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KRISTILLINEN ELÄKELIITTO RY 40 VUOTTA
Kristillinen Eläkeliitto ry (Krell) on vuonna 1976 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Sen
tarkoituksena on edistää eläkeläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä toimia heidän edunvalvojanaan. Liitto toimii kristilliseltä arvopohjalta. Toiminta on yhteiskristillistä eikä kuulu minkään hengellisen liikkeen tai poliittisen puolueen alaisuuteen. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys,
RAY.
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Toimintavuosi 2016 oli liittomme juhlavuosi. 40 vuotta kristillistä
järjestötyötä eläkeläisten parissa ja parhaaksi. Mitä kaikkea ”Menossa mukana ” -teema merkitsi käytännössä, ilmenee yksityiskohtaisemmin tästä vuosikertomuksesta. Iloa oli monella tavalla
liikkeellä edelleen, edellisen vuoden teeman kantamana. Kaikkea
hyvää vuonna 2016 tapahtunutta on vaikea kirjata teksteihin,
mutta henkilökohtaiset ja yhteisölliset kokemukset eivät unohdu,
niistä on hyvä ammentaa tähän päivään ja huomiseen.
Liiton vuosikokous ja kevätjuhla Kuopion Rauhalahdessa 23.24.4. sloganilla ”Valoa kohti” jäi mieleen monipuolisen musiikin,
runojen ja nuorten voimisteluesitysten myötä. Samoin muistamme Kallaveden kirkossa pidetyn messun ja Kristel-kuoron iltamusiikin. Juhlavuoden päätapahtuma eri tilaisuuksineen Valamon
luostarissa Heinävedellä syksyllä 22.- 23.10. osoitti, miten suuri merkitys on jäsentemme kokoontumisella, yhdessäololla, yhteisen asian merkeissä. Ohjelma oli hyvin suunniteltu ja toteutettu.
Valamon luostari ympäristöineen vaikutti lisäksi omalla tavallaan.
Liiton juhlien ja sääntömääräisten kokousten rinnalla jäsenkenttämme, piirien ja paikallisyhdistysten monet tilaisuudet ja tapahtumat sekä Kristelli-lehtemme, samoin kuin liiton mukanaolo radioja TV-työssä, tekivät kristillistä järjestötyötä arvokkaalla tavalla tunnetuksi
Lähimmäispalvelutyö on tärkeä liiton tehtäväalue, samoin kuin erilaiset liikunnalliset toimintamuodot. Liiton aktiivista toimintaa kuvaa myös se, että olimme Eetu ry:n mukana Messuhallissa
Helsingissä 55plus-tapahtumassa 11.–13.11. Liitolla oli siellä oma loosi. Messujen yhteydessä oli
Eläkeläisparlamentti, johon osallistui jäseniämme eri puolilta maata. Syksyllä 2016 julkaistiin Eetu
ry:n teettämä Huomisen kynnyksellä tutkimus ”55 - 84-vuotiaiden näkemykset tulevaisuudesta”.
Tuloksia käsiteltiin erilaisissa tilaisuuksissa.
Toimintavuosi 2016 oli tapahtumarikas ja mieleenpainuva, mikä osoitti jäsenistömme sitoutumisen järjestötyöhön ja erityisesti lähimmäispalvelutyöhön. Kiitos hyvät ystävät, Jumala palkitkoon
työnne.
Kiitollisena kuluneesta vuodesta, kuljetaan iloiten ja katse Kristukseen luotuina eteenpäin.
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KRISTILLISEN ELÄKELIITON JUHLAVUOSI

Vuonna 2016 Kristillinen Eläkeliitto juhli 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Krellin juuret juontavat vuoteen 1975, jolloin lähes samaan aikaan perustettiin kristillinen eläkeläisyhdistys sekä Joensuuhun
että Tampereelle. Yhdistykset perustettiin eräänlaiseksi vastavoimaksi ajan hengelle – muussa eläkeläisten toiminnassa kristillisiä arvoja ei saanut mainittavasti pitää esillä. Tieto yhdistysten perustamisesta levisi, ja myös Joutsa sekä Jyväskylä saivat yhdistyksensä. Valtakunnallinen liitto perustettiin Jyväskylässä keväällä 1976. Tämän jälkeen uusia yhdistyksiä perustettiin nopealla tahdilla ja
ensimmäinen syyskokous pidettiin jo samana vuonna.
Alusta saakka Krellille oli luonteenomaista yhteistyö eri tahojen kanssa, yhteiskristillisyys sekä poliittinen sitoutumattomuus. Nämä arvot ovat tärkeitä edelleen. Toiminnan jatkumisen kannalta
Raha-automaattiyhdistykseltä tullut taloudellinen tuki on ollut korvaamatonta, sillä sen avulla on
voitu palkata henkilökuntaa ja hankkia omat toimistotilat.
Monet vapaaehtoiset ovat antaneet arvokkaan panoksensa Krellin työhön vuosien varrella ja yhdistysten toiminta on ollut alusta saakka monipuolista. Säännöllisten kokoontumisten lisäksi on
matkustettu aktiivisesti yhdessä, perustettu kuoroja ja kerhoja, kuntoiltu, vierailtu vanhainkodeissa ja sairaaloissa ja ovatpa monet päässeet jakamaan ajatuksiaan ja runojaan myös jäsenlehden
sivuilla. Valtakunnallinen Kristel-kuoro, joka edelleen palvelee säännöllisesti liiton kevät- ja syysjuhlilla, on toiminut jo vuodesta 1979, aluksi Juhlakuoron nimellä. Viime vuosina Krell on halunnut
kannustaa eläkeläisiä erityisesti liikkumiseen ja teknisten taitojen oppimiseen.
Maailma on muuttunut valtavasti teknisen kehityksen otettua suuria harppauksia eteenpäin. Viestintäkanavat ovat monipuolistuneet ja muuttuneet ajoista, jolloin printtilehti toimi viestinnän pääasiallisena väylänä. Tämä on asettanut haasteita viestinnän suhteen myös Kristilliselle Eläkeliitolle.
Liiton nykyinen toiminnanjohtaja, Päivi Kyyrö on kehittänyt liiton toimintaa erityisesti juuri viestinnän osalta.
Lehden uudistamistyö alkoi vuonna 2012. Lehti sai nimekseen Kristelli ja sitä alettiin julkaista viisi
kertaa vuodessa aiemman neljän sijaan. Myös lehden ulkoasun kehitystyö lähti käyntiin. Samana
vuonna aloitettiin radio-ohjelmien lähettäminen Radio Deissä. Radio-ohjelmien lisäksi Krell toimitti
TV 7 -kanavalle Pysähdyspaikka-sarjan. Ohjelmatuotanto on edelleen jatkunut vuosien kuluessa,
myös vuoden 2016 aikana.
Liiton nettisivut uudistettiin vuonna 2013. Digitalisoitunut maailma on avannut uudenlaisia mahdollisuuksia tiedottamiseen, mutta samalla vastaan on tullut haasteita, koska kohderyhmään kuuluvilla ei ole kaikilla mahdollisuutta toimia internetissä. Viestinnän, samoin kuin muunkin toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen, jotta Krellin toiminta voisi palvella eläkeläisiä mahdollisimman monipuolisesti.
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VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 2016
KRISTILLISEN ELÄKELIITON KEVÄTJUHLA KUOPIOSSA

Kristillisen Eläkeliiton perinteinen
kevätjuhla ja vuosikokous järjestettiin 23.4.–24.4. aurinkoisessa Kuopiossa, Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Lauantain ja sunnuntain juhliin
osallistui yhteensä noin 400 juhlavierasta. Viikonlopun aikana kuultiin mielenkiintoisia puheita, runoja ja musiikkiesityksiä sekä nautittiin Kuopion Reippaan voimistelijatyttöjen hienoista tanssiesityksistä.

Seurakunnan tervehdyksestä vastasi kappalai-
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nen Anni Tanninen, jonka puhe Savon murteella oli lämmin ja humoristinen. Savon murretta kuultiin myös runon muodossa Mirja Halosen lausumana. Sunnuntain juhlapuheen piti tuomiorovasti
Ilpo Rannankari. Hän totesi, että vaikka mediassa on huonojen uutisten kulttuuri, elämässä on silti
paljon hyvää.
Lauantain juhlapuheessa Erkki Laitinen muistutti kuopiolaisesta sitkeydestä ja sisukkuudesta, joka
on peruja sodan ajoilta.
Juhlilla kruunattiin Ensio Koitto Kristillisen Eläkeliiton kunniapuheenjohtajaksi sekä palkittiin vuoden hymymummo ja
-pappa, Maiju ja Urpo Vuorenoja.

40-VUOTISJUHLA VALAMOSSA
22.–23.10. juhlittiin 40-vuotiasta Kristillistä Eläkeliittoa Heinävedellä, Valamon luostarin upeissa

maisemissa. Kauniit puitteet olivat monille osallistujille mieleiset.
Lauantain juhlassa oli ennätysmäärä osallistujia, yli 300 ihmistä. Istumapaikatkin olivat loppua kesken. Juhlapuheessa Tuusniemen seurakunnan kappalainen Paula Hagman-Puustinen vertasi Krelliä
perheeseen, joka tekee kaikkensa yhteisen hyvän eteen. Kristel-kuoro palveli juhlilla uskolliseen
tapaansa ja jopa ensimmäistä kertaa historiansa aikana keskeyttivät esityksensä onnitellakseen 40vuotiasta Krelliä.
Lauantain juhlassa nähtiin Päivi Kyyrön ohjaama Mukana menossa 40 vuotta -näytelmä, jossa käy-
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tiin läpi asioita 40 vuoden ajalta. Erilaisia teemoja käsiteltiin Krellin sekä yhteiskunnan muutoksen
kautta. Näytelmässä nähtiin jopa koko kansan suosikkihahmo, Uuno Turhapuro. Näytelmässä oli
mukana viisi eläkeläistä.
Sunnuntain juhlassa Teuvo V. Riikonen nauratti ihmisiä huumoripitoisella puheellaan. Oman elämänsä esimerkkejä käyttäen hän pohti esimerkiksi syrjäytymisen ongelmaa ja vastuunkantajien
sitouttamisen vaikeutta. Krellin hän totesi vastaavan mitä parhaimmalla tavalla yksinäisyyteen ja
syrjäytymiseen, sillä monet ovat löytäneet oman paikkansa ja uusia ystäviä yhdistystoiminnan
kautta.
– Oli onnistunut juhla, parhaat mahdolliset puitteet. Oli yllättävän paljon väkeä ja juhla oli hyvin
suunniteltu sekä toteutettu. Kaikki muutkin ovat puhuneet samaa. Näistä juhlista näemme sen,
kuinka vahvoja olemme, kun tulemme eri puolelta yhteen, summasi Antero Sala.
Syyskokouksessa Valamossa hallituksen jäsenistä vaihtui Pohjanmaan edustajaksi Jorma Jousmäki,
Etelä-Savon edustajaksi Eija Ormala ja Kymen piirin edustajaksi Eila Korjala.
IKINUORTEN KESÄLEIRI KALAJOELLA
Kalajoen opistolla järjestettiin 4.-8.7.2016 leiri, jonka järjestelyihin Kristillinen Eläkeliitto osallistui
ensimmäistä kertaa. Krellin jäseniä saapui leirille muun muassa Ylöjärveltä ja Kokkolasta. Leirin
teemana oli ”Kiitoksen voima”. Yhteishenki oli koko leirin ajan hyvä ja ohjelma monipuolista.
Ohjelmassa oli työpajoja, joissa kierrettiin ryhmissä. Ryhmät olivat koko leirin ajan samat, joten
ryhmäytymistä tapahtui. Työpajoissa muun muassa kirjoitettiin koskettavia runoja ja kirjeitä muistoista, joita syntyi erilaisista kuvista. Kuvien voima -työpajasta koottiin Kuvien kertomaa näyttely,
johon sai tutustua Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlilla Valamossa. Lisäksi päästiin kokeilemaan bibliodraamaa ja pohdittiin kiitollisuuden voimaa arjessa. Tiistain retkipäivän ohjelmassa oli kylpylä
Sanifani sekä patikointia, joka tosin sateen vuoksi vaihtui linja-autokiertoajeluun. Oppaaksi saatiin
paikallinen leiriläinen, Juhani Latukka. Rentoutumista tarjosivat hieronnat ja jalkahoidot, joita leiriläiset ahkerasti varasivat itselleen.
Keskiviikkona tutustuttiin Kalajoen
kirkkoon ja kuultiin hengellistä kansanmusiikkia Vuorenkallion kappelissa. Torstaina Jokilaaksojen pelastuslaitos piti luennon kodin paloturvallisuudesta ja illalla oli vapaan
ohjelman vuoro. Leiriläisiltä löytyi
monenlaista taidonnäytettä ja luovuutta. Oli runoilijoita, tietokilpailua, pakinaa ja leirikuoron esitystä.
Viidesti päivässä nautittiin opiston
keittiön maittavasta ruuasta. Päivit-
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täin pidettiin aamu- ja iltahartaudet sekä niiden lisäksi kappelivartteja ryhmäkeskusteluineen. Leiriläisistä löytyi innokkaita laulajia leirikuoroon, joka kokoontui kahdesti päivässä Veli Ainalin johdolla.
- Ei joka paikassa ole yhtä mahtava tunnelma kuin täällä. On hienoa saada kokea uutta tässä iässä,
totesi leiriläinen Ritva Siren.
Talo vanha luhistuu
vieressä on vanha puu.
Ovat aikoja nähneet parempia
on talossa ollut asujia.
On tanner leikeissä tömissyt
ja lasten nauru helissyt.
Nyt tuuli sen sisällä valittaa
avoin ovi saranoillaan huokaa.
Rentun ruusu on vallannut kukkamaan
ei kukaan tule sitä hoitamaan.
Vie luonto voiton ihmisen töistä
eivät ne nouse muistiin unohduksen öistä.
Vain sana Herran ei katoa
se meille kertoo Luojamme teoista.
Ne kestävät kautta sukupolvien
ne meille ovat aihe kiitoksen.
Yksi ikinuori
Ritva Siren

MONIPUOLISTA TOIMINTAA
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Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa eri puolilla Suomea. Jokainen yhdistys toimii omien resurssiensa pohjalta. Näin ollen yhdistykset painottavat toiminnassaan erilaisia osa-alueita. Lähes kaikissa yhdistyksissä kokoonnutaan vähintään yksi tai kaksi kertaa
kuukaudessa erilaisten teemojen ja yhdessäolon merkeissä. Esillä pidetään esimerkiksi terveyteen,
ravintoon, liikuntaan, matkustamiseen ja tietotekniikkaan sekä henkiseen ja hengelliseen jaksamiseen liittyviä aiheita.

Tilaisuuksiin kutsutaan vierailevia puhujia ja eri alojen asiantuntijoita. Jalasjärvellä pankin edustaja
kävi opastamassa pankin palveluihin. Nurmossa kuultiin asiantuntijaa muuttuneista Kelan korvauksista. Asiaa oli myös työstä inkeriläisten vanhusten keskuudessa. Lohjan Krellissä ikäkuulosta
luennoivat korvalääkäri Elina Rytsölä ja Länsi-Uudenmaan kuuloyhdistyksen puheenjohtaja Terttu
Kautinen. Turun Krellissä käsiteltiin teemoja: Kodin turvallisuus, ikäihmisten palveluneuvonta,
selviytyminen kotona sekä mielenterveys ja vanhuus. Kouvolassa puhuttiin muistisairauteen liittyvästä teemasta, opeteltiin lauluja ja virsiä sekä tutustuttiin Camino de Santiago -pyhiinvaellukseen.
Lappeenrannan krelliläiset kutsuivat jäsentilaisuuksiin terveydenhuollon sekä sosiaali- ja pelastustoimen asiantuntijoita kertomaan ikäihmisten palveluista ja niiden kehittämissuunnitelmista kaupungissaan.
Lapuan krelliläiset järjestivät kerhoissaan seuroja, joissa puhujina oli seurakuntien pappeja sekä
omia piiriläisiä. Ohjelmassa oli raamattutietokilpailua, laulua, lausuntaesityksiä, tarinoita ja lapsuuden muisteluita.
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RETKIÄ LÄHELLE JA KAUAS
Yhdistykset ja piirit järjestävät monia retkiä ja matkoja niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Myös
erilaiset leiri- ja virkistyspäivät ovat tärkeä osa toimintaa. Päiväretkille suunnataan teatteriin, kylpylään tai vaikka toisen paikallisyhdistyksen vieraaksi.

Esimerkiksi Alavuden yhdistys teki kevätretken Närpiön seudulle. Matkalla tutustuttiin Jokipiin
Pellavan tehtaanmyymälään, Kauhajoella Eduskuntasalin museoon. Matkaa jatkettiin kiertoajeluna
Kaskisten kaupunkiin, Närpiön kasvihuoneelle ja Närpiön kirkkoon. Nurmolaiset tekivät teatteriretken Peräseinäjoen Kalajärvelle. Vaasalaiset tekivät retken Seinäjoelle. Lohjan krelliläiset tekivät
retken muun muassa Viron Haapsaluun, Fra Mareen. Vantaan krelliläiset matkasivat Viron Viimsiin
ja tekivät kesäretken Someroon, Härkälän kartanoon ja Myötätuuli teatteriin, jossa nähtiin Oscar ja
Ebba Bernadotten tarina 1800-luvulta. Keravan yhdistys teki retken Sinebrychoffin museoon, Sibelius-monumentille, Temppeliaukion kirkkoon ja Runebergin kotiin. Lahden yhdistys teki retken
Mikkeliin sekä osallistui senioripäivään Ryttylässä. Hankasalmen yhdistys teki retken Tupaswillaan
ja Järvilinnaan. Konneveden yhdistys teki laivaristeilyn Konneveden uuden kansallispuiston maisemiin. Kotkalaiset tekivät retken Kymi Sinfoniaetan konserttiin, Lappeenrannan teatteriin, Suomen Metsämuseo Lustoon, Valkmusan kansallispuistoon ja Kotkan kaupunginteatteriin Ylpeys ja
ennakkoluulo -näytökseen. Turun krelliläiset retkeilivät Kemiön saareen, Sagalundin kotiseutumuseoon ja Ruukin museoon.
Lappeenrannan krelliläiset tekivät teatterimatkan Lahteen, päiväretken Luumäelle tutustuen Salpalinjaan ja Lusikkojärven luolaan sekä Luumäen kirkkoon.

Perinteiset sieni-, marjastus- ja kalastusreissutkin kuuluvat myös yhdistysten toimintaan. Muita
retkikohteita ovat olleet muun muassa kylpylämatkat, maatilamatkailut sekä vierailut kirkkoihin.
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Yhdistykset tekivät vierailuita terveyskeskuksiin, sairaaloihin ja yksinäisten ihmisten luo. Vierailut
sisälsivät esimerkiksi laulamista, puheita ja yhdessäoloa vanhusten kanssa. Myös muiden eläkeyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä ja monet Kristillisen Eläkeliiton jäsenet ovat mukana myös
oman paikkakuntansa vanhusneuvostoissa.
MUSIIKKIA JA KUOROTOIMINTAA

Musiikki on tärkeä osa Kristillisen Eläkeliiton toimintaa ja yhteislaulut ovat merkittävä osa yhdistyksen tilaisuuksia. Paikallisyhdistyksissä
toimii lähes 40 kuoroa ja lauluryhmää,
jotka esiintyvät yhdistysten tilaisuuksissa
ja tekevät vierailuja muun muassa palvelutaloihin. Esimerkiksi Kauhavan kristillisissä eläkeläisissä toimii 22 hengen sekakuoro sekä kaksi miesten lauluryhmää,
Andreas sekä Papat ja poika. Lisäksi toimii naistenryhmä Ladies. Kauhavan Krellin jäseniä on mukana myös Kauhavan
veteraanikuorossa.
Kurikassa lauletaan yhdessä ja käydään myös esiintymässä puheenjohtaja Heikki Koskelan johtamana. Jyväskylän Krellissä toimii 17-jäseninen Lähteellä-kuoro, joka on tuottanut myös äänitteen
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Kun ilta on. Myös monissa muissa yhdistyksissä kuten esimerkiksi Laukaassa, Jokilaaksossa, Kotkassa, Kuopiossa, Porissa ja Äänenkoskella toimii kuoro tai aktiivinen lauluryhmä.
KRISTEL-KUORO

Valtakunnallisesti toimiva Kristel-kuoro kokoontui neljä kertaa harjoitusleireille ja kolme kertaa
esiintymisleireille. Kuorolla on liiton toiminnassa pitkät perinteet, sillä se sai syntynsä jo Kiteen
kesäjuhlilla vuonna 1979. Kuoro esiintyy liiton juhlien lisäksi muissa tilaisuuksissa. Kristel-kuoron
johtajina toimivat Miia Liukko ja Risto Kahila.
LÄHIMMÄISPALVELU
Yksi Kristillisen Eläkeliiton keskeisimmistä toimintamuodoista
on lähimmäispalvelu. Lähimmäispalvelu tarkoittaa lähimmäisenrakkauteen pohjautuvaa, vapaaehtoista toisen ihmisen
tukemista ja auttamista. Lähimmäispalvelu on maksutonta
sekä palkatonta henkilökohtaista apua, eikä auttajana toimivan tarvitse olla ammattilainen.
Yhdistyksen jäsenet tekevät hyvin paljon lähimmäispalvelukäyntejä ja laitosvierailuja. Monien yhdistysten jäsenet,
mummot ja papat osallistuivat myös aktiivisesti lastenlasten
hoitoon, kuljetuksiin, seurusteluun ja matkustamiseen heidän
kanssaan.
Yhdistykset kokoavat vuosittain tilastoinnin tehdyistä lähimmäispalvelukerroista. Yhdistysten tilastojen mukaan henkilökohtaisia lähimmäispalvelukäyntejä kirjasi 1 096 jäsentä. Lähimmäispalveluja kirjattiin yhteensä 148 093 auttamiskertaa.
MUKANA MENOSSA RADIOSSA, TELEVISIOSSA, NETISSÄ JA KRISTELLI-LEHDESSÄ
Mukana menossa -teema oli esillä eri tavoin yhdistysten toiminnassa ja vaikka teemaa ei olisi erikseen käsiteltykään, oltiin kuitenkin mukana menossa aktiivisesti: ”Menoa on ollut!”
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Turussa osallistuttiin aktiivisesti vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin, joissa jaettiin esitteitä
liiton/yhdistyksen toiminnasta. Sastamalassa käsiteltiin teemaa kokoontumisissa ja osallistuttiin
myös muiden yhdistysten toimintaan. Raumalla teema näkyi kokoontumissa ja aihepiirien valinnoissa. Esille tuotiin muun muassa terveydenhoitoon ja kunnon ylläpitämiseen liittyviä teemoja.
Kokkolassa osallistuttiin Iloa liikkeellä -paitojen kanssa kaupungin liikuntatapahtumiin. Kurikassa
oltiin mukana menossa diakonian, lähetyksen, sukkapiirien, virsiryhmien ja kuorojen kera. Lapualla
teema huomioitiin lähes jokaisessa kokoontumisessa. Kaavi-Juankosken Krellissä Mukana menossa
-teema merkitsi virikepiirien järjestämistä vanhemmalle väelle sekä ystäväpalvelua laulaen eri laitoksissa. Teemaa pidettiin esillä tapahtumissa korostaen liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin merkitystä (Toivossa iloiset).
MUKANA MENOSSA -OHJELMASARJA RADIO DEISSÄ
Päivi Kyyrö toimitti Krellin tuottaman 40-osaisen
Mukana menossa -ohjelmasarjan Radio Deihin
syys-lokakuun aikana. Ohjelmat käsittelivät
muun muassa liikuntaa, mielenhyvinvointia,
kuorotoimintaa, musiikin merkitystä ikäihmisille
ja isovanhemmuutta.

ISOVANHEMMUUDEN PALIKAT ALFA-TELEVISIOKANAVALLA
Isovanhemmuuden palikat -ohjelmasarja toteutettiin yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa.
Ohjelmissa keskusteltiin sitoutumisesta, tunteista, seksuaalisuudesta, riidoista, sanoista, teoista,
luottamuksesta, anteeksiantamuksesta ja rakkaudesta. Toimittajina ohjelmissa olivat Päivi Kyyrö ja
Kristiina Nordman.
KRISTILLISEN ELÄKELIITON KOTISIVUILLA MUKANA MENOSSA
Kristillisen Eläkeliiton kotisivuilla www.krell.fi on liiton valtakunnallisten tapahtumien sekä ajankohtaisten asioiden uutiskanava. Siellä on myös jokaisella yhdistyksellä oma sivusto, jossa ne voivat kertoa vastuuhenkilöistään sekä paikallisista tapahtumistaan.

KRISTELLI-LEHTI
Kristelli-lehti ilmestyy viidesti vuodessa. Se käsittelee monipuolisesti eläkeläisten elämää koskettavia asioita, myös lehden lukijat voivat osallistua lehden tekoon kirjoittamalla kuulumisia omasta
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yhdistyksestään tai elämästään Lukijan kynästä -palstalle. Lisäksi jokaisessa lehdessä esitellään
tarkemmin jonkin yhdistyksen toimintaa.
EDUNVALVONTA
Kristillinen Eläkeliitto kuuluu Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:hyn, jonka hallitustyöskentelyyn
osallistuivat liiton puheenjohtaja Leea Hiltunen sekä toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö. Toiminnanjohtaja on lisäksi EETUn työvaliokunnan jäsen.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden eläkeläisjärjestön muodostama yhteistyöelin. Siihen kuuluvat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EETUn jäsenjärjestöillä on 1
351 paikallisyhdistystä ja 79 alueyhdistystä/piiriä. Henkilöjäseniä on yhteensä noin 300 000. Jäsenjärjestöillä on toimintaa ympäri Suomen.
EETU antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja tapaa säännöllisesti muun muassa Kelan ja Telan edustajia,
kansanedustajia sekä meppejä. EETU järjestää myös seminaareja ja tekee vaikuttamistyötään monissa toimikunnissa.
EETUn puheenjohtajajärjestö vaihtuu vuosittain. Vuonna 2016 vuorossa oli Eläkeläiset ry, jonka
puheenjohtaja Martti Korhonen toimi myös EETUn puheenjohtajana. Vuonna 2016 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry julkaisi TNS Gallupilla teettämänsä tutkimuksen Huomisen kynnyksellä.
Kysely käsitteli 55–84-vuotiaiden tulevaisuuden näkymiä.
HALLITUS
Kristillisen Eläkeliiton hallituksessa toimivat vuonna 2016 puheenjohtaja Leea Hiltunen, varapuheenjohtaja Tuula Kivimäki, Tapio Alasaari, Maija Kokkonen, Maila Mustonen, Lasse Nikkinen, Irma
Repo, Riitta Räisänen, Antero Sala ja Urpo Vuorenoja. Hallitus kokoontui yhteensä kaksi kertaa:
24.2. ja 14.9.
TYÖVALIOKUNTA
Työvaliokunnassa toimivat vuonna 2016 Leea Hiltunen, Tuula Kivimäki, Päivi Kyyrö, Maija Kokkonen ja Antero Sala. Työvaliokunta kokoontui viisi kertaa: 17.2., 23.4., 31.5., 7.9., 9.10. ja 8.12.
TOIMISTO JA TYÖNTEKIJÄT
Kristillisen Eläkeliiton toimisto sijaitsee Helsingin Puistolassa, osoitteessa Arttolantie 1, 00750 Helsinki. Toiminnanjohtajana työskenteli Päivi Kyyrö. Toimistoassistentti Hanna Forsgren-Autio jäi
äitiyslomalle maaliskuussa 2014 ja hän jatkoi äitiysloman jälkeen hoitovapaalle. Hänen sijaisenaan
toimi Taina Lassila. Kiireapulaisena työskenteli Anu Kuokkanen. Lehden toimitustyössä avusti Mirka Kallio.
KIRJANPITO
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Tilitoimisto Pirjo Gustafsson
VARSINAINEN TILINTARKASTAJA JA TOIMINNANTARKASTAJA
Varsinainen tilintarkastaja J Selinheimo, KHT
Varatilintarkastaja Tilintarkastustoimisto Selinheimo OY, KHT-yhteisö
TUOTEMYYNTI
Kristillisen Eläkeliiton toimiston kautta hoidetaan tuotteiden myyntiä jäsenyhdistyksille. Tuotteita
myydään myös liiton valtakunnallisilla kevät- ja syysjuhlilla. Tuotevalikoima sisältää esimerkiksi
seuraavia tuotteita: Onnittelu- ja suruvalitteluadressit, joulu- ja onnittelukortit, surukirjaset, kultaiset ja hopeiset ansiomerkit kunniakirjoineen ja pöytästandaari.
TALOUS
Raha-automaattiyhdistykseltä saatava yleisavustus oli 127 000 euroa. Sen lisäksi liitolla on pienimuotoista varainhankintaa tarvikemyynnin muodossa.
YHTEISTYÖTAHOT
Kristillisen Eläkeliiton tärkeimmät neuvottelu-, toiminta-, tiedotus- ja viranomaisyhteydet ovat
olleet muun muassa seuraavat: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, Raha-automaattiyhdistys (RAY), Kansaneläkelaitos (KELA), Työeläkevakuuttajat (TELA),
Eläketurvakeskus, Eläkeläisliittojen Etujärjestö EETU ry, Vanhustyön Keskusliitto, Kirkkopalvelut ry,
SOSTE ja Ikäinstituutti.

KRELL 40 vuotta
TI-

LÄHIMMÄISPALVELUJEN JA LIIKUNTAKERTOJEN
LASTOINTI

Kristillisen Eläkeliiton jäsenet pitävät kirjaa lähimmäispalveluista ja liikuntakerroista. Yhdistyksiltä kerättyjen tilastojen mukaan henkilökohtaisia
liikuntasuorituksia kirjasi 1 143. Liikuntakertoja kirjattiin yhteensä 349 938. Lähimmäispalvelukertoja kirjasi 1 096. Lähimmäispalvelukeroja kertyi 148 093.
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ANSIOMERKIT 2016
Ansiomerkkejä myönnetään Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistyksen tai piiritoiminnan parissa aktiivisesti toimineille henkilöille tunnustuksena heidän panoksestaan yhdistyksen toiminnassa. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää viiden vuoden, ja kultainen ansiomerkki kymmenen vuoden
mukanaolon jälkeen.
Kultaiset ansiomerkit saivat:
Kinnunen Maire, Rääkkylä
Rajala Väinö, Jyväskylä
Ujala Heimo, Kontiolahti

Huhta-aho Rainer, Jyväskylä
Rantakari Auri, Kokkola

Hopeiset ansiomerkit saivat:
Tervonen Kirsti, Lappeenranta
Häkkinen Hilkka, Lappeenranta
Hautala Veikko, Jyväskylä
Järvinen Hely, Jyväskylä
Viirret Riitta, Kokkola

Rauma Aune, Lappeenranta
Nikkinen Lasse, Leppälahti
Rajala Martta, Jyväskylä
Polso Leena, Kokkola

KRISTILLISEN ELÄKELIITON YHDISTYKSET VUONNA 2016

ETELÄ-SAVON PIIRI (3 YHDISTYSTÄ, 125 JÄSENTÄ)
Mikkelin Kristityt Ikinuoret ry

Mikkeli

Pieksämäen Kristillinen eläkeläisyhdistys ry

Pieksämäki
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Savonlinnan Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Savonlinna

HÄMEEN PIIRI (10 YHDISTYSTÄ, 805 JÄSENTÄ)
Hämeenlinnan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Hämeenlinna

Kangasalan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kangasala

Kristillinen eläkeläisyhdistys Ikinuoret ry

Tampere

Lahden Kristilliset Eläkeläiset ry

Lahti

Lempäälän Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Lempäälä

Nokian Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Nokia

Oriveden Kristilliset Eläkeläiset ry

Orivesi

Riihimäen Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Riihimäki

Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset ry

Ruovesi

Valkeakosken Kristilliset Eläkeläiset ry

Valkeakoski

KESKI-SUOMEN PIIRI (5 YHDISTYSTÄ, 309 JÄSENTÄ)
Hankasalmen Kristilliset Eläkeläiset ry

Hankasalmi

Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset ry

Jyväskylä

Konneveden Kristilliset Eläkeläiset ry

Konnevesi

Laukaan Kristilliset Eläkeläiset ry

Laukaa

Äänekosken Kristilliset Eläkeläiset ry

Äänekoski

KYMEN PIIRI (7 YHDISTYSTÄ, 862 JÄSENTÄ)
Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Hamina

Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry

Imatra

Joutsenon Kristilliset Eläkeläiset Hoitava Yhteys ry

Lappeenranta

Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Kotka

Kouvolan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kouvola

Lappeenrannan Kristilliset Eläkeläiset ry

Lappeenranta

Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry

Ruokolahti

LOUNAIS-SUOMEN PIIRI (6 YHDISTYSTÄ, 517 JÄSENTÄ)
Huittisten Kristilliset Eläkeläiset ry

Huittinen

Jokilaakson Kristilliset Eläkeläiset ry

Kokemäki

Porin Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Pori

Rauman Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Rauma

Sastamalan Kristilliset Eläkeläiset ry

Sastamala

Turun Kristilliset Eläkeläiset ry

Turku

POHJANMAAN PIIRI (13 YHDISTYSTÄ, 589 JÄSENTÄ)
Alajärven Kristilliset Eläkeläiset ry

Alajärvi

Alavuden Kristillinen Eläkeyhdistys ry

Alavus
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Jalasjärven Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Kurikka

Kauhajoen Kristilliset Eläkeläiset ry

Kauhajoki

Kauhavan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kauhava

Kokkolanseudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Kokkola

Kuortaneen Kristilliset Eläkeläiset ry

Kuortane

Kurikan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kurikka

Kyrönmaan kristilliset eläkeläiset ry

Laihia

Lapuan Kristilliset Eläkeläiset ry

Lapua

Nurmon Kristilliset Eläkeläiset ry

Seinäjoki

Teuvan Kristilliset Eläkeläiset ry

Teuva

Vaasan Kristilliset Eläkeläiset ry

Vaasa

POHJOIS-KARJALAN PIIRI (8 YHDISTYSTÄ, 358 JÄSENTÄ)
Kontiolahden Kristillinen eläkeläisyhdistys ry

Kontiolahti

Kristillinen Eläkeläisyhdistys Toivossa Iloiset ry

Kitee

Kristillinen eläkeläisyhdistys VALOISA VANHUUS ry

Joensuu

Lieksan Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Lieksa

Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Liperi

Polvijärven Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Polvijärvi

Rääkkylän Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Rääkkylä

Tohmajärven Kristillinen eläkeläisyhdistys Varma perusta ry

Tohmajärvi

POHJOIS-SAVON PIIRI (10 YHDISTYSTÄ, 603 JÄSENTÄ)
Eläkeläisten Kristillinen Yhdistys ry

Iisalmi

Kaavi-Juankoski Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

Kaavi

Karttulan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Kuopio

Kuopion Kristilliset Eläkeläiset ry

Kuopio

Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset ry

Leppävirta

Nilsiän Eläkeläisten Kristillinen Yhdistys ry

Kuopio

Siilinjärven Kristilliset Eläkeläiset ry

Siilinjärvi

Suonenjoen Kristilliset Eläkeläiset ry

Suonenjoki

Tuusniemen Kristillinen Eläkeläisyhdistys Iloa Ikääntymiseen ry

Tuusniemi

Varkauden Kristilliset Eläkeläiset ry

Varkaus

UUDENMAAN PIIRI (6 YHDISTYSTÄ, 604 JÄSENTÄ)
Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry

Helsinki

Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry

Kerava

Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ry

Lohja

Mäntsälän Kristillinen eläkeläisyhdistys ry

Mäntsälä

Nurmijärven Kristilliset Eläkeläiset ry

Nurmijärvi
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Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry
KRISTEL-KUOROYHDISTYS (31 JÄSENTÄ)

PIIRIEN VASTUUHENKILÖT JA JÄSENMÄÄRÄT 2016

Vantaa

