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Leena Palojärven (toinen oik.) vetämän kerhon vakiokäv1öitä ovat Esko Mäntyvaara (vas.),
Tauno Piri, Kaanna Labba, Sirpa Keskitalo ja Kristiina Näkkäläjärvi. Enontekiön seurakun-
nan uusi pastori Sirpa Leppäjärvi (takarivissä keskellä) huolehtii ikäihmisten kerhon hen-
gellisestä puolesta,

ki kaantya siihen mennee- homma, täsmentää Esko. sä. Kerho on aivan hyvä
seen aikaan, mutta kyl- Musiikkimiehenäkin tämmöisenään, ei voi pal-
lämesiltiajanhermollatunnettuThunoPirionjonmuutatoivoa.
olemma. Meilla on oikein yksi kerhon vakiokävi- Ikäihmiset kokoontu-
kirjava ohjelma emmekä jöistä, ja hainella on sel- vat Hetan lisåiksi Karesu-
me tarvitse lukujärjestyk- keä mielipide viikottaisis- vannossa ja Peltovuomas-
siä, Esko toteaa. ta kokoontumisista. sa- trGsåtauolta kerhot pa-

Leenan mukaan kun- -Tämäonerittäintiirkeä laa'atelokuu-nlopussa.
nan historiasta riittää aina asia meille ikaihmisille. - suunnitteilla on, että
juteltavaa,jamyösmuual- Näkkälästäastikerhon alamme Revontuli-Opis-
ta tulleet ovat saaneet tu- päättäjäisiin on saapunut ton kanssa yhteisryössä
tustua Enontekiön histo- Kristiina Näkkäläiiirvi, pitämään ikaihmisille lii-
riaan tarinan teitse. joka ihmettelee kerhon vä- kuntapainotteisia kerho-
- Meilla on ollut tieto- haista osallistujamäärää. päiviä kerran kuussa, Lee-

kilpailuja ja ompeluseu- - Niin harvat kayvat na kertoo.
roja, ja joka ainoa kerta täällä, vaikka heillä olisi - Tämä on kylla viikot-
kahvistelemma,sekuuluu siihen mahollisuus. Tä?ll- tainen ilonpäivä, Esko tii-
asiaan, Leena naurahtaa. lä on mukava tavata toisia vistää tuntemuksiaan.
- Se on juuri se tärkein ikiiihmisiä ja laulaa yhes- tv

lkäihmisittä on oma itonpäivä
Makkaranpaistoreissu lintutornille muuttui
kahvisteluhetkeksi Hetan kylän olohuoneessa.
Viime viikon kolea sää ei suosinut ikäihmisten
kerhon päättäjäisretkeä, ja syyn siitä
ottaa harteilleen Esko Mäntyvaara.

- Minun se on yika. Mie
otin paijan pois, ko hark-
kasin ja sitä ei olisi niikö-
jään kestäny tehhä, Esko
nauraa.

Leena Palojärven oh-
jaama kerho vietti kevät-
kauden päattajaisia vii-
me tiistaina Luovatuval-
la. Ikäihmisten tapaamis-
tuokiot eiviit tiukkaa ai-
kataulutusta tarvitse, sil-
lä kahvistelu ja jutuste-
lu tuntuvat olevan ohjel-
mista tärkeimmät. Pari-
tuntisten kokoontumisi-
en hengellisestä puoles-
ta vastaa vastikään seura-
kuntapastorina aloittanut
Sirpa Leppäjärvi.
- Ei ole tarkoitus, että

mie paasaan täällä kaksi
tuntia putkeen, vaan et-
tä kerholaiset saavat pur-
kaa sydäntään keskenään.
Suurin osaheistä on yksin
asuvia, Leena toteaa.

Samaa mieltä asiasta on
myös Kaarinalabba.
- Yksin +ko on kotona

koko ajan, niin on muka-
va ko täiillä saa puhua ja
vaihtaa kuulumisia.

Puheenaiheista ei ole
pulaa, sillä jutut rientävät
hetkessä aikakaudelta toi-
selle. Vuosi\rmmenien ta-
kaiset matkatarinat, virsi-
en nuotit, evakko- ja sota-
reissut sekä ajankohtaiset
asiat... Aihe kuin aihe, jut-
tua riittää takuuvarmasti.

- Me tarinoimma kau-
hean paljon ja käymmä
kaikki asiat lapi. Sitten
me ruukaamma ottaa vir-
sikirjat ja veisata hirmui-
sesti. Tuntuu, että kyllä
ne jutut taitaa enemmän-


