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KRISTILLINEN ELÄKELIITTO
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 puolueen alaisuuteen.
Kristillisellä Eläkeliitolla on 9 piirijärjestöä ja 64 (65) paikallisyhdistystä, joissa jäseniä 4 183 (4 505).
Kristillisen Eläkeliiton toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella. Saatava
yleisavustus oli 127 000 euroa (127 000 euroa). Sen lisäksi liitolla on pienimuotoista varainhankintaa
tarvikemyynnin muodossa.
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Liiton puheenjohtajana lähetän tämän kertomuksen myötä siunaavat ja ilon täyttämät kiitokset piirien ja yhdistysten vastuunkantajille, jäsenille ja ystäville psalmin 92 sanoin ”Hyvä on kiittää Herraa
ja laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Herra sinä ilahdutat minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi teoista. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi”.
Kristillisen Eläkeliiton 43. toimintavuosi oli tapahtumarikas. Vuoden 2018 teema ”Ystävyys” sai aikaan mukaansa tempaavaa toimintaa. Saimme kokea runsasta Jumalan siunausta ja keskinäinen ystävyytemme vahvistui. Kristillisen järjestötyön merkitys ja toiminnan tarpeellisuus välittyi myönteisenä, näin uskon, myös toimintaympäristöömme. Ilon ja kiitoksen aihe on Loimaalle perustettu uusi
yhdistys. Toimiston toteuttama turvallisuuskysely laittoi vastaajat pohtimaan omaa turvallisuuskäsitystä ja -tilannetta, Kysely oli samalla valmistelua teemavuoteen 2019 ”Turvallinen elämä”.
Liiton sääntömääräisistä kokouksista juhlineen ja oheistapahtumineen jäi hyvä mieli. Neljällä eri
paikkakunnalla toteutetuilla järjestöpäivillä osallistujat saivat uutta innostusta toimintaan ja evästystä kristillisen yhdistystoiminnan kehittämiseen. Tätä isoa kokonaisuutta ”Kristillinen Eläkeliitto
valtakunnallisena vaikuttajana, asiantuntijana, edellytysten luojana kristilliselle eläkeläistoiminnalle
ja ikäihmisten hyvinvoinnin luojana” pohdimme yhdessä strategian äärellä. Työskentelyprosessi oli
antoisa. ”Kristillisen Eläkeliiton Strategia 2019-2021” ohjaa toimintaamme ja on apuna vuotuisten
toimintasuunnitelmien laadinnassa.
Mielestäni Raamatusta nousevat toimintamme lähtökohtana olevat kristilliset arvot välittyivät kertomustiedoista. Jumalalle kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta ja läsnäolosta toiminnassamme. Kiitokset toimistolle Päiville ja Hannalle hyvästä ja sydämellä tehdystä työstä.
Leea Hiltunen
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TEEMAVUOSI: YSTÄVYYS
Vuoden 2018 teema oli Ystävyys. Kutsuimme paikallisyhdistyksiä mukaan ystävyys -teemavuoteen antamalla esimerkkejä mahdollisista toteutustavoista.
Kristelli 1/2018 esitteli kaksi toteutusta yhdistyksille:
Ystävyysnäyttelyn ja ystävyysillan.
Lisäksi Kristelli 1/2018 esitteli Ystävyydenteko-haasteen, jossa kutsuttiin lukijoita tekemään ystävyydentekoja ja kertomaan niistä toimitukseen kuvan kera.
Ystävyydenteko-haasteeseen osallistuneiden kesken
arvottiin kylpylälahjakortti. Kylpylälahjakortin voitti
Raija Arho, joka osallistui haasteeseen kirjoittamalla
ystävänsä antamasta autokyydistä kuvan kera Kristellissä 3/2018.
Kristelli 3/2018 kutsui isovanhempia piirtämään yhdessä lapsenlapsen kanssa ystävyydestä kertovia piirustuksia ja teokset olivat nähtävillä liiton syysjuhlilla
Kauniaisissa.
Kristelli-lehdessä käsiteltiin ystävyysaihetta Ystävyyden tekoja-palstalla ja lisäksi lehdessä kirjoitettiin esimerkiksi miesten välisestä ystävyydestä (Kristelli 1/2018) sekä oppilas- ja opettajaystävyydestä (Kristelli
3/2018).
Kristillisen Eläkeliiton Ystävyys-teemavuodessa mukana oli yhteensä 34 yhdistystä.
Muutama esimerkki teemavuoden toteutuksista
Turussa järjestettiin ystävyysteemainen tilaisuus, johon jäsenet
toivat ystävän mukanaan. Yhdistys tarjosi kaikille ilmaisen ruokailun ja paikan päällä oli keskustelua
ystävyyden merkityksestä. Kyrönmaan yhdistys kokosi ystävyysnäyttelyn, jossa esillä oli lasten piirustuksia ja jäsenten runoja ystävyysaiheesta. Piirustuksia tekivät Laihian Rauhalan koulun eskarilaiset ja Isonkyrön Valtaalan koulun eskarilaiset ja ekaluokkalaiset. Näyttely oli nähtävissä Isossakyrössä Pohjanmaan piirin syyskokouksessa sekä liiton syysjuhlilla Kauniaisissa. Rauman yhdistys järjesti ystävyysleirin leirikeskus Meriristissä yhteistyössä Rauman seurakunnan kanssa. Pohjois-Savonpiiri vietti ystäväjuhlaa Kuopiossa. Paikallisyhdistykset toivat tilaisuuteen kolmen minuutin esityksen.
Useassa yhdistyksessä vietettiin ystävyysteemaisia kerhoja ja tehtiin vierailuja paikallisiin hoivakoteihin laulaen ja runoillen. Esimerkiksi Tampereen yhdistys järjesti Iloisen yhdessäolon päivän paikallisessa palvelutalossa ja yhdistyksen jäsenet ilahduttivat asukkaita muun muassa laulaen, ulkoiluttaen
ja paistaen vohveleita.
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VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT
KEVÄTJUHLA JA VUOSIKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 21.4.2018
Kristillisen Eläkeliiton kevätjuhlaa ja vuosikokousta
vietettiin Jyväskylän Kristillisellä opistolla 21.4.
Ohjelma alkoi vuosikokouksella klo 11 jota seurasi
lounas klo 12 ja kevätjuhla klo 13.30. Kevätjuhla alkoi
liiton hallituksen puheenjohtajan, Leea Hiltusen tervehdyksellä, jonka jälkeen juhlakansa lauloi yhdessä
Keski-Suomen maakuntalaulun. Yhteislaulun jälkeen
yleisö sai nauraa vatsansa pohjasta koomikko Mikko
Vaismaan(kuvassa) esiintyessä. Tämän jälkeen kuultiin musiikkia Camilla Leponiemeltä ja Lähteellä-kuorolta, jota johti Kirsti
Liukko. Juhlapuheen piti varapuheenjohtaja Eila Korjala.
Kevätjuhlien yhteydessä oli myös mahdollisuus vastata
kevätjuhlakyselyyn, jossa kysyttiin muun muassa sitä,
mikä sai tänä vuonna lähtemään juhlille. Juhlilla oli kaksisataaviisikymmentä (250) henkeä.
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Mikä sai sinut tänä vuonna lähtemään kevätjuhlille?
Ohjelman sisältö

Lähietäisyys

Vuosikokousedustajana toimiminen

Yhden päivän mittaiset juhlat

Halu tavata toisia kristittyjä eläkeläisiä

Joku muu? Mikä?

Kevätjuhlakyselyssä kysyttiin myös, mitä juhlilta toivottiin tulevaisuudessa. Toiveissa mainittiin
muun muassa, että juhla on 1,5 h pituinen, sisältää korkeatasoista musiikkiohjelmaa ja hengellinen
näytelmä olisi mukava olla ohjelmassa. Yksipäiväiset juhlat saivat positiivista palautetta. Hengellinen
anti koettiin myös tärkeäksi juhlien osaksi.
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SYYSJUHLA JA SYYSKOKOUS KAUNIAISISSA 20.-21.10.2018
Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlaa vietettiin Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa 20. - 21.10.
Kaksipäiväiset juhlat alkoivat lauantaina syysjuhlalla. Juhlassa kuultiin muun muassa rovasti Olavi
Peltolan ystävyyttä käsittelevä juhlapuhe sekä
Pirkko Mäkilän runonlausuntaa. Kristel-kuoro
esiintyi lauantaina syysjuhlan osana uuden kuoronjohtajan Eveliina Modinosin johtamana.
Syysjuhlille osallistui kahden päivän aikana noin
kaksisataahenkeä.
Syyskokous pidettiin lauantaina klo 15. Rinnakkaisohjelmana syyskokouksen aikana oli turvallisuutta
käsittelevä tilaisuus. Lauantai-ilta päättyi Kristelkuoron iltamusiikkiin.
Sunnuntai aloitettiin osallistumalla Suomen Raamattuopiston messuun, jonka jälkeen juhlakansa
sai nähdä Tuhlaajapoika-musiikkinäytelmän Vivamon Raamattukylän ryhmän esittämänä.
Syysjuhlilla saatiin nauttia myös Ystävyys-näyttelystä, joka oli koostettu liiton toimistoon saapuneista Ystävyys-posteista ja Kyrönmaan paikallisyhdistyksen järjestämästä ystävyysnäyttelystä.
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HYMYMUMMO JA HYMYPAPPA
Kristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja Päivi
Kyyrö aloitti vuonna 2012 vuosittaisen huomionosoitustavan, vuoden hymymummon ja hymypapan valitsemisen. Syysjuhlilla julkistettiin vuoden
2019 hymymummoksi Helvi Järvi-Laturi ja hymypapaksi Unto Järvi-Laturi. Järvi-Laturit ovat olleet
mukana Kristillisen Eläkeliiton toiminnassa jo yli
neljäkymmentä vuotta. Unto oli vielä työelämässä, kun hän aloitti vapaaehtoisen työn Kristillisen Eläkeliiton hyväksi. Hän oli perustamassa yhdistystä Valkeakoskelle jo 1977 ja toimi kyseisen yhdistyksen puheenjohtajana 16 vuoden ajan. Hän on ollut kantamassa vastuu myös liiton hallituksessa. Helvi on ollut kantamassa vastuuta miehensä rinnalla ja tehnyt suuren
työn muun muassa yhdistyksen kahvitarjoilussa. Järvi-Latureilla on ollut tapana kutsua krelliläisiä viettämään kesäseuroja heidän kesäpaikallaan. Viime
vuosina Unto Järvilaturi on kirjoittanut aktiivisesti Kristelli-lehteen.
Hymymummolle ja hymypapalle annetaan kunniakirjojen lisäksi hymymummo- ja hymypappa-patsaat.
LIITON STRATEGIAPÄIVÄT JA VIERAILUT
Liiton strategiapäivät järjestettiin Kauniaisissa 16.-17.8.2018 Suomen Raamattuopistolla. Paikalla oli
yhteensä 18 henkeä, edustajia jokaisesta liiton piiristä. Strategiatyöskentelyä ohjasivat Hanna Forsgren-Autio, Leea Hiltunen, Eila Korjala ja Päivi Kyyrö.
Toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö vieraili vuoden 2018 aikana puhumassa yhdeksässä (9) paikallisyhdistyksen tai piirin juhlatilaisuudessa. Näiden tilaisuuksien lisäksi järjestökoordinaattori Hanna Forsgren-Autio ja toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö olivat mukana toteuttamassa yhteensä kolmeatoista (13)
tilaisuutta.
Liiton toimisto osallistui vuoden aikana kuuteen koulutustilaisuuteen, joiden järjestäjinä olivat STEA,
Nordea, Patentti- ja rekisterihallitus, Vanhustyönkeskusliitto sekä TELA.
JÄRJESTÖPÄIVÄT
Kristillinen Eläkeliitto toteutti kevään 2018 aikana järjestöpäiviä neljällä paikkakunnalla. Järjestöpäiville osallistui yhteensä noin sata henkeä.
4.4. Seinäjoki
Seinäjoen järjestöpäivät pidettiin Seinäjoen helluntaiseurakunnan tiloissa ja järjestettiin yhteistyössä Hämeen- Lounais-Suomen sekä Pohjanmaan piirin kanssa. Seinäjoen järjestöpäivillä käsiteltiin viestintää, yhdistystoiminnan käytäntöjä ja lainsäädännön velvoitteita yhdistystoiminnalle sekä
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kristillistä järjestötyötä ajassamme. Aiheita käsiteltiin myös ryhmätöiden kautta. Puhujina järjestöpäivillä olivat Leea Hiltunen, Heikki Junttila, Päivi Kyyrö sekä Janne Lahti. Seinäjoen järjestöpäiville
osallistui 40 henkeä.
12.4. Joensuu
Joensuun järjestöpäivät pidettiin seurakuntakeskuksessa ja järjestettiin yhteystyössä Pohjois-Karjalan piiri kanssa. Järjestöpäivillä käsiteltiin viestintää ajassamme, yhdistyksen toimintatapoja sekä
vanhuuden hyviä asioita. Ryhmätöiden kautta pohdittiin, miten jäsenet tavoitettaisiin viestinnällä
sekä lähimmäisyyttä ja vierellä kulkemisen tapoja. Puhujina järjestöpäivillä olivat Eila Korjala, Maire
Koponen, Päivi Kyyrö, Maila Mustonen ja Raija Venäläinen. Joensuun järjestöpäiville osallistui 25
henkeä.
16.4. Juva
Juvan seurakuntatalolla pidetty järjestöpäivä järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon piirin kanssa. Juvan järjestöpäivillä käsiteltiin viestintää ajassamme, oman yhdistyksen toimintatapoja, kristillistä järjestötyötä sekä ryhmätöissä käsiteltiin jäsenten tavoittamista. Puhujina järjestöpäivillä olivat Leea
Hiltunen, Päivi Kyyrö ja Rauni Liukko. Juvan järjestöpäiville osallistui 16 henkeä.
31.8.-1.9. Tuusniemi
Tuusniemellä, Hupelissa pidetyt järjestöpäivät järjestettiin yhteystyössä Keski-Suomen ja PohjoisSavon piirin kanssa. Päivi Kyyrö puhui teemalla ”palveleva piiri, yhdistävä yhdistys” ja yhdistysten
puheenvuorojen kautta käsiteltiin muun muassa yhdistysten erilaisia toimintatapoja ja jäsenten tavoittamista. Paikalla oli myös liiton puheenjohtaja Leea Hiltunen. Järjestöpäiville osallistui 25 henkeä.
Järjestöpäiviltä kerätyn palautteen perusteella järjestöpäivien anti oli erittäin hyvää ja erinomaista.
VASTUU- JA VASTUUNKANTAJAKOULUTUKSET
Kristillinen Eläkeliitto järjesti vastuukoulutusta liiton toimistolla Helsingissä 31.10.2018. Koulutus sisälsi ajankohtaista tietoa yhdistysten kirjanpitoon liittyvistä asioista. Kouluttajana toimi Jyrki Niemi.
Koulutukseen osallistui 8 henkeä.
Kuopiossa järjestettiin vastuunkantajakoulutusta 13.11.2018 Keskusseurakuntatalolla. Koulutuksessa
käsiteltiin hyviä kokouskäytäntöjä, yhdistyksen kirjanpitoa, hyvän tilaisuuden rakennetta ja rytmiä,
toimivaa tiedottamista sekä kotisivujen päivittämistä. Kouluttajana toimi Päivi Kyyrö. Vastuunkantajakoulutukseen osallistui 24 henkeä.

LIITON VIESTINTÄ
TIEDOTUSTOIMINTA JA KYSELYT
Kristillisen Eläkeliiton toimisto tiedotti paikallisyhdistyksiä vuoden 2018 aikana järjestöpäivistä, liiton
juhlista, teemavuosista, EU:n tietosuojauudistuksesta (GDPR), tietoturva- ja turvallisuusaiheista sekä
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EETU ry:n kannanotoista. Liiton toimesta jaettiin rikoksentorjuntaneuvoston tuottamaa Turvaohjeita senioreille-opasta yhteensä 500 kpl.
TURVALLISUUSAIHEINEN KYSELY
Liiton toimisto toteutti lokakuu 2018 - tammikuu 2019 välisenä aikana turvallisuus aiheisen kyselyn,
johon pystyi vastaamaan liiton syysjuhlien yhteydessä sekä liiton kotisivujen kautta. Kyselyyn osallistui 78 vastaajaa, jotka olivat iältään 63–90-vuotiaita.
Kyselyssä kysyttiin muun muassa kuinka usein turvattomuutta koetaan kotona, kodin ulkopuolella
tai kaupungilla liikkuessa sekä koetaanko turvattomuutta internetiä käyttäessä.
Kyselyn pohjalta voidaan todeta, että suurin osa vastaajista kokee olonsa turvalliseksi joko kaiken
aikaa tai vähintään suurimman osan ajasta. Lähes 58% vastaajista ei koe ollenkaan turvattomuutta.
41% kokee harvoin olonsa turvattomaksi. Yleisin turvattomuuden aiheuttaja on yksinäisyys, etenkin
tilanteissa, joissa on yöllä yksin tai lähettyvillä ei ole esimerkiksi puhelinta. Myös pelko siitä, että sairastuu tai sairaskohtaus yllättää, nousi esille. Öiset puhelut tai ovikellon soiminen sekä tuntemattomat oven takana mietityttävät myös.
Vastaajista kukaan ei kertonut tuntevansa oloaan turvattomaksi kodin ulkopuolella päivittäin. Suurin
osa, 59 % kokee, ettei koe oloaan ollenkaan turvattomaksi. 37 % kokee turvattomuutta harvoin,
2,5% ei osaa sanoa ja noin 1% eli yhteensä ainoastaan yksi vastaaja kokee turvattomuutta viikoittain.
Noin 49% ei koe turvattomuutta tai pelkoa ollenkaan käyttäessään Internetiä. Harvoin turvattomuutta kokee 23%. 18% ei osaa sanoa, miten usein kokee turvattomuutta. Viikoittain olonsa turvattomaksi kokee 9% ja päivittäin noin 1%.
Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan liitteenä.
KRISTELLI-LEHTI
Kristelli-lehden painopaikka oli vuoden 2018 aikana Painotalo Plus Digital oy. Lehden taiton teki
Sunday Creative oy. Kristelli-lehden päätoimittajana oli Päivi Kyyrö ja toimitussihteerinä Hanna Forsgren-Autio.
Kristelli-lehdessä vakiopalstoja vuoden aikana oli neljä; Päätoimittajan mietteitä (Päivi Kyyrö), Ystävyyden tekoja (vuoden teemasivut), Puheenjohtajan palsta (Leea Hiltunen) ja Luonnollista (Ensio
Koitto).
Kristelli-lehti ilmestyi viidesti vuodessa: 12.2., 5.4., 5.6., 10.9. ja 3.12.
Vuoden 2018 lehdessä käsiteltiin mm. eläkeläisen pankkiasioita, hoivakotiyrittäjyyttä, robotiikkaa
terveys- ja hoivapalveluissa, liikuntaa osana jäsenten hyvinvointia, eläkeläisten toimeentulovaikeuksia ja ikäystävällistä asuntorakentamista.
Kristillisen Eläkeliiton vuoden teemaa, ystävyys, pidettiin esillä ystävyyden tekoja- palstalla. Lisäksi
lehdessä oli kirjoituksia, joissa käsiteltiin muun muassa lähimmäisyyttä ja yhdistysten toimintaa.
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EDUNVALVONTA, EETU RY
Kristillinen Eläkeliitto kuuluu Eläkeläisjärjestö EETU ry:hyn, jonka hallitustyöskentelyyn osallistuvat
liiton puheenjohtaja Leea Hiltunen sekä toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö. Toiminnanjohtaja on lisäksi
EETUn työvaliokunnan jäsen ja toimii myös EETU ryn taloudenhoitajana.
EETU toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi. EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan ja ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja
Työeläkevakuuttajat TELAan. Sillä on edustus merkittävimmissä eläkkeensaajien asioihin vaikuttavissa elimissä. Lisäksi EETU järjestää seminaareja ja toteuttaa ikääntyvien yhteiskunnallista osallisuutta tukevia hankkeita. EETU ry otti kantaa vuonna 2018 muun muassa Ikääntyneiden oikeuteen
käteiseen rahaan ja pankkipalveluihin, kansaneläkeindeksin leikkaukseen.
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. Jäsenjärjestöissä on henkilöjäseniä yhteensä noin 300 000. Jäsenjärjestöillä on toimintaa ympäri Suomen. EETUn puheenjohtajajärjestö
vaihtuu vuosittain. Vuonna 2018 oli vuorossa Eläkeliitto ry, jonka puheenjohtajana toimii myös EETUn puheenjohtajana.
EETU ry:n vaikuttamistyöhön voi tutustua www.eetury.fi -sivuston kautta.
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, suruvalittelukirjaset, kultaiset ja hopeiset ansiomerkit kunniakirjoineen, pinssit ja pöytästandaarit. Vuoden 2018 aikana liiton tuotevalikoimaan tuli kaksi uutta suruadressia.
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LIITON TOIMIELIMET JA TYÖNTEKIJÄT
HALLITUS
Kristillisen Eläkeliiton hallituksessa toimivat vuonna 2018 puheenjohtaja Leea Hiltunen, varapuheenjohtaja Eila Korjala, Tuula Kivimäki, Jorma Jousmäki, Maija Kokkonen, Maila Mustonen, Lasse Nikkinen, Eija Ormala, Eino Räsänen ja Urpo Vuorenoja.
Hallitus kokoontui yhteensä kaksi kertaa, 21.2. ja 19.9.
TYÖVALIOKUNTA
Työvaliokunnassa toimivat vuonna 2018 Hanna Forsgren-Autio, Leea Hiltunen, Maija Kokkonen, Eila
Korjala, Päivi Kyyrö ja Urpo Vuorenoja. Työvaliokunta kokoontui yhteensä viisi kertaa, 12.2., 16.8.,
10.9., 20.10. ja 13.12.
TOIMISTO JA TYÖNTEKIJÄT
Kristillisen Eläkeliiton toimisto sijaitsee Helsingin Puistolassa, osoitteessa Arttolantie 1, 00750 Helsinki. Toiminnanjohtajana työskenteli Päivi Kyyrö. Järjestökoordinaattorina työskenteli Hanna Forsgren-Autio. Kiireapulaisena syksyllä 2018 työskenteli Ari Kemppainen.
ASUNTO OY ARTTOLANTIE 1
Kristillisen Eläkeliiton edustajana Asunto oy Arttolantie 1:ssä on toiminut Teuvo Vuorenoja ja
22.11.2018 alkaen edustajana on toiminut Seppo Piitulainen.
Kristillisen Eläkeliiton toimistoon tehtiin pintaremonttia tammikuussa, jolloin työntekijät työskentelivät Suomen Raamattuopiston tiloissa. Pintaremontti maksoi 6670 euroa.
Työn suoritti Helsingin Huoneistoremontti- ja Saneeraus.
KIRJANPITO
Tilitoimisto Pirjo Gustafsson
VARSINAINEN TILINTARKASTAJA JA TOIMINNANTARKASTAJA
Varsinainen tilintarkastaja Juhani Selinheimo, KHT
Varatilintarkastaja Selinheimo Oy, KHT yhteisö
YHTEISTYÖTAHOT
Kristillisen Eläkeliiton tärkeimmät neuvottelu-, toiminta-, tiedotus- ja viranomaisyhteydet ovat olleet
muun muassa seuraavat:
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Kansaneläkelaitos (KELA)
Työeläkevakuuttajat (TELA)
Eläketurvakeskus
Eläkeläisliittojen Etujärjestö EETU ry
Vanhustyön Keskusliitto
Kirkkopalvelut ry
SOSTE

VOIMAANNUTTAVAA TOIMINTAA
Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistykset järjestivät monipuolista toimintaa esimerkiksi yhteisiä kokoontumisia, kuorotoimintaa, erilaisia kerhoja ja yhteistä ajanvietettä, vierailuja palvelutaloihin ja
sairaaloihin, hengellisiä tilaisuuksia, koulutusta ja matkoja kotimaahan sekä ulkomaille. Yhdistykset
painottivat toiminnassaan erilaisia osa-alueita ja toimivat kukin omien resurssiensa pohjalta. Toimivia Kristillisen Eläkeliiton alueyhdistyksiä oli vuonna 2018 yhteensä 64 (65), joissa jäseniä yhteensä
4183 (4505).
Vuoden 2018 aikana perustettiin uusi paikallisyhdistys Lounais-Suomen piirin alueelle, Loimaalle,
Loimaan Kristilliset Eläkeläiset.

Kuvassa Loimaan yhdistyksen puheenjohtaja Reino Komonen (oik.). ja Veikko Rantanen.

Kristillisen Eläkeliiton Ystävyys-teemavuodessa mukana oli yhteensä 34 yhdistystä.
Paikallisyhdistykset ja piirit järjestivät vuonna 2018 yhteensä 3214 (3695) tilaisuutta joissa 45 557
(48 395) osallistujaa.
Yhdistykset järjestivät yhteensä 291 (236) liikuntatilaisuutta, joissa kävijöitä 2473 (2893).
Palvelutaloihin, sairaaloihin ja kouluihin paikallisyhdistykset tekivät yhteensä 737 (912) vierailua,
joilla kohdattiin 3937 (6904) henkeä.
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Musiikkitilaisuuksia paikallisyhdistyksissä järjestettiin yhteensä 280 (343) kappaletta, joissa kävijöitä
yhteensä 3283 (4083) henkeä.
JÄSENMÄÄRÄT JA TILAISUUDET PIIREITTÄIN

LÄHIMMÄISPALVELU
Yksi Kristillisen Eläkeliiton keskeisimmistä toimintamuodoista on lähimmäispalvelu. Lähimmäispalvelu tarkoittaa lähimmäisenrakkauteen pohjautuvaa, vapaaehtoista toisen ihmisen tukemista ja auttamista. Lähimmäisenä voi toimia kuka tahansa. Lähimmäispalvelu on maksutonta sekä palkatonta
henkilökohtaista apua, eikä auttajana toimivan tarvitse olla ammattilainen. Ryhmien vetäminen tai
ryhmänä esiintyminen eivät siis kuulu lähimmäispalveluun. Monet yhdistykset tekevät säännöllisesti
esimerkiksi vierailuja vanhainkoteihin ja palvelulaitoksiin.
Yhdistykset kokoavat vuosittain tilastoinnin tehdyistä lähimmäispalvelukerroista.
Yhdistysten tilastojen mukaan henkilökohtaisia lähimmäispalvelukäyntejä teki 824 (1012) jäsentä. Lähimmäispalvelua tehtiin yhteensä 105 745 (140 064) auttamiskertaa.
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LIIKUNNALLISUUS
Yhdistykset tukevat jäseniään harrastamaan liikuntaa. Jäsenet voivat merkitä henkilökohtaisia liikuntasuorituksiaan kuntokortteihin, jotka palautetaan yhdistyksen sihteerille vuoden päätteeksi.
Yhdistyksen tilastojen mukaan henkilökohtaisia liikuntasuorituksia teki 977 (1126) jäsentä. Liikuntakertoja oli yhteensä 297 652 kappaletta (342 352). Yhdistykset kannustavat jäseniään liikkumaan monin tavoin. Yhdistykset järjestivät yhteensä 291 (236) liikuntatilaisuutta, joissa kävijöitä 2473 (2893).

Liikuntasuoritukset piireittäin

AKTIIVISET VANHUSNEUVOSTOT
Yhdistykset vaikuttavat aktiivisesti vanhusneuvostoissa, eläkeläisneuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa. Yhteensä vanhusneuvostoissa, eläkeläisneuvottelukunnissa tai muissa vastaavissa vaikutti
vuonna 2018 vaikutti 58 (69) kristillisen eläkeläisyhdistyksen edustajaa.
KRISTEL-KUORO
Valtakunnallisesti toimivalla Kristel-kuorolla pidettiin harjoitusleirit maaliskuussa ja syyskuussa Pieksämäellä sekä
esiintymisleiri lokakuussa Kauniaisissa.
Esiintymisiä oli vuoden 2018 aikana yhteensä kaksi. Iltamusiikki-tilaisuus Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlilla sekä esiintyminen avajaisjuhlassa. Kristel-kuoro
sai keväällä 2018 uuden kuoronjohtajan, kanttori Eveliina Modinosin.
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ANSIOMERKIT
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. Ansiomerkkejä anovat paikallisyhdistykset tai piirit liiton toimistosta. Ansiomerkkihakemukset käsitellään työvaliokunnan tai hallituksen toimesta. Kultaisia ansiomerkkejä myönnettiin 14
ja hopeisia ansiomerkkejä 14 kappaletta.
Vuoden 2018 aikana ansiomerkit myönnettiin seuraaville:
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KRISTILLISEN ELÄKELIITON YHDISTYKSET VUONNA 2018
Yhdeksän piirin alueella toimii yhteensä 64 (65) yhdistystä, joissa yhteensä 4 183
(4505) jäsentä.

ETELÄ-SAVON PIIRI, 3 (3) YHDISTYSTÄ, 112 (126) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Rauni Liukko
Sihteeri Irma Repo
Piirin yhdistykset
Mikkelin Kristityt Ikinuoret ry
Pieksämäen Kristillinen eläkeläisyhdistys ry
Savonlinnan Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry

HÄMEEN PIIRI, 9 (9) YHDISTYSTÄ, 661 (708) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Leena Rauhala
Sihteeri Raisa Montin
Piirin yhdistykset
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 (5) YHDISTYSTÄ, 280 (288) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Lasse Nikkinen
Sihteeri Riitta Suni
Piirin yhdistykset
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
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KYMEN PIIRI, 7 (7) YHDISTYSTÄ, 774 (821) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Eila Korjala
Sihteeri Marita Pirttilahti
Piirin yhdistykset
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, 7 (6) YHDISTYSTÄ, 529 (498) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Leea Hiltunen
Sihteeri Satu Nissinen
Piirin yhdistykset
Huittisten Kristilliset Eläkeläiset ry, Huittinen
Jokilaakson Kristilliset Eläkeläiset ry, Kokemäki
Loimaan Kristilliset Eläkeläiset ry, Loimaa
Porin Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, Pori
Rauman Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, Rauma
Sastamalan Kristilliset Eläkeläiset ry, Sastamala
Turun Kristilliset Eläkeläiset ry, Turku
POHJANMAAN PIIRI, 9 (10) YHDISTYSTÄ, 369 (442) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Jorma Jousmäki
Sihteeri Irmeli Jousmäki
Piirin yhdistykset
Alavuden Kristillinen Eläkeyhdistys ry, Alavus
Jalasjärven Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry, Kurikka
Kauhavan Kristilliset Eläkeläiset ry, Kauhava
Kokkolanseudun Kristilliset Eläkeläiset ry, Kokkola
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
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POHJOIS-KARJALAN PIIRI, 7 (7) YHDISTYSTÄ, 314 (347) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Maila Mustonen
Sihteeri Aila Kuisma
Piirin yhdistykset
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 (10) YHDISTYSTÄ, 507 (630) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Eino Räsänen
Sihteeri Kirsti Siikarla
Piirin yhdistykset
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 (6) YHDISTYSTÄ, 609 (618) JÄSENTÄ

Puheenjohtaja Seppo Piitulainen
Sihteeri Sirkka Salmi-Mehtonen
Piirin yhdistykset
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
Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry, Vantaa

KRISTEL-KUOROYHDISTYS, 28 (27) JÄSENTÄ
Puheenjohtaja Lea Könönen
Sihteeri Riitta Räisänen
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Liitteet
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KRISTILLINEN ELÄKELIITTO RY

ARVOT
Lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus

MISSIO

VISIO

Ikäihmisten mielekäs ja turvallinen arki

Ikäihmiset yhteiskuntamme voimavara

STRATEGIA
2019 – 2021
Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää,
ovat mehevät ja vihannat. Ps. 92:15
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STRATEGIA

Missio: Edistämme ikäihmisten turvallista ja mielekästä arkea
Arvot: Lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus
Visio: Ikäihmiset nähdään yhteiskuntamme voimavarana

Kristillinen Eläkeliitto ry (KRELL) on valtakunnallinen keskusjärjestö, vaikuttaen piirien (9) ja yhdistysten (65)
kautta. Liitto käyttää monipuolisesti viestinnän eri keinoja tavoittaakseen ikäihmisiä alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Toiminnan lähtökohtana ovat Raamatusta nousevat kristilliset arvot: lähimmäisenrakkaus, palveleminen,
välittäminen, armollisuus, vastuullisuus, toivo ja luottamus.

ROHKEA VALTAKUNNALLINEN ASIANTUNTIJA JA VAIKUTTAJA
Toimimme valtakunnallisena asiantuntijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja ihmisarvon puolustajana.
Edistämme ikäihmisten asemaa ja heidän osallisuuttaan yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. Olemme mukana kristillisen ihmiskäsityksen ja arvomaailman pohjalta yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä vaikuttamisessa. Teemme yhteistyötä seurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

EDELLYTYSTEN LUOMINEN KRISTILLISELLE ELÄKELÄISTOIMINNALLE
Luomme mahdollisuuksia eläkeläisiä ja ikäihmisiä virkistävälle ja voimaannuttavalle toiminnalle sekä pidämme yhteiskunnassa esillä arvokasta vanhuutta.
Vahvistamme järjestömme elinvoimaisuutta ja kehitämme jäsenistömme mahdollisuuksia osallisuuteen ja
yhteisöllisyyteen.
Pyrimme vahvistamaan toimintamme jatkuvuutta ja kasvua laajentamalla talouspohjaamme. Luomme edellytyksiä piirien ja paikallisyhdistysten toiminnalle strategian pohjalta.

EDISTÄÄ IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIA
Tuemme ikäihmisten liikunnallisuutta ja edistämme heidän henkistä, hengellistä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Edistämme palvelujen esteetöntä saavutettavuutta yhteistyössä muiden toimijoiden,
kuten EETU ry:n kanssa.
Edistämme ikäihmisten digiosaamista ja varmistamme myös digitalisaation ulkopuolella olevien osallistumisen yhteiskunnan toimintoihin ja palveluihin.
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AJAA ELÄKELÄISTEN ET UJA
Vaikutamme valtakunnallisesti valvoen ja puolustaen ikäihmisten etuja, tuomalla ilmi epäkohtia heidän
kohtelussaan ja puuttumalla niihin yhteiskunnan eri tasoilla eri kanavia käyttäen. Ajamme yksinäisten, heikommassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien eläkeläisten asiaa olemalla heidän puolestapuhujansa.
Puolustamme oikeutta kristinuskon harjoittamiseen ja kristinuskon läsnäoloon arjessa, myös olosuhteissa,
joissa ikäihminen ei enää itse kykene tuomaan ilmi tarvettaan (esimerkiksi palvelutaloissa tai hoivakodeissa).
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Turvallisuuskysely Krell 2018
Liiton toimisto toteutti lokakuu 2018 - tammikuu 2019 välisenä aikana turvallisuusaiheisen kyselyn,
johon pystyi vastaamaan liiton syysjuhlien yhteydessä sekä liiton kotisivujen kautta. Kyselyyn osallistui 78 vastaajaa, jotka olivat iältään 63–90-vuotiaita. Kyselyn pohjalta voidaan todeta, että suurin
osa vastaajista kokee olonsa turvalliseksi joko kaiken aikaa tai vähintään suurimman osan ajasta.
1. Kuinka usein tunnet turvattomuutta kotona ollessasi?
En lainkaan 45
Harvoin 32
En osaa sanoa
Viikoittain
Päivittäin 1
Lähes 58% vastaajista ei koe ollenkaan turvattomuutta. 41% kokee harvoin olonsa turvattomaksi, ja ainoastaan yksi vastaaja, eli noin 1% kokee olonsa turvattomaksi päivittäin. Kyselyyn vastanneet kokevat olonsa keskimäärin hyvin turvalliseksi kotonaan.

Millaiset tilanteissa aiheuttavat turvattomuuden kokemuksen?
Yleisin turvattomuuden aiheuttaja on yksinäisyys, etenkin tilanteissa, joissa on yöllä yksin tai lähettyvillä ei
ole esimerkiksi puhelinta. Myös pelko siitä, että sairastuu tai sairaskohtaus yllättää, nousi esille. Öiset puhelut
tai ovikellon soiminen sekä tuntemattomat oven takana mietityttävät myös.

Miten turvallisuuden kokemusta kotona voisi lisätä?
Vastauksissa nousi esiin monenlaisia ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Yleisimmät vastaukset liittyivät hälytysjärjestelmiin ja lukitukseen. Erilaisia turvasysteemejä, kuten valvontakamera, turvaranneke ja valvontakamera, nousi vastauksissa yksittäin esiin. Moderni teknologia ei kuitenkaan noussut erityisen vahvasti
esille – enemmänkin ratkaisuna nähtiin kodin järjestäminen niin, ettei siellä satu vahinkoja ja etteivät ei-toivotut vieraat pääse sisälle.

2. Kuinka usein koet turvattomuutta liikkuessasi kodin ulkopuolella?
En lainkaan 46
Harvoin 29
En osaa sanoa 2
Viikoittain 1
Päivittäin
Vastaajista kukaan ei kertonut tuntevansa oloaan turvattomaksi kodin ulkopuolella päivittäin. Suurin osa, 59
% kokee, ettei koe oloaan ollenkaan turvattomaksi. 37 % kokee turvattomuutta harvoin, 2,5% ei osaa sanoa
ja noin 1% eli yhteensä ainoastaan yksi vastaaja kokee turvattomuutta viikoittain.

Millaisissa tilanteissa koet turvattomuutta kodin ulkopuolella?
Vastauksissa nousi selkeästi esiin se, että pimeällä pelottaa eniten, etenkin, mikäli liikkuu yksin. Myös epämääräiset porukat pelottavat, samoin huono keli.
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Miten turvallisuuden kokemusta kodin ulkopuolella voisi lisätä?
Vastauksissa tuli paljon hajontaa. Eniten turvallisuuden parantamiseksi ehdotettiin siitä, että kannattaisi liikkua valoisaan aikaan tai vaihtoehtoisesti hyvin valaistulla tiellä. Myös seura koettiin tärkeäksi ja talvisin nastat
tai liukuesteet kengissä.

3. Kuinka usein koet turvattomuutta liikkuessasi kaupungilla?
En koskaan 27
Harvoin 42
En osaa sanoa 4
Viikoittain 5
Päivittäin
Kaupungilla liikkuminen aiheuttaa vastaajissa enemmän turvattomuuden kokemusta hieman enemmän kuin
pelkästään kodista ulos lähteminen. Vajaa 35 % ei koe kaupungillakaan turvattomuutta ollenkaan, 54% kokee
turvattomuutta harvoin. 5 % ei osaa sanoa ja 6% kokee olonsa turvattomaksi jopa viikoittain. Tämä ei ole iso
luku, mutta kuitenkin suurempi osuus kuin aiemman kysymyksen kohdalla.

Millaisissa tilanteissa koet turvattomuutta kaupungilla liikkuessa?
Pimeys nousi jälleen vastauksissa esiin. Monet kertoivat vastauksen olevan sama kuin edellisessä kysymyksessä, koska kysymys on niin samankaltainen. Kaupungilla liikkuminen ja ulos lähteminen on osalle vastaajista
käytännössä sama asia.

Miten turvallisuuden kokemusta kaupungilla liikkuessa voisi lisätä?
Vastauksissa turvallisuuden kokemusta kaupungilla liikkuessa lisäisi muun muassa seurassa liikkuminen, kulkureitin valikoiminen ja valoisalla liikkuminen sekä nastakenkien käyttö.

4. Kuinka usein saat yhteydenottoja, jotka tuntuvat uhkaavan turvallisuuttasi (pankkitunnusten kalastelu puhelimitse tai sähköpostitse, huijausmaksut yms)?
En lainkaan 39
Harvoin 37
En osaa sanoa 1
Viikoittain 1
Päivittäin
Tasan puolet (50%) vastaajista totesi, että ei saa koskaan yhteydenottoja, jotka tuntuvat uhkaavilta. Reilut
47% saa tällaisia yhteydenottoja harvoin. Yksi henkilö ei osaa ottaa kantaa kysymykseen ja yksi kertoo saavansa yhteydenottoja viikoittain.

5. Kuinka usein otat yhteyttä toiseen ihmiseen (esim. sukulainen, ystävä) saadaksesi turvallisemman
olon?
En lainkaan 40
Harvoin 34
En osaa sanoa 2
Viikoittain 2
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Päivittäin
Noin 51% vastaajista kertoo, ettei ota yhteyttä muihin turvattomuuden tunteen takia, vajaat 44% tekee näin
harvoin, 2,5 % ei osaa sanoa ja 2,5 % tekee näin viikoittain. Nämä vastaukset ovat melko hyvin linjassa sen
kanssa, että kyselyyn vastaajista suurin osa kertoo, ettei tunne turvattomuutta kotonaan.

6. Kuinka usein koet turvattomuutta tai pelkoa käyttäessäsi Internetiä?
En lainkaan 38
Harvoin 18
En osaa sanoa 14
Viikoittain 7
Päivittäin 1
Noin 49% ei koe turvattomuutta tai pelkoa ollenkaan käyttäessään Internetiä. Harvoin turvattomuutta kokee
23%. 18% ei osaa sanoa, miten usein kokee turvattomuutta. Viikoittain olonsa turvattomaksi kokee 9% ja
päivittäin noin 1%. Tämä kysymys aiheutti hajontaa hieman enemmän kuin muut kysymykset, joten voidaan
olettaa, että Internet aiheuttaa turvattomuuden kokemusta hieman useammin kuin muut asiat.
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