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Psalmissa 71 pyydetään: ”Älä hylkää minua nyt vanhuu-
den päivinä, älä jätä, kun voimani uupuvat.” 

Vanhuus - se on tulossa. Oletko miettinyt, millaista kohte-
lua ja hoivaa haluaisit vanhuudessa? Kun voimat ovat vielä 
tallella ja oma elämä rullaa mukavasti eteenpäin, ei aina 
muista, että rakentaessamme hoivapalveluita, rakennam-
me myös omaa tulevaisuuttamme, ellemme sitten ole niin 
rikkaita, että voimme hoitaa kaiken itsellemme rahalla. 

Minkä verran ihmisellä on todellista valinnanvapautta ja 
mahdollisuutta ilmaista omaa tahtoaan voimien hiipues-
sa? Olen miettinyt miltä tuntuisi lillua tuntikausia märissä 
vaipoissa tai kärsiä jatkuvasta aliravitsemuksesta. Viimeai-
kaiset uutiset ovat kertoneet tästä karusta todellisuudesta 
monen vanhuksen kohdalla. Hoivapalveluyrittäjät ovat 
joutuneet nyt tarkastelun kohteeksi. 

Kotona asuminen on monelle ikääntyneelle tärkeä asia. 
Kotona on rakkaita asioita ja muistoja. Kun terveys on 
vielä hyvä ja jaksaa hoitaa omat asiansa, on kotona hyvä 
olla. On myös niin, että kotona asumiselle on tarvetta 
hoitopaikkojen vähentyessä.  On hyvä, jos kotihoito teh-
dään asianmukaisesti ja vanhus saa asua omassa kodissaan 
turvallisesti, välittävien läheisten suojassa. Aina tämä ei 
ole kuitenkaan mahdollista.  Kun vanhus ei pysty enää 
puolustautumaan, voi hän olla omassa kodissaankin tois-
ten armoilla. Toisen kotiin on myös vaikea mennä päsmä-
röimään vaikka kuinka tahtoisikin.  Seurasin muutamia 
vuosia sitten läheltä erään vanhuksen sairastamista kodis-
saan. Sairaanhoitaja kävi hänen luonaan, lääkitys näytti 
olevan kunnossa, mutta kun aviopuoliso ei ymmärtänyt 
riittävästi hygienian tarpeista, joutui vanhus elämään pis-
sanhajun keskellä.

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja jotkut ovat nähneet siinä 
hyvän bisneksen. Toki kilpailutuksella on myös hyviä vai-

kutuksia, jos taso palveluissa paranee. Näyttää kuitenkin 
siltä, että bisnes ei ole aina ollut niin tuottoisaa kuin on 
kuviteltu. Tehokkuutta on lisätty vanhusten kustannuk-
sella. Säästöjä on saatu henkilöstökuluissa, jopa ruuassa. 
Mutta onko vanhuspalvelun oltava suurta voittoa tuotta-
vaa toimintaa? Voisiko se olla vain toimintaa, joka tuottai-
si sen mikä on tarpeen toiminnan jatkuvuuden kannalta? 
Takaisiko tämäkään parempaa palvelun tasoa? Vai olisiko 
parempi vain lisätä valvontaa?

Hyvä hoito ikääntyneille pitäisi olla kunnia-asia. On 
todella häpeällistä, jos vanhuksemme eivät saa asianmu-
kaista hoitoa. Huonosta hoidosta on seurannut vakavia 
terveydellisiä ongelmia, jopa joku vanhus on menehtynyt.  
Tätä ei tule sallia kenellekään.  On tärkeä huomioida 
hoitohenkilöstön määrä suhteessa hoidon 
tarpeeseen. Mutta selittääkö hoitohenki-
lökunnan vähäisyys hoidon puutteita vai 
löytyisikö taustalta jotain muutakin kor-
jattavaa? 

Olemme nyt vaalien kynnyksellä ja nyt 
on hyvä aika kysyä miten eri puoluei-
den ehdokkaat lupaavat laittaa vanhus-
tenhoidon järjestykseen. Voisiko van-
hustenhoitoa saada paremmalle tasolle 
uuden eduskunnan myötä vai jääkö asia 
vain vaalipuheiksi? Ainakin voimme 
nyt tarkkaavaisesti kuunnella ja pistää 
mieleen kenen sydän palaa aidosti 
vanhusten asialle. Nyt pelkät puheet 
eivät enää auta, on saatava aikaan 
näkyvää muutosta.

Teksti Päivi Kyyrö | Kuva Sakari Röyskö

PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

VANHUKSET 
TEHOKKUUSAJATTELUN 
KESKIÖSSÄ



Itsemääräämisoikeus tulee olemaan tärkeässä asemassa 
myös uudessa, nyt valmisteilla olevassa laissa asiakkaan ja 
potilaan oikeuksista. Nähtävänä olevan lakiluonnoksen 
perusteella hoitotahto ei muutu oleellisesti. Uusi laki tulee 
voimaan todennäköisesti noin vuoden kuluttua.

Kirjallista hoitotahtoa varten on olemassa useampi hie-
man erilainen lomakepohja. Vapaamuotoinen hoitotahto 
on kuitenkin yhtä pätevä kuin lomakkeelle tehty. Suosit-
telen kuitenkin tutustumaan lomakkeisiin ennen oman 
hoitotahdon kirjoittamista. Tärkeää olisi myös keskustella 
asiasta niin asiaa tuntevien henkilöiden kuin läheistenkin 
kanssa. Valitse läheisistä ihmisistä kaksi henkilöä, joiden 
kanssa keskustelet asiat erityisen selväksi ja pyydä heiltä 
lupa merkitä toinen sijaispäättäjäksi hoitotahtoosi ja toi-
nen hänen varahenkilökseen.

Netistä on löydettävissä lomakemalleja hoitotahdosta 
esim. seuraavilta sivuilta:

» www.thl.fi (lyhyt, helppo täyttää) 
» www.exitus.fi (lyhyt, helppo täyttää) 
» www.muistiliitto.fi (Kaksiosainen, perusteellisempi, ja-
kautuu sitovaan hoitotahtoon ja hoitotoiveisiin. Tämä vie 
enemmän aikaa ja sen kanssa on hyvä pohdiskella asioita, 
vaikka päätyisikin lyhempään muotoon.) 
» www.airokansio.fi (laaja, sisältää hoitotahdon lisäksi 
muitakin asiakirjoja)

Tutustu siis asiaan ensin. Pohdi ja keskustele. Kyse on si-
nua itseäsi koskevasta asiasta.

Sen jälkeen suosittelen kirjoittamaan sen ensin paperille ja 
sen jälkeen vaikka suoraan Omakantaan. Hoitotahto-osio 

Teksti Aira Korhonen

HOITOTAHTO 
– PITÄISIKÖ 
MINUNKIN TEHDÄ?

Tällä hetkellä on vielä voimassa v. 1992 annettu laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Sen 
pykälän 6 mukaan potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tavallisesti 
yhteisymmärrys saavutetaan lääkärin ja potilaan välisellä keskustelulla.
Jos potilas ei kuntonsa puolesta pystykään keskustelemaan tai ymmärtämään tilannettaan, 
tulisi hänen tahtonsa hoidon periaatteisiin olla muuten tiedossa. Kirjoitettu hoitotahto on 
erinomainen apuväline näissä tilanteissa. Vaikka puhuttu hoitotahto on yhtä pätevä kuin 
kirjoitettu, tulisi puhuttu tahto merkitä potilaspapereihin tulevia aikoja varten. Muistuta 
lääkäriä tai hoitajaa, että tämä puhuttu asia on nyt sinun hoitotahtosi, ettei teksti jää 
huomaamattomaksi muun tekstin joukkoon.

Turvallinen elämä 2019
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Huijausviestit
Eräs henkilö oli saanut ystävänsä nimissä viestin, 
jossa ystävä kertoi kadottaneensa passinsa ja lompak-
konsa ja tarvitsisi sen vuoksi rahaa tililleen. Tilinu-
mero oli kerrottu viestin lopussa. Todellisuudessa 
viestin lähettäjä ei ollut ystävä, eikä tilinumerokaan 
ollut ystävän. Huijari yritti näin nyhtää rahaa tunte-
mattomilta lähettäen omaa tilinnumeroaan.

Huijauslaskut
Liikkeellä on huijauslaskuja olemattomista ostok-
sista. Huijarit lähettävät laskuja myös tuttaviesi 
nimellä, jotta lasku vaikuttaisi uskottavalta. Jos siis 
saat tuttavaltasi erikoisen laskun, ota aina yhteyttä 
tuttavaan ja kysy, onko lähettäjä todella hän.

Rakkaushuijaukset
Älä lähetä rahaa tuntemattomalle, edes rakkauden 
tähden! Liikkeellä on huijareita, jotka vannovat 
rakkauttaan rahan toivossa. He lähettävän viestin 
esimerkiksi Facebookin kautta ja viestissään imartele-
vat viestin saajaa. Tämän jälkeen he aloittavat tiiviin 
keskustelun ja lopulta pyytävät, että lähettäisit rahaa, 
jotta hän voisi matkustaa luoksesi. Joissain tapauk-
sissa huijarit kertovat olevansa suuressa talousah-
dingossa ja pyytävät sinulta lainaa. Todellisuudessa 
tavoitteena on vain saada rahasi. Tämän jälkeen 
yhteydenpito loppuu. Henkilöt käyttävät valeprofii-
lia, nimi ja valokuva on jonkun toisen.

Valepoliisit ja valepankkivirkailijat
Huijarit ovat ottaneet henkilöön yhteyttä puheli-
mitse ja kertoneet olevansa poliiseja tai pankkivir-
kailijoita. Puhelun aikana he ovat kertoneet, että on 
tapahtunut jotain turvallisuuttasi uhkaavaa ja 
sen vuoksi he tarvitsevat pankkitietojasi, 
tunnuslukujasi ja luottokorttitietoja. 
Poliisi ja pankki eivät tee koskaan 
tällaisia pyyntöjä, joten saadessasi 
tämän kaltaisia puheluita, älä anna 
itsestäsi mitään tietoja. Sen sijaan, 
ilmoita sinä poliisille tällaisesta 
huijausyrityksestä.

näkyy helposti oman sivuston avauduttua. Jos et itse kir-
joita hoitotahtoa Omakantaan, vie paperinen hoitotahto 
terveyskeskukseen. He liittävät sen sähköiseen potilastie-
dostoon.

Muista myös, että hoitotahdon voi tehdä uudelleen ja uu-
sin hoitotahto on voimassa.

Entä, jos olen tehnyt hoitotahdon kauan sitten enkä oi-
kein muista mitä siihen tuli laitettua ja missä se mahtaa 
olla. Tee silloin hoitotahto yllä kuvatulla tavalla uudelleen. 
Vanhan paperin etsimisen sijaan, mieti asia nykyisen tilan-
teesi perusteella uudelleen ja kirjoita tahtosi sen mukaan.

Tarvitseeko minun tehdä hoitotahto, kun koen olevani 
terve? 

Kyllä! Tärkeää onkin tehdä hoitotahto silloin, kun sitä ei 
tarvitse. Sillä silloin, kun sitä tarvitaan, sitä emme voi enää 
itse tehdä – eikä kukaan muukaan meidän puolesta!

Aira Korhonen 
geriatri, sisätautien erikoislääkäri, Laukaa

HUIJAUS- 
YRITYKSIÄ
Olemme saaneet tietoomme ikäviä ikäihmisiin 
kohdistuneita huijauksia. Haluamme muistuttaa 
jäsenistöämme olemaan tarkkana.

OLETKO 
HUIJAUKSEN 

UHRI?
Kerro läheisillesi 

ja poliisille 
tapahtuneesta. 
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Mitä yhteistä on ollut monien eläkeläisten lapsuudessa ja 
nuoruudessa. Topeliuksen joulunäytelmät.  Topeliuksen 
joululaulut olivatkin tärkein innoittaja, kun mietin, mil-
laisia tilanteita eläkeläisväestö on elänyt eri aikoina meidän 
kotimaassamme.

Näytelmässä käytiin läpi erilaisia onnen ja surunkin hetkiä 
eläkeläisten elämässä. Siinä kuvattiin myös sitä muutosta, 
mitä Suomessa on tapahtunut. Miten ikäihmisiäkin löytyy 
nykyään ympäri maailmaa niin kuin Topeliuksen joulu-
laulussa lauletaan: sää aina niin kuin toukokuun…

Näytelmän kantava ajatus oli, että se meidän sisimmän 
pikkuinen tyttö ja poika on aina sama, olimmepa minkä 
ikäisiä tahansa. Ja että muistot ovat koko elämämme kan-
tava voima.

Näytelmää harjoiteltiin yhteensä neljä kertaa. Tiukan aika-
taulun mahdollisti se, että ohjaaja halusi hyödyntää eläke-
läisten valtavaa elämänkokemusta kyselemällä ja keskuste-
lemalla asioista, joita haluttiin mukaan näytelmään. Miltä 
näytti sota-ajan joulupöytä? Millainen oli rintamalta tullut 
kirje? Tämän näytelmän asiantuntijat löytyivät Kouvolan 
omasta porukasta. Ohjaajan tehtäväksi jäi rohkaista tuota 
asiantuntemusta esiin kannustavalla ilmapiirillä. 

Kristillisellä eläkeläispiirillä oli valmiina jo loistava kuoro, 
joka osaisi hyvin nuo joululaulut. Mutta löytyisikö intoa 
esittää näytelmä ja saisimmeko tarpeeksi näyttelijöitä mu-
kaan? Ja sitten huomasimmekin, että eläkeläisethän vetä-
vät roolit lapsista vanhuksiin tässä näytelmässä. Ja esittävät 
vielä Joosefia ja Mariaakin nuorena parina. Täysin luon-
tevasti.

Ensimmäisissä harjoituksissa pääsimme tutustumaan näy-
telmän ideaan ja tilanteisiin. Asiasta innostuttiin. Toisella 
kerralla pääsimme harjoittelemaan.  Mukana olevilta tuli 
loistavia ideoita eivätkä he onneksi arkailleet niiden esit-
tämisessä. 

Kolmas kerta toden sanoo. Saimme mukaan Kouvolaan 
ohjaajamme koulun näytelmäkerhossa apulaisohjaajana 
toimineen Tommi Riipin. Hän oli aivan loistava luomaan 
lavasuunnitelmat ja pääsimme katsomaan Mariasalin 
esiintymistilaa. Tommi piirsi Annalle toimivan lavakartan. 
Kolmannella kerralla näytelmä näytti jo erittäin hyvältä. 
Tommi vaikuttui erityisesti sankarihautakohtauksesta. – 
Sitä on armeija käytynä, hän huikkasi vartiosotilaillemme 
ja ihaili esittäjien aitoutta niin surussa kuin iloissakin koh-
tauksissa. 

Neljäs kerta oli kenraaliharjoitukset ennen esitystä. Aito 
tunnelma oli käsinkosketeltava. Itse esitys meni loistavas-
ti. Kyllä oli lavan rekvisiitta vimpan päälle, kun kukin oli 
tuonut omia, rakkaita tavaroitaan. Samoin puvustus.

Niin koskettava esitys, että välillä alkoi itkettää, välillä 
naurattaa. Kyllähän tiesin, että he ovat hyviä, mutta että 
näin hyviä!

Mutta millaista sitä oli harjoitella ja esittää? Annetaan pii-
riläisten itsensä kertoa:

- Vaikka aikataulu oli tiukka, siitä näytelmästä pidettiin ja 
esittämisen into näkyi, tiivistävät kouvolalaiset.

Oisiko siis niin, että tällainen teatterikärpänen voisi pu-
raista muissakin piireissä? Kyllähän mä silloin koulun näy-
telmissä… tai vaikka en oo vielä kokeillut, niin pitäiskö 
sittenkin. Pistättekö paremmaksi? Haaste on heitetty!

Teksti Anna Rissanen, näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja | Kuva Anna Rissanen

OLI SE NIIN MUKAVAA

Kouvolan kristillinen eläkeläispiiri toteutti tänä vuonna joulunäytelmän 
“Siunaa se maa muistojen”. Näytelmä pohjautui Topeliuksen joululaulujen ympärille.
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Sureva perhe sankarihaudalla.

“NIIN KOSKETTAVA 
ESITYS, ETTÄ VÄLILLÄ 

ALKOI ITKETTÄÄ, 
VÄLILLÄ NAURATTAA.”

Anna Rissanen
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Se on monitahoinen asia, jonka jokainen voi 
käsittää eri tavalla. Onnentunne on hyvin yksilölli-

nen. Yksi voi kokea onnentunnetta jo aivan pienissä 
asioissa, vaikkapa kesäaamun auringon noustessa 

ja lintujen laulaessa. Hän tuntee olonsa onnelliseksi 
möyriessään multapellolla ja mielessä alkaa soida seu-

raavat laulun sanat: Päivä kun paistavi pirttihin pieneen, 
työtäni teen, olen onnellinen, kylvän ja kynnän peltoni 

laitaa, Luojalta kasvua toivotellen.
Toinen ihminen ei taas koe olevansa onnellinen, vaikka 

lähimmäisen silmissä näyttäisi oikealta onnenmyyrältä. 
Onni ei todellakaan ole mitattavissa millään mitalla eikä 

punnittavissa puntarilla. Se on jokaiselle henkilökohtaisella 
tavalla aistittava asia tai tunne.

Onni on mielestäni myös sitä, että yrittää elää niin, ettei tuota 
toiselle surua tieten tahtoen. Onnellisuus, joka on mennyttä, ei 

ole onnea, vaan onni on ikuista. Jumalan yhteydessä elämä on on-
nellista, aitoa ja kestävää onnea, mitä ei mitkään myrskyt horjuta, 

vaikka joskus siltä näyttäisikin. 
”Minun onneni on olla Jumalaa lähellä!” toteaa Hilja Hirvonen 

Joensuun Rantakylästä.

Liikuntaa ei saisi jättää vähäiseksi, vaikka auto on houkuttelevasti 
pihassa. Nykyään tuntuu siltä, että liike on lääke moneen vaivaan ja 
estämässä monia sairauksia. Ihmissuhteiden hoitoa ei pitäisi laimin-
lyödä, sillä jos liikuntakyky heikkenee tai muut vaivat tulevat rajoit-
tamaan elämää, niin neljän seinän sisälle ei ole hyvä jäädä. Nykyään 
omaiset voivat asua kaukana tai perhe on hajonnut tai muita 
ihmissuhdemuutoksia on tapahtunut ja ihmissuhdeverkosto 
on supistunut. Monessa tapauksessa ihmissuhteiden luominen 
ei käy yhtä helposti vanhempana. Yksinäisyys tuntuu olevan 
yleinen henkinen kärsimys tänä aikana. Ennustan että se vain 
lisääntyy, jos vuorovaikutus tapahtuu teknisiä apuvälineitä 
käyttäen ja elävä vuorovaikutus ihmisten kesken vähenee.
Työelämästä poisjääminen on iso muutosprosessi meille 
monille. Jotkut meistä voivat pudota kuin tyhjän päälle. 
Ihmisen identiteetti/minäkuva on voinut jäsentyä työelä-
män pohjalta. Merkittävästä asemasta poisjäänti jättää 
monelle ison aukon. Joutuu pohtimaan sitä, kuka minä 
nyt olen ja mitä minä elämältä tässä elämän vaiheessa 
haluan tai odotan. Mitkä ovat minun vahvuuteni 
jotka haluaisin ottaa käyttöön ja löytää niille kanavat.
Olen havainnut, että jos ei ole kristillistä arvo-
pohjaa, niin tulevaisuuden hahmottaminen voi 
tuntua vielä vaikeammalta. Tapasin hiljattain yli 
80-vuotiaan naisen, joka leskeksi jäätyään oli 
muuttanut palvelukotiin. Hän kertoi löytäneen-
sä sieltä hyvin haastavan tehtävän. Hän kertoi 
toiminnastaan, että hän keskustelee vanhusten 
kanssa hengellisistä asioista ja rukoilee heidän 
kanssaan. Onneksi palvelukoti ei laita toi-
minnalle esteitä. Hän oli todella onnellinen 
löytäessään tuossa iässä elämälle todellisen 
syvän elämän tarkoituksen.
Tarkoitus meillä pitäisi olla jokaisessa 
ikävaiheessa, jotta kokisimme elämän 
mielekkääksi. Ikääntyneenä yhteisölli-
syys on tärkeä ja sen tämä henkilö oli 
löytänyt tuosta palvelukodista.

Teksti Hilja Hirvonen

Teksti Raija Arho (81-vuotias), Kristiinankaupunki

MITÄ 
ON ONNI?

IKÄÄNTYMISEN 
MONET VAIHEET

Onni on murusina, pieninä 
tai suurempina. Muruset ovat 

”Suuremmassa kädessä”.
Niitä jaetaan, mutta minkä mitan mukaan? 

Sitä on vaikea ymmärtää ihmisjärjellä ja 
tajuta ”Mitä onni on?”

Vilkkaassa keski-iässä harva meistä tulee miettineeksi omaa 
vanhuuttaan, vaikka se edessä voi häämöttää. Terveyttä ja 
ravintoasioita pitäisi jo miettiä, että diabetes ja muut vaivat 
eivät pääse yllättämään.
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Kun uusi toimintavuosi ohjelmineen on jo hyvässä vauh-
dissa, mielessäni soi Immi Hellenin sanoittaman virren 
sanat ”Vuosi vanha vaipui hautaan riemuineen ja mur-
heineen, ihmissydän puhkee nöyrään rukoukseen, kiitok-
seen, oi jos vuosi alkava oisi Luojan siunaama”. Kuluneen 
toimintavuoden aikana saimme jakaa ystävyyttä ja iloita 
monipuolisesta toiminnasta tilaisuuksineen ja retkineen. 
Kiitollisuus täyttää mielen ja ystävyys kantaa edelleen. 
Saamme turvautua kaikessa Jumalaan ja pyytää Hänen 
siunaustaan tälle vuodelle, työllemme, jäsenille, vastuun-
kantajille ja kaikille henkilökohtaiseen elämään. 

Teemamme ”Turvallinen elämä” on tavoite, mikä haastaa 
yhdistyksiämme yhteistyössä eri tahojen kanssa toimin-
taan ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. Tur-
vallisuus samoin kuin itsemääräämisoikeus ovat perusoi-
keuksiamme. Turvallisuutta voidaan kuvata myönteisenä 
kokemuksena, tunteena ja käytännön asioina. Tiedämme 
kuitenkin, että turvallisuus ei ole itsestään selvyys. Monet 
tekijät, kuten esim. yhteiskunnassa ja ympäristössämme 
tapahtuvat muutokset sekä ilmiöt aiheuttavat turvatto-
muutta arkeemme. Yksinäisyys, muistisairaudet ja ulko-
puolisen avun riittämättömyys ovat ikäihmisten kyselyyn 
vastaamia turvattomuustekijöitä. 

Suomi ikääntyy vauhdilla. Iäkäs eläkkeelle siirtynyt väes-
tönosa on merkittävä voimavara, mitä ei riittävästi ko-
rosteta, kuten vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnalle 
ja esimerkiksi sitä, että yli puolet sopimusten tehneistä 
omaishoitajista on eläkkeellä olevia. Myönteisistä ulottu-
vuuksista huolimatta on tunnistettava ikääntymisen tuo-
mat ja ympäristöstämme aiheutuvat turvattomuustekijät, 
jotka edellyttävät yhteiskunnalta ja meiltä kaikilta lähim-
mäisiltä asioiden kohtaamista, näkemistä ja puuttumista. 
Toivon, että teema ”Turvallinen elämä” ja Liiton vuosille 
2019-2021 hyväksymä strategia sekä toimintasuunnitel-
ma 2019 tukevat ja auttavat yhdistyksiä käytännössä. Sisä-
ministeriön päivittämä ”Ikääntyneiden turvallisuusohjel-

ma” kuvaa ikääntyviin kohdistuvia turvallisuushaasteita ja 
ohjeita turvallisuuden parantamiseksi. Ohjelma on hyvä 
opas yksilöille arkeen ja yhdistyksille käytännön toimin-
taan. Opas muistuttaa, että tarvitaan yksilöllisiä tarpeet 
tunnistavia palveluita ja toimenpiteitä vanhusten turval-
lisuuden parantamiseksi. Tarvitaan yhteistyötä kunnissa 
yhdistysten ja eri viranomaisten kesken.

Vuoden vaihteessa kuluneen vuoden toiminta on kirjattu 
jälleen tilastolukuina. Mieleni täyttää valtava kiitollisuus 
kristillisestä lähimmäistyöstä ja yhdistystoiminnasta. Iloi-
taan uusista jäsenistä ja muistetaan jäseniä, jotka ovat pois-
tuneet joukostamme Taivaan kotiin. Heidän työnsä jälki 
näkyy ja kantaa hedelmää monella tavalla. Joissain yh-
distyksissä kannetaan huolta jäsenmäärän hiipumisesta ja 
vaikeudesta saada vastuunkantajia. Rohkaisen kaikkia yh-
teistyöhön tekemään asioita yhdessä ja näkemään pieniä-
kin ituja, jotka kasvavat ja saavat aikaan uutta. Rohkaisen 
myös ottamaan yhteyttä liittomme vastuunkantajiin ja 
toimistoomme, jossa Päivi toiminnanjohtajana 
ja Hanna järjestökoordinaattorina sydämellä 
ja asiantuntemuksella palvelevat meitä.

Professori Markku Ojanen on sanonut 
”Onnellisimmillamme olemme silloin, 
kun olemme rakkaiden, läheisten ih-
misten seurassa oli sitten kysymyksessä 
perhe, sukulaiset tai ystävät. Tyytyväi-
syysonni kukoistaa, kun voi antaa tai 
vastaanottaa sekä rakkautta että ystävyyt-
tä. Usein onnellisuuden kokemukseen 
tarvitaan muita ihmisiä, heidän tukeaan ja 
hyväksyntää”. Kristillisen Eläkeliiton tehtä-
vä järjestönä on luoda edellytyksiä piireille 
ja yhdistyksille toteuttaa yhteistä strategi-
aamme ja tavoitteita vanhusten hyvän ja 
turvallisen elämän toteutumiseksi. Iloa 
yhdessä tekemisestä!   

Teksti LEEA HILTUNEN

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

“KUN ON TURVA 
JUMALASSA, TURVASSA 
ON PAREMMASSA”virsi 397



Taina Latvala on tutkinut uskonnollisuuden näkymistä 
vanhuspalvelulaissa pro Gradu-tutkielmassaan Uskonnol-
lisuus ja arvot vanhuspalvelulaissa ja lain vastaanotossa. 
Käytännöllisen teologian pro Gradu-tutkielma valmistui 
maaliskuussa 2017.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, niin sanot-
tu vanhuspalvelulaki, hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 
2012 lopulla. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneiden 
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suo-
riutumista, parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta 
osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmiste-
luun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. 
Lisäksi lain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön 
mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalve-
luja ja ohjausta muiden palvelujen käyttöön yksilöllisten 
tarpeittensa mukaisesti sekä vahvistaa näiden palvelujen 
sisällön ja toteuttamistapojen vaikuttamismahdollisuuk-
sia. Erityisesti halutaan parantaa iäkkäiden ihmisten pe-
rusoikeuksien toteutumista. Ikääntyneellä tarkoitetaan 
vanhuseläkkeeseen oikeuttavaa henkilöä ja iäkkäällä hen-
kilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosi-
aalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä. 
Uskonnollisuus on mainittu vanhuspalvelulaissa iäkkäitä 
koskevassa luvussa 3, jossa säädetään pitkäaikaishoidon 
periaatteista, pykälässä 14.

Perustuslain 11 § säätää, että jokaisella on uskonnon ja 
omantunnon vapaus ja siihen sisältyy oikeus harjoittaa us-
kontoa. Uskonnonvapauteen liittyy olennaisena myös us-

konnonvapauden positiivinen tulkinta, kuten oikeus saa-
da harjoittaa uskontoaan myös hoitolaitoksessa ollessaan. 
Uskonnonvapauslaki antaa oikeuden harjoittaa uskontoa 
niin kunnallisessa hoitopaikassa kuin yksityisessäkin. Sa-
moin vanhuspalvelulain 14§.

Uskonnollisuus vanhuspalvelulaissa
Uskonnollisuutta ei näy varsinaisessa Vanhuspalvelulain 
lakinormissa. Hallituksen esitys on asiakirja, joka anne-
taan eduskunnalle, kun lakiehdotus viedään eduskunnan 
päätettäväksi. Tämä esitys on laajempi ja se sisältää yksi-
tyiskohtaiset perustelut lakipykälistä. Näissä perusteluis-
sa 14§ mainitaan uskonnollisuus/hengellisyys sosiaalisen 
vuorovaikutuksen yhteydessä:” Sosiaalista vuorovaikutus-
ta ylläpitää ja hyvinvointia edistää muun muassa se, että 
iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus oman vakaumuksen-
sa mukaiseen hengelliseen toimintaan osallistumiseen.”

Muutamat lausunnot korostivat hengellisten tarpeiden 
tärkeyttä. Kirkkohallitus esitti Ikälakiin (v. 2011 ensim-
mäinen lakiluonnoksen nimi) lisäystä arvokkaan elämän 
osatekijöihin ”henkisten ja hengellisten tarpeiden huo-
mioon ottaminen”, mutta lain jatkovalmistelussa v. 2012 
arvokkaan elämän luetteloa, jonka osaksi lisäystä pyy-
dettiin, ei enää kuitenkaan mainittu. Ikälakiluonnokses-
sa 2011 palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään iäkkään 
fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset 
ja esteettömyyteen ja saatavuuteen liittyvät tekijät, mut-
ta hengellisiä tarpeita ei mainita. Muun muassa Etelä- 

Teksti Hanna Forsgrén-Autio ja Taina Latvala | Kuva Hanna Forsgrén-Autio

SAANKO ILMAISTA 
USKOANI MYÖS 
HOITOLAITOKSESSA?

Taina Latvala luki vuonna 2012 Espoon seurakuntalehden kirjoituksen, jossa kerrottiin, 
että hoitolaitoksessa ei saanut olla esillä mitään hengellistä, ”koska se voi loukata 
toisia”. Samoihin aikoihin Taina Latvalan oma äiti asui palvelutalossa, jossa hänen 
oli mahdollista osallistua hartauksiin. Kysymys siitä, mitä vanhuspalvelulaki kertoo 
uskonnonharjoittamisesta laitoksissa, jäi Latvalan mieleen, eikä jättänyt häntä rauhaan.
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HALUATKO 
TIETÄÄ LISÄÄ?

Taina Latvalan Pro gradu-tutkielma 
löytyy internetistä hakusanalla 

”uskonnollisuus ja arvot 
vanhuspalvelulaissa ja lain 

vastaanotossa”. Laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista löytyy 

www.finlex.fi
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Karjalan sairaanhoitopiiri esitti ihmisen kokonaisuuteen 
kuuluvaksi myös hengelliset tarpeet, mutta vuoden 2012 
ohjausryhmän muistiossa, jonka mukaan seuraavat lau-
sunnot annettiin, ei kuitenkaan hengellisiä tarpeita otettu 
huomioon palvelutarvetta selvitettäessä. Kirkkohallitus 
uudisti toisessa, vuoden 2012, lausunnossaan hengellisten 
tarpeiden huomioon ottamisen.

Lausunnoissa ilmeneviä arvoja
Lausunnoissa uskonnollisuus ja hengellisyys kohdistui-
vat hengellisten tarpeiden huomioon ottamiseen, ja että 
hengelliset tarpeet otetaan huomioon palvelutarpeen ar-
vioinnissa, hoitosuunnitelmissa, palvelun laadussa ja kai-
kessa palvelussa. Pitkäaikaishoidossa olevalla pitää olla 
mahdollisuus oman vakaumuksen mukaiseen hengelliseen 
toimintaan osallistumiseen. Lausunnoissa tulee esille myös 
monia arvoja, kuten tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, ikä-
syrjintä, osallisuus ja yksilöllisyys, jossa itsemäärääminen 
ja vanhusneuvostot ovat myös mukana, arvokas elämä, 
johon kuuluu mm. mielekäs tapa olla olemassa, kärsimyk-
sen kohtaaminen esim. kaltoinkohtelu ja kuoleman koh-
taaminen sekä turvallisuus erityisesti kotona asuttaessa.

Vanhuspalvelulain 14 § sanotaan, että sosiaali- ja terveys-
palvelut on sovitettava vastaamaan kulloisiakin palvelutar-
peita ja ne on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea 
elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. 
Hallituksen esityksen mukaan arvokkaaseen elämään kuu-
luu se, että iäkästä kohdellaan kunnioittavasti aikuisena ja 
yksilönä sekä hänen intimiteettiään kunnioitetaan. 

Ikääntyvät yhteiskunnassa
Vanhuspalvelulain 7 §:ssä säädetään kunnan velvollisuu-
desta järjestää ikääntyneiden sosiaalipalvelut yhdenvertai-
sesti lähellä asiakkaita. Palvelutarpeen arvioinnin ja toteu-
tuksen on oltava kokonaisvaltaista ja moniammatillista ja 
iäkkään pitää saada sanoa näkemyksensä hoidosta ja muis-
ta palveluista.

Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja hengelliset 
tarpeet sekä ympäristön esteettömyyteen, asumisen tur-
vallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät tekijät.

Kunnan tulee toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen 
ja kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten, järjes-
töjen ja muiden yleishyödyllisten tahojen kanssa. Kunnan 
strategiaan kuuluvassa suunnitelmassa määritellään tavoit-
teet ja toimenpiteet palvelujen määrän ja laadun kehittä-
miseksi ja arvioidaan voimavarat, määritellään toimialojen 
vastuut ja yhteistyön toteutus. (5§)

Hengellisten tarpeiden huomiointi
Monet tutkimukset tukevat hengellisten/uskonnollisten 
tarpeiden huomioon ottamista.

Vanhukset haluavat hyväksymistä ja aitoa välittämistä, 
rehellisyyttä ja luotettavuutta. Uskonnolliset arvot tulevat 
entistä tärkeimmiksi ikääntyessä, niille, joille ne ovat sitä 
olleetkin. (Gothóni 1987).

Arvomaailmaan ja vakaumukseen liittyvät kysymykset 
ovat osa ihmisen kokonaisuutta, persoonaa ja elämän-
historiaa, eikä niitä voi erottaa omiksi alueikseen. Koska 
dementoituneen vakaumusta ei voida erottaa hänen ko-
kemusmaailmastaan on tärkeää, että hoitosuunnitelmaan 
kirjataan uskontoon ja vakaumukseen liittyvät kysymyk-
set yhteistyössä omaisten, ystävien ja hoitohenkilökunnan 
kanssa. Näin vakaumus tulee huomioiduksi ja sitä kun-
nioitetaan. (Kivikoski 2009)

Lain hallituksen esityksen perusteluissa säädetään mah-
dollisuudesta hengelliseen toimintaan osallistumisesta. 
Tämä mainitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. 
Hartaushetkissä, ehtoollisessa, papin kanssa keskustelus-
sa tämä toteutuu. Silloin ollaan yhdessä koolla, koetaan 
yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Tutkimuksissa on 
tullut esille, että myös hoitohenkilökunnan tulisi omasta 
vakaumuksestaan huolimatta vaikkapa rukoilla tai lukea 
iäkkään pyynnöstä, ellei pappia saada paikalle. (mm. Aalto 
& Hanhirova 2009)

Ajatus vastuuhenkilöstä
Eräs epäkohta vanhuspalvelulaista annettujen lausuntojen 
mukaan oli se, että hoitopaikasta toiseen siirtäminen voi 
johtaa iäkkään hengelliseen yhteisöön katkeamisen tieto-
suojalain vuoksi. Eräänlaista vastuutyöntekijää pidettiin 
lausunnoissa tärkeänä, koska hän voisi olla yhteyshenki-
lö laitoksen ja asiakkaan hengellisen yhteisön välillä, ellei 
ole omaisia. Vastuuhenkilö palvelukoordinaattorina voisi 
huomioida myös vanhuksen henkiset ja hengelliset tar-
peet. Erityisen tärkeää tämä olisi niille, joilla ei ole omaisia 
tai omaiset eivät kuulu samaan uskonnolliseen yhteisöön. 
Kuitenkin vastuutyöntekijäpykälä on poistettu laista 
1.1.2017 alkaen. Tilalle on tullut sosiaalihuoltolain 42 §:n 
mukainen omatyöntekijä. Palvelukokonaisuus selvitetään 
kuitenkin vanhuspalvelulain 15 §:n mukaan.
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Luonnollista

Jo pikkupojasta saakka olen tykännyt ja miettinyt mieles-
säni Martti Helan laulua;

Talitintti maaliskuulla mietti näin mielessään 
”Tahdon laulaa riemusuulla sävelmän uuden tään, 
ti-ti-tyy, ti-ti tyy, ti-ti tyy”

Talitiainen (Parus major) on laajalle levinnyt parvilintu. 
Sen kansanomainen kutsuntanimi on talitintti.

Talitiaisella on keltainen vatsa, sammalenvihreä selkä ja 
siniharmaat siivet. Sen sinimustassa päässä on puhtaan 
valkoiset posket. Nokka on musta ja silmän värikalvo tum-
man ruskea. Nykyään talitiaisen ti-ti-tyy – laulu on muut-
tunut lyhyemmäksi ti-tyy – ääneksi. Arvellaan, että erilai-
set lintupopulaatiot ovat sekoittuneet keskenään. Sillä on 
kyllä runsaasti muitakin erilaisia ääniä. On kutsuntaäänet, 
vihellykset ja varoitusäänet. Talitiaisen laulanta alkaa kai-
kista linnuista ensimmäisenä. Se alkaa heti kun päivän pi-
tuus kevättä kohden on noin 7 tuntia. Ja maaliskuussa, 
kun pesäkolo on löydetty ja pehmustettu seinäsammaleel-
la, mutta puuttuu emäntä, on tintin laulussa keväthor-
moonit aktivoituneet! Koskaan ne eivät laula huvikseen.

Pian alkaa myös muninta. Vapun seutuna pesässä on kym-
menkunta munaa. Haudonta-aika on kaksi viikkoa. Poi-

kaset ovat pesässä kolme viikkoa. Kesällä saattaa tulla vielä 
toiset poikaset.

Talitiainen on melko huono lentäjä. Sen siivet ovat lyhyet 
ja pyöreähköt.

Talitiainen on kaikkiruokainen. Talvella sen ruokavalioon 
kuuluu siemenet ja talipallot. Kesällä sen ruokana ovat 
hyönteiset ja muut selkärangattomat. Myös poikasille tuo-
daan sitä ruokaa. Ruokaa ei syödä liikaa, vaikka sitä olisi 
tarjolla. Talvipakkasella esimerkiksi riittää 120 auringon-
kukan siementä päiväruoaksi. Keväällä herkkua ovat sil-
mut ja versot. Joskus ne herkuttelevat myös lehtipuiden 
mahlalla.

Minulla on lintujen ruokintapaikka. Talvella ahkeram-
pia ruokailijoita ovat talitintit! Kyllä siellä omalla ajallaan 
käyvät myös varpuset. Samoin oravat käyvät pörröisine 
häntineet ruokailemassa. Aina silloin tällöin myös fasaanit 
käväisevät ruokintapaikalla.

Nyt kevään edetessä pitää keskittyä kuuntelemaan jälleen 
kevätlaulajien riemusuulla laulamista ja nauttia kevään tu-
losta!

Tinttiterveisin, Ensio Koitto

Teksti Ensio Koitto | Kuva Heimo Ujala

KEVÄÄN LAULAJA
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Irmeli ja Jorma Jousmäki ovat eläkkeellä olevia aktiivisia 
vapaaehtoistyöntekijöitä. He asuvat Kauhavalla ja ovat 
paikkakunnallaan mukana monenlaisessa avustustyössä, 
myös aktiiveja kristillisten eläkeläisten toiminnassa. Heil-
le ihmisten palveleminen on iloa tuova asia. Kahdeksan 
vuotta sitten he aloittivat ruoanjako- ja soppatykkitoimin-
nan yhdessä seurakuntansa kanssa. Nyt toiminnan kautta 
tavoitetaan ja ruokitaan jokaisessa tilaisuudessa noin 70 
- 80 henkeä. Ruoka-apua järjestetään kuutena päivänä 
viikossa ja soppatykki kerran kuussa. Jousmäet käyvät ha-
kemassa ruokatoimitukset kaupoilta.

Omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä
Jousmäkien elämässä oli vaihe, jolloin heillä oli käytössään 
3 markkaa päivää kohti. Kuukaudelle 90 markkaa. He oli-
vat työskennelleet alkoholisti- ja narkomaanityössä, kun 
kunnan avustukset loppuivat. Irmelin palkkaa oli saamatta 
11 kuukauden ajalta, Jorman 6 kuukauden ajalta. Heillä 
oli myös huomattavasti velkaa. 

”Söimme hernekeittoa jossa oli porkkanoita lihan sijasta. La-
siin kaadettiin pari senttiä piimää ja vettä päälle jatkeeksi. 
Kaalista, porkkanasta, vedestä ja suolasta tehtiin keitoksia.” 
Irmeli Jousmäki kertoo reseptejään.

Jumalan huolenpitoa
Vaikeuksien keskellä he saivat kokea ihmeellistä Jumalan 
huolenpitoa. Jousmäet majoittivat saarnaajia, mutta eivät 
kertoneet heille taloudellisesta tilanteestaan. Erään kerran 
he selittivät vieraalleen olevansa paastolla ja syövänsä sen 
vuoksi vähärasvaista ravintoa. Saarnamies oli terveellisestä 

elämäntavasta innoissaan ja lähti heidän kanssaan Jousmä-
kien perinteiselle aamulenkillekin. Toisella kertaa he saivat 
ihmeellisesti ruokatarpeita juuri ennen vieraan saapumis-
ta.

Jumala antoi ihmisten sydämelle tuoda milloin ruokakas-
sin, milloin rahaa. Kerran, kun Irmelillä oli välttämätöntä 
mennä hammaslääkäriin, eikä varoja siihen ollut, löytyi 
heidän postilaatikostaan 500 markkaa. Jousmäet saivat 
kokea ruoka- ja vaateapua ollessaan vaikeassa taloudelli-
sessa tilanteessa.

Toiminta aloitetaan
Ruoanjakoasiat olivat olleet Irmelin sydämellä jo kymme-
nisen vuotta ennen kuin alkoi tapahtua. Kahdeksan vuotta 
sitten, hänen jäädessään eläkkeelle, aloitettiin soppatyk-
kitoiminta. Työ lähti liikkeelle yhteistyössä seurakunnan 
kanssa. Jousmäkien tuttava esitteli asian seurakunnan van-
himmistolle, jonka jälkeen toimintaa päästiin aloittamaan. 

Teksti Hanna Forsgrén-Autio | Kuvat Päivi Kyyrö ja Jousmäkien kotialbumi

JOKAPÄIVÄINEN 
LEIPÄMME

Irmeli ja Jorma Jousmäki ovat heikommassa asemassa olevan puolella. Itsekin köyhyyttä 
kokeneena he tietävät, että toisten apua tarvitaan puutteen keskellä.
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”Läksin toteuttaa sitä mitä koin sydämessä” – Irmeli Jous-
mäki

Ruoanjaon ja soppatykkitoiminnan mahdollistavat va-
paaehtoiset. Vapaaehtoisia on ruoanjaossa kuusi henkeä, 
mukaan lukien Jousmäet. Viisi eläkeläistä ja yksi vielä työ-
elämässä oleva. Tehtävät jakautuvat niin, että yksi henki-
lö tekee voileivät valmiiksi ja kaataa juomia laseihin, yksi 
tiskaa, kaksi huolehtii pöydälle ruokaa ja pakkaa ruokaa 
mukaan ja yksi henkilö on hellan ja uunin liepeillä val-
mistamassa ruokaa. Irmelillä on päävastuu ruoan-
jaosta ja Jorma huolehtii käytännön toimis-
ta salinpuolella ja ruoanjaon yhteydessä 
järjestettävästä hengellisestä osiosta. 

”Työttömyys, sairaus tai jokin yllät-
tävä käänne elämässä mullistaa 
usein elämän johon ei välttä-
mättä aina osaa varautua.” 
Irmeli kertoo.

Monet ihmiset ovat sydä-
mellään mukana tukemassa 
ruoanjakotoimintaa. Ihmiset 
soittavat Jousmäille ”Otatko 
vastaan?” ja he ottavat. Jakavat 
eteenpäin. Vähän aikaa sitten 
Irmeli sai 170 kg herneitä ja nyt 
niistä riittää jaettavaksi. Keskiviik-
koisin on seurakunnassa ollut tarjolla 
hernekeittoa ja lättyjä. Vapaaehtoisista ei 
myöskään ole ollut pulaa. Usein ihmiset py-
säyttävät heidät ja kysyvät, miten voisi tulla mukaan 
toimintaan. Vapaaehtoistyötä tehdessä tulee lämpimiä ja 
koskettavia kohtaamisia ihmisten kanssa. Jousmäet kerto-
vat, että ihmisten kiitollisuus koskettaa. Ihmisillä on hyvin 
erilaisia tarinoita. Joillakin on todella suuria taloudellisia 
vaikeuksia. 

”Jorma muistaa aina erään mieshenkilön sanat, kun hän 
tuli leipäjonoon ja sai kassillisen ruokaa. Oli perjantai. 
Mies sanoi: ”Arvatkaa milloin olen viimeksi syönyt lämpöi-
sen aterian?” ja kertoi, että oli syönyt viimeksi maanantaina 
lämmintä makaronikeittoa. Hän lähti kiitollisena ja siunasi 

meitä. Siinä tuli kyyneleet silmään ja koimme tämän työn 
olevan Jumalan suunnitelma.”

Yhteiset ilonaiheet
Jousmäet kertovat saavansa voiman vapaaehtoistyöhön 
Taivaan Isältä, mutta myös omasta fyysisestä kunnosta on 
tärkeää pitää huolta jaksaakseen. Jousmäet ovat nykyään 
molemmat aktiivisia liikkujia. Jorma on entinen lento-

palloilija ja urheilu on ollut aina osana hänen 
elämäänsä. Irmelin elämään urheilu on 

tullut myöhemmin. ”Mä oon yli nel-
jäkymmentä vuotta juossut Jorman 

perässä” Irmeli kertoo nauraen. 
Päivittäisten kävelyiden lisäk-
si he käyvät kuntosalilla 3 – 4 
kertaa viikossa ja Jorma käy 
lisäksi kaksi kertaa viikossa 
allasjumpassa.

Parina he täydentävät toi-
siaan. Heidän omien sa-
nojensa mukaan Jorma on 

vakaa, rauhallinen ja turval-
linen ja Irmeli on puolestaan 

keittiön ihme, joka hallitsee 
myös tv:n ja tietokoneen säädök-

set. Iltaisin, moninaisen aherruksen 
jälkeen, he lukevat sängyssä kirjoja. Jos 

kirjassa on jokin hyvä kohta, he kertovat 
siitä toiselle. Kirjanlukuhetken jälkeen mennään 

sitten nukkumaan. 

”Joskus ihmiset ihmettelevät kuinka me jaksetaan tehdä työ-
tä. Meillä on Jumala joka antaa voimaa.”

Pariskunnan suosikkiraamatunkohdat löytyvät psalmeis-
ta. Jorman suosikki on psalmi 42 ja Irmelin psalmi 25. 
Rakas on myös raamatunkohta ”Rauhan minä jätän teil-
le: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna 
teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne 
olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Joh. 14:27

KRISTELLIN 
LUKIJOILLE 

JOUSMÄET HALUAVAT 
SANOA:

Jos lukija koet kutsun, että haluaisit 
tehdä jotain tällaista, lähde 

rohkeasti liikkeelle. Kulje rukouksin 
ja kun on aika, ovet aukeavat. 

Avun tarvitsijoita on!
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Messulaulu saavutti huippukohtansa 1400- ja 1500-lu-
vulla, jolloin sellaiset säveltäjät kuin Josquin Desprez, 
Palestrina ja Orlando di Lasso kohottivat sen ylittämät-
tömälle tasolle. Messu on peräisin keskiajalta, jolloin eh-
toolliskirkon lopuksi sanottiin ”ite, missä est”, palvelus on 
päättynyt. Siihen kirkkokansa vastasi ”Jumalalle kiitos”, ja 
lähti jatkamaan palvelusta arjessa.

Nykyään suurin osa jumalanpalveluksista on messuja. 
Jumala toimii sanan kautta. Kun puhutaan Jumalasta, 
luetaan ja lauletaan, Jumala itse liittyy noihin sanoihin 
ja tulee niiden kautta ihmisen luo. On hyvä, jos ihminen 
ymmärtää puhutun sanan. Ehtoollinen taas vaikuttaa ih-
misen ymmärryksestä riippumatta. Samalla suu ottaa vas-
taan leivän ja viinin, ihmisen sisin kohtaa Kristuksen kaik-
kine lahjoineen. Uuden testamentin mukaan ehtoollinen 
välittää yhteyden ihmisen ja Kristuksen välille.

Nykyisen kaltainen käsitys ehtoollisesta on peräisin apos-
tolien ajalta. Ehtoollisella ei vain muistella kauan sitten 
tapahtuneita asioita, vaan siinä ollaan tekemisissä taivaal-
listen voimien kanssa.

Eräässä laulussa lauletaan ”Ei kauneimmassa temppelissä 
asu meidän Jumalamme, mutta siellä hän on aina missä, 
joku rakastaa, pelko katoaa”. Jumala itse on aloitteellinen 
kaikessa hyvässä. Pelastus iankaikkiseen elämään on Juma-
lan lahja, eikä se perustu ihmisen tekoihin, vaan armosta 
saamme pelastuksen, emme tekojemme kautta. Ilman Jee-
suksen Kristuksen armoa ei kukaan voi pelastua ja periä 
iankaikkista elämää Kristuksessa. Ainoastaan usko Jeesuk-
seen Kristukseen pelastaa meidät. 

Pelastussanomaa ja taivaallisia asioita näin tutkiskellen 
Kontiolahdelta Heimo Ujala

Teksti Heimo Ujala | Kuva Heimo Ujala

MESSU
Messu on tapahtuma, jossa ihmiset kokoontuvat kirkkoon jumalanpalvelukseen. 
Messuun kuuluu virsi, saarna, ehtoollinen ja siunaus. Alkuseurakunta lauloi 
kokoontumisissaan psalmeja, kiitosvirsiä ja hengellisiä lauluja.

”Ei kauneimmassa kirkossamme 
asu meidän Jumalamme, 
vaan siellä Hän on missä joku 
rakastaa, pelko katoaa, 
He etsivät tietä valoon".

lukijan kynästä
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KUTSU KRISTILLISEN 
ELÄKELIITON 
VUOSIKOKOUKSEEN
Kristillisen Eläkeliiton 
sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään perjantaina 26.4.2019 
klo 15 Kouvolan 
seurakuntakeskuksessa, 
Savonkatu 40, 45100 Kouvola.
Jokainen Kristillisen Eläkeliiton  
jäsenyhdistys on oikeutettu 
lähettämään yhden edustajan 
jokaista alkavaa sataa jäsentä 
kohden, kuitenkin enintään viisi. 
Edustajille ennakkoon lähetettävät 
kokousasiakirjat tarvitaan 
kokouksessa.

-Hallitus

KEVÄTJUHLA 
KOUVOLASSA 26.4.
Kouvolan seurakuntakeskus (Maria-sali) 
Savonkatu 40, 45100 Kouvola
11.00 Ehtoollishetki 
12.00 Lounas 
13.00 Kevätjuhla
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, Leprechauns-Irlantilaisenmusiikin yhtye 
Juhlaviestin vaihto 
Laulukuvaelma ”Elämä on meri”, Kotkan yhdistys
14.30 Kahvi 
15.00 Vuosikokous
Lounas ja kahvi yhteensä 14 euroa. Yksittäin lounas 9 € ja kahvi 5 €.

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

Yhdistysten tuotetilaukset
Yksipäiväisten juhlien yhteydessä Kristillisen Eläkeliiton myyntipiste on pie-
nimuotoinen ja tämän vuoksi toivomme yhdistysten tilauksia ennakkoon. 
Yhdistykset voivat ilmoittaa tuotetilauksistaan ennakkoon liiton toimistoon 
tiistaihin 23.4. mennessä. Tilaukset ovat noudettavissa liiton myyntipistees-
tä kevätjuhlien yhteydessä. Liiton tuotekuvasto löytyy kotisivuilta 
www.krell.fi kohdasta ”Jäsenille” -> ”Tuotteet”.

Kuva Maria-Sali: Kouvolan 
seurakuntayhtymän arkisto

Juhlasivu
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KRISTILLISEN ELÄKELIITON

STRATEGIA 2019–2021    
Kristillinen Eläkeliitto ry (KRELL) on valtakunnallinen keskusjärjestö, vaikuttaen piirien (9) ja 
yhdistysten (65) kautta. Liitto käyttää monipuolisesti viestinnän eri keinoja tavoittaakseen 
ikäihmisiä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toiminnan lähtökohtana ovat Raamatusta nousevat 
kristilliset arvot: lähimmäisenrakkaus, palveleminen, välittäminen, armollisuus, vastuullisuus, 
toivo ja luottamus.

ROHKEA VALTAKUNNALLINEN 
ASIANTUNTIJA JA VAIKUTTAJA   
Toimimme valtakunnallisena asiantuntijana, yhteis-
kunnallisena vaikuttajana ja ihmisarvon puolustajana. 
Edistämme ikäihmisten asemaa ja heidän osallisuuttaan 
yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.  Olemme mukana 
kristillisen ihmiskäsityksen ja arvomaailman pohjalta 
yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä vaikuttamisessa. 
Teemme yhteistyötä seurakuntien ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

EDELLYTYSTEN LUOMINEN 
KRISTILLISELLE ELÄKELÄISTOIMINNALLE  
Luomme mahdollisuuksia eläkeläisiä ja ikäihmisiä virkis-
tävälle ja voimaannuttavalle toiminnalle sekä pidämme 
yhteiskunnassa esillä arvokasta vanhuutta. Vahvistamme 
järjestömme elinvoimaisuutta ja kehitämme jäsenistöm-
me mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. 
Pyrimme vahvistamaan toimintamme jatkuvuutta ja 
kasvua laajentamalla talouspohjaamme. Luomme edelly-
tyksiä piirien ja paikallisyhdistysten toiminnalle strategian 
pohjalta.

EDISTÄÄ IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIA  
Tuemme ikäihmisten liikunnallisuutta ja edistämme 
heidän henkistä, hengellistä, fyysistä, psyykkistä ja sosi-
aalista hyvinvointiaan. Edistämme palvelujen esteetöntä 
saavutettavuutta yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten 
EETU ry:n kanssa. Edistämme ikäihmisten digiosaamista 
ja varmistamme myös digitalisaation ulkopuolella olevien 
osallistumisen yhteiskunnan toimintoihin ja palveluihin.

AJAA ELÄKELÄISTEN ETUJA  
Vaikutamme valtakunnallisesti valvoen ja puolustaen 
ikäihmisten etuja, tuomalla ilmi epäkohtia heidän koh-
telussaan ja puuttumalla niihin yhteiskunnan eri tasoilla 
eri kanavia käyttäen. Ajamme yksinäisten, heikommas-
sa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien eläkeläisten 
asiaa olemalla heidän puolestapuhujansa. Puolustamme 
oikeutta kristinuskon harjoittamiseen ja kristinuskon 
läsnäoloon arjessa, myös olosuhteissa, joissa ikäihminen 
ei enää itse kykene tuomaan ilmi tarvettaan (esimerkiksi 
palvelutaloissa tai hoivakodeissa).

MISSIO
Edistämme 
ikäihmisten turvallista 
ja mielekästä arkea

VISIO
Ikäihmiset nähdään 
yhteiskuntamme 
voimavarana

ARVOT
Lähimmäisenrakkaus 
ja 
oikeudenmukaisuus
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Teksti EETU PIO, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

ELÄKELÄISLIITTOJEN ETUJÄRJESTÖ EETU RY:N

TEESEJÄ VUODEN 2019 
EDUSKUNTAVAALEIHIN   

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry muistuttaa, että yhteiskuntamme ikärakenne on 
muuttumassa. Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti. Vuonna 2020 yli 65-vuotiaita ennustetaan 
olevan lähes 1,3 miljoonaa (22.6 % väestöstä) ja vuonna 2030 lähes 1,5 miljoonaa henkeä. 
Tuolloin on yli 65 vuotiaiden osuus väestöstämme yli neljäsosa (25,6%). Väestön nopea 
ikääntyminen asettaakin tulevalla hallituskaudella paineita ikäihmisten elinolojen ja 
palveluiden kehittämiselle. Kaikille ikäihmisille tulee turvata mahdollisimman toimintakykyinen 
ja taloudellisesti turvattu ikääntyminen sekä parantaa ikäihmisten osallisuutta.

1. LAADITAAN SUOMEEN 
ELÄKELÄISKÖYHYYDEN 
VÄHENTÄMISOHJELMA   
Pidämme tärkeänä, että Suomeen laaditaan pikaisesti 
eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelma. Keskeinen osa 
tätä ohjelmaa tulee olla riittävät kansaneläkkeen tasoko-
rotukset. Tulevan hallituskauden kiireellisimpiä tehtäviä 
on myös kansaneläkeindeksi leikkauksen ja jäädytyk-
sen peruuttaminen. Huolimatta siitä, että eläkeläisten 
keskimääräiset ansiot ovat viime vuosien aikana kasvaneet 
on osa eläkeläisistä jäänyt osattomaksi kasvun hedelmis-
tä. THL:n arvion mukaan n 14-16 % eläkeläisistä elää 
suhteellisen köyhyysrajan alapuolella.  
Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pie-
nituloisia on eläkkeensaajien ryhmässä, jossa pienituloisia 
on noin 174 000 henkilöä (Tilastokeskus). Pienituloi-
suus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, 
joista 19,2 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen 
vuonna 2016. Yksinasuva suomalainen on pienituloinen, 
jos hänen rahatulonsa jää alle 14 420 euron vuodessa eli 
noin 1 200 euroa kuukaudessa. Pienituloisten eläkeläisten 
asema on viime vuosina entisestään pahentunut kansan-
eläkeindeksin leikkauksen ja jäädytyksen myötä. Kelan 
laskelmat osoittavat, että ilman vuonna 2017 voimaan 
tulleita tehtyjen indeksien leikkaamista ja jäädytystä 
niihin sidotut edut olisivat vuonna 2019 3,3 prosent-
tia suuremmat. Indeksin leikkaaminen on vaikuttanut 
ikääntyneiden kansalaisten taloudelliseen asemaan. 

Kansaneläkeindeksin leikkausten vaikutukset ilmene-
vät 14.2.2018 julkaistusta SOSTE Suomen sosiaali- ja 
terveys ry:n selvityksestä. Selvityksen mukaan esimerkiksi 
yksinasuvan, täyttä kansaneläkettä saavan tulot olisivat 
vuonna 2018 18 euroa kuukaudessa korkeammat ilman 
indeksileikkauksia. 

2. ELÄKELÄISTEN VEROTUS EI SAA 
OLLA PALKANSAAJIEN VEROTUSTA 
ANKARAMPAA   
Eläkeläisten verotus tulee pikaisesti laskea samalle tasolle 
palkansaajien verotuksen kanssa.  EETU edellyttää, 
että verottoman eläketulorajan jälkeen ei eläkkeensaaji-
en verotus saa olla palkkatulon verotusta ankarampaa. 
Eläke- ja palkkatulon verotuksen vertailussa palkansaajan 
TyEL-maksun lukeminen veroksi on ongelmallinen, 
koska maksu ei ole veroa. Tästä tulkinnasta on luovut-
tava. Tätä esittämäämme kritiikkiä tukee muun muassa 
eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto (PeVL 
30/2005 vp), jonka mukaan mainittua maksua ei voida 
pitää verona.

3. ESTEETTÖMYYTTÄ JA 
IKÄYSTÄVÄLLISYYTTÄ 
ASUNTOPOLITIIKKAAN  
Asuntopolitiikkaa on kehitettävä esteettömyyden ja 
ikäystävällisyyden periaatteiden pohjalta. EETU ry muis-
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tuttaa, että yli 65-vuotiaita suomalaisia on vuonna 2030 
yli 1,5 miljoonaa. Vaikka väestön toimintakyky säilyy 
yhä parempana yhä pidempään, vaikuttaa ikääntyneen 
väestön kasvu myös toimintakyvyn rajoitteiden lisään-
tymiseen. Esteettömän asumisen tarve kasvaa jatkuvasti. 
Tästä huolimatta valtion budjetissa ikääntyneiden ja 
vammaisten ympärivuotisessa asumiskäytössä olevien 
asuntojen esteettömyyttä edistäviin korjauksiin ja hissien 
jälkiasennuksiin tarkoitetut avustusmäärärahat ovat jatku-
vasti vähentyneet. 
Tarvitsemme lisää asuntoja, joissa ihmiset voivat asua ja 
elää omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaista elämää 
myös ikääntyneinä. Väestön ikääntyminen lisää esteet-
tömien asuntojen kysyntää: vuoteen 2030 mennessä 
tarvitaan arviolta noin miljoona esteetöntä ja turvallista 
asuntoa. Tällä hetkellä asuntokannassamme on valmiina 
vain noin kolmannes tästä tarpeesta. Siksi esteetöntä 
asuntokantaa on välttämätöntä lisätä olemassa olevia 
asuntoja korjaamalla. Esteettömyyttä edistäviin kor-
jauksiin osoitetut avustuksia on lisättävä voimakkaasti 
tulevina vuosina. On itsenäisesti asuvien ikääntyneiden 
kannalta inhimillisesti tärkeätä mutta myös kansanta-
loudellisesti tarkoituksenmukaista tukea ikääntyneiden 
kansalaisten asumista omassa kodissaan mahdollisimman 
pitkään. Kaikki keinot, joilla tuetaan ikäihmisten itse-
näistä asumista omassa kodissaan, säästävät yhteiskunnan 
resursseja, kun palveluasumisen tarvetta saadaan vähen-
nettyä.

4. UUSIA KEINOJA IÄKKÄIDEN 
KANSALAISTEN KOTONA ASUMISEN 
TUKEMISEEN 
Suomi ikääntyy ja vanhusväestön osuuden kasvu lisää 
myös yhteiskunnan palvelutarvetta. EETU katsoo, että 
ikääntyneiden suomalaisten itsenäistä asumista omassa 
kodissaan voitaisiin tukea myös kotitalousvähennystä 
uudistamalla. Pienituloisilla eläkeläisillä ei ole tällä het-
kellä mahdollisuutta kotitalousvähennykseen negatiivisen 
verotuksen takia. Näille eläkeläisille tulee luoda talou-
dellinen avustus, joka vastaisi perusteiltaan ja määräl-
tään kotitalousvähennystä, mutta olisi verotuksellisesti 
nettomääräinen. Kotitalousvähennystä voitaisiin myöntää 
korotettuna yli 75-vuotiaille suomalaisille ja näin saatai-
siin monia myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen 
selviytymiseen mm. kotipalveluiden käytön lisääntymisen 
ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä. 

5. KOHTUULLISTETAAN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAIDEN 
MAKSUTAAKKAA YHDISTÄMÄLLÄ 
MAKSUKATOT 
Ikäihmiset ovat muita kansalaisia todennäköisemmin 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, joille asiakkuu-

desta koituu myös lisää kustannuksia. Valitettavan usein 
pienituloiset kansalaisemme säästävät lääkkeistään ja 
muista terveydenhuollon kustannuksistaan, jotta rahat 
riittäisivät muihin menoihin. Jos eläkkeensaaja jättää 
rahan puutteen takia lääkkeet ostamatta tai vaikkapa 
hampaansa hoitamatta ja sairastuu pahemmin, on tällä 
merkittäviä kustannusvaikutuksia yhteiskunnallemme. 
THL:n 23.2.2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan 
kolme neljästä 65 vuotta täyttäneestä tarvitsee terveyskes-
kuslääkärin palveluita, pienituloisista suurempituloisia 
useammat. Useampi kuin joka kymmenes alimpaan 
tuloviidennekseen kuuluvasta ikääntyneestä jättää 
käymättä lääkärissä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi 
ja suun terveyteen liittyvä palveluiden käyttö jakautuu 
voimakkaasti tulojen mukaan. Vuosittain satoja tuhansia 
terveydenhoitomaksuja päätyy vuosittain ulosottoon. 
Sairausvakuutuslain mukaiset matkakustannusten korva-
usten omavastuut ovat viime vuosien aikana kohonneet 
jatkuvasti. Tilanne on monien pienituloisten eläkeläisten 
kannalta kohtuuton. 
Vuonna 2018 käytössä on kolme eri maksukattoa: 
maksukatot palveluille (683 euroa), lääkkeille (605,13 
euroa) ja Kelan matkoille (300 euroa). Ne ovat yhteensä 
1 588,13 euroa.  
Palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot tulee yhdistää 
yhdeksi maksukatoksi, jonka tason tulee olla korkeintaan 
kuukaudessa maksettavan takuueläkkeen suuruinen.

6.  IKÄÄNTYNEIDEN OIKEUS 
KUNTOUTUKSEEN TURVATTAVA  
Kuntoutus on elintärkeä osa ikääntyneiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon hoitoketjua. lkäkuntoutuksen vaikut-
tavuudesta on myös runsaasti tutkimusnäyttöä. Vanhene-
miseen liittyy monia muutoksia, jotka altistavat erilaisille 
sairauksille ja tapaturmille sekä niiden liitännäisoireille. 
Hoitamattomina ja ilman aktiivista kuntoutusta ne 
aiheuttavat toimintakyvyn vähenemistä ja palveluiden 
tarpeen kasvua.  
Tästä huolimatta tavoitteellinen kuntoutus ei vieläkään 
ole riittävästi mukana ikääntyneiden hoito- ja palvelu-
suunnitelmissa. Ikäkuntoutusta tarvitaan tulevaisuudessa 
enemmän kuin koskaan. 
ikääntyneiden kansalaisten oikeus kuntoutukseen on 
turvattava. Kuntoutuksen on kuuluttava kaikille ikään 
katsomatta ja sen tulee olla oleellinen osa ikääntyneiden 
kansalaisten terveyden- ja sairaanhoitoa.

1/2019 21



Vuoriston mukaan Meriristin toiminnassa oli neljä joh-
tavaa teemaa: uskonto, liikunta, tiede ja taide. Kyseiset 
teemat näkyvät edelleen Meriristissä, jossa toimii mm. 
ikoninmaalausryhmä. Taidepiirin maalaukset koristavat 
kappelia ja muita julkisia tiloja.

Joka toinen viikko Meriristi kokoaa nyt eläkkeellä olevan 
Raimo Vuoriston käynnistämään kymppikerhoon sään-
nöllisesti yli 100 eläkeläistä.

Vierailijoina toimivat eri alojen asiantuntijat tieteen, tai-
teen, liikunnan ja uskonnon alueilta.

Näiden teemojen ja yhteisen ystävyyden merkeissä alkoi 
myös Rauman Krellin leiri. Aivan ensimmäiseksi koho-
tettiin alkavan leiriperinteen kunniaksi ystävyyden malja, 
jossa kimaltelivat Riitta Kaipiaisen Lapista keräämät kar-
palot.

Leiri toteutettiin yhteistyössä Rauman seurakunnan 
kanssa. Pastori Satu Salmisen hartaudet ja raamattuhet-
ket myötäilivät ystävyyden teemaa, joka tuli käytäntöön 
monipuolisten ja leikkimielisten tutustumisharjoitteiden 
kautta.

-Täällä olemme tutustuneet toisiimme paljon paremmin kuin 
viikkotapaamisissa ja nimetkin ovat jääneet mieleen, kiitte-
livät osanottajat.

Seija Luovilan ja Sirpa Suomen valmistama askartelupaja 
innosti leiriläisiä luomaan omia taideteoksia huovuttamal-
la ja valmistamalla kortteja, jotka leirin jälkeen lähetettiin 
omalle ystävälle.

-Ihanaa saada kortteja muulloinkin kuin jouluna, tokaisi 
yksi leiriläisitä.

Leirin toisena päivänä – sunnuntaiaamuna - lämmin syy-
saurinko ja sinisenä lipuva meri loi erinomaiset puitteet 
ulkoilulle, johon osanottajia johdatti Riitta Kaipiainen 
Viisauden kirjan sanoilla: ”Kun katsoo suurta ja kaunista 
luomakuntaa, katsoo samalla sen tekijää.” (Viis. 13:5).

”Sen Tekijää” lähimmäksi päästiin yhteisessä messussa, jo-
hon kokoontuivat myös alueen seurakuntalaiset.

Pastori Satu Salminen viittasi saarnassaan koptilaiseen 
ystävyyden ikoniin 600-luvulta. Siinä Kristuksen käsi on 
pyhän Menaksen olkapäällä. ”Jokainen meistä tarvitsee rin-
nalla kulkijaa, lempeää tukea ja läsnäoloa.”

Tuon ikonin sai jokainen osanottaja mukaansa muistutta-
maan yhteisestä ystävyydestä, joka leirillä oli saanut uusia 
syvällisiä sävyjä.

Teksti Timo Sjöman | Kuvat Timo Sjöman

RAUMALAISET 
TUTUSTUIVAT TOISIINSA 
YSTÄVYYDEN LEIRILLÄ

Ystävyys oli yhteinen teema, kun Rauman kristilliset eläkeläiset kokoontuivat historian 
ensimmäiselle omalle leirille Meriristiin, joka on Rauman seurakunnan omistama leiri- ja 
toimintakeskus. Arkkipiispa Martti Simojoki vihki paikan käyttöön adventtina 1976. Siihen 
aikaan Meriristin toimintaa käynnisti ja siitä vastasi rovasti Raimo Vuoristo. Rauman Krellin 
syystoimintakauden ensimmäinen kokoontuminen oli Meriristissä, jolloin kuultiin paikan 
alkuvaiheista.
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Sunnuntain ulkoilutuokion lomassa löytyi luonnosta 
"ystävyyden malja". Lea Toivonen (vas.), Anne-Mari 
Kuro, Ulla Siivonen, Raili Meskanen ja Ulla Tikka.

kuvassa (vas.) Lea Toivonen, 
Kirsti Jaakkola ja Marita Lahti. 
Toimintatuokion ohjaaja Sirpa Suomi 
seuraa tyytyväisenä työskentelyä.
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Äitini Sirkka Kyllikki Poutanen, o.s. Kourijärvi (1920-
2011) oli syntynyt Viipurissa. Evakkotaipaleet toivat hä-
net sittemmin Kaarlo-isäni ja lasten kanssa Käkisalmesta 
Someron kautta Heinolaan. Vuosien myötä lapsiluku 
kasvoi kaikkiaan kuuteen, joten työtä kyllä riitti, varsin-
kin, kun äiti koko ajan kävi työssä kodin ulkopuolella. 
Ratkaisevana apuna äidillä oli vuosien ajan oma äitinsä, 
Siiri-mummi, joka muutti meille Heinolan Hevossaareen 
vuonna 1953 huolehtimaan tyttärensä perheestä. Isäni 
kuoli kevättalvella 1999. Menetys oli niin suuri, että äiti 
totesi oman ”alamäkensä” alkaneen silloin. Ennen pitkää 
huomasimme, että vaikka suru vähitellen hellitti otettaan, 
äiti alkoi dementoitua. Hän oli päässyt asumaan hyvään 
paikalliseen palvelutaloon, jossa oli kyllä juttuseuraa ja 
josta hän mukavasti pääsi rollaattorinsa, ”cadillakkinsa” 
kanssa piipahtelemaan kaupungilla, kunnes ei enää pys-
tynyt siihen.

Isän kuoleman lisäksi oli toinenkin kaipuu, josta hän ei 
tuntunut pääsevän yli - ikävä Viipuriin, syntymäkaupun-
kiin, jossa hän oli isän kanssa muutamaan otteeseen pääs-
sytkin käymään. Mielellään olisi sinne vielä matkustanut, 
mutta ei häntä enää voinut edes ryhmämatkalle ilman 
saattajaa laittaa.

Äidin 85-vuotispäivän lähetessä mietimme, mitä hänelle 
antaisimme lahjaksi. Minulle tuli vahva tunne siitä, että 
koska olin juuri jäänyt eläkkeelle, minun tehtäväni olisi 
lähteä äidin kanssa vielä kerran Viipuriin. Matkarahat ke-
rättiin kuuden lapsen kesken ja äidin kummityttö, Pirk-
ko-serkkuni, lupasi lähteä mukaamme.

MATKA ALKAA
Parin päivän matkamme Viipuriin alkoi 19.5.2005.  Mat-
kanjohtajaksi olimme löytäneet alalla kymmeniä vuosia 
toimineen Jaakon. Hän katsoi tämänkertaisen ”lastinsa” 
sekä matkan aiheen, äidin kotiseutumatkan, niin arvok-
kaaksi, että ei huolinut mukaan muita matkalaisia, joita 
kyllä olisi ollut, vaan lähti viemään meitä ihan ”erikoiskul-

jetuksena” omalla Saabillaan. Niinpä meillä olikin ovelta 
-ovelle -kuljetus sekä Suomessa että Viipurissa, jossa myös 
jalkojamme ja aikaamme paljon säästi se, että Jaakko aina 
kuljetti meidät kulloiseenkin kohteeseen, jossa sitten tal-
lailtiin sen verran kuin hyväksi nähtiin ja jaksettiin. 

Äiti ei ollut uskoa todeksi, että matka nyt toteutui, vaikka 
siitä oli jo paljon puhuttu. Ensimmäiseksi hän taisi tuu-
mata Jaakolle, että ”mie oon syntynyt Viipuris, mie lähen 
nyt kotkaupunkiin”. Se asia tuli kyllä matkan eri vaiheis-
sa kymmeniä kertoja esille. Matka oli hänelle niin tärkeä, 
että sen aihetta piti ”kuuluttaa” usein ja innolla. Nauroin 
äidille, että heti käännytään takaisin, jos alat rajoilla huu-
telemaan, että ”Karjala takaisin ja heti..”.

Viipurissa ajettiin ihan ensimmäiseksi jättämään matkata-
varat entiseen kansakouluun saneerattuun Monrepos -ni-
miseen majapaikkaamme, joka sijaitsi korkealla mäellä Sa-
lakkalahden tuntumassa. Kävimme kaupungilla syömässä 
ja sitten muistelumatka jatkui Pyöreässä tornissa kahvilla 
ja torilla sekä Kauppahallissa ostoksilla. Äiti muisteli lap-
suusvuosiaan Viipurissa sekä isän kanssa sinne myöhem-
min tekemiään matkoja.

Illalla äiti yritti meiltä salaa livahtaa majapaikasta ulos ym-
päristöön tutustumaan. Mutta onneksi Pirkko huomasi 
aikeen, nappasi äidin käsipuoleensa ja lähti hänen kans-
saan ulos. ”Mitäs työ nyt, mie olisin vaan vähän katsellut, 
että mis’ myö ollaa ja mitä täällä on”, äiti marmatti meille.

Aamulla ajettiin luomaan silmäys Monrepon puistoon, 
että sekin tulisi nähdyksi edes portin ulkopuolelta. Sitten 
olikin edessä hyvä ja tukeva aamiainen hotelli Drushbassa. 
Jaakko maksoi meidät sisään, mutta lähti ruokalippum-
me taskussaan käymään kaupungilla sillä aikaa kun me 
ruokailimme. Jossain vaiheessa portieeri tuli kysymään, 
olemmeko hotellin asukkaita vai mitä porukkaa, kun 
olemme siellä syömässä. Selitin hänelle tilanteen, ja että 
oppaamme, iso punatukkainen kaveri oli meistä jo maksa-
nut. Okei, sanoi poika, joka kyllä Jaakon tunsi ja muisti. 
Asia oli järjestyksessä, mutta äitimuoripa otti itseensä oi-

Teksti Kati Itkonen | Kuvat Kati Itkonen

ÄITIÄ MUISTELLEN: 
JÄÄHYVÄISET VIIPURILLE

24 1/2019



kein tosissaan. Olihan hän isän kanssa asunut Drushbassa 
ennenkin, joten olisihan siellä pitänyt hänet, vanha asiakas 
sentään tuntea. Ei siinä auttanut vaikka kuinka selitettiin, 
että portieeri teki vaan työtään ja siitä äidin edellisestä 
käynnistä taitaa olla jo ainakin kymmenisen vuotta.

”ENKS, MIE ENNÄÄ TUNNE VIIPURII...”
Äiti oli jo aamulla sanonut hyvin pontevasti, että hän ha-
luaa mennä yksin kävelemään Punaisen lähteen torille ja 
Torkkelinkadulle ja Kolikkoinmäelle. Kyllähän me ym-
märsimme, että äiti halusi aivan omassa rauhassaan ke-
lata vanhoja asioita ja jättää jäähyväisiä, mutta emmehän 
me millään voineet päästää häntä yksin liikkeelle. Ei hän 
myöskään suostunut ymmärtämään sitä, että ei enää pys-
tyisi kiipeämään sinne rakkaalle mäelleen. Sinne vaan piti 
päästä, kyllä hän jaksaisi, olihan rakas keppikin mukana. 
Saimme lopulta neuvoteltua asiat hänen kanssaan niin, 
että Jaakko ajaisi meidät Punaisen lähteen torin reunaan ja 
siitä lähdettäisiin sitten kolmistaan kävelemään kohti Ko-
likkoinmäkeä. Moneen otteeseen kävelymatkan varrella 
äiti huokaili itsekseen: ”Enks mie ennää tunne Viipurii”. 

Ei se muisti enää niin vahva ollut ja olihan ympäristökin 
muuttunut paljon, mutta aika järkyttynyt hän tuntui ole-
van havainnostaan. - Viimeisessä kadunkulmassa ennen 
mäkeä mentiin äidin kanssa liikennevaloista kadun yli 
ja sitten sanottiin, että nyt voit lähteä menemään yksin, 
me tulemme 10-15 metrin päässä takana. - Äiti lähti tosi 
terhakkaasti kohti edessä häämöttävää mäkeä. Äkkiä hän 
kuitenkin pysähtyi ja aivan kuin hämillään kääntyi meihin 
päin. Menimme kysymään, mikä tuli. Hän sanoi vaan, 
että ei jatka enää eteenpäin, eikä suostunut sanomaan syy-
tä. Sen sijaan hän halusi, että menemme toisella puolella 
katua sijainneen talon pihaan. Se oli hänelle muistorikas 
leikkipaikka. Pikkusiskoni kertoi myöhemmin äidin sano-
neen hänelle, että siinä kohdassa ennen Kolikkoinmäkeä 
hänelle tapahtui jotain, jota hän ei muista, tavallaan ”filmi 
katkesi”. Ehkä kokemus oli hänelle liikaa tunnetasolla ja 

ehkä hän myös jotenkin tajusi, että ei sittenkään pystyisi 
kiipeämään mäelle.

Kävellessämme pitkin Torkkelinkatua äiti halusi käydä 
kadun varrella edelleen olevan rakennuksen pihassa. Ta-
lossa oli toiminut Savoragoffin sauna, jossa äidin äiti, Siiri 
-mummimme oli työskennellyt saunottajana ja äidin Juho 
-isä pesulan koneenkäyttäjänä. Talossa on nyt joku mo-
derni Internet-yritys. Äiti viipyi pihassa pitkään ja näytti 
myös siellä olevan ison kiven, jolta he lapsena olivat usein 
hypelleet.

Hyvästelykierroksemme päättyi Torkkelinpuistoon, jos-
sa äiti kävi tervehtimässä hänen mielestään nyt ”väärään 
paikkaan” siirrettyä Hirvi-patsasta. Todettiin myös, että 
talo, jossa hän oli käynyt alakoulua, oli purettu ja sen 
paikalla sijaitsi nyt toinen rakennus. Seistiin äidin kanssa 
kahdestaan puistokäytävällä. Äidillä oli kyyneleet silmissä, 
kun hän kuiskasi: ”Nyt mie jätän jäähyväiset Viipuril´”. 
Minä halasin äitiä ja sanoin itkien, että kyllä minäkin tai-
dan tässä olla jäähyväisiä jättämässä. Tajusin jättäväni jää-
hyväisiä äidilleni - äidille sellaisena kuin minä ja me muut 
hänen lapsensa hänet muistamme, sillä kyllähän hän tau-
din edetessä oli vähitellen tavallaan liukumassa pois, koska 
persoonallisuus siinä muuttuu hyvinkin radikaalisti ennen 
pitkää, vaikka elinvuosia vielä olisikin.

Kotimatka sujui hyvin ja tulleista selvittiin tosi nopeasti, 
mutta kyllä äiti vielä Venäjän puolella pääsi passintarkas-
tajalle tokaisemaan, että ”mie käin kotkaupungissain, mie 
oon syntynyt Viipuris!” Suomen puolella ei passintarkas-
tuksessa tarvinnut nousta edes autosta ulos. Sanoin äidille, 
että voithan hihkaista sinne ikkunasta, että ”ei ne anta-
neetkaa sitä takas!”

Todella kiitollinen äiti oli matkasta. Tämän reissun jälkeen 
hän eli vielä kuusi vuotta. Kovasti hän odotti jo pois pää-
syä, sillä kaipuu rakkaan puolison kuoltua ei hellittänyt; 
”Ko’ mokoma jätti miut tänne yksin...” - Äiti eli 91-vuo-
tiaaksi ja lähti täyden elämän elettyään taivasmatkalle 
11.10.2011.
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Vanhurskas viheriöitsee 
kuin palmupuu, 
hän kasvaa kuin 
Libanonin setri. 
Vielä vanhuudessaan 
he tekevät hedelmää, 
ovat mehevät ja vihannat.
Ps. 92:13,15

ANSIOMERKIT

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

KULTAINEN ANSIOMERKKI

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

Kristelli-lehti

VASTAUSLÄHETYS

Sopimus 5007754

00003 Helsinki

Postimaksu 
maksettu

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

Tilaan Kristelli-lehden lahjaksi 12 kk hintaan 15 €

Haluan liittyä jäseneksi Kristilliseen Eläkeläisyhdistykseen
Tilaaja:

Lehden maksaja (jos eri kuin tilaaja):

Postinumero ja -toimipaikka:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelin:

Puhelin:

Sähköposti:

Sähköposti:

Osoite:

Osoite:

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

YSTÄVÄPYSÄKKI
Uudet Ystäväpysäkit ovat 
käynnistyneet. Voit kuunnella 
ohjelmia Kristillisen Eläkeliiton 
sivuilta www.krell.fi
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Järjestöpäivät Kouvolan Hasulassa 
19.–20.6.2019
Paikka: Valkealan opisto, 
Kansanopistontie 53, 47830 Hasula

Hinta 119 €/hlö (2hh huoneessa) 
tai 139 €/hlö (1hh) 
Hinta sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman.

Järjestöpäivät Hupelissa 
30.–31.8.2019
Paikka: Kristillinen toimintakeskus Hupeli, 
Laivarannantie 2, 71280 Kosula, Tuusniemi

Hinta 70 €/hlö (2hh/hlö) 
tai 90 €/hlö (1 hh) 
Hinta sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman.

TULE JÄRJESTÖPÄIVILLE 
INNOSTUMAAN, VIRKISTYMÄÄN 
JA OPPIMAAN UUTTA!

Ilmoittautumiset järjestöpäiville www.krell.fi kotisivujen kautta tai puhelimitse 045 609 3551 (ark.9-15). 
Tulossa myös järjestöpäivät marraskuussa 2019. Paikka ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.

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.


