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teksti Päivi Kyyrö • kuva Sakari Röyskö

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

Laulun aika on tullut!

K ristillisen Eläkeliiton teema Laulun aika 
on saanut veisaajat ja soittajat liikkeel-
le. Soraäänistä sulosointuihin -kisaan 
on ilmoittautunut 31 erikokoista osan-

ottajaryhmää. Syyskuun aikana järjestetään 
alue-esiintymiset kuudella paikkakunnalla. Tilai-
suudet ovat avoimia yleisölle. Näin ollen kaikilla 
on mahdollisuus tulla kuulemaan ja nauttimaan 
musiikin tuottamasta ilosta. Odotan innolla, mil-
laisia esityksiä syksyllä tullaan näkemään. 

Musiikki on tärkeä osa elämäämme kohdus-
ta hautaan saakka. Jos musiikki otettaisiin meiltä 
pois, olisi elämä todella tylsää ja väritöntä. Kuvi-
telkaamme juhlia tai jumalanpalveluksia ilman 
musiikkia. Kuivaksi muuttuisivat ne tilaisuudet. 
Kaikilla meillä ei ole täydellistä sävelkorvaa eikä 
kykyä laulaa tai soittaa, mutta yhdessä voi lau-
laa, vaikka ei olisi lauluntunteja ottanutkaan. 
Joillekin pelkkä musiikin kuuntelu tuottaa niin 
suurta iloa, että siitä jo mieli virkistyy ilman 
omaa osallistumista. 

Mieltymykset erilaisiin musiikkityyleihin voi-
vat vaihdella suuresti ikäpolvien välillä, mutta 
ei välttämättä. Esimerkiksi kansanmusiikki ei 
näytä kysyvän ikää vaan ilahduttaa kaiken ikäi-
siä. Kun mietin omaa elämääni, voin todeta, 
että makuni musiikin suhteen on aikojen myötä 
vaihdellut. Musiikin kuunteluuni vaikuttaa myös 
kulloisenkin hetken elämäntilanteet ja mielialat. 
Aikojen kuluessa on käyty keskusteluja siitä, 
millainen musiikki sopii vaikkapa kirkkoon tai 
mikä on hyvää tai huonoa musiikkia. On myös 
esitetty vahvoja mielipiteitä siitä, mikä on hen-
gellistä tai ei niin hengellistä musiikkia, tai mitkä 
soittimet ovat sopimattomia joissakin tilanteissa. 
Näkemyserot ovat vaihdelleet välillä radikaalis-
ti. Uskon kuitenkin, että mikään soitin tai tyyli 
ei tee itsessään musiikista pyhää tai epäpyhää. 
Kysymys lienee tässä asiassa paljon syvemmistä 
tekijöistä. 

Musiikin tuottamiseen liittyy usein myös 
arkuutta, jopa pelkoja. Kouluvuosien laulu-
kokeet ovat voineet jäädä ikävällä tavalla mie-
leen. Tällainen kokemus on voinut tulla myös 
perheenjäsenten kesken. Musiikillisia lahjoja ei 
ole osattu arvostaa tai sitten perheessä on joku 
aina jäänyt muiden varjoon, huomiotta. Roh-
kaisua ei ole tullut, vaan pikemminkin häpäisyä 
ja nöyryyttämistä. Sama on voinut liittyä soitta-
miseen. Ehkäpä siksi ei ole koskaan uskaltanut 
edes yrittää moista. Rima on ollut korkealla. 
Joku toinen tosin on voinut nähdä tässä myös 
haasteen ja päättänyt, että minä poika 
vaan opettelen soittamaan, sanoivat 
muut mitä tahansa. Sieltä onkin 
voinut kehittyä vaikka minkälainen 
virtuoosi. 

Raamattu tukee musiikin mer-
kitystä ihmiselle. Se kertoo, mi-
ten aikanaan soivat lyyrat, 
harput, rummut, helistimet, 
torvet ja symbaalit. Vei-
sattiin niin itkuvirsiä kuin 
voiton virsiäkin. Aikakirja 
kertoo: ”Leeviläiset seisoivat 
paikoillaan käsissään Daavidin 
teettämät soittimet, samoin 
papit torvineen.” Musiikkimies 
Daavid sai katkeran Saulin rau-
hoittumaan soitollaan. Voimme 
löytää Raamatusta runsaasti jopa 
kehotuksia pitää yllä laulua ja soit-
toa. Se on mitä kristillisin tapa il-
maista itseään. Antakaamme siksi 
nyt Laulun aika -vuonna pasuunoi-
den soida ja yhtykäämme Psalmien 
kirjoittajan kehotukseen: ”Virittä-
kää soitto, tuokaa rummut, ottakaa 
harppu ja helkkyvä lyyra.” Lau-
lun aika on tullut. •
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Seppälöiden	
sotamuistoja

Päivi Kyyrön haastattelun pohjalta kirjoittanut Mirka Kallio • Seppälöiden kuva-albumi

SUOMI 100 VUOTTA – SODAN OPETTAMAT

Olin juuri täyttänyt seitsemän silloin ke-
sällä, muistelee Seppo Seppälä vuotta, 
jolloin talvisota syttyi. Hän oli ensim-
mäisellä luokalla kansakoulussa sodan 

alkaessa. Varhaisin sotamuisto on hänen van-
himman veljensä sotaan lähtö. Veli sairastui 
sodassa niin, että eli sotainvalidina loppuelä-
mänsä. Myös monet muut joutuivat kotikylältä 
sotaan ja Seppo muistaa, että niihin aikoihin oli 
monia sankarivainajien hautajaisia. Esimerkiksi 
kolme sodassa kaatunutta serkkupoikaa haudat-
tiin. 

Myös Sepon äidin veli menehtyi sodassa ja 
Seppo muistaa, miten äiti itki monet kerrat vast-
ikään mieheksi varttuneen veljensä kohtaloa. 
Päällimmäisenä mielessä oli kuitenkin se, miten 
selvitään arjesta ja käytännön asioista, kuten 
pakkoluovutuksista valtiolle. Ajat olivat ankarat.

Sodan syttyessä Sepon isä oli jo yli 60-vuoti-
as. Hänen vastuullaan oli tähystysvuoroja Ou-
lun lähistöllä, mutta rintamalle häntä ei lähe-
tetty. Hevosten kanssa touhuaminen tuli tutuksi 
Sepolle isän kautta pienestä pitäen. Nuori poika 
päätyi hoitamaan hevoshommia itsenäisesti so-
dan aikana, ensimmäisen kerran jo 10-vuotiaa-
na. 

Seppo kertoo olleensa isänsä mukana hevo-
siin liittyvissä töissä jo vaahtosammuttimen kor-

kuisena. Isä oli aina kannustava, silloinkin, kun 
lapsesta oli töiden suhteen enemmän haittaa 
kuin hyötyä. ”Me yhdessä tehtiin tämä”, sanoi 
hän aina. Isä oli puheissaan rohkaiseva lapsiaan 
kohtaan. 

– Ennen sotaa meillä oli kaksi hevosta. Toi-
nen oli merkillisen viisas tyyppi, muistelee Sep-
po. Kun hevonen oli puikoissa, se katseli sivusil-
mällä, kun lantaa lastattiin sen kyytiin. Se osasi 
katsoa, milloin kuorma on sen kokoinen, että 
sen pystyy vetämään. Sitten hevonen lähti liik-
keelle, eikä odotellut enää yhtään.

Toinen hevonen oli iso ja vankka. 
– Se otettiin meiltä sotaan. Miehet ovat ker-

toneet, että sitä käytettiin tykin vetämiseen. Vä-
lirauhan aikana hevonen palautettiin kotiin, se 
oli kaikille iloinen hetki. Seppo kuvailee, että oli 
aikamoista huutoa, kun hevoset taas tapasivat 
toisensa. 

Seposta piti tulla eläinlääkäri, mutta toisin 
kävi. Hän sai väärinkäsityksen seurauksena ar-
meijassa käteensä teologisen tiedekunnan pää-
syvaatimukset ja elämän suunnitelmat muuttui-
vat. Hänestä tuli pappi. Sota-aika opetti paljon 
sellaista, mitä on tarvittu matkan varrella papin 
työssä. Sota-ajan koettelemuksista selviytyminen 
on kasvattanut.

– Kai se on auttanut tässä, toteaa Seppo.

Vappu
Seppälä

Seppo
Seppälä
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Vappu Seppälä muistelee sota-aikojen myö-

häisempää vaihetta. 
– Ensimmäiset muistot on siitä, kun valmis-

tauduin lähtemään Ouluun pyrkimään oppi-
kouluun. 

Ystävä lähti opiskelemaan Ouluun aiemmin 
ja Vappua alkoi kiinnostamaan sama ratkaisu. 
Hän oli kuitenkin jo liian vanha aloittamaan op-
pikoulua. Vapun ystävä sai rehtorin suostumaan 
siihen, että Vappu voisi pyrkiä suoraan toiselle 
luokalle. Lopulta hän aloittikin oppikoulun suo-
raan toiselta luokalta. 

Vuonna 1944 Vappu majoittui Oulussa ystä-
väperheen kodissa. Välillä oli mentävä pommi-
suojaan. Se oli onneksi helpossa paikassa, sinne 
oli lyhyt matka juosta. Monesti hälytys tuli ilta-
myöhällä tai yöllä. 

– Joskus tuntui, että ihan heti olivat koneet 
päällä, kun ehti suojaan. 

Kerran pommisuojaan tultiin sanomaan, 
että perheen, jonka luona Vappu asui, täytyy 
lähteä sammuttamaan kotiaan, joka palaa. Yksi 
vanhemmista pojista oli kuitenkin juuri tullut 
lomille ja oli ehtinyt sammuttamaan tulipalon. 

– Kaupunki oli tyhjänä ihmisistä, kun kaikki 
olivat pommisuojissa, eikä kadulla saanut liikkua. 

Perhe päätti lähteä pommitusyötä turvaan 
kohti Kempelettä. Niin lähdettiin yhden pot-

kukelkan kanssa matkaan. Perhe pääsi suojaan, 
jossa ei lopulta oltu kovin kauaa. Koulu jatkui 
normaalisti ja sinne piti mennä. Koulut eivät 
lakanneet toimimasta sodan vuoksi. Ei lietsottu 
pelkotilanteita eikä tavallinen elämä pysähtynyt. 
Jälkikäteen se tuntuu Vapun mielestä hyvältä. 
Hän ei osannut pelätä sotaa, ainakaan itsensä 
vuoksi.

– Ei sitä tavallaan pelännyt, mutta kyllä minä 
siskoa moitin, kun hän maalta turvallisesta ky-
lästä tuli käymään kaupungissa. En minä kuiten-
kaan itseäni siinä sen kummemmin ajatellut. •

  Vappu ja Seppo Seppälä saivat  
toisensa 1.7.1956.

  Seppo Seppälä opiskeli  

Helsingissä 1950-luvulla. 
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Kevätjuhlintaa	
Lappeenrannassa	22.–23.4.2017

JUHLASIVUT
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K ristillisen Eläkeliiton hallituksen puheen-
johtaja Leea Hiltunen puhui siitä, kuin-
ka tänä päivänä tarvitaan järjestöjen 
vahvaa osallistumista ja osallistamista. 

Hän puhui alueyhdistysten työn merkityksestä 
ja siitä, kuinka meillä on erityinen tehtävä pitää 
Jumalan sanaa esillä ja niin vaikuttaa vanhusten 
hyvinvointiin.

Kristel-kuoro ilahdutti juhlakansaa laulullaan 
koko viikonlopun ajan. Kuoron johtajana toimi 
Jouko Korttilalli.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula 
Karhula puhui juhlapuheessaan kotiin tuotavien 
palveluiden tärkeydestä. Hän kertoi, kuinka fy-
sioterapeutit käyvät kotikäynneillä ja neuvovat, 
miten kuntouttaa ja pitää yllä toimintakykyä. 
Hänellä oli kiinnostava näkökulma siitä, että 
omaishoitajuuden malli nousee jo Raamatusta: 
Jeesus piti huolta omasta äidistään ja ohjasi Jo-
hanneksen tämän omaishoitajaksi. 

HANNA FORSGREN-AUTIO

HANNA FORSGREN-AUTIO

HANNA FORSGREN-AUTIO

  Kuoron johtaja 
Jouko Korttilalli

URPO VUORENOJA



KRISTELLI   3/2017     7

Tänä päivänä  
tarvitaan järjestöjen 
vahvaa osallistumista  
ja osallistamista.
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”Meillä on suuri yhteinen Isän koti, jossa mei-
tä odotetaan ja jossa puolestamme rukoillaan.” 
Piirin puheenjohtaja Eila Korjala lauantain juh-
lassa.

”Pidän itseäni onnekkaana, että olen löytänyt 
tällaisen järjestön”, totesi Marjatta Laakko sun-
nuntain juhlassa.

Juhlilla saatiin nauttia myös nuorten taidokkais-
ta esityksistä, kun lauantaina Rajan Nuorten 
Kimurantti-ryhmä, Öitsit, tanssi juhlakansalle. 
Sunnuntaina Nuorten soitinkvintetti puhutteli 
kauniilla soitollaan.•

  Piirin puheenjohtaja Eila Korjala 

URPO VUORENOJA

URPO VUORENOJA

PÄIVI KYYRÖ

URPO VUORENOJA

  Marjatta Laakko 



8      KRISTELLI   3/2017

Vastapainoa  
välinpitämättömyydelle

teksti Leea Hiltunen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Y listystä Jumalalle elämästä ja luonnosta. 
Talven selkä on taittunut, kevätaurin-
ko on sulattanut jään, lämpö on tehnyt 
tehtävänsä ja herättänyt luonnon uuteen 

väriin, uuteen elämään. Ps. 147:8 ”Kun Herra 
käskee, jää sulaa. Hän käskee tuulensa puhaltaa 
ja vedet virtaavat.” Näin tapahtuu luonnossa ja 
myös elämässämme. Kaikkea tätä saimme ko-
kea ja aistia jo huhtikuussa kevätjuhlillamme 
Saimaan luonnonkauniissa ympäristössä. Kiitos 
mukana olleille, päivien järjestelyyn osallistu-
neille, Kymen piirille ja Lappeenrannan yhdis-
tykselle. Saimme nauttia mieliinpainuvasta juh-
lakokonaisuudesta ja yhdessäolosta. 

Ilo, rakkaus, kiitollisuus, välittäminen ja huu-
mori kulkivat punaisena lankana läpi ohjelman. 
Ilo tarttui mukaan. Toivo, ilo ja rakkaus eivät ole 
ihmisen aikaansaamaa. Ne on meille annettu 
osaksi elämän ihmeellistä kantokykyä ja annettu 
meille eteenpäin jaettavaksi. Yhdessäolo vah-
visti kokemusta siitä, että eläkeikä on juuri sitä 
parasta elämää, elämänvaihetta taivasmatkalla. 
Meidän ei tarvitse pelätä ikääntymistä, vaan 
saamme rakentaa elämäämme, osallistua, olla 
mukana menossa, turvallisesti Jumalan käm-
menellä. Elämällämme jätämme jäljen samalla, 
kun vastaanotamme rakkautta ja uusia koke-
muksia. Rukoukseni on, että osaisimme kohdata 
lähimmäisemme ja tuntemattomatkin kanssa-
kulkijat hyväksyen sekä rakkautta jakaen, ja että 
osaisimme myös olla armollisia itsellemme, kun 
virheitä kuitenkin teemme. 

Yhdistyksissä odotetaan kesäkuun aikana 
pitkään valmistelussa olleiden lakien, kuten 
maakuntalain, sote-järjestelmälain ja valinnan-
vapauslain valmistumista. Kysymys on, millai-
seksi lakien sisältö lopulta muodostuu ja miten 
järjestöjen tekemä auttamistyö sekä hyvinvoin-
tia edistävät toiminnat määritellään. Uskomme, 

että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä kuntien 
tuen ja arvostuksen avulla. Eläkeläisjärjestöissä 
toivotaan, että toteutuisi valtioneuvoston virka-
miehen Raili Mäkitalon julkaisun ajatus ”Suo-
mesta ikäihmisten mallimaa”. Lähimmäispalve-
lutyö ja erilaiset tapahtumat, tilaisuudet, retket 
ym. toimintakertomuksiimmekin kirjatut asiat, 
jotka osoittavat vanhustemme osallistumista ja 
osallistamista, ovat parasta hyvinvoinnin sekä 
hyvän mielen aikaansaamista ja terveyden edis-
tämistä.  

Ilman kristillistä yhdistystyötä toimintaym-
päristömme olisi kovasti erilainen. Vallitseva 
Itsekkyys ja välinpitämättömyys heijastuu asen-
teisiin vanhuksia kohtaan ja tähän tarvitaan vas-
tapainoa. Siksi olemme rohkeasti esillä tehden 
työtämme näkyväksi ja vaikuttaen päätöksente-
koon. Yksilöinä ja järjestömme jäseninä olem-
me ”brändejä”, minkä perusteella mm. ihmiset, 
nuoret ja vanhat arvottavat työmme. Kristillinen 
Eläkeliitto on mukana jäsentemme äänitorvena 
suoraan ja Eetun kautta vaikuttamassa siihen, 
että yhteiskunnallisia uudistuksia tehtäessä van-
husten hyvinvoinnin tarpeet otetaan huomioon. 

Kesäkausi järjestötyössä on virkistymisen ja 
levon aikaa, aikaa tavata ystäviä, omaisia sekä 
osallistua hengellisille kesäjuhlille, yhteisille mat-
koille ja retkille. Valmistaudutaan kuoro kisaan. 
Laulu soitto ja musiikki ovat vahvasti muka-
na kesälläkin. Tieto toiminnastamme leviää ja 
haastaa uusia jäseniä mukaan. Hengellisten 
laulujen ja musiikin myötä ”maa rakkaudel-
la vallataan”. Rukoukseni on, että Suomi 100 
vuotta, juhlavuosi, nostaisi inhimillisyyden ja 
välittämisen keskiöön kaikessa kanssakäymisessä 
ja päätöksenteossa. Jaetaan ilolla Jumalan meille 
antamia lahjoja. •  

Siunausrikasta kesää!
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”Tassun	mummia”		
muistellen

teksti Kati Itkonen • kuvat Kati Itkosen kuva-albumi

A noppini Aune Matilda Itkonen (os. Al-
kio) syntyi Turussa 19.10.1910 ja kuo-
li Heinolassa lokakuussa 1993. Hänen 
vanhempansa olivat kirkonkirjojen mu-

kaan viilaaja Karl Toivo Alkio ja Alfriida Matil-
da, os. Fredriksson. Alfriida-äiti kuitenkin kuoli 
Aune-tytön ollessa aivan pieni ja siitä saakka 
hänestä huolehtivat sukulaiset, erityisesti turku-
lainen isoäiti. 

Muun muassa anoppini jäämistössä olleis-
ta päiväkirjoista avautui väylä hänen herkkään  
sielunmaailmaansa. Hänestä kasvoi kaunis nuo-
ri nainen, joka kuitenkin oli sisäisestikin orpo ja 
yksinäinen tuntien huonoutta ja epävarmuutta 

monin tavoin. Pari orastanutta mutta pettymyk-
seen päättynyttä ihastusta sai nuoren neidon kir-
joittamaan päiväkirjaansa: ”Minun olisi pitänyt 
ottaa iskulauseeksi ’Karta miehiä!’”

NUORTA	RAKKAUTTA
Parikymppisenä Aune Alkio aloitti opiskelun 
Karkun emäntäkoulussa. Opiskelukuukaudet 
olivat työntäyteistä, mutta mielenkiintoista ja 
hauskaa aikaa. Koulun kesäjuhlissa Aune sit-
ten tapasi itseään hieman vanhemman nuoren 
miehen Evert Itkosen, jota hän päiväkirjoissaan 
nimitti Rietiksi.

  ”Muisto ensimmäiseltä A-ryhmältä tyttöjatkolla käsityöluokasta 30.4.1924.” 
Aune Alkio kuvan keskellä lettipäinen tyttö valkoisessa puserossa.

>>
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Pitkään neitonen pohti mielessään uskaltaa-
ko rakastua ja luottaa mieheen, mutta tämän 
ilmiselvä rakkaus, hienotunteisuus ja hyvyys vih-
doin voittivat epäröivän tytön luottamuksen.

Monien epäilysten ja empimisten jälkeen 
nuori neito kirjoitti päiväkirjaansa uudenvuo-
den päivänä 1932: ”Niin nyt on siis uusi vuosi 
alkanut. Tulin juuri kirkosta ja kirjoitan pie-
nen hetken. Ensimmäiseksi kirjoitan, että jou-
luaattona menimme Rietin kanssa kihloihin. 
Olen niin onnellinen! Kyllä saan olla kiitollinen  
Jumalalle, että Hän on johdattanut elämäni 
näin, että olemme saaneet toisemme.” 

Nuoripari vihittiin avioliittoon 2.10.1932. 
Heille syntyi vuosien saatossa neljä poikaa, jois-
ta vanhimmasta, Seppo Kalevista, tuli ajallaan 
minun rakas aviomieheni. Anoppini omisti koko 
elämänsä perheelle ja kodille. Appeni toimi eri-
näisiä aikoja mm. osuuskauppojen myymälän-
hoitajana eri paikkakunnilla ja myöhemmin, jo 
iäkkäänä, silloisen Mustalaislähetys ry:n mat-
kasihteerinä. Sotien jälkeen koittanut pula-aika 
kosketti jollain tapaa lähes jokaista Suomen ko-
tia. Ihmiset olivat monin tavoin kovilla ja pen-
nin sekä ruokatarvikkeiden ”venyttäminen” oli 
rankkaa, mutta pakollista, että selvittiin eteen-
päin. Varsinkin silloin Aune-äidin emäntäkou-
lussa opitut taidot olivat tarpeen.

AHKERA	ESIRUKOILIJA
Perhe muutti isän työn myötä usein eri paikka-
kunnille, mutta 1950-luvun alkupuoliskolla hei-
dän tiensä johti Heinolan Hevossaareen, johon 
minunkin perheeni oli muuttanut muutamaa 
vuotta aikaisemmin. Ajan myötä Hevossaaren 
nuorison suosiman lentopallokentän laidalta al-
koi minun ja Sepon yhteinen taival, joka on nyt 
kestänyt yli 56 vuotta.

Hevossaaressa Itkosilla oli Tassu-niminen 
koira. Meidän lapsemme alkoivat nimittää 
anoppia ”Tassun mummiksi” erotukseksi hei-
dän toisesta mummistaan, minun äidistäni, joka 
asui myös lähinaapurissa. Vieläkin kun keskus-
teluissa lastemme kanssa Sepon äitiä sivutaan, 
he puhuvat Tassun mummista. Hän oli valoisa 
ja elämänmyönteinen ihminen. Hänen jalkan-
sa olivat huonot eikä hän paljoa liikkunut kodin 
ulkopuolella, mutta jaksoi olla kiinnostunut kai-
kesta ja television kautta oli hyvin perillä maail-
man tapahtumista suurvaltapolitiikkaa myöten. 
Esikoisemme, joka on jonkin sortin ”maailman-
kansalainen” asuttuaan pitkään mm. Englannis-
sa, ihmetteli usein sitä, miten Tassun mummi oli 
aina niin iloinen ja perillä asioista sekä kiinnos-
tunut maailman menosta. 

Anoppini ja appeni uskoivat lujasti Jumalaan 
ja Hänen johdatukseensa. Appeni kuoli huh-
tikuussa 1984 ja siitä asti anoppini asui yksin, 

  Karkun emäntäkoulun tyttöjä kesällä 1930. 
Aune Alkio seisomassa vasemmalla..

Älkää  
unohtako  
minua.
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  Aune Alkiosta tuli rouva Aune Itkonen  
lokakuun toinen päivä 1932.

mutta me Heinolassa asuvat perheenjäsenet toi-
mitimme hänen asioitaan ja lastenlapset vierai-
livat mummia ilahduttamassa. Tassun mummi 
oli ahkera rukoilija. Kerran hän kysyi minulta, 
onkohan hänen uskonsa kovin heikko, kun hän 
joka aamu ennen ylös nousemistaan tunnin ver-
ran rukoilee lastensa, heidän puolisoidensa ja 
lastenlastensa puolesta kantaen heitä jokaista 
nimeltä mainiten Jumalan sydämelle. Lohdutin 
häntä, että ei se ole uskon heikkoutta, vaan ihan 
päinvastoin.

ÄLKÄÄ	UNOHTAKO	MINUA
Eräänä lokakuisena päivänä vuonna 1994 olim-
me Sepon kanssa käymässä anopin luona. Kun 
olimme lähdössä, hän aivan hiljaa sanoi: ”Älkää 
unohtako minua”. Halasin häntä ja sanoimme 
molemmat, että emme toki unohda. Se lau-
se kuitenkin oli enteellinen, sillä samana iltana 
Tassun mummi joutui yllättäen sairaalaan, jos-
sa kuoli seuraavana yönä. Jumala otti uskollisen 
palvelijansa armollisesti kotiin.

Seppo piti esikoisena äitinsä muistotilaisuu-
dessa pienen, kauniin puheen:

”Tämä syksy on ollut murheviestien syksy. 
Ensin niitä tuli tuttavapiiristä, sitten tapahtui 
Estonian onnettomuus. Muutama päivä sen jäl-
keen kuoli äiti. Äidillä oli pitkä elämä elettynä. 
Hän oli jäänyt pienenä orvoksi äidistään. Hänen 
isoäitinsä oli kasvattanut hänet perhe-elämää 
varten. Kun katselee äidin vanhoja kalenterei-
ta, huomaa, että ne ovat täynnä merkintöjä lap-
sista ja lapsenlapsista ja heidän lapsistaan. On 
merkintöjä merkkipäivistä, lomista ja vierailuis-
ta omaisten luo. 80-vuotispäivänä äiti sai tässä 
samassa salissa seurakunnalta Martti Simojoen 
kirjan Päivän sana. Kun katselin sitä, huomasin 
siinä monia alleviivauksia:

– Jättäkäämme omat ja perheemme asiat 
Jeesuksen käsiin, koska Hän on ainoa oikea aut-
taja.  

– Noudattakaa totuutta rakkaudessa. Totuu-
desta ei saa tinkiä.  

– Esirukouksilla on ihmeellinen vaikutus 
lastemme elämään kristittyinä. Rukoilkaamme 
paljon heidän puolestaan.

– Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on 
harras.

– Rukous on tärkein tehtävämme.
Kaikki nämä viittaavat siihen, kuinka paljon 

äiti ajatteli ja muisti meitä. Hän halusi antaa 
vähästään ja harmitteli joskus, kun olisi halun-
nut antaa enemmän. Äidin elämän pääsisältö 
ja rikkaus oli usko Jumalaan ja huolen kantami-
nen meistä, lapsistamme ja lastenlapsistamme ja 
myöskin monista lähimmäisistään. Uskon, että 
äiti ei olisi halunnut, että me suremme häntä. 
Äidillä oli vuosikymmeniä kipuja ja vaivoja. Nyt 
hän on vapaa niistä. Äiti sai nukkua pois ilman 
kärsimyksiä. Olkaamme siitä kiitollisia. Mutta 
me ikävöimme ja kaipaamme häntä. Viimeiset 
sanat, mitkä äiti sanoi minulle, kun perjantaina 
päivällä lähdin hänen luotaan, olivat: ’Tule käy-
mään. Älkää unohtako minua.’

 – Me emme unohda.” •  

Anoppiaan rakkaudella ja kiitollisuudella muistaen 
”Tassun mummin” vanhin miniä, Kati Itkonen
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Suomen	kesä		
on	itsessään	juhlaa

teksti & kuvat Mirka Kallio

V uoden 2017 keväällä Maailman talous-
foorumi nimesi Suomen maailman tur-
vallisimmaksi maaksi. Tunnustusta on 
viime aikoina sadellut muualtakin, sillä 

maailman arvostetuimpia matkaoppaita julkai-
seva Lonely Planet valitsi Suomen maailman 
kolmanneksi parhaaksi matkakohteeksi vuodelle 
2017. 

Kun tällaisia uutisia kuulee, niin havahtuu 
väkisinkin miettimään, miten ainutlaatuiseen 
maahan on saanut syntyä. Tänä vuonna juhli-
taan 100-vuotiasta Suomea, joten edessä on var-
sinainen juhlakesä! Sydämen täyttää kiitollisuus 
kaikkia heitä kohtaan, jotka ovat taistelleet Suo-
melle itsenäisyyden. 

LIPPU	SALKOON	SUOMEN	LUONNOLLE

Ennen kuin juhlitaan Suomen 100-vuotisitsenäi-
syyspäivää, on aika juhlistaa Suomen luontoa. 
Luonnon päivänä 26.8. liputetaan ensimmäistä 
kertaa Suomen luonnon kunniaksi. Tuona lau-
antaipäivänä järjestetään paljon luontoaiheisia 
tapahtumia ympäri Suomen, esimerkiksi jokai-
sessa Suomen kansallispuistossa pidetään kon-
sertti. Lisätietoa kaikista tapahtumista löytyy 
nettisivulta www.luonnonpaivat.fi. 

Suomen luonto on upea jokaisena vuoden-
aikana ja erityisesti kesäinen vehreys yhdis-
tettynä valoisiin iltoihin on vertaansa vailla. 
Jokamiehen oikeudet saavat monet kansainvä-
liset matkailijat hämmästelemään epäuskoise-
na, että saako Suomen metsissä todella poimia 
marjoja kuka tahansa – ihan ilmaiseksi. Suomen 
luonnon puhtaus houkuttelee monet matkusta-
maan tänne maailman toiselta laidalta. Meillä 
on luonto, jolle kelpaakin nostaa lippu salkoon! 

EDULLISEMMIN	MATKAAN
Välillä saattaisi olisi mukavaa lähteä kesän kun-
niaksi kotinurkilta hieman kauemmas. Matkailu 
on Suomessa keskimäärin melko hintavaa, mut-
ta ei ole syytä lannistua, jos budjetti on pieni. 
Nykyään on monia edullisia matkustusvaihtoeh-
toja tarjolla. Erityisen halvalla pääsee matkus-
tamaan Onnibus.comin kyydillä. Bussiverkosto 
ulottuu Helsingistä pohjoiseen saakka ja jokai-
selle bussivuorolle myydään aina ensimmäinen 
paikka yhdellä eurolla. 

Mitä aiemmin omat matkasuunnitelmansa 
tietää, sitä halvemmalla matkan saa ostettua, 

Suomen	kesä	alkaa	olla	kauneimmillaan.	Nyt	nautitaan	
valoisista	illoista	ja	upeasta	luonnosta.	

  Aurinkoisena kesäpäivänä tyynen järven rannalla tuntee, 
miten sielu lepää. Kuva Rovaniemeltä. 
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sillä jokaisen bussivuoron paikat kallistuvat hie-
man sitä mukaa, kun vuoro täyttyy. Itse olen 
hyödyntänyt edullisia lippuja monesti matkus-
taessani Helsingistä vanhalle kotiseudulleni sekä 
tehdessäni päiväretkiä Etelä-Suomen alueella.

Myös VR tarjoaa nykyään paljon alennus-
lippuja, eli junalla matkustaminenkin on aiem-
paa edullisempaa. Tarjouksia kannattaa seura-
ta, sillä ne saattavat hyvinkin olla eläkeläislippua 
halvempia. Hintavertailu on hyväksi, jotta ei 
tule ainakaan epähuomiossa maksaneeksi mat-
koista liian isoja summia. Matkahuollolla on 
myös tarjouslippuja, joiden hinnat ovat alkaen 
kaksi euroa, joten sekin vaihtoehto kannattaa 
pitää mielessä. 

HENGELLISET	KESÄTAPAHTUMAT
Suomessa riittää kesätapahtumia joka lähtöön. 
Isoissa kaupungeissa tapahtuu toki eniten, mut-
ta myös kylätapahtumia on paljon. Lisäksi eri-
laisia hengellisiä kesäjuhlia on tarjolla runsaasti. 
Tässä muutamia esimerkkejä kesätapahtumista 
– ehkä joku tapahtuma osuu tänä vuonna juuri 
teidän kotiseudullenne. 

Sanan Suvipäivät, Imatra 16.–18.6.
Juhannuskonferenssi, Keuruu 21.–25.6.
Suviseurat, Pori 30.6.–3.7. 
Vapaakirkon kesäjuhlat, Tampere 30.6.–2.7.
Evankeliumijuhla, Helsinki 30.6.–2.7.
Herättäjäjuhlat, Nilsiä 7.–9.7.
Kansanlähetyspäivät, Ryttylä 7.–9.7.
Suvijuhlat, Kokkola 13.–16.7. 
Kirkastusjuhlat, Heinävesi 28.–30.7.

Tapahtuma- 
kalenteri löytyy  

osoitteesta www. 
suomalainen- 
messu.fi

  Suomen teiden varsilla on monia pysähdys-
paikkoja, joissa pääsee samalla nauttimaan 
luonnosta. Kuva Ikaalisista. 

Suomalaisen messun juhlaversio on kiertueella 
koko loppuvuoden ja myös kesällä on monia ti-
laisuuksia eri paikkakunnilla. Tapahtumakalen-
teri löytyy osoitteesta www.suomalainenmessu.fi.

UUTTA	JA	VANHAA
Entä jos tänä kesänä ottaisi tavoitteekseen vie-
railla jossain paikassa, jossa ei ole aiemmin tul-
lut käytyä? Suomessa riittää varmasti jokaiselle 
uutta nähtävää. Jos ei halua tai pysty lähtemään 
kauas kotoa, niin toisinaan on hauska katsella 
omaakin kotikaupunkia ”turistin silmin”. Mat-
kailupalvelut kehittyvät Suomessa jatkuvasti 
– tämän vuoden keväällä on avattu esimerkik-
si järvikylpylä Rantasalmelle sekä merikylpylä 
Hankoon. Jokaiselle varmasti löytyy kiinnosta-
via kohteita.

Auringonlaskun ihasteleminen keskiyöllä,  
ulkoilmakahvilassa istuminen ystävän kanssa, 
päiväretki saaristoon, ilta kesäteatterissa, pyö-
räilyä maaseudulla. On loputon määrä erilaisia 
vaihtoehtoja nauttia Suomen suvesta, vain mie-
likuvitus on rajana. Tämä maa on tehty kauniisti 
etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Nautitaan 
siis kesästä, joka on itsessään jo juhlaa! •
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Porin	Seudun	Kristilliset		
Eläkeläiset	40	vuotta

teksti Mirka Kallio • kuvat Urpo Vuorenoja

K un Helsingissä oli perustettu Kristillinen 
Eläkeliito, oli täällä meillä joukko naisia 
ja miehiä, jotka halusivat perustaa kris-
tillisen yhdistyksen, ja niin syntyi Porin 

Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, kertoo yhdis-
tyksen aktiivijäsen ja pitkäaikainen vastuunkan-
taja Meimi Kuusisto. 

Tällä hetkellä Porin yhdistyksessä on noin 
200 jäsentä ja tilaisuuksissa käy noin 100 ihmis-
tä. Yhdistys kokoontuu kevät- ja syyskaudella 
joka toinen tiistai. Kukin hallituksen jäsen val-
mistaa vuorollaan ohjelman ja juontaa tilaisuu-
den. Keväisin on vuorossa retkipäivä ja ympäri 
vuoden tehdään vierailuja piirin tilaisuuksiin. 

Aikoinaan oli tapana viettää viikon leiri Silo-
kallion kurssikeskuksessa, mutta viime vuosina 

siellä on vietetty virkistyspäivä elokuussa. Py-
häinpäivänä sytytetään kynttilä vuoden aikana 
poisnukkuneiden jäsenten muistoksi ja vuoden 
toiminnan päättä joulujuhla. 

– Toimintamme on monipuolista ja virkistä-
vää. Joukkoomme on hyvä tulla ja täällä on hyvä 
olla, meitä yhdistää Herramme Jeesus Kristus, 
Kuusisto toteaa.

Yhdistys tekee paljon yhteistyötä seurakun-
nan kanssa. Krellin vapaaehtoiset ovat useimmi-
ten myös seurakunnan vapaaehtoisia. Erityisesti 
Länsi-Porin seurakunnasta on paljon aktiivisia 
ihmisiä mukana. 

JUHLA	PORIN	
SEURAKUNTAKESKUKSESSA
Porin yhdistyksen nelikymppisiä juhlittiin 
21.3.2017 Porin seurakuntakeskuksessa. Juh-
lapäivän teemana oli Soi kunniaksi Luojan.  
Juhlatilaisuuteen osallistui yli 180 ihmistä, moni 
oli tullut paikalle myös Porin ulkopuolelta.  
Juhlassa kuultiin erilaisia musiikkiesityksiä sekä 
puheenvuoroja. 

Porin seurakuntayhtymän tervehdyksen juh-
laan toi pastori Jari Suvila. Hän puhui elämän 
matkasta Psalmin 121 kautta. ”Herra varjelee 
kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt 
ja aina.” Liiton terveiset juhlaan toi puheen-
johtaja Leea Hiltunen. 

– Nämä järjestelyt ovat aivan upeat, hän ke-
hui puheessaan. Hiltunen puhui kristillisen jär-
jestötyön merkityksestä tässä ajassa, jossa arvot 
ovat hämärtymässä. 

PÄIVI KYYRÖ

Porin	yhdistykselle	vuosi	2017	on	tärkeä	juhlavuosi.	
Yhdistyksen	taival	on	nelikymmenvuotinen,	joten	sen	

historia	on	lähes	yhtä	pitkä	kuin	Kristillisen	Eläkeliiton.	

  Meimi Kuusisto ja Marja-Leena Lehtonen 
iloitsivat kohtaamisesta. 
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Juhlapuheen piti kirkkoherra Mika Kyyti-
nen, joka kertoi olleensa vuosien varrella muka-
na monissa Krellin tilaisuuksissa sekä joillakin 
Silokallion leireillä.

– On ollut yksinkertaisesti hyvä olla. Täällä 
on rakkauden, palvelun ja toisista välittämisen 
ilmapiiri, Kyytinen totesi. 

– Hienosti meni, meitä on siunattu tässä! 
Iloitsi yhdistyksen puheenjohtaja Aulis Juntunen 
juhlan jälkeen. Hän kertoo, että yhdistykseen on 
tullut viime aikoina paljon uusia jäseniä ja erityi-
sesti kuoroon on saatu uusia laulajia lyhyen ajan 
sisällä. Toiminta ei ole siis hiipumassa, vaan  
yhdistys kiinnostaa yhä uusia ihmisiä. 

VASTUUNKANTAJAT	VIIHTYVÄT
– Kun ensimmäisen kerran tulin ja täällä lau-
lettiin Sinisen laulukirjan lauluja, joita olin 
laulanut nuoruudessa, niin se oli kerrasta poik-
ki. Tuntui, että oli sama henki, joka oli 60–70- 
luvun herätysten aikana, kertoo Aulis Juntunen 
ensikosketuksestaan Krellin toimintaan.

Yhdistyksen rahastonhoitaja Margareta 
Hakala on muuttanut reilu vuosi sitten Pohjan-
maalta takaisin Poriin, jossa hän aiemmin asui 
vuosikymmenten ajan. Hän kertoo poissa olles-
saan kaivanneensa Poria, jossa hän viihtyy ja 
jossa hän myös tuli ensi kerran mukaan Krellin 
toimintaan noin kymmenen vuotta sitten.

– Yhdistys on vireä ja aktiivinen. Kahvi kun 
alkaa, niin on tosi iloinen puheenporina. Pori on 
mainettaan parempi! Niillä eväillä, mitä on jäl-
jellä, saamme palvella toinen toistamme. 

Täällä on tosi hyvä yhteishenki ja meillä on 
myös tosi upea kuoro, kertoo Hakala. Hän oli 
itse jäänyt leskeksi juuri niihin aikoihin, kun hän 
tuli mukaan yhdistyksen toimintaan ja oli heti 
kokenut hengen lämpimäksi. 

– Tiedän, että tilaisuuksien puolesta rukoil-

Täällä on  
ollut yksin-
kertaisesti 
hyvä olla.

Mika Kyytinen

Me yhdessä kiitämme Kristillistä Eläkeliit-
toa ja Porin Seudun Kristillisiä Eläkeläisiä saa-
mastamme huomionosoituksesta. Kristillinen 
Eläkeliitto on myöntänyt kultaisen tai hopeisen 
ansiomerkin tehtävistä, joihin kukin on eri ajan-
jaksoin yhdistyksessä sitoutunut.

Kultainen ansiomerkki:  
Antti Kynäslahti, Laina Kynäslahti ja  
Satu Nissinen

Hopeinen ansiomerkki:  
Margareta Hakala, Toini Lehtinen, Ester  
Halttunen, Terttu Ruuska ja Reino Valkama

  Toini Lehtinen, Ester Halttunen, Satu 
Nissinen Terttu Ruuska, Antti Kynäslahti,                     
Margareta Hakala, Reino Valkama ja Laina 
Kynäslahti.

Kiitos
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laan paljon. Se on tärkeätä. Vapaaehtoistyö 
on myös vilkasta, autetaan toinen toistamme.  
Palvelualttiutta löytyy paljon, Hakala kertoo. 
Hänelle 40-vuotisjuhlavuosi on historiallinen, 
sillä hän on itse tullut uskoon 40 vuotta sitten ja 
saanut myös nuorimman tyttärensä silloin.

KUORO	TOIMII	AKTIIVISESTI
Sinikka Puukka on johtanut Porin yhdistyksen 
kuoroa vuoden verran. Hän on laulanut erilai-

sissa lauluryhmissä ja kuoroissa vuosikymmen-
ten ajan, mutta tämä on hänelle ensimmäinen 
kokemus kuoronjohtajana. 

– Ensin oli hyvin jännittävää ja pelottavaa, 
mutta on tämä hyvin kiinnostavaa. Tavoitteeni 
on saada laulut elämään. Niihin pitää saada se 
henki ja niiden pitää tuoda kiitosta Herralle. Se 
innostaa ihan valtavasti. Meillä on ihana ja yh-
tenäinen joukko, kertoo Puukka. 

Tällä hetkellä kuorossa mukana on noin 20 
laulajaa, mukana on myös yllättävän paljon 
miehiä. Kuorossa on useita jäseniä, jotka ovat 
laulaneet elämässään paljon, mikä helpottaa 
kuorotoimintaa.

– On ihana laulaa Taivaan Isälle kunniaa 
ja kiitosta. Laulu pitää myös virkeänä, kun jou-
tuu ajattelemaan rytmit, sanat ja mukanaolon. 
Tämä on hyvin monipuolista, Puukka pohtii. 

Kun Porin yhdistys kokoontuu kahden vii-
kon välein, esiintyy kuoro näissä tilaisuuksissa 
aina muutaman laulun verran. Ennen jokaista 
tilaisuutta kokoonnutaan harjoittelemaan. Tänä 
vuonna musiikki näkyy tilaisuuksissa erityisellä 
tavalla Krellin Laulun aika -teeman johdosta.

– Laulaminen ja kuorotoiminta on sellaista, 
että kun siihen lähtee mukaan, niin siitä ei pääse 
koskaan eroon. Se on niin hieno asia. •

  Porin Krellin kuorossa on noin 20 laulajaa. Useat heistä ovat laulaneet  paljon, 
mikä helpottaa kuorotoimintaa.

  Sihteeri Helmi Ylijoki on ollut aktii-
vinen Porin yhdistyksen toiminnassa. 
Kultaisen ansiomerkin hän sai jo 2007. 
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Kuopion	Kristilliset		
Eläkeläiset	40	vuotta

teksti Mirka Kallio • kuvat Päivi Kyyrö

Vuonna	2017	Kuopiossa	juhlitaan	yhdistyksen	
nelikymppisiä	ja	Suomen	sataa	vuotta.

K uopion yhdistys kuvaa vuoden 2016  
toimintakertomuksessaan toimintaansa: 
”Kuopion Kristilliset Eläkeläiset elää 
arjen kristillisyyttä, joka on iloa, eloa ja 

yhteenkuuluvuutta eri elämäntilanteissa olevien 
ystävien kanssa. Kokoontumisia sävyttää sosiaa-
lisuus, yhdenvertaisuus, vierailijat, yhteislaulu, 
kahvin tuoksu ja perimmäisiin kysymyksiin pa-
laaminen Raamatun äärellä, rukousta unohta-
matta – kaikki sulassa sovussa keskenään.”

Yhdistys on aktiivinen. Laulutuokio ja kerho 
pidetään joka toinen viikko ja niillä viikoilla, kun 
ei ole kerhoa, vieraillaan palvelutaloissa järjestä-
mässä Laulun ja Sanan tilaisuuksia. 

– Meillä on oma lauluryhmä ja olemme 
saaneet esiintyä eri tilaisuuksissa. Laulun aika 
-teema näkyy siinä, että olemme nostaneet kat-
seemme Suomi 100 vuotta -juhlan kunniaksi 
isänmaallisiin lauluihin. Oli ilo laulaa Kaanaan-

maata, taivaallisen isänmaan laulua, omassa 
40-vuotisjuhlassa, kertoo Mirja Halonen, yhdis-
tyksen sihteeri ja rahastonhoitaja. 

VASTAVOIMAKSI	AJAN	HENGELLE
Kristillisiä eläkeyhdistyksiä alettiin perustaa ai-
kanaan vastavoimaksi ajan hengelle. Niin syntyi 
40 vuotta sitten myös Kuopion yhdistys. Ensim-
mäinen arkistoista löytynyt pöytäkirjamerkintä 
on päivätty 16.3.1977. Kokous pidettiin kym-
menen hengen voimin Rauha ja Valto Järven 
kodissa. Toiminta oli alkanut jo aiemmin, mutta 
hiipunut ennen kuin valtakunnallinen kattojär-
jestö perustettiin. 

Kristilliseen Eläkeliittoon Kuopion yhdistys 
liittyi 2.5.1977. Seurakunta antoi tilat yhdis-
tyksen käyttöön ilmaiseksi, ja siitä eteenpäin 
on aina saatu kokoontua seurakunnan tiloissa, 
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mistä yhdistyksessä ollaan kiitollisia. Seurakun-
takeskuksesta on vuosien varrella tullut kuin yh-
teinen olohuone. Viime aikoina tila on alkanut 
käydä jopa ahtaaksi, mikä on tietenkin positiivi-
nen ongelma.

Yhdistyksen jäsenistä halutaan pitää huolta 
ja uusiakin toivotaan mukaan. Jäsenet saavat 
vuosittain kolme jäsenkirjettä. 

– Haluamme pitää näin yhteyttä työmme 
ystäviin ja tukijoihin. Kun ystävä on kokenut 
kerhossa jotain sydämen tasolla, rohkenee hän 
pyytää naapuriaankin mukaan, Mirja Halonen 
pohtii. 

LAHJAT	KÄYTTÖÖN
Vuoden 2017 huhtikuussa oli aika juhlia 40-vuo-
tiasta yhdistystä. 

– Tuo juhla ei ollut mikä tahansa juhla; se oli 
kiitosjuhla! Messuun osallistui 160 ystävää, jot-
ka saivat kuulla piispa Matti Sihvosen väkevän 
puheen. Lisäksi messussa oli palvelemassa neljä 
muuta pappia, mikä osoittaa, kuinka tuomio-
kirkkoseurakunta arvostaa työtämme ja antaa 
tilansa ilmaiseksi kokoontumisiamme varten, 
iloitsee Mirja Halonen.

Juhlista Haloselle jäi erityisesti mieleen, kuin-
ka se oli yhteinen ponnistus Kuopion yhdistyk-
seltä ja Pohjois-Savon piiriltä sekä se, että sai 
nähdä, kuinka ystävät nauttivat juhlasta. 

– Tarvitaan juhlahetkiä arjen keskellä! Ko-
koussalin kaunistus oli sinne kokoontunut juhla-
kansa, unohtamatta keväisiä vihertäviä koivun-
runkoja ja kaikkea muuta kaunista. Antaessaan 
saa! Kuopion yhdistyksen puolesta haluankin 
kiittää kaikkia onnittelijoita ja yhteiseen juhlaan 
osallistuneita, Mirja Halonen toteaa.

Mirja Halonen on toiminut yhdistyksen ra-
hastonhoitajana vuodesta 2009 alkaen ja sih-
teerinä lähes yhtä pitkään. Hän teki työuransa 
Pohjois-Karjalassa ja näki tuolloin, kuinka kris-
tilliset eläkeläiset siellä toimivat. Muuttaessaan 
eläkepäiviksi Kuopioon hän päätti etsiytyä toi-
mintaan mukaan. 

– Toivoin löytäväni paikan Jumalan valta-
kunnan työssä. Olin erään toisen järjestön laulu-
harjoituksissa, joissa oli mukana myös silloinen 
sihteeri ja rahastonhoitaja Irma Heikkinen. Ke-
huin siellä tarpeeksi hyvin itseäni ja tekemisiä-
ni sillä seurauksella, että Irma Heikkinen pyysi 
minua rahastonhoitajaksi. En tarvinnut nukkua 
yön yli, vaan suostuin siltä istumalta. Tässä työs-
sä saan käyttää yhteiseksi hyväksi niitä lahjoja, 
jotka Jumala on minulle antanut. Haluan tässä 
yhteydessä osoittaa kiitollisuuteni puheenjohta-
ja Eero Heikkiselle, joka on yli vuosikymmenen 
kantanut vastuuta yhdistyksemme ja sen jäsen-
ten hyväksi! •

  Kuopion Krellin 40-vuotisjuhlilla kuultiin Markku Pesosen ja Pentti Kervisen taitavaa soittoa.
Juhlilla oli läsnä myös emerituspiispa Matti Sihvonen, joka saarnasi juhlien jumalanpalveluksessa.
Kultaisen ansiomerkin sai Irma Heikkinen. Hopeiset ansiomerkit saivat Arja Kokkonen, Väinö Kokkonen, 
Matti Mönkkönen ja Anja Voutilainen. 
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P identyvä elinikä on iloinen asia, mutta 
lasten vähyys taas ennustaa surullista tu-
levaisuutta. 

Ikääntyminen on ennen kaikkea kult-
tuurin muutos. Sitä lähestytään usein taloudel-
listen mittareiden kautta, mikä on toki tarpeen, 
mutta ei auta ikäsyrjinnän lopettamisessa.

VANHUUDEN		
VALLANKUMOUKSELLINEN	MUUTOS
Ikäihmiset ovat hieman liioitellen siirtyneet sa-
dassa vuodessa syytingistä Espanjan aurinko-
rannalle. Hyvinvointivaltio on mahdollistanut 
itsenäisemmän vanhuuden, toisaalta perhesuh-
teet ovat ohentuneet.

Suomen 1,5 miljoonalla eläkeläisellä on kui-
tenkin monta kohtaloa. Eläkkeiden kipupisteet 
ovat takuu- ja kansaneläkettä saavien ikäänty-
neiden naisten sekä nuorempien työkyvyttö-
myyseläkeläisten kohdalla. 

Kun katson omia eläkeikäisiä vanhempiani, 
niin todellinen vanhuus ei ole vielä läsnä ”kol-
mannen iän” alkupäässä. Vanhuuseläkeaika 
kokonaisuudessaan lähestyy jo neljännesvuosi-
sadan mittaa.

TYÖKULTTUURIN	VAHVUUS	VOI	OLLA	
MYÖS	JULMAA

Eetu ry:n tutkimuksen mukaan jopa noin kolme 
neljästä ikääntyneestä (+55v) kokee olevansa 
toisen luokan kansalainen ja vain eräänlainen 
kuluerä yhteiskunnassa. Suomi voi olla karu 
paikka työuran jälkeen, kun uuden ihmisen koh-
taamisessakin kysytään ensimmäisenä, mitä toi-
nen tekee työkseen. 

Kovalla työllä vaurastuneita Aasian maita 
saatetaan pitää esimerkillisinä vanhojen ihmis-
ten kunnioituksessa, mutta sukukeskeinen kult-
tuuri on rapautumassa. 

Etelä-Koreassa vanhusten itsemurhat yleis-
tyvät, Kiinassa lapset velvoitetaan lailla ta-
paamaan vanhempiaan ja Japanissa inter-
net-kahviloista on tullut joillekin pysyviä koteja. 
Eläkejärjestelmät ovat Suomeen verrattuna yl-
lättävän takapajuisia.

KANSAKUNNAN	MUISTI	ON	VAARASSA	
UNOHTUA
Irlantilainen tuttuni ihmetteli Suomessa, mik-
si vanhat ja nuoret eivät ”sekoitu” täällä. Olo-
huoneen jatkeeksikin kutsuttu pubikulttuuri tuo  

Vanhuuden	arvostus	
100-vuotiaassa	Suomessa?

teksti Janne Pelkonen • kuva Telan kuvapankki

Väestön	vanhenemisen	tsunami	pyyhkäisee		
Euroopan	ylitse.	Sataa	itsenäistä	vuottaan	juhliva	

Suomi	ikääntyy	ensimmäisten	joukossa.	

>>
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Irlannissa eri ikäiset yhteen, kun meillä luonte-
vat kokoontumispaikat ovat vähissä. 

Sukulaisuuteen perustuvia yhteyksiä pide-
tään vielä toivottavasti arvossa, tosin suvut ovat 
yhä pienempiä. Eri-ikäiset on usein rajattu omiin 
yhteisöihin, jotka eivät juuri keskustele muiden 
kanssa. Jos ei ole kokemusta eri elämänvaihei-
den luonteesta, saattavat empatian tunteminen 
ja historian ymmärtäminen olla vaikeita asioita.

NYT	PITÄÄ	RAKENTAA	SUKUPOLVIEN	
VÄLISIÄ	SILTOJA
Osa ikäpolvien välisistä suhteista on arkisia ja 
näkyviä, kuten lastenlasten vierailu mummo-
lassa. Osa on enemmän piilossa, kuten työ-
eläkkeiden rahoituksen sukupolvisopimus, jossa  
jokainen ikäluokka on vuorollaan maksajana ja 
saajana.

Entä jos ihminen on aivan yksin? Professori 
Juho Saari on todennut, että yksinäisyys voi olla 
melkein koko elinkaaren mittainen kokemus. 
Yksinäinen eläkeläinen ei pääse helposti näky-
väksi osaksi sukupolvien ketjussa.

Ikääntyneiden digihyppy on iso ponnistus. 
Internet voittaa etäisyydet myös lapsiin ja lap-
senlapsiin, jotka elävät yhä isomman osan elä-
mästään verkossa. Tämä ei silti korvaa fyysistä 
lämpöä ja läsnäoloa. 

Eri yhteisöjen muodostamia ”kuplia” on tar-
peen tullen hyvä törmäyttää keskenään. Lapseni 
päiväkodista tehdään vierailuja läheiseen palve-
lutaloon esimerkiksi pääsiäisenä.

Työeläkemalli muuttuu aina ajan hengen 
mukana. Riskien yhteisestä ja oikeudenmukai-
sesti mitoitetusta jakamisesta on silti hyvä pitää 
kiinni, järjestelmän oikeutus ja kannatus riippu-
vat lopulta siitä. •

Nyt pitää  
rakentaa  
sukupolvien  
välisiä siltoja.

  Janne Pelkonen, erityisasiantuntija, Työeläkevakuuttajat Tela.
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>>

teksti	&	kuvat	Jukka	Ylävuo

KAMERAA ULKOILUTTAMASSA

Töölönlahden	ylpeys		
Talvipuutarha	

P itkään suunnittelemamme retki Töö-
lönlahdelle toteutui pilviharmaana 
päivänä. Niinpä talsimme triona har-
maana lauantaipäivänä miniäni San-

nan ja Markus-poikani kera Töölönlahden 
rantatietä. Nykyään reitti on jaettu valkoisella 
raidalla pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Pai-
koitellen jopa koroke turvaa omilla kaistoilla 
pysymisen! Tänään kävi rantamilla melkoinen  

vilske; puolimaraton ja naisten kymppi lii-
kuttivat satamäärin liikuntafriikkejä värikkäi-
nä ryhminä.

– Liike on lääke, jankutin jääkaapin seinään 
saksimaani, kansantajuisen valistusartikkelin  
innostavaa slogania. Sanna komppasi hymyil-
len, onhan lääketieteen kandiksi hiljattain  
valmistuneella hankittuna jo tieteellistä ym-
märrystä. 
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Markus hölkkäsi kohti Linnunlaulun rintee-
seen parkattua veloa.

 – Minun lapsuudessani Porissa käytet-
tiin tällaisia kolmipyöräisiä yleisesti kuljetus-
peleinä, valistin nuorisoa muistoillani. Mutta 
tämä kosla oli viritetty ladattavalla apuakul-
la. Kolmikkomme päätti pidättäytyä vielä täl-
lä erää juoksuosiosta. Vaatisi huolellista val-
mistautumista. Ehkäpä tulevina vuosina? Ikä 
ei ole este! Linnunlaulun iäkkäät pitsihuvilat 
ovat oma, maalauksellinen antinsa maisemas-
sa. On kirjailijataloa, taidenäyttelyitä taloissa, 
sekä punk-artisti Pelle Miljoonan idyllinen tupa 
rantaviivalla. 

Muistan Töölönlahden vakituisena lenkkira-
tana. Kun muutin kuivasta vantaalaisesta lähi-
östä Helsinginniemelle 90-luvulla, niin katsoin 
HPY:n kartasta kaikki rantareitit. Vain kamera 
kaverinani kolusin kävellen ja pyöräillen va-
paa-ajat merellistä kaupunkia kuvaten. Mara-
toonareiden vilskeestä erottauduimme Helsin-
ginkadun ylitse Talvipuutarhan rinteeseen.

Wikipediasta olin tutkinut muun muassa seu-
raavaa: ”Helsingin Talvipuutarha on yleisölle 
avoin kasvipuutarha Helsingin Eläintarhanlah-
den alueella, Töölönlahden pohjoispuolella. 
Talvipuutarhan takana on yleisöltä suljettu Hel-
singin kauppapuutarha, jossa kasvatetaan mm. 
kukkia ja pensaita kaupungin puistoihin. Talvi-

puutarhan rakennutti vuonna 1893 kenraalima-
juri Jakob Julius af  Lindfors, joka halusi kaikil-
le aina maksuttoman pääsyn Talvipuutarhaan.  

Helsingin kaupunki osti koko alueen vuonna 
1907 ja yleisökäynnit pidetään edelleenkin mak-
suttomina! Alueen rakennukset koostuvat erilli-
sestä puutarhurin talosta, palmuhuoneesta, lasi-
siivestä ja kaktushuoneesta. Mainittakoon, että 
suihkulähteellä polskii värikäs koikarppien parvi. 
Kaupunki järjestää ympäri vuoden näyttelyitä, 
erityisesti koululaisille. Juuri nyt oltiin käynnis-
tämässä pääsiäisen kukkaistutuksia koristeineen. 
Vahtimestarin aukaistessa oven sekunnilleen kel-
lo kaksitoista tunki meitä runsaslukuinen kukki-
en ystäväjoukko lasitalon lämpimään.

Aikaisemmista käynneistä on mieleeni jää-
nyt erityisenä piikikäs kaktushuone. Palmuhuo-
neessa taas hämmästyttivät trooppiset liljat, eräs 
kukinto muistutti erehdyttävästi papukaijaa! 
Kauan aikaa viivyimme rupattelemassa kukkien 
hoidosta, ihmetellen kaikkea näkemäämme ja 
kokemaamme. Koikarppien värikäs suihkuläh-
de kalaparvineen on pysäyttävä kokemus. Täs-
sä kohtaa minäkin vajavaisella ymmärrykselläni 
oivalsin, mitä tarkoittaa pääoven kieltotaulu: 
Valokuvaaminen sallittu. Lisävälineitten käyttö 
kielletty! Ymmärsin, että kalaparvi ei kovinkaan 
ilahtuisi, jos se joutuisi paistattelemaan kamera-
nulkoiluttajien räpsivissä salamanvaloissa! •
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teksti Ensio Koitto

LUONNOLLISTA
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Puutarhapiirissäni on näitä lentäviä kau-
nokaisia kesän parhaina hetkinä lukuisa 
joukko. Arvaatkin, että kyse on suden-
korennosta. Tietenkin kaikki tuntevat 

ja ovat nähneet sudenkorennon (Odonata). Se 
on tiettävästi yksi vanhimmista, nykyisin elävis-
tä hyönteislahkoista. Maailmanlaajuisesti lajeja 
on yli 5700. Meillä Suomessa on 53 sudenko-
rentolajia. Niistä yleisin on aitosudenkorento 
(Anisoptera). Sudenkorennot ovat keskikokoisia 
hyönteisiä. Toukat kehittyvät yleensä vedessä.

Sudenkorennot ovat ihmiselle hyödyllisiä, 
koska ne saalistavat ravinnokseen tuholaisiksi 
katsottuja hyönteisiä. Esimerkkinä voisi maini-
ta hyttyset, kärpäset ja paarmat. Suurimman 
osan elämästään sudenkorennot elävät toukka-
vaiheessa veden alla. Silloin ne ovatkin melko  
ahnaita petoja. Ne syövät jopa pieniä kalo-
ja tai kalanpoikasia. Pyydystäminen tapahtuu 
erikoisella pyyntinaamarilla, jonka avulla saa-
listaminen on tehokasta. Sudenkorentojen li-
sääntyminen on monimutkaista. Esimerkiksi 
muodonvaihdos on vaillinainen. Sudenkoren-
noilla ei ole koteloa, kuten esimerkiksi perhosilla.

Olen usein ihaillut näitä taitavia lentäjiä ja 
niiden nopeaa saalistamista puutarhapiirissä-

ni. Niillä on huipputehokkaat kaikkiin suuntiin 
näkevät silmät. On siis 360 astetta kattava nä-
kökenttä. Sen lisäksi niillä on kaksi täysin kehit-
tynyttä siipiparia. Jokaista siipeä voi ohjata erik-
seen. Voi Luojamme suurta viisautta ja taitoa!

Sudenkorento voi pyydysretkillään purais-
ta myös ihmistä. Sen purema ei kuitenkaan ole 
myrkyllinen. Asiantuntijat kirjoittavat blogeis-
saan, että sudenkorento on maailman pätevin 
peto! Se onnistuu saalistuksessaan yli yhdeksän 
kertaa kymmenestä. Se osaa lentää myös taakse-
päin ja voi katsella taakse päätään kääntämättä! 
Siispä leijona ei ole läheskään maailman tehok-
kain petoeläin. Leijona näet onnistuu nappaa-
maan saaliinsa vain kerran neljästä yrittämäs-
tään. Valkohaikaan ei onnistu kuin joka toisella 
yrittämällään. Asiantuntijat siis toteavat suden-
korennon erinomaisuuden! Sen keskittyminen 
on aivan erikoista luokkaa. Se voi hyttysparvessa 
keskittyä vain yhteen pyydystämäänsä yksilöön. 
Vauhti on nopeaa, jopa lähes 50 km tunnissa. 
Ainoa heikko kohta on sudenkorennon kuulo. 
Eipä siitä ole tehokkaaksi haistajaksikaan.

Mielestäni kannattaa tänä kesänä, jos mah-
dollista, tarkkailla tämän monitaitoisen kauno-
kaisen elämää! •

Monitaitoinen kaunokainen
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Hän	ei	unohda

Otteita Auli Ylinaatun puheesta Rauman yhdistyksen kokoontumisessa

V aelluksemme on vielä kesken, mutta 
päämäärä on selvillä. 

Myös psalmin kirjoittaja ihmettelee 
tätä asiaa, kun hän sanoo ”Kun minä 

katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja 
tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen – mikä  
on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä 
on ihmislapsi! kuitenkin pidät hänestä huolen.” 
Ps. 8: 4–5

Nämä Raamatun jakeet rohkaisevat meitä 
uskomaan, että Jumala todellakin pitää meistä 
huolen. Elämä kylläkin kuljettaa meitä eri ta-
voin ja kukaan meistä ei tiedä, mitä huominen 
päivä tuo tullessaan. 

Kun katsomme elämäämme eteenpäin, saa-
tamme jäädä pelolla odottamaan, mikä sairaus 
tai elämän taakka osaksemme on mahdollisesti 
tulossa. Mutta voi käydä jopa niin, että olemme-
kin aivan turhaan etukäteen murehtineet, eivät-
kä pelkomme toteudukaan.

 Jospa uskaltaisimme rohkeasti syleillä jokais-
ta uutta päivää luottamuksen, toivon ja kiitok-
sen asenteella. Eikö meitä kristittyjä kehotetakin 
elämään tässä ja nyt – siis tätä hetkeä, niiden 
asioiden kanssa, joita elämä on meille jakanut.

Olen usein ajatellut, mikä voisi olla suurim-
pia lahjoja, minkä voimme toinen toisillemme 
antaa. Yksi sellainen on mielestäni ystävän tai 
tuttavan lämmin katse, kun hän vakuuttaa, että 
muistan sinua rukouksin. Rukous on suurimpia 
voimia, mitä voimme kuvitella ja sittenkin se on 
nöyrin. Kun tiedämme, että joku rukoilee puo-

lestamme, emme ole enää konkreettisestikaan 
asioidemme ja tilanteidemme kanssa niin yksin. 

Kun itseksemme rukoilemme ja odotam-
me Jumalan vastausta, saatamme ajatella, että 
kuuleekohan Jumala rukoustamme, pyyntöäm-
me. Muistaako hän minua? Tukholman Sankta 
Claran seurakunnan pastori Carl-Erik Sahlberg 
neuvoo meitä tuollaisessa tilanteessa palautta-
maan mieleen vanhan rippikoulun opetuksen, 
että Jumala vastaa rukouksiimme kolmella ta-
valla: joko Kyllä, Ei tai Odota. Voi tulla vihreä 
valo, punainen valo tai keltainen valo. Joskus tuo 
Ei-vastaus voi merkitäkin myös Odota-vastausta. 
Siis ei juuri nyt – mutta mahdollisesti myöhem-
min, toisena ja ehkä parempana ajankohtana.

 Saamme uskoa, että hän tietää, mikä on 
meille parasta. Kun me viemme rukousaiheem-
me Jumalalle, ne ovat ovat ikään kuin siirret-
tyinä, tallennettuina Hänen ”muistitikkuunsa”.  
Me saamme jäädä levollisin mielin odottamaan, 
miten ja milloin Hän, Jumala, tämän asian  
hoitaa. Muistakaamme, että olemme piirretyt 
Vapahtajamme kätten ihoon, hipiään, kuten 
vanha käännös sanoo, eikä Hän siis meitä, eikä 
rukouksiamme unohda.                                                                              

Toivon, että kiitollisin mielin saatte iloita 
toinen toisistanne ja näiden kokoontumisten 
annista kuin myös läheisistänne ja heistä, jotka 
kuuluvat elämänne piiriin. 

Olkoon tämä vuotenne ja koko elämänne 
siunattu! Ja kiitos, kun sain jakaa kanssanne tä-
män iltapäivähetken. •
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AJATUKSIA USKOSTA

Hetki

teksti Hanna Forsgren-Autio • kuva Jarmo Kurkela

P ietari on kalastamassa yhdessä veljensä 
kanssa. Tuuli puhaltaa, tutut vedet välk-
kyvät auringossa. Pietari katselee verkko-
jaan miettien, kun yhtäkkiä kuuluu ääni: 

”Lähtekää minun mukaani!” Rannalla seisoo 
mies. Ihmeellinen mies, jonka kutsu osuu suo-
raan kohti. ”Lähtekää minun mukaani. Minä 
teen teistä ihmisten kalastajia”, Jeesus pyytää.  
Ja he lähtevät.

Miltä mahtoi tuntua Pietarista, kun hän jät-
ti kalastajan työnsä lähtiessään Jeesuksen mu-
kaan? Olikohan hän hämmentynyt? Onnelli-
nen? Tuntuiko huojentuneelta vaiko haikealta 
jättää mennyt elämäntapa taakse? Mitä hän 
tunsikin, oli ratkaisu sama. Hän ei voinut muuta 
kuin seurata Jeesusta.

Miksi minä pohdiskelen näitä Pietarin tun-
toja? Kaiketi se johtuu siitä, että minustakin 
tuntuu vähän siltä, että Jeesus olisi minulle huu-
dahtanut: ”Palaa työhösi” ja nyt minä luottavai-
sesti olen saapunut työpaikalle. Päällimmäisenä 
olotilana on kiitollisuus ja ilo. Kiitollisuus ajasta, 
jonka vietin lapseni kanssa kotona, ja kiitollisuus 
tästä päivästä, jonka saan viettää tehden yhdes-
sä muiden kanssa työtä Kristillisen Eläkeliiton  
hyväksi.

Uuden edessä tahdon olla kuin Pietari ja hä-
nen veljensä Andreas: Katse Kristukseen suun-
nattuna ja hänen perässään kulkien. Kotiäidin 

ja työtätekevän Hannan tehtävät saattavat erota 
näennäisesti hyvinkin paljon toisistaan, mutta 
ytimeltään toivon, että tehtävänanto olisi hyvin-
kin sama. Rakasta. Rakasta yhdistyksen aherta-
jia. Rakasta pientä taaperoa hiekkalaatikolla.

Pietari lähti seuraamaan Jeesusta antaen hä-
nelle aikansa, antaen hänelle kaiken, mitä hän 
todella omisti: sen hetken. Tämän hetken mer-
kitys onkin arvokkainta, mitä me omistamme. 
Joka hetki saamme tehdä valinnan: Mitä me ha-
luamme juuri nyt ajatella, mitä tavoitella, mitä 
arvostaa. Pidän tärkeänä olla tässä hetkessä. 
Kun olen töissä, olen todella täällä läsnä niille 
ihmisille, jotka ovat paikalla. Sitten kun lähden 
töistä kotiin ja haen poikani päivähoidosta, olen 
läsnä hänelle ja miehelleni. 

Elämässä puuhaillessa on välillä pysähdyttä-
vä. On tärkeää antaa omastaan, ajastaan ja va-
roistaan, mutta yhtä tärkeää on osata ottaa vas-
taan. Yritän itse opetella tätä taitoa parhaillaan. 
Säännöllinen Jeesukseen katselu Raamatun sa-
naa lukien tai kristillistä laulua kuunnellen lataa 
voimaa arkeen. Sieltä saa ilon ja voiman lapsi, 
työläinen ja eläkeläinen. Välillä on aika tarttua 
verkkoihin ja kalastaa ja sitten on se ilon hetki 
kun Jeesus sanoo ”Lähtekää minun mukaani”  
ja saamme pudottaa verkot maahan ja lähteä 
Hänen peräänsä ilman tietoakaan tulevasta. 
Hänen läsnäolonsa riittää. •
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ELÄMÄN	LÄHTEET
-seminaari	Kokkolassa

Seminaarin puolesta Helena Huhtala Kokkolan paikallisosaston sihteeri

T ilaisuus järjestettiin Kokkolan seurakun-
tayhtymän Mikael-salissa lauantaina 
8.4.2017 klo 10–15. Keskustelua johdat-
teli YTM Aila Kauranen Pyhäjärveltä. 

Hän on työnohjaaja, psykoterapeutti ja koulut-
taja. Seniorivuosinaan hän on palannut siihen, 
mistä työelämässä aloitti: vastaavaksi kuraatto-
riksi koulujen oppilashuoltoon. Pitkä työura ih-
misten kuuntelijana ja auttajana on antanut ym-
märrystä elämän haasteisiin. Kristillinen usko 
on hiljainen perusta Aila Kaurasen elämässä ja 
työssä. Juutalaiset ajattelijat ovat rikastuttaneet 
hänen ajatteluaan. Elämänikäinen kouluttautu-
minen ihmisten auttajana on avannut monien 

ajattelijoiden viisauden lähteet oman työn ai-
neksiksi. Aila Kauranen on vuosien aikana vie-
raillut myös Kokkolassa ihmissuhdeseminaarien 
puhujana ja keskustelujen ohjaajana. 

Seminaarin toinen vastuuhenkilö Silja Saa-
rimaa teki esityksen ”Nainen kaivolla” ollessaan 
Kokkolan Kaupunginteatterissa näyttelijänä 
vuonna 2000. Se kuului osana Leipää ja Sa-
naa -esitykseen. ”Nainen kaivolla” jäi elämään 
omaa elämäänsä siten, että Silja on esittänyt 
kyseistä esitystä vuosittain mitä erilaisimmissa  
tilanteissa, kuten Porin Jeesus-festivaaleilla, 
Kirkkohallituksen järjestämillä työntekijäpäi-
villä 2006, vanhainkodeissa, naistenpäivillä, 
koululla Kokkolassa, useissa kristillisissä seura-
kunnissa, kotipiireissä ja kerran jopa tilattuna 
syntymäpäivälahjana.  

Musiikista vastasivat Sirkka-Liisa Junkki-
la ja Marjaana Koittola Kälviältä. Laulut sekä 
Nainen kaivolla -esitys virittivät hienolla tavalla 
meidät keskustelemaan Aira Kaurasen asian-
tuntevalla johdolla elämämme kaivoista. Kes-
kustelun lomassa Liisa Peltoniemi piti meille 
jumppatuokion. Hän oli mm. kehitellyt virteen 
”Jumala loi” mainion koreografian. 

Tällaisen seminaarin vaikutus oli hyvin 
moniulotteinen. Jokainen koki sen omalla ta-
vallaan. Ilmassa väreili kiitollisuutta, iloa, luot-
tamusta, hyväksymistä, Raamatun tekstejä ja 
omia kokemuksia lähteiden löytymisestä arjessa 
ja juhlassa. 

”Joka juo tätä vettä, sen tulee jano, mutta 
joka juo minun antamaani vettä, ei enää kos-
kaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä an-
nan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen 
elämän vettä.” Joh. 4:13–14 •

Tarvitsemmeko	elämässämme	lähteitä?	Mitkä	ovat	meidän	elämämme	lähteet?	

Seminaarin  
järjesti Kokkolan  

suomalainen seura-
kunta & Kokkolan-
seudun Kristilliset 

Eläkeläiset ry 
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  Tilaan Kristelli-lehden 12 kk (5 numeroa) hintaan 16 €

  Tilaan lehden lahjaksi 12 kk hintaan 15 €

  Haluan liittyä jäseneksi Kristilliseen Eläkeläisyhdistykseen

Postimaksu
maksettu

Kristelli-lehti

VASTAUSLÄHETYS

Sopimus	5007754

00003	Helsinki

Tilaaja:

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Puh:

Sähköposti:

Lehden maksaja:
(jos eri kuin tilaaja)

Osoite:

Postinro ja -toimipaikka:

Puh:

Sähköposti:

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

 

KRISTILLINEN ELÄKELIITTO RY

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

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

Kultainen ansiomerkki
Heikkinen Irma Anneli, Kuopio
Lukkarinen Paula, Säyneinen
Räsänen Kaarina, Nilsiä
Kynäslahti Antti, Pori
Kynäslahti Laina, Pori
Nissinen Satu, Pori
Vänskä Marjatta, Kotka
Vänskä Raimo, Kotka

ANSIOMERKIT KEVÄT 2017

Hopeinen ansiomerkki
Kokkonen Arja Annikki, Kuopio
Kokkonen Väinö Kalevi, Kuopio
Mönkkönen Matti, Kuopio
Voutilainen Anja Kaarina, Kuopio
Hämäläinen Paula, Kuopio
Jauhiainen Aino, Nilsiä
Toivanen Erkki, Siikajärvi
Hakala Margareta, Ulvila
Halttunen Ester, Pori

Lehtinen Toini, Pori
Ruuska Terttu, Pori
Valkama Reino, Pori
Mikkola Kirsti, Lappeenranta
Tukiainen Inkeri, Lappeenranta
Welling Pirkko, Lappeenranta
Hakala Sakari, Kotka
Kukkonen Seija, Kotka
Kärkkäinen Eva, Kotka
Virtanen Eila, Kotka



15.9.  Perjantaina klo 13.00  
 Seurakuntien talo, Näsin sali
 Näsilinnankatu 26, Tampere, 

16.9.  Lauantaina klo 13.00 
 Helluntaiseurakunta, 
 Vuorikatu 29, Kuopio

18.9.  Maanantaina klo 18.00 
 Kokkolan seurakuntakeskus, yläsali
 Läntinen Kirkkokatu 17, Kokkola

19.9.  Tiistaina klo 11 
 Porin seurakuntakeskus 
 Eteläpuisto 10, Pori 

21.9.  Torstaina klo 18.00 
 Keravan Helluntaiseurakunta 
 Kuparisepänkatu 6, Kerava

22.9. Perjantaina klo 18.00 
 Ristinkirkko
 Kirkkokatu 4, Lahti

21.10.  Lauantaina klo 18.30, Finaali 
 Riihimäen keskuskirkko
 Hämeenkatu 5, Riihimäki 

 Esiintyjäryhmille lähetetään kutsu  
 omaan esiintymispaikkaan.  
 Tilaisuudet ovat avoimia yleisölle. 

Laulun aika on tullut!
Soraäänistä sulosointuihin -esiintymisaikataulu

Soraäänistä sulosointuihin tilaisuudet järjestävät Kristillinen Eläkeliitto ja Radio Dei


