
KYLÄKUULUMISIA 
Vapaalan omakotiyhdistyksen tiedote 
 

4/2002 
 
 
Omakotiyhdistyksen erikoistarjous: 
Kylätalkkari auttamaan Ikääntyviä omakotiasukkaita 
 
Vapaalan Omakotiyhdistys on ajatellut paikkaavansa kylätalkkarin, jonka 
tehtävänä olisi antaa asumista helpottavia palveluja vanheneville 
omakotiasukkaille, jotta he voisivat asua omissa kodeissaan 
mahdollisimman pitkään. Tällaisia palveluja voivat olla siivoaminen, 
pienet remontit, kiinteistön kunnostus yleensä, puutarha- ja pihatyöt, 
asiointi sekä talvella lumenluonti ja hiekoitus. Tehtävään palkataan 
pitkäaikaistyötön. 
 

Toiminnasta on useita positiivisia seurausvaikutuksia. Omakotiasukkaan 
elämänlaatu paranee, yhteiskunta säästää laitosmenoissa ja työtön saa töitä. 
Kylätalkkareita on jo palkattu moniin suomalaisiin omakotiyhdistyksiin. 
Kokemukset ovat varsin rohkaisevia ja palaute asiakkailta kiittävä. 
 
Suomen Omakotiliitossa on laadittu toimintamalli, jossa pyritään toisaalta 
mahdollisimman yksinkertaisiin ratkaisuihin ja toisaalta itseohjautuvaan tapaan 
hoitaa työnjohto. Asiakkaat ilmoittavat yhdistykselle yhteystietonsa ja palvelujen 
tyypin sekä tarpeen tiheyden. Sitten laaditaan kylätalkkarille lukujärjestys" tyyliin 
joka tiistai aamupäivä rouva Virtasen luona ja joka toinen torstai iltapäivä 
Strömmeillä. Uudet asiakkaat ottavat toiminnan käynnistymisenjälkeen yhteyttä 
suoraan kylätalkkariin. Pyrkimyksenä on saavuttaa tilanne, jossa kylätalkkari 
hoitaa vakiintunutta asiakaskuntaansa. Vain silloin toiminnalla voi olla 
vaikutusta tähdättyyn kotonasumisen pitkittymiseen. 
 
Kylätalkkarilla ei ole omia työkaluja tai vastaavia. Kukin kotitalous hankkii 
kaiken kulloinkin tarvittavan: siivousvälineet, maalit, pensselit jne. Näin asiakas 
maksaa vain tehollisesta työajasta - ei esimerkiksi käynnistä rautakaupassa. 
Jos asiakas haluaa sen tehdä, on se tietenkin asiakkaan ja kylätalkkarin välinen 
asia. 
 
Koska yhdistys ei voi järjestää työntekijälleen taukotupaa tai muuta sosiaalitilaa, 
olettaa se, että asiakas on valmis tarjoamaan vastaavat palvelut talkkarille eli 
mahdollisuuden vessassa käymiseen, käsienpesuun, vaatteidenvaihtoon jne. 
 
Koska osa kotitaloudessa tehtävästä työstä on luvanvaraista, ovat sellaiset 
joutuneet kiellettyjen listalle tässä projektissa. Kylätalkkari ei siis tee sähkötöitä, 
putkitöitä eikä ilman lain edellyttämiä varusteita kiipeä esimerkiksi katolle. 
Palveluihin eivät kuulu myöskään suurisuuntaiset remontit, pihan rakentamiset 
tai puutarhan perustamiset. 
 
Tarkoitus ei ole kilpailla sen enempää kunnan kotipalvelun kuin yksityisten 
yrittäjienkään kanssa. 
 
Kotipalvelun tarjonta on huomattavasti kapea-alaisempaa. Kylätalkkari 
paremminkin täydentää kuin kilpailee kotipalvelun kanssa. Yksityisen sektorin 
varpaille ei tässä astuta senkään takia, että nyt kysymyksessä oleva 
kohderyhmä ei vielä ole kuulunut näiden palvelujen ostajakaartiin. Vanhemmat 
ihmiset eivät ole Suomessa tottuneet ostamaan työtä, jonka periaatteessa 
voisivat tehdä itse. 
 
Palvelusta peritään 5 €:n maksu Hyvinkään Seudun Omakotiyhdistyksen 



jäseniltä ja 10 €:n maksu tunnilta ei-jäseniltä, mutta liittymällä jäseneksi 
omakotiasukas saa heti palvelua halvemmalla taksalla. Pienellä 
palvelumaksulla kattaa yhdistys toiminnasta aiheutuneet kulut. Palvelumaksu 
kerätään asiakkaalta jättämällä hänelle tilisiirtolomake. Kylätalkkarin palkka 
saadaan työhallinnolta ja Kelalta. 
 
Vaikka palvelu onkin tarkoitettu lähinnä ikääntyville omakotiasukkaille, voidaan 
toiminnan käynnistyessä tarjota sitä myös muille. Heidän on kuitenkin hyvä 
muistaa, että he joutuvat mahdollisesti antamaan paikkansa myöhemmin 
vanhemmille asiakkaille kun kylätalkkarin palvelujen kysyntä kasvaa. 
 
Vapaalassa on tarkoitus nyt käynnistää toiminta, joka on osa laajempaa 
Asumisapu -nimistä hanketta, jonka järjestelykuluista vatsaa pääosin 
Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. 
 
Palvelusta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Rauno Leppäseen, puh. 854 34 
84. 
 

Taasko kerran vanha yllättää -  vai sama rumba jälleen 
kerran? 

 
Joulua voi lähestyä kahdelta suunnalta. Toiselta siihen johtavat hyvin auratut 
hyvät, leveät tiet, joilla on vilkas liikenne. Valtavasti ihmisiä ja raskasta 
liikennettä. Kaikilla on joulu mielessä. teiden vierillä on mainostauluja, joiden 
yhteisenä viestinä on "Juokse Jeesus, joulu on kannoillasi! " Joku hirtehinen, 
muokkaa näiden valtateiden varrella ajatusta: "Joulu on aikaa, jolloin ihmiset 
ovat joulupukkeina kauppiaille." 
 
Toiselta suunnalta riittää myös tulijoita. Jostain syystä täällä ei kuljeta valtateitä, 
vaikka väkeä on. On paljon pieniä teitä, myös polkuja. Jossain joku kulkee 
lähes umpihangessa, mutta tyytyväisen oloisena. 
 
Elämä on kummallinen. Me asetamme tavoitteita päästäksemme niihin. Me 
sovimme yhteisiä pelisääntöjä, jotta meidän olisi helpompi elää. Mutta kun 
saavutamme tavoitteet, kadotamme yllättävän pian sen ilon ja tyytyväisyyden, 
mikä oli mielessä tavoitteisiin pyrittäessä ja niihin päästessä. Elämme ensin 
tyytyväisinä yhteisissä pelisäännöissä sovituilla tavoilla, mutta tyytyväisyys 
vaihtuu kuin huomaamattamme pikkuhiljaa välinpitämättömyydeksi. Yhteiset 
pelisäännöt käyvät samantekeviksi. 
 
Elämän kummallisuus on siinä, että itsestään selvät hyvät menettävät pian sen 
hyvän merkityksen, mikä niissä on aluksi koettu, ellei näitä itsestään selviä 
hoideta ja huolleta. Niin on elämän kaikkien pelisääntöjen ja yhteisten 
käytäntöjenkin laita. Jos meiltä katoavat ne perusajatukset, jotka ovat noiden 
sääntöjen ja käytäntöjen takana, säännöt ja käytännöt ovat pian yhtä tyhjän 
kanssa ja muuttuvat irvikuvikseen. 
 
Niin rakkaita kuin joulun tavat ja perinteet ovatkin, niin paljon kuin joulu on 
muistojen ja menneeseen paluun juhlaa, sen on ammennettava perussisältönsä 
joulun ydinsanomasta, yhä uudelleen. 
 
Sain jokin aika sitten adventti- ja joulutervehdyksen berliiniläisestä 
diakoniasäätiöstä, joka lienee unohtanut nimeni yhteistyötahojensa osoitteisiin 
liki pari vuosikymmentä sitten, kun työni liittyi silloin kirkon diakoniatoimintaan: 
Tuossa tervehdyksessä on neljä adventtikynttilää, jokaisen kohdalla pieni viesti. 
 
Ensimmäisen adventin kohdalla varotetaan jäämisestä niihin uriin, joista käsin 
on tapana todeta, että joka vuosi on sama juttu, ensin neljä adventtisunnuntaita 
sitten joulu. Sama rumba taas. 
 



Toisen adventin viesti rohkaisi kaikesta tuttuudesta huolimatta odottamaan 
jälleen pientä ihmettä, jonka ydin on siinä, että siitä huolimatta, millainen olen, 
saan nähdä Jumalan tulon lähelle Jeesuksessa. 
 
Kolmannen adventin sanoma tuossa tervehdyksessä kehottaa laulamaan, 
sytyttämään kynttilöitä ja iloitsemaan niin kuin kuulisit ensimmäisen kerran 
joulun sisällöstä. On päästävä tavanomaisen taakse, ainutkertaiseen. Olen 
joskus sanonut kouluttaessani tulevia pappeja, että saarnatkaa niin kuin 
saarnaisitte viimeistä kertaa elämässänne, kastakaa kuin kastaisitte omaa 
lastanne Ja siunatkaa kuin siunaisitte seurakuntaa viimeisen kerran. Vähän 
sama kysymys on jouluun valmistautumisessa: pieni ainutkertaisuus antaa 
tavanomaiseen uuden sisällön. 
 
Neljännen adventin kynttilän yhteydessä kehotetaan muistamaan, että joku voi 
saada viestin joulun ytimestä vain meidän kauttamme. Meidän tehtävämme on 
huolehtia, että hän sen saa, joulun siunauksen. 
 
Toivotan kaikille vapaalalaisille ja friherrsiläisille - minkä sanan alle sijoituttekin - 
iloista joulua! Joku voi kysyä, eikö papin pitäisi toivottaa siunattua joulua. 
Vastaan kysyjälle kysyen, eikö juuri iloinen joulu ole uskon sisällöstä käsin 
samaa kuin siunattu. Mutta vielä yhteinen miettimisen aihe Benjamin Franklinin 
sanoista: "Miten monet muistavatkaan Jeesuksen syntymäpäivän! Ja miten 
harvat hänen opetuksensa! Voi! on helpompi pitää vaarinjuhlapäivistä kuin 
käskyistä." 
 
Esko Koskenvesa 

 
Kyläkuulumisten uusi vuosikymmen? 
 
Näinä aikoina taitaa tulla kuluneeksi kaksi vuosikymmentä siitä, kun ryhdyimme 
'Julkaisemaan" Vapaalan omakotiyhdistyksen jäsentiedotetta, jolle annoimme 
nimeksi Kyläkuulumiset. Tiedote on palvellut milloin suurempaa milloin 
pienempää tiedottamisen tarvetta. 
 
Tulevaisuuden kannalta olisi mukavaa ja hyödyllistä, jos tätä tiedotetta lukevat 
kirjoittaisivat hiukan odotuksistaan ja toiveistaan jäsenviestiin nähden. Mitä 
pitäisi panna jakoon, mitä pohtia, mitä tallentaa? Olin alkuaikoina tiedotteen 
tekohommissa mukana ja voisin koota tässä pyytämäni palautteen yhdistyksen 
johtokunnan käyttöön. 
 
Siis: mitä odotat Kyläkuulumisilta? Kirjoita paperille ja kiikuta osoitteeseen 
Kierretie 47B (laatikossa ei ole vielä B-kirjainta ja laatikkokin huojuu, kun pihaa 
peruuttanut kuormuri avarsi hiukan sisääntulotietä) Toinen vaihtoehto on 
sähköposti: 
 
mailto:koskenve@mappi.helsinki.fi. Voit soittaakin, niin tulen paikalle juttelemaan, 
puh. 050-5264277 
 
Esko Koskenvesa 
 

Narskujuusto 
 
Uni -- se on kuin  
pakkaslumi. 
 
Pakkaslumi -- se on kuin  
narskujuusto. 
 
Narskujuusto on kuin  

mailto:koskenve@mappi.helsinki.fi


pehmeä patja. 
 
Pehmeä patja on kuin  
lempeä uni. 
 
Antrei Riukula,  
kokoelmasta Uni leikkii hippaa, Tammi, 2002 
 

Terveisiä kahden kodin kansalaiselta 
 
Loppusyksystä jouduttiin - kirkon riennoissa varsinkin - miettimään ihmiselämää 
kahden maailman kansalaisena, näkyvän ja näkymättömän, ajallisen ja 
iankaikkisen, sisäisen ja ulkoisen. Pohdittiin noiden kahden maailman 
sisäkkäisyyttä ja samanaikaisuutta, niiden vaikutusta toisiinsa. Taivaan 
kansalaisina maailmassa eletään, sen maailman pelisäännöillä ja passilla 
ollaan liikkeellä. 
 
Samassa yhteydessä tuli mieleeni oma kahden mökin kansalaisuuteni. Se on 
tietysti nykyään varsin monen muun kokemus. Monihan sahaa vapaa-ajan 
asunnon ja varsinaisen kodin väliä. Omakotialueelta ei tee niin mieli metsiin, 
mutta rannoille ja retkille sentään. 
 
Olemme perheen kanssa puoliksi Vapaalassa ja puoliksi Luopioisissa ja 
aiomme kahden kodin elämää jatkaakin. Siinä on etunsa ja haittansa. 
Osallistumista pääkaupunkiseudun rientoihin kesken hiljaisen maaseudun 
elämänmenon se helpottaa. Mutta monia kohtaamisia ja seuraelämää se 
haittaa. Tarkoitan, ettei ehdi olla ystävien kanssa kaikessa rauhassa, niin kuin 
eläkeläisen elämän oletti sujuvan. Mutta sitäkin iloisempi on aina satunnaisista 
kohtaamisista, tapaamisista bussissa ja tiellä. Siinä ihan luottaa Johdatukseen 
ja lahjaan. Että oli tarkoitus tavata. Ja onneksi sydän pakottaa joskus jonkun 
luona piipahtamaankin. 
 
Vaikka kahden mökin kansalaisuus on helposti likiarvoista elämää eli 
kumpaakaan ei elä kokosydämisesti, se opettaa selkotavalla erästä totuutta: 
sydämessä ei tarvitse päästää irti kenestäkään, jonka on sinne kotiuttanut. Eli 
ihmiset, jotka sait, ovat hekin matkalaisia, hekin viipyvät täällä vain hetken. 
Vapaalan naapurit ja ystävät ovat läheisiä samanaikaisesti kun tutustumme 
toisen mökin ympärillä eläviin. Tietysti ihmissydämeen oikeasti mahtuu vain 
pieni joukko. Mutta tämänkaltaista kontaktin pitoa, terveisten lähettämistä 
saamme jatkaa, kertoilua, että elossa ollaan. Terveisinä joulun alla hyvän joulun 
toivotukset ja sen ihmettely, että Jeesuksen aloitteestahan meitä kaikkia 
koskeva kahden maailman kansalaisuus alkoi ja tuli mahdolliseksi. 
 
Terv. Marjatta Koskenvesa 
 
 
 


