
annat, sitä enemmän saat”, 
Kamula sanoo ja toivoo, että 
tämä herättäisi kanssaihmisis-
sä vaikka pienenkin siemenen 
hyvyyteen.

-Teltalla kävi kuuden tun-
nin aikana todella paljon ih-
misiä, varmasti useampi tuhat. 
Kuvan ottajiakin oli runsaasti 

suomalaisista kiinalaisiin. Tel-
tassa vieraili ainakin tuhat ih-
mistä, Kamula kertoo. 

Tapahtuman tarkoitus oli 
herätellä jokaisessa ihmisessä 
olevaa hyvyyttä.

-Jokainen toivoo sisim-
mässään, että hänestä väli-
tetään, ja halaus on tärkeä 

välittämisen osoitus. On sy-
dämen asia saada tuntemaan 
maailman hyvyys ja pysähtyä 
hetkeen. Hyvyys koskettaa 
meitä jokaista ja tarvitsemme 
toisiamme, Kamula sanoo. 
Hän kertoo, että tapahtuma 
on tarkoitus järjestää jossain 
vaiheessa myös Raaseporissa.
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(Raasepori) Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö tukee 
Gardberg Center -yhdistyk-
sen kirjahanketta ”Hantver-
kare och handelsidkare i Ka-
ris 1900-2000” 65.000 euron 
avustuksella. 

Kiinnostava pala paikal-
lista historiaa tallentuu, kun 
Gardberg Center-yhdistys al-
kaa kartoittaa ja kirjata Kar-
jaan keskustassa toimineita 
käsityöläisiä ja kauppiaita 
1800-luvun lopulta, jolloin 
asemayhdyskunta alkoi saada 
muotonsa, nykypäiviin. 

Yhdistys ottaa kiitollisena 
vastaan säätiön tuen hankkeelle. 

-Nyt myönnetyllä avus-
tuksella yhdistys voi palkata 
historioitsijoita, folkloriste-
ja ja etnologeja sekä viedä 
hankkeen läpi tehdyn suunni-
telman ja aikataulun mukai-
sesti, puheenjohtaja Christer 
Kuvaja kertoo.  

Avustuksena 65.000 euroa 

on merkittävä summa, mutta 
säätiön hallituksen puheen-
johtaja Stefan Mutanen kat-
soo hankkeen sellaiseksi, jota 
tuetaan mielellään.

-Olimme hallituksessa yk-
simielisiä siitä, että tämä on 
hyvä hanke. Aiheesta on pal-
jon mielenkiintoisia tarinoita 
kerrottavaksi ja on tärkeää, 
että työ tehdään nyt kun vielä 
on jäljellä heitä, jotka tuntevat 
asiat ja kykenevät niistä kerto-
maan, hän sanoo. 

Kolmevuotinen hanke 
Hanke käynnistyy vuoden 

vaihteessa, ja sen on lasket-
tu kestävän kolme vuotta. 
Lopputuloksena on kirja, 
mahdollisesti kaksikin, sisäl-
täen luettelon yrityksistä ja 
käsityöläisistä, sekä asiaan 
liittyviä artikkeleita. Hank-
keen aikana kerätään yleisöltä 
muistelmia ja valokuvia. 

Karjaan-Pohjan Sääs-

töpankkisäätiö on ollut tu-
kemassa myös Gardberg 
Centerin julkaisua John Gar-
dbergista.  Elämäkerta ilmes-
tyy syksyllä. Yhdistyksen 
omistaman Gardbergin talon 
puutarhakin on kunnostettu 
säätiön avustuksella. 

Säästöpankkisäätiö myön-
tää vuosittain noin puoli mil-
joonaa euroa avustuksina ja 
lahjoituksina toimintaan ja 
hankkeisiin, jotka edistävät 
yhteiskuntakehitystä, kult-
tuuria, urheilua, sekä lapsi- ja 
nuorisotoimintaa. Säätiö tu-
kee myös muuta yleishyödyl-
listä toimintaa alueella.

Gardberg Center on paikal-
lishistoriallinen yhdistys, jon-
ka pyrkimyksenä on saattaa 
yhteen historian harrastajia ja 
ammattitutkijoita. Toimintaan 
kuuluu mm. Paikallisarkisto 
Arestin ylläpitäminen Kar-
jaalla sekä Ta Plats -aikakaus-
lehden julkaiseminen.

(Raasepori) Klubitalo 
Fontanan jäsenet ovat tuoneet 
henkistä kasvua tarkastelevan 
”Mental growth” -nimisen 
valokuvanäyttelyn Karjaalle 
taidekahvila Serendipityyn. 
Näyttelyyn osallistuvat Sara 
Nylund, Edvard Dahlström, 
Qandra Apolonia ja Carola 
Gustafsson, jotka ovat ripus-
taneet hirsiseinille 16 työtä. 

Klubitalo Fontanan jäsenet 

aloittivat keväällä valokuva-
uskurssin Ian Granströmin 
johdolla. Valokuvataiteen 
ystävät voivat käydä tutus-
tumassa äskettäin päätty-
neen kurssin värikkäisiin ja 
herkkävireisiinkin tuloksiin 
lokakuun ajan. Näyttelys-
sä tuodaan esiin luonnon ja 
luovan ilmaisun myönteisiä 
vaikutuksia psyykkiselle hy-
vinvoinnille.

Säätiöltä avustus kirjahankkeeseen

Karjaan käsityöläiset ja kauppiaat yksiin kansiin

Henkisestä kasvusta  
hienosti valokuvan keinoin

Kirjahankkeelle 65.000 euron avustus. Vasemmalta Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiön 
Lasse Tallqvist ja Stefan Mutanen sekä Gardberg Centerin Christer Kuvaja ja Agneta 
Sjöblom.

Klubitalo Fontanan neljän jäsenen yhteisnäyttelyssä tuo-
daan esiin luonnon ja luovan ilmaisun myönteisiä vaiku-
tuksia psyykkiselle hyvinvoinnille.

(Raasepori) Karjaalainen 
Abadha Kamula hämmästytti 
ja ilahdutti kansalaisia vast-
ikään viikonlopputempauk-
sellaan Helsingin Kampissa 
Narikkatorilla. Lämminhen-
kisen tapahtuman nimi oli 
”Hyvyydestä halauksia”.

-Paikalla oli ihmisiä nuo-
rista vanhuksiin ja polttari-

porukkaan. Sain myös kuulla 
monta koskettavaa tarinaa. 
Todella selväksi tuli, että tun-
neyhteyden tarve on suuri, 
samoin ihmisten huoli siitä 
että yhä vähemmän elämme 
hyvyydestä. Todellista tun-
neyhteyttähän ei voi ulkoistaa 
tai korvata millään laitteella, 
Kamula sanoo. 

Abadha Kamula tempaisi pääkaupungissa

Halaustapahtuma hämmästytti  
ja toi hyvää mieltä

-Olemme nykyään yhtey-
dessä joka paikkaan sähkö-
postin ja internetin välityk-
sellä, mutta todellisuudessa 
ihmisillä ei ole juurikaan tun-
neyhteyttä toisiinsa. Ei ole 
sattumaa, että Suomessa on 
puoli miljoonaa koiraa, joita 
halataan ja rapsutetaan jatku-
vasti, hän lisää.

Kamula kertoo saaneen-
sa vakuutella ihmisille päi-
vän mittaan ahkerasti, ettei 
hän ollut paikalla myymässä 
mitään, eikä kyseessä ollut 
myöskään uskonnollinen ta-
pahtuma. 

-Ihmisten oli vaikea ym-
märtää, miten joku haluaa 
tehdä tällaisen tapahtuman 
hyötymättä mitenkään. Mut-
ta tunnetta, jonka saa toisen 
ihmisen auttamisesta vaikka 
portaissa tai suojatien ylityk-
sessä, ei voi saada rahalla. 
Vanhassa sanonnassakin to-
detaan, että ”mitä enemmän 

Karjaalaisen Abadha Kamulan halauspäivä levitti hyvyyden sanomaa Helsingissä. Ka-
mula aikoo järjestää vastaavanlaisen tapahtuman jossain vaiheessa myös Raaseporissa.

Tietokone ja puhelin puhtaaksi etikalla!
Sekoita puolet etikkaa ja 

puolet vettä. Kastele nukkaa-
maton puhdas riepu seokseen, 
käännä melkein kuivaksi ja 
ala pyyhkiä. Ota vielä avuksi 
hammastikku ja korvapuikko, 

joilla pääset puhdistamaan 
mm. näppäinten välit. Älä 
koskaan suihkuta puhdistus-
ainetta koneellesi tai puheli-
meesi, ettei kosteutta mene 
niiden sisälle.

T ilastokeskuksen tietojen 
mukaan talouden palk-

kasumma oli kesä-elokuussa 
2,8 prosenttia suurempi kuin 
vastaavana ajanjaksona vuotta 
aiemmin. Vuosi sitten kesä-elo-
kuussa koko talouden palk-
kasumma kasvoi 5,1 prosenttia. 
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