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Tiina Ellilä
Aamulehti

• Kysyimme tapahtumajärjestä-
jä Iina Pennaselta, 52, ja tietoi-
suustaitojen ohjaaja Lauri Siira-
lalta, 72, mitä he miettivät juuri 
tässä iässä.

Tarkoitus
Lauri: Jokaisen on hyvä miettiä, 
mikä on oma tarkoitukseni nyt, 
elämänkaaren tässä vaiheessa. 
Minun tarkoitukseni on pistää 
tietoisuustaitojen ohjaajana ja pa-
risuhdeneuvojana jakoon koke-
mukseni, joista joku voisi hyötyä.

Joskus olin ajoittain ahdistu-
nut. Enää en koe olevani yksinäi-
nen enkä irrallinen. Joskus yön 
pimeinä tunteina kyllä tunnen 
eletyn elämän ruumiissa ja psyy-
kessä. Silloin tarkoitus on luoda-
ta karikkojen läpi selville vesille. 

Iina: Syvimmiltään tarkoitukseni 

on olla sitä, mitä olen eikä yrit-
tää olla jotakin, mitä en ole. Se on 
maailman vaikein asia. Että osai-
sin elää tarkoituksenmukaisesti ja 
palvella jotakin suurempaa koko-
naisuutta tavalla, jossa minulla on 
jotakin annettavaa.

Tarkoitukseni on myös pysyä 
elämässäni hereillä ja läsnä.

Työ
Iina: Olemme tehneet Laurin 
kanssa töitä yhdessä koko yhdes-
säoloaikamme, 24 vuotta. Mietin, 
miten voisin luoda itselleni työtä 
niin, että voisin elättää meitä sit-
ten, kun työnteko muuttuu Lau-
rille mahdottomaksi?

Mitä voin antaa työmarkkinoil-
le? Jokaisella on piirre tai lahja, 
jota toisella ei ole. Siitä voisi ke-
hittää jotakin uutta. Mitkä ovat 
lahjani ja kykyni, joilla voisin pal-
vella sitä, että kokonaisuus sujuu?

Ehkä voisin tehdä yhteistyötä 
samanhenkisten ihmisten, nais-

ten kanssa. Työtä, joka elättäisi 
meitä kaikkia. Voisin myös vie-
lä kouluttautua ja päätyä palkka-
työhön.

Ruumis
Lauri: Monet toiminnot hidas-
tuvat ja vaikeutuvat. Uudet vai-
vat huolestuttavat ja ärsyttävät, 
kunnes hyväksyn ne. 

Vanheneminen tuo kyvyttö-
myyttä ja kiinnostuksen puutet-

ta oppia kaikkia uusia menetel-
miä tai laitteiden toimintoja. Silti 
oppiminen inspiroi, jos siinä on 
jokin tarkoitus.

Iina: Hormonitoimintani 
muuttuu ja jaksaminen vähe-
nee. Samoin olen yhä tietoisem-
pi ajan rajallisuudesta. Yhtäkkiä 

Kun viidenkympin 
raja on ylitetty

●● Jokaisessa uudessa elämänvaiheessa on löydettävä myös 
itselleen uusi tarkoitus, pohtivat Iina Pennanen ja Lauri Siirala

”Tehtäväni on olla vastus, 
jonka kanssa Lauri saa 
mitellä. Hän on myös 
minun vastukseni. Kun 
kohtaamme toisemme, 
minun on pakko katsoa 
samalla itseäni peiliin.”

IIna PEnnanEn

– Tässä vaiheessa vanha sopimus on monilla päättynyt. Parin on hyvä  miettiä, mikä on heidän uusi tarkoituksensa olla yhdessä. Miettikää, mikä 
ei enää sovi tähän suhteeseen, sanovat Iina Pennanen ja Lauri Siirala.
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