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teksti Päivi Kyyrö • kuva Sakari Röyskö

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

Näkökulmaa eutanasiaan
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K ansalaisaloite eutanasian puolesta on 
koonnut ison joukon tukijoita. Eduskun-
taa vaaditaan lainvalmistelutoimenpitei-
siin eutanasian säätämiseksi ja laillista-

miseksi Suomessa. 
Päivästä toiseen raastava kipu ruumissa on 

varmasti raskasta. Rakkaan ihmisen näkeminen 
sellaisessa tilanteessa tekee avuttomaksi. Haluai-
si auttaa, mutta kun ei ole keinoja. Kärsimystä 
on kuitenkin muutakin kuin fyysistä – on henkis-
tä, syvää ahdistusta. Silloinkin kärsivän lähellä 
voi tuntea suurta avuttomuutta. Syvässä masen-
nuksessa ihminen etsiytyy helposti miettimään 
helpotusta kuolemasta. Moni päätyy ratkaisuun 
oman käden kautta. Tässä kohtaa pyrimme 
tekemään kaikkemme, että näin ei tapahtuisi. 
Emme suinkaan tarjoa kuolettavaa pilleriä. 

Eutanasian ajajat haluaisivat säädettävän 
lain, joka vaatisi muita antamaan kuolettavan 
lääkkeen kärsivälle potilaalle. Voisiko tämä tar-
koittaa myös sitä, että syvästi ahdistunut voisi 
saada tappavan pillerin, jotta jatkuvaa henkistä 
ahdistusta ja kärsimystä tuottava elämä päättyi-
si ”hyvään kuolemaan”? Tästä näkökulmasta 
eutanasia näyttää toisenlaiset kasvot, eikö vain? 
Eutanasiassa vastuu omasta kuolemasta siirre-
tään toiselle, vaikka suostumuksen voikin antaa 
vain kärsivä itse. 

Saamme olla kiitollisia, että kivun lääkitse-
minen on kehittynyt huomattavasti. Kymmeniä 
vuosia sitten pelättiin jopa sitä, että liika lääkitys 
aiheuttaa riippuvuutta. Tällainen kanta tuntuu 
nyt suorastaan huvittavalta. Kuolemaan valmis-
tautuva potilas tuskin jää morfiinikoukkuun, ai-
nakaan pitkäksi aikaa. Tämä oli kuitenkin syy, 
miksi äitini ei voinut saada riittävästi kipulää-
kettä. Hänen kärsimyksensä oli sietämätöntä, 
hän huusi suoraa huutoa kipujaan sairaalassa. 
Joskus hän sanoikin, että kun joku antaisi sel-
laisen piikin, että kaikki voisi loppua. Tosin hän 
ei olisi siihen kuitenkaan tosissaan lupaa anta-
nut, eikä siihen maailman aikaan sellainen olisi 
tullutkaan kysymykseen. Olen usein miettinyt 

hänen ja monen muun kohdalla, että miten ih-
minen jaksaa luottaa Jumalan hyvyyteen, jos ei 
saa apua Jumalalta kivun poistamiseen, vaikka 
kuinka Häntä avukseen huutaa ja rukoilee. 

Kun ajattelen eutanasiaa, en voi ajatella sitä 
ilman, että huomioin kristillisen arvomaailmani.  
Kuudes käsky sanoo: Älä tapa. Se on yksiselit-
teinen kielto päättää oma tai toisen ihmisen elä-
mä. Monen ihmisen kohdalla usko Jumalaan ja 
Raamatun sanaan on se syy, miksi he eivät päätä 
kärsimystä tuottavaa ja ahdistavaa elämää omin 
käsin. Usko suorastaan pitää heidät hengissä. En 
tiedä, miten ne lääkärit, jotka joutuisivat teke-
mään päätöksen eutanasiasta vastoin omaatun-
toansa, voisivat koskaan elää tekemänsä päätök-
sen kanssa. Joka tapauksessa he olisivat 
siitä itse vastuussa. 

Raamattu kertoo Job-nimisestä 
miehestä, jota kipu runteli päivästä 
toiseen. Kaiken tämän lisäksi hän 
menetti kaiken, jopa lapsensa yksi 
kerrallaan. Aina vain tuli uutta 
suruviestiä toisensa jälkeen ja 
kaveritkin alkoivat paiseitaan 
raapivaa miestä syyttelemään. 
Mies jäi ihan yksin vaivojaan 
valittamaan. Tosin Job sai lo-
pulta avun sairauteensa. Näin 
ei kuitenkaan aina käy vakavasti 
sairaalle ihmiselle. Paranemis-
ta ei välttämättä tule, eikä kipu 
hellitä. Voi käydä niin, että vasta 
kuolema korjaa kivun kärsivän har-
tioilta. Siitäkään huolimatta minulle 
ei ole annettu toista vastausta. On 
vain tyytyminen siihen, mitä kukin 
päivä tuo tullessaan. Siksipä minusta 
ei tullut eutanasian puolustajaa, vaik-
ka en kärsimyksen merkitystä ymmär-
räkään. Elämä hyvän omantunnon 
kanssa on arvokasta ja antaa levon ja 
rauhan Jumalan kanssa. Sitä rau-
haa en halua menettää. •
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Kovat	ajat		
opettivat	selviytymään	

teksti Päivi Kyyrö • kuvat Juho Kontio

SUOMI 100 VUOTTA – SODAN OPETTAMAT

K un sota alkoi Suomessa 1939, Anja Tur-
tiainen oli vasta 5-vuotias. Anja muistaa 
isän lähdön rintamalle. Siinä kohtaa 
kaikki itkivät, vanhemmat, isovanhem-

mat ja lapset.
– Se oli isälle raskas paikka lähteä pienten 

lasten luota. 
Toinen koskettava muisto on, kun tuli evak-

koja Anjan kotiin Juvalle. Hän muistaa, miten 
hän istui pöydän takana ja huoneessa paloi  
öljylyhty. Sisään alkoi tulla itkeviä ihmisiä tava-
ranyyttien kanssa. He olivat sukulaisia Terijoella 
ja Kannakselta. 

Anja muistelee, että kun sota alkoi, ei heil-
lä aluksi ollut puutetta, mutta kun kaikkea jou-
duttiin jakamaan, muuttui elämä toisenlaiseksi. 
Omasta jakaminen ei kuitenkaan tuntunut vas-
tenmieliseltä, eikä elämä ahdistavalta. Olihan 
lapselle vaan kivaa vaihtelua, kun talo oli vie-
raita täynnä.

Anja oli perheen vanhin lapsi ja joutui näin 
ollen monenlaisiin töihin hyvin pienenä. Kun 
isälle lähetettiin kenttäpostia, hänen täytyi kul-
jettaa paketti neljän kilometrin päähän. Käyt-
täessään oikotietä hän ylitti joen, jossa oli vain 
pari puuta ylittämistä varten. Usein hän pelkäsi 

  Anjan vanhemmilla oli 12 lasta, tässä kuvassa heistä 10. Anja, sisarusparven vanhin, 
kuvassa oikealla vauva sylissään. Anja oli tuolloin 15-vuotias. 
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pudottavansa paketin jokeen tai sitten putoavan-
sa itse. Toinen vaikea työ oli ruisleivän alustami-
nen. Kädet tuskin yltivät taikina-astian pohjaan. 

Puute opetti kekseliääksi. Kerättiin polku-
pyörän kumit ja vanhat kumiteräsaappaat hyö-
tykäyttöön. Anja muistaa, miten hän keräsi niitä 
talteen ja raahasi sitten neljän kilometrin pää-
hän koululle. Kevättalvella hiihdeltiin suksilla  
ja kerättiin kuusista pihkaa. Kahvia saatiin teh-
tyä voikukan juurista, joita kuivattiin ja ruskis-
tettiin. Perunajauhot valmistettiin itse. Haukika-
loista tehtiin lipeäkalaa. Se olikin oikein joulun 
herkku. 

Mummo vaati, että lammas piti osata keritä. 
Näin sekin homma tuli opeteltua. Langat keh-
rättiin kotona. Märkien pellavien käsittely ei ol-
lut Anjan mieleen. 

– Se oli inhottava homma, kun se hais niin 
pahalle se liotettu pellava. Lammesta tuotiin ne 
pellavat ja levitettiin kuivumaan pelolle ennen 
louskuttamista ja lipsuttamista. 

Kuivumisen jälkeen työ olikin jo mukavam-
paa, kun pahaa hajua ei enää ollut.

Anja uskoo, että kovat ajat opettivat selviy-
tymään myös tulevista elämäntilanteista, joissa 
Anjan jaksamista ja kestävyyttä koeteltiin to-
den teolla. Anjan aviomies sairastui MS-tautiin,  
jonka vuoksi hänen työmahdollisuutensa olivat 
heikot. 

Jossain vaiheessa Turtiaiset saivat ostettua ta-
lon, jonka yhteyteen käännettiin perunapeltoa ja 
kasvimaata. Sinne istutettiin myös marjapensai-
ta. Kaartilassa sijaitsevassa talossa perhe asui yli 
50 vuotta. Parempina aikoina perheen isä pystyi 
kulkemaan kahden kepin kanssa. Näin hän pää-
si veneeseen ja kalastamaan. Metsästä saatiin 
sitten marjoja. Perheen toimeentulon kannalta 
tilanne oli erittäin vaikea, sillä Turtiaisilla oli  
10 lasta. Anja ei osaa vastata kysymykseeni siitä, 
miten elämästä selvittiin, kun ei hän sitä oikein 
itsekään tiedä. Anja muistelee, että jotain apua 
saatiin muun muassa Pelastakaa lapset ry:ltä. 

Uskonasiat tulivat läheiseksi, kun kylällä alet-
tiin pitää seuroja. Sanoma kosketti syvästi per-
heenäitiä ja -isää. Näin perheen elämä muuttui 
täydellisesti. 

– On saatu näin henkistä ja ajallista tukea. Se 
on ollut ihmeellinen asia, että Jumala on pitänyt 
meistä huolta. 

  Anjan isä lomalta lähtiessä 1941 tai 1942.

Anjan uskoontuloa hieman ihmeteltiin, kun 
hän oli toisten mielestä jo uskossa ennestään. 
Se oli heidän mielestään ihan hupsuttelemista. 
Anja kuitenkin korostaa, että uskon täytyy tulla 
sisäiseksi asiaksi. 

Anjan elämäntarinaa kuunnellessa jään ih-
mettelemään hänen selviytymistään ja sitä va-
loisuutta mikä hänestä kumpuaa. Siinä jään sa-
nattomaksi. Toivon, että tämä kertomus antaisi 
meille aihetta kiitokseen ja loppuisi edes hetkek-
si turha narina. •
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Soraäänistä		
sulosointuihin	itsenäisen	

Suomen	kunniaksi

teksti Mirka Kallio • kuvat Urpo Vuorenoja

S
oraäänistä sulosointuihin on laulukil-
pailu, joka on suunnattu seurakuntien 
ja yhdistysten kuoroille sekä musiik-
kiryhmille. Kussakin ryhmässä tulee 
olla vähintään neljä yli 60-vuotiasta. 

Mukana saa olla nuorempiakin, mutta yli puo-
let ryhmän jäsenistä tulee olla 60 vuotta täyttä-
neitä. Ryhmä voi olla jo olemassa tai se voidaan 
vaihtoehtoisesti koota kilpailua varten. 

Musiikkiesityksen tulee olla 3–8 minuuttia 
pitkä. Sen tulee sisältää hengellistä sanomaa 
sekä Suomen itsenäisyyden teemaa vapaasti to-
teutettuna. Suomen ja hengellisten liikkeiden 
historia saa näkyä, mutta puoluepolitiikkaa ei 
saa esityksissä käsitellä. Kilpailussa ei saa käyt-
tää taustaäänitteitä, vaan kaikki äänet tuotetaan 
kilpailun aikana, joko ihmisäänin tai soittimin. 
Kilpailuun toivotaan omaleimaisia tulkintoja ja 
luovilla ansioilla onkin kilpailussa menestymisen 
kannalta suuri merkitys. Ei siis kannata pohtia, 
millaisia esityksiä muut valmistavat vaan antaa 
rohkeasti oman luovuuden kukkia. 

Voittajaryhmälle on tarjolla 1000 euron pal-
kinto. Elo-syyskuun aikana järjestetään ympäri 
Suomen aluekilpailuja ja koko kisa huipentuu 
21.10. järjestettävään finaaliin. Kilpailun etene-
mistä seurataan Radio Deissä ja myös finaali-
konsertti lähetetään radiossa.

Tänä	vuonna	juhlitaan	Suomen	100-vuotista	itsenäisyyttä.		
Kristillinen	Eläkeliitto	sekä	Radio	Dei	kutsuvat	yhdistyksiä	ja		

seurakuntia	mukaan	jakamaan	sanoin	ja	sävelin,		
millaisia	ajatuksia	itsenäisyys	herättää.

  Upi Vuorenoja keräsi musiikkinurkkaan 
materiaalia Laulun aikaa varten. 
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LAULU	NOSTATTAA	YHTEISHENKEÄ
Tämän vuoden teema Kristillisessä Eläkeliitossa 
on Laulun aika. Liiton toiminnanjohtaja Päivi 
Kyyrö tahtoo haastaa kaikki mukaan laulukil-
pailuun, josta voi parhaimmillaan tulla yhdis-
tyksille tänä vuonna innostava ja ikimuistoinen 
projekti. 

– Toivon, että mahdollisimman monet in-
nostuisivat Kristillisen Eläkeliiton vuoden 2017 
Laulun aika -teemasta ja tulisivat mukaan So-
raäänistä sulosointuihin -kilpailuun. Yhteiset 
lauluhetket ovat omiaan nostattamaan yhteis-
henkeä, joka sota-aikana eläneille ihmisille oli 
ominaista. Näin laulaminen sopii erinomaisesti 
Suomen juhlavuoteen. Kilpailussa yhdistyvät 
evankeliumi ja Suomi 100 vuotta hauskalla ta-
valla. Odotan, että monet innostuisivat keksi-
mään ihan omanlaista esitystä. Tärkeintä ei ole 
voitto vaan yhdessä tekeminen.

– Itsenäisyys merkitsee minulle vapautta tul-
la ja mennä ilman pelkoa, oikeutta puhua omaa 

äidinkieltä, kertoo Kyyrö. Tänä vuonna itsenäi-
syys varmasti puhuttelee juhlavuoden johdosta 
ihmisiä erityisellä tavalla, joten Soraäänistä su-
losointuihin -kilpailu on mitä oivallisin foorumi 
pohtia yhdessä, mitä itsenäisyys kenellekin mer-
kitsee ja tuoda noita ajatuksia luovalla tavalla 
mukaan lauluesitykseen. 

RAIKKAITA	UUSIA	IDEOITA
Musiikkimiehenä tunnettu Sastamalan yhdis-
tyksen puheenjohtaja Urpo Vuorenoja tahtoo 
haastaa kaikki mukaan kilpailuun. Musiikki on 
ollut hänen elämässään isossa roolissa aina. Hän 
kertoo, että musiikki on ollut matkassa mukana 
jo äidin kohdusta saakka. 

– Äiti lauloi paljon hengellisiä lauluja. Varhai-
sin muisto itselläni on se, että kuljin sukkasillani 
maantien yli Junkolan taloon laulamaan ja soit-
tamaan huuliharppuani. Olin ehkä 5-vuotias. 
Sain palkaksi piparkakkuja ja paljon huomiota,  

  Sastamalan Krellin kevätavajaisissa innostuttiin ”Laulun ajasta”. 

>>
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muistelee Vuorenoja. Monet ovat päässeet naut-
timaan hänelle annetusta laulun lahjasta myö-
hemminkin elämän varrella. 

– Olen aina mieluummin laulanut kuin pu-
hunut Jeesuksesta hengellisissä tilaisuuksissa. 
Mielestäni virsi ja hengellinen laulu on niin 
punnittua ja elämänkokemusten kautta todeksi 
elettyä, että sitä ei helposti ylitetä. Laulan aina, 
kun on tarpeen, laulu on minulle hengittämistä. 

Vuorenoja aikoo innostaa, kannustaa ja 
opastaa kaikkia, jotka tahtovat olla mukana kil-
pailussa. Hän on jo vienyt viestiä kilpailusta seu-
rakuntiinkin. Vuorenoja toivoo näkevänsä mo-
nenlaisia yhteistyön tuotoksia ja raikkaita uusia 
ideoita. 

 – Muistan sodan ajan jälkeisistä vuosista 
monet raajarikot ja murtuneet miehet. Muistan 
suuret hengelliset juhlat ja niiden kansan. Itse-
näisyys on minulle aina ollut yhteisten asioiden 
yhdessä tekemistä suomalaisin arvoin ja asen-
tein. Kristillinen maailmakatsomus ja kristilli-
siin arvoihin tukeutuva ja niistä lähtevä koulu-
kasvatus ja kulttuurin luomisen eri muodot ovat 
mielestäni itsenäisyytemme peruspilari. Olkoot 
sivistyksemme eri muodot siis itsenäisyyden pe-
rusta.

Kilpailuun ilmoittautumiskaavakkeet sekä 
lisätietoa osoitteista www.krell.fi tai www.laulun-
aika.fi. Ilmoittautuminen päättyy 30.4. •

  Upin musiikkinurkka

Laulan aina,  
kun on tarpeen. 
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Rohkeasti unelmoimaan  
ja ideoimaan    

teksti Leea Hiltunen

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

K iitollisena tapahtumarikkaan juhlavuo-
temme 2016 siunauksista ja arjen koke-
muksista on ilo elää tätä päivää ja katsoa 
uteliaana huomiseen.  

Presidentti Niinistön uudenvuoden tervehdys 
jäi varmaan monen ikäihmisen mieleen. Sata 
vuotta itsenäisyyttä on merkittävä asia yksilöille ja 
koko kansakunnalle. Ikäihmisinä olemme eläneet 
mukana kokien monet vuosikymmenet. 

Presidentin sanoin: ”Satavuotias sykähdyttää, 
se nostaa pintaan muistoja ja välähdyksiä matkan 
varrelta eri painottein eri ikäluokille. Kaikki ei-
vät juhli kanssamme. Ilotulitukset, juhlan humut, 
saati juhlapuheiden sanat; niistä on vaikea ilah-
tua, jos oma elämä on liian vaikea.” Presidentti 
rohkaisi meitä puheessaan sanomalla: ”Sinä voit 
hyvin, kun kukaan ei voi pahoin. Siis auta, min-
kä voit.” Presidentti kehotti huolehtimaan omasta 
itsestämme tekemällä kaiken sen, mihin itse kyke-
nemme.

Itsenäisen Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden 
teema on ”Yhdessä”. Väistämättä ajatukseni siir-
tyvät järjestötoimintaan. Eläkkeellä olevia van-
huksia on noin 1,5 miljoonaa eli neljäsosa suo-
malaisista, hetken kuluttua meitä on joka kolmas 
väestöstä. Eetuun kuuluvien eläkeläisjärjestöjen 
jäsenmäärä on noin 300 000. Lisäksi on erilaisia 
järjestöjä ja yhdistystoimintaa, johon vanhukset 
voivat kuulua, mutta suuri joukko vanhuksista on 
vielä järjestäytyneen eläkeläistoiminnan ulkopuo-
lella. Mitä eläkeläisjärjestöt voisivat tehdä vielä 
enemmän vaikuttaaksemme vanhusten hyvin-
vointiin ja vastataksemme eri ikäisten odotuksiin? 
Nyt ideoita ja unelmia toteuttamaan rohkeasti, 
hyviä asioita kokemuksella liikkeelle! 

Emme voi ohittaa tilastoja ja tutkimuksia, jot-
ka kertovat vanhusten yksinäisyydestä, peloista, 
syrjäytyneisyydestä tai köyhyydestä. Todellisuus 

ja arki osalla vanhuksista on jotain muuta kuin 
juhlapuheissa kuvataan. Järjestötyössä on mo-
nenlaisia haasteita. Erilaiset järjestelmämuutok-
set ja teknologian kehitys edellyttävät vanhusten 
valmiuksien ja osaamisen parantamista, jotta he 
voivat tasavertaisina kansalaisina käyttää tarvitse-
miaan palveluja ja olla mukana aktiivisina toimi-
joina ja osallistujina yhteiskunnassa. 

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 
Kelan palveluissa tapahtuu parhaillaan muutok-
sia, jotka edellyttävät enenevässä määrin inter-
netin ja verkkopalvelujen käyttöä. ”Palvelut ka-
toavat eläkeläisiltä nettiin” oli erään päivä lehden 
otsikko. Tekstissä haastettiin ja rohkaistiin eläke-
läisiä mobiilisovellusten, älypuhelinsovellusten 
ja verkkopalveluiden käytön opiskeluun. Eläke-
läisjärjestöissä on osaajia, jotka voivat olla tässä 
opastajina.

Kävimme Eetu ry:n kanssa Kelassa kuule-
massa muutoksista ja kertomassa Kelan johdolle 
järjestöjemme ajatuksia ja odotuksia. Ilahdutti, 
että Kelassa huolehditaan parhaillaan vanhusten 
selviytymisestä palveluiden käyttäjinä asiakas-
ohjaajan ja neuvonnan avulla. Vastaavaa pal-
velujen käytön opastusta ja neuvontaa odotan 
sosiaali- ja terveysjärjestelmän muutoksessa. On 
tärkeää, että erityisesti ikäihmiset otetaan vastaan 
ihmisarvoisesti ja heidän asiansa kokonaisvaltai-
sesti, eikä juoksuteta luukulta luukulle. 

Eläkeläisjärjestöillä on haastetta myös siinä, 
miten kohdata ja järjestää toimintaa ja ohjelmaa 
nuorille, juuri eläkkeelle siirtyneille ja samal-
la iäkkäämmille jäsenillemme, jotka tarvitsevat 
enemmän tukea ja apua. Tarvitsemme viisautta, 
ymmärrystä ja osaamista, jota kaikkea saamme 
pyytää taivaalliselta neuvonantajaltamme. Roh-
kaiskoon meitä työssämme. Room. 12. ja Ef. 6. •

Siunausrikasta vuotta 2017!
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On varmaan yksilöllistä, minkä ikäisenä 
ihmiset alkavat ajatella omaa eläkkeelle 
siirtymistään. Minulle se oli täysin vie-
ras ajatus vielä muutama vuosi sitten. 

Täytin toissa vuonna 50 vuotta ja se oli ehkä 
jonkinlainen käänne tuon asian suhteen. Ehkä 
myös eläkeiän nostopäätökset vaikuttivat asiaan. 
Olen saanut tehdä työtä, josta todella pidän ja 
joka on vastannut kutsumustani. Tavallaan voin 
ajatella saaneeni rahaa siitä, mitä tekisin vapaa-
ehtoisestikin. En ole kokenut työtä niin raskaak-
si, että se olisi houkutellut pohtimaan eläkkeelle 
pääsemistä. Varsinaista työikää olisi jäljellä vielä 
lähemmäs 15 vuotta. Eläkeikä alkaa häämöttää 
horisontissa. 

Eläkkeellä oleminen on jostain syystä sym-
bolisesti tarkoittanut minulle samaa kuin että ei 
olisi mitään tekemistä. Näin, vaikka moni tunte-
mani eläkeläinen tuntuu olevan kiireisempi kuin 
ennen eläkettä. Se, että ei tee mitään, tuntuu 
vaikealta. Se johtuu osittain kyvyttömyydestä 
rentoutua ja osittain hengellisestä kutsumukses-
ta, joka ei kysy eläkeikää. 

Eläkkeelle jääminen voi olla vaarallista. Ei 
kaikille, mutta moni putoaa tyhjän päälle. Sosi-
aaliset verkostot ja oma identiteetti ovat voineet 
rakentua työn ympärille. Työssä on voinut ken-
ties kokea olevansa tärkeä ja merkityksellinen. 
Parisuhteen haasteet tulevat uudella tavalla esiin, 
kun yhteistä aikaa onkin enemmän kuin aiem-
min. Miksi moni alkoholisoituu eläkkeelle jää-
dessään? Mikä on se tyhjyyden tai ahdistuksen 
tunne, joka voi vallata silloin mielen? Katoaako 
tarkoituksellisuuden tunne, kun jää töistä pois?

Nykyään nuoria pyritään ohjaamaan ennen 

aikuisikää löytämään oma ala, jossa voisi työs-
kennellä. Kyse ei ole pelkästä toimeentulosta, 
vaan siitä, mikä voisi olla myös mielekästä. Mah-
dolliset jatko-opinnot vievät vuosia ja ovat myös 
iso taloudellinen panostus. Missä perehdytetään 
ihmisiä suunnittelemaan omaa eläkeikäänsä? 
Mitä voisin tehdä eläkkeellä? Miten talousasiat 
järjestyvät? Miten terveyttä voisi ylläpitää juu-
ri omalla kohdalla? Eläkkeellä olisi kerrankin 
mahdollisuus itse valita, miten käyttää aikansa. 
Miten valmistautua tuohon suureen mahdolli-
suuteen, joka voisi parhaimmillaan olla elämän 
parasta aikaa?

Olisi mielenkiintoista tutustua eläkkeellä 
oleviin ihmiseen ja kuulla heidän tarinoitaan ja 
kokemuksiaan. Heidän suuri elämänkokemus ja 
-viisaus on suuri voimavara, joka tuntuu jäävän 
käyttämättä. 

Enemmän kuin jäämistä työelämästä eläk-
keelle mietin, miten olisi mahdollista tehdä 
niin mukavaa työtä, että siitä ei haluaisi jäädä 
eläkkeelle, ei ainakaan kokoaikaisesti. Onko se 
mahdollista? Jos työ vastaa omaa kutsumusta, 
niin se lienee mahdollista. Jos työ puolestaan 
ei vastaa omaa kutsumusta, niin eläkkeellä voi 
pyrkiä tekemään asioita vapaaehtoisesti kutsu-
muksensa eteen. Oleellista ei minusta olekaan 
kysymys siitä, koska jää eläkkeelle, vaan miten 
voi toteuttaa kutsumustani silloinkin, kun viral-
linen eläkeikä on jo mittarissa. Miten sinä koet 
eläkkeellä olemisen? Koetko tyhjyyttä? Koskaan 
ei ole liian myöhäistä lähestyä Jumalaa ja pyytää 
häntä vahvistamaan kutsumustietoisuutta ja ta-
paa, miten kutsumusta voi elää todeksi omassa 
elämässä. Kutsumus ei kysy ikää. •

Eläkesuunnittelua	

teksti Lauri Nurminen

LAULUN AIKA
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Eläkkeelle  
jääminen  

voi olla  
vaarallista. 
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teksti Jaakko Ranta • kuvat Tarja Nurmio

LAULUN AIKAJOKILAAKSOLukijan kynästä

Perinteinen Jokilaakson yhdistyksen retki 
tehtiin Raumalle. Ilma oli mitä parhain, 
jännittynyt ja iloinen odottelu täytti mie-
let. Torstaina 14.7. kello 8 väki oli sovi-

tusti paikalla Kokemäen seurakuntakeskuksen 
parkissa. Siihen saapui Valtaliikenteen bussi 
kuljettajansa kanssa. Väki biiliin ja menoksi. 
Pääorganisaattori Tauno Wikström piti hartaus-
hetken pyytäen siunausta ja varjelusta Herralta. 
Rukoukset kuultiin ja suojelusenkelit olivat reis-
sussa mukana. 

Saavuimme kirkonmäelle. Opas Reijo Sii-
vonen toivotti tervetulleeksi ja ohjasi meidät 
kirkkoon. Kuuntelimme, katselimme kirkkoa ja 
hämmästelimme. Sisälle päästyämme ympäril-
lämme oli henkilökuvia Jumalan palvelijoista 
sekä upeita kattofreskoja ja puhutteleva alttari-
taulu Jeesuksen kirkastumisesta. Vielä on mai-
nittava hieno veistos, joka ihan hämmensi, kun 
miettii, millä ajanjaksolla ja työkaluilla se on 
tehty. Hyvä Jumala antaa meille erilaisia lahjoja, 
joita meidän tulisi käyttää Hänen kunniakseen. 

KÖYHYYTTÄ	JA	RIKKAUKSIA
Näiden nähtävyyksien jälkeen oli hyvä jatkaa 
matkaa, turvanamme ikiaikojen Jumala. Jat-
koimme matkaa yli Raumanjoen Kirstin talon 
pihapiiriin. Siellä saimme nähdä, miten köyhis-
sä oloissa ihmiset ovat joskus asuneet. On hy-
vin opettavaista tutustua tällaiseenkin ja verrata 
kaikkeen ylellisyyteen sekä kiittää Herraa tästä 
kaikesta hyvästä, minkä keskellä elämme. Tämä 
oli ensimmäinen kosketus Vanhaan Raumaan. 

Autoilu oli kielletty, joten kävelimme eteen-
päin. Ylitimme Kuninkaankadun, joka on tiettä-
västi nimetty siellä aikanaan kävelleen kuninkaan 
kunniaksi. Matka jatkui Hauenguano-nimiselle 
aukiolle. Edessämme oli Kitukränn, Suomen 
kapein katu. Talojen seinissä on soikeat emali- 
tai posliinilaatat, joihin on kirjoitettu talon nu-
mero. Laatat kertoivat taidosta, jolla ne on tehty. 
Tällaisia pieniä kauniita asioita voi nähdä, kun 
katsoo asioita Jeesuksen antamien rakkauden sil-
mälasien läpi. 

Matka jatkui Marelaan, erään laivanvarusta-
jan kotiin. Kaikkialla oli niin hienoa. Oli kaa-
kelia, sametin pehmeyttä, silkin sileää ja kaiken 
lisäksi kallista ja vielä kalliimpaa. Samalla tuli 
miettineeksi, mikä on tärkeää, tämä kaikenlai-
nen rikkaus ja kuuluisuus tässä ajassa, vai ikui-
nen armo, rauha ja iankaikkinen rakkaus Jee-
suksessa. Hänelle kuuluu kiitos ja kunnia ajasta 
aikaan.

Kerron pienen tarinan rikkauksista. Minun 
pappani, äitini isä, oli kuollut. Äitini suri isään-
sä ja näki usein unta hänestä. Äitini pyysi ker-
tomaan, millaista on Taivaassa. Pappani sanoi: 
”Siellä on niin ihanan hyvä olla, ettei sitä voi 
sanoin kuvailla, mutta sen näkeepi, joka sinne 
pääseepi.” Tämän jälkeen unet loppuivat. Tulee 
mieleen, että maallinenkin on hyvä, mutta tai-
vaallinen on paras. 

MAITTAVAA	RUOKAA	JA	NÄKÖALOJA
Seuraavaksi suuntasimme syömään Merirau-
malle Villa Tallbo -ravintolaan. Portailla oli 

Aurinkoinen 
kesäretki Raumalle
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vastaanottokomitea. Pari iloista rouvaa siinä 
raumalaisittai kädestä pitäen toivotti: ”Terve-
tulloo Villa Tall Poho”. Ruoka oli erinomaista, 
niin että alkoi vyötä kiristää. Näin olimme koko 
ajan saaneet olla Herran hyvässä hoidossa. Jat-
koimme ruoan jälkeen matkaa autolla. Ei kestä-
nyt kauaa, kun olimme niin jumissa, että emme 

päässeet liikkumaan ruuhkan vuoksi ollenkaan. 
Lopulta sumaa purkamaan saatiin merijalkavä-
en porukkaa ja matka pääsi jatkumaan. Jatkoim-
me kaffeelle Rauman näköalatorniin. Sieltä oli 
komiat maisemat katsella kahvinjuonnin lomas-
sa. Siellä korkeuksissa tunsi pienuutensa, mutta 
silti saamme aina tuntea, että meitä kantavat 
iankaikkiset käsivarret.

SATAKUNNAN	VANHIN	PUUKIRKKO
Viimeinen kohteemme oli Satakunnan vanhin 
puukirkko. Irjanteen kirkko on rakennettu vuon-
na 1731. Samalla paikalla on ollut rukoushuone 
jo 1200-luvulla ja uusi kellotapuli on rakennet-
tu 1578, kun vanha on tullut matkansa päähän. 
Matkansa päähän tulee myös meistä jokainen, 
kun Herra katsoo aikamme täyttyneen. Hän 
on meille kuitenkin luvannut: Minä olen teidän 
kanssanne joka päivä teidän vanhuuteenne asti. 
Minä olen sama. Minä nostan, kannan, pelas-
tan, vieläkin minä kannan ja pelastan. Tätä kaik-
kea saimme matkalla kokea. Oppaamme Pertti 
Helkkula kertoili, mitä vuosisatojen saatossa on 
tapahtunut. Kirkossa on kirkkolaiva, jonka ra-
kensi haaksirikossa olevan laivan miehistö. He 
rukoilivat, että jos Herra heidät pelastaa, niin 
he rakentavat Irjanteen kirkkoon kirkkolaivan. 
Herra kuuli rukoukset, miehistö pelastui ja kirk-
ko sai laivansa.

Kirkon alttaritaulu esittää ehtoollisen asetta-
mista ja sen tekijä on tuntematon. Taulu viedään 
talveksi Eurajoen kirkkoon suojaan, etteivät kos-
teus pakkanen vaurioita taulua, sillä kirkossa ei 
ole lämmitystä. 

Retkemme lopuksi pidimme hartauden ja 
kiitosrukouksen, sillä olimme saaneet olla koko 
päivän Herran hyvässä armohoidossa. Kiitäm-
me Herraa tästä kauniista päivästä ja kaikesta 
muusta, mitä olemme häneltä saaneet. Herra 
teitä siunatkoon nyt ja aina! Kiitos jokaiselle ret-
kestä vastuussa olevalle. Meille jokaiselle nämä 
armon ja rakkauden sanat: Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen 
poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
Joh 3:16 •
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  Irjanteen kirkko 
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K ristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja 
Päivi Kyyrö on saanut radio-ohjelmaansa 
vieraaksi mainion kaksikon, Tampereen 
Ikinuorten puheenjohtajana sekä Krel-

lin hallituksen varapuheenjohtajana toimivan  
Tuula Kivimäen sekä hänen 11-vuotiaan lap-
senlapsensa, Karkussa asuvan Saara Purolan. 

Saan olla mukana kuuntelemassa haastattelua 
eikä kestä kauaa huomata, että tällä parivalja-
kolla on 57 vuoden ikäerosta huolimatta paljon 
yhteistä. Heidän lämpimiä välejään ei voi olla 
huomaamatta ja he kertovatkin, että naurua 
riittää, kun he ovat yhdessä. Huumorin lisäksi 
he keskustelevat yhdessä myös vakavammista, 
elämän suurista kysymyksistä. Yhteisiä luon-
teenpiirteitä riittää, molemmat ovat sosiaalisia 
ja puheliaita, tykkäävät kokeilla uusia asioita 
ja heittäytyä tilanteisiin, kuten tähän haastatte-
luun. Yksi erityinen yhteinen harrastus on kesä-
teatterissa käyminen. 

Eipä ole teatterin lavalla oleminenkaan vie-
rasta kummalekaan. Viime syksynä Krellin 
juhlilla Valamossa olleet muistavat varmasti 
hauskan näytelmän, jossa Tuulakin oli mukana. 
Näytteleminen on ollut myös Saaralle iso unel-
ma jo kauan. Hän kertoo käyneensä teatteri-
kurssilla ja saaneensa koulussa isoja rooleja sekä 
päässeensä juontajaksi. 

– Lukion jälkeen aion mennä Teatterikor-
keakouluun, toteaa Saara. Siis siihen korkea-
kouluun, johon on tilastollisesti kaikista vaikein-
ta päästä Suomessa. Tällä asenteella hän tulee 
varmasti pääsemään vielä pitkälle. 

teksti Mirka Kallio • kuvat Mirka Kallio

LAULUN AIKA

Elämä	entisaikaan	ja	nyt
Tammikuun	ensimmäiset	kunnon	pakkaspäivät	ovat	juuri		
saapuneet	Helsinkiin,	kun	Tuula	Kivimäki	ja	Saara	Purola		
saapuvat	Krellin	toimistolle	Puistolaan	keskustelemaan		

elämästä	ennen	ja	nykyään.

  Tuula Kivimäellä ja hänen lapsenlapsellaan 
Saara Purolalla on aina hauskaa yhdessä.
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VAATETUKSESSA	LAATU		
KORVAA	MÄÄRÄN

Tänään Saara ja Tuula keskustelevat siitä, mil-
laista elämä on ollut entisaikana verrattuna ny-
kyhetkeen. Puhutaan esimerkiksi vaatetuksesta 
ja koulusta, sellaisista arkisista asioista, jotka 
koskettavat jokaisen elämää. On selvää, että 
viimeisen 50 vuoden aikana on tapahtunut yh-
teiskunnallisesti suuria muutoksia. Vaateteolli-
suudessa on viimeisten reilun parinkymmenen 
kuluessa tapahtunut isompia muutoksia kuin 
ehkä koskaan aiemmin. Siitä ei ole pitkä aika, 
kun vaatekaupoissa sesonki vaihtui muutaman 
kerran vuodessa, vuodenaikojen mukaan. Ny-
kyään halpatuotanto tuo uutta kauppoihin jopa 
viikoittain eikä vaatteita ei enää tehdä kestäviksi, 
kuten aiemmin. 

– Kerran sesongissa ostettiin vaatteet. Se oli 
juhlavaa, kun pääsi ostoksille isän kanssa, ker-
too Tuula lapsuudestaan. Hän kertoo isänsä 
panostaneen aina laatuun, sillä vaatteiden tuli 

kestää ja myös kasvunvaraa piti olla. Lapset sai-
vat vaatteita ehkä harvoin, mutta kun ostettiin, 
niin ostettiin parasta. Kouluvaatteet oli erikseen 
ja kotiin kelpasivat rönttövaatteet. Monia vaa-
tekappaleita ei yhtä sesonkia kohti ollut ja siksi 
vaatteista pidettiin hyvää huolta. Edes vaattei-
den peseminen ei ollut yksinkertaista, sillä vesi 
piti ensin kantaa kaivosta ja sitten lämmittää  
padassa. Vaatteita ei siis pesty turhaan. 

Nykyäänkin Tuula kertoo pyrkivänsä osta-
maan laadukasta ja kivannäköistä. Hän ostaa 
vaatteita myös Saaralle. Nykypäivänä tekniikka 
helpottaa ostosten tekemistä silloin, kun ollaan 
kaukana toisistaan. Whatsappin välityksellä voi 
lähetellä kuvia ja kysyä, mikä vaate miellyttäisi 
eniten. Aina päästään sopuun siitä, mitä vaat-
teita ostetaan. Välillä Saara saattaa antaa myös 
pukeutumisvinkkejä Tuulalle eli ”mummelille”, 
joksi häntä leikkisästi välillä kutsutaan. 

PERSOONA	ESIIN	VAATTEILLA
Saara on pukeutunut tänään karvaliiviin, jonka 
hän kertoo olevan yksi hänen lempivaatteistaan. 

– Kun muilla ei ehkä ole samanlaista, niin 
pystyy tuomaan persoonaansa esille, kertoo 
Saara, joka pitää vaatteista, mutta ei sano seu-
raavansa muotia kovin aktiivisesti. Kun Saaralta 
kysytään, mikä on tällä hetkellä muodissa nuor-
ten keskuudessa, hän mainitsee revityt farkut, 
joita monet koulussa käyttävät. 

– Sama linja oli silloin, kun Saaran äiti oli 
murkku, toteaa Tuula. Loppujen lopuksi muoti 
siis aina kiertää eikä helposti enää keksitä mitään 
sellaista, mikä ei olisi ollut muodissa jo edellisten 
sukupolvien aikana. 

Tuula kertoo erään yksityiskohdan pukeutu-
misesta, joka erottaa menneet vuosikymmenet 
tästä päivästä. Aiemmin naiset käyttivät aina 
hameita. Hän kertoo itse alkaneensa käyttää 
housuja vasta lähempänä 90-lukua, sillä oli niin 
tottunut ajatukseen hameen käytöstä. Saarasta 
ajatus tuntuu kaukaiselta. 

– Nykyään käytetään oikeastaan vain housu-
ja, hameita ei näy paljoa. Juhlissa kyllä käyte-
tään mekkoja.  

Saaran mielestä osa uusista muotijutuista on 
jopa hieman outoja. Hän kertoo pukevansa itse 
sellaiset vaatteet, jotka tuntuvat päällä hyvältä. >>
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Häntä eivät muiden mielipiteet omasta pukeu-
tumisestaan hetkauta, mutta hän kertoo, että 
hänen koulussaan ei onneksi vaatteiden vuoksi 
tai muustakaan syystä kiusata toisia. Kaikki saa-
vat olla sellaisia kuin ovat.

SEINÄPUHELIMESTA	MOBIILILAITTEISIIN
Myös koulunkäynti on vuosikymmenten saatossa 
muuttunut. Enää opettaja ei ole auktoriteetti sa-
massa mielessä kuin aiempina vuosikymmeninä.

– Piti aina viitata ja nousta seisomaan, kun 
vastasi. Opettajaa teititeltiin ja tervehdittiin 
niiaamalla, kertoo Tuula omista kouluajoistaan. 
Toisin on nykyään. 

– Opettajia moikataan ihan normaalisti. Itse 
en ole koskaan teititellyt ketään, toteaa Saa-
ra. Nuori näyttelijänalku pitää koulussa taide-
aineista, kuten ilmaisutaidosta, kuvaamataidos-
ta ja musiikista. Myös Tuula kertoo pitäneensä 
koulussa näyttelemisestä ja voittaneensa ensim-
mäisen palkinnon koulujenvälisessä valtakun-
nallisessa kirjoituskilpailussa, joten luovuuden 
lahjoja tästä suvusta on aina löytynyt.

Tekniikan kehityksestä puhuttaessa Tuula 
muistelee omaa lapsuudenkotiaan. 

– Meillä oli seinäpuhelin. Kammesta vään-
tämällä saatiin keskukseen yhteys. Se oli edistyk-
sellistä siihen aikaan. Ei lähistöllä ollut kenellä-
kään puhelinta. 

– Nykypäivänä on paljon helpompaa, kun 
puhelin on taskussa, pohtii Saara. Usein aja-
tellaan, että nuoret ovat koukussa puhelimiin, 
mutta taitaa se sama vitsaus olla kaikilla, jotka 
mobiililaitteita käyttävät, iästä riippumatta. 

– Nykypäivänä me ihmiset olemme vähän 
liian riippuvaisia puhelimesta. Kokeilin puhelin-
vapaata päivää Espanjassa ja ei se niin helppoa 
ollut, kertoo Tuula. Saarakin pohtii, että mah-
taisi tulla aika monta puhelua ja viestiä, jos pi-
täisi taukoa puhelimen käytöstä. 

Vaikka ajat muuttuvat ja välillä puhutaan su-
kupolvien välisestä kuilusta, niin tämä kaksikko 
on esimerkki siitä, miten mukavaa yhdessä voi 
olla ja miten paljon yhteistä löytyä ikäerosta 
huolimatta. •

  

Nykypäivänä  
on helpompaa,  
kun puhelin  
on taskussa.

  Saara Purolan haave on tulla näyttelijäksi.
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Tervetuloa	Kristillisen		
Eläkeliiton	kevätjuhlaan	

Lauantain juhlassa juhlapuhujana on Terveys- 
ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Kar-
hula. Sunnuntaina juhlapuheen pitää rovasti 
Matti J. Kuronen. Mukana myös Kristel-kuo-
ro sekä paljon muita mielenkiintoisia esiintyjiä. 
Tarkempi ohjelma julkaistaan seuraavassa Kris-
telli-lehdessä, joka ilmestyy huhtikuun alkupäi-
vinä. Lauantain ja sunnuntain juhlatilaisuudet 
ovat tuttuun tapaan klo 13.–14.30. Vuosiko kous 
alkaa lauantaina klo 15.15 ja Kristel-kuoron  
iltamusiikki klo 18.30. Kaikki tilaisuudet pide-
tään Holiday Club Saimaan tiloissa.  

Huonevaraukset sekä ryhmien ruokailuvara-
ukset kannattaa tehdä ajoissa. 

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

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

Tervetuloa	rentoutumaan	ja	kokemaan	yhteyttä	kansamme!	

!

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.

Kun teet varausta, mainitse  
tunnukseksi Krell kiintiö. 

Yhteystiedot: 
Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne,  
FI-55320 RAUHA, LAPPEENRANTA  
Puh. 030 686 1000   
hotelsales.saimaa@holidayclub.fi

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

KRISTELLI   1/2017     17

JUHLASIVU



18      KRISTELLI   1/2017

Pihapiirini komea uros

teksti Ensio Koitto

LUONNOLLISTA
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P ihapiirissäni on jo pidemmän aikaa oles-
kellut komea uros – fasaanikukko! Sillä 
komealla uroksella on mukanaan kaksi 
daamia. Tästä uroksesta daameineen 

on ollut enimmäkseen iloa ja ne ovat olleet ta-
vallaan pihani koristeita. Ja se kukko itse on 
varsinkin kesällä ollut sellainen pullistelija, joka 
näyttää, että hän on voimakas, rohkea ja komea! 
Usein se julistaa sanottavansa jostain korkealta 
paikalta. Ja sen julistus on kovaäänistä.

Fasaanit (Phasianus colchicus) ovat melko 
kookkaita lintuja. Ne ovat alkuperältään aasia-
laisia peltokanalintuja. Sopeutuvaisuutensa ja 
kestävyytensä ansiosta ne ovat levinneet miltei 
koko maapallolle – myös Suomeen. Fasaanit 
viihtyvät hyvin asutusten lähellä. Tosin niitä on 
istutettu myös runsaasti riistaeläimiksi. 

Jo kauan sitten fasaaneja siirrettiin esimerkik-
si Roomaan, jossa niitä uhrattiin jumalille. Sinne 
niitä villiintyi keisarinajan lopulla luonnonva-
raisiksi. Suomeen fasaanit istutti tehtailija Karl 
Fazer 1900-luvun alkupuolella. Ensimmäiset 
yli sata yksilöä vapautettiin Malmille – silloisen 
Helsingin maalaiskunnan alueelle. Myöhemmin 
fasaanikanta levisi varsinkin Hämeenlinnan seu-
dulle, jossa paikalliset maanomistajat niitä kas-
vattivat riistaeläimiksi.

On ollut mukava seurata omassa pihapiirissä 
fasaanien elämää. Esimerkiksi kukon keväinen 
kaksitavuinen soidinhuuto on voimakas kiekaisu 
köök-kök tai ghöö-gö, jonka se mielellään ka-
jauttaa muuta maastoa korkeammalta paikalta. 

Siipien räpyttely voimakkaasti rintaa vasten on 
lisäele huudon yhteydessä. Muuten fasaanien 
ääntely on vaimeampaa metallista kotkotus-
ta. Säikähtäessään ne saattavat päästää lyhyen, 
korkean kiekaisun. Naaraat ovat yleensä varsin 
hiljaisia, mutta poikasiaan ne kutsuvat lyhyellä, 
kurnuttavalla äänellä.

Fasaanit eivät mielellään lennä. Ne liikkuvat 
enimmäkseen kävellen. Joskus ne saattavat myös 
juosta kovalla vauhdilla. Tavallisten kanalintu-
jen tavoin ne eivät nuku maassa. Nukkumaan 
ne menevät puun oksille.

Ravinnokseen fasaanit käyttävät monipuolis-
ta ruokaa. Siemenet, viljat, marjat, kukinnot ja 
versot ovat herkkua. Myös lehtiä, sieniä, hyön-
teisiä ja matoja popsitaan mielellään. Talvi-
aikana fasaanit käyvät pihapiirissämme herkut-
telemassa lintujen syöttöpaikalla. Tänään, tätä 
kirjoittaessani, tuo komea uros herkutteli aurin-
gonkukan siemenillä ihan tuossa lähellä sijaitse-
van lintulaudan alla.

Alkukesällä sitten ilmestyy lähipiiriin pienten 
poikasten joukko. Niitä on aluksi paljon, mutta 
poikashukka on kesän mittaan suuri. Vain viisi 
prosenttia poikueesta saavuttaa kolmen vuoden 
iän, jolloin niistä tulee täysi-ikäisiä. Fasaanien 
elinaika on noin 8–9 vuotta. Maailman vanhin 
fasaani eli vankeudessa 27-vuotiaaksi.

Pihapiirini komea uros on hyvä kaverini. Sen 
kanssa on mukava elellä, vaikka se joskus verot-
taa keväällä tulppaanien ja narsissien sipuleita 
kukkapenkistä! Ne sille suotakoon.•
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Kunnat	kuntoon	2017
–	vaatimuksia	ikäihmisten	olojen		

parantamiseksi	

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n tavoitteita kuntavaaleihin 2017

EETU RY

S ote- ja maakuntauudistusten myötä kun-
tien rooli muuttuu. Kuntavaalit järjeste-
tään 9.4.2017 ja maakuntavaalit tammi-
kuussa 2018. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

siirtyvät maakuntien vastuulle vuonna 2019. 
Siihen asti kunnat kuitenkin järjestävät kansa-
laisten peruspalvelut. 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry haluaa 
nostaa kuntavaalikeskusteluihin ikäsyrjinnän 
poistamisen, ikääntyneiden kuntalaisten hyvin-
vointiin vaikuttavat palvelut sekä osallisuuden 
merkityksen.

1.	KUNNISSA	ON	TOIMITTAVA	
IKÄSYRJINTÄÄ	VASTAAN	
Kolme ikääntynyttä suomalaista neljästä (75 %)  
kokee tulevansa kohdelluksi toisen luokan kan-
salaisena. Käytännössä yhtä monen (72 %) 
mielestä yhteiskuntaamme sisältyy paljon ikään 
perustuvaa syrjintää. Kaksi kolmesta (67 %) 
puolestaan toteaa, että nykyisin ihannoidaan lii-
aksi nuoruutta. Tiedot käyvät ilmi TNS Gallup 
Oy:n tekemästä Huomisen kynnyksellä -tutki-
muksesta.

Tulokset ovat erittäin huolestuttavia. Kun-
tatasolla on ryhdyttävä ikäsyrjinnän vastaisiin 
toimiin. Kuntien hyvinvointisuunnitelmissa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
ikääntyneiden asema ja osallisuus vahvistuvat 
aidosti ja että ikääntyneet nähdään kunnassa 
voimavarana.  

2.	OSALLISUUS	JA	KUULLUKSI	
TULEMINEN	ON	PERUSOIKEUS	
Ikäihmisillä on oikeus tulla kuulluksi itseään kos-
kevissa asioissa Euroopan sosiaalisen asiakirjan 
ja useiden kansallisten säädösten periaatteiden 
mukaisesti. Heillä, tarvittaessa omaistensa ja 
läheistensä tuella, on oltava mahdollisuus osal-

listua oman hoidon ja hoivan suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Vanhusneuvostojen asema kunnissa on tur-
vattava sekä sujuva yhteistyö maakunnallisten ja 
kuntien vanhusneuvostojen välillä on varmistet-
tava. EETU ry korostaa, että maakuntahallin-
non mukana tulevien vanhusneuvostojen toteut-
taminen ei tee nykyisten kuntalakiin perustuvien 
vanhusneuvostojen asemaa ja tehtäviä tarpeet-
tomiksi. Päinvastoin, kuntien vanhusneuvosto-
jen toimintaa on kehitettävä ja vahvistettava.  

3.	OMAISHOITAJIEN	ASEMAA	ON	
PARANNETTAVA	
Omaishoito on yksi keskeinen tapa antaa kun-
nan palveluja ikäihmisille. Sen kehittämisestä on 
huolehdittava muun palvelujärjestelmän yhtey-
dessä. Kunnan on varattava omaishoitoon riit-
tävät määrärahat niin, että omaishoidon sopi-
muksia ei jätetä tekemättä rahoituksen puutteen 
vuoksi. 

Omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen on 
turvattava vähintäänkin lakisääteiset palvelut, 
kuten omaishoidon palkkio, vapaapäivät kuu-
kausittain ja tarvittava sijaishoito. Sijaishoitoa 
tulee kehittää, niin että omaishoitaja voi tosiasi-
allisesti jättää omaisensa turvallisin mielin hoi-
toon ja levätä. 

Vaadimme omaishoidontuen siirtämistä Ke-
lan maksettavaksi, jotta tasa-arvo omaishoidossa 
toteutuisi asuinpaikkakunnasta riippumatta. 

4.	KOTONA	ASUMISTA	ON	TUETTAVA
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa tu-
lee mielestämme jatkaa tehtyjen tavoitteiden ja 
suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on, että 
vuonna 2030 kotona asuu vähintään 92 prosent-
tia yli 75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuorem-
mat. Tämän toteutumiseksi tarvitaan miljoona >>
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esteetöntä ja turvallista asuntoa. Esteettömyy-
den tulee olla valtalinja tulevaisuuden kaikessa 
rakentamisessa ja kunnat voivat tukea tätä tavoi-
tetta omilla toimillaan.

Kotona asumisen tukeminen on tärkeää. 
Samalla on huolehdittava tarpeellisten ja hyvä-
laatuisten asumis- ja laitospalvelujen tarjonnas-
ta ja niihin liittyvistä hoiva- ja hoitopalveluista. 
Ikäihmisten perhehoito tarjoaa turvallisen ja 
inhimillisen hoivamuodon. Vanhuspalveluissa 
tulee noudattaa kuntouttavaa ja toimintakykyä 
ylläpitävää otetta. Muistisairaiden vaihtele-
va hoitotarve on erikseen huomioitava. Ennen 
kaikkea asumisratkaisuja tehtäessä on kuultava 
ikäihmistä itseään. 

5.	PALVELUJEN	OLTAVA	LÄHELLÄ	
VANHUKSIA
Tilanne, jossa perus- ja lähipalvelut eivät ole 
aidosti kaikkien kansalaisten saavutettavissa, on 
perustuslain vastainen. Lähipalvelujen karsinta 
sillä perusteella, että Suomi on Euroopan kär-
kimaita internetin käytössä ja että palvelujen 
siirtäminen nettiin tuo taloudellisia säästöjä, ei 
ole oikeutettu. Lähipalvelujen karsinta rankai-
see niitä, joilla ei ole riittäviä taitoja tai välineitä 
nettipalvelujen käyttöön. Usein he ovat ikäänty-
neitä ihmisiä. 

Lähi- ja konttoripalveluja tarvitaan maas-
samme vielä pitkälle tulevaisuuteen. Tilasto-
keskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan 
käyttö -tutkimus 2015 mukaan 25 % (noin  
161 000 henkilöä) 65–74-vuotiaista ja 65 % 
(noin 320 000 henkilöä) 74–89 vuoden ikäisestä 
väestöstä eivät ole käyttäneet internetiä koskaan. 

Kuntien on huolehdittava toimivista lähipal-
veluista. Niiden säilyminen on turvattava myös 
mahdollisten kuntaliitosten yhteydessä. Toimi-

vat lähipalvelut on taattava kuntalaisille ikään ja 
asuinpaikkaan katsomatta.

6.	DIGITAALISTEN	PALVELUJEN	TUKEA	
IKÄÄNTYNEILLE
Julkisen hallinnon ja viranomaispalvelujen saata-
vuutta edistetään digitalisaation keinoin. Tavoi-
te koskee mitä suurimmassa määrin niitä ikään-
tyneitä, joilla on vaikeuksia tavoittaa palveluita 
esimerkiksi liikuntaesteen, muistisairauden ja 
kuulo- tai näkörajoitteen johdosta. Ikääntyneillä 
kansalaisilla on myös keskimääräistä heikommat 
tietotekniset taidot, minkä johdosta he joutuvat 
usein asioimaan paikan päällä asiointipisteessä.

Ikääntyneiden kansalaisten kannalta mah-
dollisimman monen palvelun saamisen mah-
dollisuus ”yhdeltä luukulta” on hyvä asia, jos 
palveluverkosto on alueellisesti riittävän katta-
va, eivätkä palvelupisteet karkaa fyysisesti liian 
etäälle. Tarvittaessa palvelut on tuotava lähelle, 
esimerkiksi palvelubussien tms. avulla.

Kansalaisten tasavertaisen kohtelun kannal-
ta on erittäin tärkeää, että viranomaispalvelu-
jen saatavuus turvataan alueellisesti koko val-
takunnassa siten, että matkat palvelupisteisiin 
eivät muodostu missään kohtuuttoman pitkiksi. 
EETU ry painottaa, että samalla kun edistetään 
digitalisaatiokehitystä, on kiinnitettävä kasvava 
huomio ikääntyneiden ihmisten tietoteknisen 
osaamisen ylläpitämiseen ja parantamiseen.

7.	PALVELUJA	ON	KEHITETTÄVÄ	
ASUKKAIDEN	HYVINVOINNIN	TURVAKSI	
Kunnan palvelujen suunnittelun ja toteutuksen 
pitää lähteä yksilön tarpeista ja laaja-alaisesta 
hyvinvoinnin turvaamisesta. Tarpeet vaihtelevat 
elämänkaarella ja eri elämän tilanteissa. Ikään-
tyminen tuo omia vaatimuksia niin elinympäris-

ELÄKELÄISLIITTOJEN	ETUJÄRJESTÖ	EETU	RY	MUODOSTUU	SEURAAVISTA	TAHOISTA:	

Eläkeliitto ry		 www.elakeliitto.fi 

Eläkeläiset ry   www.elakelaiset.fi 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry  
www.elakkeensaajat.fi 

Kansallinen senioriliitto ry  
www.senioriliitto.fi 

Kristillinen Eläkeliitto ry   www.krell.fi 

Svenska pensionärsförbundet rf  
www.spfpension.fi 

Vuonna 2017 EETU ry:n – PIO rf:n  
puheenjohtajuudesta, sihteerin ja  
tiedottajan tehtävistä vastaa  
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
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EETU-järjestöjen – Eläkeliiton, Eläkkeen-
saajien Keskusliiton, Eläkeläisten, Kan-
sallisen senioriliiton, Kristillisen Eläke-
liiton ja Svenska Pensionärsförbundetin 

– edustajien joukko koostui puheen- ja toimin-
nanjohtajista sekä EETU:n neuvottelukunnan 
jäsenistä.

Ryhmän toivotti tervetulleeksi isäntä, Kelan 
johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

EETU	ry:n	11.	vuosi	alkoi		
Kela-tapaamisella

Kelan	palveluverkko	luvataan	pitää		
ikääntyneiden	saatavilla	

teksti Ulla Wallinsalo • kuva Ulla Wallinsalo

tölle ja siihen liittyville ratkaisuille, palveluille ja 
asumiselle kuin harrastamisellekin. Samalla so-
siaali- ja terveyspalvelujen ja erityisesti vanhus-
palvelujen merkitys korostuu. 

Kuntiin on perustettava neuvontapisteet, 
joista ikäihmiset saavat hyödyllistä tietoa ja 
opastusta muun muassa tarjolla olevista palve-
luista, tuista ja etuuksista. 

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä mahdol-
listen kuntaliitoksien yhteydessä on erityisesti 
huolehdittava, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
taso ei pääse laskemaan vaan päinvastoin pa-
ranee. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että 
palvelujen on oltava jatkossakin saatavilla tasa-
puolisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Kunnal-
liset palvelut on hinnoiteltava niin, että ne ovat 
kaikkien saavutettavissa. 

8.	ELÄKELÄISTOIMINTAA	TULEE	TUKEA	
Kunnat eivät voi millään korvata eläkeläisjärjes-
töjen yhdistyksissä toimivia kymmeniä tuhansia 
vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiar-

voisen tärkeää työtä eläkeläisten ja ikäihmisten 
henkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden tor-
jumiseksi. 

Kuntien tulee edistää eläkeläisyhdistysten 
toimintaedellytyksiä. Toiminnassa tarvittavat ti-
lat on turvattava mahdollisimman joustavasti ja 
maksutta.

  
9.	IKÄIHMISTEN	AKTIVOINTIIN		
ON	PANOSTETTAVA	
On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja 
fyysisesti vireinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Kun-
nan tulee tarjota heille riittävät ja tarvittaessa 
kohdennetut joukkoliikenteen palvelut sekä eri-
laisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja edulliseen 
hintaan. Joissakin kunnissa näistä on jo myön-
teisiä kokemuksia. Niitä ovat esimerkiksi puo-
leen hintaan tai kokonaan maksutta tarjottavat 
teatteri- ja konserttiliput, kuntosalit ja uimahallit 
sekä julkisen liikenteen palvelut. •

Eläkeläisliittojen	etujärjestö	EETU	ry:n	
edustajat	kävivät	10.	tammikuuta	Kelan	
järjestämässä,	jo	perinteeksi	muodostu-
neessa	tilaisuudessa	kuulemassa	Kelan	
alkaneen	vuoden	ajankohtaisasioita.	
Samalla	tutustuttiin	talon	uuteen		
pääjohtajaan,	Elli	Aaltoseen. >>
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DIGITAALISUUS	PUHUTTAA
Ikäihmisten palveluihin liittyvät asiat sote-uu-
distuksen toteutuessa puhuttavat tämän päivän 
eläkkeensaajaa ehkä eniten. Digitaalisuus tun-
tuu olevan ratkaisu moneen asiaan. 

Mutta digitaalisuuteen liittyy niin paljon 
haasteita, että monia muitakin kuin ikääntyneitä  
hirvittää: miten pysyä kehityksen kärryillä? Ja 
ovatko digitaalisuuteen sijoitetut eurot järkeviä 
sijoituksia?

– Sähköiset palvelut verkossa auttavat noin 
80 prosenttia heistä, jotka asioivat Kelan kanssa. 
Lopuille 20 prosentille digitaalisten palvelujen 
käyttöönottoon siirtyminen ei käy yhtä helpos-
ti, eikä ainakaan ilman henkilökohtaista apua. 
Pelkästään Kelan voimin kaikki eivät tule aute-
tuiksi. Huoli pitää nostaa laajemmin valtakunnan 
tasolle, Mäki-Lohiluoma sanoi.

KELA	ANTAA	PALVELULUPAUKSEN
Kelan erikoissuunnittelija Mari Kannisto esit-
teli niitä keinoja, joilla Kela pyrkii vastaamaan 
ikäihmisten palveluhaasteisiin niin, että digisyr-
jäytymistä ei tapahtuisi. 

– Vaikka monet Kela-oppaat, esitteet, etuus-
laskurit ja hakulomakkeet ovatkin jo verk-
kosivuillamme, Kela antaa myös lupauksen 
henkilökohtaisen palvelun turvaamisesta ja saa-
tavuudesta, kertoi Kannisto.

 – Kela myös ilmoittaa pyytämättä asiakkaille 
vanhuus-, takuu- tai työkyvyttömyyseläkkeisiin 
tulossa olevista muutoksista. Henkilökohtais-
ta tukea tarjotaan niille asiakkaille, jotka eivät 
syystä tai toisesta selviydy verkkomaailmassa. 

Sähköinen valtakirja on tulossa käyttöön, luet-
teli Kannisto.

Suunnittelija Raija-Liisa Foudila kävi lävitse 
vuoden alusta tulleita muutoksia Kelan maksa-
miin eläke-etuuksiin. 

– Palveluyhteistyö, etäpalvelut ja ajanvarauk-
sella auki olevat Kela-toimipisteet ovat pian tätä 
päivää, Foudila sanoi.

Uudistuksiin kuuluvat jo nyt perustuloko-
keilu sekä vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöt-
tömille räätälöity eläketuki. Näistä ja muista 
Kelan tukiasioihin liittyvistä yksityiskohdista voi 
kysyä suoraan Kelan palveluneuvojilta.

IHMISTÄ	EI	SAA	UNOHTAA
Uusi pääjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori 
Elli Aaltonen kertoi työhistoriansa rakentuneen 
sosiaalialan tehtävissä: ne veivät humanistia 
kuntien sosiaalipalvelutehtävistä järjestötyöhön, 
ja sieltä sosiaali- ja terveysministeriön asiantun-
tijaksi sekä kansainvälisiin tehtäviin. Ansioluet-
telo on pitkä.

– Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tätä 
päivää. Kelan palvelut ja erityisosaaminen voi-
vat tukea myös sote-uudistuksen rakentamisessa. 
Meillä on muun muassa tietojärjestelmäosaa-
mista ja valmista dataa, jota voidaan hyödyntää 
sotessa kansalaisten hyväksi, Aaltonen mietti.

– Olemme nyt aikajanalla, missä uusi aika ja 
vanhat palvelujärjestelmät ovat vielä jonkin ai-
kaa yhtaikaa käytössä.

Tässä murroksessa ei pidä kuitenkaan unoh-
taa ihmistä, pääjohtaja Aaltonen painotti. •

  Eetulaiset toivotti tervetulleeksi isäntä, Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
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teksti	&	kuvat	Jukka	Ylävuo

KAMERAA ULKOILUTTAMASSA

Syksyn edetessä sateisena ja harmaana 
karsiutui pyöräily vähitellen pois kuviois-
ta. Muutama kauhomisreissu tihkusa-
teessa ja viimassa alkoi tuntua väkinäi-

seltä. Niinpä tuskaisin mielin hyllytin pyöräilyn 
talveksi teoria-mappiin. Aioin käydä kuuntele-
massa kansalaisopistolla ainakin Matti Rämön 
luennot pitkänmatkan pyöräilyretkiin valmis-
tautumisesta. Lisärikkana rokassa hakeuduin 
myös pyöräilyyn vihkiytyneen liikuntaneuvojan 
Parhaat vinkit -luennoille!

Vuodet eivät ole veljeksiä, sanotaan. Pakkas-
kauden ja ensimmäisten lumipyryjen mukana 
vihdoinkin käynnistyivät luonnonjäillä luistelu- 
ja patikkaretket lähiluontoon tai Sipoonkorven 
kansallispuistoon. Aina ei tarvita kalliita varus-
tehankintoja! Tänä vuonna päivitin hiihtova-

rusteeni shoppailemalla paikallisen kierrätys-
keskuksen urheilu-osastolla. Kaikenkattavasta 
sivakkavalikoimasta löysinkin perinteiset Kar-
hu-sukset. Samaisessa kierrätyskeskuksessa äk-
käsin hyllyssä jätkänkynttilän, joka tarkoittaa 
suomalaista, metsästä saatavaa innovaatiota, 
jota myydään huoltoasemilla. Tuusulalainen 
yrittäjä on kehitellyt höylälaudoista linnunpön-
tön näköisen putkilon, jonka sisuksissa on val-
miit polttopuut tuohikäppyröineen – eräänlai-
nen matkaversio jätkänkynttilästä.

Tällä kertaa patikkaretkelle lähti mukaan 
poikani, joka parhaillaan vietti lomaa korkea-
kouluopinnoiltaan. Vantaanjokisuulla siian lip-
poajat kököttivät toimeliaana rivinä kauhoen 
hyhmäistä virtaa pitkävartisilla haaveilla. Rastaat 
ja tilhet parveilivat rannan pihlajissa marjojen  

Talvinen		
patikkaretki

>>
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kimpussa. Jäisillä pitkospuilla lillui jääsohjoa, me-
rivesi oli noussut paikoitellen. Harmaana, tuuli-
sena päivänä suuntasimme kohti Lammassaarta, 
joka sijaitsee Viikki-Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualueella, meren kainalossa.

Meidän lisäksemme pitkospuilla näkyi vain 
kourallinen kulkijoita, jäällä potkiskeli retkiluis-
telija vinhaa vauhtia kohti Kivinokkaa. Lam-
massaari on toiminut puolen vuosisadan ajan 
vilkkaana mökkiyhdyskuntana. Vanhoilta ajoilta 
muistona komeilee saaren laella yhä punamulta-
hirsinen Seuraintalo. Pian kaksikymmentä vuo-
denkiertoa näissä maisemissa liikkuneena tiesin 
varata kameraan 400 millimetrin lintuobjektii-
vin. Olen kuvannut täällä ainakin viiksitimaleita, 
valkoselkätikan, huuhkajan, nokkavarpusen, ke-
tun, supikoiran ja lumikon.

 ”Taukopaikalla”, ilmoitti Markus-poika päät-
täväisesti, kun rojautti jätkänkynttilän rantajääl-
le. Pian savusi pikanuotio loihtien savun tuoksun 
mukana erästelyn tunnelmaa. Hän tökkäsi vielä 
rivin nakkeja tikunpäähän, tulille paahtumaan. 
Airamin termospullosta kaadoin höyryävää kah-
via kuppeihimme. Sää alkoi kirkastua. Meren 
jäällä näkyi, kun verkkokalastajat alkoivat ujuttaa 
verkkojataa avannosta toiseen. Ilmatilassa kier-
teli parvi lumenvalkoisia selkälokkeja. Aurinko 
sinkoi valokiiloja pilvipeitteen raosta. Sieppasin 
kameran repusta ja ruuvasin siihen kiinni 400 
millimetrin kauko-objektiivin. Olin bongannut 
taivaanlaella kaartelevan merikotkan!

Siihen jäi eväiden syönti, kun annoin kame-
ran laulaa. •
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AJATUKSIA USKOSTA

Herra, pelasta minut
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K
un ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorel-
le rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua 
hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän mat-
kan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa 

vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli 
opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näki-
vät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja 
huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. 
Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ”Pysykää rau-
hallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.” Silloin 
Pietari sanoi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä, niin 
käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.” ”Tule!” sanoi 
Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jee-
suksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, 
hän pelästyi ja alkoi vajota. ”Herra, pelasta minut!” 
hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja 
sanoi: ”Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?” 
Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. (Matt 
14:23-32) 

Tapauksesta, jossa opetuslapset lähtevät yön 
selkään veneellä, samalla kun Jeesus jää vuo-
relle, kerrotaan kolmessa evankeliumissa. Vain 
Matteus kertoo meille Pietarin kokemuksesta. 
Minulle tämä kertomus tuo esiin ihmisen hä-
dän, kun myrsky uhkaa hukuttaa tai ainakin 
nousee pelko, että niin tulee käymään. Raama-
tunkohta muistuttaa myös siitä, että kun katse 
on kiinnitetty Jeesukseen eikä ympärillä velloviin 
ahdistuksen aaltoihin, jalat kantavat ja ihmeelli-
siä asioita voi tapahtua.

Jeesus näki opetuslastensa ahdingon myrskyn 
keskellä ja tuli apuun yliluonnollisella tavalla. 
Hän näkee meidänkin ahdinkomme, kun vaah-
topäiset aallot uhkaavat hukuttaa ja sydän on 
pelkoa täynnä. Evankelistat Markus ja Johannes 
kertovat, että tuuli puhalsi ankarasti ja opetus-
lapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Järvellä 
kävivät vaahtopäiset aallot. Johannes lisää: ”Oli 
jo pimeä”. Neljännen yövartion aikaan tarkoit-
taa, että tämä tapahtui aamuyöllä klo 3-6 välillä. 

Yritän ymmärtää, miten Pietari tämän tilan-
teen koki. Ankara myrsky ympärillä ja hahmo 
käveli vedenpintaa pitkin heitä kohti. Opetus-
lapset huusivat pelosta. Tilanne oli hyvin erikoi-
nen. Samassa Jeesus jo puhutteli heitä. ”Pysykää 
rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.” 
Mikä saikaan Pietarin koettelemaan uskonsa ra-
joja, kun hän pyysi saada kävellä Jeesuksen luok-
se veden pintaa pitkin? Sitten kerrotaan, että 
Pietari huomasi, kuinka rajusti tuuli. Kerrotaan, 
että hän pelästyi ja alkoi vajota. Ensin ajattelin, 
että miksi Pietari pelästyi niin kovasti? Hänhän 
oli kalastaja ja tunsi varmaan Genesaretinjärven 
hyvin. Johanneksen evankeliumin luvussa 21. 
kerrotaan, että Pietari hyppäsi veteen, joten hän 
varmaankin oli uimataitoinen.

Kun Pietarin katse kääntyi Jeesuksesta ympä-
röivään myrskyyn, hän pelästyi. Siellä myrskyn 
keskellä oli tosi kysymyksessä. Siellä oikeasti pe-
lättiin. Oletko sinä tilanteessa, jossa yön pimey-
dessä huomaat, että vaahtopäiset aallot piirittä-
vät sinut, tunnet että jalat eivät enää kanna ja 
pelkäät vajoavasi? Epätoivo helposti valtaa mie-
len, kun katsomme joko omiin rikkomuksiimme 
tai sitten ahdistuksiimme, eli meitä ympäröiviin 
kauheuksiin. On sanottu, että ”vajoamisen ajat 
ovat rukouksen aikoja” ja että ”usko kantaa, 
mutta epäilys upottaa”. Meidän uskomme saat-
taa kyllä horjua, mutta Jeesus ei milloinkaan 
horju.

Jeesus tarttui ensin Pietarin käteen ja pelasti 
hänet. Vasta sen jälkeen hän nuhteli: ”Sinä vä-
häuskoinen”. Myrskytuuli asettui heti, kun Jee-
sus astui veneeseen. Kaikki päättyi lopulta on-
nellisesti. Sinunkin rukouksesi Jeesus kuulee ja 
tuuli ympärilläsi tyyntyy. •

teksti Jari Kyyrö • kuva Jarmo Kurkela
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Toiviomatkalainen

Lukijan kynästä

KRISTEL-KUORO
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Hyvät laulavaiset! Tervehdys teille ja siunausta 
uuteen vuoteen 2017! 

Nyt on juhlavuosi ja se näkyy myös Kristel-kuoron 
tämän vuoden ohjelmistossa. Suomalaiset laulut, 
etenkin Sibelius ja Klemetti kaikuvat leireillämme. 
Isänmaallisia lauluja tulee myös olemaan mukana, 
esim. Finlandia. Uusia lauluja tuon myös harjoitel-
taviksi.

Tapaamme siis Pieksämäellä harjoitusleirillä  
maaliskuussa.

Leirin hinta on 140 €. Ei majoittuvilta 95 € ja  
pelkkä kurssi 55 €. Liinavaatteet 15 €.

Ilmoittautuminen 1.3.2017 mennessä  
puh. 020 754 2612 tai 020 754 2500.
S-postiin toimisto@seurakuntaopisto.fi.
Mainitkaahan huonekaveri ja ruokavalio  
ilmoittautuessanne.

Laululista:
76, 89, 112, 127, 243, 
259, 264, 283, 284,  
285, 293, 299, 301,  
302, Ehtoollislaulut

T. Miia

Ilmoittautukaahan  
ja kutsukaa uusia  
laulajia mukaan!

Tervetuloa!

Sain nähdä Betlehemin, kaupungin, joka 
oli maailman suurimman tapahtuman 
todistaja. Sieltä lähti viesti maailmalle, 
viesti ilosta, armosta ja anteeksiannosta. 

Siellä haudat aukenivat ja enkelit laskeutuivat 
maan päälle ylistystä veisaten. Sain nähdä Je-
rusalemin, kaupungeista pyhimmän, jossa Her-
ramme kulki kärsimystiensä. Vieläkin Getsema-
nen ikivanhat öljypuut muistuttavat kärsivästä 
Karitsasta, tyhjä hauta ylösnousemuksesta ja 
lukuisat kirkkojen tornit kurottautuvat taivasta 
kohti uskosta kertoen. Sain kulkea Genesaretin 
rannoilla, Herramme jalanjäljissä. Siellä kalas-
tajat suuren saaliin saivat. Siellä Jeesus lähetti 
Pietarin lampaitaan ruokkimaan ja uskoi hä-

nelle maanpäällisen valtakuntansa perustami-
sen. Sen järven myrskyiset aallot Hän tyynnytti 
opetuslastensa iloksi ja ihmeeksi. Sain nähdä 
itkumuurin, jossa vieläkin vuosisataiset rukouk-
set jatkuvat. Siionin vuorella sain todeksi elää 
profeetan ennustukset, kun pakanakansat vir-
taavat Herran vuorelle oppimaan Hänen teitän-
sä, sillä he haluavat nähdä sen maan, josta laki 
ja Herran sana on maailmalle lähtenyt. Israel, 
pyhä maa, jossa kaikki nämä ovat tapahtuneet. 
Mutta vieläkin Iisak ja Ismael keskenään taiste-
levat. Kun saapuu Rauhanruhtinaamme, koit-
taa rauha Israelille, rauha koko maailmalle. Kun  
Herra kääntää Siionin kohtalon, on rauha lop-
pumaton. •

teksti Helmi Latva
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