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Pitelet käsissäsi aivan ensimmäistä 
Ilona-sanomat -lehden numeroa.

Idea lehteen on tullut asukkaiden 
parista, juuri niin kuin kuuluukin.
Tämän lehden  tarkoituksena on 
välittää viestiä yhteisöstämme: 
Ilona-talojen toiminnasta - ajankoh-
taisista asioista, ihmisistä, elämästä 
ja arjesta taloissa ja niiden ulkopuo-
lellakin. Lehti ilmestyy jatkossa neljä 
kertaa vuodessa ja siihen kaivataan 
kirjoituksia Ilona-talojen asukkailta ja 
aktiivitoimijoilta. 

Tuoreena päätoimittajana heitänkin 
teille haasteen: Mitä sinä haluaisit 
muiden Ilona-asukkaiden kanssa 
kanssa jakaa lehdessä; kirjoittaisitko 
harrastuksistasi, taidoistasi, koke-
muksista? Vai kirjoittaisitteko vaikka 

porukalla Ilona-talojen toiminnas-
ta ja yhteisistä hyvistä hetkistä? 
Runot ja erilaiset kaunokirjalliset 
tekstit ovat myös tervetulleita. 
Otamme ilolla vastaan kirjoituk-
sianne ja ideoita lehden sisällön 
kehittämiseksi. Tehdään lehdestä 
yhdessä meidän näköisemme!

Ensimmäiseen numeroon olemme 
koonneet kirjoituksia vaihtelevasti 
eri taloista saapuvan kevään iloksi 
ja saimme hienon lehden koottua, 
kiitos kaikille kirjoittajille. Lehdestä 
saa olla ylpeä juuri moinipuolisten 
kirjoitusten ja kirjoittajien ansios-
ta.

Nautitaan pitenevistä päivistä ja 
lämpenevistä tuulista upouusien 
Ilona-sanomien seurassa.

Iloa Ilona-sanomista!

Susanna Turkkila
päätoimittaja

Ilona
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Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso on saanut alkusysäyksen yhdistyksessä 
pitkään puheenjohtajana toimineen Olavi Niemen halusta parantaa ikääntyneiden 
asumisolosuhteita. Idea sai kannatusta ja sille löydettiin hyvät yhteistyökumppanit 
ja lopulta vuonna 2012 yhdessä aktiivisten eläkeläisyhdistysten toimijoiden kanssa 
perustettiin asumisoikeusyhdistys ajamaan tärkeää asiaa. Rahoitusta saatiin Ra-
ha-automaattiyhdistykseltä, ARA:lta ja Työväenyhdistykseltä ja niin ensimmäinen 
Ilona-talo ja sen toiminta saatiin käyntiin. Ilona-taloja on sittemmin rakennettu lisää ja 
toiminta on laajentunut. Vuonna 2021 Ilona-taloja on jo kuusi: Huhtasuolla, Kankaal-
la, Kuokkalassa, Laukaassa, Palokassa ja Vaajakoskella. Ensimmäinen Ilona-talo nousi 
pystyyn Huhtasuolle 2013 ja viimeisin Kankaalle. Talojen rakentamisessa tärkeää on 
laatu ja esteettömyys sekä hyvä sijainti palveluiden läheisyydessä. Jason toiminnan 
tuntee yhä useampi ja se herättää kiinnostusta valtakunnallisestikin. Vierailijoita on 
käynyt monelta taholta tutustumassa yhdistyksen toimintamalliin. Asukkaita ei ole 
ollut vaikea löytää, yhteisöllinen asuminen kiinnostaa.

Ilona-sana on oikeastaan lyhenne, se tulee sanoista ikääntyville laatua, osallisuutta, 
neuvoja ja aktiviteetteja arkeen. Juuri tätä Jason ainutlaatuinen malli tarjoaa. Ilo-
na-talot eivät ole palvelutaloja, sen sijaan ne mahdollistavat asukkailleen yhteisön, 
jonka kanssa voi järjestää toimintaa, josta saa seuraa ja apua esimerkiksi palveluiden 
hakemiseen. Ilona-taloissa on hienot yhteiset tilat toimia ja viettää aikaa sekä am-
mattitaitoiset asukastoiminnanohjaajat, jotka toimivat yhteisön tukena. Yhteiset tilat 
ja toiminnanohjaus muodostavatkin Jason toimintamallin sydämen, joka tukee Ilo-
na-talojen asukkaiden toimintakykyä, luo turvallisuutta ja mahdollistaa osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tavoitteena on, että asukkaat voivat asua itsenäisti 
asunnoissaan mahdollisimman pitkään.  Asukkaat ovat tärkeässä roolissa toiminnan 
järjestämisessä, ja Ilona-talot ja niiden toiminta on muodostunut asukkaidensa nä-
köiseksi. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan ole pakko, jokainen voi osallistua omien halujen-
sa ja kiinnostuksensa kohteiden puitteissa. 

Jaso on edelläkävijä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä ja uudenlaisten asu-
mismuotojen kehittämisessä, Ilona-talot ovat nousseet kukoistukseensa ja asukkaat 
ovat viimeisimmän asukastyytyväisyyskyselyn mukaan todella tyytyväisiä asumis-
muotoonsa. Vaikka Jason asukkaat ovatkin varttuneita, on Jaso vielä alakouluiässä. 
Nuoresta iästään huolimatta se on onnistunut kehittämään hienon toimintamallin, 
jonka merkitys yhteiskunnallisestikin on suuri. Mitä kaikkea edessä onkaan vielä, kun 
ikää ja kokemusta karttuu lisää. 

SUSANNA TURKKILA

Varttuneiden asumis-
oikeusyhdistys Jaso

- Elämää yhdessä jo kohta kymmenen vuotta
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Olen nyt parin kuukauden ajan toiminut Jason 
leivissä ja päässyt vallitsevien olosuhteitten 
takia vain hiukan kurkistamaan Ilona-talojen elä-
mään. Minulle on lyhyillä vierailuillani välittynyt 
kuva viihtyisistä tiloista, lämpimästä ja vieraan-
varaisesta ilmapiiristä, ystävällisistä asukkaista, 
motivoituneista asukastoimikunnista ja am-
mattitaitoisista sekä työlleen omistautuneista 
toiminnanohjaajista. 
Itseni olen vuosien saatossa löytänyt monen-
laisista yhteisöistä aina koirakerhoista ja aine-
järjestöistä erilaisiin työn kautta syntyneisiin 
työryhmiin. Eniten olen nauttinut mukana olosta 
sellaisissa, joissa kukin tuntee tasavertaisena 
kuuluvansa joukkoon, virheistä tai epäonnis-
tumisista ei osoitella syyllistä, niistä opitaan 
ja koetaan että toimitaan yhteisen päämäärän 
eteen, mikä se milloinkin on ollut. Yhteentör-
mäyksiä voi tulla, mutta turvallisessa yhteisössä 
niistä voidaan puhua ja päästä yli. Itselläni yh-
teisössä on tietenkin ollut oma vastuuni, riidan-
kylväminen tai pahan puhuminen selän takana 
on myrkkyä yhteisön yhteenkuuluvuudelle ja 
hyvinvoinnille. Yhteisön jäsenenä toimiminen 
vaatii työtä paitsi yhteisön eteen, myös työtä 
itsensä kanssa.

Hyvän elämän ehtoja tutkinut filosofi Frank 
Martela on määrittänyt onnellisen elämän kolme 
keskeisintä tekijää. Hänen mukaansa onnellinen 
elämä koostuu kolmesta peruselementistä, oma-
ehtoisuudesta, kyvykkyydestä ja yhteisöllisyy-
destä. Omaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei 
tunnu ulkoa ohjatulta, sen sijaan motivaatio läh-
tee yksilön sisältä, asia koetaan omaksi. Kyvyk-
kyys tarkoittaa sitä, että yksilö osaa hommansa 
ja saa asioita aikaan, hän kokee olevansa pystyvä. 
Kolmas tärkeä elementti on yhteisöllisyys, ihmi-
sen perustavanlaatuinen tarve olla yhteydessä 
toisiin ihmisiin. Minä ajattelen, että Ilona-talot 
mahdollistavat näitä onnellisen elämän peruse-
lementtejä, jokainen asukas voi valita itselleen 
sopivimman tavan olla mukana ja edistää omaa 
hyvinvointiaan osana yhteisöä. 
Olen nähnyt Ilona-talojen toiminnasta vain pie-
nen pisaran, toivottavasti pääsemme kaikki jälleen 
pian nauttimaan koko laajuudessaan siitä, mitä 
yhteisöllisyys parhaimmillaan on. 

Sitä odotellen, 
Susanna Turkkila
Jason toiminnanjohtaja 

Motivaatio lähtee 
yksilön sisältä

Toivottavasti pääsemme 
kaikki jälleen pian nauttimaan 

koko laajuudessaan siitä, 
mitä yhteisöllisyys 

parhaimmillaan on. 
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”Kuitenkin ihmisen 
hyvinvoinnin 

keskeiset elementit 
ovat aika 

yksinkertaisia.”

Yhteisöllisyys 
edistää 
hyvinvointia

näisyys ei ole itsestään sairaus, se on todettu 
monissa tutkimuksissa heikentävän terveyttä 
ja lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä, jopa 
niin, että yksinäisyys on ylipainoakin suurempi 
terveysriski.

Tietenkin ymmärrän, että Ilona-talot eivät ole 
pelkästään yksinäisyyden torjuntayksiköitä, 
vaan tarjoavat myös viihtyisän, turvallisen, 
aktivoivan, laadukkaan ja edullisen asumisvaih-
toehdon siihen kykeneville ja halukkaille.

Valitettavasti pandemia on ikävällä taval-
la sotkenut ja rajoittanut toimintamallimme 
täysipainoista kehittämistä. Nujertavatko 
rokotukset niskat virukselta ja päästään sellai-
seen aikaan, jossa yhteisöllisyys rikastaa taas 
Ilona-talojen asukkaiden hyvinvointia täysipai-
noisesti - toivottavasti pian.

Arto Lepistö
hallituksen puheenjohtaja

Hyvästellessäni viimeisen minulle palkkaa mak-
saneen työantajani totesin lähes 40 vuoden 
työrupeaman,  yhdentoista vakituisen työ-
paikan ja kymmenen erilaisen tittelin jälkeen, 
että ainoat taakat, jotka otan vapaaehtoisesti 
harteilleni ovat raivaussahan valjaat ja toivot-
tavasti lisääntyvien lastenlasten määrä. Kerroin 
keskittyväni pelkästään viiden M:n ohjelman 
toteuttamiseen. Tarkoitin sillä metsänhoitoa, 
metsästystä ja kalastusta, musiikkia, maasto-
juoksua/murtomaahiihtoa ja moottoripyörien 
rassausta.

Hiukan toisin kävi, kun minulta viime vuoden 
helmikuussa tiedusteltiin kiinnostusta ryhtyä 
Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason 
hallituksen puheenjohtajaksi. Kuunneltuani 
yhdistyksen tarkoituksen perusteluja annoin 
mielelläni lupauksen olla käytettävissä.
Mikä sai minut kiinnostumaan Jasosta? Työs-
säni kuntajohtajana neljässä eri kaupungissa 
tai kunnassa oli merkille pantavaa se, että 
verorahaa kuluu yhä enemmän kuntalaisten 
itselleen aiheuttaman pahoinvoinnin perässä 
juoksemiseen. Ja kuitenkin ihmisen hyvinvoin-
nin keskeiset elementit ovat aika yksinkertai-
sia: terveellinen ruoka, säännöllinen liikunta ja 
sosiaaliset suhteet.

Tuosta viimeksi mainitusta löytyi side ja innos-
tus Jasoa kohtaan heittäytyä mukaan koke-
maan ja edelleen kehittämään yhteisöllisen 
senioriasumisen toimintamallin toimivuutta ja 
vaikutuksia.

Yksinäisyyttä on kahdenlaista: vastentahoista 
ja vapaaehtoista. Vaikka vastentahtoinen yksi-



6Ilona

Iloinen puheensorina täyttää keittiön, 
torstaisin iltaisin aina klo: 18.00. Huh-
tasuon Ilonan käsityökerhohan siellä 
kutoo, virkkaa tai askartelee Heikkilän 
Annelin johdolla.

    Vuodesta 2016 lähtien on kerhossa 
syntynyt, sukkia, palapelejä, jouluvalo-
palloja ja vaikka mitä kivaa. Jouluna jou-
lulahjat, ja pääsiäisenä tiput ja kanaset. 
Käsityökerhon
 ihanista tuotoksista ovat monet saa-
neet nauttia. 

     Lehtimainoksessa kyseltiin vanhuk-
sille villasukkia jaettavaksi. Käsityökerho 
tarttui toimeen, ja villasukkia syntyi 50 
paria. Kuka ei osannut kutoa sukan kan-
tapäätä, sai puolestaan ostaa lankoja. 
Yhteistuumin sukat valmistuivat, ja toi-
mitettiin Keljon vanhainkodin asukkaiden 
iloksi. Monet varpaat saatiin lämpimiksi.

Käsityökerho

H U H T A S U O N  I L O N A

     Pöytä on täynnä pieniä paloja. Erivä-
riset palat on kerätty omille lautasille. No 
siitähän syntyi palapeli. Viime vuonna 
kokosimme 14 palapeliä. Kuusi palapeliä 
koottiin tauluiksi. Nämä taulut ovat iloisia 
ja värikkäitä, on lehmiä laitumella, vanhoja 
autoja, humoristisia kauppahalleja. Nämä 
taulut lahjoitimme Huhtasuon Palveluta-
lon vanhusten iloksi. 

     Parhaillaan virkkuukoukut saavat 
kyytiä. Kerholaiset virkkaavat ahkerasti 
Isoäidin neliöitä tilkku torkkupeittoihin. 
Kerholaiset ostavat itse langat. Lahjoi-
tuksena saimme 20 € ilonalaisilta lanka-
kustannuksiin. Seuraavaksi alkaa hauskin 
työvaihe, kun pääsemme sommittele-
maan peitot. Pian nämä ihanat luomukset 
lämmittävät monen vanhuksen olkapäitä. 
Yhdessä saamme tehdä hyvää toisten 
hyväksi.

A N N E L I  H E I K K I L Ä  &  M A R K E T TA 
B J Ö R K  
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Isoäidin torkkupeitto!

Pöydällä on lappuja monenlaisia,
punaisia, keltaisia, sinisiä ja vihreitä.
Kauneimman peiton niistä saa 
joka värin, kun siihen virkkaa.

Joka lappunen kertoo tarinansa.
Minut virkkasi Anneli, 
minut taas Annikki,
vihreä syntyi Marja-Liisalta, 
Sirkka taikoi valkoisen.
Punaiset tulivat Seijalta. 
Railipa teki monivärisen.
Eeva-Liisan käsistä syntyi 
pinkkilappuset,
Maija ponssasi lankoihin.

Siinäpä laput yhdistyy, 
syntyy upea peitto.
Peitto lämmittää vanhuksia.
Värit iloa hänelle antaa.
Laput kertovat hänelle, 
virkkaajansa terveiset.

Lämmöllä 
MARKETTA BJÖRK

Runoja
Huhtasuon Ilonan Runopiiri on toiminut 2018 vuoden alusta 
saakka n. 6 kertaa vuodessa. Osallistujia on ollut 10 – 15 
henkilöä kerrallaan. Korona-aikaan olemme istuneet hengi-
tyssuojat naamalla ja osallistujia on ollut n. 10.

Runoilloissa luetaan runoja monipuolisesti, on vanhoja tut-
tuja klassikoita, laulujen sanoituksia sekä uusia tuttavuuk-
sia. Sinne voi tulla joko runojen kanssa tai vaan kuuntele-
maan toisten valitsemia. Olemme kuulleet myös asukkaiden 
itsensä kirjoittamia runoja.

Runopiirin vetäjinä aloittivat Pirkko Heikkilä ja Marja Vouti-
lainen. Pirkon muutettua Helsinkiin, jatkaa Marja yksin ja hän 
valitsi tähän seuraavat runot.

Pihani lumella
lintujen kirjoituksen
kaunis salaisuus.
Avautumattomana
se häviää huomiseen.

 MARJA VOUTILAINEN

Olen niin vanha
ettei minun enää tarvitse 
huolehtia muiden dementiasta
ehkä ei maailman tilastakaan.
Sukupolven vaihdos:
kunhan voisin
tuoda pienen osani iloon.

 KYLLIKKI VILLA

EEVA BARK
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Huhtasuon lähiympäristön luonto-
liikunta
Huhtasuon asukkaana sinulla on 
mainio mahdollisuus tutustua 
lähiympäristön luontoon. Ympäris-
tössä on lukematon polkuverkos-
to. Jotkut polut ovat merkittyjä, 
joita on helppo seurata. Polun 
varrella voi törmätä tekstitauluun, 
josta voi lukea mielenkiintoisia elä-
män ohjeita.
     Hidasta hetkeksi, jatka mat-
kaasi tietoisena, että olet jokai-
sella askeleella perillä tässä läsnä 
olevassa hetkessä. Voit kuvitella, 
että jalkapohjasi hyväilevät maata 
lempeästi kuin painaisit posken 
läheisen ihmisen poskea vasten. 
Tämä mielikuva voi olla luonteva 
varsinkin, jos sinulla on tilaisuus 
kävellä paljain jaloin. Tiesithän, 
että epätasaisilla alustoilla paljain 
jaloin kävely edistää terveyttä mo-
nin tavoin. Siispä kengät rohkeasti 
pois metsässäkin!
     Kun ajatuksesi karkaavat, pa-
lauta tarkkaavaisuutesi jalkapoh-
jiin, ei muuta. Jos sinusta tuntuu 
jossain kohtaa polkua luontevalta 
laskeutua läsnäolevaan hetkeen 
silmät suljettuina puunrunkoon 
nojaillen tai vaikkapa käydä 

selälleen katselemaan muotoa 
muuttavia pilviä, niin mikäpä estää.            
Kuuntele itseäsi, ja anna kaiken 
olla juuri niin kuin se on, torjumat-
ta tai arvostelematta. 
Jos mukanasi on pieni lapsi, voit 
seurata häntä. Pienillä lapsilla on 
vaistonvarainen kyky elää kiireettä 
tässä hetkessä, joten olet hyvin 
onnekas, jos saat kulkea tällaisen 
elävän oppimestarin matkassa.
     Tyypillistä ihmisten touhua: 
säntäillään sinne, säntäillään 
tänne. Mikään ei onnistu. Kissa 
tekee asian kerrallaan ja onnistuu 
aina. Kuvittele olevasi puu, jonka 
juuret ovat syvällä maassa ja latva 
kurkottaa ylös kohti valoa. Kuvit-
tele, että puussa on mehiläisen 
pesä. Sulje silmäsi ja laita sormet 
korvillesi. Hengitä syvään sisään ja 
uloshengityksellä pörise tai humi-
se kuin mehiläinen. Tunne kuinka 
äänet värisevät kurkussasi. Jatka 
matkaasi valppain ja pehmein 
askelin kuin ilves tai muu suuri 
kissaeläin. 
      Saanivuori on myös tutustumi-
sen arvoinen luonnonsuojelualue. 
Kangaslammelta latupohja joh-
dattaa sinut Vääräjärventien ali. 
Kulje Kulottajanpolkua tovi, ja siitä 

eroaa polku oikealle. Radan yli ja 
Saanivuori on edessäsi. Voit valita 
harjanteen päällä kulkevan tai 
Ankeriasjärven rantaa myötäilevän 
polun. Harjun päällä saatat juotua 
aarimetsän säväyttävään syliin. 
Jykevien mäntyjen katveessa voit 
hiljentyä kuuntelemaan metsän 
ääniä. Jos olet tarkkaavainen 
käyskentelijä, voit tehdä mainioita 
lintuhavaintoja. Tulet hämmästy-
mään kuinka runsaasti näitä pikku 
livertäjiä on lähiluonnossa. 
     Talviliikkujan ei kannata aivan 
kirjaimellisesti noudattaa näitä 
neuvoja ja ohjeita. Huhtasuon 
asukkaille on talvella mainiot mah-
dollisuudet murtomaahiihtoon, 
riippuen lumitilanteesta. Jos si-
nulla ei ole hiihtolenkilläsi kiire voit 
pysähtyä hetkeksi Vuorilammen 
tai Hiihtomaan laavulle kahville 
tai makkaran paistoon. Umpihan-
kihiihto on mukavaa puuhaa, jos 
siihen löytyy riittävästi lunta. Siinä 
toteutuu hyvin Luonnontutkija 
Johan Muirin ajatus käyskennellä 
kiireettömästi, huolettomasti ja 
päämäärättömästi. 

Martti (luonnossa vaeltaja)

Vaeltaja
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H U H T A S U O N  I L O N A

Nuorena jo kaikki laitteet kiinnostivat ja niiden 
korjaaminen esim. polkupyörät, moottoripyörät ja 
autot, tietysti siihen kuului myös muutama herä-
tyskellon purku. Myöhemmin sitten tuli kone- ja 
sähkötekniikka mukaan aina Saudi-Arabiaa, Irakia 
ja Neuvostoliittoa myöten, kun mielenkiinto tek-
niikkaan kasvoi. Alat ovat olleet aina jollain tavalla 
käsityötä ja siitä olen pitänyt.

Tämä kierrätysteosten tekemi-
nen alkoi vasta vähän yli kolme 
vuotta sitten, itseopiskelulla 
massan, liimojen, värien ym. 
käytöllä. en ollut aikaisemmin 
tehnyt vastaavaa. Jossitellaan 
vähän, jos oli esimerksiksi auto-
talli ja koneita, tuotteet olisivat 
isompia ja erilaisia. Nyt käytös-
säni on makuuhuoneen yhtey-
dessä noin puoli neliötä, niin 
voi ajatella, että ei siinä kovin 
suuria esineitä voi valmistaa.

On kysytty useasti, tuleeko idea vai materiaali 
ensin. usein tulee esinsin idea ja se on sovellettava 
saatavilla oleviin materiaaleihin, näin usein miten. 
Melkein poikkeuksetta teen joka yö klo 00.30-
01.30. teoksia jollain tavalla, jos ei muuta niin 
mietiskelyä. Yhden teoksen tekeminen kestää noin 
35-85 h. Joskus ei vaan saa paljoa aikaiseksi mutta 
kiirettäkään ei ole, kun ei ole tilaustöitä. Kyllä tässä 
on suurin viehätys suunnittelussa ja ideoimisessa 
valmiiksi tuotteeksi pienessä tilassa. Ja myös ma-
teriaalit, mitäs ”roskia” mulla on käytössä.

Miniature-näyttelyitä on ollut nyt kolme. Uusi 
tuote on valmistumassa jo noin puolessa välin. 
Ajattelin, että olen tehnyt pari autoa, trailerin, len-
tokoneen, niin nyt on vuorossa veturi. 

Koronakeväästä huolimatta, hyvää kevättä!

Terveisin 
Jouko Räsänen

”Melkein 

teen joka yö 
klo 00.30-1.30 
teoksia jollain 
tavalla.

Hei, olen Jouko 
Räsänen (JR), 
syntynyt Pieksämäellä 
heti sodan jälkeen. 
Armeijan käytyäni 
muutin tänne 
Jyväskylään ja menin 
naimisiin. 
Avioliitosta syntyi 
kaksi lasta. 
Asuinpaikkani on 
Huhtasuon Ilona. 
 

Kierrätystä
parhaimmillaan
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VAAJAKOSKEN ILONAN UUSI OLOHUONE,

Ilonankulma

V A A J A K O S K E N  I L O N A

Vaajakosken Ilonaan on saatu 
valmiiksi uusi olohuone, joka 
on kooltaan noin 60 m2 ja 
sisältäen keittiön sekä wc:n. 
Uuden tilan nimeämiseksi 
järjestettiin nimikilpailu, joka 
tuotti yhteensä 67 erilaista 
nimiehdotusta. Toisen äänes-
tyskierroksen myötä uusi tila 
sai nimekseen Ilonankulma. 

Ilonankulmaa voidaan käyttää 
kokous-ja juhlatilana sekä mo-
nenlaiseen eri 
harrastetoimintaan. Tilassa on 
tuolit ja pöydät 30 henkilölle 
sekä tv, johon voidaan liittää 
tarvittavia lisälaitteita esi-
merkiksi esityksen pitämistä 
varten.

Tällä hetkellä Ilonankulman 
käyttöä rajoittaa vallitseva ko-
ronatilanne. Tila on 
suljettu ulkopuolisilta, joten 
juhlien/tapahtumien järjestä-
minen ei ole tällä hetkellä mah-
dollista. Jatkossa talon asuk-
kaat voivat varata tilaa myös 
omien juhlien järjestämiseen.

Suunnitelmissa 
on järjestää myös 
tapahtumia, 
joihin muidenkin 
Ilona- talojen 
asukkaat ovat 
tervetulleita!
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K A N K A A N  I L O N A

Ensimmäiset päivät Kankaan Ilonassa 
ovat menneet muuttopuuhien parissa, 
muuttoautot ja peräkärryt ovat täyt-
täneet piha-alueet. Vielä emme ole 
ehtineet juurikaan tutustua yleisiin 
tiloihin emmekä me asukkaat toisiimme. 
Läheskään kaikki asukkaat eivät vielä 
ole muuttaneet, maaliskuun aikana talo 
vähitellen täyttyy. Tämän monisukupol-
vitalon toisessa siivessä nuoret opiske-
lijat ovat samoissa puuhissa eli sängyt, 
pöydät, televisiot ym. kannetaan yksi 
toisensa perään uusiin koteihin. 

Yhteiset tilat vaikuttavat valoisilta ja 
monenlainen toiminta ja yhdessä teke-
minen on varmasti niissä mahdollista. 
Ne luovat puitteet niin juhlien pitoon 
kuin urheilukilpailujen kisakatsomoon, 
kuntoiluun, hemmotteluun, rentoutumi-
seen ja monenmoiseen aktiivisuuteen. 
Avaimet ja ovet toimivat sähköisesti 
ja ovat helppoja avata, pyykkituvas-
sa puhdistuu isompikin pyykkivuori ja 
saunatiloissa voi nautiskella yksin ja 
yhdessä. Yläkerran tilaussaunasta on 
upeat näköalat Kankaan kattojen ylle.

Ympäristöstä löytyy hyviä palvelui-
ta, lähikauppoja on kohta kaksi ja yksi 
tavaratalokin on pienen kävelymatkan 
päässä. Aivan lähellä on lounasravinto-
la, kuntokeskus, Tourujoen luontopol-
ku, yleinen sauna ravintolatiloineen ja 
joogastudio. Kankaan piha-alueet ovat 
kaikki kaikkien käytössä ja varattavis-
sa on myös pari yhteiskäyttöautoa. 
Naapurissa on päiväkoti ja luovan alan 
oppilaitokset, joten yhteistyökumppa-
neita riittää. 

Kyllä meidän kelpaa!

MARITTA JYLHÄLEHTO

Kankaan Ilona on valmis! 

Yläkerran 
tilaus-
saunasta 
on upeat 
näköalat 
Kankaan 

ylle.



12Ilona

Nauratti niin että vesi tirsui silmistä ja vä-
hältä piti ettei pöksyyn lirahtanut.

Olimme palaamassa Kuokkalan Ilonaan jol-
takin sokkoretkeltä muutama vuosi sitten 
ja istuimme bussissa käytävä välissämme. 
Yhdeksänkymppinen Aune Poutiainen 
alkoi viihdyttää hassuilla jutuilla. Aiheet 
ovat haihtuneet muistista.  Mutta ei se ilo 
ja silmien pilke.
Sillä iloisena ja puheliaana rouva on totut-
tu näkemään esimerkiksi korttipelipöy-
dässä. Vaikka nyt hän vähättelee ja sa-
noo, että ”en mie kaikkien kanssa naura”.
Karjalaisuus puskee silti läpi eikä kumma: 
Aune syntyi 1927 karjalaisvanhemmille 
Kettuvaaran kylässä Pohjois-Karjalassa, 
pari kilometriä Joensuun keskustasta. 
Hän teki  44 vuoden työuran valtiolla, 
aluksi pari vuotta postissa sitten tiepii-
rillä, entisellä TVH:lla toimistosihteerin 
tittelillä. Eläkkeelle hän jäi 1990.
Aune avioitui Matti Poutiaisen kanssa 
1948 ja sai tyttären. Liitto kesti 53 vuotta 
puolison kuolemaan asti. 
Aune eleli itsekseen eläkeläisen elämää, 
vaikka joku tokaisikin että ”siinä menee 
sukkainen leski hukkaan”. 

Hän harrasti liikuntaa: voimistelua, uintia, 
kävelyä ja pyöräilyä. Naisvoimistelijoiden 

K U O K K A L A N  I L O N A

Kuokkalan Ilonan 
virkeä leidi joutui 
kerjuulle sodan 
aikana

kanssa hän matkusteli ulkomaita myö-
ten ja ystävättärineen monesti Viroon. 
Kun ystäväjoukko hupeni hän hakeutui 
Jyväskylään lähemmäksi tytärtään, joka 
asuu Konnevedellä. 
Aune o.s. Maidell oli kahdentoista kun 
talvisota syttyi. Silti hän muistaa lapsuu-
den tavallaan onnellisena, jännittävänä-
kin jos myös pelottavana aikana. ”Kun 
hälytyssireenit alkoivat ulista ja pommit 
putoilla juostiin talon perunakellariin. 
Myöhemmin sotilaat rakensivat suojaksi 
korsun metsäiseen mäkeen lähellä. Koulu 
oli lopetettu ja väkeä evakuoitiin. Isä oli 
VR:llä töissä eikä voinut lähteä.  Äiti vei 
veljeni ja minut tätilään Kontiolahden 
Heraniemelle joksikin aikaa.” 

Jatkosodan aikaan kaksi koulua toimi 
sotilassairaaloina. Aune kävi tyttökoulua 
yhteiskoulun tiloissa joihin oli tupattu 
oppilaat kolmesta koulusta.  Kolmessa 
vuorossa, joista viimeinen päättyi ilta-
kahdeksalta.
Kahtena kesänä Aune oli työvelvollisena 
maataloissa, joissa osallistui kaikkiin tilan 
töihin. ”Se oli erilaista ja kivaa. Ensiksi 
hoitelin 1- ja 2 -vuotiaita lapsia eikä se 
ollut ensinkään helppoa. Mutta mie sain 
nukkua kuuteen kun talon piika herätet-
tiin neljältä hakemaan lehmiä metsästä. 

Ku
vi

tu
s 
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ck
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Toisena kesänä enolassa Vuonislahdessa 
pääsin helpommalla.”

Sota tiesi nälkää ja puutetta. ”Ruoka oli 
kortilla, isällä ja äidillä kevyen työn tekijän 
kortit. Ei ne mihinkään riittäneet. Esimer-
kiksi päiväannos maitoa oli kaksi desilit-
raa. Pienellä tontilla kasvatettiin perunaa, 
porkkanaa, lanttua ja hernettä. Lisäksi 
oli porsas, kaneja ja kaksi kanaa. Yhtenä 
kesänä oli iso pässi nimeltään Jaakko von 
Maidell. Sai varoa, ettei se päässyt puk-
kaamaan.” 
Kulutustarvikkeista sokeria ja kahvia 
alettiin säännöstellä talvisodan alla. 1940 
kortille menivät leipävilja, saippua, vaat-
teet ja jalkineet, liha ja lihajalosteet, maito 
ja kerma. Seuraavana vuonna munat ja ka-
lat, sitten perunat ja ruokajuurekset, 1943 
vielä tupakka, sakariini ja makeiset. 

Aune muistaa ovilla kierrelleet pannu-
jen tinurit ja kerjäläiset. Kerran hän kävi 
kerjuulla itsekin. ”Ei se pahalta tuntunut. 

Mitäs mie nuori tyttö. Tuttavarouvan kans-
sa pyöräiltiin tuntemattomaan maalaista-
loon. Sain mukaani suuren maalaisleivän. 
Enemmänkin olisin ottanut, mutta hyvilläni 
olin.”
Puutetta jatkui vielä rauhan tultua, mutta 
myös hassuja sattui. ”93-vuotias setä-
ni tuli käymään Amerikasta ja toi Matille 
pikkupöksyt. Matin tädit taas lähettivät 
postipaketissa dollareita piilossa lankake-
rän sisällä.”
Kuokkalan Ilonassa Aune on viihtynyt siitä 
kun talo valmistui 2016. ”Seuraa ja apua 
saa. Vaikka pikkuärsytystä voi joskus olla, 
ihan olen tasapainossa.”
Silti Aune Poutiaisen sielunmaisema taitaa 
edelleen olla Pohjois-Karjalassa ja sen 
mäntymetsissä. ”Keski-Suomessa on toi-
senlaista, mutta luonto on tärkeä.”

RIITTA KIIPULA

Yhtenä kesänä 
oli iso pässi nimeltään 

Jaakko von Maidell.
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Jouluksi kotiin

Keväällä 2018 maaliskuussa pääsimme  muutta-
maan Palokan Ilonaan, joka on yksi kolmesta Ilo-
na-korttelin rakennuksista, muut ovat Lukupiha ja 
Oloneuvos. Asuntoja korttelissa on yli 150 ja asuk-
kaita yli 190. Lisäksi  ensimmäisessä kerroksessa 
on Mehiläisen hoivayksikkö. Ilona talon alakerrassa 
on oma, kaunis kerhohuone ja oma sauna. Korttelin 
asukkaiden yhteiskäytössä ovat  kuntosali, pesu-
tupa, korttelisauna, 
2 atriumpihaa,  harrastehuone, hyvinvointihuone, 
iso olohuone ja ravintolasali. Talojen asukkaiden 
yhteistä aluetta ovat myös rakennusten välissä 
olevat kaksi sisäpihaa, joissa on penkkejä, piha-
keinut, istutuslaatikoita ja grillikatokset. Ravintola 
Ruusussa  on arkipäivisin korttelin asukkailla ja 
ulkopuolisilla mahdollisuus ruokailla. 

Vähitellen tutustuimme  korttelin asukkaisiin ja 
asukastoiminnanohjaajien aktiivisella myötävai-
kutuksella aloimme löytää yhteistä tekemistä ja 
yhdessä olemisen tapoja. Päiväkathvit olivat alusta 
alkaen suosittu, oli tietovisoja, yhteisiä jumppa-
tuokioita, mölkkyä pihalla, yhteisiä kävelylenkkejä,,  
grilli-iltoja,  ravintolassa vieraili erilaisia esiintyjiä, 
aamuvirkut avantouimarit löysivät toisensa ja 
sunnuntaisin jännitettiin bingossa. Tuntui usko-
mattomalta, että tämä kaikki ja paljon enemmän on 
meidän ulottuvilla. Oli tunne, että ”tämä on hyvä, 
mutta vielä parempaa on tulossa”. 
Maaliskuussa 2020 tuli rajoituksia kokoontumisiin 
ja yhteiseen toimintaan koronaepidemian takia. 
Korona herätti pelkoa omasta terveydestä ja ah-
distusta, kun ei voitu järjestää yhteisiä tilaisuuksia. 
Rajoituksia voitiin kesällä purkaa ja saatoimme 

järjestää iloisen juhannuksen korttelin asukkaille. 
Perjantai-iltana 10.7. syttyi tulipalo, joka mullisti 
kaikkien Ilona-korttelin asukkaiden elämän. Henkilö-
vahingoilta vältyttiin, mutta kaikille asukkaille alkoi 
evakkotaival, joka Ilonan asukkailla kestää jouluun 
2021 saakka. Tulipaloa katsellessa ei osannut kuvi-
tella mitä on edessä. Moni kysymys odotti vastaus-
ta: onko minun asunto ja omaisuus palanut, onko 
savu-ja vesivahinkoja, kuinka kauan korjaaminen 
kestää,  tuleeko talosta hometalo, jääkö rakenteisiin 
savun haju, mihin pääsen asumaan, mistä saan vaat-
teet päälle, kuka tyhjentää asuntoni, miten pärjään 
taloudellisesti, mitä vakuutus korvaa ja kuinka kauan 
jne? 

Meitä Palokan Ilonan asukkaita yhdistää sama 
kokemus, sama epävarmuus, mutta myös tieto siitä 
mitä Ilona talossa asuminen ja yhteisöllisyys tar-
joaa. Meissä elää monta tarinaa ja yhdessä olem-
me enemmän. Aurinkoista kevättä ja voimia kaikille 
Ilonan asukkaille, pidetään yhteyttä ja tavataan 
tiistaisin Palokan torilla.
 
MERJA PAUKAMA

Oli kesäinen perjantai-ilta 10.7.2020. 
Saunan jälkeen klo 21.15 istuin sohvalla 
TV:n äärellä. 
Yht`äkkiä vahva savunhaju tuli ne-
nääni. Katsoin keitiöön, liesi oli tyhjä, 
kurkistin käytävään, ei mitään hajuja, 
menin parvekkeelle ja sisäpihalla sei-
soi joukko ihmisiä. 

Sieppasin avaimen ja menin heidän 
luokseen. ”Mitä on tapahtunut?”, 
kysyin. ”Katso tuonne!” Talon keskim-
mäisen osan ylimmäisestä nurkasta 
tuprusi mustaa savua. Tulipalo! 

Ja hetken päästä klo 21.30 näimme 
ensimmäisen paloauton ja tuli kuu-
lutus: ”Sisäpihoilla seisovat henkilöt 
siirtykää rakennuksen ulkopuolelle!” 
Evakuointi oli alkanut ja sisälle ei enää 
päässyt. 

Minulla oli päälläni yöpaita, aamutakki 
ja jalassa jumppatossut sekä kädessä 
avain. Onneksi oli lämmin kesäilta.

Joskus yhdentoista maissa kuulutet-
tiin: ”Asukkaita kehoitetaan mene-
mään viereiselle koululle. Sieltä jae-
taan yöpymispaikka jokaiselle”. Istuin 

autokatoksen takana kolmen naisen 
kanssa. Penkiltä noustessa kuulin, kun 
joku huusi: ”Siellähän se Leila on!” Si-
sareni tytär oli tullut hakemaan minut 
kotiinsa yöksi.
Aamulla minut vaatetettiin ja illal-
la mentiin ostamaan minulle omat 
vaatteet. Loput heinäkuusta sain asua 
heidän luonaan. He auttoivat minua 
myös vuokra-asunnon hankinnassa. 

Kaikesta tuhosta huolimatta olin var-
maan Ilonan asukkaista 
onnekkaimpia.
LEILA URVAS

Evakuointi oli alkanut

P A L O K K A
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Muuttokuvioissa Ilonataloon 24.3.18 törmäsin rouvaan, joka 
ensi tapaamisessa kysyi: ”Lähdetkö aamulla klo 6.30 uimaan 
kanssani Alvajärveen. Voit ensin kokeilla.” Muistin, että minulla 
on avantouintiin tarvittavat välineet, joita en ole käyttänyt. 
Niinpä lähdimme ja siitä jäin koukkuun tähän harrastukseen.

Aamut ovat rauhallista aikaa, linnut laulavat, aurinko on vielä 
alhaalla ja ilma yleensä raikasta...luonto herää. Matkalla voi 
käydä läpi aamun uutiset ja muut kuulumiset sekä parantaa 
maailmaa, purkaa paineita ja tehdä suunnitelmia , jakaa koke-
muksia, saada uusia ideoita j.n.e…
Joskus meillä on hanskat ja roskapussit mukana keräämme 
tienvieret siisteiksi. Pusseihin poimimme myös tyhjät oluttöl-
kit ja syksyllä rannasta sienet. Hyötyä ja huvia!
Nyt Kalevalan päivä aamuna uimme kuunsillalla ja kun palsim-
me Pappilanvuoren kupeelle aurinko nousi loistavana, punai-
sena, pyöreänä pallona metsän takaa. Tunnelma oli täydelli-
nen!

Syyskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin Ollilan rannassa 
odottaa parakki, jonne pääsee sisälle puhelinnumerolla. Siellä 
on noin 12 astetta lämpöä. Naisille ja miehille on oma huone. 
Hyvä paikka riisua ja pukea. Laiturilla on valaistus ja leveät 
portaat järveen. Kaksi pumppua pitää avantoa auki.
On mahtava tunne pulahtaa viileään veteen, uida kymmenen 
vetoa,kääntyä ja uida pumppuja vastaan kaksikymmentä ve-
toa laiturin viereen, nousta laiturille ja vähän jumpata, men-
nä lämpöiseen koppiin, pukea ja lähteä taapertamaan kotiin 
hyvässä seurassa.

Meistä yksi tekee vesijumpan avannossa. Siellä jalka pohjaa, 
käsiä voi pitää veden yläpuolella…...hän on vedessä 2-3 mi-
nuuttia.

Kävijöitä on Ollilassa 20-40 / päivä. Käynnit ovat ympäri vuo-
rokauden, koska avantouimareiden jäsenet pääsevät sinne 
puhelinnumerolla. Voi siis käydä töihin mennessä tai sieltä 
tullessa, herättyä tai nukkumaan mennessä, kauppareissulla 
tai muuten vain lenkillä. Harrastus sopii hyvin korona aikaan. 
Hinta on 70€ talvikausi. 

Kannattaa kokeilla!
MAIRE URVAS

Tunnelma oli 
täydellinen!
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L A U K A A N  I L O N A

Syksyn ruska hehkui kauneimmillaan 
elokuun lopulla, puolitoista vuotta sit-
ten, kun uusia asukkaita alkoi saapu-
maan avaimiaan hakemaan. Iltapäivällä 
oli todella kaunis, mutta talon ympä-
rillä suhteellisen karmeaa katseltavaa. 
Nähtiinhän se jo kesän loppupuolella, 
että kiire tässä tulee. Avaimet oli kui-
tenkin luovutettava sopimuksen mu-
kaan. Jotenkuten esteiden yli päästiin 
omiin asuntoihin, jotka olivat suhteel-
lisen valmiita. ”Varastokopit tehdään 
ensiyönä”, ilmoitettiin ensimmäiseksi. 
Iso olohuone oli rakennustarvikevaras-
tona, sauna alkutekijöissään.
Monenlaista remonttimiestä siinä 
sai syksyn mittaan kierrellä huoneis-
toissa. Jokainen pari teki vain oman 
alansa töitä – kuka vaihtoi ikkunoita, 
kuka ovia, kuka kaappeja. Pihatyöt oli 
luku sinänsä. Kaivurikoneet kaivoivat 
ja kuorma-autot toivat uutta multaa 
tilalle. Kasvilaatikoita tehtiin. Istutus-
ten laittajat pääsivät töihinsä jo lumen 
tulon uhatessa.
Syksyn mittaan päästiin vähitellen 
asettumaan normaaliin elämänme-
noon ja tutustumaan toisiimme. Mu-
kavia kohokohtiakin oli melko tiheään. 
Pidimme omat tupaantuliaiset. Ne oli-
vat tosi ”rattoisat”. Taiteilijapariskunta 
Satu ja Arto Rantanen olivat ”tähti-
vieraana” ja Satu lauloi Laukaan Ilonan 
kronikan riemastuttavalla taidollaan. 
Yhteisöllisyys teko joukossamme ison 
harppauksen eteenpäin.
Myöhemmin järjestettiin Avoimet ovet 
-tapahtuma myös kyläläisille ja omai-

sille. Heitä saapuikin runsain määrin, 
noin 200. Taloa ihasteltiin joka puolella 
ja kyllä oli aihettakin. Olohuone oli 
nyt todella kaunis uusine verhoineen, 
huonekaluineen ja mattoineen. Sauna 
ja koko ylin kerros oli ilo esitellä ja olla 
vähän ylpeäkin! Oma puurojuhla vie-
tettiin Sarahovin väljemmissä tiloissa. 
Tunnelma oli sielläkin sangen rattoisa, 
tarjoilu mainio, eikä laskua tuotu!
Vierailijoita oli talven mittaan melko 
tiheään, ja ne kokosivat aina talon 
asukkaita runsaasti paikalle. Kävi Har-
monikka-miehet, Mieslaulajien ryhmä 
ja monet yksityisyrittäjät esittelivät 
palveluntarjoamisiaan. Kauniin lah-
jansa toi Laukaan seurakunta kirkko-
herran ja kanttorin toimittaman kodin 
siunaamisen muodossa.
Omat harrastuspiirit ovat lähteneet 
hieman nihkeästi liikkeelle. Haluja ja 
ehdotuksia kyllä on, mutta toimeen-
pano kangertelee. Osasyynä tilanteel-
le lienee toiminnanohjaajien vaihtumi-
nen useaankin kertaan aivan yllättäen. 
Omin voimin olemme vielä sen verran 
saamattomia, että topakkaa vetoa-
pua kaivataan. Päiväkahvit sentään 
keitetään uskollisesti ja osallistujiakin 
on sopivasti.
Sitten tuli se suuri ja paha susi – KO-
RONA nimeltään, joka on koskettanut 
varmaan joka ikistä. Vierailuryhmät 
loppuivat, retket loppuivat, yhteiset 
tilat suljettiin, taloon tuli hiljaisuus.
Toisaalta tällainen asumismuoto on 
suojellut paljon pahemmalta yksinäi-
syydeltä. Täällä saa seuraa halutes-

saan. Tervehdykset ja joku sananen 
vaihdetaan aina ohikulkiessa, eikä 
eripuran siemeniä ole kylvetty.
Omasta puolestani voin sanoa, että 
täällä tunnen oloni turvalliseksi ja voin 
rauhallisin mielin odottaa, kun van-
huus ja pahat päivät todella tulevat.

Tällaisia ajatuksia kiitollisin mielin 
kokosi Sisko

SISKO HONKONEN

Sun ystäväsi armahin

mä aina olla tahtoisin,

en koskaan olla tahtoisi,

sulle uskoton ja petturi.

Se oisi suurin iloni,

jos aina oisit luonani.

Jos kuolo sinut korjaisi,

niin murhe minut murtaisi,

sillä sua rakastaa

tahtoisin mä ainiaan.

En voisi minä milloinkaan

elää ilman sinua.

(Jos ystävä et olekaan,

lue joka toinen rivi vaan!)

Tervehdys Laukaan Ilonasta!

Valokuvat Olavi Aapajärvi ja Anne Höyhtyä
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KOTINI
Tiedän paikan ihanan
Laukaan uuden Ilonan.
Täällä saamme nyt asua
Jaso meidän turvana.

Rakennus on komea,
muka niin kuin vankila.
Ikkunoitakin moititaan,
mutta kyllä niistä valon saa.

Loppu oli kiireinen,
liekö syy ulkofirmojen.
Rojun yli loikittiin,
omaan kotiin osattiin.

Huoneet kyllä valmiit ol,
siisteyskin moitteeton.
Pientä vikaa siellä tääl,
joku oli pahal pääl.

Piha oli pahinta,
eipä viitsinyt vilkuilla.
Siellä kaivurit, nosturit
omaa työtä ahersi.

Kyllä puutteet korjataan,
miestä kun käy mustanaan.
Ensi kesään kun saavutaan,
silloin kaikki kukoistaa.

Alku aina hankalaa
nyt jo oikein mukavaa
yhdessä kun touhutaan
kaikenlaista mukavaa.
(san. Sisko Honkonen)

L A U K A A
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Toiminnanohjaajien 

Moikka Ilonalaiset! 

Täällä kirjoittelee Maiju Luukkola. 
Olen tutuin ohjaaja varmastikin Palokkalaisille. Aloitin Jasossa 
noin kaksi vuotta sitten ja olen Palokan Ilonan ohjaajana toimi-
misen lisäksi työskennellyt Jason toimistolla. Työtehtävät ovat 
monipuolisia ja päivät eivät ole koskaan samanlaisia, tykkään 
työstäni tosi paljon! Koulutukseltani olen kauppatieteiden mais-
teri ja sosionomi. Vapaa-ajalla olen kova penkkiurheilija ja urheilu 
on muutenkin lähellä sydäntäni.

Annukka Jernvall

Maiju 
Luukkola

Hei!

Ensimmäinen kokemukseni Jasos-
ta on vuodelta 2017, jolloin suori-
tin sosionomiopintoihin kuuluvan 
harjoittelujakson puoliksi Kuokka-
lan ja puoliksi Huhtasuon Ilonassa. 

Sinä kesänä harjoiteltiin innok-
kaasti juhannusjuhlan tanssiesi-
tystä Robinin Hulahula -kappa-
leen tahtiin. 

Vuonna 2018 toteutin 2kk har-
joittelujakson puolestaan Palokan 
Ilona- korttelissa, joka kohteena 
eroaa edellisistä monessakin eri 
suhteessa.  Harjoitteluajalta eri-
tyisen hyvin mieleeni jäivät koko 
korttelin yhteiset syysjuhlat ja en-
simmäinen puurojuhla kera sahaa 
soittavan joulupukin muorin. 
Vaajakosken Ilonan valmistuessa 
tammikuussa 2019, aloitin viralli-
sesti työni Jasolla ja heti alkajai-
siksi vastaanotin uuden kohteen 
yhdessä asukkaiden kanssa. 

Yhteistä toimintaa käynnistettiin 
pikkuhiljaa kevään aikana ja mo-
nenmoista on jo ehditty touhuta 
ja järjestää. Ensimmäisenä vuonna 
pidetyt joulumyyjäiset ovat jää-
neet erityisen hyvin mieleen siitä 
syystä, että yhteistä tapahtumaa 
puuhattiin hyvässä hengessä koko 
talon voimin.
Lähiviikkojen ajan olen saanut 
seurata läheltä vuorostaan Kan-
kaan Ilonan alkutaivalta, johon on 
vaikuttanut osaltaan sekä ko-
rona-aika että saman katon alla 
asuva opiskelijayhteisö. Mielen-
kiinnolla odotamme kokemuksia 
kahden eri sukupolvesta koos-
tuvan yhteisön elämästä saman 
katon alla.
Jokaisessa Ilona- talossa on omat 
erityispiirteensä ja se on ehdotto-
masti suuri rikkaus. Sen sijaan, että 
vertailisimme Ilona- taloja keske-
nään tai keskittyisimme miettimän, 
mikä taloistamme on ylitse mui-
den, soisi enemmän painotettavan 

hyvien kokemusten jakamista ja 
talojen välistä yhteistyötä. 
Vaikka työ näytteleekin isoa osaa 
elämässäni, mahtuu mukaan myös 
viherkasviharrastus ja jossain 
määrin myös käsillä tekeminen. 
Erityisen paljon tykkään ideoida 
monen moista jännää kierrätys-
materiaaleista. Vauhtia arkeen tuo 
7-vuotias Albert- poika.
Toivotan kaikille Ilonalaisille jaksa-
mista ja kärsivällisyyttä tämänhet-
kiseen erityisajan arkeen.
Hymyillään, kun tavataan! 
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Tervehdys kaikille 
Ilonassa asuville!

Olen toiminut Jason Ilona -talojen 
asukastoiminnanohjaajana elokuusta 2018 alkaen, tähän 
mennessä pääkohteeni ovat olleet Kuokkalan ja Huhtasuon Ilona -talot. 

Ohjaajan työ on varsin monipuolista, arjen neuvonta-avuista toiminnan or-
ganisointiin. Ihan parasta tässä työssä on nähdä asukkaiden välistä ystä-
vyyttä, avunantoa ja yhteistä toimintaa! 
Viimeisimmältä koulutukseltani olen Sosionomi (AMK). Asun Jyväskylässä ja 
perheeseeni kuuluvat puoliso, poika, sekä pari pientä koiraa. Harrastuksia 
on elämässä ollut paljon, viimeisimmät liittyvät musiikkiin, kädentöihin ja 
liikuntaan. 
Hankin vast´ ikään ukulelen, sen kera lauleskelen iltaisin kotona ja välillä neu-
lon sukkaa. Kun oppii jotain uutta, niin siitä tulee vain niin hyvä mieli! 

Marianne 
Seppä

Anne Räty

Anne Höyhtyä

Hei Ilonalainen!

Polkuni Jasolla alkoi syksyllä 2015, jolloin 
aloitin kuntoutuksen ohjaajan opintoihini 
liittyvän harjoittelun Huhtasuon Ilonassa. 
Olin tehnyt 20 vuoden työuran 4H-nuo-
risotyössä, mutta koin, että voisin suunna-
ta vielä uusille urille työelämässä. Aikai-
sempia tutkintojani ovat muun muassa 
restonomin tutkinto ja opettajankoulutus. 

Harjoittelujaksolla vaikutuin yhteisölli-
sen senioriasumisen mallista ja tykästyin 
toimimaan yhdessä asukkaiden kanssa. 
Olen onnellinen, että sainkin sitten jatkaa 
työntekijänä Jasolla. Olen parhaimmilla-
ni asiakaspalvelutehtävissä. Nautin siitä, 
että voin auttaa asukasta ja toimia hänen 
parhaakseen. 

Olen saanut tehdä hyvin monipuolisesti eri 
työtehtäviä reilun viiden vuoden aikana. 
Kohteista olen työskennellyt Huhtasuolla, 
Kuokkalassa, Palokassa ja Laukaassa. Vaa-
jakosken asukkaiden kanssa tulin tutuiksi 

talon rakentamisen aikana, kun toimin 
toiminnanjohtaja Sinikka Tyynelän vuorot-
teluvapaan sijaisena. Kankaan Ilonan koh-
teen rakentamisen aikana olen päässyt 
mukaan sen valmisteluihin. Tällä hetkellä 
olen Jason hallinnon tehtävissä. 

Juureni ovat Pohjois-Karjalassa, mutta 
olen kotiutunut vahvasti Keski-Suomeen. 
Harrastan monipuolisesti liikuntaa ja käsi-
töitä. Erityisesti rakastan liikkua luonnos-
sa ja nauttia sen ihmeistä. Lukeminen on 
ollut rakas harrastukseni jo lapsuudesta 
asti. Minut löytää myös teatterista, näyt-
telyistä, konserteista ja muista kulttuuri-
tapahtumista. 

 Jääkaapin ovestani löytyy Helvi Juvosen 
runo kantamaan arjen pyörteissä: 

”Polkua koukeroista metsä sinua vie. 

Ihmettä tuskin moista 

tarjosi tasainen tie.”

Hei kaikki Ilonalaiset! Olen Laukaan Ilonan ja Kankaan Ilonan toiminnanohjaaja. 
Aloitin Jasolla reilu vuosi sitten. Aikaisemmin olen toiminut useissa eri tehtävissä 
pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Toiminnanohjaajan työ on ollut mie-
lenkiintoista ja antoisaa. On ollut mukava tutustua uusiin ihmisiin, yhteisölliseen 
asumiseen ja sen mahdollisuuksiin. 
Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Asun perheeni kanssa Laukaassa. Liikun 
paljon luonnossa, hiihdän, pyöräilen ja joogaan. Kesäisin puuhastelen puutarhassa 
ja mökillä. Taide ja käsityöt ovat lähellä sydäntäni.
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Jätin Jason hallituksen puheenjohtajuuden viime syksynä. Olin ollut siinä teh-
tävässä lähes kahdeksan vuotta. Olen kokenut puheenjohtajuuden kunniana ja 
se muodostui minulle suorastaan elämäntavaksi. On pakko myöntää, että olen 
joutunut kamppailemaan vieroitusoireiden kanssa. 

Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 10 vuotta ja vanhimmat Ilonatalot ovat 
kuusivuotiaita. Olen ollut sekä yhdistyksessä että asukkaana kaikki nuo vuodet, 
alusta alkaen. Olen ollut asukas, toimihenkilö ja puheenjohtaja. Olen kokenut yh-
teisöllisen toiminnan käynnistämisongelmat, uusien tonttien hankkimisen tus-
kan, hallinnon käynnistämisen, markkinoinnin ja rahoituksen onnistumisen jän-
nitykset.

Paljon on ollut touhua, paljon on kertynyt huonosti nukuttuja öitä, mutta ennen 
kaikkea: Paljon on ollut onnistumisen riemua ja iloa siitä, että on voinut kokea 
ponnistelujen tuottavan tuloksia. Tunnen, että olen omalta pieneltä osaltani 
voinut vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen.

Ilonatalo ei ole palvelutalo, jossa asutaan omistajan ehdoilla ja jossa eletään 
muiden suunnittelemaa elämää. Ilonatalo mahdollistaa aktiivisen elämän, vas-
tuun ottamisen sekä omasta itsestään että yhdessä muiden asukkaiden kans-
sa koko yhteisöstä. Ilonatalossa ei tarvitse olla yksin, ellei sitä halua. Edusta-
mamme yhteisöllinen senioriasuminen kiinnostaa ikääntyviä ja kokemuksemme 
tästä asumisen tavasta ovat hyviä. Toiminta on kuitenkin vielä nuorta, olemme 
alkutaipaleella ja paljon on opittavaa ja kehitettävää. Sekä yhdistys että asukas-
hallinto kussakin Ilonatalossa joutuvat nyt koronan aikana vetämään henkeä ja 
valmistautumaan sitten toivottavasti entistä tarmokkaampina uusiin haastei-
siin.

Olen näinä vuosina saanut uusia ystäviä ja Jason kehittyminen ja kasvaminen 
tähän mittaan on ollut yhteistyötä monien todellisten osaajien ja oman alansa 
taitajien kanssa. Kaikille heille olen todella kiitollinen. Työ on ollut yhteisöllisyyt-
tä parhaimmillaan. Mainitsen erikseen ainoastaan yhden henkilön. Pertti Sarja. 
Hän tuli avukseni, kun yhdistyksen toimintaa käynnistettiin. Yhdessä varasimme 
kokoustilat, yhdessä kutsuimme perustavan kokouksen osanottajat, yhdessä 
aloitimme jäsenrekisterin, tilinpidon ja pöytäkirjojen laadinnan. Vähästä se alkoi, 
kaikki oli aloitettava alusta. 
On sitä kiva muistella.

Toivotan uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle, hallituksen asiantuntijoille 
sekä yhdistyksen työntekijöille ja asukashallinon jäsenille sekä kaikille Jason 
asukkaille menestystä ja voimia kohdata tulevien vuosien haasteet, ilot ja surut. 

Täyttä, aktiivista elämää meille kaikille!

Olavi Niemi

Väistyneen puheenjohtajan tervehdys
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Täyttä,
aktiivista 
elämää 
meille 
kaikille!
OLAVI NIEMI
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Ilonan
KYSELYTUNTI

Me jo varttuneet ilonalaiset olemme viet-
täneet lapsuutemme ja nuoruutemme uu-
nilämmitystaloissa. Ainakin meillä kotona 
pönttöuuni lämmitettiin iltapäivällä sääti-
lasta riippuen riittävän lämpöiseksi. Pellit 
pantiin kiinni, kun liekit ja punahehku olivat 
loppuneet. Pari kertaa viikossa uuniin pan-
tiin lopuksi ohrapuuro kypsymään aamuksi. 
Päivän mittaan lämpötila huoneessa laski. 
Se oli luonnollista. Ikkunan reunat tilkittiin 
aina syksyisin ja päälle laitettiin liimapape-
ri. Muuten ikkunasta veti. Ikkuna oli kaksin-
kertainen. Ilmastointia ei tietenkään ollut. 
Siitä pitivät huolta hirren ja lattian raot. 
Siellä kotona oli hyvä olla ja asua.

Täällä Ilonassa on lattialämmitys kauko-
lämmöstä. On nelinkertaiset ikkunat ja 
kumitiivisteet. Ei ole talvellakaan jäätä 
ikkunassa eikä kuurankukkia. On koneelli-
nen ilmastointi. Olemme paratiisissa. Mutta 
osaammeko arvostaa sitä. Olemme sisällä 
tottuneet katsomaan televisiota keveissä 
vaatteissa, vähän liioitellusti sanottuna 
”rintsikoissa ja sukkahousuissa”. Meille 
tulee kylmä.

Kun me teemme askarten töitä. Siivoamme, 
silitämme vaatteita, leivomme tai laitamme 
ruokaa, me pärjäämme keveissä vaatteissa 
Laitetaan lisää vaatteita puuhan jälkeen.

Me olemme jo vanhoja, istuskelemme 
paljon, meille tulee helposti kylmä. Olisi kai 
syytä laittaa lisää vaatetta päälle.

Keski-Euroopassa asuinhuoneiden läm-
pötila lämmityskaudella on alempi kuin 
Suomessa. Esimerkiksi Englannin eteläosis-
sa asuinhuoneiden lämmitys aloitetaan 

joulukuun 15. päivä. Mutta heillä onkin 
haahkanuntuvapeitteet yöllä.

Me maksamme vuokravastiketta, josta 
huomattava osa menee lämmityskuluihin. 
Mielestäni nykyinen lämpötila on ihan riit-
tävä. Vai onko?

kysyy Mikko

Asuinhuoneen lämpötila ja pukeutuminen

Kysy tai vastaa - ota kantaa mieltäsi askarruttaviin aiheisiin.
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KATTAVA 
PAKETTI PALVELUJA 

HYVÄÄN 
ASUMISEEN.
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Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti 
on nyt NOSTE Isännöinti.
Kaikki mitä tarvitset kiinteistösi sujuvaan arkeen löytyy yhdestä osoitteesta.
Tervetuloa tutustumaan: nosteisannointi.fi

Nopea ja edullinen citypaino Vaasankadulla.

Kortit • kutsut • kuoret • lehdet • julisteet

p. 050 593 7553


