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ARMAS Kulttuurifestivaali
Keravalla 1.-13.10.2019

Valtakunnallisen ARMAS verkoston missioita:
SENIOR POWER
– ikääntyneiden ääni esiintymään

SEINÄT NURIN
– oman näköinen vanhuus, ei rajoja olemiseen tai tekemiseen

ILOA ARKEEN
– iloinen ja energinen festivaali
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Puheenjohtajan tervehdys

Iloa ja 
elinvoimaa 
kulttuurista 
Paikallinen ARMAS kult-
tuurifestivaali aloitti viime 
vuonna toiminnan, joka lisää 
ikääntyneiden ja muiden kokijoiden mielen hyvin-
vointia. Se säteilee sitä myös laajasti ympärilleen. Var-
sinkin, jos saadaan lisää taloudellisia edellytyksiä ta-
pahtumaan kehittämiseen.

Rahoituksen niukkuuden vuoksi syksyn 2019 festi-
vaalin ohjelma on viime vuotta suppeampi, mutta 
aina kiinnostava ja viihdyttävä. Nytkin ohjelmassa on 
runsaasti musiikkia ja kuorolaulua, peräti neljä upe-
aa kuoroa.

Uutta festivaalin ohjelmassa on keravalaisten ikään-
tyneiden kirjoituksiin perustuva teatteriesitys Kil-
palaulantaa. Mukana riimiryhmässä palkittu Kalevi 
Koskela, Keravan Väinämöiseksi nimitetty. Jatkossa 
on tarkoitus kehittää kalevalamittaan riimitystä ajan-
kohtaisista aiheista.

Uutta on myös innovointityöpaja 60 vuotta täyttä-
neille ja se toteutetaan yhteistyössä Keravan Opiston 
kanssa. Innovointi ja keksiminen kuuluvat myös luo-
viin aloihin.

Galleria Allin näyttelyn teemana on nyt ”yksinäisyys”. 
Se on toteutettu jälleen poikkitaiteellisesti siltä osin, 
kun Tarinatalo Tuutin kirjoittajat antoivat keväällä ai-
heesta tekemiään tekstejä virikkeiksi kuvataiteilijoille.

Kaikki tukeminen on tarpeen, jotta saataisiin esitys-
ten ja tapahtumien ilo säteilemään paremmin mei-
dän keravalaisten hyväksi. Paras kannatus syntyy 
osallistumisesta.

Tervetuloa siis omaleimaisen ja rohkean festivaalin ti-
laisuuksiin, sukupolvien voimin!

Marjasinikka Väänänen
Keravan ARMAS ry:n puheenjohtaja

Anna tulla ulos se 
mitä päässäsi on!
Koko festivaalin kunniavieraaksi 9.10. on tulossa tun-
nettu kansanmusiikin mestari, emeritus professo-
ri Heikki Laitinen. Häntä on aiemmin ainakin pariin 
otteeseen yritetty saada Keravalle. ARMAS festivaa-
lin kannustaminen sai hänet nyt vihdoin saapumaan.

”Laulu ja tanssi ovat luonnostaan ihmisessä ja niiden 
täytyy antaa tulla esiin. Laulu on olennainen ilmaisu-
muoto – se ei ole vain taito. Maailmassa ei tunneta yh-
tään kansaa, joka ei laulaisi.” Noin Laitinen kuvailee 
mm YLE:n haastattelussa 2018.

Hän itse perusti aikoinaan kansanmusiikin osas-
ton Sibelius-Akatemiaan ja toimi sen professorina 
2000-luvulla. Eläkkeelle siirryttyään hän on jatka-
nut matkaansa musiikin maailmassa yhä vahvemmin 
taiteilijana.

Suora lainaus YLE:n Elävän Arkiston sivustolta: muu-
sikko, pedagogi, tutkija – Laitinen on tehnyt pyörryt-
tävän työuran kansanmusiikin parissa. Hän on ollut 
suomalaisen nykyfolkin nousun olennaisimpia vai-
kuttajia, elvyttänyt ikivanhoja tyylejä sekä hälventä-
nyt perinnemusiikin ja avantgarden rajaa villeillä per-
formansseilla. Hän suositte-
lee suomalaisille karjumista 
kylpyhuoneessa.

Hän ja haastattelija, YLE:n 
Radio 1:n musiikkitoimitta-
ja (eläkk.) Sirkka Halonen 
ovat ennestään tuttuja Sir-
kan Yleisradion ajalta, koska 
he tekivät yhteistyössä usei-
ta kansanmusiikkiin liittyviä 
ohjelmia vuosien aikana.

Kilpalaulantaa -hankkeen ensimmäinen osa:

Harmituksia ja iloja
Luentateatterina toteutettu esitys tuo esille ikäänty-
neiden sukupolven kokemuksia, näkemyksiä ja tunte-
muksia Suomen sekä maailman menosta. Myös omia 
kokemuksiaan pahassa ja hyvässä, sekä mitä niistä on 
oppinut.

Alun Hyvinvoinnin hinta -osassa esitys nostaa lyhyes-
ti mieliin joitakin etappeja matkalla kohti nykyistä vau-
rauttamme. Se muistaa vuoden 1918 uhrit, kun lähes 
puolelle kansakunnasta koetettiin saada ihmisarvoinen 
elämä. Nykyrahassa miljardien eurojen sotakorvaukset 
ja kuinka kauan kesti poliittinen taistelu sosiaaliturvas-
ta. Jakson päättää ”Työtä elämä kaikki” joka kertoo mil-
lainen mahdollisuus aukeni sotien jälkeen suuriin ikä-
luokkiin syntyneelle edetä itsenäiseen ammattiin.

Meillä länsimaissa on aineellista yltäkylläisyyttä, 
mutta silti liian moni ihminen kärsii yksinäisyydes-
tä. Esitys kysyy onko sekin yksi hyvinvointimme hin-
noista. Liikaa tavaraa, mutta liian vähän välittämistä? 
Yksinäisyyttä ilmenee kaikissa ikä- ja yhteiskuntaluo-
kissa. Jakson pitkä pääriimitys ”Yksinäisyydestä” ku-
vailee osuvasti monen nykypäivän ikääntyneen sekä 
vanhuksen elämää ja tuntoja.

Hyvinvoinnin karttuminen mahdollisti myös suku-
puolten välisen tasa-arvon. ”Naisen elämää ja mie-
hen” - jaksossa kasvutarina ”Naisen elämä”, ”Mikä 
miehessä on parasta” ja ”Rakkaus” valottavat miehen 
ja naisen rooleja. Myös vastoinkäymisten kautta syn-
tyvää uutta ymmärrystä sekä kotikasvatuksen ankean 
rakkauskäsityksen vaikutuksia.

Harmituksia - esityksen toinen osa, kertoo mitkä mo-
net ilmiöt kirjoittajia vaivaavat, ärsyttävät. Alussa 
”Mitä vanhana saa tehdä ja mitä ei” purkaa kliseisiä 
käsityksiä vanhuudesta. Loppupään ”Korvaako kone 
inehmon” -runo kysyy onko robotista ystäväksi, ikäih-
misten iloksi. Aihe perustuu Ruoka -Reiska robottien 
hankkimiseen vanhusten huoltoon, kun on pulaa hoi-
tajista. Sisällöistä lisää tietoa käsiohjelmassa.

ARMAS festivaalissa jälleen:
Viipurin Lauluveikot 
- maamme vanhimpia 
mieskuoroja
Me keravalaiset saimme edellisen ARMAS festivaa-
lin aikaan kokea harvinaisen elämyksen. Mieskuo-
ron laulu kajahteli komeasti eri puolilla kaupunkia 
ulkosalla. Alikulkukäytävän kupolin alla, tavaratalon 
edessä ja kirjaston portailla.

Sitä on luvassa tänäkin vuonna, kun upea Viipurin 
Lauluveikot saapuvat jälleen vieraaksemme festivaa-
liin. Kaupunkikierroksen jälkeen he esittävät 45-vuo-
tisjuhlakonserttinsa Keravan lukion auditoriossa 2.10. 
klo 14.30 alkaen.

Keravalle saapuvista kuorolaisista suuri osa on 65 -70 
vuotiaista ja mukana joukossa on 30 vuottakin laula-
neita. Heidän nuoren kuoronjohtajansa, 26-vuotiaan 
Ilkka Aunun maisterintutkinto Sibelius Akatemiassa 
on lopuillaan.

Konsertissa kuullaan ainakin Sibeliusta, esimerkik-
si hänen 1929 säveltämänsä Kunniamarssi. Armas 
Järnefeltin syntymän 150 vuotisjuhlinnan merkeissä 
esittävät säveltäjän kappaleet Sirkka sekä Pois meni 
merehen päivä. Olli Nykäseltä juuri tälle kuorolle sä-
veltämä Karjala -teos ym. Seuraavana päivänä 3.10. 
kuorolaiset lentävätkin Budabestiin kahden viikon 
esiintymismatkalle.

Kokemusten viisaus - tarinoiden taika
Jokainen meistä ikääntyy, useimmilla meistä on ikääntyneitä omaisia ja ystäviä. Iän myötä myös ihmisen 
henkinen pääoma lisääntyy. ARMAS tuo esille ikääntyneiden tarinoita, luovuutta ja näkemyksiä lähinnä 
taiteellisen kulttuurin keinoin. Osallistaa ja innostaa ikääntyviä sekä myös vanhuksia harrastamaan luo-
via aloja eri muodoissaan.

Tapaaminen kahvipöydässä
Keravan Karjalaseura ry ja toinen keravalainen vahva 
kulttuuritaho juhlistavat seniorikuoron vierailua tar-
joamalla heille konsertin jälkeen kahvit tykötarpei-
neen Keuda-talon ravintola Breikissä.
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La 14.9. klo 15–16.30
Sompion koulun juhlasali
Festivaalin avajaiset
ARMAS kulttuurifestivaalin avajaisjuhla ja konsertti 
ikääntyneen sukupolven työn kunniaksi. Ohjelmassa 
kaupungin tervehdys. Samuli Isola, kaupunginhallituksen 
pj, lapsenlapsien sukupolven tervehdys, kansanedustaja 
Pia Lohikosken juhlapuhe. Kunniavieraina ikääntynyt 
keravalainen taiteilijapariskunta teatterin alalta, Ulla-Sisko 
ja Simo Tamminen. Vekarateatterin toiminnanjohtaja 
Marko Kokko juontaa. Konsertin, ”Sibelius&Chydenius: 
Rakkautta ja politiikkaa” kuoron ja musiikin johtaa Lotta 
Pettinen-Diaby. Liput ovelta tuntia ennen: 15 euroa, 
eläkeläiset ja nuoret 10 euroa. Osoite: Aleksi Kiven tie 18

La 21.9. klo 10–12.30 ja 
to 26.9. klo 14–16.30
Sampolan palvelukeskus, 
Joukahainen -sali
Innovointityöpaja 60v täyttäneille
Kurssin ohjaaja: FM Jouni Hynynen, innovoinnin 
valmentaja. Häntä avustaa ryhmäohjaaja, KTM Teemu 
Ruohonen. Toteutus yhteistyössä Keravan Opiston 
kanssa. Kurssimaksu 20eur maksetaan opistolle. Osoite: 
Kultasepänkatu 7 

La 21.9. klo 10–12.30 ja 
to 26.9. klo 14–16.30
Sampolan palvelukeskus, Joukahainen -sali
Innovointityöpaja 60v täyttäneille
Kurssin ohjaaja: FM Jouni Hynynen, innovoinnin 
valmentaja. Häntä avustaa ryhmäohjaaja, KTM Teemu 
Ruohonen. Toteutus yhteistyössä Keravan Opiston 
kanssa. Kurssimaksu 20 euroa maksetaan opistolle. Osoite: 
Kultasepänkatu 7

Ti 1.10. klo 12
Vanhainkoti Hopeahovi

Ti 1.10. klo 13
Terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiina
Keravan Lausujat esiintyvät asukkaille ja potilaille.

Ti 1.10. klo 16–17
Galleria Alli
ARMAS näyttelyn 1.10-13.10 avajaiset
Puheita ja Äkseroiset -pelimanniyhtyeen musiikkiesitys. 
Paikalla näyttelyn teosten tekijöitä sekä kirjoittajia. Tänä 
vuonna teemana on ”yksinäisyys”, josta aihepiiristä 
Tarinatalo Tuutin kirjoittajat työstivät keväällä tekstejä 
virikkeiksi kuvien tekijöille. Toteuttamiseen on 
osallistunut neljätoista KuumArt -taideyhdistyksen 
kuvataiteilijaa. Vapaa pääsy. Osoite: Paasikivenkatu 9

Ke 2.10. klo 13–14
välillä alikulkutunnelissa kupolin alla, Prisman edessä ja 
kirjaston rappusilla. Mieskuoro Viipurin Lauluveikkojen 
seniorit kajauttavat tervehdyksiä ARMAS -festivaalille 
ulkosalla.

Ke 2.10. klo 14.30
Keravan lukion auditorio
Mieskuoro Viipurin Lauluveikkojen seniorit esittävät 
45-vuotisjuhlakonserttinsa, jossa kuullaan muun muassa 
Sibeliuksen, Järnefeltin ja Nykäsen sävellyksiä. Konserttia 
johtaa Ilkka Aunu. Vapaa pääsy. Osoite: Keskikatu 5

To 3.10. klo 14
Palvelutalo Kotimäki
Keravan Lausujat esiintyvät asukkaille.

To 3.10. klo 16–19
kirjaston Pentinkulma
Tanssit 60v täyttäneille
Aikuisten tansseille antaa tahtia Keravan Opiston suuri 
Kellariorkesteri.
Solistit: Harri Mäenpää, Leena Schneider ja Hannu 
Pieviläinen.
Orkesteria johtaa MuT Sirkka Kosonen. Mukaan toivotaan 
erityisesti miespuolisia henkilöitä tanssittajiksi! Vapaa 
pääsy. Vapaaehtoinen käsiohjelma 5 euroa.

Pe 4.10. klo 14–14.30
Galleria Alli
Tarinatalo Tuutin kirjoittajat lukevat ”yksinäisyys” 
-teemaisen näyttelyn virikkeeksi keväällä 2019 tekemiään 
tekstejä.

La 5.10. klo 12–12.30
Galleria Alli
Tarinatalo Tuutin kirjoittajat lukevat ”yksinäisyys” 
-teemaisen näyttelyn virikkeeksi keväällä 2019 tekemiään 
tekstejä.

JOS SAIS ILOA IHMISILLE
Autuas aamulla ajatus
tästä tulee paras päivä!
Kurkkuun kaatui kuuma kahvi,
kaurapuuro makea maistui,
kastetta sai kiinanruusu.

Uutiset unesta herätti:
sekaisin soten suunnitelmat,
laki tyly työttömille.
Sikiää sodat maailmalla,
ilmasto lämpöä levittää.

KUN ELÄMÄN TARKOITUS 
HUKKUU TURHUUTEEN
Minulle, minulle tuokaa lisää,
vauhti vain kiihtyy, kun keksitään,
turhuutta joukolla viisailla päillä.

Minulle rahaa ja kaikkea hyvää.
Kadonnut lämpö kun kohtaamme toiset.
Ahneus on astunut kuvaan.
Kerrotaan mitä on mulla,
ei kysytä kuinka on sulla.
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Ma 7.10. klo 12.30
Hopeahovi
Iki-Hytkyt lauluryhmän kanssa lauletaan lapsuuden ja 
nuoruuden lauluja. Myös omaiset ovat tervetulleita.

Ma 7.10. klo 18
kirjaston Pentinkulma
Kansanlaulujen yleisökonsertti
Kansanlaulukuoro Hytkyt laulaa yhdessä yleisön kanssa 
iki-ihania, haikeita tuttuja, rakkaita lauluja. Lauluillan 
emännöi piä-akka Sirkka Kosonen.

Ti 8.10.klo 14
Kotimäen palvelutalo
Iki-Hytkyt lauluryhmän kanssa lauletaan lapsuuden ja 
nuoruuden lauluja. Myös omaiset ovat tervetulleita.

Ti 8.10. klo 18
Kurkelan koulun juhlasali
Karjala-kuoron ja Keravan Lausujien 
yhteisesitys: ”Minun tietto se thsoma on”
Raja-karjalaisia lauluja ja karjalan murteelle käännettyjä 
runoja rakkaudesta ja kotiseudun kaipuusta. Kuoroa ja 
musiikkia johtaa MuM Lotta Pettinen-Diaby. Vapaa pääsy. 
Käsiohjelmasta vapaaehtoinen maksu. Osoite: Käenkatu 
10, Kalevan kaupunginosa.

Ke 9.10. klo 18–19.30
kirjaston Pentinkulma
”Päästä esiin mitä päässäsi on!”
Festivaalin kunniavieras, professori ja kansanmusiikin 
mestari Heikki Laitinen soittaa ja laulaa. Häntä haastattelee 
YLE:n Radio 1:n musiikkitoimittaja Sirkka Halonen 
(eläkk).

To 10.10. klo 11.45–12.30
Hyvinvointityön keskus
Lounaskonsertti, jossa sukupolvet kohtaavat. 
Ikääntyneiden naisten kuoro Virvatulet laulavat 
alakoululaisista koostuvan lapsikuoron kanssa. Lotta 
Pettinen-Diaby johtaa ja säestää. Vapaa pääsy. Osoite: 
Aleksis Kiven tie 19

To 10.10. klo 15–16
kirjaston Pentinkulma
Luentateatterina ”Harmituksia ja iloja” , 
Kilpalaulantaa -hankkeen ensimmäinen osa.
Näytelmällinen kokonaisuus, joka sisältää historiallisia, 
ajankohtaisia, omakohtaisia sekä muita aiheita.
Esitys perustuu keravalaisten ikääntyneiden kirjoituksiin ja 
on riimitetty osin kalevalamittaan. Mukana jälkimmäisen 
asiantuntija, palkittu Kalevi Koskela, Keravan 
Väinämöiseksi kutsuttu. Muut kirjoittajat ovat Tarinatalo 
Tuutista. Kesto alle 1 tunti. Ohjaus: näyttelijä-ohjaaja Juha 
Svahn. Esittäjinä lausunnan ja näyttelemisen harrastajat 
Annika Niemelä, Eeva Pöyliö, Kalle Miettinen, Timo 
Rope sekä avustajina Seija Eklund ja Tellervo Sarajärvi. 
Liput ovelta tuntia ennen: 10 euroa kpl. Vapaaehtoinen 
käsiohjelma 5 euroa.

Su 13.10. klo 15.30
Galleria Alli
Näyttelyn päättäjäisissä esiintyy Iki-Hytkyt lauluryhmä. 
Järjestävät Keravan Armas ry ja KuumArt ry.

Yhteistyökumppaneita tapahtuman 
toteuttamisessa:
Keravan kirjasto, Keravan Opisto
Keravan kaupungin viestintäyksikkö, KuumArt ry
Keravan Lausujat ry, Kansanlaulukuoro Hytkyt ry
Hyvinvointityön keskus ja Talkoorengas
Kerava60+ -yhteisö, Suuri joukko maksutta esiintyviä eri 
taiteenalojen harrastajia sekä ammattilaisia.
Toteutusta tukeneet myös yritykset:
Keravan Energia Oy, Keravan Citymarket,   
Keravan1. Apteekki

ARMAS ohjelmalehden toimituskunta:
Marjasinikka Väänänen, Leena Valkonen, Lotta Pettinen, 
Johanna Korhonen.

Julkaisija:
Kulttuuriyhdistys Keravan ARMAS ry
www.keravanarmas.fi
sähköposti: armas.kerava@gmail.com

EN OLE VANHUS
Kun tulee vuosia monta,
sanotaan jo vanhukseksi.
Enpä ole vanhus vielä,
jos vain kuljen omin jaloin,
muistan vielä asioita,
laitan ruuat niin makoista,
osaan syödä itsekseni,
lauleskella on lueskella,
asioita ihmetellä,
maailmata kummastella.

YKSINÄISYYDESTÄ
Jokaisella nyt on vaikka
kännykkä, älypuhelin,
facepuukki, kasvokirja,
olet yksin sä inehmo,
- varsinkin jos vanha lienet!

Sata vaikka sinulla
virtuaaliystäväistä,
- etkö sä edes häpeä;
tuskin tunnet naapuria
sinun seinäsi takaista,
- eläväistä miestä, naista!



Keravan ARMAS ry järjestää vuosittain paikal-
lista ARMAS kulttuurifestivaalia, joka juhlistaa 
ikääntymistä tuo esille ikääntyneiden luovuutta 
sekä näkemyksiä. Tapahtumaa kehitetään lisää 
ja se on osa valtakunnallisen ARMAS festivaalin 
verkostoa.

• Ikääntyminen alkaa armas - ajattelussa noin 
60 vuotiaana. Silloin ollaan usein vielä vahvas-
ti kiinni työelämässä. Vanhukseksi voi kokea 
itsensä vasta 80-vuotiaana, tai silloin, kun tar-
vitsee ulkopuolista apua arjesta selviämiseen.

• Kun siirtyy eläkkeelle, niin alkaa usein pitkä 
omaehtoisen toimeliaisuuden aika ennen van-
huutta. Sitä kutsutaan myös ns kolmannek-
si iäksi. Silloin moni harrastaa, tekee vapaaeh-
toistyötä sekä matkustelee. Armas -ajattelussa 
on keskeisellä sijalla myös sukupolvien välisen 
vuorovaikutuksen edistäminen.

• ARMAS ohjelmien kokonaisuus nostaa ikään-
tymisen teemoja näkyviksi. Sitä kautta festi-
vaali haluaa aktivoida myös vanhenemiseen 
liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja teh-
dä aloitteita.

• Festivaali arvostaa ikäihmisiä taiteen ja kult-
tuurin kokijoina, tekijöinä, osallistujina sekä 
innovoijina. Se kannustaa ja kutsuu paikallisia 
harrastajaryhmiä esille sekä esiintymään. Se 
kutsuu esiintymään myös tunnettuja, ikäänty-
neitä ammattitaiteilijoita.

Paikallisen kulttuuriin monipuolisuus ja värik-
kyys on vahvuutemme nykymaailmassa. Mot-
tona voisimme pitääkin tätä: mitä paikallisempi, 
niin sitä globaalimpi samalla.

Eteenpäin kehittämishankkeena

Tunnettua ja tutkittua on, että taiteen ja kulttuu-
rin harrastaminen lisää ikääntyvän ihmisen hen-
kistä hyvinvointia ja sitä kautta fyysistä terveyt-
tä. Olemme saaneet kahden festivaalin järjestä-
misestä paljon arvokasta tietoa ja tutustuneet 
paikallisten toimijoiden kesken.

Pilottien kokemukset antavat hyvän pohjan 
suunnitella festivaalitoiminta 2-3:n vuoden ke-
hittämishankkeeksi, johon osa rahoitukses-
ta haetaan ministeriön taholta. Samalla vah-
vistetaan festivaalia toteuttava tiimi. Pelkäs-
tään vapaaehtoisvoimin ei laadukasta ja tulok-
siin tähtäävää tapahtumaa ole mahdollista kun-
nolla toteuttaa. Tiedotamme kyllä hankkeen 
etenemisestä.

Osallistukaa tekin ja kertokaa kokemuksenne 
sekä ideanne!

Toivoo Keravan ARMAS festivaalitoimikunta

ARMAS kultturifestivaalin tavoitteita

RAKKAUS
Rakkauden näkee niin kuin pitäisi,
aina kun katsoo silmin sisäisin.
Se pystyy kaikki pelot voittamaan,
syyllisyyden anteeksi antamaan,
uskon omaan itseen palauttamaan.


