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Kristelli No 5/2019 ilmestyy 4.12.
Seuraavaan lehteen tarkoitetut aineistot
tulee toimittaa viimeistään 29.10. Lehteen
lähetettävästä aineistosta on hyvä sopia
etukäteen toimituksen kanssa. Kirjoituksista
tai kuvista ei makseta palkkiota, ellei asiasta
ole erikseen sovittu. Kuvat ja muu materiaali
palautetaan pyynnöstä.
Lisääthän lähettämiisi aineistoihin nimesi,
osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Laita kuvien yhteyteen myös kuvaajan
nimi ja hänen yhteystietonsa.
Kristillinen Eläkeliitto käyttää
lehtitilaajatietojasi vain lehteä
koskeviin asioihin, kuten postitukseen
ja laskutukseen. Lue lisää liiton tietojen
käsittelystä www.krell.fi

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ | PÄIVI KYYRÖ

PIENTÄ ELÄKETTÄ ODOTELLESSA
”Kun pääsen eläkkeelle, sitten se riemu alkaa. Voin
ottaa aikaa itselle, matkustella ja tehdä mitä ikinä
mieli tekee”, näin tuumasi eräs vielä työelämässä
pakertava, keski-ikäinen. Mutta melkein samaan
hengen vetoon hän totesi, että ”vielä mitä, millähän
ihmeen rahoilla, kun eläke jää niin mitättömäksi,
että sillä ei kyllä paljon rillutella.”
Olen tulevia eläkepäiviä itsekin hieman samankaltaisella ajatuksella miettinyt. Kovin kummoinen
eläke ei ole tulossa. Siihen ovat suurelta osin vaikuttaneet kotiäitinä vietetyt vuodet ja sen päälle uuden
ammatin opiskeluun käytetty aika. Joku on tuohon
valitukseeni antanut neuvon, että sinähän voit jatkaa töitä vielä senkin jälkeen, kun olet eläkeiän saavuttanut. Totta tosiaan! Mutta rehellisyyden nimissä
täytyy sanoa, että kyllä sitä alkaa jo leppoisampiakin
päiviä kaivata. Viiden lapsen hoitaminen kun oli
ihan täyttä työtä. Siinä mielessä työvuosia on kertynyt riittävästi.
Voin tosin olla kiitollinen 80-luvun hyvistä vuosista, sillä silloin kotiäitinä olemista tuettiin monien
kanavien kautta. Kodinhoitajan sai avuksi Helsingissä, jos vaikka halusi mennä käymään ostoksilla
kaupungissa tai kertoi, että pitäisi päästä käymään
lääkärissä. Ei siinä tarvinnut olla mikään sosiaalitapaus, tämä koski kaikkia. Vain tulorajoilla saattoi
olla vaikutusta. Suurempituloiset eivät saaneet palvelua ihan ilmaiseksi. Oli helpompaa jaksaa isonkin perheen kanssa, kun yhteiskunta oli kotiäidin
työtä tukemassa. Vaikuttihan se varmasti myös lasten hyvinvointiin, kun äiti sai apua jaksamiseensa.
Harmillista oli kuitenkin se, että eläkkeeseeni näillä
vuosilla ei ollut positiivista vaikutusta. Vaikka kaikkea ei voi rahalla mitata, tulee todellisuus varmasti
vastaan kaupan tiskillä eläkevuosina.
Eläkkeitten euromäärät ovat kovin vaihtelevia ja jossakin määrin myös epäoikeudenmukaisia. Monissa
tapauksissa eläkkeiden pienuus kohdistuu naispuolisiin. Naispalkka-aloilla palkat ovat olleet pieniä ja
näin ollen ei eläkekertymää ole riittävästi syntynyt
ja sitten kun siihen lisätään vielä monien vuosien
kotiäitinä oleminen, jää eläke todella mitättömäksi. Tilanteeseen on vielä voinut vaikuttaa puolison
kuolema tai vaikka avioero. Näkemykseni mukaan

jokaisen pitäisi saada eläkettä sen verran, että
saa vähintään perustarpeet täytettyä; ostettua ruokansa ja lääkkeensä sekä lääkärikulunsa ja asumisensa maksettua.
Eläketurvakeskus selvitti kyselytutkimuksella eläkeläisten toimeentuloa.
Taloudellinen hyvinvointi näytti
tutkimuksen mukaan olevan heikompaa maaseudulla, jossa joka
viides oli pienituloinen. Tutkimuksessa ilmeni, kuten olettaa saattaakin, että maaseudulla
olevilla eläkeläisillä on enemmän
vaikeuksia välttämättömyysmenojensa kanssa. Toisaalta maaseudulla
toimeen tuleminen koetaan helpommaksi pienemmillä tuloilla.
Tutkimuksesta ilmenee, että välttämättömiin toimeentulon menoihin menee koko eläke noin 30-40 prosentilla
vastaajista. Suunnilleen samanlaiselta
näyttävät prosentit, kun puhutaan niistä,
ketkä eivät selviä lääkemenoistaan eläkkeellään. Velattoman oman asunnon omaaminen antaa eläkeläisille liikkumavaraa, ellei
pakollinen remontti odota jo nurkan takana.
Millähän rahalla sitten eläkeläinen matkustelee tai tekee jotain muuta itselle mieluista asiaa.
Hallitus on korottamassa eläkkeitä, mutta kovin pieneksi taitaa korotukset jäädä. On järkeen käypää, että alle 1000 euron eläkkeellä ei
paljon matkustella, jos mitään muuta tuloa tai
omaisuutta ei ole olemassa.
Mitäpä tästä kaikesta siis päättelen. Ainakin
sen, että paljon pitäisi vielä muuttua ennen kuin
köyhempien eläkeläisten asiat saadaan kuntoon.
Yksilöinä voimme aina jotain tehdä lähimmäistemme hyväksi, vaikka tarjota soppaa naapurin
Kaijalle, jonka pöydässä ei ole näkynyt puuroa
kummempaa viikkokausiin. Ja voisihan hänet
sitten viedä vaikka kylpylään köllöttelemään,
jos hän sellaisesta haaveilee. Niin ja saattaahan moinen hyvä teko tuoda itsellekin piristystä elämään.
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IHMEELLISINTÄ ON IHMISET
Teksti ja kuvat Hanna Forsgrén-Autio

Pirkko ja Markku Heiniluoto ovat rakentaneet Heinikodit-hoivakotialueen Lappeenrantaan.
Pariskunta hoiti vanhuksia kymmenen vuoden ajan asuen heidän kanssaan samassa
taloudessa. Heidän mielestään elämän ydintä on vuorovaikutus ihmisten kanssa.
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Heinikodit rakennettiin alueelle, jolla sijaitsi ennen vain peltoa. Hoitokoteja rakennettiin vuodesta 1992 alkaen. Jokainen pihan rakennus on
Markun rakentama ja kasvi ja puu Pirkon istuttama. ”Pylväshaapa, pionit, juhannusruusu..” Pirkko
luettelee hänen puutarhasuosikkejaan. Korkeiksi
kasvaneet puut paljastavat, että tähän työhön on
annettu monta kymmentä vuotta.

Heinikodin asukkaat olivat kaikki suhteellisen virkeitä, yleensä yli 90-vuotiaita. Jokaisella oli oma
huone, Heiniluodoilla myös. Muutoin tilat olivat
yhteiset. Arki oli mukavaa. Asukkaat katselivat,
kun he tekivät ruokaa. Yhdessä käytiin kävelyllä ja
pankkiasioita hoitamassa.
Työläimpiä tehtäviä olivat aamupesut. Välillä juostiin karkulaistenkin perässä. Eräs asukas suuntasi
aina Kaukaan tehtaan savupiipulle koska oli aikanaan asunut siellä suunnalla. Heiniluodot muistelevat nauraen.
Kodin ilmapiiri oli hyvä. Sitä kehuivat niin asukkaat kuin omaiset. Pienessä yksikössä yhteishengen
täytyy olla hyvä, jotta asukkailla on miellyttävää
olla.

Luopumista ja hautajaisia
Hoitokodin pitäminen oli myös luopumista ja
irti päästämistä. Kuolema täytyi hyväksyä osaksi
työtä. Pisimmillään asukkaat olivat kodissa kuusikin vuotta, useimmiten kuitenkin kaksi tai kolme
vuotta.

Pirkko on koulutukseltaan perushoitaja ja Markku rakennusmestari. Molempien suvussa on vahvasti yrittäjyyttä, joten Heinikotien perustaminen
oli luontevaa. Asuminen kymmenen vuoden ajan
samassa taloudessa viiden yli 90-vuotiaan kanssa
kuulostaa kuitenkin intensiiviseltä, kutsumustyöltä, johon täytyy olla sopiva.
- Kymmenen vuotta mie tein yövuoroja, ettei tarvinnu palkata siihen ihmistä. Mie olin aamupäivän
ain vapaalla ja sit tein ne yöt ja viikonloput. Se ol
semmosta.
Työ oli Pirkolle niin mieluista, että hän olisi voinut
jatkaa työtä tähän päivään asti, ellei Markku olisi
uupunut työhön. Markulle hoitotyö oli sivutyö,
sillä hän oli päivätöissä muualla.
- Mie kävin viel vakituiseen töissä seitsemäst neljään. Nää oli miulle sivutöitä. Oli siin aikamoista
hommaa. Monen näköistä. Rakentaminen ja hoitotyö oli sivutyönä.

Kyyneleet nousevat Pirkon silmiin, kun hän kertoo, että viisissäkymmenissä hautajaisissa on oltu.
Aika ajoin he katselevat valokuvia menneiltä vuosilta ja muistelevat. Muutama asukas on vielä elossakin ja heitä he käyvät tapaamassakin silloin tällöin.
- Aina kun kattelee noita valokuvia niin kyllä sitä
muistaa monta hyvää juttua.
Heinikoti-rakennukset toimivat tänä päivänä
mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten
asumiskeskuksena. Vuodesta 2003 alkaen Heiniluodot ovat keskittyneet lisätilojen rakentamiseen,
kiinteistöjen hoitoon ja huoltoon. Tekemistä riittää, sillä hoidettavana on 50 hengen asuinhoitokotikiinteistöt. Onneksi pariskunta tykkää toiminnasta ja tekemisestä. Kiinteistöjen hoidon lisäksi
arjen täyttävät kohtaamiset sukulaisten ja läheisten
kanssa. Hoitotyö vaikutti aikanaan sellaiseenkin
asiaan, ettei Pirkko kymmeneen vuoteen ollut
mukana sukujuhlissa. Markku edusti heitä yksin.
Kahdenkeskistä aikaa saatiin tuolloin vuosittain
muutaman viikon verran lomamatkan muodossa.
Nyt he käyvät sukulaisilla vierailemassa tuon tuosta.
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- Jos miul on jotain tilaisuutta, että joutuu yksin
olemaan, niin sit mie lähen auttamaan sukulaisia.

Naapurina telkkä
Nykyisin Heiniluodot asuvat Ylämaalla, järven
rannalla, entisessä kansakoulussa. Pariskunta on
taitava käsistään. Markku on kunnostanut kodin
ja Pirkko on sisustanut huoneet kauniilla, käsintehdyillä aarteilla. Pirkko näyttää minulle lasiteoksia, tyynyjä, mattoja ja ryijyjä, jotka hän on itse
tehnyt.

Omasta vanhenemisesta
Lähiaikoina pariskunta on joutunut pohtimaan
sitä, milloin tulee ajankohtaiseksi muuttaa maalta kaupunkiin. Pirkon mielestä kerrostalossa on
kuin koira kopissa, joten mikäli Heiniluodot joskus muuttavat kaupunkiin, pitäisi asunnon olla
omakotitalo, tai sitten vaikkapa se rivitalo, joka
Markulla on juuri rakenteilla alkuperäisten Heinikotien viereen. Vitsailen, että silloinhan he voisivat
vanhoina kipitellä omenavarkaisiin itse rakentamalleen pihalle.

- Moni asia näyttää monimutkaiselta, mut on sit
yllättävän helppoo.
Naapurina Heinäluodoilla on entisessä kansakoulussa seitsemän oravaa, neljä tikkaa, telkkä,
joka asustaa vanhassa palokärjen pesässä sekä kaksi
joutsenta läheisellä järvellä. Pariskunnan keittiön
pöydältä löytyy kiikarit, joilla voi tarkastella eläinten elämää hieman tarkemmin.
Markulla on työn alla tälläkin hetkellä rakennusprojekti, rivitalo lähelle alkuperäisiä Heinikoteja.
Rakentamista on harrastettu paljon myös kolmen
lapsenlapsen kanssa.
- Kun ain tekee jotakin työtä niin se virkistää.
Heiniluodot hoitavat itseään liikunnalla ja säännöllisin hierontahoidoin. Markulla on tapana voimistella joka aamu. Vapaa-ajalla Heiniluotoja viihdyttävät tv7, radio Dei ja uutiset.
- Istua nökötän ja katton seiskaa, Pirkko kertoo
nauraen.
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Aktiivisia
paikallisyhdistyksessä
Pirkko toimii Lappeenrannan kristillisissä
eläkeläisissä emäntävastaavana ja molemmat ohjelmatoimikunnassa. Lisäksi he ovat
tervehtijöinä ovella – sanomassa käsipäivää
ja toivottamassa tervetulleiksi.
Lappeenrannan paikallisyhdistys on aina
liiton teemassa mukana, joten tänä vuonna
on käsitelty paljon turvallisuutta. Yhdistys
kokoontuu seurakuntakeskuksessa kahden
viikon välein. Väkeä on koolla 50-60-henkeä joka kerta.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA | LEEA HILTUNEN

TURVALLISTA MATKAA
”Turvallista matkaa aalloilla elämän kanssa hyvän
ystävän. Ei huomispäivän teitä voi kukaan aavistaa.
On joskus kyyneleitä ja joskus naurattaa. On yksi,
joka pystyy, kaiken ymmärtää, Jeesus vierellemme
aina jää”. Pekka Simojoen laulun sanat kaikuivat
elokuussa kirkon varhaisnuorisotyön juhlavuoden
(100v) kansainväliseltä Pisara-suurleiriltä lähetetyssä Jumalanpalveluksessa noin 1700 nuoren laulamana. ”Jeesus on kanssamme aina”, lupaus rohkaisee kohtaamaan elämää, uutta päivää ja arkea.
Yhteiskunta elää aikamoisessa myllerryksessä.
Muutoksia tapahtuu fyysisessä ympäristössämme
sekä hengellisessä ilmapiirissä, jota kaikkea emme
edes tajua emmekä ymmärrä. Maailman monimutkaistuessa ja verkottuessa turvallinen elämä ei
ole enää itsestään selvyys. Turvallisuuden tunne on
yksi viidestä perustarpeistamme. Turvallisuuteen
liittyvät asiat ovat meille ikäihmisille tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Turvattomuuden tunne saa
aikaan pelkoa ja ahdistusta. Tämän vuoden teeman ”Turvallinen elämä” innoittamana yhdistyksissämme aihetta on käsitelty monipuolisesti, on
saatu ajankohtaista tietoa ja konkreettisia ohjeita
sekä neuvontaa oman turvallisuuden edistämiseksi. Yhdistystoiminnan yksi tärkeä tehtävä onkin
siinä, että kohtaamme aidosti lähimmäisemme
huolineen ja pelkoineen, jaamme tietoa ja etsimme
yhdessä ratkaisuja mm. turvallisuuteen liittyvissä
kysymyksissä.
Somemaailma on yksi uusi ”ilmiö” moninaisine
piirteineen. Koko laaja digimaailma on erityinen
haaste ikäihmisille. Palvelut toisensa perään ovat
siirtyneet ja siirtyvät sähköiseen maailmaan, mikä
edellyttää laitteiden ja tekniikan hallintaa ja osaamista. Näyttää siltä, että tämän ison muutosprosessin keskellä ikäihmiset on jätetty yksin selviytymään. Siksipä eläkeläisjärjestöjä ja yhdistyksiä
tarvitaan ikäihmisten asiain hoitajiksi ja yhdistysten
toimijoita rinnalla kulkijoiksi. Ikäihmisten joukko
on hyvin heterogeeninen. Joukossamme on osaajia
ja tekijöitä, jotka voivat olla avuksi vertaistukena
heille, jotka eri syistä eivät pysty käyttämään esim.
digipalveluita. Ikäihmisen oman elämän hallintaa

tukee se, että hän pystyy itse hoitamaan mm. raha-asiansa.
Kuluneen kesän Suomi- Areenan tapahtumia
uutisoitiin näyttävästi. Iloksemme esillä oli myös
eläkeläisten asiaa. Kansalaistorilla oli esillä mm
SENK, Satakunnan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, jossa myös Krellin Lounais-Suomen piiri
on mukana. Kansalaisten kohtaaminen ja keskustelut olivat antoisa kokemus. Eläkeläisjärjestöjen ja
yhdistysten tulevaisuutta ja toiminnan kehittämistä mietittäessä konkreettiset palautteet kansalaisilta
ja erilaisten kyselyjen tulokset ovat arvokasta materiaalia huomioon otettavaksi. Hämmästyttävän
moni teltalla kävijä kysyi, mitä eläkeläisjärjestöt
tekevät ja miksi pitää olla useita järjestöjä. Huolenaiheet keskusteluissa olivat samansuuntaisia kuin
EETU ry:n tekemän ”Huomisen kynnyksellä” –
kyselyn tuloksetkin: sairastumisen ja liikuntakyvyn menettämisen pelko, palvelujen heikko saatavuus ja laatu, yksinäisyys sekä toimeentulo.
Yhdistyksissä, eläkeläisjärjestöissä ja mm. vanhusneuvostoissa tehdään arvokasta työtä ikäihmisten
huolien ja pelkojen hälventämiseksi ja konkreettisten epäkohtien poistamiseksi. EETU ry:n eduskunnalle esittämiä tavoitteita ovat mm. eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma, esteettömyys ja
ikäystävällisyys asuntopolitiikkaan ja ikääntyvien oikeus kuntoutukseen. Satakunnan
vanhusneuvosto on esittänyt ikäihmisten neuvolaa toteutettavaksi lakisääteisenä kunnissa. Tehtävämme
on seurata, mitä esitysten pohjalta
tapahtuu. Seuraamme myös, miten
hallitusohjelman lupaukset vanhuspalvelulaista, resurssien riittävyydestä ja vanhusasiainvaltuutetun tehtävän perustamisesta toteutuvat.
”Olkaa turvallisella mielellä, minä se
olen; älkää peljätkö”. Matt. 14:27
Turvallista matkaa kanssa Jeesuksen.
Leea Hiltunen

Juhlakuoro Kyösti Pitkosen johdolla
(kuva: Kristillisen Eläkeliiton albumi)

LAULAMISEN ILOA
JA YSTÄVYYTTÄ
Teksti Hanna Forsgrén-Autio
Kuvat Päivi Kyyrö, Rauno Pelkonen, Urpo Vuorenoja ja Kristillisen Eläkeliiton albumi

Kuorossa laulaminen opettaa kuuntelemaan toisia ja seuraamaan johtamista. Innostunut ja
taitava johtaja saa kuorolaiset venymään maksimaaliseen suoritukseen.
Vuonna 1979, Kristillisen Eläkeliiton kesäjuhlilla
Kiteellä, esiintymään asteli Juhlakuoro johtajanaan
Kyösti Pitkonen. Tuosta Kristel-kuoron ensiesiintymisestä on kulunut jo huikeat neljäkymmentä
vuotta. Kristillisen Eläkeliiton syysjuhlilla Seinä-
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joella päästään kuulemaan Kristel-kuoron 40-vuotisjuhlakonserttia. Kristel-kuoron ensimmäinen
kuoronjohtaja Kyösti Pitkonen palkittiin vuonna 2004 kuoronjohtajan ansioista Director musices-arvonimellä, jonka hänelle myönsi Tasavallan

Kristel-kuoron laulamisen iloa
(kuva: Päivi Kyyrö)

Presidentti Tarja Halonen. Kyösti Pitkosen jälkeen
kuoroa ovat johtaneet Martti Pitkänen, sisarukset
Miia Liukko ja Risto Kahila sekä vuodesta 2018
alkaen nykyinen kuoronjohtaja Evelina Modinos.
Kuoron tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kuorolauluharrastusta kristillisten eläkeläisten keskuudessa. Kuorossa lauletaan hengellistä neliäänistä
musiikkia ja myös isänmaallisia lauluja. Kuoron
mottona on aina ollut ”Laulaen evankeliumia
eteenpäin!”

Kipsijalallakin laulamaan
Lea Könönen aloitti Kristel-kuorossa vuonna
1997 ja on toiminut Kristel-kuoron puheenjohtajana jo viisitoista vuotta. Kuoro on hänelle hoitava,
upea juttu.
- Olen tykännyt, että saan julistaa laulun kautta.
Saan kertoa siitä, mitä tunnen minun rakasta Taivaan Isää kohtaan.

Lea Könöselle on jäänyt mieleen vuosien takainen
kuoroystävien tuki Ylitornion esiintymismatkalla.
Ennen matkaa Lea särki jalkansa niin, että joutui
kävelemään kainalosauvoilla kipsatun jalan kanssa.
Matka Ylitornioon Varkaudesta oli pitkä ja sisälsi
monia junanvaihtoja, myös yöpymisen. Kuoroystävät lupasivat auttaa Leaa laukkujen kannossa ja
näin myös hän pääsi mukaan.

Kuorossa kokee yhteyttä
Sihteeri Riitta Räisäsen mielestä Kristel-kuorossa parasta on se, että saa kokea toisten kanssa
musiikin valtaavaa ja tempaavaa tunnelmaa, jossa
unohtaa ajankulun. Räisänen iloitsee myös taitavista kuoronjohtajijsta, jotka ovat osanneet välittää
oppimisen iloa kuorolaisille.
- Luulin, että olen altto, mutta sitten kuoronjohtaja Miia Liukko sanoi, että olen sopraano. Olin ensin kauhuissani, mutta kun sitten sain kokea äänen
avautumisen niin -Mikä riemu!
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Kuoro on Riitta Räisäsen sanoin ollut fantastinen löytömatka. Sävelet
merkitsevät hänelle paljon ja lauluja on riemu tulkita. Kuorossa
on hyvä ilmapiiri, jossa uutta
opetellaan toinen toistaan tukien. Riitta toteaa naurahtaen,
että kuoroleirin jälkeen leirillä
lauletut laulut soivat päässä kaksi
viikkoa.

KRISTEL-KUORON
40-VUOTISJUHLAKONSERTTI

Tervetuloa kuulemaan
40-vuotisjuhlakonserttia
liiton syysjuhlilla
Seinäjoella
24.–25.10.

Maksimaalista suoritusta kohti
Kristel-kuoron varapuheenjohtaja Maila Mustonen on laulanut Kristel-kuorossa yli kymmenen
vuotta.
- Tänä aikana meillä on ollut kolme taitavaa kuoronjohtajaa. Pisimpään kuoroa ovat johtaneet näiden vuosien aikana Risto Kahila ja Miia Liukko.
Olen oppinut heiltä paljon. He jaksoivat kannustaa ja vaatia puhdasta sointia. Heillä molemmilla
oli kärsivällisyyttä harjoituttaa ohjelmisto esitettävään kuntoon. Miia huolehti perusteellisesta äänenavauksesta. Koko keho piti saada soimaan.
Maila kertoo, että tämän hetkinen kuoronjohtaja
Eveliina Modinos on taitava, nuori ammattilainen,
jolla on positiivinen ja kannustava suhtautuminen
laulun harrastajiin.
- Hän osaa kertoa selkeästi laulamista parantavista
tekniikoista. Olemme saaneet selkeää ohjausta äänentuottamisen helppoudesta. Hänen johdollaan
on ilo laulaa!
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Maila Mustosen mielestä kuorossa
laulamisessa parasta on itse laulaminen ja toisten kuorolaisten seura.
Hän on kokenut yhdessä laulamisen tuovan iloa.

- Kuorossa laulaminen opettaa
kuuntelemaan toisia ja seuraamaan johtamista. Innostunut ja
taitava johtaja saa kuorolaiset ”venymään” maksimaaliseen suoritukseen. On ilo kuulla, että kuoron äänet
soivat kauniisti yhteen, eli sointi on oikea!
Kuorolaisista saa hyviä ystäviä, joiden kanssa voi
jakaa ilot ja surut. Olemme yhtä perhettä.

Kohti syksyn 40-vuotisjuhlakonserttia
Tänä vuonna Kristel-kuorolla on juhlavuoden
kunniaksi erityistä innostusta.
- Nyt jo kuorolaiset ovat innoissaan! Seinäjoella pitää kaikki olla precis! Nyt olemme syttyneet- Tämä
hoidetaan.
Riitta kertoo, että juhlilla luvassa on erityisen hieno ohjelmisto. Kuoron esiintyminen vetää mielen
kuitenkin nöyräksi, sillä kuorolaisten joukossa on
suuri osa jo hyvin ikääntynyttä.
- Taivaan Isältä joutuu kysymään, että autatko
meitä tässä. Ilo on, jos vielä tämä kuoro saisi esiintyä voiman tunnussa. Monella ikä tulee vastaan.

Luonnollista

PYHÄ PUU

Teksti Ensio Koitto | Kuva Päivi Kyyrö

Ajattelen Pihlajaa (Sorbus), jota on sanottu – Pyhäksi puuksi. Ajattelen siksi, että Luoja suuressa
viisaudessaan on sallinut sellaisen puun kuin pihlaja kasvaa lukuisten puiden kanssa.
Pihlaja on kasvisuku, johon kuuluu 100 - 200 lajia. Suomessa kasvaa neljä pihlajalajia, niistä ylivoimaisin on kotipihlaja. Pihlaja on yleensä monirunkoinen kasvi. Se on hyönteispölytteinen. Perhosilla
ja mehiläisillä riittää hommia.
Lapsuusmuistoissani on kotipihlaja. Sitä kunnioitettiin. Muistan myös silloiset puuharavat, joita
ahkerasti kesäisin käytettiin. Joskus haravasta katkesi piikki. Uusi piikki tehtiin pihlajasta. Se katsottiin parhaaksi.

nahan parkitsemiseen sisältäen runsaasti parkitsemisaineita.
Pihlaja on Kalevalassa Ukko ylijumalan oletetun
vaimon maanjumalatar Raunin puu. Niin ikään
Kalevalassa pihlajasta ennustettiin hyvät vuodet,
naimaonni ja tulevat sodat.
Pihlajan marjojen runsaudesta usein ennustetaan
seuraavan vuoden talven lumipeitettä, tulevan talven lumimäärää. Sanotaan, että pihlaja ei kanna
kahta taakkaa.

Miksi pihlajaa sitten
sanotaan pyhäksi?

Pihlajalla on monia käyttötarkoituksia. Kansanlääkinnässä pihlajan marjoja on käytetty reumatismin
ja keuhkovikojen hoitoon. Marjat ovat sorbiinohappoisia, mutta käyttökelpoisia.

Kalevalassa on kuvaus pihlajan pyhyydestä: Noita
sie kovin varaja pihlajaisia pihalla! -Pyhät on pihlajat pihalla, pyhät lehvät oksasilla, marjat sitäi pyhemmät.

Monet meistä valmistamme marjoista herkullista
ja terveellistä hyytelöä, jossa on runsaasti C-vitamiinia. Myös marjoja on helppo kuivata ja käyttää
talven aikana. Puun lehdistä saa erinomaista yrttiteetä.

Eino Leino on kirjoittanut pihlajasta kauniissa runossaan - Pihlajan alla. Viimeinen säkeistö:

Pihlajan tiivis puuaines sopii puukäsitöiden ja
puuastioiden raaka-aineeksi sekä huonekalujen
valmistamiseen. Tuuli- ja vesimyllyjen rattaiden
hampaina, reen aisoina ja kärryjen akseleina on
pihlajaa myös käytetty. Ja kaikki muistamme ne
katkenneet haravan piikit. Pihlajastahan ne uudet piikit tehtiin. Kävelykeppien aineena pihlajaa
on pidetty erinomaisena. Pihlajan kuori soveltuu

” Niin, talvi saapuvi kerran kai
ja kukkaset kuolla voi,
mut pihlajassapa talvellai
taas tilhien laulu soi.
On sorja kukkiva pihlajapuu,
mut sorjempi marjassaan,
kun kylmä, kuollut on luonto muu
ja poissa on marjat maan!”
Pihlajanmarjaterveisin, Ensio Koitto
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“VAIN PIENI SILMÄYS SAAREN
MAISEMIIN JA TUNSIN
SIIRTYNEENI AJASSA KAUAS
MENNEISYYTEEN.”
Päivi Kyyrö

Seilin saari oli oiva paikka sairaalalle;
sinne sairaat oli helppo eristää, eikä
saarelta ollut pääsyä omin avuin pois.
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KOSKETTAVA
SEILIN SAARI
Teksti ja kuva Päivi Kyyrö

Aurinkoinen kesäaamu avaa lempeästi silmämme ihastelemaan saariston rauhallista
elämää. Hotellimme Lanterna sijaitsee Nauvon saaressa, jonne matkustimme edellisenä
päivänä. Pienen hotellin huoneet ovat persoonallisia ja aamiainen sen mukainen.
Alun perin tarkoituksemme oli viivähtää vain tällä saarella, mutta sitten päätimmekin
lähteä tutustumaan Seilin saareen, joka myös oli minulle ennestään tuntematon, mutta
matkaseuralaiselleni Sari Palomäelle saari oli jo ennestään tuttu.
Kävelimme rantaan, josta laiva kuljetti
meidät Seilin saarelle. Vain pieni silmäys saaren maisemiin ja tunsin
siirtyneeni ajassa kauas menneisyyteen. Näin jotain tuttua lapsuuden maisemista. Saari ei ollut
kovin suuri, joten siellä tuskin
olisimme voineet eksyä ja olihan
hiekkatie, joka johti meitä eteenpäin vanhojen rakennusten pihoihin. Käveltyämme noin kilometrin
verran saavuimme Seilin kirkon pihaan.
Punainen puukirkko näytti asettuvan kauniisti
saaren rauhalliseen maisemaan.
Saimme seuraamme oppaan, joka valotti meille
saaren historiaa. Hän kertoi, että saari joutui suuren vihan aikaan venäläisten ryöstämäksi. Kun
tuon ajan jälkeen kirkkoa tarkasteltiin, se todettiin

niin huonokuntoiseksi, että vanha kirkko päätettiin purkaa ja rakentaa tilalle uusi, joka on nyt paikalla seisova
ristikirkon muotoinen, hirsinen
kirkko. Se valmistui elokuussa
1733. Kirkon pihalla huomasimme suuren puisen ristin, joka oli
pystytetty saarelle kuolleiden 663
spitaalisten muistoksi.

Sairaalasaari
Seilin saari tunnetaan sairaalasaarena, jonne spitaalisia kuljetettiin eristykseen. Löysimme kirkon
sisältä heille tarkoitetun oman loosin, jonne he saivat tulla erillisen sisäänkäynnin kautta.
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Seilin kirkossa on rajattu alue, omalla sisäänkäynnillä. Siihen saivat leprapotilaat
tulla. Sairaille ja terveille oli näin ollen oma tila kirkossa.

Kuningas Kustaa II Adolf antoi avoimen käskyn
leprasairaalan perustamisesta 1619. Sen mukaan
lepra eli spitaalitauti oli Jumalan rangaistus syntisestä elämästä. Seilin saari oli oiva paikka sairaalalle; sinne sairaat oli helppo eristää, eikä saarelta
ollut pääsyä omin avuin pois. Tuolloin spitaalisairauteen ei tunnettu nykyisiä hoitokeinoja. Tästä
syystä sairaalla ei ollut toivoa paranemisesta.
Monet potilaista tuotiin saareen väkipakolla ja
jotkut myös väärin perustein. Elämä saarella oli
lohdutonta. Sairaiden tuli olla siellä kuolemaansa
saakka. Samoin niiden, joille oli alun perin tehty
väärä diagnoosi. Kerrotaan myös, että potilaiden
piti tuoda arkkulaudat mukanaan. Saarella kuol-
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leitten satojen leprapotilainen hautapaikkaa ei ole
vielä löytynyt. On siis iso kysymys mihin heidät
on haudattu?
Seilin saaren surullista historiaa lisää aikakausi,
jolloin sinne sijoitettiin mielisairaiksi luokiteltuja
henkilöitä. Näissäkin sairauden määritelmissä oli
kyseenalaisia diagnooseja. Mielisairaus määritelmänä saattoi olla esimerkiksi kuukautishulluus.

Sairaalatoiminta lopetettiin
Seilin mielisairaala lakkautettiin vuonna 1962 ja
mielisairaalan rakennukset siirtyivät Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen käyttöön.

Tutkimuslaitos aloitti toimintansa
vuonna 1964. Tutkimus keskittyy
Saaristomeren ja Itämeren alueen
monitieteelliseen tutkimukseen.
Seilin entinen sairaala-alue
kuuluu
valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin
kulttuuriympäristöihin. Sekä
museokirkko että sairaalan rakennuskanta ovat suojeltu rakennussuojeluasetuksella.

ta ja oikeudenmukaisuudesta, kuten he
itse asian halusivat omalta puolelSEILIN
taan esittää? Tätä voimme kysyä
myös tämän päivän ihmisinä,
SAAREEN
jopa itseltämme. Mitkä ovat
LIITTYVIÄ KIRJOJA
motiivimme ja mikä on totuus
Kohtalona Seilin saari
mistä pidämme kiinni? Kenen
Sinikka Lehtinen
kustannuksella hyvinvointimSielujen saari
me toteutuu?
Johanna Holmström
Yön kantaja
Katja Kallio

Koskettava kokemus
Eniten Seilin saarella kosketti vääryys, jota jotkut
ihmiset ovat joutuneet kokemaan joutuessaan sinne kieroilun tai vaikka väärän diagnoosin takia.
Heille ei annettu mahdollisuutta tulla kuulluksi,
eivätkä he saaneet oikeudenmukaista kohtelua.
Heidät ikään kuin tuomittiin syyttömänä vankeuteen ja kuolemaan. Myös hengellinen, henkinen
ja fyysinen väkivalta sairaita kohtaan oli julmaa.
Sairaat eivät saaneet aina asiallista huolenpitoa,
saatikka hoitoa. Tässä kohtaa tekee mieli kysyä:
Olivatko entiset ajat tosiaan paremmat? Olivatko
silloiset ihmiset tosiaan pitämässä huolta totuudes-

Ehkä jossain kohtaa asiat ovat
muuttuneet parempaan suuntaan,
mutta ihminen ei ole muuttunut
paremmaksi. Edelleen on keskellämme
heikkoja, joita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Edelleen on niitä, joita tuomitaan väärin
perustein, eikä heidän ääntänsä kuulla. Se mitä
katsomme tänään ihmetellen, jopa kauhistellen
on ollut aikanaan osalle aikansa totuutta. Mikä
on se todellisuus arjessamme mitä sadan vuoden
päästä katsellaan ihmetellen ja kauhistellen? Kun
näkee jotain todella kaunista, kuten Seilin saari,
on samaan aikaan hyvä miettiä millä hinnalla tämä
kaikki on syntynyt. Jos saarella ei olisi näin synkkää historiaa, olisimmeko niin kiinnostuneita siitä.
Olisiko siitä mitään kerrottavaa turisteille?

4/2019

15

KRISTILLISET
ELÄKELÄISYHDISTYKSET
POHJANMAALLA

Alavus, Jalasjärvi,
Kauhava, Kokkola,
Kurikka, Kyrönmaa,
Lapua, Nurmo, Teuva
ja Vaasa
16
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SE TEHDÄÄN MIKÄ ON
PÄÄTETTY TEHDÄ
– MEINAAMATTA
Teksti Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat Päivi Kyyrö

Liiton syysjuhlia vietetään Seinäjoella 24.–25.10. Haastattelimme Pohjanmaan yhdistyksiä
selvittääksemme, mikä paikallisessa kristillisessä eläkeläistoiminnassa ilahduttaa ja
millaisia kristillisiä juuria alueilla on.
Kristillisen Eläkeliiton Pohjanmaan piiriin kuuluu
yhdeksän yhdistystä, joissa on jäseniä noin neljäsataa. Joka neljäs Pohjanmaan piirin alueen jäsen
kirjaa lähimmäispalvelua ja liikuntasuorituksiaan.
Vuonna 2018 Kristillisen Eläkeliiton Pohjanmaan
piirissä järjestettiin yli tuhat tilaisuutta, joissa oli
lähes kymmenentuhatta osallistujaa. Paikallisyhdistysten toiminta suuntautui aktiivisesti myös
ulkopuolelle, sillä yhdistykset tekivät yli viisisataa
vierailua palvelutaloihin, sairaaloihin tai kouluihin.
Pohjanmaalta on lähtöisin monta tunnettua nimeä. Uusikaarlepyystä on syntyisin Topelius ja
Pietarsaaresta kansallisrunoilija Runeberg. Soinin
kylästä on helluntaiherätyksen tunnettu saarnaaja-evankelista Niilo Yli-Vainio, joka vaikutti vuosina 1947-1976.
Tunnettuja tapahtumia ovat Seinäjoen tangomarkkinat, jotka keräävät vuosittain noin 100 000 kävijää sekä Ilmajoen musiikkijuhlat, vuosittainen kesäkuinen ooppera- ja musiikkifestivaali, joka kerää
noin 10 000 kävijää. Lomailijoiden kohteina ovat
olleet muun muassa Kalajoen hiekkasärkät, Tuurin
kyläkauppa sekä Suomen vanhin käytössä oleva
puukirkko, Vöyrin kirkko, joka valmistui 1626.
Pohjanmaan erikoisuudeksi voisi mainita myös Levänluhdan, Isossakyrössä sijaitsevan lähteen, josta
on noussut pääkalloja ja ihmisen luita. Levänluh-

taa arvellaan käytetyn hautaamiseen 300-luvulta
800-luvulle asti.

Pohjanmaan kristillisiä juuria ja
kulttuuriaarteita
Sirkka Välimäki toimii Lapuan yhdistyksen
sihteerinä. Lapuan yhdistyksessä on jäseniä ja
vastuunkantajia Vapaa,- Helluntai- ja Ev.lut.
seurakunnista. Yhteistyö sujuu todella hyvin ja kokoontumiset ovat hyvin odotettuja ja rakentavia.
Alueen kulttuuriaarteiksi Välimäki mainitsee Vanhan Paukun kulttuurikeskuksen, Tuomiokirkon ja
Körttimuseon.
- Körttiläisyys eli Herännäisyys on vaikuttanut
Lapualla vahvasti 1800-luvulta saakka. Nykyäänkin sillä on suuri jalansija, vaikka herännäisyys on
muuttunut paljon sen alkuajoista. Evankelisuus on
myös ollut takavuosina täällä vahvaa. Hilja Aaltonen on ollut saarnaajana Lapuan Vapaakirkossa
aikoinaan, joten senkin toimintaa on ollut täällä jo
kauan. Niilo Yli-Vainion mukana myös helluntailaisuus kasvoi Lapualla. Nykyään näiden lisäksi on
ns. ”viidesläisyys” on saanut jalansijaa ja sen piirissä
on nykyään monenlaista toimintaa.
Jalasjärvi kuului aluksi 1600-luvulla Ilmajoen
emäseurakuntaan. Kurikasta tuli vuonna 1701
kappeliseurakunta. Lagusten pappissuku vaikutti
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Jalasjärvellä 1731–1814. Elias Lagus suomensi
Siionin Virret vuonna 1790. Merikarvialla vaikutti
1770-luvulla horrossaarnaaja Anna Rogel. Herätystä syntyi ja se ulottui Kurikkaan ja Jalasjärvelle.
Kertoo Irma Alanko, Jalasjärven yhdistyksen perustajajäsen, nykyisenkin hallituksen jäsen.
- ”Kyrönmaan alue on vanhaa, vahvaa talonpoikaista seutua laajoine peltoaukeineen ja jokineen.
Alueellamme on historiallinen vanha harmaakivikirkko (Isokyrö), vanhemman arvion mukaan
jopa vuodelta 1304 tai myöhemmän tutkimuksen
perusteella 1500-luvulta. Suuren Pohjan sodan viimeinen kenttätaistelu käytiin 1714 alueellamme
(Napue, Isokyrö). Taistelussa kaatui 1500 venäläistä ja 3000 suomalaista, joista n. 1000 lähiseudulta
nostatettua kotiseutunsa puolustajaa. Täältä löytyy
myös muinaishautoja, joista Laihialla on runsaasti
tutkittua tietoa”, Kyrönmaan yhdistyksen johtokunta kuvailee Kyrönmaan aluetta.

Ystävien kutsumana mukaan
Yhdistystoimintaan lähdetään mukaan usein ystävien houkuttelemana.
Veikko Karhu lähti mukaan Kauhavan yhdistyksen toimintaan Sirkka ja Jorma Fredin pitkän
houkuttelun tuloksena. Hänestä tuli Kauhavan
ensimmäinen puheenjohtaja ja hän veti toimintaa
ensimmäiset kuusi vuotta.
Kyrönmaan yhdistyksen kahvinkeittäjä ja runoilija Kaisa Jouppi lähti mukaan yhdistystoimintaan
ystävän pyynnöstä. Hän viihtyy Kyrönmaan yhdistyksessä, joka on pieni, kotoisa, virikkeellinen,
vireä ja pippurinen. Yhdistyksen jäsenet ovat ystävällisiä, lämminhenkisiä, innostuvia ja osaavia.
- Ohjelma ja toiminta on kokonaan ja läpeensä
hengellistä. Tunnelma on iloinen. Laulu raikaa.
On hienoa, että monesta eri hengellisestä kodista
voidaan kokoontua iloitsemaan yhteisestä uskosta
ja toinen toisistaan.
Alavuden yhdistyksen puheenjohtaja, Raili Rintamäki, lähti mukaan toimintaan myös ystävän
pyynnöstä.
- Minua pyydettiin vuosikokoukseen puheenjohtajaksi, siitä lähdin mukaan. Kävin tutustumassa
toimintaan ja tuli halu lähteä mukaan.
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Pohjanmaan väkeä koolla.

Kokkolanseudun yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Viirret ja sihteeri Helena Huhtala ovat
molemmat tulleet mukaan toimintaan puheenjohtajan, Auri Rantakarin kutsumana.
- Auri oli nähnyt lehdessä ilmoituksen yhdistyksen
mahdollisesta perustamisesta Kokkolaan. Kokoontumisessa oli läsnä noin 20 henkilöä ja perustamiseen löytyi tarvittavat toimijat. Auri puheenjohtajan ominaisuudessa on pyytänyt meidät toiset
mukaan toimintaan.
Teuvan yhdistyksen sihteeri, Raija Peltoniemi,
löysi mukaan yhdistykseen hieman harvinaisemmalla tavalla.
- Tyttäreni teki lähetystyötä ja kristilliset Teuvalta
pyysivät tuomaan terveisiä ja puhujavastuuhun,
joten olin mukana. Oli niin rakkaudellinen henki,
että halusin heti liittyä mukaan.
Jalasjärven yhdistyksen puheenjohtaja, Usko Peltonen, tuli mukaan yhdistyksen toimintaan 55
vuotiaana, jouduttuaan työkyvyttömyyseläkkeelle.
- Jouduin työuupumusta seuranneen keskivaikean
masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle tämän vuosituhannen alussa. Silloin luin jostain, tai
kuulin joiltain uskonystäviltä kristillisistä eläkeläisistä ja minut kutsuttiin mukaan porukkaan. En
hiukkaakaan empinyt mukaan lähtöä, vaan uteliaana lähdin tutustumaan heihin ja toimintaan.
Liityin Jalasjärven Kristilliseen Eläkeläisyhdistykseen vuonna 2003, ollessani 55 vuotias. Tämän

kirjoitan siksi, että jotkut empivät Krelliin liittymistä, koska eivät ole vielä eläkeiässä. Mielestäni
oikea ikä tulla mukaan on silloin, kun on päässyt
tai joutunut eläkkeelle. Heti syksyn kokouksessa
tämä kloppi valittiin puheenjohtajaksi.

Mukana turvallinen elämä
-teemavuodessa

Parasta yhdistystoiminnassa

- Turvallisuuteen liittyvissä tilaisuuksissa on ollut
mukana poliisi, pappi ja potilasasiamies. Toimintasuunnitelman mukaan kutsumme syksyn aikana
vielä fysioterapeutin tilaisuuteemme.

Yhdistysten tilaisuudet ovat tärkeitä ja arvokkaita
kohtaamisen paikkoja.
- Väki alkaa olla jo aika iäkästä, mutta kaikille on
kristilliset eläkeläisiltapäivät tosi rakkaita tapaamisia ja sanan kuuloon haluaa jokainen, joka pääsee
tulemaan.
Raija Peltoniemi, Teuvan yhdistyksen sihteeri kertoo, että yhdistys on kuin suuri, turvallinen perhe,
jossa kaikki rakastavat toisiaan.
Alavuden yhdistyksen hallituksen mielestä parasta yhdistystoiminnassa on kuuluminen yhteisöön,
hengellisten ja henkisten virikkeiden saaminen
sekä yhdessä tekemisen ilo. Myös yhteistyöstä eri
seurakuntien kanssa koetaan kiitollisuutta.
Veikko Karhun, Kauhavan yhdistyksen lehtiasiamiehen mielestä yhdistystoiminnassa on parasta
hyvä ystäväjoukko johtokunnassa, joiden kanssa
saa suunnitella toimintaa.
Kyrönmaan yhdistyksen johtokunta iloitsee yhdistyksen jäsenistön taidoista.
- Yhdistyksemme aktiivisten toimijoiden joukko
on pieni ja keski-ikä korkea. Siitä huolimatta ollaan sitoutuneita ja toimimme suunnitelmiemme
mukaan. Monella on aivan hämmästyttäviä taitoja, jotka saamme yhteiseen käyttöön.
Yhdistys tekee innolla lähimmäispalvelutyötä ja jäsenet hoitavat kuntoaan.
- Emme ole lahko tai lohko. Olemme yhteiskristillisiä, se on rikkaus.
Irmeli Jousmäen, Kauhavan yhdistyksen sihteerin, mielestä parasta yhdistystoiminnassa on kolmen kirkkokunnan yhteistyö.

Kokkolanseudun yhdistys on käsitellyt tilaisuuksissaan paljon turvallisuutta, liiton teemavuoden
mukaisesti.

Anna-Mari Jutila, Jalasjärven yhdistyksen sihteeri kertoo, että myös heidän yhdistyksensä on tänä
vuonna kiinnittänyt huomiota erityisesti turvallisuuteen, niin henkiseen, hengelliseen kuin fyysiseen turvallisuuteen.

Ikäihmisten yksinäisyys huolettaa.
- Ehkäpä yksinäisyys on vieläkin haaste. Jotenkin
kuitenkin ymmärtäisin, että Teuvan kristilliset
ovat keskenään toistensa turva. Käyvät, soittelevat
jne. Haaste on tämän päivän epärehelliset ihmiset,
jotka tulevat jo maallakin pahoin aikein. Onneksi
ollaan Jumalan omia. On rukouksesta turva ja toisestamme. Pohtii sihteeri Raija Peltoniemi.

Millaisia ihmisiä syysjuhlilla
on sitten vastassa?
Pohjalaiset ovat Lapuan Sirkka Välimäen mukaan
rehellisiä, suorapuheisia ja Jumalaa kunnioittavia
ihmisiä.
Joskus kovapäisiä, itteellisiä ja ehkä vähän suureellisiakin. Komiaa pitää olla! Toisaalta – ollahan täällä vaatimattomiakin – ainakin yritetähän olla.
- Pohjalaisten mentaliteettiin kuuluu ajatus: ”Se
tehdään mikä on päätetty tehdä – meinaamatta”,
Kyrönmaan yhdistyksen johtokunta.
- ”Pohjanmaalaiset ovat reiluja ja luotettavia”, Alavuden yhdistyksen hallitus.

- Yhdistyksemme on vakaa, sopuisa ja voimaannuttava. Kokoontumisissa saamme sielun ja hengen ravintoa.
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Liiton juhlat ovat kohtaamispaikka.
Tässä kohtaamista juhlilla 2018.
(kuva: Hanna Forsgrén-Autio)

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN!
Kristillisen Eläkeliiton syyskokous
Kristillisen Eläkeliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 24.10.2019 klo 15.15 Seinäjoen helluntaiseurakunnassa,
Vellamonrinne 1, Seinäjoki.
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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KRISTILLISEN ELÄKELIITON SYYSJUHLAT 24.–25.10.

Seinäjoen Helluntaiseurakunta, Vellamonrinne 1, 60220, Seinäjoki

TORSTAI 24.10

RUOKAILUPAKETTI (to-pe) 38 €/hlö

9.00 Pohjanmaan piirikokous
11.00 Lounas
13.00 Juhla, juontajana Päivi Kyyrö
• Tervetulosanat,
		 piirin pj Jorma Jousmäki
• Liiton tervehdys,
		 liiton hallituksen pj Leea Hiltunen
• Musiikkia, Kristel-kuoro,
		 kuoronjohtajana Eveliina Modinos
• Juhlapuhe, rovasti Seppo Ruotsala
• Musiikkia, Duo Niilo ja Jouni
• Murrepakina, Aino Mäki-Kaukola
• Musiikkia, Artos-kuoro
• Kanteleen soitto
• Loppuvirsi
14.30 Päiväkahvi
15.15 Kristillisen Eläkeliiton syyskokous
17.00 Päivällinen
18.30 Kristel-kuoron 40-vuotisjuhlakonsertti,
kuoronjohtajana Eveliina Modinos

Paketti sis. lounas x2, kahvi x2,
päivällinen x1 ja iltapala x1.

PERJANTAI 25.10
10.00 Jumalanpalvelus
11.30 Lounas
13.00 Päiväjuhla, juontajana Heikki Koskela
• Alkuvirsi
• Juhlapuhe,
pastori Markku Tuppurainen
• Musiikkia, Kristel-kuoro,
kuoronjohtajana Eveliina Modinos
• Runo, Kaisa Jouppi
• Ansiomerkkien jako
• Huomionosoitus,
Hymymummo ja -pappa
• Kapulan vaihto
• Laulu, Jari Hirsimäki
• Päätösrukous ja -virsi
14.30 Päiväkahvi

Ruokailuhinnat yksittäin ostettuna
Lounas 9 €/päivä (tarjolla torstaina ja perjantaina)
Päivällinen 9 € (tarjolla torstaina)
Kahvi 4 €/päivä (tarjolla torstaina ja perjantaina)
Iltapala 5 € (tarjolla torstaina)
Ilmoittautumiset ruokailuihin 9.10.mennessä.
Ilmoittaudu www.krell.fi sivujen kautta tai
Kristillisen Eläkeliiton toimistoon puhelimitse
045 609 3551 (ark. 9-15).

MAJOITUSVAIHTOEHTOJA
Kukin syysjuhlaosallistuja varaa itse majoittumisen haluamastaan hotellista. Tietoa mahdollisista
majoituksista:

Hotelli Alma

puh. (06) 421 5200, www.hotelalma.fi
1hh 89 €/vrk
2hh 59 €/hlö/vrk
3hh 49 €/hlö/vrk
Huonehinta sisältää paikoituksen, saunan käytön
sekä aamiaisen.

Omenahotellit

Varaukset: www.omenahotels.com/fi
1 hh 63 €/vrk
2 hh 71 €/vrk
3 hh 79 €/vrk
4 hh 87 €/vrk
Koodi majoittujille on: KRELLJUHLA2019
Majoitus sisältää aamupalan kumppanikahvilassa,
Ravintola Almassa.
Koodi tulee syöttää nettisivuilla varausta tehdessä
kohtaan ”Minulla on etukoodi”. Koodilla pystyy
tekemään varauksia 24.10.–25.10.2019 väliselle
yölle. Huonenumero ja ovikoodi toimitetaan
sähköpostitse 24 tuntia ennen varauksen alkua ja
tekstiviestitse saapumisaamuna.
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Pienryhmäohjaajien mietteitä eläkeläisleiriltä Kalajoen kristilliseltä opistolta 10.-14.6.

SOI VIRTENI
KIITOSTA HERRAN
Teksti ja kuvat E. Heikkinen, I. Isohanni ja A. Rantakari

Olimme neljättä kertaa pienryhmäohjaajien joukossa eläkeläisten leirillä. Leirin
suunnittelun lähtökohtana olivat opiston kristilliset arvot, mitkä tulisi näkyä konkreettisesti
leirin tapahtumissa viikon aikana. Suunnittelun tavoitteena oli, että leiriläisillä olisi
miellyttäviä muistoja, virkistynyt mieli ja hengellinen ilo kotiin viemiseksi.

22

4/2019

Leiriläisten yksilöllinen huomioiminen tulee esille
siinä, että arvostamme jokaisen elämän kokemusta, lisääntyvää viisautta sekä sitä hiljaista tietoa,
jota ikä on kartuttanut.
Luottamus, avoimuus ja aitous näkyy ohjaajan
vastuunottamisena hankalissakin tilanteissa. Ohjaajan tulisi olla jokaisen tasapuolisesti huomioiva
innostaja.
Leirillä pyrittiin ottamaan osallistujien lahjat käyttöön muun muassa illalla vietetyssä yhteisessä juhlassa, missä jokainen sai esittää omaa haluamaansa
ohjelmaa. Leiriläisistä koottu leirikuoro sai ilahduttaa meitä muita ”sulosävelillään”. Ensimmäisenä iltana musiikki kaikui toivelaulujen ja virsien
kautta upean kanttorimme Risto Ainalin johdolla.
Leiriläiset perustelivat virsi- tai lauluvalintaansa
monesti hyvin koskettavasti omaan elämäänsä liittyen. Työpajoissa myös kankaanpainanta oli suosittua, koska omat taiteelliset lahjat ja kyvyt sai tuoda
esille värien ja muotojen kautta. Monet tyynyliinat
ja paidat annettiin tuliaisiksi tai lahjaksi. Tuotoksia
näkyi myös leirin aikana omassa käytössä.
Monille kohokohtia olivat aamu- ja iltahartaudet
sekä raamattuluennot ja raamattupiirit. Raamattupiireissä käsiteltiin Johanneksen evankeliumin lukua 14, missä tulivat esille erityisesti evankeliumin
ydinkohdat: Jeesus on tie, totuus ja elämä, lupaus
Pyhästä Hengestä sekä Jeesuksen lupaus rauhasta
opetuslapsilleen. Lisäksi leiriläisillä oli mahdollisuus osallistua esirukouspalveluun ja iltapalan
jälkeen illanvirkut kokoontuivat vielä yhteiseen
rukoushetkeen.
Opisto huolehti maukkaasta ja terveellisestä ruuasta, missä oli huomioitu värit juuresten, marjojen
ja hedelmien avulla. Meille kaikille oli ilo mennä
valmiiseen pöytään. Ruokailun aikana oli mahdollisuus myös tutustua muihin kuin oman ryhmän
leiriläisiin. Aivosolujen virkistäminen tapahtui etsimällä kadonnutta presidentti Kekkosen kirjettä
nykytekniikan avulla Kalajoen uudessa monipuolisessa kirjastossa sekä ansiokkaan muistinhuollon
luennon kautta.

sittu kotijumppa, mistä leiriläiset saivat kirjalliset
kotiohjeet myöhempää kuntonsa ylläpitoa varten.
Lisäksi osanottajille mahdollistettiin uusien kokemusten ja elämysten saaminen tutustuessamme
kotiseutuneuvos Kosti Nahkalan elämäntyöhön
Alavieskan Linnakalliolle, paikkaan, ”jolla on tarina”. Myös siellä leiripappimme Jorma Puhakka
piti mieleenpainuvan hartaustilaisuuden pahkakirkossa. Musiikillisia elämyksiä koimme kuunnellessamme Soilat-kuoroa Vuorenkallion kappelissa.
Konsertissa esitetyt kouluaikaiset hengelliset sävelmät puhuttelivat monia leiriläisiä tuttuudellaan
peilaten omaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Konsertti antoi arvoa leirimme tunnuslauseelle: Soi
virteni kiitosta Herran.
Leiriläisiltä saamiemme palautteiden pohjalta toivomme, että matkaan olisi lähtenyt Niilo Rauhalan runon myötä syntyneitä ajatuksia, mitkä
peilautuvat omaan elämään hengellisen ilon ja kiitoksen kautta.
Katson kynnykseltä tielle, mistä olen tullut.
Näen monet jäljet,
monet ikkunat metsän reunassa,
ovet, jotka ovat jääneet auki.
Elämä, viisas ystävä,
kesä, joka väreilee latvojen yllä,
puhuu kaikkien jälkien kieltä.
En mene ovesta, joka on suljettu ja vailla ripaa.
Sinun matkaasi lähden,
vielä kaikki on näkemättä,
kaikki mikä on jo nähty.
(Niilo Rauhala)

Fyysisistä tarpeista huolehdittiin myös leiriolympialaisten avulla. Leikkimielisessä kisassa jokainen
sai ”urheilla” omien mahdollisuuksien ja voimien
mukaan. Kaikki saivat palkinnon ja kolme ensimmäistä saivat mitalin kaulaan. Yksi pajoista oli suo-
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KEVÄTRETKELLÄ
Teksti ja kuva Raimo Hämäläinen

Pieksämäen Kristillisten perinteinen kevätretki suuntautui
Ison Kirjan raamattu- ja konferenssikeskukseen.
Meille oli katettu tulokahvit Iso Pata ruokasaliin,
jonka jälkeen teimme linja-autolla pienen kierroksen tutustuen raamattuopiston alueeseen. Kokoonnuimme sitten rantasaunan avaraan saliin,
jossa johtaja Marko Halttunen kertoi opiston
toiminnasta. Sitten alkoi päiväseurat, jossa esittelimme, keitä olemme, lauloimme ja rukouksin siunasimme päivän ohjelman. Marko Halttunen piti
meille mielenkiintoisen raamattuhetken. Ennen
lounasta kokoonnuimme yhteiseen valokuvaan.
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Maittava lounas odottikin meitä Iso Pata ruokasalissa. Iloisin ja kiittävin mielin valmistauduimme
kohti kotimatkaa todeten, että virkistyimme niin
ulkoisesti kuin sisäisesti mahtavasta retkipäivästä.
Kotimatkalla kaiken kruunasi käynti Vaajakosken
Pandan tehtaan makeismyymälässä, josta monen
käteen ilmestyi pussillinen suklaata ja lakritsaa. Totesimme, että eläkeläisväki tykkää makeasta.

LEO SIISTONEN
IN MEMORIAM

Teksti on lyhennelmä Leo Siistosen omaisten ja
ystävien puheista siunaamistilaisuudesta 4.5.2019

Vuonna 1936 tuotiin viesti, että Leo Siistosen äiti,
Lyydia Vilhelmiina, oli kuollut. Leo oli silloin alle
nelivuotias. Pienessä mökissä asuivat isovanhemmat
sekä Vilhelmiinan nuorin sisko Aino, joka odotti
vauvaa, pienen poikansa kanssa. Isovanhemmat elivät ankarassa köyhyydessä. He arvelivat, ettei leipä riitä kaikille. Joten
eräänä kauniina kesäaamuna lähti
vene Ruikunrannasta. Aino souti,
Alfred-vaari piti perää. Leo istui veneen kokassa, hän oli täysin tietämätön siitä, mihin oltiin menossa. Vene
tuli Saarijärven kirkonkylän rantaan,
noustiin loivaa mäkeä ja tultiin lastenkodin pihaan. Vaari ja Aino sanoivat
käyvänsä asioilla ja tulevan illalla hakemaan
Leon. Ilta pimeni, ketään ei kuulunut. Voimme
vain kuvitella sitä pettymystä, jonka pieni poika
koki, kun hän tajusi, että hänet oli hylätty vieraaseen paikkaan. Pieni poika ravasi itkien ja parkuen
edestakaisin. Pakon edessä oli taivuttava ja sopeuduttava lastenkodin uuteen elämään ja sääntöihin.
Lapsia kasvatettiin kovassa kurissa ankaraan työntekoon, mutta toki leikille ja pallopeleillekin jäi aikaa
koulunkäynnin ohessa. Kansakoulu päättyi, kun
Leo oli 14-vuotias. Pojalta kysymättä hänet määrättiin erääseen taloon rengiksi ruokapalkalla. Kaksi
vuotta talossa oltuaan hän kyllästyi palkattomaan
rengin osaansa, pyysi Isännältä palkkaa, mutta
isäntä ei suostunut. Leo keräsi vähäiset tavaransa ja
sanoi hyvästit. Isäntä tuumasi: ”Mene sinne orpokotiin takaisin ja sano ettet viitsinyt tehä mittään.”
Leon työt ja elämänkoulu jatkui ja sitten koitti armeijaan astumisen aika, mikä oli erilaista ja monella tapaa mielenkiintoista elämän vaihetta. Vuonna
1957 kevättalvella Anneli matkasi ystävättärensä
kanssa Saarijärven työväentalolle tansseihin. Leo
näki heidän tulonsa ja siinä samassa hän tiesi ”tuo
on minun.” Silloin nuorten tutustuminen alkoi ja
elokuussa he menivät kihloihin. Elämä hymyili ja
vaikeudet yhdessä voitettiin. Leolle järjestyi työpaikka Lohjalta, jonne Annelin vanhemmat olivat
muuttaneet. Lohjalla asteltiin kirkkoherran viras-

toon hakemaan kuulutuksia. Leo ja Anneli vihittiin
pikkupappilassa lokakuussa 1957.
Nuori perhe kasvoi kahdella pojalla ja tyttärellä.
Suuren muutoksen Annu ja Leo kokivat, kun Kyllikki, Annelin sisar, kuoli syöpään. Hän oli uskossa
Jeesukseen ja ennen kuolemaansa kehotti heitäkin
antamaan elämänsä Jeesukselle. Tapahtuma vaikutti
heidän hengelliseen heräämiseensä ja he tulivat uskoon. Siistoset liittyivät Vapaakirkkoon. Leo sai heti
uskoon tultuaan halun tutkia Raamattua. Kokoonnuttiin sunnuntaisin kodeissa Raamattua tutkimaan, laulamaan ja rukoilemaan. Vähitellen ruvettiin myös pitämään kokouksia vuokratuissa
tiloissa. Leo kävi lyhyen Raamattukurssin
Tampereella ja sai arvokasta kokemusta ja tietoa kokeneilta työntekijöiltä.
Hän sai Seurakuntatyöntekijän valtakirjan. Hän palveli uskollisesti tilaisuuksissa puhujana ja oli yksi tämän
seurakunnan kantava jäsen, myös
perustajajäsen. Myöhemmin hän oli
innokkaana mukana kirkon rakennustalkoissa.
Oli monta hyvää ja onnellista vuotta, mutta 1989 Siistosen perhettä kohtasi suuri suru, kun
heidän poikansa Kari kuoli syöpään 29-vuotiaana.
Leon jäi eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Viisitoista
vuotta Siistoset saivat terveinä eläkeläisinä harrastaa
ja matkustella. Sitten tuli huonoja uutisia. Helmikuussa 2006 Annu ja Leo istuivat kirurgin vastaanotolla kuulemassa tutkimusten tuloksia: ruokatorven ja vatsalaukun yhtymäkohdasta oli löytynyt
syöpäkasvain, joka vaati leikkausta. Tieto mykisti
molemmat ja asian sulattelu alkoi, lapset ja ystävien
rukoukset olivat tukena. Viimein syyskuussa 2011
odotettu kirje Meilahdesta saapui, syöpä oli poissa
ja seuranta lopetettiin. Sairastamisaika oli rankka
koko perheelle, mutta yhdisti heitä entisestään. Sairaudesta toivuttuaan elämä jatkui seesteisenä. Leo
tyytyväisenä ja kiitollisena sanoi; ”Kyllä Annu niin
hyvin minua hoitaa, minulla on niin hyvä olla.” Leo
sai useita vuosia aivan kuin jatkoaikaa. Kuin enteillen tulevaa, hän oli kerran todennut, ”...en taida
enää kauan olla täällä.” Taivaskaipuu oli vallannut
voimien hiipumisen myötä.
Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.”
Kiitos Leolle, runonlausujallemme. Leon valoisuutta, viisautta ja ystävyyttä jäävät kaipaamaan Lohjan
Seudun Kristilliset Eläkeläiset.
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Sanna Lotjonen esittelemässä
Sensagon-järjestelmää.

Mikael Johansson,
Hilda-sovelluksen kehittäjä.

TUOTTEITA
IKÄIHMISTEN TUEKSI
Teksti ja kuvat Hanna Forsgrén-Autio

Vallin Ikäteknologiakeskus järjesti DigiAgeTalk2019-tapahtuman Helsingissä kesäkuussa.
Tapahtumassa sai tutustua näyttelyn kautta ikäihmisiä tukevaan teknologiaan.
Sensagon on turvallista asumista edistävä järjestelmä, jonka avulla voidaan vähentää onnettomuuksia ja tulipaloja. Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi sen, että lähtiessään kotoa voi ulko-oven
viereen asennettua päänäyttöä katsomalla tarkistaa, onko kaikki laitteet sammutettu. Järjestelmä perustuu siihen, että tarkkailtaviin kohteisiin
asennetaan sensorit, jonka jälkeen kohteen tilan
voi tarkastaa päänäytöltä. Mikäli esimerkiksi kahvinkeitin olisi tarkkailtava kohde, laitteen ollessa
päällä palaisi päänäytöllä kahvinkeittimen kuvassa
valo. Järjestelmän hinta on 500 – 1500 euroa, riippuen sensoreiden määrästä ja siitä, sisältääkö kokonaisuus palohälyttimet ja kenties liesivaroittimen.
Suomessa Sensagon-järjestelmää välittää Suomen
Kotidata Oy.
Sanoste on viriketoimintaa, jota välitetään kuvapuheluna. Viriketoiminta on esimerkiksi tuoli-
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jumppaa, aivojumppaa tai venyttelyä. Ajatuksena on, että viriketoimintaan voi osallistua kotoa
käsin. Esimerkiksi jumpat maksavat 49 euroa 4
kertaa. Yhden kerran kesto on 30 minuuttia. Kuvapuhelu on reaaliaikainen ja ohjaaja myös näkee
osallistujan.
HILDA -matka muistoihin, on musiikkia hyödyntävä sovellus, joka vie ikääntyneen aikamatkalle
tuttujen sävelten ja kuvien kera. Musiikkimatkasta
nuoruuteen voi olla hyötyä kasvavalle muistisairaiden joukolle. Sovellukseen syötetään syntymävuosi, jonka perusteella sovellus luo kokoelman
musiikkikappaleita elämän vuosien varrelta. Kappaleisiin voi lisätä omia muistoja äänitallenteina tai
kuvina. Sovelluksessa voi myös kuunnella toisten
jättämiä äänimuistoja. Tällä hetkellä Hilda-sovellus on ostettavissa vain ammattilaisten käyttöön
esimerkiksi hoivakodeille.

LIITON TEEMA
VUONNA 2020 ON

Vuosista viis
-elämä
kantaa!
Haluamme nostaa esille
sitä, kuinka ikäihmiset
ovat yhteiskunnassa
voimavarana. Toivomme,
että paikallisyhdistykset
ovat mukana teemavuodessa
haluamallaan tavalla.

KYSELY

VAPAAEHTOISTEN
VOIMAVAROISTA
JA TUEN
TARPEESTA
Liiton toimisto toteuttaa
vuoden 2019 aikana kyselyä
vapaaehtoisille. Kyselyyn voit
vastata Kristillisen Eläkeliiton
kotisivuilla www.krell.fi
Kyselyyn voi vastata myös
järjestöpäivien ja liiton juhlien
yhteydessä.

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

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

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

TILAA
KRISTELLI!
Voit tilata Kristillisen Eläkeliiton
Kristelli-jäsenlehden
liiton toimistosta
p. 045 609 3551 (ark. 9-15) tai
sähköpostitse toimisto@krell.fi
Kristelli-lehti ilmestyy
5 kertaa vuodessa. Vuoden tilaus
maksaa 16 euroa. Kristelli-lehden
tilaukset ovat muodoltaan jatkuvia.
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TULE JÄRJESTÖPÄIVILLE
INNOSTUMAAN, VIRKISTYMÄÄN
JA OPPIMAAN UUTTA!
Järjestöpäivillä on luvassa kokemusten ja toimintamallien jakamista, ajankohtaista tietoa
yhdistysasioista ja virkistymistä yhdessä. Toiveenamme on, että mukaan lähetetään
yhdistyksen/piirin vastuunkantajat tai vastuutehtävistä kiinnostuneet, jotka osallistuessaan
pääsevät kohtaamaan toisten yhdistysten vastuunkantajia, saavat virkistyä ja tuovat
järjestöpäiviltä omaan yhdistykseen palatessaan tuulahduksen uutta. Osallistujan lähettää
ja maksaa hänen oma yhdistyksensä/piirinsä. Tiedustele siis mahdollisuutta osallistua
omalta yhdistykseltäsi tai piiriltäsi. Mukana järjestöpäivillä on liiton toimiston väki,
toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö ja järjestökoordinaattori Hanna Forsgrén-Autio.

Järjestöpäivät
Porissa,
Silokalliossa
4.–5.11.2019

Silokallion kurssikeskus,
Silokalliontie 160,
29340 Ulvila
Hinta 72 €/hlö (2hh)
tai 88 €/hlö (1 hh)

Ilmoittautumiset järjestöpäiville www.krell.fi kotisivujen kautta tai puhelimitse 045 609 3551 (ark.9-15).
Hinnat sisältävät majoituksen, ruokailut ja ohjelman.

