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Kiitän lämpimästi ystäviä, naapureita ja kumppaneita merkkipäiväni muistamisesta,
elämänohjeista ja kannustuksesta. Liputan Teille joka päivä.
Tervehdin nuorempiani sanoen:
Elä elämääsi ja unohda ikäsi. (Frank Bering)
Olemmehan itsestä ja läheltä huomanneet:
Vanheneminen on ainoa keino elää pitempään.
(Francis Auber)

Kiinalainen sanonta sopii elämänohjeenksi:
Älä naura vanhuudelle, rukoile että saavuttaisit sen.
Picasson tavoin on tunnustettava:
Vie hyvin pitkän ajan tulla nuoreksi.
– Uudelleen ja uudelleen, lisään.
Riemua 1973: Anttu löysi Makken!

Vanhenemista kuvataan jo ennen syntymääni vuonna 1947 ilmestyneessä Ikuisia ajatuksia -teoksessa
varsin osuvasti - ehkä joltain osin minuunkin sopivasti.
”Eihän mikään ole helpompaa kuin vanheneminen. Ei tarvitse muuta kuin odottaa, ajatella, pelätä vanhenevansa, ei tarvitse muuta kuin verrata itseään muihin, jotka eivät ole vanhempia, mutta näyttävät jokseenkin vanhoilta, ja ajatella; sellainen olen minäkin tai sellaiseksi minunkin on tultava – ja varmasti
tulenkin.
Terveissä ihmisissä ei pitäisi ilmetä mitään muita vanhuuden merkkejä kuin viisauden ja henkisen voiman
lisääntyminen. Voiman, kauneuden ja ylemmyyden pitäisi olla vanhuuden tunnusmerkkejä.
Meidän pitäisi voida tehdä parhaamme vasta viidenkymmenen tai vieläpä vasta kuudennen ja seitsemännen kymmenen ikävuotemme jälkeen. Jos aivot ovat säilyneet terveinä, toimeliaina ja nuorekkaina, elleivät suru, pelko, itsekkyys tai sairaudet ole päässeet turmelemaan aivosoluja, niin vielä silloinkin hengen
voimat ja työkyky lisääntyvät.” (Orison Swett Marden: WSOY. 20. painos. Juva 2000)
Ajattelu- ja suhtautumistapa vanhenemiseen vaihtelee eri maissa suuresti. Rohkaisevaa on havaita, että
Yhdysvalloissa Presidentiksi voidaan valita 77 -vuotias henkilö. Surullista on, että Suomessa kiistellään 55
– 65 vuotiaiden eläkeputkesta, ja markkinoilla merkittävään rooliin kasvaneissa yrityksissä eläkeleikkuri
saattaa estää valinnan yhtiön hallitukseen jo 65 vuotiailta. Quo Vadis, Suomi?

Kiitämme rahastomme vahvistamisesta
Joulun valmisteluihin saamamme LSR:n viesti ilahdutti meitä suuresti. Ystävät, naapurit ja kumppanit
ovat kasvattaneet Antero ja Marketta Koskisen nimikkorahaston pääomaa merkittävästi! Julkituotu toivomus toteutui paremmin kuin hyvin.
Yrittäjyyden opin ja opetuksen erikoisrahaston pääoman kasvu tarkoittaa, että Liikesivistysrahasto voi
lähivuosina myöntää pääoman tuotosta Säädekirjan mukaisia apurahoja tutkijoille.
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