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Vanhustenviikon juhlan juhlapuhuja Vappu Taipale nauratti yleisöään Sovituksenkirkossa.

Vanhustenviikkoa
juhlittiin
Juhlapuhuja Vappu Taipale innosti
Sovituksenkirkon juhlayleisöä pitämään puolensa.
HOLLOLA

Pilvi Kallio-Meriläinen

Järjestyksessä viides Vanhustenviikon juhla keräsi 9.10.
Sovituksenkirkon täyteen
väkeä Hollolasta, Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Padasjoelta ja Kuhmoisista. Iloa
toimeliaisuudesta -teemaisessa Vanhustenviikon
juhlassa kuultiin Anja Hiidenheimon huilumusiikkia ja Kaarina Lanttan ja
Eeva-Liisa Perkiön runonlausuntaa.
Tilaisuuden
juonsi Hollolan vanhus- ja
vammaisneuvoston puheenjohtaja Katriina Haapakangas. Puheenjohtaja arvioi

aloitussanoissa, että juhlassa oli enemmän väkeä kuin
aiemmissa juhlissa. Kahvit
oli varattu 250 hengelle.
PÄIVÄN juhlapuhujaksi oli
kutsuttu professori, lääketieteen tohtori Vappu Taipale,
joka tunnetaan kirjailijana,
sosiaali- ja terveysministerinä ja muun muassa Stakesin
johtajana.
Sekä Taipale että kunnan tervehdyksen esittänyt kunnanhallituksen
puheenjohtaja Kristiina
Hämäläinen pitivät ihmiskunnan ikääntymistä suurena voittona, mikä tarkoittaa
että koulutuksen ja terveydenhuollon paranemisen myötä olemme voitta-

neet monet sairaudet.
Pientä kapinahenkeä oli
molempien puheissa: ikäihminen saa vaatia parempaa
palvelua, parempaa älypuhelimen käytettävyyttä ja
apuvälineitä liikkumiseen.
–Pitäkää varanne, jos joku
sanoo, että olemme kestävyysvaje. Me olemme kestävyystae!, huudahti Taipale
ponnekkaasti.
78-vuotias Taipale esitteli elävästi omat viisi valttikorttiaan ikääntymisen
käsittelyssä: Liity, anna, opi,
harrasta ja naura.
TAIPALE kertoi myös Vanhustyön keskusliiton tutkimuksesta ikäihmisten
tietokoneen käytöstä, jon-

ka keskusliitto teki, koska
kukaan muu ei asiaa ikääntyneiltä kysy.
–Oletteko huomanneet,
että meiltähän ei enää kysytä asioita? No me menimme
tutkimustulosten kanssa
nuoren korean pankkimiehen puheille ja kysyimme,
että mitä aiotte tehdä –vain
puolitoista prosenttia yli
70-vuotiaista käyttää konetta pankkiasioiden hoitoon?
Tämä nuori mies vastasi, että
no, sehän on väistyvä ongelma. Mitä? Me emme ole väistyvä ongelma, me olemme
ja pysymme täällä!, innosti
Taipale yleisöä.
Juhlan järjestivät Hollolan
vanhus- ja vammaisneuvosto ja Hollolan seurakunta.

iikenneturvan seurantojen mukaan noin joka
toinen suomalainen käyttää heijastinta pimeän
aikaan. Kysyttäessä syitä heijastimen käyttämättömyyteen, listan kärkeen nousee unohdus.
Käyttämättömyyden syitä olivat myös heijastimen
käytön hankaluus tai haluttomuus sen kiinnittämiseen joihinkin vaatteisiin.
Muutama vastaaja ei ollut löytänyt itselleen sopivaa
tai kivaa heijastinta. Reilu kymmenesosa kertoi käyttävänsä heijastinta vain ulkovaatteissaan ei arkireleissä.
Heijastinpropagandaa ei kuitenkaan syydetä ihmisille syyttä suotta. Syyspimeällä ilman heijastinta
tienlaitaa kävelevä jalankulkija kun näyttää ilmestyvän autoilijan vinkkelistä kuin
tyhjästä. Jos kulkijan vaatetus
Heijastivielä on tumma, kuten usein
men voi
syksyllä on, ei ratin takana ole
paljon aikaa reagoida.
kiinnittää vaikka
Heijastimia on nykyään joka
johonkin hassuun
lähtöön. Enää ei ole pakko
sietää hihassa narun päässä
paikkaan.
heilahtelevaa kovaa laattaa, joka saattaa vauhdikkaimmissa
leikeissä tai reippaammassa ulkoilussa irrota ja hävitä.
Tilalle on tullut pehmeitä heijastimia, heijastinnauhoja
ja heijastavia tarroja. Monissa ulkoiluvaatteissa heijastin on valmiiksi ommeltuna.
Heijastinliivi on pimeässä näkymisen kannalta kuitenkin kuningas. Orimattilalaislähtöisin ajatuksin on
oikeasti siistii olla nolo. Hyvillä heijastimilla kannattaa
varustaa myös esimerkiksi sauvakävelysauvansa, rollaattorinsa ja talutushihnan päässä kävelevä koira.
Ja voihan sen heijastimen kiinnittää vaikka johonkin hassuun paikkaan, kuten armoitettu iskelmänikkari Martti Servo kehottaa Hei, hei, heijastin -viisussaan.
Tekosyyt siis sikseen, ja heijastimet heilumaan. Viimeistään nyt on syytä loistaa ulkona liikkuessa.
Syyspimeässä on lupa loistaa ja suorastaan sädehtiä.
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Salpikselle selkeä
voitto Loimusta
HOLLOLA

Matti Heinonen

Musta hevonen

Hollolalainen Salpis voitti
sunnuntaina lentopallon
2-sarjassa Raision Loimu
2:n selkeästi 3–0 (25–19,
25–16, 25–16). Tekijämiehet otti nuoresta vierasjoukkueesta niskalenkin
heti ottelun alkumetreillä
ja piti pelin hallinnassaan
koko loppuajan.
RAISIOLAISET hyökkäsivät
välillä tehokkaasti nelospaikalta, mutta muutoin
onnistumiset jäivät vähiin
ja ajoittain virheet kasaantuivat ruuhkaksi asti. Salpis
päätti palloja hyvällä teholla

etenkin hurjan vireen löytäneen yleispelaaja Antti Harjun toimesta. Hän
teki komeat 20 pistettä ja
piti omat virheet tiukasti
kurissa.
Tekijämiehet hyödynsivät
laajasti vaihtopenkkiään
ja näin myös alkukaudesta
vähemmän kentälle päässeet pelaajat saivat pelituntumaa. Salpiksen käyttämä,
2-sarjassa harvinainen,
kahden liberon peluuttaminen toimi myös hienosti,
ja Kimmo Mäkinen pääsi
näyttämään osaamistaan
puolustuspelaamisessaan.
Salpahallin tunnelma oli
ajoittain hyvä kun lähes
satapäinen yleisö intoutui kannustamaan omiaan.

