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Ensio Koitto

Kevätjuhlat ja vuosikokous Karkun evankelisella 
opistolla Sastamalassa on tuoreessa muistissam-
me. Juhliemme mahtavana teemana oli - ”Herra kä-
delläsi”.
Ajatus turvallisista Jumalan käsistä tuotiin esille lau-
lujen, musiikin ja puheiden kautta.
Selväpiirteisesti saimme vahvistusta sille, kuka on 
meidän lähimmäisemme. Samalla saimme raama-
tullisen kuvan, mitä arkipäivän todellisuus ja käytän-
nön auttaminen on eri tilanteissa.
Suuri tarve työssämme on saada jatkuva siunaus ja 
Pyhän Hengen runsas voitelu ylhäältä.
Saimme juhlilla rohkaistua turvallisuuden tunteesta, 
jota voimme välittää lähimmäisillemme.
  Tiedotusvälineet kertovat jatkuvasti omaa kieltään 
turvattomasta elämästä tässä maailmassa. Sain 
juhlilla lisää turvallisuuden tunnetta jokapäiväiseen 
elämiseen, kun veisasimme Anna-Mari Kaskisen vir-
restä kohdan ”Herra kädelläsi asua mä saan”. Sitä 
laulaessa saa kokea, että noissa vahvoissa käsissä 
on hyvä elää. Laulu kertoo siitä uudesta sydämestä, 
jonka saamme. Herran käsissä asuessamme voim-
me iloita, laulaa hänen teoistaan, itkeäkin ja kerran 
painaa päämme, kun siirrymme lepoon ja uuteen 
elämään.
Herramme Jeesus Kristus vakuuttaa noista turvalli-
sista käsistä Johanneksen evankeliumin 
10 luvussa: ”He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä 
kukaan ryöstä heitä minun käsistäni.” 
Meitä ei siis kukaan voi kaapata tuosta turvapaikas-
ta, jossa saamme elää ja asua.
Profeetta Jesaja kertoi omana aikanaan mielenkiin-
toisen yksityiskohdan:
”Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt.”Jes.49:16. 
Se on taivaallinen tatuointi. Sitä piirrosta ei niistä kä-
sistä pois pyyhitä.
Kansanjohtaja Mooses rohkaisi omaa kansaan-
sa ennen kuolemaansa: ”Sinun turvasi on ikiaiko-
jen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret.” 5 
Moos.33:27. On saatu todeta, että vaikka vuositu-
hannet ja vuosisadat rientävät, niin ikuiset käsivarret 
kantavat Jumalan lapsia kautta aikojen. 
Rakastettu runoilijakuningas Daavid kertoi omakoh-

taisesta kokemuksestaan:
 ”Korkeudestaan Herra ojensi kätensä ja tarttui mi-
nuun.” 2 Sam.22:17. Se on henkilökohtainen todis-
tus paimenpojalta, josta myöhemmin tuli Israelin 
vaikutusvaltainen kuningas.
   On hyvä muistaa nämä kaikki toivoa ja rohkeut-
ta uhkuvat sanat, jotka ulottuvat sinne arkielämän 
todellisuuteen asti. Kasvattakoon se toivo voimia ja 
kestävyyttä toimiessamme yhdistyksissämme ja pii-
reissämme Krellin parasta ajatellen.
 Tämä kaikki antaa pitkäjänteisyyttä edunvalvonta-
työhön ja monenlaisiin kesän menoihimme ja niiden 
järjestelyihin.
Hyvä on ottaa tämä kaikki evääksi nyt, kun olemme 
saaneet kauniin kesän. Tähän iloomme yhtyy myös 
ympärillämme oleva luonto kaikkine ihmeellisyyksi-
neen, rikkauksineen ja iloineen.
Kesäaikana voimme latautua syksyn monia toimin-
tojamme varten.
   Monet kesäajan hengelliset juhlat, retket, matkat 
ja leirit ovat toivottuja tilaisuuksia pitkän talven jäl-
keen. Iloitaan niistä täydellä ja avoimella sydämel-
lä!
  Sopii toivoa, että Jumalamme avaisi sydämemme 
vastaanottamaan runsaita siunauksia, joita on va-
rattu kesäämme varten. Olkoon sydämemme avoin 
ja vastaanottavainen jo kesän alusta alkaen.
”Rauhan tyven, puhdas ilma Jeesuksesta virtailee. 
Epäilysten alta nousee köyhä sielu kiittämään”

Hyvää kesäaikaa kaikille!

Turvallisissa käsissä 
kesään 
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Monet huokailevat, että miten 
käy eläkkeiden tulevaisuudes-
sa. Saavatko tulevaisuudessa 
eläkeikään tulleet eläkettä ol-
lenkaan?  Jostain pitäisi saada 
rahaa, että voidaan maksaa 
eläkkeitä myös jatkossa. 
   Työuran pidentämisestä on 
käyty vilkasta keskustelua ja 
22.3. työmarkkinajärjestöt hy-
väksyivät neuvottelutuloksen 
työurien pidentämiseksi. Esi-
tyksen mukaiset toimet 
pidentävät työuria reilulla 
vuodella ja pienentävät 
valtiotalouden kestävyys-
vajetta arviolta kahden mil-
jardin euron verran. 
   Työuran pidentäminen 
herättää ristiriitaisia aja-
tuksia. Olisi hienoa, jos ne 
jotka haluaisivat jatkaa työnte-
koa pidempään, voisivat saada 
siihen mahdollisuuden. 
   Keskustelua työuran piden-
tämisestä hämmentää kuiten-
kin ikääntyviin liittyvät kielteiset 
asenteet.  Jos viisi-kuusikymp-
pinen henkilö jää työttömäksi, 
hänen mahdollisuutensa työl-
listyä ovat huomattavasti hei-
kommat verrattuna esimerkiksi 
kolmikymppiseen.Työnantajat 
ottavat mieluummin töihin nuo-

remman vaikka viisikymppisellä 
voisikin olla jo pidempi työkoke-
mus. Valintaan ei näytä vaikut-
tavan sekään, että iäkkäämpi 
tuskin haluaa vaihtaa työpaik-
kaa parin vuoden päästä. 
   Asenteiden muuttaminen on 
vaikeaa. Asenteet lähtevät sy-
vältä ja vaikuttavat kaikkeen 
toimintaamme. Kielteiset asen-
teet ikääntyviin syövät voima-
varoja yhteiskunnasta. Se mitä 

vanhemmalla väellä olisi an-
nettavana, hukkuu nuoruuden 
ihannointiin.  
   Monen ikääntyneen työputki 
on jatkunut kuitenkin vapaa-
ehtoistyön muodossa.  Jos 
pystyttäisiin laskemaan millai-
sia säästöjä yhteiskunnalle on 
tullut vapaaehtoisten työstä, 
päästäisiin varmasti suuriin lu-
kuihin. Monen lapsiperheen 
arki vaikeutuisi ilman isoäidin 
tai isoisän apua.  Monen liikun-

tarajoitteisen matka yhteisiin 
tilaisuuksiin ei onnistuisi ilman 
ystävän apua. Moni sairas jäisi 
ilman ystävää. 
   Vapaaehtoinen lähimmäispal-
velu vaikuttaa hyvin monilla ta-
soilla. Se luo tekijälleen iloa ja 
virkeyttä. Vastaanottajalle tar-
peiden tyydytystä ja kokemus-
ta siitä, että joku välittää. Sillä 
on suuri merkitys myös tervey-
teen. Pääoma on henkistä ja ai-

neellista. Lähimmäis-
palvelussa on voimaa, 
jota ei voida laskea 
rahassa.   Entä jos se 
kaikki vapaaehtoistyö 
tehtäisiin palkallisena 
työnä? Eläkevaroja 
kertyisi, mutta myös 
rahaa kuluisi. 

  Raamatussa on monia esi-
merkkejä lähimmäispalvelusta. 
Yksi löytyy laupiaan samaria-
laisen kertomuksesta.  Mies oli 
joutunut rosvojen käsiin.  Ros-
vot veivät mieheltä vaatteetkin 
päältä ja pieksivät hänet verille.  
Miehen ohi sattui kulkemaan 
pappi ja leeviläinen, mutta he 
väistivät ja menivät ohi autta-
matta häntä. Kertomuksen mu-
kaan ryövätty mies olisi jäänyt 
täysin apua vaille, jos se olisi ol-

Sinua tarvitaan

Päivi Kyyrö

 
     Yhteiskuntamme ja seurakuntamme 
     tarvitsevat niitä, joilla on sydän 
     paikallaan. Niitä joiden toimintaa ei
     ohjaa ihmispelko tai aineellinen 
     hyvinvointi vaan lähimmäisen rakkaus.
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lut vain palkattujen henkilöiden 
varassa. Käsittääkseni pappi 
ja leeviläinen kuvaavat kerto-
muksessa palkattuja ja laupias 
samarialainen vapaaehtoista 
lähimmäispalvelijaa. Samaria-
laisen lähimmäisen rakkaus 
pakotti hänet toimimaan silloin, 
kun kaikki muut olivat katsoneet 
parhaaksi pysyä kaukana. 
   Yhteiskuntamme ja seurakun-
tamme tarvitsevat niitä, joilla on 
sydän paikallaan. Niitä joiden 
toimintaa ei ohjaa ihmispelko 
tai aineellinen hyvinvointi vaan 
lähimmäisen rakkaus. Heidän 
käsissään voi olla monen väsy-
neen ja elämän rikkoman ihmi-
sen selviytyminen, jopa elämä.  

Kuva: Heimo  Ujala

Sinua tarvitaan
naapuriperheessä varamummona, 

sairaalassa juttuseurana, 
liikuntakyvyttömän autokuskina, 

seurana yksinäiselle vanhukselle, 
kauppa-apuna väsyneelle. 

Lähimmäispalvelu on 
lähimmäisenrakkaudesta lähtevää, 
vapaaehtoista halua tukea ja auttaa 

toista lähimmäistä. 
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 Kuvasatoa ja tarinoita

Vertaus laupiaasta samarialaisesta/ J.L. Rune-
berg virsi 431. Perustuu Luukkaan evankeliumin 
10 luvun jakeisiin 25-30.
Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusa-
ten häntä: ”Opettaja, mitä minun pitää tekemän, 
että minä iankaikkisen elämän perisin?” Niin hän 
(Jeesus) vastasi ja sanoi: ”Rakasta Herraa, si-
nun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 
sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mie-
lestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Hän 
(Jeesus) sanoi hänelle: ”Oikein vastasit; tee se, 
niin saat elää”. Mutta hän tahtoi näyttää olevan-
sa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle; ”Kuka sitten 
on minun lähimmäiseni?” (Vanhan perheraama-
tun mukaan/ käännös v.1938) 
Jeesus vastasikin esittämällä vertauksen laupi-
aasta samarialaisesta joka osoitti suurta laupe-
utta ja rakkautta ryöstettyä ja pahoinpideltyä juu-
talaista kohtaan joka makasi avuttomana maas-
sa ja jonka ohitse oli kuljettu auttamatta. Sama-
rialainen antoi ensiavun, toimitti potilaan hyvään 

hoitoon ja vieläpä otti vastuun kustannuksista. 
Tämä vertaus on puhutellut minua aina ja tä-
nään se nousi pintaan kun mietin aloituspuheen-
vuoroani. Me Kristilliset Eläkeläiset ry vietämme 
tänä vuonna 2012 Lähimmäisen kohtaamisen 
teemavuotta. Tässäpä on minulle ja sinulle ra-
kas ystävä ja lähimmäinen Jeesuksen esimerkin 
antama hengellinen tehtävä. Emme siihen var-
maan omin voimin kykene; siksipä rukoilemme: 
Anna rakas Vapahtajamme meille sitä rakkautta 
ja anteeksiantoa jaettavaksi muillekin, mitä itse 
olemme sinulta saaneet. Siunaa ystäviämme ja 
lähimmäisiämme lähellä ja kaukana. Pyydämme 
siunaustasi. Olkoon puheemme ja laulumme si-
nun Pyhän Henkesi voitelemia. Kiitos, ylistys ja 
kunnia sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Porissa 21.2.2012 Porin Kristilliset Eläkeläiset ry
Laskiaistiistain tilaisuudesta lämpimät, siunaavat 
terveiset. pj Marke

Porin Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:n virkistysleiri Ulvilan Silokallion kurssikeskuksessa 15.-19.8.2011
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Kristillisen Eläkeliiton 
Pohjanmaan piirin 
väki kokoontui 
12.3. Kokkolan 
seurakuntakeskuksessa 
piirin kevätjuhlaan 
ja viralliset edustajat 
myös vuosikokoukseen. 
Juhlaan osallistui noin 
200 eläkeläistä Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalta. 

Kurikan Kristillisten Eläkeläisten lauluryhmä on vieraillut vanhusten hoitolaitoksissa ja terveyskes-
kuksissa vuosien ajan. Perjantaina 23.3. vierailimme hoitolaitos “kotoplassissa”. Ryhmämme kä-
sittää n. 8-10 laulajaa. Yhdistyksemme puheenjohtaja Heikki Koskela johtaa lauluryhmäämme ja 
soittaa kosketinsoittimia. Aatos Aikala soittaa hanuria. Nämä veljet palvelivat myös sanassa. Raimo 
Honkaniemi juonsi tilaisuuden. Kuulijoita oli noin 50 henkeä. Heikki puhui Jes 45:18 ja Aatos Ilm. 
21:1-5 johdolla. Veljillä oli väkevä, koskettava sanoma. Puheitten välissä lauloimme hengellisiä lau-
luja ja virsiä. Tilaisuus päättyi Raimo-veljen loppurukoukseen. Hoitolaitoksissa on hyvä vastaanotto. 
Meitä odotetaan. Kaupunki huomioi työtämme ja avustaa meitä pienellä rahasummalla.
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 Kerttu ja Antti Aaltonen 
muistelevat
Oronmyllyn alkuaikoja

Kerttu ja Antti Aaltonen hoitivat Oronmyllyä lähes 
neljännesvuosisadan ajan. Antti vastasi isäntänä Oron 
rakentamisesta, ohjelman järjestämisestä ja majoituksesta, 
Kerttu siitä, että väki sai ruokaa ja kahvia.

Saarella ja Uukuniemellä oli so-
tien jälkeen hengellistä herätys-
tä. Suuret joukot nuoria tuli us-
koon. Mukana olivat myös Erk-
ki Leminen, Ensio Vanhanen 
ja Elsa Hälvä – sekä Kerttu ja 
Antti Aaltonen. Antti muistaa 
tapauksen kesältä 1945, jolloin 
Antti Aaltonen ja Kerttu Pitkä-
nen olivat kihlautuneet. 
   Nuoret pitivät Maironiemen 
koululla hengellisen kokouksen. 
Kertun kodissa oli vierailulla 
Kotkasta sukulaistyttö, jolla oli 
sama nimi kuin Kertulla. Hänkin 
oli Kerttu Pitkänen. Tilaisuus 
alkoi päivällä kello 12. Antti ja 
Kerttu pyysivät kotkalaista vie-
rastaan lähtemään mukaan, ja 

tämä suostui. Kokouksessa oli 
herätyksen tuulahdus. Kahdek-
santoista puhujaa oli todistanut 
uskoontulostaan ennen kuutta, 
jolloin Antin Kertun piti lähteä 
iltalypsylle. Sukulaistyttö tuu-
mi, että jos hänelle olisi sanottu 
ennen lähtöään Kotkasta, että 
hän olisi kuusi tuntia hengelli-
sessä kokouksessa, ajatusta 
ei kukaan olisi voinut iskostaa 
hänen päähänsä. Hän eli sitten 
Kotkassa ”kirkkaassa uskossa”.

Oronmylly pyörähtää käyn-
tiin
Antti piti Maironiemellä Erkki 
Lemisen kanssa tiistai-iltoja ja 
muitakin tilaisuuksia. Kun Erkki 

lähti vakituisesti Kansan Raa-
mattuseuran palvelukseen, pai-
kalliset nuoret jatkoivat tiistai-
piirin toimintaa. Se muutettiin 
lähetyspiiriksi. 
   Antti toimi Kristillisen työväen-
liiton nuorisosihteerinä kahdek-
san ja puoli vuotta. Se oli hyvin 
mielenkiintoista aikaa. Paljon 
nuoria oli mukana. Pidettiin 
seuroja ja työmaakokouksia. 
Erkki Leminen pyysi häntä tule-
maan Kansan Raamattuseuran 
palvelukseen, samoin seuran 
toiminnanjohtaja Mauri Tiili-
kainen. Orpokotijuhlilla vuonna 
1962 Tiilikainen pyysi Anttia jäl-
leen Kansan Raamattuseuraan. 
Kun joulukuussa 1962 Oron-

Heikki Tervonen
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 Kerttu ja Antti Aaltonen ovat hoi-
taneet Oronmyllyn vieraiden ruu-
mista ja sielua lähes neljännes-
vuosisadan ajan. Nyt he viettävät 
eläkepäiviään Parikkalassa. 

mylly siirtyi Aili ja Aate-Pekka 
Anttosen lahjoituksena Kan-
san Raamattuseuralle, seuran 
puheenjohtaja, professori Arvo 
Laitakari ja Tiilikainen pyysivät 
Erkin ja Antin virallisten pape-
reiden allekirjoitustilaisuuteen. 
Se oli heille kunnia-asia, vaikka 
heillä ei virallista asemaa ol-
lutkaan. Pidettiin ensimmäiset 
seurat Anttosella. Siitä toiminta 
alkoi.

   ”Vieläkö Mossesi on uskos-
sa?”
Sovittiin, että seuraavan vuo-
den alusta aloitetaan rakenta-
minen. Antti keräsi erikoisesti 
Saarelta ja Uukuniemeltä, mut-
ta myös Parikkalasta kirves-
miehiä ja talkoomiehiä. Toista-
kymmentä miestä tuli remontoi-
maan myllytupaa, joka oli ollut 
monta vuotta tyhjillään ja rän-
sistynyt. Kolmas ja neljäs päivä 
helmikuuta pidettiin tupaantu-
loseurat. Myllytupa oli tupaten 
täynnä, niin että siinä oli ma-

joitettuna 68 henkeä. Antin piti 
käydä nimismiehenkin luona, 
kun joku oli valittanut, että nyt 
siellä saa ruokaa ilman vero-
ja. Palomiesten kanssa neu-
vottelut olivat asiallisia. Orolla 
oli kahdeksan öljykaminaa eri 
paikoissa, myös Jyväkirkossa, 
joka oli jo silloin rakennettu.
   Ensimmäisenä talvena pidet-
tiin tukkitalkoot, jonne saatiin 
tukkeja kymmenen pitäjän alu-
eelta. Antti tunsi nämä ihmiset, 
jotka olivat valmiit talkoisiin, 
mutta hänellä ei ollut autoa. 
Erkki Lemisellä oli kyllä auto, 

mutta hänellä oli matkoja 21 
päivää joka kuukausi. Saarelle 
siirtolaisena muuttaneen Heik-
ki Klemettisen pikkutyttö oli 
sairastunut. Heikki oli Jumalan 
puhuttelussa. Hän tuli orpokoti-
juhlilla kysymään Antilta, kenen 
kanssa hän voisi puhua uskon 
asioista. Antti ohjasi hänet jon-
kun sieluhoitajan, luultavasti 
Edvard Lähdeniemen luokse. 
Heikki tuli uskoon. Hänellä on 
Moskvitsh, ”laatuauto”. Sanoi-
vat, että Heikin ”Mosse” on us-
kossa, kun hän kuljetti sillä ih-
misiä kirkkoon. 
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    Antti otti yhteyttä Heikkiin ja 
kysyi: ”Vieläkö se sinun Mosse-
si on uskossa?” Heikki vastasi 
myöntävästi. Antti selitti, että 
kymmenen pitäjän alueelta pi-
täisi saada tukit Oronmyllylle. 
Talkoita varten tarvittiin auto. 
Sitten ilmoitettiin Rautjärveltä 
ja Ruokolahdelta, että sinne ei 
tarvitse tulla. Sahan ja höylää-
mön omistaja Matti Komi lu-
pasi sahata, höylätä ja kuivata 
kirkon lattiaksi tarkoitetut lankut 
ja tuoda ne Orolle, kun siellä 
oltiin valmiit laittamaan Jyvä-
kirkon lattia. Orolle saatiin 13 
rekkakuormaa tukkeja. Tukkien 
ohella saatiin myös reilusti ra-
haa. Tukkitalkoilla saatu saha-
tavara riitti Orolla kymmeneksi 
vuodeksi. 
   Kerttu ja Antti Aaltosen Oron 
aika kesti reilut 24 vuotta. Erkki 
Lemisellä ja Antti Aaltosella oli 
tietty näky Orosta. Miten se to-
teutui? ”Se toteutui, koska tääl-
lä oli hyvä henki Oronmyllyä 
kohtaan. Oli uskoontulleita per-
heitä, nuorisoa ja vanhempaa 
väkeä. He olivat innolla muka-
na. Oli vain järjestelykysymys, 
että osasi olla heidän kanssaan 
oikeaan aikaan ja oikeassa pai-
kassa,” Antti kertoo.

Kalevi Lehtinen nukkui pöy-
dän alla
Oronmyllyn naisten- ja mies-
tenpäivät olivat erikoisia. Niihin 

tuli väkeä myös kaukaa. Mies-
tenpäiville saattoi osallistua 
600 miestä. Parina vuotena 
naisia oli vähemmän kuin mie-
hiä. Sitten naisia tuli lisää. Kati 
Rolig oli keskeisenä vetäjänä 
naistenpäivillä, joilla saattoi olla 
lähes tuhat naista. 25-30 linja-
autoa toi heitä sinne. Yleensä 
he yöpyivät Orolla. Ilmoitukses-
sa oli sanottu, että on yhteisma-
joitus. Jyväkirkossa työnnettiin 
penkit taakse kasaan. Kaikki 
lattiat olivat täynnä nukkujia. 
Huoneissakin oli yhteismajoi-
tus. Kerran naistenpäivillä Antti 
kierteli diakonissan kanssa kat-
somassa, olivatko kaikki löytä-
neet nukkumasijan, mutta dia-
konissalle itselleen ei meinan-
nut löytyä nukkumapaikkaa, ei 
edes kirkon eteisestä. 
   Nuorten leirit olivat täynnä. 
Kotkasta ja sen ympäristöstä 
tuli kaksi linja-autoa. Evankelis-
ta Kalevi Lehtinen oli yksi ve-
täjistä. Hän tuli opiskelijakoko-
uksen takia vuorokautta myö-
hemmin. Hänelle ei löytynyt 
mistään nukkumapaikkaa. An-
tin ja Kertun asunnon kamarin 
lattialla nukkui 14 tyttöä. Heidän 
omat tyttönsä olivat siellä mu-
kana. Heidän poikansa Mart-
ti nukkui keittiön pöydän alla. 
Kun Kaleville ei saatu mistään 
nukkumapaikkaa, Martti siirtyi 
nukkumaan Antin ja Kertun jal-
kopäähän. Niin Kalevi sai lopul-

ta nukkumasijan. Hän muisteli 
tapausta mukavana muistona 
siitä, kuinka pappi nukkui keit-
tiön pöydän alla.

Kaksisataa litraa kahvia 
Antin mukaan yhteismajoitus 
sujui, koska kysymyksessä oli 
evakkosukupolvi. 400 000 kar-
jalaista oli joutunut lähtemään 
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kotikonnuiltaan. Oli totuttu sii-
hen, että pieneenkin kotiin oli 
tullut vieras perhe. Sen suku-
polven kanssa oli helppo tulla 
toimeen myös Orolla. ”En tiedä, 
miten siinä onnistuisi enää ny-
kyään”, hän jatkaa.
   Kerttu Aaltonen on alun perin 
Maironiemen Pitkäsiä. Oron-
myllyllä hän vastasi keittiöpuo-

lesta sen ajan, jonka Antti oli 
isäntänä. Kerttua auttoi talkoo-
laisina suuri joukko naisia. Ker-
takäyttöastioita ei ollut. Astioita 
piti lainata martoilta ja maata-
lousnaisilta. Oli tiskaajia ja as-
tioitten kantajia. ”Oli välillä aika 
touhua”, Kerttu sanoo. Tilauk-
sissa oli oltava tarkkana: ruoan 
piti riittää, mutta tähteeksi ei 

saanut jäädä kovin paljon.
   Kerttu kertoo, että ensimmäi-
senä vuotena oli naisia noin 
60. Silloin loppui ruoka vähän 
kesken, kun ei ollut ennakkoil-
moittautumista. Seuraavana 
vuonna tuli yli sata naista, mi-
hin ei ollut varauduttu. Kerttu 

Myllytupa Lammelta
Kuva: Pertti Rautiainen
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 paistoi ja keitti lihat etukäteen. 
Ylimääräisen lihan saattoi pan-
na pakkasarkkuun tai kylmiöön 
ja käyttää seuraavalla viikol-
la, jolloin alkoi rippikoululeiri. 
Neljä-viisi kenttäkeittiötä saatiin 
rajavartiostolta. Keittiössä oli 

iso kaasuhella ja puulla lämpiä-
vä uuni. Kun Kerttu oli mukana 
myös naistenpäivillä, Melkonie-
meen syntyi iso naistenpiiri, jon-
ka ”rippeitä” vieläkin kokoontuu 
Parikkalassa. 
   Antti kertoo kysyneensä 800-

900 osanottajan naistenpäivillä, 
paljonko oli  keitetty kahvia. Hä-
nelle vastattiin: ”Yli kaksisataa 
litraa”. 
(Kirjoittaja Heikki Tervonen kir-
joittaa parasta-aikaa Oramyllyn  
historiasta.)

 EETU kiittää
 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry teki historiaa toteuttamalla edunvalvontakyselyn. Se 
toimitettiin joko sähköisesti tai kirjallisesti EETUn jäsenyhteisöjen 1315 paikallisyhdistyk-
selle. Kysely tehtiin ensimmäistä kertaa. Osalle vastaajista Webropol-pohjaisen lomak-
keen täyttäminen oli ensikosketus nettipohjaiseen vastaamiseen. Tämän takia voimme pi-
tää 59 prosentin vastausprosenttia hyvänä. 774 yhdistystä vastasi kyselyyn. Siinä selvitet-
tiin muun muassa yhdistysten toimintaedellytyksiä, kunnan palvelujen tilaa ja yhdistysten 
vaikutusmahdollisuuksia ja kuulluksi tulemista. Vastausaineisto käydään läpi kesän aikana 
ja kyselyn tulokset esitellään EETUn jäsenyhteisöjen lehdissä alkusyksystä. Tuloksia hyö-
dynnetään muun muassa laadittaessa EETUn kunnallisvaalitavoitteita sekä kehitettäessä 
alueellista edunvalvontaa.” 

Kuva: Sirpa Tiainen
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Asioidessani marketissa pää-
sen jatkuvasti seuraamaan, 
millaiselle koetukselle perheen-
isät ja -äidit joutuvat tehdes-
sään ostoksia pienten lasten 
kanssa. Kuinka usein marketti 
täyttyykään huudoista: - Äiti, 
osta tämä. Isi, mä haluan tällai-
sen. Moni kauppareissu päät-
tyykin pienten protestihuutoihin 
ja itkuun. Eräs viisas äiti oli mie-
lestään tehnyt hyvän ratkaisun, 
kun hän jo ennen kauppaan 
menoa puhui pienelle pojalleen 
siitä, että tänään kaupasta ei 
ostettaisi keksejä. Niitä oli ko-
tona kaapissa. Poika myöntyi. 
Kun sitten tultiin lähelle keksi-
hyllyä, poika kääntyi kuitenkin 
äitiin päin:
 - Äiti, osta edes yksi keksipa-
ketti. 
Äiti kieltäytyi:
 - Etkö muista mitä me sovim-
me? Matka jatkui – ja niin myös 
pojan toistuvat pyynnöt. Mutta 
ei, sovittu mikä sovittu. Ostok-
set oli kasattu kärryyn. Äiti ja 
poika seisoivat jo kassajonos-
sa. Silloin poika näki viimeisen 
mahdollisuutensa tulleen. Hän 

parkaisi anovalla äänellä kuu-
luvasti: 
- Äiti, Jeesuksen nimessä, osta 
yksi keksipaketti! 
Kassajonossa tuli aivan hiljais-
ta. Äiti oli silminnähden vai-
vaantunut, mutta tuntematon 
rouva lähti saman tien jonosta. 
Hetken kuluttua hän tuli takai-
sin, hymyili pienelle pojalle ja 
ojensi hänelle keksipaketin.
    Läpi koko Raamatun meitä 
opetetaan rukoilemaan ja meil-
le luvataan, että kukaan ei ru-
koile turhaan. Jeesus vakuutti, 
että hänen nimensä ja tekonsa 
takaavat sen, että Jumala ei 
kulje rukoustemme ohi. Luther 
opetti saarnoissaan, että hätä 
ja ahdistus pakottavat meidät 
rukoukseen ja pitävät meitä us-
kon piirissä. Sen vuoksi murhe 
ja risti ovat meille yhtä välttä-
mättömiä kuin elämä itse. Lut-
her rohkaisi ahtaalla olevia ys-
täviään näin: ”Jumala vaatii ja 
hän tahtoo, että vuodatat hätäsi 
hänen eteensä etkä anna sen 
painaa itseäsi etkä raahaudu 
eteenpäin sitä kantaen, sallien 
sen nakertaa ja kiduttaa itseä-

si. Näin kaksinkertaistat, jopa 
kymmenkertaistat ja sataker-
taistat onnettomuutesi. Juma-
la tahtoo, että olet liian heikko 
kantamaan tällaista hätää, jotta 
oppisit olemaan hänessä vah-
va, ja hänen voimaansa sinus-
sa ylistettäisiin: katso tällaisista 
tulee ihmisiä, joita sanotaan 
kristityiksi.” Moni meistä tuntee 
silti rukoilijana suurta avutto-
muutta. En osaa, rukoukseni on 
vain huokailua. Sielunhoidolli-
sesti Luther rohkaisee tässäkin: 
”Paras rukous on sydämestä 
tulevaa huokausta. Se on kuin 
uuni täynnä tulta. Ulkonaisesti 
on näkyvissä hiukan höyryä ja 
savua. Kristityn sydän on ta-
vattoman vahva silloin, kun se 
huokaa.”

Riitta Lemmetyinen: Pieniä ih-
meitä. Kustantanut Kirjapaja.

Rukous auttaa
Riitta Lemmetyinen
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Kristillisen Eläkeliiton toimisto on vastannut 
omalta osaltaan ajan haasteeseen järjestämällä 
koulutusta lähimmäisen palvelemiseen ja koh-
taamiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Yksi täl-
lainen tapahtuma järjestettiin Karhunmäen kris-
tillisellä opistolla Lapualla. Koulutuksesta vastasi 
toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö. Mukana olivat 
lisäksi Riitta Räisänen ja hallituksen varapu-
heenjohtaja Tuula Kivimäki.  Koulutusohjelma 
oli laadittu asiantuntevalla tavalla ja vastuussa 
olevat olivat paneutuneet huolella esittämäänsä 
asiaan.  Tämä toi koko tilaisuuteen uskottavuutta 
ja antoi kuulijoille enemmän mielenkiintoa asioi-
den seuraamiseen.
   Saimme nähdä ja kuulla mielenkiintoisen esi-
tyksen sketsimuodossa kahden ihmisen kohtaa-
misesta, jossa toinen yritti taakkojensa ja mur-
heittensa ahdistamana kertoa vaikeuksistaan 
toiselle. Toinen oli kuuntelevinaan ja vastaili ja 
opasti liiankin innokkaasti lähimmäistään, mutta 
hänen sydämensä ei ollut mukana. Asia esitettiin 
huumorin sävyttämänä tilannekomiikan keinoin 
ja siksi se erityisesti jäi mieleen. Kyllä meistä 
moni kuulija tunsi piston sydämessään kun totesi 
monesti olleensa tuon kuuntelijan osassa. Esi-
tyksen jälkeen asiasta keskusteltiin ja pohdittiin 
keinoja ja tapoja aidosti kuunnella ja ennen kaik-

kea kuulla, mitä lähimmäisellä on kerrottavaa.
   Parannusta saatiin tehdä tässäkin asiassa. Elä-
män koulussa saatamme joutua itsekin joskus 
tuon huoliensa kertojan osaan. Siinä on helppo 
aistia, onko kuuntelija aidosti mukana murheis-
samme. Tämä esitys oli aivan koulutusohjelman 
alussa. Varmaankin juuri siksi, että tärkein pe-
rusasia on halu ja kyky ymmärtää mitä toisella on 
sanottavana tai muulla tavoin viestittävänä, jos 
ei aina osaa kaikkea sanoin ilmaista. Jos tämä 
asia epäonnistuu, on kaikki muukin auttamisen 
yrittäminen sen jälkeen lähes turhaa.
   Yksi merkittävä aihe koulutuksessa oli lähim-
mäisen kohtaaminen surun keskellä, kuoleman 
kohdatessa tai muussa vaikeassa elämäntilan-
teessa. Pääpaino oli kuoleman kautta lähei-
sensä menettäneen ihmisen kohtaamisessa ja 
lohduttamisessa. Aihe on herkkä ja siksi siihen 
tulee suhtautua suurella vakavuudella ja tosis-
saan. Kuulimme erään läheisensä menettäneen 
henkilön kertomuksen omasta surutyönsä pro-
sessista. Tämä perusteellinen kertomus suru-
työn eri vaiheista siihen liittyvien tapahtumien, 
tunteiden, valokuvien ja muiden dokumenttien 
avustuksella antoi pohjaa myöhemmälle keskus-
telulle asiasta. Asiasta virisikin vilkas keskustelu, 
jossa esitystä kommentoitiin. Monilla oli myöskin 

Lähimmäispalvelukoulutus 
Lapualla 

Taneli Kuusisto
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 omakohtaisia kokemuksia vastaavasta tilantees-
ta. Kaikki nämä auttoivat ymmärtämään asiaa 
eri näkökulmista ja saimme eväitä tulevaisuuden 
varalle, jos ja kun tällaiseen tilanteeseen jou-
dumme. Keskusteluissa todettiin jälleen kerran 
kuinka tärkeää tällaisessa kahden ihmisen koh-
taamisessa on pyytää sen kolmannenkin osal-
listumista. Häntä, jota silmin emme voi nähdä, 
mutta jonka läsnäolon voimme tuntea, saamme 
pyytää tulemaan tueksemme, olimmepa sitten 
surevana tai lohduttavana osapuolena. Koska 
Herra itse tuntee meidän kipukohtamme ja tila-
mme paremmin kuin me itse, on Hän loppujen 
lopuksi ainut auttajamme ja lohdutuksen läh-
teemme. Hän voi kuitenkin meitä käyttää omien 
tarkoituksiensa välikappaleina haluamallaan ta-
valla. Tämän edellytyksenä on, että me nöyrrym-
me ja tunnustamme sen, että 
omissa voimissamme emme 
voi mitään tehdä. Yleisestikin 
voidaan sanoa, että aito nöy-
ryys luo kestävän pohjan kai-
kenlaisille lähimmäisen koh-
taamistilanteille. Aina, ennen 
keskustelua lähimmäisen 
kanssa, pitäisikin käydä en-
sin keskustelu Herran kans-
sa. Keskusteluissa todettiin 
myös, että mitään yhtä ai-
nutta oikeaa tapaa tällaisissa 
kohtaamistilanteissa ei ole. 
Kullekin on Herra suonut eri-
laisia lahjoja joita me voim-
me käyttää. Meille ”lahjatto-
millekin” on käyttöä jo siinä, 
että osaamme kuunnella su-
run murtamaa ja aidosti tällä tavoin jakaa hänen 
murheensa. Aina ei muuta tarvitakaan. Sekin on 
lahja. Vanha viisas sanonta kuuluu: ”Kykyni ovat 
Luojan lahja minulle, - kuinka niitä käytän, - ovat 
minun lahjani Luojalle”. Jos me ennen kohtaa-
mistilanteita nöyrästi ja vilpittömästi pyydämme 
siihen viisautta Herralta, hän kyllä sitä antaa ha-
luamallaan tavalla. Tällöin saamme jättää vas-
tuun asiasta suurempiin käsiin.
   Monilla koulutukseen osallistujilla oli oma-
kohtaisia, tuoreita, vielä kipeitäkin kokemuksia 
läheisen omaisen menettämisestä. Ryhmissä 

saimme heitä kuunnella, hoitaa, ja tulla itsekin 
hoidetuksi. Tämä myös vahvisti osallistujien, si-
sarien ja veljien yhteisöllisyyttä. Saimme tuntea 
kuuluvamme samaan joukkoon, olevamme sa-
man Isän lapsia. Tämäkin tärkeä kokemus tuli 
ikään kuin taustalta, sivujuonteena, mutta sillä 
oli suuri merkitys, joka vain voimistui vielä tilai-
suuden jälkeen. 
   Ryhmätyöt antoivat myös paljon keskustelul-
le ja asioiden pohdinnoille sijaa. Ryhmät saivat 
valita annettujen aiheiden listalta kaksi itselleen 
parhaiten sopivaa aihetta. Ihmeellistä oli, että 
valinnat jakautuivat melko tasaisesti niin, että 
kaikki aiheet tulivat käsiteltyä. Vaikka itse en ole 
erityisen innostunut ryhmätöistä yleensä, tässä 
tapauksessa se kuitenkin jostakin syystä antoi 
asioiden käsittelylle mielenkiintoista sisältöä. Yh-

teisöllisyys tuli tässäkin koulutusosiossa vahvas-
ti mukaan, ikään kuin huomaamatta. Itse koin, 
että tässä koulutuksessa tämä yhteyden kokemi-
nen, yhdessä tekeminen ja jakaminen, joka tuli 
tavallaan ohjelman lisänä, on meillä krelliläisillä 
suuri voimavara. Tämä jos mikä saa meidät toi-
mimaan myös lähimmäisen hyväksi. Tätä aja-
tusmaailmaa meidän tulisi olla siirtämässä nuo-
remmille. Sen vastakohtanahan on itsenäisyys, 
jota tänä päivänä kovasti ihannoidaan. Tämä 
henkilökohtaisen itsenäisyyden ihannointi johtaa 
usein vääjäämättä täyteen itsekkyyteen, joka on 

Lähimmäispalvelukoulutuksessa oli mukana myös ystäväpysäkin 
mummo-nukke. 
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 tuhoisa vaikuttaja koko yhteiskunnassa. 
    Paljon muutakin käytännön tietoa saimme sii-
tä, miten toimia systemaattisesti lähimmäisen 
palvelutyössä. Esimerkiksi valmiille lomakkeelle 
on hyvä merkitä välittömästi tiedot palvelutyön 
ajankohdasta ja aiheesta. Nämä tiedot ovat tär-
keitä myöhempää tilastointia varten
   Edellä oleva on kirjoittajan omakohtainen koke-
mus koulutuksesta. Jollekin toiselle toiset asiat 
saattoivat merkitä enemmän ja tuoda uusia virik-
keitä. Monethan meistä ovat jo saaneet omissa 
seurakunnissamme tai muualla sielunhoidollis-
ta ja muuta lähimmäisen auttamiseen tarkoitet-

tavaa koulutusta, mutta eipä tälläkään alueella 
taideta tässä ajassa valmiiksi tulla. Jälkikeskus-
telujen perusteella olen tullut siihen tulokseen, 
että osallistujat olivat kaiken kaikkiaan erittäin 
tyytyväisiä koulutuksen antiin. Niinpä voinkin sitä 
lämpimästi suositella, jos, ja kun toivottavasti 
sitä vielä järjestetään eri paikkakunnilla. Lopuksi 
vielä kaikkein paras anti: ruoka oli todella mau-
kasta ja hyvää.

Taneli Kuusisto,
Laihian Kristilliset eläkeläiset
Kuvat: Päivi Kyyrö

Seuraava Lähimmäispalvelukoulutus 
5.9. klo 10 - 16 Seurakuntien talo, Tampere, 

Näsilinnankatu 26
 Tilaisuudessa puhuu mm. kansalaistoimija Merja Leppälä aiheesta Särkyneen siunaus
  lähimmäisen kohtaamisessa. 

 Kun on kokenut vaikean sairauden, vammautumisen, 
   Voi paremmin eläytyä toisen elämään ja kuuntelemiseen.

 
Ilmoittautumiset kesäkuun aikana tai vii-
meistään elokuun 17. päivään mennessä 
Helsingin toimistoon puh. 09 351 1145, 
toimisto@krell.fi (heinäkuussa toimisto on 
suljettu)

Osallistumismaksu Kristillisen Eläkeliiton 
jäseniltä 20 euroa. 
Muilta maksu 30 euroa (kurssimaksu 10 e 
+ ruokailu ja kahvit 20 e) 

Merja Leppälä ja hänen uskollinen ystä-
vänsä ulkoilemassa.

Kuva:Ruusu Leppälä
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Mies kuvien takana

Heimo aloitti kuvaamisen naapurista lainatulla 
kameralla, jolla sai otettua 12 mustavalkoista 
kuvaa kerrallaan. Ensimmäisen oman kameran 
hän osti isältään saadun metsäpalstan puutuo-
toilla. Kuvat ovat vieneet Heimo Ujalan mennes-
sään ja hän etsii mielellään paikkoja joista saa 
hyviä kuvia. Heimo on saanut vaimonsakin in-
nostumaan kuvauksesta. Molemmilla on järkkä-
rit, pokkarikamerat ja elokuvaamiseenkin sopiva 
kamera löytyy.
   Kuvaamisessa Heimoa kiehtoo se, että pystyy-
kö ottamaan sellaisen kuvan mikä nyt luonnossa 
näkyy kauniina. Ihmisiä kuvattaessa kiehtoo se, 
että kuinka pystyy saamaan luonteen näkyviin, 
aistimaan tilanteen ja saamaan tunteen kuvaan. 
Heimon mielestä on paras jos ihmisestä saa ku-
van salaa, sillä huomatessaan itseään kuvatta-
van, ihminen jäykistyy kuin salamanteri, eikä ole 
oma itsensä. Parasta kuvaa hän ei ole mieles-
tään saanut vielä otettua.  
   Heimo on kuvannut Nepalissa asti. Hän oli ku-
vaajana Luterilaisen Maailmanliiton ja Kirkon Ul-
komaanavun matkalla. Kaikki alkoi siitä kun Kuo-

pion hiippakuntasihteeri tuli käymään Kontiolah-
den seurakunnassa ja näki siellä Heimon kuvia. 
Hän innostui kuvista ja pyysi Heimoa lähtemään 
matkalle Nepaliin. Heimo Ujalan Nepalissa otta-
mia kuvia voi ihastella hänen kirjastaan ”Nepal, 
uljas vuoristomaa”. Heimo kertoi, että Nepalissa 
kuvatessaan hän joskus eksyi muusta ryhmästä 
etsiessään kuvauskohteita. Onneksi paikalliset 
viittoivat hänelle oikean suunnan ja Heimo pää-
si takaisin ryhmään.  Matkalla he olivat kolmatta 
viikkoa. Kuvia tuli yhteensä kolmatta tuhatta ruu-
tua.
   Heimo Ujalan kuvia voimme ihastella Kristelli-
lehdessä myös tulevaisuudessa. Olemme kiitol-
lisia, että hän on antanut lahjansa käyttöön tällä 
tavalla. Hänen kuviaan voi katsella myös Kontio-
lahden kuvaajien nettisivuilla.

Heimo Ujala on harrastanut
valokuvausta pienestä pojasta 
saakka. Olemme saaneet 
ihastella Heimon ottamia kuvia 
Kristillisen Eläkeliiton lehdessä. 

Kuva: Irja Ujala
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Vuoden 2012 hymymummo           
ja hymypappa

Kristillinen Eläkeliitto jakoi en-
simmäistä kertaa hymymummo 
ja hymypappa-huomionosoi-
tukset lämpimästä lähimmäi-
syydestä. Vuoden 2012 hymy-
mummo ja hymypappa julkais-
tiin Kristillisen Eläkeliiton kevät-
juhlilla Sastamalassa. Hymy-
mummo-huomionosoituksen 
sai varapuheenjohtaja Tuula 
Kivimäki ja hymypappa-huo-
mionosoituksen sai puheenjoh-
taja Ensio Koitto. Idean äiti on 
Kristillisen Eläkeliiton toimin-
nanjohtaja Päivi Kyyrö.
- Kun Ensio Koitto kertoi, että 
hän on saanut nuorena hymy-
poikapatsaan, ajattelin, että 
miksemme voisi Kristillisessä 
Eläkeliitossa jakaa huomion-
osoituksia lämpimästä lähim-
mäisyydestä. Miksipä se ei voi-
si olla hymymummo tai hymy-
pappa-patsas. Mielestäni hyvin 
monet ansaitsisivat tällaisen 
palkinnon.

- Kristillisellä Eläkeliitolla on ta-
kanaan muutama todella haas-
tava kuukausi, joten eleelläni 
halusin rohkaista varapuheen-
johtajaa ja puheenjohtajaa ja 
osoittaa niin heille, että he ovat 
olleet todellisia lähimmäisiä. 
Myös muut hallituksen jäsenet 
ovat olleet esimerkillisesti tu-
kenani, Päivi Kyyrö kuvailee 
idean alkua.
   Hymypappa Ensio Koitto oli 
yllättynyt kun hymypappavalin-
ta osui hänen kohdalleen. 
- Ajattelin, että on kulunut yli 
60 vuotta, kun sain kouluaika-
na hymypoikapatsaan. Yllätys 
oli sekin aikoinaan, Ensio kom-
mentoi. 
Hymymummolle, Tuula Kivi-
mäelle, tuli valinnasta vähän 
hämillinen olo. Hänelle mie-
leen nousi monet kasvot, joille 
hymymummo olisi yhtä hyvin 
kuulunut.
   Mikä sitten saa heidät hymyi-

lemään ja mille he hymyilivät 
viimeksi? Hymypappa Ensio-
ta hymyilyttää hyvät uutiset 
ja hymyilevät kasvot häneen 
suunnattuina synnyttävät vas-
tahymyn. Viimeksi hän hymyili 
heidän Tipsi -kissalle, kun se 
kevätriemussaan kiipesi ome-
napuun latvukseen ja näytti 
kuinka nopeasti mennään puu-
hun.
- Siellä se tiiraili ja odotti pikku-
kehumista. Kun Ensio totesi, 
että ” Hyvä poika” se riemuitsi.
 Tuulaa hymyilyttää heräämi-
nen uuteen päivään, jos se 
vielä on aurinkoinen. Ystävän 
yhteydenotto ja lapsenlapsen 
tai kenenkä tahansa pienen ih-
misen näkeminen tuo Tuulalle 
hymyn. Neku ja Nana-kanien 
ruokkiminen on myös hymyä 
tuottavaa, sillä ne ovat hellyttä-
viä. Ne muistuttavat häntä siitä, 
kuinka Luojamme on ihmeel-
linen, kun on nuokin eläimet 

Teksti: 
Hanna Forsgren-Autio
Kuva: Heimo Ujala
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 luonut ja siitä nousee ilo oikein 
sydämestä asti.
   Hymypappa ja hymymummo 
palkittiin lämpimästä lähimmäi-
syydestä. Mitä lämmin lähim-
mäisyys heidän mielestään on?
- Lähimmäisen huomioiminen 
silloin kun tuntuu, että hänen 
kanssaan synkkaa hyvin. Mie-
lellään antaa siitä realistisen 
tunnustuksen. Siinä molem-
minpuolisessa huomaavaisuu-
dessa lämmin lähimmäisyys on 
helppoa osoittaa puolin ja toi-
sin, Ensio pohtii.
- Minusta se on luottamusta, 
toisen tarpeet etusijalle aset-
tavaa. Myötäelävää kunnioit-
tamista ja tarvittaessa käytän-
nössä sitä olkapään tarjoamis-
ta. Olla valmiina kuuntelemaan 
ja kuulemaan myös sydämellä, 
Tuula sanoo.
   Hymypappa Ensio kertoo, että 
arjessa on ihana kohdata vilpit-

tömiä ja avoimia hymyjä. Hän 
mainitsee, että jos hymyilijällä 
on ns. hymykuopat niin hymyily 
on moninkertainen. Hän kertoo 
myös, että hymyilevien tuttujen 
tapaaminen esimerkiksi torilla 
on valtavan ihanaa!
   Hymymummo Tuulan ensim-
mäiset päivän hymyt liittyvät 
yleensä joko omassa talossa 
tai kaupassa tapaamisten ja 
tervehdysten yhteyteen. Tuula 
uskoo, että jos itse suhtautuu 
avoimin mielin ja vilpittömästi 
ihmisiin, saa myös hymyn takai-
sin. Joskus hän hymyilee omille 
mokille tai sattumuksille, ja on 
huomannut, että niistä pääsee 
niin paremmin yli.
   Ensio on kiitollinen siitä, että 
hän saa olla edelleen uskossa 
yli viidenkymmenen vuoden 
uskossaolon jälkeen sekä ter-
veyden määrästä joka on to-
dellisuutta tällä hetkellä. Myös 

krelliläisen yhteiskristillisyyden 
eläminen todeksi on hänelle kii-
tosaihe.
   Tuula on kiitollinen, että saa 
elää Jumalan yhteydessä hä-
nen lapsenaan ja huolenpi-
don kohteena, Jeesuksen työn 
kautta. Hän kertoo perheen 
olevan hänelle tärkeä ja että 
hänellä on tytär, jonka perhee-
seen kuuluu miehen lisäksi 3 
ihanaa lasta. Tuula muistaa ja 
kiittää heistä päivittäin. 
   - Kiitosaihe on myös se, että 
olen saanut lahjana positiivi-
sen elämänasenteen. Elämän 
vaikeudet ovat opettaneet kiit-
tämään siitä hyvästä jonka on 
osakseen saanut, kuten rak-
kaat ystävät. Uuden alun mah-
dollisuus on kiitosaihe, Tuula 
sanoo.

 

Kokkoset 25 kpl. 

Taikina:
5dl maitoa
35 g hiivaa  
1 tl suolaa 
100 g voita 
13 dl vehnäjauhoja, 
halutessa voi osan laittaa hiivaleipäjauhoja.
 
Täyte:
 2 dl puuroa tai tummaa riisiä keitettynä jossa 
suolaa maun mukaan ja täytteeseen voi 
sekoittaa keitettyjä kananmunia.

Taikina tehdään samoin kuin pullataikina. Leivo 
kohonnut taikina sämpylöiksi ja kohota hetki. 
Kauli litteäksi, paina juomalasinpohjalla 
täytteelle paikka ja nosta täyte keskelle. 

Nipistä reunat kunnolla kiinni ja laita pellille 
saumapuoli alaspäin, anna vähän oluutua. 
275 astetta 7-9 min.  uunissa. Ota pois.Voitele 
voisulalla heti paistamisen jälkeen.

Reseptin lähetti Heimo Ujala
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ihmeitä? Onneksi on olemassa 
ihmisiä, joille Luoja on antanut 
lahjaksi avata toisten silmiä 
kauneudelle.
”Nyky-yhteiskunnassa tek-
niikalla pyritään korvaamaan 
ihmisten kohtaaminen. Kes-
kustelua käydään internetissä, 
joka tietysti on hyvä asia, mutta 
tarvitsemme kohtaamista kas-

johtaja Ensio Koitto sai 
lauantaisella terveh-
dyspuheellaan juhla-
vieraat ihastelemaan luoma-
kunnan kauneutta. Hän kertoi 
ihmeellisistä toukomettisistä ja 
muista iloittavista asioista. Pu-
heen aikana minua hymyilytti 
tajutessani kaiken sen, mistä 
me voimme Luojaamme kiit-
tää. Minkähän vuoksi silmäni 
välillä unohtavat katsella arjen 

Aloitin työni Kristillisessä Elä-
keliitossa maanantaina 16.4. 
ja heti viikonloppuna pääsin 
tositoimiin kurkistamaan millai-
sia ihmisiä kristityt eläkeläiset 
oikeastaan ovatkaan. Katselin 
jonkin aikaa ympärilleni etsien 
eläkeläisiä, mutta kun en sen 
näköisiä löytänyt niin vietin sit-
ten koko viikonlopun huumorin-
tajuisten ja iloisten, itseään elä-
keläisiksi kutsuvien, ihmisten 
parissa. Ja kuinka se viikonlop-
pu sitten menikään?
   Kristillisen Eläkeliiton puheen-

Kevätjuhla 
ensikertalaisen 
silmin

Kuva:Pasi Toivanen
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 opistolla sujui mukavasti, sillä 
väkeä oli paikalla runsaasti ja 
yhteishenki oli hyvä. Ensiker-
talaisestakin tuntui siltä, että 
täällä saa olla ihan aidosti oma 
itsensä. Lounais-Suomen piirin 
puheenjohtaja Urpo Vuorenoja 
ja hänen vaimonsa Maiju Vuo-
renoja juonsivat juhlat virkistä-
vällä tavalla. Vieläkin alkaa hy-
myilyttää kun muistelen Urpon 
tapaa ilmoittaa arvonnan voitta-
jat sunnuntain kahvitauolla lau-
lamalla voittajan nimeä: ”Siiiir- 
Siiir- Siiiirkka!” Huomasin, että 
hymyilytti kyllä monia muitakin 
kahvipöytien ääressä. Eihän 
tuollaisia leikkisiä ilon hetkiä ole 
elämässä koskaan liikaa.
Miettiessäni nyt takana olevaa 
viikonloppua yhdessä kristitty-
jen eläkeläisten kanssa en voi 
muuta kuin uskoa tulevaisuu-
teen. Monista negatiivisista yh-
teiskunnan muutoksista huoli-
matta, meillä on yhä nämä kaik-

votusten. Jokainen 
meistä tarvitsee kos-
ketusta iholla. Hala-
uksia.” sanoi Kristilli-
sen Eläkeliiton toimin-
nanjohtaja Päivi Kyy-
rö lauantain juhlan 
tervehdyksessä. Hän 
puhui siitä, kuinka hä-
nen lapsuudessaan 
ja nuoruudessaan ih-
miset kohtasivat toisi-
aan lähikaupassa ja 
juttelivat siellä ajan-
kohtaisista asioista. 
Jotain sen tapaista 
läheisyyttä tulisi yhä 

vaalia ja jotain sellaista sainkin 
itse viikonloppuna kokea myy-
dessäni Kristillisen Eläkeliiton 
tuotteita. Sain kohdata monta 
ihanaa ihmistä ja kuulla kiinnos-
tavia ja innostavia kertomuksia.
   Kokonaisuudessaan Kristil-
lisen Eläkeliiton kevätjuhlavii-
konloppu Karkun evankelisella 

Hanna Forsgren-Autio
Kristillisen Eläkeliiton 

toimistoassistentti

ki sydämelliset ja aidot ihmiset. 
Jos he opettavat lapsilleen 
ja lastenlapsilleen edes osan 
tuosta tavastaan olla läsnä 
toisia varten, niin toivoa ei ole 
menetetty. Mutta millä tavalla 
saisimme ikääntyneille mahdol-
lisuudet tulla kuulluksi? Kuinka 
saisimme kaiken tuon viisau-
den yhteiskunnan voimavarak-
si? Tätä voimme kaikki muistaa 
rukouksin, että Jumala näyttäisi 
keinot ja avaisi ovet.

Kiitos kaikille ihanasta viikonlo-
pusta ja kohdataan Valamossa!

Kuva:Urpo Vuorenoja
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Ensio Koitto

Hyvin vanhassa legendassa kerro-
taan, että Maria, Joosef ja Jeesus-
lapsi kätkeytyivät sotilailta kata-
japensaaseen pakomatkallaan 
Egyptiin. Nälissään he söivät kata-
janmarjoja. Tästä kiitokseksi Herra 
siunasi katajan. Kataja ( Juniperus 
communis) sai havupihkan tuoksun 
ja parantavia voimia. Herra lupasi 
myös, että kataja ei koskaan ole 
ilman marjoja. Katajanmarjat eivät 
tosiaan putoa ennen kuin uudet 
marjat kasvavat seuraavana tai kol-
mantena vuonna. Katajanmarjan 
sisällä, sen siemenessä on ristin-
muoto. Se kertoo, että kataja on 
Jumalan siunaama puu. Sillä on 
ajaton viesti kristinuskon sanomas-
ta!
 Kataja on sypressikasvien 
(Cupressaceae)- heimoon kuuluva 
havupuu. Monesti katajat ovat pen-
sasmaisia, mutta kasvavat myös 
olosuhteista riippuen pylväsmäisik-
si puiksi.
Puut varttuvat muutaman metrin 
mittaisiksi. Suomen suurin kataja 
on mitattu Kalvolassa.
Sen pituudeksi mainitaan peräti 
15 metriä. Kataja voi tulla yli tuhat 
vuotta vanhaksi.

Sitkeä
ja 

siunattu
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 Kataja on kaksikotinen. Hede- ja emiyksilöt ovat 
eri pensaissa. Suunnilleen joka kolmas vuosi 
kataja kukkii runsaasti. Kesäkuussa voi nähdä 
keltaisen siitepölypilven irtoavan hedepensais-
ta. Näin alkaa emipuissa hedelmöityneen kukan 
kehittyminen siniseksi ”katajanmarjaksi”. On ilo 
todeta katajassa kauniit vihreät ja jo kypsyneet 
siniset marjat samanaikaisesti.
   Vanha yrttikirja kertoo, että kotkat elävät iäk-
käiksi koska syövät katajanmarjoja.
Myös metsot, teeret, rastaat ja tilhet syövät näi-
tä marjoja. Me ihmiset laitamme niitä mieluisasti 
kalakeiton mausteeksi. Suomalaisessa kansan-
perinteessä kataja on arvostettu puu. Suomen 
kansan vertauskuvaksi kataja tuli Juhani Ahon 
lastukokoelman ”Katajainen kansani” ilmestyttyä 
sortovuosien aikana (1891). Ote kokoelmasta 
kertoo: ”Me saatamme tyynesti kuunnella tai-
vaan tuulien huminata niin kuin kataja kivisellä 
mäellä. Yläilmoissa iskevä ukkonen musertaa 
pirstaleiksi korpikuusen, mutta katajikkoon se 
tupsahtaa voimatonna.” Juhani Aho tuo esille, 
että katajan sitkeys on voima, joka piilee kansan 
katajuuressa.
   Jo lapsena kuulin Satakunnassa ikääntynei-
den miesten sanovan, että katajainen aidansei-
väs on sitkeä. Se kestää miehen iän lahoamat-
ta. Katajan marjojen ja oksien ja puuaineksen 
ottamiseen on hyvä pyytää aina metsänomis-
tajan lupa. Tämän siunatun puun rohtokäytöstä 
on paljon esimerkkejä kansanperinteessä. Elias 
Lönnrot suositteli hakatuista havuista ja marjois-
ta tehdystä keitevedestä lääkkeenä astmaan, 
reumatismiin, yskään, pintaverenkierron parane-
miseen, kihtiin, keuhkotaudin vastustamiseen ja 
erilaisten haavojen hoitoon.
   Kataja kuului Naantalin luostarin yrttikirjan kes-
keisiin rohtoaineisiin jo 1400-luvulla.
Tämä siunattu puu on ollut kuuluisa parantavista 
ominaisuuksistaan kautta aikojen.
Kuuluisa Saban kuningatar vieraili kuningas 
Salomon vieraana noin vuonna 950 eKr.
Hänen tuliaistensa joukossa oli arabialaisia 
mausteita ja yrtin siemeniä. Siellä kasvatettiin laa-
keripuita, sahramia, timjamia, roomankuminaa ja 
katajaa. Joten kuningattaren tuomisissa oli mah-
dollisesti myös katajanmarjoja! Omintakeisen 
tuoksunsa ja sitkeytensä takia katajan puuai-

nesta on käytetty monenlaisten tarve- ja koriste-
esineiden valmistukseen. Sen kirkkaan keltainen 
pintapuu ja vaaleanruskea juovainen sydänpuu 
on kaunista katseltavaa. Kodissamme on kata-
jasta valmistamiani pannunalustoja voiveitsiä ja 
avaimenperiä. Ne ovat tosi ihastuttavia esineitä.
   Kalan savustuksessa ja valmistaessani ko-
tikaljaa laitan mukaan aina katajan oksia. 
Marjaretkillä metsässä katson kunnioittavasti ka-
tajaa. Mieleeni tulevat nämä kertomani asiat aina 
siitä vanhasta legendasta alkaen. Joulukuusen 
hakumatkalla nähdessäni kauniin katajan ku-
marran kunnioituksesta tätä siunattua ihanaa 
puuta.
Kotimme lähistöllä Hämeenlinnassa, 
Kuninkaanlähteen puiston reunassa, on suuri 
kataja. Kävellessäni puiston halki kaupunkiin 
tuo iso kataja on sellainen mieluisa, upea kat-
seenvangitsija.

Siunattua katajantuoksuista ihanaa kesää kai-
kille!

Vanhurskas viheriöitsee kuin 
palmupuu, hän kasvaa kuin 
Libanonin setri. 

Vielä vanhuudessaan he 
tekevät hedelmää, ovat 
mehevät ja vihannat. 

Ps. 92:13, 15
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Onnea

KRISTEL-KUORON SYKSY 2012

Hei Laulavaiset!

Kiitos menneestä keväästä!

Nyt kesän lehden ilmestyttyä saatan 
teille  tiedoksi syksyn leirit ja Risto-veikan 
armeliaalla avustuksella Valamon-leirin laulut 
esitysjärjestyksessä.

Ensimmäinen kokoontuminen
20.-23.9.2012 Loimaalla.
Leirin hinta 160€, kuoroavustus 15€. 
Ilmoittautuminen 13.9 mennessä
puh. 02 7627217 tai s-postiin  toimisto@leko.fi
Kaikki edellisen leirin laulut mukaan!

Valamon leiri  19.-21.10.2012. 
Leirin hinnat: 
Hotellitaso 130€/1hh+50€
ruokapaketti, opistohotelli 110€/2hh/hlö + 50€ 
ruokapaketti, vierasmajat 100-110€/hlö. 
Ilmoittautuminen 28.9.2012 mennessä (HUOM. 
aikainen ilm)

Laulut
Avajaiset: 243,2,199A,249
Iltamusiikki:  202A,266,207A,208A,20
8B,260,253,254,269,239,89:8,265,268,
270,110.
Pääjuhla:  271,189A,260,242

Iloisin kesäterveisin
Miia Liukko

Kristel-kuoro ry:n syyskokous pidetään 
21.9.2012 klo 19.00 Loimaan evankelisella 
opistolla, Opistontie 4, 32210 Loimaa. Esillä 
sääntömääräiset syyskokousasiat.
Lämpimästi tervetuloa! 
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 Osmo Osvald Pihlaja  
Im Memoriam

Diakoni Osmo Pihlaja 
syntyi Turussa 29.4.1922 
ja hänen maallinen vael-
luksensa päättyi Kotkassa 
19.1.2012.  Osmo palveli 
lähinnä nuorisotyössä eri 
puolilla Suomea. Kristillisten Eläkeläisten, Krellin 
toimintaan hän otti ”varaslähdön” toimiessaan 
matkaisäntänä ja puhujana jo ennen eläkeikään-
sä. Seurakunnallisista luottamustehtävistä mai-
nittakoon Jyväskylän maaseurakunnan kirkkoval-
tuuston jäsenyys, 8 vuotta.
   Jäätyään eläkkeelle Osmo valittiin Krellin Keski-
Suomen piirisihteeriksi ja lisäksi sihteeriksi Jyväs-
kylän paikallisyhdistykseen. Vähän myöhemmin 
hänet valittiin vielä Krellin liittohallituksen jäsenek-
si, jossa tehtävässä hän oli kahdeksan vuotta.
Piirisihteerinä ollessaan hän alkoi toimittamaan 
Piiritiedote-lehteä. Sen avulla hän organisoi piirin 
toimintaa, matkoja, retkijuhlia jne. Muutamia vuo-
sia myöhemmin lehden nimi muutettiin Piiriviestik-
si. Osmo oli jo pitkään innostanut Krellin jäseniä 
lähettämään lehteen myös hengellisiä kirjoituksia 
ja kirjoituksia yhdistysten tapahtumista. ”Älkää 
olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoot teissä 
Hengen tuli, palvelkaa Herraa,” Room. 12:11. 
Eestin itsenäistyttyä vuonna 1991, saimme yhtey-
den Tallinnan inkerinsuomalaiseen seurakuntaan 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kautta ja tästä 
vierailujen sarja alkoi. 90-luvulla teimme kaikkiaan 
kahdeksan matkaa Viroon. Osmo kantoi kovasti 
huolta inkerinsuomalaisesta seurakunnasta. Tal-
linnan Soome Puha Petruse kogudus on ystävä-
seurakuntamme. 9.9.2002 Osmo kirjoitti Piirivies-
tissä: ” Vuodesta 1986 ole saanut osallistua Jy-
väskylän Kristillisten Eläkeläisten toimintaan. Olen 
kiitollinen Älkää unohtako eestiläisiä! Toivon, että 
löydätte toimittajan tuolilleni seuraajan, joka ottaisi 
sydämen asiakseen hoitaa yhteyksiä Viroon.” Ol-
kaamme kaikki osaltamme auttamassa niitä, joilla 
tässä maailmassa on vaikeata.

Veijo Huhtala

Rauman Seudun Kristilliset Eläke-
läiset juhlivat 30-vuotistaivaltaan 
12.8.2012.

Juhlamessu Pyhän Ristin kirkossa 
klo 10:00. Messussa saarnaa lehtori 
Marja-Leena Salonen ja Weisuu-
Weljet avustavat musiikilla. Juhla 
jatkuu messun jälkeen viereisessä 
seurakuntatalossa.
Luvassa mm. ruokailu, tervehdyk-
set, musiikkia Askel- yhtye, juhlaesi-
telmä Rauno Heikola:” Fransiscus 
Assisilainen- Jumalan pieni köyhä”. 

Tervetuloa myös eri yhdistyksistä!
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 Kristillinen Eläkeliitto
Arttolantie 1
00750 Helsinki
puh. 09 351 1145
toimisto@krell.fi

Kristillisen Eläkeliiton piirijärjestöt

Hämeen Piiri: Puheenjohtaja Ensio Koitto, Jaakopinkuja 4, 13100 Hämeenlinna,
puh. 050 3374 379, ensio.koitto@krell.fi
Sihteeri Matti Karppila, Hannulankatu 14, 37630 Valkeakoski, Puh. 0400 647 682, 
S-posti matti.karppila@gmail.com

Keski-Suomen piiri: Puheenjohtaja Martti Pitkänen, Ilvestie 8, 41900 Petäjävesi, 
puh. 040 776 7086 S-posti martti2.pitkanen@elisanet.fi
Sihteeri Ritva Vesterinen, Orimäentie 3 A 2, 44300 Konnevesi, Puh. 050 337 0021
S-posti ritva.vesterinen2@netti.fi

Kuopion piiri: Puheenjohtaja Riitta Räisänen, Penttilänmäentie 4, 79100 Leppävirta,
Puh. 040 771 3850, 044 562 2669, S-posti riittaraisanen@netti.fi
Sihteeri Hilkka Rytkönen, Päiviönkatu 37 D 37, 74100 Iisalmi, 
Puh. 050 520 7427, 017 823 429

Kymen piiri: Puheenjohtaja Riitta Haikonen, Valkamakatu 16 C 38, 48200 Kotka
Puh. 050 542 1753, S-posti haikonen.riitta@gmail.com
Sihteeri Pirkko Klemolin, Väinöläntie 31 as. 9, 45200 Kouvola, Puh. 044 941 2196

Lounais-Suomen piiri: Puheenjohtaja Urpo Vuorenoja, Asemantie 6, 38100 Sastamala,
Puh. 050 321 6521, S-posti upi@kopteri.net
Sihteeri Riitta Paimensalo, Luhdankatu 10, 38210 Sastamala, Puh. 044 9189 774
S-posti rpaimensalo@hotmail.com 

Mikkelin piiri: Puheenjohtaja Raimo Hämäläinen, Hämeenkatu 27 A 4, 76100 Pieksämäki
Puh. 044 551 1643, S-posti raiha42@gmail.com 
Sihteeri Raimo Jäntti, Salomontie 4, 76100 Pieksämäki, Puh. 0400 985 946

Pohjanmaan piiri: Puheenjohtaja Iikka Löytty, Raamikuja 2 A 14, 60100 Seinäjoki
Puh. 0400 596 120, S-posti iikkaloytty@gmail.com 
Sihteeri Anna-Mari Jutila, Tampereentie 942, 61710 Pentinmäki, Puh. 050 358 7997,
S-posti amri.jutila@luukku.com

Pohjois-Karjalan piiri: Puheenjohtaja Maila Mustonen, Pilkontie 26, 80130 Joensuu, 
Puh. 050 372 5387 S-posti mustonenmaila@gmail.com 
Sihteeri  Aila Kuisma, Nahkurinkatu 2 C, 80100 Joensuu, Puh. 0500 188 810 

Uudenmaan piiri: Puheenjohtaja Ulpu Leino, Aittomäentie 9, 04530 Ohkola, Puh. 050 527 9127,
S-posti ulpul@hotmail.com 
Sihteeri Maija Kokkonen, Anttiinintie 8, 08700 Lohja, Puh. 050 326 3703, 
S-posti maija.kokkonen@dnainternet.net 

Päivi Kyyrö, toiminnanjohtaja, 
puh. 045 312 0310
Hanna Forsgren-Autio, toimistoassistentti
Leea Järvinen, talouspäällikkö
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 Liiton hallitus:

Ensio Koitto, puheenjohtaja, Hämeenlinna, puh. 050 3374 379, ensio.koitto@krell.fi
Tuula Kivimäki, varapuheenjohtaja, Tampere puh. 050 0779 244
Tapio Alasaari, Seinäjoki, puh. 040 5250 685
Raimo Hämäläinen, Pieksämäki, puh. 044 5511 643
Maija Kokkonen, Lohja, puh. 050 3263 703
Maila Mustonen, Joensuu, puh. 050 3725 387
Martti Pitkänen, Petäjävesi, puh. 040 776 7086
Riitta Räisänen, Leppävirta, puh. 040 771 3850
Antero Sala, Huutjärvi, puh. 050 3644 633
Teuvo Vuorenoja, Sastamala, puh. 040 7712 433

Kristillinen Eläkeliitto ry on vuonna 1976 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka toimin-
nan tarkoituksena on edistää eläkeläisten hyvinvointia kristillisten arvojen mukaisella toiminnalla 
sekä toimia eläkeläisten edunvalvojana.  Liiton yhdistyksillä on toimintaa yli 80 paikkakunnalla. 
Kristillinen Eläkeliitto on mukana Eläkeläisjärjestö EETU ry:ssä. EETU ry on kuuden valtakunnal-
lisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimiin eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten sekä 
sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi. Piiri- ja kuntatasolla edunvalvontaa tehdään 
vanhusneuvostojen tai vastaavien tahojen puitteissa. 

Postimaksu
maksettu

Kristelli 
-lehti

VASTAUSLÄHETYS
Sopimus 5007754

00003 HELSINKI

Tilaan Kristelli -lehden
12 kk (5 numeroa) hintaan 12 euroa

Haluan liittyä jäseneksi kristilliseen eläkeläisyhdistykseen

 Tilaaja:

 Osoite:

 Postinro ja -toimipaikka:

 Puhelin:

 Lehden maksaja (jos eri kuin tilaaja):

 Osoite:

 Postinro ja -toimipaikka:

 Puhelin:

Tilaan lehden lahjaksi 12 kk hintaan 12 e
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