Ihminen älä sinä hermostu, ihmettele vaan /
ota sinä vastaan nöyrästi mitä sinulle annetaan.
(Vanha kupletti)

ESIPUHE
Ole avoin asioille. Juo vettä ja muuta. Tuota myönteisiä
kokemuksia niin ystäville kuin tuntemattomillekin. Suostu
näkemään asioiden positiivinen puoli. Päästä irti. Kiitä.

Ohje eläkeläiselle: ole rohkea, älä pelkää tulevaa.
Itse tosin, opettajan virasta eläkkeelle jäädessäni itkin
peiton alla ensimmäiset puoli vuotta joka aamu. Niin
vaikealta tuntui ottaa vastuu omasta elämästä ja siitä
että pitäisi itse keksiä mielekästä täytettä omiin päiviin
kun ei enää saanut mennä kouluun.
— Mirja, 73

Tapasin keväällä 2013 satunnaisen joukon eri puolilla pääkaupunkiseutua asuvia senioreita, joiden kanssa keskustelimme
useampaan otteeseen elämänkokemuksista, maailman tilasta ja
siitä mitä ihmiset juuri nyt kipeimmin tarvitsisivat taloudellisen
epävakauden, terrorismin, maapallon ongelmien sekä henkisen
huonovointisuuden keskelle. Ikä ei automaattisesti tuo kantajalleen viisautta, mutta elämänkokemusta se kyllä antaa.
Tämä kirja rakentui yhteisen matkan myötä auttamaan,
tukemaan, neuvomaan ja rohkaisemaan kohti hyvää elämää.
Elämä synnyttää toistuvasti tilanteita joiden paineella on mahdollisuus puristaa meidät joko mustiksi hiiliksi tai kirkkaiksi
timanteiksi, mutta lopputulos on itsestämme kiinni. Meillä
on aina vapaus valita miten asioihin suhtaudumme ja jatkaa
matkaamme eteenpäin.
Kaikki se viisaus ja elämänkokemus mikä käytettävissä on,
kannattaa laittaa kiertoon!

elokuisessa Helsingissä 2013,
Meiju Niskala
yhteisötaiteilija
Ps. Senioreiden kanssa tekemämme yhteinen matka oli osa ray:n ja Helsingin
juhlaviikkojen Hyvän tahdon taidetta -yhteistyötä. Prosessista syntyi myös
Taiteiden yönä koettu esityksellinen tapahtuma Helsingin Soutustadionille.
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KIRJASSA ESIINTYVÄT SENIORIT

ELBE NOVITSKY

RITA DROTZ

KAIJA RAVE
KIRSTI FORSSTEDT

RITVA KYYRÖ
LEO PIETARINEN
JENNY MÄKELÄ

PIRINA AIKIO LEENA VAHTERA
SISKO KINNUNEN

MILJA KOMU

HELENA LEINONEN
PIRKKO SOLDAN

TAPIO HIETAMÄKI
SAARA NURMI
RUTH MATILAINEN
KAISU WATHÉN
TUIJA ORAVAINEN
RITVA TÄHTIVUORI
KIRSTI AALTONEN

Lisäksi: TARJA TOIVIAINEN, LEA GRÖNLUND ja RAILI SIEVINEN
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LAURI SAARINEN

-vuotiaana luin kirjan Small is Beautiful. Se teki
suuren vaikutuksen. Kun mennään suuriin
kokonaisuuksiin ihminen ei enää hallitse
niitä. Itse olen rakennuttanut aina vain
yksikerroksisia taloja ja monet muutkin asiat
elämässäni ovat olleet pieniä: viimeksi pidin
pienimuotoisen puheen pienimuotoisissa häissä, joissa oli vain seitsemän juhlavierasta.
– Tapsa, 67

Asia josta unelmoin: matkasta maailman ympäri.
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inua koskettavat toiset ihmiset. Heidän
näkemisensä, kuulemisensa ja rohkaisemisensa. Maailmassa on paljon ihmisiä jotka
kaipaavat juttelukaveria tai konkreettista
neuvoa. Sopivia hetkiä siihen on vaikka
kuinka paljon. Kasvimaalla voi neuvoa
nuorempia etteivät he istuttaisi sipuleita
väärinpäin. Seminaarissa voi näyttää vanhemmalle
henkilölle kuinka puhelimen saa äänettömälle,
jottei sitä tarvitsisi sulkea vain siksi ettei tiedä mistä
näppäimestä komento tulee. Jos oma koti sijaitsee
lenkkeilypolun vieressä, voi juoksijoitakin kannustaa
pilke silmäkulmassa vaikka ikkunasta tai parvekkeelta.
– Lea, 72

Ei ole itseltä pois jos toista neuvoo.
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aitamme helposti aikaamme ja rahaamme
siihen, että näyttäisimme siltä että elämässämme on kaikki hyvin. Hoidamme itseämme,
olemme trendikkäitä, hankimme hyvän työn ja
ympäristöömme kauniita tavaroita. Mutta entä
sitten kun tulee sairaus tai kohtaamme jonkin
muun ennalta odottamattoman haasteen? Silloin kaikki menee uusiksi, ja ennen tärkeinä
pitämämme asiat menettävät merkityksensä.
Siksi kannattaisi keskittyä toisiin ihmisiin ja
näistä välittämiseen jo ennen kuin mitään pahempaa
on sattunut. Tehdä arjessa niitä asioita joihin
liittyvät luottamus ja turva. Raivata tilaa toisten
kuuntelemiseen, raivata tilaa pysähdyksille joiden
aikana ehdimme vetää henkeä ja miettiä mihin oikein
olemme menossa.
Joudun muistuttamaan itseänikin jatkuvasti siitä
että osaisin jättää elämästäni pois niitä asioita jotka
ovat helppoja ja rutiininomaisia, ja laittaa intuitiolla
enemmän aikaa niihin asioihin jotka ovat tärkeämpiä
muille kuin itselleni.
— Tarja, 65

Välinpitämättömyyteen ei auta
kohtuullinen sakko vaan asenne.
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Etsi itseäsi,
kasva siksi
joka olet.

Nykyajan 10-vuotias tietää enemmän kuin
1900-luvun alun aikuinen. Enemmän ihmisiä
tietää yhä enemmän, mutta on vaikeaa tietää
mikä kaikesta tiedosta on merkittävää. Vielä
vaikeampaa on tietää mikä tiedon erottaa
viisaudesta.
Jos me kaikki etsisimme elämäntarkoitustamme
ja pyrkisimme kasvamaan siksi ihmiseksi joka
meissä syvällä on, ei meidän tarvitsisi kilpailla
kenenkään kanssa eikä yrittää olla parempi kuin
toinen. Silloin kaikki löytäisivät elämässään
sopivimman ja parhaimman tehtävän ja
kasvaisivat kohti viisautta.
– Saara

14

15

inä haluaisin että kaikille Suomen
senioreille tarjottaisiin shamaanimatkoja tai muita roolipelejä kerran kuussa.
Silloin alitajunta putsautuisi tehokkaasti
turhasta roinasta joka vaikeuttaa elämää
ja vanhenemistakin. Itkuvirsillä voitaisiin
hoitaa tunteiden sijaispurkamista ja seniorilahjaksi
valtio voisi jakaa kaikille yli 50 vuotta täyttäneille potkulaudat. Se pitäisi yllä tasapainoa ja kaatumisetkin
vähenisivät. Nuorempia haluaisin muistuttaa siitä että
omaa sydäntä kannattaa kuunnella: se on useimmiten
oikeassa kaiken töhkänkin keskellä.
— Pirina, 73

Vanhus on hyvä sana, siitä pitäisi tehdä arvonimi.
Sitä voisi anoa presidentiltä ja jotain pientä se
tietenkin maksaisi.
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niten kaipaan vanhoista ajoista yhteisöllisyyttä.
Talkoot lisäsisvät yhteishenkeä — oli autettava
toista jos halusi omankin sadon korjatuksi.
Porukassa työ sujui joutuisasti ja samalla vaihtuivat
kuulumiset. Päivittäiset piipahdukset toistemme
luona olivat spontaaneja, naapuriin mentiin
kutsumatta mutta aina tervetulleina. Pöytää ei
tarvinnut laittaa koreaksi, toistemme seura riitti hyvin.
Lämpimimpiä muistoja lapsuudestani olivat
syntymäpäivät jolloin kaikki kylän aikuiset
kokoontuivat laulamaan päivänsankarin ikkunan
alle onnittelulaulun. Silloin todella tuntui siltä että
pienikin ihminen on merkityksellinen ja arvokas osa
kokonaisuutta.
Näitä tunnelmia toivoisin nykyisten ja tulevienkin
sukupolvien kokevan enemmän.
— Milja, 70

Iloa elämään tuovat aamuiset joogavenyttelyt,
flirtti, vapaus ja kaunis vaate.
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EIVÄT TYYTYVÄISET IHMISET KEHITÄ MITÄÄN.
NE VAAN OVAT. SIKSI TYYTYMÄTTÖMYYS ON HYVÄ ASIA,
AIVAN KUTEN HUONO PALAUTE.

Jos olisimme
hyväksyneet kaiken
emme olisi
saavuttaneet mitään.

Älä kuitenkaan valita jos sataa tai ei sada. Älä valita
ruuhkissa seisomisesta jos valitset kulkea henkilöautolla.
Älä valita siitä että ulkomailla kurkkukaan ei maistu
samalta kuin Suomessa, äläkä ainakaan siitä että
presidentti Halosella on aina samalla värillä värjätty
tukka. Tee valitus silloin jos pyydetty tehtävä on tehty
väärin tai jos tuote ei vastaa selostetta. Ole tyytymätön
jos tiedät että tyytymättömyys vie asioita eteenpäin.
Valittamisemme pohjalta löytyy usein vain oma
ennakkoasenteemme tai itsekkyytemme. Silloin
tuhoamme aivosolujamme turhalla valittamisella.
Kannattaisi suunnata energia mieluummin uuden
kehittämiseen ja paremman elämän luomiseen.
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ielestäni meillä on hyvä elämä niin kauan
kuin voimme nauttia siitä omilla ehdoillamme. Kun siirrytään vaiheeseen jossa
toiset päättävät elämästämme ei se ole enää
hyvää elämää.
Koiramme sairastuttua pyysin lääkäriä
antamaan sille lopetuspiikin. Lääkkeiden avulla
Pinja olisi saanut pari lisäkuukautta elinaikaa, mutta
tein itselleni selväksi että nyt on kyse toisen olennon
elämästä ilman kärsimyksiä, ei minun tunteistani.
Sen sijaan Alzheimeriin sairastunut mieheni
joutui makaamaan vaipoissa, sänkyyn sidottuna,
liikunta- ja puhekyvyttömänä monta vuotta kunnes
vihdoin onneksi kuoli. Itsemääräämisoikeus, siitä oli
turha puhua.
Mielestäni jokaisen tulisi saada päättää omasta
elämästään siinä vaiheessa kun vielä ymmärrämme
tilamme. Miksi lemmikkimme saavat kuolla paljon
armeliaammin kuin ihmiset? Tästä toivoisin enemmän napakkaa keskustelua.
— Helena, 67

Kannattaa katsoa taakseen.
Historia auttaa ymmärtämään tätä päivää.
22

23

Lähettäjä: Ritva Kyyrö <ritva.kyyro@xxx.fi>
Päiväys: 15. kesäkuuta 2013 19.17.57 UTC+3.00
Vastaanottaja: meiju.niskala@xxx.com
Aihe: kotitehtävä
On tosi vaikeata sanoa mikä maailmassa on tärkeintä.
Tuskin sitä voi sanoa yhdellä sanalla. Jos sanon, että
tärkeintä on ihmisten tasa-arvo, niin ehkä tasa-arvoon
voin sisällyttää monta asiaa.
Kaikkien tulisi olla yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä
tasa-arvoisia. Jokaisella tulisi olla oikeus elämiseen
sukupuoleen, ihon väriin, ikään, sairauteen tai muuhun
katsomatta.
On helppo puhua tasa-arvosta ja sen tärkeydestä. Mutta
mitä tehdä, kun eriarvoisuus jatkuvasti
lisääntyy?
Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät, sodat jatkuvat,
nälänhätä lisääntyy, taudit tappavat, ilmaston muutokset ovat lisänneet luonnonkatastrofeja. Toivoa täytyy,
että tulevat sukupolvet olisivat viisaampia kuin entiset, ja me nykyiset rupeaisimme yhdessä miettimään mitä
voidaan tehdä että maailmassa voitaisiin vielä elää.
On vaikea asia.
Terveisin Ritva Kyyrö

Omalla esimerkilläni haluaisin näyttää että me vanhukset haluamme ja pystymme auttamaan toinen toisiamme.

24

25

Erityisesti maailma kaipaisi
sitä että kohtuullisuus tulisi ja
pyyhkäisisi yli tämän planeetan,
läpi vaatekaappien, varastojen,
päättäjien ja ihmismielen.
Poistaisi ahneuden ja toisi tilalle
kunnioittamisen ja sen ymmärtämisen
että kaikki on rajallista,
niin luonto, varallisuus
kuin oma elämäkin.
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oiko maailma pelastua lainkaan? Näyttää siltä että ei. Toisaalta, onhan aina
tapahtunut jotain yllättävää mitä sen
hetken ihmiset eivät ole osanneet kuvitellakaan. 5-vuotiaan tyttärenpoikani
veikkaus dinosaurusten tuhosta oli se,
että ilmassa oli niin paljon pölyä etteivät dinosaurukset nähneet syödä ja siksi nääntyivät nälkään.
Sellainen se on ihmisen järki, ei paljonkaan lapsen
järkeä suurempi.
— Saara, 68

Asia josta unelmoin: hyvistä ihmissuhteista
mielenkiintoisten ja viisaiden ihmisten kanssa.
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Liiku vielä kun jalat kantavat. Kokeile erilaisia ruokia
kun suu vielä maistaa eri makuja. Mene, keskustele ja
tutustu uusiin ihmisiin kun ajatukset vielä lentävät.
Nuuhki kukkasia, ihaile merta, hautausmaita, kauniita
maisemia ja taidetta. Lue hyviä kirjoja, hyräile kauniita
lauluja ja kuuntele mielenkiintoisia radio-ohjelmia.
Opettele päivittäin uusia sanoja tai uusia taitoja. Kyllä
kissamummokin kiinnostuu tietokoneista kun kuulee että
on olemassa omia ohjelmia kissoille joissa nämä saavat
metsästää kosketusnäytöltä hiiriä!
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uhtikuussa 2013 lähdin yksin ulkomaanmatkalle. Matka alkoi ilahduttavasti kun koneessa
viereeni istuutunut valkohampainen mies
tarjosi kuohuviinit ja minä vastikkeeksi
sinunkaupat. Perillä Italiassa kiertelin
matkaryhmän kanssa niin upeita paikkoja
etten sellaista ollut osannut etukäteen kuvitella.
Joka ilta syötiin juhlavasti, vaikka matkaesitteessä
luvattiin juhlaruokaa vasta viimeiselle illalle. Silloin
sitä juhlittiinkin: kokki löi isoa kongia ja me muut
tanssimme letkajenkkaa pöytien välistä keittön läpi,
aina yökahteen asti.
Aamulla oli aikainen kotiinpaluu ja silloin
kyllä harmitti että mitä sinne Espanjan rannalle on
pitänyt vuosi toisensa jälkeen mennä makaamaan. Ei
sieltä muuta elämystä ole saanut kuin ruskean ihon ja
rypyt kaupan päälle. Onneksi elin näin vanhaksi että
näin hienon matkan sain kokea!
— Jenny, 75

Kyllä minua harmittaa jos tulevaisuudessa ihmiskunta
joutuu asumaan roskakasan päällä tai pahimmassa
tapauksessa sen alla.
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yttäremme sairastui vakavasti 18-vuotiaana ja silloin me perheenä ryhdyimme
löytämään juhlan aihetta joka päivä.
Kaikki mikä oli mahdollista tehtiin nyt
eikä sit. Tytär parani, mutta mieheni
kuoli yllättäen muutaman vuoden päästä. En koskaan ajatellut että meiltä olisi
jäänyt mitään tekemättä. Olimme vuosien mittaan
kokeneet kaiken sen mikä oli siinä hetkessä mahdollista. Mieheni sanoin: mentiin, elettiin ja tehtiin
jottei haudassa harmittaisi!
Surua hoidin lehdestä lukemallani neuvolla: asettelin kengät keskelle eteisen lattiaa jotta kompastuisin
niihin vahingossa. Silloin surun tunteen pääsisi
yllättämään nauru.
On hyvä ymmärtää että jokin tietty tunne ei ole
pysyvä olotila. Aika aikaansa kutakin, niin elämässä
kuin tunteissakin. Vaikeuksien yllättäessä ei saa antaa
periksi vaan kannattaa keskittyä siihen mikä on tässä
hetkessä hyvin.
— Kirsti, 69

Kaikella on tarkoituksensa.
34

35

ppikoulussa eräs poika kuulutti kerran
kovalla äänellä: ”Pirkolla on isot ja paksut
sääret mutta niillä on hyvä kävellä suolla!”
Se oli hyvin sanottu. Aina kun olen
kohdannut vaikeuksia on tuo lausahdus
tullut mieleeni. Joskus on täytynyt tarpoa
suolle asti istumaan ja miettimään elämän
vaihtoehtoja, mutta kyllä näillä säärillä on jokaisesta
suosta selvitty.
— Pirkko, 71

Vastuullisesti tee se mikä vastaan tulee.
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Ei meillä ole muuta salaista tietoa elämästä,
kuin että olemme nähneet maailmaa ja
elämää kauemmin. Oppineet sen että
myötämäkeä seuraa vääjäämättä vastamäki
ja vastamäkeä taas myötämäki.
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Jos kauan
tuijottaa taakseen
hyviä päiviä
jää tämä päivä
elämättä.
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inulla on kaksi kokemusta anteeksiannosta ja vaikka kuinka monta sellaista
joissa sitä ei ole ollut. Mutta jos haluaa
päästä elämässään eteenpäin on löydettävä syyt ja mielekkyys anteeksiantoon.
Virheittä ei elämässä selviä ja asioilla on
joskus tapana mennä hankaliksi, olipa
kyseessä sitten parisuhde, perinnönjako
tai tapahtumat työpaikalla. Koetun vääryyden ajatteleminen tekee vain omasta elämästä kärsimystä. Hae
siis apua ja ala pohtia strategiaa miten asia jätetään
taakse ilman että sitä paetaan. On oltava valmis
hyväksymään tapahtunut ja unohtamaan se. Sitä on
anteeksianto. Jos siihen ihmisenä pystymme, on se
samalla lupaus uuteen alkuun.
Muissa murheissa yritä pysyä puolen tunnin säännössä: murehdi asiaa tasan puoli tuntia. Sen jälkeen
päästä harmista irti ja jatka hyvän elämän pohtimista.
— Lauri, 70

Viimeisenä luopuisin romuvarastostani,
joka sisältää 1000 murtunutta putkea ja ruttuista
törppöä, joista tutkin asioiden muotokieltä.
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aailman voi kokea reiluna tai epäreiluna. Suurin mahti on kuitenkin meillä
itsellämme. Jos löydät iloa jokaisesta
päivästä, luovuudesta ja hulluttelusta,
olet oman elämäsi herra. Olet itse vastuussa siitä mitä ajattelet, mitä uskot ja
mitä asioita kohtaan tunnet. Älä kahlitse
käsityksiäsi elämästä johonkin tiettyyn muottiin vaan
näe rohkeasti se kuka olet ja se miksi voit tulla. Käytä
hyväksesi elämän sinulle suomat opit, hoida mieltäsi
ja hoida kehoasi. Iloitse ympäristösi kanssa, älä anna
valtaa tosikkoudelle. Eläimet leikkivät elämänsä loppuun asti, mikseivät siis ihmisetkin! Muista mielen
mahti: ajattele mitä kannattaa ajatella.
– Tuija, 63

Kolme ohjetta ihmiskunnalle: tykätkää toisistanne,
kunnioittakaa luontoa, tykätkää toisistanne.
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Välittäminen on sitä että pysähtyy ihmisten
äärelle ja puhuttelee heitä. Lahjoittaa rahaa
ja vaatteita niitä tarvitseville, vie sairaalle
vanhoja lehtiä tai pyytää vastoinkäymisiä
kohdannutta naapuria mukaan lenkille.
Välittäminen on sitä että kysyy yksinäiseltä
mitä erityistä tänään on tapahtunut ja
päättää olla silloin täysin toisen käytettävissä.
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ävelin kerran Hesperianpuiston laitaa kun
vastaan käveli kaksi nuorta miestä. Muita
ihmisiä ei näkynyt ja oli myöhäistäkin. Hetken mietin vaihtaisinko tien toiselle puolelle
mutta päätin kuitenkin jatkaa. Kohdatessamme miehet pysähtyivät ja toinen näistä kysyi:
”Anteeksi mutta voisinko saada halauksen?”
Ja minä halasin. Sen jälkeen mies lisäsi: ”Mulla on
tänään syntymäpäivä, voisinkohan saada vielä toisenkin halauksen?” Ja totta kai minä halasin kun sitä
niin kauniisti pyydettiin.
— Elbe, 81

Ohje unennäkijälle: pidä uniasi tosina
ja käytä aikaa niiden pohtimiseen.
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äiviäni piristää vaatteiden tuunaileminen
ja puhelut eräältä nuoruuden rakkaudelta.
Rippikoulussa pojalla oli tapana huikkailla:
”Tyttö on nätti kuin västäräkki!” ja vielä
tänäkin päivänä hän aloittaa puhelun kysymällä: ”Miten mun Prinsessani voi?”.
Mustavalkoista valokuvaani hän pitää säilössä
peltisessä rasiassa metsämökkinsä lattian alla.
— Sisko, 80

Ilahdun aina kun näen että vanhaa taloa maalataan
— silloin sitä ei ainakaan ihan heti pureta.
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malta osaltani yritän tehdä maailmasta paremman soittamalla yksinäisille vanhuksille ja käymällä näiden luona kylässä. Silitän kättä, halaan
ja lausun jonkun kauniin runon joka mieleeni
juolahtaa. Kaupungilla juttelen ihmisille ja saan
usein palautetta: kiitos että kuuntelit.
— Kirsti, 67

Sankarin ominaisuudet: aitous, luotettavuus
ja empaattisuus.
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apaa-aikanani kudon pieniä koristekanoja
joita myyn eteenpäin. Tuotoilla hankin
muun muassa uusia lakanoita nuorten
turvataloon. Toivoisin että maailmassa
tuettaisiin enemmän imettäviä äitejä ja
pieniä lapsia. Ainakin niin että kaikille
riittäisi tarpeeksi ruokaa, jokaisella olisi
paikka jota kutsua kodiksi, eikä kukaan
joutuisi hyväksikäytetyksi.
— Kaija, 74

Olen kiitollinen siitä että olen saanut huolehtia muista.
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Kävelin kerran iltahämärässä polkua pitkin kotiin
kun kuulin nopeasti lähestyvät askeleet takanani.
Pakoon tälläinen mummeli ei ennättäisi joten oli
toimittava toisin: hidastin vauhtiani niin pitkään
kuin mahdollista, sitten käännyin ja huokaisin:
”Oi kauhea että pelottaa, voitaisko kävellä yhtä
matkaa?”
Saaliiksi sain nuoren, komean saattajan jonka
kanssa käveltiin käsikynkää aina kotikadulle asti.
— Pirina
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uolevaa ystävää tai rakasta hoitaessa on parasta
olla kärsivällinen ja rauhallinen. Huumori
pelastaa monta tilannetta ja parasta on jos se
pelaisi loppuun asti. On hyvä varautua henkisesti toisen poismenoon. Usein me hoidamme
rakastamme niin hyvin että suljemme mielestämme sen mahdollisuuden että tämä todella
lähtee, olipa hoito miten hyvää tahansa.
Jos joutuisin tähän tilanteeseen uudestaan
osaisin olla itselleni rehellisempi: toinen meistä tulee
kuolemaan kaikesta huolenpidostani huolimatta.
– Rita, 76

Maailma tarvitsisi vähemmän kateutta
ja vähemmän ahneutta sillä ne myrkyttävät
ihmisten välit ja yhdessä elämisen.
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inä pyrin järjestämään elämäni sillä
tavalla ettei omaisuuteni muodostuisi
kuormaksi seuraaville. Valokuvista olen
jo luopunut, osan antanut lapsilleni
ja osan heittänyt roskiin. Tärkeimmät
niistä on talletettu sydämeen. Koruille,
kirjoille ja joillekin huonekaluille haluaisin vielä
löytää uuden kodin.
Toivon että sitten kun minä täältä lähden,
selviää koko homma yhdellä pihalle parkkeeratulla
roskalavalla. Ettei yksikään jäljelle jääneistä joutuisi
käyttämään aikaansa pohtimalla sitä, mitä säästää
ja mitä ei. Selvitin itse vanhempieni kuolinpesän
ja oli uuvuttavaa miettiä jokaisen tavaran kohdalla
säilytänkö tämän siksi, että se on minulle tärkeä
vai siksi, että se oli kuolleelle ihmiselle tärkeä.
Kun ihminen on kerran lähtenyt, se on lähtenyt
lopullisesti. Eivät tavarat tuo ihmistä takaisin, eikä se
iso tavarakasa tuo paljon lohtua tänne jääneillekään.
— Ritva, 69

Hyvään elämään johdattaa pohjaton uteliaisuus.
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ito kosketus aikuisten kesken on tosi
vaikeaa. Jos toinen tulee lähelle ja
tarttuu minua käsivarresta, kavahdan
taaksepäin. Ei niin lähelle, pelottaa.
Rakastuneilta kosketus kyllä käy,
lapsenlapsiakin kosketamme ja suukotamme. Moni ikäisistäni muistaa
ettei oma äiti tai isä pitänyt koskaan
sylissä ja perheissäkin välttelimme turhaa kosketusta.
Kosketus on kuitenkin se, josta kaikki alkaa ja se,
joka viimeiseksi on olemassa. Kun sanat eivät enää
merkitse mitään, jää jäljelle toisen ihmisen kosketus
joka antaa voimaa, lohtua ja tiedon siitä että minusta
välitetään.
Minua koskettavat toisen ihmisen käsi, ajatukset,
mielipiteet, rakkaus, myötätunto tai tunne siitä
että toinen ymmärsi tai hyväksyi. Joskus harvoin
saan kokea sen onnen hetken että minunkin käteni,
ajatukseni, mielipiteeni, rakkauteni ja myötätuntoni
pystyy tavoittamaan toisen ihmisen ja silloin aidosti
koskettamaan.
— Leena, 66

Viimeisenä luopuisin kukkien tuoksusta, auringon
lämmöstä ja suklaan mausta vielä sittenkin kun
makaan tekohampaat lasissa sairaalan häkkisängyssä.
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Anna intohimosi kantaa.
Käy päivittäin viidessä konsertissa jos koet että se auttaa. Tee hyvää
myös toisille. Toisia auttamalla autat itse itseäsi, toista auttaessasi voit
uskoa helpommin että sinuakin autetaan.
OHJE VAIKEIDEN HETKIEN KESKELLE:

OHJE MUUTOSVASTARINTAISELLE: Maailmassa voi sattua mitä vaan.

Älä suunnittele elämääsi niin että maailmasi kaatuu elleivät
suunnitelmat toteudu. Suunnittele elämääsi pikemminkin sillä tiedolla
että maailmassa voi sattua mitä vain. Muutoksia oppii kestämään
ja käsittelemään, ja mitä enemmän niitä joutuu käymään läpi, sitä
helpommin niihin pystyy suhtautumaan tulevaisuudessakin.
Vaikeuden yllättäessä toista mielessäsi: huomenna kaikki on toisin.
OHJE VANHUKSILLE: Pitäkää se kännykkä päällä ja mukana.

Se on kännykän tärkein ominaisuus!

Älä jää yksin. Matkusta mielessäsi kauniisiin
paikkoihin ja hassujen tapahtumien äärelle. Juttele vieruskaverillesi
bussissa ja ole armollinen itsellesi. Jos et jaksa mennä ulos, soittele
ystävillesi, lähetä tekstiviestejä tai chattaa Facebookissa. Vanhemmiten
ihmissuhteet tuntuvat vieläkin tärkeämmiltä kuin nuorena. Me
tarvitsemme toisiamme säilyttääksemme uskomme tulevaisuuteen.
OHJE KENELLE VAIN:
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aiskottelu on hyvä taito ja sitä kannattaa harjoitella aktiivisesti.
Aamuisin jään makaamaan sänkyyn ja
kuuntelemaan kuuluuko raitiovaunuista
tänään kitinä vai kolina. Lounaan jälkeen
menen uudelleen pitkäkseni ja otan nokoset.
Päivätorkuilta herättyäni keitän espressot ja taas
elämä jatkuu. Usein pelaan pasianssia tietokoneella
niin pitkään että peli menee läpi. Joskus otan
laiskottelussa mallia pojanpoikani kissasta: hiivin
niin lähelle kissaa kuin mahdollista, otan sen syliini,
katson sen rentoa olemusta ja yritän matkia sitä
parhaani mukaan.
— Ruth, 76

Onni on arvojen harmoniaa.
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irkamiehenä ollessani olisin kaivannut
arkeeni muistutuksia näistä asioista:
Lisää virtaa saa kun muistaa pitää
minitaukoja
ja
kääntää
selkänsä
työpöydälle vaikka hetkeksikin. Ei
kannata laiminlyödä kahvitaukoja, silloin
näkee muitakin. Työpäivän eväsreppuun
kannattaa pakata mukaan myös reilusti
huumoria.
Kokeile joskus tehdä asioita vähän toisella tavalla:
tee vaihtarit pariksi päiväksi työparin, työpisteen
tai työtehtävien kanssa. Sisustusjärjestystäkin
voi muuttaa! Muista myös että työtuntiesi määrä
työelämässä on ainoastaan 12 % koko elämästäsi.
Käytä siis mielekkäästi se aika jonka olet töissä sekä se
aika jolloin et ole töissä.
— Leo, 64

Työkasvatus ja talkootyö kunniaan!
Martat rulaa jo, nyt pitäisi saada vielä Martit liikkeelle!
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aluaisin opettaa kaiken sen minkä
osaan myös muille.
Kannattaa leipoa kavereille herkkuja
ja muistaa sanoa ”Olkaa hyvä”. Hymyillä
tuntemattomille ja iloita pienistä asioista.
Tavaroitakin kannattaa kierrättää sillä
muuten hukutaan roskiin.
Nykyään kaikilla on omat huoneet
jossa ollaan eristyksissä, syödään yksin
ja tuijotetaan omia ruutuja. Pienemmissä asunnoissa
näitä ongelmia ei ollut, silloin saatiin ja jouduttiin
olemaan enemmän lähekkäin.
		
– Raili, 77

Muista olla kiitollinen maailmalle.
Sukupuuttoon on kuollut jo paljon eläimiä ja kasveja.
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äin vanhana asiat ovat helpompia. On
nähnyt mitä elämä on eikä enää odota
liikoja. Elämää ei tarvitse suorittaa
kenellekään, työelämänkin paineet ovat
hävinneet. Asioista luopumisen oppii
hyväksymään ja ihmissuhteet ovat kunnossa: ne jotka ovat jääneet ovat jääneet, kaikkia ei
tarvitsekaan miellyttää.
Tässä iässä pienemmätkin asiat tekevät
onnelliseksi: kaunis sana, hymy, puhelinsoitto.
Kiitollisuutta tuottaa harmonia ympärillä, sellaista
mielen ja elämän harmoniaa kai suurin osa ihmisistä
kaipaa. Kaiken kaikkiaan elämänkokemus antaa
suhteellisuuden tajua ja sillä pystyy auttamaan
nuorempiakin vaikeissa elämäntilanteissa.
– Kaisu, 79

Ei pidä murehtia menneitä
eikä ruokkia katkeruutta menneistä.
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MEILLÄKIN SITÄ HARJOITELLAAN.

Kuinka elää toistemme kanssa täysillä loppuun saakka ja
tukena toisillemme? Kuinka asettaa uusia tavoitteita ja uusia
unelmia? Kuinka venyä, venytellä, istua ja olla? Miten saada
mummosketsiryhmä toimimaan hyvin? Kuinka oppia pois
jännittämisestä? Miten valmistaa pikavauhtia hyvää ruokaa?
Kuinka tietää milloin auto pitäisi viedä korjattavaksi tai onko
ruoste kaunista? Miten antaa palautetta paremmin? Kuinka
tulla ymmärretyksi? Voiko ajan saada riittämään?
Paljon on tässä iässä tekemistä, kun se mikä toisesta päästä
sisään tulee, toisesta pian jo katoaa.
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KERTAUS

ÄLÄ TUHOA HYVÄÄ IDEAA POHTIMALLA SITÄ LIIKAA.

LUOTA ELÄMÄÄN. SE KANTAA.

Odota mitä hiljaisimmillakin on asioista sanottavanaan.
OPETTELE OLEMAAN HYVÄ KAIKILLE. ÄLÄ PUHU PAHAA.
USKO ITSEÄSI JA TOTTELE SISINTÄSI. VÄLITÄ ITSESTÄSI.
KUUNTELE SILLOIN KUN JOLLAIN HENKILÖLLÄ ON TARVE PUHUA.

Pidä yhteyttä ihmisiin ympärilläsi. Kysy miten voisin auttaa.
HUOMAA LÄHELLÄ OLEVAT, TUNTEMATTOMATKIN. OLE HERKKÄ.
AJATTELE IHMISESTÄ ENSIMMÄISENÄ HYVÄÄ.

Jos näet unia, kuuntele mitä ne sinulle kertovat.
Sinussa on kaikki se tieto mitä tarvitset. Älä peitä sitä turhuudella.
Opettele ymmärtämään ja olemaan hyvä itsellesi
niin pystyt ymmärtämään ja olemaan hyvä myös toisille.
POHDI ELÄMÄNTARKOITUSTA JA LÖYDÄ HYVÄ PÄÄMÄÄRÄ.

NEUVO JA AUTA TOISIA. ROHKAISE ARKOJA.

Oma tietosi ei häviä vaikka jaatkin sen muiden kanssa.
KOKEILE JA OPISKELE UUTTA. NUORENA ON HELPOMPAA,
VANHANAKIN OPPII MUTTA USEAMMILLA TOISTOILLA.

Kehitä itsellesi erikoiskiinnostus. Ole utelias ja ennakkoluuloton uusia ihmisiä,
kulttuureja ja asioita kohtaan.
Laadi itsellesi työjärjestys vuosittaisten toimintojen toteuttamiseksi.
KERÄÄ YMPÄRILLESI MONENLAISIA ASIOITA JA IHMISIÄ.

Ole avoin erilaisille ajatuksille ja mielipiteille mutta kerro myös itse mitä ajattelet.
Iloitse ystävien seurasta ja ystävien iloista.

Tee sellaista jolla on aidosti merkitystä myös muille.
Tuota myönteisiä kokemuksia niin ystäville kuin tuntemattomillekin.
OLE KIITOLLINEN MAAILMALLE.
ANNA ARVOA SILLE MIKÄ ON VIELÄ OLEMASSA.

Korjaa roskat pois, jos näet niitä kaduilla. Kuluta viisaasti ja kierrätä tavaroita.
Muista: raha on tärkeää vasta sitten kun se loppuu.
ÄLÄ ANNA PERIKSI TUKALISSA TILANTEISSA.

Muutoksia oppii sietämään muutos kerrallaan.
Surun yllättäessä ajattele: huomenna kaikki on toisin.
>
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KOITA LÖYTÄÄ SYY ANTEEKSIANTOON.

Älä tuomitse muita.
Älä murehdi epäonnistumisia puolta tuntia pidempään.
Opettele elämään itsesi ja virheittesi kanssa, jätä turhat asiat mielestäsi pois.
SUOSTU NÄKEMÄÄN VAIKEISSAKIN ASIOISSA NIIDEN POSITIIVINEN PUOLI.

Pidä mielialasi ylhäällä ja muista liikkua.
Hymy auttaa moneen pulmaan.

HOIDA MIELTÄSI.
LEPÄÄ RIITTÄVÄSTI.

Ota rennosti.
Muista yrittää!
OLE REHELLINEN ITSELLESI.

ILOITSE JA NAURA, NE OVAT MUSIIKKIA SIELULLE.
KERRO YKSI HAUSKA JUTTU TUTUILLE VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA.

Järjestä yllätyksiä. Ei mitään kissanristiäisiä vaan kunnon juhlia!
OLE TYYTYVÄINEN, SE ON TIE ONNEEN.

Älä tuhlaa päivääsi olemalla negatiivinen, sillä huomista ei ehkä tule.
Se joka vaivojansa valittaa on vaivojensa vanki.
Pienet asiat tuovat ilon, kuten hyvä päivä huonojen päivien välissä.
KUUNTELE KAUNISTA MUSIIKKIA. KÄVELE METSÄPOLULLA, IHAILE PILVIÄ. SYÖ HYVIN.

Puhtaalla sydämellä on helpompi nukkua nurmen alla.
Ole mieluummin vastuunhaluinen kuin vallanhaluinen.
OSALLISTU MAAILMAAN. OSALLISTU TALKOISIIN. PIDÄ HUOLTA.

Avusta heikompiosaisia pienellä rahasummalla tai vaatteella.
Ole osa isompaa kokonaisuutta. Älä aliarvioi pienintäkään työtä.
KOHTAA PELKOSI.
KIITÄ.
JOKAISEN KOKEMUKSEN MYÖTÄ MEISTÄ TULEE VIELÄKIN ROHKEAMPIA.

Nauti elämästä ympärilläsi. Älä juokse sillä kävellen löydät suorimman polun.
PÄÄSTÄ IRTI.
LIIKU HENKESI EDESTÄ MIELUUMMIN OMIN JALOIN.

Syö kohtuullisesti hyvällä mielellä.
Juo vettä ja muuta.
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OMIA MUISTIINPANOJA HYVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

Onnellisuus
on elämän tärkein asia.
Se syrjäyttää lääkkeet ja
muut. Opettele nauttimaan
hyvien puolien etsimisestä
elämässä. Unohda murheet,
lähde ulos ja muista puhua
onnellisuudesta!
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PS. MUISTETAAN MYÖS NÄMÄ:
VESIEN SAASTUTTAMINEN LOPETETTAVA!
KOTIMASTA RUOKAA PIENEMMISSÄ PAKKAUKSISSA!
ALAS YHDENHENGEN PUISTONPENKIT!
ROSKAT POIS KADUILTA, MUSIIKKIA TILALLE!
TOIMEEN KANNATTAA TARTTUA
MYÖS ILMAN PALKKIOTA!
LISÄÄ DEITTIPALVELUJA JA SEKSIVALISTUSTA
MYÖS VANHUKSILLE!
AHNEUS JA YLTÄKYLLÄINEN TUHLAILEVAISUUS ALAS!
SÄILYTETÄÄN TYÖPAIKAT KOTIMAISSA!
ROTUSORTO ALAS!
SODAT SEIS!
ANNETAAN LAPSILLE ENEMMÄN AIKAA!
OTETAAN MAAHANMUUTTAJAT LÄHEISIKSEMME!
EI HÄTÄILLÄ, KAIKILLE KYLLÄ RIITTÄÄ!
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