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Seuraavaan lehteen tarkoitetut aineistot
tulee toimittaa viimeistään 29.4. Lehteen
lähetettävästä aineistosta on hyvä sopia
etukäteen toimituksen kanssa. Kirjoituksista
tai kuvista ei makseta palkkiota, ellei asiasta
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nimi ja hänen yhteystietonsa.
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koskeviin asioihin, kuten postitukseen
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LUOVUUTTA PELIIN

Teksti Päivi Kyyrö | Kuva Sakari Röyskö

Eräissä häissä leikittiin Tuttu juttu -ohjelman tapaan. Kilpailuun osallistuvat avioparit laitettiin istumaan selkä toisiaan vasten ja heiltä kysyttiin erilaisia asioita tavoistaan ja taidoistaan. Yksi kysymys
oli, kumpi heistä on luovempi persoona. Olihan
siinä kysymys! Yhden pariskunnan kohdalla kävi
niin, että molemmat kertoivat sovituilla merkeillä
olevansa puolisoaan luovempia. Vastauksen näki
vain yleisö ja juontaja. Jäin siinä miettimään millä
perusteella tämä näkemys omasta luovuudesta suhteessa toiseen oli kummallekin syntynyt, ja mikä
asia sen oli määrittänyt. Luovuus on nähty, ainakin
jossain määrin, hieman mystisenä ja arvoituksellisena asiana. Usein luovuus on liitetty musiikkiin,
maalaamiseen ja kirjoittamiseen, mutta toki myös
nerouteen.
Monilla ikäihmisillä on piilossa olevia, käyttämättömiä taitoja, joista eivät ole tietoisia tai sitten
eivät vain ole rohjenneet ryhtyä johonkin, mihin
eivät ole saaneet riittävästi tukea ja kannustusta.
On voitu myös kokea väheksyntää jo lapsuudesta
lähtien tai kenties puoliso ei ole antanut mahdollisuutta harrastaa itselle mielenkiintoisia asioita.
Joskus esteet ovat voineet liittyä perinteisiin naisten- ja miesten roolimalleihin. Luovuuteen on
voinut vaikuttaa myös pelko epäonnistumisesta,
naurunalaiseksi tulemisesta. Täydellisyyttä etsiessä
ei ole kyetty suostumaan vajavaisuuteen. On voitu
määrittää osaaminen olemattomaksi. Kuinka monen suuren taiteilijan kohdalla on käynyt niin, että
heidän työtään on osattu arvostaa kunnolla vasta
heidän kuoltuaan.
Turvallinen ja kannustava ilmapiiri antaa tilaa epätäydellisyydelle. Silloin on helppo kokeilla myös
jotain ihan uutta. Muutama kuukausi sitten rohkaisin itseni ja päätin mennä naisten puutyökurssille, jossa päämäärääni oli valmistaa lypsyjakkara.
En ole koskaan aiemmin tehnyt mitään puutöitä,
joten voi vai kuvitella miten alkupisteessä oltiin.

On ollut hienoa saada opastusta opettajalta, jolla on taito
ohjata pehmeästi tekemisen
alkuun, vaikka hän onkin
itse asian ammattilainen.
Ohjaaja ei ole pienelläkään eleellä ilmaisut, että
tumpelointi ärsyttää, vaan
päinvastoin, hän on neuvonut lempeästi ja taitavasti
tekemisen alkuun.
Hiljattain Kouvolan yhdistys
toteutti näytelmän Siunaa se
maa muistojen. Näytelmän ohjaaja Anna Rissanen oli haltioissaan eläkeläisten taidoista ja antautumisesta rooleihinsa. Uskon,
että siellä osattiin antaa tilaa luovuudelle rohkaisevassa ilmapiirissä
ja näin syntyi kaikkien iloksi hieno
teos, jossa kaikkien taidot pääsivät
osaksi yhtä kokonaisuutta. Lahden yhdistyksessä vastaavasti miehet ovat löytäneet nerokkaan keksinnön toteuttaa
luovuuttaan Miesaputoiminnan kautta.
Sinnekin pääsee mukaan, vaikka ei olisikaan rakennusalan ammattilainen. Mitä
kaikkea voisikaan syntyä, jos yhä useampi rohkaistuisi toteuttamaan unelmiaan
pelotta.
Kristillisen Eläkeliiton teemana on tänä
vuonna Turvallinen elämä. Olkoon se
myös totta luovuuden kanssa. Kuten
lauluntekijät Vexi Salmi ja Toivo Kärki
viestittivät laulullaan Annan kaikkien
kukkien kukkia vaan. Olet osanen suuren rattaan. Niin kuin toisetkin tahtomattaan. Siksi kannustain auta
muita vain eteenpäin.

Voit kuunnella
radiohaastattelun
kokonaisuudessaan
Ystäväpysäkiltä Kristillisen
Eläkeliiton sivuilta
www.krell.fi

MIESAPU
Teksti Päivi Kyyrön radiohaastattelun pohjalta kirjoittanut Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat Hanna Forsgrén-Autio

Seppo Malinen ja Veikko Porkka ovat rakentamisen ammattilaisia Lahdesta.
Heidän taitonsa ovat käytössä Lahden Kristilliset Eläkeläiset ry:n uudessa
toimintamuodossa, Miesapu-toiminnassa.
Seppo Malinen ja Veikko Porkka kohtasivat toisensa ensikerran noin kaksikymmentä vuotta sitten seurakunnan järjestämällä purjelaivaristeilyllä
Kotkan saaristossa. Veikko Porkka oli vähällä jättää
menemättä kyseiselle purjelaivaristeilylle, sillä hän
pohti, sopeutuisiko miesten joukkoon.
”Minä tunsin itseni ammatiltani vähän erilaiseksi.
Tiesin näiden kavereiden ammatteja, että he olivat
enempi lukeneita”, puuseppä Veikko Porkka kuvailee tuntojaan.
Epäilyistään huolimatta Veikko lähti laivalle. Hän
oli juuri menettänyt poikansa ja oli masentunut ja
yksinäinen. Seppo Malinen muistaa kuinka tuolloin hänelle tuntematon Veikko istui yksinäisen
näköisenä laivan kannella. Seppo huomasi hänet
ja meni juttelemaan. Veikon pojan kuolemasta ei
vielä tuossa ensitapaamisessa puhuttu, mutta hetkestä alkoi ystävyys, joka on nyt kestänyt jo kaksikymmentä vuotta.
Miehet ovat löytäneet yhteyden myös ammattiensa
kautta. Veikko on ammatiltaan puuseppä ja Seppo
on ollut töissä teknisessä virastossa kadunrakennuspuolella. Yhdessä he ovat tehneet useita talkoomatkoja Eurooppaan. Eräänkin kerran he kävivät
pakettiautolla Marseillessa rakentamassa äänitysstudion. Miesten luonteet käyvät hyvin yksiin ja
niin työt ovat sujuneet mukavassa tunnelmassa.

Hautakiveä oikomassa
Syksyllä 2018 miehet lähtivät erään ystävärouvan
pyynnöstä oikomaan hautakiveä. Työtä tehdessään
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he oivalsivat, että monenlaista apua voitaisiin yhdistyksen sisällä tarvita. Miesaputoiminta sai alkusysäyksen.
”On paljon meitä huonompikuntoisia eläkeläisiä
meidän yhdistyksessä. Mietittiin, että eikös me voitaisi käydä tämmöistä toimintaa tekemään. Silloin
saimme idean, että perustetaan tämmöinen miesaputoiminta. On paljon vanhoja, jotka eivät enää pysty
tehdä tämmöisiä hommia.”
Työkaluja on elämänvarrella karttunut molemmille paljon ja niitä he ovat nyt saaneet hyödyntää
miesaputoiminnassa. Miesapu on vapaaehtoistyötä, jossa miehet voi pyytää auttamaan kodin ”miesten töissä”. Miesapu on osa Lahden yhdistyksen
toimintaa ja tarkoitettu ensisijaisesti Lahden Kristilliset Eläkeläiset ry:n jäsenistölle. Vaikka toimintamuoto on uusi, on heille ollut jo mukavasti kysyntää.
”Olemme käyneet vaihtamassa kattovalaisimia ja porattu reikiä tauluille ja luotu lumia”, Seppo kertoo.

Kiireetöntä jutustelua
Molemmat miehet näkevät tärkeäksi sen, että miesapua tehdessä kohdataan ihmisiä.
”Se että me kohtaamme ne ihmiset siellä ja meillä
on aikaa keskustella heidän kanssaan. Meillä ei ole
kiire. Uskon, että moni mummo ja pappa on siellä
jo odottamassa kahvin kanssa. Me saadaan käydä
elämänasioita läpi ihan rauhassa. Se remontti tulee
siinä sitten samassa.” Veikko kertoo.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

IKÄIHMISEN ÄÄNI KUULUVILLE

Teksti LEEA HILTUNEN

Miesavun vastaanotto on ollut iloinen. Veikko kertoo, että heidät otetaan usein vastaan kuin kuninkaat. Miehet pohtivat, että on hyvin paljon ikääntyneitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja niin ollen
voi ajatella, että ihmisten kohtaaminen on merkittävämpää kuin itse aputyö, jota tehdään.
Veikko on pohtinut, mitä sanoa kohdatessaan uuden ihmisen. Hän on todennut toimivaksi sen,
että kiinnittää huomion ihmisen murteeseen.
”Kun hän sanoo jonkin asian, hän sanoo sen jollain
murteella. Siihen voin sanoa, että: Ai, sää et ookaan
täältäpäin? Mistä olet kotoisin?” Yleensä tuota seuraavat kiinnostavat keskustelut.
Miehet haluavat viedä Kristuksen sanomaa ihmisille kohtaamisen kautta. Vaikka uskonasioista ei
puhutakaan, niin omalla kohtaamisella, olemuksella ja auttamisella voi vaikuttaa.
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Miehet mukaan
Seppo kertoo, että Miesapuun mukaan pääsyssä
on vain yksi ehto: täytyy olla mies. Heidän paikkakunnallaan Lahdessa naiset ovat aktiivisia monenlaisessa lähimmäispalvelussa. Tämä on miehille
keino palvella ja auttaa.
”Naiset ovat paljon verbaalisempia ja mukaan lähteviä lähimmäisaputoimintaan. Miehet eivät niin
helposti lähde tämmöisiin toimintoihin. Ajatellaan,
että ei me jossain lähimmäispalvelussa ja kohtaamisessa olla oikein hyviä. Se ei välttämättä pidä paikkaansa. Kyllä miehet pystyvät siinä missä naisetkin
olemaan tällaisessa lähimmäisen kohtaamisessa mukana.” Seppo pohtii.
Miesten yksinäisyys on suuri ongelma tälläkin hetkellä. Yhdessä tekeminen tuo iloa ja mielekkyyttä.
Miesapu tuo turvallisuutta ja kohtaamista jäsenten
arkeen.

Kovasti ajankohtainen aihe, josta puhutaan, kirjoitetaan ja kannetaan huoltakin, on vanhuus, vanheneminen ja vanhusten kasvava joukko yhteiskunnassamme. Nyt haastetaan myös ikäihmisten ääntä
kuuluville. Herää kysymys, miten ja millä kaikilla
eri tavoilla saamme asiamme, toiveemme ja näkemyksemme esille siten, että sillä on merkitystä ja
todellista vaikutusta niin ikäihmisten arjessa, kuin
myös siellä, missä päätetään vanhuspalveluista,
vanhusten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yksilöinä katselemme ehkä asioita eri näkökulmasta
kuin mitä teemme eläkeläisjärjestön ja yhdistystemme jäseninä. Yksilöinä, kuntalaisina meillä
on oikeus saada laadukkaita palveluja, hoitoa ja
hoivaa. Edellytämme, että asuin- ja elinympäristömme mahdollistavat meille hyvän elämänlaadun
ylläpitämisen. Yhdistyksillä on tässä ajassa haasteellinen ja samalla ”palkitseva” tehtävä ja asema.
Yhdistyksen jäseninä ja yhdistyksenä toteutamme
ja järjestämme toimintaa ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi, olemme puolestapuhujia, äänenä, monelle yksinäiselle, lähimmäisillemme.
Kun aikanaan yhteiskunnan viralliset tukijärjestelmät laman seurauksena vetivät ”hätäjarrua” ja
palveluja karsittiin, kutsuttiin kolmas sektori esille. Nyt ollaan jälleen tilanteessa, jossa huoli taloudellisista- ja henkilöstöresursseista keskusteluttaa.
Suomessa yhdistykset ovat yhteistoiminnan muotona tärkeämpiä kuin missään muussa maailman
maassa. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva
maakunta- ja sotelainsäädäntö tulee viitoittamaan
julkisen sektorin ja yhdistysten yhteistyömuotoja.
Eläkeläisyhdistysten samoin kuin vanhusneuvostojen jäsenillä on arjen tietoa ja asiantuntemusta
ikäihmisten tarpeista osoitettavaksi viranhaltijoille.
Tässä ajassa ei riitä vain puhua huolesta. Tarvitaan
tekoja ja toimenpiteitä. Vanhusten epäasiallinen
kohtelu, heitteillejättö ja julkitulleet epäinhimilliset tilanteet ovat todellisuutta, jota emme voi hy-

väksyä. Laiminlyönteihin on puututtava. Yhteistyölle ja järjestötoiminnalle on tilausta enemmän
kuin koskaan. Ääntämme tarvitaan lähimmäistemme puolesta puhujina, toimijoina. Voimme
toimia tiedonvälittäjinä, mikä on yhteistyötä parhaimmillaan. Kristillisenä järjestönä edellytämme
myös keskustelua arvoista; ihmisarvosta ja siitä,
että vielä vanhuudessakin ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen.
Iloitsen jokaisesta järjestömme yhdistyksestä. Yhdistystemme toiminta, missä kohdataan lähimmäisiämme, tuetaan ja autetaan apua tarvitsevia,
jaetaan tietoa, ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä
kaikkea sitä, mitä yksilöiden tarpeista lähtien on
hyvää, on vastausta esittämääni kysymykseen
”mitä voimme tehdä”. Liikuntahetket ja- tapahtumat, matkat, kerhot, kuorot ja hengelliset tilaisuudet vahvistavat ikäihmisten fyysistä, henkistä ja
hengellistä sekä sosiaalista hyvinvointia. Tämä hajalla oleva ”aika” tarvitsee yhteisöllisyyttä ja toivon
sanomaa, sanaa ja kosketusta Jumalan sydämeltä.
Kristillisen järjestötyön monipuolinen toiminta
on jälleen luettavissa yhdistysten ja Liiton vuosikertomuksista. Olkoot nämä toiminnan
kuvaukset rohkaisuksi kaikille lukijoille
ja jäsenillemme. Kristillistä yhdistystoimintaa tarvitaan. Olemme valona
ja suolana toimintaympäristössämme ja näin saamme palvella Jumalaa
sekä lähimmäisiämme.
”Oi katsohan lintua oksalla puun,
se laulaa niin kauniisti aina. Se korkeimman kiitokseen aukaisee suun,
kun huolet sen mieltä ei paina. Se laulaen Luojaansa kiittää. Oi jospa kuin
lintunen laulaen vain myös lähteä päivääni voisin. Kun eilenkin Herralta
hoitoa sain, niin nytkö hän toimisi
toisin? Ei lapsensa tarvitse surra”

DIGITALISAATIO TULEE,
OLETKO VALMIS?
Teksti Briitta Koskiaho, sosiaalipolitiikan professori emerita, Tampereen yliopisto

Julkisia palveluja kehitetään tällä hetkellä niin, että aivan lähitulevaisuudessa suurin osa
kansalaisista voisi käyttää niitä sähköisesti, aluksi älypuhelinta tai tablettia ja myöhemmin
uusia tekoälysovelluksia käyttäen. Uudeksi yhteiskunnalliseksi uhaksi on nousemassa
digitalisaatiosta syrjäytyminen erityisesti vanhojen ja vammaisten ihmisten kohdalla.

Tietotekniikka ja palvelut
Valtiovarainministeriön Auta-hankkeessa on arvioitu, että tällä hetkellä 75 vuotta täyttäneistä ilman
tietokonetta on 300 000 henkeä, 65 vuotta täyttäneistä vailla älypuhelinta on puoli miljoonaa eikä
242 000 65 vuotta täyttäneistä ole koskaan käynyt
netissä. Väestöstä toimintarajoitteisia tai aistivammaisia on 250 000 henkeä. Tilastokeskuksen mukaan 75-89 -vuotiasta 38 %:n käyttää internetiä ja
16-55-vuotiasta melkein jokainen (2017).
Vanhat ihmiset ovat tottuneet kasvokkain tapahtuvaan kommunikointiin vaikeissa asioissa. Palveluohjaajat, sosiaaliohjaajat ja uudet asiakasohjaajat
hoitavat organisaatioiden ja asiakkaitten suhteita
julkisessa byrokratiassa. Maakuntauudistuksessa
on kiinnitetty huomiota puhelimen avulla tapahtuvan neuvonnan merkitykseen. Kuntien suuralueita käsittävät palvelupisteet, kuten lähitorit,
ovat alku asuinympäristölähtöiseen palvelemiseen. Ikääntynyt asiakas saattaa olla vailla neuvoa
ja opastusta eri arkielämän aloilla. Olennaista on,
että palveluhenkilö tiedostaa oman pätevyytensä
rajat ja pystyy koulutuksensa turvin opastamaan
kysyjän oikeaan osoitteeseen.
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Ne jotka eivät pysty hakemaan apua palvelupisteistä tai netistä ja joille puhelinpalvelu ei riitä, tarvitsevat lähipalvelua. Sosiaalinen talonmies/isännöitsijä oli innovaatio muutama vuosikymmen
sitten mutta ei levinnyt laajemmaksi käytännöksi.
Talonmiehistä olisi voitu hyvin kouluttaa myös sosiaalisia talonmiehiä. Auta-hankkeessa on ideoitu
digitalkkaria auttamaan asiakkaita.
Nykyteknologian käytöstä sosiaali- ja terveyspalveluissa on esimerkkinä Espoon sähköiset terveyskansiot, joiden avulla asiakkaat voivat lähettää
turvallisesti viestejä terveydenhuollon toimijoille.
Niiden avulla onnistuu myös hoitosuunnitelman
seuraaminen ja terveystarkastus tai –valmennus
sähköisesti. Tämän keskustelun kehittäminen olisi
vanhojen ihmisten kannalta tarpeen kaikkien viranomaisten osalta.

Innovaatiot auttamassa
lähitulevaisuudessa
Robotisaation innovaatiot saattavat muuttaa suuresti lähiauttamista. Auta-hankkeessa arvioidaan
tekoälysovellusten auttavan niin, että asiat voivat

hoitua automaattisesti. Kiinnostava kehittämisen
alue on puheohjaus. Lähitulevaisuudessa siirrytään
puheohjaukseen tekoälyn avulla. Kännyköissä on
jo nyt alkeellisia koneellisia puhetoimintoja.
Puheohjauksella hallitaan tulevaisuudessa mitä erilaisempia toimintoja. Älypuhelinten käyttö tulee
vähenemään puheohjattujen älylaitteiden yleistyessä. Älykaiuttimet edustavat äänikomennoilla
ohjattavia virtuaaliavustajia.
Internethauista jo puolet tehtäneen lähitulevaisuudessa älypuhelimen kokoisella puheohjattavalla
kaiuttimella ja kymmenen vuoden päästä nettiselailusta kolmannes samoin ilman näyttöä. Keskustelurobotit auttavat asiakaspalvelussa, kun kone
oppii vastaamaan kysymyksiin. Virtuaalitodellisuuteen tullaan yhdistämään todellista. Yhdistetty
todellisuus voisi auttaa nuorta palveluammatissa
olevaa ymmärtämään esimerkiksi vanhenemista,
sairautta tai vammaisuutta.
Suurilla kielialueilla puhelaitteiden käyttäminen ei
enää olekaan harvinaista palvelujen käytössä. Laitteen omistajia väestöstä on USA:ssa 37 %, Saksassa
26 % ja Britanniassa 24 %. Svenska Yle on ottamassa ruotsinkielisen puheohjauksen älykaiuttimineen käyttöön ohjelmissaan. Suomalaisen iltapäivälehden uutisia on voinut kuunnella kesäkuusta
2018 lähtien älykaiuttimen kautta.

Briitta Koskiaho

Lopuksi
Kovin vahva painottaminen nykyisten digivälineitten, kuten tietokoneiden ja älypuhelinten, käytön
opettamiseen voi olla mennyttä aikaa jo muutaman vuoden päästä, jos edellä kuvatut suuntaukset toteutuvat puheohjauksineen ja robotteineen.
Sen vuoksi huomiota pitäisi kiinnittää siihen, että
nyt syntyvä tekninen kehitys, jonka tulisi palvella
vanhoja ihmisiä, syntyisi alhaalta ylös eikä päinvastoin. Heti alussa tulisi lähteä niiden tarpeista, joiden pitäisi käyttää uusia välineitä tulevaisuudessa.
Tässä suhteessa digitalisaation kehittämisessä on
vielä suuria puutteita.

Ihan pihalla?

Kirjoitus pohjautuu Ihan pihalla? -kansalaistutkimukseen, jossa aiheena on
vanhojen ihmisten asioiden ajamisen
tarve. Tutkimusraportin tulee tänä vuonna julkaisemaan SOSTE.
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HATTU PÄÄSSÄ
AVANTOON
Teksti Päivi Kyyrö | Kuva Päivi Kyyrö

Miltä tuntuisi pulahtaa kylmään, hyiseen veteen, keskellä talvea? Sen tietää avantouinnin
harrastaja Sari Palomäki, joka on useaan kertaan yrittänyt houkutella myös minua moiseen
harrastukseen. Vielä hän ei ole onnistunut, sillä suorastaan rakastan lämpiä kylpyjä,
varsinkin talvisaikaan.
Sari Palomäki aloitti avantouintiharrastuksen
yli kahdeksan vuotta sitten. Ensimmäisen kerran
avantoon houkutteli silloinen työkaveri. Vesi oli
varmasti kylmää, sillä pakkasta oli tuolloin yli 20
astetta.
- Ei se ensimmäinen kerta ollut ihan unelmien
täyttymys. Se oli aika shokkikokemus.
Siltä talvelta kylmäkylpy jäi ainoaksi, mutta Sari
kuitenkin päätti, että ui seuraavana kesänä syksyyn
ja sitten vielä siitä talveen asti. Näin ehtii tottumaan viileään ja sitten myös ihan kylmään veteen.
Sen jälkeen hän onkin avantouintia harrastanut
joka talvi.
- Siihen jäin sitten koukkuun. Se on niin mahtava
tunne uinnin jälkeen. Stressi jää kylmään veteen.
Sari kertoo, että avantoon mennessä on hyvä nollata pää, näin ei liikaa ajattele miten kylmää vesi on.

“TÄRKEIN VARUSTUS
AVANTOUINNISSA
ON HATTU”
Sari Palomäki
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Mukaan kilpailuihin
Avantouimareille järjestetään SM- ja MM-mestaruuskisoja, joihin kaikki lajin harrastajat voivat
osallistua. Palomäki osallistui helmikuussa Suomen Ladun järjestämiin Talviuinnin Suomen mestaruuskisoihin, jotka pidettiin Turussa. Hänen
sarjassaan oli lähes 50 osallistujaa ja hän sijoittui
20., Sari osallistui vuosi sitten myös Talviuinnin
Maailman mestaruuskisoihin Tallinnassa. Tuolloin
hänen sijoituksensa oli 31., osallistujia oli yli 60.

Sari aikoo suunnistaa myös vuoden päästä järjestettäviin Talviuinnin MM-kisoihin, jotka pidetään
Sloveniassa.

Hattu riittää
Avantouintiharrastaja ei tarvitse suuria varusteita.
Uimaan voi mennä, vaikka ilkosillaan, jos omaa
yksityisen avantouintipaikan. Jotkut käyttävät
uimapuvun ja hatun lisäksi tossuja ja hanskoja.
Kilpailuissa hattu ja uimapuku on tarpeen, mutta
hanskoja ja tossuja ei kisoissa saa käyttää.
- Tärkein varustus avantouinnissa on hattu, sanoo
Sari Palomäki.
Monet avantouimarit eivät käy saunassa avantouinnin yhteydessä. Sari haluaa mennä saunaan,
kun siihen on mahdollisuus, koska silloin voi mennä uudelleen avantoon samalla käynnillä.
Avantouinnilla sanotaan olevan hyviä terveydellisiä vaikutuksia. Sen kerrotaan lieventävän stressiä
ja vilkastuttavan verenkiertoa. Jotkut reumapotilaat ovat löytäneet kylmäuinnista apua kipuihinsa.
Avantouinti ei kuitenkaan sovi kaikille. Esimerkiksi sydänsairaille sitä ei suositella.
Avantouinti ei ole pelkästään työssäkäyvien keski-ikäisten harrastus vaan lajista ovat kiinnostuneita myös monet ikäihmiset. Löytyypä avantouinnin
harrastajia myös Kristillisen Eläkeliiton jäsenten
joukosta.
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Turvallinen elämä 2019
Ulkoilua valoisan aikaan

KRELLILÄISET
KOKEVAT ELÄMÄNSÄ
TURVALLISEKSI
Teksti Mirka Kallio

Kristillinen Eläkeliitto alkoi pohjustaa vuoden 2019 Turvallinen elämä -teemavuotta jo
edellisen vuoden lopulla. Jäsenille järjestettiin turvallisuuteen liittyvä kysely, johon oli
mahdollisuus osallistua liiton syysjuhlilla sekä nettisivuilla. Kyselyyn osallistui yhteensä
78 vastaajaa, iältään 63–90-vuotiaita.
Vaikka monet listaukset ovat noteeranneet Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi tai vähintään turvallisimpien maiden kärkisijoille, on
luonnollista, että täälläkin tulee vastaan tilanteita,
jotka pelottavat. Kristillisen Eläkeliiton kyselyssä
haluttiin selvittää, millaiset tilanteet aiheuttavat
ikäihmisille turvattomuutta. Liiton toiminnassa
halutaan panostaa siihen, että kaikki toimintaan
osallistuvat voisivat kokea olonsa mahdollisimman
turvalliseksi.
Kyselyssä oli yhteensä kuusi teemaa – turvallisuus
kotona, turvallisuus ulkona, turvallisuus kaupungilla, turvallisuus Internetissä, turvattomat yhteydenotot sekä omat yhteydenotot muihin ihmisiin
oman turvallisuuden parantamiseksi.
Kaiken kaikkiaan vastaajat kokevat elämänsä erittäin turvalliseksi. Kukaan ei koe oloaan kaikissa
tilanteissa turvattomaksi, vaikka monia yksittäisiä
tilanteita, joissa turvattomuutta esiintyy, nousee-
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kin vastauksissa esiin. Monilla on mielessään myös
erilaisia konkreettisia toimenpiteitä, joilla omaa
turvallisuutta voi lisätä.

Koti on turvapaikka
Yli puolet kyselyn vastaajista (58 prosenttia) kokee
aina olonsa turvalliseksi omassa kodissaan. Yhtä
lukuun ottamatta loput vastaajat kokevat olonsa
kotonaan turvattomaksi harvoin. Vastaajat kertovat myös ottavansa harvoin yhteyttä muihin siksi,
että kokevat olonsa turvattomaksi.
Eniten kotona pelottaa yksinäisyys, varkaat oven
takana sekä sairaskohtauksen mahdollisuus. Turvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan esimerkiksi
hyviä lukitus- ja hälytysjärjestelmiä, kuten myös
toimenpiteitä, jotka tekevät kodista sellaisen, että
kaatumisen ja liukastumisen riski on minimoitu.

Suurin osa vastaajista (59 prosenttia) kokee ulkona
liikkumisen aina turvalliseksi, ja valtaosa muistakin
kertoo kokevansa turvattomuutta vain harvoin.
Kaupungille lähtiessä olonsa turvattomaksi kokee
hieman useampi. 35 prosenttia vastaajista ei koe
oloaan kaupungilla turvattomaksi koskaan, 54
prosenttia kokee turvattomuutta harvoin, viisi
prosenttia ei osaa sanoa – mutta kuusi prosenttia
kokee olonsa turvattomaksi kaupungilla jopa viikoittain. Tekijöitä, jotka vaikuttavat turvattomuuden kokemukseen, ovat esimerkiksi pimeässä yksin
liikkuminen, metelöivät humalaiset ja huonot keliolosuhteet.
Turvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan esimerkiksi hyviä jalkineita, seurassa liikkumista sekä pelkästään valoisaan aikaan tai hyvin valaistuilla teillä
kulkemista. Myös reittien valinnan, oman maltillisuuden ja tarkkaavaisuuden koetaan vaikuttavan
positiivisesti turvallisuuteen.

Tekniikan kehitys – turvallisuutta ja
turvattomuutta
Tekniikan kehitys etenee jatkuvasti huimaa vauhtia, joten valveutuneellakin on haasteita pysytellä perässä. Siinä missä esimerkiksi älyteknologia
mahdollistaa jatkuvasti enemmän ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen turvaksi, on tekniikan
kehityksellä myös kääntöpuoli. Digitaalinen tekniikka sisältää huijatuksi tulemisen mahdollisuuden, mikä luonnollisesti saattaa aiheuttaa turvattomuuden kokemusta ja epävarmuutta sielläkin,
missä olo yleensä tuntuu turvalliselta – eli omassa
kodissa.
Noin 49 prosenttia ei koe ollenkaan turvattomuutta Internetiä käyttäessään, 23 prosenttia kokee turvattomuutta harvoin, 18 prosenttia ei osaa
sanoa, yhdeksän prosenttia kokee turvattomuutta
viikoittain ja yksi prosentti päivittäin. Internetin
käyttö aiheuttaa kyselyn teemoista eniten turvattomuutta.
Muutamat vastaajat nostavat esille, että Internetin
tai puhelimen välityksellä tulevat huijausviestit ja
epämääräiset yhteydenotot pelottavat. Puolet vastaajista kuitenkin kertoo, ettei saa tällaisia yhteydenottoja koskaan.

KRELLILÄISTEN
EHDOTUKSIA
OMAN
TURVALLISUUDEN
PARANTAMISEKSI
1. Jalkineisiin nastat tai liukuesteet
2. Liikkuminen ulkona
muiden seurassa ja valoisaan aikaan
3. Yhteydenpito läheisiin säännöllisesti,
jotta he tietävät kaiken olevan
kunnossa
4. Käyttöön tekniset apuvälineet,
kuten turvaranneke, turvapuhelin,
valvontakamera, hälytysjärjestelmä
sekä turvalukot
5. Rukous
6. Pimeän aikaan heijastimen käyttö
ja turvallisen reitin valinta
7. Kodin järjestäminen niin, että
liukastumisen ja kompastumisen
riski pienenee
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Vuoden 2018 syksyllä Jokilaakson Kristilliset Eläkeläiset
ry juhli 10-vuotista taivaltaan.
Yksi yhdistyksen aktiivisista vastuunkantajista
on alusta alkaen ollut Jaakko Ranta, joka yhdessä
vaimonsa kanssa iloitsee kristittyjen yhteydestä.

Voit kuunnella
radiohaastattelun
kokonaisuudessaan
Ystäväpysäkiltä Kristillisen
Eläkeliiton sivuilta
www.krell.fi

Kokemäkeläisen, Kristilliseen Eläkeliittoon kuuluvan Jokilaakson Kristilliset Eläkeläiset ry:n kokoontumiset ovat tärkeitä eri taustoista ja seurakunnista tuleville jäsenilleen. Tilaisuudet järjestetään
pääsääntöisesti seurakuntatalolla aina kuukauden
ensimmäisenä torstaina. Mukana on vaihtelevasti
vierailevia puhujia tai esimerkiksi oman seurakunnan työntekijöitä.

USKO, RAKKAUS JA
LUOVUUS KUKKIVAT
RANNAN PARISKUNNAN
KODISSA
Teksti Päivi Kyyrön radiohaastattelun pohjalta kirjoittanut Mirka Kallio | Kuva Päivi Kyyrö

14

2/2019

Jaakko Rannasta tuli yksi yhdistyksen kantavista voimista jo heti alkumetreillä. Muut nimittäin
ehtivät jo perustamiskokouksessa luvata, että hän
ryhtyisi yhdistyksen puheenjohtajaksi. Jaakko ei
itse ollut paikalla, mutta Veikko Rantanen, joka
oli tullut Huittisista käynnistämään Jokilaakson
yhdistystä, kiirehti ilmoittamaan kokouksen aikaan kirpputorilla töissä olleelle Jaakolle, että hän
on nyt tuoreen yhdistyksen puheenjohtaja. Muut
olivat vakuuttaneet, että kyllä Jaakko tähän hommaan suostuisi. Tämä piti paikkansa, joten Jaakko
sai kunniatehtävän luotsata kristillistä eläkeläistoimintaa eteenpäin.
Myöhemmin Jaakko on jättänyt puheenjohtajuuden, mutta toimii edelleen yhdistyksen varapuheenjohtajana sekä aktiivisena puuhamiehenä.
Häneltä löytyy pilkettä silmäkulmasta, mutta ennen kaikkea luja luottamus siihen, että kaiken, niin
hyvässä kuin pahassa, voi turvallisin mielin jättää
korkeampiin käsiin.
– Ennen kaikkea rukous sekä usko kolmiyhteiseen
Jumalaan kantavat. Hänen auttava läsnäolonsa
on kuljettanut tähän asti ja kantaa varmasti tästä
eteenpäinkin!

Lahjana taito luoda uutta
Jaakko ja Mirja Rannan yhteinen koti on jo 55
vuoden ajan ollut täynnä rakkautta ja yhteistä uskoa. Jotain muutakin erityistä heidän kodissaan
voi havaita, jopa ensisilmäyksellä. Seinillä on kauniita maalauksia, joita Mirja on maalannut vuosien
varrella yhteensä satoja. Taideharrastus alkoi aikanaan pariskunnan lasten ollessa pieniä, ja matkan
varrella monet taulut päätyivät myös muiden koteja koristamaan.
– Ihana harrastus tämä oli aikansa, enää ei vaan
tule tehtyä. Jaakkokin minua aina kannusti maalaamiseen, kertoo Mirja.
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Sastamalassa Pyhän Olavin kirkolla 12.8.2010

Joistakin teoksista Mirjan oli välillä vaikea luopua, kun maalaukset ehtivät tulla itselle rakkaiksi.
Kaikista tärkeimmät maalaukset ovatkin edelleen
tallella omassa kodissa. Jaakko ja Mirja muistavat
vieläkin hyvin ne ajat, jolloin taideharrastus oli
aluillaan. Tuolloin maalaustarvikkeita, kuten kehyksiä ja värejä, metsästettiin ympäri Satakuntaa.
– Ei minulla ollut silloin aavistustakaan, että minulla on näin taitava aviopuoliso! Jumala on antanut Mirjalle syntymälahjaksi tämän taidon, iloitsee
Jaakko selvästi ylpeänä vaimostaan.
Siinä missä Mirja on visuaalisesti lahjakas, on Jaakollakin oma taitonsa luoda uutta, runojen kirjoittamisen muodossa. Runoja löytyy kotoa kokonainen mapillinen. Niinpä kansiosta voi kätevästi
kaivaa aina kulloiseenkin tilanteeseen sopivan runon esiin.

Yhdessä loppuun saakka
Sekä Mirja että Jaakko Rannalla on ollut uskon siemen jo lapsuudessaan, mutta molemmilla on ollut
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oma tie kuljettavanaan ennen kuin usko on myöhemmin tullut omakohtaiseksi. Mirjalla oli tärkeä
rooli siinä, että Jaakkokin alkoi käydä seurakunnan tilaisuuksissa ja pääsi sitä kautta juurtumaan
uskoon. Vielä nykyäänkin uskovienkin yhteys on
molemmille tärkeää.
– Vähitellen uskoni on kasvanut ja vahvistunut,
tuntuu, että se voi tällä hetkellä aika hyvin, Jaakko
pohtii.
Yhteinen usko on kannatellut myös Rannan pariskunnan vuosikymmeniä kestänyttä avioliittoa.
– Kyllä avioliittoon lähdettiin siitä periaatteesta,
että kun yhteen mennään, niin siinä pysytään loppuun saakka. Rakkaus on vaan lujittunut, toteaa
Mirja.
Jaakko pohdiskelee heidän avioliittonsa vain parantuneen vanhetessaan. Keskinäinen rakkaus on
vahvistunut ja yhteinen usko tehnyt langasta kolmisäikeisen, katkeamattoman.

OTTEITA JOKILAAKSON
KRISTILLISET
ELÄKELÄISET RY:N
TOIMINNASTA
- Vuosina 2010 ja 2011 Jokilaakson yhdistys järjesti rukoustempauksen, jossa kokoonnuttiin
kuukauden viimeisen viikon torstai-iltana rukoilemaan yhdessä.
- Turvallinen apu vanhuuteen- teematilaisuudet
vuonna 2014. Vieraina Jokilaakson yhdistyksessä turvallisuusnäkökulmasta kävivät kertomassa
muun muassa apulaispoliisipäällikkö, palomestari,
fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja, diakoni, tohtori ja
pastori.
- Jokilaakson ryhmä, Iloiset sirkuttajat, osallistui
Soraäänistä sulosointuihin -kilpailuun v. 2017

Kevät
Vielä hiljaisena nukkuu luonto untaan
aavistellen kevään alkavuutta.
Ravistellen yltään viime lunta
purot solisevat laulua, eloa uutta.
Kevätsade saapui ensimmäinen
murtaen kaikki kahleet talven, jään.
Aurinko armas lämpöänsä jakaa,
luonto herää uuteen loistoon, elämään.
On kevät tullut pohjan perukoille
vallaten rakkaan isiemme maan.
Aamu autereinen kevätpäivän alkaa,
juhlii koko luonto vihervaipassaan.
Katkelma Jaakko Rannan runosta ”Kevät”
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SUKUPOLVIEN YHTEINEN
KRISTILLINEN ALUE
Teksti Päivi Kyyrön radiohaastattelun pohjalta kirjoittanut Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat Hanna Forsgrén-Autio

Hanna-Leena Forsmanin sydämellä ovat eri-ikäiset kristityt, jotka hän haluaisi päivittäiseen
kohtaamiseen toistensa kanssa. Nyt Järvenpäässä on rakenteilla yhteisö, jossa eri
elämänvaiheissa olevat kristityt asuisivat naapureina, lähellä Keski-Uudenmaan kristillistä
koulua ja päiväkotia.
Keski-Uudellamaalla heräsi noin kaksikymmentä
vuotta sitten pienen joukon mielissä ajatus kristillisestä alueesta, jossa olisi koulu, päiväkoti ja vanhusten hoivakoti. Koulu ja päiväkoti syntyivätkin nopeasti ja ovat toimineet alueella pitkään. Nyt toive
hoivakodista ja yhteiskristillisestä asuinalueesta on
alkanut edetä, sillä hankkeelle on saatu Järvenpään
Lepolasta, Keski-Uudenmaan kristillisen koulun
ja päiväkodin naapurista tontti. Tontille on tulossa
noin viisikymmentä asuntoa.
Hanna-Leena Forsman työskentelee kristillisessä
koulussa ja on mukana Kristillinen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry:ssä, jonka hanke kristillinen
alue on. Hän kokee, että Jumala on johdattanut
hänet sillanrakentajaksi kristillisen koulun ja kristillisen asuinaluehankkeen välille rakentamaan yhteistyötä toimijoiden välille.

Alueen historiaa
Keski-Uudenmaan kristillinen koulu ja päiväkoti
sijaitsevat luonnon keskellä, kilometrin päässä Järvenpään keskustasta. Ainolan junaseisake on peltojen toisella puolella noin kymmenen minuutin
kävelymatkan päässä. Linja-autot kulkevat alueelta
Järvenpään keskustaan.
Paikka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja toiminut 1920-luvulta lähtien maatalous - normaali-
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koulualueena. Alueella on koulutettu karjakkoja ja
viljelijöitä. Kristillinen koulu toimii 1920-luvulla
rakennetussa vanhassa maaseutunormaalikoulun
rakennuksessa sekä 80-luvulla rakennetussa rakennuksessa. Lisäksi pihapiirissä on muita historiallisesti arvokkaita rakennuksia.

Sukupolvien yhteinen asuinalue
Kristillinen asuinaluehanke lähti siitä ajatuksesta,
että olemassa olevan kristillisen koulun ja päiväkodin yhteyteen haluttiin vanhainkoti. Nyt hanke
on laajentunut ja tavoitteeksi on tullut seniorien
tarpeet huomioiva asuminen.
Laiho ry on yhteistyökumppaninsa kanssa ostanut
alueelta tontin, jolle on tarkoitus rakentaa kesään
2020 mennessä noin viisikymmentä taloa, esteettömiä perheasuntoja ja pieniä asuntoja. Sellaisia,
jotka palvelisivat asukkaitaan mahdollisimman
pitkään ja mahdollistaisivat mielekkään asumisen
omassa kodissa.

Yhteistyötä arjessa
Tavoitteena ja unelmana on ikäpolvien yhteistyö
arjen keskellä. Iltapäivätoimintaa ja päiväkotien
toimintaa rikastuttaisivat mummot ja vaarit, jotka
voisivat esimerkiksi käydä lukemassa lapsille. Lap-
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Juhlasivu

Voit kuunnella
radiohaastattelun
kokonaisuudessaan
Ystäväpysäkiltä Kristillisen
Eläkeliiton sivuilta
www.krell.fi

KEVÄTJUHLA
KOUVOLASSA 26.4.

Kouvolan seurakuntakeskus (Maria-sali)
Savonkatu 40, 45100 Kouvola

10.00 Kristillisen Eläkeliiton myyntipiste avoinna
11.00 Ehtoollishetki
12.00 Lounas
13.00 Kevätjuhla, juontaa Eila Korjala
set taasen voisivat ilahduttaa ikäihmisiä esimerkiksi
esiintyen. Toki toiminta alueelle rakentuu lopulta
asukkaiden itsensä toivomalla tavalla.
Asukkaille on suunnitteilla asumista tukevia palveluita. Ruoka olisi mahdollista tilata koulun keittiöltä, jossa se valmistetaan, ja kotipalveluita on
myös tarkoitus tuoda alueelle. Naapuriapu asukkaiden kesken on myös mahdollista.
Yhteisön haasteita
Kristillinen asumisyhteisö tuo mukanaan myös
tietynlaisia haasteita. Hanna-Leena Forsman näkee
tärkeäksi sen, että keskitytään asioihin, jotka ovat
kristityille yhteisiä ja annetaan tilaa erilaisille tavoille ilmaista itseään kristittynä. Yhteisö kehittyy
vähitellen ja siinä löytyy pikkuhiljaa yhteinen tapa
toimia, jossa arvostetaan ja kunnioitetaan toinen
toista.

20

2/2019

Asuinalueelle on tavoitteena löytää asukkaiksi ihmiset, jotka haluavat olla osana tällaista yhteisöä.
Alueelle rakentuvien palveluiden tuottajiksi etsitään henkilöitä, jotka sopivat myös yhteisöön.
Asumisen ratkaisuja iäkkäimmille
Ensimmäiseen asuinkortteliin, jonka on suunniteltu valmistuvan 2020, ei vielä ole tulossa hoivapalveluja. Laiho ry:n tavoitteena on kuitenkin saada
niitä järjestymään alueelle.
Iäkkäimpien asumisratkaisuiksi on pohdittu perhehoitotyyppistä ratkaisua.

• Yhteislaulu
• Tervehdyssanat, liiton hallituksen
puheenjohtaja Leea Hiltunen
• Kouvolan seurakunnan tervehdys,
kirkkoherra Keijo Gärdström
• Lauluryhmä Kristiinat, johtajana Liisa Harju
• Yhteislaulu
• Juhlapuhe, lääk.lis. Juhani Lukkari
• Musiikkia
• Juhlaviestin vaihto
• Laulukuvaelma ”Elämä on meri”, Kotkan yhdistys

”Perhekotiratkaisussa yksittäinen ihminen tai pariskunta ryhtyy perhehoitajiksi. Heidän kotinsa
yhteydessä on omat huoneet ikäihmisille ja lisäksi
yhteinen oleskelutila. Perhekodissa eletään yhteistä
arkea oman vanhuuden perheen kanssa.”

14.30 Kahvi

Lisätietoa: www.laihoyhdistys.fi

15.00 Vuosikokous

Huomio! Ilmoittautuminen vuosikokoukseen
klo 14.45 mennessä. Ilmoittautuminen
myyntipisteen yhteydessä.

Ilmoittautumiset ruokailuun
ja kahviin perjantaihin 12.4.
mennessä

llmoittautua voit www.krell.fi
sivujen kautta, sähköpostitse
toimisto@krell.fi tai puhelimitse
045 609 3551 (ark. 9-15). Maksu
käteisellä paikan päällä (mielellään tasarahalla) tai pyydettäessä
laskulla. Lounas ja kahvi yhteensä
14 euroa. Yksittäin ostettuna
lounas 9 e ja kahvi 5 e.
Yhdistysten tuotetilaukset

Yksipäiväisten juhlien yhteydessä
Kristillisen Eläkeliiton myyntipiste on pienimuotoinen ja tämän
vuoksi toivomme yhdistysten
tilauksia ennakkoon. Yhdistykset
voivat ilmoittaa tuotetilauksistaan
ennakkoon liiton toimistoon tiistaihin 23.4. mennessä. Tilaukset
ovat noudettavissa liiton myyntipisteestä kevätjuhlien yhteydessä.
Liiton tuotekuvasto löytyy kotisivuilta www.krell.fi kohdasta
”Jäsenille” -> ”Tuotteet”.
Kuva Maria-Sali: Kouvolan
seurakuntayhtymän arkisto
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Luonnollista

ALKUKESÄN PÖRRÖPÄÄ

Teksti Ensio Koitto | Kuva Heimo Ujala

Tämä pörröpää on Voikukka (Taraxacum officinale). Monet puutarhan harrastajat pitävät puutarhansa melko hyvin puhtaana tästä monesti rikkaruohona pidetystä pörröpäästä. Niin minäkin tein,
kunnes aloin mehiläisten hoitajaksi. Olen todennut, että voikukka on erittäin hyvä mehiläiskasvi.
Sen kukinnoista saa hyvän makuista hunajaa. Sen
vuoksi toivon, että voikukkia olisi oikein runsaasti!
Kesän alkaessa voikukka on yleisin kukkiva kasvi
asutusten läheisyydessä. Sillä on tehokkaasti kehittynyt tapa lisääntyä. Ilman pölytystä se lisääntyy
runsaasti siemenistä. Tuulet voivat kuljettaa siemeniä pitkienkin matkojen päähän uusiin kasvupaikkoihin. Kukinto on muuttunut pörröpääksi!
Voikukan jokaisen varren päässä on kirkkaan keltainen kukinto, mykerö, joka on päivällä avoin
ja sulkeutuu yön ajaksi. Mykerö muistuttaa yhtä
kukkaa, mutta on kuitenkin muodostunut useista
sadoista pienistä kukista. Jokaisessa kukassa on terälehdet, verholehdet, heteet ja emi.
Voikukkien suvun alkukoti on Keski-Aasian vuoristoissa. Sieltä se on tehokkaasti lisääntynyt ja levinnyt myös meidän maahamme. Voikukkaa voi
tavata vuorten rinteillä, aavikoilla ja soilla.
Voikukka on arvokas luonnon kasvi, joka sisältää
paljon erilaisia vitamiineja ja kivennäisiä. Siinä on
esimerkiksi runsaasti karoteenia, B- ja C- vitamiinia, rautaa ja kaliumia. Voikukka on suosittu keit-
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tiö - ja rohdoskasvi. Alkukesästä sen lehdet ovat
parhaimmillaan. Lehdet sopivat mainiosti salaatteihin, keittoihin ja muhennoksiin. Myös monet
käyttävät lehtiä esimerkiksi siman valmistuksessa.
Keltaiset mykerökukinnot antavat aromia siman
valmistukseen.
Kukan nuppuja voi marinoida. Lehtiä on mahdollista pakastaa ja kuivata. Juuria voi käyttää keitettynä eri ruokiin lisukkeina. Muistan kuinka esimerkiksi sota- aikana juurista sai paahdettuina hyvää
kahvin korviketta. Kuivattuna ja jauhettuna juuria
voi käyttää leivontaan ja puuroihin. Voikukkaa pidetään ruoansulatusta edistävänä yrttinä.
Rohdoskasvina voikukalla on nestettä poistava vaikutus. Samoin kosmetiikassa sillä on ihoa puhdistavia ja kirkastavia vaikutuksia. Voikukkaa käytetään kasvovesissä, naamioissa, kasvohöyrytyksissä
ja kylvyissä. Kiinassa voikukkaa käytetään paljon
yrttilääkinnässä. Voikukan rohdoskäytön aloittivat
arabit 1000- luvulla jKr, ja 1500- luvulla sitä käyttivät apteekkarit virallisesti hyväksyttynä rohtona.
Voikukan siemenet ovat tärkeä ravinto monille
pikkulinnuille kuten punatulkuille ja varpusille.
Voikukkaa ajatellessa ja käyttäessä voi jälleen kerran todeta, että Luoja on kaiken luonut suurella
viisaudellaan!
Keltaisin voikukkaterveisin, Ensio Koitto

ELÄMÄNI PÄIVÄT

lukijan kynästä

Teksti M. Salorinne (27.6.1997)

Vain kolme päivää, sinulta Herra, elämääni sain
ne kaikki otan kiitollisin mielin vastaan.
Vaan kaksi niistä - aivan turhiako vain,
kun niitä en voi mä koskaan saavuttaa.

Ja tänään voin eilisen muistoissa vaeltaa
miten eilinen siis turhaa olla vois.
Huomisen unelmissa voin tänään taivaltaa
en huomistakaan tahtoisi nyt antaa pois.

Nuo päivät ovat nimeltään:
eilinen, tänään ja huominen.
Vaan aina hetki jota elän - on tänään
ei hetki tulevan tai menneen.

Niin Herra, - eilisen murheella
sinä minua tänään opetat
vaikka kipeältä se joskus tuntuukin.
Huomisen toivolla sinä minua tänään lohdutat
ja mieleni nostat maasta ylös korkeuksiin.

En koskaan palata voi eiliseen.
Sen ilot ja surut voin vain muistoissani kantaa.
Vaan eilisen kokemuksilla vaikutusta
on tähän hetkeen
kun tämänpäivän kasvulle ne uutta pohjaa antaa.

Näin kolme päivää kaikki yhtymäkohtansa saa
kun elämäni matkaa tänään teen.
Siksi elämä onkin niin rikasta, antoisaa
siitä käteni ristin nyt kiitokseen.

Ja huomista en voi koskaan saavuttaa
vaikka toivoa siitä elämääni saan.
Sillä aina, kun uusi aamu aukeaa
on huominen siirtynyt jo päivään seuraavaan.

Tahtoisin siirtää kuolemani huomiseen,
vaan - tänään se minut yllättää.
Ja Vapahtaja johtaa minut elämään uuteen
näin elämäni päivät kauas taakse jää.

Vaan päivät menneet, päivät tulevat
ne kuuluu ihmisen elämään.
Sillä monet muistot, kauniit unelmat
kaikki jäljen jättää tähän päivään.

Kiitos, Herra, hetkistä tämän päivän.
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Kuulumisia Kokkolasta!

Kuulumisia Kokkolasta!

PERINNEKINKERIT
KRUUNUNVOUDINTALOLLA
Teksti Terttu Laitinen

Kinkeriperinne, lukuset, ovat tavanomainen perinne maaseudulla, mutta meillä Kokkolan kaupunkialueella se on vain kerran vuodessa Kokkolan suomalaisen seurakunnan ja Kokkolanseudun
Kristilliset Eläkeläiset Ry:n yhdessä järjestämänä.
400-vuotias Kruununvoudintalo luo tunnelmalliset puitteet tähän tilaisuuteen. Kahvintuoksu leijui
jo astuessamme porstuaan ja takkatulen lämmin
lehahdus palautti mielemme nuoruuden muistot,
miten ennen elettiin. Tähän tilaisuuteen ei tarvinnut osallistua pelonsekaisin tuntein, kuten ennen
rippikoululaisena, koska me kaikki varttuneet
olemme lukutaitoisia ja katekismuksen taitajia.
Mahdolliset Lutherin opit saattavat olla hieman
ruosteiset. Nyt on aika kertauksen.
Tuvassa, pirtissä, kahvittelun ja rupattelun lomassa
nautimme Väinö Kauniston kauniista kantelemusiikista. Talon salissa sitten hiljennyttiin sanankuuloon. Yhdistyksemme puheenjohtajan Auri Rantakarin tervehdyksen jälkeen veisatttiin talviaiheinen
kiitosvirsi 911. Kanttori Tuula Pihlajaharjun opastuksella Me rukoilemme- kohdassa virressä 919
pyysimme: ” Jeesus, Jeesus, kuule rukoukseni...”
Tähän virteen opettelimme tukiviittomatkin.
Välillä kädet eivät oikein totelleet, mutta hitaasti
kerraten ehkä taidamme tulkita tekstiä jo säkeistön verran. Virressä 913 kertasimme oppimamme
käskyt.
Seurakunnan kappalainen Sari Kontinen- Koski
johdatti meidät tuttuun Isä meidän- rukoukseen
eli Herran rukoukseen, joka on kristinuskon tunnetuin rukous. Rukous esiintyy Uudessa testamentissa kahteen kertaan. Matteuksen evankeliumissa
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rukous on osana Jeesuksen vuorisaarnaa. Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus opetti sen opetuslapsensa kysyttyä, kuinka heidän tulisi rukoilla.
Papilla oli kädessään opettajansa, Helsingin eremituspiispa Eero Huovisen kirja Isä meidän, josta
hän siteerasi ajatuksia puheessaan. Tämä maailman yleisin rukous luetaan arviolta joka päivä 100
miljoonaa kertaa yksin tai yhdessä. Isä meidän on
avain siihen, mikä elämässä on tärkeää.
Hetken kinkeriväki syventyi pohtimaan mikä kohta tai kohdat rukouksessa puhuttivat eniten kuulijaa. Joillekin vaikeaa saattaa olla kohta: ”Ja anna
meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin
anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan
rikkoneet”. Tiedämme kyllä, että välien rikkoutumisessa ei tarvitse unohtaa kärsimäänsä pahaa,
mutta olisi hyvä saavuttaa sopu, sisäinen rauha ja
jatkaa elämää. Jäytävä ahdistuskin sairastuttaa. Sovinto elämän kanssa olisi parempi ratkaisu.
Puheosuuden lomassa saimme kuunnella harrasta
kantelemusiikkia mm. Oskar Merikannon säveltämä virsi 341 Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta... Lopuksi yhdessä veisasimme jo aiemmin
saamamme kinkeriläksyn virren 12. Hienosti se
kajahtikin salissa kanttorin säestämänä flyygelillä. Kukaan meistä ei joutunut jalkapuuhun eikä
saanut häpeä- merkkiä otsaansa. Kiitollisin mielin
lähdimme kukin tahoillemme raikkaassa tammikuisessa talvisäässä.

Kokkola-sali täyttyi yli 300 henkilöstä. Kakkukahvin tilaisuuden alussa tarjosi kaupunki.

YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA
KAUPUNGINTALOLLA
Teksti Terttu Laitinen

Räntäsateesta ja loskaisesta säästä huolimatta varttunut väki sai nauttia täysin rinnoin eri eläkeläisjärjestöjen ystävänpäiväjuhlassa. Suomalaisille
tärkeä täytekakkukahvitus avasi kielenkannat melkoisesta puheensorinasta päätellen. Jokunen rohkea oli pukeutunut kauniisiin kansallispukuihin.
Tällaista kansaperinnettä toivoisin näkeväni enemmänkin, sillä suomalaista käsityötaitoa kannattaa
vaalia. Tätä juhlahetkeä olikin odotettu jo vuosi.
Kokkola-sali täyttyi jokaista istumapaikkaa myöten. Se kertoo juhlan merkityksestä ja tärkeydestä:
Tapahtuman järjestäjänä toimi Kokkolan vanhusja vammaisjärjestö. Vuosittain järjestelyvastuuta
hoitelee vuorollaan eri järjestöt.

Eläkeliiton Kälviän yhdistyksen puheenjohtajan
tervetulotoivotuksen jälkeen kaupunginjohtaja
Stina Mattila piipahti tervehtimässä juhlaväkeä.
Juhlan arvokkuutta lisäsi se, että kaikki ohjelmat
olivat hyvin harjoiteltuja, hiottuja esityksiä. Kysymys ei ollut mistään kilpailusta eikä pisteitäkään
jaettu. Vaivaa oli nähty ja esiintyjien kasvoilta paistoi ilo ja innostus. Ohjelmisto koostui kansantanhuista runoihin, soolo- ja kuorolauluista, erilaisten
soittimien taitavaan käsittelyyn. Lauluissa vakavampaa ja kaihoisaa sanomaa, nuoruuden kaipuuta ja riemua. Sanallisissa esityksissä kauniita ajatuksia ystävyydestä. Psalmit kertoivat ihmiselämästä
ja sen lyhytaikaisesta kukoistuksesta. Kaikella on
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ANSIOMERKIT
HOPEINEN ANSIOMERKKI

Anja Salokangas
Leila Korpimäki
Markku Kangasmaa
Raili Rintamäki
Ritva Haapamäki

Ystävänpäivänjuhlassa Kokkolan yhdistystä edusti
kanteleensoittaja Väinö Kaunisto.

aikansa. Me krelliläiset, suhteellisen pienijäseninen
yhdistys, olemme osallistuneet omilla esityksillämme jo perinteeksi muodostuneeseen ystävänpäiväjuhlaan. Joskus iäkäs tuottelias Linnea Hovi lausui
kirjoittamiaan runojaan ja välillä minäkin jo kansakoulusta tutun Lauri Pohjanpään opettavaisen
Viisi jyvää- runon. Kuulimme Sinikka Nopolan
tekstiä tamperelaismurteella, eläkeläispariskunnan
keskusteluja ystävänpäivän merkityksestä. Eila-vaimo lueskeli korttien tekstiä ja laski ylpeänä, montako tervehdystä oli kolahtanut hänelle laatikkoon,
kun mies ei saanut ainuttakaan. Vaimo siis on suosittu ystävä!

Saimme nauttia mieleenpainuvan juhlan tavatessamme ystäviämme. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta riittää varmaan muisteltavaa. Hieno
juhla, jota suosittelen pienimmissäkin piireissä toteutettavaksi.
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Uudet Ystäväpysäkit ovat
käynnistyneet. Voit kuunnella
ohjelmia Kristillisen Eläkeliiton
sivuilta www.krell.fi

Vanhurskas viheriöitsee
kuin palmupuu,
hän kasvaa kuin
Libanonin setri.
Vielä vanhuudessaan
he tekevät hedelmää,
ovat mehevät ja vihannat.

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

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

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

Ps. 92:13,15

Lehtitilaukset ovat muodoltaan toistaiseksi voimassaolevia.
Antamiasi tietoja käytetään vain Kristelli-lehteä ja jäsenyyttä koskeviin asioihin.

Tilaan Kristelli-lehden 12 kk (5 numeroa) hintaan 16 €
Tilaan Kristelli-lehden lahjaksi 12 kk hintaan 15 €

Postimaksu
maksettu

Haluan liittyä jäseneksi Kristilliseen Eläkeläisyhdistykseen

Tänä vuonna yhdistystämme edustivat kanteleensoittaja Väinö Kaunisto ”Päivä vain ja hetki kerrallansa” kajahteli verkkaisesti. Laulussa paljon opittavaa. Eivät taivaan linnutkaan murehdi eineestään
niin...Silja Saarimaa eläytyi ammattiaidolla psalmeihin ja erityisesti mietteliääksi sai psalmi 103
”Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla ja kun tuuli
käy hänen ylitsensä ei häntä enää ole...”Sitä kuunnellessa muistin Yrjö Kilpisen säveltämän melodian
tuohon psalmiin. Lopuksi Kreetta Haapasalon tuttu laulu kanteleella ”Mun kanteleeni kauniimmin”
sopi ohjelmaosuutemme päätteeksi. Juhlaväki, yli
300-päinen yleisö, kajautti päätteeksi Ystävän laulun. Suomalaiset sittenkin ovat laulukansaa!

YSTÄVÄPYSÄKKI

Tilaaja:
Osoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Puhelin:

KRELL-KESÄLEIRI
25.–28.6.2019
HUPELISSA

Yhdessäoloa luonnon keskellä
monipuolisen ohjelman seurassa.
Tarkempi ohjelma seuraavassa numerossa.
Tiedustelut: Eino Räsänen 0500 671 898
www.hengenvoimaa.fi

Sähköposti:

Lehden maksaja (jos eri kuin tilaaja):

Kristelli-lehti

Osoite:

VASTAUSLÄHETYS

Postinumero ja -toimipaikka:

Sopimus 5007754

Puhelin:

00003 Helsinki

Sähköposti:
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TULE JÄRJESTÖPÄIVILLE
INNOSTUMAAN, VIRKISTYMÄÄN
JA OPPIMAAN UUTTA!
Järjestöpäivillä on luvassa kokemusten ja toimintamallien jakamista, ajankohtaista tietoa
yhdistysasioista ja virkistymistä yhdessä. Toiveenamme on, että mukaan lähetetään
yhdistyksen/piirin vastuunkantajat tai vastuutehtävistä kiinnostuneet, jotka osallistuessaan
pääsevät kohtaamaan toisten yhdistysten vastuunkantajia, saavat virkistyä ja tuovat
järjestöpäiviltä omaan yhdistykseen palatessaan tuulahduksen uutta. Osallistujan lähettää
ja maksaa hänen oma yhdistyksensä/piirinsä. Tiedustele siis mahdollisuutta osallistua
omalta yhdistykseltäsi tai piiriltäsi. Mukana järjestöpäivillä on liiton toimiston väki,
toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö ja järjestökoordinaattori Hanna Forsgrén-Autio.

Järjestöpäivät
Kouvolan Hasulassa
19.–20.6.2019

Järjestöpäivät
Hupelissa
30.–31.8.2019

Järjestöpäivät
Porissa, Silokalliossa
4.–5.11.2019

Hinta 105 €/hlö (2hh)
tai 125 €/hlö (1hh)

Hinta 70 €/hlö (2hh)
tai 90 €/hlö (1 hh)

Hinta 72 €/hlö (2hh)
tai 88 €/hlö (1 hh)

Valkealan opisto,
Kansanopistontie 53,
47830 Hasula

Kristillinen toimintakeskus
Hupeli, Laivarannantie 2,
71280 Kosula, Tuusniemi

Silokallion kurssikeskus,
Silokalliontie 160,
29340 Ulvila

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

