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Työn tekeminen on määritellyt ihmisen merkityksellisyyden kokemusta iät ja ajat. Sanotaanhan myös Sananlaskuissa, että ”mene laiskuri
muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota
opiksesi” (San. 6:6).
Eräs vanhempi naishenkilö on kertonut, että
heidän ollessaan lomalla kesäpaikallaan ja makaillessaan laiturilla, toisen piti pitää vahtia, jos
anoppi tai appiukko sattuu tulemaan paikalle.
Laiskottelu kun ei tullut kuuloonkaan vaan aina
piti olla työn touhussa, lomallakin.
Vierivä kivi ei sammaloidu. Niin usein sanotaan,
kun nähdään vilkasta toimintaa. Tottahan sen
on. Jos jää paikalleen makaamaan ilman, että
siihen on terveydellisiä syitä, voi olla pian siinä
kunnossa, että ei jaksa, eikä oikein huvitakaan,
lähteä edes pienelle kävelylenkille. Voimat tuntuvat olevan vähissä. Aivoillekin tekee hyvää,
kun niitä välillä käytetään. Sitä vartenhan ne lienee olemassa. Mutta joskus näyttää, että jotkut
touhuavat ihan loppuunpalamiseen asti. Enkä
voi itseänikään siitä aina sulkea pois. Jatkuvaa
projektia projektin perään. Vaatimusta vaatimusten päälle. Vastuita on kertynyt sieltä ja
täältä. Tämä pätee myös eläkeläisiin. Eikä siinä
mitään niin kauan, kun jaksaa ja tuntee, että tekee sen kaiken iloiten levosta käsin, saaden siitä
itsekin tyydytystä elämään.
Sitoutuminen ei ole enää muotia ja näin järjestötoiminnassakin voi käydä niin, että vastuut
jäävät samoille henkilöille. Toisaalta jollakin
saattaa olla myös taipumusta ottaa itselleen
liikaa ja kokea, että mikään ei toimi ilman häntä. Kaikki jää hoitamatta. Siinä kohtaa olisi hyvä
pelastaa kaveri pulasta ja näyttää, että kyllä

mekin osataan, pidä sää vähän huilia. Vastuiden
jakaminen tuottaisi näin iloa kaikille osapuolille
ja toimintakin nousisi ihan uuteen loistoonsa.
Pysähtyminen saattaa olla myös vaikeaa silloin
kun on tottunut, että aina pitää olla menossa
ja jotain hoitamassa. Sehän voi tuntua suorastaan katastrofilta. Näin voi käydä myös eläkkeelle siirryttäessä. Yhtäkkiä koko elämän
merkityksellisyys on vaakalaudalla. Kun
on juossut vuosia, jopa kymmeniä vuosia
kovalla vauhdilla, on työstä ja vastuista
voinut tulla niin tarkoitusta määrittävä
asia, että sitten ei yhtäkkiä olekaan mitään. Eikä kukaan enää näytä tarvitsevan mihinkään. Jos ystävyyssuhteet
ovat liittyneet lähinnä työelämään,
voi edessä olla yksinäinen elämä, ellei löydä uutta ystäväpiiriä
muualta.
Uskon, että tarvitsemme aika
ajoin pieniä pysähdyksen hetkiä
miettiäksemme edes hetken mitä
ihmettä minä tässä kohellan. Istua
laiturilla kaikessa rauhassa, uittaa
varpaita vedessä ja kuunnella lintujen
laulua. Eikä ole mihinkään kiirettä moneen päivään. Voi juoda kahvit kaikessa
rauhassa. Puhella kaverille, jos sellainen
sattuu viereen istahtamaan, tai olla vaan
hiljaa. Katsella kun muurahaiset touhuavat, vetävät itseensä nähden isoa kortta.
Miettiä milloin nekin lepäävät? Pitäisikö
niillä olla pakollinen vapaapäivä, kun aina
vaan rakentavat?
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ystävyyden tekoja

APU SITTENKIN
LÄHELLÄ

MITÄPÄ YSTÄVYYS
OIKEIN ON?

Oli mitä kaunein sunnuntaipäivä maaliskuussa. Auringon säteiden luulisi ilahduttavan ketä
tahansa, mutta minä kuljin allapäin. Jo aamulla
olin tehnyt väylän aitalle. Se oli aikamoinen työ,
kun lunta oli niin paljon. Aitan seinustaa vasten oli pinottu saunapuita, pieniä klapeja. Niitä
raahasin piha-aukean läpi alas talon alakerran
pannuhuoneeseen. Vaikka puut eivät ole tarkoitetut talon lämmitykseen, niin näillä ”arvokkailla” puilla kuitenkin lämmitän taloa. Yksi Ikean
jättikassillinen oli hetkessä käytetty. Kun aikani
puita raahasin, niin kesken kaiken keskellä
pihamaata, välittämättä naapureista tai muista
ohikulkijoista aloin yht äkkiä itkemään, oikein
vollottamaan ääneen. Heitin kassit maahan ja
menin sisälle. Istuin nojatuoliin ja itkin ja itkin.
Sanoin itselleni: Minä en jaksa! Tästä ei tule
mitään! Minä en selviä!

Puuhaa
isovanhemmille !
Innostu ystävyydestä
yhdessä lapsenlapsesi
kanssa.
Piirrä ystävyydestä kertova piirustus
yhdessä lapsenlapsesi kanssa ja
lähettäkää piirustus 7.8 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 4/2018 ja Kristillisen
Eläkeliiton syysjuhlilla Ystävyysnäyttelyssä Kauniaisissa 2018.
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ystävyyden tekoja

Minun piti mennä sisareni hautaukseen Kauhavalle, jonne on hankala poikittaisliikenne. Kerroin Maisa-ystävälle murheestani, että tarvitsen
4 auton vaihtoa. Koko päivä menee menomatkaan, kun siunaustilaisuus on lauantaiaamuna
klo 10. Maisa ehdotti ajavansa minut, yhden
osuuden, noin 60 km ja hän selvitti myös jatkoyhteydet. Koin Maisa-ystävän avun Jumalan
johdatuksena.
Meitä yli 80-vuotiaita autottomia on varmasti muitakin ja olemme joskus pulassa, jolloin
ystävän apu on tarpeen. Tulevaisuudessa me
ikääntyneet luontoystävät luovumme autoilusta
enenevässä määrin.
Raija Arho
Kristiinankaupunki

Olin pari kuukautta sitten jäänyt leskeksi. Vaikka
mieheni oli kauan ollut sairaana, oli hän aina
huolehtinut taloon polttopuut. Nyt hän ei enää
ollut jaksanut. Niitä olisi siellä hänen kotitilallaan pinossa. Minun voimille liian rankka juttu;
pitkä matka, hankalassa paikassa lumikinosten
takana, halot olivat metrisiä, kun ne pitäisi olla
50 senttisiä. Olin tuskaillut puiden kanssa ja nyt
ne olivat loppu ja lämmittää pitäisi. Välillä joku
oli vähän sahannut tai tuonut puita muutaman
päivän tarpeeseen.

- Kiitos, ei mitään erikoista. Ihan hyvin,
vastaan kohteliaasti.
- Niin ajattelin vuan kysyä,
että onko sinulla puita?
- Ei ole, sanon itkua pidätellen.
- Kuule, elä hättäile. Huomenna sinulla on puita!
Myö tullaan Jukan kanssa, käyvvään puut teijän
mualta, otetaan pinosta, joka on rinteessä!
Seuraavana aamuna tuli kolme miestä puiden
kanssa ja parissa tunnissa puut oli sahattu ja
nätisti pinottu liiteriin!
Kun miehet lähtivät, istahdin jälleen nojatuoliin
ja kertasin päivän tapahtumia. Mutta on kerrottava, miten outo on ihmisluonto, ainakin minulla, sillä olisi luullut minun käyttäytyvän toisin
kuin käyttäydyin. Istuessani jupisin Taivaan
Isälle näin: - Oli se ihan hyvä, kun apua tuli
vihdoin viimein, mutta pitääkö sen avun saanti
jättää näin viime tippaan?! Eikö sitä voisi yhtään
aikaisemmin antaa? Henkihän tässä menee…

Siinä samassa soi puhelin. Mieheni kotitilan
naapuri Heikki-isäntä soittaa.

Hädässä ystävä tunnetaan! He olivat mieheni
ystäviä, eikä ystävyys päättynyt toisen poismenoon. On ollut ihmeellistä huomata, miten Jumala pitää huolen leskistä ja orvoista, Sanansa
mukaan. En ole sittenkään jäänyt pulaan. Päivä
päivältä olen yhä enemmän kiitollinen Jumalalle
Hänen avustaan sekä kaikille ystäville, jotka ovat
monin eri tavoin olleet avuksi ja lohdutukseksi!
Kiitos!

- Terve, mitä sinulle kuuluu, kuinka jakselet?

Riitta Räisänen

- Minä lopetan tähän, ei tästä tule mitään. Ihan
turha yrittää. Ei minusta ole mihinkään. Niinhän
se kätilökin sanoi, kun olin keskosena syntynyt, että onkohan tästä mihinkään. Ei ole! näin
tuumasin.
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VANHUUDESSA KIMALTAA

elämän rikkaus
Teksti: Eila Korjala | Kuva: Heimo Ujala

Tampereen hiippakunnan piispalla Jaakko Gummeruksella oli aikoinaan muuan
hauska tapa. Kun hän tuli tilaisuuteen, jossa oli lapsia, hän tervehtiessään kumartui
pienimmän lapsen puoleen, kätteli ja kysyi: ”Onko hauskaa olla ihminen?”
Entä, jos meiltä kysyttäisiin:” Onko hauskaa olla
vanha ihminen?” Mitä me vastaisimme?
Me vanhat muistelemme mielellämme entisiä
aikoja ja huokailemme, että ennen olivat kaikki
asiat paljon paremmin kuin nyt. Me perustelemme sitä kertomalla, että ennen pyhyyden tunto
oli todellisuutta, ja oli selvä ero pyhällä ja arjella, ja ennen kaikkea tiedostettiin, että maailma
on Jumalan maailma, jota säätelevät Jumalan
asettamat lait.
Me katselemme nykymaailman menoa surullisina. Tiedämme, että jos maailmasta on kadonnut
Jumalan pelko, jos emme tunne Jumalaa, me
kadotamme elämästämme myös tarkoituksen
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ja toivon. Silloin kuljemme ilman päämäärää,
ja kaikkea, mitä meille tapahtuu, me pidämme
puhtaasti sattumana.
Jumalan armon varassa me koemme ajallisen
elämän Jumalan suurena lahjana, ja kun Jumala on suonut sen armon, että olemme saaneet
elää pitkän elämän, mielen täyttää ilo ja kiitollisuus. Me voimme elää iloisin ja vapain sydämin
Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme avuksi.
Matkallamme me saamme voimaa muistoista
niistä elämämme päivistä, jolloin taivas tuntui
laskeutuvan maan päälle ja Jumalan hyvyys sädehti ympärillämme. Se saattoi olla silloin, kun
yhteys keskenämme oli särötön, luottamus sel-

keää ja tie toisen ihmisen sisimpään oli avoin.
Onnelliseen elämään, johon Jumala on meidät
tarkoittanut, kuuluu kiitos ja rukous, ja kiittävä
ihminen ei koskaan katkeroidu. Vanheneminen
on täynnä luopumista, mutta me tiedämme, miten niihin valmistaudutaan - elämällä iloisesti
tätä päivää Jumalan lapsena. Vanhuuden vuodet Jumalan johdatuksessa suorastaan sädehtivät elämän rikkautta. Me voimme voimiemme
mukaan kulkea Vapahtajamme askelissa toinen
toistamme tukien, rakastaen ja palvellen. Se on
onnellista elämää. Armon käsittäminen ja vastaanottaminen on yhtaikaa vahvuutta ja perusturvaa. Jumala näyttää meille ihan arjessa, että
hän toimii ja johdattaa. Jumalan kaikkiviisaan ja
varjelevan silmän alla me saamme uskoa, että
kaikki, mitä meille tapahtuu, on meille sallittua ja kääntyy aina parhaaksemme. Ja vaikeisiin
päiviin me saamme Jumalan rauhan, ymmärryksemme ylittävän.
Vanhuudessa on paljon hyvää ja ainutlaatuista.
Tavallaan me tulemme omaksi itseksemme, siksi
mitä oikeasti olemme. Se tuntuu vapauttavalta;
ikään kuin saisimme vaihtaa sopivat vaatteet
entisten kiristävien tilalle. Kaiken lisäksi kaikki
aika on omaa aikaa. Nyt voi tehdä sitä, mitä aina
on halunnut, mutta ei ole ehtinyt.
Mahdollisuuksia on paljon. Voi matkustaa, voi
alkaa puutarhuriksi tai viettää aikaa ystävien
kanssa. Yhdistystoiminta antaa paljon, me krelliläiset sen tiedämme. Kun ensimmäistä kertaa
olin Krellin tilaisuudessa, tunsin suurta ihastusta. Tunnelma siellä oli niin aito ja ehyt, täynnä
inhimillistä lämpöä ja koin, että tässä se nyt on
meidän keskellämme: Jumalan rajaton armo.
Ymmärsin, että armoa on myös se, mitä me kutsumme ristin kantamiseksi ja riisumiseksi. Siellä,
missä eletään lähellä Jumalaa, rakkaus muuttuu
eläväksi. Kun me saamme lahjaksemme mielenrauhan, me olemme ehyitä ja niin kokonaan
olemassa. Kiitollisuus, tyytyväisyys ja ennen
kaikkea anteeksianto kantavat meitä elämän
merellä. Kun me tuhlaajapojan lailla saamme
Isämme anteeksiannon, me alamme hengittää
vapaammin. Me näemme ystävät ja lähimmäiset
uusin silmin ja elämämme täyttyy hyvyydellä.
On riemullista kuulua Jumalan vaeltavaan kansaan, joka on matkalla yhteiseen kotiin.
Ystävyys on valtava ilon ja voiman lähde. Ystävät hyväksyvät meidät ehdoitta, sellaisina kuin

me olemme. He kulkevat meidän kanssamme
ilossa ja surussa, he ovat pitkämielisiä ja lempeitä. Kateutta ei ystävyydestä löydy. Ystävät
ovat elämän liekin sytyttäjiä, heidän seurassaan
tuntee olonsa turvalliseksi niin kuin täydellisen
hyväksynnän ilmapiirissä tunnetaan. He ovat
arjen enkeleitä, vanhalle ihmiselle elämän aurinko. Heitä ajatellessa tulee mieleen sanonta:
”Linnulla on pesä, lukilla seitti ja ihmisellä ystävyys.”
Ystävä jaksaa kuunnella huoliaan kertovat lauseet loppuun asti eikä hän keskeytä eikä vähättele eikä ainakaan sano: ”No, kyllä se siitä
järjestyy, mutta kuulehan, mitä minulle sattui
viime viikolla.”
Vanhoille ihmisille on myös tarjolla monia kunniatehtäviä. Yksi tällainen on lastenlasten kanssa vietetty aika. Keskustelut heidän kanssaan
ovat antoisia ja lapselle ne voivat merkitä koko
elämän kestävää tunnetta rakkaudesta ja hyväksynnästä. Kertokaa lapsenlapsille omasta
lapsuudesta, Jumalasta, joka varjelee meitä ja
antaa anteeksi. Kertokaa suojelusenkelistä, joka
on aina valveilla ja lapsen turvana.
Tämä kunniatehtävä on elämän viestin viemistä
eteenpäin, yhteenkuulumisen tunnetta ja rakkautta yli sukupolvien. Ja vielä silloin, kun nämä
tällä hetkellä leikki-ikäiset lapset ovat 70-vuotiaita, he kertovat mummistaan ja ukistaan, jotka
olivat aivan suurenmoisia ja antoivat monia hyviä neuvoja, jotka kantavat läpi elämän.
Ilon aiheita on paljon. Me olemme Jumalan lapsia, taivaan perillisiä, meillä on armon lahjoittama yhteys keskenämme ja Vapahtaja, joka sovitti syntimme ja me saimme kaiken rikkomamme
anteeksi. Me kiitämme Kaikkivaltiasta, Pyhää
Jumalaa, rakastavaa Isää kaikesta tästä, elämästä, jossa jo täällä maan päällä saamme joskus
aavistuksen taivaan kirkkaudesta.
Ahdistuksiltakaan emme välty. Mutta ne kääntyvät Jumalan johdatuksessa parhaaksemme. Sanotaankin, että ahdistus on aina Jumalan apulainen.
Keski-Lahden vanhan kirkon sakastin viivoittimessa oli aikanaan suntion kirjoittama viisaus:
”Kun arvelemme jostakin, että hän on Jumalan
jättämä ja hylkäämä, silloin pitää meidän tietämän, että juuri hän on Jumalan omassa sylissä.”
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JUMALAN JOHDATUKSESSA KULKEVA

94-vuotias veteraani

Nykyisin eivät kaikki päivät ole samanlaisia ja
virkeitä. Särkylääkkeitä pitää ottaa, mutta kyllä
kiitollisuus ja tyytyväisyys taitavat olla hyviä särkylääkkeitä jotka vaikuttavat ainakin silloin kun
pääsee samanhenkisten kanssa keskustelemaan
elämän tärkeistä asioista.
Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän on
asioita, joista joudumme luopumaan- lopulta
itse elämästä, vai onko se, että sitten me vasta
elämmekin ikuisesti.

Teksti ja kuva: Heimo Ujala

Unto Hirvonen syntyi 29.7.1923 Rääkkylässä. Hänen kertovan kuulen, kuinka Jumalan johdatus
on vienyt elämää eteenpäin.
Minua sanottiin Iro Untoksi. Paikka, jossa asuimme, oli nimeltään Iro ja se kuuluu Rääkkylään.
Vaimoni oli Ruskealasta kotoisin. Käydessäni hevosella Ruskealassa hakemassa viljasäkkejä Kupiaisen kauppaan, tapasin kauniin neidon. Tutustuin Eilaan. Hän oli aloittanut koulun Sortavalan
seminaarissa ja valmistui opettajaksi Heinolassa.
Sitten kun toisen kerran kävin moottoripyörällä, toin Eilan lähemmäksi ja hän pääsikin töihin
Ilomantsiin kansakouluun opettajaksi ja myöhemmin omaan pitäjäämme Rääkkylään myös
kansakoulun opettajaksi. Hän toimi myös seurakunnassa.
Unto kävi maamieskoulun Suonenjoella. Jouluna
1941 isä tuli sodasta joululomalle ja minä jouduin
alokkaaksi armeijaan. Alokasaika oltiin omissa kuteissa Suonenjoella. Sitten, kun jouduttiin
rintamalle, saimme armeijan vaatteet yllemme.
Olin sotahommissa Viipurin ympäristössä muun
muassa Sortavalassa ja Ruskealassa, kovissa paikoissa. Vihollinen ampui päällystöön kuuluvia
henkilöitä, mutta ei sotilaita. Kerran oli tulossa
nuori vänrikki täydennysmieheksi, kun hän oli
nähnyt ruumiita kuljettavia autoja, joissa päällystöön kuuluvia, hän oli laittanut kaksi manttelia
päällensä ja hypännyt ruumiiden sekaan. Siitä en
tiedä mitä sen jälkeen on vänrikille tapahtunut.
Kerran sotilaat pelasivat korttia ison kannon
päällä, kun korttien omistaja tuli, tempaisi korttinsa pois sanoen ”näillä ei nyt pelata” ja porukka
hävisi omille teilleen. Ei aikaakaan, kun kranaattikeskitys tuli, yhden osuessa lähelle sitä kantoa
missä miehet pelasi. Kanto hävisi taivahan tuuliin, jäi vain iso monttu sille paikalle.
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Jouduin sotavangiksi vihollisen puolelle useiden
muiden kanssa, jossa oli eräs majurikin. Meille
ei annettu ruokaa ollenkaan, mutta me kävimme
elokuun loppupuolella keskellä yöllä hakemassa
perunapenkistä perunoita ja pakissa niitä keitettiin, se piti meidät hengissä. Majuri sai jollakin
ihmeen kaupalla meidät johdatettua ja karkasimme pois vankileiriltä lähellä Viipuria. Viisi vuotta
sodassa on pitkä aika. Erityisen paha paikka oli
Viipurin valloitus. Siellä oltiin motissa ja vieläkin
ihmetyttää, oliko se hyvä tuuri vai Jumala joka
pelasti, mutta omin avuin sieltä ei olisi selvitty.
Sillä reissulla kadonneen kiväärin jouduin maksamaan, mutta mitä siitä, kun henki säilyi. Hyvää
tuuria ja siunausta on riittänyt myöhempäänkin
elämään.
Ihan viimeiseen asti olin sodassa, nyt elämäni
tässä vaiheessa huomaan, että kaverit ja ystävät
viereltä katoavat, mutta yksinäisyys ei ole vielä
päässyt yllättämään. Täällä hyvät naapurit pitävät huolta toinen toisistaan, liikkumaan pääsen
vielä rollaattorin avulla.
Elämässä on luovuttava jostakin kuten auton ajokorttista 93-vuotiaana ja Eilasta 15.12.2012.
Meillä ihmisillä yleensä ei ole nyt taistelua ihmisiä vastaan, vaan pimeyden voimia vastaan. Ihmiset eivät pääse niistä kahleista, elleivät rukoile
ja käänny Herramme Jeesuksen puoleen.
Olin 31 v kun minut Eilan kanssa vihittiin, meille syntyi 1 poika ja 2 tyttöä. Isä ei antanut mulle
rahaa auton ostoon, mutta Eila osti mulle auton,
Hilman merkkisen, ja me ajeltiin Lapit ja ulkomaat. Se oli hieno auto. Opettajan kanssa eläessä ei pidetty mykkäkoulua. Maailmaa tuli nähtyä
Amerikkaa ja Kiinaa myöten.

lukijan kynästä
MAAHANMUUTTAJAT VIERELLÄMME
Teksti: Unto Järvi-Laturi

Meillä ikäihmisillä on tapana palata ajatuksissamme lapsuutemme aikoihin. Eikähän siinä mitään pahaa ole. Lapsen kaltaisiksihan meitä Vapahtajammekin pyysi meitä tulemaan.
Omalla kohdallani pälkähti kerran mieleeni seuraavanlainen tapaus lapsuuden kodissani, joka
sijaitsi Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla.
Kotini oli maalaistalo, joka sijaitsi joen reunalla.
Jokeen yhdistyi myös erillinen lampi. Maanviljelyn ohella kodissani kasvatettiin myös karjaa
mm. kanoja ja ankkoja. Kanoista yhden annettiin
yleensä hautoa omia muniaan. Sain kerran päähäni asettaa munia hautovan kanan omien munien sekaan yhden ankan munan. Hautomisen
jälkeen munista kuoriutuneiden poikasten joukossa oli myös yksi ankan poikanen. Kanan mennessä poikasineen lammen rannalle ankanpoika
syöksyi suoraa päätä uimaan veteen. Siitä emo
kauhistui ja kaakotti rannalla peläten kai poikasen hukkuvan veteen. Näin teki kanaemo vaikka
ankan poikanen ei kuulunutkaan sen omaan kanaheimoon. Olihan tuo uimaan mennytkin poikanen kanaemolle yhtä tärkeä ja rakas kuin muutkin poikaset.
Johdattakoon tämä tarinani meidät oman aikamme yhteiskunnalliseen ilmiöön ja yhteiskuntarakenteemme muutokseen lisääntyneen maahanmuuton seurauksena. Väestörakenteemme

kansainvälistyessä joudumme myös tinkimään
tiukasta suomalaisuudestamme ja nimenomaan
tuon ilmiön myönteisessä merkityksessä. Euroopan unionin jäseninä olemme suomalaisuuden
ohella myös eurooppalaisia. Olemme väistämättä osallisia myös koko maapallomme globalisoitumisessa.
Maahanmuutto tuo joukkoomme ihmisiä täysin
erilaisista kulttuureista omine elämäntapoineen
ja uskontoineen. Heidän kotiutumista maahamme olemme velvolliset kaikin tavoin auttamaan.
Ilmiö on kansainvälinen ja eri puolilla maailmaa on jo ajauduttu suoranaiseen rotusortoon.
Myös omassa maassamme on ilmennyt viitteitä
yltiöisänmaallisuudesta, nationalismista, jota ei
pidä missään tapauksessa hyväksyä. Siihen meitä
velvoittavat yleisesti tunnustetut ihmisoikeudetkin.
Raamatussamme Vanhassa testamentissakin
todetaan, että olemme maan päällä vieraita ja
muukalaisia. (Moos.5. 29:15). Itse asiassa me kaikki, kahden maan kansalaisina olemme muukalaisia ja tasa-arvoisina matkalla kohti taivaallista
päämäärää.
Siispä meidänkin velvollisuutemme on kohdella
maahanmuuttajiamme lämpimästi, ystävällisesti
ja lähimmäisen rakkautta osoittaen.
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ja kannustetaan jäseniä liikkumaan. Kristillisen
Eläkeliiton toimistolta on mahdollista tilata kuntokortteja jäsenten käyttöön. Kortteja voi myös
tulostaa www.krell.fi sivulta kohdasta Jäsenille –
Lomakkeet
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna
2015 suosituksen: Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Julkaisussa neuvotaan kaikenikäisiä välttämään runsasta istumista ja kulkemaan lyhyitä
välimatkoja kävellen tai pyörällä. Iäkkäitä neuvotaan lisäämään liikettä arkeen oman toimintakyvyn mukaan. Suosituksessa kerrotaan, että vain
noin 60 % yli 75-vuotiaista pystyy nousemaan
portaita yhden kerrosvälin levähtämättä. Iäkkäille suositellaan päivittäistä jumppaa.

hyvinvointia
LIIKUNTA OSANA JÄSENTEN

Teksti: Hanna Forsgrén-Autio | Kuva: Irma ja Antero Sala

Liikunnalla on hyviä vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen.
Lihaskuntoa kehittävä liikunta lisää luun lujuutta ja kestävyysliikunta
kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa.
Lisäksi liikunta lievittää stressiä ja parantaa unen laatua.
Kristillisen Eläkeliiton jäsenet ovat aktiivisia liikkumaan. Vuonna 2017 liikuntaa kirjasi 1 126 jäsentä. Liikuntakertoja näille kirjaaville jäsenille
kertyi yhteensä huikeat 342 352 kertaa. Liikunnan
kirjaaminen on lisääntynyt jäsenten keskuudessa
viimeisten seitsemän vuoden aikana merkittävästi.
Vuonna 2011 liikuntaa kirjasi vain noin 10% jäsenistä. Vuonna 2015 liikunnan kirjaaminen jäsenten keskuudessa oli yli tuplaantunut ja liikuntaa
kirjasi jo noin 22% jäsenistä. Vuonna 2017 jo noin
25% jäsenistä kirjasi liikuntasuorituksiaan (läh-
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de: Kristillisen Eläkeliiton vuositilastoinnit v.20112017).
Toivotaan, että liikunnallisuus vain lisääntyy
toiminnassamme. Liikunnan tiedetään virkistävän mieltä ja mikäpä olisi sen mukavampaa kuin
hengellinen ja fyysinen virkistyminen yhtä aikaa.
Useat yhdistykset järjestävät liikuntatilaisuuksia muun toimintansa osana. Vuoden 2017 aikana Kristillisen Eläkeliiton paikallisyhdistyksissä
ja piireissä järjestettiin yhteensä 236 liikuntatilaisuutta. On upeaa, että paikallisyhdistyksissä
otetaan huomioon liikunnan tärkeys ja tuetaan

TAUKOJUMPPAA

Teksti: Irma ja Antero Sala,
Kotkan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

”Liike on lääke” taitaa olla tämän päivän tunnus, jolla ikääntyneitä kannustetaan liikkumaan
ja täten hoitamaan terveyttään ja hyvinvointiaan. Me krelliläiset muistamme oman Iloa liikkeellä -teemavuotemme. Irma aloitti kymmenisen vuotta sitten yhdistyksemme kokouksissa
musiikin tahdissa vedetyt jumppahetket. Ne
osoittautuivat alusta alkaen hyvin suosituiksi
ja onpa niistä tullut jo eräänlainen vientituote. Vieraillessamme Krellin sisaryhdistyksissä
meiltä yleensä pyydetään jo etukäteen ”sitä
taukojumppaa”.

Lisätietoa

Muutaman minuutin mittainen kevyt jumppa
on tietysti vain pieni osa liikunnan kokonaistarpeestamme, mutta se katkaisee sopivasti paikallaan istumisen, saa veremme kiertämään ja
piristyneinä jatkamaan ohjelman seuraamista.

UKK-instituutin sivuilta www.ukkinstituutti.fi
löydät monipuolisesti tietoa terveysliikunnasta ja sen vaikutuksista. Sivuilta löytyy muun
muassa tulostettava viikoittainen liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille. Suositus korostaa
lihasvoiman tärkeyttä ikääntyneille. Ikääntyvien luuliikuntasuosituksessa mainitaan
muun muassa, että luun vahvuuden ylläpitämiseen auttaa kuntosaliharjoittelu ja tasapainoon voimistelu. Tämän kaltaista liikuntaa
olisi hyvä harrastaa 2-3 kertaa viikossa. Kestävyyskuntoa kehittää esimerkiksi kävely, jota
olisi hyvä harrastaa päivittäin. Ikääntyneillä
liikunnan näyttö kaatumisten ehkäisyssä on
vahva ja luukadon ehkäisyssä kohtalainen.

Jumppatuokion musiikilla ei ole rajoja. Olemme
kiertäneet maapallon ja liikkuneet kuviteltujen
pysähdysmaiden musiikin tahdissa. Vuodenajat
ja kokousaiheet, esimerkiksi lähetystyö, antavat
hyviä vinkkejä musiikin valintaan. Ennen Kymen
piirin matkaa Novgorodiin soi ”Novgorodin
ruusu”. Kotona pohdimme, mikä musiikki sopisi
parhaiten kulloiseenkin tilaisuuteen, sitten
etsimme vastaavat CD-levyt omista kokoelmistamme tai useimmiten Kotkan kirjastosta. Vielä
vertaileva kuuntelu kotona – ja esitettävä kappale on valittu. Sopivien äänentoistolaitteiden
puuttuessa jumpata voi vaikkapa yhteislaulun
tahdissa!

LIIKUNTASUOSITUKSISTA

Vinkki !

Ystävyyden teko-haasteeseen voi osallistua
vaikka innostamalla ystävän ulkoilemaan ja
nappaamalla kuvan yhteisestä ulkoiluhetkestä! Mikäpä olisikaan mukavampaa, kuin sitten
voittaa osallistujien kesken arvottava kylpylälahjakortti ja mennä samaisen ystävän kanssa
kylpylään! Lue lisää haasteesta www.krell.fi

Jumppahetken aluksi Antero kertoo kappaleen
säveltäjästä, esittäjistä ja muusta aiheeseen
liittyvästä. Irma ohjaa jumppaa salin edessä.
Taivutukset, venytykset, hartioiden pyöritykset
ja raajojen liikkeet eivät koskaan ole rajuja,
vaan musiikkia myötäillen ne ovat lempeitä täten sopien meistä vanhimmillekin. Jos ei jaksa
nousta seisomaan, useimmat liikkeet voi hyvin
tehdä istuenkin.
Näyttää siltä, että jumppahetket eivät aivan
heti lopu, sillä puheenjohtajamme Juhani
Lukkari teki juuri kanssamme leikkimielisen elinikäisen sopimuksen taukojumppaohjelmasta
yhdistyksen tilaisuuksissa.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA | LEEA HILTUNEN

Kesää kohden – mielessä kiitollisuus
Liittomme toiminnasta !

HYVÄN PAIMENEN MATKASSA
Teksti: Kati Itkonen | Kuva: Hanna Forsgrén-Autio

Hyvän Paimenen -päivänä kirkossamme nuori
naispappi kertoi hauskan muiston siitä, miten
pienenä tyttösenä maatilalla asuneena kerran
innostui yksin tuomaan karjan laitumelta onnistuneesti kotiin.
Minä muistin samalla vastaavan tilanteen omasta
elämästäni. Ison lapsilauman vanhimpana minut
useinkin lähetettiin joksikin aikaa sukulaisiin.
Olihan silloin ainakin yksi suu vähemmän ruokittavana kotona. Muuta syytä näille ”reissuille” en
edelleenkään ole keksinyt.
Eräänä kesänä – taisin olla noin kahdeksan vuoden ikäinen – minut laitettiin kotoa Heinolasta
linja-autolla Iittiin isän enon perheeseen.
Heillä oli pieni maatila ja monta lehmää. Pääsin
iltaisin emännän kanssa niitä ammuja haasta navettaan ajamaan. Opin emännän käyttämän kutsuhuudonkin, jolla hän aina sai karjan koottua
yhteen kotiinlähtöä varten.
Eräänä iltana sainkin pieneen päähäni olla emännälle avuksi ja lähdin noutamaan lehmiä haasta
ihan yksin. Miten ollakaan, onnistuin saamaan
karjan kasaan ja vieläpä ihan hienosti koivuvitsan kanssa tuotua kotipihaan asti. Kyllä siinä riitti ihmettelemistä! - Karja oli kuullut pienen tytön
äänelläkin huudellun kutsun ja löntysteli kiltisti
kellot kilkattaen kotiin.
Samana iltana seurasin navetan ovelta miten
emäntä lypsi lehmät. Kuohuvaa lämmintä maitoa
tuli vauhdilla sinkkiämpäriin. Minun alkoi ihan
mahdottomasti tehdä mieli sitä lämmintä, vastalypsettyä maitoa. Kinusin emännältä mukillista,
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vaikka hän sanoi, että et sinä siitä lehmänlämpimästä maidosta kuitenkaan tykkää. Mutta kun
sinnikkäästi vaan intin, niin sainhan pian käteeni
ison emalimukillisen juuri lypsettyä ”nektaria”.
Siirryin onnellisena istumaan talon ulkorappusille mukillistani nauttimaan. Mutta voi! Jo ensimmäinen siemaus paljasti karun totuuden. Se
maitohan maistui suorastaan kummalliselta. Ei
sitä voinut sellaisenaan juoda. Mietin mitä tehdä
– eihän sitä maitoa nyt kehdannut maahankaan
kaataa. Siispä piilotin mukin maitoineen rappusten alle. Olin tosi häpeissäni asiasta, mutta
ei minulla ollut kanttia eikä uskallusta myöntää
hölmöyttäni. En tiedä löytyikö muki joskus, mutta
kukaan ei minulle siitä ainakaan maininnut.
Näistä muistoista on nyt myöhemmin helppo vetää raamatullinen ajatuslanka siihen, miten lauma tunnistaa paimenensa äänen ja kuuliaisesti
seuraa tuttua Hyvää Paimentaan. Hänen seurassaan saamme tuntea olevamme turvassa monenlaisten matkojemme vaiheissa.
Matkan varrella kuitenkin saatamme joutua erilaisiin houkuttaviin tilanteisiin, joissa pitäisi osata tehdä oikea päätös. Väärät houkutukset tulisi
heti tunnistaa eikä sortua niihin. Ja jos sortuu, ei
sitä sortumusta sitten ainakaan mihinkään ”rappusten alle” tule piilottaa, vaan tehdä tilanteen
mukaan rehellinen tunnustus niin Jumalalle kuin
ihmisille joita mahdollisesti on loukannut. Näin
menetellen pysyvät hengelliset korvat auki Hyvän Paimenen äänen kuulemiselle kaikissa elämämme vaiheissa.

Mieleni täyttää valtaisa kiitollisuus kristillisen järjestötyön
olemassaolosta. Yhdessäolo Jyväskylässä kevätjuhlassa ja vuosikokouksessamme sekä ohjelmakokonaisuus osoittivat, miten
Jumalan moninaiset lahjat ovat
olleet ja ovat käytössä. Usko sekä
lähimmäisen rakkaus ja se, että
työtä on tehty ja tehdään rukoillen, välittyi kaikesta. Messu kevätjuhlan päätteeksi yhdisti ja
antoi uutta voimaa. Jesaja 40:31,
Sanassa on rohkaisu: ”Ne, Jotka
Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy”. Meitä
kantaa ja työtämme johtaa ikiaikojen Jumala.
Jumalalla on suunnitelma meidän elämäämme
varten, aina vanhuuteen saakka Jumala on luvannut meille hyvän elämän.
Aika, jota elämme nostaa esiin pelon aiheita,
uhkia ja esimerkiksi kysymyksen: hukkuuko ihmisyys ja eettisyys digitalisaation ja teknologian
kehityksessä. Uutiset vanhusten heitteille jätöstä ja huonosta kohtelusta, ovat viestejä, joita emme voi hyväksyä. Järjestössämme, yhdistyksissä ja yksilöinä tehtävämme on rohkeasti
toimia ja vaikuttaa vanhusten turvallisuuden ja
hyvän elämän puolesta. Suomen pankin entisen
pääjohtajan eräässä radio-ohjelmassa heittämä
ajatus: ”Meiltä vanhoilta pitäisi ottaa äänioikeus pois”, pelottaa myöskin. Hämäläisen mukaan
”Vanhat katsovat taaksepäin, nuoret eteenpäin”.
Asenteet ja arvot määrittävät yhteiskunnallista
keskustelua ja päätöksentekoa. Tähän keskusteluun meidän on tuotava näkemyksemme ihmisarvosta, jota vanhuudessakaan ei voida pois
ottaa.
Valtakunnallisilla eläkeläisjärjestöillä, kuntien ja
maakuntien vanhusneuvostoilla sekä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnilla on tärkeä tehtävä
meneillään olevassa maakunta- ja sotemuutosprosessissa saada vanhusten ääni kuuluville.
Tästä ajasta sanotaan, että yhteiskuntamme

elää historiansa suurinta murroskautta. Muutosprosessin taustalla
on kolmen miljardin säästötarve
ja samalla huoli väestön ikääntymisestä. Vanhusten osuus väestöstä kasvaa ja se merkitsee kustannuspaineita ja palvelutarpeen
kasvua. Ajankohta nostaa esille
kysymyksen ”vanhojen ihmisten
oikeuksien sopimuksesta” (keskustelu YK:ssa) ja täällä kotimaassa on allekirjoitettavana kansalaisaloite ”vanhusasiavaltuutetun”
tehtävän perustamiseksi. Myös se
mikä tulee olemaan jatkossa eläkeläisjärjestöjen asema, on vielä avoinna. Yhdistystoimintaa
ja yhteisöllistä toimintaa tarvitaan, näin uskon,
jatkossa entistä enemmän. Kysymys on siitä,
miten järjestölähtöinen vapaaehtoistyö, auttamistyö, lähimmäispalvelu, yhteisölliset tapahtumat, liikunnalliset toimintamuodot, kaikki,
mitä vanhusten hyvinvointia edistävä toiminta
parhaimmillaan järjestöissä on, miten kaikki
tämä huomioidaan kunnissa osana vanhuspalveluita. Kansalaistoiminta ja yleishyödyllinen
yhdistystoiminta kunnissa tulee olemaan ns.
Hyte-toimintaa, mikä tarkoittaa vanhusten terveyttä edistävää ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Eli juuri sitä, mitä toimintamme kristillisissä
eläkeläisyhdistyksissä on ollut ja on. Iloitaan
yhdistystemme olemassaolosta sekä vapaaehtoistyöstä, jota saamme tehdä ystävinä ja jossa
toiminnassa saamme kokea ystävyyttä.
Toimintamme kantava voima on Jumalan Sanassa ja Jumalan meitä kohtaan osoittamassa
rakkaudessa, joka on meille annettu jaettavaksi eteenpäin. Efes 2:10 ”Sillä me olemme Hänen
tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä
töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme”.
Runsasta Jumalan siunausta sekä iloa tähän päivään, jokaiseen uuteen päivään ja kesän odotukseen!
Siunaavin terveisin, Leea
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KRISTILLISEN ELÄKELIITON
KEVÄTJUHLATUNNELMAA
21.4.2018 JYVÄSKYLÄN
KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
Kuvat: Urpo Vuorenoja
Kristllisen Eläkeliiton kevätjuhlatunnelmaa
21.4.2018 Jyväskylän kristillisellä opistolla.
Koomikko Mikko Vaismaa sai yleisön nauramaan. Lähteellä -kuoro kosketti musiikillaan.
Puheista ja yhdessäolosta iloittiin.
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LAUKAAN 40-VUOTISJUHLAT
Laukaan Kristillisten Eläkeläisten 40-vuotisjuhlaa
vietettiin Lievestuoreen kirkossa huhtikuussa. Aktiivisessa yhdistyksessä musiikilla on ollut tärkeä
merkitys. Se tuntui ja näkyi juhlassa. Yhdistyksen Ruska-lauluryhmää johti Lilja Ravi, joka myös
lauloin juhlassa Juhani Pasasen säestämänä.
Vierailevina tähtinä kuultiin Mervi Behemin upeaa huilunsoittoa ja Heidi Vakkilainen sävähdytti
taidokkaalla pianonsoitollaan. Runoja juhlassa
lausui Tuula Moilanen. Tervehdykset ottivat vastaan Puheenjohtaja Arvo Partanen ja sihteeri Raija
Kankainen. Juhlassa kultaisen ansiomerkin sai puheenjohtaja Arvo Partanen. Hopeisen ansiomerkin
saivat Maija ja Juhani Pasanen.
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salem museossa saimme katsella Kuolleenmeren kirjakääröjä, vanhimpia raamatun tekstejä,
jotka löytyivät Qumranin lähistöllä sijaitsevista
luolista 1947–1956.
Iltapäivällä suuntasimme Jad Hasmonan moshaviin ja siellä sijaitsevaan Raamattukotiin.
Saimme tavata Mirja ja Halvor Ronningin. Mirja
kertoi Raamattukodin ihmeestä ja lukuisista eri
puolilta Afrikkaa ja Aasiaa tulleista kansallisista raamatunkääntäjistä. Monet matkalaisemme
ostivat Mirjan kirjoittaman kirjan ”Raamattukodin ihme” pysyvänä muistona vierailusta.

keväinen Israel
MATKAKOHTEENA

Teksti ja kuva: Maila Mustonen

Maaliskuun ensimmäisen viikon sää helli matkaryhmäämme. Saimme nauttia
aurinkoisista ja lämpimistä kevätpäivistä viikon mittaisella Israelin kiertomatkalla.
Alkuviikon vietimme Jerusalemin pyhiä paikkoja
katsellen. Meillä oli Jerusalemissa 19 henkilön
ryhmä. Galileassa liityimme toiseen ryhmään ja
retkeilimme samalla bussilla.
Ensimmäisenä aamuna yölennon jälkeen suuntasimme oppaamme Iris Amoyalin johdolla Puutarhahaudalle. Onneksi paikalla oli vähemmän
turisteja. Saimme rauhassa ihailla kevään kukkaloistoa ja haudan sisälle ei tarvinnut pitkään
jonottaa. Seuraavaksi ajoimme Öljymäen näköalapaikalle, mistä avautuu upeat näkymät Jerusalemin vanhan kaupungin suuntaan ja länsi
Jerusalemiin. Kävelimme alas Getsemanen puutarhaan kapeaa tietä ja muistelimme Jeesuksen
aasilla ratsastusta samaa rinnettä pitkin. Sieltä
matkamme jatkui Via Dolorosalle, tuskien tielle,
jonka eri asemilla pysähdyimme muistelemaan
Jeesuksen kärsimystä. Pyhän Haudan kirkon
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edustalla saimme seurata eri kirkkokuntiin kuuluvien pappien ja munkkien kulkueita.
Koska ensimmäinen retkipäivämme oli sapatti,
emme voineet valokuvata itkumuurilla, mutta
saimme jättää ennakkoon kirjoitetut rukouslaput muurin aukkoihin.
Toisena Jerusalem-päivänä tutustuimme Yad
Vashemin Vainojen museoon. Puolentoistatunnin mittainen kierros museon sisätiloissa avasi
matkalaisten silmät Euroopassa tapahtuneille
kauheuksille. Jokainen kävijä tuli hyvin liikuttuneena museosta ulos katselemaan rakennuksen
päädyssä olevalta tasanteella avautuvaa näköalaa.
Matkamme jatkui Israel museoon ja Jerusalemin
pienoismallille. Pienoismallin äärellä hahmottui
toisen temppelin aikainen kaupunkikuva. Jeru-

Viimeisenä Jerusalemin aamuna meillä oli mahdollisuus vierailla messiaanisessa Makor Hatikvan (”Toivon lähde”) koulussa. Koulun rehtori
Cookie Schwaeber-Issan oli samaan aikaan vierailulla Suomessa. Hänen sihteerinsä otti meidät
vastaan ja toivotti tervetulleeksi. Saimme käydä
heidän kuvaamataidon luokassa ihastelemassa
lasten töitä. Koulun pihalla oli pieni puutarha,
missä koulusihteeri kertoi koulun toiminnasta
ja vastaili koulun toimintaan liittyviin kysymyksiimme.
Siirtyessämme Jerusalemista Tiberiaan kaupunkiin, poikkesimme Jeesuksen kastepaikalla (Qaser el Yehud), joka on hyvin lähellä Jordanian
rajaa. Kapea Jordan-joki erottaa maat toisistaan. Paikalla oli runsaasti turisteja. Useita nuoria amerikkalaisia kastettiin. Iso espanjalaisten
ryhmä piti jumalanpalvelusta suuren katoksen
alla.
Kuolleella merellä kelluminen on ainakin ensikertalaisten must-juttu! Lämpötila lähenteli 35
astetta. Kelluminen viilensi hieman ja savikylvyt
nuorensivat vuosilla.
Ajoimme Länsirannan kautta kohti Galileaa.
Matkalla pysähdyimme katselemaan Jerikon
kaivauksia. Reittiä reunustivat vihreät vuorten
rinteet ja punaisina kukkivat punavuokkopellot.
Keltainen sinappikukka kasvoi vuorten rinteillä
suurina kasvustoina. Olimme keskellä parhainta
kukinta-aikaa.
Vietimme ehtoollista Magdalan kylän kauniin
roomalaiskatolisen kirkon kryptassa, jonka seinää peittää valtavan suuri maalaus. Taulussa
on kuvattuna sandaalijalkaisia miehiä, joiden
jalkaterät ovat vain näkyvissä. Myös Jeesuksen
viitan tupsu on kuvattu. Se muistuttaa naisesta,
joka kosketti Jeesuksen viitan tupsua ja parani.

Aamuvarhain suuntasimme veneretkelle Genesaretin järvelle, mistä saimme ihailla Tiberiaan
kaupunkia ja Arbelin vuorta. Lipunnostojen ja
kansallislaulun jälkeen koko ryhmä tanssi laivassa Hava Nagilaa. Matka jatkui Nasaretin kylään. Siellä päästiin näkemään Jeesuksen aikaista elämää lampaineen, vuohineen ja aaseineen.
Tapasimme Joosefin puusepän verstaassaan
ja Marian kutomispuuhissa. Saimme havaintoesityksen öljyn puristamisesta ja kierroksen
päätteeksi istuimme synagogan penkeille kuuntelemaan sanaa. Huipennuksena nautimme hiilloksella paistettua leipää oliivien, humuksen ja
jogurttikastikkeen kera. Juomana oli yrttiteetä.
Golanin ylängöllä on Katzrinin kaupunki, missä sijaitsee huumevieroituskoti. Siellä saimme
kuunnella asukkaiden todistuksia parantumisestaan kohdattuaan Jeesuksen. Kodissa kokoontuu myös messiaaninen seurakunta, jonka
pastori Gennadi Shaulov kertoi oman selviytymistarinansa. Hän on vieraillut useita kertoja
myös Suomessa kertomassa huumevieroitustyöstä.
Viimeisenä retkipäivänä pysähdyimme Haifassa,
Key Media Kulttuuri- ja taidekeskuksessa, missä
tehdään rauhantyötä taiteen avulla juutalaisja arabilasten kanssa. Heidän kolme kuukautta
kestävälle taidekurssille valitaan kymmenen
juutalaista ja kymmenen arabilasta. Lapset tekevät yhteisiä taideteoksia, joissa käytetään
heprean- ja arabiankielistä kalligrafiakirjoitusta.
Tekstit ovat Raamatusta.
Ennen yölentoa nautimme sapattiaterian Tel
Avivissa Jakov Damkanin omistaman Gilgal-hotellin ravintolassa. Aterian jälkeen Jakov kertoi elämäntyöstään ja kutsumuksestaan jakaa
evankeliumia juutalaisille. Hänen elämänkertateoksestaan ”Miksi juuri minä” on tehty elokuva, jota näytetään Israelin elokuvateattereissa.
Messiaaninen juutalainen Jakov Damkani on julistanut evankeliumia Israelin kaduilla lähes 40
vuotta.
Viikon matkaan mahtui paljon muutakin mielenkiintoista. Matkaperheemme keskuudessa vallitsi hyvä yhteys ja toinen toisistaan välittäminen.
Iltatilaisuuksissa saimme jakaa kokemuksiamme päivän tapahtumista. Kiitollisina totesimme:
Ensi vuonna Jerusalemissa!
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kuulluksi
TULEEKO LÄHIMMÄISENI

Teksti: Juhani Lukkari

Meistä on varmaan jokainen pohtinut monta
kertaa elämämme aikana, mikä on elämän tarkoitus. Rippikoulussa saamassani katekismuksessa on ”huoneentaulu” nimikkeen alle koottuja raamatunlauseita aviomiehille, aviovaimoille,
vanhemmille, lapsille jne. Lopuksi kohdistetaan
kaikille yhteisesti seuraavat raamatunlauseet:
”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän,
tehkää myös te samoin heille”
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen
tähden rakkaus on lain täyttymys”
”Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa,
riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä
rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan;
toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa
keskenänne”
Mutta mikä on meidän elämämme tarkoitus.
Miksi minä olen täällä. Biologisesti jokaisen lajin
(ihminen mukaan luettuna) ja jokaisen yksilön
tarkoitus on jatkaa sukua, levittää omaa geeniperimäänsä eteenpäin. Ihmisenä, moraalisena
olentona ja Jumalan luomana tämä ei kuitenkaan riitä minulle elämän tarkoitukseksi.

Tavallisen ihmisen tavallisen
elämän tarkoitus
Maailmassa on ollut monia niin sanottuja suurmiehiä, jotka ovat elämällään muuttaneet maailman historian kulkua, kuka hyvään ja kuka huonoon suuntaan. Tunnemme myös lähihistoriasta
miehiä ja naisia, joiden teot ovat vaikuttaneet
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historian, kulttuurin tai ainakin oman aikansa ja
lähiympäristönsä kulkuun: Martin Luther King,
äiti Teresa, Martti Ahtisaari vain muutamia mainitakseni.
Pitäisikö minun tulla heidän kaltaisekseen, jotta
elämälläni olisi jokin tarkoitus. En usko. Tuskin
saan Syyrian sotaa loppumaan, vaikka tekisin
mitä. Se, että lajittelen muovit muovikeräykseen, ei poista puolen Euroopan kokoista muovilauttaa Tyynellä valtamerellä. Vaikka lopettaisin autoilun ja lihansyönnin tänä päivänä, ei
ilmastonmuutos lopu. Onko siis oma toimintani
turhaa. Ei.
Itse uskon, että Jumala on luonut meidät, minut
ja sinut tähän maailmaan elämään tätä elämää,
joka meille on annettu tässä ympäristössä, näiden lähimmäisten kanssa. Raamatun alkulehdiltä muistamme Jumalan käskyn: Lisääntykää
ja täyttäkää maa. Se lienee ainoa Jumalan käskyistä, jonka ihminen on täyttänyt, vieläpä kirjaimellisesti. Lisäksi Jumala kehotti meitä viljelemään ja varjelemaan maata. Viljelty on, mutta
varjeleminen on jäänyt tekemättä.

Kunnioittava keskustelu
Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa
keskenänne. Kun kuuntelee uutisia maailmanpolitiikassa, suomalaisessa yhteiskunnassa tai
omassa kirkossamme, niin väittelyä ja kilpailua
näyttää olevan kaikessa muussa paitsi toinen
toisemme kunnioituksessa. Huhtikuun lopun
Kotimaa lehdessä oli Meri Toivasen kolumni,
jossa hän muistutti mieliin kirkolliskokouksen
esille nostamaa neljä asiaa, jotta avioliittokes-

kustelussa päästäisiin eteenpäin. Yksi niistä oli
kunnioittavan keskustelun malli, jossa sovittiin,
että tavoitteena on kuunnella keskustelukumppanin mielipidettä, ei muuttaa sitä. Syksyllä
2016 mallia kokoontui testaamaan muutamia
kymmeniä kirkon työntekijöitä. Kokeilu oli rohkaiseva. Sen jälkeen mallia ei ole edes kokeiltu
uudelleen, saati käytetty laajemmalti.

Eräs tapa nähdä elämän tarkoitus on nähdä lähimmäinen, kuulla mitä hän ajattelee ja mitä
hän tarvitsee. Elämän tarkoitukseen sisältyy
mielestäni myös koko luomakunnan näkeminen,
vastuun ottaminen omalta kohdalta maailman
saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta, mutta
myös Jumalan luoman maailman kauneuden
näkeminen, Jumalan luomistyön kokeminen.

Jos yksi elämän tarkoitus on tehdä lähimmäiselle sitä mitä haluaisin itselleni tehtävän, niin
kyllä eräs perustavaa laatua oleva asia on tulla
kuulluksi. Se, että joku on minusta kiinnostunut niin paljon, että haluaa kuulla aidosti, mitä
ajattelen, mitkä ovat minun mielipiteeni niihin
ja näihin asioihin riippumatta siitä, onko toinen samaa mieltä. Meille on usein valitettavan
tärkeää todistaa toisille, että juuri me olemme
oikeassa, juuri meidän kantamme on raamatun
mukainen. Kuitenkin Jeesus opettaa toisin.

Uskon, että on myös hetkiä, jolloin elämän tarkoitus on istua laiturin nokassa, liottaa varpaita
vedessä ja kuunnella lokkien kirkunaa.

Samassa Kotimaan lehden numerossa oli syntymästään sokean papin Hannelen Juutisen lyhyt kommentti vammaisiin suhtautumisesta:
”enemmän kuin näkemistä kaipaan nähdyksi
tulemista”. Sokea tai muuten vammainen, vierasmaalainen ja muukalainen on helppo kiertää.
Eihän sokea edes näe sitä, että en kohdannut,
vaan kaarsin vasemmalta ohi.

Minun elämäni tarkoitus
Mitä tekemistä näillä asioilla on elämän tarkoituksen kanssa. Itse ajattelen, että paljonkin. Ainakin tässä elämäni vaiheessa itse tulen
nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Uskon, että
lähimmäiseni haluavat samaa ja uskon että
ympärilläni on paljon ihmisiä, joiden kohdalla
tämä ei syystä tai toisesta toteudu. Omien lasten kohdalla pyrin (en aina tokikaan onnistu)
kuuntelemaan enempi kuin kertomaan, miten
heidän pitäisi elää ja toimia. Tämä on toki paljolti itsekästäkin, haluan nimittäin säilyttää yhteyden heihin.

Juhani Lukkari toimii Kotkan seudun kristillisten
eläkeläisten puheenjohtajana ja piti oheisen puheen
yhdistyksen kevätjuhlassa 3.5.2018
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Kotoisissa tunnelmissa, puiden räiskyessä
kakluunissa, Kaija esitteli pajassaan valmiita
savesta, metallilangasta, betonista ja puusta
valmistettuja tuotteitaan. Puusta veistetty, ujolta vaikuttava, hauska ekaluokkalainen ”KassiAlma” laukkuineen seisoi permannolla lähtövalmiina vierailijoiden mukaan. Pihapiirin eläimiä
seuraamalla taiteilija saa kanoista, kissoista hyvin eläväisen näköisiä luontokappaleita.
Työkaluina käytetään melko jämeriä välineitä
kuten moottorisahaa ja muita minulle tuntemattomia työvälineitä. Ammattilainen ei varmaan
pitkän työpäivän päätteeksi kaipaa kuntosalille. Hierojaa pikemminkin, sillä lihakset joutuvat
pitkiäkin aikoja työskentelemään staattisessa
asennossa.
Vierailijoiden esittämiä kysymyksiä sinkoili Kaijalle monesta suunnasta.
Kaija kertoi alkutaipaleestaan, miten erilaisten
opiskelujen jälkeen hän aloitti pitkän uransa
Pohjoismaiden taidekoulun oppilaana ja jossa
hän nykyisin toimii myös opettajana.

ateljeessa
Kälviällä

KOKKOLAN KRELLIN RETKI KUVANVEISTÄJÄN

Teksti ja kuvat: Terttu Laitinen

Iloinen kuvanveistäjä Kaija Kontulainen toivotti meidät tervetulleeksi kotiinsa
ja entisen mummolansa pihamaalla sijaitsevaan pajaansa. Tästä alkoi
mielenkiintoinen opintoretki meille lähes tuntemattomaan taiteenalaan.
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Saman ”kylän” kasvatti, taidegraafikko Esa Riippa, rohkaisi ujoa tyttöä hakemaan Helsinkiin lisäoppiin.
Erilaisten etukäteen tehtyjen töiden ja valintakokeiden jälkeen Kaijalle avautui opiskelupaikka Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan kuvanveiston koulutusohjelmaan, minulle tutummalta
nimeltä ”Ateneumiin”.
Vuosien opiskelut palkittiin taiteen maisterin
paperein.
Siirryttyämme pajalta tuvan puolelle iloinen,
virkeä Kaijan täti kutsui meidät runsaaseen kahvipöytään, jossa sukulaistädin maukasta vastaleivottua hiivaleipää oli tarjolla.
Keskustelua nähdystä ja kuullusta riittää meille
vuosiksi.
Puheensorinan vaimennettua katsoimme TV 2.
vuonna 2003 tuottaman ohjelman nuoresta Kaija-kuvataiteilijasta ja hänen pronssiveistoksensa vaiheista Suomenlinnan verstaassa.
Kaksi hevosta ilahduttavat nyt helsinkiläisen
Arabiarannan peruskoulun pihamaalla. Lapset
saavat ihailla uljaita eläimiä ja vuorollaan kokea
ratsastamista hevosilla. Iloa ja riemua riittää
pitkäksi aikaa.

Luova kuvanveistäjä Kaija on omalla alallaan,
joskin toimeentulo on vaihtelevaa kuten kuvataiteilijoilla yleensä, siksi taloudellista turvaa
antaa kurssilaisten ohjaaminen. Kivahan on innokkaille oppijoille jakaa tietoja ja taitoja iloiten seuraamalla heidän kehittymistään.
Taloudellisten huolien aikana hän on kokenut
saavansa rukousvastauksena uusia tilauksia.
Kuvataiteilijan elämä ei aina ole ruusuista. Oli
tehty suullinen sopimus Helsingin kaupungin
kanssa. Patsastilaus peruuntui. Virheistä opitaan. Kirjallinen sopimus on turvallisempi ja
luotettavampi.
Patsasta kaupattiin vaisuin tuloksin. Pitkän ajan
kuluttua ison firman johtaja ilmoitti ostavansa
tuon hienon pronssihevosen vaimolleen kartanon pihamaalle. Kaijakin iloitsi saamastaan joululahjasta!
Nuorelle kuvanveistäjälle tarjoutui mahdollisuus oppipoikana tutustua kuuluisaan, kansainvälisestikin tunnettuun, vaatimattomaan
Kain Tapperiin, jonka kanssa he tekivät vuosia
yhteistyötä, järjestäen näyttelyitä eri puolille
maailmaa. Varmasti antoisaa aikaa, hiljaista tiedonsiirtoa.
Kyllä me lähempänäkin saamme ihailla kuvataiteilija Kaija Kontulaisen kädentaitoja.
LC Kokkolan ideoima patsashanke perustajajäsenensä Wladimir ” Vova ” Froloffin kunniaksi.
Liikemies, teatteriaktiivi ja tulkki istuu kirjaston
patiolla pronssiin valettuna maakuntalehteä
lueskellen.
Tunnelma oli juhlallinen 13. elokuuta 2017 patsaan paljastustilaisuudessa.
Me krelliläiset tutustumiskäynnin päätteeksi hyvillä mielin yhdyimme Anna-Mari Kaskisen sanoittamaan kansanlaulu-sävelmään ”Matkalla
kaikuu kiitoslaulu. Vaellamme päivään uuteen.
Näin toisiamme tukien me yhdessä täältä vaellamme päivään uuteen” Virkistyneinä, kiitollisin
mielin palasimme kulttuurimatkaltamme Kokkolaan.
Kokkolan KRELL retkeili kuvanveistäjän ateljeessa Kälviällä huhtikuussa 2018.
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Kaunisääninen herkuttelija

list

a

Teksti: Ensio Koitto | Kuva: Heimo Ujala

Muistisairauksista
ajassamme
Teksti: Raija Arho, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tilastojen mukaan muistisairaudet ovat lisääntyneet. Selittävinä tekijöinä esitetään keski-iän
nousua ja suuria ikäluokkia ym. On vaikeata selittää sitä, kun on jopa 40-vuotiaita muistisairaita. Alzheimerin tauti on omaisteni joukossa ja
tuttavapiirissä yleisin muistisairaus.
Normaaliin ikääntymiseen voi liittyä myös jonkinasteista muistin heikkenemistä varsin usein.
Muistisairas itse pyrkii välttämään asian esilletuomista. Avun tarvetta on usein vaikeata myöntää, joten paljon jää omaisten varaan. Läheisten
arviot ovat tärkeitä arkipäivän toimintakykyä
arvioitaessa. Tilannetta voidaan joutua seuraamaan joskus vuosiakin.
Persoonallisuuden muutokset (90%) voivat joissakin tapauksissa olla rajuja. Muistisairaalta voi
puuttua sairauden tunto. Mielialamuutokset
ovat yleisiä. Muistisairaalla eivät uudet asiat ja
tapahtumat tallennu muistiin. Vanhaa muistiainesta saattaa ajoittain tulla esille. Muistisairas
joutuu hakemaan sanoja, aloitekyky voi heikentyä ja keskittymisvaikeuksia ilmenee usein. Tapahtuu usein myös harrastuksista luopumista ja
usein myös ihmissuhteiden vähentymistä. Kaik-
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ki edellä mainittu kehitys on hyvin yksilöllistä.
Muistisairauksista on yleisesti vähän tietoa.
Muistisairasta voidaan luulla mielisairaaksi. Tarvitaan myös enemmän tietoa, miten häntä tulisi käsitellä ja kohdata. Muistisairas voi helposti
jäädä yksin. Kotihoito on vaativaa, sillä se voi
sitoa omaisen jopa vuosiksi.
Yksin asuvat muistisairaat ovat kuin heitteillä.
Professori Kari Uusikylä kirjoitti jo vuosia sitten,
että tilanne on vanhushuollon häpeätahra.
Päättäjien arvomaailma on sekä kunta- että valtiollisella tasolla muuttunut siten, että heihin ei
mielellään sijoiteta resursseja. Laitospaikkoja
on rajusti vähennetty ja hinnat ovat nousseet.
Ulkolaiset yhtiöt tahkoavat rahaa sairaiden kustannuksella.
Ystäväni suri, kun hänen muistisairasta opettajaäitiään heitettiin loppuvaiheessa kunnasta
toiseen, jolloin hänen äitinsä olisi tarvinnut turvallisen ympäristön. Samaa on viime aikoina uutisoitu Pohjalainen-lehdessä. USA:ssa tutkitaan
parhaillaan ravintotekijöiden osuutta muistisairauteen.

Kesäasunnollamme majailee musta, kaunisääninen
ja keltanokkainen herkuttelija. Se on Mustarastas (Turdus merula).
Tai niitä on ihan parveksi asti. Niistä on muodostunut
ihan kaunisääninen laulukuoro.
Mustarastas on keltanokkainen kevään tuoja.
Usein se sekoitetaan kottaraiseen, joka on pitkäpyrstöisempi. Mustarastas liikkuu tasajalkaa
hyppien. Kottarainen liikkuu juosten.
Mustarastas on äänekäs lintu. Sillä on laaja äänivalikoima. Kutsuntaäänet muuttolennossa ovat
rullaavia ”srri” ja syvä ”kok”. Huolestuneena ääni
on hyvin ohutta ”tsiih”- ääntä. Varoitusääni on
pitkään jatkuva, takova ja kirkas ”pli”- ”pli”-”pli”.
Muuten laulu on kaunista ja lurittelevaa. Se oppii myös matkimalla monenlaisia eri ääniä. Sillä
on useita kymmeniä erilaisia ääniä!
Suomessa mustarastas oli 1900- luvulla aleneva
laji, mutta laji on nyt levittäytynyt pohjoiseen
päin. Se on osittaismuuttaja. Suurin osa kyllä
muuttaa talveksi Länsi - Eurooppaan, mutta osa
jää lämpöisinä syksyinä tänne.
Pesänsä se tekee korsista, sammaleista ja lehdistä maahan, juurakoihin, puiden tyviin tai ihan
risukasaan. Ravintona mustarastas käyttää matoja, kotiloita, hyönteisiä, marjoja ja hedelmiä.
Minä olen oppinut mustarastaan tuntemaan erikoisesti herkuttelijana puutarhassani. Minulla
on kaksi suurta mustamarja-aronia pensasta.
Syksyllä odottelen marjojen kypsymistä. Haluan
tehdä niistä muita marjoja lisäten herkullista
mehua. Marjojen kypsymistä odottelee myös
tuo mustarastasparvi.
Yhtenä vuonna ne yllättivät minut. Eräänä yönä
ne tyhjensivät molemmat pensaat kypsistä marjoista- Ei jäänyt ainuttakaan marjaa! Sen jälkeen
olen ottanut syksyisin marjoja jonkin verran
loppukypsymistä varten pois pensaista. Näin

menetellen olemme saaneet yhteisesti tarpeellisen määrän marjoja.
Samalla tapaa ne herkuttelijat tekivät yhtenä
vuonna viinirypäleiden kohdalla. Olemme näköjään koko joukko jonkin verran herkuttelijoita!
Pihapiirissämme on iso kuusi, jonka latvassa
herkuttelija-laulaja aamuisin laulelee kauniilla
äänellä. Ja jälleen illalla on samassa paikassa
iltalaulujen vuoro!
Mustarastas on innoittanut myös musiikki-ihmisiä. Sen nimellä on perustettu
mm Folk- yhtye. Siinä soittimina ovat
haitari, viulu, nyckelharpa, basso
ja tinapilli. Siinä musiikissa on varmaan vahvasti kaunis sointi.
Suomen Luonto- lehti
järjesti aikoinaan
kilpailun
kauniimmasta linnun
äänestä. Mustarastas selvisi voittajana kilpailussa
ennen viitakerttusta ja satakieltä!
Tänä keväänä olen
kuunnellut nautinnollisesti
noiden
kaunisäänisten herkuttelijoiden laulua
kotikuusen latvasta!
Mustarastas (naaras) »
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« Erkki Karvanen (vasemmalla) ja Erkki Laitinen
Kuopion ystävyysjuhlassa 21.3.2018. Kuva: Päivi Kyyrö

Jämsän vuosilta Erkki mainitsee äitienpäivärunon, jonka laatimiseen hän sai aikaa hyvin vähän. Silloin oli pyydettävä Herralta apua. Syntyi runo ”Lapsesi vuoksi”, jossa on 30 säkeistöä.
Siinä runossa äiti jaksaa rukoilla lavealle tielle
joutuneen poikansa puolesta ja Jeesus kuulee
rukoukset. Tuhlaajapoika saa kokea Kristuksen
armon ja anteeksiantamuksen.

sanaseppo Erkki
VALKJÄRVEN

Teksti: Erkki Laitinen
Keinutuolissa istuu juureva mies ja kertoilee
rauhallisesti matalalla äänellä elämänsä vaiheista monesti huumorilla höystäen. Olen Erkki Karvasen ja hänen vaimonsa Liisan kauniissa
kodissa, omakotitalossa, Tervon kirkonkylän kupeessa Pohjois-Savossa.
Koti on hyvien liikenneyhteyksien äärellä: Siniselle tielle on matkaa satakunta metriä ja lentokoneiden varalaskupaikalle puolisen kilometriä,
joten Karjalan Lennoston Hornetit ovat tulleet
isäntäväelle tutuiksi.
Kannaksella Valkjärven pitäjän Valkeamatkan
kylässä maanviljelijäperheeseen vuonna 1936
syntyneen Erkki Karvasen taival Tervoon on ollut
monivaiheinen. Talvisota ajoi perheen evakkoon
ja jatkosodan aikana palattiin takaisin. Toinen
evakkotaival alkoi ennen juhannusta v. 1944.
Erkki totesikin, että lapsuusaika oli evakossa
kiertelyä paikasta toiseen. Humppila, Metsämaa, Saarijärvi, Padasjoki ja Lammi olivat perheen väliaikaisia asuinpaikkoja. Koulunkäynti
jatkui myös evakkotaipaleella. Erkki korosti, että
evakossa ollessaan hän ei missään vaiheessa
kokenut torjuvaa ja karsastavaa suhtautumista.
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Sotien jälkeen perhe sai Jämsästä ns. kylmän tilan, jota ryhtyi raivaamaan ja viljelemään. Erkki,
jolla oli nuorempi veli ja sisar, joutui jo nuorena
tarttumaan työhön. 1970-luvulla hän otti tilan
omiin nimiinsä ja viljeli sitä aina vuoteen 2001.
Kovan työnteon ohella Erkki harrasti monipuolisesti yleisurheilua piirikunnallisella tasolla
saakka, lajeina mm. seiväshyppy, pituus, kuula
ja keihäs. Sinne nykyinen kuntopohjakin perustuu.
Eräällä linja-autoretkellä Ouluun Erkki tapasi
Liisan ja toisella retkellä hän Särkänniemen delfinaariossa kosi Liisaa. Pari vihittiin vuonna 1996
ja Tervossa on ollut yhteinen koti vuodesta 2001
alkaen.
Erkin elämässä tapahtui merkittävä muutos
vuonna 1967, jolloin hän tuli uskoon. Jo nuoruudessaan hän oli pohdiskellut elämän peruskysymyksiä ja kun kirjallisia ja taiteellisia
taipumuksia tuntui olevan, hän alkoi kirjoitella
hengellisiä runoja. Myös hengellisiä sävellyksiä
syntyi. Erkin runot ovat usein varsin pitkiä, syvällistä pohdintaa sisältäviä paketteja. Moneen
runoon on tarvittu rukousta.

Omaa eläkeläisyhdistystämme varten, Karttulan Seudun Kristilliset Eläkeläiset, Erkki runoili
hiljattain Kerholaulun. Monissa ajankohtaisia
kysymyksiä pohtivissa runoissaan hän tuo esille ihmisviisauden rajallisuuden ja Jumalan suuruuden. Ihmisen on aina ollut vaikeata tunnustaa, että Jumala on Jumala ja ihminen on vain
ihminen.

Kerholaulu
Sävel: Kotimaani ompi Suomi
Sanat: Erkki Karvanen

Karttulassa meil on kerho, kerho pieni mukava.
Vähän siitä teille kertoo, tahdon tässä laulussa.
Siinä meit on miestä naista,
vanhempaa ja nuorempaa.
Monet vääntää savolaista, jotkut muita murteita.
Hyvin siellä juttu luistaa, kielet kahvi kirvoittaa.
Monet asioita muistaa, jotka johtaa aikain taa.
Monenlaista matkallamme,
oomme täällä kokeneet.
Me tääl vielä taivallamme,
monet päässeet päätökseen.
Herra auta, että meillä, mielissämme säilyisi.
Hän jok täällä elon teillä, luoksesi meit johtavi.
Lahja tämä kallis suuri, olkoon yli kaiken muun.
Voimastansa synnin muuri,
sortuu eessä ristin puun.

JÄRJESTÖPÄIVÄLTÄ
POIMITTUJA
Päivi Kyyrö pistäytyi Pohjois-Karjalassa, Joensuussa 12.4. mukanaan hyviä uutisia: ”Miksi
koota tietoa, jos sillä ei ole käyttöä? Miten ihminen otetaan vastaan, onko hän tervetullut?”
On hyvin tärkeätä ottaa vastaan ihmiset ystävällisesti tervehtien. Viestin on hyvä olla toiminnan kanssa sopusoinnussa, opetti ja neuvoi
Päivi.
Yhteys keskenämme toimii valtavan hyvin, ollaan toivossa iloiset. Pimeissäkin hetkissä näkyy valo, Jeesus. Usko, toivo ja rakkaus on Jumalan olemus. Jeesus on sama eilen, tänään ja
ikuisesti.
Eeva Korhonen innosti meitä kovasti toimimaan
ja sanoi, että tulee myös ajatella sitä, mille pohjalle Kristilliset Eläkeläiset-järjestö on perustettu. Pääpainon tulee olla hengellisellä sanomalla.
Meidän tulee sitoutua viestiin ja pyrkiä käyttämään kaikkia hyviä ajatuksia. Teemoilla on aina
hirmu hyvä vaikutus! Tehdään juttuja paikallislehtiin toimistamme ja puskaradiokin on hyvä
viestittäjä.
Kristelli-lehden osalta todettiin, että jos kaikki tilaisivat Kristellin, se tulisi halvemmaksi ja
viestikin kulkisi kaikille. Kristelli-lehteä voi jakaa eteenpäin, kun on itse lukenut. Minä laitoin
omani kylälle kiertoon ja kirjoitin etukanteen
”ei roskiin vaan kierrätetään kodista kotiin” ja
laitoin puhelinnumeroni, jos jollekin tulee jotakin kysyttävää.
Heimo Ujala

3/2018

25

Ansiomerkit
KULTAINEN ANSIOMERKKI

Oikaisu 2/2018 lehdestä:
Makkonen Kaarina, Vantaa
HOPEINEN ANSIOMERKKI
Blumen Elvi, Kotka

Ystävyys-teema
otettiin haltuun
Pohjois-Savossa

Hyvät Kristel-kuorolaiset
ja uudet laulavaiset !
Tämä kevät oli poikkeuksellinen, kun ei ollut esiintymisleiriä kevään
aikana. Tilanne korjaantuu! Vietetään ensin kesää, nautitaan Suomen
kauniista luonnosta ja monista hyvistä asioista, joita meille on suotu.
Syksyllä varustaudutaan laulamaan yhdessä.

HARJOITUSLEIRI pe-su 21.–23.9., Seurakuntaopisto, Pieksämäki
ESIINTYMISLEIRI pe-su 19.–21.10., Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
Lisätietoa leireistä tulee jäsenkirjeessä. Hyvää kesän aikaa!
Tervetuloa kuoroleireille! – Lea & Maila & Riitta

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

Teksti ja kuvat: Päivi Kyyrö
Pohjois-Savon piiri vietti ystäväjuhlaa yllätyksineen Alavan kirkossa Kuopiossa maaliskuussa. Ystävyysjuhlaan jokainen paikallisyhdistys sai tuoda
kolme minuutin esityksen. Taiteellisuutta ja taitoa
löytyi runsain määrin. Tilaisuudessa kuultiin laulua, soittoa, runoutta ja koskettavaa tarinankerrontaa. Tilaisuuden juonsi Karttulan kristillisten
eläkeläisten puheenjohtaja Erkki Laitinen.

Nolla

Marja-Liisa Kontula
Olen täysi nolla,
se onkin hyvä olla.
Kukaan ei vaadi mitään,
voin mennä länteen tai itään
Eikä sekään mitään haittaa,
miten tässä päivänsä taittaa.
Vaan keksin erään kerran:
pyydän eteeni Elämän Herran.
Kun Hänet saan ykköseksi
niin muutunkin kymmeneksi.
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Lehtitilaukset ovat muodoltaan toistaiseksi voimassaolevia.
Antamiasi tietoja käytetään vain Kristelli-lehteä koskeviin asioihin.

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

Postimaksu
maksettu

Tilaaja:

”

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

Osoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:

Lehden maksaja (jos eri kuin tilaaja):

Kristelli-lehti

Osoite:

VASTAUSLÄHETYS

Postinumero ja -toimipaikka:

Sopimus 5007754

Puhelin:

00003 Helsinki

Sähköposti:
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KEVÄÄN JÄRJESTÖPÄIVIEN TUNNELMAA

” ” ”
”
”
”
Kuvat: Päivi Kyyrö

Vuorovaikutus
oli hyvä.
Sitä me kaikki
tarvitsemme.

Olipa mukavaa,
mutta aika loppui.

Oli hyvä nähdä ja kuulla
myös muiden osastojen
ja piirien edustajia.
Mielenkiintoinen päivä.

Mukava, aktiivinen
porukka. Sain
uusia ajatuksia
kerhotoimintaan.

Hyvä yhteishenki,
vapaus.
Uutta näkemystä
antava.

