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Menneen kesän jälkeen tuskin kovin moni Suo-
messa voi valittaa lämmön puutteesta. Itse aina-
kin sain sen verran hikoilla auringossa, että Krei-
kan matka jäi tältä kesältä tekemättä. Viimeiset 
hellepäivät alkoivat tuntua jo piinallisilta. Tämä 
pisti myös miettimään suuremmalla vakavuudel-
la ilmaston lämpenemiseen liittyviä puheita. 

Viime aikoina on paljon puhuttu muovin tuot-
tamasta ongelmasta luonnossa. Oli järkyttävää 
lukea, että valas oli niellyt 80 muovikassia. Sitä 
ei voitu enää pelastaa vaan se menehtyi niiden 
aiheuttamaan ongelmaan elimistössään. Tiedolla 
on tässä kohtaa ollut minuun myönteistä vaiku-
tusta, sillä olen alkanut miettiä tarkemmin muun 
muassa muovipussien käytön tarpeellisuutta eri-
laisissa tilanteissa omassa arjessani. 

Kohtasin eräänä kauniina kesäisenä päivänä ikä-
vän yllätyksen talomme roskiskatoksessa. Kaa-
taessani biojätteitä siihen kuuluvaan astiaan 
kuulin pullojen kilinää ja katos vaan joku oli 
heittänyt sinne ison kasan kaljapulloja. Se kyllä 
sisuunnutti. Jos olisin tiennyt, kuka kyseinen pul-
lojen heittäjä oli ollut, olisin nähtävästi antanut 
hieman valistusta kierrättämiseen. 

Itsekeskeisessä ja itsekkäässä maailmassamme 
olemme unohtaneet ajatella, millaista vahinkoa 
tuotamme tuleville sukupolville valinnoillamme. 
Mukavuudenhaluisina ihmisinä lähdemme au-
tolla töihin vaikka sama matka taittuisi helpos-
ti myös yleisillä kulkuneuvoilla. Ja mitä kaikkia 
muita valintoja olemmekaan tehneet vain itsek-
kyyden ja mukavuuden takia. On myös niin, että 
on hyvin vaikea ostaa joitakin tuotteita ilman 
muovipakkauksia. 

Luonnolle koituneet ongelmat eivät ole synty-
neet muutamassa vuodessa vaan sitä on jatkunut 
kymmeniä vuosia. Ottihan siihen kantaa jo Kirka 
70-luvulla laulamalla kappaletta Varrella virran. 

Laulun tarinan mukaan varrelle virran menemi-
nen aiheutti niin suuren ongelman terveydelli-
sesti, että piti mennä lääkäriin, joka totesi, että 
oli suorastaan tyhmää mennä varrelle viran.

Tutkimuksen mukaan tarkimpia kierrättäjiä ovat 
yli 50-vuotiaat. Tämähän on eläkeläisiä ajatel-
len hieno uutinen. Joku on joskus selitellyt, että 
eläkeläisillä on siihen aikaa, mutta eiköhän sii-
nä vain yritetä selitellä omaa laiskuutta. Vaikka 
voimmekin ajatella, että suuret tehtaat ja laitok-
set saastuttavat enemmän ja yksilö ihminen 
voi tehdä vain vähän maailman saastumisen 
estämiseksi, emme voi kuitenkaan sillä 
verukkeella puhdistaa omaatuntoamme 
vastuustamme. 

Kristillisen Eläkeliiton toiminnassa pi-
dämme yllä Raamatun mukaisia ar-
voja. Siellä yksi tärkeä näkökohta on 
Jumalan luomasta luonnosta huolta 
pitäminen. Vastuullinen käyttäy-
tyminen tässä suhteessa voidaan 
nähdä yhdeksi tärkeäksi kristil-
liseksi arvoksi. Eero Huovinen 
on sanonut osuvasti: ”Luonnon 
varjeleminen on sen kauneuden ja 
ihmeellisyyden suojelemista. Jos on 
viljeleminen vaativa tehtävä, niin ei 
varjeleminenkaan ole sen helpompaa. 
Rumuuden, turmeluksen ja pilaantumi-
sen välttäminen on periaatteessa help-
po asia, mutta käytännössä usein kovin 
vaikeaa. Oma etu ja itsekkyys pakkaavat 
niin kevyesti pulpahtamaan pinnalle ja ot-
tamaan paalupaikan.”

Suojelemalla ja varjelemalla luontoa raken-
namme elämisen mahdollisuuksia tuleville 
sukupolville. Millaisen maailman jätäm-
me lapsenlapsillemme, siihen voimme 
vielä, ainakin jossain määrin vaikuttaa. 

Valaan kuolleen näin 
varrella virran

Teksti: Päivi Kyyrö | Kuva: Sakari Röyskö

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

4/2018 3



ystävyyden tekojaystävyyden tekoja
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Ystävät yhdessä matkaa taittaa, 
ruokakin silloin paremmalta maittaa.

Ystävä tukee, ystävä auttaa, 
näin yhdessä soudetaan elämän lauttaa.

Yhdessä itkeä, nauraa saamme, 
näin elämän kirjon kanssaan jaamme.

On ystävä lähellä tai kaukana aivan, 
hän usein saa kantaakseen huolien vaivan.

On ystävä yhteinen monilla meillä 
näillä elomme usein niin vaihtuvilla teillä.

Kun kuljemme seurassa Elämän Herran, 
saavumme kotiin myös varmasti kerran.

Tämä Herra huolet ja murheemme parhaiten 
kantaa 
ja kestävän rauhansa omilleen antaa.

Hän syntimme kaikki ristille vei, 
siksi ne tuntoamme enää paina ei.

Näin rakkauden suurimman meille antoi Hän. 
Häneltä yksin saamme ikuisen elämän.

Kuinka vähäinen voi kukoistaa 
ja iloa syvää antaa 
ei suuresta saa enempää 
vain huolta turhaa kantaa

Herkisty sieluni päällä maan 
onnea iloa jakamaan 
joka säteilee Jumalasta 
tavoitellen jokaista lasta

Esteet ilolle onnelle päällä maan 
ovat monet, ja niitä nyt purkamaan 
käymme yhdessä iloiten Jumalasta. 
Hän rakastaa jokaista lasta.

Emme ole yksin.  
Hän kanssamme kulkee 
Ovia avaa, toisia sulkee

Tie auki kaikkein pyhimpään 
ollut on siitä saakka 
kun ristillä sovitettiin 
suuri syntien taakka

Sinne ristin turvassa kulkea saamme 
Rakkauden, ystävyyden, keskenämme jaamme.

Marja-Liisa Kontula Teuvo Vuorenoja, Sastamala
YSTÄVÄT YSTÄVÄT

ystävyyden tekojaystävyyden tekoja

Puuhaa isovanhemmille !
MITÄPÄ YSTÄVYYS OIKEIN ON?

Innostu ystävyydestä yhdessä lapsenlapsesi kanssa.
Piirrä ystävyydestä kertova piirustus yhdessä lapsenlapsesi kanssa ja 

lähettäkää piirustus 25.10. mennessä osoitteeseen: 
Kristillinen Eläkeliitto, Ystäväpiirustus, Arttolantie 1, 00750 Helsinki

Halutessanne voitte keksiä myös lyhyen tarinan piirustukselle, mutta se ei ole välttämätöntä. 
Laittakaa piirustuksen yhteyteen etunimenne ja ikänne. Ystävyyden piirustuksia julkaisemme 

lehdessä ja Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlilla Ystävyys-näyttelyssä Kauniaisissa 2018.
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Kotikirkon helmaan on siunattu 
sankarivainajat, 214 nuorta 
elämää. He jättivät meille pyhän 
perinnön, vapaan isänmaan.
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Kaiken muuttuvan keskellä on jotakin, joka py-
syy. Jumala ei muutu ja hänen ikiaikaiset lu-
pauksensa pysyvät samoina. Hän antoi meille 
suuret armolahjansa: Jumalan lapsen oikeuden 
ja perintöosan taivaassa, ja hän antoi meille 
Vapahtajan. Kirkko edustaa kaikkea tätä, kirk-
kohan on taivasten valtakunta maan päällä. 
Kotikirkko erityisesti on lapsuuden maisema ja 
sydämen koti. Se on ollut mukanamme niissä 
elämänluvuissa, jotka kirjoitetaan sydänverellä. 
Voi sanoa, että kotikirkon kautta kulkee meidän 
uskomme, toivomme ja rakkautemme tie.

Sukupolvien saatto
Kotikirkko puhuu ja puhuttelee, mutta ottaa aina 
kulkijan hellän sydämellisesti vastaan. Siellä vii-
pyvät isovanhempien ja vanhempien esirukouk-
set, siellä soivat menneiden sananjulistajien 
saarnavirret, ja siellä valvoo lapsuuden suoje-
lusenkeli. Näky on valtava: kirkko pysyy paikal-
laan, rukoukset pysyvät samoina, vain vaeltajat 
vaihtuvat. Jokainen on vuorollaan rakkauden 
viestinviejä ja lähimmäisen vierellä kulkija. Ko-
tikirkossa tuntee, että kuuluu sukupolvien saat-
toon ja on mukana Jumalan vaeltavan kansan 
joukossa, kansan, joka on matkalla kaukana ja 
korkealla olevaa kotia kohti. Se on turvallinen 
tunne, vaikka tietääkin, että jokaisella kulkijalla 
on vastuu tulevasta.

”Meidän on tässä hyvä olla”
Sippolan kirkko on minulle rakas, koska sen hoi-
vissa jo isovanhempani elivät elämänsä. Kirkko 
seisoo turvallisena paikallaan ja jo olemuksel-

laan pyytää minua olemaan luja silmukka su-
kupolvien ketjussa. Samaa ristiä katsoivat isä 
ja isän isä. Tietoisuus siitä nostaa kyynelsumua 
silmiin. Niin kuin isovanhempani parhaisiin 
kirkkomustiinsa pukeutuneina kantoivat täällä 
kiitoksensa, tuskansa ja ahdistuksensa Jumalan 
eteen, samalla tavalla saan minäkin turvautua 
Kaiken Antajaan. Kirkon saarna on lyhyt, mutta 
tehokas: aika ei odota sinua.

Jumalanpalveluksissa istun aina samalla paikal-
la, saarnatuolin edessä niin, että esteettä näen 
alttaritaulun. Siinä on taivas avoinna: Jeesus Kir-
kastusvuorella Mooses ja Elia vierellään. Jeesus 
säteilee ja hohtaa, ja Jumalan ääni sanoo: ”Tämä 
on minun rakas poikani.” Pietari on polvillaan 
Jeesuksen edessä kädet ojennettuina ja hän sa-
noo: ”Mestari, meidän on tässä hyvä olla.” Hil-
jaa mielessäni sanon aina jumalanpalveluksen 
aluksi saman ja samalla mietin, miksi uudessa 
käännöksessä Pietari sanoo: ”Opettaja, on hyvä, 
että olemme täällä.”  Mielestäni se ei ole sama 
asia.

Sotavuosina rukous oli yhteinen
Sodan vuosina kirkkotie oli raskas, mutta rakas. 
Ristiin katsottiin herkeämättä ja rukous oli yh-
teinen: Kaikkivaltias Jumala, hellitä kätesi, ar-
mahda meitä. Kun iltapimeällä Sippolan kirkossa 
pidettiin surujumalanpalveluksia, kirkko täyttyi 
viimeistä sijaa myöten. Silloin – ajalla vaaran, 
vaivan – elämä oli jatkuvaa pelkoa, mutta se oli 
myös toisista huolehtimisen aikaa. Tietoisuus 
siitä, että elämä voi päättyä silmänräpäyksessä, 
antoi ihmisten väliselle kanssakäymiselle aivan 

Teksti: Eila Korjala | Kuvat: Martti Salorinne

Kotikirkossa
VIIPYVÄT MENNEIDEN SUKUPOLVIEN RUKOUKSET

Elämässä on opittava luopumaan paljosta, on opittava aloittamaan aivan alusta ja 
uskallettava yhä uudelleen silloinkin, kun voimat ovat vähissä.
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uuden näkökulman. Talvisodan loppiaisena se 
koettiin voimallisena. Sippolan kirkossa oli me-
neillään jumalanpalvelus, ja kirkkovieraita oli 
paljon niin kuin sodan aikana yleensäkin. Yht-
äkkiä kirkonkellot alkoivat soida hätäisesti. Se 
merkitsi ilmahälytystä. Kirkko tyhjennettiin ja 
kirkkovieraat etsivät suojaa kirkonmäen suuris-
ta männyistä painautuen niiden runkoja vasten.

Kyse oli hävittäjälentäjä Jorma Sarvannon tor-
juntalennosta, jolle hänet hälytettiin tavoit-
tamaan Kuopiota pommittanutta 7-koneista 
muodostelmaa, josta hän ampui neljän minuu-
tin kuluessa kuusi konetta alas. Yksi näistä vi-
holliskoneista putosi vajaan kahden kilometrin 
päähän Sippolan kirkolta. Silloin ahdistunut ru-
kous nousi Jumalan eteen, mutta se rukous oli 
yhteinen. Kun hälytys oli ohitse, kansa palasi 
kirkkoon ja yhdessä laulettiin rovasti A.P. Kan-
gasvuon saarnavirttä: ”Oi, Herra, ilo suuri, kun 
kuulet huutoni, puoleeni käännyt juuri mun ru-
koillessani…”

Kansamme vaiheissa olemme saaneet nähdä 
selvän Jumalan johdatuksen ja varjeluksen. Me 
muistimme sen kauan, mutta paljon olemme 
unohtaneet. Tarvitaanko aina ahdistuksen ajat, 
että me löydämme tien Jumalan ja toisen ihmi-
sen luo? Todennäköisesti on niin.

Kirkon tulevaisuus
Kun ajattelen lapsuuteni jumalanpalveluksia, 
vaikkapa joulukirkkoa, on myönnettävä, että 
sellaista ei ehkä enää saa kokea. Kun 1200-paik-
kainen kirkko on niin täynnä kirkkovieraita, että 
lapset joutuvat istumaan parville johtavilla por-
tailla, voi vain kuvitella, miten mahtavana jou-
luvirsi kaikuu holvistossa. Ulkona on tumman-
sininen jouluyö, suuri kirkko on juhlavalaistu, ja 
veisuu nousee kuin vetten pauhu ylös korkeuk-
siin: ”Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon 
Poikansa…” Siinä on melkein käsin kosketelta-
vana sielujen toiviotie.

Toinen suuri kirkkopyhä oli juhannuksena. Sip-
polassa vanhat ihmiset sanoivat usein, että 
silloin kun lehti liputtaa, silloin viedään lapset 
kirkkoon. Juhannuksena oli pyhäkoululaisten 
kirkkopyhä. Jumalanpalveluksen jälkeen juotiin 
kirkkopihalla punaista limonadia ja syötiin pul-
laa ja sitten mentiin uudelleen kirkkoon. Jokai-
sen kylän ja kulmakunnan pyhäkoululaiset esit-
tivät ohjelmaa alttarin edestä. Se oli suurta ja 

ihmeellistä. Ainoa ohje, jonka lapset saivat, oli 
kehotus puhua kuuluvasti. Mitään äänentoisto-
laitteitahan ei ollut.

Nykyisin olemme vieraantuneet kirkosta. Kristil-
lisyyteen liittyvistä asioista ei osata eikä haluta 
puhua luonnollisesti ihmisen elämään kuuluvi-
na. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä varmemmin 
palaan lapsenuskooni. ”Näin aikaan iltaruskon 
tavoitan lapsenuskon ja näen taivaaseen”, ru-
noilee Jaakko Haavio.  

Rakennukset eivät tietenkään ole tärkeitä. Tär-
keintä on, että Kristus on meidän keskellämme. 
Mutta entäpä, jos kirkot todella katoavat? Entä, 
jos kirkot tulevaisuudessa sijoitetaan monitoi-
mi – tai kulttuurikeskuksiin? Missä me silloin 
voimme käydä elämän lähteellä ja taivaan esi-
kartanossa viettämässä anteeksiannon suurta 
juhlaa?

Ei silloin sitten enää ole kotikirkkoakaan, jossa 
valvoo lapsuuden suojelusenkeli.

Alttaritaulusta loistaa pyhyyden taivaallinen säteily. Alttarin 
edessä on rukoiltu paljon, kiitetty ja pyydetty voimaa 
elämän taakkojen kantamiseen.
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Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kannanot-
to: Pankkien noudatettava yhdenvertaisuuslakia 
- Ikääntyneiden oikeus käteiseen rahaan ja pank-
kipalveluihin turvattava

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kevätko-
kous muistuttaa kannanotossaan, että ketään 
ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän perus-
teella pankki- ja vakuutuspalveluissa. Yhden-
vertaisuuslakia sovelletaan myös yksityisessä 
palvelutoiminnassa. Oikeus käteisen rahan ja 
pankkipalveluiden saamiseen kuuluu kaikille, 
myös ilman internetyhteyttä oleville ikäihmisil-
le. Pankkien asiakkaille, joilla ei ole mahdolli-
suutta tai kykyä hyödyntää sähköiseen asiointiin 
vaadittavaa informaatioteknologiaa, tulee taata 
henkilökohtaiseen asiointiin perustuvat pank-
kipalvelut nykyistä kohtuullisemmilla hinnoilla. 
Elleivät pankit muuta toimintaansa em. tavalla, 
tulee maan hallituksen ryhtyä toimiin pankkitoi-
minnan kriteerien täydentämiseksi.

Finanssialan toimijoiden tulee kantaa vastuunsa 
käteisen rahan ja pankkipalveluiden saatavuu-
desta. Viime aikoina käteisautomaatti- ja pankki-
konttoriverkostoa jatkuvasti harventaneet pankit 
ovat asettaneet ikääntyneet asiakkaansa koh-
tuuttomaan tilanteeseen, kun joissakin kunnissa 

ei ole enää lainkaan käteispalveluja tarjoavaa 
pankkikonttoria. Pankkipalveluiden ja käteisen 
rahan saatavuus on turvattava kaikkialla Suo-
messa. 

EETU ry:n puheenjohtaja Eeva Kuuskoski muis-
tuttaa, että finanssialan digitalisaatiosta huoli-
matta käteinen raha ja konttoreissa tarjottavat 
pankkipalvelut ovat ikääntyneille kansalaisille 
tärkeitä edelleen.

‒ Suomessa on edelleen satoja tuhansia yli 
60-vuotiaita, jotka eivät ole koskaan käyttäneet 
internetiä. Heillä ei näin olen ole minkäänlaisia 
mahdollisuuksia hoitaa pankkipalveluitaan säh-
köisesti, Kuuskoski tähdentää.

EETU ry:n kevätkokous kokoontui Helsingissä 
30.5. 2018

EETUn Jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläi-
set, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansalli-
nen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svens-
ka pensionärsförbundet.

Kesäkuusta 2018 alkaen EETU ry:n puheenjohta-
jana on toiminut hallintotieteiden tohtori Raimo 
Ikonen.

EETU RY:N KANNANOTTO

Ikääntyneiden oikeus 
käteiseen rahaan ja 

pankkipalveluihin turvattava
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Lähde: Eläketurvakeskuksen tiedote 11.6.2018

Kyselytutkimus :
JOKA KYMMENES ELÄKELÄINEN KOKEE 

VAKAVIA TOIMEENTULOVAIKEUKSIA 

Osa eläkeläisistä kertoo karsineensa välttämättömistä menoista, 
kuten lääkkeistä ja terveydenhoidosta. Noin puolet eläkeläisistä kokee 

tavanomaisten menojen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. 
Toisaalta puolet eläkeläisistä on kohtalaisen tyytyväisiä toimeentuloonsa.

Lähes kymmenen prosenttia eläkeläisistä kokee 
vakavia toimeentulo-ongelmia, ilmenee Eläke-
turvakeskuksen tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Erityisesti pienituloiset, työkyvyttömät ja yksi-
nasuvat eläkeläiset kokevat toimeentulovaikeuk-
sia.  Nämä eläkeläiset kertovat karsineensa rahan 
puutteen vuoksi välttämättömistä menoista, ku-
ten terveydenhoidosta, lääkkeistä tai ruoasta.

– Terveytensä heikoksi kokevilla on korkeammat 
terveysmenot, jolloin muihin menoihin jää vä-
hemmän rahaa. Työkyvyttömyyseläkeläisten ko-
kemukset toimeentulosta ovatkin selvästi muita 
eläkeläisiä heikompia, tutkija Liisa-Maria Palo-
mäki kertoo.

Puolet eläkeläisistä kokee tavanomaisten meno-
jen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. Kol-
masosa kertoo, että heille ei jää rahaa välttämät-
tömien menojen jälkeen.

Lähes 3 000 vastasi kyselyyn
ETK:n kyselytutkimuksen otos oli huomattavan 
suuri. Tutkimus perustuu syksyllä 2017 kerättyyn 
kyselyyn, joka lähetettiin 4 000 eläkkeensaajalle.

Vastaajat olivat 55-85-vuotiaita vanhuus-, työky-
vyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkeläisiä. Ky-
selyn vastausprosentti oli poikkeuksellisen kor-
kea, 73 prosenttia.

– Eläkeläiset kertoivat avovastauksissaan arjen 
huolista. Moni sopeuttaa kulutustottumuksiaan 
vastaamaan käytettävissä olevia tuloja. Avovas-
tauksissa eläkeläiset totesivat tyypillisesti, että 
”ei ne suuret tulot, vaan pienet menot”, ekono-
misti Kati Ahonen sanoo.

Puolet eläkeläisistä kokee 
toimeentulonsa helpoksi
ETK:n kyselytutkimuksesta ilmenee myös, että 
puolet eläkeläisistä on kohtalaisen tyytyväisiä 
toimeentuloonsa.

Kahdella kolmasosalla eläkeläisistä jää rahaa 
käyttöön välttämättömyysmenojen jälkeen. Noin 
40 prosenttia eläkeläisistä kykenee säästämään 
tuloistaan. Lisäksi joka viides eläkeläinen ilmoit-
taa tukevansa läheisiään taloudellisesti.

– Toimeentulo on myös kokemusten valossa 
helpompaa keskimääräisillä tai korkeilla tuloil-
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la, joskin osa hyvätuloisista koki vaikeuksia ja 
osa pienituloisista taas ei, Liisa-Maria Palomäki 
arvioi.

Yhdessä asuvien koettu toimeentulo oli yksi-
nasuvia parempi. Hyvä terveys liittyy samoin 
myönteisiin toimeentulokokemuksiin.

Toimeentulomittareiden ja 
eläkeläisten kokemusten välisiä 
eroja tutkittava lisää
ETK:n tutkijat pitävät tutkimustuloksia jossain 
määrin yllättävinä. Kokemukset toimeentulos-
ta ja toimeentulon objektiiviset mittarit antavat 
osittain erilaisen kuvan eläkeläisten taloudelli-
sesta hyvinvoinnista.

– Viime vuonna julkaisemamme tutkimuksen mu-
kaan keskimääräinen toimeentulo on kehittynyt 
myönteisesti 20 viime vuoden aikana. Objektii-
visten toimeentulomittareiden ja ihmisten koke-
musten välisiä eroja ja syitä niiden taustalla on 
tutkittava lisää, Ahonen ja Palomäki toteavat.

Fakta !
SUOMESSA 1,5 
MILJOONAA ELÄKELÄISTÄ
• Suomessa on noin 1,5 miljoonaa 
 eläkkeensaajaa. Heistä pienituloisia 
 on 174 000.
• Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, 
 joiden kotitalouden käytettävissä oleva 
 rahatulo on alle 60 prosenttia 
 kansallisesta mediaanitulosta.
• Pienituloisuuden määritelmä perustuu 
 EU:n suositukseen. Myös Tilastokeskus 
 käyttää samaa määritelmää 
 pienituloisuuden ensisijaisena mittarina.
• Vuonna 2016 pienituloisella 
 yhden aikuisen kotitaloudella 
 tulot olivat alle 1 200 €/kk.

Välttämättömistä menoista (ruoka, terveydenhoito, lääkkeet ja kulkeminen) 
taloudellisista syistä tinkimään joutuneet eläkelajin mukaan (%)

Yhdestä välttämättömyyskulutusryhmästä

Vähintään kahdesta välttämättömyyskulutusryhmästä

Ei ole tinkinyt välttämättömyyskulutusresta

Kaikki 11 9 80

Vanhuuseläke 10 8 82

Osatyökyvyttömyyseläke 16 13 71

Täysi työkyvyttömyyseläke 18 25 57

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
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Vivamon
Raamattukylä 
 Vivamo Bible Village

 



JuhlasivutTule ja koe musiikkinäytelmä 
Tuhlaajapoika 

Liiton syysjuhlat 20.–21.10.2018

liiton syysjuhlilla sunnuntaina 21.10.2018 klo 13.30

Suomen Raamattuopistolla (os. Helsingintie 10, Kauniainen)

Musiikkinäytelmä Tuhlaajapoika perustuu 
yhteen Jeesuksen tunnetuimmista vertauksis-
ta. Tuhlaajapoika, nuorempi kahdesta veljek-
sestä, lähtee isän kodista vieraalle maalle ja 
vaatii mukaansa puolet isän omaisuudesta. 
Näytelmän teemat ovat ikiaikaisia: Isän suhde 
kahteen erilaiseen lapseen ja luopumisen kipu 
lapsen astuttua kodin vaikutuspiiristä tunte-
mattomaan tulevaisuuteen. Kahden erilaisen 
lapsen itsenäistyminen vahvasta isähahmosta 
ja sisarkateus. Ahneus ja hyväksikäyttö ihmis-
suhteissa. Ja todellinen, kestävä rakkaus, joka 

jaksaa odottaa ja toivoa silloinkin, kun kaikkien 
muiden toivo alkaa jo hiipua. Tuhlaajapoi-
ka-näytelmä valmistui vuonna 2010, ja sitä esi-
tettiin useampana vuotena vaellusnäytelmänä 
Vivamon ulkoilmateatterissa. 

Ohjaus: Matias Nyman 
Käsikirjoitus ja laulujen sanat: 
Anna-Mari Kaskinen  
Sävellykset: Tommi Kalenius 
Musiikin sovitus: Matteus Mykkänen

Lauantai 20.10.
10.00–13.00 Krellin tuotemyynti ja 
 ilmoittautuminen syyskokoukseen
11.30 Lounas
13.00 Syysjuhla 
Syysjuhlilla kuullaan muun muassa rovasti 
Olavi Peltolan juhlapuhe, musiikissa ilahduttaa 
Kristel-kuoro ja runoja lausuu Pirkko Mäkilä.
14.30 Päiväkahvi
15.15 Syyskokous
17.00 Päivällinen
18.30 Kristel-kuoron iltamusiikkia, 
 kuoronjohtajana kanttori 
 Eveliina Modinos.
Sunnuntai 21.10.
11.00 Jumalanpalvelus
12.30 Lounas
13.30 Musiikkinäytelmä Tuhlaajapoika 
 Vapaapääsy
14.45 Päätöskahvit

  Ilmoittautumiset ruokailuihin ja 
  majoitukseen 1.10. mennessä 
  Suomen Raamattuopistolle: 
  info@sro.fi tai (09) 512 3910/vaihde

Täysihoito sisältäen majoitus la-su + ruokailut 
(lauantaina lounas, kahvi, päivällinen, iltapala. 
Sunnuntaina aamiainen, lounas ja kahvi). Ma-
joitus sisältää liinavaatteet.

Ystävien talossa 2 hh ..............................72 eur/hlö 
Vanhassa asuntolassa 1 hh....................87 eur/hlö 
Vanhassa asuntolassa 2-3 hh ................67 eur/hlö

Ruokailut 
Ruokapaketti muualla majoittuville ...32 eur/hlö 
(sis. lauantaina lounas, kahvit ja päivällinen, 
sunnuntaina lounas ja kahvit)

Ruokailuhinnat erikseen ostettuna 
Lauantai: Lounas 9,50 €, Päiväkahvi 3,00 €, 
Päivällinen 7,50 € 
Sunnuntai: Aamiainen 7,00 €, Lounas 12,50 €
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Päivi Kyyrön radiohaastattelun pohjalta kirjoittanut Hanna Forsgrén-Autio 
Kuvat: Hanna Forsgrén-Autio

Katse
VALOISSA JA VARJOISSA

Seppo Piitulainen nauttii kirkkaasta ajatuksenjuoksusta ja mustavalkokuvauksesta. 
Elämänsä varrella hän on nähnyt, että Jumala käyttää välillä rajujakin konsteja 

saadakseen lapsensa pysymään tiellä.

Seppo Piitulainen syntyi 1945. Lapsuutensa ensi 
vuosia hän vietti Mikkelissä ja Sulkavalla, jossa 
hänen äitinsä teki töitä kunnan kätilönä. Seppo 
muistelee, kuinka 50-luvun alussa oli kotisynny-
tyksiä, joihin äiti sitten soitettiin ja tultiin hake-
maan. 

”Yhtenä heinäkuun päivänä, 50-luvun puolen 
välin jälkeen, yksi pienokainen syntyi meillä pi-
halla Mossen takapenkillä aamuyöllä noin klo 
3-4 maissa. Illalla talon isäntä tuli hakemaan 
vaimoaan kotiin sanoen, että pitäisi lehmätkin 
lypsää.”

Seppo Piitulainen on aina asunut kahdessa 
paikassa. Vuodet 1951-65 hän vietti Mikkelissä 
isovanhempiensa luona saapuen vain kesäksi 
Sulkavalle vanhempiensa ja kahden siskonsa 
luokse. Eräänä kesänä, hänen ollessaan partioi-
käinen, olivat Mikkelin kaverit ajatelleet pyöräil-
lä Sulkavalle häntä tervehtimään. 

”Kirkonkylällä sitten kysyivät missä asuu Piitu-
lainen, se kätilön poika. Heille sanottiin, että ei-
hän sillä mitään poikaa ole, kun sillä on ne kaksi 
tyttöä. Siihen he sanoi, että kyllä sillä poika on, 
mutta se on koko ajan siellä Mikkelissä.”

Seppo koki nuorena irrallisuutta ja elämän risai-
suutta. Hänestä on kuitenkin aina pidetty hyvää 
huolta. Ruokaa, vaatetta ja lämmintä on aina ol-
lut, ja siitä hän on kiitollinen.

Optikoksi oppimassa
Seppo Piitulainen on tehnyt elämäntyönsä op-
tikkona. Optikko-opiskelijoiden vapaa-aikaa 

väritti kaljoittelu. Seppo arvioi, että runsaaseen 
alkoholin käyttöön saattoi vaikuttaa osaltaan 
se, että optikkoala oli 60-70 -luvulla Suomessa 
ylipalkattu. 

”Meillä oli laki takana tässä ammatissa. Silloin 
optikkoliikkeissä piti olla optikkoja ja kun meis-
tä oli vähän pulaa, niin me saatiin vinkua palk-
kaa vähän mitä sattuu. Sitten me olimme hyvillä 
palkoilla ja sitä tultiin vähän vissiin leikkimään 
liian rikasta. Sitten monet meistä alkoi vähän lii-
kaa tissutella.” 

Optikon työssä Seppoa miellytti se, että sai teh-
dä käsillä töitä. Silmälasit tehtiin tuolloin itse 
liikkeessä, tosin voimakkuus oli hiottu valmiiksi. 
Reunahionta, mitoitus, näöntarkastus ja silmä-
lasien korjaus olivat hänen työnsä tehtäviä. 

Nykyään hyvin harvassa optikkoliikkeessä on 
enää työpajaa olemassa ja lasikin on tänä päi-
vänä materiaalina jäänyt hyvin marginaaliseen 
käyttöön. Erilaiset muovimateriaalit ovat ny-
kyään yleisiä. 

Uutta kohti
Seppo meni naimisiin Ellenin kanssa heinäkuus-
sa vuonna 1965. Sepon alkoholinkäyttö vaikutti 
negatiivisesti avioliiton alkuaikoihin.

”Sitä alettiin keskustella, että ei tästä tule mitään 
nyt tästä meidän elämästä.” Lopulta Seppo lähti 
keskustelemaan asiasta Kouvolaan, pastori Pent-
ti Smedsin luo. Pentti oli juuri edellisenä syksynä 
perustanut nuorten aikuisten piirin Kouvolaan ja 
Piitulaiset lähtivät mukaan raamattupiiriin.
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”Onkos sitä nyt pakko aina olla juoppo, ennen 
kun voi uskoon tulla?” Seppo muistelee erään 
ystävänsä kyselleen häneltä raamattupiirissä.

Tuon raamattupiirin kautta Sepon elämä alkoi 
muuttua. Muutokset alkoivat vuonna 1973 ja lo-
pulta pikkuhiljaa hän pääsi eroon alkoholista 
kokonaan. Hän uskoo alkoholin poisjäämisen 
olleen tärkeää myös hänen avioliittonsa kestä-
misen kannalta. 

”Minä nautin siitä, kun pystyy ajattelemaan kirk-
kaasti. En tarvitse sitä ryyppyä mihinkään.”

Raamattupiiri on tänä päivänäkin olemassa, 
vaikkei se enää kovin ”nuorten aikuisten piiri” 
olekaan.

”Kyllä se aika vaikea on ollut, se minun uskon 
taival. Liian kova kallo. Mutta Jumalalla on omat 
konstinsa ja hän käyttää niitä aika rajustikin 
välillä, että saa sen lapsensa, jonka puolesta on 
rukoiltu, pysymään jollain tavalla tiellä.”

Tänä päivänä Seppo Piitulainen on saanut elää 
vaimonsa Ellenin kanssa 53 vuotta. Yhteiselon 
aikana he ovat saaneet neljä lasta. Seppo on 
kuvannut perheen arkea väridioille 60 - 70-lu-
vuilla. Jälkikäteen on ollut haastavaa tunnistaa, 
kuka perheen lapsista kuvassa onkaan, sillä lap-
set olivat pienenä niin saman näköisiä.

”Kun oikein katselee sitä ympäristöä, että mis-
sä se on otettu, niin kykenemme päättelemään, 
että - Jaahas. Tässä on tämä meidän lapsista.” 
Seppo kertoo nauraen.

Valoa ja varjoa
Seppo Piitulainen on harrastanut mustavalko-
kuvausta koko ikänsä. Hän kiinnostui valokuva-
uksesta ollessaan optikko-oppilaana firmassa, 
jossa oli myös valokuvauspuoli. Hän on myös 
opettanut mustavalkokuvausta Helsingin am-
mattikorkeakoulussa kurssilla 80 - 90-luvulla. 
Kamera ja viisi objektiivia repussaan, hän kul-
ki milloin metsässä, milloin ulkomaanreissuilla, 
kuvaten normaalielämää.

”Siinä on se valon ja varjon kanssa toimiminen, 
jota itse asiassa näkeminen aika pitkälti onkin. 
Vaikka me värejä näemme, meillähän pitää olla 
valoa ja varjoja, muuten me emme näe mitään.”

Seppo muistelee, kuinka 90-luvulla keskustel-
tiin kovasti, ettei digikamera vastaa kinofilmika-

meraa ja ettei niitä edes voi verrata keskenään. 
Tänä päivänä puhelimetkin ovat menneet tark-
kuudessa ohi kinokameroista, mutta se kaikki 
on pitkän kehittelyn tulosta.

Sepon erityisenä mielenkiinnon kohteena on jo 
parinkymmenen vuoden ajan ollut stereokuva-
us. Hän on käynyt perehtymässä aiheeseen sym-
posiumeissa San Josessa ja San Fransiscossa. 
Lisäksi hän on osallistunut teemaa käsitteleviin 
messuihin Munchenissa ja Frankfurtissa.

Lämpökamerakuvaamista
Seppo Piitulainen oli aikanaan kuvaamassa 
paikkakuntien kaukolämpöverkkoja. Kuvauksia 
tehtiin lentäen muun muassa Helsingissä, Es-
poossa, Vantaalla, Kuopiossa ja Savonlinnassa. 
Kuvaukset tehtiin vuodenaikaan, jolloin maa oli 
kylmä. Lehtiä ei ollut vielä puissa ja niin oli kir-
kas näkyväisyys. Haasteita kuvauksiin toivat ko-
vat tuulet, sumu ja laskeutuvat lentokoneet.

”Kun ne kuvattiin infra-alueen aaltopituudella, 
niin jos niissä oli vuotoja, niin ne näkyivät val-
koisina läntteinä. Työ piti tehdä öiseen aikaan. 
Helsingin seudulla haasteena olivat saapuvat 
lentokoneet, joita piti väistellä. Vasta puolen 
yön jälkeen päästiin taivaalle ja silloinkin vähän 
väliä hätisteltiin, että sieltä tulee kone.” Seppo 
muistelee kuvauksia helikopterista käsin.

Päivittäin Kristuksen seurassa
Seppo lukee vaimonsa kanssa Raamattua joka 
päivä ja toimii aktiivisesti vapaaehtoisena. Hän 
on toiminut Kansanlähetyksen vapaaehtois-
työssä jo toistakymmentä vuotta. Seppo on Van-
taan Kristilliset Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja 
ja heidän toimintaansa kuuluu muun muassa 
raamattupiiri.

”On halu oppia syvemmin tuntemaan se Raama-
tun punainen lanka, joka on Jeesus Kristus. Se 
on se kaikkein tärkein asia. ”

Tällä hetkellä Seppo tutustuu innoissaan Antti 
Laaton Vanhan testamentin selitysraamattuun, 
jossa on noin 900 sivua. 

”Aika paljon on meillä sellaista verbaaliakroba-
tiaa, että emme me usko Raamattuun, me us-
komme Kristukseen. Mutta jos me Kristukseen 
uskomme, niin mistäs me löydämme tämän Kris-
tuksen? Ainoastaan Raamatusta. ”
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Iloa osallisuudesta
PUHEENJOHTAJAN PALSTA | LEEA HILTUNEN

Poikkeuksellisen kaunis kesä on 
hoitanut lämmöllä ja luonnon 
antimilla. Erilaiset kesäjuhlat, 
yhdessäolo läheisten kanssa ja 
hengelliset tapahtumat ovat vir-
kistäneet. Olemme saaneet niin 
kehon kuin sielun ravintoa, uusia 
voimavaroja arkeemme. ”Loma 
eläkeläisen arjesta” on hyvä uu-
den voiman ja elämän ilon antaja 
samoin kuin loma on työikäisillä 
ja koululaisilla. Lähdetään ilolla 
ja innostuksella osallistumaan 
jälleen yhdistystemme syksyn toi-
mintaan ja otetaan ystäviäkin mukaan.

Eläkeläisjärjestöjen tehtävä on tunnistaa ikäih-
misten tarpeet ja haasteet, joihin järjestötyöllä 
on keinoja vastata.  Valtakunnallisen järjestön 
erityistehtävä on toimia asiantuntijana ja roh-
keana vaikuttajana vanhusten ja eläkeläisten 
asioissa. 

Muutokset toimintaympäristössä nyt ja tulevai-
suudessa haastavat meitä eläkeläisjärjestönä 
määrittämään toimintamme luonteen ja sen, 
mitä varten ja keitä varten olemme olemassa, 
miten toimintamme palvelee ikääntyviä ja koko 
yhteiskuntaa yleishyödyllisenä terveyden ja hy-
vinvoinnin edistäjänä. Selvityshenkilö Tuija Brax 
muistuttaa, että kunnilla on jatkossakin vastuu 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja että 
hyte-työssä kunnan ja maakunnan velvoitteet 
tehdä yhteistyötä niin keskenään kuin järjestö-
jen kanssa on kirjattu lakiin. Brax esittää myös, 
että kunnat ja maakunnat velvoitetaan nimeä-
mään hyvinvoinnin edistämistyöhön vastuut-
aho, jonka tehtävänä on toimia koordinaattorina 
hyte-työssä ja nimenomaan järjestöjen kanssa 
tehtävässä yhteistyössä. Monissa kunnissa yh-
teistyö on ollut jo aikaisemminkin hyvin tiivistä.

Vaikka maakuntasote -järjestelmää ei tulisi-
kaan, on edessä perusturvan ja sosiaaliturvan 
kokonaisuudistus, minkä laatimisessa eläke-
läisjärjestöillä on tärkeä rooli asiantuntijana. 
Seuraavat kolme vuotta merkitsevät järjestöille 
ja yhdistyksille ajassa mukana olemista ja aktii-

vista vaikuttamistyötä. Nyt on oi-
vallinen ajankohta käydä keskus-
telua toimintamme merkityksestä 
ja siitä, mitä varten olemme ole-
massa. Liiton strategian laadinta 
on tässä hyvä työväline. K.o stra-
tegia-asiakirja on valmistelussa 
parhaillaan syyskokoukselle hy-
väksyttäväksi.  

Joka vuosi tulee n 70 000 uutta 
eläkeläistä. Eläkeläiset eivät suin-
kaan muodosta homogeenistä 
ryhmää, vaan on kysymys hyvin-
kin heterogeenisesta joukosta. 

Kokemukset, osaamiset, eläkeajan odotukset ja 
esim. kiinnostuksen kohteet ovat erilaisia. Tämä 
on toisaalta rikkaus ja voimavara järjestötyössä 
samalla kun se on haaste toiminnan ja ohjelmi-
en suunnittelussa. On tosiasioita, joita emme 
saa ohittaa, kuten se, että eläkeläiset jakautu-
vat yhä voimakkaammin hyvin toimeen tuleviin 
ja niihin, joiden tulot eivät tahdo riittää päivit-
täiseen perus -toimeentuloon.  Huoli on myös 
siitä, mitä merkitsee monen vanhuksen arjessa, 
kun vanhusten tarvitsemia palveluja vähenne-
tään ja lopetetaan, erityisesti syrjäseuduilla. 
Digitalisaatio, pankkipalveluiden ja muidenkin 
palveluiden siirtyminen sähköiseen muotoon, 
on johtamassa ikäihmisten syrjäytymiseen. 

Kehitys hämmentää ja huolestuttaa. Kristillisen 
Eläkeliiton toiminnassa korostetaan vanhusten 
mahdollisuutta osallistua ja tulla kuulluksi. Yh-
distyksissämme on osaamista ja tahtoa kulkea 
myös vaikeuksissa olevien lähimmäistemme 
rinnalla.  Kristillisen Eläkeliitto on äänitorve-
na vanhusten hyvinvointia koskevissa asioissa. 
Syyskauden toiminnassa tilaisuudet, retket ja 
erilaiset kerhot ovat avoimia kaikille. Toivon, 
että osallistuminen yhdistystemme tapahtumiin 
ja vapaaehtoistyöhön sekä kohtaamiset uusien 
ystävien kanssa ovat vastaus eläkkeelle siirty-
vän tai jo pitkäänkin eläkkeellä olleen kysymyk-
siin. Iloa toimeliaisuudesta!

Siunaavin terveisin, 
Leea
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Teksti ja kuvat: Jokilaakson Kristilliset Eläkeläiset ry, Kirsti Vilen ja Jaakko Ranta. 
Yhdistys sijaitsee Kokemäellä.

 sunnuntain 
retki

SUVISEN
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Jokilaakson Kristilliset Eläkeläiset retkeilivät su-
visena sunnuntaina 15.7 tutustumaan Pomarkun 
kirkkoon, kirkkotaiteen helmeen, ja osallistuim-
me siellä jumalanpalvelukseen. Meitä oli 25 in-
nokasta matkaajaa ja kuljettajanamme toimi Ok 
liikenteen reipas vaalea rouva, kiitos hänelle! 
Herra häntä siunatkoon. Opas Viitanen ja oman 
seurakuntamme entinen kanttori Hilkka Toikka 
olivat meitä vastaanottamassa.

Kun astelimme Pyhäkköön ”alkoivat silmäm-
me suorastaan räpsyä” ....niin valoisa ja niin 
juhlallinen, melkeinpä uskomaton. Oppaamme 
johdolla tutustuimme kirkon historiaan. Raken-
nusvuodet olivat 1914-1921, suunnittelija ark-
kitehtiylioppilas Ilmari Launis. Kirkon tyyli on 
myöhäinen kansallisromantiikka. Kokonaisuus, 
upeata alttarifreskoa ja runsaita koristemaala-
uksia myöten on hyvin yhtenäinen. Rakennus-
materiaalina harmaa graniitti.

Toivomus: Oivallinen retkikohde jokaiselle! Siel-
lä tuli mieleen, kuinka Herra siunaa tekemisem-
me ja olemisemme.

Samassa kirkon pihapiirissä oli myös Pomarkun 
vanha kirkko. Rak.vuosi oli 1802.Tuolloin kirkon 
suunnittelusta ja rakentamisesta vastasivat 
tavalliset talonpojat. Malli otettiin Kauvatsan 
vanhasta kirkosta, jonka suunnittelija oli Per 
Wilhelm Palmroth. Eroavuuksiakin on: tornin 

yläosan eri muoto ja esim. alttari poikkeavasti 
pohjoisseinällä. Saarnastuoli on alttarin pääl-
lä, se on kai harvinaista. Tyylissä on vaikutteita 
Alankomaista.v.1918 kansalaissodasta on vielä 
näkyvissä jälkiä paikoitellen.

Herran siunaama kiitos oppaalle ja meille kuu-
lijoille!

Nytpä alkoi ”vatsa murista”..... onneksi löytyi 
apua. Pomarkussa toimiii aktiivisesti Lähetys-
apu ry, joka oli ruokapöytineen valmiina sota-
toimiin nälkää vastaan. Ennen ruokailua yh-
distyksen toimihenkilö Paula Jokiniemi toivotti 
meidät tervetulleiksi. Saimme kuulla avustus-
toiminnasta kotimaassa ja lähialueilla itärajan 
toisellakin puolella. Yhdistys järjestää myös 
avustusmatkoja esim. Viroon, joille voi ulkopuo-
linenkin osallistua.

Tuli kirkkaasti selväksi, että rukouksessa on vah-
va tuki ja turva, joka tulee kolmiyhteiseltä Juma-
lalta.

JOKILAAKSON KRISTILLISET ELÄKELÄISET KIITTÄ-
VÄT POMARKUN SEURAKUNTAA JA LÄHETYSAPUA! 
HERRA SIUNATKOON HEITÄ.
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lukijan kynästä

Teksti: Unto Järvi-Laturi | Koulukuva Unto Järvi-Laturin kotialbumista, Enkelikuva: Elina Lind

Oppilas- ja 
opettajaystävyyttä
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Meneillään olevan vuoden 
teema on lehdessämme ollut 
”Ystävyyden tekoja”. Touko-
kuulla 71 vuotta täyttänyt Pirjo 
oli oppilaanani Valkeakosken 
kansakoulun pienluokalla. 
Oppivelvollisuuden päätet-
tyään hän muutti Helsin-
kiin. Elämäntyönsä siel-
lä suoritettuaan, hän 
viettää nyt perheensä 
parissa eläkepäiviään. 
Ystävyyteni Pirjon 
kanssa on jatkunut läpi 
vuosikymmenten. Vuo-
sittaisen ystävänpäivä-, 
joulu- ja pääsiäiskortit olen 
häneltä aina saanut.

Eläkkeelle päästyäni sain häneltä lahjaksi 
oheisen kuvan mukaisen pienen suojelusen-
kelipatsaan, joka on kotini ikkunalla joka het-
ki muistuttamassa ystävyydestämme, vaikka 
”face-to-face”-tapaamiset ovatkin jääneet vä-
hemmälle asuinpaikkojemme etäisyydestä joh-
tuen.

Koulun arvomaailman muutos
Pirjon kouluajoilta on myös oheinen kuva, jol-
loin kristilliset arvot olivat näkyvästi esillä. 
Nykyisinhän jopa Suvivirren laulaminen kou-
lujemme kevätjuhlissa on kyseenalaistettu. 
Positiivinen uskonnonvapaus on toki vieläkin 
oikeutemme, mutta sitä pyritään tulkitsemaan 
negatiivisesti.

Kuvassa luokkani on ryhmit-
tyneenä vanhan kansakoulun 
luokkahuoneen opettaja-
korokkeen ympärille Pirjon 
ollessa koulun yläasteella. 
Muutimme opettajakorok-
keen huonekasvien alustaksi. 
Tuohon aikaan myös aamu-
hartaudet ja ruokarukoukset 
kuuluivat koulujen joka-
päiväiseen arkeen. Kuvan 
seinällä näkyy myös pieni 
taulu, johon voitiin kirjoit-
taa aamurukouksen aihe tai 

päivän tunnussana.

Paljon on koulujemme ja yhteis-
kuntamme arvomaailma elämämme aikana 

muuttunut. Tämän ja monien muiden ilmiöiden, 
kuten ilmastonmuutoksen äärellä saatamme 
miettiä omaa osuuttamme tähän kehitykseen. 
Eläkeläisinä emme pysty enää paljonkaan ke-
hityksen kulkua muuttamaan. Voisimme toki 
perehtyä miettimään elämämme tarkoitusta ja 
päämäärää. Voisimme vaikkapa yhtyä Anna-Ma-
ri Kaskisen syvähenkiseen ajatukseen:

”Kiitos, kun saan tässä olla 
kiitos, kun saan levähtää.

Kiitos, kun saan voimaa 
jolla opetella elämää.

Huomisesta emme tiedä, 
esirippu eteen jää.

Minne aikonetkin viedä, 
tänään tahdon ylistää.”
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Teksti ja kuva: Jaakko Orkamaa 
Jaakko Orkamaa on eläkkeellä oleva rehtori. Hän on toiminut Lappeenrannan 

kaupunginvaltuutettuna kuusitoista vuotta, josta osan aikaa myös kaupungin hallituksen jäsenenä.

Vuoden 1918 sodasta

Saavutukset ja tapahtumat heijastuivat myös 
tänne ja täällä käytyyn sotaankin. Koneitten 
keksimisestä syntyi uusi tuottava elinkeino: 
teollisuus. Hyödykkeitä valmistui koneellises-
ti lukuisia kertoja enemmän kuin aikaisemmin. 
Avautui työpaikkoja, mutta toisaalta koneet 
korvasivat lihastyövoiman ja kuljettivat tavarat 
maanosasta toiseen.

Teollisuustyöväestön keskuudessa esiintyi sy-
välle käyviä sosiaalisia ja taloudellisia epä-
kohtia: pitkiä työaikoja, matalapalkkaisuutta, 
työnantajien piittaamattomuutta sairauden, 
leskeyden, orpouden sattuessa. Näissä elämän-
tilanteissa iti ja kehittyi sosialismi. Sen luoja 

oli Karl Marx hengenheimolaisineen. Hänen 
mukaansa tuotetun hyödykkeen voitto (lisäar-
vo) menee pääoman haltijalle, ei työntekijäl-
le. Köyhät köyhtyvät ja lisääntyvät, kapitalistit 
rikastuvat, mutta vähenevät lukumäärältään. 
Tehokkain keino epäkohtien korjaamiseksi on 
vallankumous, jossa valta riistetään työväen-
luokalle. Ajatukset kotiutuivat myös Suomeen, 
etenkin suurille teollisuuspaikkakunnille. Täällä 
omaksui sosialismin 1900-luvun alussa perus-
tettu sosiaalidemokraattinen puolue. 

Vuonna 1914 puhkesi ensimmäinen maailman-
sota, johon Suomikin joutui tuolloin vielä Venä-
jän osana. Itsenäisyyteemme tähtäävät arvelivat 

Historian tapahtumat eivät ole yksittäisiä ja erillisiä, 
vaan yhteyksissä varhaisempiin ja ympärillä esiintyviin ilmiöihin. 

Koko 1800-luku poikkesi edellisistä vuosisadoista voimakkaana kehityksen 
ajanjaksona laajalti maailmalla ja myös kaukaisessa Suomessa.
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sotatilan antavan mahdollisuuden 
vapautua venäläisvallasta. Kohta 
täältä lähtikin salaisesti pari tu-
hatta miestä sotaoppiin Saksaan, 
kun kenraalikuvernööri Bobrikov 
oli lakkauttanut 1901 Suomen oman 
sotaväen yhtenä venäläistämistoi-
menpiteenä. Näin syntyi Saksassa 
suomalaisista 27. jääkäripataljoo-
na, joka varsin merkittävästi sitten 
vaikutti valkoisten voittoon vuoden 
1918 kevättalvella. 

Keisarillinen Venäjä taisteli ns. ym-
pärysvalloissa Ranskan ja USA:n 
ohella Saksaa ja Itävaltaa vastaan. Kun oli pe-
lättävissä Saksan mahdollista maihinnousua, 
linnoittivat venäläiset maamme etelärannikkoa 
voimaperäisesti antaen näin työtä suurelle jou-
kolle suomalaisia. Vuonna 1917 tapahtui Venä-
jällä kaksi vallankumousta maalis- ja marras-
kuussa. Molemmat heijastuivat Suomen tulevaa 
sotaa vasten. Ensimmäisessä vallankumoukses-
sa kukistui keisari ja hänen valtajärjestelmän-
sä. Muodostettu väliaikainen hallitus lakkautti 
sensuurin, jolloin vapaasti sanomalehdet saat-
toivat julkaista sosialistista aatemaailmaa. Jär-
jestysvalta romahti. Poliisitoimen sijaan perus-
tettiin punakaarteja ja suojeluskuntia sisäisen 
järjestyksen ylläpitämiseksi. Väliaikainen hal-
litus lopetti myös laajat linnoitustyöt. Se tie-
si tuhansille työttömyyttä ja siitä seurauksena 
köyhtymistä ja nälkäkurimusta. Elintarvikkeiden 
puute vallitsi muutenkin koko maassa.

Venäjän marraskuun vallankumouksessa valta 
siirtyi Leninin johdolla sosialistien äärivasem-
malle reunalle, bolsevikeille. Heidän käyttövoi-
manaan olivat julmuus, terrori, anarkia. Suures-
sa määrin meilläkin laitapunaiset ottivat sieltä 
mallina kovat otteet ja menetelmät käyttöönsä, 
olivathan ne tuottaneet tulosta synnyttäen Neu-
vostoliiton, työläisten ja talonpoikien ihanne-
valtion. Miksi ei myös Suomessa?

Suomi julistautui itsenäiseksi 6.12.1917, mutta 
sotatilan vallitessa Venäjä piti joukkojaan täällä 
liki 100 000 miehen voimin. Maamme itsenäisty-
minen ja sen varmistaminen oli sekä punaisten 
että valkoisten tarkoituksena. Tammikuun 1918 
aikana voimakasta radikaalia aatesuuntaa kan-
nattavat saivat sosiaalidemokraattisessa puo-
lueessa vallan ja uhkarohkeasti julistivat kuu-

kauden lopussa vallankumouksen 
alkaneeksi, perustivat hallituksen, 
kansanvaltuuskunnan, ja nimesivät 
punakaartit sotajoukoikseen. Maa 
ja kansa jakaantui kahtia: punaisik-
si ja valkoisiksi.

Suomen virallinen hallitus, senaat-
ti, pakeni Vaasaan ja määräsi suo-
jeluskunnat valkoisten armeijaksi 
ja nimesi kenraali Mannerheimin 
ylipäälliköksi, joka monen muun 
upseerin tavoin oli palannut koti-
maahansa keisarin kukistuttua, jol-
le olivat sotilasvalansa vannoneet. 

Mannerheim oli kokenut ja ansioitunut upseeri, 
palvellut sekä Venäjän ja Japanin sodassa että 
käynnissä olevassa maailmansodassa.

Sodan sytyttyä rintamalinjat kulkivat Porin – 
Tampereen – Lahden – Kouvolan – Viipurin poh-
joispuolella. Punaisten eteläosa oli maa-alal-
taan pienempi, mutta muuten merkittävämpi 
sisältäen Suomen keskeiset paikkakunnat. Pian 
valkoisten puolella masennettiin punakaartit, 
riisuttiin paljolta kurittomat ja riehaantuneet 
venäläiset aseista ja kukistettiin alueella vas-
tustajan merkittävä valtakeskus Varkaus. Aseis-
tukseltaan ja miesvahvuudeltaan paremmat ja 
venäläisten tukemat punaiset eivät kyenneet 
käyttämään etulyöntiasemaansa hyväksi ei-
vätkä pystyneet etenemään pohjoiseen, eivät 
edes Haapamäki – Jyväskylä – Pieksämäki -ra-
dalle, joka jäi valkoisten tehokkaaksi poikkikul-
jetusväyläksi pitkin rintamaa. Katkeria taisteluja 
käytiin Haapamäen eteläpuolella Vilppulassa 
ja Viipurin – Kannaksen kohdalla, jossa punai-
set yrittivät venäläisten tukemana puhkaista 
rintama valkoisten selän taakse. Antrea, Rautu, 
Kivennapa ovat jääneet historiaan tämän sodan 
tunnetuiksi taistelupaikoiksi. Punaisten puolel-
le jääneet suojeluskunnat sitoivat vastustajan 
joukkoja, joita olisi tarvittu kipeästi murtautu-
maan kohti pohjoista. Vasemmiston epäonnis-
tuminen näissä sotatoimissa on sodan ensim-
mäinen ratkaisutapahtuma.

Valkoisten puolella julistettiin yleinen asevel-
vollisuus ja pyrittiin kiireesti kouluttamaan 
rintamakelpoisia sotilaita paljolti kotimaahan 
Saksasta palautettujen jääkärien opastamana. 
Sodan ratkaisu tapahtui pääsiäisen molemmin 
puolin maalis-huhtikuun taitteessa Tampereen 

Jaakko Orkamaa
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taistelussa. Kaupunki oli sosialistien sotilaalli-
nen keskus, suorastaan linnoitus. Lisäksi siellä 
oli paljon taisteluhaluisia bolsevistisia venäläis-
joukkoja. Tampereella, maamme teollistuneim-
malla kaupungilla, oli tehdaspaikkakunnalle 
ominaisesti runsaasti sosialismin omaksuneita 
työläisiä. Hyvät rautatieyhteydet pitivät kau-
pungin läheisessä yhteydessä koko punaiseen 
Suomeen etenkin heidän hallintokeskukseen 
Helsinkiin. Mannerheim piti tärkeänä, että suo-
malaiset itse ratkaisevat sodan voiton, ennen 
kuin saksalaiset saapuvat valkoisten tueksi, 
mikä tapahtuikin heti Tampereen kukistuttua. 
Lounaisen Suomen punaiset joutuivat nyt piiri-
tysuhkaan ja lähtivät perheittäin kymmenin tu-
hansin vaeltamaan kaaoksessa itään kohti Neu-
vostoliittoa valkoisten takaa-ajamana.

Saksalaiset nousivat maihin Hangossa ja Lohjal-
la, etenivät etelässä itään, valtasivat Helsingin 
11.4. katkaisivat mm. Riihimäellä punaisten rau-
tatieyhteydet Venäjälle, valloittivat Lahden ja 
Hämeenlinnan sekä pysäyttivät läntisen punais-
vaelluksen Lahden pellolle ja Hennalan kasar-
mialueelle. Vaikka saksalaiset eivät ratkaisseet-
kaan sotaa, heidän osallistumisensa valkoisten 
etenemiseen lyhensi merkittävästi sodan kulkua 
ja säästi paljon valkoista verta.

Valkoiset tulivat 26.4. Lappeenrantaan, joka oli 
ollut lähes koko sodan ajan punaisten hallus-
sa, heidän kaakkoisena keskuksenaan. Viipu-
ri joutui vappuun mennessä valkoisten käsiin 
monipäiväisen sitkeän ja sankarillisen taistelun 
jälkeen. Se oli sodan viimeinen punaisten voi-
mannäyttö. Vapaussodan loppunäytös tapahtui 
Kymenlaaksossa, jonka valkoiset ottivat hal-
tuunsa toukokuun alkuviikoilla. Mannerheim 
johti 16.5. valkoisten voitonparaatia Helsingissä.

Vuoden 1918 sodan alusta lähtien tuli tietoa, 
huhua, miten molemmin puolin rintamaa hal-
litseva osapuoli harjoitti terroria, julmuutta, 
kidutuksia toisin ajattelevia kohtaan. Punaiset 
olivat valkoisella ja valkoiset punaisella puo-
lella epähenkilöitä, joiden kansalaisasema ja 
turvallisuus oli kyseenalaista ja vallanpitäjäin 
mielivallan kohteena. Laittomuuksia ja kostotoi-
mia harjoitettiin molemmin puolin. Kun sitten 
sota kääntyi valkoisten menestykseksi, pakene-
vat punaiset surmasivat lähtiessään alaisiaan 
vastustajia monesti periaatteella: valkoista 
Suomea et näe. Valkoisessa Suomessa sodan 

voittajat eivät ainoastaan rangaisseet, vaan ajau-
tuivat koston armottomiksi toteuttajiksi. Syntyi 
80 000 muodostama todellinen vankileirien 
saaristo Suomenlinnaan, Tammisaareen, Lah-
teen, Lappeenrantaan ja lukuisille muille paik-
kakunnille. Tuollaisen ihmismäärän edes vält-
tävä hallitseminen telkien takana oli valkoisille 
mahdottomuus, kun esimerkiksi nälkää näki lä-
hes koko valtakunnan väestö. Vangeista teloi-
tettiin monta kertaa mielivallan, ihmiskaupan, 
vihamiessuhteen nojalla 8 000 eli 10%. Vielä 
enemmän menehtyi ihmisiä piikkilanka-aitojen 
sisällä nälkään, tauteihin, ahdistukseen, kuole-
manpelkoon, mielivaltaiseen kohteluun. Tasan 
vuoden ja yhden päivän jälkeen itsenäisyysju-
listuksestamme 7.12.1918 säädettiin laki, jolla 
armahdettiin kaikki sodan aikana ja sen jälkeen 
vakaviinkin rikoksiin syyllistyneet. Laillakaan ei 
voi kumota pelkoa, häpeää, katkeruutta, kos-
tonhalua, ylenkatsetta, oikeudenmukaisuuden 
kaipuuta, mitä varmaan kaikkein eniten tunsi-
vat punalesket ja -orvot. Sopii kysyä, tarvittiinko 
tällainen määrä julmuutta, kostoa, epäoikeu-
denmukaisuutta, että vältyttiin Neuvosto-Suo-
mesta, johon punaisten valtaanpääsy olisi vää-
jäämättä johtanut. Tähtäsihän siihen Stalin vielä 
syksyllä 1939 aloittaessaan talvisodan.

Etenkin useissa länsimaissa kauhisteltiin va-
paussodan loppuselvitysten laittomuuksia ja 
massateloituksia. Kyseenalaistettiin Suomen it-
senäisyyden tunnustaminen ja tänne pyydetty-
jen viljalähetysten lähettäminen. Kirkon viralli-
nen asenne oli neutraali, ei haluttu ottaa kantaa 
poliittiseen kysymykseen. Isäni mentyä nuorena 
pappina valkoisten kutsuntatilaisuuteen, hä-
nelle oli sanottu, että papit ovat vapautettuja. 
Kuitenkin papisto sodan kuluessa kallistui val-
koiseen näkemykseen, olihan sosialismi aate-
maailmassaan uskonnonvastainen. Marx sanoi 
uskonnon olevan oopiumia kansalle, ja sosialis-
min tunnuslaulussa sanotaan: ”Ei mitään johta-
jaa, ei luojaa, vaan kansa kaikkivaltias.” Herätys-
liikkeistä herännäiset rivittäytyivät selvimmin 
valkoisiin. Eräässä herännäiskansanopistossa 
oli oma suojeluskuntakin. Piispoista Koskimies 
joutui tuomiokapitulissa keskusteluun, kun ar-
veltiin hänen jotenkin osoittaneen myötätuntoa 
punaisia kohtaan, kun taas piispa Colliander 
tuomitsi jyrkästi punaiset ja suositti heitä tuo-
mittaessa käytettävän vanhatestamenttista oi-
keustulkintaa.
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Minun raputarinani ulottuu lapsuus- ja nuo-
ruusvuosiin Satakunnassa. Pyydystin rapuja 
lähijoesta omilla tekemilläni rapulipoilla. Syöt-
teinä käytin kanapaloja ja joskus kalaa. Saalis-
ta sain jonkin verran. Lähikauppalan hotelli oli 
kiinnostunut niitä ostamaan. Niistä sai muka-
vasti pientä taskurahaa, jos osasi ne oikealla ta-
valla kaupitella!

Jokiravulla on kymmenen raajaa ja sen ruumis 
koostuu 19 jaokkeesta, joista osa on kasvanut 
yhteen. Jokaisessa jaokkeessa on pari raajoja 
ja niissä lisäkkeitä. Eturaajat ovat kehittyneet 
voimakkaiksi saksiksi ja seuraavien jalkapari-
en päässä on pienet pihdit. Pyrstö on taipuisa, 
sillä sen kuusi jaoketta ovat erillisiä. Niissä on 
uimaraajat ja perässä on pyrstöviuhka. Koko 
ruumista suojaa kehittynyt kitiinikuori. Se pak-
sunee ravun ikääntyessä. Kasvaessaan rapu luo 
kuorensa. Rapu ryömii ulos vanhasta kuores-
taan, syö sen ja saa siitä uutta rakennusainetta. 
Ravut luottavat vahvasti kuoreensa ja saksiinsa! 
Hengitykseen käytetään kiduslehdyköitä. Sydän 
on selkäpuolella ja hermorunko vatsan puolella.

Rapu syö kasvinosia ja pohjan selkärangatto-
mia eläimiä sekä heikoimpia lajitovereitaan. Sil-
le kelpaavat myös toukat, nilviäiset ja kuolleet 
eläimet. Ravut taistelevat omasta reviiristään ja 
ruoastaan.

Jokirapu on herkkä rapurutolle. Joskus rapurutto 
on kohtalokasta koko rapukannalle. Koirasrapu 
on sukukypsä yleensä 3-kesäisenä, naaras vuot-
ta myöhemmin. Naaras kantaa mätimunia le-
veän pyrstönsä alla seuraavaan kesään, kunnes 

poikaset kuoriutuvat mätimunista kesä - heinä-
kuussa. Ravut elävät noin 20 vuotta.

Joidenkin kulttuurien piirissä rapuja on tapa-
na syödä, toiset suhtautuvat niihin varauksin. 
Juutalaiset eivät uskonnollisten kieltojensa 
mukaan saisi syödä äyriäisiä. Minä söin nuore-
na yhden ravun. Sen jälkeen ei ole tullut niitä 
syötyä enää. Suomessa maaseutuväestö on van-
hastaan karsastanut rapujen syöntiä. Papit ovat 
syöneet rapuja paaston aikana, kun liha ja kala 
olivat kiellettyjä! Joskus on ajateltu, että ravut 
ovat ylhäisön herkkua. Nykyään niitä syödään 
yleisemmin. Loppukesällä ja syksyllä pidetään 
erikoisia rapujuhlia.

Rapu kuuluu myös horoskooppimaailmaan. Ra-
vun erikoisuutena on sen nopea liikkuminen 
taaksepäin. Sen peruutusvaihde on vallan erin-
omainen!

Syksyisin raputerveisin, 
Ensio Koitto

Teksti: Ensio Koitto

Syksyistä raputarinaa
Ravut ovat kymmenjalkaisten lahkoon kuuluvia äyriäisiä. 

Sisävesien rapuja tunnetaan yli 600 eri lajia. Keskityn kertomaan 
Jokiravusta (Astacus astacus). Se on Euroopan yleisin rapulaji. 

Se on levinnyt Suomessa maan eteläosista Itä- ja Pohjois-Suomeen.

...luonnollista
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”Vanhurskas viheriöitsee 
kuin palmupuu, 
hän kasvaa kuin Libanonin setri. 
Vielä vanhuudessaan 
he tekevät hedelmää, 
ovat mehevät ja vihannat.
Ps. 92:13,15

syyskokous
22.9.2018 klo 18 
Seurakuntaopistolla, 
Huvilakatu 31 Pieksämäki.
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu pe 21.9.2018 
klo 18.30 Seurakuntaopistolla.

KRISTEL-KUORON 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

Hyvät Kristel-kuorolaiset !
Olemme saaneet ”levätä” pitkän aikaa, nyt on korkea aika helteisen 
kesän jälkeen tarttua toimeen.

Eli on aika kohdata toisemme laulun merkeissä.

Syksyn harjoitusleiri pidetään tutussa paikassa 21.–23.9.2018 
Seurakuntaopistolla Pieksämäellä (Huvilakatu 31 76130 Pieksämäki).

Ilmoittautuminen 13.9. mennessä

opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi 
tai opintosihteeri puh. 040 350 9150 (varahenkilö puh. 040 351 3909)

Kurssin hinta 140 €, ei majoittuvilta hinta 95 € 
(sisältyy lounas ja päiväkahvi), pelkkä kurssi 55 €.

Ilmoittautuessa mainitse mahdollinen ruokavaliosi ja 
huonekaveritoivomus. 
Omat liinavaatteet mukaan, talon liinavaatteet 10 €.

Valmistaudumme laulamaan Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlilla    
19.–21.10.2018 Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa.

Kuoron laululista ilmoitetaan myöhemmin Krellin/kuoron 
kotisivuilla.

Sydämellisesti tervetuloa uusi johtajamme Eveliina, 
kaikki entiset ja uudet laulajat!

Siunaavasti tervehtien Lea, Maila ja Riitta 
riittaraisanen6@gmail.com tai 040 771 3850

Leirillä harjoittelemme 
uuden kuoronjohtajan 
opastuksella. Hän on 
kanttori Eveliina Modinos.
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Lehtitilaukset ovat muodoltaan toistaiseksi voimassaolevia. 
Antamiasi tietoja käytetään vain Kristelli-lehteä ja jäsenyyttä koskeviin asioihin.

Kristelli-lehti
VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 5007754
00003 Helsinki

Postimaksu 
maksettu

Tilaan Kristelli-lehden 12 kk (5 numeroa) hintaan 16 €
Tilaan Kristelli-lehden lahjaksi 12 kk hintaan 15 €
Haluan liittyä jäseneksi Kristilliseen Eläkeläisyhdistykseen

Tilaaja:

Lehden maksaja (jos eri kuin tilaaja):

Postinumero ja -toimipaikka:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelin:

Puhelin:

Sähköposti:

Sähköposti:

Osoite:

Osoite:

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

Kutsu syyskokoukseen !
Kristillisen Eläkeliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 20.10.2018 klo 15.15 Suomen Raamattuopistolla, Helsingintie 10, Kauniainen.
Jokainen Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään yhden edustajan 
jokaista alkavaa sataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi.
Edustajille ennakkoon lähetettävät kokousasiakirjat tarvitaan kokouksessa.

-Hallitus
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