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on Työpaja Telakan asiakkaiden oma lehti, joka  
kootaan asiakkaiden ja ohjaajien yhteistyönä.  
Sisältö on pääasiallisesti asiakkaiden tuottamaa ma-
teriaalia ja aiheet kerätään asiakkaiden  
keskuudesta ja heidän ehdoillaan. 
Lehden tarkoituksena on ilahduttaa ja tiedottaa  
talon omaa väkeä, mutta myös tehdä Työpaja  
Telakkaa ja sen toimintaa tunnetuksi kaikille  
savonlinnalaisille ja ympäristökuntalaisille, sekä 
mahdollisille yhteistyökumppaneille. 

Lisätietoa Työpaja Telakasta ja sen toiminnasta
löydät osoitteesta: 
www.savonlinna.fi/tyollisyyspalvelut/tyopajat/tyopaja_telakka

Olemme myös Facebookissa, Instagramissa, 
Twitterissä, Snapchatissa ja Bloggerissa. 

Tsekkaa pois!
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Rauhan ja rakkauden ilosanomaa ylistetään samalla, kun 
tuhannet kyrsiintyneet kaksijalkaiset vetelevät naama 

punaisena pitkin kauppoja, ja stressaavat kovemmin kuin 
yksinäinen kotikissa poliisikennelissä. Samalla raikaa myös 

läjä iloisia, hilpeitä ja pirtsakoita joululauluja, joiden aikana 
työkaverisi valittavat kuinka hanurista on lähteä taas sukulaisia 

katsomaan, kun on pakko.

Minulle vuoden kohokohta on päästä äidin joulupöytään. 
Haastaa veljieni kanssa mitä tahansa pöljää mitä keksinkään, 
nousta sohvalta kun äiti pyytää kattamaan pöytää ja samalla 
yrittää salaa napata pienen maistiaisen mistä tahansa mihin 

yletän. Katsoa kun veljeni lapset odottavat silmät hulluna 
kiiltäen milloin lahjoja avataan ja todeta, että siinä asiassa 

en koskaan ole kasvanut aikuiseksi. Nillittäkää mitä haluatte, 
lahjojen auki repiminen on kivaa.

Syön mahan liian täyteen ja sitten vielä vähän lisää. Äiti sanoo 
joka vuosi, että ei sitten tarvitse ostaa tänä vuonna lahjoja 
ja silti saan pari pakettia. Luonnollisesti ostin itsekin pari. 

Jälkiruoan jälkeen pelataan perinteisesti jotakin lautapeliä, 
minkä olen käynyt veljeni kanssa ostamassa pari päivää ennen. 

Perhesuhteet pysyvät toistaiseksi kasassa, riippuen mitä 
pelataan.

Joulu on kerran vuodessa ja erittäin hyvä tekosyy pitää 
hauskaa, joten vedä punainen pipo päähän, unohda stressi  

ja syö hyvin!

Joulu on  
mielenkiintoista aikaa
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MIETTEITÄ MIETTEITÄ 

JOULUSTAJOULUSTA
Joulu on juhlan aikaa 

– Harri

Kesä on parempi 

– Issi

Jouluna saa syödä luvan perästä. 

– Jani

Joululauluja, joulumusiikkia ja 
joulupuheita. Ne on mukavia. 

– Olavi

Joululahjat on parasta, varsinkin 
lämpimät vaatteet ja seinäkalenteri. 

– Vesa Malinen

Joulu vietetään kotona. Syödään 
lanttulaatikkoa ja laitetaan tähti 
kuusen latvaan. Tontut katselee 
ikkunasta nähdäkseen pipareita, 
torttuja ja joulukoristeita. 

– Arto

Joulupuuro kanelilla ja sokerilla on 
hyvää. 

– Mikko

Paras koriste on joulukuusi. 

– Ilmi

Siskon kanssa vietän joulua. Koristelu, 
kirkossa laulaminen ja joulurauha 
tulee myös mieleen. Lahjoja on kiva 
saada ja glögi maistuu. Jouluna saa 
myös pukeutua juhlavasti. 

– Uma
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Laatikot on joulun bravuuri. On kiva 
mennä Kiteelle joulua viettämään ja 
rakentaa lumiukko. Jouluevankeliumia 
kuuntelen ja haudoilla tulee käytyä. 

– Anu

Jouluna juhlitaan Jeesuksen 
syntymää. 

– Teemu

Vihreät kuulat ja sekahedelmäsoppa 
on herkkua. 

– Riikka

Jouluun hiljentyminen 

– Saara

Hyvä ruoka, yhdessä olo ja 
lapsenlapset. Raskasta joulua! \m/ 

– Teija

Joulusaunassa pitää käydä  
ja Topi-kissa saa kinkkua. 

– Jenni

Kinkkua, karjalanpaistia ja nisse- 
polkkaa. Pukki, muori ja tontut. 

– Mimma

Pienenä oli jännää, kun joulupukki 
kävi. Leipominen on joulun puuhaa. 

– Tommi

Joulun saisi pyyhkiä kokonaan pois 
kalenterista mutta kun lapset oli 
pieniä, käytiin äidillä syömässä. 
Karjalanpaistia on joka joulu. 

– Pirjo

Joulu on parasta aikaa, yhteistä aikaa. 
Joulu alkaa jo marraskuussa. Kaikki 
perinneruoat maistuu paitsi lipeäkala. 

– Irene & Mirella
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Illat pimenevät, ja viimeiset keltaiset 
ja punaiset lehdet lentelevät tuulessa 
ja naapurillani on JO PERHANAN 
JOULUKORISTEET PARVEKKEELLA! Kaksi 
kuukautta vielä aikaa ja ihmiset latovat 
suu vaahdossa tonttuja, valoja ja kuusen 
rutjakkeita kämpilleen, ihan kuin joulu 
jotenkin ottaisi siitä tuulta alleen ja 
saapuisi jo marraskuussa. Ensimmäiset 
koristeet näin jo syyskuussa! 
SYYSKUUSSA!

Itse en ole koskaan välittänyt 
visuaalisesta estetiikasta juurikaan, 
joten myönnän olevani hieman 
puolueellinen, mutta jostain syystä liian 
aikainen joulukoristelu tuntuu vetelevän 

LIIAN AIKAINEN LIIAN AIKAINEN 
JOULUKORISTELUJOULUKORISTELU

kaksikymppisen santapaperilla suoraan 
hermojeni pintaa pitkin.

Toki, koristelu on kivaa ja kämppä 
näyttää nätiltä ja pirtsakalta enkä tahdo 
kuulostaa joulumöröltä, enkä missään 
nimessä pidä ketään vähemmässä 
arvossa siksi, että hän haluaa kivan 
näköistä roipetta ympärilleen. Tosin 
saatan kirskuttaa hampaani puoli senttiä 
lyhyemmäksi, jos raahaat kaksitoista 
metristä jouluvalokyhäelmää katollesi 
ennen kuin rantakelit ovat loppuneet, suu 
niin suuressa virneessä, että päälakesi 
putoaa paikoiltaan.

Eletään syyskuuta 2019

Liian aikainen 

koristelu on ihan 

karmeeta.

Kun joulukarkit 

tulee aikaisin 

kauppaan niin ehtii 

maistella mitä ostaa 

lahjaksi.

Koristelun 

voi TODELLAKIN 

aloittaa liian 

aikaisin!

Ihan liian 

aikaisin aloitetaan 

koristelu, samoin 

musiikki!

Saa 

aloittaa 

vaikka 

kesällä!

Kun on lunta 

niin silloin saa 

aloittaa.

Riippuu 

paikasta ja 

ihmisestä.
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JOULUKORISTELUA EI VOI JOULUKORISTELUA EI VOI 
ALOITTAA LIIAN AIKAISINALOITTAA LIIAN AIKAISIN

LIIAN AIKAINEN LIIAN AIKAINEN 
JOULUKORISTELUJOULUKORISTELU

Illat pimenevät ja mieleen alkaa 
hiipiä kaapin perukoilla odottava 
jouluvalomyttysykkyrä. Jokohan sitä 
voisi...?

Toisaalta tiedän, kuinka valojen  
virittely tähän aikaan vuodesta saa 
tietyt naapurit hiljaa hiiltymään  
ja sadattelemaan koiranulkoilutus- 
lenkillään ”No tuokin touhotus 
vain aikaistuu joka vuosi”, mutta  
vaimennan  tämän mielestäni 
perustellen valojen ripustelua sillä  
että ”ne eivät ole jouluvalot, ne ovat  
vain syksyiset sesonkivalot.” Lisäksi 
pienet tuikkuset makuuhuoneen 

Voiko joulukoristelun aloittaa liian aikaisin? Kompassin toimitus keräsi ääniä 
ympäri telakkaa ja tulos on murskaavan selkeä.

Joulukoristeet laitetaan paikoilleen jouluna, ei syyslomalla!
(Toimitus tahtoo myös huomauttaa, että jokainen laittaa luonnollisesti koristeensa

paikoilleen milloin huvittaa, muiden mielipiteistä huolimatta.)

EI VOI ALOITTAA LIIAN AIKAISIN ALOITETAAN LIIAN AIKAISIN

15 31

ikkunassa mahdollistavat sen 
tunnelman, että nukkuisi tähtitaivaan 
alla joka yö - myös pilvisinä öinä.

Saatuani ripustettua valot ikkunaan 
(ja parvekkeelle. Ja kristallipulloon 
pöydälle. Ja viherkasveihin.) ei 
syksyinen säkkipimeä ilta tunnu 
enää lainkaan niin ankealta! Vaikka 
vielähän sitä voisi tunnelman vuoksi 
sytyttää muutamia oikeita kynttilöitä 
olohuoneen pöydälle ja nautiskella 
kupposen kuumaa. Hmm, jokohan sitä 
glögiä saisi kaupoista...?

Eletään lokakuuta 2019
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JOULUATERIAJOULUATERIA

Sen jälkeen kun olen muuttanut omilleni, en ole ollut kuin muutaman joulun 
poissa äitimuorini helmoista. Kinkun voi ostaa ja laatikoita vääntää, mutta ne 
eivät vain maistu samalta kotona särpiessä.

Vuodessa on yksi ehdoton kohokohta: Joulupöytä. 

Kinkku on luonnollisesti koko homman keskiössä. 
Ilman porsaan takaosaa ei ole jouluakaan. Se muhii yön yli uunissa ja joudun 
jälleen kerran nalkutuksen uhriksi, koska aikuinen ihminen ei muka saa 
leiriytyä yöksi keittiöön. Laatikoita laitetaan perunaa, lanttua ja porkkanaa. 
Jokaista pitää maistaa, vaikka päädyn kuitenkin syömään vain perunaversiota. 
Perunoita keitetään luonnollisesti astiallinen, koska ilmeisesti Suomessa 
sinut ruoskitaan julkisesti, jos ateriaan ei kuulu peruna jotenkin. Salaattikin 
tehdään. Sitä otetaan kohteliaasti lautasen reunalle. Luonnollisesti se raavitaan 
naamariin välittömästi jotta saadaan lisää tilaa kinkulle! Yksi ehdottomia 
suosikkejani on lohenmäti. Sitä voisi toki ostaa itsekin milloin tahtoo mutta 
silloin se ei olisi joulun aikaan niin mainiota. Hieman sipulia, smetanaa ja koko 
komeus joululimpun päälle ja kroppa kiittää.

Kaikkea saa toivoa eikä mikään jää syömättä, vaikka se tarkoittaisi itsesi 
rantapallon muotoiseksi ahmimista. Syön niin paljon, että vannon noin 
kahdettakymmenettä kertaa, etten ensi vuonna ahmi samalla lailla, jonkin pienen 
osan aivoistani nauraessa vakaumukselleni. Luonnollisesti unohdin jättää tilaa 
jälkiruoalle. Sehän ei estä minua survomasta ainakin palaista mistä tahansa,  
mitä pöytään vielä naarataan.

Loppuilta meneekin jutellessa niitä näitä, pelaillessa 
uutta lautapeliä ja hakemassa palaista kinkkua  
aina silloin tällöin. Nukkumaan mennään aivan  
liian myöhään, enkä tänäkään jouluna saa ottaa  
kinkkua makuuhuoneeseen mukaan.  
Ihme sääntöjä.
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Jouluaatto on ohi. 

Tähteet on aseteltu jääkaappiin ja olohuone on täynnä lahjapaperin riekaleita. 
Onneton hahmo makaa sohvalla voivotellen kurjuuttaan. Jotenkin koko 
hommasta on unohtunut, että kyseinen kurjuus on pitkälti itse aiheutettua.

Koska joulu on vain kerran vuodessa, on maha lastattava 
niin täyteen mitä tahansa mitä korealta pöydältä saa kitaansa kauhottua, 
luonnollisesti liiallisuuteen asti. Joka vuosi sama juttu ja ei, en aio ensi vuonna 
muuttaa tapojani.

No mitenkä se siirtolohkareen muotoinen joulupallo selviää loppupyhistä, 
kun jo sohvalta nousemiseen vaaditaan keskikokoinen maansiirtokone.

Liikunta kiihdyttää aineenvaihduntaa. Pyöri ympäri kämppää kuin valtava 
kivenlohkare suoraan Indiana Jonesista. 

Valita asiasta kovaan ääneen äidillesi. 
Tämä tapa on erityisen tehokas, jos olet iältäsi yli 
kolmenkymmenen.

Löysää vyötä. Se on jo valmiiksi venynyt niin pitkälle, 
että sitä pitää kasassa vain jonkin näköinen jouluihme.

MITEN SELVIÄT MITEN SELVIÄT 
JOULUÄHKYSTÄJOULUÄHKYSTÄ

Sillä se lähtee millä se on tullutkin! 
Ota pala kinkkua ja katso mitä 
tapahtuu. 

Juo tasaisin väliajoin. 
Siis vettä, pälli! Vettä!

Luovuta. Sama homma tulee 
tehtyä joka vuosi eikä kaduta 
hetkeäkään. Joulupöytä on vain 
kerran vuodessa, joten ahmi niin 
paljon kuin huvittaa.
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Lahjat
Lahjoja annetaan jouluna, koska niillä  
lepytellään kaikki sukulaiset sekä kaverit,  
joiden hermoille olet käynyt viimeiset kaksi  
kuukautta joulupaniikkisi kanssa.

Joulukuusi
Kukaan ei tiedä miksi kuusia alun perin  
alettiin raahaamaan joulun aikoihin keskelle 
olohuonetta, mutta alkoholilla on pakko olla 
osuutta asiaan.

Joulupukki
Riippuen miltä kannalta asiaa katsoo, Joulupukki 
on joko paras tai surkein postimies maailmassa.

Vihreät kuulat
Vuonna 1929, tiedemiehet onnistuivat  
uuttamaan puhdasta ällötystä romanttisista 
elokuvista ja romaaneista, ja tiivistämään sen 
palloiksi.

Jouluisia asioita 
tarkemmin selitettynä
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Glögi 
on saanut nimensä, kun 
sen keksijä yritti kertoa 
tuotteestaan yleisölle 
mutta vetäisi vahingossa 
henkeen oman  
kravattinsa.

Piparit 
ovat herkullisia mutta niiden oikea tarkoitus  
löytyy niiden muodosta. Jouluninjojen  
hyökätessä, pipareita voi käyttää kätevinä  
heittoaseina.

Kinkku
Mikä joulukinkun alkuperä onkaan,  
kuvittelisin, että siat kertovat kyseisestä  
herkusta huomattavasti erilaista tarinaa.

Joululaulut ja -koristeet
ovat jokavuotinen joulukuun perinne, jotka 
aloitetaan hyvissä ajoin edellisenä syksynä

Joulupuuro
Puuron keksijä oli vahvasti sitä mieltä, että 
ruoan pureskeleminen on liian vaivalloista 
puuhaa.

Kynttilät
Joulukynttilöitä poltetaan perinteisesti 
karkottamaan pohjoinen pimeys.
Se ei toimi lainkaan 
mutta milloinkas se 
suomalaisia on estänyt 
tekemästä mitään.
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Ilman ruvetessa kylmenemään ja Pakkasukon 
kyyläillessä kulmat kurtussa syksyn viimeisiä  
rippeitä, joulu alkaa pikkuhiljaa kolkutella useam-
mankin henkilön mielen perukoita. Toimitus tapasi 
Ulla-Maijan Digipajalla, syksyn viimeisimmillä  
lämpimillä päivillä ja joulustahan juttua riitti.

Jouluna parasta on yhdessä olo kotona ja Pehtoo-
rissa, Ulla-Maija kertoo. Kotona laitetaan koristeita 
mitä laitetaan eikä kuusta ole jaksanut miettiä  
moneen vuoteen mutta molempia saa katsella  
Pehtoorissa, sekä kynttilöitä, joita ei kotona polteta.

Ulla-Maijan mukaan viime vuoden joulujuhla oli 
erittäin mukava kokemus. Kukaan ei etuillut jonossa 
tai puhunut muista pahaa. Yhteistä tekemistä löytyi 
myös piparien leipomisen muodossa, jolloin 
Ulla-Maija muistelee, kuinka lapsuudessaan äiti  
leipoi joka vuosi joulupullia, jotka eivät kauaa pöytää 
koristaneet, ennen kuin ne napsittiin parempiin 
suihin.

Joulupöydän herkuista parhaita ovat laatikot ja 
rosollit, mutta jälkiruoan ykkösenä on joulurahka. 
Ulla-Maija kertoo sillien kuuluvan joulupöytään, 
vaikkei itse niistä välttämättä välitäkkään. Suklaata 
hän taasen söisi vaikka millä mitalla, varsinkin  
Fazerin sinisiä, jos vatsa vain vetäisi.

Joulupukkia ei ole käynyt pitkään aikaan, mutta 
Ulla-Maija muistelee kuinka hänestä löytyy valokuva 
pikkutyttönä Joulupukin sylissä. Vaikka isovanhem-
mat olivat kuvassa mukana, arasteli hän silti hieman 
ennen kuin rohkeus voitti ja Ulla-Maija  
pomppasi kuvattavaksi Pukin syliin.

Lahjoista puhuttaessa ei paketeilla  
tunnu olevan Ulla-Maijalle niin väliä,  
vaan parasta olisi yhteinen  
joulujuhla Telakan väelle ja  
omaisille. Avoimien ovien myötä  
pääsisi myös sisko katsomaan  
millaista jouluriehaa täällä  
vietetään.
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ISÄNTÄ-NALLEISÄNTÄ-NALLE

11.11.2014 Päivi sai jo legendaarisiin 
mittoihin yltäneen joululahjan: 
Nallen, jonka nimeksi tuli ”Isäntä”.

Katsokaas, kun pienenä tyttönä hänellä 
ei juurikaan ollut kunnollista nallea. 
Kaikki olivat enemmän tai vähemmän 
kuluneita ja resuisia. Kun rehtorin tytär 
sai lahjaksi ison, hienon pehmonallen, 
alkoi Päivi toivoa samanlaista. Odotus 
kesti yli 50 vuotta mutta oli ehdotto-
masti sen arvoista.

Isäntä löysi tiensä kotiin Savonlinnan 
Citymarketista. Myyjän kantaessa sitä 
varastosta Päivin odottavaan syliin, 
alkoi kaikkia paikalla olevia hymyi-
lyttää kovin vastustamattomasti, nalle 
kun sattui olemaan melkein kantajansa 
kokoinen.

Isäntä, joka on saanut lempinimekseen 
”Sutijalka”, odottaa ovella kun Päivi 
tulee viikonloppuna kotiin, ja on vallan 
erinomainen halattava hänen kuunnel-
lessaan jännittävää kirjaa omassa no-
jatuolissaan, varsinkin kun nallella on 
kokoa niin paljon, että istuessa se  
on jopa Päiviä isompi.

Jos jollakulla on huoli, että miten Isäntä 
pärjää kotona Päivin ollessa poissa, sille 
ei ole tarvetta. Kirjahyllyllä nimittäin 
istuu Isännän kaveri ”Verokarhu”, pitä-
mässä seuraa. Verokarhusta voi mainita 
kaksi hauskaa faktaa: Sillä on pehmeät, 
mokkanahkaiset tassun pohjat,  
ja se on tehty Telakan omassa  
ompelimossa.
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Touhutupa 30 vuotta 
Syksyllä Vuonna 1989 alkoi kerimäkeläisen Touhutuvan 
tarina. Toiminta aloitettiin 1. päivä lokakuuta pienessä 
ja idyllisessä Kerimäen pitäjässä. Toiminnan alussa 
touhutuvalla oli 15 asiakasta, lähinnä paikallisia 
asukkaita. Vuonna 2013 kuntaliitosten myötä Touhutupa 
siirtyi Savonlinnan työllisyyspalveluiden alaisuuteen. 
Tänään työpajalla työskentelee 21 asiakasta, joita tulee 
mm. paikallisista palvelutaloista ja jopa Savonrannalta 
asti. Ajan saatossa naisvaltainen porukka on vaihtunut 
miesvaltaiseksi, mikä kertoo siitä että käsityöt 
kiinnostavat tätä nykyä kaikkia, ikään tai sukupuoleen 
katsomatta!

On 1 päivä lokakuuta vuonna 2019 ja sateen kastelema 
Touhutupa seisoo edelleen tutulla paikallaan. Nyt onkin 
siis Touhutuvan 30-vuotispäivä! Syksyiseen harmaaseen 
sadekelin sävyttämään tiistai-päivään tuo piristyksen 
tuvan ikkunoista hehkuva lämmin valo, vesisateen 
keskellä, kutsuen vierailijoita puoleensa. Uusitut 
rappuset etuoven edessä ovatkin valmistuneet juuri 
sopivasti juhlapäiväksi. Sisään astuessa sateen ropina 
vaihtuu iloiseen puheensorinaan ja nauruun. Sateinen 
sää ei näy sisällä. Eteiseen astuessaan tulijat toivotetaan 
lämpimästi tervetulleiksi ja märät vaatteet jätetään 
naulakkoon. Jo tässä vaiheessa vierailijalle käy selväksi 
että kyseessä on poikkeuksellinen päivä Touhutuvalla.

16



Yhdet viettävät juhlia jutustellen, toiset pelejä 
pelaten ja kolmannet yleistä juhlatohinaa sivusta 
seuraten. Puuverstaasta kuuluu korona-pelin kolinaa 
ja huudahduksia tuuletusten kera, kun taas kutomon 
puolella pelataan kimbleä hieman rauhallisemmalla 
otteella. Toiset pitävät juhlapäivää merkittävänä, 
kun toiset taas näkevät sen vain hieman erilaisena 
työpäivänä muiden joukossa. Mutta viimeistään 
kutsu kakkukahville saa kaikki kerääntymään yhteen 
seurustelemaan. Noutopöydät notkuvat kaikenlaisista 
herkuista ja juomista, mikä nostattaa juhlatunnelmaa 
entisestään. Tuoksu on vastustamaton.

Vieraita saapuu paikalle yhtenään ja tupa alkaa 
pikkuhiljaa täyttymään. Paikalla käy kollegoja, 
yhteistyökumppaneita, sukulaisia ja muita jotka ovat 
enemmän tai vähemmän tekemisissä Touhutuvan 
kanssa. Vieraat tuovat mukanaan paljon onnitteluja, 
kukkia tai lahjoja. Juhlissa käydään läpi toisten 
kuulumiset, sekä tutustutaan uusiin tuttavuuksiin ja  
siinä samalla käydään läpi heidänkin kuulumisensa.

Juhlatunnelmaan sisältyi myös haikeutta, sillä ohjaaja Eeva 
oli jäämässä eläkkeelle. Eeva on ollut osa Touhutuvan tarinaa 
ensimmäisestä päivästä lähtien ja tärkeä osa työyhteisöä. 
Touhutupa tuskin olisi sitä mitä se on tänä päivänä ilman 
Eevaa. Vierailta sataa myös runsaasti onnitteluja hänelle.  
Nyt Touhutupa jatkaa toimintaansa ilman Eevaa, 
toivottavasti ainakin seuraavat 30-vuotta!

Onnea Touhutupa ja onnea Eeva!
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Ohjaajaesittelyssä:
Galina Vartyainen

Musiikkiluokasta ei poikkeuksellisesti kuulu tänään 
musiikkia. Syy tähän on näytelmäkerhon esitys, jota 
koko Telakan väki on kerääntynyt saliin katsomaan. 
Kyseessä on joulunäytelmä ja sitä onkin odotettu 
pitkään! Vähintään viime joulusta saakka…

Tällä kertaa ohjaajaesittelyssä on Galina Vartyainen. 
Galina on tullut Telakalle vuonna 2014 henkilökoh-
taisena avustajana ja pian sen jälkeen päätynyt ohjaa-
jaksi. Galinan pitkäaikaisena apulaisena toimii Katja, 
joka auttaa ryhmien ja kerhojen toiminnan järjestä-
misessä. Yhdessä he järjestävät Telakalla asiakkaille 
mm. ryhmätoimintaa, tanssiryhmiä, näytelmäkerhoa 
ja musiikkihetkiä. Välillä Galina pitää henkilökohtai-
sia ohjaushetkiä asiakkaiden kanssa. Ennen on ollut 
myös venäjänkielenkerhoa mutta nyt on ollut taukoa 
koska osallistujia ei ole ollut riittävästi.

Toisinaan joku asiakas haluaa esittää jonkin esityk-
sen, yleensä laulun jota harjoitellaan muutaman ker-
ran ja sitten esitetään musiikkihetken alussa yleisölle. 
Näytelmien harjoitteluun ja valmisteluun menee 
vähintään kaksi kuukautta. Myös Telakan oma bändi 
tekee esityksiä n. 1–2 vuodessa. ”Bändin kanssa 
saatetaan harjoitella jopa 5–6 kuukauttakin.” kertoo 
Galina. Aina kun ollaan saatu jotain valmiiksi, niin 
aloitetaan jotain uutta. ”Hirveästi ei ole vapaa-aikaa. 
Koko ajan on jotain tekemistä” Katja myötäilee.

Yhteistyö Telakalla sujuu hyvin. ”Olen luova ihminen 
ja keksimme musiikkihetkissä ja näytelmäkerhoissa 
joka kerta jotain uutta. Talossa on paljon taitavia ja 
ahkeria ihmisiä jotka auttavat rekvisiittojen kanssa 
mm. ompelimossa ja puuverstaalla. Asiakkaille tulee 
paljon tehtävää. Olen aina ollut tyytyväinen heidän 
työn jälkeensä. Voimme tehdä kaiken talon sisällä 
itse ja se on meidän vahvuus.” Kertoo Galina.

Galina ja Katja
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”Tykkään kaikesta mitä kuuluu työhöni.” 
Kertoo Galina. ”Asiakkaiden kanssa on muka-
va tehdä töitä. He ovat suloisia ja iloisia, sekä 
tykkäävät tehdä asioita yhdessä. Heiltä tulee 
paljon aitoa positiivista palautetta.” Toisinaan 
työskentely asiakkaiden kanssa vaatii pieniä 
askeleita, mutta ihmisten kasvua ja kehittymistä 
Galina seuraa ilolla. Toiset kehittyvät nopeasti, 
toiset hitaammin. ”Tässä kehittyy hyvin myös 
asiakkaiden sosiaaliset taidot. Esitykset ovat 
asiakkaille tärkeitä ja he kyselevätkin milloin  
ne ovat. Jos päivät vaihtuvat niin meinaa tulla  
jo paniikki” Galina nauraa.

19



20

Ihanaa oli vaihtaa kerros kerrokselta alakertaan 
alihankintatyöpajaan, seuraten erityyppisiä 
kokoonpanotehtäviä. Sievää oli ahkeria ihmisiä seurata 
ympäriinsä. Tuntea kuin johtosarjat muun muassa olisivat 
voimakkaasti kutsuneet tanssimaan. Lennellä oli kuitenkin 
ihanampaa ja nauttia ihmisten erilaisista töistä ja iloisista 
kuulemistani keskusteluista. Oi miten ihanaa.

Tiimi 7:n puolella innokkaasti työskentelee viisi palkka-
tukilaista, 15 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa 
henkilöä ja kaksi Sosterin kautta tullutta henkilöä, sekä 
kolme kehitysvammapuolen henkilöä ja kaksi ohjaajaa. 

Ihmiset ovat tykänneet tästä työpaikasta kollegojen kanssa 
ja monipuoliset hommat ovat pitäneet mielenkiintoa 
yllä tätä työpaikkaa kohden. Tyytyväiset asiakkaat ovat 
auttaneet jaksamaan eteenpäin tällä maineikkaalla ja 
nousujohteisella työuralla. Ihanaa on liidellä, selkeällä 
siivellä, kunnollisella vauhdilla ja unohtumattomalla 
rauhalla. Oi kunpa olisi hienoa olla täällä pidempään,  
mutta lempeä tuulen pyörre jatkaa onnellista matkaani.



Telakan JouluTelakan Joulu
Keskitiimin joulunaluspuuhiin 
kuuluu muun muassa joulukuusen 
koristelu 
Kuuseen tehdään myös yhteinen joulukalenteri. 
Tiimissä askarrellaan jouluisia asioita, katsellaan 
leffoja ja laulellaan. Tunnelmasta nautitaan 
jouluisten herkkujen saattelemina. Viimeisen 
silauksen joulun odotukseen luovat kauniit 
tunnelmavalot.

Keittiössä pyhiä  
juhlistetaan joulumenulla 
Tänä vuonna keittiö saa myös pientä 
avustusta toiselta osastolta. Osa pipareista 
muistuttaa nimittäin muodoltaan 
Olavinlinnaa, joihin käytetty muotti on 
3D-tulostettu Telakan Digipajalla.

TYÖPAJA TELAKKA
Telakkatie 9 • Savonlinna

OHJELMASSA
Joulunäytelmä

 
Glögiä ja torttuja

 
Mukavaa yhdessäoloa

Ilmoittautuminen 5.12. mennessä oman tiimin ohjaajille.

Toivotamme myös Telakan väen läheiset  
sydämellisesti tervetulleiksi mukaan!

Telakan väen yhteinen joulujuhla juhlitaan 13.12.
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TA LV I V I S ATA LV I V I S A
Vastaukset: 1-c, 2-a. 3-c, 4-b, 5-a, 6-a, 7-b, 8-c, 9-c, 10-a, 11-c, 12-a

1. Mitä tarkoittaa musta joulu?
a. Sähkökatkosta aattona
b. Huonoa satovuotta
c. Lumetonta joulua
d. Pukki laskeutuu piipusta jota  
 ei ole nuohottu 

2. Missä Joulupukki asuu?
a. Korvatunturilla
b. Vihdissä
c. Rukajärvellä
d. Bangkokissa

3. Millä paikkakunnalla sijaitsee  
 kuuluisa Jäähotelli?
a. Joensuussa
b. Tampereella
c. Rovaniemellä
d. Keskimaassa, vähän Konnusta länteen

4. Miten laulussa Petteri Punakuono 
 auttaa Joulupukkia?
a. Löytämällä sopivat lahjat lapsille
b. Antaa valoa pimeään nenällään
c. Auraamalla polkua lumeen
d. Näyttämällä, miten matkakulut  
 laitetaan verokorttiin

6. Mikä on nimeltään Lumiukko- 
 elokuvan tunnusmelodia?
a. Walking in the Air
b. Magic winter
c. Flying with me
d. Taivas lyö tulta

5. Mihin talviseen lajiin kuuluu  
 termi Half-pipe?
a. Lumilautailuun
b. Pikaluisteluun
c. Murtomaahiihtoon
d. Akan kantoon

8. Miksi kutsutaan kupolimaista,  
 lumesta ja jäästä tehtyä asumusta?
a. Lumimajaksi
b. Jurtaksi
c. Igluksi
d. Rovaniemeksi

7. Missä kaupungissa julistetaan 
 vuosittain joulurauha?
a. Helsingissä
b. Turussa
c. Hämeenlinnassa
d. Videon välityksellä Kanarialta

9. Mihin tarkoitukseen jouluiset 
 karkkitangot keksittiin?
a. Herkkuja harvahampaisille
b. Kuusen koristeeksi
c. Jotta lapset olisivat hiljaa kirkossa
d. Joku pudotti vahigossa läjän 
 sateenvarjoja karkkimassaan

10. Kuinka monta päivää vuodesta   
 Joulupukki on työttömänä?
a. 364
b. 250
c. 24
d. Pukki nostaa vain EU-tukia,  
 tontut tekee työt

11. Mistä muinaisesta germaanisesta 
 juhlasta joulu juontaa juurensa?
a. Saturnalia
b. Kekri
c. Yule
d. Oktoberfest

12. Mikä on talvipäivänseisaus
a.  Vuoden lyhin päivä ja pisin yö
b. Päivä, jolloin ei tehdä töitä
c. Päivä, jota ei lasketa kalenterissa
d. Kanarian loma keskellä tammikuuta
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