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Kristillisten
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äänenkannattaja
1/2018

Lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille, 72. vuosikerta

Sata vuotta - osallisuus, sovinto
Sisällissodasta on sata vuotta. Miltä
näyttää yhteisöllisyys kirkossamme
nyt, seurakuntavaalien alla?
Tätä aihetta pohditaan Kristillisten
sosialidemokraattien seminaarissa
ja kevätliittokokouksessa Oulussa
14.4.2018
Tässä vielä tilaisuuden ohjelma:
Aika: Lauantai 14.4.2018 klo 12.00-17.15
Paikka: Kastellin kirkko, Töllintie 38, 90230
Oulu

14.45 Seurakuntavaalit, vapaaehtoisuus ja
yhteisöllisyys, Aki Ojakangas
15.45 Tauko (liittotoimikunnan kokousta
varten)
16.15 Kevätliittokokous,
SUNNUNTAINA 15.4 klo 10
Työväen kirkkopyhän jumalanpalvelus
Kastellin kirkossa liturgina lääninrovasti
Juhani Lavanko ja saarna Heikki Palmu.
Kirkkokahvit ja mahdollisuus
keskusteluun.

12.00 Sämpylä/keitto

Kulkuyhteyksiä:
Ouluun ehtii saman aamun aikana klo klo
6.14 Helsingistä lähtevällä junalla, joka on
Oulussa klo 12.18.

13.00 Seminaari alkaa, juontajana toimii
Piretta Pietilä

Jyväskylän matkakeskuksesta lähtee linjaauto klo 6.10. Se on Oulussa 10.50.

13.00 Seminaarin avaus, kirjailija, pastori
Heikki Palmu

Seminaari ja kokous ovat maksuttomia,
ruokailusta peritään pieni korvaus

Ohjelma

13.15 “Sisällissodan taustat ja kirkko”, FT,
Kirkkohallituksen JP ja yhteiskuntajaoston
johtaja Pekka Rehumäki.
14.00 Keskustelua, kysymyksiä.
14.30 Kahvitauko

Maksathan
jäsenmaksun?

Liiton jäsenmaksu on 15 euroa/jäsen. Jäsenmaksunsa
maksaneet ovat oikeutettuja osallistumaan mm. liiton
liittokokouksiin . Jäsenmaksun voit maksaa liiton tilille
FI92 1248 3000 2021 05

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

”Anna mun kaikki kestää!”
Edellinen Veljeys-lehtemme toi terveiset Jyväskylästä. Siellä yhdessä
pohdimme moniarvoista sosialidemokratiaa ja sitä, kuinka pidetään kaikki
mukana.
Miten pidetään kaikki mukana? Miten Suomi pysyy toimivana, niin että
kaikilla asukkailla on hyvä olla? Ainakin meille suurille ikäluokille on tuttu
otsikkona oleva parahdus. Muutoksen tahti on kova. Jo pitkään on ainoa
pysyvä ollut muutos.
Uusikaupunkilainen ystäväni, reipas ja vireä 92 vuotias lähti yokirjoitustensa jälkeen Imatralta Syvärille sotilaskotisisaren työhön. Hänellä
on kännykkä käytössä, mutta ei älypuhelinta tai tietokonetta. Hän seuraa
tiiviisti uutisia, mutta harmittelee, kun joka tv-uutisissa viitataan
verkkosivuille, tarkemman tiedon saamiseksi. Vaikka hän ei asu Itä- tai
Pohjois-Suomessa, paikkakunnan posti lopetettiin. Eikä hän voi enää nostaa
rahaa pankistaan, vain S-Marketin kassalta. Mikä järki on muuten Valtion
lopettaa tai heikentää palvelua postissa tai VR:llä. Kuka siitä hyötyy?
Vaikka olen parikymmentä vuotta nuorempi, ja oppinut työssä käyttämään
tietokonetta, en voi sanoa hallitsevani kannettavaani. Enemmän se minua
hallitsee. Ja älypuhelin on – ei ärsyttävästi, vaan raivostuttavasti – minua
älykkäämpi. Välillä on täysi työ pysyä mukana. Facebook-huuma on kai jo
ohitettu. Vanhoilla päivilläni päätin liittyä mukaan ja koetin täyttää kysyttyjä
tietoja. Sivulle livahti tieto, että olisin mennyt eilen naimisiin, vaikka 49
vuotinen liittomme yhä jatkuu. Voi sitä sotkua! Anna mun kaikki kestää.
Suomi on nyt valtavien asehankintojen edessä – hävittäjät ovat
miljardiosttoksia. Miljardit pyörivät myös SOTEssa. Kaiken tämän
megalomaanisen keskellä kaivataan ja tarvitaan ihmisien puolustamista.
Tänään syrjäytyminen uhkaa kaikkia ikäluokkia. Se haastaa
yhteiskuntamme rakenteita, mutta samalla Sinua ja minua, tarvitaan
ystäviä.
Peräti kolmet vaalit ovat jo valmistelun alla. Ehkä maakuntavaalit
toteutetaan. Marraskuussa ovat evankelisluterilaisten seurakuntien vaalit.
Ja lähtölaskenta on jo käynnistynyt myös ensi kevään eduskuntavaaleihin.
Selkeätä suuntaa, tarmoa ja intoa tarvitaan näissä kaikissa. Siunatuksi
lopuksi siis kolme ilmoitusta:
1. Ehdokkaiden hankinta ja oma ilmoittautuminen seurakuntavaaleihin
on syytä alkaa nyt.
2. Turkulaiset ja varsinaissuomalaiset: 3.4. klo 18. tuomiokirkossa
Työväen kirkkoilta. Jutta Urpilainen puhuu aiheesta ”Kirkko ja kansa
sata vuotta sitten ja nyt”. Kirkkokahvit juodaan sakaristossa. Tule ja
tuo toverisikin!
3. 14-15. huhtikuuta Kr.Sd.liiton kevätkokous ja seminaari Oulun
Kastellin kirkossa. ”Sata vuotta – osallisuus, sovinto.” Sisällissodasta
on sata vuotta. Miltä näyttää yhteisöllisyys kirkossamme nyt,
seurakuntavaalien alla.”
Heikki Palmu

Elämää pakolaisleirillä
Vierailin pari viikkoa sitten presidentti
Tarja Halosen kanssa Zaatarin
pakolaisleirillä Pohjois-Jordaniassa.
Yksistään tällä leirillä asuu noin 80000
syyrialaista pakolaista eli se on
Joensuun kokoinen kaupunki. YKjärjestöjen ylläpitämä leiri on täynnä ja
uusia pakolaisia sinne ei enää oteta,
mutta vauvoja leirillä syntyy paljon,
jopa 80 viikossa.
Leirille ja muutenkin koko Jordanian suureen
pakolaistilanteeseen tulee apua eri järjestöiltä ja
Suomesta Kirkon ulkomaanavulta. Pääsimme
seuraamaan Ulkomaanavun työtä lasten parissa
urheilukentällä ja sirkuskoulussa. Lapsille - niin
tytöille kuin pojille - on rakennettava
mahdollisuus käydä koulua ja oppia uutta.
Sirkustemppujen oppiminen ja esiintyminen tuo
iloa ja naurua elämään.
Olot leirillä ovat vuosien aikana kohentuneet, ja
teltoista mutavellissä ja ruoanlaitossa
syntyneistä tulipaloista, on päästy
konttimajoitukseen. Leiri muodostuu
silmänkantamattomiin jatkuvista konttijonoista.
Kulkuväylillä on kadunnimiä - Champs Elysée ja muutamia vaatimattomia kauppakojuja ja
baariyrittäjiäkin mahtuu mukaan.

Leirillä käydään koulua, myös lukutaidottamat
aikuiset saavat opetusta, ja opitaan uusia taitoja.
Ompelutyön osaajia tarvitaan. Näimme miten
syntyville vauvoille valmistettiin kantokasseja.
Kassi täytetään pienillä vaatteilla kuten meidän
äitiyslaatikko konsanaan. Kampaajan ja parturin
opit ovat myös suosittuja ja antavat
mahdollisuuden työllistyä.
Syyrian sota ei ole ohi ja kukaan ei tiedä, kuinka
kauan näiden ihmisten on elettävä leirillä ja
paossa kotimaastaan. He tarvitsevat tukea
samoin kuin Syyrian naapurimaat Jordania ja
Libanon, jotka kantavat joka hetki valtavan
suuren pakolaismäärän paineen omissa
kouluissaan, vedenjakelussa ja ruokahuollossa.
Samanaikaiset uutiset Suomesta maahan hyvin
asettuneiden pakolaisten käännyttämisestä
tuntuvat tulevan aivan toisenlaisesta
todellisuudesta.
TARJA KANTOLA

Zaatarin pakolaisleiri sijaitsee PohjoisJordaniassa. Kirkon ulkomaalaisapu tekee
siellä tärkeää auttamistyötä.

●Kristilliset sosialidemokraatit tahtovat
ennenkaikkea rakentaa oikeudenmukaista ja
sorrosta vapaata yhteiskuntaa sekä korostaa
kristillista veljeyttä, rakkautta ja vastuuta.

Veljeys-liikkeen pyrkimyksenä on:
●Soveltaa evankeliumin eettisiä
periaatteita käytännön politiikassa niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti.
●Vaikuttaa rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
yksityisten ihmisten ja kansakuntien

välillä, poistaa rotuvastakohtaisuuksia ja
tasoittaa suuria eroja maailman
rikkaiden ja köyhien maiden välillä.
●Edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta aktiivisella
sosiaalipolitiikalla.
●Työskennellä terveiden elämäntapojen
ja eettisten arvojen puolesta.
●Puolustaa ihmistä ja hänen
yksilöllisyyttään massakulttuurin ja
henkistä tasapainoa horjuttavien
vaikutteiden alla.
●Puolustaa rakkauden, henkisen
yhteenkuuluvaisuuden ja kasvun
eriarvoisuutta ihmisten keskinäisissä
suhteissa.

Syysliittokokous 28.10.2017 Jyväskylässä teki
seuraavat valinnat vuodelle 2018:
Puheenjohtajana jatkaa Heikki Palmu.
Liittohallituksen jäsenet ovat:
Pertti Haipola, Oulu
Mauno Hietamäki, Seinäjoki
Ville Hoikkala, Kerava
Tarja Kantola, Helsinki
Vesa Karvinen, Jyväskylä
Jorma Korpela, Kotka
Jorma Kukkonen, Rautalampi
Aki Ojakangas, Tampere
Piretta Pietilä, Helsinki
Maija Piitulainen, Suolahti
Pertti Rajala, Pori
Stefan Sjöberg, Uusikaarlepyy
Niilo Toivonen, Helsinki
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Puheenjohtaja:
Heikki Palmu, puh. 0458959160,
sähköposti: hkpalmu@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Aki Ojakangas, 040- 5066582
ojaaki100@gmail.com
Sihteeri Piretta Pietilä, sähköposti:
piretta.pietila@gmail.com
Tiedotussihteeri/Veljeys-lehden
päätoimittaja Vesa Karvinen,
Kangasvuorentie 22 C4,
40340 Jyväskylä, puh. 0400-813 460
Sähköposti:
vkarvinen98@gmail.com
Taloudenhoitaja: Tarja Kantola,
sähköposti:
kantolantarja@gmail.com
Liiton pankkiyhteys: Nordea:
FI92 1248 3000 2021 05
Jäsenmaksut: yksityisiltä jäseniltä
15 €/ jäsen.
Uudet jäsenet hyväksyy
liittohallitus.
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Veljeys-liikkeen tavoitteet ja
päämäärät:

