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Kohtaamisen kiemuroita
PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

Teksti: Päivi Kyyrö | Kuvat: Päivi Kyyrö, Sakari Röyskö

Tein elämäni ensimmäisen matkan Kiinaan vuoden vaihteessa. Uudenvuodenaattona
Shanghain kaupungin valojen väriloisto oli aivan
mahtava. Suuren miljoonakaupungin ihmisvilinään olisi ollut helppo hukkua tai joutua vaikka
paniikkiin, jos olisi sellaiseen ollut taipumusta.
Havahduin matkallani useaan otteeseen ennakkoluuloisuuteeni. Raahatessani isoa matkalaukkua metron rullaportaissa eräs nainen
halusi auttaa laukkuni nostamisessa. Tietenkin ajattelin, että
hänellä on joku paha mielessä
ja joudun jotenkin maksamaan
hänen
ystävällisyydestään.
Näin ei kuitenkaan käynyt vaan
hänen auttamishalunsa olikin
aitoa ystävällisyyttä. Ihmiset
myös neuvoivat mielellään yrittäessämme löytää tietä oikeaan
paikkaan.
Aidon ystävyyden syntyminen saattaa olla vaikeaa ennakkoluulojemme vuoksi. Toisaalta on hyvä tiedostaa, että kaikki ystävällisyys ei ole vilpitöntä
vaan siihen saattaa liittyä tietoista pyrkimystä
hyötyä taloudellisesti tai jollakin muulla tavalla. ”Sinisilmäisyys” voi tulla silloin kalliiksi, jopa
kohtalokkaaksi. Toisaalta erilaiset ennakkoluulot estävät ystävällisyyden vastaanottamisen
ja ystävyyden syntymisen. Asenteet voivat olla
syvällä ja ne voivat olla myös syvältä. Niitä on
voitu syöttää meihin jo lähes äidinmaidossa.
Muistan lapsuudestani miten asenteita romaaniväestöä kohtaan iskostettiin jo kotona. Onkin
hyvin surullista miten paljon he ovat joutuneet
kohtaamaan syrjimistä yhteiskunnassamme.
Itselläni on ollut hieman yli-ihanteellinen
kuva kiinalaisten suhtautumisesta ikäihmisiin.
Käsitykseni mukaan Kiinassa aikuiset lapset
huolehtivat vanhemmistaan ja vanhempia ihmisiä kunnioitetaan erityisellä tavalla. Asia ei näytä
kuitenkaan olevan näin yksiselitteinen. Helsingin Sanomissa (15.1.2018) kerrottiin 85-vuotiaas-

ta Han Hemmingistä, joka etsii adoptioperhettä,
joka huolehtisi hänestä kuolemaan asti vaikka
kyseillä vanhuksella onkin kaksi omaa poikaa.
Vanhempien ihmisten erityinen kunnioitus ei
näkynyt myöskään Shanghain metrossa. Vanhuksille ei luovutettu paikkaa vaan ihmiset rynnivät sisään metroon ennen kuin toiset ehtivät
sieltä kunnolla ulos ja jokainen otti vapaaksi
ilmestyneen paikan välittömästi. Mummo jäi
seisomaan lapsenlapsen kanssa. Ahtaassa metrossa tapahtui
kuitenkin myös iloisia kohtaamisia. Sain näiltä mummoilta
onnellisia hymyjä, kun ihastelin
heidän suloisia lapsenlapsiaan.
Tuntui jopa siltä, että heidän
kanssaan syntyi aivan erityisen lämmin yhteys.
Kristillinen Eläkeliitto on nimennyt vuoden
2018 teemaksi Ystävyyden. Toivottavasti
teeman antama viesti rohkaisee kohtamaan aidosti ja
vilpittömästi niitäkin, jotka ovat
meille oudompia ja vieraita, niitä
jotka elävät erilaisessa arvomaailmassa. On helppo osoittaa ystävällisyyttä niille, joiden kanssa kieli
ja merkitykset ovat yhteisiä, varsinkin, jos olemme saaneet kokea heiltä
ystävällisyyttä. Jeesus sanoi: ”Ja jos te
rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat,
mitä kiitosta teille siitä tulee? tai Ja jos
teette hyvää niille, jotka teille hyvää
tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee?
Hän kehotti meitä osoittamaan ystävällisyyttä jopa niille, jotka meitä vihaavat.
Itsekkäässä maailmassa on helppo sulkea
pois läheisyydestään meille vähemmän
tärkeät ihmiset. Mutta jos punnitsemme
ystävällisyyttä kristillisen arvomaailman
pohjalta, löydämme varmasti muutoksen tarpeita.
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teemana
ystävyys
Vuonna 2018

Kuva: Sakari Röyskö
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Mitä kaikkea Ystävyys-aiheesta voikaan toteuttaa?
Tässä muutama esimerkki inspiraatioksi.
Ystävyys-näyttely
Yhdistys voi toteuttaa näyttelyn, jossa on
esillä Ystävyys-piirustuksia/maalauksia, sekä
ystävyysaiheisia tekstejä/runoja. Näyttelyn voi
järjestää kertaluontoisesti esille esimerkiksi
juhlien tai muun tapahtuman yhteyteen tai pysyvämmäksi yhteistyössä esim. kirjaston tai seurakunnan kanssa.
Yhdistys voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi
koulun tai päiväkodin kanssa. Päiväkodin väki
voi piirtää aiheesta ystävyys ja antaa tuotokset
yhdistykselle käyttöön näyttelyä varten. Yhdistys
puolestaan voi kutsua jäseniään kirjoittamaan
lyhyitä tekstejä tai runoja aiheesta ”ystävyys”.
Näyttelyä varten esille voidaan laittaa piirustuksia ja tekstejä mielenkiintoisesti yhdistellen.

Ystävyys-ilta
Yhdistys voi toteuttaa Ystävyys-illan, jonka
sisällössä voi huomioida paikallisen yhdistyksen
vapaaehtoisten vahvuuksia. Jos yhdistyksellä on
lauluryhmä, he voivat esittää Ystävyys-aiheisia
lauluja. Runoilijat voivat esittää runoja ystävyydestä. Illan puhuja voi käsitellä ystävyyttä
ja lisäksi voi olla ryhmäkeskustelua ystävyyden
merkityksestä. Ilta voi olla luonteeltaan sellainen, että sinne on helppo kutsua ulkopuolisiakin tutustumaan toimintaan.

Ystävyydenteko-haaste
Kristillinen Eläkeliitto haastaa jäseniään
toteuttamaan jonkin ystävyyden teon ja kertomaan siitä meille toimitukseen lyhyen tekstin ja
kuvan kera. Haasteeseen osallistuneiden kesken
arvotaan kylpylälahjakortti marraskuussa 2018.
Toteutuneita ystävyyden tekoja julkaistaan
teksteinä ja kuvina www.krell.fi sivulla sekä Kristelli-lehdessä. Lisäksi Ystävyyden teko-aineistoa
saatetaan käyttää Ystävyys-näyttelyssä Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlien yhteydessä.

Ystävyyden
teko
1

2
3

Ideoi jokin ystävyyden teko.
Vain mielikuvitus on rajana!

Voit vaikkapa korjata ystävän
polkupyörän, yllättää hänet
tuoreilla pullilla tai kutsua
hänet saunailtaan.
Toteuta ystävyyden teko ja
ota tilanteesta kuva. Kirjoita
lyhyesti millainen ystävyyden
teko oli.
Lähetä kuva ja teksti Kristellin
toimitukseen toimisto@krell.
fi yhteystietojesi kera. Mikäli
haluat, että käytämme julkaisun yhteydessä oikean nimesi
sijasta nimimerkkiä, kerro
meille haluamasi nimimerkki.
Voit osallistua haasteeseen
myös postitse lähettämällä
aineiston osoitteeseen Kristillinen Eläkeliitto ry, Arttolantie
1, 00750 Helsinki. Mikäli lähetät
kirjepostia, muista, että emme
voi palauttaa lähettämääsi
materiaalia.

Kristillisellä Eläkeliitolla on oikeus käyttää
Ystävyyden teko-kuvia ja tekstejä haluamallaan tavalla. Haasteeseen voi osallistua
10.11.2018 asti. Haasteeseen osallistuneiden
kesken arvotaan kylpylälahjakortti. Voittaja
julkaistaan Kristelli-lehdessä 5/2018.
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laulajaksi
LENTOKENTTIEN KAUTTA

Päivi Kyyrön radiohaastattelun pohjalta kirjoittanut Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat: Päivi Kyyrö
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Ossi Lehtisen muusikonura alkoi Länsi-Saksan
iskelmälaulukilpailusta, Hannoverista.
Lopulta laulunlahja toi hänet tunnettuun Dallapé-orkesteriin.
Tänä päivänä hän tekee hengellistä musiikkityötä
vaimonsa Raijan kanssa.

Hannover
Nuori Ossi Lehtinen tekee rohkean hypyn
tuntemattomaan: Hän irtisanoutuu työstään
Aerolla (nyk.Finnair), Helsingin lentokentällä, ja
suuntaa Saksaan, Hannoveriin. Hän on kuullut
entiseltä luokkatoveriltaan, että siellä töitä tekemällä oppii hyvin saksankieltä. Työpaikasta ei
ole tietoa, mutta hän suuntaa toiveikkaana Hannoverin lentokentälle. Hän läpäisee vaadittavan
saksankielenkokeen ja pääsee tapaamaan lentokentän päällikköä, joka ottaa Ossin vastaan
monin kysymyksin:
Päällikkö: No, saisinko nähdä sitten teidän
työlupaa?
Ossi: Kas, työlupaa ei vielä ole, kun ajattelin,
että jollen saa työtä, niin en sitä lupakaan
tarvitse.
Päällikkö: No, saisinko sitten nähdä sen oleskeluluvan?
Ossi: Kas, jos en saa työtä, niin ajattelen, etten
täällä oleskelekaan.
Päällikkö: No mutta kenenkä ystävän luona te
täällä sitten olette?
Ossi: Kas ystäviä ei vielä ole, mutta jos saan
työtä, niin eiköhän niitä ystäviäkin löydy.
Päällikkö: Käännetään tämä asia niin päin: Mitä
teillä kuulkaa on?
Ossi: No, tämä matkalaukku minulla ainakin on
mukanani.

Päällikkö naureskelee Ossin vastauksille ja
ihastelee hänen rohkeuttaan lähteä matkaan.
Ossi saa töitä Hannoverin lentokentältä.
Tuohon aikaan oli Itä- ja Länsi-Saksa. Länsi-Saksan puolella järjestettiin iskelmälaulukilpailu, jossa yleisön äänestämät parhaat pääsivät esiintymään Kölniin. Ossi Lehtinen valittiin
edustamaan Hannoverin kaupunkia. Tämä oli
suuri saavutus, sillä laulukokeita oli ollut Hannoverissa koko talven ajan viikoittain. Esiintyminen tapahtui Kölnissä ravintola Kaiserhofissa.
Ravintolan omistaja oli kuuluisa Hans-Herbert
Blatzheim, joka oli saksalaisen filmitähden
Romy Schneiderin isäpuoli.
Pian esiintymisensä jälkeen Ossi palasi takaisin Helsinkiin ja jatkoi töitä Aerolla. Hän
osallistui radion koelauluihin esimiehensä kannustamana. Koelaulu onnistui hyvin ja niin Ossi
Lehtinen esiintyi Niilo Tarvajärven Aamukahvilla-ohjelmassa. Samassa tilaisuudessa esiintyivät myös Laila Kinnunen ja Ossi Runne orkesterinsa kanssa.

Dallapé
Ossi Lehtinen asui tuohon aikaan Maunulassa. Elettiin 60-lukua. Eräänä päivänä hänen postiluukustaan putosi lappunen, jossa hänet kutsuttiin laulamaan Lammille. Lapussa kerrottiin
päivä, aika ja millä kulkuneuvolla paikalle pääsee. Ossi lähti matkaan rohkeasti. Kutsujat, jotka
häntä odottivat, olivat Dallapé-orkesterin miehiä ja Ossia pyydettiin tuuraamaan laulussa A.
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Aimoa. Niin Ossi Lehtinen tuli osaksi Dallapé-orkesteria. Hieman myöhemmin hän perusti oman
yhtyeen. Musiikki vei kaiken ajan. Ossilla oli
kahdeksan keikkaa viikossa, sunnuntaisin jopa
kaksi. Sen lisäksi oli työ lentokentällä. Alkoholi
oli voimakkaasti mukana Ossi Lehtisen elämässä noihin aikoihin.
”Se oli sellaista, että kun pitkiä matkoja tehdään ja yleisö odottaa aina hyvää suoritusta. Pitäisi jaksaa, mutta siinäpä se. Sitten otat yhden
paukun, pari, että virkistyy. Mutta kun on taas
seuraavana päivänä keikka ja pitäisi taas ottaa
paukku tai parikin..”
Ossi koki, etteivät asiat olleet hyvällä tolalla.

Rukousten voima
Ossi sai aivoinfarktin noin neljä vuotta sitten.
Tapahtumaa ei olisi voinut mitenkään aavistaa,
sillä hänen kuntonsa ja arvonsa ennen infarktia
olivat hyvät. Hän pystyi esimerkiksi kävelemään
25 kilometriä yhteen menoon. Aivoinfarktin jälkeen Ossi oli kolmen kuukauden ajan sairaalassa. Infarktin jälkeisinä aikoina vaimo Raija hieroi
Ossin jalkoja joskus kolmekin kertaa päivässä.
Raija on koulutettu hieroja, joten siitä on ollut
apua sairauden keskellä. Raija toimii miehensä
omaishoitajana ja työntää Ossia pyörätuolissa.
Ossi pystyy kävelemään kaiteesta kiinni pitäen.

Hengellinen musiikkityö
Vuonna 1981 Ossi Lehtinen oli sunnuntaikävelyllään ja näki männyn kyljessä ilmoituksen,
että Vantaan Myyrmäessä pidettäisiin hengellinen tilaisuus. Ossi meni tilaisuuteen uteliaisuuttaan, nähdäkseen millaisia lauluja siellä
laulettaisiin. Hannu Grönroosin todistuspuhe ja
laulut upposivat Ossiin täysin. Hän alkoi käydä
tilaisuuksissa ja lopulta tuli Ossin aika laulaa.
Kuinka kukaan, koskaan, voisi parantaa
tämän synkän maailman?
Kuinka kukaan, millään voisi uudistaa,
kavaluuden maailman?
Jumala voi yksin uudistaa,
Jumala voi yksin parantaa,
kädellään Herra johdattaa, meitä valon teitä.
(sanat: Lasse Mårtenson,
Jumala rakastaa maailmaa)
Tänä päivänä Ossi tekee hengellistä musiikkityötä vaimonsa Raijan kanssa. He tahtovat tehdä työtä ilman palkkioita. Ossi kokee saavansa
hengellisiä lauluja esittäessään sisäisen levon
ja rauhan. Hän iloitsee, kun näkee, kuinka kuulijat ovat kiitollisia ja virvoittuvat. Hänen suosikkikappaleensa on Pekka Kujalan säveltämä laulu ”Saamme tulla luo Jeesuksen. Armahtaa hän
syntisen”. Laulun sanat koskettavat aina.
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Ossi uskoo rukousten kantaneen häntä monissa vaiheissa. Hänen äitinsä rukoili hänen
puolestaan levottomina nuoruusvuosina ja
esirukousten voiman hän on saanut kokea nyt
myös aivoinfarktin ja sen seurausten keskellä.
Siksi ystäväin, katso ristiin päin
Valo siellä ikuinen, loistaa myös sun sydämeen
Kaitaa tietä käy, kotiin isän luo
Isäs sua odottaa, kotiin palaamaan,
kotiin palaamaan.
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pankkiasiat
kuntoon
ELÄKELÄISTEN

Teksti: Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat: Fotoman/ Jani
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Mitä eläkeläisen kannattaisi tehdä rahojensa kanssa?
Kannattaisiko rahoja kerätä säästötilille vaiko sijoittaa?
Entäpä miten varmistaa, että raha-asiat ovat hyvissä käsissä
silloinkin, kun ei enää itse pysty niistä huolehtimaan?

Haastattelimme Lammin Säästöpankin sijoituspäällikköä Heli Mäenpäätä ja pankkilakimiestä Susanna Hakalaa eläkeläisiä koskettavista pankkiasioista.
Säästöpankin sijoituspäällikön, Heli Mäenpään mukaan säästäminen kannattaisi aloittaa
heti.
Mitä nuorempana aloittaa, sitä pienemmillä
kuukausittaisilla summilla saa tulosta aikaiseksi. Jokainen voi aloittaa säästämisen omien
kykyjensä ja taloudellisen tilanteensa sallimissa
rajoissa.
Mäenpää muistuttaa, että jokaisella olisi tärkeää olla rahaa säästössä yllättävien menojen
varalta.
Varsinkin monella eläkeläisellä säännölliset kuukausitulot ovat valitettavasti kovin pienet, mutta silloin on entistä tärkeämpää olla
olemassa jonkunlainen varapuskuri yllättävien
menojen varalta. Me Säästöpankissa suosittelemme varapuskuriksi kahden kuukauden nettotuloja vastaavaa summaa. Mäenpää ohjeistaa.
Yhtä oikeaa säästämisen tapaa ei ole. Joku
haluaa pitää varat tiukasti riskittömällä säästötilillä ja toisen varat ovat rahastoissa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kannattavaa pitää kaikkia varoja tilillä.
Valitettavasti korkotilanne on jo pitkään ollut erittäin matala, joten säästötilillekin maksettava korko on erittäin alhainen tai jopa olematon. Sen sijaan inflaatio on nousussa, mikä

saa tilitalletusten reaaliarvon tällä hetkellä jopa
laskemaan. Jos siis varoja ei oletettavasti tarvita
lähiaikoina, niin kannattaa miettiä muita sijoitusvaihtoja. Voisi siis sanoa, että tällä hetkellä ei
ole järkevää pitää kaikkia varoja tileillä. Mäenpää kuvailee tilannetta.
Sijoittamisen riskit ovat hyvin vaihtelevia.
Korkorahastot ovat vähäriskisiä ja osake- tai
johdannaisrahastoissa riskit ovat suuria. Korkorahastoissa riski on korkojen nopea nousu kun
taas osakerahastoissa markkinat ja sijoituskohteena olevat yritykset määrittelevät riskin. Tuotto vaihtelee erittäin paljon sijoituskohteesta
riippuen. Pankki on osaltaan auttamassa myös
riskien kartoittamisessa.
Tuotto ja riski kulkevat yleensä käsi kädessä. On erittäin tärkeää kartoittaa oma riskinsietokyky. Sijoituspäätökset tulee sitten tehdä
tämän kartoituksen perusteella. Kartoituksessa
huomioidaan muun muassa sijoittajan tavoite,
sijoitusaika, elämäntilanne sekä sijoittajan ikä.
Kahdeksantoistavuotias ja kahdeksankymmentävuotias sijoittaja eivät voi sijoittaa samalla
tavalla. Sijoituspäällikkö Heli Mäenpää kertoo.

Omista rahoista päättäminen
Joidenkin elämässä esimerkiksi sairaus tai
tapaturma voi aiheuttaa sen, ettei itse enää kykene huolehtimaan itsestään ja raha-asioistaan.
Tällöin edunvalvonta tulee ajankohtaiseksi. Jokaisen olisikin hyvä varautua tekemällä edunvalvontavaltuutus, jossa nimetään itselle edunvalvoja etukäteen.
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Usein puhutaan oikeustoimikelpoisuuden
menettämisestä: esimerkiksi muistin heikentymisen vuoksi ei ymmärrä enää solmimiaan
sopimuksia. Edunvalvontavaltuutus on vastine
julkiselle edunvalvonnalle: Edunvalvontavaltuutuksessa henkilö voi itse määrätä edunvalvontavaltuutetukseen kenet tahansa täysi-ikäisen
luonnollisen henkilön, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Valtuuttaa voi siis
esimerkiksi puolison, ystävän, lapsen tai muun
sukulaisen. Pankkilakimies, Susanna Hakala
neuvoo.

Testamentti
Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen. Testamentin
avulla rahojaan voi ohjata haluamaansa suuntaan, vaikkei itse olekaan niitä enää käyttämässä. Huolellisesti laaditulla testamentilla voi
myös estää perintöriitoja.

Testamentin laatimista moni helposti pitkittelee ja se saatetaan kokea pelottavanakin asiana – mitä sen ei missään nimessä tulisi olla.
Huomispäivästä ei voi kukaan tietää iästä riippumatta ja testamentilla
vain varaudutaan siihen,
että asiat menevät loppu
viimein juuri niin kuin on
”Testamentti eli jälkisäädös
suunnitellut. Susanna Hakaon tahdonilmaisu, jolla
la toteaa Testamentin laatimisen merkityksestä.
henkilö ilmoittaa tahtonsa

”

Ed u nvalvo n taval t u u tuksen avulla voi siis itse
etukäteen päättää, kuka
läheinen huolehtii kaikista
taloutta ja terveyttä koskevista asioista silloin, jos
valtuutettu ei itse ole siihen kykenevä esimerkiksi
sairastumisen vuoksi. Tilanomaisuutensa kohtalosta”
Tilanteessa, jossa testeessa, jossa edunvalvontatamenttia ei ole laadittu
valtuutusta ei ole tehty ja
ja perintökaaresta ei löydy
henkilö on edunvalvonnan
perillisiä, varat ohjautuvat Valtiokonttorille.
tarpeessa, maistraatti nimeää edunvalvojan.
Valtiokonttorille voivat perinnönjättäjän läEdunvalvontavaltuutus toimitetaan maistraaheiset vielä ”ilmiantaa” perinnönjättäjää auttatissa vahvistamisen jälkeen pankkiin ja pankki
neita läheisiä tai esimerkiksi hänen sydäntään
antaa sen myötä tilinkäyttöoikeudet ym. valtuulähellä olevia yhdistyksiä, mutta lopuksi varotuksessa mainitun laajuuden mukaan. Edunvaljen jakaminen on Valtiokonttorin harkinnassa.
vontavaltuutetun oikeuksien laajuus riippuu lähTällöin usein jälleen harmitellaan, miksei testatökohtaisesti siitä, minkä laatuista ja muotoista
menttia ollut laadittu. Hakala kertoo.
omaisuutta valtuuttajalla on ja kuinka laajoiksi
Testamentin voi laatia kenen tahansa luonvaltuutetun oikeudet on valtuuttaja halunnut itse
nollisen
tai oikeushenkilön hyväksi: kummimäärittää. Hakala kertoo.
lapselle, sukulaiselle, naapurille, yritykselle tai
Edunvalvontavaltuutus kattaa yleensä tyyyleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle,
pillisten raha-asioiden hoidon sekä terveytSuomessa tai ulkomailla. Testamentille on myös
tä koskevien asioiden hoidon. Lisäksi voidaan
tiukat muotovaatimukset.
kirjata mainintaa esimerkiksi kiinteistön tai
Pääsääntönä on kirjallinen muoto, päiväys,
asunto-osakkeen myynnistä. Edunvalvontavalallekirjoitukset
sekä kaksi esteetöntä todistajaa.
tuutukseen voi yhdistää lisäksi esimerkiksi hoiTestamentti
tulisi
säilyttää hyvässä tallessa, esitotahtoa koskevia asioita.
merkiksi pankin tallelokerossa. Hakala kuvailee.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA | LEEA HILTUNEN

Iloa ystävistä , toiminnasta !
Itsenäisyytemme juhlavuoden puheet, tilaisuudet ja kokemukset ovat vielä ajatuksissamme uuden toimintakautemme alkaessa. Toivon,
että teema ”Yhdessä” on arkeamme edelleen,
kuljetaan yhdessä eteenpäin. Yhdessä tekeminen, rukous ja Jumalan Sana ovat voimavaramme kristillisessä yhdistystoiminnassamme. Mennään kevättä kohden ja iloitaan
valon lisääntymisestä. Uteliaana
odotan, miten yhdistystemme toiminta ja ohjelmien anti palvelee
ja hoitaa jäseniämme, uusia ja jo
toiminnassa olevia ystäviä. Ystävyys -teema haastaa ja rohkaisee
luovaan toimintaan. Muutosten
ajassa kysyn, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan ja mitä se merkitsee
liittomme ja yhdistystemme toiminnalle ja jäsenillemme. Ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa
vielä merkittävästi ja siksi on tärkeää, että maakunnissa ja kunnissa kuullaan eläkeläisiä ja tuetaan
eläkeläisjärjestöjen toimintaa. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin kuntien tehtäväksi jää
ikäväestön kannalta tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksien turvaaminen
ja vahvistaminen.
Muutosten ja uudistusten myllerryksessä
tarvitaan rohkeaa vaikuttamista ja ruohonjuuritason tietoa päättäjille. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jokasyksyinen Eläkeläisparlamentti kokoontui syksyllä 2017 Kuntatalolla
Helsingissä. Paikalla oli 70 eläkeläisaktiivia kaikista kuudesta kattojärjestön alla toimivista eläkeläisjärjestöistä. Tilaisuuden vahva viesti oli,
että kotihoito, ikääntyneiden asumispalvelut,
omaishoito ja joukkoliikenne ovat palveluja, joihin EETU:n ja järjestötyömme kautta haluamme
olla vaikuttamassa. Meille ikäihmisille palvelujen esteetön saavutettavuus on erittäin tärkeä.
Kun toimintakykymme heikkenee, tarvitsemme
yksilöllisesti tarjottavia palveluja. Luottamus
tarvittavien palvelujen, hoidon ja hoivan saamiseen on myös turvallisuuskysymys. Digitaalisten
palveluiden lisääntyessä on vaarana, että ikäih-

miset, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia
palveluja ikänsä tai taitojensa vuoksi, syrjäytyvät. Kuitenkin kaikilla ihmisillä on oikeus palveluihin ja ihmisarvoiseen elämään riippumatta
kyvystä hankkia tai käyttää tietoa ja digitaalisia
palveluja. Tässä meillä on tehtävää, jotta pysymme mukana kehityksessä ja saamme äänemme
kuuluville. Vanhusneuvostojen ja
eläkeläisneuvottelukuntien jäsenillä on nyt erittäin tärkeä rooli. Iloitsen siitä, että piireissä ja
yhdistyksissämme on aktiivisia
toimijoita, 49 vanhusneuvostoja 18 eläkeläisneuvottelukunnan
jäsentä 2016 tilaston mukaan.
Siunausta ja rohkeutta työhönne
edelleen.
Kuntaliitto ja kunnat samoin
kuin KELA ja Eduskunta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme
vaikuttamistyössämme ikäihmisten hyvinvoinnin puolesta ja etsittäessä ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja hyvään vanhuuteen. Eläkeläisinä haluamme huolehtia omasta
hyvinvoinnistamme tekemällä kaiken sen, mihin
itse kykenemme ja yhdistyksissämme voimme
toteuttaa yksinäisyyttä ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa.
Kristillisenä järjestönä toivon, että erityisenä
tehtävänä pidämme yllä Jumalan Sanaan perustuvaa arvokeskustelua ja vaikutamme vahvasti
yhteiskunnan kehitykseen, jotta Jumalan kunnioitus ja pyhyys säilyisi ajassa, jossa kristillisiä
arvoja toissijaistetaan, jopa pilkataan. On turvallista tehdä työtä rukousyhteydessä Jumalaan,
Häneltä viisautta pyytäen.
”Herra, anna minun kasvaa ystävänä ystävieni vertaiseksi: rohkaisemaan masentunutta, kuuntelemaan ahdistunutta, lohduttamaan
murheellista ja kannustamaan pelokasta. Herra, tänään tahdon kiittää ystäviä ystävyydestä,
lujittaa entisestään ystävyyden siteitä, tuoda
Sinun eteesi rukouksessa ystävieni parhaan ja
menestyksen” Kotien rukouskirja.
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Ystävä
rakastaa ,
VAIKKA TIETÄÄ

Teksti: Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat: Mirjam Vähäsarja, Sari Savela ja Susanna Lönnrot

Miesten välisestä ystävyydestä puhutaan melko vähän.
Mikä on miesten ystävyydessä tärkeää?
Kertovatko miehet ystävilleen tunteistaan?
Pääsin ilokseni haastattelemaan Juha Vähäsarjaa
miesten keskinäisestä ystävyydestä.

Juha Vähäsarja on omien sanojensa mukaan
perhekeskeinen, rauhallinen ja inhimillisen
kanssakäymisen ystävä. Ihmisten kohtaaminen
on mukavampaa kasvotusten kuin koneen välityksellä. Monet tuntevat hänet hartauskirjoistaan sekä näkyvistä tehtävistään Perussanoma
Oy:n toimitusjohtajana ja Suomen Raamattuopiston rehtorina.
Juha Vähäsarja kohtaa ystäviään erilaisten
teemojen äärellä. Yhdessä ystäväporukassa
pelataan jalkapalloa viikoittain. Toisessa neljä pappismiestä pohtii yhdessä syntyjä syviä.
Erään ystävän kanssa hän jakaa luottamuksellisia asioita töihin liittyen.

Näin se yleensä tapahtuu
Juhalle tulee tekstiviesti ystävältä: ”Eikös
lähdetä syömään?”. Juha vastaa myöntävästi ja
niin ystävykset tapaavat ravintolassa. Tavatessa
sanotaan ”Moi!” tai vaihtelevasti kätellään. On
täysi mysteeri miksi välillä kätellään, Juha naurahtaa tätä pohtiessaan. Käytämme hänen ystävästään keksittyä nimeä Olli. Ruokailun lomassa
Olli ja Juha juttelevat elämässä pinnalla olevista
jutuista, aika usein työasioista. He keskustelevat
asioista, joista ei puhuta muille.
Juhan ja Ollin ystävyyttä leimaa vahva arvostus, tasapuolisuus ja luottamus. He tekevät
molemmat samantyyppistä työtä ja saavat toi-

« Kuva: Sari Savela

siltaan neuvoja eri tilanteisiin. Hankalissa tilanteissa Juha saattaa jopa miettiä, että tästä haluan pian kertoa Ollille.
”Ystävä rakastaa, vaikka tietää”, on Juhan
ajatus vuosien takaa. Ystävyyden ydintä on hänen mielestään teeskentelemättömyys ja avoimuus. Voi luottaa siihen, että ystävä ei käytä
heikkouksia hyödyksi tai satuta niiden kautta.
Hyvää ystävyyttä kuvaa se, ettei hiljaisuutta tarvitse pelätä. Aina ei tarvitse puhua syvällisiä,
joskus voidaan vain syödä hiljaa.
Olli ja Juha ovat olleet ystäviä jo melkein kolmekymmentä vuotta. Juhan ystävyyssuhteissa
ei ole tapana sanoittaa ystävyyden merkitystä
”Olet tärkeä”-tyyppisillä lauseilla. Sen sijaan
saatetaan sanoa ”Kiitos” hyvän keskustelun jälkeen.

Voivatko ystävät olla eri mieltä?
Juha Vähäsarjan eräs ystäväporukka koostuu
neljästä pappismiehestä. Miesporukassa keskustellaan ja saadaan erilaisia näkemyksiä. Mielipiteet eroavat osin paljonkin toisistaan ja joskus väitellään asioista kunnioittavaan sävyyn.
Keskustelut osataan kuitenkin lopettaa ennen
kuin toinen loukkaantuu. ”Kun ikää tulee enemmän, niin ei enää jaksa riidellä.” Juha Vähäsarja
kiteyttää.
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Uskollisia ystäviä
Yksi Juha Vähäsarjan kiinnostavista ystäväryhmistä on vanha luokkakaveriporukka. He
opiskelivat yhdessä kolmen vuoden ajan ja valmistuivat vuonna 1982. Kolmenkymmenenviiden
vuoden takainen luokkakaveriporukka näkee
vuosittain. He ovat eräänlainen perhe. Opiskeluaikana pohdittiin yhdessä syviä hengellisiä
kysymyksiä. Juha arvelee, että kenties tuosta
syystä, heillä on aivan erityisen syvä yhteys.
Heitä tavatessaan Juhasta tuntuu kuin kohtaisi
sisarensa tai veljensä pitkästä aikaa.

Urheilua hyvässä hengessä
Juha Vähäsarja on osana peliporukkaa joka
on kokoontunut pelaamaan jalkapalloa sunnuntaisin jo kahdenkymmenenviiden vuoden ajan.
Joukkoon kuuluu noin
kuusikymmentä
miestä.
”Yhdessä pelataan kunnolla, muttei hampaat
irvessä”, Juha kuvailee.
Yhteishenki on pelatessa
hyvä, toisia ei saa mollata.
Juha aloitti peliporukan
aikanaan ystävänsä kanssa ja on ollut siinä yhä
eräänlaisena vetäjänä.
Juha oli kymmenen
vuotta osana myös S-klubi nimisessä porukassa.
S-klubin nimi tuli siitä,
Kuva: Susanna Lönnrot
että jokaisessa tapaamisessa oli sählyä, saunaa
ja Siionin kannelta. Porukka kuitenkin lopulta hajaantui eri suunnille ja
S-klubi tuli tiensä päähän.

Kaveriporukat eivät ole
pakopaikka
Miespuolisten ystävien läsnäolo ei ole Juhalle välttämätöntä. Juha kokee, että hän saa
vaimoltaan riittävää ystävyyttä ja voisi hyvin
ajatella viettävänsä aikaa vain vaimonsa kans-
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sa. Miesporukoissa ajan vietto ei ole Juhalle irtiottoa oman kodin arjesta vaan pikemminkin
eräänlainen rikkaus elämässä. Samanlaisen arvomaailman ja sielunmaiseman omaavien miesten kanssa on yksinkertaisesti hauska olla.

Jeesuksen ihmeellinen ystävyys
Jeesuksen ystävyys on Juha Vähäsarjan mielestä vaikuttavaa. On ihmeellistä kuinka Jumala
tuntee meidät täysin ja silti rakastaa meitä heikkoja ja syntisiä ihmisiä.
Tämä ystävyys ei ole tasa-arvoa, vaan tässä
me saamme aina osamme. Ystävyys on välittämistä ja huolenpitämistä. Jeesuksen ystävyys ei
ole vain sitä, että ollaan kavereita vaan se on
jotain syvempää. ”Rakastaa vaikka tietää” ajatus sopii tähänkin hyvin.
Vaikka meissä asuu hautaan saakka heikkous ja
syntisyys, niin silti Jumala
rakastaa. Se on ystävyyttä.
Ystävyys ei ole tasapäistämistä vaan siinä
otetaan huomioon, että
ihmiset ovat erilaisia ja jokainen saa omilla lahjoillaan olla olemassa. Juha
kertoo juuri lukeneensa
ensimmäisen Korinttolaiskirjeen lukua kaksitoista.
Raamatunkohdassa
puhutaan siitä, kuinka ruumiissa on erilaisia jäseniä.
Siinä korostus on se, että
vähäisimmät ovat juuri
kaikkein tärkeimpiä. Juha
Vähäsarjan mielestä siinäkin näkyy Jumalan ystävyys meitä kohtaan.
Mekin, jotka koemme, että saammeko me
aikaiseksi mitään, saamme rohkaistua ajattelemaan, että meillä on merkitystä. Kristillinen ystävyys vie myös pohjan vertailulta. Jumala on sanonut, että jokaisen lahjoja tarvitaan, ja se mikä
voi tuntua vähäpätöiseltä, on kuitenkin tärkeää.

juteltiin. Itse sai valita sen, että millä syvyydellä
asioista puhuu. Hän ei koskaan, ikään kuin tullut mun reviirille. Se oli mun mielestä sellainen
hämmentävä sielunhoidollinen viisaus, että ollaan niin kuin tarjolla, jos haluat. Se opetti paljon rinnalla kulkemisesta.

Armollista ystävyyttä
Ystävyydessä on tärkeää, että saa olla sitä
mitä on ja ettei tarvitse peitellä mitään. Jumala
näkee meidät joka tapauksessa, niin miksi meidän tarvitsisi yrittää olla jotain muuta kuin mitä
olemme. Juhan mielestä ystävyyttä ei myöskään
tarvitse pakottaa. Jos jonkun kanssa ei tule niin
hyvin juttuun, voi silti kunnioittaa toista, mutta
ei tarvitse ryhtyä väkinäisesti hyväksi ystäväksi.
Kauneinta maailmassa on Juhan mielestä armollinen mieli.
Juha Vähäsarjan kiitosviesti hänen tärkeille
ystävilleen voisi kuulua vaikka näin: ”Kiitos hyvästä, pitkästä ja luottamuksellisesta ystävyydestä. Kiitos hengellisestä viisaudesta. Kiitos,
että koen tulevani arvostetuksi.”

Kuva: Mirjam Vähäsarja

Hengitystilan jättämistä
Juhan mielestä ystävyydessä on tärkeää jättää toiselle tilaa. Joskus sanoja ei tarvita. Vaikeissa tilanteissa ystävä tarvitsee viisautta siihen, miten jakaa lohdutusta parhaiten. Joskus
parasta on olla läsnä ja tarjolla. Hän sai itse
kokea ystävän hiljaisen läsnäolon merkityksen
aikana, jolloin hän koki jonkinlaisen työssä uupumisen, hieman teologisesta valmistumisensa jälkeen. Lapset olivat tuolloin pieniä. Juha
muistelee lämmöllä silloisen pomonsa viisasta
toimintaa:
Hän aika-ajoin soitteli, että lähdetkö lenkille. Lenkillä ollessa sitten juostiin ja juteltiin mitä

Juha Vähäsarjan
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ohjetta

”näin olet
hyvä ystävä”
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AJATTELE HYVÄÄ
LUOTA
OLE AVOIN

RAKASTA VAIKKA TIEDÄT
TAHTO TEHDÄ TOISELLE HYVÄÄ
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KUTSUMUKSENA

hoivakotiyrittäjyys
Teksti: Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat: Hanna Mäkipää

Levollinen ilmapiiri ja rauhallinen tunnelma.
Itse tehdyn ruoan tuoksu leijailee ilmassa.
Kaksi kissaa, joita voi halutessaan silitellä.
Tällainen mielikuva minulle piirtyy kun Hanna Mäkipää, hoivakotiyrittäjä, kertoo Satamasta,
Kontiomäellä sijaitsevasta kristillisestä hoivakodista.
Ajatus hoivakodista syntyi siskoni ajatuksesta ja siitä, että halusimme tehdä hoivatyötä
omalla arvomaailmalla eli tuoda kristillisyyttä
avoimesti julki myös työssä. Meille oli myös tärkeä saada ”idealle ” siunaus eli rukoilimme mikä
on Jumalan tahto, ei meidän. Kun Jumala on meidän mukana, niin silloin voi mennä turvallisella
mielellä eteenpäin ja tietää, että meillä on suurin avunantaja vaikeillakin hetkillä.
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Hoivakodin avaamista edelsi kolmen vuoden
prosessi, joka sisälsi tutustumista eri hoivakoteihin ja niiden toimintaan, rahoituskuvioiden
selvittämistä, lupien anomista ja rakennuslupien hakemista. Tuona aikana Mäkipää opiskeli
yrittäjyyteen liittyviä asioita. Mäkipää on ammatiltaan merkantti, lähihoitaja, suuhygienisti ja
sairaanhoitaja AMK. Lisäksi hän opiskelee tällä
hetkellä syöpäpotilaan moniammatillista hoitoketjua. Tulevaisuudessa hänellä on toiveena
suuntautua saattohoitoon.
Ensimmäinen hoivakoti Majakka aukaistiin
2004 tammikuussa, hoivakodissa oli kahdeksan

pitkäaikaispaikkaa ja yksi lyhytaikaista hoitoa
varten. Hoivakoti saneerattiin Hanna Mäkipään
vanhempien omakotitaloon jonka hän osti heiltä siskonsa kanssa. Hänen siskonsa myi oman
osuutensa 2012, jonka jälkeen Hanna Mäkipää
on pyörittänyt yritystä itse. Hoivakoti Majakka
suljettiin helmikuussa 2017 kolmentoista toimintavuoden jälkeen.

kunnioittaen. Päivän runko rakentuu luontevasti ruokailuiden ympärille: aamupala, pesut,
hoidot, lounas, virikkeitä, ulkoilua, päiväkahvit,
päivällinen, iltatoimet, iltapala ja yöpala. Päivärungon ympärillä tapahtuu toki paljon muutakin. Asukkaat voivat vaikuttaa kaikkeen ja heidän toiveitaan kuunnellaan. Hoivakodissa käy
joskus seurakunnan vierailija, joskus kampaaja,
jalkahoitaja tai hieroja. Joskus omaiset järjestävät hoivakodissa syntymäpäiviä, johon muutkin
talon asukkaat saavat osallistua.

Hoivakoti Satama aukaistiin Hanna Mäkipään vanhempien entiseen kauppakiinteistöön
keväällä 2006. Satama toimii edelleen ja siellä
asuu kymmenen asukasta. He ovat kaikki muisItse tehdyn ruoan tuoksu luo kodin tuntua.
tisairaita ja tarvitsevat ainakin yhden hoitajan
Ilo ja onnellisuus asukkaiden kasvoilla kertovat
apua. Sairaanhoitaja, viisi
hyvästä olosta.
lähihoitajaa ja toimitilahuolSatama on yhteiskristilHanna Mäkipää kiteyttää hoidon
taja ovat Mäkipään sanoin
linen hoivakoti. Tarjolla on
ytimen tuttuihin sanoihin:
vieraita asukkaan kodissa.
päivän aikana monenlaista
Kauppakiinteistön on rakenhengellistä ohjelmaa, johon
tanut Hannan isän äiti, joka
voi halutessaan osallistua:
toimi aikanaan kauppiaana.
hartauksia, hengellistä muHanna Mäkipää on siis kolsiikkia ja yhteistä Raamatunmannen polven yrittäjä. Mälukua. Asukkaiden kanssa rukipää on pyörittänyt myös
koillaan heidän halutessaan
kotipalvelua 2016 elokuusta
iltarukoukset. Yöllä levotonta
lähtien.
voidaan rauhoittaa lukemalla ääneen RaamatOstimme toiminnassa olevan kotipalvetua tai vaikkapa soittamalla hiljaa virsilevyä.
lun liiketoiminnan joten siihen oli suhteellisen
Hengellisyys on hyvin henkilökohtainen asia
helppoa lähteä mukaan. Päällimmäinen ajatus
ja siinä myös kunnioitetaan asiakkaan rajoja.
on, että yksinäisiä ihmisiä on paljon ja heidän
Hoivakodilla on oma piha, jossa on marjaelämänhalunsa osittain hävinnyt. Pyrimme kunpensaita ja terassi. Terassilla istutaankin usein
touttavalla hoito-otteella auttamaan ja motivoiyhdessä. Hoivakodissa asukkailla on omat huomaan heitä arjen pienissä askareissa ja löytäneet, jotka voi sisustaa haluamallaan tavalla.
mään iloa elämään.
Huoneensa ovea voi pitää halutessaan lukossa
Hanna Mäkipään mummo asui heillä kun hän
ja olla omassa rauhassa, mutta tarjolla on aina
oli lapsi. Hänen äitinsä oli kahdentoista vuoden
jotain yhdessäoloa, eikä kenenkään tarvitse olla
ajan oman äitinsä omaishoitaja. Mummo sairasyksin, jos ei niin halua. Myös lemmikkejä saa
ti Alzhaimerin tautia.
tuoda. Hoivakodissa asustaakin kaksi kissaa. YöHoidimme, pesimme, syötimme mummoa
vieraita on asukkailla harvoin, lähinnä omaiset
lapsena ja siitä se varmaan jäi sydämen asiaksi.
ovat olleet yökylässä saattohoitovaiheessa.
Uskon, myös, että tämä on ns. kutsumusammatHoivakodissa asuminen maksaa asukkaalle
ti, johon taivaan Isä valmisti jo lapsena.
vuokran, noin 250 euroa. Soten maksusitoumus
Hanna Mäkipää pitää tärkeänä sitä, että hoikattaa ruoan, siivouksen ja vaatehuollon, joka
vakoti on kodinomainen ja siellä on rauhallinen
vastaa kustannuksiltaan 109e/vrk. Asukkaat
ilmapiiri. Kiireettömyys ja hoitajien hyvä yhmaksavat kulut soten maksusitoumuksella,
teishenki, avoimuus ja rehellisyys ja kristilliset
soten tehostetulla palvelusetelillä tai omalla
arvot luovat pohjaa hyvälle työlle. Hoivakodin
rahalla. Hoivakotiin saa halutessaan muuttaa
arki on mahdollisimman kodinomaista. Kaikki
myös aviopari, joista toinen tarvitsee enemmän
hoiva lähtee asiakkaan itsemääräämisoikeutta
hoitoa ja toinen on vielä omatoiminen.

”rakasta
lähimmäistä
niin kuin itseäsi”
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vihta ja vasta
Teksti ja kuva: Ensio Koitto

Tunnettu tosiasia on, että
länsisuomalaisilla on vihta ja
itäsuomalaisilla on vasta.
Meidän perheessä vaimollani
Inkerillä on vasta ja minulla on
vihta! Siitä ei enää kiistellä,
kumpi on oikea nimitys.

Satakuntalaisena pikkupoikana opin, että
oikea vidanteko-aika on juhannuksen tienoilla. Silloin piti tehdä koko vuoden vihdat. Talvea
varten vihdat piti kuivata ilmavassa ja varjoisassa paikassa. Talvisaunaa varten ne piti hyvin
hautoa ennen kylpemistä. Oikea vihtapuu oli
aina rauduskoivu. Sen lehdet ovat kolmiomaiset ja kaksisahalaitaiset reunat. Rauduskoivusta vihdat aina tehtiin. Hieskoivu on kyllä tuoksultaan parempi. Sen lehdet ovat pehmeät.
Nykyään jotkut suosittelevatkin, että hyvään
vihtaan pitää laittaa tuoksun tähden muutama
hieskoivun oksa. Paras tuoksu on kuitenkin aina
joulusaunan vihdassa! Otan vihdan pakasteesta
sulamaan jo hyvissä ajoin joulu-aattona ennen
joulusaunaan menoa. Olen kyllä koemielessä
tehnyt vihdan mustaherukan oksista, tammesta,
pihlajasta ja vieläpä nokkosestakin! Niissä jokaisessa on oma pikantti, arominen tuoksunsa.
Pikkupoikana seurasin tarkkaan miten ne
vanhat miehet sen vihdan tekivät. Vihta sidottiin perinteisesti hyvällä ja notkeaksi väännetyllä vitsaksella. Tuumin silloin, että kun minusta
tulee iso, niin samalla tavalla minäkin vihdan
valmistan. Se toive on toteutunut. Nyt vuosikymmenien mentyä olen tehnyt vihdat jo pitkän
aikaa samalla perinteisellä tavalla. Ja hyvin vih-
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dat menevät kaupaksi esimerkiksi Hämeenlinnan torilla!
Entä sitten ne vihtomisen terveysvaikutukset
saunottaessa? Suomalainen kansanviisaus toteaa: ”Vastominen eli vihtominen pitää aloittaa
päästä ja edetä ajamalla taudit pois varpaista
varvikkoon.” On todettu, että saunominen vihdan kanssa vaikuttaa myönteisesti verenkiertoon. Kipeisiin kehon kohtiin saa hyvää lämpöä.
Vihtominen vähentää stressiä ja poistaa ihosta
likaa ja rasvaa. Eteeristen öljyjen ansiosta saa
keho lievitystä lihas- ja nivelkipuihin. Juhannus-aaton saunassa koko keho voidellaan hunajalla ennen vihtomista. Sen vaikutus on taivaallinen!
Mikael Agricola sovitti vihdan käyttöä myös
syntiinlankeemus-kertomukseen! Hän totesi:
”Niin heidän molempain silmät aukoit ja he äkkäsit alasti olevansa, niin he sidoit fiikunalehtiä
yhteen ja teit heillens vihtat.” Olikohan siis vihta
käytössä jo Eedenin puutarhassa?
Minulla on suuresti kiitollinen mieli Luojalle
siitä, miten paljon hyvää hän on luonnossa meitä varten huomioinut suuressa luomistyössään!
Voi jospa taivaassakin saisi käyttää hyvää ja perinteisesti sidottua vihtaa!
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Liiton kevätjuhla ja vuosikokous

vut

21.4.2018 Jyväskylän kristillisellä opistolla

Kristillisen Eläkeliiton kevätjuhlaa vietetään Jyväskylän kristillisellä opistolla,
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä.

Päivän ohjelma
11.00
Vuosikokous
12.00–13.15 Lounas
13.30
Juhla, juontajina Ritva ja
Heimo Kajasviita
Liiton tervehdys,
hallituksen puheenjohtaja Leea Hiltunen
Keski-Suomen maakuntalaulu
Koomikko Mikko Vaismaa
Musiikkia: Camilla Leponiemi
Juhlapuhe: Leevi Launonen
Musiikkia: Lähteellä-kuoro, johtaa Kirsti Liukko
Yhteislaulu
15.00–15.30 Juhlakahvit
15.30
Ehtoollisenvietto
17.00–18.15 Päivällinen
Ilmoittautumiset ruokailuihin ja juhlakahveihin
5.4.2018 mennessä.
Ilmoittautumisen voit tehdä www.krell.fi
-sivujen kautta tai soittamalla Kristillisen
Eläkeliiton toimistoon puh. 045 609 3551
(arkisin klo 9–15) Kevätjuhlien tarjoilut
järjestetään ennalta ilmoittautuneelle määrälle.

Kutsu

KRISTILLISEN
ELÄKELIITON
VUOSIKOKOUS

Ruokailut voi maksaa käteisellä paikan päällä
tai pyydettäessä laskulla. Ruokailujen hinnat:
Lounas 11 €, juhlakahvit 4€ ja päivällinen 9€.
Lounas noutopöydästä sisältää runsaan
salaattipöydän, lämpimän ruoan ja lisäkkeet,
leivät ja levitteet, kotiruokajuomat, jälkiruoan
ja kahvin tai teen.
Päiväkahvi sisältää kahvin/teen ja
täytekakkupalan
Päivällinen sisältää salaatin, pääruoan, leivät ja
levitteet, kotiruokajuomat ja kahvin/teen.
Yhdistysten tuotetilaukset 9.4. mennessä
Liiton myyntipiste on yksipäiväisillä
kevätjuhlilla pienimuotoinen. Tarjolla on
lähinnä muutamia korttimalleja ja pinssejä.
Mikäli yhdistyksenne haluaa juhlien yhteydessä
ostaa tuotteita (adresseja, onnittelu- ja
osanottokortteja jne.), tulisi tilaus tehdä meille
liiton toimistoon 9.4. mennessä. Pakkaamme
yhdistyksenne tilauksen valmiiksi ja sen voi
noutaa Kristillisen Eläkeliiton myyntipisteeltä.
Näin toimien yhdistys säästää postikulujen
verran.
Yhdistystilaukset 9.4. mennessä sähköpostitse
toimisto@krell.fi tai puhelimitse 045 609 3551
(arkisin klo 9–15).

Kristillisen Eläkeliiton sääntömääräinen vuosikokous
pidetään lauantaina 21.4.2018 klo 11 Jyväskylän kristillisellä
opistolla, Sulkulantie 28, Jyväskylä. 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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talvisota
HISTORIALLINEN

Teksti: Unto Järvi-Laturi

Viime vuoden ”Suomi sata” tapahtumat liittyvät monin tavoin historiamme vaikeisiin murrosaikoihin. Varhaisesta historiastamme on todettava, että Suomi kuului Ruotsiin 600 vuotta
ja 110 vuotta Venäjään. Vuonna 1617 tehty Stolbovan rauha teki Ruotsista Itämeren alueen
suurvallan, Suomi Eurooppaa halkaisevana raja-alueena on kuulunut aina kulttuuriltaan ja
valtiorakenteeltaan länsimaiden joukkoon. Tästä asemastaan se on joutunut vuosien saatossa
taistelemaan. Useimmiten nuo taistelut on käyty
siis itäistä naapurimaatamme vastaan.
Omaan aikaamme liittyvät talvisota, sitä seuraava jatkosota ja ns. Lapin sota, joihin myös
oma henkilöhistorianikin kuuluu. Itse en vielä
rintamasotilaaksi ikäni puolesta yltänyt, mutta
jatkosotaan olin jo jonotuslistalla.
Erityisesti talvisota on syöpynyt syvästi mieleeni. Talvisota alkoi vuonna 1939 marraskuun
viimeisenä päivänä ns. Mainilan laukauksista
ja päättyi 13.3.1940 Moskovassa solmittuun rauhaan.
Sota mursi ratkaisevasti yhteiskuntarakenteemme perustoiminnot. Suomi oli ehtinyt hieman varautua sotaan rakentamalla linnoitustöinä itärajallemme ns. Mannerheimin linjan.
Myös suojeluskunta- ja lottajärjestöt tehostivat
toimintaansa. Itse toimin Sotilaspoika järjestössä ja sodan aikana aktiivitoimintani oli seurata
kylätiellä mahdollisesti liikkuvia desantteja, joita vihollinen lähetti vakoilemaan rintamalinjan
selustaan. Epäilyttävistä kulkijoista tuli ilmoittaa paikalliseen puhelinkeskukseen ”Centraalin
Santralle”, joka ilmoitti asian puolestaan viranomaisille.
Talvisota oli aikaisemmista sodista poiketen
todella totaalista sotaa, johon kotirintaman si-
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viiliväestökin osallistui. Vihollisen ilmapommitukset ajoivat ihmiset tarvittaessa tilapäisesti
rakennettuihin pommisuojiin. Kotien ikkunat oli
pimennettävä ”Molotovin kartimilla”. Rintamalle
toimitettiin kenttäpostina kodeissa tehtyjä villasukkia, käsineitä ja kaulaliinoja sekä kypärän
alle sopivia suojuksia. Tuolloinhan talvi oli erittäin kylmä. Myös kodeissa leivottua, kuivattua
leipää lähetettiin isänmaata puolustaville sotilaille.
Talvisota tuli kansainvälisestikin tunnetuksi
ihmeeksi Suomen taistellessa ylivoimaista vihollista vastaan. Ei voi unohtaa myöskään rukouksia kaikkivaltiaalle Jumalalle. Sekä presidentti
Kyösti Kallio että sotamarsalkka Mannerheim
rukoilivat ja kehottivat kansalaisia rukoilemaan
isänmaamme puolesta. Rukoukset tulivat myös
kuulluiksi. Viime vuoden Sana-lehdessä numero
48 kerrotaan
tapauksesta, kun päivällä olleen räntä - ja
vesisateen jälkeen yöllä olikin jo 40 astetta pakkasta, jolloin vihollinen joutui perumaan hyökkäyksensä. Pelkosenniemellä onkin tapauksesta
pystytettynä muistokivi, johon on hakattu sanat:
”Tässä auttoi Herra”.
Mannerheim puolusti myös maassamme
asuvia juutalaisia, joita oli mukana sotajoukoissammekin,
jopa upseereina. Saksan valtiojohdon pyytäessä Suomea toimittamaan natsien käsiin
2300 juutalaista Mannerheim ei olisi halunnut
lähettää ainuttakaan juutalaista. Hänen kannastaan poiketen valtiollisen poliisimme natsimielinen päällikkö luovutti kuitenkin kahdeksan
juutalaista Saksaan holokaustin uhreiksi. Onneksemme säästyimme suuremmalta häpeältä.

lukijan kynästä

Kirja ilosta
MATTHEW C. HARRISON

Teksti ja kuva: Marketta Juntunen, porilainen lastenlääkäri

Me janoamme iloa elämäämme. Siitä kertoo suuri masentuneiden joukko, joka syö masennuslääkkeitä Suomessakin. ’Tänä päivänä
ihmiset kyselevät tuhansin tavoin, mistä voisivat löytää ilon. Kristuksen kirkko löytää tähän
vastauksen, joten sanokaa se ääneen: Kristus
minun iloni.’ Näin kirjoitti Dietrich Bonhoeffer,
keskitysleirillä surmattu saksalainen pastori.

Ilon asenne
Kristityllä on elämässä mahdollisuus
ilon asenteeseen, joka
kulkee yhdessä, käsi kädessä kiitollisuuden ja
tyytyväisyyden kanssa.
Voimme elää todeksi hyvää uutista, ilosanomaa,
huonojen uutisten täyttämässä maailmassa. Iloa
ei voi painostaa, pakottaa,
mitata tai tekaista. Se saadaan lahjana ylhäältä. Ilo
Kristuksessa yllättää, rohkaisee ja saa tuntemaan riemua
ja kiitollisuutta. Näin alkaa Kirja ilosta, se kutsuu löytämään
uuden riemullisen näkökulman
hengelliseen iloon.

Ilo ja armo
On ällistyttävää, kuinka paljon iloa löytyy
kaikkialta Raamatusta. Uudessa Testamentissa on 326 mainintaa ilosta, kreikan kielen sana
chara, ilo, on sanana sukua charis sanalle, joka
tarkoittaa armoa. Ilo ja armo ovat kuin kauniit sisarukset, niin sädehtivän arvollisia. Vanhan testamentin Psalmeissa ja Jesajan kirjassa

on iloa myös runsaasti. ’Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille’
(Jes.55:12). Tämä sana voidaan sovittaa pyhiinvaellukseen, elämän matkaan, Jeesus-tien kulkemiseen, Jumalan suojeluksessa elämiseen.

Iloa ilon päälle
Jos etsimme Jeesusta, ilo ympäröi meidät ja lähes hukuttaa meidät
aivan yllättäen. Kristuksen tuntemiseen liittyy kirkkaus, joka tuo
säkenöivän, autuaallisen ilon. Jeesus on ilmoittanut ihmiskunnalle rakastavan Isä-Jumalan, joka
juoksee tuhlaajalastaan vastaan,
suutelee häntä ja sulkee hänet
iloiten syliinsä. ’Kuinka ihminen
voisi kuulla ja kokea mitään
suurempaa iloa, kuin että hän
saa Kristuksen omakseen’,
sanoo Martti Luther, jonka
iloisia puheita ja kirjoituksia kirja siteraa runsaasti.
Silloin voimme löytää iloa
ilon päälle ja vielä sen
ylikin. Iloa löytyy pelastuksesta, syntien anteeksi saamisesta, eikä siinä
vielä kaikki: saamme riemuita
Jumalastamme, hänen luomisteoistaan,
rakkaudestaan ja hyvyydestään.

Ilo, Pyhän Hengen hedelmä
Paavali luettelee Hengen hedelmiä, jotka
Pyhä henki synnyttää uskovassa, kun hänen ohjauksessaan kuljetaan ja kilvoitellaan. Hengen
hedelmiä on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja
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itsehillintä. Jumalan valtakunta ei ole syömistä
eikä juomista, vaan vanhurskautta, iloa ja rauhaa, jotka Pyhä Henki antaa. Ne pysyvät, vaikka
eletään vastoinkäymisten ja kärsimysten aikaa.
Ilo voi välillä peittyä arjen huoliin, muttei sitä
menetetä.

Yhdessä iloitseminen
Raamattu puhuu myös yhdessä iloitsemisesta perheissä, ystävien kesken ja seurakunnassa.
Yhdessä naurava, huumoria viljelevä perhe on
vastustamaton. Luukkaan evankeliumissa on
kolmeen otteeseen mainittu yhdessä iloitseminen: Elisabetin ystävät iloitsivat perheenlisäyksestä, Johanneksesta. Kadonneen lampaan
löydyttyä koolle kutsuttiin ystävät iloitsemaan,
samoin arvokkaan kolikon löydyttyä. Seurakunnan suuri ilon aihe on pysyvä: ilosanoma maailman Vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta.

Antamisen ilo
’Iloista antajaa Jumala rakastaa’ (2.Kor.9:7).
Paavali ohjeistaa roomalaisia kristittyjä: ’Joka
auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin’ Aitoon
anteliaisuuteen liittyy iloisuus: antajan sydämessä ja saajassa. ’Jumalalla on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä
on aina kaikki, mitä tarvitsette ja voitte tehdä
runsaasti kaikkea hyvää’ (2.Kor.9:8). Iloa voi saada aina vain enemmän ja useammin antamalla
omastaan. Ilo meissä ottaa vastaan saamansa
hyvän ja avartaa sydämen köyhille ja puutteellisille lähellä ja kaukana.

Täydellinen ilo
Jeesus kehottaa pysymään hänen rakkaudessaan pitämällä hänen käskynsä. Sitten hän
sanoo: ’Olen puhunut tämän teille, jotta teillä
olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne
tulisi täydelliseksi’ (Joh.15:11).
Jos haluat enemmän iloa elämääsi, lue ihmeessä tämä kirja!
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Kotimaamme
Unto Järvi-Laturi

”S u o m i 1 0 0” muistot kipeät
viime vuodelta jälkeen jäivät,
kansamme kovat kokemat
historiamme esiin toivat.
Sadat vuodet vierasvaltaa
vailla omaa oikeutusta,
itsenäistä kansanvaltaa.
Siitä vaadittiin vapautusta.
Kova on historiamme aina ollut,
on vapaudestakin taistella pitänyt.
Kun naapureiltakaan ei apua tullut,
kaipuu itsenäisyydestäkin on itänyt.
Lähdettäessä uudelle vuosisadalle,
maine maastamme on kasvanut
aivan uudelle tasolle,
maailman ääriinkin levinnyt.
Unohtaakaan emme saata,
Jumalaakin on syytä kiittää,
kun auttanut on tätä maata,
yhä armonsakin meille riittää.

EETUn puheenjohtajuus siirtyy
EKL:lta Eläkeliitolle
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU
ry:n puheenjohtajuus siirtyy vuoden
2018 alusta Eläkeliitolle. Kuvassa
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n
puheenjohtaja Simo Paassilta ojentaa
puheenjohtajan nuijan Eläkeliitto ry:n
puheenjohtajalle Eeva Kuuskoskelle.
EETUn syyskokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa EETUn ensi vuoden
varapuheenjohtajaksi valittiin Kansallinen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Anneli Taina.
Ulla Wallinsalo
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H etkiä elämässä
Teksti: Kati Itkonen

”Kaikella on määrähetkensä, aikansa
joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla,
aika on istuttaa ja aika repiä maasta...” (Saarn. 3:1-2).
Muutimme mieheni kanssa lokakuun alussa
Helsingistä, jossa asuimme kaikkiaan 22 vuotta,
takaisin pieneen kotikaupunkiimme Heinolaan.
Muutto oli näin ikäihmisille fyysisesti todella
rankka kokemus, vaikka hyviä apulaisia onneksi
oli mukana. Nyt olemme jo tänne hyvin asettuneet ja saaneet iloita täällä asuvien sukulaisten
ja ystävien seurasta. Heinolan kaupunkiseurakunnan kirkko, joka on meidän molempien rippikirkko, vihkikirkkomme sekä kaikkien kolmen
lapsemmekin rippikirkko, sijaitsee aivan lähellä, joten sinne on helppo kulkea. On tuntunut
hyvältä osallistua siellä jumalanpalveluksiin ja
tuntea niin paikka kuin ilmapiirikin omakseen.
Talo, johon muutimme, on uusi palvelutalo
aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Kaikkialle on lyhyt matka, palvelut ovat lähellä. Palvelutalon ”luonteeseen” kuuluen ihan alussa
jo kävi luonamme tuttu terveydenhoitaja tekemässä meidän ”kuntokartoitustamme”. Siinä samalla törmäsimme meille uuteen käsitteeseen
- hoitotahto. Meitä pyydettiin kumpaakin osaltamme tutustumaan paperiin ja rastittamaan
kohdat, jotka ilmaisevat tahtomme siltä varalta että joudumme tilaan, jossa emme kykene
millään tavoin ilmaisemaan hoitoa koskevaa
tahtoamme. Mielestäni mahdollisuus tällaisen
tiedon antamiseen on hyvä, eikä lomakkeen
täyttäminen tuottanut vaikeuksia. Toimitamme
kopiot papereista myös lapsillemme, joiden
toivomme hyväksyvän tahtomme tässä asiassa,
sillä useinhan käy niin, että juuri omaisten on
vaikea suostua siihen, että läheinen ihminen on
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nyt siirtymässä ajasta ikuisuuteen ja niin lähtöä
tarpeettomasti pitkitetään. Hoitotahdon muodossa annettu suostumus helpottaa hoitavalla
taholla tehtäviä ratkaisuja.
Äidinäitini, Siiri-mummi, eli 97-vuotiaaksi.
Hän oli lujasti ilmoittanut äidilleni, että sitten
kun aika tulee, niin häntä ei letkuihin laiteta. Ja
kun asia tuli ajankohtaiseksi, lääkäri myös uskoi
äitini sanoja ja kunnioitti mummoni tahtoa. Ja
kun noin 6 vuotta sitten oma äitini 91-vuotiaana
kohtasi saman tilanteen, hänen asioitaan hoitaneen sisareni sanoja myös uskottiin niin, että jo
heikkoon kuntoon mennyttä vanhusta ei alettu
enää väkisin elvyttää. Meille lapsille jäi surusta
ja ikävästä huolimatta hyvä mieli siitä, että äiti,
joka jo kauan oli odottanut pois pääsyä, sai lähteä juuri silloin kun hänen aikansa oli.
Mitä enemmän ikää karttuu ja vuosia kasaantuu, sitä enemmän joudumme itse kukin miettimään asioita, jotka väistämättä ovat edessä
- kenellä aikaisemmin, kenellä myöhemmin. Lopullista ajankohtaahan meistä kukaan ei voi tietää, ja hyvä niin. - Tapio Rautavaara lauloi eräässä laulussaan, että ”elämä on ihanaa, kun sen
oikein oivaltaa...”. Kun on sinut itsensä kanssa ja
asiat kunnossa Jumalan kanssa, voi vanhanakinja nimenomaan vanhana – elää täysipainoista ja
rikasta elämää pyrkien olemaan murehtimatta
sen enempää menneitä kuin tuleviakaan vaiheita.
Hyvää ja siunattua alkanutta vuotta 2018 kaikille Kristelli -lehden lukijoille!

Pinssi rintaan ja menoksi !
Kristillisen Eläkeliiton pinssejä on taas tarjolla.
Pinssien hintoja voi tiedustella
Kristillisen Eläkeliiton toimistosta
p. 045 609 3551 (arkisin klo 9-15).

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

Lehtitilaukset ovat muodoltaan toistaiseksi voimassaolevia.

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:
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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