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Ilona

Ajankohtaista

Hallitus uudistui

Jason vuosikokouksessa 25.8.2021 yhdistyksen 
hallituksen kokoonpanoksi päätettiin:

Arto Lepistö, puheenjohtaja
Jaana Stenfors (Kankaan Ilona), jäsen
Ulla Mononen (Laukaan Ilona), jäsen
Tapio Ruosteinen (Huhtasuon Ilona), jäsen
Markku Urpelainen (Vaajakosken Ilona), jäsen
Sakari Möttönen, jäsen
Marja Heikkilä, jäsen
Jorma Muhonen, jäsen
Mirja Hirvensalo, jäsen
Hallituksen kokouksessa 22.9.2021 valittiin 
varapuheenjohtajaksi Tapio Ruosteinen

Työvaliokunnan kokoonpano
Hallitus nimesi 22.9.2021 kokouksessaan työvalio-
kunnan, jonka tehtävänä on tarvittaessa kokoontua 
valmistelemaan hallituksen kokoukseen yhdistyksen 
strategiseen johtamiseen liittyviä olennaisia asioita ja 
myös silloin kun toiminnanjohtaja asian luonteen ja 
laajuuden vuoksi näkee sen tarpeellisena. 

Työvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin: 
Arto Lepistö, puheenjohtaja
Olli Heikkilä, lakimies
Seppo Ylinen, Jaso Oy:n toimitusjohtaja
Tapio Ruosteinen, varapuheenjohtaja
Ulla Mononen, asukastoimikuntien 
puheenjohtajien edustaja 
Anna Maunula, toiminnanjohtaja 

Palokan Ilonan työmaalla alkaa olla valmista

Muutot käynnistyvät porrastetusti 27.11.2021 alkaen. 
Vapautuneiden asuntojen osalta jonotilannetta 
käydään aktiivisesti läpi. 

Asuntotilanne

Ilona- taloihin jonottaa tällä hetkellä noin 370 haki-
jaa, 2 asuntoa odottaa uusia asukkaita. 

Asukastoiminta

Koronatilanteen tasaantuessa, taloissa on taas aika 
ideoida ja käynnistää yhdessä asukastoimintaa. Kii-
tos kaikille asukkaille kärsivällisyydestä ja vastuulli-
sesta toiminnasta!
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Sain kunnian toimia tässä lehdessä Jason 
asukastoiminnanohjaajien äänitorvena siitä, 
mitä on olla ohjaajana Ilona -taloissa. Minul-
la on ollut ilo tutustua kiertävänä toiminnan-
ohjaajana paremmin jokaiseen huikeaan 
Ilona -taloon, sekä niiden toimintaan ja 
ohjaajan työhön taloissa.
Olen huomannut, että vaikka jokainen 
Ilona -talo toimii samalla periaatteella, on 
jokainen niistä silti vähän erilainen. Huhta-
suolla on aktiivisia asukasvetoisia ryhmiä, 
Vaajakoskella innokkaita peliporukoita, 
Laukaassa kahvitellaan usein pitkän kaavan 
mukaan, Kankaalla asetutaan jo aktiivisesti 
taloksi uusiin koteihin ja tiloihin, Kuokkalas-
sa viihdytään oman kauniiksi laitetun pihan 
suojassa ja Palokasta muistan innokkaat 
liikkujat. Nämä eivät kuitenkaan ole kaikki 
mitä talot pitävät sisällään, vaan ne ovat 
täynnä moninaista elämää iloineen, surui-
neen ja kaikkea siltä väliltä. Talo on vain ra-
kennus, sen sydän on niissä asuvat ihmiset
Yhtä moninaisia kuin ovat talot, ovat myös 
niissä työskentelevien asukastoiminnan-
ohjaajien päivät. Ne täyttyvät yhteisön ja 
siihen kuuluvien asukkaiden tukemisesta ja 
auttamisesta. Tämä on työmme ydin, mutta 
lisäksi päivään kuuluu monenlaista yllättä-
vääkin käytännön järjestelyä ja selvittelyä 
aina saunavuorojen vaihdosta kadonneen 
Mölkky -pelin etsimiseen. Myös yhteistyö 
eri toimijoiden kanssa, sosiaali- ja terveys-
alan ajankohtaisiin ja ajantasaisiin asioihin 
perehtyminen, tiedon hankkiminen sekä 
sen jakaminen ja sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisena kehittyminen ovat osa asu-

kastoiminnanohjaajan työtä.
Jokaisessa talossa on useita kymmeniä, 
osassa yli sata eri taustoista tulevaa asu-
kasta, näin isossa joukossa yhteisöllisyys 
rakentuu harvoin itsestään. Asukastoimin-
nassa ohjaajan tehtävä on auttaa tekemisen 
alkuun. Kannustaa, suunnitella ja organisoida 
yhdessä asukkaiden kanssa talojen toimin-
toja niin, että asukkailla olisi mahdollisimman 
matala jatkamisen kynnys. Usein arjessa 
tulee tarvetta myös henkilökohtaiselle avulle 
ja tuelle. Ohjaaja voi silloin olla asukkaan 
apuna vaikkapa puhelimen päivityksessä, 
siivousavun tai muun arkea helpottavan 
palvelun hankinnassa, tai Kela -hakemusten 
täyttämisessä. Tuen tarve on yksilöllistä ja 
moninaista. Toisinaan asukastoiminnanoh-
jaaja voi olla myös asukkaan päivän tärkein 
sosiaalinen kontakti. Tärkeää on luoda tila ja 
aika myös keskustelulle ja läsnä olemiselle. 
Tavoitteemme on, että kaikki asukkaat tule-
vat halunsa mukaan nähdyiksi ja kuulluiksi 
heitä koskevissa ja heille tärkeissä asioissa. 
Parasta tässä työssä ovat asukkaat sekä 
yhdessä oleminen ja tekeminen, oli se sitten 
ison juhlan järjestämisessä auttaminen tai 
tervehdys porraskäytävällä vastaan tullessa. 
Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja niissä 
onnea on saada aikaan hymy!

Ihanaa alkavaa syksyä kaikille omasta ja 
muiden ohjaajien puolesta toivottaen,

Mari Ståhle, 
Jason asukastoiminnanohjaaja

Asukastoiminnan-
ohjaajana

Ilona-taloissa

Mari Ståhle
Jason asukastoiminnanohjaaja
mari.stahle@jasoasunnot.com
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Ajat ja ajatukset muuttuvat, 
miten suhtaudun Lappiin. Muu-
tama vuosikymmen taakse-
päin harkitsin ystäväni kanssa 
samoilemista Lapin erämaassa. 
Tarkemmin sanottuna olimme 
harkinneet käsivarren erä-
maaosassa. Siihen aikaan ei 
kannattanut keskustella kovin 
yleisellä tasolla. Keskustelimme 
aivan keskenämme, koska lähi-
piiri olisi pitänyt meitä hieman 
hulluina tai muuten vinksah-
taneina. Toteutimme sateen 
ja sumun kyllästämän retken. 
Retken päätarkoitus toteutui, 
koska kävimme Suomen kor-
keimman, Halti tunturin laella.
     Nykyajan nuoret retkeilijät 
kertovat mielellään retkestä 
etukäteen sosiaalisessa me-
diassa ennen retkeä. Retken 
jälkeen sitä on muisteltava 
muutama viikko. Jälkiretkeily 
on mukava harrastus se antaa 

vaikutelman, että teet saman 
retken vielä uudelleen toivoen, 
että seuraava retki on, jos mah-
dollista vielä parempi. Minä en 
ole koskaan tullut ajatelleeksi, 
että retkeily olisi jonkinlainen 
suoritus. Päin vastoin yritän 
samoilla vailla mitään paineita. 
Samoilitpa millä tavalla tahansa 
tee retkestä oman näköinen. 
Jokainen saa päättää omal-
la kohdallaan, mikä on sinua 
miellyttävä tapa liikkua luon-
nossa. Luonto ja muut retkei-
lijät kiittävät, kun tuot jätteesi 
pois luonnosta asianmukaisiin 
jätteenkeräyspisteisiin ja autat 
säilyttämään maisemat yhtä 
upeina seuraavillekin samoajil-
le!
     Useita kertoja vaelsin lin-
nuista kiinnostuneen henki-
lön kaverina. Siinä huomasin, 
kuinka paljon hän antoi lisää 
mielenkiintoa samoiluun. Lin-
tubongari havaitsee paljon 
helpommin kaikki luonnossa 

syysretket, mutta on siellä 
seassa ollut monta sateetonta 
päivää.
     Kaamosvaellus kaamosai-
kaan, kun talvi ei ole vielä 
kunnolla alkanut on aivan oma 
lajinsa. Sitäkin kannatta kokeil-
la, koska lyhyt päivä ja pitkä pi-
meys tuo retkeen oman viehä-
tyksensä. Liikkumismuotoja on 
monta, riippuen lumitilantees-
ta. Yleensä varusteet kuljete-
taan ahkiossa, joko kävellen tai 
lumikengät jalassa. Joskus on 
niin paljon lunta, että voit liik-
kua suksilla. Pehmeä lumi antaa 
retkelle oman haasteensa.
     Keväthangilla samoilu on 
monen harrastajan suosios-
sa. Silloin päivänvaloa riittää 

myöhäiseen iltaan asti. Pari-
kymmentä vuotta sitten minut 
houkuteltiin mukaan ensimmäi-
selle ahkiovaellukselle.
Lähdin mukaan pieni pelko 
vatsanpohjassa, koska ajat-
telin kuinka minun varpaani ja 
sormet pärjäävät pakkasessa 
ja viimassa. Pelko oli ennenai-
kaista, koska vaellus oli kaik-
kiaan miellyttävä kokemus. 
Kevätvaelluksesta tulikin sitten 
minun jokavuotinen vaellusta-
pahtumani.
       Ahkiovaelluksella liikkumi-
nen vaatii aivan omanlaisen-
sa reitti suunnittelun. Ahkion 
kera ei kannata mennä kakkien 
kerkeimpien tunturien yli, vaan 

Erämaa opettaa.
liikkuvat eläimet ja 
linnut. Näin tulin 
huomanneeksi, että 
et ole koskaan val-
mis. Jokainen retki 
on erilainen ja voit 
oppia jotain uutta 
ja arvokasta. Vanha sanonta 
pitää paikkansa, kyllä erämaa 
opettaa.
     Suomen vuodenajat antavat 
samoiluun oman viehätyksen. 
Kesällä pääset hieman helpom-
malla, koska et tarvitse niin 
raskasta varustusta. Kesällä 
sääsket tuovat jonkun mielestä 
ikävän vivahteen samoiluun. 
Sääsket kuuluvat kuitenkin 
oleellisena osana Lapin kesään.
     Syksy on eittämättä suosi-
tuin aika vaeltaa, koska silloin 
ei ole sääskiä ja useimmiten 
päivälämpötila on miellyttäväs-
ti plussanpuolella. Ruska värik-
kyydellään kruunaa syysretken 
onnistumisen. Olen itse vaelta-
nut monet sateen kyllästämät 

on etsittävä helpompia maas-
toja. Jos ei aina jaksa tehdä 
joka päivä omia latuja, voi aina 
turvautua moottorikelkkauriin. 
Minulla ja matkakumppaneilla 
on ahkiossa aina kaikki leiriy-
tymiseen liittyvä kalusto ja 
riittävästi ruokaa. Emme ole 
riippuvaisia autiomajoista, 
voimme leiriytyä itselle sopi-
vaan paikkaan. Voimme kuvi-
tella olevamme tämän erämaan 
herroja ja kuninkaita. Mitä ei voi 
kuitenkaan ääneen lausua, kos-
ka maahiset ja luonto asettavat 
meidät tuota pikaa oikeaan 
järjestykseen.
 Vaeltaja Martti.    

MIKSI LAPPIIN?
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Herkuttelua
H U H TA S U O N  K E S Ä N  PÄ ÄT TÄ JÄ I S I S S Ä

Jason puheenjohtaja ja Toiminnan-
ohjaaja luovuttavat Jason viirin ja 
Kukat Olli Niemelle joka sai Jason 
Kunniapuheenjohtajan nimityksen.  
Kuvassa Olli Niemi ja avokumppani 
Heli Siren oikealla.

Vuosikokoustunnelmia ja kiitoksia

Jason vuosikokous 2021 pidettiin kaupunginkirjaston tiloissa Minnansalissa. Minun osaltani 
kokous oli tunnetta täynnä ja jää mieleeni unohtumattomasti. Kokous antoi minulle kunnia-
puheenjohtajan arvonimen. Puheenjohtajamme Arto Lepistö piti kauniin puheen. Yhdistys 
osoitti tällä tavoin kunnioitusta koko sille rohkealle, ennakkoluulottomalle ja kaukonäköiselle 
joukolle, joka noin kymmenen vuotta sitten teki päätöksen Jason perustamisesta. Tällä het-
kellä jo yli 500 senioria asuu yhteisöllisissä, nykyaikaisissa, turvallisissa Jaso-kodeissa. 

Kunniapuheenjohtajuus velvoittaa. En ole yhdistyksen hallinnossa enää mukana. Tahdon 
kuitenkin elää aktiivista Jaso-elämää ja tukea yhdistystä ja asukas-
hallintoa niiden tavoitellessa aina parempaa toimintaa, aina virkeämpiä 
asukkaita ja aina aktiivisempaa osallistumista.

Vuosikokous pidettiin poikkeusoloissa. Osanottajia oli sallittuakin vähemmän. Puheenvuo-
roja käytettiin sitäkin vähemmän. Kohta olemme muiden suomalaisten, muun ihmiskunnan, 
mukana eläneet säästöliekillä kaksi vuotta. Toivottavasti olot vapautuvat pian. Yhteisöllinen 
toimintammekin alkaa silloin oikeastaan taas alusta. Meillä on mahdollisuus uuden alun myö-
tä korjata niitä heikkouksia, joita asumismallissamme ehkä olemme havainneet ja vahvistaa 
niitä vahvuuksia, joista olemme iloinneet.

Toimintasuunnitelmassa on monia kohtia, joista toivon keskustelua sekä asukkaiden kesken 
että yhteiskunnallisesti. Asumisenmallimme, yhteisöllinen senioriasuminen, viihtyisine 
yhteisine tiloineen, asukastoimintoineen ja ohjaajineen on ainutlaatuinen ja tuottaa hyvää 
sekä asukkaille että yhteiskunnalle. Yhteisöllinen senioriasuminen tulee saada virallisesti 
tunnustetuksi ja määritellyksi ja sille on luotava nykyistä parempia toimintaedellytyksiä. 
Tietoa Jasosta, sen merkityksestä ja pyrkimyksistä ja sen asukkaiden elämästä tulee jakaa 
aktiivisesti.  Ilona-lehti on tässä osoittautunut hyväksi. Tämä on yhden miehen, Tapio Ruos-
teisen projekti, joka ilmeisesti päättyy. Toivottavasti yhdistyksen hallitus keksii sopivan tavan, 
jolla tällaista asukkaille ja yhteistyökumppaneillemme suunnattua viestintää voidaan jatkaa. 
Vaikea keksiä siihen parempaa ideaa kuin tämä lehti.

Kiitoksia vielä kaikille ja vilkasta syksyä!
Olavi Niemi
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Huhtasuon Ilonan käsityöker-
ho vastasi taiteilija
Anja Santala-Rosalan 
haasteeseen villasukista Kyl-
lön osasto viidelle.

Käsityökerhon vetäjä Anneli 
Heikkilä tiimeineen kutoi 
25 paria kauniita villasukkia 
paleleviin varpaisiin.

Osastonhoitaja Elina Vaske-
lainen ja Anja Santala-Rosala 
ottivat iloisina sukat vastaan 
Anneli Heikkilältä. Sukat 
tulivat tarpeeseen. Anjalla 
kuvassa jaloissaan Annelin 
kutomat sukat. (Lupa kuvassa olevilta.)

MARKETTA BJÖRK

Herkkä 
kohtaaminen 
Jokikartanossa

Tähtelä-, Sointula-, Muistola-, 
Onnela-, Virkkula-ryhmäkodit Jo-
kikartanossa saivat  pari Isoäidin 
peittoa joka ryhmäkotiin. Jokikar-
tanossa asustaa 78 tyytyväistä 
asukasta. Huhtasuon käsityö-
kerho ilahdutti vanhuksia pei-
toillaan 2.6. Anneli Heikkilä, Raili 
Väyrynen sekä Marketta Björk 
luovuttivat peitot ihanille asuk-
kaille Liisalle ja Maija-Liisalle sekä 
hoitajille Annukka Siimekselle ja 
Jenna Pilviselle.
Kohtaaminen jää mieleemme ja 

virkkuukoukut saavat kyytiä.
Liisa kiitti koko sydämestään, kun 
olimme tulleet katsomaan häntä-
Maija-Liisa kiitti meitä liikuttavalla 
laulullaan. Harmitteli kun huuli-
harppu jäi kotiin.

Käsi kädessä vielä hetki ennen 
lähtöä lauletaan. Kotimatka ja 
jokainen retki Taivaan Isä käy 
siunaamaan. Ole lähellä syli tässä,  
hymy kaunein mun sydämeen. 
Tule turvaksemme elämäämme, 
anna rohkeutta huomiseen.

TEKSTI MARKETTA BJÖRK 
KUVAT MATTI BJÖRK

"Niin oli liikuttava tapaaminen ja 
siinä taas nähtiin  että antaessaan 
saa itsekin. Voikaa hyvin Jokikar-
tanossa", totesi Anneli.

Käsi kädessä 
vielä hetki 
ennen lähtöä 
lauletaan.

”

Myös Laukaassa rakennettiin tilkkupeittoa.
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Illanvieton aloitti heinäkuussa 
Kultaisen Harmonikka-kilpailun 
voittanut 17-vuotias Vilma Wiren 
esittämällä useampia ikivihreitä 
kappaleita asukkaidemme iloksi.

Kekkereihin osallistui n. 50-55 asu-
kasta pikalaskutoimituksella.
Ennakkoon ilmoittautuneita oli yli 70, 
mutta helteisen kesän muuttuminen 
elokuun illan viileän sateiseen keliin 
taisi pudottaa osallistujamäärää.

”Tullaan Tutuksi”
Noutopöytä notkui herkkuja; 
salaatteja, patonkia levitteillä, grilli-
makkaraa, itse savustettua lohta ja 
itse paistettuja lettuja hillolla.

Vihdoin ja viimein Kankaan Ilonassakin 
saimme isolla porukalla nauttia yhdessä-
olosta. 

Monenmoista ohjelmaa oli suunniteltu;  
tikan – ja tikun heittoa, mölkky- ja suun-
nistuskisaa, tietovisaa ja runon laatimista 
juhlan tunnelmasta. Aina ei mene niin kuin 
Strömsössä -  
taivas musteni ja sade ajoi juhlijat pergo-
lan suojaan ja sisätiloihin syömään.
Illanviettoon kuului myös arpajaiset: pää-

Elokuu, tuulee, vihmoo,
ensimmäiset pisarat 

tippuvat mustalta taivaalta,
odotellaan, kuunnellaan puheet,

Milloin syödään?

ERÄÄN RYHMÄN KIRJOITTAMA RUNO TUNNELMASTA.

voittona käsityökerholaisten yhdessä virk-
kaama värikäs torkkupeitto  –  arpaonni 
suosi Raijaa,  ONNEA!

Railikin osallistui viime tipassa Matilta lai-
naamillaan kolikoilla arpajaisiin;  
2 arpaa ja voitot kotiin -Kuivakakku ja käsin-
tehty laukku, ONNITTELUT!

Mukavan rattoisa ilta sateisesta säästä huo-
limatta!  -  Jaana Stenfors

-elojuhla Kankaan Ilona-talon uuden uutukaisella pihalla 18.8.21
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Kirjallisuuspiiri aloitti nyt kuuden-
nen toimintavuotensa. Pirkko Heik-
kilä kertoo aloittamisesta: ”Olimme 
muuttaneet Ilonaan 27.8.2015. 
Syyskuun alussa juttelin pihassa 
1-talon asukkaiden, Anna Iivarin ja 
Eila Lounasvuoren, kanssa heidän 
kokemuksistaan talossa asumises-
ta. Keskustelussa kävi ilmi, että he 
toivoivat taloon kirjallisuuspiiriä. 
Minulla oli Kauhavalta kokemusta 
piirin vetämisestä, joten olin heti 
valmis aloittamaan. "

"23.9.2015 oli jo ensimmäinen ko-
koontuminen, osallistujia oli 13."

"Aloimme kokoontua n. 3 viikon 
välein. Vuorotellen ehdottelimme 
omia mielenkiinnon kohteitamme, 
joten voi sanoa, että tutustuimme 
kirjallisuuteen melko laaja-alai-
sesti. Samalla piiri oli mainio tapa 
tutustua talon asukkaisiin.” 

Viisi vuotta on pitkä aika ja Pirkko 
laski kokoontumisia olleen noin 
60, joten on luettukin yhtä monta 
kirjaa. 

Yhdelle vuodelle valittiin teema. 
Pirkko Heikkilä: ”Suomen 100-vuo-
tisen itsenäisyyden juhlavuonna 
2017 luimme kahden kirjallisuustoi-
mittajan valitsemia kirjoja. Päätim-
me lukea joka kymmenluvulta jon-
kin teoksen aloittaen Sillanpään 
Hurskaasta kurjuudesta. Saimme 
samalla tehdä matkan maamme 
historiaan. Yksittäisistä kirjoista 
itselleni on ehkä vaikuttavimmin 

jäänyt mieleen Anthony Doerrin ”Kaikki se 
valo, jota emme näe”. Kirjasta pitivät mel-
kein kaikki muutkin.”  

Piirin muita suosikkeja mm. Kholed Hossein; 
”Leijapoika”, John Boyne; ”Poika raidallise-
sa pyjamassa”,

Sally Salminen; ”Katriina”, Leila Slimani; 
”Kehtolaulu”, Halldor Laxness; ”Salka valka”. 

Muutin Huhtasuon Ilonaan ke-
sällä 2020. Ilokseni huomasin 
ilmoitustaululla kirjallisuuspiirin 
ilmoituksen ja menin mukaan. 
Marraskuussa Pirkko ilmoitti 
muuttavansa pois ja kysyä minua 
vetovastuuseen kirjallisuuspiiriin. 
Olisi harmi jos piiri loppuisi. En 
ole aiemmin vastaavaa tehnyt, 
mutta jo aiempien kokoontumis-
ten perusteella tiesin ihmiset 
mukaviksi ja tunnelman rennoksi. 
Päätin uskaltaa. Olemme ko-
koontuneet noin kerran kuukau-
dessa turvavälit ja käsihygienia 
huomioiden. Koronan aikana 
lukeminen vie ajatukset muihin 
asioihin, ja kirjan avulla on turval-
lista matkustaa vieraisiin maihin. 
Kirjavinkkejä kaipaaville löytyy 
Yammerista kirjallisuuspiirissä 
luetut kirjat vuosien varrelta. Tervetuloa mu-
kaan juttelemaan kirjoista ja lukemisesta.

Pirkolle lämmin kiitos kirjallisuuspiiristä.

Pirkko Heikkilä ja Seija Pekkala

Kirjallisuuspiiri

KIRJALLISUUSPIIRIN SUOSIKIT:

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

Syyskuinen pilvinen torstaipäivä 
muuttui lähes auringonpaisteeksi, 
koska saimme mieluisia vieraita 
Kuokkalasta.  Leikkimielinen kisa 
saatiin vedettyä kunnilla päätök-
seen. Kaikki osallistujat saivat tasa-

Mölkkyä

HUHTASUO VS. KUOKKALA Mölkkyturnaus 16.9. 

puolisesti kannustusta. Tarjottiin 
tiukkoja ottelutilanteita. Ottelu 
toteutettiin kolme henkisin seka-
joukkuein. Molemmilla oli kaksi 
joukkuetta ja oteltiin kaksinkertai-
nen ottelukierros. Ottelu päättyi 

tällä kertaa Huhtasuo 5 voittoa ja 
Kuokkala 3 voittoa. Toivottavasti 
mölkkyottelusta tulee jokavuoti-
nen tapahtuma.

Huhtasuolaisten puolesta Martti.
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Konneveden
risteily
KESÄ 2021

Kaukaa, mastot esiin uivat takaa usvan
Niinkuin maasta menneisyyden
Kaukaa, kajuutasta soitto kaikuu
Tuuli kantaa tanne sävelen
Kaukaa, uivat laivat valkolaivat
Maasta jonka unhoittuneen luulin
Takaa usvaverhojen, takaa maitten merien
Takaa vuorten, maitten merien

Kerro mistä laivat myötätuulen purjeisiinsa saivat
Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaisen
Kerro uivatko mun luokseni, näin lapsuudesta laivat
Lumivalkolaivat uivat sieltä lailla pilvien

Jälleen, kastanjien, ruskotuksen nään
Ja neidot vilkuttavat kaukaa
Jälleen, kangastukset saarten mua
Lupauksin luokseen houkuttaa
Silloin, laivat minut jättavät
Ne vaeltava tuuli kauas kantaa
Taakse usvaverhojen, taakse maitten merien
Taakse vuorten, maitten merien

LAIVAT - RAULI BADDING SOMERJOKI



18 19Ilona Ilona

Marjastaja-Sinikka muistelee 
syksyllä 2021.

Lapsuudesta tähän päivään

Lapsuudenkotini sijaitsi keskellä 

marjametsiä, Ylä-Sydänmaalla, 
Korpilahdella. 
Olen marjastanut pienestä pitäen, 
ensin isän ja äidin sekä siskoni 
kanssa ja sitten oman 
perheen kanssa.  
Lapsuudesta muistan, että puolu-
kat säilöttiin puusaaviin ja vietiin 
aittaan, josta haettiin sitten pitkin 
syksyä ja talvea survottua puoluk-
kaa. 
Puolukkasurvos myös välillä jäätyi 
aitassa.
Menetin isäni varhain, vuonna 
1972, isäni oli kova marjastaja 
myös. Hän vei jo pienenä minua 
ja siskoani nykyisen Leivonmäen 
kansallis-
puiston alueelle marjapaikoille ja 
vielä tänäkin päivänä käyn noilla 
paikoilla marjoja 
keräämässä.
Muistan erään vuoden, kun olim-
me isolla porukalla mustikassa 
Peiponvuoressa. Meillä oli astioina 
saaveja, joiden tilavuus oli noin 
50 litraa. Ne olivat täynnä, kun 
palasimme mustikkaretkeltä kotiin. 
Marjaretkillä meillä oli aina muka-
na evästä mm. keitettyjä munia, 
kahvia, eväsleipiä ja mehua.
Sain hankittua ensimmäisen pol-

kupyöräni marjarahoilla vuonna 
1961. Se maksoi 130 markkaa ja 
hankin sen Rutalahden sekatava-
rakaupasta. Tuo pyörä on vieläkin 
käytössä. Se toimii 
kukkatelineenä mökillä. 
Nykyään minulla on neljä pakastin-
ta, jotka ovat melkein kaikki täyn-
nä marjoja: puolukoita, mustikoita, 
lakkoja, karpaloita ja viinimarjoja. 
Meillä on maalla hyvät naapurit. 
He tuovat meille omenoita ja lähi-
naapurimme Marita kutsuu meitä 
syksyisin karviaisia ja viinimarjoja 
poimimaan. 
Oppikoulua käydessäni meillä 
oli retki Ahvenanmaalle ja tuon 
retken maksoin puolukan keruulla, 
koska isäni sanoi, ettei meillä ole 
tuommoisia rahoja laittaa luokka-
retkeen.
Nykyinen kesäpaikkamme sijait-
see Rutalahdessa ja marjamaat 
sijaitsevat aivan kesäpaikkamme 
viereisissä metsissä. Rutalahdessa 
asui Halla-Iita niminen henkilö, 
joka oli kova marjastamaan. Hän 
meni marjaan aina maitokärryn 
kanssa, jossa oli pärekoreja mar-
joja varten. Nykyään marjastan 
samoissa metsissä missä Halla-Iita 
aikoinaan.

Torimuistoja
Olin vuosina 1961-1969 torilla 
myymässä marjoja yhdessä isäni 

Marja-
retkillä

Tuore
puolukkamehu

Puolukkamehu tehdään täysin kypsistä puolukoista. 
Ei haittaa vaikka marjoissa on jo hieman 
pakkasen puremaa. 

Survottu kahdeksan litran puolukkaerä sekä 
neljä litraa vettä laitetaan samaa astiaan.
Tämä seos annetaan tekeytyä viileässä 
kolme päivää. 

Tämän jälkeen survos laitetaan 
sideharson läpi valumaan päiväksi. 

Seuraavana päivänä lisätään 
500 g - 1 kilo sokeria. 

Tämä mehu säilyy noin kolmisen viikkoa ja jopa 
kuukauden jääkaapissa. Säilyvyyttä voi lisätä 
lisäämällä sitruunahappoa survokseen.

R E S E P T I :  S I N I K K A  VA I N I O N M Ä K I

Parasta mitä 
puolukoista voi tehdä.

kanssa. Samalla torilla oli Leivon-
mäeltä, Tommolan Oskari myy-
mässä omenoita ja karviaisia. Kun 
seurustelin Tapsan kanssa, hän kävi 
minua tervehtimässä torilla ruoka-
tunnilla. Tapsa söi siinä jutustelun 
ohessa rasiallisen vadelmia. Tuohon 
viereinen torimyyjä sanoi minulle, 
että huomasitko että tuo nuori mies 
söi ison määrän vadelmia, johon to-
tesin, että ehkä tuo nuori mies sitten 
lauantaina maksaa tanssilipun.

Hääkakkukin myös 
marjoja täynnä

Myös 51 vuotta sitten hääkakkum-

me oli koristeltu mieheni kotipaikan 

viereiseltä suolta kerätyillä lakoilla.
Olen aina tykännyt käydä metsässä 
ja saan siellä ajatukset nollattua. 
Kerään marjat käsin, koska siinä sa-
malla voi katsoa, ettei mene ylimää-
räisiä roskia.
Joka aamu syömme Tapsan kanssa 
aamupuuron marjojen kanssa, välillä 
on mustikoita ja välillä mansikoita. 
Joskus olen myös tehnyt aamu-
palalle myös karpalokiisselin, jota 
meillä on myös aina jouluna. Tämä 
karpalokiisseli-jouluperinne on tullut 
anopilta, jolla oli aina joulun aikaan 
riisipuuroa ja karpalokiisseliä.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille 
JASO-talojen asukkaille,
Toivoo Vainiomäen Sinikka

Sinikka Vainiomäki 
asuu puolisonsa 
Tapion kanssa 
Vaajakosken JASO:n 
talossa.
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-15%
alennus sisustusvalaisimista
(Koskee normaalihintaisia tuotteita, 

voimassa 31.12.2021 asti.)

KAUPUNGIN LAAJIN VALAISINVALIKOIMA

TÄLLÄ KUPONGILLA

SYKSYN PIMEYTEEN Kati ja Olli asuvat 
saman käytävän varrella, mutta 
sattuivat vastakkain aina varastossa, jossa 
sähköpyöriä säilytetään.  Siellä virisi ajatus 
lähteä satamaan munkkikahville, kunhan pa-
himmista helteistä selvittäisiin.

Päiväksi valikoitui hieman pilvipoutainen ilma, 
joka sitten paluumatkalla Lutakosta yllätti 
kaatosateella.  Mutta akut riittivät, kahvi maistui 
ja vaikka sähkömopot ajavat jalkakäytävällä, 
kukaan ei antanut negatiivisia kommentteja.  
Ohiajavasta autosta jopa peukutettiin, Kati 
kertoo.

Kati ja Olli lähettävät terveisiä muille Ilonalai-
sille, että tässähän olisi oiva tilaisuus näyttää 
mopopojille, että kyllä se varttuneempi väkikin 
osaa ja järjestää kaikkien talojen yhteinen mo-
pomiittinki ensi kesänä.

Pirjo Maunula-Väänänen
Vaajakosken Ilona

mopomiittinki

Kati Gröhn ja Olli Piiroinen Vaajakosken Ilonasta

Oiva tilaisuus näyttää mopopojille, että kyllä se varttuneempi väkikin osaa.


