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Ei se koronakaan sentään kaikkeen pysty, ajattelen, kun avaan 

jännittyneenä kustantajan poikkeuksellisesti kotiin toimittamaa 

kirjapakettia. Vaikka juhlalliset kirjan julkistamisjuhlat se taisi meiltä 

viedä tai siirtää ainakin epämääräiseen tulevaisuuteen. 

Töölön palvelukeskuksessa on jo yli 40 vuoden ajan kokoontunut joukko ikäihmisiä tiistai-

iltapäivisin kirjoittamiensa tekstien ääreen. Osallistujat ja vetäjät ovat luonnollisesti vaihtuneet, mutta 

nytkin joukossa on yli 25 vuotta piiriin osallistuneita, jos on uusiakin tulokkaita. Yhteistä kaikille 

osallistujille on ollut halu jäsentää maailmaa kirjoittamisen kautta. Ja oman kirjoittajaäänen 

löytäminen positiivisen kritiikin kannustamana. 

Vanhojen tekijöiden viides antologia Vielä virtaa on ollut koko koronavuoden ajan 

kirjoittajaryhmässämme työn alla. Korona pisti kyllä kapuloita rattaisiin sen kun kerkesi. Kirjaa on 

työstetty niin Töölön palvelukeskuksessa, Työväenopiston Opistotalolla pienryhmissä maskien 

takana, sähköpostitse, omissa oloissa, miten tilanne milloinkin on sallinut ja viimeistely tehtiin 

Teamsin kautta. Samalla antologian valmistelu on ollut monelle meistä kuluneen vuoden aikana 

henkireikä kuin myös melkoinen digiloikka, kun olemme saaneet opetella yhdessä uusia digitaitoja. 

Senioreita ei helposti lannisteta. Minkä olimme päättäneet viedä loppuun, sen olemme sinnikkäästi 

vieneet. On ollut päivittäin muutakin ajateltavaa kuin koronauutisten seuraaminen ja toisaalta kun 

muut harrastukset ja tapaamiset ovat olleet kiellettyjä, joutoaikaa on ollut.  

Päätimme, että voihan sitä sähköpostitsekin asioita miettiä ja ehdotella vaikka toinen toistaan 

hullumpia nimiä uudelle antologiallemme. Kun se oikea lopulta sitten loksahti kohdalleen, tuntui, että 

se oli ainoa mahdollinen. Ja vielä piti äänestää ja valita Leena Kontusen akvarelleista paras 

mahdollinen kansikuvaksi. Vauhtia ja virtaa me kanteen niin kuin nimeenkin kaipasimme. Ja vilkkaan 

mielipiteenvaihdon jälkeen niin nimi kuin kansikin löytyivät. 



Vanhojen tekijöiden viides antologia Vielä virtaa on entiseen tapaan monipuolinen kokoelma runo -

ja ja proosaa, fantasiaa ja muistoja. Totta ja tarinaa. Yhdentoista kirjoittajan tekstit antavat lukijalle 

ajattelemisen aihetta, viihdyttävät ja yllättävät. Ne maalaavat värikkään kuvan elämän niin valoisista 

kuin tummemmistakin hetkistä. 

Kirjaa voi tilata kustantajalta myynti@Neirol.fi, puhelimitse 045-1103201  tai tietenkin kaikilta 

kirjoittajilta.  
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