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EDUNVALVONTAA                                                         Väinö Hotti 

Entinen metsuri: KAIKKI SORTAA, SAHA VAIN PUOLTAA! 

Veljeä ei jätetä 

Tämä jalo lause on elänyt suomalaisessa yhteiskunnassa aina talvisodan ajoista lähtien. Se on 

innoittanut ja velvoittanut suomalaisia lähimmäisen pyyteettömään auttamiseen. 

Edunvalvontaa 

Suomalainen yhteiskunta on halunnut kautta aikain huolehtia heikko-osaisista. Sodan aikana ja sen 

jälkeen valtio huolehti vähäosaisten auttamisesta suoranaisin avustuksin. Myöhemmin tulivat 

erilaiset yhteiskunnalliset järjestöt turvaamaan eri ammattiryhmiä. Työläiset saivat SAK ja 

oppineet AKAVAN jne.  

Erilaisia valtuutettuja 

Eri ikäisten asioiden hoitamiseksi on perustettu valtuutettujen virkoja. Suomi on yhdistysten 

luvattu maa. Nuorten asioiden hoitamiseksi on monia eri järjestöjä ja nuorisovaltuutettuja. 

Äskettäin on herätty myös huomaamaan vanhusten puolella järjestäytymisen puute. Alla tätä 

koskeva aloite. Aloite ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta. 

-------------------- 

14.8.2016 (keruuaika on päättynyt) 

Aloitteen sisältö 
Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen eduskunta ja hallitus toimii sen puolesta, että 
vanhusasiavaltuutetun virka perustetaan maahamme tämän hallituskauden aikana. 

Perustelut 
Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiavaltuutetun, joka on perehtynyt 
heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Viran perustamiseksi on 
ministereille vuosien varrella luovutettu useita adresseja ja lakialoitteita, mutta asia ei ole edennyt. 
Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on kuitenkin aiemmin perustettu esimerkiksi 
kuluttajansuoja-asiamiehen sekä tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja 
yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (2014) mukaan Suomi on hyvä paikka vanheta. 
Ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen, ja elinikä pitenee. Tilastollisesti 
tarkastellen ulkopuolisen avun tarve alkaa 80 ikävuoden jälkeen, jolloin vanhusten odotetaan 
jatkavan asumista kodeissaan mahdollisimman pitkään.  
 
Kaikki ikäihmiset eivät kuitenkaan saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, jolloin on 
turvauduttava iäkkääseen puolisoon, työelämässä oleviin lapsiin ja muihin sukulaisiin, jopa 
naapureihin. Syntyy myös tilanteita, joissa yksinäinen vanhus elää kotinsa vankina ja lähes 
heitteillä. Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja 
hyviä asumisratkaisuja. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että vanhusten oikeus 
arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu. 
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Jumala - uskovan edunvalvoja 

”Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi 
ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, 
et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen 
tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu” (Ps.91:4-7). 

”Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle 
poskelle, käännä hänelle toinenkin; ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa 
ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje 
hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa 
pyytää” (Matt.5:39-42). 

”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä 
ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän 
kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja 
teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä 
voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? 
Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä 
sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala 
näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa 
ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me 
juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän 
taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan 
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis 
murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin 
päivälle oma vaivansa” (Matt.6:25-34). 

Uskovan ”edunvalvonta” tapahtuu ylhäältä käsin. 

”Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen 
Herra tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, 
ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa” (2. 
Moos.14:13,14). 

”Niin Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia 
vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni." Ja Joosua teki, niinkuin Mooses 
oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren 
huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi 
kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven 
ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä 
kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Ja Joosua 
voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä” (2. Moos.17:9-13). 

”Ja kolmantenakymmenentenä yhdeksäntenä hallitusvuotenaan Aasa sairastui jaloistaan, ja hänen 
tautinsa yltyi hyvin kovaksi. Mutta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäreitä” (2. 
Aik.16:12). 

”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak.4:6). 



                                                                                                                                                                                      3 
 

”Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä 
teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen” (Matt.10:19). 

”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti” (Joh.14:16). 

”Huomaas murheet heitän Ja sun turviis peitän Suuret puutteeni. Tunnet asiani, Valvo etuani, 
Vapahtajani. Synnistä Mua saata sä Verelläsi puhtahaksi, Taivaas asujaksi” (Vvk 319:8). 

Kirkon edunvalvonta 

Kirkkohistoria todistaa, kuinka kirkko vuosisatojen saatossa on valvonut kirkkolaitoksen etuja. 
”Tää korutont` on kertomaa.” Kirkko on omistautunut ”maallisten aarteiden” kokoamiseen 
taivaallisten sijaan. Näin kirkko on surkeasti pettänyt kutsumuksensa. Kun kirkko lähtenyt 
maallisten aarteiden kokoamiseen, se on samalla törkeästi lyönyt laimin varsinaisen tehtävänsä – 
sielujen pelastuksen. Paitsi, että kirkko on työssään suuntautunut väärin, se on lisäksi 
omistautunut Herran kansan vainoamiseen. 

Luther kirjoittaa: 

”Nykyiset hengenmiehet…eivät närkästy mistään enemmän kuin siitä, että kirkon etuuksia, 
oikeuksia, valtuuksia ja mahtia loukataan. Siihen syypäät he heti…panevat pannaan ja julistavat 
harhaoppisiksi…Vaikka sinulla olisi sellaisia vikoja, että ne huutavat taivaaseen asti, olet kuitenkin 
hurskain kristitty, jos vain puolustat kirkon oikeuksia ja etuuksia” (Kares, Luther, ss.414-415). 

Uskovien edunvalvonta 

Aivan viimeaikoina on ”silmätikuksi” noussut uskovien edunvalvonta. Onhan se tietysti varsin 
tavatonta ja sietämätöntä, että uskovat ja heidän hurskaat mielipiteensä ovat joutuneet yleisen 
painostuksen ja pilkan kohteeksi ”tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa” (Mark.8:38). 
Muutamat ovat jopa nousseet jo barrikadeille puolustamaan konservatiivien oikeuksia. Uskovat 
eivät salli, että heitä pidetään ”rupusakkina”.  Heidänkin on saatava äänensä kuuluviin! Hehän ovat 
yhteiskunnan valio joukko – jos asia oikein nähdään!  

Raamatun neuvo:  

”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei 
meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme” (Hebr.13:13,14). 

Eskatologinen näkökulma 

Raamatun mukaan ajan illan joutuessa uskovien tilanne vain heikkenee: 

”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja 
viattomat kuin kyyhkyset. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan 
he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi 
heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä 
puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, 
vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset 
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nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun 
nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu” (Matt.10:16-22). 

Kirppukristillisyyttä 

”Kenen jälkeen Israelin kuningas on lähtenyt? Ketä sinä ajat takaa? Koiranraatoa, yhtä kirppua! (1. 
Sam.24:15). 

"Mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiranraadon puoleen?" (2. Sam.9:8). 

”Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut 
maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin” (1. Tim.1:15). 

Uskovat jakautuvat kahteen kastiin: 1. Kirppukristityt. 2. Koiranraatokristityt. - Daavid ja Paavali 
kuuluivat jälkimmäisiin! 

Jumala on ylpeitä vastaan 

”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen 
nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon". Nöyrtykää siis 
Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi” (1. Piet.5:5,6). 

”Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa, Ei kärsi kopeutta, Ylpeitä vastustaa. Kun sydän haluinen 
Herraansa odottaapi, Se tietä valmistaapi Tulolle Jeesuksen” (Vvk 7:3). 

Edunvalvonnan vaara 

Uskovien tulee puolustaa kristillistä uskoa (apologia). Tämä tulee kuitenkin tehdä HENGEN SOTA-
ASEIN. Hyvin helposti tässä taistelussa käy niin, että aseet vaihdetaan vastapuolen lihallisiin 
aseisiin. Silloin ei voida odottaa voittoa! 

”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä 
ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä 
hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.  
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä 
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja 
olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.  
Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa 
vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella 
rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa 
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta” (EF.6:11-18). 

”totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja 
vasemmassa” (2. Kor.6:7). 

”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-
aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan 
linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan 
Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2. 
Kor.10:3-5). 
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Ketkä ovat edunvalvojia? 

Uskovien edunvalvojia jumalatonta yhteiskuntaa vastaan ei valita demokraattisesti. Toisaalta 
jokaisella sukankuluttajalla ei ole tähän edellytyksiä. Johtajilla on riittävän voimakas itsetunto. 
Nämä itse huudattavat itsensä keisareiksi. Heidän tehtävänsä on pitää huolta siitä, että uskovia 
(konservatiiveja) arvostetaan. Heillä on peitsi tanassa joka suuntaan; konservatiiveja ei saa sorsia! 
Uskovia on kohdeltava kuten muitakin kansalaisia. 

Uskova on turvassa 

”Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä 
minun Isäni kädestä” (Joh.10:29). 

JONK` ON TURVA JUMALASSA 
 
1. JONK` ON TURVA JUMALASSA, TURVASSA ON PAREMMASSA. 
”KUIN ON TÄHTI TAIVAHALLA, LINTU EMON SIIVEN ALLA.” 
 
2. HERRA HOITAA OMIANSA SIIONISSA ARMOLLANSA. 
”AINA HEILLE TARPEET ANTAA, KÄSILLÄNSÄ HEITÄ KANTAA.” 
 
3.  NIIT` EI HÄNEN KÄDESTÄNSÄ TEMPAA KENKÄÄN IKÄNÄNSÄ. 
”JOTKA OMAKSEEN HÄN OSTI, KUOLOST` ELÄMÄHÄN NOSTI.” 
 
4.  HEIT` EI KOHTAA PUUTE, HÄTÄ KOSKAAN HERRAN TIETÄMÄTÄ. 
”RUUAN HÄN JA VERHON SUOPI, SURUN SUMUST` ILON TUOPI.” 
 
5.  ILOITSE SIIS AUTTAJASTAS, PIENI LAUMA, JUMALASTAS! 
”SANALLAAN HÄN KAIKKI SAATTAA VASTUSTAJAT MAAHAN KAATAA.” 
 
6.  KÄYKÖÖN MYÖTEN TAIKKA VASTAAN, EIPÄ ISÄ HEITÄ LASTAAN. 
”KAIKK` ON HÄNEN AIKEHENSA TOSIONNEKS OMILLENSA.” 

 
 

 

 


