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Kristelli No 1/2020 ilmestyy 13.2. 
Seuraavaan lehteen tarkoitetut aineistot tulee 
toimittaa viimeistään 9.1.2020. Lehteen 
lähetettävästä aineistosta on hyvä sopia 
etukäteen toimituksen kanssa. Kirjoituksista 
tai kuvista ei makseta palkkiota, ellei asiasta 
ole erikseen sovittu. Kuvat ja muu materiaali 
palautetaan pyynnöstä.

Lisääthän lähettämiisi aineistoihin nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköposti-
osoitteesi. Laita kuvien yhteyteen myös kuvaajan 
nimi ja hänen yhteystietonsa.

Kristillinen Eläkeliitto käyttää 
lehtitilaajatietojasi vain lehteä 
koskeviin asioihin, kuten postitukseen 
ja laskutukseen. Lue lisää liiton tietojen 
käsittelystä www.krell.fi
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Olemme pikkuhiljaa siirtymässä joulun tunnel-
maan.  Nyt on aika kiittää menneestä vuodesta ja 
toivottaa rauhallista joulun aikaa, Jeesuksen, Va-
pahtajamme syntymäjuhlaa. 
Joulu on ollut minulle tärkeä perhejuhla. Silloin 
pyrin järjestämään yhteistä aikaa lasteni ja lasten-
lasteni kanssa. Pienten odotukset ja toiveet on 
ihana täyttää, jos siihen on vain suinkin mahdol-
lisuuksia. Minulle paras joululahja on kuitenkin 
aika, jonka saan viettää rakkaitteni kanssa.  
Joulu tuo myös aina mieleen muistoja lapsuudes-
ta ja merkittävistä jouluista. Itselleni merkittävin, 
suorastaan kohtalokkain joulu, oli 1969, jolloin 
äitini muutti pois tästä ajasta kahta päivää ennen 
jouluaattoa. Suru täytti kotimme ja voin vain aa-
vistella sitä kipua, jota isäni tunsi jäädessään neljän 
lapsen yksinhuoltajaksi. Pienessä syrjäisessä maa-
seudun kylässä, kaukana kaikesta, olimme yksin 
lumikinosten keskellä. Me lapset emme varmasti 
osanneet nähdä isämme taakkaa, touhusimme 
vain omia juttujamme. Isän oli hoidettava arjen 
askareet surusta huolimatta. Lehmät odottivat na-
vetassa lypsäjää ja lapset tuvassa jouluateriaa. En 
muista, että monikaan naapuri tai sukulainen olisi 
tullut auttamaan isääni paineen keskellä. Surevan 
luo onkin joskus vaikea tulla, kun ei tiedä mitä sa-
noisi. Mutta aina voi kysyä miten voi olla avuksi tai 
olla vain hiljaa vierellä. 
Tuona jouluna saimme kuitenkin yhden merkittä-
vän joululähetyksen kotiimme. Maire-tätimme oli 
hoitanut meille lapsille hienot lahjat. Sain potku-
kelkan ja pikkuveljeni poljettavan traktorin. Tädin 
osoittama huomio meitä lapsia kohtaan lämmitti 
varmasti myös isäämme. Uskon, että hyvän teke-
minen meille, tuotti myös iloa hänelle itselleen. 

Jouluna on helppo antaa lahjoja, 
kun siihen ei tarvitse olla mitään 
muuta erityistä syytä. Naapuria 
voi mennä tervehtimään pienen 
joulutervehdyksen kera, vaikka ei 
muuten olisikaan juuri tekemisis-
sä.  Olisi vain hienoa, jos onnistuisi 
huomioimaan sellaista ihmistä, joka 
sitä kaikista eniten kaipaa ja tarvitsee. 
Olisi niin avoimet silmät ja korvat, että 
ei kulkisi huoletonna ohitse. Ainahan 
se ei ole suinkaan pahansuopaisuutta 
tai itsekkyyttä vaan pikemminkin huo-
maamattomuutta.
Erkki Leminen kirjoittaa runossaan: 
”Minä tulin sinua varten, jota jouluna pa-
leltaa. Minä synnyin talliin ja seimeen, voin 
sinua rakastaa. Minä tulin sinua varten, jolla 
ei ole ystävää. Minä tulin sinua varten, saa-
tan sinua ymmärtää. Minä tulin sinua varten, 
jota mammona kahlitsee. Minä tulin sinua 
varten, jota rihkama hallitsee. Minä tulin si-
nua varten, joka helposti lankeat. Minä tulin 
sinua varten, jota kahleet sitovat…
Leminen kuvaa osuvasti runossaan, että Joulun 
Herra, Jeesus, tuli hyljättyjen, petettyjen, epä-
onnistuneiden, mammonan orjien luo. Hän 
tuli onnistuneiden ja epäonnistuneiden luo. 
Hän tuli meitä kaikkia varten. Voimme avata 
hänelle oven tai sitten jättää hänet ulkopuo-
lelle, mutta teimme minkä tahansa valinnan, 
hän kuitenkin vakuuttaa, että hän tuli meitä 
kaikkia varten rakkautensa tähden. 

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ | PÄIVI KYYRÖ

MINÄ TULIN 
SINUA VARTEN
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Turvallinen elämä 2019

Mikäli olet huolissasi iäkkään henkilön 
hyvinvoinnista ja on ilmeistä, ettei ikäih-
minen enää kykene vastaamaan omasta 
turvallisuudestaan ja huolenpidostaan, 
voit tehdä ilmoituksen iäkkään henkilön 
palveluntarpeesta. Tällaista ilmoitusta 
kutsutaan myös nimellä huoli-ilmoitus. 
Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi 
naapuri, omainen tai viranomainen. 
Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen 
nimettömänä. Voit myös kertoa huolen 
kohteena olevalle henkilölle huolestasi.

Huoli-ilmoituksen jälkeen viranomainen 
selvittää mikä vanhuksen tilanne on. 
Tilannetta voidaan selvittää esimerkiksi 
käymällä kotikäynnillä.
Huoli-ilmoituksen voi tehdä oman 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 
viranomaiselle puhelimitse, sähköpostit-
se tai joissain kunnissa käytössä olevilla 
huolilomakkeilla.

HUOLI-ILMOITUS

Tämä jumppa saattaa olla sinulle tuttu liiton juh-
lilta tai järjestöpäiviltä. 
”Sanotaan ääneen”-kohdat tehdään kaikuna. Jum-
pan vetäjä sanoo ensin lauseen ääneen ja näyttää 
liikkeen. Muu väki toistaa lauseen ja toistaa liik-
keen. Jotta liike ei vaihdu liian nopeasti, on hyvä 

SANOTAAN ÄÄNEEN TEHDÄÄN LIIKKEENÄ SAMAAN AIKAAN
Krelliläiset liikkeellä Marssitaan jaloilla, myös kädet reippaasti heiluen
Täällä ollaan vireitä! Vilkutellaan vuoroin oikealle ja vasemmalle
Pyörät pyörii aina vaan Pyöritetään hartioita, kämmenet olkapäissä 
Lähimmäistä palvellaan Pyöritetään hartioita yhä, suunta vaihtuu
Katseemme on Jumalassa Käännetään hitaasti katse ylöspäin
Kaiken hyvän antajassa Kurkotellaan käsillä ylöspäin
Pääni painan rukoukseen Kämmenet pään päälle venyttämään
Siunaa meitä edelleen Katse ylöspäin, kädet ylös, heilutellaan sormia

toistaa samaa lausetta ja liikettä ainakin kaksi ker-
taa ennen seuraavaan liikkeeseen siirtymistä. Kier-
ros voidaan tehdä esimerkiksi kolme kertaa, tem-
poa voi halutessaan nopeuttaa kierros kierrokselta 
tai liikkeiden kokoa kasvattaa. Jumpan voi tehdä 
joko seisten tai istuen.

KRISTILLISEN ELÄKELIITON JUMPPA
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Lähimmäispalvelu on lähimmäisenrak-
kaudesta lähtevää, vapaaehtoista halua 
tukea ja auttaa toista ihmistä.
Vapaaehtoinen lähimmäistyö on tärkeä 
osa yhdistystemme jäsenten toimintaa. 
Vapaaehtoistyötä tehdään kanssaih-
misten auttamiseksi ja hyvän mielen ja 
virkistyksen tuomiseksi ikäihmisille, pal-
velutalojen sekä sairaaloiden asukkaille ja 
muille yksinäisille eläkeläisille. 
Lähimmäisenä voi toimia kuka vain. 
Lähimmäispalvelu perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Se on maksutonta ja palkaton-
ta. Lähimmäispalvelua on esimerkiksi 
keskusteluapu yksinäiselle, omaishoita-
jan auttaminen ja asiointi- ja saattoapu.
Voit toimia esimerkiksi naapuriperheessä 
varamummona, sairaalassa juttuseurana, 
liikuntakyvyttömän autokuskina, seu-
rana yksinäiselle vanhukselle tai kaup-
pa-apuna väsyneelle. 
Lähimmäispalvelukortin voit ladata 
Kristillisen Eläkeliiton sivuilta kohdasta 
”jäsenille” -> ”lomakkeet”.

Illan hämärtyessä on mukavaa polttaa 
kynttilöitä ja ulkotulia. Tässä muutama 
muistutus tulen riskeihin liittyen.
1. Sijoita kynttilät turvallisesti niin, 
 ettei vieressä tai yläpuolella ole 
 mitään syttyvää. Toista kynttilääkään 
 ei saa laittaa aivan lähelle. 
2. Muista sammuttaa kynttilät 
 poistuessasi huoneesta.
3. Kynttilälyhdyn tulee olla tukeva, 
 yläosasta reilusti avoin ja sisältä 
 riittävän tilava.
4. Muista varovaisuus lasten kanssa. 
 Älä pidä tulitikkuja lasten ulottuvilla, 
 äläkä anna lapsen tai lemmikki- 
 eläimen olla hetkeäkään yksin 
 palavan kynttilän kanssa.
5. Ulkotulet tulee sijoittaa vähintään 
 kolmen metrin päähän kulkutiestä, 
 jotta tuli ei pääse tarttumaan 
 ohikulkijoiden vaatteisiin. 
 Rakennuksiin tulee olla etäisyyttä 
 tulen koosta riippuen 3-10 metriä.
Lue lisää tulen käytöstä www.spek.fi

LÄHIMMÄISPALVELU 
- JUURI SINÄ VOIT 
OLLA ARVOKAS APU

MUISTA 
VAROVAISUUS 
TULEN KANSSA
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Kiitollisuus vaikuttaa näinä aikoina olevan vähän 
kuin ”katoava luonnonvara”. Lähes päivittäin 
esim. lehtien mielipideosastoilta saa lukea kiuk-
kuisia, milloin mihinkin tahoon suunnattuja ne-
gatiivisia kommentteja. Ihmiset ovat pettyneitä ja 
vihaisia, koska ovat kokeneet, että heidän asioitaan 
ei ole hoidettu kunnolla tai niin kuin he olisivat 
halunneet. Aivan kuin elämä olisi pettänyt heidät 
eikä vastaisi heidän odotuksiaan. Tulevaisuuskin 
tuntuu usein toivottomalta ja kaikin tavoin epä-
varmalta.
Mutta mitä, jos uskallettaisiin enemmän luottaa 
Jumalaan aivan kaikissa elämän vaiheissa ja tilan-
teissa. Vietäisiin niin suuret kuin pienetkin asiat 
rukouksin Hänelle. Uskon, että Hän kyllä voi eri 
tavoin yllättää meidät, ja niin opimme näkemään 
Hänen kätensä ja johdatuksensa elämämme yllä.  
Näemme ja koemme Hänen johdattavan meitä 
ja kulkevan kanssamme, emmekä ole erilaisten 
asioitten ja tilanteiden heiteltävinä. Pysymme rau-
hallisina ja luottavaisina, vaikka maailma järkkyisi 
ympärillä. Kun hädän hetkellä huudamme Herraa 
avuksi, tiedämme, että Hän kuulee meitä, vastaa 
ja varjelee. Opimme vähitellen myös tuntemaan 
Jumalaa, uskomme vahvistuu ja kasvaa, eikä horju 
pahoinakaan päivinä.

Muista kiittää kaikesta Jumalaa
Mielestäni myös onnelliset ihmissuhteet perustu-
vat siihen, onko suhteemme Jumalaan kunnossa ja 
oikea. Jos Jumala esimerkiksi on siunannut sinua 
tasapainoisella ja hyvällä ihmissuhteella vaikkapa 
avioliitossasi, jos olet siihen tyytyväinen ja haluat 
sen säilyttää ja sitä varjella, olet onnellinen, mutta 
muista kiittää siitä Jumalaa! 
Onnellisinkaan ihmissuhde ei kuitenkaan anna 
eikä korvaa sitä sisäistä tasapainoa, rauhaa ja iloa, 
jonka yksin ja ainoastaan Jumalan tunteminen voi 
antaa. 
Jumalan lapsen osa on hyvä ja oikea onnellisuus 
auttaa näkemään myös muut ihmiset, saa kiin-
nostumaan heidänkin onnestaan ja hyvinvoinnis-
taan. Oman navan ympärillä pyöriminen ja ”mulle 
kaikki heti nyt” -mentaliteetti katoaa. On löytynyt 
pysyvä rauha ja tyytyväisyys ihan siellä tavallisen 
arjen keskellä Jumalan rakkaana lapsena eläen, kii-
tollisina Häntä ja lähimmäisiä palvellen, Hänen 
johdatukseensa luottaen.

Teksti Kati Itkonen | Kuva Hanna Forsgrén-Autio

PALJON ON AIHETTA 
LAPSELLA KIITTÄÄ
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Syksy on järjestöissä ja yhdistyksissä aktiivisen 
toiminnan ja pohdinnan aikaa sekä toiminnan 
arviointia siitä ”mitä varten yhdistyksemme on 
olemassa”. Toimintasuunnitelmia ja ohjelmaa seu-
raavalle toimintakaudelle suunniteltaessa eteen on 
piirtynyt - näin ajattelen ja uskon - strategiaamme 
kirjatut Visio, Missio ja Arvot.
Yhdistystoiminta pitää meitä vahvasti kiinni arjes-
sa. Yhdessä toimimalla vaikutamme, tulemme nä-
kyväksi ja kuulluksi. Voimme vaikuttaa ikäihmis-
ten, lähimmäistemme arjen sujuvuuteen monilla 
pienillä teoilla ja tekemällä aloitteita ja esityksiä 
päätöksentekijöille. Emme voi hyväksyä esiin tul-
lutta vanhusten huonoa kohtelua emmekä puut-
teita palvelujen saatavuudessa. Vanhusten syrjäy-
tyminen ja yksinäisyys ovat edelleen todellisuutta, 
monen arkea, jota emme myöskään saa ohittaa. 
Ratkaisuja kohtaamiseen ja auttamiseen on löydet-
tävissä.  
Toimintaympäristömme hahmottaminen on 
haasteellista.  Eräässä seminaarissa tämän ajan 
toimintaympäristöä kuvattiin ”todellisuuksien 
kuplaksi”. Ollaan ja kuljetaan ikään kuin Agility- 
radalla, temppuradalla. On kysymys muutoksessa 
selviytymisestä. Lainsäädäntövalmistelua ajatellen 
erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja van-
huspalveluissa olevat monet avoimet kysymykset 
askarruttavat meitä.  Väestön ikääntyminen sekä 
vanhusten lukumäärän kasvu erityisesti yli 75 vuo-
tiaiden ja yli 80 vuotiaiden osalta edellyttää yhteis-
kunnan satsausta palvelujen riittävyyteen, laatuun 
ja saatavuuteen. Toivon, että eri paikkakunnilla 
vanhusneuvostoissa toimivat jäsenemme voivat 
puuttua epäkohtiin. Yhteiskunnan ilmapiirissä 
tapahtuvat muutokset, kuten välinpitämättömyys 
sekä arvojen koveneminen ja pirstoutuminen on 
erityinen haaste kristillisessä järjestötoiminnassa. 
Vastaamme haasteeseen puolustamalla oikeutta 
kristinuskon harjoittamiseen ja kristinuskon läs-
näoloon arjessa. Meidän tehtävämme on puhua 
kristillisten arvojen merkityksestä ja toimia ikäih-
misten hyvinvoinnin puolesta.  

Tosiasia ikäihmisiä ajatellen on, että edunvalvon-
takeskustelu ja ikäihmisten hyvinvoinnin puoles-
ta puhuminen lisääntyvät. Suomessa eläkeläisiä 
ja vanhuksia on puolitoista miljoonaa, mikä on 
näkyvä joukko yhteiskunnassamme, mutta myös 
aktiivinen osallistujajoukko. Iloitsen yhteistyöstä 
EETU ry:n kanssa. Yhteistyöllä saamme näkyväs-
ti yhteiset tavoitteemme esille päättäjille lainsää-
däntövalmisteluun. Esittämiämme asioita, joita 
esitellään myös tässä lehdessä, päättäjät eivät voi 
sivuuttaa. 
Iloitsen Professori Päivi Topon kirjoituksesta Lä-
hellä-lehdessä (2/2019) ”Yhteiskunnan kannattaisi 
ponnistella, jotta eläkkeellä olevien ihmisten koke-
mus ja osaaminen saataisiin käyttöön, ikäihmisissä 
on voimavara, joka on suurempi kuin mitä se on 
koskaan ollut. Sen hyödyntämisessä ollaan vasta 
alkutekijöissä”.  Kaikki me ikäännymme ja siksi on 
pidettävä huoli hyvästä toimintaympäristöstä sekä 
omasta hyvinvoinnistamme. Eläkeläisjärjestöillä ja 
meillä kaikilla jäsenillä on mahdollisuus kääntää 
vanhuksiin pessimistisesti suhtautuva asenne posi-
tiiviseksi ja voimavaralähtöiseksi.
Kristillisen Eläkeliiton ajassa mukana oloa kuvaa 
strategiaamme kirjattu visio eli tavoite ”Ikäihmiset 
yhteiskunnan voimavarana”, ja missio eli toimin-
ta-ajatus ”Edistämme ikäihmisten turval-
lista ja mielekästä arkea”. Nämä oh-
jaavat toimintaamme kaikilla tasoilla 
liitossa, piireissä ja yhdistyksissä. 
Rohkeutta, viisautta ja ymmärrystä 
kaikkeen toimintaamme saamme 
ammentaa Jumalan Sanasta.
Hyvä lukija! Kaikki me vanhenem-
me ja jokainen uusi päivä on suuri 
ihme ja Jumalan lahja. Yhteys Ju-
malaan, rukous ja katse Kristukseen 
antavat ilon, turvan ja uskon tähän 
päivään sekä huomiseen. Näin ”Elä-
mä kantaa”.
Leea Hiltunen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA | LEEA HILTUNEN

TULKAAMME NÄHDYKSI JA KUULLUKSI



Maine mu völg tasutud on. 
Yks köigi eest on surnud ristipuul.
Kristillisen Eläkeliiton Jyväskylän yhdistyksen Läh-
teellä-kuoro teki kuorovierailun Tallinnaan 25.5 – 
27.5 2019. Matkan johtajana toimi kuoronjohtaja 
Kirsti Liukko ja kuljettajana liikennöitsijä Arto 
Liukko. Matkaan lähdimme lauantaiaamuna klo 
4.50. Perillä Pirita-Marinassa olimme iltapäivällä.
Aterian ja lepohetken jälkeen autokuskimme Arto 
vei meitä tutustumaan kaupunkiin.

Kommunismin uhrien muistomerkki
Vaikuttavinta oli käydä kommunismin uhrien 
käytävämäisellä muistomerkillä Maarjamäellä. Se 
on omistettu kaikille neuvostohallinnon ikeessä 
kärsineille virolaisille. Monumentin kiviset, mustat 
seinät kohoavat molemmilla puolilla muodostaen 
käytävän niiden väliin. Seinillä on kaiverrettu kaik-
kien niiden uhrien nimet, jotka on saatu selville; 
22000 nimeä. Pitkän käytävän jälkeen avautuu 
turvan vertauskuvana – Kotipiha - jonka kauniit 
istutukset hakevat vertaistaan.

Teksti Martta Rajala | Kuvat Väinö Rajala

KUOROMATKALLA 
TALLINNASSA

Laulamassa Suomalaisen seurakunnan jumalanpalveluksessa Pyhän Mikaelin kirkossa.
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Kumun taidemuseo
Lähes yhtä mielenkiintoinen oli Kumun taide-
museo, jossa niin vanhan- kuin uudenkin taiteen 
ystäville katselemista riittäisi pitkiksi ajoiksi. Mah-
dotonta oli sulattaa kaikkea näkemäänsä lyhyessä 
ajassa. Huippuluokan näyttelytiloissa on esillä niin 
virolaista, kuin venäläistäkin taidetta. On vanhaa 
ja uutta taidetta. On veistoksia, kuin myös maala-
uksia ym. taidetta. Todella upea kokoelma.

Pirita Marina
Illalla sauna ja uinti hotellissamme Pirita Marinas-
sa olivat tervetullut virkistys- ja rentoutuselämys 
rasittavan päivän jälkeen. Olympiakyläksi raken-
nettu Pirita Spa Hotell Tallinna sijaitsee aivan 
meren rannalla keskeisellä paikalla lähellä kaikkea. 
Ympärillä on luontoa ja vihreää. Se tarjoaa hyvät 
majoitustilat isommallekin seurueelle.

Jumalanpalvelukset
Sunnuntaiaamun maittavan aamiaisen jälkeen oli 
vuorossa osallistuminen Tallinnan Suomalaisen 
seurakunnan jumalanpalvelukseen Pyhän Mikae-
lin kirkossa. Siellä kuoromme lauloi mm: ”Jos 
nään täällä Herrani kirkkauden” ja joitain mui-
takin lauluja. Tilaisuus oli suomenkielinen. Seu-
rakunnan pastori oli kiitollinen vierailusta. Se oli 
heille virkistävä tuulahdus Suomesta. 
Sieltä kiirehdimme Mähen Baptistisrk:n uusitun 
kirkon päiväjumalanpalvelukseen. Se oli eestinkie-
linen, mutta selvisimme ongelmitta. Lauloimme 
ja esittelimme toimintaamme kristillisinä eläkeläi-
sinä. Myös vainottujen kristittyjen asiaa toimme 
esille ja lahjoitimme sen työn hyväksi tekemiäm-
me äänitteitä. Heimo Kajasviita antoi srk:lle muis-
toksi käynnistämme itse vuolemansa taidokkaan 
ristin. Tilaisuuden jälkeen joimme yhteiset kahvit 

Mähen Babtistikirkon pihalla. Vasemmalla on Jan ja Kylli Bärenson. Jan on Eestin Pipliaseuran pääsihteeri ja Kylli toimii lääkärinä 
terveyskeskuksessa. Jo Janin isoisä on ollut Pipliaseuran vastuuhenkilö. Näin työnäky siirtyy isiltä pojille. Oikealla Kirsti (kuoronjohtaja) 
ja Arto (autonkuljettaja) Liukko.
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ja vaihdoimme kuulumisia sekä Suomesta että Ees-
tistä hengellisen työn tiimoilta. Puheen sorina pöy-
dän ympärillä oli innokasta.  
Lepohetken jälkeen suuntasimme etsimään van-
hasta kaupungista ruokapaikkaa. Löytyihän sieltä 
sellainen, vaikka ulkona ei voinut kuljeskella koska 
vettä satoi kaatamalla.
Illalla sauna ja kylpylä tarjosivat odotetun virkis-
tyshetken, jonka jälkeen pääsimme ihastelemaan 
aivan vieressä loiskuvia Itämeren aaltoja.

Piplia-seura
Maanantaina suuntasimme Eestin Pipliaseuran 
vieraiksi Tallinnan keskustaan. Oli mielenkiin-
toista todeta, että heillä on sama näky Raamatun 
käännöstyöstä kuten Suomenkin Bipliaseuralla ja 
he tekevät yhteistyötä sukulaiskansojemme hyväk-
si, että he saisivat omankielisen Raamatun luetta-
vakseen. Yhteinen kahvihetki ja kuulumisten vaih-
to sujui niin eestin- kuin suomenkin kielillä.

Biplia-seuralta suuntasimmekin satamaan, jossa 
Megastar jo odotti ja matka kotiin alkoi.
Laivalla analysoimme matkan kokemuksia ja toim-
me kiitostervehdyksen Kirsti ja Arto Liukolle.

Paluumatkalla pohdittiin matkan antia ja ojennettiin kiitoslahjat kuoronjohtajalle ja autonkuljettajalle.

Kommunismin uhrien muistomerkki, 
johon on kaiverrettu uhrien nimet.
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Luonnollista

Olen viettänyt lapsuus- ja nuoruusvuoteni maa-
seudulla. Monia mielenkiintoisia asioita on jäänyt 
mieleeni. Ajatuksissani on paljon hevosmuistoja! 
Sain jo melko nuorena tehdä hevosten kanssa mo-
nenlaisia maaseudun työtehtäviä. Keväällä 
äestettiin pellot kylvö-
kuntoon. Kesällä oli hei-
nätyöt ja loppukesällä 
puintityöt. Syksyllä teh-
tiin kyntötyöt ja talvella 
ajettiin metsästä poltto-
puut. Ja siinä välillä oli 
muitakin ajoja hevosten 
kanssa. Muistorikkaita 
olivat esimerkiksi mylly-
reissut, kun jyvät jalostet-
tiin jauhoiksi ja ryyneiksi. 
Mukavia olivat myös suku-
laisreissut viikonvaihteessa 
hevoskyydillä tehtynä.
Sodan aikana muistan ne 
todella pitkät hevosjonot 
maantiellä, kun hevosia 
vietiin rautatieasemalle ja 
junalla sotatoimiin. En ole 
koskaan sen jälkeen nähnyt niin paljon hevosia 
yhdellä kertaa.
Meille kaikille on hevonen tavalla tai toisella tuttu. 
Ihminen kesytti hevosen jo 5000 vuotta sitten ko-
tieläimeksi. Hevonen joutui samalla käytettäväksi 
ratsatukseen, veto - ja kantojuhdaksi muun muassa 
erilaisiin maatalouden töihin. Hevonen on suuri-
kokoinen kavioeläinten lahkoon kuuluva nisäkäs.
Naaras on tamma, uros on ori, ja ruuna tai valakka 
on urospuolinen, joka ei voi jatkaa sukua. Hevo-
sen elinikä on noin 25- 30 vuotta. Hevonen syö 
mielellään vihantaa ruohoa kesällä ja talvella hei-
nää ja joskus kauran jyviä. Sen herkkua on syksyllä 
omenat.
Minulla oli käytössäni kaksi hevosta. Molemmat 
olivat tammoja. Vanhemman hevosen nimi oli 

Eeva ja nuoremman nimi oli Pilkku. Sillä kun oli 
otsassaan pilkku!
Niillä kahdella hevosella tuli tehtyä monenlaisia 
työtehtäviä. Tykkäsin hoitaa niitä ja pitää niistä 

hyvää huolta. Me oltiin ka-
vereita! Kaihoisin mielin 
muistan näitä hevosia vielä 
vuosikymmenien mentyä.
Monilla on ollut myös 
tilaisuus mennä hevos-
kyydillä joulukirkkoon. 
Olen kuullut, että varsin-
kin se kotimatka kirkosta 
on jäänyt mieleen. Sillä 
matkalla ajettiin kuu-
lemma kovaa. Nykyään 
ravihevosilla on mahta-
vat kisat ja silloin men-
nään vielä kovempaa 
kun ennen joulukirk-
komatkoilla!
Hevosilla on myös 
voimakas näkökulma 

raamatussa. Elia vietiin 
tulisilla vaunuilla ja niin olivat tuliset myöskin 
vaunuja vetävät hevoset. Elia nousi tuulen pyör-
teessä taivaaseen. Tästä kerrotaan 2 Kun.2:11.
Ilmestyskirjassa on maininta valkeasta-, mustasta-, 
punaisesta - ja harmaasta hevosesta. Ja tulenpunai-
sella hevosella on suuri ja tärkeä tehtävä. On var-
maan paikallaan lukea uudelleen Ilmestyskirjasta 
niiden tehtävistä.
Nyt elämäni ehtoopoluilla muistelen kiitollisin 
mielin niitä aikoja, jolloin sain tehdä töitä kahden 
mukavan hevosen kanssa. Joskus on ihan kaihoi-
sa mieli kun katselen valokuvia ja otan ajatuksissa 
aikaa sen ajan tapahtumiin satakuntalaisessa maa-
laismaisemassa!

Kavioterveisin, Ensio Koitto

Teksti Ensio Koitto | Kuva Ensio Koitto

HEVOSMUISTELOITA
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ERIKOINEN 
JOULULAHJA
Lapsena kuulin vanhempieni kertovan, kuinka erään perheen poika odotti innokkaana 
joulua. Hän arveli saavansa, ansaitusti, tavallista paremman joululahjan. Aattona 
jouluaterian jälkeen hiljennyttiin jouluevankeliumin äärelle. Sitten lahjat jaettiin ja kukin 
vuorollaan avasi ne, poika viimeisenä. Pehmeiden pakettien jälkeen kääröstä paljastui 
tukevatekoinen pahvilaatikko. Poika avasi sen ja pehmusteiden keskellä oli tavallinen, 
kookas nauris. Pojan sisimmässä riehui pari kolme sekuntia ajatusten ja tunteiden myrsky. 
Sitten paketti lensi nurkkaan, ja sinne se jäi.

Tuli jouluyö. Kaikki nukkuivat paitsi poika. Nurk-
kaan heitetty lahja ei antanut rauhaa. Hän tunsi 
isänsä ja aavisteli, että tässä on nyt jotain sellaista, 
mitä hän ei ymmärrä. Lopulta hän otti taskulam-
pun, hiipi tupaan, haki lahjansa ja palasi huonee-
seensa. Lahjaa tutkiessaan hän huomasi, että nauris 
oli leikattu kahtia ja sitten puolikkaat oli tiukasti 
yhdistetty. Poika avasi nauriin varovasti, ja sisältä 
löytyi tyylikäs, suorakaiteen muotoinen rasia. Jän-
nittyneenä hän avasi rasian ja siellä se oli: arvokas 
rannekello, harvinainen siihen maailman aikaan.
Sinä yönä poika ei nukkunut, hänellä oli paljon 
miettimistä. Isän lahja oli halpa nauris, jonka hän 
hylkäsi. Sen sisällä oli kuitenkin arvokas lahja. Yön 
hiljaisina tunteina pojalle kirkastui joulun sanoma 
uudella tavalla. Jeesus-lapsi syntyi eläinten talliin 
halpaan seimeen. Jeesuksen elämästä puuttui ul-
konainen loisto. Hän liikkui sairaiden, köyhien 
ja hyljeksittyjen ihmisten parissa. Ristinkuolemal-
laan hän sovitti ihmiskunnan synnit, minunkin 
syntini, ja ylösnousemisellaan avasi meille pääsyn 
Taivaan kotiin. 
Meidän on helppo tuomita pojan käytös, eihän se 
ollut mitenkään mallikasta. Kuitenkin se jotenkin 

viehättää: siinä oli sellaista nuoruuden aitoutta ja 
rehellistä tunteiden näyttämistä. Jos hän olisi tyy-
tynyt pilaa tehden ja vitsiä vääntäen avaamaan pa-
kettinsa, hän olisi kyllä saanut arvokkaan lahjan 
mutta köyhän joulun. Nyt hän rikkoi käyttäytymi-
sen rajoja, mutta hänessä oli myös henkistä voimaa 
ja suuruutta, kun hän lopulta nöyrtyi hakemaan 
hylkäämänsä lahjan. Lahjan lisäksi hän sai nyt jo-
tain vielä paljon arvokkaampaa: hänelle kirkastui 
joulun todellinen sisältö.
Miten on meidän laita? Olenko minä heittänyt 
joulun lahjani nurkkaan? Meitä kehotetaan val-
mistamaan tietä Herralla. Se on henkilökohtainen 
kehotus. Onko Jeesus minun joulussani kauniina 
kiiltokuvana, joka on turvallisen kaukana eikä häi-
ritse, vai hyväksynkö hänet asumaan sydämeeni?
Minun pitäisi pojan lailla nöyrtyä etsimään Jee-
sus-lasta. Hiljaisuus ja nöyryys valmistavat Jeesuk-
selle tietä sydämeeni. Saan lahjana anteeksiantavan 
mielen ja huomaan myös lähimmäiseni. Tulee yh-
teinen hätä kiiruhtaa seimen luokse.

Teksti Erkki Laitinen, Karttula | Kuva Hanna Forsgrén-Autio

5/2019 13



14 5/2019



ONNELLISEN 
HÄMMENTYNYT 
HYMY- 
PARISKUNTA

Hymymummon, Irmeli Jousmäen, ja hymypapan, Jorma Jousmäen olo on häm-
mentyneen onnellinen. Kristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö ojensi 
heille Hymymummo ja hymypappa-huomionosoitukset liiton syysjuhlilla Seinäjoel-
la 25.10.2019.
- Ensi reaktio oli, että ei voi olla totta, että meidät valittiin hymymummoksi ja hy-
mypapaksi. Kun ensi hämmennyksestä selvisimme ja kotona pohdimme, että olihan 
se hienoa saada tällä tavalla huomionosoitusta tehdystä työstä ja vaivannäöstä. Emme 
kuitenkaan ole odottaneet ihmisiltä kiitosta koska haluamme tavallamme palvella 
Jumalaa. 
Huomionosoituksen yksi peruste tänä vuonna oli lähimmäisenrakkaus. Lähimmäi-
senrakkaus merkitsee Jousmäen pariskunnalle samanarvoisuutta, huolenpitoa ja 
ystävyyttä. He ovat palvelleet lähimmäisiään muun muassa toteuttaen ruoanjako-
toimintaa kuudesti viikossa. Molemmat ovat myös toimineet paikkakuntansa kristil-
lisessä eläkeläisyhdistyksessä jo yli kymmenen vuotta. 
- Se on osa meidän elämää auttaa lähimmäistä teoilla, ei pelkästään sanoilla. Melkein 
lähimmäisen tarpeet ovat etusijalla.
Hymymummoa ja hymypappaa hymyilyttävät monet pienet asiat. Ruokaa jakaessa 
saattaa saada yllättävän halauksen tai nähdä lapsen hyppelevän iloisesti saadessaan 
mieluista ruokaa.
Hymymummo ja hymypappa on nimetty edustamaan vuodelle 2020. Alkavana 
vuonna pariskunta aikoo olla mukana paikallisen yhdistyksen toiminnassa ja jatkaa 
ruoanjakopalvelua. Heillä on myös tavoitteena tehdä vierailuja Pohjanmaan piirin 
alueella sekä innoittaa jäseniä kuntoilun ja lähimmäispalvelun pariin.

Teksti Hanna Forsgrén-Autio | Kuva Urpo Vuorenoja
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Kuvat Urpo Vuorenoja ja liiton toimisto

LIITON SYYSJUHLAT 
SEINÄJOELLA 24.–25.10. 
OLIVAT ILOINEN 
KOHTAAMISENPAIKKA

Juhlilla saatiin nähdä ja kuulla monipuolisia esityksiä niin runouden kuin musiikin saralta 
sekä nauttia mielenkiintoisista puheista. Pohjanmaan väki oli sydämellään mukana 
järjestämässä hienoja juhlia. Kiitos jokaiselle mukana olleelle!
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EETU ry:n puheenjohtaja Anneli Taina esitteli 
budjettikannanoton eduskuntaryhmille, minkä 
jälkeen ryhmien edustajat kiittivät ja kommen-
toivat kukin lyhyesti kuulemaansa. Kannanotto ja 
EETU ry:n terveiset luvattiin myös välittää eteen-
päin muille kansanedustajille. 
EETU:n delegaation ottivat eduskunnassa vastaan 
kansanedustajat Ilmari Nurminen (sdp), Sari 
Sarkomaa (kok.), Paavo Arhinmäki (vas.), Sofia 
Virta (vihr.), Sanna Bergqvist (rkp), Mikko Kin-
nunen (kesk.) ja sosiaalipoliittinen sihteeri Nuutti 
Hyttinen perussuomalaisten ryhmäkansliasta. 
Edustaja Ilmari Nurminen (sdp) korosti, että Rin-
teen hallitus on korottamassa kansaneläkettä ja ta-
kuueläkettä. 
Kokoomuksen Sari Sarkomaa tyrmäsi verojen ki-
ristämisen ja kannatti kotitalousvähennyksen säi-
lyttämistä ennallaan.  

Paavo Arhinmäki (vas.) antoi tukensa EETU ry:n 
tavoitteelle saada tukea ikääntyneiden asuntojen 
öljylämmitysjärjestelmien muuttamiselle kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisiksi.
Keskustan Mikko Kinnunen toivoi panostusta hoi-
to- ja hoivahenkilökunnan koulutukseen ja vihrei-
den Sofia Virta puolusti ratkaisuja, jotka tukevat 
kotona asumista. Rkp:n Sanna Bergqvist perään-
kuulutti lisää arvostusta hoitohenkilökunnalle.

Kansaneläkkeeseen on tehtävä 
indeksitarkistukset
EETU ry muistuttaa päättäjille, että vuonna 
2016 kansaneläkeindeksiä leikattiin 0,4 prosent-
tia deflaatiokehityksen takia. Vuonna 2017 tehtiin 
0,85%:n leikkaus kansaneläkeindeksiin ja indeksit 
jäädytettiin vuosille 2018 ja 2019. 

Teksti Matti Niiranen | Kuvat Petri Rytkönen

ELÄKELÄISKÖYHYYTTÄ 
ON VÄHENNETTÄVÄ JA 
KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ 
EI SAA SUPISTAA

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on jättänyt eduskuntaryhmille kannanottonsa 
valtion vuoden 2020 talousarvioon. Eläkeläisliitot vaativat mm. eläkeläisköyhyyden 
vähentämisohjelmaa, kansaneläkkeiden indeksien tarkastamista ja kotitalousvähennysten 
leikkausten perumista.
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Kyseiset indeksien leikkaukset ja jäädytykset ovat 
vaikuttaneet negatiivisesti ikääntyneiden kansa-
laisten taloudelliseen asemaan. EETU ry vaatiikin, 
että kansaneläkkeeseen on tehtävä indeksitarkis-
tukset vuodelle 2020. 
Hallitusohjelman mukaisesti tulee selvittää keino-
ja, joiden avulla voitaisiin korottaa pienimpiä alle 
1 400 euron työeläkkeitä nettomääräisesti 100 eu-
rolla.
Tehtäessä korotuksia takuu- ja kansaneläkkeeseen 
ja mahdollisesti työeläkkeisiin, on samalla pidettä-
vä huoli siitä, että suomalainen työeläkemalli on 
oikeudenmukainen kaikkia kohtaan. Työeläkejär-
jestelmän on kannustettava työkykyisiä olemaan 
työelämässä mahdollisimman pitkään. 
EETU ry on useaan kertaan esittänyt toimenpitei-
tä eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. Eläkeläisliitot 
pitävät tärkeänä, että Suomeen laaditaan pikaisesti 
eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. Pelkkä 
kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehtävä ko-
rotus ei ole riittävä toimenpide.  

EETU vaatii ratkaisua 
hoitohenkilökunnan vajeeseen
Hallituksen on myös etsittävä viivyttelemättä rat-
kaisu kasvavaan hoitohenkilöstövajeeseen ja lai-
toshoidon ohella on panostettava kotiin vietäviin 
palveluihin. 
Eläkeläisliitot ehdottavat myös, että palvelu-, mat-
ka-, ja lääkemaksukatot yhdistetään yhdeksi mak-
sukatoksi, jonka taso on korkeintaan kuukaudessa 
maksettavan takuueläkkeen suuruinen. 

Kotitalousvähennys on säilytettävä 
nykyisenä
Vaatimuksiin kuuluu myös se, että eläkeläisten ve-
rotus ei saa olla kireämpää kuin työssäkäyvillä. 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n mielestä 
kotitalousvähennysoikeus on säilytettävä vähin-
tään nykyisellään ja yli 75-vuotiaille suomalaisille 
kotitalousvähennys voitaisiin myöntää korotettu-
na. 
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Kotitalousvähennystä vastaava tuki tulisi maksaa 
suorana avustuksen niille, jotka eivät voi tehdä vä-
hennystä verosta. 
Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi 
2035 ja pian sen jälkeen hiilinegatiivinen. Tämä 
tärkeä tavoite ei saa EETU ry:n mielestä aiheuttaa 
eläkeläisille taloudellista tai terveydellistä ahdin-
koa. 
Eläkeläisliitot muistuttavat, että monelle eläkeläi-
selle oma auto on välttämätön liikkumisväline. Ta-
lousarviossa esitetään bensiinin veron korottamista 
6,3 senttiä ja dieselin 6,9 senttiä litralta. Näilläkin 
korotuksilla on suora kielteinen vaikutus vähäva-
raisten ikääntyneiden toimeentuloon.
Suomalaisen mediaanieläke on vain 1490 euroa. 
Pienillä eläkkeillä on tällä hetkellä käytännössä 
mahdoton ostaa uudenaikaisia vähäpäästöisiä säh-
kö- tai hybridiautoja. 
Eläkeläisliitot esittävät, että hallitus selvittää mah-
dollisuudet luoda laina- tai tukijärjestelmä, joka 
nopeuttaisi ikääntyneiden omistamien asuntojen 
energiaratkaisujen muuttamista kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisiksi.

EETU ry - PIO rf
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n 
jäsenjärjestöinä on kuusi valtakunnallista 
eläkeläisliittoa. 

EETU-liitoilla on yli 1 200 
paikallisyhdistystä, 70 alue- ja 
piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

EETU ry:n puheenjohtajuus vaihtuu 
vuosittain. Vuonna 2019 Kansallinen 
senioriliitto ry toimii EETU:n 
puheenjohtajajärjestönä ja vuonna 2020 
Svenska pensionärsförbundet rf.
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Hiljaa nousimme veneeseen. ”Soudetaan vuoron 
perään saaren ympäri”, sovimme. Istuimme varo-
vasti venheeseen, ettei hiljaisuus särkyisi. Veden-
pinnalla ei ollut pienintäkään tuulenvirettä, oli 
vain kirkas vedenpinta. Mistään ei kuulunut ääniä, 
oli aikainen aamu. Kukaan ei ollut menossa mi-
hinkään. Linnutkin varmaan nukkuivat ja kalat 
olivat syvissä vesissä.
Ei voinut soutaa, muuten kuin hiljaa koskettamal-
la veden pintaa, ettei hiljaisuus vain rikkoutuisi.
Joka puolella oli syvä hiljaisuus. Puhelimme niin 
hiljaa, kuin vain voimme. Ei voinut omalla äänel-
lään ja sanoillaan rikkoa sitä tunnetta, joka valtasi 
meidät. 
Aika pysähtyi, ei tarvittu paljon sanoja. Siitä hil-
jaisuudesta ei oikein voinut edes puhua, kun se oli 
sanoittakin läsnä. Mikä lepo, mikä rauha, mikä 
olemisen pysähdys olikaan läsnä.
Siinä minun rakas lapsenlapseni oli vastapäätä ve-
neessä. Silloin tuntui, ettei maailmassa ole mitään 
muuta, kuin me; Cilla ja minä, aivan kahden. Läs-
näolo oli niin vahva ja koskettava.

Jumala vei meidät syvälle hiljaisuuteen. Sininen ve-
denpinta, aivan tyyni, kaunis, levollinen. Ei airoilla 
voinut tehdä isoja liikkeitä, ettei rauha häiriinny. 
Mitä puhuimme? Ei sitä voi muistaa, koska niil-
lä sanoilla ei ollut merkitystä. Hiljaisuus oli niin 
hallitseva tunne. Matka kesti pari tuntia. Ei edes 
muistettu vaihtaa soutajaa, vaikka niin olimme 
alussa sopineet. Olimme käyneet jossain niin kau-
kana ja niin syvällä hiljaisuuden maassa, johon on 
vaikea päästä tämän myrskyn ja levottoman maa-
ilman keskellä. Ja omien sisäisten myrskyjen kes-
kellä.
Kiitos Cilla siitä ihanasta retkestä, jonka sain kans-
sasi kulkea ”hiljaisuudessa”.
1 Kun. 19: 11-13: Herra ei ollut myrskyssä, eikä 
maanjäristyksessä, eikä tulessakaan, vaan Hän oli 
hiljaisuudessa. Elia kuuli hiljaisuuden ja jäi odotta-
maan, mitä asiaa Herralla oli hänelle.
Miten me kuulisimme Hänen äänensä?

Teksti Anna-Liisa Flink | Kuva Päivi Kyyrö

HILJAISUUS

Joskus olen kohdannut ”hiljaisuuden” aivan konkreettisesti omassa elämässäni. Olimme 
mökillä lapsenlapseni Cillan kanssa. Oli aamu ja järvi oli aivan tyyni; kristallin kirkas, 
kimmeltävä, täynnä erilaisia värejä. ”Lähdetään soutelemaan” oli yhteinen ajatuksemme.
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Jouluyönä ei pyryttänyt, autotallille pääsee hyvin.
Ajelen rauhallisesti jouluaamun sinisessä hämä-
rässä. On hiljaista. Yhtään kulkijaa ei näy. Isolla 
tielläkään ei tule ketään vastaan. Aamu, oikeastaan 
yö, on varmasti pimeä, mutta minun maailmani 
on loistavan kirkas, se hengittää rauhallisesti eikä 
mikään, mikään tässä maailmassa ole ollut niin 
täynnä kiitosta kuin tämä hetki. Oikeastaan rau-
ha ja kiitollisuus ovat laskeutuneet jo viikko sitten 

pieneen elämääni, mutta tähän hetkeen se tiivistyy. 
Miten vahvaksi tunnenkaan itseni. Tämän jälkeen 
ei mikään voisi minua järkyttää. Niin tunnen, 
vaikka se ei totta olisikaan.
Kello on vähän vaille puoli kuusi, kun ajan kes-
kussairaalan ison oven eteen. Sovittu aika on kello 
kuudelta. Mutta en ehdi katsella sairaalan eteisau-
lan kirkkaita valoja kuin kolme minuuttia, kun 
hissin ovi kolahtaa ja sieltä astuu minulle rakkain 

Teksti Eila Korjala | Kuva Hannu Mäkinen

TÄMÄ PÄIVÄ ON TÄRKEÄ

On jouluaamu. Kello on neljä. Nousen ylös ja ajattelen, että kohta lähden. Sytytän kuusen 
kynttilät, katan pöydän valmiiksi joulukahvia varten, joka juodaan sitten - kohta.

“SINÄ JOULUNA 
KOTIKIRKON KELLOT 
SOIVAT SUORAAN 
SYDÄMEEN.”
Eila Korjala
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ja tärkein ihminen tässä maailmassa. Miten hyvin 
me tunnemmekaan toisemme.
- Totta kai tiesin, että viimeistään puoli kuudelta 
olet täällä, hän sanoo. Niin tietysti.
On itsestään selvää, että olemme tässä menossa ko-
tiin. Ja kuitenkin kumpikin meistä tietää, ettei se 
ole ollenkaan itsestään selvää. Me saimme jatkoai-
kaa, ja koko avaruus tuntuu laulavan siitä kiitosta.
Kotikirkon kohdalla pysähdymme. Kirkko on juh-
lavalaistu, puiden huurteiset oksat loistavat him-
meinä. 
On jouluaamu. Jumalan suuri ja armahtava rak-
kaus koskettaa pieniä ihmisiä.
Kirkon tornissa kellot alkavat soida. Tänä jouluna 
ne soivat suoraan sisimpäämme ja niiden kaiku jää 
sinne. Tämän joulun kellot viestittävät, että tämä 
ajallinen elämä on annettu meille lahjana, ei tuh-
lattavaksi, vaan elettäväksi Jeesuksen, meidän kal-
liin Vapahtajamme askelissa.
Kun tulemme kotipihalle, joka sekin on juhlava-
laistu tätä hetkeä varten, emme tarvitse sanoja. Ne 
olisivat liian pieniä ja mitättömiä tähän hetkeen.
Tämä jouluaamu, joka ei koskaan unohdu mie-
lestäni, on vuodelta 1989. Miehelleni Tuomolle 
oli Helsingin Diakonissalaitoksella tehty sydämen 
ohitusleikkaus ja hän oli jatkohoidossa Kotkan 
sairaalassa. Olimme molemmat vain 48-vuotiaita. 
Hän pääsi joululomalle kotiin, joulun jälkeen hoi-
dot vielä jatkuivat.
Me saimme kymmenen vuotta jatkoaikaa. Sinä ai-
kana me opimme sen, että vain tämä kuluva päivä 
on tärkeä, ei eilinen, ei huominen. Viesti oli selvä: 
Teillä on vielä päivä, välittäkää, rakastakaa lähei-
siänne, olkaa heille läsnä. Älkää tuhlatko elämään-
ne, viekää hyvä sanoma perille, seuratkaa Vapahta-
jamme esimerkkiä. Elämässämme oli rauha ja ilo.
Opimme senkin, että kaikki mitä on ollut, on ole-
massa aina, niin kuin kaikki tulevakin on salatulla 
tavalla läsnä jo nyt.
Kristus on valmistanut meille tien elämään ja siksi 
kerran usko muuttuu näkemiseksi, ja me tapaam-
me toisemme suuressa Isän kodissa. Ellei sitten käy 
niin, että hän on vastassa taivaan laiturilla, niin 
kuin lupasi.

Ihminen
Hän tuli ihmiseksi. 
Ihmistä kaipaan minäkin.

Täydellisen virheettömät 
minua pelottavat.

Etsin ihmisen katsetta, 
sanoja ja hymyä.

Siis toista vajaata, 
vertaistani.

Marja-Liisa Kontula

Katson taivaalle
Katson taivaalle, 
tähtiä nään, 
niiden viestiä yöhön yksin 
miettimään jään.

Isä Abraham laski 
samoja tähtiä kerran 
sai silloin tuekseen lupauksen 
itsensä Taivaan Herran.

Tähdet tuikkivat 
ikiaikaista toivoa myöskin meille 
tuoden näin lohtua 
elomme kaikille teille.

Iankaikkiset käsivarret sua edelleen 
kantaa ja johtaa 
ei täällä mikään Isän lasta 
sattumalta kohtaa.

Marja-Liisa Kontula
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Kokkolan Kristillisten perinteinen kevätretki pe-
ruuntui liian korkeiden kustannusten takia.. Niin-
pä aloitimme syyskauden vierailulla BOTNIA 
PRINT Oy Ab sanomalehtitehtaalla. 5.9.2019 
suuntasimme 100-v. painotalon uuteen toimipis-
teeseen, jota kaupunkimme ylpeyden aiheeksi kut-
sutaan. Huippuluokan
painokone KBA-Cortina -Suomen ensimmäinen - 
vedetön offset-rotaatio on alan uusinta tekniikkaa. 
Ympäristöarvot ovat suuressa roolissa, sillä kaikista 
käytetyistä materiaaleista 99 % on kierrätettävää. 
Suomen ekologisin paino tuottaa huippuluokan 

painolaatua. Tuotevalikoimaan kuuluvat aikakau-
silehdet, sanomalehdet, järjestölehdet ja mainos-
lehdet. 
Kun ympäristö yöksi hiljenee, sanomalehtipainos-
sa kierrokset nousevat. Keskipohjanmaa on yön 
viimeinen tuote. Reilussa 40 minuutissa lehden 
sisältö on painettu, postitusjärjestelmä kasaa leh-
den osat yhteen, ja varhaisjakelu alkaa. Firmalla 
on oma jakeluyhtiö. Reipas oppaamme kierrätti 
meidätkin ekologisesti valtavien konekompleksien 
seassa. Kahvitarjoilun lomassa ihailimme esittely-
videon kuvia toiminnasta.

Teksti Auri Rantakari | Kuvat Helena Huhtala

SYYSRETKELLÄ 
SANOMALEHTITEHTAALLA

Retkiväki iloitsi siitä, kuinka ihanan sydämellisesti heidät otettiin vastaan. Opas oli loistava.

5/2019 25



KULTAINEN ANSIOMERKKI

Artti Järvistö 
Elisa Keltto 
Sinikka Kiviluoma 
Raija Myllymäki 
Anneli Teirilä-Järvistö 
Raija Viljanmaa 
Pentti Viljanmaa 
Raimo Laine 
Raili Salo

KULTAISIA 
ANSIOMERKKEJÄ
Ansiomerkit annettiin liiton syysjuhlilla 
Seinäjoella 25.10.2019.

Kuvat Urpo Vuorenoja
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KRISTILLINEN ELÄKELIITTO RY
Arttolantie 1, 00750 Helsinki 
puh. 045 609 3551 
toimisto@krell.fi 
www.krell.fi

Päivi Kyyrö 
toiminnanjohtaja 
paivi.kyyro@krell.fi 
puh. 045 312 0310

Leea Hiltunen 
puheenjohtaja, Rauma 
leea.hiltunen@dnainternet.net 
puh. 045 667 0385

TILAA 
KRISTELLI!
Voit tilata Kristillisen Eläkeliiton 
Kristelli-jäsenlehden 
liiton toimistosta 
p. 045 609 3551 (ark. 9-15) tai 
sähköpostitse toimisto@krell.fi

Kristelli-lehti ilmestyy 
5 kertaa vuodessa. Vuoden tilaus 
maksaa 16 euroa. Kristelli-lehden 
tilaukset ovat muodoltaan jatkuvia.

LIITON TEEMA 
VUONNA 2020 ON

Vuosista viis 
-elämä 
kantaa!

Haluamme nostaa esille 
sitä, kuinka ikäihmiset 

ovat yhteiskunnassa 
voimavarana. Toivomme, 
että paikallisyhdistykset 

ovat mukana teemavuodessa 
haluamallaan tavalla.

KRISTILLINEN 
ELÄKELIITTO TOIVOTTAA 

KAIKILLE KRISTELLIN 
LUKIJOILLE

siunattua ja 
levollista 

Joulunaikaa!
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Kristillisen Eläkeliiton järjestöpäiviä vietettiin elokuussa 
Hupelissa ja marraskuussa Silokalliossa. Järjestöpäivillä 
on pohdittu yhdistysten iloja ja haasteita. Järjestöpäiville 
osallistuneet ovat myös rohkeasti heittäytyneet draaman, 
musiikin, runouden ja liikunnan pariin. Kiitos kaikille jär-
jestöpäiviin osallistuneille. Kohdataan taas vuonna 2020!

Kuvat Urpo Vuorenoja, Päivi Kyyrö ja Hanna Forsgrén-Autio

JÄRJESTÖPÄIVIEN 
TUNNELMAA KUVINA


