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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 oli vuonna 2020 yhteensä 9 piirijärjestöä ja 58 (61) paikallisyhdistystä, joissa 

jäseniä 3 678 (4 011). 

Kristillisen Eläkeliiton tavoitteena on viestiä ikäihmisistä ja ikääntymisestä positiivisella tavalla, ko-

rostaen vanhuutta voimavarana. Edunvalvontatyössä liitto toimii eläkeläisten ja ikäihmisten talou-

dellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi sekä osallistuu yhteiskunnalliseen 

keskusteluun ja edistää eläkeläisten asiaa. 

Liiton tavoitteena on tukea paikallisyhdistysten viestintää. Liitto antaa tukea ja ohjausta toimintojen 

toteuttamiselle paikallisella tasolla sekä jäsenpalveluiden avulla tukee alueyhdistysten toimintaa. 

Liitto tarjoaa paikallisyhdistyksille kotisivut ja juttutilaa jäsenlehdestä. Teemavuosien kautta halu-

taan innostaa alueyhdistyksiä toimimaan näkyvästi. 

Liitto haluaa aktivoida jäseniä pitämään huolta niin henkisestä kuin fyysisestä kunnostaan ja niin 

edesauttaa hyvää ikääntymistä. Syrjäytymistä pyritään ennaltaehkäisemään lähimmäispalvelun 

avulla ja ikäihmisten hyvinvointia edistetään kannustamalla kuntoiluun mm. kuntokorttien avulla. 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Hyvä lukijat – ystävät! 

Kristillisen Eläkeliiton 45. toimintavuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen johtuen koronapandemi-

asta. Liiton toiminnassa saimme kokea, kuinka nopeasti toimintaympäristömme voi muuttua. Ko-

koontumisille asetetut rajoitukset määrittivät merkittävästi toimintasuunnitelmamme toteutta-

mista keväästä lähtien, kun Kiinan Wuhanista alkanut koronavirusepidemia löysi tiensä myös Suo-

meen. Ikäihmiset määriteltiin riskiryhmään ja hallitus kehotti yli 70 -vuotiaita pysymään poissa pai-

koista, jossa on paljon ihmisiä. Noudatimme THL:n ja valtiovallan koronatilanteeseen perustuvia 

ohjeita ja rajoituksia, mikä merkitsi liikkumisen rajoituksia, tilaisuuksien ja kokoontumisten peruut-

tamisia, myös sääntömääräisten kokousten siirtämisiä.   

Kertomuksesta on luettavissa, mitä kaikkea 2020 ”koronavuonna” Liiton ja 58:n yhdistyksemme 

toiminnassamme rajoituksista huolimatta tapahtui. Teemamme ”Vuosista viis-elämä kantaa” ku-

vaa hyvin kulunutta vuotta. Vaikka kovasti odotetut Liiton kevät- ja syysjuhlat peruuntuivat, mah-

dollistivat sääntömääräiset kokoukset, kuten vuosikokous Kiponniemessä elokuussa ja syyskokous 

Kouvolassa lokakuussa virkistävän yhdessäolon ja siunauksen kokemuksen osallistujille. Järjestö-

päivillä Kiponniemessä saimme jakaa kokemuksia sekä tietoa ja rakensimme tulevaisuutta.  Kerto-

muksen tilastoluvuista on ilo lukea kuinka sosiaalisesta eristäytyneisyydestä huolimatta Liiton yh-

distykset toimivat monin uusin tavoin jäsenistöä huomioiden ja palvellen. Lähimmäisistä välittämi-

nen, yhteydenpito, esirukoustyö ja ystävätoiminta olivat edelleen toimintamme ydintä. Kertomus 

välittää tiedon, että liikunta ja ulkoilu olivat edelleen mieluisaa toimintaa hyvinvoinnin ja tervey-

den ylläpitäjänä ja edistäjänä. Yhdistykset järjestivät tilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia koronara-

joitukset huomioiden, mikä oli tärkeää, koska osallistumisen kokemus, toiminta ja ystävien tapaa-

minen olivat rohkaisuksi arjessa, ei jääty yksin, eikä jätetty yksin.   

Koronapandemiavuosi 2020 vahvisti Kristillisen Eläkeliiton ja yhdistystemme toiminnan merkitystä 

eläkeläisjärjestönä ikäihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Poikkeuksellisissa oloissa 

korostui palvelutehtävämme, saimme palvella lähimmäistä ja saimme palvella Jumalaa. 

Toivon, että kertomuksesta välittyy lukijoille myönteinen kuva toiminnastamme Kristillisenä eläke-

läisjärjestönä. 

Siunaavat kiitokset piirien ja yhdistysten vastuunkantajille, jäsenille ja ystäville sekä Liiton toimis-

tolle Puistolaan. 

Siunausta uuteen toimintavuoteen 2021 ”Katsotaan lähelle ja kauas” 

Leea Hiltunen 
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TEEMAVUOSI: VUOSISTA VIIS –  ELÄMÄ KANTAA 

Kristillisen Eläkeliiton teemana vuonna 2020 oli Vuosista viis- elämä kantaa. Teemavuodessa oli 

mukana yhteensä 35 paikallisyhdistystä. Näissä yhdistyksissä järjestettiin teemavuositilaisuuksia 

tai käsiteltiin aihetta vierailijoiden ja ryhmäkeskustelujen kautta.  

Kristillinen Eläkeliitto järjesti liiton toimistolla Puistolassa teemavuositilaisuuden. Elämä kantaa-ti-

laisuus pidettiin maaliskuussa.  Millaiset asiat kannattelevat elämää? Miten jaksaa haasteiden kes-

kellä? Millaiset asiat tuovat iloa? Vieraana tilaisuudessa olivat hymymummo Irmeli Jousmäki ja hy-

mypappa Jorma Jousmäki. Keittolounasta oli tarjolla ennen varsinaista ohjelmaa. 

Yhdistysten käyttöön lähetettiin teemavuosimateriaalia elokuussa 2020. Teemavuosimateriaali kä-

sitteli Huomisen kynnyksellä 2019-kyselyn tuloksia sekä kutsui pohtimaan osallistujien kesken ilon 

aiheita ja sitä, mistä hyvä arki muodostuu ja mitä palvelut siinä merkitsevät. Osallistujia kutsuttiin 

myös pohtimaan omia henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja sitä, kuinka heidän lahjansa voisivat olla 

oman yhdistyksen ilona. 

Vuosista viis - elämä kantaa! Kutsu kirjoittamaan sinulle tärkeästä hetkestä. 

Kutsuimme jäseniä kirjoittamaan elämänsä tärkeästä hetkestä. Saapuneita kirjoituksia julkaistiin 

kotisivuilla ja jäsenlehdessä. Kirjoituksia saapui yhteensä 10 kpl ja kirjoitukset tavoittivat kotisivu-

jen kautta noin 400 kävijää.  

LIITON VIESTINTÄ 

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli hidastaa ko-

ronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Yli 70-vuotiaita suositeltiin pysymään 

erillään kontakteista.  

Poikkeusoloissa Kristillinen Eläkeliitto pyrki osallistamaan eläkeläisiä radion, osallistavien haastei-

den ja kotisivuviestinnän kautta.  

Kotisivujen kävijämäärät lisääntyivät aiemmasta vuodesta noin 1 500 käynnillä ja vuoden 2020 ai-

kana liiton etusivulla oli yhteensä 10 171 kotisivukäyntiä. 

 

Pyrimme viestinnällä myös tukemaan jäsenten liikunnallisuutta. Kotisivuilta löytyi liikuntavinkkejä 

ja linkkejä jumppiin.  

Kristillisen Eläkeliiton toimisto tiedotti paikallisyhdistyksiä koronatilanteesta ja informoi kotisivuilla 

STM:n ohjeista ja ajankohtaisista suosituksista. Liiton koronaviestintä tavoitti kokonaisuudessaan 

kotisivuilla 2 000 kävijää. 

Paikallisyhdistysten vastuunkantajia haluttiin ilahduttaa käsin kirjoitetuilla postikorteilla, joita lähe-

tettiin maalis-toukokuun aikana yhteensä 169 kappaletta. 
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ERAKOITUMISKALENTERI 

Kristillinen Eläkeliitto osallisti jäsenistöä korona-ajan keskellä kahden erilaisen Erakoitumiska-

lenterin avulla. Toinen Erakoitumiskalenteri oli radio-ohjelma ja toinen sisälsi toiminnallisia 

vinkkejä korona-arkeen. 

Erakoitumiskalenteri-radio-ohjelmassa kyseltiin jäsenistöltä korona-ajan ajatuksia, luettiin jäsen-

ten lähettämiä tekstejä ja runoja sekä Kristelli-lehden luonnollista palstaa. Ohjelman toimitti Kris-

tillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö.  

Ohjelma lähetettiin Radio Patmoksesta tiistaisin klo 18.30 24.3. – 23.6.2020.  

Radio Patmoksen kuuntelijamäärä on viikossa 32 000. Kuuntelijoista 47,9 % on yli 55 vuotiaita, jo-

ten kanava toimii hyvin eläkeläisten tavoittamiseksi. https://www.radiomedia.fi/radiokanavat/me-

diakortit/radio-patmos 

Ohjelmia voi kuunnella Kristillisen Eläkeliiton kotisivuilta www.krell.fi kohdasta Medianurkka -> Radio-

ohjelmat -> Erakoitumiskalenteri 

Erakoitumiskalenteri-radio-ohjelma-sivuilla yhteensä 700 käyntiä (2020) 

Toiminnallisen Erakoitumiskalenterin tavoitteena oli piristää jäseniä raskaiden koronarajoitusten 

keskellä. Toiminnallinen Erakoitumiskalenteri antoi virikettä arkeen, 30 päivän ajalle. Erakoitumis-

kalenterin toimintavinkit ideoi järjestökoordinaattori Hanna Forsgren-Autio. Erakoitumiskalenteri 

julkaistiin kotisivuilla 17.3.2020. Erakoitumiskalenterihaasteet –sivuilla yhteensä 500 käyntiä (2020) 

KORONATAIDETTA - MILLAISIA AJATUKSIA KORONAVIRUS SINUSSA HERÄTTÄÄ?  

Haastoimme jäsenistöämme tekemään koronataidetta. 

Kutsu oli seuraavanlainen:  

”Voisitko kuvata tuntemuksia taiteen keinoin? Voit lähet-

tää meille runoja, päiväkirjatekstejäsi, kirjoituksia, kuvia 

maalauksistasi tai valokuvia...”  

Koronateoksia saapui yhteensä 18 kpl ja niitä julkaistiin 

kotisivuilla ja jäsenlehdessä. Koronateosten-sivulla oli 

vuoden 2020 aikana yhteensä 600 käyntiä. 

Oikealla Pertti Harjun teos. ”Tässä kevään polttopuusta 

suuren haavan klapipöllistä tekemäni ajan ahdistusta ku-

vaava huuto Herran puoleen. Aiheen sain Edvard Munchin 

maalauksesta v. 1893” 

 

Koronateokset ovat nähtävillä liiton kotisivuilla osoit-

teessa https://www.krell.fi/1867-ajatuksia-koronasta-taiteen-keinoin 

 

https://www.radiomedia.fi/radiokanavat/mediakortit/radio-patmos
https://www.radiomedia.fi/radiokanavat/mediakortit/radio-patmos
http://www.krell.fi/
https://www.krell.fi/1867-ajatuksia-koronasta-taiteen-keinoin
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KRISTELLI-LEHTI 

Kristelli-lehden painopaikka oli vuoden 2020 aikana Painotalo Plus 

Digital oy. Lehden taiton teki Sunday Creative oy.  

Kristelli-lehden päätoimittajana oli Päivi Kyyrö ja toimitussihteerinä 

Hanna Forsgren-Autio. 

 

Kristelli-lehdessä oli neljä vakiopalstaa:  

Päätoimittajan mietteitä (Päivi Kyyrö) 

Terveyttä ja hyvinvointia 

Puheenjohtajan palsta (Leea Hiltunen) 

Luonnollista (Ensio Koitto) 

 

Kristelli-lehti ilmestyi viidesti vuodessa: helmi-, huhti-, kesä-, syys-, 

ja joulukuussa.   

Kristelli-lehdessä käsiteltiin vuoden aikana muun muassa lähim-

mäispalvelua, sosiaalista kuolemaa, ravinnon ja liikunnan merki-

tystä, senioreiden palveluita sekä paikallisyhdistysten toimintaa.  

 

Lehdessä julkaistiin yhdistysten toimintaa kuvaavia kirjoituksia, jä-

senten lähettämiä muisteluita, koronateoksia, ”Tärkeä hetki”- kir-

joituksia ja jäsenten runoja. 

Kiitos kaikille lehdenteossa mukana olleille! 
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VOIMAANNUTTAVAA TOIMINTAA 

Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistykset järjestivät monipuolista toimintaa esimerkiksi yhteisiä ko-

koontumisia, kuorotoimintaa, erilaisia kerhoja ja yhteistä ajanvietettä, vierailuja palvelutaloihin ja 

sairaaloihin, hengellisiä tilaisuuksia, koulutusta ja retkiä.  

Yhdistykset painottivat toiminnassaan erilaisia osa-alueita ja toimivat kukin omien resurssiensa 

pohjalta. Kristillisen Eläkeliiton alueyhdistyksiä oli vuonna 2020 yhteensä 58 (64), joissa jäseniä yh-

teensä 3 678 (4011). 

 

 

Liikunnallisuus jäsenten keskuudessa lisääntyi entisestään. Vuonna 2020 liikuntakortteihin mer-

kitsivät yhteensä 956 (931) jäsentä ja heille yhteensä 340 988 (296 141) liikuntakertaa. Korona-ajat 

ovat varmasti osaltaan saaneet ihmisiä ulkoilemaan enemmän ja tähän olemme myös liitosta jäse-

niä kannustaneet. Yhdistykset järjestivät yhteensä 117 (295) liikuntatilaisuutta, joissa kävijöitä 1 

233 (2254). 

Lähimmäispalvelua teki vuonna 2020 yhteensä 690 (768) jäsentä, joille kertyi 75 559 (97 025) lä-

himmäispalvelukertaa. Lähimmäispalvelukäynnit aiempaan vuoteen 2019 verrattuna vähentyivät, 

mikä on ymmärrettävää koronarajoitusten vuoksi. 
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Paikallisyhdistykset ja piirit järjestivät vuonna 2020 yhteensä 1 303 (2533) tilaisuutta joissa 17 522 

(43 103) osallistujaa. Koronarajoitukset vähensivät ymmärrettävästi tilaisuuksien ja osallistujien 

määrää.  

 

 

Palvelutaloihin, sairaaloihin ja kouluihin paikallisyhdistykset tekivät yhteensä 128 (206) vierailua, 

joihin osallistui 992 (2719) henkeä.  

Musiikkitilaisuuksia paikallisyhdistyksissä järjestettiin yhteensä 156 (276) kappaletta, joissa kävi-

jöitä yhteensä 1 586(3906) henkeä. 

Yhdistykset keksivät koronarajoitusten vuoksi aivan uusia toimintamuotoja. Joillain paikkakun-

nilla jäsenistöä ilahdutettiin puheluin, postikortein, tervehdyksin tai joulumuistamisin. Joissain yh-

distyksissä jäsenistölle tarjottiin kauppa-apua.  

Eräät yhdistykset kävivät laulamassa hoivakotien pihassa. Jotkut järjestivät rastillisia ulkoilupol-

kuja. Monenlaista kohtaamista tapahtui. Terveyttä ja hyvinvointia käsiteltiin vuoden aikana useissa 

yhdistyksissä ja vierailijoina oli mm. ortopedejä, fysioterapeutteja, psykoterapeutteja, lääkäreitä ja 

liikunnanohjaajia. 

Kiitos jokaiselle vapaaehtoiselle hienosta toiminnasta vuonna 2020! 
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LÄHIMMÄISPALVELU 

Lähimmäispalvelu on yksi Kristillisen Eläkeliiton keskeisimmistä toimintamuodoista. Lähimmäis-

palvelu tarkoittaa lähimmäisenrakkauteen pohjautuvaa, vapaaehtoista toisen ihmisen tuke-

mista ja auttamista.  

Lähimmäisenä voi toimia kuka tahansa. Lähimmäispalvelu on maksutonta sekä palkatonta henkilö-

kohtaista apua, eikä auttajana toimivan tarvitse olla ammattilainen. Ryhmien vetäminen tai ryh-

mänä esiintyminen eivät kuulu lähimmäispalveluun. Monet yhdistykset tekevät säännöllisesti esi-

merkiksi vierailuja vanhainkoteihin ja palvelulaitoksiin.  

Yhdistykset kokoavat vuosittain tilastoinnin tehdyistä lähimmäispalvelukerroista.  

Lähimmäispalvelua teki vuonna 2020 yhteensä 686 (768) jäsentä, joille kertyi 74 800 (97 025) lä-

himmäispalvelukertaa. Lähimmäispalvelukäynnit aiempaan vuoteen 2019 verrattuna vähentyivät, 

mikä on ymmärrettävää koronarajoitusten vuoksi.  

Lisätietoa liitteenä 
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LIIKUNNALLISUUS 

Yhdistykset tukevat jäseniään harras-

tamaan liikuntaa. Jäsenet voivat mer-

kitä henkilökohtaisia liikuntasuorituk-

siaan kuntokortteihin, jotka palaute-

taan yhdistyksen sihteerille vuoden 

päätteeksi.  

Liikunnallisuus jäsenten keskuu-

dessa lisääntyi entisestään. Vuonna 

2020 liikuntakortteihin merkit-sivät 

yhteensä 956 (931) jäsentä ja heille 

yhteensä 340 988 (296 141) liikunta-

kertaa. Korona-ajat ovat varmasti 

osaltaan saaneet ihmisiä ulkoilemaan enemmän ja tähän olemme myös jäseniä kannustaneet. Yh-

distykset järjestivät vuonna 2020 yhteensä 117 (295) liikuntatilaisuutta, joissa kävijöitä 1 233 

(2254). 

Lisätietoa liitteenä. 

AKTIIVISET VANHUSNEUVOSTOT 

Yhdistykset vaikuttavat aktiivisesti vanhusneuvostoissa, eläkeläisneuvottelukunnissa ja muissa vas-

taavissa. Yhteensä vanhusneuvostoissa, eläkeläisneuvottelukunnissa tai muissa vastaavissa vaikutti 

vuonna 2020 vaikutti 58 (60) kristillisen eläkeläisyhdistyksen edustajaa. 

VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT 

Koronan vuoksi sekä kevätjuhlat, että 

syysjuhlat jouduttiin perumaan. Vuosi-

kokous pidettiin Kiponniemessä, Jyväs-

kylässä 27.8.2020 ja syyskokous Kouvo-

lan seurakuntakeskuksessa 24.10.2020.  

Vuosikokouksessa paikalla oli 29 ko-

kousedustajaa ja 19 muita liiton jäse-

niä. Syyskokouksessa paikalla oli 23 ko-

kousedustajaa ja 10 muita liiton jäse-

niä. 

Syyskokouksessa kokoustettiin maskit 

kasvoilla ja turvavälein. Pöydissä istut-

tiin nimetyillä paikoilla, seurueittain. 

Tunnelma syyskokouksessa oli iloinen ja kohtaava. Paikalla oli noin kolmekymmentä henkeä 

(kuva). 
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HYMYMUMMO JA HYMYPAPPA 

Kristillisen Eläkeliiton 

toiminnanjohtaja Päivi 

Kyyrö aloitti vuonna 

2012 vuosittaisen huo-

mionosoitustavan, vuo-

den hymymummon ja 

hymypapan valitsemi-

sen.  

 

Syyskokouksessa julkistettiin tulevan vuoden 2021 hymymum-

moksi Eila Korjala ja hymypapaksi Seppo Malinen. Huomionosoi-

tuksen perusteet olivat ystävällisyys ja lähimmäisten huomioimi-

nen.  

 

JÄRJESTÖPÄIVÄT 

Kristillinen Eläkeliitto toteutti 

vuoden 2020 aikana järjestö-

päivät Kiponniemessä, Jyväs-

kylässä 27.-28.8.2020. Järjes-

töpäiville osallistui yhteensä 

noin viisikymmentä henkeä. 

Järjestöpäivillä käsiteltiin 

osallisuutta ja vapaaehtoi-

sena toimimista. Pohdittiin 

yhdessä millainen toiminta in-

nostaa, millaisia haasteita on 

ja kuinka niitä voisi ratkaista. 

Lisäksi käsiteltiin turvaverkos-

toja ja toimintamalleja, ajan-

kohtaisia järjestökentän asioita. Aiheita käsiteltiin luentojen ja ryhmätöiden kautta. Järjestöpäivillä 

olivat mukana liitosta Leea Hiltunen, Päivi Kyyrö sekä Hanna-Maria Orava-Niskala.  

Järjestöpäivien osallistujat pääsivät myös heittäytymään luoviksi draaman keinoin. (kuva yllä) 
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Järjestöpäivillä vietettiin myös liikunnallisia hetkiä. 

 

 

TILAISUUDET JA VIERAILUT 

Liiton toimistolla järjestettiin 9.3. Elämä kantaa-tilaisuus. Vieraana hymymummo ja hymypappa. 

Millaiset asiat kannattelevat elämää? Miten jaksaa haasteiden keskellä? Millaiset asiat tuovat iloa? 

Vieraana olivat vuoden 2020 hymymummo Irmeli Jousmäki ja hymypappa Jorma Jousmäki. Tarjolla 

oli keittolounasta. Tilaisuuteen osallistui 15 henkeä. 

Maaliskuussa toimistolla oli myös testamentin tekoa ja edunvalvontaa käsittelevä tilaisuus: ”Tietoa 

testamentin tekemisestä ja miksi ja miten kannattaa tehdä edunvalvontavaltakirja?” Tiedänkö, 

kuka hoitaa asioitani, mikäli en siihen itse kykene? Tiedänkö, kuka minut perii? Luennoitsijana laki-

mies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Tilaisuuteen mahtui osallistumaan 20 henkeä.  

Liiton toimiston väki kutsui lähialueen jäseniä liikkumaan kanssaan Vantaan metsään lokakuussa.  

Yhdessä joukko käveli noin 3,5 kilometrin matkan. Kävelyreitin varrelle oli sijoitettu muutamia sa-

noja ja kuvia, joiden kohdalla hieman pyöriteltiin hartioita tai kipristeltiin varpaita. Pistivätkö kuvat 

tai sanat silmään? Muistettiinko nähdyt kuvat eväspaikalle päästessä? Evästauko pidettiin vesitor-

nin juurella, jossa liitto tarjosi osallistujille mehua ja sämpylää. 

Liiton henkilökunta vieraili vuoden aikana paikallisyhdistyksissä ja piirin tilaisuuksissa sekä toteutti 

tilaisuuksia liiton toimistolla. Liiton henkilökunta oli vuoden aikana toteuttamassa 13 tilaisuutta, 

joissa oli yhteensä 359 osallistujaa. 
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KYSELYT 

KYSELY HENGELLISISTÄ LAULUISTA JA VIRSISTÄ  

Kristillinen Eläkeliitto toteutti keväällä 2020 kyselyn, jolla selvitettiin, mitkä hengelliset laulut tai 

virret ovat ihmisille kaikkein rakkaimpia. Kysely toteutettiin liiton verkkosivulla www.krell.fi ja se 

oli tarjolla 25.2. – 25.4.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 48 henkilöä. Vastaajien keski-ikä oli 71 

vuotta.  

Vastauksissa mainittiin yhteensä 191 hengellistä laulua ja virttä. Näistä 99 kpl olivat hengellisiä lau-

luja. Virsien osuus oli 92 kpl. 

Hengellisten laulujen osalta äänet jakautuivat tasaisesti. ”Anna sade, Jumala” ja ”Golgatan veressä 

voima on”, mainittiin molemmat viisi kertaa. ”Vain yksin Jeesus”, ”Sydämellä Jeesuksen” ja ”Yksi 

nimi ylitse muiden” mainittiin vähintään kolmesti. ”Yhden äänen saaneita” rakkaimpia hengellisiä 

lauluja oli 84 kpl. 

Suosituimpia virsiä olivat virsi 338 ”Päivä vain ja hetki kerrallansa”, joka mainittiin yhdeksässä vas-

tauksessa ja virsi 600 ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan”, joka oli mukana kahdeksassa vas-

tauksessa. Virsi 341 ”Kiitos sulle, Jumalani” mainittiin kuusi kertaa ja virret 21 ”Enkeli taivaan” ja 

77 ”Käy yrttitarhasta polku” viisi kertaa. Neljä vastaajaa kertoivat virsien 318 ”Jeesus sä ainoa” ja 

923 ”Silmäni aukaise” olevan rakkaimpia. 

 

KYSELY LIITON PALVELUSTA JA VIESTINNÄSTÄ  

Kristillinen Eläkeliitto kysyi vapaaehtoisilta, millaiseksi he kokivat liiton palvelun ja tiedottamisen 

vuonna 2020. Kyselylinkki lähetettiin sähköpostitse yhteensä 183:lle vapaaehtoiselle. Kysely oli 

vastattavissa 22.- 31.1.2021 välisenä aikana. Vastaukset annettiin nimettöminä.  

Kyselyyn saatiin yhteensä 66 vastausta. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki liiton palvelun olleen erittäin hyvää (52 vastaajaa) tai hy-

vää (12 vastaajaa). Liiton viestintä koettiin pääosin tärkeäksi (35 vastaajaa) tai erittäin tärkeäksi 

(24 vastaajaa). 

Yksi vastaaja oli kokenut palvelun olleen mielestään melko huonoa. Hän ei ollut saanut vas-
tausta kysymykseensä.  

Kysyimme myös liiton viestinnän merkityksestä. Suurin osa vastaajista koki viestinnän olleen 

tärkeää tai erittäin tärkeää. 

Kysymys: Millaista palvelua koet saaneesi liiton toimistosta (sähköposti, puhelin, kasvotusten ym)?  
Palvelu on ollut mielestäni (huonoa/ melko huonoa/ ei hyvää eikä huonoa/ hyvää / erittäin hyvää) 

Erittäin hyvää (52 vastausta), hyvää (12 vastausta), ei hyvää eikä huonoa (1 vastaus), melko 
huonoa (1 vastaus). 
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Otteita vastauksista koskien liiton palvelua:  

”Kun kysyy neuvoa tai opastusta, liiton toimistossa suhtaudutaan myötäeläen ja ymmärtäen. Siellä 

tehdään työtä suurella sydämellä, työhön paneutuen ja uudistushakuisesti. Siis: erinomaista palve-

lua, hoitavaa palvelua, iloiseksi tekevää palvelua.” 

”Palvelu oli erittäin asiakasystävällistä, asiantuntevaa, lisätietoa antavaa asioiden hallintaa, Hyvää 

apua paikallisen ja alueellisen yhdistyksemme toimintaa ohjaavaa, kannustavaa ja reaalisesti tuke-

vaa palvelu- ja vinkkiapua” 

Otteita vastauksista koskien viestinnän tärkeyttä: 

”Korona-pandemian lamautettua suurelta osin yhdistysten toiminnan toimiston viestintä eri muo-

doissa on ollut erityisen tärkeää antaen mm. ohjeita yksinäisyyden torjumiseksi ja henkisen ja fyy-

sisen kunnon ylläpitämiseksi.” 

 

”Sähköpostiini tulee usein ohjeita erinäisissä käytännön asioissa, joista olen ollut kiinnostunut. 

Erittäin palveleva toimiston henkilökunta.” 

 

”Koronasta johtuen tiedotus on ollut hyvin runsasta ja rohkaisevaa!” 

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 pa-

rantamiseksi. EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- 

ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan ja ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliit-

toon ja Työeläkevakuuttajat TELAan. Sillä on edustus merkittävimmissä eläkkeensaajien asioihin 

vaikuttavissa elimissä. Lisäksi EETU järjestää seminaareja ja toteuttaa ikääntyvien yhteiskunnallista 

osallisuutta tukevia hankkeita.  

Vuonna 2020 otettiin kantaa muun muassa eläkeläisköyhyyteen ja vanhustenhoidon laatuun 

sekä viranomais- ja pankkipalveluiden digitalisaatioon. 

EETU ry - PIO rf vaatii nopeasti selkeää ohjeistusta ikääntyneille (8.5.2020) 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden eläkeläisjärjestön muodostama yhteistyöelin. Sii-

hen kuuluvat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen seniori-

liitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf.  Jäsenjärjestöissä on henkilöjä-

Kysymys: Liiton toimiston viestintä on ollut kannaltasi (turhaa/ vain vähän tärkeää/ melko tär-
keää/ tärkeää/ erittäin tärkeää) 

Erittäin tärkeää 24 vastausta, tärkeää 35 vastausta, melko tärkeää 6 vastausta, vain vähän tärkeää 1 
vastaus. 
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seniä yhteensä noin 300 000. Jäsenjärjestöillä on toimintaa ympäri Suomen. EETUn puheenjohtaja-

järjestö vaihtuu vuosittain. Vuonna 2020 Svenska pensionärsförbundet rf toimi EETU:n puheenjoh-

tajajärjestönä ja Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen EETU:n varapuheenjohtajana. 

EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Svenska pensionärsförbundet rf:n toi-

minnanjohtaja Berit Dahlin.  

EETU ry:n vaikuttamistyöhön voi tutustua www.eetury.fi -sivuston kautta.  

TALOUS  

Kristillisen Eläkeliiton kirjanpidon hoiti Tilipalvelu Sari Lampinen.  

Kristillinen Eläkeliitto ei ole perinyt jäsenmaksua yhdistyksiltään. Näin ollen yhdistykset ovat voi-

neet käyttää tämän osuuden omaan toimintaansa.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus tuki veikkauksen varoilla Kristillisen Eläkeliiton toimin-

taa. Yleisavustusta saatiin 132 000.  Kristillinen Eläkeliitto sai tämän lisäksi tuloja varainhankin-

nasta, lehti- ja mainosmyynnistä.  

Kristillisen Eläkeliiton tilinpäätös vuodelta 2020 oli 1285,80 euroa ylijäämäinen. 

TUOTEMYYNTI 

Kristillisen Eläkeliiton toimiston kautta hoidetaan tuotteiden myyntiä jä-

senyhdistyksille. Tuotteita myydään myös liiton valtakunnallisilla kevät –

ja syysjuhlilla. Tuotevalikoima sisältää esimerkiksi seuraavia tuotteita: 

onnittelu- ja suruvalitteluadressit, joulu- ja onnittelukortit, suruvalittelu-

kirjaset, kultaiset ja hopeiset ansiomerkit kunniakirjoineen, pinssit ja 

pöytästandaarit. Vuoden 2020 aikana liiton tuotevalikoimaan tuli uu-

tena kiteeläisen taiteilijan, Helli Nousiaisen maalaama joulukortti.  

LIITON TOIMIELIMET JA TYÖNTEKIJÄT 

HALLITUS JA TYÖVALIOKUNTA 

Kristillisen Eläkeliiton hallituksessa toimivat vuonna 2020 puheenjohtaja Leea Hiltunen ja varapu-

heenjohtaja Eila Korjala sekä hallituksen jäsenet Jorma Jousmäki, Eija Ormala, Seppo Piitulainen, 

Tuula Happonen, Eino Räsänen, Heikki Junttila, Urpo Vuorenoja ja Lasse Nikkinen. Hallitus kokoon-

tui yhteensä viisi kertaa, 28.2., 11.5. (sähköpostikokous), 28.8., 24.10. ja järjestäytymiskokous 

24.10.  

Työvaliokunnassa toimivat vuonna 2020 Hanna Forsgren-Autio, Leea Hiltunen, Eila Korjala, Päivi 

Kyyrö, Sirkka Salmi-Mehtonen ja Urpo Vuorenoja. Työvaliokunta kokoontui yhteensä kahdesti, 

19.2. ja 16.4. (sähköpostikokous).  

http://www.eetury.fi/
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TOIMISTO JA TYÖNTEKIJÄT 

Kristillisen Eläkeliiton toimisto sijaitsee Helsingin Puistolassa, osoitteessa Arttolantie 1, 00750 Hel-

sinki. Toiminnanjohtajana työskenteli Päivi Kyyrö. Järjestökoordinaattorina työskenteli Hanna Fors-

gren-Autio. Lisäksi toimistolla työskenteli Hanna-Maria Orava-Niskala. Toimiston väki työskenteli 

koronaepidemiasta johtuvien etätyösuositusten mukaisesti pääosin etätyössä. 

ASUNTO OY ARTTOLANTIE 1 

Kristillisen Eläkeliiton edustajana Asunto oy Arttolantie 1:ssä on toiminut Seppo Piitulainen. 

VARSINAINEN TILINTARKASTAJA JA TOIMINNANTARKASTAJA  

Varsinainen tilintarkastaja Juhani Selinheimo KHT 
Varatilintarkastaja Selinheimo Oy, Tilintarkastusyhteisö (y-tunnus 1002733-8) 

YHTEISTYÖTAHOT 

Kristillisen Eläkeliiton tärkeimmät neuvottelu-, toiminta-, tiedotus- ja viranomaisyhteydet ovat olleet muun 

muassa seuraavat: 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta  Sosiaali- ja terveysministeriö 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Kansaneläkelaitos (KELA) 

Työeläkevakuuttajat (TELA)   Eläketurvakeskus 

Eläkeläisliittojen Etujärjestö EETU ry  Vanhustyön Keskusliitto 

Ikäinstituutti    Kirkkopalvelut ry 

SOSTE 

ANSIOMERKIT 

Ansiomerkkejä myönnetään Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistyksen tai piiritoiminnan parissa aktii-

visesti toimineille henkilöille tunnustuksena heidän panoksestaan yhdistyksen toiminnassa. Hopei-

nen ansiomerkki voidaan myöntää viiden vuoden, ja kultainen ansiomerkki kymmenen vuoden 

mukanaolon jälkeen.  Ansiomerkkejä anovat paikallisyhdistykset tai piirit liiton toimistosta. Ansio-

merkkihakemukset käsitellään työvaliokunnan tai hallituksen toimesta.  

Vuoden 2020 aikana myönnettiin kultaisia ansiomerkkejä yhteensä 18 kpl ja hopeisia ansiomerkkejä 16 kpl. 
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KRISTILLISEN ELÄKELIITON YHDISTYKSET VUONNA 2020 

Yhdeksän piirin alueella toimi yhteensä 58 (64) yhdistystä, joissa yhteensä 3 678 (4011) jäsentä. 

Lopettaneiden yhdistysten jäsenet liittyvät usein jäseneksi lähimpään kristilliseen eläkeläisyhdistyk-

seen. 

 

Etelä-Savon piiri, 3 (3) yhdistystä, 118 (126) jäsentä 

Puheenjohtaja Rauni Liukko 

Sihteeri Irma Repo 

Piirin yhdistykset 

Mikkelin Kristityt Ikinuoret ry 
Pieksämäen Kristillinen eläkeläisyhdistys ry 
Savonlinnan Kristillinen Eläkeläisyhdistys ry 

 

Hämeen piiri, 8 (9) yhdistystä, 526 (633) 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 
Riihimäen Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, Riihimäki 
Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset ry, Ruovesi 
Valkeakosken Kristilliset Eläkeläiset ry, Valkeakoski 

 

Keski-Suomen piiri, 4 (5) yhdistystä, 246 (243) jäsentä 

Puheenjohtaja Lasse Nikkinen 

Sihteeri Riitta Suni 

Piirin yhdistykset 
 
Jyväskylän Kristilliset Eläkeläiset ry, Jyväskylä 
Konneveden Kristilliset Eläkeläiset ry, Konnevesi (yhdistys lopettanut 2020) 
Laukaan Kristilliset Eläkeläiset ry, Laukaa 
Äänekosken Kristilliset Eläkeläiset ry, Äänekoski 
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Kymen piiri, 7 (7) yhdistystä, 703 (737) jäsentä 

Puheenjohtaja Eila Korjala 

Piirin yhdistykset 

Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, Hamina 

Imatran Kristilliset Eläkeläiset ry, Imatra 

Joutsenon Kristilliset Eläkeläiset Hoitava Yhteys ry, Lappeenranta (yhdistys lopettanut tammi2021) 

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 (7) yhdistystä, 542 (540) 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 (9) yhdistystä, 415 (390) 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, 6 (7) yhdistystä, 266 (283) jäsentä 

Puheenjohtaja Maila Mustonen 

Sihteeri Aila Kuisma 

Piirin yhdistykset  
Kristillinen Eläkeläisyhdistys Toivossa Iloiset ry, Kitee 
Kristillinen eläkeläisyhdistys VALOISA VANHUUS ry, Joensuu 
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, 7 (10) yhdistystä, 370 (477) jäsentä 

Puheenjohtaja Eino Räsänen 

Sihteeri Salli Tiainen-Jääskeläinen 

Piirin yhdistykset 

Eläkeläisten Kristillinen Yhdistys ry, Iisalmi 
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 

 

Uudenmaan piiri, 6 (6) yhdistystä, 492 (563) 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 (yhdistys lopettanut 2020) 
Nurmijärven Kristilliset Eläkeläiset ry, Nurmijärvi 
Vantaan Kristilliset Eläkeläiset ry, Vantaa 
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Liitteet 
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Erakoitumiskalenteri- radiohaastattelut listattuna 

Erakoitumiskalenterissa kysellään korona-ajan ajatuksia, luetaan jäsenten lähettämiä tekstejä ja runoja. 

Luetaan myös välillä Kristelli-lehden luonnollista palstaa. Ohjelman on toimittanut Päivi Kyyrö. 

Erakoitumiskalenterit lähetetään tiistaisin Radio Patmoksesta klo 18.30. Lähetyspäivä näkyy ohjelman 

tiedossa. Yhteensä 14 ohjelmaa.  

Ohjelmia voi kuunnella Kristillisen Eläkeliiton kotisivuilta www.krell.fi kohdasta Medianurkka -> Radio-

ohjelmat -> Erakoitumiskalenteri 

24.3. 

Erakoitumiskalenterissa annetaan toimintavinkkejä kotonaan oleville ikäihmisille. Jaksossa kuullaan myös 

Ensio Koiton ajatuksia variksesta, joka on kulttuurilintu. Entäpä millaiset asiat saivat Daavidin kiittämään 

Herraa? Se selviää pelastuneen kiitoslaulussa, Psalmissa 34. 

31.3.  

Eila Korjala kokee karanteeniajan puhutteluaikana, jolloin Jumala kutsuu meitä huomaamaan toiset ihmiset 

ja muistamaan sen, keneltä olemme elämämme saaneet. Hän vinkkaa, että kotona karanteenissa ollessaan 

voi etsiä vaikkapa hukassa olevia tavaroita. Jaksossa pääset kuulemaan myös mielenkiintoisia tietoja talitiai-

sesta, Päivi Kyyrön lukiessa Ensio Koiton kirjoituksen Kristelli-lehden Luonnollista-palstalta. 

7.4. 

Tässä erakoitumiskalenterissa otetaan puhelinyhteys Tampereelle ja kysellään miltä yli 70-vuotiaasta Tuu-

lasta tuntuu olla kotonaan. Millaisin keinoin hän on pitänyt yhteyttä läheistensä kanssa? Koronakaranteeni 

on tarjonnut mahdollisuuden levähtää. Jaksossa kuullaan myös mielenkiintoista asiaa pajunkissoista. 

14.4. 

Ohjelmassa kuullaan miltä kotiin jääminen on tuntunut toimeliaasta pariskunnasta, Irmeli ja Jorma Jousmä-

estä. Millaiseksi vapaa-aika on muodostunut nyt kun kalenteri on tyhjentynyt? Saamme myös kuulla Nil-

siästä Tuula Airaksiselta, kuinka aamulenkki on tullut tärkeäksi osaksi päivää. Mitä aamulenkeillä tapahtuu-

kaan? Karanteenin keskellä on ollut yksi yhteys aina avoinna: yhteys Taivaan Isään. 

21.4. 

Erakoitumiskalenterissa kuullaan kiteeläisen taiteilijan Helli Nousiaisen kuulumisia. Hänellä on korona-ai-

kana kova ikävä ystävien halauksia. Millaisia puuhia taiteilijalla on ollut nyt korona-aikana? Entäpä mistä 

Helli Nousiaisen taide syntyy? Ohjelmassa kuullaan myös millaiset nähtävyydet ja luontokohteet houkutte-

levat matkaamaan Kiteelle. 

28.4. 

Tämänkertaisessa jaksossa päästään kuulemaan Tuula Happosen kuulumisia Kiteeltä. Korona-aika on saa-

nut hänet lenkkeilemään entistäkin enemmän. Hän on tehnyt elämäntyönsä ikääntyneiden parissa. Millaisia 

tilanteita hoitotyössä tuli vastaan? Entäpä mikä keväässä on Tuulan mielestä ihaninta? Ohjelmassa kuullaan 

myös eläkeläisten ajatuksia koronasta taiteen keinoin. 

5.5. 

Iisalmessa asuvan Anna-Maija Kokkosen elämä etenee päivän kerrallaan. Korona-aika ei ole häntä pelotta-

nut. Hän on käynyt vielä itse kaupassa, turvavälit huomioiden. Anna-Maija toimii Iisalmessa kristillisen elä-

keläisyhdistyksen puheenjohtajana. Koronarajoitteiden vuoksi kokoontumaan ei ole päästy ja jäsenet ovat-

kin jo kovasti ikävöineet tilaisuuksiin. Mikä on yhdistyksen kokoontumisissa parasta? Ohjelmassa kuullaan 

myös runo ”Se tulee!”, mutta mikä runossa on saapumassa? 

 

http://www.krell.fi/
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12.5. 

Äänekoskelainen Matti Kananen on ollut liikunnallinen aivan pienestä asti. Hiihtoharrastus alkoi viisivuoti-

aana ja sen jälkeen liikunta on ollut osana elämää. Vauhtia riittää, vaikka Matti täyttää toukokuun lopussa 

80-vuotta. Äänekosken kristillinen eläkeläisyhdistys käy yleensä palvelutaloissa vierailemassa, mutta nyt 

korona-aikana tämä on ollut tauolla. Toisaalta koronarajoitukset ovat avanneet uusia mahdollisuuksia raa-

matunluvulle, kun kalenteri on tyhjentynyt. 

19.5. 

Auri Rantakarin kalenteri on tyhjentynyt koronarajoitusten myötä. Kokkolan aktiivi pitää huolta kunnostaan 

kotiliikunnalla. Kotoa löytyy kuntopyörä ja käsipainot. Kuntopyörää polkiessa tulee usein kuunneltua raa-

mattutunteja. Auri iloitsee siitä, että on saanut raamatunluvun ja hiljentymisen säännölliseksi. Psalmit 91 ja 

92 ovat hänelle erityisen rakkaita. 

26.5. 

Tässä jaksossa otetaan yhteyttä Joensuuhun, jossa Maila Mustonen kertoo miltä tuntuu, kun erakkoaikaa 

on kestänyt jo kaksi kuukautta. Kuusi mummua kokoontuu onneksi viikoittain Skypen ja WhatsAppin avulla. 

Ystävien kesken on tehty kirjavaihtokauppoja, jotta karanteeni sujuu mukavasti lukien. Jaksossa kuullaan 

myös Ensio Koiton ajatuksia karhuvatukoista. Entäpä millaisia lupauksia Psalmi 23 antaakaan? 

2.6. 

Rauni Liukko on Kristillisen Eläkeliiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja. Häntä harmittaa, että koronarajoi-

tukset aiheuttivat paljon odotetun ja vaivalla valmistellun Kevätkokouksen perumisen. Muutoin aika ko-

ronarajoitteiden keskellä on kulunut mukavasti, ilman harmeja. Rauni on kaivanut varastostaan esiin lanne-

vanteen. Kuinka pyöritys onnistuu? Entäpä millaista muuta puuhaa Rauni on keksinyt kotipihassaan? Lisäksi 

kuullaan eläkeläisten lähettämiä ajatuksia korona-ajasta. 

9.6. 

Tällä kertaa jaksossa otetaan yhteyttä Turkuun ja Poriin. Marja-Leena Lehtosen mielestä ihmisten karttami-

nen on tuntunut oudolta. Muuten korona-aika on kulunut kirjoja lukien ja kukkapenkkejä hoitaen. Kuntoa 

on hoidettu sauvakävellen. Aulis Juntusen korona-aika Porissa on ollut rauhallista, sillä tartuntoja on alu-

eella ollut kovin vähän. Mukava arki on muodostunut metsätöiden ja rakennushommien teosta. Peltoonkin 

on istutettu maissin taimia ja kesäkurpitsoja. 

16.6. 

Sirkka Ikosen aika koronakaranteenissa on mennyt hyvin. Yleensä hän asustaa Joensuussa, mutta korona-

aikaansa hän on viettänyt Lieksassa, talossa, jossa hän on asunut lapsuuttaan. Paikka sisältää paljon rak-

kaita muistoja. Tietokoneiden käyttö on Sirkalle tuttua jo 80-luvulta asti. Tuolloin hän joutui vielä itse ohjel-

moimaan. Millaisia haasteita verkossa oli 90-luvulla? 

23.6. 

Anja Hyttinen puuhastelee Joensuussa kotihommissa. Anja saa turvaa Jumalasta tämän erikoisen ajan kes-

kellä. Hän on pitänyt puhelimella yhteyttä ystäviin ja jäseniin. Puhelut ovatkin antaneet paljon molemmin 

puolin. Piirakoita ja ruisleipiä on vaihdettu ulkotapaamisissa ystävien kesken. Anja pohtii, että toisista huo-

lehtiminen voi olla välillä hyvin yksinkertaista, mutta silti niin merkittävää. 
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Liikunta piireittäin 2020 vrt 2019 

 

 

Tilastot 2019 (alla) 
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Lähimmäispalvelu piireittäin 2020 vrt 2019 

 

 

Tilastot 2019 (alla) 
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Piirit, yhdistykset, jäsenmäärät, tilaisuudet ja osallistujat 2020 vrt 2019 

 

 

 


