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teksti Päivi Kyyrö • kuva Sakari Röyskö

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

Älä itke?
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Vanhemmat lohduttavat joskus lapsiaan 
sanomalla: Älä itke. Toki noin voidaan 
sanoa, jos on lapsen suruun ratkaisu. 
Särkyneen lelun tilalle voi löytyä uusi 

kaupasta tai maahan pudonneen jäätelön voi 
korvata uudella. Pojille on voitu sanoa: Ole 
mies, älä itke iso poika. Älä itke, sanotaan joskus 
myös aikuiselle ihmiselle hänen itkiessään suu-
ren surun tähden. Miksi ei saa itkeä?  

Sota-ajat eivät antaneet kaikille lapsille tilaa 
ja mahdollisuutta leikkeihin lapsen lailla. Las-
ten ja nuorten piti ottaa vastuuta kodin töistä ja 
myös erilaisista avustavista tehtävistä sotapoiki-
na tai vaikkapa lottatyttöinä. Vastuun ottami-
nen oli lapsille myös tärkeää. Näin oltiin avuksi 
ja koettiin merkityksellisyyttä. Monet sota-ajan 
lapset ovat kokeneet sota-ajan jännittävänä, suo-
rastaan seikkailuna.  

Sodassa on kuitenkin toinen puoli. Siellä on 
ollut menetyksiä, surua, hylkäämistä ja kipua. 
Evakot joutuivat jättämään kotinsa ja suuren 
osan omaisuudestaan. Ja entä ne äidit ja vai-
mot, joiden rakkaat tulivat rampoina tai vaikka 
ruumisarkuissa rintamalta. Suuri määrä lapsia 
jouduttiin lähettämään Ruotsiin. Joskus sota-
lapsi saatettiin jättää junaan hyvästelemättä, 
kun ajateltiin sen olevan näin helpompi lapsen 
kannalta. Voin vain aavistaa, kuinka suuri oli 
lapsen itkun määrä ja hylkäämisen kokemus, 
kun hän huomasi, että jotain hakemaan men-
nyt äiti ei palannutkaan takaisin. Varmasti se 
kipu oli myös äidillä, joka ei uskaltanut kohdata 
lapsensa surua joutuessaan kertomaan hänelle, 
että haluaa lähettää hänet vieraaseen maahan 
turvaan.   

Sota-ajan kokemuksiin ja tunteisiin antaa 
avartavan näkymän Weilin+Göösin kirjasarja 
Sodassa koettua. Kirja kertoo muuan muassa 
siitä, miten sota oli monille lapsille niin kuormit-
tava asia, että he lakkasivat itkemästä. Kun suru 
on suuri, on hyvä olla tilaa tunteille ja kyyne-
leille. Hannes Hynönen kertoi Kristelli-lehdes-

sämme (5/2013), miten vasta vaimon kuoleman 
jälkeen hänen kyynelkanavansa olivat auenneet. 
Hän kertoi, että hän ei pienenä itkenyt. Hannek-
sen patoutuneet kyyneleet tulivat vuolaana ulos 
vasta vanhana miehenä. Ne olivat niitä kyynelei-
tä, joita hän ei ollut saanut aikoinaan miehisenä 
miehenä päästää ulos, vaikka olisi ollut kuinka 
kova paikka. 

Padotut tunteet eivät ole ihmisille hyväksi ja 
ne voivat aiheuttaa ahdistusta myös läheisille 
siirtyessään erilaisilla tunnetasoilla sukupolvelta 
toiselle. Tunteiden patoaminen ei ole vain tun-
netorjujan itsensä ongelma ja suojakeino, vaan 
kaikki se vaikuttaa käyttäytymisen myötä erilai-
sia ongelmia myös hänen lähellään elävil-
le. Kuka rohkea sen ketjun katkaisee? 

Älä itke, sanoi myös Jeesus sureval-
le äidille, jonka ainokainen poika oli 
kuollut. Tokihan tässäkin oli lohdu-
tuksesta kysymys, mutta ei sellaisesta 
lohdutuksesta, jossa jäädään apua 
vaille. Jeesus sanoi sen, koska 
hän tiesi mitä oli tekemässä. 
Jeesus herätti naisen pojan 
henkiin ja näin ei tarvinnut 
enää itkeä. Harvalla meillä 
lienee tällaista apua kellekään 
tarjolla.  

Jos ei ole ratkaisua toisen 
ihmisen hätään, on väärin kiel-
tää häntä itkemästä. Kaikenlaiset 
tunteet kuuluvat elämään ja kaikilla 
meillä on siihen oikeus. Joskus tun-
teet ovat niin syvälle piilotettuja, että 
niiden päästäminen valloilleen voi 
olla vaikeaa. Joskus jopa ammattiapu 
on välttämätöntä. Mutta itkevää ei 
tarvitse kieltää itkemästä, pikemmin-
kin kannustaa häntä siihen. Siksipä  
sanonkin: Itke vaan, siinä ei ole mi-
tään häpeämistä, ääntä ja itkua 
maailmaan mahtuu. •
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Nuori	poika		
ei	osannut	pelätä

Päivi Kyyrön haastattelun pohjalta kirjoittanut Mirka Kallio • kuvat Päivi Kyyrö

SUOMI 100 VUOTTA – SODAN OPETTAMAT

L auri Konttinen oli täyttänyt kesällä 12 
vuotta. Sinä vuonna, marraskuussa 1939, 
alkoi Talvisota. Koulu lopetettiin sodan 
ajaksi. Laurin perhe asui Kontiolahdella, 

jossa nuorillekin annettiin hoidettavaksi sotaan 
liittyviä tehtäviä. Lauri hoiti vartiointia ilmaval-
vonta-asemalla. Joensuu oli vaarassa, ja venäläis-
ten koneiden liikehdintää seurattiin asemalla.

– Eihän se pelottavaa ollut. Päinvastoin, oli 

mielenkiintoista nuorelle pojalle olla mukana, 
kertoo Lauri. Hän sai oppia erottamaan erilaisia 
koneita, kuten hävittäjiä ja pommikoneita. Tosin 
talvisodan pakkaset kovasti koettelivat.

Myöhemmin tuli esille se mahdollisuus, että 
ehkä joudutaan lähtemään evakkoon. Laukut-
kin oli pakattu valmiiksi, mutta viime hetkellä 
venäläisten hyökkäys pysäytettiin, eikä tarvinnut  
lähteä pois kotoa.

Kesällä 1941 Lauri oli jälleen uudelleen il-
mavalvonnassa mukana. Sää oli huomattavasti 
armollisempi kesäaikaan eikä lentojakaan ollut 
enää niin paljon. 

Sen jälkeen kesät kuluivat erilaisissa työtehtä-
vissä. Yhden kesän Lauri oli töissä Kontiolahden 
satamassa lastaamassa puuta junavaunuihin. 
Työtovereina hänellä oli sotavankeja. Vaikka 
paljon ei pystytty vankien kanssa kommunikoi-
maan, niin se kuitenkin kävi selväksi, että eivät 
venäläisetkään mielellään olleet sodassa, eivät-
kä Stalinia arvostaneet. Yleisesti ottaen vankeja 

  Pekka, Eero Matti ja Lauri ennen sotaa 
Kontiolahden kanttorilan edessä.

 Lähin pommi  
tuli korttelin  
päähän meidän 
asunnosta.

Lauri  
Konttinen
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  Lauri Konttisen syntymäkoti Velkualla,  
Turun saaristossa.

kohdeltiin hyvin. Yksi työnjohtaja tosin ei sietä-
nyt vankeja ja esimerkiksi löi heitä, mutta hänet 
erotettiin tehtävästään.

Jatkosodan aikaan Lauri kävi koulua Joen-
suussa, jossa oli pommitusten uhka. 

– Lähin pommi tuli korttelin päähän meidän 
asunnosta. 

Kun rauha lähestyi, niin siitä toki iloittiin, 
mutta samalla murehdittiin sitä, että Karjala 
menetettiin. Paljon Laurin sukulaisia joutui jät-
tämään kotinsa. Laurin perheen kotiin tuli isän 
sisko perheineen asumaan sodan jälkeen joksi-
kin aikaa. Toisista huolehtiminen kuului asiaan, 
luotettiin siihen, että Jumalaan voi turvata kai-
kissa tilanteissa. 

PIENEN	TYTÖN	SOTAMUISTOJA

Riitta Savolainen oli kuusivuotias, kun sota al-
koi. Perhe asui Säämingin pitäjässä. Perhees-
sä oli tuolloin viisi lasta, joista nuorin oli vasta 
puolivuotias. Evakkoon jouduttiin lähtemään, 
mutta Riitta ei voinut lähteä mukaan. Tuhka-
rokko, keuhkokuume ja hinkuyskä veivät pienen 
tytön sairaalaan, jonne hän joutui jäämään siksi 
ajaksi, kun perhe oli evakossa. Täysin vieraiden 
ihmisten kanssa oleminen ei tuntunut pienestä 
tytöstä ollenkaan hyvältä.

– Silloin koin hylkäämisen tuskan. 
Kaupunkia pommitettiin Savonlinnassa ja 

tuomiokirkkokin tuhottiin. Riitan kotikylällekin 
tuli suruviestiä joihinkin taloihin. Kuukauden 
kuluttua isä tuli hakemaan Riitan kotiin sai-
raalasta. Oli välirauhan aika. Äiti ja neljä lasta 

Riitta
Savolainen

olivat vielä Uuraisilla, mutta tulivat viikon pääs-
tä myös kotiin ja elämä lähti vähitellen rullaa-
maan. Vielä sinä syksynä Riitasta ei ollut mene-
mään kouluun, joten hän aloitti koulunkäynnin 
vasta vuoden kuluttua. 

Erään kerran Riitta oli isänsä kanssa rannal-
la tekemässä saunavastoja, kun järveen pudotet-
tiin pommi, joka nosti vettä kymmeniä metrejä. 
Riitta pelästyi, mutta isä sanoi, ettei tarvinnut 
pelätä, kun se oli niin kaukana. 

Sota alkoi uudelleen ja kaksi äidin veljeä kaa-
tui, samoin äidin siskon mies. 

– Äitini itki kovasti, kun hänen veljensä kuo-
livat, muistelee Riitta. 

Hän oli toisen enonsa hautajaisissa ja häntä 
järkytti, että tykillä ammuttiin 24 laukausta, kun 
vainajaa siunattiin. Vanhat pelkotilat nousivat 
silloin pintaan ja jäivät vaivaamaan mieltä. 

Myös Riitan Anna-mummolle menetykset 
olivat raskaat. Hänen kahdestatoista lapsesta 
kuusi oli kuollut alle kouluikäisenä erilisiin epi-
demioihin ja nyt kaksi poikaa sekä vävy meneh-
tyivät sodassa. Riitan mummo oli hurskas esi-
rukoilija, jonka rukoukset ovat kantaneet myös 
Riitan elämässä. Sodan jälkeen elämä jatkui ja 
Riitta sai vielä kolme sisarusta lisää. 

– Jumala on armahtanut niin, ettei ole tar-
vinnut kokea hylkäämistä missään vaiheessa 
enää tämän jälkeen. •
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Musiikki	aina	mukana	

teksti & kuvat Mirka Kallio

Musiikki	on	ollut	Kirsti	Heiliön	elämässä	mukana	aina.		
Musiikki	on	kuin	hengittämistä,	josta	on	mahdotonta	luopua.

Sekä äiti että isä olivat musikaalisia, kertoo 
Kirsti Heiliö. Kirstin ja hänen siskonsa 
leikeistä pystyi jo varhain huomaamaan, 
että musiikin lahja on periytynyt seuraa-

valle sukupolvellekin. 
Isä perusti suurkuoron Kangasalan lapsille ja 

siinä Kirstikin oli mukana. Silloin kuorolaulu on 
vei mennessään ja kulkenut matkassa mukana 
tähän päivään saakka.

Kirsti valmistui vuonna 1960 Tampereen 
lastentarhaseminaarista. Lastentarhanopettajan 
ammatissa toimiessaan hän käytti paljon musiik-
kiin liittyviä aktiviteetteja ja kouluttautui itsekin 
musiikin tiimoilta erilaisten kurssien avulla. Hän 
ehti toimia lastentarhanopettajana 23 vuoden 
ajan, ennen kuin erikoistui Sibleius-Akatemiassa 
musiikkileikkikoulun opettajaksi. 

Valmistuttuaan uuteen ammattiinsa Kirs-
ti rohkaistui ja perusti yksityisen musiikkileik-
kikoulun Kangasalle, vaikka ei tiennyt, miten 
tällainen hanke otettaisiin vastaan. Hänen kou-
lunsa, Etydi nimeltään, sai heti suuren suosion, 
joten Kirstillä oli monet vuodet kädet täynnä 
työtä ja touhua. Tulijoita oli jopa niin paljon, 
että lopulta kaikki halukkaat lapset eivät edes 
mahtuneet mukaan. Musiikkikoululaisten ja 
piano-oppilaiden lisäksi Kirstillä oli johdettava-
naan myös lapsikuoro.

KANGASALTA	KITEELLE

Kymmenen vuoden jälkeen Kirsti Heiliöstä al-
koi tuntua siltä, että uudet haasteet voisivat olla 
ajankohtaisia työrintamalla. Hänelle vinkattiin 
Keski-Karjalan musiikkikoulussa olevasta mu-
siikkileikkikoulun opettajan paikasta. Hakuaika 
oli jo päättymässä, mutta tuttava rohkaisi Kirs-
tiä ja lupasi jopa lähteä hänen kanssaan autolla 
toimittamaan hakemusta perille, sillä postissa 
hakemus ei olisi enää ennättänyt ajoissa. Kirsti 
tuli valituksi tehtävään ja niin oli edessä muutto 
Kiteelle. Työuransa loppuun saakka Kirsti työs-
kenteli Kiteellä ja jäi vielä ensimmäisiksi eläke-
vuosiksikin asumaan sinne. 

Vuosista, jotka Kirsti toimi musiikkileikki-
koulun opettajana, on tullut paljon positiivista 
palautetta – vielä pitkän ajan jälkeenkin. Kirs-
ti on saanut olla inspiroimassa ja innostamassa 
lapsia ja monien elämään musiikki on jäänyt 
pysyvästi. Eräs äiti soitti ja kiitteli siitä, että Kirs-
ti oli opettanut hänen lapselleen sitoutumista. 
Heti ei tule edes ajatelleeksi, miten monin tavoin 
musiikkiharrastus saattaa hyödyttää lasta. 

– On tärkeää herättää lapsissa rakkaus mu-
siikkiin. Musiikki tasapainottaa vilkasta lasta, 
virkistää, tuo uusia ystäviä ja vaikuttaa koko 
persoonallisuuden kehitykseen, luettelee Kirsti. 
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LAHJAT	KÄYTTÖÖN
Tampereelle muutto oli edessä vuonna 2000 ja 
sen jälkeen Kirsti Heiliö lähti mukaan Tampe-
reen Ikinuorten toimintaan. Hän on palvellut 
yhdistyksen kuorossa säestäjänä jo yli 16 vuotta. 
Kirsti on ehtinyt säestämään elämänsä varrella 
paljon ja monissa kuoroissakin on tullut oltua 
mukana – parhaimmillaan kolmessa yhtä aikaa. 
Kuorotoiminta Krellin yhdistyksen puitteissa on 
ollut siis luonteva jatkumo Kirstin elämässä. 

Istumme tekemässä haastattelua Kirstin 
kotona, eikä ole vaikea huomata, miten suur-
ta roolia musiikki näyttelee edelleenkin hänen 
elämässään. Piano sijaitsee kodissa keskeisellä 
paikalla ja nuottejakin näkyy siellä täällä. Kirsti 

vetää myös talon asukkaille omaa lauluryhmää, 
joten hänen ei tarvitse lähteä kauas voidakseen 
musisoida yhdessä muiden kanssa. 

 – Jokaiselle meille on annettu lahjoja. Olen 
kiitollinen Jumalalle siitä, että minulla on tämä 
laulun lahja, jota on tullut elämässä käytettyä, 
miettii Kirsti. 

Hänen pöydällään on kansio, josta hän esit-
telee minulle kuvia ja tekstejä. Kirsti kokosi 
tuon kansion täyttäessään 70 vuotta, kymme-
nen vuotta sitten. Kansion lehtien välistä löy-
tyy valokuvien ja onnittelutervehdysten lisäksi 
esimerkiksi vanhoja lehtileikkeitä. Vuosien var-
rella Kirstistä on kirjoitettu lehtijuttuja paikallis-
lehtiin ja onneksi hän on aikanaan säilönyt nuo 
kallisarvoiset muistot talteen. Erityisesti vanhat 
mustavalkokuvat pysäyttävät. Noissa entisajan 
otoksissa on ihan omanlaistaan tunnelmaa, jota 
on vaikea nykyään digikameroilla tavoittaa.

VOIMAA	JA	TOIVOA	KUOROLAULUSTA
Kirsti Heiliö oli kymmenen vuotta mukana 
myös Kristillisen Eläkeliiton valtakunnallisessa 
Kristel-kuorossa. Monessa hän on ollut muka-
na, mutta nimeää Kristel-kuoron ja Suomen kir-
kon edustuskuoron sellaisiksi, joissa oli erityisen 
mahtavaa olla laulamassa. 

  Kirsti Heiliö on kiitollinen laulun lahjasta.  

Jokaiselle meille  
on annnettu  
lahjoja. 
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  Kirsti Heiliö kokosi 70-vuotispäivänsä kunniaksi kansion, joka on täynnä rakkaita muistoja vuosien varrelta. 

Kuorolaulu on edelleen Kirstille rakas har-
rastus. Sen lisäksi, että Kirsti on palvellut pit-
kään Ikinuorten kuorossa säestäjänä, osallistuu 
hän myös seurakunnan kuoroon, joka kokoon-
tuu Kalevan kirkossa. Kuorossa saa tavata ystä-
viä ja virkistäytyä.

– Vaikka olisi miten väsynyt päivä, niin kun 
lähtee liikkeelle, on iloisempi mieli kotiin pala-
tessa. Saan kuorosta voimaa ja toivoa. Laulaen 
voi myös viedä evankeliumia eteenpäin, Kirsti 
pohtii.

Kirsti ottaa esiin pienen kirjasen ja lukee  
minulle päivän sanan maaliskuun 1. päivälle.

”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä 
olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, 
minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin 
yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.” 
(Jes.46:4)

Kristillinen  
Eläkeliitto  

onnittelee Kirstiä  
merkkipäivän  

johdosta!

Jumalan sanalla on tärkeä rooli Kirstin elä-
mässä. 

– Minä uskon Jumalan tahtoon. Meille jo-
kaiselle on määrätty omat päivämme, toteaa 
Kirsti luottavaisena. Toukokuun viides hän 
juhlii 80-vuotissyntymäpäiväänsä ja kertoo ole-
vansa matkoilla tuolloin. Olkoon hänellä edes-
sään vielä monia vuosia täynnä iloa ja musiikin  
riemua. •



KRISTELLI   2/2017     9

Ilmoittautuminen	
Soraäänistä	sulosointuihin		
-kilpailuun	on	käynnissä
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K ristillisen Eläkeliiton ja Radio Dein jär-
jestämä laulukilpailu kutsuu seurakun-
tien ja yhdistysten kuoroja ja musiikki-
ryhmiä mukaan laulamaan itsenäisen 

Suomen kunniaksi. Kilpailuun ilmoittautu-
misaikaa on jäljellä huhtikuun loppuun saakka, 
joten edelleen on mahdollisuus perustaa oma 
ryhmä tai innostaa jo olemassa oleva porukka 
mukaan kisaan. Kukin kilpaileva ryhmä koostuu 
vähintään neljästä yli 60-vuotiaasta henkilöstä. 
Mukana voi olla nuorempiakin esiintyjiä, mutta 
yli puolet esiintyjistä tulee olla yli 60-vuotiaita. 

Kilpailuun on ilmoittautunut jo ryhmiä eri 
kaupungeista, mutta edelleen toivotaan aktii-
vista osallistumista. Rimaa osallistumiseen ei 
tarvitse pitää liian korkealla, sillä tärkeintä on 
musiikin riemu ja yhdessä tekeminen. Kilpailus-
sa menestymisen kannalta tärkeintä on luovuus. 

Järjestäjät toivovat näkevänsä omaleimaisia tul-
kintoja, joista välittyy tunnetta. 

Musiikkiesityksen pituus on 3-8 minuuttia 
ja sen tulee sisältää kristillisen sanoman lisäksi 
Suomi 100 vuotta -teemaa vapaasti toteutettu-
na. Suomen ja hengellisten liikkeiden historia 
saa näkyä, mutta puoluepolitiikkaa ei saa tuoda 
esille. Voittajaryhmälle on tarjolla 1000 euron 
palkinto. Kilpailussa ei saa käyttää taustaää-
nityksiä, vaan kaikki äänet tuotetaan esityksen 
aikana, joko ihmisäänin tai soittimin. Elo-syys-
kuussa järjestetään ympäri Suomen aluekisoja 
ja kilpailu huipentuu 21.10.2017 järjestettä-
vään finaaliin. Kilpailun etenemistä seurataan 
Radion Dein taajuuksilla syksyn aikana. Tun-
nelmia kuullaan tuoreeltaan aluekarsintapaik-
kakunnilta ja myös finaalikonsertti lähetetään 
Radio Deissä. •

Kilpailun	ilmoittautumiskaavake	sekä	lisätietoa	löytyy	osoitteista		
www.krell.fi	ja	www.laulunaika.fi.		

Ilmoittautuminen	päättyy	30.4.2017.		
Lisätietoa	voi	kysellä	myös	suoraan	Krellin	toimistolta.	
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teksti Maija Kokkonen, Krell Lohja pj • kuvat Päivi Kyyrö

LAULUN AIKAJOKILAAKSOLukijan kynästä

Ollaan yhdessä
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Y hdessä oleminen on hauskaa! Se on 
myös tärkeää. Voit olla yhdessä monella 
eri tavalla.

Kotona ruokapöydässä on ollut pe-
rinteinen tapa olla yhdessä. Harmi, että se tapa 
on monelta perheeltä jäänyt pois. Hyvä on ollut 
aloittaa ja lopettaa ruokailu hiljentymällä ja risti-
mällä kätensä kiitokseksi tämän päivän ruoasta. 
Se, että kaikille on ruokaa, ei ole ollut itsestään-

selvyys enää vuosikymmeniin. On hyvä joskus 
pysähtyä ajattelemaan niitä lapsia ja aikuisia, 
jotka ovat aina nälissään, kun ei ole ruokaa eikä 
vettä. Monet kuolevat ruoan puutteesta. 

Ystävien kanssa on välillä tosi virkistävää 
päästä nauttimaan hyvästä ruoasta ja seurasta. 
Vielä paremmalta ruoka maistuu, kun läsnä on 
joku yksinäinen, syrjäytymisvaarassa oleva hen-
kilö, sellainen, jolta ei voi odottaa kutsua vasta-
vierailulle. Hyvän mielen takia kannattaa joskus 
kutsua yllätysvieras lounaalle. Pakolaisista on 
tullut uusi paljon apua tarvitseva ryhmä. Onko 
naapurissasi maahanmuuttajaperhe?

Olla yhdessä jonkun tai joidenkin kanssa 
piristää jokaista. Se vaikuttaa mielialaan posi-
tiivisesti, saa kokea kuuluvansa joukkoon ja ole-
vansa hyväksytty. Yksi ihmisen perustarpeista. 
Siinä itsetuntokin paranee. Pelko, turvattomuus 
ja ahdistus yksinäisyydestä katoaa ja tietoisuus 
ympärillä tapahtuvasta lisääntyy vaihtamalla 
ajatuksia avoimesti jonkun muun kanssa.

Ihminen syrjäytyy helposti ja erakoituu yksin 
ollessaan. Ei tarvitse olla yksin. Esteenä ei ole 
huonokuuloisuus, sairaus tai jokin muu syy olla 
lähtemättä mukaan. Voi mennä rohkeasti tutus-
tumaan juuri sellaiseen ryhmään, jota tarvitsee. 
Harrasteryhmiä ja mahdollisuuksia on paljon 
erilaisia. On käsityö- ja taidekerhoja niille, jot-
ka osaavat harrastaa käsillään, on vammaisyh-
distyksiä, on nuorekkaita eläkeläisyhdistyksiä, 
seurakuntien kerhoja, marttakerhoja, kuntosali-
ryhmiä, sauvakävelyporukoita ja vaikka mitä.  Muiden ihmisten läheisyys on tärkeää. 
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Eri ikäpolvien kohtaaminen on mielenkiin-
toista. Monien mielestä lasten ja lastenlasten 
kanssa on mukava olla tekemisissä, mutta ehkä 
heitä näkee niin harvoin. Omalla paikkakunnal-
la on nuoria ja lapsia, joita voi tukea olemalla 
varamummona tai varapappana heille. Olen 
kohdannut vaikeuksissa olevia teinejä ja todel-
la hyvin käyttäytyviä nuoria. Oma asenteemme 
vaikuttaa niin paljon myös toinen toistemme 
kohtaamisessa. 

Saatat pian huomata olevasi tärkeä jollekin 
toiselle kuuntelijana, ulkoiluttajana tai vaan 

  Yhdistystoiminnassa tärkeintä on yhteys muihin ihmisiin. 

seurana istumassa siinä kahvikupposen äärellä. 
Elämänlaatusi on parantunut lyhyessä ajassa. 
Ystävyys on sitä, että sen ajatteleminenkin saa 
hyvälle tuulelle! Olla yhdessä jonkun kanssa jos-
sakin voisi olla tämän vuoden uusi juttu juuri 
sinulle.

Yhdessä meillä on hyvä olla, vuorotellen ilon 
antajina tai vastaanottajina, arjen enkeleinä  
tässä ajassa. • 

Iloa ja valoa elämääsi! 
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Huhtikuun lopulla Kristilliset Eläkeläiset 
matkaavat Kaakkois-Suomeen, Holiday 
Club Saimaa -kylpylään viettämään 
kevätjuhlaansa. Missä ja mikä on tämä 

kylpylä? Nimi ei paljasta suoraan edes sitä, mi-
hin kaupunkiin pitää matkustaa. Tällä paikalla, 
joka tunnetaan aika laajastikin nimellä Rauha, 
on poikkeuksellisen vaiherikas ja mielenkiintoi-
nen historia. Muutama tiedonmurunen paikas-
ta herättää mielenkiinnon ja innostaa tulemaan 
mukaan juhlille. 

Suuren Saimaan kaakkoisrannalla sijaitsee 
kaunis ja vehreä, kolmiomainen Tiuruniemi, 
joka on kuulunut historian saatossa Jääskeen, 
Ruokolahteen ja Joutsenoon. Tällä hetkellä 
se on osa Lappeenrantaa mutta sijaitsee aivan 
Imatran ja Lappeenrannan rajalla. Tiuruniemi 
oli tavallista maanviljelysaluetta aina 1800-lu-
vun viimeiselle vuosikymmenelle asti. Vuonna 
1893 Gustaf  Alm -niminen mies perusti niemen 
koillisrannalle täysihoitolan, joka sai nimekseen 
Rauha Pensionat för Turister eli Rauhan täysi-
hoitola turisteille. Hotellin nimessä esiintyy en-
simmäisen kerran nimi Rauha. Se on siis herra 
Almin keksimä, ei perinteinen.

Kaunis luonto, Saimaan vilkas laivaliikenne, 
monenlaiset harrastusmahdollisuudet ja Imat-
ran kuuluisan Valtionhotellin läheisyys takasivat 
täysihoitolalle hyvän menestyksen. Siellä vieraili 
monia kuuluisuuksia, kuten vallankumouksel-
linen Lev Trotski ja kirjailija Maksim Gorki. 
Myös taiteilijat ja diplomaatit suosivat Rauhaa. 

Uusi vuosisata alkoi onnettomissa merkeissä: 
Almin vaimo kuoli ja juuri valmistunut lisära-
kennus paloi ennen käyttöönottoa. Alm ei saa-
nut lainaa uuden lisärakennuksen rakentami-
seen ja niinpä hän möi Rauhan ravintoloitsija 

Petter Häkkiselle. Häkkinen muutti pensionaa-
tin erilaisia terveyspalveluja tarjoavaksi sanato-
rioksi. Häkkinen teki konkurssin ja yritys siirtyi 
venäläisen lääkäri Gabrilovitschin ja hänen val-
tioneuvos-veljensä omistukseen. Silloin kylpylä 
kukoisti. Edes ensimmäinen maailmansota ja 
turismin lama eivät katkaisseet vieraiden virtaa. 
Kylpylä kasvoi 150-huoneiseksi. Kreivejä, krei-
vittäriä, prinssejä ja ruhtinaita, ministereitä ja 
lähettiläitä sekä senaattoreita ja konsuleita tuli 
Venäjältä, Preussista, Puolasta, Romaniasta ja 
Amerikasta. Luonnollisesti myös suomalaiset 
liikemiehet ja tilanomistajat käyttivät Rauhan 
korkeatasoisia palveluja. 

Venäjän vallankumouksen jälkeen turistien 
virta kuitenkin ehtyi. Suomen sisällissodan aika-
na kylpylä oli valkoisten sotasairaala ja venäläis-
ten pakolaisten turvapaikka. Uusi tulipalo tuhosi 
vuonna 1923 kylpylähotellin päärakennuksen. 
Tähän päättyi kylpylaitoksen historia.

Rauhan toinen vaihe, mielisairaala, alkoi 
vuoden kuluttua tulipalosta. Viipurin läänin 
piirimielisairaalan kuntainliitto osti rakennuk-
set ja maat ja perusti Rauhan mielisairaalan. 
Paljon uusia rakennuksia rakennettiin. Uusi 
mielisairaala avattiin vuonna 1926. Sotien aika-
na Rauhassa toimi myös sotilassairaala. Viime 
vuosisadan puoliväliin mennessä Rauhasta oli 
kehittynyt yksi Suomen suurimmista mielisai-
raaloista. Parhaimmillaan siellä oli jopa 800 po-
tilasta.

Rauhan ja Tiuruniemen kärjessä sijaitsevan 
tuberkuloosiparantolan henkilökunnasta muo-
dostui luonnollisesti suuri työyhteisö. Monet 
työntekijöistä asuivatkin lähitienoilla. Sairaa-
la tarjosi työntekijöilleen ja myös lähialueiden 
asukkaille yllättäviäkin palveluja. Yksi tällainen 

Tervetuloa	Saimaan		
kaakkoiskulmalle

teksti Marjatta Moilanen, Lappeenrannan yhdistyksen pj • kuvat Holiday Clubin kuvapankki
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oli Rauhassa sijainnut pieni synnytyssairaala. 
En ole löytänyt tarkkoja vuosilukuja synnytys-
sairaalan toiminnasta, mutta sen tiedän, että so-
dan jälkeen, noin vuonna 1947 oma äitini toimi 
Rauhan synnytyssairaalassa lastenhoitajahar-
joittelijana. Seitsemän vuotta myöhemmin syn-
nyin itse tuossa pikkusairaalassa. Pikkuveljeni 
syntyi sitten vuonna 59 jo Lappeenrannan isos-
sa keskussairaalassa. Silloin Rauhan synnytys-
sairaalaa ei enää ollut. Ilmeisesti synnytyssairaa-
la toimi kymmenisen vuotta sodan jälkeen. 

Merkityksellisintä oli kuitenkin psykiatrinen 
hoito. Rauhalla oli jopa aika pelottava maine. 
Se oli niin sanottu A-mielisairaala, jossa hoidet-
tiin parantumattomasti sairaita ja myös vaaral-
lisia potilaita. 80-luvulla alkoi psykiatrisen sai-
raanhoidon uudelleenjärjestely ja potilasmäärät 

Rauhassa vähenivät reippaasti. Sairaalatoimin-
ta loppui vuonna 2000. Siihen loppui Rauhan 
toinen vaihe.

Kolmas vaihe on paluu juurille. Rauhan sai-
raalan toiminnan päätyttyä alueella oli kesäisin 
museotoimintaa ja konsertteja. Joutsenon kunta 
osti Rauhan ja Tiuruniemen sairaalan alueet. 
Kun tulet Kristillisen Eläkeliiton kevätjuhlaan, 
näet, miten alue on kehittynyt ja miltä siellä näyt-
tää nyt, Holiday Club Saimaan aikakautena. •

  Vanhoja mielisairaalan aikaisia rakennuksia 
on kunnostettu Holiday Clubin käyttöön. Lämpimästi  

tervetuloa  
kevätjuhlille!
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Aktiivista	yhdistystoimintaa	
Saimaan	rannalla	

teksti & kuvat Mirka Kallio

Maaliskuun talvisena aamuna nousen 
junaan Helsingissä. Suuri osa matkus-
tajista jää pois Lahden asemalla, sillä 
MM-kisahuuma on parhaillaan käyn-

nissä. Hauskat kisoihin liittyvät junakuulutukset 
piristävät minunkin päivääni, mutta ohitan ki-
sakaupungin ja jatkan matkaani Lappeenran-
taan. Tänään määränpäänäni on Kulttuuri- ja 
tapahtumakeskus Kehruuhuone, jossa pääsen 
nauttimaan herkullista lounasta. Saan seurak-
seni Lappeenrannan yhdistyksen puheenjohtaja 
Marjatta Moilasen, sihteeri Kirsti Mikkolan ja 
hallituksen jäsenet Aune Rauman ja Marjatta 
Wilskan. Nykyään Lappeenrantaan kuuluvassa, 
entisessä Joutsenon kaupungissa, toimii myös 
oma yhdistyksensä, josta mukaan liittyy sihtee-
ri Päivi Rikka. Kuten Lappeenrannassa, myös 
Joutsenon yhdistyksessäkin odotellaan pian lä-
hestyviä liiton kevätjuhlia innolla. Joutsenolai-
setkin ovat osallistuneet ohjelman toteuttami-
seen omalta osaltaan.

– On hienoa, että juhlat pidetään täällä, iloit-
see Päivi Rikka. Etenekin Lappeenrannan yh-
distykselle kevät on ollut poikkeuksellisen vilkas, 
sillä toiminta on muutenkin monipuolista ja sen 
lisäksi on järjestelty pian lähestyviä kevätjuhlia. 

– On mukavaa, että meidät otettiin mukaan 
myös suunnittelemaan sisältöä näille juhlille,  
toteaa Kirsti Mikkola.

LEPOA	JA	VIRKISTYSTÄ
Nopeasti huomaan, että kaikki lounasseuralaise-
ni ovat innostuneita ja elämänmyönteisiä naisia, 
jotka selvästi myös inspiroivat toinen toisiaan. 
Tällaisten tapaamisten kautta välittyy hyvin 
se, miten suuri merkitys Kristillisen Eläkeliiton 
toiminnalla on. Yhdistystoiminta luo puitteet  
ihmisten kohtaamiselle ja ystävyyssuhteiden sol-
mimiselle. Lappeenrannan yhdistyksen listoil-
la oli vuoden 2016 lopussa kunnioitettavat 283 
jäsentä. Tämä vuosi on Lappeenrannan yhdis-
tykselle 36. toimintavuosi, joten yhdistys on vain 
viitisen vuotta nuorempi kuin itse liitto. Mukana 
toiminnassa on aktiivisesti sekä miehiä ja naisia, 
vaikka tänään kokoonnummekin naisten kesken. 

Yhdistyksen tapaamiset ovat jäsenille tärkei-
tä virkistäytymisen ja levähtämisen paikkoja. 

– On sellainen hartauskirjakin, jonka nimi 
on ”Levähtäkää vähän”. Tulee ihan tuo ajatus 
mieleen. Sen oikein tuntee, kun tullaan yhteen 
ja saa levähtää, kertoo Marjatta Wilska. 

Tänä	keväänä	Kristillinen	Eläkeliitto	kokoontuu	kevätjuhlilleen	
kauniin	Saimaan	rannalle.	Noiden	rantamaisemien	lähistöltä	löytyy	

myös	aktiivista	Kristillisen	Eläkeliiton	yhdistystoimintaa.	
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Myös Joutsenossa toimii aktiivinen yhdistys. 
Vaikka jäsenmäärä ei ole yhtä suuri kuin naapu-
riyhdistyksessä, on toiminta siihen osallistuville 
merkityksellistä ja osallistumisprosentti jokaises-
sa kokoontumisessa on jäsenmäärään nähden 
jopa poikkeuksellisen suuri. On tärkeää, että 
pienikin yhdistys säilytetään, mikäli siihen on 
edellytykset, sillä kaikilla jäsenillä ei olisi mah-
dollisuutta kulkea tapaamisiin kauemmas kotoa. 

Yhteistyö isompien yhdistysten kanssa on myös 
tärkeää, sillä näin saadaan resursseja paremmin 
käyttöön ja voidaan järjestää esimerkiksi yhtei-
siä tapahtumia sekä retkiä. 

HENKILÖKOHTAINEN	KUTSU	TOIMII
Kiinnostava kysymys yhdistystoimintaan liit-
tyen on se, miten uudet jäsenet löytävät mu-
kaan. Lehti-ilmoitukset eivät tavoita kaikkia ja 
Internetin käyttökin on vaihtelevaa vanhempien 
ikäluokkien kohdalla. Pelkkä mainos jää helpos-
ti myös etäiseksi, jos yhdistystoimintaan ei ole 
muuta kosketuspintaa. Kysyessäni tilannetta 
Lappeenrannan yhdistyksen kohdalla saan vas-
tauksen, joka lienee totta useimmissa toimivissa 
ja kasvavissa yhteisöissä. 

– Henkilökohtaisen kutsun kautta ihmiset  
tulevat parhaiten mukaan. Pitää sanoa, että 

Henkilökohtaisen  
kutsun kautta  
ihmiset tulevat  
parhaiten mukaan. 

  Lappeenrannassa ollaan valmiina lähestyviin kevätjuhliin. 
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mennään yhdessä, kertoo Aune Rauma. Hän 
lisää myös, että on tullut paljon hyvää palautetta 
siitä, että joka toinen viikko järjestettävissä tors-
taitilaisuuksissa on aina joku ovella tervehtimäs-
sä ja huomioimassa erityisesti uusia tulijoita. Se 
on ollut monille ratkaiseva syy tulla uudelleen-
kin, kun on saanut kokea olevansa tervetullut. 

Lappeenrannan yhdistyksen toimintaan 
kuuluu torstaitilaisuuksien lisäksi esimerkiksi 
kuorotoimintaa sekä erilaisia retkiä. Yhdistyksen 
kuoro liittyi vuonna 2009 seurakunnan kirkko-
kuoron Seniorikuoroon, joka toimii ja esiintyy 
aktiivisesti ympäri vuoden. Retkiä järjestetään 
niin lähiseudulle kuin Suomen rajojen ulkopuo-
lellekin. Joitakin retkiä on tehty lähiseudun yh-
distysten kanssa yhdessä. 

Saan kuulla, että yhteistyötä tehdään myös 
yli sukupolvien, sillä yksi yhdistyksen yhteistyö-
tahoista on Lappeenrannan kristillinen koulu, 
jota myös tuetaan taloudellisesti. Toisinaan lap-
set ilahduttavat esityksillään yhdistyksen tilai-
suuksissa ja näin syntyy toivottuja kohtaamisia 
sukupolvien välillä. 

  “Huominen on tuntematon. Se ei ole 
kuitenkaan ahdistavaa.”

Lueskellessani Lappeenrannan yhdistyksen 
kevätkauden ohjelmalehtistä, katseeni osuu pu-
heenjohtaja Marjatta Moilasen sanoihin: ”Huo-
minen on tuntematon. Se ei ole kuitenkaan 
ahdistavaa, sillä saamme olla turvallisesti Tai-
vaallisen Isän kämmenellä ja Hänen johdatuk-
sessaan.” Tältä pohjalta on hyvä herätä jokaisen 
uuteen aamuun ja rakentaa myös yhdistys-
toimintaa eteenpäin. •

  Marjatta Wilska kokee lepoa, 
kun tullaan yhteen. 

  Kirsti Mikkola ja Aune Rauma ovat 
aktiivisia yhdistyksen toimijoita. 
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Järjestötoimintaa  
tarvitaan

teksti Leea Hiltunen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Kuljemme kevättä ja valoa kohti; aurinko 
lämmittää säteillään ja luonto herää. Iloa 
tuottavia ja voimia antavia asioita on lu-
kematon määrä. Vaikka on totta, että kul-

jemme varjojen maassa tässä maailmassa, kuten 
presidentti Niinistö totesi uudenvuoden puhees-
saan, saamme olla kiitollisia Jumalan suuruudes-
ta ja luomistöistä. Meille suomalaisille neljä vuo-
denaikaa, syksy, talvi, kevät ja kesä, ovat suuri 
rikkaus, josta ammennamme arkeemme voimia. 
Päällimmäisenä on kiitollisuus elämän lahjasta, 
Jumalan rakkaudesta syntiin langennutta suku-
kuntaa ja meitä ihmisiä kohtaan.

Kristillinen Eläkeliitto sekä kaikki piirimme 
ja yhdistyksemme ovat edelleen ”menossa mu-
kana”, mikä on suuri kiitollisuuden aihe. Uskon, 
että yhdistyksissämme vuosikertomusten ja ti-
linpäätösten laadinta ja tarkastelu vahvistavat 
toimintaa, innostaen ja motivoiden uusiin haas-
teisiin. Kaikkea hyvää toiminnastamme emme 
saa kirjattua kertomusteksteihin, mutta henkilö-
kohtaiset ja yhteisölliset kokemukset eivät unoh-
du. Niistä on hyvä ammentaa tähän päivään ja 
huomiseen, kohdata lähimmäisiämme ja viedä 
evankeliumin sanomaa eteenpäin.

Mietin usein, millainen mahtaisi toimin-
taympäristömme ja koko yhteiskuntamme olla 
ilman järjestötoimintaa, kaikkea sitä laaja-alais-
ta lähimmäistyötä ja vapaaehtoistyötä, jota 
tehdään julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla. 
Varmasti hyvin erilainen. Oletan, että itsekkyys, 
ahneus ja välinpitämättömyys määrittelisivät 
entistä enemmän kanssakäymistä ja päätöksen-
tekoa. Viestini onkin edelleen, että meitä tarvi-
taan. Kristillistä eläkeläistoimintaa tarvitaan.

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
teema ”yhdessä” ohjaa toimintaa myös Krel-
lissä. Teemme yhteistyötä seurakuntien ja eri 
järjestöjen kanssa vanhusten, ikääntyvien ja 

eläkeläisten fyysisen ja henkisen sekä hengel-
lisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Uteliaana ja 
ilolla odotan, mitä uutta ja ehkä yllättävääkin 
laulukilpailumme ”Soraäänistä sulosointuihin” 
tuottaa. Uskon, että musiikki, laulu ja sävelet 
koskettavat monia ja tätä kautta myös tieto toi-
minnastamme leviää ja haastaa uusia jäseniä 
mukaan. Äsken kuulemani Sakari Heikkilän 
kappale ”Taivaan valtakunta” puhutteli ja kos-
ketti minua. Kappale kertoo siitä, että Jeesus 
johtaa meitä eteenpäin. Kun maa ja taivas koh-
taavat, kahleet katkeavat, vangitut vapautetaan, 
heikot nostetaan ja nääntyneet ruokitaan. Maa-
han julistetaan toivo ja pahan valta karkote-
taan. Pyhä Henki virtaa ja koko maa vallataan 
rakkaudella. 

Kristillinen Eläkeliitto on mukana jäsentem-
me äänitorvena sote-uudistusta rakennettaessa, 
samoin kuin kuntalain mukaisia palveluja ke-
hitettäessä. Kannanotoissa päättäjille yhdessä 
EETU-järjestön kanssa on nostettu esille huoli 
eläkeläisköyhyydestä, huoli leikkauksista lää-
kekorvauksiin ja heikennyksistä vanhuspalve-
lulakiin sekä huoli eläketulon verokohtelusta.  
Indeksirakenteeseen esitämme mallia, joka 
suosisi nykyistä enemmän pieniä ja keskisuuria 
eläkkeitä. Näin teemme edunvalvontatyötäm-
me. Mielestäni tänä juhlavuonna ja vaalivuonna 
kaikkien päättäjien tulee toimia eläkeläisköyhyy-
den poistamiseksi ja pysähtyä kuulemaan eläke-
läisten viestiä ja huomioimaan tarpeemme.  

Pääsiäisen odotus, valmistautuminen juhlaan, 
on aikaa, jolloin saamme tutkia sydämemme  
tilaa ja hengellistä tilaamme. Paaston aika antaa 
meille mahdollisuuden hiljentymiseen, Jumalan 
äänen kuulemiseen. ”Käykäämme nyt Jerusale-
miin ja yhdessä paastotkaamme.” Virsi 54 •
Siunausrikasta kevättä ! 
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Tervetuloa	Kristillisen		
Eläkeliiton	kevätjuhlaan	

Vietämme	kevätjuhlaa	Saimaan	luonnonkauniissa	maisemissa,		
rauhallisessa	ja	kauniissa	Holiday	Clubin	kylpylähotellissa	22.–23.4.2017.		

Tervetuloa	rentoutumaan	ja	kokemaan	yhteyttä	kanssamme!	

JUHLASIVU

Huonevaraukset sekä ryhmien ruokailu- 
varaukset kannattaa tehdä ajoissa. 

Majoituspakettien hinnat:  
1 hh:ssa 144 euroa/henkiö ja  
2 hh:ssa 110 euroa/henkilö. 

Majoituspaketti sisältää:  
1 vrk majoitus, kylpylä, aamiainen,  
3 x kahvitori (la ja su iltapäiväkahvit +  
la iltapala), 2 x keittolounas ja 1 x päivällinen.

Päiväpaketti:  
Keittolounas+kahvi 16 e/henkilö 
Päivällisen voi ostaa erikseen hintaan 18 e.

Yksittäiset henkilöt voivat ostaa päiväpaketin 
paikan päällä, isompia ryhmiä (yli 5 henkilöä) 
pyydetään ilmoittamaan tulostaan etukäteen. 
Ilmoittautumiset ja varaukset tehdään suoraan 
Holiday Club Saimalle.

Yhteystiedot:  
Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1,  
55320 Rauha, Lappeenranta  
Puh. 030 686 1000   
hotelsales.saimaa@holidayclub.fi

Kaikki ovat tervetulleita juhlille, eli juhlaan 
osallistuminen ei vaadi Kristillisen Eläkeliiton 
jäsenyyttä. Ainoastaan lauantain vuosikokous 
klo 15.15 on tarkoitettu ainoastaan vuosi-
kokousedustajille ja yhdistysten jäsenille. 

Ilmoittautumiset majoitukseen ja ruokailuihin 
13.4.2017 mennessä.

Jos matkustat kevätjuhlille junalla, suosit-
telemme jäämään pois Imatran asemalla, 
josta on matkaa Holiday Club Saimaalle  
noin 6 kilometriä. 

! Kun teet varausta, mainitse  
tunnukseksi Krell kiintiö. 

18      KRISTELLI   2/2017
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 10.00–13.00  Krellin tuotemyynti 
        Ilmoittautuminen vuosikokoukseen
 11.30 Lounas
 13.00  Avajaisjuhla, juontaa Päivi Kyyrö  
  Karjalaisten laulu
  Liiton tervehdys, puheenjohtaja Leea Hiltunen
  Tervehdys: Lappeenrannan Seudun Kristillisten Eläkeläisten  
  puheenjohtaja Marjatta Moilanen
  Kuorolaulua: Kristel-kuoro
  Juhlapuhe: Terveys-ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
  Tanssiesitys: Öitsit, Rajan Nuorten Kimurantti -ryhmä
  Tervehdys: Piirin puheenjohtaja Eila Korjala 
  Päätösvirsi
 14.30 Päiväkahvi
 15.15 Vuosikokous 
           Rinnakkaisohjelma: Tutustumista Rauhan alueen historiaan
 17.00 Päivällinen
 18.30 Kristel-kuoron iltamusiikki 
 20.30 Iltapala majoittuville

 10.00  Messu, Joutsenon seurakunta, pastori Susanna Halla 
 11.30  Lounas
 13.00  Päiväjuhla, juontaa Marjatta Laakko
  Virsi 454
  Eläkeläisjärjestö eläkeläisen tukena, piirihallituksen jäsen, Marjatta Laakko
  Kristel-kuoro, johtajana Miia Liukko
  Juhlapuhe: Rovasti Matti J. Kuronen
  Musiikkia, Nuorten soitinkvintetti
  Kapulan vaihto
  Päätössanat: toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö
  Matkalaulu
 14.30  Päätöskahvi

La 22.4.17

Su 23.4.17
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Tammikuisena lauantaipäivänä lähdimme 
lastenlasteni kanssa läheiseen ostoskes-
kukseen. Matkaa oli muutaman pysäkin 
verran ja päätin, että menemme bussil-

la. Minulla ei ollut käteistä rahaa, jota ajattelin 
tarvitsevani lasten matkalippuja varten. Helpo-
tuksekseni löysin mieheni työpöydältä kahden-
kympin setelin. Nappasin sen mukaani ja näin 
pyyhällettiin bussipysäkille. Noustuamme kyytiin 
ojensin setelini kuskille maksaakseni lasten mat-
kat, omaa matkaa varten minulla olikin jo lippu. 

– Tällä rahalla ei ole enää Suomessa aikoihin 
voinut maksaa, tuumasi kuski. 

Mummon	bussimatka

teksti & kuva Päivi Kyyrö

Tuijotin häntä hämmästyneenä ja samalla 
huomasin antaneeni hänelle 20 markan setelin.  
Hämmentyneenä kyselin, että voinko maksaa 
lapset pankkikortilla. Se ei käynyt päinsä. Pää-
kaupunkiseudun busseissa voi maksaa vain kä-
teisellä tai matkakortilla. Koska vaihtoehtoja ei 
ollut, sanoin kuskille, että ei sitten auta muuta 
kun mennä taksilla. Hän heltyi ja sanoi, että 
voitte mennä pari pysäkkiä, eli ostoskeskukselle 
asti, ilmaiseksi. Olin helpottunut ja kiitollinen, 
että kuski ei häätänyt meitä ulos. 

Päivän aikana minulle kuitenkin selvisi, että 
lapset olisivat päässeet ihan ilmaiseksi, koska oli-
vat alle 7-vuotiaita. Ehkä kuskille ei tullut mie-
leen kertoa asiasta. Saattoipa hän vaan ihmetel-
lä, että mistähän peräkylästä tämä mummo on 
tulossa, kun vielä markoilla maksaa. •

Mistähän  
perä kylästä tämä  
mummo on tulossa,  
kun vielä markoilla  
maksaa.

Re
et

ta
 K

yy
rö
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teksti Ensio Koitto • kuva Heimo Ujala

LUONNOLLISTA
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Pihapiirissäni on ollut useita kultturelleja 
niin kauan kuin muistan! No, tietenkin 
herää kysymys, että keitä he ovat? Tätä 
kirjoittaessani tänä aamuna niitä ilmestyi 

useita pihapiiriini lintujen syöttöpaikalle.
Varikset (Corvus corone cornix ) ovat mei-

dän kaikkien tuntemia ja monien vihaamia lin-
tuja. Huolellinen tutustuminen niiden elämään 
kuitenkin osoittaa, että ne ovat hyvin sosiaalisia 
ja älykkäitä lintuja. Ne ovat varislintujen sukuun 
kuuluvia varpuslintuja. Ornitologit toteavat blo-
geissaan, että varikset ovat papukaijojen ohella 
kaikkein kekseliäimpiä lintuja. Tutkijat ovat sitä 
mieltä, että variksella on suuremmat etuaivot ja 
kehittyneemmät kognitiiviset taidot kuin mil-
lään muilla lintuheimoilla! Niillä on myös elin-
ikäinen parisuhde. Olen joskus nähnyt niiden 
meditaatiohetkiä! Ne ovat nokat vastakkain mel-
ko pitkän aikaa.

Suomessa pesii noin 150 000–200 000 varis-
paria. Niiden elinikä on noin 17 vuotta. Varis on 
varsinainen paikkalintu. Jotkut ovat sitä mieltä, 
että varis on haittalintu, mutta päinvastoin se 
onkin esimerkiksi teiden varsien puhtaanapitäjä. 
Tiestöt täyttyisivät helposti kuolleista eläimistä, 
jos nämä puhtaanapitäjät eivät ilmestyisi ate-
rioimaan. Varikset ovat kaikkiruokaisia. Kaikki 
kelpaa mausteilla tai ilman.

Varikset viihtyvät ihmisasutusten lähellä 

ja kotiutuvat helposti pihapiiriin. Näin on mi-
nunkin pihapiirissäni. Haittapuolena pidetään 
niiden pesärosvouksia pikkulintujen pesille. Sa-
moin monet eivät pidä variksen raakkunasta. 
”Kraak kraak kraak” ei aina tunnu kovaääni-
senä mukavalta korvissa!

Variksen rooli kansanperinteessä ja kulttuu-
reissa on huomionarvoinen. Varis on kulttuu-
rilintu. Miten varis sitten on tosi kultturelli? Jo 
hyvin nuorena poikana luin mielelläni syksyisin 
Lauri Pohjanpään runoa Kaksi vanhaa, vanhaa 
varista. Se on hyvä ”varisruno”. Vuosia sitten 
otin lehdestä talteen Akseli Gallen-Kallelan 
vuonna 1884 maalaaman taulun Poika ja varis. 
Se on taideteoksena Kansallisgalleriassa Ate-
neumin taidemuseossa. Teos on yksi suomalai-
sen taiteen kultakauden mestariteoksista.

Tampereen Teatterissa on menossa menes-
tyksellinen Sirkku Peltolan uutuusnäytelmä Tyt-
tö ja varis. Ensiesityksen jälkeen yleisö palkitsi 
sen seisaalleen nousten käsiään taputellen ja 
huutaen! On ne varikset tosi kultturelleja mo-
nessa paikassa!

Hyvissä väleissä variksien kanssa kannat-
taa olla. Ne muistavat vuosikaudet, jos niitä on 
kohdeltu kaltoin. Vihaiset katseet ja huudot ne 
muistavat koko ikänsä.

Minä olen pihapiirini kultturellien kanssa  
hyvissä väleissä. •

Pihapiirini Kultturellit
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teksti	&	kuvat	Jukka	Ylävuo

KAMERAA ULKOILUTTAMASSA

Kuvauskopterin	
fölissä		
Seurasaaressa

O li harmaa, räntäsateinen helmikuun 
päivä, kun lähdin poikani Markuk-
sen kanssa Seurasaareen, aikomukse-
na videokuvata saarta ilmasta käsin! 

Uusinta villitystä edustavatkin kuvauskopterit, 
joilla saadaan videokuvaa lintuperspektiivistä. 
Neliroottoriseen, kauppakassin kokoiseen häk-
kyrään on asennettu tulitikkuaskin kokoinen 
videokamera. Ladattu, sokeripalan kokoinen 
akku tökätään kylkeen ja sitten odotetaan hetki 
GPS-satelliittipaikannusta. Ja ei kun kamera il-
mojen teille!

Kopteria ohjataan kahvipaketin kokoisella 
kauko-ohjauslaitteella. Tätä nykyä kuvauskopte-
rit ovat käytössä ainakin elokuvien filmauksissa, 
luontoelokuvissa ja television lukuisissa vaellus-
dokumenteissa – ja jopa sotilaallisen tiedustelun 
apuna jossain päin maailmaa.

Seurasaari on mainio ulkoilupaikka ympäri 
vuoden. Kaikille löytyy kaikkea! Meren ympä-
röimä, vihanta saari tarjoaa kävijöilleen kuin 
kiteytettynä ”Suomi 100 vuotta” kuvapostikor-
tin. Suomen lähihistoriaan pääsee eläytymään 
kiertelemällä Karunan kirkon vaiheilla. Sen lä-
heisyydessä on useita kirkkovenevajoja. Tervan 
tuoksussa on helppo mielessään kuvitella airojen 
vilskettä ja kokan kohinaa, kun istahtaa 100 hen-
keä ottaneeseen, kuuden airoparin veneeseen. 

Rantatiellä on jostain Suomenniemen kol-
kalta rahdattu kaksikerroksinen rakennus edus-
tamaan tyypillistä kirkkovajaa. Tavallisen aitan 
kokoinen, kaksikerroksinen, huvittavan näköi-
nen tönö kuitenkin edusti käytännöllisyyttä ja 
tarkoituksenmukaisuutta paremmin kuin moni 
nykyarkkitehtuurin tuotos. Ainoasta ovesta ta-
lutettiin hevonen parteen. Isäntä kapusi tallista  
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johtavia portaita toiseen kerrokseen. Siellä yö-
vyttiin, syötiin ja vaihdettiin ylle paremmat 
kirkkovaatteet. Ennen maailmassa kirkkomatkat 
puurrettiin pitkienkin taipaleiden takaa soutu-
veneillä, patikoiden tai hevospelillä.

Saareen johtavalla sillalla käveli turistiseuru-
eita ja koiraa taluttavia lenkkeilijöitä. Marssim-
me oitis Karunan kirkon lähellä olevalle aukeal-
le paikalle. Lennättäessä pitää välttää puita, sillä 
pienikin ohjausvirhe voi sinkauttaa häkkyrän 
puihin. Kukas sen kapuaisi hakemaan, en aina-
kaan minä! Poikasena kyllä kiipeilimme puissa 
kesät kaiket, mutta nyt alkaisi huimata jo muu-
taman metrin korkeudella. 

Otin järjestelmäkameralla kuvia vanhoista 
pihapiireistä, riukuaidasta ja lumisateen piirtä-
mistä valkoisista nauhoista punamutatalojen sei-
nillä. Ajatuksenani oli ikuistaa täältä maalausa-
iheita. Eläkkeellä kun on aikaa täysillä ryhtyä 
harrastamaan mitä vain, mikä kiinnostaa! Ajan 
mittaan olin kerännyt pensseleitä, värituubeja 
ynnä muita tilpehöörejä, kunnes lopulta ilmoit-
tauduin Stoassa pidettävälle maalauskurssille. 
Kiinnostavia maalausaiheita on maailma täyn-
nä. Mutta minkä aihepiirin valitsisi? Ja millä 
materiaaleilla? Itse haluaisin aina jollain taval-
la ottaa hengellisen näkökulman aina mukaan  
aiheen käsittelyyn. Siinäpä aivoille työtä.  

Mutta Markus oli virittänyt kopterinsa jo 
surraamaan kattojen yläpuolella. Jotain hanka-
luutta tosin ilmeni satelliittipaikantimen toimin-
nassa, joten päätimme lennättää härveliä ilman 
GPS-yhteyttä. Aikamme häkkyrän piruetteja 
taivaan sineä vasten ihailtuamme pakkasimme 
laitteen kassiin ja päätimme vielä kiertää saaren 
rantoja myöden. Matkan ehdoton kohokohta 
olikin portaikolla, jossa aikoinaan Urho Kekko-
nen piti tapanaan loikata ylöspäin viisi askelta 
vauhditonta. Infotaululla oli selostus ja kuva 
”Urkista” hyppäämässä. Tietenkin piti ikuistaa 
Markus loikkimassa samoja portaita, esittelyku-
van kylkiäisenä. Valokuvaaminen voi olla myös 
hauskaa! 

Jäille emme enää lähteneet talsimaan. Avaria 
näkymiä; Länsiväylän sillan liikenteen kohina ja 
kaupungin ”sydämen syke” kantautui tänne vai-
meana. Rantatieltä oikaisimme polkua paikalle, 
jossa yhä makasi pitkin pituuttaan kookas koivu. 
Muistelimme tapausta, jossa oli paljon varjelus-
ta! Eräänä kesänä saarta kiertäessämme lähestyi 
lännestä ankara ukkosmyrsky. Juuri tässä kohtaa 

iski alaspäin johtava ilmavirtaus, trombi, rajul-
la tavalla. Silloin vasta ala-asteikäinen poikani 
juoksi oravaa katselemaan! Ehdin nähdä, kun 
puut taipuivat tuulessa, mutta yksi koivu jatkoi 
taipumistaan – juuri pojan kohdalla. Huusin ko-
vaa: ”Puu kaatuu, tule pois alta!” Vieläkin tuo 
kokemus kouraisee sydäntä. Täysin ja ennalta 
arvaamatta voi luonnon armoille joutua ihmi-
nen – kaupungin lähiluonnossakin. •
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teksti xxxx

Lukijan kynästä
Erkki Karvanen, Karttulan Seudun Kristilliset Eläkeläiset
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Nisunjyvä  
kylvövakkasen uurteessa
Olen jyvä joukossa muiden, jyvä pieni ja kurttuinen, 
minä itseäin piilottelen vain uurteessa vakkasen. 
Miksi olen mä ollenkaan täällä, joukos´ muiden jyvien, 
joissa uhkuvi elämän voima, sadon satakertaisen? 
Mitä eloa minussa lienee, onko itua ollenkaan, 
että voisin mä oraan nostaa, saisin tähkänkin kasvamaan? 
Vaikka parhaaseen peltomaahan, minä sattuisin pääsemään, 
niin elämä minussa alkuun tuskin lähtisi sittenkään. 
Niinpä vakkasen uurteesehen olen itseni tunkenut, 
kun elämän merkit olen, niin vähäisiks´ havainnut. 
On parempi että sen paikan joku jyvä sellainen saa, 
josta Herrani Isäntäni voi satoa odottaa. 
Nyt Isäntä vakkasen ottaa, pellon laitahan astelee. 
Hän Isältään siunausta kylvötyöllensä pyytelee. 
Näin askelin verkkaisin vakain peltosarkaansa astuvi, 
ja jyvät niin monenlaiset ne multahan ropsavi. 
Näin Isäntä sarkaa astuu ja jyviä sirottaa, 
jyvät vakassa väheneepi, sen pohja jo pilkottaa. 
Hän viimeiset pohjalta vakan näin kouraansa kallistain, 
nyt lausuvi: ”Kiitos Isä, jo työni mä loppuhun sain.” 
Mutta kuitenkin kerran vielä vakan pohjalle vilkaisee, 
minut huomaa ja lausahtaapi: ”Ken siellä se piilottelee.” 
Hän ojan vartehen astuu, tikun pajusta taittavi, 
minut onnettoman ja kurjan näin uurteesta kaivavi. 
Minut ottaa Hän kämmenelleen ja siinä mua katselee. 
Voi kuin mua hävettääpi ja syömmeni värisee. 
Taasko kuulen nuo tylyt sanat: ”Sinust ei ole mihinkään.” 
Varsin hyvin sen itsekin tiedän: Voi miks´ en piilohon päässytkään. 
Näin minua kämmenellään Hän katsoo ja kääntelee. 
Mä rohkenen katseeni nostaa, voi ihme Hän hymyilee. 
Jotain outoa ihmeellistä nyt tunnen tapahtuvan, 
ja kuivan kuoreni alla koen jotain liikkuvan. 
”Sinus´ vaikka elämän merkit nyt vähäiset ovatkin, 
niin kuitenkin arvokas mulle silti olet sinäkin. 
Ja vaikka et kovin suurta sä satoa tuottaiskaan, 
niin kuitenkin siunaten sinut, laitan peltooni kasvamaan.” 
Näin Hän minutkin kädestänsä nyt peltohon pudottaa, 
ja siunauksen lausuin, päällein multaa sirottaa. 
Niin kovin nuo Isännän sanat nyt mieltäni lämmittää. 
Jos kerran Hän minuun luottaa, tahdon minäkin yrittää. • 
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AJATUKSIA USKOSTA

”Äitee” Rantasesta 
playoffeihin
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teksti Reijo Moilanen, rovasti • kuva Jarmo Kurkela

Nisunjyvä  
kylvövakkasen uurteessa

Maaliskuun alussa monet suomalaiset 
jännittivät Lahden MM-kisoissa hiih-
täjiemme menestystä. Tuloksena oli 
monta hienoa suoritusta. Mielestäni sy-

kähdyttävin oli ikinuoren Siiri ”Äitee” Rantasen 
upea kunniakierros Salpausselän kisamontussa. 
Suomi on hiihtomaa ja me muistamme – emme 
vain tämän päin sankareita – vaan myös heitä, 
jotka ovat aiemmin tuoneet maallemme mainetta 
ja kunniaa. 

Maailma on muuttunut Siiri Rantasen aktii-
vipäivistä. On tullut paljon uusia lajeja ja urhei-
lumuotoja. Emme me nuoruudessamme tienneet 
mitään esimerkiksi salibandysta tai tämän päivän 
palloilulajeihin liittyvästä asiasta, playoffeista. 
Tätä kirjoitettaessa elämme siis Lahden MM- 
kisojen aikaa. Samaan aikaan eri palloilulajeissa 
on kausi edennyt niin pitkälle, että nyt ovat vuo-
rossa parhaimmilla joukkueilla playoffit. 

Mutta mikä ihmeen playoff? 
Kyse on melko uudesta asiasta. Esimerkiksi 

vuodelta 1973 oleva sanakirja kertoo vain, että 
play tarkoittaa esimerkiksi leikkiä. Kuitenkin vuo-
delta 1993 oleva sanakirja kertoo jo, että kyse 
on varsinaisen sarjan jälkeen pelattavista mesta-
ruusotteluista palloilusarjoissa.

Käytännössä tämä toimii siten, että sarjan 
päätyttyä useimmiten kahdeksan joukkuetta 
jatkaa ns. mitalipeleissä eli playoffeissa. Yleen-
sä sarjan ykkönen pelaa kahdeksatta joukkuetta 
vastaan, kakkonen seiskaa jne. Jatkoon pääsee se, 
joka ensin saa kolme (tai neljä) voittoa. Näin jat-
ketaan, kunnes on jäljellä enää kaksi joukkuetta. 
Ne ratkaisevat sitten mestaruuden. 

Sarja on mielenkiintoinen, mutta siinä on myös 
kielteiset puolensa. Vain voittajat huomioidaan. 
Häviäjä pelataan sananmukaisesti pois. Rohkaisen 
lukijoita seuraamaan aktiivisesti oman kotikau-
pungin joukkueiden edesottamuksia. En kuiten-
kaan suosittele normaaliin elämään playoffeja. 

Ei siis pudoteta kanssaihmisiä pois, vaan 
päinvastoin pyritään siihen, että kaikki pysyvät 

mukana aktiivisessa elämässä. Se toiminta, jossa 
esimerkiksi tämän lehden lukijat ovat mukana, 
auttaa jaksamaan. Kun järjestetään tilaisuuksia, 
retkiä, matkoja ja muuta mielekästä tekemistä, 
se auttaa pysymään virkeänä. Kehotan itseäni ja 
muita kutsumaan toisiamme mukaan, ettei vain 
kukaan jäisi syrjään ja tulisi pois pelatuksi.

Paastonaika on tätä kirjoitettaessa juuri al-
kanut. Lehden ilmestyessä olemme jo lähellä 
palmusunnuntaita, jolloin meille kerrotaan Jee-
suksesta, joka tuli tähän maailmaan pelatak-
seen meidät kaikki sisälle Jumalan valtakuntaan.  
”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitä-
nyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen 
vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja 
tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmis-
ten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen 
kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.”

Jeesus tuli palvelemaan ja pelastamaan. Hän 
ei pelaa ketään pois. Synti rikkoo ihmisen suh-
teen toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Jee-
sus rakentaa myös tämän yhteyden. Synti rikkoo 
ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden. Jeesuksen 
ristinkuolema on meille kaikille avoin ovi ian-
kaikkiseen elämään. On hyvä ja turvallista elää 
tätä päivää ja kulkea kohti huomista. Jeesuksessa 
meillä on anteeksiantamus ja rauha eikä kukaan 
pelaa meitä pois, koska Hän itse on meidän puo-
lustajamme. 

”Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse 
on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuk-
sen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kai-
kesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, 
niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, 
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät 
kaikesta vääryydestä.” •
Siunattua pääsiäisen aikaa!
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VUOSIKOKOUS

Runsaasti ohjelmaa ja rauhallista yhdessäoloa sanan ja sävelten merkeissä.

Puhujina mm. Pastori Jari Muta sekä Lääkäri Pekka Reinikainen.
Ohjelmassa myös Viktor Klimenkon konsertti ja vierailu Lintulan luostarissa.

Majoitus kahden hengen huoneissa. Hinta täysihoidolla 150 €.  
Omat liinavaatteet mukaan.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  
Eino Räsänen    0500 671 898    eirasanen@gmail.com       
Heikki Norfors   045 679 1664

Huom! Hupelista voi myös varata tilan perhejuhliin ja kokoustapahtumiin.

KRISTILLISEN	ELÄKELIITON	VUOSIKOKOUS

Kristillisen Eläkeliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään  
lauantaina 22.4.2017 klo 15.15 Holiday Club Saimaan kylpylähotellissa,  
Rauharinne 1, Rauha, Lappeenranta. 

Jokainen Kristillisen Eläkeliiton jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään yhden edustajan  
jokaista alkavaa sataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi.  
Edustajille ennakkoon lähetettävät kokousasiakirjat tarvitaan kokouksessa. 

Hallitus

VIRKISTYSLEIRI

KAIKILLE	AVOIN	VIRKISTYSLEIRI	27.–30.6.2017	HUPELISSA

Tervetuloa
leirille!
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Arttolantie 1, 00750 Helsinki Päivi Kyyrö, toiminnanjohtaja
puh. 045 609 3551, www.krell.fi paivi.kyyro@krell.fi 
toimisto@krell.fi puh. 045 312 0310
 

 

KRISTILLINEN ELÄKELIITTO RY

  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:

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

Jorma Jousmäki, Kauhava
050 521 0959

Maija Kokkonen, Lohja
050 326 3703

Eila Korjala, Sippola
050 499 8957

Maila Mustonen, Joensuu
050 372 5387

Lasse Nikkinen, Vaajakoski
040 554 8188

Eija Ormala, Mikkeli
045 850 2828

Eino Räsänen, Tuusniemi
0500 671 898

Urpo Vuorenoja, Sastamala
050 321 6521

LIITON HALLITUS

Tuula Kivimäki, varapuheenjohtaja
Tampere
0500 779 244



Monipuolista ohjelmaa
   Yhteiset hartaudet, jumalanpalvelukset ja raamattuopetusta
   Toiminnalliset työpajat: mm. leiriolympialaiset, kädentaitoja, 
 raamattupiiri, Suomi100 – Minun maani
   Bussiretki Kalajoen kirkkoihin
   Yhteislauluja, leirikuoro ja Hannu Ilmolahden konsertti
   Luento: Riesana vai riemuna toisillemme? 
 Puhtia yhteisöllisyydestä (Mari-Kaarina Hiltunen)

Leirinvetäjänä Raija Kankaala, leiripappina Olavi Palovaara ja 
kanttorina Veli Ainali, mukana myös ryhmänohjaajat.

Täysihoitohinta 2 hh 220 €, 1 hh 300 €

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Opiston toimistoon 9.6.2017 
mennessä, paikat täytetään varausjärjestyksessä:
www.kkro.fi , puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 

Sun armos meille täällä soi
ELÄKELÄISTEN LEIRI 3.–7.7.2017

Kalajoen Kristillisellä Opistolla

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki
Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.fi 


