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teksti Päivi Kyyrö • kuva Sakari Röyskö

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

Oikeudenmukaisuutta ja välittämistä

Suomen terveydenhuollossa on paljon hy-
vää, ja saamme olla kiitollisia tällä saralla 
monista asioista maassamme. Olen saa-
nut itsekin usein hyvää hoitoa ja myös 

ystävällistä kohtaamista, kuulluksi tulemista. Jos-
kus näyttää kuitenkin siltä, että hoitoon pääsemi-
nen on ikään kuin sattumankauppaa, enemmän 
riippuvainen hoitohenkilökunnan asenteista ja 
olosuhteista kuin itse hoidon tarpeesta. Samasta 
vaivasta kärsivä ihminen voi tulla toisessa paikas-
sa torjutuksi, toisessa kohdatuksi ja hoidetuksi. 
Tästä sain henkilökohtaisen oppitunnin kesällä.

Jouduin turvautumaan äkillisen kovan kivun 
vuoksi lääkärin apuun. Menin terveyskeskukseen 
toisella paikkakunnalla, ja yllätyksekseni vas-
taanotto oli todella tyly. Olisin ymmärtänyt suh-
tautumisen paremmin, jos tilanteeni ei olisi vaa-
tinut välitöntä apua. Tyly vastaanotto ei voinut 
johtua jonosta, sillä paikalla oli minun lisäkseni 
kaksi asiakasta. Hetken odoteltuani minut kut-
suttiin sisään. Hoitaja kysyi henkilötunnukseni 
ja huomattuaan, että en ollut paikkakuntalaisia 
hän totesi kylmästi: Voit mennä hyvin Vantaalle. 
Muuta sanottavaa hänellä ei minulle ollut. Kipu 
kehossani oli kuitenkin niin sietämätön, että kat-
soin tarvitsevani apua välittömästi. Soitettuani 
kotipaikkakuntani terveydenhuoltoon, minua 
neuvottiin ottamaan yhteyttä lähimpään keskus-
sairaalaan. Tällä kertaa kotipaikkakunnallani ei 
ollutkaan enää merkitystä, vaan minut otettiin 
vastaan ystävällisesti ja sain apua tilanteeseeni 
välittömästi. 

Nykyisessä tilanteessa terveydenhoidon pal-
veluita kyllä saa nopeasti ainakin yksityisiltä 
lääkäriasemilta. Tämä luonnollisesti tarkoittaa, 
että palveluja saa, jos on mahdollisuus niitä os-
taa. Rakenteet tukevat niiden selviämistä, joilla 
on rahaa ja valtaa. Kun on väsynyt ja sairas, ei 
ole voimia taistella oikeuksistaan, eikä sitä pitäisi 
keneltäkään vaatia sellaisessa tilanteessa. Järjes-

telmämme pitäisi olla niin hyvä, että kukaan ei 
jäisi sen keskellä yksin ja ilman apua. Hoidon laa-
dussa ei saisi olla kysymys hoidettavan asemasta 
eikä omaisuudesta. Kukaan ei saisi joutua pom-
poteltavaksi puolelta toiselle – josko joku suostuisi 
kuuntelemaan ja auttamaan. 

Sote-soppaa miettiessä pohdiskelen, miten 
terveyspalvelut hoituvat jatkossa. Toisiko valin-
nanvapaus muutoksen, jossa kaikilla olisi oikeus 
päästä tasa-arvoisesti kaikkien palvelujen piirin. 
Vanha sanonta sanoo, että hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty. Toivottavasti se pitää tässä 
kohtaa edes jossain määrin paikkansa. 
Toivoisin kuitenkin, että jotain pa-
rempaa olisi tulossa, eikä kävisi, ku-
ten vanhassa tarinassa, jossa renki 
istui tuvan penkillä katsellen nais-
ten touhuja. Ensin keittoon laittoi 
suolaa emäntä, ja kun emäntä 
lähti tuvasta, tuli piika sisään 
ja lisäsi suolaa samaan sop-
paan. Tätä katseltuaan renki 
päätti, että laittaapa suolaa 
vielä itsekin. Sen päivällisen 
jälkeen talossa oli varmasti ja-
noista väkeä, mikäli tarinalla 
on yleensäkään toden perää. 

Oikeudenmukaisuus näyt-
tää olevan vaikeasti toteutettavis-
sa, enkä usko, että se tulee koskaan 
täydellisesti toteutumaan. Tämä 
johtaa ajatukseni järjestötoimin-
tamme yhteen perustehtävään – 
lähimmäispalveluun, jossa vapaa-
ehtoisen, lähimmäisenrakkauteen 
perustuvan työn merkitys koros-
tuu. Siihen voimme yhä enenevässä 
määrin tulevina vuosina panostaa, 
vaikka emme lusikkaamme Sote- 
soppaan kunnolla saisikaan. •

KRISTELLI   4/2017     3



4      KRISTELLI   4/2017

teksti Päivi Kyyrö • kuvat Esko Riipin ja Viola Mäkiniemen kotialbumit

SUOMI 100 VUOTTA – SODAN OPETTAMAT

Esko Riippi

Esko Riippi oli hieman yli vuoden ikäinen, 
kun hänen isänsä kaatui sodassa vuonna 
1941. Eskolla ei ole isästä omia muisti-
kuvia, mutta äidin ja kyläläisten sanojen 

mukaan isä oli kaksimetrinen mies, joka oli kova 
tekemään töitä ja kaikin puolin kunnollinen sekä 
pidetty.

Riipin perhe asui Lapuan Hellänmaassa, 
Rajaristillä, kylän laidalla. Kahden huoneen 
mökissä asustivat äiti, Esko ja Viola-sisko. Tal-
visin oltiin vain tuvan puolella, kun kamarissa ei 
ollut lämmityslaitetta. Kylässä oli viisi maataloa 
ja lisäksi mökkiläisiä. Eskolla oli kylässä turva-
paikka, maatalo, jossa oli mukava tunnelma. 
Talosta sai vähän isän mallia, ja siellä oli saman 
ikäinen poika, jonka kanssa löytyi mieleistä te-
kemistä.

Äidin sotaleskieläkeraha ei ollut riittävä. Jos-
kus loppuivat puut ja joskus ruoka, mutta jostain 
äiti sai kuitenkin hommattua apua tilanteeseen. 
Kylän maanviljelijöiltä saatiin polttopuita, ja ke-
säisin Esko teki töitä korvaukseksi. Työ on ollut 
Eskolle tuttua koko elämän ajan, kouluikäisestä 
asti. Esko pääsi 17-vuotiaana sotaorpojen am-
mattikouluun Mäntsälään, Saarenkartanoon. 
Ammattikoulussa oli parisataa opiskelijaa. It-
setunto alkoi hieman vahvistua, kun pääsi seu-
raan, jossa kaikki muutkin olivat sotaorpoja.

  Esko Riippi äitinsä ja sisarensa kanssa.Työ on ollut Eskolle 
tuttua koko elämän 
ajan, kouluikäisestä 
asti. Saarenkartano oli iso, 500 hehtaarin tila. 

Tarjolla oli jokainen ammattiala suutarista läh-
tien. Maatalous oli aloista suurin. Kartano oli 
Invalidisäätiön omistama ja valtion ylläpitämä. 
Esko itse opiskeli metallipuolella. Kolme vuotta 
meni opiskellessa, ja siitä lähtien Eskolla on riit-
tänyt töitä. 

Esko on kokenut, että Taivaan Isä on pitänyt 
hänestä ja hänen perheestään huolta koko elä-
män ajan. Sota-ajasta ja lapsuudesta ei ole jää-
nyt traumoja. Esko on ollut 17 vuotta eläkkeellä, 
mutta töitä on tullut tehtyä melkein joka päivä 
siitä huolimatta. Liekö työteliäs mieli tullut pe-
rintönä isältä? Eskon isä oli lähtöisin Kauhajo-
elta, Heikkilän kylästä, ja siellä mökin raunioilla 
Esko on käynyt parikin kertaa. 
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Kuusivuotias Viola oli juuri lähdössä äitinsä 
kanssa rintamasotilaan hautajaisiin, kun 
heidän palvelijansa saapui mustareunai-
sen kirjeen kanssa. Äiti tiesi heti, että nyt 

tulee suru-uutisia. Isä oli kuollut, eikä häntä voi-
tu tuoda haudattavaksi kotikirkon multiin. Viola 
muistaa kamalan surun ja tuskan; kuinka äiti oli 
murtunut. Hän muistaa, kuinka isänsä hauta-
jaisissa oli lauta, johon oli pantu valkoinen liina 
ja risti. Sitä hänen pappansa ja joku sukulainen 
kantoivat. Violan isällä on paikka Lapuan san-
karihaudassa. 

Viola muistaa Isän viimeinen lähdön sota-
rintamalle. Hän vilkutti isälle äitinsä kanssa, ja 
he molemmat itkivät. Isä sanoi, että jos hän ei 
palaisi reissulta, saisi maat laittaa vuokralle. Kun 
isä kaatui, Violan äiti tahtoi kunnioittaa mie-
hensä muistoa ja koki velvollisuudekseen jatkaa 
perintötilan viljelyä. Violan äiti oli 33-vuotias 
jäädessään leskeksi. 

Appivanhemmat asuivat saman talon toises-
sa päässä ja tarkkasivat äidin toimia. Viola näki 
monta kertaa, kuinka hänen äitinsä oli väsynyt 
päivän töistä. Työntekijät eivät menneet pellolle 
töihin ennen kuin äiti oli selvinnyt navettatöistä 
ja aamiaisen laitosta. He odottivat, että johtaja 
menee ensin peltotöihin ja sitten vasta menivät 
perässä. Viola muistaa olleensa pienenä levoton. 
Hänellä oli paljon kasvattajia ja kaikki kasvat-
tivat omalla tyylillään. Hän joutui tekemään 
navetassa raskaita töitä, muun muassa lannan-
luonti oli hänen tehtävänsä. Ajateltiin, että jos ei 
lapsi tee työtä, niin oppii laiskaksi.

Viola Mäkiniemi

  Kuvassa 1944 huhtikuu, Viola, Aili ja Eino 
Jaakko Kuivila. Vähän ennen isän kaatumista 
sodassa. Isä ei ole nähnyt koskaan kuvaa.

Violalle oli  
paljon kasvattajia 
ja kaikki kasvattivat 
omalla tyylillään.

Violan mentyä naimisiin viljely siirtyi hänelle 
ja hänen miehelleen. Heille syntyi kaksi poikaa. 
Violan mies kävi patruunatehtaalla töissä ja sa-
malla hoiti myös maatilaa. Viola itsekin ryhtyi 
ajamaan traktoria, kyntämään ja äestämään, 
kun mies oli töissä. Kun karja laitettiin tilalta 
pois, se helpotti hieman työtaakkaa. Nykyisin 
Violan vanhin poika hoitaa maatilaa ja viljelee 
siellä luomuperunoita. •
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Soraäänistä		
sulosointuihin	lähestyy

teksti Mirka Kallio • kuva Päivi Kyyrö

Soraäänistä	sulosointuihin	-kilpailu	on	edennyt	siihen	vaiheeseen,	että	
mukaan	ilmoittautuneet	ryhmät	on	jaettu	kuuteen	alue-esiintymiseen.	

Kristillisen Eläkeliiton ja Radio Dein yh-
teisprojekti lähestyy huipentumistaan. 
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlis-
tava Soraäänistä sulosointuihin on ikäih-

misille suunnattu kilpailu, jossa on mukana 30 
musiikkiryhmää. Kaiken kaikkiaan kilpailussa 
on yhteensä noin 670 osallistujaa. 

Alue-esiintymiset järjestetään syyskuun jäl-
kimmäisellä puoliskolla, ja neljä ryhmää pääsee 
mukaan finaaliin, joka järjestetään lokakuussa 
Riihimäellä. Voittajaryhmälle on luvassa 1000 
euron palkinto. Kilpailun tuomareina toimivat 
Antero Sala, Esa Suvanto sekä Tuula Kivistö, ja 
tilaisuudet juontaa Päivi Kyyrö. Taustalla toimii 
joukko vapaaehtoisia, joista yksi on Tampereen 
Ikinuorten puheenjohtaja, Tuula Kivimäki. Hän 
kertoo odottavansa monipuolisia esityksiä. 

– Joillakin on kokemusta ja koulutusta, toiset 
ovat enemmän harrastajia. Odotan mielenkiin-
nolla tulevaa, kaikki omaleimaisuus olisi toivot-
tavaa. Toivon iloista, rentoa ilmapiiriä, ei niin-
kään puhdasta suoritusta. Kekseliäät ratkaisut 
sekä eläytyminen olisi toivottavaa.

MIELIKUVITUS LENTOON ESITYKSISSÄ
Tuomaristo odottaa lähestyvää kilpailua innol-
la. Ensimmäinen tuomariston jäsen on Kotkan 
Seudun Kristillisissä Eläkeläisissä vaikuttava An-
tero Sala, jonka elämässä musiikki on kulkenut 
mukana aina. Nuorena Sala soitti viulua, ja läpi 
elämänsä hän on laulanut monissa eri kuoroissa.  
– Laulut ja sketsit ovat olleet pitkän partiotai-
paleeni ohjelmistoa. Kaikki hyvä musiikki on 
lähellä sydäntäni, mutta oopperaa rakastan 
eniten. Onneksi Pietarin Mariinski-teatteri on 
tuossa rajan takana, muutaman tunnin ajomat-
kan päässä, Sala kertoo. Hän odottaa suurella 

mielenkiinnolla Soraäänistä sulosointuihin -esi-
tyksiä, sillä hän on ollut projektissa mukana jo 
suunnitteluvaiheessa. Sala harmittelee, että  
Kymen piiristä ei saatu yhtään ryhmää kilpailuun.  
– Onni onnettomuudessa on, että sain kunnian 
tulla kutsutuksi raadin jäseneksi! 

Sala toivoo, että osallistujat eivät ottaisi kilpai-
lua liian ryppyotsaisesti. Hän uskoo, että kilpailu 
korostaa osaltaan monipuolisen musiikin ja laulun 
merkitystä Kristillisen Eläkeliiton toiminnassa. 
– Toivon, että osallistujat eivät ottaisi kilpailua 
liian totisesti, vaan antaisivat mielikuvituksen 
lentää niin ryhmien kokoonpanossa, musiikin 
valinnassa kuin sen esittämisessä. Kaksi ”pu-
naista lankaa” pitää kuitenkin löytyä esityksistä: 
kristillinen sanoma ja itsenäisen Suomen sata-
vuotinen taival. Mielestäni tämä ei rajoita, vaan 
päinvastoin antaa huikeita mahdollisuuksia esi-
tyksille! Onnea kaikille osallistujille. Kiitos, kun 
päätitte lähteä mukaan!

TUOMARISTOSSA VAHVAA 
MUSIIKKIOSAAMISTA
Toinen tuomariston jäsen on Esa Suvanto, 
joka on harrastanut laulamista eri kuoroissa ja 
lauluyhtyeissä yli 55 vuotta. Nykyisin Suvanto 
laulaa ykköstenoria vuonna 1981 perustetussa 
Exodus-kvartetissa. Lisäksi hän on mukana val-
takunnallisessa mieskuoro Graniitissa sekä Saa-
lem-kuorossa. Suvanto on ollut mukana noin  
20 äänilevyllä ja esiintynyt eri puolilla maailmaa 
monissa paikoissa, kuten konserttisaleissa ja kir-
koissa.

Naisenergiaa tuomaristoon tuo Tuula Ki-
vistö, 80, jonka elämässä laulu on ollut mukana 
lapsuudesta saakka. Työurallaan liikunnanoh-
jaajana ja kulttuuriohjaajana toiminut Kivistö 
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on muun muassa järjestänyt useita konsertteja 
sekä perustanut oman Sekasirkuttajat-kuoron, 
joka on esiintynyt viime vuosiin asti. Kivistö on 
myös johtanut Tampereella yhteislaulutilaisuuk-
sia – televisiossa esitetyt Tammerkosken sillan 
laulutilaisuudet varmasti muistavat monet.

Kivistö on toiminut seniorilaulukilpailujen 
tuomarina useita kertoja. Nykyään hän järjes-
tää esimerkiksi eri palvelutalojen asukkaille kult-
tuuriohjelmaa viikoittain. Kivistön seurakun-
nassa ohjaamat jumppatuokiot kokoavat väkeä 
runsaasti yhteen. Elämänmyönteinen asenne 
on tehnyt hänestä hyvän mielen lähettilään.  
– Elämä on ollut rikasta, iloitsee Kivistö. 

Tuomariston jäsenet sekä kilpailun järjestä-
jät toivovat kaikille osallistujille iloa kilpailuun 
valmistautumiseen ja esiintymiseen. Voittoa 
tärkeämpää on yhdessä tekeminen ja musiikin 
riemu. 

  Kuvassa lauluryhmä Ossi Lehtinen ja 
lähetit. Ossi Lehtinen on tullut tunnetuksi 
mm. Dallapé-orkesterin solistina. He eivät 
ole kilpailuun osallistujien joukossa, mutta 
nauttivat musiikin sävelistä ja ovat valmiita 
ilahduttamaan sillä muitakin.

15.9. klo 13 
Seurakuntien talo, Näsin Sali,  
Näsilinnankatu 26, Tampere
Tilaisuudessa kuullaan kuusi esitystä.

16.9. klo 13 
Kuopion helluntaiseurakunnan  
Eelim-temppeli, Vuorikatu 29, 
Kuopio
Tilaisuudessa kuullaan viisi esitystä.

18.9. klo 18 
Kokkolan seurakuntakeskus,  
yläsali, Läntinen Kirkkokatu 17, 
Kokkola
Tilaisuudessa kuullaan kaksi esitystä. 

19.9. klo 11 
Porin seurakuntakeskus,  
Eteläpuisto 10, Pori
Tilaisuudessa kuullaan seitsemän esitystä. 

21.9. klo 18 
Keravan Helluntaiseurakunta, 
Kuparisepänkatu 6, Kerava
Tilaisuudessa kuullaan kuusi esitystä.

22.9. klo 18 
Ristinkirkko, Kirkkokatu 4, Lahti
Tilaisuudessa kuullaan kolme esitystä. 

30.9. klo 15.00
Kiteen  evankelinen opisto,  
Opistontie 7, Kitee
Tilaisuudessa kuullaan yksi esitys.

21.10. klo 18.30
Soraäänistä sulosointuihin -finaali, 
Riihimäen keskuskirkko
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä  
Riihimäen seurakunnan kanssa. •

ALUE-ESIINTYMISET
Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan Soraää-
nistä sulosointuihin -esityksiä. Yleisön toivotaan 
saapuvan paikalle viimeistään 15 minuuttia en-
nen tilaisuuden alkua, jotta ryhmät saavat esiin-
tymisrauhan.
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Kuhmosta kotoisin oleva Esko Sorsa asui 
yhdeksänvuotiaaksi saakka mummolas-
saan, yhdessä enonsa, mummonsa ja 
ukkinsa kanssa. Hän kuvailee lapsuuden-

kotiaan sanoilla turvallinen, lämmin, ankara ja 
ankea. Koti oli maatila, jossa oli kaksi hevosta, 
lehmiä, lampaita, sikoja ja siipikarjaa. Jo lapse-
na Eskon oppi maatilan töitä, leikit sen sijaan 
jäivät vähemmälle.

– Ei ollut leikkikavereita tai leikkikaluja. 
Ukki ja mummo olivat asioiden suhteen 

hyvin mustavalkoisia. Kun jotain käskettiin  
tekemään, niin se piti tehdä heti tai tuli kor-
ville. Uskonasiat olivat kodissa paljon esillä, 
sillä varsinkin mummo oli harras uskovainen.  
Joka sunnuntai mentiin kirkkoon ja pyhäkou-
luun. 

– Ei minua olisi kiinnostanut lähteä, mutta ei 
ollut vaihtoehtoa. Oli mentävä, kun käskettiin. 

Biologista isäänsä Esko ei ole nähnyt kos-
kaan. Äiti tuli toisinaan, kylläkin harvoin, käy-
mään mummolassa. 

– Oli sellainen kumma kaipuu, ilmeisesti sitä 
isää odotin. Mielikuvitukseni oli vilkas ja aloin 
keksimään tarinoita ja kertomuksia siitä, mitä 
minulla on, kun ei ollut isää.

UUSI ALKU RUOTSISSA

Yhdeksänvuotiaana Eskon elämä muuttui, sillä 
hän muutti ensi kertaa elämässään äitinsä luo. 
Äiti avioitui uudelleen, eli mukaan kuvioihin tuli 
myös isäpuoli.

– Maanpäällinen helvetti alkoi isäpuolen 
kautta. Hän käyttäytyi väkivaltaisesti minua 
kohtaan. 

Äiti ei juuri uskaltanut puuttua tilanteeseen, 
koska pelkäsi itse joutuvansa väkivallan uhriksi. 
Isäpuoli käytti myös paljon alkoholia. 

Esko joutui lähtemään jo 13-vuotiaana töi-
hin, jotta pystyi ostamaan itselleen vaatteita, sil-
lä isäpuoli ei suostunut niitä ostamaan, vaikka 
talvella oli kylmä eikä vaatteita ollut tarpeeksi. 
Työn kautta kuvioon tulivat myös alkoholi, tu-
pakka ja pelaaminen. Työ oli rankkaa ja rankat 
olivat huvitkin. 

Armeijan jälkeen töitä ei löytynyt Suomesta, 
ja Esko lähti Göteborgiin, jossa hän pääsi aloit-
tamaan oman elämän, aluksi sorvarin amma-
tissa. Göteborgissa Esko aloitti myös musiikin 
opiskelun ja hänestä tuli keikkamuusikko mui-
den töiden ohella. Lopulta musiikista tuli koko-
päiväinen ammatti. Göteborgissa Esko tapasi 
myös tulevien lastensa äidin. 

Laulusta	tuli		
elämänmittainen	kutsu

Päivi Kyyrön radiohaastattelun pohjalta kirjoittanut Mirka Kallio • kuvat Sakari Röyskö

Esko	Sorsa	on	elänyt	värikkään	ja	monivaiheisen	elämän		
lapsuudesta	eläkepäiviin	saakka.	Yhdestä	asiasta	hän	ei		

koskaan	luovu	–	hengellisestä	musiikista.

>>
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– Kyllä minä perheeni elätin ja toimeen  
tultiin.

Seitsemän vuoden kuluttua Esko muutti 
takaisin Kuhmoon avovaimonsa ja tyttärensä 
kanssa. Myöhemmin syntyi vielä kaksi tytärtä. 

Esko aloitti muusikkona keikkatyöt Suomes-
sa. Vaimo alkoi oireilemaan, sillä Esko oli aina 
poissa kotoa. Tultiin tilanteeseen, jossa oli valit-

tava joko perheen etu tai ura muusikkona. Esko 
hakeutui kokkikouluun ja hankki sieltä ravinto-
lakokin paperit. Valmistumisen jälkeen Esko ei 
kuitenkaan löytänyt töitä kokkina, sillä kaikkialla 
vaadittiin vähintään viiden vuoden työkokemus-
ta. Lopulta Esko pääsi töihin rakennusalalle, ja 
työt veivät häntä ympäri Neuvostoliittoa. Noilla 
reissuilla Esko alkoholisoitui. Hänen palattuaan 
Suomeen viinan käyttö jatkui ja johti avioeroon. 

– Vaimo otti lapset ja lähti. Asunto meni, 
terveyttä ei ollut, rahaa ei ollut, ei ollut yhtään 
mitään. 

SISÄINEN TYHJYYS JA ETSIKKOAIKA
Äiti pysyi tukena ja rukoili Eskon puolesta. Ker-
ran äiti totesi itkien, että eikö se ollenkaan vaiku-
ta, vaikka hän kuinka rukoilee. Lopulta Esko ha-
keutui hoitoon päihdelaitokseen. Raitistuminen 
alkoi pikkuhiljaa ja yhteiskunta auttoi hankki-
maan oman asunnon. Raittiina hän aloitti keik-

Olen oppinut 
vähitellen  
ymmärtämään 
jotain anteeksi
annosta. 
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kamuusikon työt uudelleen ja alkoi kiertämään 
Suomea. Tuolloin elettiin 90-luvun alkuvuosia.

– Se oli yksi elämän parhaita jaksoja, kun oli 
hyvä porukka soittamassa, alkoholi ei rasittanut 
enää ja töitä oli. 

Silti sisäinen tyhjyys vaivasi. Mikään ei tun-
tunut miltään, vaikka ulkoisesti Eskon asiat 
näyttivät olevan hyvin. Silloin hänen paras ystä-
vänsä tuli uskoon. 

– Hän ihan hurahti minun mielestäni. Siinä 
jäi ryyppääminen ja tupakka pois ja hän alkoi 
puhumaan minulle näistä jo lapsuudestani tu-
tuista asioista. 

Esko lähti ystävänsä matkassa hengellisiin ti-
laisuuksiin ja ymmärsi, että hänen etsikkoaikan-
sa on koittanut. Vähän myöhemmin hän lauloi 
Kuhmon kirkon lehterillä ensimmäistä hengel-
listä konserttiaan. Silloin hän yhtäkkiä muisti, 
miten hän oli lapsena ollut mummon kanssa kir-
kossa ja katsonut lehterille unelmoiden, että hän 
joskus laulaisi siellä. Siinä hän nyt oli, 40 vuotta 
myöhemmin, elämässä todeksi lapsuuden haa-
vettaan.

– Siinä varmaan se lopullinen herääminen 
näihin hengellisiin asioihin tapahtui. 

VALINTOJEN ÄÄRELLÄ
Esko työskenteli edelleen keikkamuusikkona ja 
kiersi monesti myöhään lauantai-iltana ravinto-
loissa. Sunnuntaiaamuisin taas oli kirkon vuoro. 
Alkoi sisäinen taistelu kahden maailman välil-
lä. Ravintolamaailma herätti huonoja muistoja 
omasta menneisyydestä alkoholiongelmineen. 
Esko alkoi välttelemään keikkojen vastaanottoa, 
mutta asiakkaat eivät luovuttaneet, vaikka hän 
jatkuvasi kieltäytyi keikoista. Lopulta hän teki 
selkeän päätöksen lopettaa kokonaan ravinto-
loissa laulamisen, vaikka toimeentulosta ei ollut 
mitään tietoa. 

– Sen jälkeen en ole niitä lauluja laulellut 
enkä ole päätöstäni katunut. 

Pian Esko sai sydäninfarktin ja joutui ohitus-
leikkaukseen. Siitä hän pääsi suoraan sairaseläk-
keelle, joten toimeentulo järjestyi sitä kautta. 
Hänellä oli samalla aikaa keskittyä pelkästään 
hengelliseen musiikkiin. Hengellisten laulujen 
laulamista hän on jatkanut nyt jo muutaman vuo-

sikymmenen. Tällä hetkellä Esko asuu Lohjalla, 
jossa hän mukana myös Krellin toiminnassa.

– Olen saanut konsertoida ja olla paljon hy-
väntekeväisyydessä mukana. Olen saanut teh-
dä kaksi pitkäsoittoa ja olla Herran työssä sen 
verran, kun terveys sallii. Minulla on katto pään 
päällä ja leipää pöydässä. Kun saan olla palve-
lemassa Herraa, niin kaikki on todella hyvin. 
Ikinä en hengellisten laulujen laulamisesta kiel-
täydy, jos vaan kalenterissa on tilaa ja terveyttä 
riittää.

Esko on joutunut eri elämänvaiheissa käsit-
telemään lapsuuteensa liittyviä asioita. Hän on 
esimerkiksi käynyt psykologin juttusilla, jolloin 
esiin nousi se, miten iso taakka isän puute on  
ollut elämässä. 

– Kun etsikkoaika oli vahvimmillaan ja kai-
pasin isää, niin tosiasiassa kaipasinkin taivaan 
isää. 

On ollut prosessi oppia ymmärtämään, että 
taivaan isä ei ole ankara rankaisija, vaikka maal-
linen isä tai isähahmo olisikin sellainen ollut. 

Esko kertoo oppineensa vähitellen ymmärtä-
mään jotain anteeksiannosta. 

– Nuorempana en osannut antaa anteeksi 
itselleni enkä toisille. Ehkä se johtuu näistä taus-
toista. Tätä asiaa saan opetella loppuelämäni, 
enkä valmiiksi tule, mutta Herra on armollinen 
ja antaa anteeksi. •

Hei Sinä  
soittotaitoinen eläkeläinen, 

joka olet kiinnostunut 
yhteistyöstä musiikki

harrastamisen merkeissä!
Ota yhteyttä  

p. 041 489 6029 / 
Esko
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teksti Ensio Koitto • kuva Heimo Ujala

LUONNOLLISTA

Virren 622 on sanottu olevan Lapualais-
ten taisteluvirsi. Se veisattiin Suomen 
voittoisalle joukolle Lapuan taistelun yh-
teydessä vuonna 1808. – ”Minä vaivai-

nen, vain mato, matkamies maan, monet 
vaellan vaikeat retket.” Sitä virttä on veisattu 

jo 1700- luvulta asti.
Kuningas Daavid tunsi itsensä vaikeassa elä-

män kokemuksessa maan madoksi Ps 22:7 mu-
kaan. Näitä tapauksia muistellessa ajatukseni 
kulkivat madon elämään.

Kastemato (Lumbricidae terrestris) tarkoit-
taa yleisimmin suurinta Suomessa elävää liero-
jen heimon lajia. Kasteliero on väriltään puner-
tava mato. Ne elävät mullan alla, mutta tulevat 
sateella maan pinnalle. Siellä niillä on enemmän 
saatavana orgaanisia aineita.

Madon etuosassa on hermosolmuke, jota pi-
detään madon aivoina. Siinä on viisi verenkier-
toa ylläpitävää ns kylkisydäntä ja lisääntymis-
toimintoihin liittyvä paksunnos. Takapäässä on 
vain suolistoa.

Kastemato on kaksineuvoinen. Jokaisella kas-
temadolla on pienestä pitäen sekä uroksen, että 
naaraan sukupuolielimet. Ne ovat siis hermaf-
rodiitteja! Tilanne muuttuu parittelun jälkeen. 
Naaraan osaa toimittanut menettää naaraspuo-
liset sukupuolielimensä ja muuttuu urokseksi.

Kastemadoilla ei ole keuhkoja. Ne hengittä-
vät ihon kautta. Niillä ei ole myöskään silmiä. 
Ne aistivat valon ihonsa läpi. Ihossa on valo-
herkkiä soluja. Madoilla ei ole jalkoja eikä mui-
takaan kehon osia. Maan alla ne liikkuvat lihas-
kouristuksista tulevien aaltojen avulla. Liikkeet 
pidentävät ja lyhentävät kastemadon vartaloa. 
Liikkuessaan ne toimivat luonnonmukaisina 
puutarhureina parantaen maaperää toiminnoil-
laan!

Muurahaisten hyökätessä niiden kimppuun, 
ne antavat sähköiskuja. Iskut voivat vaikuttaa 
niin, että muurahaiset pyörtyvät. Sen sijaan  
talvi-aikana madot saattavat joutua siilien ravin-
noksi.

Myös kontiainen käyttää mielellään matoja 
ravinnokseen kun liikkuu samoissa maisemissa.

Pienet madot elävät noin vuoden verran, 
mutta isommat jopa 10 vuotta. Mittaa niillä on 
muutamasta kymmenestä sentistä lähelle puolta 
metriä. Maailman suurimman kastemadon löysi 
brittimies puutarhastaan. Hän vei sen Lontoon 
luonnontieteelliseen museoon tarkastettavaksi. 
Mato oli 40,5 senttiä pitkä.

Meistä moni on pujottanut ongen koukkuun 
kastematoja onkiessaan. Kalat pitävät kastema-
doista. Lukuisat kalansaaliimme ovat siitä todis-
teina jo pikkupojasta ja – tytöstä alkaen! •

Mato, matkamies maan
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teksti xxxx

Lukijan kynästä

Tehtiin kevätretki Kiponniemen toimin-
takeskukseen 29.5.2017. Linja-auto oli 
täynnä virkeitä kerholaisia. Meillä oli 
ihan oma kuljettaja joka kuuluu Pieksä-

mäen Kristillisiin Eläkeläisiin. 
Toimintakeskus Kiponniemen johtaja, Pert-

ti Räty, lausui meidät tervetulleeksi kertoen 
Kiponniemen laajasta toiminnasta ja jakaen 
Jumalan sanaa meille. Kiponniemen taitavat 
emännät ruokkivat meidät monin herkuin.  
Kotimatkalla haettiin vielä Vaajakoskella sijait-
sevalta Panda-tehtaalta suussa sulavaa.

Taivaan Isää kiittäen kesätauolle ja sitten jäl-
leen syksyn alkaessa kerhoihin kokoontuen, •

Raimo Hämäläinen

 KUVA HEIMO UJALA

Sun armos meille täällä soi! Oli Eläkeläis-
ten leirin teematunnus 3.–7.7. 2017 Ka-
lajoen Kristillisellä opistolla.

Tulkaa ja uskokaa elämän Herraan! 
Mitä on elää ilman Jumalaa? On hyvä pysäh-
tyä ja tutkia mitä on armosta eläminen. Joka 
aamu oli aamunavaus Kappelikirkossa samoin 
iltahartaus. Ruoka oli mahtavan hyvää. Leirillä 
oli vetäjänä Raija Kankaala, leiripappina Olavi 
Palovaara ja kurssinpäivystäjänä Heidi Uuksula.

Sää suosi meitä hienosti. Oli aurinkoa ja sa-
dettakin, aika ei käynyt pitkäksi. Ohjelmaa oli 
kaikille, oma laulukuorokin perustettiin ja lau-
loimme stemmoissa, opiston kanttori Veli Ainali 
toimi ohjaajana. 

Kävimme tutustumassa sotaveteraanien pe-
rinnehuoneeseen. Siellä näimme muistoja sota- 
ajalta. 

Leirillä oli myös leirin olympialaiset. Tehtä-
vänä oli muun muassa kävellä korttelin ympäri, 
josta ottivat ajan. Sitten itse kilpailuun kuului kä-
vellä reitti uudelleen ja mahdollisimman lähelle 
samaa aikaa. Lisäksi oli riimun heitto reiästä si-
sään. Piti myös sottailla, että paljonko metreissä 
oli rakennusten väli.

Kankaan painantaa oli myös ja minä ja Irja 
painoimme kahteen paitaan tekstit Suomi 100 v.

Ryhmissä pohdimme miltä tämän päivän 
Suomi näyttää? Millainen se on? Saimme aikai-
seksi viisi lausetta: Sähköiseksi on mennyt kaikki. 

Olemme luopuneet Raamatun sanasta. Kunpa 
jaksaisimme rukoilla Suomen ja lasten ja nuor-
ten puolesta. Suomalaiset näyttävät itsekkäiltä. 
Lääketiede ja ulkoinen hyvinvointi on kehitty-
nyt. Ryhmään kuului Auri Rantakari, Leena 
Alatalo, Liisa Hanym, Kerttu Knuutinen, Anna 
Lukkarila, Ritva Oja, Simo Oja, Aili Tormikos-
ki, Raija Kankaala, Irja Ujala ja Heimo Ujala.

Ollaan latureina tai imureina toistemme 
seurassa, meidät on luotu elämään toistemme 
kanssa. Fysiikkamme alkaa rapistua 20 v lähtien. 
Ryhmistä on apua vanhusten yksinäisyyteen, 
mutta jotkut voi nauttiakin yksinäisyydestäkin.

Eka kerta Kalajoen Opistolla oli mukava ko-
kemus, vaikkakin joku ohikulkija hiippari pääsi 
kähveltämään autoni takaistuimen jalkatilasta 
attaseasalkkuni, itse puusta tekemäni. •

Heimo Ujala, Kontiolahden Kulhosta
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Muistatko	minut	vielä?

teksti & kuva Hanna Forsgrén-Autio

Läheisen	sairastuminen	Alzheimerin	tautiin	muuttaa	ihmissuhdetta	
pysyvästi.	Kummalliset	oireet	hämmentävät	lähipiiriä,	ja	joissain		
tilanteissa	huumori	on	omaisille	ainut	tapa	selviytyä.	Alzheimerin	

tauti	on	yleisin	dementiaa	aiheuttava	parantumaton	sairaus,		
jota	sairastaa	Suomessa	yli	70	000	ihmistä.

Päivi Kalenius on 37-vuotias kahden 
lapsen äiti. Hän on seurannut läheltä 
isänsä Alzheimerin taudin etenemistä 
ensi oireista tähän päivään, nyt jo lähes 

kahdenkymmenen vuoden ajan. Sairauden aika-
na on kohdattu aggressiota, kummallisia luuloja 
ja pelkoja, mutta niistä huolimatta Päivi kokee, 
että hänen suhteensa isäänsä on nyt läheisempi 
kuin koskaan. Sairaus on tuonut mukanaan uu-
denlaista läheisyyttä, kun tytär nyt isäänsä tava-
tessa hieroo tämän jalkoja ja silittää häntä. Hän 
on myös saanut oppia tuntemaan uudenlaisen 
isän – isän, joka on hiljaa ja kuuntelee. 

SAIRAUDEN ENSIOIREITA
Päivin isä jäi pois työelämästä 58-vuotiaana 
muistioireiden vuoksi. Meni kuitenkin vielä 
kymmenisen vuotta ennen kuin oireet alkoivat 
hankaloittamaan arkea. Tuolloin perheen lap-
set, Päivi mukaan lukien, asuivat kaikki jo omil-
laan. Kotona oli vain Päivin äiti, joka alkoi kerto-
maan lapsille isän erikoisesta käytöksestä. Isä oli 
alkanut unohdella asioita, hukkaili rahapusseja 
ja kelloja. Unohtelun jälkeen seurasi vaihe, jos-
sa isä pelkäsi jonkun vievän häneltä jotain. Hän 
alkoi piilottelemaan tavaroita. Muistisairaudesta 

johtuen hän ei itsekään enää muistanut, minne 
tavarat oli piilotettu. Päivi kertoo, kuinka eräs-
kin rahapussi löydettiin vuosi etsinnän aloittami-
sen jälkeen, kun lapsuudenkotia tyhjennettiin. 
– Jouduimme miettimään, että pitäisikö pankki-
kortti takavarikoida, kun isä alkoi tilailla netistä 
kaikenlaista kotiin. Jos joku möi jotain, niin hän 
osti herkästi. Kotiin toimitettiin yllättäen jotain 
pikkuautoja, lahjoja ja kylkiäisiä, Päivi kertoo. 

Äärimmäinen tarkkuus korostui kotona 
asuessa osana sairautta. Isä saattoi laittaa pyyk-
kejä narulle pitkään ja pikkutarkasti. Arkeen 
liittyi myös läheltä piti -tilanteita, kun isä esi-
merkiksi ripusti pyykkejä aivan lähelle tuuletinta 

 Kaikenlainen  
liikunta tuntuu  
jäävän omaisten  
vastuulle.

>>
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ymmärtämättä paloturvallisuusriskejä. Vaate-
valinnoissa alkoi näkyä selkeitä pinttymiä, joita 
ennen ei ollut. Isä oli ennen pukeutunut hyvin 
siististi, mutta nyt hänellä olikin erikoinen suo-
sikkivaatekerta: tehtaan työtakki, kumisaappaat 
ja ruskeat sammarit. Isä laittoi asun ylleen hel-
teiselläkin säällä pyöräilemään lähtiessään. Ti-
lanne ajoi aikuiset lapset epätoivoisiin tekoihin.  
– Sitten me piiloteltiin häneltä jotain kauheita 
ruskeita vanhoja sammareita. Kun hän ei enää 
muistanut niitä, niin koitettiin laittaa pois vai-
vihkaa. Se oli niinku pakko, Päivi tunnustaa 
nauraen.

MUUTTO PALVELUTALOON
Päivin isän sairaudessa oli vaihe, jossa hän oli 
ärtyneempi, ja pienet asiat aiheuttivat harmi-
tusta ja suuttumusta. Käytös muuttui ajoittain 
ärhäkäksi ja hankalia tilanteita tuli. Isä saattoi 
hermostua esimerkiksi lasten likaisista kengistä, 
ja niin lapsenlapsille tuli hänestä hieman äreä 
kuva. Lapsille kerrottiin äreyden johtuvan sai-
raudesta. Nyt lähivuosina isästä on kuitenkin 
tullut lempeä ja kiltti. Ärtyneempi vaihe on 
mennyt ohi.

Päivin isä pystyi asumaan kotona pitkään 
sairauden toteamisen jälkeen. Päivin äiti toimi 
isän muistina. Isä unohteli asioita, mutta pystyi 
esimerkiksi tekemään päivittäin pyörälenkke-
jä, ja niin hänen kuntonsa pysyi hyvänä. Vas-
ta Päivin äidin kuoltua, kaksi vuotta sitten, isä 
muutti muistisairaiden palvelutaloon. Talossa 
hänellä on oma huone, jossa on kodista tuotujen 
huonekalujen lisäksi kuntopyörä ja juuri hankit-
tu ”uusi kunnon nojatuoli”. Nojatuolin lapset 
hankkivat isälle yhteistuumin viime vuonna.  
– Kuntopyörä hänellä on, mutta hän ei jotenkin 
muista pyöräillä sillä. Sit hän joskus vähän käy 
kokeilee, mutta kun siinä ei käy se tuulenvire, 
eikä vaihdu maisemat, niin hän kokee sen vähän 
hölmönä. Isä on sen tyyppinen, Päivi kertoo. 

Päivin mielestä isä vaikuttaa tyytyväiseltä 
oloihinsa palvelutalossa. Ainut harmillinen asia 
on, että palvelutalon resurssit eivät riitä liikun-
nan tukemiseen ja ulkoiluun. Joskus vapaaeh-
toiset käyvät ulkoiluttamassa, mutta se on har-

vinaista. Isän kunto onkin huonontunut kahden 
palvelutalossa vietetyn vuoden aikana paljon. 
Kävely on nykyisin todella hidasta. Kaikenlai-
nen liikunta tuntuu jäävän omaisten vastuulle. 
– Joka toinen päivä pitäisi omaisen olla teke-
mässä kävelylenkkiä, jotta kunto jotenkin pysyisi 
yllä, Päivi toteaa.

 KUVA PÄIVI KALENIUS
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TIETÄÄKÖ ISÄ ITSE?

Sairauden alkuvaiheissa lapset pohtivat keske-
nään, minkä verran isä mahtaa itse tiedostaa 
sairautta. Sairaudessa olikin vaihe, jossa hän sel-
keästi huomasi unohtavansa asioita ja ymmärsi, 
ettei muisti toimi. Tänä päivänä Päivistä tuntuu 
kuitenkin siltä, että isä ei enää ymmärrä sairaut-
taan. Isä tunnistaa lapsensa jollain tavalla, sillä 
hän ilahtuu ikihyviksi nähdessään heidän saapu-
van kylään. On kuitenkin epäselvää, keiksi hän 
heidät mieltää. Välillä hän on luullut tytärtään 
vaimokseen. 

Päivi pohtii, voisiko isä tietoisesti sulkea kaik-
kein kipeimmät asiat pois muististaan? Isä kun 
ei oikein tunnu muistavan vaimonsa kuolemaa. 
Vaimonsa hautajaisissa ollessaan isä ei oikein 
tiennyt, missä hän oli. Hautajaiskuvia albumis-
ta katsellessaan isä vain totesi: ”minähän oon 
tuossa”, kun hän näki itsensä hautajaisissa. Ker-
ran kuitenkin, ruokapöydän äärellä istuessa, isä 
osoitti esillä ollutta vaimonsa kuvaa ja kyyneleet 
alkoivat valua. Yhtäkkiä hän oli tajunnut hetkes-
sä, ettei hänen vaimonsa enää ollutkaan elossa.

 

TOIMINNALLISUUS PIRISTÄÄ
Viime kesänä Päivi teki isänsä kanssa yhteisen 
reissun järven rannalle rippijuhliin. Siellä isä pe-
lasi lentopalloa ja heitti tikkaa. 

– Hän piristyi aivan silmissä. Kyvyt ovat jo-
tenkin olemassa, vaikka sitä ei uskoisi silloin, kun 
seuraa hänen olemustaan palvelutalolla, Päivi 
kertoo. Päivin isä saa välillä erikoisia oivalluksen 
hetkiä. Kerrankin heidän ollessaan uimarannal-
la isä yllättäen osoitti Päivillä ollutta sinistä pyy-
hettä ja totesi: ”Tuohan on mun pyyhe”. Pyyhe 
todella oli isän vanha. Samanlainen oivalluksen 
hetki oli kerran koskien isän vanhaa autoa. Päi-
vi on saanut isän vanhan auton käyttöönsä, ja 
kerran isä sitten totesi: ”Tuohan on mun auto!” 

Isä pyritään ottamaan mukaan toimintaan 
aina kun voidaan. Viime jouluna hän oli pari 
yötä kylässä yhden tyttärensä luona. Hän käy 
myös tyttärien kanssa joskus Vapaakirkon ti-
laisuuksissa, ja se on hänelle kovin mieluista. 
Muutama seurakunnan henkilö käy häntä pal-
velutalossa katsomassa. Päivi asuu itse pääkau-

punkiseudulla ja isä Keski-Suomessa, mutta nel-
jä tytärtä pitävät tiiviisti yhtä isän kuulumisista 
WhatsAppin kautta. Aina kun joku heistä on 
käynyt isää katsomassa, laittaa hän siitä kuvia ja 
tietoa. Yksi tyttäristä on myös isän edunvalvoja. 

OMAISTEN MERKITYS
Hoitohenkilökunta on yhteyksissä omaisiin har-
millisen vähän. – Olisi kiva kuulla isän päivit-
täisistä puuhista, että mitä hän on siellä tehnyt. 
Vieressä on päiväkeskus, jossa on toimintaa. 
Olisi myös kiva kuulla, onko naapureista löy-
tynyt jotain seuraa, Päivi miettii. Hoitohenki-
lökunta on kertonut, että lähiaikoina isällä on 
alkanut olla hieman yökulkemista. Eräänä yönä 
hän oli mennyt nukkumaan naapurimummon 
huoneeseen, ja aamulla hänet oli löydetty sieltä. 
Mummo oli laittanut patjan lattialle isää varten. 

Omaisten merkitys on Päivin mielestä suu-
ri, niin kunnon säilymiseksi kuin myös oikean 
lääkitysmäärän selvittämiseksi. Päivin isä alkoi 
esimerkiksi kerran puhua, että hänellä on joten-
kin pöperöinen olo, että mistähän se johtuisi. 
Lopulta selvisi, että lääkemäärää oli lisätty. Isän 
kokemuksen perusteella lääkemäärää vähen-
nettiin ja isä alkoi piristymään. Lääkemäärään 
Päivi kehottaakin kaikkia omaisia kiinnittämään 
huomiota, ettei vain lääkitä liikaa. •

ALZHEIMERIN TAUTI

•	 Yleisin	dementiaa	aiheuttava		
	 parantumaton	sairaus.	Suomessa	yli		
	 70	000	sairastunutta.

•	 Alkaa	yleensä	yli	65-vuotiaana.

•	 Sairaus	aiheuttaa	aivoissa	muutoksia,		 	
	 jotka	johtavat	muistijärjestelmän		
	 toimintaan	liittyvien	hermosolujen		
	 ja	aivoalueiden	tuhoutumiseen.

•	 Parantavaa	hoitoa	ei	ole		
	 löydetty.	

 Lähde: www.alzheimerinfo.fi
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Tarinointia	Torreviejasta	

teksti Tuula Kivimäki ja Ritva Sirén • kuva Tuula Kivimäki

Käväistiinpä tässä Tuulan kanssa Espan-
jassa, Torreviejassa, Välimeren rannalla. 
Vain yhdeksän viikkoa! Aika ei tuntunut 
yhtään pitkältä, paitsi ehkä Tuulasta yh-

tenä ensimmäisistä illoista, jolloin hän joutui 
odottelemaan matkakumppaninsa kotiutumista 
vähän yli 21:n paikallista aikaa. Ilme ja kehon 
kieli toivat saapuvalle erehtymättömästi mieleen 
Justiinan tutuista suomielokuvista. Vaan Shakes-
pearea lainaten: Loppu hyvin, kaikki hyvin!

Myöhemminkin tuli todettua, että iltahämä-
rissä suunnistaminen ei ollut paljoakaan vaike-
ampaa kuin päivänvalossa. Kuljit katua; liikkei-
den ovet auki ja ikkunaluukut ylhäällä. Palasit 
takaisin samaa katua; näkymät ihan erilaiset! 
Siestan aikaan suurin osa liikkeistä kiinni ja nii-
den ovi- ja ikkunaluukut samoin. Toiset luukut 
yksivärisiä, toisissa luukuissa maalauksia. Koh-
teeseen löytäminen: salapoliisihommia! 

Mutta mikäpä oli kävellessä Espanjan talves-
sa. Lämpöä sopivasti yli 20 astetta. Lehdet puis-
sa, ruoho maassa ja kukkia. Eurooppa-puistossa 
tepastelivat vapaina kukot, kanat, ankat ja han-
het sekä riikinkukot siippoineen. 

”Espanjan kodissamme” aloitimme päiväm-
me yhteisellä aamun avauksella Päivän Tunnus-
sanasta ja jättäen rukouksessa tuleva päivämme 
Taivaan Isän hoitoon. Ja hyvää hoitoa saimme-
kin nauttia koko ajan! 

Seurakuntaelämä oli vielä huhtikuun ajan 
tosi vilkasta, vain kaksi tai kolme päivää viikos-
sa oli ilman seurakunnallista ohjelmaa. Tor-
reviejassa toimivat sekä Costa Blancan ev.lut. 
srk että Vapaakirkkosrk:n Majakka ja Hellun-
taisrk:n Evankelinen Kotikirkko. Sunnuntaisin  
porhalsimme monesti Majakalta jatkoille Ko-
tikirkkoon. Ihmeellistä yhteyttä saimme kokea 
joka srk:ssa. Niissä tapasimme suomalaisia, jois-
ta jotkut olivat asuneet jo vuosia Torreviejassa, 
toiset juuri katselivat pysyvämpää kotia sieltä. 

Kuulimme, kuinka moni oli saanut kokea 
parantumisen siellä. MS-tautia sairastava, joka 
oli tullut omien sanojensa mukaan sinne kuole-
maan, oli kaikkea muuta kuin vaivainen. Toinen 

samaa tautia sairastava oli jo päässyt jaloilleen 
pyörätuolista. Selkärankareumaa sairastava ta-
vattiin hyväkuntoisena. 

Ihmeitä tapahtuu ja varsinkin Torreviejas-
sa, jonka mikroilmasto on terveyttä edistävä. 
Tämän ilmaston vaikuttavat kaupungin lähellä 
sijaitsevat suolajärvet. WHO (Maailman ter-
veysjärjestö) onkin luokitellut Torreviejan ja sen 
lähialueet yhdeksi maailman terveellisimmistä 
ilmastoalueista. Siellä ei ole lainkaan ”piippu-
teollisuutta” vaan suolajärvistä käsittelyjen jäl-
keen saatu suola lähetetään eri maihin ympäri 
maailmaa. 

Elinkeinoelämä on vilkasta myös jokaviikkoi-
silla markkinoilla. Eivätkä meitä paikalliset, hy-
vin koulunsa käyneiksi tiedetyt varkaat ryövän-
neet vaan ihan itse saimme käyttää rahamme 
omiin ostoksiin eikä tarvinnut vaivautua vakuu-
tusyhtiöille selvityksiä tekemään (hyvin tavallista 
toimintaa ainakin ensikertalaiselle markkina-
vieraalle). 

Markkinoilta löytyy vaatteet ja ruoat, kassit 
ja kengät, matot, taulut ja etelän hedelmät. Pak-
ko mainita ihanat, punaiset (sisältäkin) mansi-
kat; 1,80 e/kg, 3 kg = 3 e! Tulihan ostettua. 

Näihin meheviin tunnelmiin (ja vieläkin aja-
tuskin nosti veden kielelle) jätän teidät vakavasti  
harkitsemaan terveyttä tuovaa etelän matkaa!  

Ikinuoret Ritva ja Tuula
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Tuossa edellä olevassa todettiin, että saim-
me kokea eri seurakuntien kautta kris-
tittyjen yhteyttä. Suomalaisuus yhdisti 
vieraassa maassa ja se oli omiaan luo-

maan pohjaa yhteydelle. Ollessamme kaukana 
arkipäivän omista kuvioista, me suomalaisetkin 
avaudumme helpommin. 

Lomalla saamme olla vapautuneesti, ilman 
omien roolien paineita. Avoin ja vastaanot-
tavainen ilmapiiri seurakunnassa on omiaan 
edesauttamaan uusien asioiden ja ihmisten koh-
taamista. Ihmisinä me kaikki kaipaamme hyväk-
syntää ja etsimme eri elämäntilanteisiin ratkaisua,  
lohdutusta, rakkautta ja elämän tarkoitusta. 

Oma elämäntilanne matkan alkaessa oli 
vähintäänkin sekava, epätietoisuus tulevasta 
huolestutti. Olin ollut pitkään uupunut, tunsin 
riittämättömyyttä, osin turhautumista. Yleensä 
valoisana, elämäniloisena ja aika toimeliaana, 
monessa mukana olijana tunnettu, tunsin syvää 
alakuloa, olin elämäni sivusta seuraaja. 

Torreviejan monissa yhteisissä rukoushetkis-
sä, joissa sain olla mukana, Herra antoi Pyhän 
Hengen kautta virvoitusta ja hänen läsnäolonsa 
uudistavaa hoitoa. Toinen toistemme puolesta 
rukoillessamme emme tunteneet toisiamme. Ih-
meelliseltä tuntui kuulla vieraan ihmisen kautta 
joku Sana Herralta. Se oli ihmeellistä, suoras-
taan taivaallista. 

Eräänä tällaisena hetkenä, tunsin olkapäil-
läni esirukoilijan kevyen kosketuksen, samassa 
Pyhä Henki kosketti voimallisesti minua. Padot 
sisälläni murtuivat, sain siinä hetkessä itkeä mo-
nien vuosien kätketyt surut ja menetykset. Valta-
vat painot putosivat hartioilta, lämpö täytti koko 
sisimpäni. Sain olla Taivaan Isän täysihoidossa, 
kuin pumpulissa. Tilanteessa ei korotettu ääntä, 
eikä mitään erityistä ulkoista ollut nähtävissä. 
Hiljainen läsnäolo oli ihmeellistä. Monia vah-
voja kokemuksia eri elämän alueilla koimme, 
matkalaiset erilaisina, omina itsenämme, omista 
lähtökohdista. 

Saimme kutsun erääseen kotiin sapattiate-
rialle, isäntäväki oli jo useamman vuoden asunut 

vakituisesti Espanjassa. Me tilaisuuteen kutsutut 
ihmiset emme ennestään toisiamme tunteneet, 
kuitenkin meitä yhdisti usko ja rakkaus Israeliin. 
Siunaavin ajatuksin muistamme kaikkia muka-
naolijoita ja erityisesti isäntäväkeä. 

Monia arkienkeleitä saimme kohdata, he 
antoivat oikealla hetkellä apua meille koke-
mattomille. Pääsiäisajan tapahtumat ja niiden 
esittäminen tuhansien ihmisten voimin katuja 
kiertävinä Semana Santa-kulkueina oli vah-
va kokemus, jota luterilaisena jäimme monelta 
kannalta pohtimaan. Silmiin pistävää oli, että 
vauvasta vaariin kaikenikäiset olivat mukana 
pääsiäisohjelmissa. 

Kuinkahan meidän laita on, annammeko 
jälkipolvillemme tietoa Jeesuksen kärsimyksistä, 
kuolemasta, ylösnousemuksesta ja niiden mer-
kityksestä elämäämme? Monta pohdiskeltavaa 
meille vielä jäi näidenkin kysymysten äärellä. 
Monen monta tarinaa saimme matkan aikana 
kuulla, niissä niin kertojan kuin kuulijan paikal-
la ollut, sai todeta Jumalan johdatusta ja hänen 
uutta luovaa voimaansa. 

Varmaan vielä kauan saamme muistella ja pa-
lata ajatuksissa tähän matkaan. Jumala saakoon 
ohjata elämäämme niin, että saamme kulkea hä-
nen askelissaan. Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun ty-
köni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä 
annan teille levon”. Todella tällä matkalla sain yli 
ymmärryksen käyvää rauhaa osakseni. ”Jeesus 
johdata tiemme kulkua ” olkoon rukouksemme. 
Mitenkähän ystävät on ensi keväänä, tehdäänkö 
yhteinen matka, kysellään Herralta? •
Siunaavin ajatuksin Tuula 

Tuulan ajatuksia

Monia arkienkeleitä 
saimme kohdata,  
he antoivat oikealla 
hetkellä apua meille 
kokemattomille. 
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Kuntoutus	jokaisen	oikeus

teksti Erkki Vauramo professori (h.c.), Aalto-yliopiston Sotera-instituutti

Aalto-yliopistossa meneillään oleva 
kaksivuotinen Muuttuva yhteiskunta 
– muuttuvat palvelut -projekti on sosi-
aali- ja terveyspalvelujen rakenneuudis-

tusprojekti. Sen yhdeksi keskeiseksi teemaksi 
nousi ikääntyneen väestön kunto. Tulokset 
ilmestyvät myös Kunnallisalan kehittämissää-
tiön julkaisuna ”Ikääntyvä väestö ja toiminta-
kyvyn ylläpito”.

Kyseisen projektin perusti 23 eri osapuolta 
edustaen valtionhallintoa, sairaanhoitopiirejä, 
kaupunkeja, kuntia, järjestöjä ja yrityksiä. 

Kuntoutuksen päämääränä on inhimillisten 
voimavarojen hyödyntäminen yksilön ja yhteis-
kunnan parhaaksi. Laajasti katsannossa kuntou-
tus ja kuntoutuminen sekä riittävä terveys liitty-
vät kaikkeen toimintaamme.

Ikääntyneen kuntoutuksen yleisiä tavoitteita 
on kuntoutujan kykeneminen jatkamaan oma-
toimista asumista kotonaan niin pitkään kuin 
mahdollista, avopalvelujen tuella ja tarvittaessa 
kotiin tuotavin palveluin tuettuna. 

Raportti kuvaa aluksi kuntoutusjärjestel-
mämme nykytilanteen; tarkastelupäivä oli 
31.12.2015. Järjestelmät, toimintamallit ja tu-
lokset vaihtelevat kunnittain ja alueittain. Suu-
ret, jopa kymmenkertaiset sairaanhoitopiiri- tai 
kuntakohtaiset erot vanhusten laitoshoidon tar-
peessa herättävät huomioita. Näin ei saisi olla. 

Vuonna 2015 oli maassamme 480 000 yli 
75-vuotiasta. Vanhuspalvelulain tavoitetaso 
merkitsee, että 91–92 prosenttia yli 75-vuoti-
aista asuisi kotonaan, tarvittaessa tuettuna. Jos 
91 prosenttia asuisi kotona, paikkatarve olisi 
43 200. Jos taas 92 prosenttia asuisi kotona, tar-
ve olisi 38 400 paikalle. 

Tarkastelupäivänä paikkoja on vanhainko-
deissa, tehostetuissa palveluasunnoissa ja ter-
veyskeskusten pitkä-aikaisosastoilla yhteensä 
52 153. Tämä vastaa 11 prosenttia yli 75-vuo-
tiaiden määrästä eli hoivapaikkoja on runsaasti 
liikaa. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että Etelä- 
Karjalan sairaanhoitopiiri oli jo tarkastelupäi-

vänä saavuttanut 8 prosentin tason vastaten 
vanhuspalvelulain alarajaa (38 000) koko val-
takunnassa. Heidän tavoitteensa on kunnian-
himoinen: 97 prosenttia yli 75-vuotiaista asuisi 
tuettuna kotonaan. 

Koko maassa tämä merkitsisi vain noin 
14 500 laitospaikkaa. Tavoitetaso on erittäin 
haastava. 

Raporttimme toteaa, että osa vanhuksista, 
jotka voitaisiin kuntouttaa, jää nyt kuntoutta-
matta. Elämän loppuvaiheessa on olennaista, 
missä sattuu asumaan. Kunnasta riippuen voi 
asua kotonaan jopa 1–2 vuotta kauemmin. Näin 
ei saisi olla. Maassamme pitää olla tasalaatuinen 
kuntoutus- ja hoitojärjestelmä. 

MIKSI JÄRJESTELMÄ EI KUNTOUTA? 
Rakennukset tekevät vuodepotilaita ja huonon-
tavat kuntoa. Suomessa osa hoivarakennuksista 
on liian ahtaita. Jos tarkastelemme vanhuksen 
käytössä olevaa tilaa ilman wc- ja eteistilaa, hy-
vin tavallinen neliömäärä on noin 9–10. Tähän 
tilaan ei sängyn lisäksi mahdu kuin yöpöytä ja 
tavallinen ruokapöydän tuoli. Rollaattorilla on 
vaikeaa kulkea tilassa.

Kun katsoo vanhuspalvelurakennuksen ylei-
siä tiloja, löytyy sieltä kuuden hengen pöytä, kol-
me tuolia television katsomista varten ja kenties 
yksi sohva, yhteensä noin 10–12 istumapaikkaa 
20 hengen yksikössä. Vanhuksista mahtuu ker-
ralla sängyn ulkopuolelle noin puolet ja loput 
ovat pakkomakuussa vuoteessaan. 

Tällaisia yksiköitä on sekä terveyskeskusten 
pitkäaikaisina vuodeosastoina, vanhainkoteina 
tai tehostettuina palveluasuntoina. 

Englantilaiset, saksalaiset, ruotsalaiset ja hol-
lantilaiset vanhusten palvelurakennukset ovat 
luonteeltaan koteja ja väljiä suomalaisiin ver-
rattuna. Vanhusta kohti on tilaa noin 35–40 m2. 
Useat uudet ratkaisut sisältävät huoneen ilman 
väliseiniä, jolloin kalustuksesta riippuen voidaan 
irrallisilla siirrettävillä seinillä eriyttää oleskelu-
tila ja makuutila. 
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  Viihtyisä englantilainen tv-katsomistila, jossa kannattaa kiinnittää huomio valaisimiin, tauluihin ja mattoihin.

Englannissa on lakimääräinen säännös, joka 
vaatii yhteistiloja erikseen ruokailua, seurustelua 
ja hiljentymistä varten.

Kuntoutus ei ole aina palvelujärjestelmän 
intresseissä. Ongelmien keskiöön nousee ter-
veyskeskusten toiminta, joiden pitäisi olla pe-
rustason kuntoutusyksikkö. Mutta kuntoutuksen 
tilat puuttuvat. 

Maassamme on edelleen terveyskeskuksissa 
pitkäaikaishoitoa. Tässä hoitomuodossa kävele-
vä potilas asuu pysyvästi vuodeosastolla. Muista 
Pohjoismaissa tämä lopetettiin, viimeksi Ruot-
sissa vuonna 1992. 

Osaamista on. Suomi on ollut veteraanikun-
toutuksen mallimaa. Useissa kansainvälisissä 
vertailuissa suomalaista järjestelmää on pidetty 
parhaana ja siitä on otettu oppia. Veteraanien 
vanhentuessa järjestelmä on kehittynyt kuntout-
tamaan ikääntyneitä. 

Julkisuudessa on esitetty näkemyksiä, joiden 
mukaan hyvän kuntoutuksen vuoksi veteraa-

nit eläisivät muuta väestöä pidempään, mutta 
raporttia teemasta en ole nähnyt. Myös ikään-
tyneiden kuntoutus osataan. Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen uusi kuntoutusjärjestelmänsä 
kahdessa vuodessa ja pudotti kodin ulkopuolisen 
ikääntyneiden asumisen puoleen. 

TAAJAMAT UUSITTAVA
Välillä ei koti riitä, se voi olla liian kaukana tai 
liian ahdas. Useat vanhukset elävät 70-luvun  
rakennuksissa, jotka tehtiin eri normilla kuin  
tämän päivän rakennukset. Tarvitaan uusi asunto.

Tässä vaiheessa nykyisin useimmiten van-
hus siirretään ahtaaseen koppiin täysihoitoon ja 
24/7-palveluun, vaikka hän oikeastaan tarvitsisi 
asunnon sekä lounasruokalan samaan taloon ja 
palveluja kotiin. Kotiin annettavien palvelujen 
on kuitenkin oltava kävelymatkan päässä, jotta 
kunnon vaihtelun ja tarpeen mukaan voitaisiin 
käydä asunnossa useammankin kerran päivässä. >>
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Kuntoutus on fyysinen, psyykkinen ja sosiaali-
nen kokonaisuus. Fyysisen kuntoutuksen edellyt-
tämät kuntosalitilat on oltava jokaisessa taajamas-
sa. Psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus edellyttää 
tilojen lisäksi yhteisöllistä toimintaa. Tätä varten 
on saatava aikaan vapaaehtoistoimintaa. 

Esimerkkinä yhdistävästä vapaaehtoistoi-
minnasta voidaan pitää erilaisia retkiä, esimer-
kiksi muistisairaiden vanhusten marjanpoimin-
taretkiä, lukupiirejä jne. Vapaaehtoistoiminnan 
edellytyksenä on se, että toiminta on ”kivaa” ja 
palkitsevaa tekijälleen. 

Tällaisen yhteisörakenteen synnyttäminen 
olemassa olevan taajaman keskustaan edellyttää 
mielikuvitusta. Ratkaisuna on palvelukortteli 
taajaman keskustaan. Korttelissa on taajaman 
kylätalofunktiot, kokoontumistilat kuorolle ja 

Saman tilan kalustus Suomessa ja Hollannissa. Huomaa pöytä ikkunan ääressä, lokerokaapisto omille tava-
roille ja penkki, josta voi tulla omai sen peti. Kalustus merkitsee tavattoman paljon vanhukselle, eikä ole kallis.

syntymäpäiville, kerho- ja harrastetiloja, miehil-
le verstas ja naisille käsityökoneet.

Suomessa useimmat taajamat ovat tällä het-
kellä taantuvia. Suuria lisäinvestointeja ei ole 
mahdollista tehdä. Suunnittelulta vaaditaan 
uutta kokonaisnäkemystä. Ratkaisuna voivat 
olla vanhojen tilojen uudenlainen käyttö, siirret-
tävät talot, epävirallisten polkujen muuttaminen 
kävelyreitiksi ja vaikkapa uuden aukion muo-
dostaminen. 

Mutta pelkkä ajattelu ei nyt riitä! On mur-
rettava äärikonservatiivisen hoitojärjestelmän 
passiivinen vastarinta. Eläkeläisjärjestöjen on 
nyt vaadittava kuntoutusta kaikilla tasoilla ja ah-
taiden, kuntoa huonontavien tilojen sulkemista 
– äänekkäästi ja vaikuttavasti. Siten me kaikki 
saamme paremman loppuelämän. •

TERVEHDYS KRISTEL-KUORON LAULAVAISET!

Tässä teille tietoja seuraavasta harjoitusleiristä.  
• Tapaamme Kiteen evankelisella opistolla  
 os. Opistontie 7, 29.9–1.10.2017.
• Aloitamme perjantaina lounaalla klo 11.30  
 ja jatkamme harjoituksilla klo 13.00.  
• Ilmoittautumiset 15.9 mennessä s-postiin  
 toimisto@kiteenkansanopisto.fi tai  
 puh. Päivi Malinen 040 592 8923.  
 Ilmoittakaa huonekaveri ja ruokavalio  
 samalla. Leirin hinta on 122 e

Nyt on mukavaa, kihelmöivää jännitystä ilmassa, siitä 
jo tiedättekin ja olette ennakolta valmistautuneet, 
toivon. Lisätietoja saatte sitten paikanpäällä. Ottakaa 
mukaan kaikki viime kevään laulut. Uudet ja vanhat. 
Nekin jotka Pieksämäen harjoitusleirillä saitte. Suomi 
100 -teemalla mennään edelleenkin tänä juhlavuonna.

Krellin syyspäivät ovat Ryttylässä  
21.10–22.10.2017. Ilmoittautukaahan kaikki innolla 
leireille, paljon mielenkiintoisia asioita tiedossa!
Miia
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JUHLASIVUT

Lauantai 21.10.17

10–13  Krellin tuotemyynti 
 Ilmoittautuminen syyskokoukseen

11.30  Lounas

13.00  Avajaisjuhla, juontaa Pertti Pohjavuori 
 Hämäläisten laulu 
 Liiton tervehdys, puheenjohtaja Leea Hiltunen 
 Opiston tervehdys, Maahanmuuttaja  
 linjan linjavastaava Maiju Ollilainen 
 Maahanmuuttajalinja esittäytyy  
 Runonlausuntaa, Tuula Skouen 
 Juhlapuhe, rovasti Kalervo Huttunen 
 Kristel-kuoro, johtaa Miia Liukko 
 Päätösvirsi

14.30  Päiväkahvi

15.15  Syyskokous.  
 Rinnakkaisohjelma: Kansan- 
 lähetyksen esittelykierros halukkaille

17.00  Päivällinen 
18.30  Soraäänistä sulosointuihin-finaali  
 Riihimäen keskuskirkolla

20.30  Iltapala majoittuville

! Pyrimme järjestämään bussikuljetuksen 
Ryttylän opistolta Soraäänistä sulo-
sointuihin -kilpailun finaaliin Riihimäen 
kirkolle lauantaina 21.10. Mikäli olet 
kiinnostunut bussikyydistä, ota yhteyttä 
Kristillisen Eläkeliiton toimistoon  
p. 045 609 3551.

Sunnuntai 22.10.17

10.00  Syysjuhla, juontaa Päivi Kyyrö 
 Juhlapuhe, Psykologian emeritusprofessori  
 Markku Ojanen 
 Maahanmuuttajalinja esittäytyy 
 Piirin puheenjohtaja, Leena Rauhala 
 Kristel-kuoro, johtaa Miia Liukko 
 Kapulan vaihto: Keski-Suomen piirille

11.30  Lounas

13.00  Jumalanpalvelus, saarna: pastori,  
 eversti el. Ensio Partanen

14.30  Päätöskahvi

 

Huonevaraukset sekä ryhmien ruokailu-
varaukset Kansanlähetysopistolle  
6.10. mennessä!
 
Täyshoitohinnat majoituksella: 
2 hh:ssa 70 euroa/henkilö 
3–4 hh:ssa 60 euroa/henkilö

Ruokailuhinnat päivävieraille: 
Aamiainen 5 €, lauantailounas 10 €,  
sunnuntailounas 12 €, kahvi+leivonnainen 3 €, 
päivällinen 7 €, iltapala 5 €.

Kansanlähetysopisto 
Opistotie 1
12310 Ryttylä
Puhelin, vaihde: 019 77 920

Tervetuloa	syysjuhlille	
Ryttylään	21.–22.10.2017

Vietämme	Kristillisen	Eläkeliiton	syysjuhlaa	Ryttylässä,		
Kansanlähetysopistolla	21.	–22.10.2017.	

Tervetuloa	nauttimaan	Ryttylän	kauniista	syysmaisemista	ja		
tapaamaan	ystäviä	ympäri	Suomen!
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Iloitse iästäsi

teksti Leea Hiltunen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Juhlavuotta, Suomen itsenäisyyden 100 – 
vuotistaivalta, on juhlittu ja juhlitaan edel-
leen monin tavoin. Toivon, että juhlavuosi 
on nostanut ja nostaa edelleen inhimillisyy-

den ja välittämisen keskiöön kaikessa kanssakäy-
misessä. Monet hengelliset kesäjuhlat ja tapah-
tumat sekä eri puolilla järjestetyt musiikkijuhlat 
ovat tarjonneet koskettavia ja mieleenpainuvia 
elämyksiä. Kesäajan kokemusten ja osallistumis-
ten myötä on ollut mahdollista tulla ravituksi 
kokonaisvaltaisesti ja saada uudenlaista sisältöä 
elämän arkeen. Kaiken tämän haluaisin näky-
vän meissä ihmisinä ja myös toiminnassamme. 
Elämänmyönteisyys on voimavara, mikä on ais-
tittavissa ihmisten kanssakäymisessä raskaittenkin 
yhteiskunnallisten viestien ja henkilökohtaisten 
kuormien keskellä. Tässä ajassa tarvitaan toivon 
näköaloja.

Vuosittain YK:n aloitteesta laadittavan World  
Happiness raportin mukaan me suomalaiset 
olemme maailman viidenneksi onnellisin kansa, 
vaikka erään kyselytutkimuksen mukaan jopa 
viidennes kansastamme näkee uhkia ja on tyy-
tymätön. Huolestuttavaa on, jos tyytymättömyys 
muuttuu toivottomuudeksi ja turvattomuudeksi. 
Meidän on hyvä nähdä onnellisuuden ja tyyty-
väisyyden ilmapiirin läpi se väistämättä yhteis-
kunnassamme vallitseva toisenlainen arki, missä 
ihmisillä on huolia selviytymisestä ja vanhuksilla 
huoli omasta tai läheistensä terveydestä ja turval-
lisuudesta. Viesti siitä, että yksinäisyys on jo suu-
rin kansansairautemme on huolestuttava. Eläke-
läisjärjestöillä onkin tässä ajassa tärkeä tehtävä 
olla rakentamassa hyvää elämää vanhuksille ja 
olla torjumassa yksinäisyyttä. Järjestömme sään-
töjen mukainen toiminta-ajatus antaa työhömme 
vahvan perustan. Toimintamme perustuu Raa-
matun arvomaailmaan. Tehtävämme on mah-
dollistaa eläkkeensaajille, vanhuksille henkisiä ja 
hengellisiä virikkeitä sekä edistää heidän tervey-
dellisen hyvinvointinsa ylläpitämistä ja torjua syr-
jäytymistä.

Kansalaistoimintaa ja järjestötoimintaa haas-
tetaan tunnistamaan ajan henkeä ja ottamaan 

”koppia” erilaisista viesteistä ja ilmiöistä sekä 
kehittämään omaa toimintaa vastaamaan van-
husten tarpeisiin. Vanhusten määrä kasvaa. Van-
huuseläkkeellä on Eläketurvakeskuksen tiedon 
mukaan ennätysmäärä ihmisiä. Vanhuuseläk-
keelle siirtyneiden määrä on yli kaksinkertais-
tunut kymmenessä vuodessa. Eläkeläisten mer-
kitystä yhteiskunnassa ei voi sivuuttaa. Tosiasia 
on, että vanhuuden ja vanhusten arvostus näkyy 
teoissa ja siksi keskeinen tehtävämme järjestönä 
on olla vaikuttamassa vanhuksia koskevaan pää-
töksentekoon. Itse voimme osoittaa elämällämme 
ja toiminnallamme, miten rikas ja antoisa elä-
mänvaihe eläkeikä on. Annamme ”kasvot” van-
huudelle. Kristillisellä eläkeläisjärjestöllä on oma 
tärkeä tehtävänsä Jumalan rakkauden välittäjänä 
lähimmäispalvelutyössä ja kaikessa toiminnas-
samme.

Ison kiitoksen esitän jäsenyhdistyksillemme 
ja piireille kaikesta siitä monipuolisesta tapahtu-
mien, retkien, tilaisuuksien ja leirien järjestämi-
sestä, mitä kuluneen kesän aikana on toteutettu. 
Kuorokisaan valmistautuminen on myös pitänyt 
toimintaa ”vireessä”. Musiikki on jotain erityistä, 
mikä yhdistää, antaa yhdessä ololle merkitystä, 
hoitaa yksilöitä ja yhteisöä. Mielenkiinnolla odo-
tan ”Soraäänistä sulosointuihin” -esiintymistilai-
suuksia ja kuorokisan finaalia 21.10 Riihimäellä.

Odotimme kesän aikana pitkään valmistelus-
sa olleiden lakien, kuten maakuntalain, sote-jär-
jestelmälain ja valinnanvapauslain valmistumis-
ta. Lakien valmistuminen ja niiden voimaantulo 
siirtyy vuodelle 2019. Mediassa uusi ministeri 
Saarikko lupaa jatkossa ”parempaa vanhusten-
hoitoa”. Tässä ja nyt jatkamme ja toimimme elä-
keläisten hyvän elämän mahdollistamiseksi. Aja-
tuksissani on Raamatun kuvaus Kirkastusvuoren 
tapahtumista ”Herra meidän on tässä hyvä olla” 
(Luuk.9:2836). On turvallista elää ja toimia us-
kossa, Jumalan sanan lupauksiin luottaen. • 

Kiitollisin mielin syyskauden toimintaa toteuttamaan. 
Siunaavin ajatuksin! Leea 
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teksti	Päivi	Kyyrö	•	kuvat	Jukka	Ylävuo

KAMERAA ULKOILUTTAMASSA

Jukka Ylävuo  
         in memoriam Olemme saaneet iloita Kameraa ulkoilut-

tamassa -palstasta vuoden ajan. Elämä 
on kuitenkin rajallista ja pieni hetki voi 
muuttaa kaiken lopullisesti. Tämä päivä 

on jo huomenna eilinen. 
Kameraa ulkoiluttamassa -palstan toimittaja 

Jukka Ylävuo siirtyi tästä ajasta taivallisiin ma-
joihin 30.7.2017. Nämä kuvat hän lähetti tätä 
Kristelli-lehteä varten noin kaksi viikkoa ennen 
kuolemaansa. 

Kiitos Jukalle kaikesta mitä hän teki lehtem-
me hyväksi. Jukan kanssa oli mutkatonta työs-
kennellä. Hän oli meille suureksi iloksi ja avuksi. 

Jumala antakoon Jukan läheisille voimia ja 
rohkaisua surun keskellä. •

Tuhat vuotta on sinulle kuin  
yksi päivä, mailleen mennyt,  
kuin öinen vartiohetki.  
Me katoamme kuin uni  
aamun tullen, kuin ruoho,  
joka hetken kukoistaa.”  
Psalmi 90:46
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KRELL ry:n jäsenistö ja henkilökunta 
saa vähintään 15 % alennuksen seuraavista  
Holiday Club -kohteista:

Turun Caribia hotelli ja Villas-asunnot 
Saimaa hotelli, Villas ja loma-asunnot 
Tampereen Kylpylä hotelli ja loma-asunnot 
Katinkulta hotelli, Villas ja loma-asunnot 
Kuusamon Tropiikki hotelli, Villas ja loma-asunnot 
Salla hotelli ja loma-asunnot 
Saariselkä hotelli ja loma-asunnot

Hotellissa hintaan sisältyvät majoitus ja aamiaiset. 
Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa pyyhkeet,  
vuodevaatteet ja loppusiivous. 
Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa minimimajoitus 2 vrk.

Vedet ovat pysyneet tänä kesänä sen ver-
ran kylminä, että uimaan ei ole mieli 
tehnyt. Yksi uimareissu tuli kuitenkin 
tehtyä ihan pienen pakon edessä. Kävi 

nimittäin niin, että ilmalla täytettävä kumi-
banaani koitui kohtalokseni. Lapsenlapseni 
leikki sellaisen kanssa mökkimme laiturilla. 
Jostain kumman syystä banaani ajautui veteen 
ja virta lähti viemään sitä poispäin rannasta.  

VIRKISTÄYDY

LÄHDE	HOLIDAY	CLUB	-LOMALLE	KYLPYLÄÄN	TAI	VUOKRAA	LOMA-ASUNTO.	

Loma-asuntokohteet: Airisto,  
Calahonda, Rönnes, Ähtäri, Hannunkivi, 
Punkaharju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi,  
Tahko, Himos, Ellivuori ja Naantali

Varaukset  
www.holidayclub.fi  
tai 030 68 600

Käytäthän varatessasi 
koodia:  

KRELL15

Mummin	uimareissu
Pienelle ihmiselle tuli ihan hirmuinen hätä. 
Siihen hätään ei voinut olla vastaamatta. Kun 
muita vapaaehtoisia pelastusjoukkoja ei ollut 
paikalla, pakkohan mummin oli hypätä järveen 
banaania pelastamaan. Pienen uimalenkin jäl-
keen pääsin rantaan kumibanaani kainalossani.  
Tulipahan siinä samalla myös talviturkki hei-
tettyä. Sen koomin en ole tänä kesänä uimaan 
kaipaillut. • 

Päivi Kyyrö
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  Tilaan Kristelli-lehden 12 kk (5 numeroa) hintaan 16 €

  Tilaan lehden lahjaksi 12 kk hintaan 15 €

  Haluan liittyä jäseneksi Kristilliseen Eläkeläisyhdistykseen

Postimaksu
maksettu

Kristelli-lehti

VASTAUSLÄHETYS

Sopimus	5007754

00003	Helsinki

Tilaaja:

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Puh:

Sähköposti:

Lehden maksaja:
(jos eri kuin tilaaja)

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Puh:

Sähköposti:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

KRISTILLISEN	ELÄKELIITON	SYYSKOKOUS
Kristillisen Eläkeliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 21.10.2017 klo 15.15 Kansanlähetysopistolla, Ryttylässä,  
Opistotie 1, 12310 Ryttylä.

Jokainen Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään yhden edustajan jokaista 
alkavaa sataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi. 
Edustajille ennakkoon lähetettävät kokousasiakirjat tarvitaan kokouksessa.    

Hallitus

Arttolantie 1, 
00750 Helsinki 
puh. 045 609 3551
www.krell.fi  
toimisto@krell.fi 
 

 

KRISTILLINEN ELÄKELIITTO RY

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

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

Lehtitilaukset ovat muodoltaan toistaiseksi voimassaolevia.



Osallistumishinta 15 e/hlö  
(hinta muodostuu  
ruokatarjoiluista)

Ilmoittautumiset 11.9.  
mennessä  

puhelimitse 045 609 3551  
tai sähköpostitse  
toimisto@krell.fi

9.00  Kahvitarjoilu
9.30  Päivänavaus, Eila Korjala
9.45  Vaikuttava viestintä - yhdistystoiminnan peruspilari,  
 Päivi Kyyrö
10.45  Ryhmätyö: Miten viestintä voisi tavoittaa  
 tasapuolisesti koko jäsenistön?
11.30  Lounas
12.30  Palveleva piiri, yhdistävä yhdistys, Maija Kokkonen
13.20  Taukojumppa, Hanna Forsgrén-Autio
13.30  Ryhmätyö: Mitä mahdollisuuksia piirillä ja   
  yhdistyksellä on vaikuttaa yhdessä?
14.00  Päiväkahvitarjoilu
14.30  Yhdistyksen mahdollisuudet vaikuttaa    
 muuttuvassa yhteiskunnassa, Leea Hiltunen
15.30  Päätössanat, Tuula Kivimäki

Yhdessä enemmän -järjestöpäivä kutsuu Kristilli-
sen Eläkeliiton alueyhdistysten vastuunkantajia 
ja ahertajia ympäri Suomen!  
 
Oletpa yhdistyksessäsi kahvittaja, lehtivastaava 
tai sihteeri, tämä on sinua varten. Tulkaa joukolla  
virkistymään ja innostumaan keskinäisestä  
yhteydestä ja sen mahdollisuuksista.  

Päivän aikana kuullaan viestinnän merkityksestä 
ja kohdataan toisiamme ryhmätöiden kautta 
rikastuen toinen toistemme ajatuksista ja koke-
muksista.  Lisäksi pureudutaan yhdessä piirien ja 
yhdistysten mahdollisuuksiin muuttuvan yhteis-
kunnan keskellä.

O
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a

Tule Yhdessä enemmän 
-järjestöpäivään Suomen Raamattuopistolle  

keskiviikkona 27.9. klo 9–16!

Yhdessä enemmän -järjestöpäivä
Keskiviikkona 27.9. klo 9 – 16
Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, Kauniainen

Tervetuloa!


