
15–17.
Ma 9.2. klo 10–13 Tapiola,
Esport Ratiopharm Arena:
Toimintakykytestit ja fyysinen kunto.
Ma 9.3. klo 10–13 Tapiola,
Esport Ratiopharm Arena:
Tanssitapahtuma.
Ti 14.4. klo 9.30–11.30 Espoonlahden uimahalli / urheilupuisto: Senioreitten kevätkirmaus (ei bussikuljetuksia).
Pe 8.5. klo 10.30–14 Oittaalla
Lystiä liikuntaa -ulkoilupäivä.

Sopii myös liikuntaesteisille
ja apuvälineiden käyttäjille.
Ei ilmoittautumista. Sisäjalkineet mukaan.

r Kauppakeskuskävelyt. Kaikenkuntoisille soveltuvia kävelyjä järjestetään 12.1.–28.5.
Vapaa pääsy, ei lmoittautumista. Sopii myös apuvälineiden käyttäjille. Kauppakeskus
Sello, maanantaisin klo 9.30–
10.30 (ei hiihtolomalla 16.2.
eikä pääsiäisenä 6.4.). Lähtö
Sellonaukiolta lavan vierestä,
1. krs, Leppävaarankatu 3-9.
Kauppakeskus Iso Omena,
torstaisin klo 9.30–10.30 (ei
hiihtolomalla 19.2. eikä helatorstaina 14.5.). Lähtö Kirjasto Omenan edestä, 2. taso,
Piispansilta 11.

r Päivätanssit Sellosalissa.
Tiistaisin 3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5.
klo 13.30 – 15.15. Vapaa pääsy.

r Keskiviikkotanssit Espoon
kulttuurikeskuksessa
11.2., 11.3., 8.4., 6.5. ja 10.6.
klo 14 – 16. Ovimaksu 3 e, järj.
Espoon Sotaveteraanit ry.

r Talvi tulkoon!
16.1.–27.3. (ei hiihtolomaviikolla 20.2.)
Perjantaisin klo 9.30–11, Tapiolan urheilupuisto, Esport
Ratiopharm Arena. Kokoontuminen kahviossa klo 9.15.
Ohjattua kävelyä, jumppaa
ja hauskoja pelejä jalkapallohallissa ja sisäpururadalla.

n YHTEYSTIETOJA

Seniorineuvonta, p. 09 816 30265 ma–to klo 10–15, Nelikkokuja 3,
seniorineuvonta@espoo.fi
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi, p. 09 816 33333 arkisin klo 9–15.
Liikuntaneuvonta, p. 09 816 60800 ma–pe klo 11–13, to klo 15–17.

Toimintaa Työväenopistossa
Ikääntyvä läheinen, palveluita ja tukea (E 150427).
Viisi luentoa 26.3.–7.5. Teemoina mm. ikääntyvän läheisen jaksaminen, oman
elämän hallinta, ikäihmisten
hyvinvointi ja liikunta, edunvalvonta, asumispalvelut, sosiaalisuuden merkitys.
Leppävaara, Ruusutorpan
koulu torstaisin klo 18.00–
19.30. Hinta 28 e.

Ilmoittautuminen: www.ilmonet.fi ja puh. 020 69 24 44
(arkisin klo 12–15).
Ikäihmisten terveysaiheinen
luentopiiri (E 151268).
Tapiola, Itätuulenkuja 8 A,
maanantaisin klo 13.00–14.30.
Vapaa pääsy, ei lmoittautumista.
20.4. Ikääntyvän ihmisen fysiologia ja liikunta. 27.4. Liik-

kumalla terveenä – sairaudet
loitolla. 4.5. Liikunnallisen arjen suunnittelu – suosituksia
ja rajoitteita liikkumiseen
Opinto-ohjelman voit noutaa Espoon työväenopiston
toimipisteistä, kirjastoista, yhteispalvelupisteistä, palvelukeskuksista ja terveysasemilta.
Monilla kursseilla on vielä
tilaa.
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Jaakko Sannemann kollegoineen auttaa Espoon senioreita tietotekniikan käytössä. Tuula Koivue ei apua tarvitse, sillä häneltä sujuu älypuhelmen, läppärin ja tabletin näppäily leikiten.

Älylaitepajassa saat avun kädestä pitäen
– Tämä on nimensä mukaisesti paja. Yhdessä tehdään
ja opitaan käytännön asiat.
Myös minä opin asiakkailta.
Nykymaailmassa on pakko
osata muutaman älyvekottimen käyttö. Välttämättömyydestä voi tehdä hyveen.
Elektroniikka säästää jalkoja,
mutta pistää aivoihin vipinää.
Uutta on aina ilo oppia ja onnistuminen tuo hyvää mieltä.
– Tietotekniikkahan on jännää! Mestari ei tarvitse olla,
yleissivistävät taidot riittävät,
Sannemann kannustaa.

n Saitko lahjaksi

tabletin? Miten
siihen asennetaan
sähköposti?
Espoon kirjastojen
tietopajoista saat
neuvot.
3D-tulostuslaite raksuttaa
Kivenlahden kirjastossa.
Muovipötköstä muotoutuu
kampa. Jaakko Sannemann
näyttää miten ihmisen ja
tietokoneen yhteistyöllä saadaan aikaan käsin kosketeltava esine.
Tätä tekniikan moderneinta villitystä ei tarvitse osata.
Tulostin on asiakkaiden käytettävissä, jos kolmiulotteinen
grafiikka vaikka alkaisikin innostaa. Monia alkaa, sillä älylaitteet yhdistävät sukupolvia.
Sannemann neuvoo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi missä tahansa vempainpulmassa; vaikka siinä,
miten saat kännykkäkuvan
suvun nuorimmasta välitettyä ystävillesi.
Onpa mukavaa!
Henkilökohtaista apua ihminen kaipaa näinä aikoina,
kun lähes kaikki elämän asiat
käsketään hoitaa itse netissä.
– Me kirjastolaiset lupaam-

Yhdessä
tehdään ja
opitaan. Myös
minä opin
asiakkailta.

r

3D-tulostin raksuttaa muovipötköstä vaikka kamman.
me, että älypajan neuvoja on
paikalla tiettyyn kellonaikaan.
Alkuiltapäivä on hyvä, kun ei
ole hälinää eikä ruuhkaa. Kyllä apua saa myös liikkeistä ja
operaattoreilta, mutta niissä
on kiireen tuntu. Meillä ei ole.

Jos pajan aika ei käy, voit
varata sopivamman Lainaa
kirjastolainen -palvelusta.
Kirjaston väki auttaa toki
muutenkin mielellään.
Sannemann ei ole insinööri,
eikä siis puhu insinöörikieltä.

Hiljakkoin eläkkeelle jääneille tietokone on tuttu peli
työelämästä. Askel tablettiin
ja älypuhelimeen on matala.
Silti voi tulla tenkkapoo, ja
tekniikka myös vanhenee nopeammin kuin sen käyttäjä.
Jos kotikokemus kertoo, että
naisilta käy näppärästi printterin asentaminen ja kuvien
tallentaminen, se taitaa olla
totta. Niin on jos siltä näyttää,
sanovat valtioviisaatkin.
Kuin vahvistukseksi havaintoon Kivenlahden kirjastoon
tulee viisi vuotta eläkkeellä
ollut Tuula Koivue. Hän etsii
tietokoneelta teoksen sijaintipaikan ja lainaa sen auto-

Oppia ja apua:

Kirjastojen tietopajat
Tule kysymään neuvoja mobiililaitteiden, ohjelmien, nettipalvelujen, kirjaston e-aineistojen tai muun tietotekniikan
käyttöön. Voit ottaa oman kannettavan tai mobiilin mukaasi. Ei ilmoittautumista.
Sello: ma klo 16–17.30.
Entresse: ti klo 17.30–19, to klo 12–13.30.
Viherlaakso: ti 3.2., 17.2., 10.3. ja 24.3. klo 13–15.
Kirjastojen älylaitepajat
Onko sinulla ongelmia älypuhelimen tai tabletin kanssa?
Suunnitteletko älylaitteen ostamista? Täältä saat apua ja
vinkkejä. Oma laite mukaan.
Kivenlahti: ti klo 13–15.
Soukka: 11.2. ja 11.3. klo 11–13.
Nöykkiö: 25.2., 25.3. ja 24.4. klo 11–13
ENTER ry
Tietotekniikan vertaisopastuksia ikäihmisille. Oma laite mukaan.
Sellon kirjasto: to klo 10–11 ja 11–12. Tunnin mittaiseen
opastukseen voi osallistua kaksi ihmistä tai kaksi paria. Ajanvaraukset kirjaston palvelutiskiltä tai p. 09 816 57607 tai netissä www.helmet.fi -> opastukset.
Tapiolan kirjasto: joka toinen keskiviikko klo 13–15 (1 tunti/opastettava). Ajanvaraukset kirjaston neuvonnasta p.
050 428 9392.
Lainaa kirjastolainen: Jos paja-ajat eivät sovi, voit varata ajan
henkilökohtaista opastusta varten.
Kotikirjasto TAIKA tuo kirjat ja muut aineistot kotiisi, jos et
itse pääse kirjastoon.

maattilukijassa.
– Uusi tekniikka on ihan tuttua. Työn kautta olen oppinut, ei mene sormi suuhun,
kaupan alalla työskennellyt
Koivue sanoo.
Hän lukee sekä perinteisiä
että e-kirjoja. Lukulaite on
kirjapinoa kevyempi ja kätevämpi matkoilla.

– Hoidan netissä laskut ja tilaukset, varaan matkat ja lennot. Helppoa ja kätevää.
Jaakko Sannemann kertoo,
että ”murskaava enemmistö”
älypajan kävijöistä on naisia:
– Se ei johdu avuttomuudesta, vaan tiedonhalusta. Ja
olisiko niin, etteivät miehet
kehtaa kysyä neuvoa?

