
Etelä-Karjalaisessa pikkukylässä 50-luvun puolivä-

lissä syntyneenä, tärkeimmät lapsuusajan opetuk-

set olivat niin kotoa kuin koulussa, kunnioita muita 

ihmisiä, hoida koulusi hyvin ja tee työsi kunnolla. 

Hyviä oppeja sinänsä ja näitä olen pyrkinyt noudat-

tamaan.   

Työelämässä olen saanut olla mukana jo yli neljä 

vuosikymmentä ja pieniä kolotuksia ja nipistyksiä 

lukuun ottamatta tunnen edelleen olevani täysin 

työkuntoinen. Ollessani nuori, tuntui kaikille riittä-

vän töitä, eikä työttömyydestä puhuttu juuri lain-

kaan. Vaikka muutama lamakin on mahtunut näi-

hin vuosikymmeniin, tuntuu kuitenkin siltä, että 

koko ajan on menty eteenpäin kohti parempia ai-

koja. Nyt tuntuu valitettavasti olevan toisin ja epä-

varmuus tulevaisuudesta on läsnä aina ja kaikkial-

la.  

On niin helppoa juuttua tuttuun ja turvalliseen olo-

tilaan. Se, että teet työsi, siten kuin olet oppinut 

sen aikoinaan tekemään, ei enää riitä, vaikka teki-

sit sen kuinka hyvin. Maailma ympärillämme muut-

tuu hurjaa vauhtia ja siinä samalla muuttuvat niin 

työympäristöt, työvälineet kuin itse työtkin, huoli-

matta siitä, halusimmeko sitä tai emme. Myös itse 

työpaikoista on kova kilpailu. Pystyäksemme jat-

kossa suoriutumaan töistämme mahdollisimman 

hyvin, täytyy meidän pysyä mukana muutoksissa ja 

olla valmiita myös itse muuttumaan. Oman työn 

tekemistä on hyvä pohtia kaiken aikaa. Onko nykyi-

nen työtapa enää järkevä vai voisinko kenties teh-

dä jotain toisin! Muutoksissa mukana olo ja omien 

työtapojen jatkuva arvioiminen palkitsee varmasti 

jatkossa ja auttaa jaksamaan töissä virkeämpänä 

ja pidempään.  

Ikä ja kokemus tuovat mukanaan varmuutta, har-

kintakykyä ja uskallusta olla mukana, osata, yrit-

tää, kokeilla, epäonnistua ja onnistua. Liekö iän 

tuomaa myös se, ettei kaikkeen ympärillä olevaan 

tarvitse enää ottaa kantaa. Joka jäniksen perässä 

ei tarvitse enää juosta. Voi täysillä ja rauhallisin 

mielin keskittyä tähän hetkeen sekä tulevaan, yrit-

täen pysyä mahdollisimman hyvin ajan hengessä 

mukana.  Asioita ei kannata surra etukäteen. Kyllä 

ne ehtii surra siinä vaiheessa, kun niitä ajan saa-

tossa väistämättä tulee eteen.  

Nyt kun 60 ikävuotta, joista 30 vuotta kaupungilla 

palveluksessa ja lisäksi vielä 40 avioliittovuotta on 

takana, olen vihdoin toteuttanut asioita, joista neli-

kymppisenä vain haaveilin. Olen aina pitänyt käsil-

lä tekemisestä ja vanha mökki antoi oivan mahdol-

lisuuden toteuttaa tässä itseään. Vanha terassi ja 

portaat saivat keväällä purkutuomion ja aloitettiin 

uusien suunnittelu. Googlettamalla löytyi ohjeita 

vaikka millä mitalla ja niin päästiin rakentamaan.  

Sirkkelit, naulain ja muut työkalut tulivat tutuiksi ja 

valmista tuli kuin tulikin, vaikka virheitä mahtui 

mukaan ja aikaa kului tuhottoman kauan. Ei se 

rakennelma sinänsä ollut mitenkään suuren suuri, 

mutta kokemuksena minulle tämä oli iso asia. Mi-

nä uskalsin yrittää, osasin ja onnistuin. 

Kesän mieleenpainuvin hetki oli kuitenkin se, kun 

sain mahdollisuuden mennä hyppäämään tandem-

hypyn laskuvarjolla. Kokemus oli aivan mieletön ja 

itsensä sekä omien putoamispelkojensa voittami-

nen toivat huikean onnistumisen tunteen. Minä 

uskalsin sittenkin.  

Uskaltamisen ja onnistumisen iloa ei voita mikään 

ja näillä jaksaa pitkään. Kesän kokemuksista vir-

kistyneenä toivotan kaikille Jytyläisille uskallusta 

haastaa itsensä, olla mukana muutoksissa sekä 

muuttua itse, uskallusta osata, yrittää, kokeilla, 

epäonnistua ja ONNISTUA.  

Hyvää alkavaa syksyä kaikille  

Leena Hilpas 

Vapaa pudotus uusille vuosikymmenille! 
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Jyty Espoo ry:n sääntömääräinen syyskokous 

Aika:  19.11.2015 klo 16:30 

 

Käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat. 

Aloitteet toimitettava päätösehdotuksineen 

19.10.2015 mennessä  eila.frisk@espoo.fi  

Lapinmajat kaipaavat käyttäjiä!  
Vapaita viikkoja Hippu 38 – 52 ja Hoppu 40 ja 42 – 52  
Tiedustelut: markku.hyvarinen@espoo.fi 

Aika:  14.-15.11.2015  (Lauantai-sunnuntai) 

Lähtö:                                                                 

Espoon keskuksesta lauantaina kello 7:00 

Paluu:                                                                  

Sunnuntaina kello 20:00 

 

Hinta:                                                                      

65 euroa/jäsen   

 

Hinta sisältää:                                                     

Bussimatkan, lounaan OnnenKivi -ravintolassa 

(noutopöytä)  ja hotellihuoneen +aamiaisen  

Sitovat ilmoittautumiset:                                   

7.9.2015 klo 9:00 alkaen                                
anne.lagerstrom@espoo.fi  tai 043 8248533  

Jyty Espoo ry:n perinteinen glögitilaisuus pidetään 10.12.2015 
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