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�  Viron entinen pääministeri Mart Laar 
totesi Suomen vierailullaan, että poliitik-
ko menettää helposti uskottavuutensa, 
jos paljastaa hengellisen arvomaailman-
sa.

�  Mika Villanen näyttää, että Jumala on 
ottanut pallon jalasta ja päästänyt meidät  
vapauteen.

�  Leonardo DiCaprio esittää uusim-
massa elokuvassaan miljardööri Howard 
Hughesia.

24
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�  Ilmajoella yrittäjä aloittanut Antti Rah-
ko on monien mutkien kautta päätynyt 
yrittäjäksi Floridaan, jossa hän rakentelee 
uskomattomia autoluomuksia ja levittää 
evankeliumia.

Tosimies0102KIMMO.indd   2Tosimies0102KIMMO.indd   2 2.2.2005   23:04:362.2.2005   23:04:36



3 TOS I M I E S  � 1 / 2005

Kuvattu Tapiolassa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen 
kirkolla. Espoon ortodoksit ovat jo parinkymmenen 
vuoden ajan pitäneet Valamon munkki Herman 
Alaskalaista omana nimikkopyhänään, ja siksi uusi 
kirkkokin vihittiin vuonna 1998 hänen muistolleen.  
© Petri Janas

Vuodenvaihteen luonnonkatastrofi  veti useimpien mielen mata-
laksi. Monet, jotka eivät muuten ota kantaa hengellisiin asioihin, 
alkoivat pohdiskella syvällisemmin elämän tarkoitusta ja kyselivät 
jopa Jumalan tarkoitusta Hänen salliessaan tämänkaltaiset onnet-
tomuudet. No, tuohon kysymykseen löytyy tuskin kaikenkattavaa 
vastausta ainakaan tämän maallisen taivalluksemme aikana.

Jos etsii jotakin positiivista tapahtuneesta, niin onnettomuus 
sai suomalaiset ihmiset puhumaan avoimesti monista sellaisista 
asioista, joista ei ole totuttu lausumaan mielipiteitä ääneen, kuten 
esimerkiksi rakkauden merkityksestä, lähimmäisistä ja kuinka 
tärkeitä toiset ihmiset ja heidän tukensa on.

Hallituksen edustajia myöten ihmeteltiin esimerkiksi thaimaa-
laisten yksityisten ihmisten uhrautuvaisuutta maailman toiselta 
puolelta tulleiden, vieraiden turistien auttamiseksi.

Olisiko tuossa koulutuksen paikka meille kaiken yltäkylläisyy-
den keskellä porskutteleville länsimaalaisille ihmisille?

Suru yhdistääSuru yhdistää

Samalla tuntui myös, että me suomalaiset löysim-
me yhteisen sävelen, enää ei katsottu puoluekirjoja 
tai koulutustaustaa, hätä ja suru oli yhteinen ja yh-
dessä siitä myös selvitään. Hyvä me!

Aivan vastaavanlainen ilmiöhän koettiin 
World Trade Centerin terrori-iskun jälkeen 
USA:ssa, kirkot täyttyivät ja kansa piti yhtä. 

Toivoa vain sopii, että me suomalaiset 
emme palaa entiseen elämäntyyliin ja ajat-
telumalliin aivan yhtä nopeasti kuin amerik-
kalaiset pölyn laskeuduttua raunioille.

Nyt kun vihdoinkin olemme löytäneet 
toisemme, pidetään tästä kiinni ja jatke-
taan toisiamme tukien myös ns. helpom-
pina aikoina.

                          Kimmo Janas
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RUKOILIMME, 
KUN EMME MUUTA VOINEET

MART LAAR:

RUKOILIMME, 
KUN EMME MUUTA VOINEET

Kimmo Janas

Leninin syntymäpäivänä huh-
tikuun 22. syntynyt Mart Laar 
kertoo, kuinka hänestä lap-

sesta lähtien koetettiin kasvattaa 
kunnon kommunistia, joka olisi 
kuin Lenin, oppisi kuin Lenin ja 
eläisi kuin Lenin. Vuonna 1965 
pikku-Martin ollessa viisivuotias 
oli isoisä kysynyt, kuka on pojalle 
kaikkein rakkain odottaen tieten-
kin vastaukseksi äiti, isä tai mah-

dollisesti jopa isoisä. Mutta poi-
kapa vastasikin pontevasti: ”Lenin 
ja rauha!” Oppi oli mennyt hyvin 
perille, mutta isoisä oli kuulemma 
saada sydänkohtauksen. 

Mart Laar myöntää maailmanku-
vansa hieman muuttuneen vuosi-
en saatossa.

Vain taistellen voittoja
1900-luku alkoi niin Suomen kuin 
Vironkin kannalta myönteisissä 
merkeissä, kumpikin oli saanut 

itsenäisyyden ja mahdollisuuden 
tehdä omia päätöksiään. Mart Laar 
kertoo virolaisten muistavan aina 
kiitollisuudella suomalaisten va-
paaehtoisten avun vapaussotansa 
aikana.

Nuoret valtiot kehittyivät varsin 
ripeästi itsenäisen taipaleensa al-
kumetreilllä, kunnes Hitler ja Sta-
lin päättivät vuonna 1939 jakaa 
maailman.

– Usein ei tunnuta muistavan, 
että tuossa Molotov-Ribbentrop 

-sopimuksessa Baltian maat, Puo-
la, osa Romaniasta ja myös Suomi 
annettiin Stalinin vaikutuspiiriin, 
Laar huomauttaa. Sopimus antoi 
hänen mukaansa luvan hyökätä ja 
miehittää kyseiset valtiot ja tuhota 
samalla niiden itsenäisyys. Vielä 
tuossa vaiheessa Suomella ja Virol-
la oli samanlaiset mahdollisuudet 
selviytyä, mutta valtiot lähtivät kui-
tenkin eri linjoille. Viron hallitus 
päätti uskoa maailman oikeuden-
mukaisuuteen ja kansainvälisiin 

�  – Olemme kehittyneet puhtaaksi eu-
rooppalaiseksi valtioksi, jossa ei kristin-
uskolla ole valitettavasti enää tarpeeksi 
suurta roolia, Mart Laar valittelee.

Viron entinen 
pääministeri 
Mart Laar vieraili 
joulukuussa 
Helsingissä CBMC:n 
(Christian Business 
Men’s Committee) 
illallispuhujana. 
Puheessaan hän kävi 
läpi maansa taivalta 
kommunismin 
kourista vapaaksi 
EU-jäseneksi, ja 
myönsi rukouksen 
kuuluneen nuoren 
pääministerin 
tarpeellisiin 
työkaluihin.
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Kysy kirjaa myös tukkumyyntiin:
Itätuulikustannus (02) 733 7336

“Kirja, joka jokaisen
johtajan tulisi lukea.”

WWW.ENSTO.COM

sopimuksiin ja teki sopimuksen 
Venäjän kanssa. 

– Te suomalaiset päätitte kuiten-
kin uskoa vain itseenne. Hallituk-
senne ei uskonut Venäjän hyök-
käävän, mutta niin kuitenkin kävi, 
Laar muistelee.

Suomi menetti sodan tuloksena 
paljon miehiä ja myös alueita.

– Siinä vaiheessa saattoi ajatel-
la, että Suomi oli tehnyt tyhmän 
ratkaisun, kun tilannetta vertasi 
Viroon, joka ei joutunut sotaan. 
Mutta niinhän se ei ollut, koska ai-
noastaan kansa joka taistelee, voi 
voittaa, Mart Laar toteaa. – Vuonna 
1940 Viro muiden Baltian maiden 
kanssa miehitettiin, mutta Suomea 
ei.

Kansallinen herääminen
Vaikka Viro ei joutunut sotaan, 
menetti pieni valtio 25 % asukkais-
taan seuraavien vuosikymmenten 
aikana mm. poliittisten murhien ja 
Siperiaan karkoitusten johdosta.

Vastarintaliike eli koko ajan, 
mutta taistelu oli täysin toivotonta 
ylivoimaista vihollista vastaan.

Viron itsenäinen talous tuhottiin 
ja kansallinen kulttuuri joutui pai-
nostuksen alle. Siperiaan vietyjen 
virolaisten tilalle tuotiin venäläi-
siä. Ihmisten luottamus kaikkiin 
auktoriteetteihin katosi. Kirkon 
voimakin oli murrettu yhteiskun-
nallisena vaikuttajana. Ainoaksi 
ulospääsyksi tarjoutui kommunis-
tipuoleeseen liittyminen, mikä

ei enää tarkoittanut, että olisi 
uskottava kommunismiin, vaan 
tulisi muuttua moraalisesti.

Mart Laar kertoo kansallisen ja 
hengellisen heräämisen tapah-
tuneen yhtä aikaa 1980-luvulla. 
Kansaa nosti hänen mukaansa 

muisto pahoinpidellyistä ja kuol-
leista sukulaisista. Eli kansa nousi 
järjestelmää vastaan.

Yhtenä selviytymiskeinona 
uudelleen itsenäistyneen valtion 
arjessa olivat kirkoissa järjestetyt 
suuret rukouskokoukset.

Myös pääministerin arkirutiinei-
hin kuului aloittaa työviikko ruko-
uksella. Tosin Mart Laar myöntää, 
että poliitikko saattaa helposti 
menettää uskottavuutensa, jos 
osoittaa liian selvästi kristillisen 
vakaumuksensa.

Sydän ratkaisee
Kun tarkastellaan maailman nyky-
tilaa, on Laarin mielestä ymmärret-
tävä niin ihmisten oma osuus kuin 
Jumalan sormenkin jälki. Mikään 
ei ole varmaa maailmassa, kaikki 
asiat eivät yksinkertaisesti tapahdu 
ennalta määrätyllä tavalla.

– Ne tapahtuvat ihmisten pää-
töksien, ihmisten sydämen kautta, 
hän toteaa ja huomauttaa, kuinka 
tärkeää olisi saada sydämet yhteen 
ja järjestää yhteisiä rukoushetkiä, 
joissa pyydetään Jumalalta apua.

Kaikki suuret asiat juontavat 
juurensa jo tuhansia vuosia ihmi-
siä askarruttaneesta kysymykses-
tä ”kuka minä olen?” Siksi Mart 
Laarin mielestä olisikin tärkeää, 
että pyytäisimme Jumalalta uutta, 
puhdasta sydäntä.

– Kun me muutumme itse, 
muuttuu myös ympärillämme ole-
va maailma, hän lausuu. – Tämä 
voi olla myös kaikkein suurin 
asia, mitä voimme tehdä omassa 
elämässämme, sillä kaikki suuret 
päätökset maailman politiikassa 
lähtevät liikkeelle pienistä pää-
töksistä.

�  Laar varoittaa, että valta on kuin sormus Tolkien taruissa. Vallan sormus sormessa 
ei kannata alkaa ajatella itsestään liikoja. Siksi sormus kannattaakin hänen mukaansa 
aina välillä ottaa sormesta ja tarkastella itseään peilistä.
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Lilli Klint

SOL (Servants of love) 
on katolinen ryhmä, joka 
muodostui 70-luvulla 
joukosta nuoria miehiä 
ja naisia halukkaina 
omistamaan elämänsä 
Jumalalle. Ryhmän isä 
on tanskalainen Nils 
Jacobsen, kuuluisan 
Arne Jacobsenin poika, 
joka muutti Irlantiin 
miltei 50 vuotta sitten.

Olen syntyjäni juutalainen, 
mutta se ei ole koskaan 
merkinnyt minulle pal-

joakaan, paitsi että sodan aikana 
minun täytyi piilotella perheeni 
kanssa. Elin lapsuuteni negatiivi-
sen ja kriittisen isän vaikutuksen 
alla, ja niinpä itsestänikin tuli sa-
manlainen. Kun olin nuori mies, 
olin hyvin ylimielinen; mielestäni 
uskonto ja Jumala olivat heikkoja 
varten, rakkaus oli vain jotakin 
fyysistä seksiin verrattavissa ole-
vaa. Muutettuani Irlantiin, olosuh-
teet elämässäni pakottivat minun 
polvilleen ja löysin uskon erään 
tuskallisen yön aikana. Tämän tu-
loksena elämäni muuttui täysin ja 
aloin nähdä logiikan Jumalan tah-
don takana. Oli kuin olisin saanut 
lapsuuteni ja nuoruuteni takaisin, 
mutta tällä kertaa Taivaan Isän vai-
kutuksen alla. Kaikessa ja jokaises-
sa pyrin näkemään hyvän ja kau-
niin, jopa sodassa ja sairaudessa. 
Uskostani tuli elämäni vahvuus ja 
apu, se antoi minulle tarkoituksen 
elää ja kuolla. Jumalasta tuli osa 
todellisuuuttani. 

Uudelleen syntyminen
– 70- luvun alussa aloimme ko-
koontua joka arki-ilta ja sunnuntai 
keskustelemaan Jumalasta. Se oli 
aikaa, jolloin hippiliike rantautui 
Irlantiin ja Jeesus-ihmiset elävöit-
tivät kaupungit. Monellakin tapaa 
se oli hyvin mielenkiintoista aikaa, 
sitä voisi kutsua myös heräämisen 

kaudeksi. Itse olin huolissani, että 
meidänkin ryhmämme saisi epäi-
lyttävän hippi-maineen, joka es-
täisi ihmisiä luottamasta meihin. 
Noiden kokoontumisten tuloksena 
15 ihmisen ryhmä päätti omistaa 
elämänsä hengellisyydelle koko-
päivätoimisesti.

– Asuimme ensimmäisen vuo-
den pakettiautossa eri puolella 
Irlantia ja ansaitsimme elantom-
me kalastamalla ja myymällä sa-
vukalaa. Suuri muutoksemme tuli, 
kun asetuimme aloillemme länsi-
Irlantiin pienelle saarelle, josta 
tuli meidän luostarimme. Teim-
me itsellemme kaavut ja ajoimme 
päämme kaljuiksi korostamaan 
köyhyysajattelua. Elimme hyvin 
yksinkertaisissa olosuhteissa, meil-
la ei esimerkiksi ollut juoksevaa 
vettä ja koska jokainen meistä on 
kaupungista kotoisin, eloon ilman 
mukavuuksia oli hieman totutte-
lemista. Tuo aika meille ryhmänä 
ja yksilöinä merkitsee edelleenkin 

uudelleen syntymistä. Tuona aika 
käännyin katolilaiseksi ja otin it-
selleni nimen Kevin.

– 80-luvulla annoimme tukan 
kasvaa ja kehitimme pitkän siiman 
kalastusvälineen, jota myimme 
muunmuassa Espanjaan ja Islantiin 
ja joka sai eri Euroopan messuilla 
paljon positiivista huomiota; se 
voitti muunmuassa parhaan kek-
sinnön palkinnon Tanskassa. Kun 
tämä kalastusväline lakkasi myy-
mästä vuosia myöhemmin, aloim-
me tehdä siimaa verkontekijöille ja 
se on vieläkin pääelinkeinomme 
tänäkin päivänä.

Jumalan rakkaus kaikkialla
– Samoihin aikoihin kiinnostuim-
me myös draaman käyttämisestä 
evankeliumin julistamisessa ja 
otimme videon välineeksemme. 
Miltei kaikki videoistamme kä-
sittelevät ongelmia, joita kaikissa 
parisuhteissamme joudumme koh-
taamaan ja niiden rakkaudellista 

SOL - Rakkauden palvelijat
selvittelyä; yritämme opettaa ihmi-
sille kuinka rakastaa puhtaasti ja 
pyyteettömästi.

– Asetuimme aloillemme 80-lu-
vun lopulla Wicklowiin, joka on 
Dublinin läheisyydessä, mutta silti 
sopivan välimatkan päässä. Noihin 
aikoihin minulla todettiin sydän-
sairaus, joka mullisti ryhmämme 
elämän mitä ruokavalioomme tuli. 
Olimme aina olleet kiinnostuneita 
terveellisestä ruoasta, mutta sai-
rauteni myötä voi ja kerma olivat 
ensimmäiset putoajat ruokalistal-
ta. Hedelmät ja vihannekset tuli-
vat korvaamaan monta ruokalajia 
ja  vähitellen jätimme myös lihan 
pois. Nykyisin seuraamme makro-
bioottista dieettia mahdollisimman 
pitkalle, silla olemme huomanneet 
sen positiivisen vaikutuksen terve-
ydellemme.

– Päivämme täyttyvät ruko-
uksella, työnteolla, musiikilla, 
keskustelulla esimerkiksi kiitolli-
suudesta, kuinka nauttia elämäs-
tä, ihmissuhteista. Meditaatio ja 
joka aamuinen messu ovat myös 
osa rutiiniamme. Kun ryhmäm-
me muodostui 30 vuotta sitten, 
meillä ei suoraan sanottuna ollut 
hajuakaan, että päätyisimme elä-
mään kuten tänä päivänä elämme. 
Kaikki mitä teemme, muodostuu 
hengellisen elämän kautta, mikä 
meille tarkoittaa yksinkertaista ja 
pientä elämää, jossa näemme Ju-
malan rakkuden kaikkialla. Meillä 
kaikilla yksilöinä on omat haas-
teemme, mutta päämäärämme on 
sama: rakkaus Jumalaan.

Etsivä löytää
– Elantomme saamme monista 
eri lähteistä. Olemme muunmu-
assa työskennelleet elokuvissa 
ja televisiossa avustajina ja viime 
vuosina myös musiikki on tullut 
osaksi ryhmämme elinkeinoa, sillä 
yhteisössämme elää lahjakas hui-
listi, jonka hengellisiä levytyksiä 
myymme menestyksellä täällä Ir-
lannissa. Ruoasta on tulossa pieni 
liiketoiminta, sillä haluamme opet-
taa ihmisille, kuinka syödä terveel-
listä, mutta maukasta ruokaa. Ter-
veellisellä ruoalla on valitettavasti 
maine, että se maistuu pahalle tai 
ei millekään ja haluamme muut-
taa tämän maineen. Osallistuimme 
Dublinissa terveysmessuille ja vas-
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taanotto oli erittäin positiivinen, 
ihmiset ihastuivat eri tuotteisiim-
me, tuoreisiin hedelmä- ja vihan-
nesjuomiimme ja niin edelleen.  

– Yhteiskunnastamme on tul-
lut varakas ja sen myötä ihmiset 
kokevat, että he eivät tarvitse 
uskontoa ja Jumalaa elämissään. 
Hyvinvoinnin myötä on kuitenkin 
tullut monia uusia ongelmia kuten 
esimerkiksi vieraantuneisuus ja it-
semurhat. Monille irlantilaisista us-

konto perinteisesti on ollut pakko 
ja rasite, johon heillä ei ollut mi-
tään sanavaltaa ja josta heille ei ole 
mitään etua. Tämän vuoksi niin 
moni on eronnut kirkosta, eikä 
ole omistautunut Jumalalle mil-
laan tasolla. Moni on huomannut 
kuitenkin, että vastoinkäymisissä 
Jumalaa ei voi laittaa päälle kuin 
televisota tai ottaa kuin aspiriinia, 
mutta Häntä voi  alkaa etsiä ja sil-
loin Hänet kyllä löytää.

Maa- ja metsätalouskoneita
Maan parhaaksi

www.nokkatume.fi 
Muurame – Turenki

(014) 330 1500
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Teksti: Reino Rasilainen

Kuvat: Valmistajat

Kasvojen ihonhoito ei 
ole välttämättä merkki 
turhamaisuudesta 
tai naisellisuudesta. 
Nimenomaan miehen 
iholle suunniteltujen 
tuotteiden avulla 
itse kunkin on 
mahdollista päästä 
eroon ihoa vaivaavista 
terveydellisistä – ja 
miksei esteettisistäkin 
– ongelmista: 
rasvaisuudesta, 
epäpuhtauksista, 
punoituksesta, kutinasta 
ja hilseilystä.

M iehen iho on erilainen 
kuin naisen. Se on pak-
sumpi ja karheampi, se 

on ominaisväriltään tummempi ja 
siinä on suuremmat ihohuokoset. 
Myös miessukuhormoneilla on 
osansa miehen ihon erilaisuu-
dessa. Hormonit vaikuttavat mie-
hen ihon talineritykseen, jolloin 
huokoset laajenevat entisestään. 
Koska miehen ihon talineritys on 
myös runsaampaa, miehille tulee 
melko usein mustapäitä ja muita 
epäpuhtauksia. Parranajon jälkeen 
onkin tärkeää saada ihohuokoset 
suljettua, etteivät ne kerää likaa ja 
rasvaa itseensä.

Miehen iho pysyy vahvuutensa 
ja erilaisen hormonitoimintansa 
ansiosta kauemmin sileänä kuin 
naisen iho, mutta kun ryppyjä al-
kaa ilmestyä, ne ovat yleensä sy-
vempiä. Tästä hyviä esimerkkejä 
ovat mm. Charles Bronsonin, Clark 
Gablen tai Clint Eastwoodin juon-
teikkaat kasvot. Vaikka miehen 
iho on naisen ihoa paksumpi, se 
reagoi samalla tavalla kiireeseen, 
lämpötilan vaihteluihin, saasteisiin 
ja liialliseen auringonottoon. Väsy-
neelle iholle kertyy helposti myös 
epäpuhtauksia esimerkiksi näyttö-
päätetyöskentelystä ja stressistä.

Puhdistus
Ihon hyvinvoinnille on tärkeää, 
että iho puhdistetaan päivittäin. 
Asiantuntijoiden mukaan puhdis-

PELASTA KASVOSI

Kuva: Guinot / Benecom Oy

�  Lumenen Skin Tech for men Deep Cleanse on nimenomaan 
miehille suunnattu ihon kuorintavoide. Voide irrottaa ihon 
pinnalta kuollutta ihosolukkoa.

�  Myös mies voi halutessaan taistella ryppyjä vastaan. Lume-
ne Skin Tech for men -sarjaan kuuluu myös ihoa kiinteyttävä 
emulsio.

tuksessa ei kannata käyttää saip-
puaa, vaan varta vasten miehen 
iholle suunniteltuja puhdistustuot-
teita. Tavallinen saippua rasittaa ja 

kuivattaa ihoa. Puhdistustuotteilla 
ehkäiset mustapäitä ja muita epä-
puhtauksia. Ihosta erittyvä tali, 
saasteet, pöly ja lika tulisi puh-

distaa vähintään kerran päivässä 
iholta. Pesun lisäksi on tärkeää 
huolehtia ihon kosteudesta. Ohut, 
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� 

Nuoren miehen iholle
Melkein jokainen 16-22 -vuotias on joutunut kärsimään iho-ongelmista. 
Nuoruusiässä iho käy läpi useita muutoksia: se muuttuu paksum-
maksi, se tuottaa enemmän talia ja se altistuu epäpuhtauksille. Ihon 
epäpuhtaudet johtuvat talin ylituotannosta, kuolleiden ihosolujen ka-
saantumisesta ja - joissakin tapauksissa - bakteerien muodostumisesta. 
Nuorilla miehillä ongelma on vielä pahempi parranajon takia. Parran-
ajo ärsyttää ihoa entistä enemmän ja saa ihon tuottamaan enemmän 
talia puolustusreaktiona.

Biotherm Hommen Acnoclean on suunniteltu juuri ihon epäpuh-
tauksista kärsiville nuorille miehille. Acnocleanin kolme perustuotetta 
vastaavat kolmeen ihonhoidon perustarpeeseen: puhdistukseen, par-
ranajoon, hoitoon. Acnocleanin koostumukset ovat kevyitä, raikkaita 
ja viileitä, ja ne tuntuvat hyviltä iholla.

L’Orealin Biotherm Homme 
sarjassa Acnoclean-tuotteet 
on suunniteltu nuorten mies-
ten ihonhoitoon. Acnoclean-
tuotteita löytyy niin ihon 
puhdistukseen ja hoitoon 
kuin parranajoonkin.

Kuva: L’Oreal.

�  Bitherm Hommen Age Fitness Active Anti-Aging Care 
-hoitoemulsio on valmistettu oliivipuun lehtitiivisteestä. 
Emulsio kiinteyttää ihoa, silottaa ryppyjä ja tekee ihosta 
raikkaamman värisen.

�  Lumenen Skin Tech for men Soothing 
Balm rauhoittaa, viilentää ja vähentää 
punoitusta parranajon jälkeen. Se sopii 
kaikille ihotyypeille, myös herkkäihoi-
sille.

�  Biotherm Hommen Aquapower kos-
teuttaa ja virkistää ihoa ja tekee siitä 
miellyttävän tuntuisen ja joustavan. 
Lisäksi se sisältää hivenaineita (kuparia, 
sinkkiä, magnesiumia ja mangaania), 
jotka yhdessä B-, C- ja E-vitamiiniyhdis-
telmän kanssa tasapainottavat ihoa ja 
edistävät sen uusiutumista.

�  L’Orealin Biot-
herm Homme 
–sarjasta löytyy 
erityisesti herkälle 
iholle suunniteltu 
partavaahto.

hyvin imeytyvä ja kosteustasapai-
noa säätelevä emulsiotyyppinen 
kosteuttava voide kasvoille suojaa, 
hoitaa ja rauhoittaa ihoa – ja suo-
jaa ihoa ympäristöhaitoilta, kuivu-
miselta ja epäpuhtauksilta. Jos iho 
ei saa tarvitsemaansa kosteutta, se 

kuivuu ja iho on väsyneen näköi-
nen. Myös näppylät ja epäpuh-
taudet saavat tällöin oivan kasvu-
paikan ja iho ”kukkii” vähemmän 
kauniin näköisenä. Koska miehen 
talirauhaset ovat suurempia ja niitä 
on enemmän kuin naisella, kan-
nattaa miehen ihon kosteutukseen 
kannattaa yleensä käyttää geelejä. 
Rasvaiset voiteet ovat tavallisesti 
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�  Lumenen Skin Tech for men Advanced C-Energy on hoitava kosteusvoide. Se suojaa 
ja kosteuttaa ihoa ja tekee myös parranajosta helpompaa. Se auttaa vähentämään 
ihon epäpuhtauksien syntymistä.

turhan tuhti vaihtoehto.

Parranajo
Myös päivittäinen parranajo ra-
sittaa ihoa. Herkälle ja kuivalle 
iholle parranajo saattaa jättää kes-
tävän punoituksen ja aiheuttaa 
jopa pieniä haavoja, jotka tekevät 
ihosta erittäin alttiin myös ulkoi-
sesti ärsyttäville tekijöille. Mies voi 
pitää ihonsa kunnossa käyttämäl-
lä parranajoa helpottavia tuotteita 
sekä hoitamalla ihoa säännöllisesti 
hoitotuotteilla. 

Parranajon jälkeen iho helposti 
kirvelee ja kuumottaa. Riippumat-
ta siitä käytätkö sähkökonetta tai 
höylää, käytä parranajon jälkeen 
after-shave -tuotteita jotka viilen-
tävät, rauhoittavat ja suojaavat ihoa 
ja vähentävät punoitusta. After 
shave -tuotteet myös kosteuttavat 
ihoa parranajon jälkeen ja vähen-
tävät kirvelyä ja ärsytystä.

Huuhtele kasvot kylmällä ve-
dellä parranajon päätteeksi. Kyl-
mä vesi laittaa veren liikkeelle, 
parantaa solujen hapensaantia ja 
virkistää. Kun olet painellut kas-
vot pyyhkeellä kuivaksi, levitä 
ihotyypille räätälöity after shave 
-tuote. Yleensä sama tuote sulkee 
ihohuokoset, rauhoittaa ja kos-
teuttaa. Tuote levitetään kasvoille 
taputtelemalla, välttäen vetäviä ja 
ihoa venyttäviä liikkeitä. Jos iho on 

liian herkkä after shavelle, käytä 
alkoholitonta kasvovettä ja kos-
teusvoidetta.

Kuorinta
Kuorinta tarkoittaa ihon kuolleen 
solukon poistamista kevyesti han-
kaamalla ihon pinnalta. Parranajoa 
pidetään usein virheellisesti kuo-
rintaa vastaavana toimenpiteenä. 
Sitä se ei kuitenkaan ole. Oikea-
oppinen kuorinta tehdään koti-
oloissa kuorintavoiteella, kerran, 
mahdollisesti kaksi kertaa viikos-
sa. Kuorinta poistaa ihon pinnalta 
kuolleet ihosolut, mikä vähentää 
ihon epäpuhtauksia ja iho pysyy 
elinvoimaisempana ja kirkkaam-
pana. Kuorinta helpottaa myös 
parranajoa, sillä se auttaa nosta-
maan sisäänpäin kasvavat parta-
karvat ihosta.

Ammattiapua
Jos tunnet itsesi epävarmaksi 
ihonhoidossa, kannattaa kääntyä 
ammattikosmetologin puoleen. 
Kosmetologi katsoo tarvitseeko 
ihosi puhdistavaa, kosteuttavaa 
tai kirkastavaa hoitoa. Kasvohoi-
don lisäksi kosmetologi voi tehdä 
henkilökohtaisen kotihoitosuun-
nitelman ja valita sopivat tuotteet 
kotihoitoon. Useimmiten miesasi-
akkaat käyvät kosmetologilla 
ihonpuhdistuksessa.

� 

– On parasta, että kokeilet itse. 
Voin laittaa sinulle näytteitä pos-
tissa, markkinointipäällikkö Lis-
marie de Godzinsky Benecom 
Oy:stä sanoi kun soitin ja kysyin 
häneltä ranskalaisen Guinot’n 
miesten ihonhoitotuotteiden 
vaikutuksista. Hetken epäröi-
tyäni suostuin.

Benecom Oy edustaa Suomes-
sa ranskalaista kauneudenhoi-
totuotteisiin ja -palveluihin eri-
koistunutta Guinot’a. Guinot’n 
valikoimissa on myös nimen-
omaan miesten iholle suunnitel-
tuja tuotteita. Kyseisiä tuotteita 
ei myydä tavallisissa kemikali-
opisteissä, mutta niitä voi ostaa 
kymmenistä kauneushoitoloista 
ympäri Suomen. Näistä kaune-
ushoitoloista saa myös Guinot’n 
kehittämiä hoitoja. Lismarie de 
Godzinsky suosittelee miehille 
mm. Hydradermie-hoitoa, joka 
on syväpuhdistava ja syväkos-
teuttava kasvohoito. Hydra Lift 
-hoidossa puolestaan kasvojen 
lihakset saavat voimistelua. Mie-
hille sopii  hyvin myös Hydra lift 
Eyes -silmänympäryshoito.  

Myönnän, että katsoin jossain 
määrin hämilläni postissa saamia-
ni tuotteita: Gommage peau nette 
-kasvojenkuorintageeli, Nettoyant 
visage -kasvojenpuhdistusvaahto, 
Baume hydratant et appaisant 
après-rassage -voide parranajon  
jälkeen sekä Défatigant Express 
Yeux -silmänympärysvoide. Vai-
mokin loi minuun pitkän, tutki-
van katseen kun esittelin hänelle 
ihonhoito-arsenaaliani… Hieman 
empien aloin toteuttaa hoito-oh-

jelmaa. Minulla on aika herkkä ja 
varsinkin talvella helposti kuivu-
va iho. Pelkäsin, että kemikaalit 
vetävät naamani aivan kirjavaksi 
ja ärtyneeksi. Täytyy myöntää, 
että tulokset olivat todellinen yl-
lätys – positiivisessa mielessä.   

Parranajovoide
Heti ensimmäisenä aamuna kokei-
lin Baume hydratant et appaisant 
après-rassage –voidetta. Tuotese-
lostuksen mukaan voide vähentää 
parranajon jälkeistä epämiellyttä-
vää ihon punoitusta ja ärtyneisyyt-
tä. Se kuulosti lupaavalta. Itse en 
käytä ollenkaan partavettä, koska 
se kirveltää ikävästi parranajon 
jälkeen. Parranajo ärsyttää muu-
tenkin ihoa sen verran paljon, että 
en halua joka päivä sitä toimitusta 
tehdä – ellei ole pakko. Guinot’n 
partabalsami tuntui parranajon 
jälkeen miellyttävältä. Voide oli 
helppo levittää iholle. Se ei kir-
vellyt yhtään, pikemminkin se vii-
lensi ihon mukavasti. Normaalisti 
parranajon jälkeen kaulaan jää pu-
nottavia näppylöitä. Nyt kaulakin 
näytti siistiltä.

Silmänympärysvoide
Myönnän, että olen aiemmin 
naureskellut vaimoni silmänym-
pärysvoiteille (miksei silmänym-
pärykseen käy sama voide kuin 
muuallekin jne.). Jossain määrin 
skeptisesti aloin nytkin levittää 
voidetta aamuin illoin. Vasta nyt 
huomasin, että itse asiassa 43-
vuotiaalla alkaa olla jo melkoiset 

AIKUISEN MIEHEN 
IHONHOITO-OHJELMA
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pussit silmien alla – ja ryppyjä-
kin ihan riittävästi. Ensimmäisten 
päivien aikana silmänalus-rypyt 
tuntuivat vain lisääntyvän – mikä 
johtui tietysti siitä, että aloin kiin-
nittää niihin huomiota. Sen sijaan 
jo muutaman päivän käytön jäl-
keen huomasin, että silmäpussit 
tuntuivat pienenevän ja väri muut-
tui vaaleammaksi. Viikon käytön 
jälkeen rypytkin näyttivät hieman 
oienneen. Ilmeisesti voide kiris-
tää ihoa sen verran. Puolentoista 
viikon uutteran käytön jälkeen oli 
pakko myöntää, etten näyttänyt 
enää niin nuutuneelta ja väsyneel-
tä kuin aikaisemmin…

Kasvojenkuorintageeli
Kaikkein varovaisimmin suhtau-
duin Gommage peau nette kas-
vojenkuorintageeliin. Kasvojeni 
iho tuntuu muutenkin hilseilevän 
ilman jatkuvaa rasvausta; miten 
pahaa jälkeä tekeekään ihon kuo-
rinta… 

�  Tässä Guinot’n ihonhoito-ohjelman 
välineet vasemmalta oikealle: Nettoyant 
visage –kasvojen puhdistusvaahto, Gom-
mage peau nette –kuorintageeli, Baume 
hydrotant kosteuttava ja rauhoittava 
voide sekä Defatigant express yeux –sil-
mänympärysvoide. Kuva: Benecom Oy.

Geeli tuntui jo sormenpäissä ou-
dolta. Pehmeän voiteen sisällä oli 
pieniä, karkeantuntuisia hiukkasia. 
Kun geeliä hieroi kasvoihin, nuo 
pienet hiukkaset irrottivat ihon 
pinnasta kuollutta ihosolukkoa. 
Geeli huuhdellaan hieromisen 
jälkeen pois runsaalla vedellä.

Kasvojenkuorintageelin vaiku-
tus oli suorastaan ällistyttävät. Iho 
ei tuntunut hiukkaakaan kuivalta, 
vaan pehmeältä ja sileältä. Ihon 
pintaa ei aristanut yhtään. Pieni 
kiristys otsan ja nenänpielen koh-
dilla häipyi pian. Ihon hilseilystä, 
punoituksesta tai kutinasta ei koko 
päivänä ollut tietoakaan.

Kasvojenpuhdistusvaahto
Kasvojeni iho on niin herkkä, että 
pesen naamani vain vedellä. Saip-
pua kuivattaa ihoa liikaa. Kokeilin-
kin kiinnostuneena mikä vaikutus 
Nettoyant visage –puhdistusvaah-
dolla olisi. Iloinen yllätys jälleen: 
pesun jälkeen iho tuntui paitsi 
raikkaalta ja puhtaalta myös peh-
meältä ja kimmoisalta. Puhdistus-
vaahto ei kuivattanut ihoani yh-
tään; naama oli koko päivän sileän 
näköinen.

Summa summarum: kahden 
viikon käytön jälkeen ihonhoito-
ohjelmani tulokset näkyvät sel-
västi. Kasvojen iho on sileämpi, 
kimmoisampi ja tasavärisempi. 
Iho tuntuu ja näyttää puhtaam-
malta – ja parranajo on paljon 
miellyttävämpää kuin ennen. 
Tuskin olen muuttunut piiruakaan 
kauniimmaksi, mutta varmaankin 
virkeämmän näköiseksi. Ja iho 
on taatusti terveempi. Eikä se ole 
aivan vähän. Epäilijöille voin nyt 
minäkin todeta: On parasta, että 
kokeilet itse… 

Lisätietoja Guinot-tuotteista ja hoidoista 
: www.guinot.fi 
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Teksti: ja kuvat: Pauli Mörsky 

Antti Rahko kertoo 
opetelleensa lähes 
kaiken työhön liittyvän  
ns. kantapään kautta.
– Reissuhommat 
aloitin Imatran 
Voiman palveluksessa 
timpurina entisessä 
Neuvostoliitossa, 
Murmanskissa, 
Ylätuloman 
voimalaitoksella. Vaimo 
oli samalla työmaalla 
ruokalan puolella. Kun 
pakkasta alkoi olla 
talvella jopa 50 astetta, 
päätimme lähteä pois, 
muistelee Antti Rahko.

Siperiasta palattuaan 60-
luvun alussa Antti Rahko 
opetteli Ilmajoella yrittäjänä 

myymään eteläpohjalaisia huone-
kaluja ja menestyi.

Kierrettyään 25 vuotta Suo-
mea myyden huonekaluja ovelta 
ovelle, tuli Antille ajatus laajen-
taa myyntialuettaan. Niinpä han 
matkasi Ruotsiiin etsimään uusia 
markkina-alueita.  

Antti Rahko onnistui saamaan 
myös Ruotsin puolella ostajat liik-
keelle ja kauppa kävi.

– Olen Eini-vaimon kanssa asu-
nut neljässä maassa ja joka maassa 
minulla on ollut eri ammatti, sa-
noo Rahko.

Hän kertoo jättäneensä Ruotsin 
toimittuaan siellä reilut 10 vuotta. 
Yritystä jatkaa oma poika.

Ameriikan raitille
Ruotsin vuosinaan hän vieraili vä-
lilla Yhdysvalloissa ja alkoi harkita 
muuttoa Floridaan.

– Kävin vähän tutkiskelemassa 
paikkoja, voisiko huonekalumyyn-
tia varten perustaa Amerikkaan si-
saryrityksen.

Antti  ja Eini Rahko siirtyivät 

�  Mersu The  Breakers hotellin pihalla.

Ameriikan raitilla 
ihmetellään Antin 

luomuksia

Ilmajoen Antin autotehdas

Floridaan huonekaluyrittäjiksi 
vuonna 1984. Yritys ei kuitenkaan 
saanut tarvittavaa vauhtia ja Antti 
katsoi parhaaksi jälleen vaihtaa 
yrityksensä toimialaa.

– Huonekalumme eivät malleil-
taan sopineet silloiseen amerikka-
laiseen makuun, vaikka laadultaan 
olivat parempia kuin paikalliset, 
toteaa Rahko.

Autojen maa
Kun huonekalukauppa kuihtui, 
Rahko mietti uutta yritystä. Sisu 
ei antanut periksi lähteä pois.

– Mietin, että kun Amerikka on 
autojen maa, niin eiköhän niiden 
kanssa syntyisi jotakin “bisnestä”. 

Jo Ruotsin-vuosinaan Antti Rah-
ko oli sen verran puuhaillut omien 
autojensa kanssa, että ainakin ruu-

vimeisseli pysyi kädessä.
– Kyllä hitsaaminen ja maalaa-

minen on aikoinaan sitten pitänyt 
opetella täällä omalla pajalla ja 
oppirahatkin maksaa.

Hän kertoo paikallisten ame-
rikkalaisten yrittäjien ihmetelleen, 
että millä lähes kielitaidoton suo-
malainen pärjää, kun heilläkin on 
välistä tiukkaa. 

Ilmajoen Antin autotehdas
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�  Monien mielestä Antin Mersun ja 
Chryslerin yhdistelmä on kuin viisikym-
menluvun avaruuselokuvasta. Missä 
tahansa tämä luomus liikkuu, niin aina 
kamerat-ja kännykät kaivetaan esiin.

�  Ripaus luovuutta ja yrittäjähenkeä 
sekä tietysti pohjalaista sisua löytyy Ant-
ti Rahkon luonteesta. Vaikka autot ovat 
olleet mukana hänen elämässään koko 
Yhdysvalloissa olon ajan, silti hän pitää 
tärkeimpänä tehtävänään evankeliumin 
levittämisen.

Aluksi Antti osti vanhoja au-
toklassikoita ja myi kunnostettu-
na Suomeen ja Ruotsiin. Kauppa 
kävi hyvin joitakin vuosia, kunnes 
markkinat hiljenivät.

Kun sitten korjaushommia oli 
niukasti, alkoi Rahko toteuttaa 
omia luonnoksiaan autoista.

– En tiedä, mistä ideat ovat 
tulleet, mutta täällä Amerikassa 
rakennetaan kaikenlaista, koska 
täällä on niin toisenlaisesti vapaat 
kädet tehdä. Ei esimerkiksi ole 
turhaa lupien hankkimista.

Autojen rakentelun Antti Rahko 
aloitti kunnostamalla ja lisäämäl-
lä omaperäisiä ideoita 50-luvun 
Chevroletin lava-autoon, joka 
saikin alan näyttelyssä useita pal-
kintoja.

Sitten oli vuorossa Mersu-projek-
ti, joka on varmaan Yhdysvaltojen 
erikoisin. Siinä 70-luvun  Mersua 
on jatkettu useilla eri runkonosilla, 
jolloin pituudeksi on tullut lähes 
10 metriä. 

Hopeanvärinen Silver Turbo on 
saanut korinsa ulkopinnoille mitä 
erikoisempia kehitelmiä. On vilk-
kuvaa valoa, keulassa ajovaloja 
useita malleja ja kokoja, lipputan-
koja ja kuljettajan peiliarsenaali, 
josta näkyy alhaalta ylös ja lähes 
joka paikkaan. Autoon on vuosi-
en kuluessa lisätty kaikenlaista ja 
nyt viimeksi Rahko on asentanut 
katon peräosaan lentokoneen 
suihkuturbiineja muistuttavat pa-
koputket.

– Kun Mersun ja amerikkalai-
sen Chryslerin tiet yhtyivät, laitoin 
myos Mersun keulaan ripauksen 
Chryslerin muotoilua, kertoo Antti 
Rahko. 

Mersun moniakselisen rungon 
kääntymisen risteyksissä Rahko 
on varmistanut sillä, että takapyö-
rät tottelevat ohjausta ja käänty-
vät käännyttäessä vastakkaiseen 
suuntaan, jolloin mutkapaikoissa 
on helpompaa liikkua.

Toinen Antti Rahkon erikoisuus 
on matkailuauton perässä vedettä-
vä sauna. Itse vetoauto on koottu 
useista ison amerikkalaisen paket-
tiauton rungoista ja keskellä on 
kuorma-auton kaksoispyöräakseli. 
Selvaa on myös se, että auto on 
mitä erikoisemmin koristeltu.

– Kiuas toimii kaasulla ja suih-
kuun tulee lämmintä vettä. Voi 
saunoa, vaikka auto on liikkeellä, 

kehaisee Antti Rahko luomus-
taan.

Lähes 20-metrinen tilateos on 
saanut huomiota Mersun ohella 
myös maailmanlaajuisesti, kun 
Discovery tv-kanava teki ohjelmaa 
matkailuautoista. Antti Rahko au-
toineen oli ohjelmassa keskipis-
teenä.

Koti, kirkko ja isänmaa
Antti Rahko kertoo elämänsä tär-

keimpänä vaikuttimena olevan 
usko Jeesukseen. Hän kertoo ko-
keneensa syvällisen herätyksen 10 
vuoden Amerikassa olovuoden jäl-
keen nähdessään Aritzonan Grand 
Canyonin kallioiset kanjonit ilta-
auringossa.

– Siellä Herra kosketti sisintäni 
tämän luomansa valtavan “maa-
ilman” avulla, muistelee Antti 
Rahko.

Hän kertoo olleensa ihan taval-
linen kirkossakävijä eikä uskoon 
tuloon liittynyt mitään suurta tra-
gediaa.

– Kyllä me olemme tulleet us-
koon ihan kiitoksen kautta.

Antti Rahko kertoo autojen 
harrastuksen jäävän nyt hieman 
vähemmälle, kun nykyisen pajan 
paikalle rakennetaan uutta.

– En usko, että enää rakennan 
hallia tai pajaa. Haaveena olisi 
Suomessa mummon mökki, jos-
sa voisi viettää kesät, haaveilevat 
Antti ja Eini Rahko.

Antti Rahkon autovalikoimasta 
löytyy vielä lisää useita klassikoi-
ta. Amerikan-autojen kuningasta 
edustaa  59-vuoden vaaleanpunai-
nen Cadillac. Onpa Antti Rahko 
muotoillut jopa kuplavolkkarin 
uuteen muotoon.

– Auto on edestä ja takaa Rolls 
Roycen kopio.

Autot hän sanoo kauppaavansa 
pois sitten, kun pajan tontti joudu-
taan tyhjentämään.

Hän kertoo jatkavansa silloin 
tällöin erikoisilla autoillaan ajelua 
kesälomalla ja evankelioimismat-
koilla lähinnä Kanadan puolelle 
kesäjuhlille aina silloin, kun on 
muitakin lähdössä.

– Kun matkustaa näillä autoil-
la, tulee aina uteliaita ja kiinnos-
tuneita ihmisiä kyselemään ja 
katselemaan. Samalla voin jakaa 
hengellistä sanomaa. Ihmiset ot-
tavat sen hyvin vastaan varsinkin, 
kun saavat samalla tietoa autosta ja 
voivat ihailla ja ihmetellä näitä eri-
koisuuksia, kertoo Antti Rahko.
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Juhani Aaltonen ehti 
olla työelämässä 51 
vuotta, ennen kuin 
pääsi eläkkeelle. Hän 
täyttää kohta 69 vuotta. 
Junnu on pula-ajan 
lapsi, vain kansakoulun 
käynyt, mutta 
ollut aina puurtaja, 
opiskelija, tutkija. Hän 
työskenteli raskaissa 
töissä tehtaassa 
ja opiskeli samalla 
teknistä matematiikka 
ja radiotekniikkaa 
kirjeopistossa Ruotsissa. 
Hän ihmettelee 
sitä, että hänestä 
tuli maailmankuulu 
muusikko, jazz-huilisti 
ja -fonisti.  Nyt hän 
harjoittelee monta 
tuntia päivässä 
pianonsoittoa: 
tyttärensä klassisia 
etydi-kirjoja. 
Pianonsoitto on 
parantanut sointutajua, 
tekniikkaa, motoriikkaa 
ja suurten kaarien 
ymmärtämistä. Se 
vahvistaa saatua soiton 
lahjaa.

Kun Junnu tuli uskoon, hän 
ajatteli tulevansa kirkko-
kuoron huilusäestäjäksi, 

takariviin. Mutta Jumalan suun-
nitelmat olivat toiset. Syntyi jazz-
trio. Junnu sai Emmy-palkinnon 
ja positiivista palautetta ympäri 
maailmaa, missä hän on soittanut 
kovan luokan jazz-ammattilaisten 
kanssa. 

Kaksi ja puoli vuotta sitten alkoi 
uusi vaihe. Junnua pyydettiin pu-
humaan eräässä tilaisuudessa. Hän 
suostui, vaikka on aina ollut arka 
ihminen. Tilanne tuntui karmealta, 
mutta Jumala ei jättänyt pulaan, 
tekstiä alkoi tulla. Jumala oli en-
sin pannut estradeille soittamaan 

huippujen kanssa, ottanut näin 
pelkoa pois ja sitten ottanut soit-
timet pois ja pannut puhumaan.

Raskaitakin aikoja on ollut, mut-
ta niistä on päästy pitäytymällä 
rutiineihin: soittamiseen ja lenk-
keilyyn. Junnu soittaa päivittäin 
saksofonia tai huilua tunnin tai 
pari. Hänellä on harjoituksen an-
tama soittamisen taito: musiikki on 
sormissa ja selkäytimessä; se vain 
toimii, vaikka kello kolme yöllä.

Junnun ajatuksia 
luovuudesta

Luovuuden perusta ja osa Junnun 
elämää on aina ollut optimismi, 
uteliaisuus, ennakkoluulottomuus 
ja avoin mieli.

Junnu etsii, anoo ja kolkuttaa 

- Kun olen uskollinen pienessä, 
Jumala antaa enemmän. Helposti 
ajatellaan, että pitäisi palvella jos-
sakin seurakunnassa, mutta Juma-
la odottaa sitä ”vähintä”,  mitä juuri 
nyt teet. Sitten kun olet oppinut 
sen, olet oppinut jonkin perusju-
tun. Ilman perustietoja kokonai-
suuteen jää tyhjiä aukkoja, eikä 
meistä  tule koskaan luovia sillä 
lailla, kuin meidän tulisi olla. 

- Kun teet jonkun hyvin, niin 
että olet sisäistänyt sen oikein, 
silloin olet todella luova. On sa-
nottu, että ”julistava taide on usein 
keskinkertaista (vaikkapa ylistys), 
mutta hyvä taide on aina julista-
vaa”. Kun olet sisäistänyt asian, et 
edes ajattele julistaa. Taiteen tekee 
keskinkertaiseksi se, että juliste-

lopettanut etsimisen ja tyytyy sii-
hen mikä on. Hengellisissä mu-
siikkipiireissä on usein lopetettu 
etsiminen: ”En ole muusikko”. 
Siihen pysähtyy se homma, eikä 
Jumalakaan auta. Tällöin rukous-
kin on turhaa. Jumala kuulee vain 
ne rukoukset, jotka allekirjoitan, 
joista otan vastuun. Jos rukoilen 
herätystä, minun täytyy suostua 
herätyksen lähteeksi. Vaatii etsi-
mistä, eikä saa tyytyä siihen mitä 
on. Rukoilemisessa pitää olla to-
sissaan. Minä olen tässä ja Jeesus 
on tuossa. Kun minä esitän ky-
symyksen, hän vastaa. Rehellinen 
kysymys, rehellinen vastaus.

- Kun perusasiat saa toimimaan, 
alkaa tapahtua. Etsivä löytää, 
esimerkiksi pianon soittamisel-
la avaan uusia ovia ja vahvistan 
olevaa lahjaa. En ole siihen liian 
vanha. Koko ajan pitää avata uu-
sia ovia ja mennä uusille alueille. 
Kun etsit, sinulle avataan. Kerää 
öljyä lamppuun, kun sitä vielä on. 
Opettele kaikki, mitä voit. Se on 
hengellinen periaate. Jumala on 
kätkenyt ihmeellisiä salaisuuksia, 
joita on kaivettava esiin kuin aar-
retta. 

Herran koulu
Muusikkona olen 95% vain palvel-
lut muita, säestänyt muita. Kaksi-
kymppiset ja sitä nuoremmat ovat 
sanoneet, mitä tehdä. Olen aina 
mennyt. Se aina toimii. 1 Kor. 7:20-
22  Pysyköön kukin siinä asemas-
sa, missä hänet on kutsuttu. 21. 
Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä 
murehdi; mutta vaikka voisitkin 
päästä vapaaksi, niin ole ennem-
min siinä osassasi. 22. Sillä joka 
orjana on kutsuttu Herrassa, on 
Herran vapaa; samoin vapaana 
kutsuttu on Kristuksen orja.

- Olla orja mutta silti vapaa. 
Olen kapinoinut: ’ikuinen pillipii-
pari’. Kukin voi ajatella: ”Mä oon 
vain täällä, eikä kukaan ajattele, 
mitä mä voisin tehdä. Eikö ku-
kaan huomaa, mihin kykenisin ja 
mitä voisin olla?” Tätä se asema 
tarkoittaa, se asema, missä hänet 
on kutsuttu.  Asenne täytyy olla 
oikea. Jumala näkee: ’Tuo on us-
kollinen, minäpä näytän’ - ja sitten 
sinä saat.

- Et pysty olemaan vapaa ja sa-
malla Herran orja, ellet ensin ole 
jonkun orja ja vapaa Herrassa. Pi-
tää ymmärtää, ettei astu väärästä 
ovesta. ’Haluan, että sinä katsot 
tästä kulmasta. Kun tajuat tämän 
kulman, annan jotain juttuja, jotka 
johtavat siihen, että siitä mitä sinä 

- se kuuluu luovuuteen. ”Sä luu-
let, että löydät sen jonkin; ai tässä, 
tässä on se salaisuus.” Niin hankit 
nuotit toisensa perään, mutta mis-
tään ei ole löytynyt sitä salaisuut-
ta. Ei saa luovuttaa, pitää jatkaa 
- harjoitellessa selviää: ”ai tää se 
on” ja hiffaa ytimen. Samanlainen 
on Jumala, kun etsitään vaikka 
kuinka vaatimatonta, Hän ei jää 
koskaan velkaa. Jumala huomaa: 
’Aha, tuo on sitkeä; se anoo, se 
kolkuttaa -  minäpä vastaan, koska 
olen luvannut sen.’

 Etsiminen, anominen ja kolkut-
taminen on jumalallinen periaate. 
Meidän ei tarvitse olla virheettö-
miä. Jumala ei ole kiinnostunut 
siitä, olenko pyhä, vaan siitä että 
olen oikealla paikalla ja teen oike-
aa asiaa ja sitä tosissani. Hän aina 
palkitsee tällaisen ja synnyttää pal-
jon hedelmää.

taan asioita ja käytetään välineitä, 
joita ei ole sisäistetty kunnolla. 
Jumala haluaa, että opetellaan 
kunnolla. Sitten hän antaa lisää. 
Tässä ei ole eroa  hengellisellä ja 
maallisella. 

- Hyvä taide on hedelmää. Kun 
haluaa julistaa, siihen yleensä 
liittyy oikeassa oleminen: ”Meillä 
on oikea totuus, me tiedämme”. 
Hyvä taide ei keskity oikeassa 
olemiseen, se tulee vain sellaise-
naan ulos. Tapahtuu jotain hyvää 
ja ihmiset saavat jotain positiivista. 
- Jos haluat olla luova, älä kos-
kaan katso alaspäin siihen, mitä 
teet. Ole uskollinen vähässä. -  Ky-
symys on totuuden löytämisestä.  
Luovuuteen kuuluu, että haen 
totuutta - uskollisuus palkitaan. 
Totuus tekee vapaaksi. Luovuus 
edellyttää vapautta.

- Etsivä löytää, ei se joka on 
� 
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joka rakastaa, eikä sillä lailla et 
sinua pitää rakastaa.’ Minä rakas-
tan, enkä edes pyydä että minua 
rakastetaan.

Daavid esimerkkinä
Miksi Daavid oli niin suuri? Ps 51 
on kulmakivi. Daavid ei koskaan 
syyttänyt toisia, eikä olosuhteita. 
Sellainen joka murtuu ei koskaan 
syytä toisia niistä pahoista asioista, 
mitä hänen elämässään on tapah-
tunut, vaikka muut olisivat syylli-
siä. Hän näkee ne asiat ihan eri 
silmin ja yhtäkkiä Jumalan koulus-

miestenlehti ilman perinteisiä tyttöjen kuvia

25 euroa 

/ vsk

osaat, siitä tulee se todellinen siu-
naus, todellinen hyöty.’ Oikea ovi 
on tärkeä. Silloin kun tietää, että  
minä osaan tämän ja tuo minul-
le kuuluisi, silloin menen omasta 
ovesta: ”Minulla on tieto, osaan 
tämän ja näin tämä tehdään”. Se 
on väärä ovi. Jumala haluaa, että 
menen toisesta ovesta. 

- Siksi on opittava olemaan kuin 
orja ja koettava siellä: Tämä on 
ihan okay ja tulee palvella ikään 
kuin orja. Kun asenne on oikea, 
pystyt olemaan vapaa Herrassa. 
Sinä pystyt ottamaan vastaan, mitä 
sieltä tulee eteen - negatiivisuus ei 
ole esteenä. Jumala odottaa ensin, 
että sinusta tulee hänen orjansa, ja 
yksi kaunis päivä toiset lentävät 
pois ja sinä huomaat olevasi siinä. 
Silloin sinä menit Jumalan ovesta 
ja se on aivan eri maailma.

Tärkeä huomata asiajärjestys: 
ensin orja, sitten opit olemaan 
vapaana Herrassa ja sen jälkeen 
vasta sinusta voi tulla Herran orja. 
Sitten sinä oletkin vapaa. Kun olet 
täydellisesti Herran orja, hän käyt-
tää sinua, eikä kukaan ole sinun 
tielläsi. Sitä ovea, minkä hän avaa, 
ei kukaan sulje. Mutta hän avaa 
vain niille, joita hän voi sanoa 
orjikseen. 

 Junnun Missio: Viedä 
ihmiset kaikkein pyhimpään

- 90-luvun alussa koulutukseni 
tapahtui vain käytännössä. Olen 
soittanut paljon ”free” eli vapaata 
improvisaatiota. Kun tulin uskoon, 
ajattelin että kaikki jää pois. Niin 
ei käynyt.

- Lavalla soittaessani Jumala yl-
lätti minut:  ihmiset alkoivat profe-
toida, jotkut paranivat ja minä en 
tajunnut siitä mitään. Ymmärsin, 
että homma kääntyi: ei ollutkaan 
niin, että vedän ihmisiä ja yliste-
tään, vaan että Jumala puhuukin 

ihmisille minun soittoni kauttani. 
- Tajusin sen seurakunnan, mis-

sä tilassa ihmiset olivat. He eivät 
tarvitse,  että heille paukutetaan 
ja että väännetään voittolaulua, 
kun tietää, että ihmiset menevät 
aivan siellä ojan pohjalla, maan 
raossa. Se on totaalisesti väärin. 
Ymmärtäähän esim. sen, että ma-
sennukseen vaipunutta on turha 
taputella ja sanoa: Katsos, kun 
aurinko paistaa. On mentävä ma-
sentuneen  mukana sinne, missä 
hän on. Ainoa tapa nostaa tämä 
ihminen, on vain mennä itse sin-
ne, että pystyy nostamaan, eikä ala 
repiä sieltä.

- Nykyään on vallalla sellainen 
ilmiö, että väännetään vaan kädet 
ylös ja ylistetään ja yhä kovempaa. 
Minun soittoni alkoi muuttua -  
koko ajan se meni pehmeämmäksi 
ja pehmeämmäksi. Kunnes se oli 
kuin samettia ja silloin se alkoi 
mennä ihmisten sydämiin. Sitten 
vasta, kun sydämessä  tapahtuu 
murtuminen, Jumala pystyy sa-
nomaan asioita. Tästä on lähtenyt 
tämä  pyrkimys ”viedä kaikkein 
pyhimpään”. Samalla jouduin itse 
prässiin, mihin Jumala itse vei: 
’Minä haluun et sinusta tulee se, 

sa palaset loksahtavat paikoilleen. 
- Idea on: ”Et voi muuttua, jos et 
muuta huonoja tapojasi. Kehitä 
hyviä tapojasi. Olosuhteet eivät 
ratkaise sinun menestymistäsi, 
vaan sinun asenteesi”.

Rukoilet: ”Herra, haluan nähdä 
sinun kasvosi.” Mutta ei ilmesty 
Jeesuksen kasvoja. Sen sijaan kir-
kastuu jotain, mitä Raamattu sanoo 
Jeesuksesta - ei näky, vaan totuus. 
Luovuus perustuu aivan kokonaan 
totuuden hakemiseen. Kun jostain 
asiasta löydän totuuden, hallitsen 
sen. Siellä ahjossa se lahja, mikä 
sinulla on, se väline, muotoutuu ja 
alkaa toimia. Kun saavutat tietyn 
tason, siitä tulee sinun tunteittesi 
jatke. Tekniikka on tarpeen vain 
siihen, että voit ilmaista sen, mikä 
on sinun sisälläsi.

- Armon kokemuksen ja luo-
vuuden löytämisen kautta tulee 
johtajuutta. Et voi olla hyvä johta-
ja, ellet ole oppinut olemaan hyvä 
orja. Minulle on mielettömän tär-
keää, että vaikka johdan bändiä, 
teen suurimman osan ajasta sitä, 
mitä muut sanoo , koska silloin 
minä säilyn vielä kuulolla. Tarvi-
taan koko ajan lisää näkökulmia. 
Niitä ei ole koskaan liikaa.

- On armoa, että Jumala on an-
tanut tämän mahdollisuuden. Hän 
on tiennyt, että tulen taipumaan. 
Jumala käyttää meidän haavo-
jamme. Olen kokenut totaalisia 
hylkäämisiä ja nyt haistan hyljätyt 
tosi kaukaa. Ennen kuin ihminen 
Jumalan koulussa kypsyy, tulee 
astian makua: on kipua ja taiste-
lee raivokkaasti Jumalan murtavaa 
työtä vastaan. Siinä juuri tapahtuu 
käänne. Se on Jumalan armoa, 
joka vain jostain syystä tulee ih-
misen osaksi.

(Artikkeli perustuu Juhani Aaltosen 
alustukseen Miesfoorumin saunaillassa 
Helsingissä 20.10.2005 - Toimittanut El-
jas Kuurne)
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HK Instruments Oy

Paine-eromittarit,- kytkimet 
ja -lähettimet

LVI-automaation ja 
ilmastoinnin mittauksiin

Keihästie 7 40950 MUURAME
p. 014 3372 000  f. 014 3372 020

www. hkinstruments.fi 

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

Globaalisti ainutlaatuiset ja varmat järjestelmät
toteuttavat n. 10-30 % säästöjä
nopeassa takaisinmaksuajassa.

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

                 petri.aalto@aida-energy.com
                               www.aida-energy.com

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?
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HALUATKO
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ENERGIAA?

Kohtaamisia ja kommunikointia

Tunnen syvää sielujen sympatiaa Harald Hirmuista kohtaan. Tie-
dättehän; hiukan suttuisen ja hoitamattoman viikingin, joka käskee 
miehiään taisteluihin ja ryöstelyyn, mutta kohtaa kotona käsittämät-
tömyyden muurin. Miesten väliset kohtaamiset ovat mutkattomia ja 
helppoja. Ymmärrettäviä. Mutta miten oppia lukemaan häntä, joka 
on läheisin? Eräässä sarjakuvassa Harald seisoo tuoppi kädessään 
ja katsoo kysyvästi tuolillaan mököttävää Helkaa, vaimoaan. ”Mistä 
olet vihainen?” hän kysyy. Helka avaa suunsa ja katsomatta miestään 
huutaa kovalla äänellä:”Kaikesta!!” Harald säikähtää ja kaatuu pitkin 
pituuttaan lattialle:”Öh…se täsmentääkin asian”, hän toteaa hiljaa.

Jokainen mies kaipaa rehellisiä kohtaamisia ja sydämen kommuni-
kaatiota. Kun rakkaus leimahtaa nuoren miehen sydämessä, hitain-
kin kieli taipuu runolliseksi. Mutta matkan varrella runot kuihtuvat. 
Miehen kieli käy paksuksi: ei vain tule sanotuksi, miltä tuntuu ja 
mikä pelottaa. Hammasta on purtava, etteivät kyyneleet näy päälle 
päin. Mutta sydämessä on yhä kaipaus todelliseen ja avoimeen 
kohtaamiseen. Kun vain saisi sen sanottua.

Mies on kuin löytöretkeilijä vaimonsa sielun maisemissa. Olo on 
orpo, mutta samalla huikaisevalla tavalla jännittävä. Mikä maa, mikä 
valuutta? Oman elämäni hatarimmat askeleet otin, kun astuin hänen, 
rakkaani, sydämen maille. Se oli astumista uuteen, häikäisevään 
maailmaan. Toisenlaiseen. Ensin ei ollut kieltä, mutta vähitellen 
se alkoi löytyä. Tärkeimmät asiat näkee sydämellään, kuten kettu 
opasti Pikku Prinssiä. Vähitellen tunnekommunikaatio ja sydänten 
syvä yhteys avasivat sielun salvat. En enää usko, etteikö mies osaisi 
puhua tai tuntea.

Psykiatri Claes Andersson puhuu sairastuttavasta kommunikaati-
osta. Hän pohtii sitä ambivalenssia, joka liittyy aina tärkeisiin ihmis
suhteisiin.”Läheisyys ja sitoutuminen, rakkaudesta puhumattakaan, 
merkitsee aina myös uhkaa tulla hylätyksi. Kiintymyksen, välittämi-
sen ja rakastamisen kääntöpuoleen kuuluvat näiden vastakohdat; 
tarve turvata etäisyys ja oma riippumattomuus.” (Suomen Lääkärilehti 
48/2003) Lähisuhteessa kommunikaatiosta voi tulla haavoittava ase. 
Kun verbaalinen ja non-verbaalinen eli sanat ja sanattomat viestit 
ovat ristiriidassa, kohtaamisesta tulee haavoittava ja sairas. 

Avioliittotyössä olemme nähneet, miten suuria ongelmia voi syn-
tyä, kun avoin ja rehellinen kommunikaatio ja sydänten kohtaaminen 
lakkaa. Suhde alkaa kitua ja lopulta se kuolee. Rakkauden ruoka on 
avoimen sydämen nektari. Rakkaudesta juopuminen on avoimen 
ja herkän kommunikaation alku. Tämä humala ei rakkauden kieltä 
saa sammaltamaan. Päinvastoin.

Tosimies ei anna periksi. Tässä on meille kylliksi haastetta: oppia 
lukemaan ja puhumaan rakkauden kieltä. Vaikka erilaisina, mutta 
toinen toistaan rakastaen ja kunnioittaen. Siinä avautuu uudet maat 
ja voivatpa uudet taivaatkin. Josefi n, 7 v, pohtii näitä sukupuolten 
välisiä eroja pikkunaisen tarkkanäköisyydellä:”Suurin ero tyttöjen ja 
poikein välillä on se, että pojilla on kalsarit ja tytöillä pikkuhousut. 
Kalsareissa on enemmän mutkia. Pikkuhousut on mahtavia, ainakin 
silloin jos on tyttö.”

Tiedä noista, pikkuhousuista.
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Kimmo Janas

Opiskelija-asunnon 
vaatehuoneesta yhden 
miehen yrityksenä 
käynnistynyt Data 
Universum Oy on 
kasvanut nopeassa 
tahdissa kuusi 
henkeä työllistäväksi 
monipuoliseksi 
tamperelaiseksi 
tietotekniikkataloksi.

V uonna 1990 perustettu 
Data Universum Oy lähti 
liikkeelle tietokoneiden ja 

atk-tarvikkeiden kauppiaana, mut-
ta vuosien kuluessa toiminnan pai-
nopiste on siirtynyt ohjelmointiin, 
koulutukseen ja konsultointiin.

MikroRabbi teini-ikään
Miika-Markus Järvelä muistelee, 
kuinka hän opiskeluaikanaan 
piirteli kesätöissä sähkölaitoksella 
muuntopiirikarttoja. Tylsältä tuntu-
nut rutiini sai hänet kiinnostumaan 
karttojen  luomiseen tarvittavan 
sovelluksen kehittelystä.

– Sähkölaitokselle hankittiin 
niihin aikoihin merkkitietokone 
noin 40.000 markalla. Itse olin 
hieman aikaisemmin hankkinut 
vastaavantasoisen koneen 10.000 
markalla. Mieleeni tuli, että jos 
konekaupassa on tuollaiset kat-
teet, niin kyllähän minäkin osaan 
myydä, Miika-Markus naureskelee 
yrityksensä alkuaikoja.

Pari ensimmäistä vuotta kului-
vatkin konekaupassa, mutta vähi-
tellen ne alalle houkutelleet kat-
teet alkoivat hiipua myyjäkentän 
laajetessa lähes räjähdysmäisesti.

Tähän saumaan sattuivat hen-
gelliset kesäjuhlat, joilla Miika-
Markus ryhtyi ystävänsä Jori Bran-
derin kanssa miettimään, miten he 
voisivat hyödyntää osaamistaan 
evankeliumin levittämiseen. Sa-
maan ajankohtaan ajoittui myös 
Miika-Markus Järvelän hengelli-

nen aktivoituminen.
Ensimmäinen tuote, jota miehet 

ryhtyivät tekemään, oli tietoko-
neraamattu, MikroRabbi. Siihen 
aikaan Suomessa oli myynnissä 
ainoastaan yksi suomenkielinen 
tietokoneraamattu, joka maksoi 
pyöreästi 3.000 silloista markkaa. 
Hinnan lisäksi ohjelman heikko-
utena oli DOS-pohjaisuus. Järvelä 
ja Brander lähtivät kuitenkin hyö-
dyntämään juuri markkinoille tul-
lutta Windows-ympäristöä, ja siitä 
alkoi menestystarina.

– Teimme ensimmäisen erän 50 
kappaletta ja hinnaksi laitoimme 
450 markkaa. Ohjekirjat kopioim-
me valokopiokoneella; leikkasim-
me sivut ja laitoimme kansioihin. 
Muistan kuinka ajattelin, että ihan 
hyvä jos nämä 50 kappaletta jos-
kus menevät, koska eihän tällais-
ta tietokoneraamattua niin kovin 
moni tarvitse.

No, varsin moni on kuitenkin 
tuntunut tarvitsevan tietokoneraa-
mattua, sillä MikroRabbi on ehti-
nyt jo viettää 12-vuotispäiviään.

Perhe kasvaa
MikroRabbi ei kuitenkaan jäänyt 

lepäilemään laakereilleen yllättä-
vän suosion huumaamana, vaan 
se kehittyy jatkuvasti vastatakseen 
viestintäteknologian haasteisiin. 
Esimerkiksi uusimpana uutuu-
tena Nokian Communicatorin ja 
Windows Pocket PC:n lisäksi on 
MikroRabbin käyttö millä tahansa 
kännykällä tekstiviestien avulla.

Vuosien kuluessa MikroRabbis-
ta on tullut maamme monipuolisin 
Raamatun tutkimisen työkalu. 

– Esimerkiksi uusin Windows-
versio MikroRabbi 8 Pro sisältää 
37 eri raamatunkäännöstä ja mm. 
Hepreankielisen alkutekstin, uu-
den käännöksen apokryfi kirjat, 
virsikirjan ja kirkkokäsikirjat. Sii-
nä on myös Suomen ensimmäinen 
kronologinen eli aikajärjestyksessä 
etenevä Raamattu, selvittää Miika-
Markus Järvelä.

Tietokoneraamatun eri versioi-
den lisäksi MikroRabbi-tuoteper-
he pitää tänä päivänä sisällään 
myös Novumin tietokoneversion 
DigiNovumin, Aapeli Saarisalon 
Raamatun Sanakirjaan pohjau-
tuvan CD-ROM-sanakirjan sekä 
Raamatun tietosanasto CD-ROM:

RAAMATTU AINA MUKANA
n. Mikäli asiakkaalla on vaikeuk-
sia lukea painettua tekstiä, löytyy 
MikroRabbi Audio –sarja, jossa 
Raamattu löytyy luetussa muo-
dossa CD/MP3 –levyillä.

Netissä tulevaisuus
Vaikka internetistä puhutaan usein 
varsinaisena maallisten himojen 
törkylaarina, alkaa sieltä löytyä 
ilahduttavassa määrin myös kris-
tillistä materiaalia. Data Univer-
sum on tälläkin sektorilla yksi 
tienraivaajista.

– Koska meillä on pitkä historia 
ohjelmistofi rmana, olemme kehit-
täneet monia omia tuotteita www-
palveluiden hallintaan. Alustana 
käytämme kehittämäämme Du-
Web –julkaisujärjestelmää, kertoo 
Miika-Markus. – Alustan avulla 
pystymme toteuttamaan myös kii-
reellisiä projekteja onnistuneesti.

Data Universum on toteuttanut 
jo lähes 300 organisaation www-
palvelun, mm. monet seurakunnat 
ovat rakentaneet kotisivunsa Data 
Universumin avustuksella.

Kolmas tärkeä toimintamuoto 
on kristillinen portaali, www.ko-
tisatama.net, jolla on Miika-Mar-
kus Järvelän kertoman mukaan 
kaksi tärkeää tavoitetta; uskosta 
osattomien ihmisten tavoittami-
nen ja evankeliointi sekä kristit-
tyjen kasvun tukeminen. Palvelu 
sisältää mm. saarnoja, todistuk-
sia, runoja, kuvia, esirukousta, 
sielunhoitoa, linkkihakemiston, 
tapahtumakalenterin, kristillisten 
organisaatioiden osoitehakemis-
ton sekä hakukoneen. Samassa 
osoitteessa toimii myös Data Uni-
versumin nettikauppa, josta saa 
kaikkien kristillisten kustantajien 
tuotteita, tällä hetkellä nimikkeitä 
on jo lähes 4000 (kirjoja n. 2200, 
musiikkia 1500 ja DVD/videoita 
n. 200). 

– Nettikauppamme on tänä 
päivänä yksi Suomen laajimmista 
kristillisistä kaupoista, huomauttaa 
Miika-Markus tyytyväisenä.

Retriiteistä voimaa
Vaikka Data Universum onkin 
kristillinen yritys, myöntää Miika-
Markus Järvelä, että useamminkin 

�  Kotisataman kaupasta löytyy tänä päi-
vänä jo lähes 4000 nimikettä.

RAAMATTU AINA MUKANA
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toki voisi kysyä neuvoa Jumalal-
ta. Varsinaisia hengellisiä päivä-
rutiineja yrityksessä ei harjoiteta, 
mutta toisaalta ei myöskään oteta 
vastaan kristinuskon vastaisia toi-
meksiantoja.

Henkilökohtaisella tasolla Mii-
ka-Markus kertoo pyrkivänsä jär-
jestämään rauhallista aikaa, että 
Jumalan äänen kuulisi paremmin. 
Järvelät muuttivat joku vuosi sitten 
Ruovedelle asumaan, pois kau-
pungin sykkeestä, mikä on var-
masti tuota samaa rauhallisuuden, 
hiljaisuuden kaipuuta.

– Hiljaisuuden retriitit ovat mi-
nulle itselle tilanteita, jotka ovat 

jopa töidenkin kannalta luovia. 
Niin retriitteihin kuin lomillekin 
otan yleensä pienen vihkon mu-
kaan, johon kirjaan heti alta pois 
kaikki mieleen tulevat ideat ja 
työasiat, kertoo Miika-Markus ja 
valittelee, kuinka helposti nyky-
päivän kiire imaisee mukaansa 
arjen keskellä ja hankaloittaa Isän 
läsnäolossa elämistä.

�  – Emme varsinaisesti tee perusnetti-
sivuja vaan tarjoamme tietokantapoh-
jaisia www-palveluja, täsmentää Miika-
Markus Järvelä.

TOSIMIES-LEHDEN 
LUKIJAMATKA 
7.-14.10. 2005

”PAAVALIN
 VANAVEDESSÄ”

Tosimies -lehti järjestää vain miehille 
tarkoitetun purjehdusmatkan Turkin ja 

Kreikan historiallisiin maisemiin lokakuussa.

Lennämme Tjäreborgin ryhmän mukana Helsingistä Kosille, josta 
lähdemme purjehtimaan. Lentohinta 439/hlö sisältää edestakaisen 
lennon ja lentokenttäverot. Purjehdimme Turkin ja Kreikan ran-
nikkoa ja perehdymme Raamatun historiasta tuttuihin paikkoihin. 
Iltaisin pidämme veneellä pieniä alustuksia miehenä olemisesta ja 
miehuudessa kasvamisesta.

Eli matkalla on luvassa Raamatun historiaa, keskusteluja mie-
huudesta sekä purjehtimista ja sen opiskelua.

Varsinaisen purjehdusmatkan hinta on 595 euroa/mies, mikä si-
sältää venepaikan, purjehdusopastuksen, opastetut kiertokäynnit 
Paavalin jalanjäljissä sekä alustukset veneellä.

Päivittäisruokailut veneessä (aamupala, lounas, aamu- ja ilta- sekä 
iltapäiväkahvit tms. leipineen, ilta-/yöpala, ruokajuomat, janojuo-
mat ym.), mahdolliset satamamaksut ja purjehdusverot (Turkissa 
Transit Log), veneen vesimaksut, polttoainemaksut, siivousmaksut 
ym. kaikki kulut jotka kohdistuu veneeseen tai sen kautta miehis-
töön maksetaan venekassasta (kippari ylläpitää venekassaa).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuo yllä oleva na-
posteleminen ym. tekee 10-15 euroa verran jokaiselta venekassaan. 
Jos rahaa jää yli, se jaetaan takaisin miehistölle.

Päivällinen syödään erikseen maissa, jonka jokainen kustantaa 
itse. Toki veneessä voi vapaasti syödä päivällistä ja nauttia muu-
tenkin kapyysin antimia, mutta ruoan joutuu valmistamaan itse. 
Kokkivuoro – joka on kiertävä – on vapaa palvelutehtävästään 
iltapäivän rantautumisen ja/tai siinä tarjottavan iltapäiväkahvin 
jälkeen. Tämän jälkeen veneessä tehdyt päivälliset tai muut ilta- 
ym- palat on jokaisen itsensä hoidettavia. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
toimitus@tosimies-lehti.fi , puh. (09) 54 79 74 10 

HUOM! PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI!
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HERKISTY TAAJUUDELLESI
Ruotsalainen psykologi Fredrik Bengtssson ei 
näe loppuunpalamista pelkästään kielteisenä. 
Se on myös mahdollisuus kääntää elämän 
kurssi kohti mielekkyyttä ja parempaa itse-
tuntemusta. Itsensä karrelle ponnistellut on 
kadottanut kosketuksen itseensä ja unohtanut 
elämän yksinkertaistamisen. 

Kirjoittaja puhuu eksistentiaalisesta tyhji-
östä. Olemassaolon tyhjiötään täyttävä yrittää 
poistaa vajeen kaikella ulkopuolisella – suo-
rituksilla, materialla ja maineella. Ulkoapäin 
tyhjiö ei kuitenkaan täyty ja etsijä kadottaa 
itsensä yhä pahemmin. Hän ei älyä kurkistaa 
sisimpäänsä. 

Kirjoittajan mukaan ei ole viisasta hajottaa 
rajallista energiaansa liian moneen suuntaan. 
Kun elämästä poimii yksinkertaiset ja tärkeät 
asiat, kuten läsnäolon perheessä, hiljentymisen 
ja kuuntelemisen, niin elämänlaatu paranee. 
Tunteensa tiedostanut pystyy olemaan läsnä. 
Hän kiinnostuu toistenkin elämästä ja säästää 
voimia todella tärkeisiin asioihin. Itseensä yh-
teyden saanut huomaa rajallisuutensa ja py-
säyttää burn out –junan ennen päätepysäkkiä. 
Kiireessä ennätyaikoja pinkova ei ehdi tai tajua 
pysähtyä. Yhteys itseen, omaan ajatusmaail-
maan, vahvuuksiin ja rajoituksiin on pidettävä 
toimivana loppuunpalamisen välttämiseksi.

Loppuunpalaminen – uusi mahdollisuus 
–kirjassa Bengtsson tiivistää henkisen itse-
suojelun kolmeen perusajatukseen: yksinker-
taistamiseen, läsnäoloon ja tunnistamiseen. 
Esimerkkinä tunnistamisesta kirjoittaja käyttää 
St. Gervais –kirkkoa Pariisissa, jossa sisaret 
ja veljet ovat kyenneet tunnistamaan, mikä 
elämässä on tärkeintä. He ovat yhteydessä 
sisäiseen kompassiinsa.

Arvonsa tunnistanut elää yksinkertaista elä-
mää, etenee valitsemallaan tiellä ja elää sopu-
soinnussa ympäristönsä kanssa. Itsetuntemuk-
sen avulla pystyy kivuttomasti erottelemaan, 
mikä kuuluu omaan elämänsuunnitelmaan ja 
mikä ei. Näiden erottelujen pohjalta voi elää 
täysipainoista elämää. 

Kun kompassin neula jumittuu ja tuntu-
ma omiin ja muiden tunteisiin katoaa, niin 
loppuunpalaminen on jo hyvässä vauhdissa. 
”Koska niin harvoin kykenemme elämään 
yhteydessä ytimeemme, nousee kysymys 
yksinkertaisuuteen palaamisesta tärkeäksi. 
Yksinkertaisuutta ei voi etsiä kuin hukattua 
paperia. Se on tila, jossa kaikki tuntuu äkkiä 
paljon helpommalta ja samaan aikaan paljon 
vaikeammalta. ” Bengtsson sanoo yksinker-
taisuuden tulevan kyvystä tunnistaa itselle 
luonteenomaiset asiat ja monimutkaisuuden 
siitä, että valinnanvaraa ei enää ole entiseen 
tapaan.

Kirjan johtoajatus on, että jaksamisen kanssa 

kamppailevan on järkevää kiinnitää huomion-
sa sisäiseen elämäänsä, arvoihinsa ja tuntei-
siinsa ulkoisen pärjäämisen, näyttämisen ja 
suorittamisen sijaan.

Janne Viljamaa

MIES MUUTOKSESSA
Kliininen seksologi Jukka Virtanen on kirjoit-
tanut ohuen, mutta sitäkin tuhdimman kirjan 
mieheksi tulemisesta ja miehenä olemisesta. 
Kirjapajan julkaisemassa Kokonainen mies -
kirjassa on kokemuksia niin nuorilta kuin jo 
veteraani-ikäänkin ehtineiltä miehiltä – aino-
ana erona vain, että käsitykset kokonaisesta 
miehuudesta vaihtelevat todella paljon. 

Kirjailija käsittelee asioita, onko perintei-
nen mieheys tullut tiensä päähän ja millaises-
sa muutoksessa mies elää tänä päivänä. Hän 
käsittelee myös kysymystä, onko enää vain 
yhtä oikeaa tapaa olla mies, vai onko perin-
teinen maskuliinisuus saanut rinnalleen uusia 
kilpailevia malleja.

Virtanen käsittelee asioita kirjassaan hyvin 
seikkaperäisesti ja antaa niihin myös vastauk-
sia monen miehen mielipitein.

Minulle kirja avasi silmät erilaisissa kipupis-
teissä, erilaisissa asioissa, joissa mies seikkai-
lee tänä päivänä. Kirja käsittelee syrjäytymis-
tä, aggressioita, miehen seksihaluja ja monia 
muita.

On nautinto lukea kirjaa, jossa puhutaan 
miehen todellisista ongelmista. On hyvä kuulla 
eri-ikäisten miesten mielipiteitä. Virtanen on 
tutustunut käsittelemiinsä asioihin perinpoh-
jaisesti, josta syystä kirjan anti ei jääkään pel-
käksi pintahipaisuksi.

Onko suomalainen mies muutoksessa vai 
ei? Lue kirja kokonaisesta miehestä!

Risto Hirvonen

KOKO NAINEN...
Sari Näreen kirja Kokonainen nainen (Kirjapa-
ja) käsittelee naisen elämää nykyajassa. Kirjas-
sa on paljon 14-18 –vuotiaiden tyttöjen mutta 
myös muunikäisten naisten ajatuksia teineistä 
vanhempiin ikäluokkiin. Kokonainen nainen 
pyrkii löytämään uusia tarkastelukulmia nai-
sen moniulotteiseen elämään.

Nykyään nainen tuntee itsensä riittämättö-
mäksi, koska nykyajan elämä on muuttunut 
niin paljon, että naisella on monta eri roolia, 
joiden täyttämiseen eivät aina aika ja voimava-
rat tahdo riittää.  Naiseuden toteuttaminen voi 
tuntua ahtaalta, samalla kun mahdollisuuksien 
kirjo kasvaa. Sari Näreen teos yllyttää vastarin-
taan. Se kannustaa naisia tunnistamaan omat 
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MIEHEKKÄÄSTI HOIVATEN
Perinteisellä isällä oli helppoa. Riitti, että kan-
toi tilipussin kotiin, piti jöötä lapsille ja saapui 
kotiosoitteeseen nukkumaan. Isä osoitti päte-
vyytensä kodin ulkopuolella. Hän menestyi 
työssä, teki tulosta, suoritti ja osoitti olevansa 
kykenevä. Perinteinen äiti hoiti kodin, huoleh-
ti lapsista, pesi pyykit ja laittoi ruuan. Nykyisä 
ei pääse helpolla. On oltava kiinnostunut isänä 
olemisesta, löydettävä tapansa toimia työn ja 
perheen välimaastossa ja erehdyttävä monta 
kertaa, ennen kuin oma tyyli löytyy. Tunnettu 
isätutkija Jouko Huttunen puhuu Isäkirjassa 
(Vastapaino 2004) perinteisestä isyydestä ja 
sitä seuranneista uusista isätyyleistä. Kirjassa 
pohditaan myös miehen väkivaltaisuutta ja 
lyömisen siirtymistä isältä pojalle. Myös homo-
isät päästetään ääneen ja merimiesisät kertovat 
sopeutumiskitkasta kotielämään. 

Ajatus hoivaavasta ja lasta hoitavasta isästä 
oli vieras vielä 1960-luvulla suurimmalle osalle 
suomalaisista. 1960- ja 1970-lukujen vaihtees-
sa naisten asemaa, tehtävää ja velvollisuuksia 
hahmoteltiin uudella ”yhteiskuntasopimuksel-
la.” Syntyi palkkatyöäitiys. Tämä tarkoitti, että 
suurin osa naisista alkoi työskennellä kodin 
ulkopuolella. Tämän mahdollistivat päivähoi-
topalvelut, lasten terveydenhuolto ja kouluate-
riat. Ihanne ei enää ollutkaan kotona perhettä 
pyörittävä äiti, vaan ajan tehokkaasti kodin ja 
työn välillä jakava nainen.

Vaikka isyysloma toteutui kahden viikon 
mittaisena jo vuonna 1978, niin vasta 80-lu-
kua voi kuvata ”isän vuosikymmeneksi” Mie-
hiä patistettiin myönteisessä hengessä lasten-
kasvatukseen, kotitöiden tekoon ja vastuun 
jakamiseen perheessä. Kasvatuslehdissä alkoi 
olla yhä enemmän isille suunnattuja juttuja. 
1985 äitiysrahan muuttuessa vanhempainra-
haksi isät saattoivat jäädä sen turvin kotiin 
hoitamaan lapsiaan, jos vanhemmat näin kes-
kenään sopivat. Hoivaisä voi löytää toimivan 
tavan toteuttaa isyyttään ja kokea olevansa 
kokonainen mies. Isäkirja on mielenkiintoinen 
lukukokemus isille ja isäksi aikovalle, vaikka 

JUMALAN KENRAALEITA
Niille, joita elämänkerrat kiinnostavat, on il-
mestynyt mielenkiintoinen kirja, Uskon Sanan 
Kustannus Oy:n julkaisema Jumalan Kenraa-
lit.

Nämä kenraalit elivät lähinnä 1800 ja 1900 
–luvuilla. Jokaiselle kristitylle ja varsinkin 
helluntai-sellaiselle kirja on tietoteos hellun-
taiherätyksen syntyvaiheista ja osin kehityk-
sestäkin.

Kirjasta voivat oppia paljon Jumalan Valta-
kunnan työntekijät. Kirjailija Robert Liardon 
pysähtyy aika ajoin miettimään, mistä ongel-
mat kyseisen kenraalin kohdalla lähinnä joh-
tuivat, kun työ ei tuottanut hedelmää.

Aimee Semple McPherson totesi: ”Ole roh-
kea kutsussasi”, mutta joillakin kenraaleista 
oli ajoittain vaikeuksia alkuperäisen kutsun 
muistamisessa, ja oma mielenkiinto olisi ollut 
muunlaiseen palvelutehtävään. Ehkä yleisin 
virhe, mihin syyllistyttiin, oli levon unohtami-
nen, ja romahduksia tapahtui, kun keho vaan 
”leikkasi kiinni”.

Jack Coe esitellään miehenä, jolla oli rä-
väkkä usko. Hänellä tuntui olevan halu kil-
pailla muiden julistajien kanssa siitä, kenellä 
on suurin kokousteltta. Niinpä paikallisessa 
sanomalehdessä olikin eräänä päivänä ilmoi-
tus, että Coen teltta on suurin, suurempi kuin 
Oral Robertsin teltta sekä suurempi kuin tun-
netun sirkuksen suurin teltta. Coen Jumala ei 
arkarrellut vain pienessä mitassa.

Smith Wigglesworthin kohdalla todetaan, 
että hänellä oli väkevä usko sekä syvä sää-
li lähimmäisten puolesta, ja tämä yhdistelmä 
laittoi Jumalan liikkeelle.

Tämän päivän kristityille on ehkä tunnetuin-
ta Kathryn Kuhlmanin, amerikkalaisen paran-
tajaevankelistan toiminta. Suku oli muuttanut 
Yhdysvaltoihin Saksasta 1800-luvun alkupuo-
lella.

Kathryn joutui käymään läpi syviä laaksoja, 
ennen kuin hänelle avautui ovi hedelmälliseen 
työhön. Kathryn Kuhlmanin palvelustyön to-
detaan siirtyneen autiomaasta luvattuun maa-
han vuonna 1946, ja muutos oli valtava.

Kovin monet näistä uskonsankareista eivät 
vierailleet Suomessa, mutta he ovat silti vai-
kuttaneet meille asti kirjojensa ja heistä kirjoi-
tettujen tekstien kautta.

On mahdottomuus arvioida niitä voittoja 
ja tuloksia, mitä kirjassa esiteltyjen Jumalan 
palvelijoiden työn kautta on syntynyt, mutta 
jonkinlaisen aavistuksen hedelmän laajuudesta 
lukija varmaan saa.

Suosittelen kirjaa lukijoille, joita herätyksen 
historia kiinnostaa. Kirjasta saa myös kuvan 
”urakehityksen” karuudesta monen julistajan 
kohdalla.

Samuel Saresvirta

voi kuin ihmetellä taas kerran, että noinhan 
se on, tutulta tuntuu, noinhan sitä on itsekin 
joskus tuntenut. Moni nainen uupuu nykyajas-
sa kaksoistaakkansa alla, hänelle on sälytetty 
perheen huolehtiminen sekä kilpailupainot-
teinen työelämä tehtävineen.

Naisen eheys ei rakennu pelkästään miehen 
varaan. Mies ei olekaan naisen elämän ainoa ja 
tärkein puheenaihe ja kaipuun kohde. Naisella 
voi olla elämässään muutakin.

Sari Näre on koonnut hyödyllisen kirjan 
tutkimustensa pohjalta, joka perustuu todelli-
suuteen. Suosittelen kirjaa niille, jotka kamp-
pailevat oman naiseutensa kanssa. Mikään 
avioliitto-opashan tämä kirja ei ole, mutta 
saattaa antaa tukea ja lohtua ajatuksesta, että 
ei ole asioiden kanssa yksin, kohtalotovereita 
löytyy.

Soile Hirvonen

tarpeensa ja ottamaan aikaa ja tilaa sen pohti-
miseen, mitä elämältään haluaa. Eli tervetullut 
ajattelutapa jokaisen naisen elämään. Nyky-
äänkin vielä monet naiset elävät elämäänsä 
miehensä kautta, ja heidän ajatuksensa ovat 
heidän miehensä ajatuksia ja toiveet miestensä 
toiveita. Näin naiset joutuvat tukahduttamaan 
oman itsensä.

Jo nuorilla teini-ikäisillä tytöillä on pelko 
petetyksi tulemisesta. Heidän luottamuksen-
sa miessukupuoleen ei ole kovin vahvoilla 
kantimilla. Lisäksi naiset joutuvat tänä päivänä 
kokemaan kaikenlaista seksuaalista loukkaa-
mista, joka aiheuttaa haavoja naiseuteen.

Nykyajassa ei ole enää tilaa romantiikalle, 
mistä seuraa ajan ja ilmiöiden pornografi soi-
tuminen.

Näre on haastatellut kirjaansa monia eri nai-
sia, jotka kertovat omista kokemuksistaan. Ei 

teksti on paikoin akateemisen teoreettista.
Janne Viljamaa
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Janne Viljamaa

Aikuinen voi 
olla ihmeissään 
uhmaikäisen kanssa, 
joka tahtoo tahtomisen 
ilosta

K un lapsen uhma alkaa 
pilkistää ennen toista ikä-
vuotta, niin tämä huomaa 

saavansa vipinää ympärilleen tah-
tomalla asioita. Koska parivuoti-
aalla on varsin niukasti elämän-
kokemusta ja lujasti tahtoa, niin 
haluaminen voi saada huvittavia 
piirteitä. Pieni tahtoihminen voi 
haluta kipaista sukkahousuilla 
pakkaseen tai voi haluta syödä 
suklaata ja keksejä aamupalaksi 
ja jälkiruuan ennen pääruokaa. 
Parivuotiaana lapsi osaa jo töniä, 
purra ja lyödä. Aikuisen tehtävä-
nä on puuttua välittömästi väärään 
toimintaan. Lapsi ei voi oppia oi-
keita tapoja toimia muiden kanssa, 
jos aikuinen ei niitä hänelle opeta 
ja näytä. Kaveriaan muksivan on 
ymmärrettävä, että toista sattuu.
Lapselle ei voi sallia väärin teke-
mistä sillä perusteella, että kieltää 
ehtii myöhemminkin ja että rajoi-
tukset muka estävät lapsen per-
soonallisuuden kehityksen. 

Kaiken salliminen estää per-
soonallisuuden kehityksen pal-
jon tehokkaammin. Yhteiselämä 
muiden ihmisten kanssa edellyttää 
tasapainon löytämistä oman tah-
don ja ulkopuolisten vaatimusten 
välillä. Aikuinen voi pelätä tappa-
vansa lapsen aloitteellisuuden ja 
luovuuden liiallisilla rajoituksilla. 
Kaikki lapsen luovat ideat eivät ole 
kannustamisen arvoisia. Jos luova 
lapsi on raaputtanut isän CD-le-
vyjen kirkasta pintaa piloille vain 
kuullakseen millainen ääni syntyy, 
täytyy asiaan puuttua tiukasti. Ar-
jessa löytyy paljon hyviäkin tilan-
teita tukea lapsen aloitteellisuutta. 
Kun lasta pidetään sylissä, häntä 
halitaan ja lapsi kokee päivittäin 
olevansa hyväksytty ja rakastettu, 
niin itsetunto saa kaipaamaansa 
vahvistusta.

Jos aikuinen on heikko ja antaa 
kaiken periksi, niin lapsi hämmen-
tyy huomatessaan olevansa aikuis-
ta mahtavampi. Kasvatus ei kos-
kaan ole demokraattista. Asioista 
voidaan neuvotella, mutta aikui-
nen sanoo aina viimeisen sanan ja 
lapsen on tähän tyydyttävä. Kaikki 
aikuisen miettimät säännöt eivät 
voi olla lapselle mieleen, mutta 
tästä huolimatta aikuisen on pysyt-
tävä päätöksessään, vaikka lapsi 
kuinka haluaisi.

Lapsi huomaa nopeasti, jos vä-
lillä saa ja välillä ei. Jos karkkia 
on joskus saanut kauppareissul-
la, niin lapsi jaksaa toiveikkaansa 
odottaa, josko karkkia tulisi juuri 
tällä kerralla. Jos isä on heikkona 
hetkenään antanut uhmaikäisen 
syödä keksejä ennen ruokaa, niin 
tiukkatahtoisen mielestä herkkuja  
tulisi aina saada alkupalaksi.Van-
hempien täytyy sopia keskenään, 
mitkä säännöt pidetään leikkialu-
een rajoissa pihalla, ruokailussa, 
nukkumaanmenossa,  pukeutu-
misessa ja muissa asioissa. Jos isä 
antaa leikkiä kauempana kotoa 
äidin kieltämällä alueella, niin äiti 
joutuu epäreilusti kohtaamaan 
lapsen vihanpurkaukset tätä ra-
joittaessaan. Perheen kaikilla 
lapsilla pitää olla samat säännöt 
sukupuolesta riippumatta, eikä.
pojalle ei saa antaa erivapauksia 
sukupuolen perusteella  Päivästä 
toiseen samoina pysyvät säännöt 
luovat lapsille turvallisuutta.

Aikuinen toimii 
lapselle peilinä

Vaikka aikuinen ei aina sitä huo-
maakaan, niin hän toimii koko 
ajan uhmaikäiselle peilinä, joka 
näyttää lapselle kuka tämä on. 
Kaiken tahtojalle periksi antava 
aikuinen ei heijasta mitään lapselle 
päin takaisin, eikä tämä opi mi-
nänsä rajoja. Rajattomasta lapsesta 
tuntuu, että rajat ovat vain muita 
varten. Tällaisen ihmisen on vai-
kea oppia huomioimaan ja arvos-
tamaan muita. Hänenhän ei tarvit-
se välittää kuin itsestään. Toisia voi 
käyttää hyväksi ja heiltä voi tahtoa 
tarvitsemaansa. Toiset toimittavat 
erikoisiakin pyyteitä. Näin käsitys 

RAKKAUTTA JA RAJOJA 
UHMAIKÄISELLE
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itsestä universumin keskipisteenä 
vahvistuu. Kun perheen keskipiste 
päiväkotiin tai kouluun mennes-
sään huomaa, ettei loistakaan ihan 
niin kirkkaasti, niin pettymys on 
musertava. 

Jonossa täytyy odottaa, pitää 
noudattaa sääntöjä ja alistua ai-
kuisen määräysvallan alle. Pihalla 
lapsilla on oma arvojärjestyksensä, 
jota täytyy noudattaa. Rajattomaksi 
kasvaneelle tulee liian paljon sula-
teltavaa yhdellä kertaa. Hän reagoi 
usein uhmaamalla ja kapinoimal-
la aikuisia ja muita lapsia vastaan. 
Kun ylivoima on musertava, niin 
rajaton lapsi jää yksin ja eristäytyy 
ja eristetään.  Hän menettää tarvit-
semansa muiden ihmisten tuen, 

Omat rajoituksensa hyväksynyt 
lapsi tietää, että päiväkodissa on 
omat säännöt, joita täytyy nou-
dattaa. Hän saa muiden kanssa 
toimimalla nämä rajat selville ja 
haluaa kuulua ryhmään. Muut ryh-
män jäsenet opettavat sosiaaliselle 
lapselle tämän hyviä ja huonoja 
puolia. Lapsi saa uusia ystäviä ja 
onnistumisia. Itsetunto vahvistuu, 
kun huomaa pärjäävänsä muiden 
kanssa ja tajuaa olevansa pidetty. 

Tämä myönteisten onnistumis-
ten kierre heijastuu kauas aikui-
suuteen. Sosiaaliseksi kasvaneel-
la lapsella on myönteinen kuva 
muista ihmisistä. Hän haluaa ja 
uskaltaa tuntustua vieraisiin ihmi-
siin ja noudattaa yhteisiä sääntö-
jä. Vaikka uhmaikäinen on välillä 
raivokas ja varma omasta mahta-
vuudestaan, niin pullisteleva pari-
vuotias on sisältä pieni ja hauras. 
Hän huutaa koko olemuksellaan 
aikuista, joka näyttää lapselle tä-
män paikan. Jos aikuinen on heik-
ko, eikä välitä roolistaan, niin lap-
sesta tulee epävarma ja turvaton. 
Aikuinen voi olla myös paljon pois 
kotoa tai kotona ollessaan henki-
sesti muualla. Hän ei jaksa kiin-
nostua lapsen elämästä ja asioista. 
Aikuiselta vaaditaan kiinnostusta 
lapsen elämää kohtaan, kyselyä 
päiväkotipäivän leikkikavereista 
ja pihan lumilinnasta. Näin lapsen 
itsetunto saa tarvitsemiaan raken-
nusaineita.

Pullistelu
Kaiken periksi saanut lapsi jää 

pullisteluvaiheeseen. Hänellä on 
tunne, että kaikkea saa tehdä, eikä 
kellään ole oikeutta rajoittaa. Jos 
ensimmäiset rajoittavat kasvattajat 
tulevat vastaan vasta päiväkodissa 
tai koulussa, niin on jo liian myö-
häistä. Rajoittamatta kasvanut lapsi 
ei osaa ottaa muita huomioon, ei 
pysty jakamaan tavaroita ja nou-
dattamaan leikin sääntöjä. Muut 
ihmiset ovat rajattomalle lapselle 
vain välineitä omien tarpeiden tyy-
dyttämiseksi.  

Sääntöjen noudattaminen vaa-
tii tietttyä nöyryyttä ajatella, että 
katsoo ne tarpeelliseksi ja itseään 
koskeviksi. Kun lapsi oppii oman 
toimintansa seuraukset ja että hän 
voi omalla toiminnallaan tehdä 
toiset iloiseksi tai surulliseksi, niin 
parivuotiaskin oppii tekemään va-
lintoja. 

Olemalla muille kiltti, saa muut 
iloiseksi, on täysin ymmärrettävä 
ajatus parivuotiaalle Vähitellen 
lapsi oppii rajoittamaan itseään ja 
ottamaan vastuuta tekemisistään. 
Aikuisen tehtävä on opettaa lapsi 
ajattelemaan itsenäisesti ja kanta-
maan vastuun toiminastaan. Väärin 
tekemisestä ei voi syyttää muita. 
Omia ratkaisuja tekemään oppinut 
lapsi toimii oikein myös aikuisen 
poissa ollessa. Hän ei muksaise 
kaveria kun aikuisen silmä välttää 
ja ottaa mielellään uuden kaverin 
mukaan leikkiin. 

Aikuisen on mietittävä rajat, 
joiden puitteissa hän on lapsen 
kanssa valmis neuvottelemaan. 

Sukkahousujen väristä tai jo-
kaisesta ruokalusikallisesta ei voi 
neuvotella puolta tuntia. Aikuinen 
päättää perheessä myös aikataulut 
ja mitä asioita tehdään missäkin 
järjestyksessä. Uhmaikäinen ei 
aina itsekään tiedä mitä haluaa. 
Hän on välillä periaatteessa eri 
mieltä aikuisen kanssa. Uhma saa 
välillä huvittaviakin piirteitä. Nau-
rua ja huumoria ei kannata unoh-
taa. Raivokkaan parivuotiaan on 
tärkeä tuntea, että aikuinen rakas-
taa häntä, vaikka yhteentörmäyk-
set ovat välillä kiivaita. Tämän voi 
osoittaa päivittäin pitämällä lasta 
sylissä ja hyvänä. Uhmaiän vai-
keissa tilanteissa on hyvä muistaa, 
että aikuisen tehtävä on rajoittaa 
ja rakastaa.
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Asema 49 on väkevä elokuva niistä 
tavallisista miehistä, – arkipäivän 
tosimiehistä – jotka vaarantavat 
henkensä päivittäin toisten puo-
lesta. Se kertoo baltimorelaisesta 
palomiehestä nimeltä Jack Morri-
son (Joaquin Phoenix) ja siitä, mi-
ten epävarmasta tulokkaasta tulee 
vähitellen kokenut konkari. 

Riskialttiissa ja vaativassa työs-
sään, jossa vaimo ja lapset jäävät 
usein paitsioon, Jack luottaa täysin 
oppi-isänsä ja pomonsa Mike Ken-
nedyn (John Travolta) tukeen ja 
'toiseen perheeseensä' palolaitok-
sen veljelliseen porukkaan. Mutta 
kun Jack jää loukkuun keskelle 
uransa raivoisinta tulipaloa, hänen 
henkensä ja elämän tärkeät asiat 
– perhe, itsekunnioitus, urheus 
– nousevat uuteen arvoon. Jackin 
palomiestoverit tekevät kaikkensa 
pelastaakseen hänet, mutta riittää-
kö se, kun henki on hiuskarvan 
varassa? 

Ensimmäinen asia, joka alkoi 
häiritä perfektionistista mieltäni 
oli, että elokuva kertoo paloase-
ma no 33:n miehistä ja etenkin 
tikasauto 49:n (Ladder 49) mie-
histöstä, mutta suomeksi elokuva 
on nimetty Asema 49...

Joku on ehtinyt jo nimittää Ase-
ma 49:ää todelliseksi nyyhkyelo-
kuvaksi, jossa käydään vedet sil-
missä tulta päin. Täytyy myöntää, 
että elokuva on todellakin tuntei-
siin vetoava, eikä mikään perintei-
nen actionpläjäys. Mutta toisaalta, 
haitanneeko tuo mittään... 

Tietysti riippuu siitä, minkälaisin 
odotuksen elokuvaa lähtee kat-
somaan, mutta jos haluaa nähdä 
testosteronille haisevan äijäleffan 
– tämä on hyvä valinta.

Elokuvassa tarkastellaan miehe-
nä olemista aloittelevan palomie-
hen silmin, kuinka elämä muuttuu 
naimisiin mentyä saati sitten lapsi-
en hankkimisen jälkeen.

Sitä äijäpuolta tuodaan taas 
esille palomiesten yhteishengellä, 
joskus jopa poikamaisina kep-
posina ilmenevänä. Naiset eivät 
välttämättä koskaan ymmärrä sitä 

TESTOSTERONI-
HUURUJA

ASEMA 49 (Ladder 49 )
Toiminta / draama 
Ohjaus: Jay Russell 
Käsikirjoitus: Lewis Colick 
Pääosissa: Joaquin Phoenix, John Tra-
volta, Jacinda Barrett, Morris Chestnut, 
Robert Patrick, Balthazar Getty, Jay Her-
nandez,  Billy Burke

tunnesidettä, mikä syntyy helposti 
kiinteää yhteistyötä tekevien mies-
ten kesken. Sitä talvisodasta tuttua 
kaveria ei jätetä -tunnetta.

Pitkästä aikaa on mukana näh-
dä John Travoltakin muussa kuin 
pahiksen roolissa. Hänen esittä-
mänsä palopäällikkö Mike Ken-
nedy ottaa untuvikko Jackin heti 
siipiensä suojaan ja opastaa tätä 
uudessa ammatissa. Kennedyn 
kaltaisia mentoreita toivoisi löyty-
vän oikeassakin elämässä jokaisen 
miehen kohdalle. Siis niitä todelli-
sia ystäviä, joille voi soittaa vaikka 
keskellä yötä ja purkaa huoliaan. 
Ja tuollainen tosiystävä ei kehota 

ottamaan asperiinia ja palaamaan 
asiaan aamulla, vaan hän kuunte-
lee ja tukee miestä tämän kamp-
pailussa.

Yksi Kennedy-Travoltan kosket-
tavia lausahduksia on puhuttaessa 
kuolemasta ja ysätvän poismenos-
ta: "Kestämme tämän pitämällä 
yhtä."

Kimmo Janas
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Martin Scorsesen uusin luomus 
on elokuva Hollywoodin tuot-
tajalegendasta, liikemiehestä ja 
keksijästä Howard Hughesista 
(Leonardo DiCaprio), joka tuli 
tunnetuksi paitsi usean tähtösen 
uran alkuunpanijana (mm. Jean 
Harlow, jota elokuvassa esittää 
No Doubtin laulaja Gwen Stefani), 
myös suhteistaan heihin. Hughe-
sin käsipuolessa nähtiin mm. Ava 
Gardner (elokuvassa Kate Beckin-
sale) ja Katharine Hepburn (elo-
kuvassa Cate Blanchett). 

Yksi Hughesin mielipiteitä ja-
kavia saavutuksia oli kehittää 
Jane Russellille uudentyyppiset 
rintaliivit elokuvaa Lainsuojaton 
(Outlaw) varten.

Monipuolinen Hughes (1905-
1976) laajensi liiketoimiaan myös 
Hollywoodin ulkopuolelle; hän oli 
mm. mukana kehittämässä USA:n 
ilmailuteollisuutta ja omisti lopulta 
TWA Airlines -lentoyhtiön. 

Tämä Scorsesen uutuuselokuva 
on kerännyt jo mainetta maailmal-
la voittamalla mm. Kultaisen maa-
pallo -palkinnon sekä saamalla 
tukun Oscar-ehdokkuuksia. Eikä 

LENTÄJÄ (Aviator)
Ohjaus: Martin Scorsese 
Pääosissa: Leonardo DiCaprio, Cate Blan-
chett, Kate Beckinsale, John C. Reilly, 
Gwen Stefani, Kelli Garner, Alan Alda

LENTÄJÄ SIIS 
ITSEKIN...

ihme, Scorsese on selvästi ollut 
veto päällä ohjatessaan tätä kol-
mituntista eeposta Hollywoodin 
kultaisista vuosista.

Elokuva alkaa varsinaisesti 
Hughesin ohjatessa 1. maailman-
sodan aikaan sijoittuvaa Hell's 
Angels spektaakkelia, jota tehtiin 
kuin Iisakin kirkkoa ja joka maksoi 
lopulta lähes 4 miljoonaa dollaria 
ollen yksi aikansa kalleimpia elo-
kuvia. Tuntuu, ettei Hughesia pi-
dättele mikään nuoren miljonäärin 
koheltaessa kuvauspaikalla.

Tässä kohtaa Lentäjä -elokuva 
onkin visuaalisesti parhaimmillaan 
kuvaten kaksitasokoneiden ilma-
taisteluja pilvien lomassa. Kysei-
nen Hell's Angels on kuulemma 
myös Martin Scorsesen lempielo-
kuva, joten ei ihme, että se vallit-
tiin mukaan.

Lentäjä päättyy vuoteen 1947, 
jolloin Hughesin vuosien uuras-
tuksen tulos, 750 matkustajalle 
suunniteltu Hercules -kone vih-
doin saa ilmaa siipiensä alle – en-
simmäisen ja viimeisen kerran.

Eli Hughes poistuu näyttämöltä 
(lähes) voittajana. Vaikka katsoja 
on istunut jo kolme tuntia ja seu-
rannut Howard Hughesin elämää, 
jää kaipaamaan kuitenkin kohta-
uksia miljardöörin viimeisistä 30 
vuodesta. Hugheshan eristäytyi 
jossakin vaiheessa ja vietti täysin 
erakkoelämää omistamisensa ho-
tellien sviiteissä bakterikammoise-
na, vainoharhaisena vanhuksena.

Nuorten tyttöjen suosikki Leo-
nardo DiCaprio, tuo vauvanaama 
Napponen, selviää yllättävän hyvin 
aikuisenkin Hughesin roolista.

Vaikka Lentäjä on täynnä me-
nestystä ja kauniita ihmisiä, se on 
myös omalla tavallaan surullinen 
tarina miehestä, joka hetken pite-
li hyppysissään niin Hollywoodia 
kuin USA:n ilmailuteollisuuttakin, 
mutta tuhosi lopulta itsensä.

Kimmo Janas
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VAPAUS 
EI OLE ILMAISTA

Team America, maailmanlaajui-
sen tasapainon ylläpitämiseen 
erikoistunut kansainvälinen polii-
siyksikkö, saa selville, että vallan-
nälkäinen diktaattori kaupittelee 
joukkotuhoaseita terroristeille. 
Sankarit suuntaavat suorittamaan 
tehtäväänsä maailman pelastami-
seksi. Soluttautuakseen terroristi-
verkostoon Team America värvää 
peitetehtävään nousevan Broad-
way-tähden Gary Johnstonin. 
Apunaan Team America (Chris, 
Sarah, Lisa, Joe ja Spottswoode), 
Gary tunkeutuu asekauppiaan 
piilopaikkaan, missä hän joutuu 
toteamaan, että terroristit ovat jo 
aloittaneet suunnitelmansa täytän-
töönpanon Pohjois-Korean johta-
jan Kim Jong II:n tuella. Apuna 
on joukko intomielisiä Holly-
woodin F.A.G:n (Ulkomaalaisten 
näyttelijöiden liiton) jäseniä Alec 
Baldwinin johdolla, jotka haluavat 
pelastaa maailman Team Ameri-
calta, luopiovapaustaistelijoilta ja 
rauhanvihaajilta. Kun maailman 
kohtalo on vaakalaudalla, keneen 
voi luottaa? Team Americaan, Hol-
lywoodiin vai Kim Jong Il:een? 

Tämä leffa irvailee kaikelle ja 
kaikille. Terroristeille, amerikka-
laisille vapaustaistelijoille, intoi-
lijoille, Hollywood-tähdille, elo-
kuvantekijöille... kukaan ei ole 
turvassa morkkaukselta. Ja niin 
maailma pelastuu... 

Elokuvan takaa löytyy South 
Parkin tekijänä tunnettu Trey 
Parker, jolle tunnetusti mikään ei 
ole pyhää, kaikkea voidaan pil-
kata (osa ihan aiheestakin). Team 
Americassa käytetään samaa me-
netelmää kuin South Parkissa; 
yhdistetään lastenohjelmista tuttu 
animaatio aikuisräävittömyyteen. 
Tällä kertaa elokuva on toteutettu 
takavuosien Myrskylinnuista tutul-
la nukketekniikalla.

On syytä kuitenkin varoittaa 
vanhempia, elokuva on kielletty 
alle 15-vuotiailta todella härskin 

TEAM AMERICA - MAAILMAN POLIISI 
(Team American World Police) 
Ohjaus: Trey Parker 
Käsikirjoitus: Trey Parker, Matt Stone, 
Pam Brady
Pääosissa: Trey Parker, Matt Stone, Kris-
ten Miller, Masasa, Daran Norris, Phil 
Hendrie

kielenkäyttönsä takia. Eli älkää 
viekö lapsianne katsomaan 'nuk-
ke-elokuvaa'!

Elokuvan pahikset uhoavat, että 
kun heidän suunnitelmansa onnis-
tuu, se on 100-kertainen 911 (eli 
kuulemma 91100...) ja silloin to-
teutuvat Raamatun pahimmat koh-
dat. Eipä siis ihme, että hyvikset 
tuhoavat maailmanpelastusinnos-
saan niin Eiffel-tornin, Louvren 
kuin pyramiditkin.

Elokuva on todella menevää 
rymistelyä ja hienosti toteutettu, 
mutta fuck-sanojen käyttö lähes 
joka lauseessa alkaa puudutttaa 
varsin nopeasti. Väitän, että eloku-
va olisi toiminut siistitymmälläkin 
kieliasulla.

Vuoropuheluun on ujutettu 
lukuisia ns. inside jokeja, jotka 
eivät välttämättä avaudu suoma-
laiskäännöksessä.

Kimmo Janas
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Maija Niskanen

Olen messuilla, 
Tendence Lifestyle, 
Frankfurtissa, elokuun 
2004 lopulla. Matkalla 
pressikeskukseen 
etsimään lisämateriaalia 
juttuani varten.

Pressikeskuksen vieressä 
olevan oven päällä on in-
formaatio: Kirchen Center, 

Ökumenische Kapelle. Musik, 
Ruhe, Gespräch. Entspannung. 
Geöffnet von 12-15.

Arkana avaan oven.
Tila on todella pieni. Vasem-

malla on lasiseinä, jonka takana 
kappeli. Oikealta, työhuoneestaan 
kiirehtii pastori toivottamaan mi-
nut tervetulleeksi.

Hän avaa lasiliukuoven kappe-
liin. Vieno rauhallinen musiikki 
soi. Alttarilla on kynttilöitä. Sivu-
pöydällä Raamattu ja vieraskirja 
avoimina. Avaruutta lisää lasi-
seinä sisääntulokäytävään, toista 
pitkää seinää peittää osittainen 
peili, johon on tyylitelty voima-
kas yhtenäinen risti, peilinpalasten 
ympäröimänä. Yleisöä varten on 
yksinkertaisia metallituoleja. Valot 
alttarilla ja alttarin ympärillä – yk-
sittäisiä spotteja, jotka heijastuvat 
peileistä – antavat epätodellisen 
tunnelman taivaan esikartanoista.

Istun alas, kuuntelen musiikkia, 
ihailen sisustusta ja lepään. Kohta 
nousisin ylös ja jatkaisin matkaani 
virkistyneenä. Siihen kilpailuyhtei-
söön, jossa elämme. Tarvitsem-
meko todella tätä tavarapaljoutta: 
piparitaikinasta tehtyjä silmälasi-
kehyksiä, huovasta tehtyjä koruja 
aidolla helmellä koristettuna?

Keskustelen vielä pastori Jeffrey 
Myersin kanssa kävijämääristä, 
yleisistä kappeliin liittyvistä asi-
oista. Kirja-, musiikki- ja häämes-
sujen aikaan kävijämäärät kappe-
lissa ovat korkeat. Häämessuilla 
kappelilla on jopa oma osasto. 
Sunnuntaisin pidetään jumalan-
palvelukset sekä katolilaisen että 
evankelis-luterilaisen uskonnon 
mukaan.

Pyörähdän takaisin ihmisvili-
nään, usean sadantuhannen kä-
vijän joukkoon tutustumaan 2400 
näytteilleasettajan miljooniin tuot-
teisiin.

Kiitos, että sain pistäytyä kappe-
lissasi.

RUKOUS

Herra, keskellä päivää
kokoamme ajatuksemme.
Ajattelemme Sinua.

Kun kesken kaiken
olemme nälkäisiä,
Sinä annat meille voimia.

Kun kesken kaiken kiireen
tunnemme janoa,
Sinä virkistät meitä,
jotta jaksamme edelleen.

Me tuomme rakkaat 
ihmiset tykösi.
Ole heidän kanssaan.
Ole kaikkien niiden kanssa,
joilta jotain puuttuu.

Siunaa perheeni 
ja yhteisöni.
Anna meille kiitollinen 
sydän kaikesta siitä, 
mitä meille lahjoitat.

Amen

(vapaa käännös kappelissa 
olleesta rukouksesta)

Messukirkko 
Frankfurtissa
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 Kimmo Janas

Helsingissä toimiva 
Vihreä Keidas ry sai 
vuodenvaihteessa uuden 
toiminnanjohtajan, 
Mika Villasen, jolla 
on takanaan monen 
vuoden kokemus  
niin nuorisotyöstä 
kuin toiminnasta 
maahanmuuttajienkin 
parissa.

V ihreä Keidas ry on työs-
kennellyt vuodesta 1966 
kristilliseltä pohjalta huu-

menuorten parissa. Yhdistyksen 
tavoitteena on toimia nuorten  
vapauttamiseksi huumaavien ai-
neiden käytöstä, ja auttaa heitä 
terveeseen  elämään sekä toimia 
huumeiden käytön ennaltaeh-
käisemiseksi.

 Vihreä Keidas toimii yhteiskris-
tillisestä arvopohjasta käsin, mikä  
tarkoittaa, että yhdistys pitää esil-
lä kristillistä evankeliumia.  Yh-
teiskristillisyys merkitsee myös 
sitä, että yhdistyksen jäsenenä,  
vapaaehtoisena ja työntekijänä 
voi olla mihin tahansa kristilliseen  
seurakuntaan kuuluva henkilö, 
joka haluaa sitoutua toimimaan 
kristillisen  evankeliumin innoit-
tamana.

 Rakasta terveeksi!
 Vihreän Keitaan varsinainen toi-

minta keskittyy Vilhonvuorenka-
dulla  oleviin tiloihin. Yhdistyk-
sen toimisto toimii neuvonta- ja 
infopisteenä  niin päihteiden 
käyttäjille kuin heidän vanhem-
milleenkin. Toimistossa on  myös 
mahdollisuus sielunhoidolliseen 
keskusteluun.

 Samoissa tiloissa toimii mm. 
nuorisokahvila Jeesus baari, jos-
sa on  mahdollisuus vapaaseen ja 
ohjattuun yhdessäoloon, lepäämi-
seen ja  henkilökohtaiseen kes-
kusteluun.

– Haaveeni on saada kahvila toi-
mimaan 24 tuntia  vuorokaudessa 
maanantaista lauantaihin, kertoo 
Mika Villanen. – Useimmilla asi-
akkaillamme ei ole mitään muuta 
paikkaa mihin mennä. Moni  halu-
aisi muutosta elämäänsä, mutta ei 
tiedä miten, kun tuntuu, että joka  
paikassa vain potkitaan päähän.

 Mika kertoo olleensa nuorem-
pana hyvinkin itsekeskeinen, mut-
ta Jumala  pysäytti hänet nelisen 
vuotta sitten Sudaniin suuntau-
tuneella matkalla.  Afrikasta pa-
lasi kuulemma täysin muuttunut 
mies.

– Tuo matka muutti elämäni täy-
sin. Elämänarvoni  menivät täysin 
päälaelleen, Mika muistelee. -Olen 
tajunnut, että jos antaudun työhöni 
ja  Jumalalle täysillä, niin rakkaus 
antaa voimia tähän usein todella  
uuvuttavaan työhön.

 Mika toteaa karsastavansa 
hengellistä hymistelyä. Nykyistä 
työtään hän  kertookin tekevänsä 
Jumalan antaman näyn perusteel-
la. Näyn on oltava Mika  mielestä 
tarpeeksi iso, että se kasvattaa 

uskoa.
– Liian pieni näky tappaa uskon, 

hän huomauttaa.  – Minä ainakin 
haluan elää rikkaan, tuloksia saa-
vuttavan kristityn  elämän.

 Mika muistaa hyvin erään aa-
mulenkkinsä, jolloin Jumala puhui 
hänelle.

– Mika, kun sä kohtaat  näitä 
ihmisiä, rakasta heidät terveeksi 
minun rakkaudellani. Älä  osoit-
tele enää sormilla, sinulla ei ole 
siihen varaa. Kohtaa heidät minun 
rakkaudellani, se tekee ihmeitä, se 
parantaa ja saa ihmiset terveeksi, 
he  eheytyvät, Jumala sanoi minul-
le Marjaniemen rannassa, muiste-
lee Mika  Villanen. Hän onkin va-
kuuttunut, että särkyneet ihmiset 
eivät kaipaa  saarnoja ja nuhtelua, 
vaan rakkaudellisuutta, sitä että 
heistä todellakin välitetään.

 Suomen nuoret Jumalalle 
 Tänä päivänä Jeesus baarissa kä-
vijöiden keski-ikä on 30 vuoden 
paremmalla puolella, mutta toki 
nuoriakin käy baarissa pelaamassa 
biljardia ja  juttelemassa. Joitakin 
vuosia sitten Vilhonvuorenkadulla  
harjoitettiin myös pienimuotoista 
asuntolatoimintaa, johon Villasen  
mukaan mahdollisesti palataan 
jossain muodossa tulevaisuudes-
sa.

 Kiinteän toimipisteen lisäksi 
Vihreä Keidas on ulottanut toi-
mintaansa  nuorten pariin myös 
teetupa-bussin avulla.

– Ajamme bussin nuorten ko-
koontumispaikkoihin,  ja tarjo-
amme heille mahdollisuutta tulla 
katselemaan videoita tai  kuun-

�  – Minulta on kuollut monia lapsuu-
den ja nuoruuden kavereita huumeiden 
yliannostukseen, mikä helpottaa hädässä 
olevien ihmisten ymmärtämistä,  kertoo 
Mika Villanen. – Koetan painottaa  nuo-
rille, että he välttäisivät väärien ratkai-
sujen tekemistä.

�   Jeesus baarissa voi viettää aikaa kah-
via juoden ja keskustellen.  Tarvittaessa 
löytyy myös sielunhoidollista apua.

PIENI NÄKY 
KUIHDUTTAA USKON

Mika Villanen:

telemaan hengellistä musiikkia. 
Ja halukkaita kutsumme vieraile-
maan  myös Jeesus baarissa, Mika 
kertoo.

 Hän myöntää, että nuoret ja 
lapset ovat lähellä hänen sydän-
tään.

– Mutta me autamme kaikkia, 
joilla on ongelmia,  on kysessä 
sitten peliriippuvuudesta,  sek-
siriippuvuudesta tai huumausai-
neista. Suurin osa meillä käyvistä 
on  ns. sekakäyttäjiä, he käyttävät 
alkoholia ja huumeita ja osa vielä 
tenttua yms.

 Tarkoitus on järjestää tulevai-
suudessa myös isoja nuorisota-
pahtumia  esimerkiksi stadionilla 
tai jäähallissa. Tavoite on saada 
nuoret pois  kaduilta.

– Ja kyllähän ne tapahtumat 
onnistuvat, kunhan  vain saamme 
tarpeeksi mukaan  hyväsydämisiä 
ihmisiä. Monet taiteilijat  ovat 
esittäneet jo halukkuutensa tulla 
mukaan näihin talkoisiin, Mika  
kertoo.

– Minulla on näky, että jonakin 
päivänä  suomalaiset nuoret ryn-
täävät Jeesuksen luokse. He ovat 
kokeilleet kaikkea  ja pettyneet 
kaikenmaailman uskonnollisiin 
hömpötyksiin. Nuoret haluavat  
totista, elävää Jumalaa, joka vastaa 
heidän rukouksiinsa.

PIENI NÄKY 
KUIHDUTTAA USKON
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

International Christian Men’s 

Institute

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

HELSINGIN RAAMATTU-
KOULUN MIESFOORUMI
puh. (09) 498 935

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi 

www.kolumbus.fi /

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Raimo Suominen

Västervikin huvilatie 2

65280 Vaasa

puh. (06) 358 1614

GSM 0500-161 414

e-mail: raimo.suominen@sekl.fi    

Kansanlähetyksen pii ri jär jes tö jen mies-

 työs tä ja val ta kun nal li ses ta miestyöstä 

voi tiedustella  

Tuula Järvinen puh. 019-779 2231 

e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi  

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIEHEN TIE 
Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku

puh. (02) 334 11 33

e-mail: info@miehentie.fi 

www.miehentie.fi 

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28, 00100 Hel sin ki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi  .

STELK
Tietoja STELK:n toi min nas ta:

Helsinki

Erkki Pietilä (09) 448 566

Jouko Niemi (09) 321 48 61

Espoo

Pertti Jotuni (09) 884 32 34.

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

puh. (09) 349 87 38 ,050 552 1231

www.miesseminaari.fi 

Miestyötä tekeviä organisaatioita

www.kolumbus.fi /helsingin.raamat-

tukoulu

12.-15.5. Lukijamatka Eestiin

Lisätietoja:

o4oo 595 476

16.-18.9. Miesseminaari 

Paltamossa

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

sen viikonloppu

Lisätietoja:

HNMKY:n miestyö

www.miesseminaari.fi 

23.-25.9. Miesseminaari 

Karkussa

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

sen viikonloppu

Lisätietoja:

HNMKY:n miestyö

www.miesseminaari.fi 

12.-13.2. MiesTen messut

kongressihotelli Caribia, Turku.

Miehen mittainen tapahtuma.

Lisätietoja:

Interdialogi Oy

puh. (02) 6510 5150

www.interdialogi.fi 

16.2. Miesfoorumin teemailta

Helsingin Raamattukoululla klo 18

Lisätietoja:

Helsingin Raamattukoulu

puh. (09) 498 935

www.kolumbus.fi /helsingin.raamat-

tukoulu

19.-20.2. Elämän Eväät -konferens-

si Heinolan hell.seurakunnassa

Lauantaina 

klo 12 (miehille) 'Mies ja seksi'

alustus: Kimmo Janas

klo 16  (miehille) 'Mies peilissä'

alustus: Samuel Saresvirta

klo 19 Nuortenilta

puheenvuorot: Janas, Saresvirta

ylistys: Johanna Haapakoski

Sunnuntaina

klo 12 (naisille) 'Esterin kirja'

alustus: Margit Niemi

klo 16 'Kun Jumala kutsuu työhön ja 

TV7 syntyy'

Martti ja Mirja Ojares

ylistys: Johanna Haapakoski

Lisätietoja:

Kari Niemi

050 501 0007

8.3. Miesten saunailta

Torpan kurssikeskuksessa Tampe-

reella.

Illan aiheena Miehen usko, alustajana 

nuorisotyön johtaja Kari Lähdesmäki.

Lisätietoja:

Harjun seurakunta, Tampere

9.3. Miesfoorumin teemailta

Helsingin Raamattukoululla klo 18

Lisätietoja:

Helsingin Raamattukoulu

puh. (09) 498 935

www.kolumbus.fi /helsingin.raamat-

tukoulu

23.4. Miesfoorumin lauantaisauna 

ja seminaari

Helsingin Kristillisellä opistolla

Lisätietoja:

Helsingin Raamattukoulu

puh. (09) 498 935
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Teksti ja kuvat: Jukka Neejärvi     

Armon Vuoden 2005 
ensimmäisellä viikolla 
kokoontui liki 5000 
miestä ja naista noin 70 
maasta etsimään
Jumalan profeetallista 
johdatusta elämäänsä 
Disney World -hotelliin, 
Orlandossa. 

V uosi vuoden jälkeen (kir-
joittaja vuodesta 1996 
lähtien) uskolliset osan-

ottajat saapuvat Morris Cerullon 
maailmanevankelioimisjärjestön 
tammikuiseen konferenssiin lä-
heltä ja kaukaa, meren saaria ja 
Lähi-idän ns. suljettuja, vaarallisia 
maita myöten.

Nyt jo 34. kerran järjestetyn 
maailmankonferenssin monen 
väriset ja rotuiset partnerit ovat 
oppineet kokemuksen kautta, että 
kokouksissa on aina hyvä yhteys 
ja rakkauden ilmapiiri veljien ja 
sisarien välillä.

Ja tavan mukaan sää suosi ta-
pahtumaa aurinkoisessa Floridas-
sa, mikä apostolin ja profeetan 
vaimon mukaan johtuu Taivaan 
Isän suosiosta.

Lentomatka meni kuin siivillä, 
sinivalkoisin siivin, ja lentoko-
neessa tutustuimme suomalaiseen 
uskovaan eläkeläispariskuntaan, 
joka oli matkalla Lake Worthiin, 
ja siellä mm. paikalliseen kotikirk-
koon. 

Miamin lentokentällä saimme 
olla avuksi, kun yksin matkustanut 
vanhempi suomalainen nainen sai 
lievän sairaskohtauksen ja kentän 
lääkintähenkilökunta jouduttiin 
kutsumaan paikalle. Nainen ei 
osannut englantia ja me päätimme 
jäädä avuksi tulkkaamaan, vaikka 
edessä oli vielä 4 tunnin ajomatka 
yötä vasten. Hän sai avun ja me 
jatkoimme Alamon autonvuok-
raustiskille. Siellä odotti yllätys, 
kun virkailija kertoi, että auto 
tuotaisiin poikkeuksellisesti meille 
terminaalin eteen. Auto oli lisäksi  

ns. täyden koon Chevy Impala, 
vaikka olimme Suomessa maksa-
neet vain C-luokan autosta.

Muuttunut ilmapiiri
Pohjois-Amerikan ilmapiiri oli 
selvästi muuttunut viime vuosis-
ta. Heti syyskuun 9/11 -terroristi-
iskujen jälkeen maassa oli selvästi 
havaittavissa pelon ilmapiiri. Sil-
loin tullissa kävi kuten Moosek-
selle pyhässä paikassa – kengät 
piti riisua. Nyt viranomaiset, ja 
myös tavalliset kansalaiset, olivat 
vapaampia ja aidompia. 

”Vapaushan ei ole Amerikan 
lahja maailmalle, vaan Kaikkival-
tiaan lahja jokaiselle ihmiselle” on 
presidentti Bush todennut lisäten, 
että ”hallitus voi ojentaa henkilölle 
rahaa, mutta ei voi laittaa toivoa 
ihmisen sydämeen”. 

Useat amerikkalaiset ovat jäl-
leen alkaneet tiedostaa maansa 
kristilliset juuret ja Jumalan sekä 
rukouksen merkityksen myös ar-
kielämässä. USA:han on kristilli-
selle ’One Nation under God’ ja 
’in God we trust’ perustukselle 
syntynyt maa, jossa perustuslaki 
tehtiin kristittyjen ns. perustajaisi-
en toimesta Raamatun pohjalta.

Muuttunut ilmapiiri näkyi myös 
kannanottona laillisen esivallan 

puolesta: monen auton takana oli 
tarra, jossa luvattiin tukea tai ru-
koilla omien joukkojen puolesta. 
Tavalliset ihmiset olivat tapansa 
mukaan kohteliaita, mutta saat-
toivat ottaa herkästi ja rohkeasti 
kantaa ns. omantunnon kysymyk-
sissä. Se näkyi myös liikuttaessa 
maanteillä. Ladon seinässä saattoi 
nähdä kyltin ”Kristus kuoli meidän 
syntiemme vuoksi”. 

Muutos on johtunut osaltaan 
presidentinvaalia edeltäneestä 
massiivisesta rukous- ja tiedotus-
kampanjasta. 

HS-lehtitiedon mukaan äänes-
tysinnon nousu hyödytti, vastoin 
ennakko-odotuksia, Bushia vaali-
voittoon, kun suuri osa edellisellä 
kerralla nukkuneista uskonnolli-
sista äänestäjistä lähti liikkeelle. 
Vaalituloksen analyysissä todet-
tiin perinteisten moraaliarvojen 
ratkaisseen vaalit. TV 1:n Atlas-
ohjelmassa 2.12.  liikuttiin Ame-
rikan ns. Raamattu-vyöhykkeellä. 
Yhdysvalloissa on noin 75 miljoo-
naa tosiuskovaista, joka on suurin 
poliittinen voima maassa. Ohjel-
man mukaan presidentti Bush on 
harras uskovainen ja perinteisten 
arvojen puolustaja.

Keskeinen sanoma
Tiedossa oli jo etukäteen, että veli 

Cerullon konferenssit eivät ole lo-
mamatkoja johtuen työn globaa-
lista luonteesta ja intensiteetistä. 
Armoa tarvittiin aamuisin, kun aa-
mun rukouskokous oli klo 6-7.30, 
ja  ennen ensimmäistä aamusessi-
ota klo 9 oli jo ehditty aamiaiselle 
ja puolen tunnin rukous ja ylistys 
–hetkeen klo 8.30. Päivän julista-
jat saivat siten tehdä työnsä heti 
aamusta ylistyksen ja rukouksen 
ilmapiirissä.

Tunnusteot ja ihmeet –teemal-
la olleen konferenssin musiikista 
vastasivat mm. Ron Kenoly, Judy 
Jacobs ja 50-jäseninen West Virgi-
nia Christ Temple –kuoro pastori 
Chuck Lawrencen johdolla. Pu-
hujien, joista useimmat tunnetaan 
pitkästä kansainvälisestä palvelus-
työstä, sanomat nivoutuivat yhteen 
täydentäen toisiaan.

Benny Hinn totesi sielujen 
voittamisen olevan työn koko 
tarkoituksen, ei kristittyjen viih-
dyttäminen.

Bahama-saaren lahja Kristuk-
sen ruumiille, Dr. Myles Monroe, 
opetti Kuninkaan Valtakunnan 
salaisuuksista. Tarkoitus on avain 
täyttymykseen ja tarkoitus edeltää 
suunnitelmia. Tunnusteoista ja ih-
meistä, joita pian näemme ympä-
rillämme, toteamme ’jälleen yksi 

JUMALAN LÄSNÄOLOA 
ETSIMÄSSÄ ORLANDOSSA
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tavanomainen päivä Kuninkaan 
Valtakunnassa”.

Profeetta Bill Hamonin mukaan 
nyt on pyhien aika ja uskovia va-
rustetaan vallankumoukselliseen 
rooliin palvelustyössä, ja pastori 
Steve Munsey, Performing Arts 
–koulutuksen saaneena totesi, että 
seurakunnan ei tulisi olla rituaali-
en suorituspaikka. 

Viisaus-keskuksen perustaja, 
Dr. Mike Murdoch, paljasti mo-
tiivinsa intohimolleen etsiä Raa-
matun viisautta elämäänsä: hän 
oli ollut alunperin niin tyhmä. 
Onhan niin, että tyhmästä päästä 
kärsii koko ruumis, mutta viisaas-
ta Päästä voi hyvin koko Ruumis. 
Hänen mukaansa oikea asenne 
voi kompensoida kaiken, mitä et 
ole saanut geneettisesti. Lisäksi oi-
kealla rutiinilla tai tavalla voidaan 
saavuttaa se, mihin luovuus ei pys-
ty. Muistamme, että Jeesuksella oli 
tapana … . 

Tommy Tenneyn, joka viime 
vuonna ei pystynyt liikutukseltaan 
saarnaamaan ollenkaan, aiheena 
oli nyt ’Minuutti Jumalan Läsnä-
olossa on parempi kuin mikään 
muu maailmassa’. Nigerian 35.000 
jäsenen seurakunnan pastori Ayo 
Oritsejator profetoi, että vuonna 
2005 me emme selviä ilman Ju-
malan Läsnäoloa. 

Profeetta Morris Cerullo, täyn-
nä iloa ja rakkautta, sanoi viet-
täneensä ennen kokemattomat 
10 päivää Jumalan Läsnäolossa 
ennen kokousta. Hän oli saanut 
selvän profeetallisen sanan tähän 
aikaan: ”vuosi 2005 on Jumalan 
profeetallinen täyttymyksen vuosi 

apua lentokentälle asti, mutta sen 
perille toimittaminen oli jumissa. 
Tähän tarpeeseen helikopterien 
määrän lisääminen tuli taivaan 
lahjana. HS-lehtitieto vahvisti 19.1. 
amerikkalaisten helikopterien käy-
tön Indonesian Banda Acehissa. 

Samassa artikkelissa asiantun-
tijoiden mukaan hätävaroitus-
järjestelmä olisi voinut pelastaa 
osan tsunamin uhreista. Kuiten-
kin HS-lehtitiedon mukaan USA:
n viranomaiset olivat lähettäneet 
varoituksen tappavasta aallosta 
Honolulusta heti 15 minuuttia jä-
ristyksen jälkeen, varoitus ei vain 
mennyt perille. Kaikki totuus on 
rinnakkaista luonnollisessa ja yli-
luonnollisessa maailmassa. Sela! 

Kirjoittajan omaan elämään tuli 
aika, jolloin edessä oli ongelmia 
ja kärsimyksiä toinen toisensa pe-
rään, jopa kuolemantapauksia. Ju-
malan lupaukset, jotka ovat tosia, 
lupaavat meille Psalmeissa kuiten-
kin vapautuksen niistä kaikista. 
Olin askeltanut henkilökohtaiseen 
voittoon edellisenä vuotena pääl-
leni vyöryneistä ongelma-aallois-
ta, kun Orlandossa Herra johdatti 
minut kohtaamaan Sri Lankasta 
tulleen Dilhan-veljen, joka oli 
täysin lamaantunut kokemastaan 
täydestä tuhosta tsunami-aallon is-
kiessä hänen toiminta-alueelleen. 
Ruumiita oli ollut kaikkialla. Hä-
nen lisäkseen rukoussuojan 6000 
esirukoilijaa olivat olleet hengelli-
sesti halvaantuneita. Vein Dilhanil-
le talvikauden terveiset Suomesta 
– talvellahan on yökausi ja kuole-
ma – ja rohkaisun edessä olevasta 
elämän keväästä. Kun hän vielä oli 
odottanut Jumalan läsnäolossa 3 
päivää, niin veli totesi hotellin läh-
töaulassa iloisesti hyvästellessään 
olevansa jälleen elossa ja täysin 
muuttunut mies.

Koetellun, yli 50 vuotta julista-
neen profeetan kautta on näytet-
ty viisi kriisiaaltoa ja viisi Pyhän 
Hengen aaltoa:  muutoksen (mm. 
luonnonkatastrofi t), perheen  (mm. 
moraaliset arvot),  seurakunnan 
(mm. totuttu seurakuntarakenne 
hajoaa), talouden ja  konfrontaa-
tion kriisiaallot ja Pyhän Hengen 
aallot: todellinen pyhyys, tunnus-
merkit ja ihmeet, todellinen yhte-
ys, viisaus ja  henkien erottaminen 
sekä restoraation aalto.

Suomi tarvitsee Armon Vuonna 
2005 täysin muuttuneita, aalloissa 
surffaustaitoisia Tosimiehiä!

juutalaisille ja seurakunnalle. Lu-
paukset – siunaukset tai tuomiot 
täyttyvät.

Aasian Tsunami
Matkustaessamme Yhdysvaltoihin 
Aasian luonnonkatastrofi n koko 
laajuus alkoi hahmottua. USA:n 
ulkoministeri Powell sanoi TV-

uutisissa, että hän ei ole koskaan 
käynyt paikassa, jossa on niin 
totaalinen tuho, vaikka on ollut 
maanjäristys- ja sota-alueilla. Jär-
kyttyneenä hän kertoi maan heti 
tuplaavan sotilashelikopterien 
määrän avustustyössä. Eri TV-ka-
navien uutisraporteissa todettiin, 
että Aasiaan saatiin kyllä paljon 

�  Heli ja Jukka Neejärvi Floridan aurin-
gossa.
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RAAMATUN TOSIMIEHIÄ osa 7.

Kyösti Havukainen

Miksi Jumala sallii 
kärsimykset? Miksi 
ihminen joutuu 
menettämään 
joskus inhimillisesti 
liian paljon? Nämä 
kysymykset ovat 
varmasti nousseet 
meidän jokaisen mieleen 
viime aikoina. Meidän 
on hyvä niitä välillä 
ajatella – pakosta 
tai vapaaehtoisesti, 
vaikka emme yleensä 
löydäkään niihin 
lopullisia vastauksia. 
Jobin kokemusten 
kautta voimme 
ehkä hiukan oppia 
ymmärtämään 
kärsimystä, joka on 
ollut mukana ihmisen 
elämässä aina.

Job oli yksi kovan kohtalon 
kokeneista raamatun miehis-
tä. Hän oli mies, joka halusi 

tehdä kaikessa Jumalan tahdon 
mukaan. Jumalankin sanottiin 
kunnioittaneen häntä. Miksi tällai-
nen mies sitten joutui niin kovia 
kokemaan? Joku Jumalan kieltä-
jä tai muu julkisyntinen olisi sen 
ansainnut. Näin ajattelivat monet 
silloin, eivätkä tällaiset ajatukset 
taida olla kaukana meistäkään.

Jobin elämää käsitellään hä-
nen mukaansa nimetyssä kirjassa, 
joka luetaan vanhan testamentin 
runollisten kirjojen joukkoon. Se 
on kirjoitettu sen aikaisen hepre-
ankielen runomittaan. Sisällöltään 

se on välillä hyvin fi losofi nen ja 
ehkä vaikeaselkoinenkin. Ehkä 
nykykirjoittajat kirjoittaisivat sen 
huomattavasti lyhyemmin. Tutki-
jat ovat löytäneet monia viitteitä, 
joiden mukaan se on raamatun 
vanhimpia kirjoja, jopa ajalta 2000 
vuotta eKr. 

Jobin 
kova kohtalo

Jobilla oli paljon omaisuutta: 
mm. 3000 kamelia ja 500 härkä-
paria sekä palvelijoita niin paljon, 
että määrää tuskin kukaan tiesi. 
Joidenkin lähteiden mukaan Job 
oli kuningas, mutta ainakin hänet 
mainitaan Idän mahtavimpana 
miehenä, kunnes kaikki muuttui. 
Hän joutui kokemaan asioita, joita 
ei varmasti osannut odottaa. 

Tapahtumat alkavat vuoropuhe-
luista, joissa Jumala ja Saatana kes-
kustelivat Jobista. Saatana sai Ju-
malalta luvan kiusata Jobia, mutta 
ei saanut kuitenkaan vahingoittaa 
häntä itseään. Tästä alkoi tapah-
tumien ketju, jonka seurauksena 
Job menetti ensin omaisuutensa ja 
lapsensa sekä lopulta terveytensä-
kin. Jumala ei kuitenkaan sallinut 
ottaa Jobilta henkeä.

 Kaiken muun paitsi vaimonsa 
ja oman henkensä menettäneenä, 
ahdistuneena ja paiseiden sairas-
tuttamana tuhkaläjässä istuen Job 
alkoi hahmottamaan todellisuutta 
ja koettelemustensa seuraamuk-
sia vain yksi kysymys mielessään: 
miksi? Miksi Jumala salli tämän 
vanhurskaalle miehelle ja juma-
lattomat saivat menestyä? Miksi 
syytön joutui kärsimään näin koh-
tuuttomasti? 

Ensimmäisen neuvon Job sai 
vaimoltaan, joka kehotti häntä 
kiroamaan Jumalan ja kuolemaan 
pois kärsimästä. Jobin vastaukses-
ta ilmenee hänen hengellinen kas-
vunsa, kun hän tyrmää vaimonsa 
mielipiteen järjettömänä: Jos otam-
me Jumalalta hyvää, miksi emme 
ottaisi häneltä myös pahaa? Tämä 
kuulostaa lähes uskomattomalta ti-
lanteessa, jossa  kaikki oli mennyt.  
Jobista todettiin, ettei hän kuiten-

kaan kapinoinut Herraa vastaan. 
Mitähän me olisimme sanoneet?

Hädässä 
ystävä tunnetaan?

Ilmeisesti jo silloin piti paikkansa 
sanonta; hädässä ystävä tunne-
taan. Jobin vanhat ystävät Elifas, 
Bildad ja Soofar lähtivät liikkeelle 
yksissä tuumin Jobin kohtalosta 
kuultuaan. He kokivat velvolli-
suudekseen tulla lohduttamaan ja 
osoittamaan myötätuntoaan. Hei-
tä kohtasi kuitenkin suuri järkytys 
lähestyessään Jobin asuinpaikkaa: 
Kaikki oli tuhoutunut ja Jobia ei 
meinannut tuntea samaksi mie-
heksi. Ystävät itkivät ja menivät 
aivan sanattomiksi. Mitäpä siinä 
tilanteessa voi sanoa, ja onko se 
tarpeenkaan? Onko niillä sanoilla 
edes merkitystä?

Kärsivällisiä ystävät kyllä olivat, 
sillä he jaksoivat istua seitsemän 
päivää Jobin rinnalla mitään sa-
nomatta! Lopulta päästiin käsiksi 
asiaan Jobin aloittaessa puheensa. 
Se oli pettyneen miehen vuodatus-
ta. Hän kirosi syntymänsä ja toivoi 
kuolemaa itselleen, eikä nähnyt 
mitään mieltä elämällään kurimuk-
sen keskellä. Ahdistus, tuska, jopa 
kauhu oli niin voimakasta, että Job 
koki musertuvansa ja puheensakin 
olevan aivan mieletöntä. 

Sitten tuli ystävien vuoro. Mi-
ten lienee heillä kulunut se viikko 
hiljaisuudessa Jobin luona, mutta 
jokaiselle heille ainakin oli tullut 
kova tarve puhua ja selittää Jobin 
kärsimyksen syitä. Ja jokaisella oli 
oma selityksensä tapahtuneeseen, 
joka oli ehdottomasti tuotava julki. 
Kukin kertoi oman näkemyksensä 
perustellen sitä eri asioilla, mutta 
viesti oli kaikilla sama: Job, sinä 
olet tehnyt syntiä ja siksi Jumala 
sinua rankaisee. Tunnusta se ja 
niin pääset kärsimyksistäsi. Näin 
helppoa se oli vierestä katsottuna. 
Job jaksoi kuitenkin kärsivällisesti 
vastata heille jokaiselle ja puolus-
taa syyttömyyttään. Hän oli aivan 
varma omantuntonsa puhtaudesta, 

eikä voinut ymmärtää kavereiden-
sa suoraviivaista suhtautumista. 

Keskustelua käytiin pitkään ja 
hartaasti. Ystävät olivat aivan var-
moja Jobin syntisyydestä ja var-
masti heillä oli vilpitön halu auttaa 
Jobia, mutta he aliarvioivat tilan-
teen ja omat sielunhoitajan taiton-
sa. Niinpä Job jossakin vaiheessa 
toivoi jo heidän vaikenemistaan, 
sillä asiassa ei päästy eteenpäin. 
Hän koki, että vaikka miehet olivat 
hänen kanssaan keskustelemassa, 
eivät he kuunnelleet häntä oikeas-
ti, eivätkä  he siten kohdanneet 
toisiaan aidosti.

Neuvojilla oli tarve tuoda oma 
näkemyksensä julki, ja sen olisi pi-
tänyt kelvata Jobille. Tästä oli vain 
se seuraus, että Job koki Jumalan, 
mutta myös ystäviensä hyljänneen 
hänet, vaikka tiesi olevansa täysin 
syytön ja synnitön. Miksi Jumala ei 
edes vastannut hänen kysymyk-
siinsä? Job oli aivan nääntynyt ja 
itsesääliinsä vajonnut näkemättä 
mitään muuta kuin oman kurjuu-
tensa.

Nosta 
katseesi, Job!

Tilanne johti, siihen että vanhat 
miehet Elifas, Bildad ja Soofar 
vaikenivat ja keskustelua sivusta 
seurannut nuori Elihu sai tilaisuu-
den. Hän oli tullut siihen tulok-
seen, että kokeneiden miesten 
neuvot eivät pysty auttamaan. 
Hän odotti malttamattomana vuo-
roaan ja kun sai sen, haastoi Jobin 
”kaksintaisteluun”omia näkemyk-
siään vastaan.

Elihu oli taitava puhuja, joka 
siteerasi Jobin sanoja ja pyrki 
osoittamaan niiden virheellisyy-
den. Hän oli varma asiastaan, 
eikä nuoruuden innossaan epäil-
lyt yhtään puhuvansa Jumalan 
puolesta. Hän osasi tuoda esille 
monta tärkeää asiaa, jotka Jobilta 
oli jäänyt huomaamatta itsesäälis-
sään. Elihu kiinnitti Jobin huomion 
Jumalan suuruuteen pois omasta 
kurjasta kohtalostaan. Jumala on 
Suuri Luoja, joka on kaikkien tilan-
teiden yläpuolella. Hänen viisau-

IHMISEN KÄRSIMYS 
JOBIN KOKEMANA
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tensa on aivan eri tasolla kuin ih-
misten, eli ihmisen on hyödytöntä 
taistella Häntä vastaan. Jumala ei 
myöskään tee virheitä, Hän seuraa 
ihmisten elämää ja puhuu heille 
monin eri tavoin, mutta huomaa-
vatko ihmiset sen ja ymmärtävätkö 
sen tarkoituksen? Kärsimyksiäkin 
Jumala voi käyttää kasvatuskei-
nona.

Elihu muistutti myös, että niin 
köyhä kuin rikaskin ihminen ovat 
samanarvoisia. He ovat maan to-
musta molemmat ja ellei Jumala 
ajattelisi ihmisten parasta, heistä 
molemmista tulisi loppu hyvin 
pian. Ihmisen on syytä kunnioittaa 
Jumalan tekoja ja tunnustaa Hänet 
paljon itseään viisaammaksi. Elihu 
osasi avata Jobin mielen Jumalan 
puheelle, vaikka ei itse kaikkea 
pystynytkään selittämään. Jumala 
itse puhui Jobille ja asetti hänet 
kymmenien kysymysten ja eri 
esimerkkien avulla ”selkä seinää 
vasten”. Job sai henkilökohtaista 
opetusta Luojan teoista ja Hänen 
suuruudestaan ja voimastaan sekä 
toisaalta ihmisen pienuudesta ja 
asemasta luomakunnassa. 

Jumalan puheen kuunteleminen 
vaikutti Jobissa syvää katumusta 
niin, että hänen oli tunnustettava 
oma pienuutensa Kaikkivaltiaan 

Jumalan edessä. Job koki itsensä 
vähäpätöiseksi ja sai kokea, mitä 
Jumalan kohtaamisessa tapahtuu: 
ihminen ei ole entisensä sen jäl-
keen. Tärkein opetus Jobille oli 
kuitenkin se, että hän ei tuntenut-
kaan Jumalaa kuin vähän.

Yksin oli lopulta Jobinkin Ju-
malansa kohdattava ja kärsimyk-
sensä läpi käytävä. Ei tosin ystä-
vienkään merkitystä voida kieltää, 
mutta Jobin sielun hoitaminen oli 
vaikeaa ja niin se on nykyäänkin, 
eikä jokaisen tulisi sielunhoitajaksi 
ryhtyä. Motiivit on ainakin olta-
va selvät, sillä omien vastausten 
antaminen voi tuoda vain vahin-
koa kärsivälle. On niin helppoa 
tehdä omia johtopäätöksiä toisen 
ihmisen tilanteesta ja tarjota niitä 
ratkaisuiksi. Vain Jumala tuntee 
ihmisen ja kuljettaa Häneen luot-
tavaa oman tahtonsa tietä, mihin 
se sitten viekään. 

Silti Taivaan Isä tahtoo meidän 
menevän toisen rinnalle, ei tuomi-
ten ja valmiita vastauksia tarjoten, 
vaan kärsivällisesti kuunnellen ja 
hellä varoen tukien.

Lähteet:
Jobin kirja, Iso Raamatun Tietosanakirja, 
Raamatun lukijan käsikirja.

Tosimies-lehti järjestää viime syksyisen 
matkan saaman hyvän vastaanoton 

johdosta uuden kokoperheen 
tutustumismatkan humanitäärisen avun 

kohteisiin Eestissä 
12.-15.5.2005

TORSTAI 12.05. 
Kokoontuminen Katajanokan terminaalissa klo 11.00.
Laivamatka Viking Linen Rosellalla Tallinnaan.
Majoittuminen Hotelli Stroomiin.
Iltaa vapaa.
  
PERJANTAI 13.05. 
Tutustuminen Sillamäen Invalidiyhdistykseen 
ja Sillamäen lastekotiin.
Ostostentekoa Narvassa.
Pyhtitsan luostari – tutustuminen alueeseen ja kirkkoon, 
jossa messu menossa.
Mahdollinen iltapala Viitna kahvila-ravintolassa. 

  
LAUANTAI 14.05. 
Kirbla – Lihulankunta – tutustu-
minen sosiaalikeskukseen 
ja Kirblan kirkkoon.
Tallinnassa tutustuminen Olevis-
ten kirkkoon.
Mahdollisuus apteekkiostok-
siin.
Miestentilaisuus illalla Olevisten 
kirkossa.

Sillamäen lastenkoti. Sillamäen Invalidiyhdistyksen johtaja 
Nikolai Dezin.

  
SUNNUNTAI 15.05. 
Jumalanpalvelus Olevisten kirkossa tai vaihtoehtoisesti
kaupat, lähitori tai Kristiinekeskus jne.
Viking Rosellalla saapuminen Helsinkiin klo 19.45

HINTA  
150 euroa /hlö/2-hengen huoneessa
170 euroa/ hlö/1-hengen huoneessa
Sisältää: laivamatkat, hotellihuoneen aamiaisineen, *aamusaunan 
niinä aamuina kun se on mahdollista,  linja- autokuljetukset mat-
kakohteisiin. RUOKAILUT JOKAINEN MAKSA ITSE!

Varauspuhelin 0400 595 476
VARAUKSET 02.05.05 MENNESSÄ.

Matkanjohtaja Jari Sunila ja sosiaali-
keskuksen johtaja Anu-Lii jürman.
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Kari Lehtonen

Sosiaalipsykologian opiskelija

T asa-arvo jaksaa puhut-
taa. Se sekoitetaan joskus 
aikuisten kulloisiin etu-

oikeusvaatimuksiin. Rahallisen 
ahneuden vaateet käyvät usein 
ylitse humaanien toivomusten 
ikäänkuin oltaisiin uppoamassa 
suohon. Joskus tuntuu siltä, että 
neljän vuoden äänestyssykli on 
koko ihmisen elämä, vaikka tuli-
si äänestää asioista, joilla turvata 
lastemme (= tulevien aikuisten) 
tulevaisuus. 

Demokratiavaje - kuuluvatko 
lapsemme kansaamme?

Lasten oikeuksissa on kuitenkin 
rajauduttu juuri lasten oikeuksiin. 
Lapset varttuvat aikuisiksi, sitäkin 
varmemmin jos heille voidaan 
noilla oikeuksilla taata hyvä elin-
ympäristö. Suomessa monet lasten 
asiat ovat olleet hyvällä mallilla 
jo kauan. Näitä ei suinkaan pidä 
käsittää itsestäänselvyyksinä, -se-
hän johtaisi osittaiseen kritiikittö-
myyteen. Pitää muistaa että aina 
on joku 5 % lapsista jotka eivät 

mahdu hyväksymäämme ”nor-
maaliuteen”. Parannuksia voidaan 
ja tulee tehdä koko ajan. Vasta 
aikuisuutensa  kynnyksellä lapsi 
alkaa erotella ympärillään vaikut-
tavia tekijöitä niinkuin ”jo aikuiset” 
ne näkevät. 

Lain mukaan lasta tulee kuul-
la häntä koskevassa asiassa, jos 
hänellä on riittävä ymmärrys asi-
asta. Kuitenkin vasta 18-vuotias 
saa äänestää vaaleissamme. As-
tuessaan aikuisuuteen nuori koh-
taa aikaisempien ”vuosikertojen” 
sanelemat säännöt ja käytännöt, 

maistelee niitä, toteaa sopiviksi tai 
ei, tai jotain siltä väliltä. Hänellä 
ei kuitenkaan ole ollut kahdek-
saantoista vuoteen tasa-arvoista 
mahdollisuutta vaikuttaa tulevai-
suuteensa. Aikuiset ovat antaneet 
oman äänensä, mutta yli 20 % kan-
sastamme on joutunut elämään de-
mokratiamme ulkopuolella. Tätä 
kansanosaa kohdellaan samoin 
kuin 1900-luvun verorästiläisiä, 
irtolaisia, holhottavia aikuisia ja 
sosiaaliapua saaneita. 

Valtiollisissa vaaleissa jokaisella 
suomalaisella on yksi ääni, kun-

nallisvaaleissa niillä suomalaisil-
la joilla on vakituinen kotikunta 
Suomessa ja myös Suomessa va-
kituisesti asuvalla EU-kansalaisel-
la. Europarlamenttivaaleissa voi 
myös EU-kansalainen äänestää 
Suomessa, jos ilmoittaa halukkuu-
tensa siihen. 

Keskustelua lasten äänioikeu-
desta on silloin tällöin aloitettu 
joidenkin, mielestäni avarakatseis-
ten henkilöiden toimesta, mutta se 
on tukahtunut kenties liialliseen 
uutuuteensa kun ei uskalleta, tai 
perusteettomiin argumentteihin. 
Väestöliiton entinen toimitusjoh-
taja Jouko Hulkko kirjoitti vuon-
na 1980 Suomen Kuvalehteen 
artikkelin lasten äänioikeuden 
myönteisestä vaikutuksesta poli-
tiikkaan osallistumiseen. Tietämä-
ni mukaan silloin juristien piirissä 
esitettiin arveluja asian liiallisesta 
monimutkaisuudesta. Vuonna 
1996 kenraali Aimo Pajunen toi 
esille lasten edustuksellisen ääni-
oikeuden, mutta joku taas teilasi 
asian, koska se hänen mielestään 
kuului luovuttamattomiin oikeuk-
siin. Aikamoinen ristiriita – lapsel-
le kuuluu äänioikeus, mutta hän 
ei saa käyttää sitä. 

Ratkaiseeko lasten Ratkaiseeko lasten 
edustuksellinen edustuksellinen äääänioikeus nioikeus 
suomalaisen elsuomalaisen eläämmäänkaaren nkaaren 
perusongelmia?perusongelmia?

Viime vuosisadalla lapsille julistettiin oikeuksia 
lähes kaikilla elämänaloilla. Arvo Ylppö, suurin 
suomalainen (kirjoittajan kanta) julisti lasten 

täydellistä ihmisarvoa ja myös toteutti sitä pitkän 
elämänsä aikana. Jos muutkin julistukset olisi jo 
pantu täytäntöön, maailmamme olisi parempi. Ei 
vain sen takia, että lapsilla olisi paremmat olot ja 
mahdollisuudet itsensä ja oman tulevaisuutensa 

kehittämiseen, vaan myös siksi, että moinen 
muutosprosessi olisi jo vaatinut valtaapitävien, 

myös lasten vanhempien totaalista ” 
takinkääntöä” suhtautumisessaan lapsiin.
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Äänioikeus lapsille
Keskustelua lasten äänioikeudesta 
on silloin tällöin aloitettu joiden-
kin, mielestäni avarakatseisten 
henkilöiden toimesta, mutta se 
on tukahtunut kenties liialliseen 
uutuuteensa kun ei uskalleta, tai 
perusteettomiin argumentteihin. 
Väestöliiton entinen toimitusjoh-
taja Jouko Hulkko kirjoitti vuon-
na 1980 Suomen Kuvalehteen 
artikkelin lasten äänioikeuden 
myönteisestä vaikutuksesta poli-
tiikkaan osallistumiseen. Tietämä-
ni mukaan silloin juristien piirissä 
esitettiin arveluja asian liiallisesta 
monimutkaisuudesta. 

1990-luvun alussa Kaisu Pöy-
liö käsitteli aihetta pro gradu-
työssään eri näkökulmilta. Myös 
kenraali Aimo Pajunen toi esille 
lasten edustuksellisen äänioikeu-
den, mutta joku taas teilasi asian, 
koska se hänen mielestään kuului 
luovuttamattomiin oikeuksiin. Ai-
kamoinen ristiriita – lapselle kuu-
luu äänioikeus, mutta hän ei saa 
käyttää sitä. 

Niklas Luhmanin (1991) sanoin, 
”kaikki systeemit ovat sidoksissa 
menneisyyteensä, - ne liikkuvat 
takaperin tulevaisuuteen”.

Lasten edustuksellinen äänioi-
keus ratkaisee suuren osan de-
mokratiavajeesta. Lapsiperheessä 
äänivaltaa käyttävät vanhemmat. 
Lapsen ääni jakautuu puoliksi 
kummallekin huoltajalle. Perheel-
lä, missä on kaksi alle 18v lasta on 
yhteensä neljä ääntä, kaksi kum-
mallekin vanhemmalle. 

Mikä sitten on raja huoltajuu-
delle. Eronneet vanhemmat, joista 
syrjään vetäytynyt maksaa tai ei 
maksa elatusmaksunsa, adoptio-
vanhemmat, yksinhuoltajavan-
hempi, homo/lesbopari? Nämä 
kysymykset tulevat puitaviksi ja 
niille löytyy varmaan ratkaisut. 

Mikä muuttuu? 
Poliittisten puolueiden johto tie-
tenkin laskee tilastoista ”uuden” 
mahdollisuutensa tai uhkansa. 
Tämä voi johtaa vaikutuksen yk-
sipuoliseen arviointiin, jos katso-
taan asiaa vain seuraavien vaalien-
nusteiden valossa. Valitsijatasolla 
uskon ainakin ihmisten arvomaa-
ilman merkityksen korostuvan ja 
lisääntyvän uusissa vaaleissa sekä 
sen jälkeisissä päätöksenteoissa. 

Uskon myös perhearvojen 
heijastuvan paremmin ja todel-
lisemmin työelämään. Miehet ja 
naiset käyvät tasa-arvokeskuste-

lua yhteistuumin eikä enää vas-
takkainasetteluin. Perhepolittinen 
keskustelu siirtyy myös perheen 
sisälle, koska vanhemmat tunte-
vat konkreettisemmin vastuunsa 
myös lasten nykyisten ja tulevien 
tarpeiden toteuttamisen edusta-
misesta. Alaikäisten omat tarpeet 
tulevat näkyvämmiksi. Keskustelu 
muuttuu myös avoimeksi perhei-
den välillä.

Potentiaalinen äänimäärä li-
sääntyy yli 1,1 miljoonan uuden 
äänen myötä, mutta otaksun myös 
äänestysvilkkauden lisääntyvän, 
koska toisaalta ymmärretään 
tämä uusi mahdollisuus vaikut-
taa, toisaalta tilanne pakottanee 
myös ”yksiääniset” vaaliuurnille 
puolustamaan omia näkemyksi-
ään, jos on tarve. Itse olen kyllä 
sitä mieltä, että jos henkilö, nai-
nen tai mies haluaa omistautua 
työlleen ja itsensä toteuttamiselle 
ilman lapsia, pitää se hyväksyä il-
man moraalista arviointia yhtenä 
elämännäkemyksenä. Toisaalta 
hyvinvointiyhteiskunnan tulee 
samalla hyväksyä lapsiperheiden, 
suurtenkin, todellinen tukeminen 
ja kannustaminen. Demokratia 
toteutuu ja tulevaisuus voidaan 
kartoittaa nykyistä varmemmin 
ja oikeudenmukaisemmin. Tämä 
taas ei voi olla vaikuttamatta per-
hesuunnitteluun. 

Dosentti Mika Gissler esitti ar-
tikkelisssaan vuonna 2003 alhai-
sen hedelmällisyyden johtavan 
kahteen erilaiseen skenaarioon, 
joista ensimmäisessä huoltosuh-
teen heikentyessä julkisen tahon 
kustannuksia leikattaisi jolloin 
palveluiden määrä pienenee ja 
niiden laatu heikkenee. 

Tätä ei hallituksen tulevaisuus-
selonteossa kuitenkaan allekir-
joiteta, mutta toisaalta sieltä ei 
löydy kovinkaan vakuuttavia toi-
menpiteita. Huoltosuhdeongelma 
on tiedostettu ja esitetään hyviä 
ehdotuksia kiinnittää nykyistä 
suurempaa huomiota eri ikäisten 
ihmisten toimintakyvyn ja terve-
yden edistämiseen ja lasten ja 
nuorten kasvuolosuhteisiin sekä 
tietoihin ja taitoihin investoimi-
seen. Selonteossa  vaaditaan sekä 
työllisyysasteen että tuottavuuden 
kohottamiseen tähtääviä toimia, 
mikä mielestäni voi tuottaa lisää 
ristiriitoja työpaikka-perheakselil-
la. Väestön ja talouden kehityksen 
epävarmuus luo taas painetta uu-
distaa sosiaaliturvaa. Tämä kierre 
vaatii rahaa, joten selonteon mu-
kaan väestökehityksen ja hyvin-
vointipalveluiden turvaamiseksi 

on olennaista huolehtia kuntata-
loudesta ja tukea kuntarajat ylittä-
vää yhteistyötä sekä toimintatapo-
jen ja rakenteiden muutoksia. 

Gisslerin toisessa skenaariossa 
Suomeen houkuteltaisi työvoi-
ma- ja väestöpoliittisin perustein 
siirtolaisia turvaamaan mm. suur-
ten ikäluokkien vanhuspalveluita. 
Tämä näkymä tulee voimakkaasti 
esille myös em. selonteossa. Giss-
ler oli myös eritellyt muutamia 
syntyvyyden nousuun tai laskuun 
vaikuttavia toimenpiteitä, joista ei 
kuitenkaan ole ratkaisuksi Suo-
men ennustettuun väestön vähe-
nemiseen 2020-luvulta alkaen. 

Valtion taloudellisen tutkimus-
keskuksen (VATT)  katsauksessa 
väestökehityksestä otetaan tule-
vaisuus annettuna, koska ei näh-
dä mahdollisuuksia syntyvyyden 
lisäämiseksi: eliniän pitenemisestä 
huolimatta väestön määrä ei vält-
tämättä kasva, sillä syntyneiden 
lukumäärä vähenee seuraavan 
50 vuoden aikana. Nyt ennuste-
taan vuonna 2030 lapsia olevan 
jo 65.000 vähemmän kuin vuonna 
2004. Vanhusten osuus väestöstä 
kasvaa, jolloin myös kuolleisuus 
lisääntyy. Jo 2020-luvun lopulla 
ennakoidaan kuolleisuusluvun 
ylittävän syntyneiden määrän. 
Voiko väestö kasvaa vain muut-
tovoiton turvin? 

Olen kuitenkin vakuuttunut, 
että suomalaiset nuoret parit, joi-
den toiveena on saada 3 tai 4 lasta, 
mutta joutuvat tyytymään 1-2 lap-
seen (tutkimusten mukaan toive 
keskimääräksi laskettuna on 2,4 
lasta), voivat toteuttaa haaveensa, 
kunhan tulevaisuuden turvalli-
suusnäkymä näyttää myönteisel-
tä. Syntyvyys saadaan kasvuun 
rohkaisulla, ei ehkäisyllä.

Uskon, että vanhempien kaut-
ta toteutettava lasten äänioikeus 
ratkaisee osittain tämän ongelman 
samoin kuin joitain muitakin risti-
riitaisia sosiaalisia rakenteita; työn 
ja perhe-elämän yhteensovittami-
sen, vanhusten hoivatyön resurs-
sipulan, päihteille altistumisen 
ja käytön sekä lapsen ja nuoren 
ihmisen syrjäytymisvaaran. Näistä 
asioista on usein kirjoitettu myös 
tämän lehden sivuille. Janne Vil-
jamaa kirjoitti Tosimies 5/2002 
numerossa lapsen itsetunnon 
tukemisesta. ”Sopanen” kuvaili 
ihmiselämän kiireitä numerossa 
3/2004.

Myös lapsijärjestöjen ajamat asi-
at saavat uutta voimaa taakseen. 
Naisten asema paranee lasten 
oikeuksien myöntämisen myötä, 

ja pehmeämmät arvot osoitta-
vat yhteiselon suuntaa. Naisten 
ja miesten ”tasa-arvokamppailu” 
laimenee, kun näkemykset muut-
tuvat luonnollisemmiksi. En pidä 
utopistisena edes ajatusta perheen 
sisäisen koheesion lisääntymisen 
vaikutuksesta avioerojen vähe-
nemiseen. Lapsi tuo tarpeellista 
läpinäkyvyyttä elämään. 

Lasten äänioikeusasiaa ei pidä-
kään rinnastaa vain lasten muiden 
oikeuksien ajamiseen. Se on uusi 
vahva menetelmä, millä voidaan 
vaikuttaa sukupolvien koko elä-
mänkaareen. Itse uskon uuden ää-
nioikeuden tulevan hyväksytyksi 
kansamme keskuudessa nopeasti. 
Se luo painetta kansanedustajille. 
Sanomattakin lienee selvää, että 
muutos vaatii laajan lainsäädän-
nöllisen selvityksen mukaanluki-
en EU-perustuslain. Sitä vartenhan 
meillä on presidentti, eduskunta 
valiokuntineen sekä euroedusta-
jamme. 

Muut  mahdollisuudet
Olisiko tässä mahdollisuus saada 
Suomelle nostetta EU:n piirissä 
hyväksymällä lapsille kuuluva 
äänioikeus? Suomi oli Euroopan 
ensimmäinen valtio hyväksymään 
naisten äänioikeus, miksei sadan 
vuoden välein voisi tehdä taas 
jotain radikaalia? Ei kai kukaan  
kiellä lasten oikeutta rakentaa 
tulevaisuuttaan? Suomen antama 
esimerkki tekee sitten maatamme 
tunnetuksi maailmalla paremmin 
kuin Sony-Ericsson Ruotsia. Myös 
EU:n välityksellä vaikutusmah-
dollisuus muihin kulttuureihin, 
mukaanlukien fundamentalistiset 
kulttuurit, voi olla merkittävä. 

Rahkonen (1996) on herättänyt 
kysymyksen ”mitä tulee hyvin-
vointiyhteiskunnan jälkeen?”. Voi-
siko arvioida, että tilalle kehittyy 
muuttuneisiin arvoihin perustuva 
yhteisöllinen hyvinvointi, missä 
yksilöllä on itse hyväksymänsä 
paikka ja missä suoritusvaateet 
merkitsevät nykyistä vähemmän?   

Uskon, että kunhan lakiesitys 
tehdään ja hyväksytään istuvan 
eduskunnan aikana, tarvitaan 
(ellei nyt määrätä kiireelliseksi) 
perustuslain osalta seuraavan 
kokoonpanon hyväksyntä, joten 
meillä voisi olla äänioikeus lap-
sillemme neljän vuoden kuluttua 
kunnallisvaaleissa.

Näkevätkö tosimiehet tämän 
tulevaisuuden mahdollisuutena. 
Lapsella on tulevaisuutensa ai-
kuisenakin. 
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Venemessut ovat 
yksi selvä merkki 
kevään odotuksesta, 
mutta varmasti yhtä 
paljon värinöitä 
matkailupuolella 
aiheuttaa tammikuussa 
Turussa järjestettävä 
Caravan Show ja 
Helsingissä Matkailu-
messujen kylkijäisenä 
pidettävät Caravan-
messut.
Seuraavassa kuvakimara 
tämänvuotisista 
uutuusmalleista.
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Kimmo Janas

Jos henkilöstä voidaan 
sanoa, että hän on 
mediamies henkeen 
ja vereen, niin Sami 
Jalonen on juuri 
sellainen. Viimeiset 10 
vuotta hän on voinut 
seurata aitiopaikalta 
suomalaisen median ja 
mediakentän muutoksia. 
Ollaanpa kehityksestä 
ja sen suunnasta mitä 
mieltä tahansa, yksi 
asia on Jalosen mukaan 
varmaa: paluuta 
entiseen ei enää ole.

Ensimmäisen kosketuksen 
radioon Sami Jalonen sai 
vuonna 1987 lähtiessään 

mukaan vapaaehtoispohjalta toi-
mivaan toimittajatiimiin. Kolme 
vuotta myöhemmin hän oli jo  pys-
tyttämässä Helsingin Kristillisen 
opiston radiolinjaa Laajasalossa. 
Seuraavana oli vuorossa Classic 
FM:n ohjelmiston uudelleenfor-
matointi, ja vuonna 1997 Jalonen 
astui Radio Novan palvelukseen 
yhtiön ensimmäiseksi ohjelmajoh-
tajaksi. Vuonna 2000 hän käynnisti 
musiikkipalveluiden kehittämi-
seen erikoistuneen yksikön Alma 
Mediassa, ja viimeiset puolitoista 
vuotta hän toimi Alma Median 
R&D-yksikössä vastaten uuden 
liiketoiminnan kehittämisestä, 
kunnes kyseinen osasto lopetettiin 
vuoden 2004 lopussa.

– Nuo viimeiset ajat Alma Me-
diassa olivat todella mielenkiin-
toista aikaa. R&D oli oikeastaan 
koko mediateollisuuden haaran 

haltuunottoa, eli että ymmärtää 
koko mediateollisuuden kentän; 
mitä tämä on ja mihin ollaan me-
nossa, Jalonen toteaa.

Olemisen teologiaa
Suomi on Sami Jalosen mielestä 
sekularisoitunut entisestään viime 
vuosina. Eli kristillisille arvoille ei 
anneta enää määrätynkaltaista va-
paamatkustajan roolia.

– Sekularisoitumisen tuloksena 
kirkko joutuu nyt lunastamaan 
paikkansa mediassa aivan samal-
la tavalla kuin mikä muu organi-
saatio tahansa, Jalonen selvittää. 
– Eli jos kirkolla on annettavaa 
jossakin määrätyssä tilanteessa, 
sen puoleen käännytään, kuten 
missä tahansa uutisoinnissa.

Toisin sanoen tilanteissa, joissa 
kirkolla ei ole mitään annettavaa, 
se ei myöskään näy tai kuulu me-
diassa. Vuodenvaihteen hyökyaal-
tokatastrofi  osoitti selvästi, että nyt 
kirkolla on rooli.

– Kun seurasi televisiouutis-

tenkin haastatteluja, niin ilahdut-
tavan usein haastateltiin pappeja 
tai piispoja, Jalonen huomauttaa. 
– Siinä on tultu osittain paljon po-
sitiivisempaan tilaan, kun kirkko-
kin joutuu näyttämään, miksi on 
olemassa.

Kun kirkko kuuluu kalusteisiin, 
sen rooli häviää, se on kuin tuo-
li. Jos istuja ei ymmärrä istuvan-
sa tuolilla, ei hän Jalosen arvion 
mukaan osaa myöskään tukeutua 
siihen tuoliin tarpeen vaatiessa.

Kun ihminen lankesi syntiin, oli 
Jumalan ensimmäinen kysymys 
”Missä sinä olet?” Kun Mooses 
kohtasi Jumalan erämaassa saa-
dakseen tehtävän, Jumala ilmoitti 
nimensä olevan ”Minä olen”. Paa-
valin teologia perustuu osittain 
Jumalassa ja Kristuksessa olemi-
seen. Neljäs ulottuvuus voisi olla 
englanninkielinen termi ihmiselle 
”Human Being” – ei siis doing 
vaan being.

– Kun näistä vetää ketjun, tulee 
selväksi aivan ihmeellisesti, mikä 

on ihmisen positio. Ihmisen posi-
tiohan on olla, ja silloin kun ihmi-
nen oikeasti on, hän on Jumalan 
yhteydessä rakentuen ikään kuin 
siihen tuolilla istumiseen, Sami Ja-
lonen syventää näkemystään.

Millä saada ihmiset kiinni?
Media etsii uutta, mikä tuo kuunte-
lijoita ja katselijoita, ja valitettavas-
ti tänä päivänä kristillisyys ei ole 
uutinen. Toimittajakeskeisestä me-
diasta ollaan siirrytty asiakaskes-
keiseen mediaan. Eli kuuntelija- ja 
katselijaluvut ohjaavat toimintaa.

Uusimpien intermediatutkimus-
ten mukaan keskivertoihminen 
viettää medioiden parissa 9 tuntia 
20 minuuttia joka päivä.

– Voisi tietysti kysyä, että onko 
kirkko, kristityt, toiminut oikein 
suhteessa mediaan. Olisi ehkä 
aika miettiä, että media olisi osa 
kirkon strategiaa. Yksi kirkon 
päällimmäisiä tehtäviähän on vie-
dä evankeliumia eteenpäin. Kun 
katsoo eri kirkkokuntia ja hen-
gellisiä organisaatioita Suomessa, 
niin aika vaatimatontahan se aktii-
visuus tällä saralla on ollut.

Live-kohtaamisen merkitystä 
ei pidä vähätellä, mutta aika on 
mennyt siihen suuntaan, että jos 
ihmisen haluaa saada tehokkaas-
ti kiinni tuon runsaan 9 tunnin 
aikana, herää ainakin kysymys, 
pitäisikö olla voimakkaammin te-
kemässä mediaa.

Monimediaa
Kirkon eli koko kristittyjen yh-
teyden rooli pitäisi Sami Jalosen 
mukaan olla mediassa nykyistä 
huomattavasti suurempi, mutta 
samalla se käy päivä päivältä yhä 
monimutkaisemmaksi ja haasteel-
lisemmaksi.

– Ajatusmalli, että valtamedi-
oissa mukana olo riittää, on vali-
tettavasti vanhanaikainen. Suomi 
on muuttunut niin paljon, ettei 
perinteistä yhtenäiskulttuuriajat-
telua enää ole.

Uusimpien tutkimusten mu-
kaan maailmalta löytyy viitisen-
kymmentä erilaista megatrendiä, 
mikä tarkoittaa yksinkertaisesti 
sitä, että ihmiset kulkevat eri pol-
kuja. Ja nuorten kohdalla tilanne 

Yhteiskunta pirstoutuu – 
pysyykö kirkko mukana?

�  – Yksi suurimpia haasteita muuttuvas-
sa yhteiskunnassa tulee olemaan, miten 
saada ihmisiä kasaan?
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�  – Vastaus kehityksen vauhdissa pysymi-
seen ei saa olla, että meillä ei ole resurs-
seja. Sitten on parempi lopettaa koko 
homma, Sami Jalonen huomauttaa.

on kaikkein ilmeisin. 
– Nuorten maailmaan on mah-

dollista tehdä medioita, jotka ta-
voittavat valtavan osan nuorista. Ja 
näissä medioissa on elementtejä, 
jotka palvelevat pienempiä ala-
ryhmiä. Esimerkiksi voi mainita 
vaikka nuorten lehden internetissä 
olevan chattipalvelun.

Sirpaloituminen tuo 
haasteita

Kuluttajat omaksuvat uudet medi-
at nopeasti, ja joka osaa käyttää 
niitä, pystyy kommunikoimaan 
kuluttajien kanssa tavalla, joka on 
monille vielä täysin uutta.

Hyvänä esimerkkinä Jalonen 

ottaa verkkopäiväkirjat, weblogit, 
jotka ovat määrätyissä kohderyh-
missä saavuttaneet todella mahta-
van suosion.

– Meillä on nyt käynnissä ns. 
takavasemmalta -ilmiö, eli sellaiset 
tahot, joilla ei aikaisemmin ole ol-
lut mitään vaikutusmahdollisuutta, 

pystyvät tulemaan nyt kentälle ja 
saavuttamaan ainakin tilapäisen 
edun olemalla oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan, hän tarkentaa.

Kun yhteiskunta sirpaloituu, 
enää ei tarvitse tavoittaakaan mas-
soja vaan samanmieliset. Pienryh-
mien kannalta tämä tietää hyvää 
kuin myös huonoakin. 

– Huonosta voisi mainita esi-
merkkinä, että tietty kommuni-
kaatio on siirtynyt kokonaan maan 
alle. Esimerkiksi Iso-Britanniassa 5 
% verkkokäyttäjistä on viimeisen 
kolmen kuukauden aikana ladan-
nut vähintään yhden täyspitkän 
elokuvan netistä omalle tietoko-
neelleen.

Kehitys on tänä päivänä niin 
valtavaa, että siinä mukana pysy-
minen asettaa tavattoman suuria 
haasteita.

– Vastaus ei ole se, että meillä ei 
ole resursseja. On aivan sama, jos 
lapsia tulee taloon, ja vastaus on, 
että me emme jaksa hoitaa niitä. 
Työ on parempi lopettaa sitten, 
sillä on erittäin turhauttavaa, jos 
tietää väkeä menevän takavasem-
malta ohitse.
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Kirsi-Klaudia Kangas

Kuvat Jouni Kyrö

Inarin entisen Teboilin 
huoltohallissa käy 
vilske ja kuuluu kalke. 
Pihalla odottelee halliin 
pääsyään muutama 
lähes romuautoksi 
luokiteltava kärry. 
Seurakunnan 
nuorisotyöntekijä 
Tarmo Marjamäki, on 
kuitenkin vakuuttunut 
siitä, että teknisesti 
lahjakkaat inarilaispojat 
saavat autonsa vielä 
liikenteeseen.

T armo Marjamäki, eli tutum-
min Mortti, loi Öljymäeksi 
nimetyn työpajan viitisen 

vuotta sitten Inariin. Seurakunnan 
nuorisotyöntekijänä hän oli huo-
lissaan nuorten miesten harras-
tusmahdollisuuksien vähyydestä 
pohjoislappilaisella kirkonkylällä. 

– Päätimme ystäväni Jukka Sii-
tarin kanssa järjestää pojille miele-
kästä tekemistä. Perustimme 1999 
Inarin yläasteen tiloihin kerhopoh-
jalta toimivan autokerhon. Moot-
torikelkkailu oli Inarissa siihen 
asti ainoa moottoriurheilumuoto, 
Mortti kertoo kerhon alkuajoista.

Kerho sai omat hallitilat viime 
maaliskuussa tyhjältä huoltoase-
malta. Rinnakkaiselo yläasteen 
kanssa tuotti kummallekin osa-
puolelle hankaluuksia tilojen 
ahtauden ja siisteysvaatimusten 
vuoksi. Viisitoista vuotta Inarin 
seurakunnan palkkalistoilla viihty-
neen miehen työajasta autokerho 
ottaa puolet, sillä hän vetää sitä 
nykyisin yksin. Hallille kokoontuu 
kaksi kertaa viikossa parikymmen-
tä autoista kiinnostunutta poikaa. 
Ikähaitari liikkuu 12 ja 20 välillä.

Huoltoasemalta oli vuosien 
mittaan päässyt valumaan öljyä 
maastoon, joten maa-aines on 
jouduttu myöhemmin puhdista-
maan. Muistona menneestä taloon 
ei tule juomakelpoista vettä. Halli 
sijaitsee mäellä, josta on näköala 
Inarijärvelle. Öljymäki oli siis mitä 
sopivin nimi seurakunnan auto-
kerhon tiloille.

Mortti on laatinut hallin käyttä-
jille selvät säännöt. Niihin kuuluu 

Inarin Öljymäellä 
opitaan autoasioita
Inarin Öljymäellä 
opitaan autoasioita

esimerkiksi se, että ala-asteikäi-
set kotiutuvat illalla kahdeksalta. 
Yläastelaiset lähtevät kotiin iltayh-
deksältä, mutta innokkaimmat täy-
si-ikäiset nuoret miehet ovat jos-
kus viettäneet hallilla puolitoista 
vuorokauttakin putkeen, jos jokin 
tärkeä työvaihe on ollut meneil-
lään. Päihteitä ei hallille luonnol-
lisestikaan saa tuoda. Seurakunta 
kuuluu päihteetöntä elämäntapaa 
edistävään, moniyhteisölliseen Sel-
vä peli -työryhmään.

Mortti on hankkinut oman tek-
nisen osaamisensa käytännössä 
yritysten ja erehdysten kautta. Hän 
varusti korjaamohallin luterilaisen 
seurakunnan varoin. Alkuinves-
toinnit kohosivat noin 15 000 eu-
roon. Hallista löytyy hitsauskone, 
nosturi, paineilmatyökalut ja paljon 
muuta tarpeellista. Varaosien toi-
mittajat antavat kahdenkymmenen 
prosentin alennuksen, kun tietävät 
osien menevän Öljymäen pojille. 
Seurakunta maksaa omistamiinsa 

neljään harjoitteluautoon tilattavat 
osat, mutta pojat maksavat omien 
autojensa kulut.

Kymmenen auton poika
– Suurin osa rahoistani menee 
autoihin ja niiden korjaamiseen. 
Minulla ja veljelläni taitaa nykyi-
sin olla yhteensä kahdeksan eri 
vaiheessa olevaa autoa, naures-
kelee vaalea nuorimies Tommi 
Lappalainen, 20, sormet mustassa 
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rasvassa.
Pian datanomiksi valmistuva 

Tommi ja hänen vielä kortiton pik-
kuveljensä ovat hankkineet autoja 
jäärataa varten, osa on tarkoitettu 
käyttöautoiksi liikenteeseen ja osa 
vain harrasteautoiksi rakentelua 
varten. Viimeisimmän autoistaan 
Tommi kävi noutamassa Helsin-
gistä asti.

Tommin kaverina autojen kim-
pussa pajalla häärii Antti Tamme-
la, 19. Kuorma-autokortin omaava 
nuorimies osallistuu Inarin VPK:n 
toimintaan savusukeltajana ja hä-
lytysajoilla sammutusautonkuljet-
tajana. Auton hallinta ja tekniikan 
tuntemus ovat hänelle ensiarvoi-
sen tärkeitä. Niin Antti kuin Tom-
mikin pitävät autokerhon isona 
plussana mahdollisuutta tavata 
saman henkistä porukkaa. Vasta-
ukset teknisiin ongelmiin löytyvät 
usein yhdessä pohtimalla ja ko-
keilemalla.

Hallilla on työn alla Volkkareita, 
Audi, BMW, Ford, Citroen, Toyo-
ta, Fiat ja Volvo. Ajoharjoitteluun 
niistä päätyy melkein puolet, lo-
put kelpuutetaan tieliikenteeseen 
tai ralliradalle. Mortilla itsellään on 
Volkkareita. Tee-se-itse-miehenä 
hän arvostaa autossa luotettavuut-
ta ja helppoa huollettavuutta. Kup-
lavolkkareita hallilla ei kuitenkaan 
näy.

Asiallinen autojen tekniikan ja 
niiden ajo-ominaisuuksien tunte-
mus toivottavasti hillitsee Pohjois-
Lapissa viime kesänä ilmennyttä 
hurjastelua. Äskettäin ajokortin 
saaneet nuorukaiset romuttivat au-
tojaan aivan kirkonkylän keskus-
tassakin, mutta henkilövahingoil-
ta kuin ihmeen kautta vältyttiin. 
Liikennesäännöistä ja kenenkään 
turvallisuudesta piittaamaton hur-
jastelu on Mortin mielestä enem-
mänkin yleinen ajan kuva, kuin 
mikään paikallinen lappilainen 
ilmiö.

Harrastus ohjaa opiskelemaan
Öljymäki-nimi kertoo jo sellaise-
naan autokerhon vetäjän vakau-
muksesta. Hengellisyyttä kerhos-
sa ei kenellekään tuputeta. Mortin 
periaatteena on olla pojille läsnä 
kristittynä aikuisena. Isähahmoksi 
hän ei pyri kenellekään, mutta on 
mahdollista, että joku isossa, par-
rakkaassa miehessä semmoisen 
haluaa nähdä. Miehellä itsellään 
on neljä tytärtä ja poika. Vaimo 
työskentelee Inarin kirkossa sun-
tiona. 

Hallilla käydään usein poikien 
ja ohjaajan kesken keskusteluja 
muun muassa automerkkien omi-
naisuuksista, autoilukulttuurista 
ja jatko-opinnoista. Mortti kokee 
voitoksi jokaisen nuoren, joka 
empimisten jälkeen lähtee opis-
kelemaan ammattia. Syrjäytyminen 
ja peräkamarin poika –ilmiö ovat 
liian tuttuja Lapin sivukylillä, joista 
opiskelupaikkakunnille on pitkät 
matkat. Inarista kertyy 330 kilo-
metriä jo pelkästään Lapin läänin 
pääkaupunkiin Rovaniemelle.

Muutamien kohdalla kerho on ol-
lut viitoittamassa ammatinvalintaa. 
Täällä ensi kerran kätensä auton-

�  – Täältä löytyvät kaikki EU-määräysten 

mukaiset suojaimet. Joskus joku unohtaa 

käyttää niitä, mutta esimerkiksi paljaan kä-

den hiekkapuhaltaminen opettaa tehokkaasti 

suojavälineiden tärkeyttä, Mortti tuumii.

Kaiken muun lisäksiKaiken muun lisäksi
saat nyt myös saat nyt myös SUURTULOSTEETSUURTULOSTEET Juutiprintistä Juutiprintistä

Kertojantie 18,
00730 Helsinki,

puh. 09-346 3146
juutiprint@saunalahti.fi

Lehdet, liimakirjat, kierrevihot, käyntikortit, fl yerit, kutsut,
esitteet, ohjelmat, julisteet, väritulosteet, kirjekuoripainatukset,

mainoskuvaukset, paitapainatus, itsejäljentävät, yms.

täyden palvelun digitaalipaino www.juutiprint.net

rasvaan tahrineita on valmistunut 
auto- ja pienkonemekaanikoiksi, 
autonkuljettajiksi ja muihin erilai-
siin teknistä osaamista vaativiin 
ammatteihin. Kaksitoista nuorta 
on ohjautunut ralliharrastuksen 
pariin ja hankkinut itselleen asian-
mukaiset rallilisenssit.

– Täältä löytyvät kaikki EU-
määräysten mukaiset suojaimet. 
Joskus joku unohtaa käyttää niitä, 
mutta esimerkiksi paljaan käden 
hiekkapuhaltaminen opettaa te-
hokkaasti suojavälineiden tärke-
yttä, Mortti tuumii.

Mortti, Tarmo Marjamäki, toi-
voo Öljymäen opettavan pojille 

ryhmässä toimimisen taitoja ja 
omien rajojen löytämistä. Tyttöjä 
hallilla ei juuri ole näkynyt, mutta 
hekin ovat tervetulleita auto-op-
piin. Onnistumisen kokemukset 
ovat omaa identiteettiään etsiville 
pikkukylän nuorille itsenäistymi-
sen ja omien taipumusten löytä-
miseksi tärkeitä.

– Minua palkitsee ehkä autoker-
hossa eniten tavoitteellisen omilla 
käsillä tekemisen meininki ja yh-
dessä oppiminen. Onnistuminen 
on pojille niin kuin minullekin 
tietysti tärkeää, mutta myös rin-
nalla kulkeminen silloin kun kone 
laukeaa.
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ÄLYPUHELIMEN HALTIJAT, 
HUOMIO!

Symbian/Series 60 -puhelimiin on 
valmistunut WSOY:n ja Lumisoft 
Ltd.:n yhteistyönä suomi–englan-
ti–suomi-sanakirja, jonka sanakir-
jasisällöstä vastaa  WSOY ja sovel-
lusohjelmasta Lumisoft Ltd.

Sanakirjasisältönä on WSOY:n 
kirjana ja cd-romina julkaisema 
Suomi–englanti–suomi-sanakirja 
(tekijät Hurme–Malin–Pesonen–
Syväoja) kokonaisuudessaan sa-
mana kuin kirjassa ja cd-romilla: 
117 000 hakusanaa ja sanontaa, 
730 000 indeksoitua sanaa.

Sanakirjaohjelmiston on suun-
nitellut kämmenmikro-ohjelmis-
toihin erikoistunut Lumisoft Ltd. 
Käyttöliittymä on helppo eikä 
edellytä ulkopuolista opastusta. 
Hakutoiminnoilla löytää nopeasti 
etsityn sanan.

Sanakirja voidaan asentaa Nokia 
PC Suiten asennustoiminteen kaut-
ta tai kopioida cd:ltä muistikortille 
ja asentaa sitten puhelimeen tai 
asentaa puhelimelle infrapuna- tai 
Bluetooth-yhteydellä.

Nyt ilmestynyt sanakirja toimii 
mm. seuraavissa puhelimissa: 
Nokia 3230, Nokia 3600, Nokia 
3620, Nokia 3650, Nokia 3660, 
Nokia 6260, Nokia 6600, Nokia 
6620, Nokia 6630, Nokia 6670, 
Nokia 7610, Nokia NGage, Nokia 
NGage QD, Samsung SGH-D700, 
Siemens SX-1, Sendo X, Panasonic 
X700 sekä Nokia 9210, 9210i ja 
9500 Communicatoreissa.

Muistintarve 5,3 Mt muistikor-
tilta.

REXONA SPORT 
– DEOUUTUUS AKTIIVISEN 

MIEHEN ELÄMÄÄN
Vuoden alussa miesten Rexona- 
deodoranttivalikoimaan saapui 
uusi Rexona Sport. Uutuus on 
suunniteltu aktiiviseen elämän-
tyyliin, jossa kainalotkin joutuvat 
kovalle koetukselle. Rexona Sport 
ei jätä pulaan, olipa lajisi sitten 
lätkä, salibandy, skimbaus tai 
penkkiurheilu!

Nimensä mukaisesti Rexona 
Sport suoriutuu erinomaises-
ti myös vaativissa olosuhteissa, 
kuten urheilusuorituksen aikana, 
ehkäisten tehokkaasti hikoilua ja 
hajujen muodostumista. Raikkaan 
miehekäs ja sporttinen tuoksu 
erottuu edukseen ja jättää iholle 
miellyttävän tunteen.

Rexona Sport -antiperspiranttia 
täydentää virkistävä Rexona Sport 
-suihkusaippua, joka takaa energi-
sen olon treenien jälkeen tai antaa 
reippaan herätyksen heti aamulla 
vauhdikkaaseen päivään. Deodo-
rantti ja suihkusaippua – voittama-
ton yhdistelmä!

Rexona Sport -antiperspirantti 
on saatavana sekä roll-on- että 
spray-pakkauksissa.

RAIKKAANA JA PIRTEÄNÄ 
PÄIVÄN HAASTEISIIN

Rexonan suihkusaippusarja uu-
distuu ja tuo markkinoille kaksi 
uutuutta.

COUPÉ-MARKKINOIDEN 
TUOREIN KAUNOTAR

Kauan odotettu, useasti palkittu 

Alfan coupé, Alfa GT, on vihdoin 
Suomessa.

Täysin uusi Alfa-malli tarjoaa 
nyt asiakkaille coupéen kom-
paktin ulkomuodon yhdistettynä 
eleganttiin muotoiluun ja avariin 
sisätiloihin. Palkittu GT on sisäti-
loiltaan puhtaasti neljälle, ja tava-
ratilan suuruus yllättää.

Bertonen ja Alfan Romeo Style 
Centerin yhteistyössä suunnitte-
lema auto on lanseerauksensa 
jälkeen palkittu kerta toisensa jäl-
keen muotoilunsa ansiosta. 

Alfa GT:n suunnittelun lähtö-
kohtana oli täysiverinen Alfa, jos-
sa urheilullinen ajonautinto yh-
distyy Alfan traditionaalisuuteen. 
GT on onnistunut paketti Alfan 
edistyksellistä tekniikkaa italia-
laisissa designkuorissa. Historiaa 
tunteville mallit kuten Giulietta 
Sprint, Alfetta ja Giulia Sprint GT 
edeltävät Alfa GT:tä. Erityisesti vii-
meksi mainittu Nuccio Bertonen 
vuonna 1963 suunnittelema coupé 
jakaa uuden GT:n kanssa samoja 
ominaisuuksia mitä tulee urheilul-
lisuuteen, pehmeisiin linjoihin ja 
italialaiseen eleganssiin.

Suomessa myynnissä on kaksi 
versiota: Alfa GT 2.0 JTS Progres-
sion ja Alfa GT 3.2 V6 Distinctive.
Kaksilitrainen suorasuihkutustek-
niikkaan perustuva bensiinimoot-
tori kehittää 165 hevosvoimaa. 
Tekniikkansa ansiosta 2.0 JTS 
vääntää hienosti ja on hyvätehoi-
nen, silti polttoainetaloudellinen 
moottori. Kiihtyvyys 0 - 100 km/h 
8.7 sekuntia.

Alfa GT 2.0 JTS Progression   
38.900 euroa ja Alfa GT 3.2 V6 
Distinctive 51.900 euroa.

Mukavuusvarusteista mainitta-
koon radiosäätimet nahkaisessa 
ohjauspyörässä ja cd- tai cd + 
mp-soitin Bose Hi-Fi-järjestelmäl-
lä ja Subwooferilla (3.2-malli), 
vakionopeudensäädin ja auto-
maattinen kaksialueilmastointi, 
tietenkin tavallisten mukavuusva-
rusteiden lisäksi. 3.2 V6 -mallissa 
on mukavuusvarusteena myös 
nahkasisustus vakiona.

Suihku on paras aloitus vaati-
valle päivälle ja tehokas piristys 
haasteiden välissä. Markkinajohta-
ja Rexonan suihkusaippuasarja uu-
distuu tammikuussa 2005. Sarjan 
uusi nimi on Rexona ActivShower 
ja pakkaukset uudistuvat entistä 
raikkaammiksi ja pirteämmiksi.

Vuoden alussa markkinoille tuli 
myös kaksi suihkusaippuauutuut-
ta; greipin tuoksuinen Fresh ja 
meren mineraaleja sisältävä Aqua 
Blue.

Greipin tuoksuinen Fresh pi-
ristää sekä ihoa että mieltä – voit 
aloittaa uuden päivän varmasti 
raikkaana. Aqua Bluen sisältämät 
meren mineraalit stimuloivat ja el-
vyttävät ihoa ja takaavat reippaan 
fi iliksen.

AAMURUKOUSKOKOUKSET 
NETISSÄ

Vapaa Sisälähetyksen Netmission 
kristillinen internetpalvelu kutsuu 
kaikkia ihmisiä aamurukoukseen 
internetissä.  Kristillinen Inter-
netportaali Netmission kehittää 
toimintaansa ja on avannut nyt 
mahdollisuuden kokoontua aa-
murukouskokoukseen Internetis-
sä joka arkiaamu alkaen klo 8.30 
ja viikonloppuisin klo 9.00.

Rukouksen tarve on ilmeinen 
maassamme. Seurakunnat järjes-
tävät rukouskokouksia ja kristityt 
rukoilevat yhdessä eri yhteyksissä. 
Yhteinen rukous koetaan tärkeänä 
kristittyjen kesken yli seurakunta-
rajojen. 

Kuitenkin on paljon ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta voi, - tai 
halua, osallistua seurakuntien jär-
jestämiin rukouskokouksiin. Myös 
maantieteelliset etäisyydet voivat 
estää yhteisten rukousten järjes-
tämisen. Nykyinen kiireinen aika 
ei myöskään suosi mahdollisuutta 
hiljentymiseen. 

Netmission on nähnyt tarpeel-
liseksi avata mahdollisuuden tul-
la Internetin kautta rukoilemaan 
aamuisin. Ohjeet mukaantuloon 
ja aamurukoukseen liittymiseen 
löydät Netmissionin sivustolta sen 
Mediat / Chat valinnasta. 

Jos koneessasi on äänimahdol-
lisuus, voit osallistua äänen kaut-
ta rukoukseen. Ohjelma käyttää 
äänitoimintaa, joka mahdollistaa 
vuorotellen ääneen rukoilun. 
Myös perinteinen tekstitoimin-
ta on käytössä aamurukouksen 
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GILLETTE M3POWER
Gillette M3Power on uusi, mullis-
tava paristokäyttöinen märkäajoon 
tarkoitettu partakone, joka antaa 
täysin uudenlaisen parranajoko-
kemuksen – lopputuloksena on 
Gilletten kaikkien aikojen parhain 
ja tarkin parranajo. 

M3Power on MACH3-innovaa-
tio, joka hyödyntää MACH3-par-
ranajohöylien ja -terien parasta 
tekniikkaa. M3Power päihittää 
muut terät ja höylät tarkkuudes-
sa, mukavuudessa ja turvallisuu-
dessa – parranajon aikana ja sen 
jälkeen. 

Gillette M3Power sisältää mo-
nia innovatiivisia ominaisuuksia, 
kuten vahvistetulla pinnoitteella 
varustetun PowerGlide™ -terän, 
kosteuttavan Indicator® -voitelu-
nauhan sekä teknisesti edistyneen 
varren. 

Gillette M3Powerissa on pie-
ni moottori, joka Duracell AAA 
-pariston avulla aikaansaa pieniä 
Micro-Power™ -mikrosykähdyk-

LEXUKSEN 
KONSEPTIMALLISSA NÄKYY 
UUDEN MUOTOILUN LINJA

Detroitin autonäyttelyssä julkiste-
tussa Lexus LF-A –konseptimallis-
sa yhdistyvät eksoottinen urhei-
luauto ja lexusmaisen loistelias 
varustelu.

LF-A viitoittaa Lexuksen uutta 
muotoilufi losofi aa ja pyrkimystä  
luokkansa kärkeen niin ajettavuu-
den ja luotettavuuden kuin huip-
punopeuden ja kiihtyvyydenkin 
osalta.

– Lexus LF-A poikkeaa täysin ai-
emmin valmistamistamme ja jopa 
suunnittelemistamme malleista. 
Vaikka se toistaiseksi onkin vain 
konsepti, on se silti realistinen 
näkemys siitä, millainen urheilu-
automme voisi tulevaisuudessa 
olla, kuvaili Toyota Motor Sales 
USA:n johtaja Jim Press uutta 
mallia.

Autouutuuden alle viisilitraises-
ta moottorista saadaan yli 500 hv:
n teho. Painon, aerodynamiikan 
ja välitysten optimaalisella yhdis-
telmällä LF-A voi saavuttaa jopa 
322 km/h huippunopeuden. Kak-
sipaikkainen auto muistuttaa sisäl-
tä avaruuskapselia, jossa ylellisyys 
leimaa tarkkoja toimintoja.

Kokonaisuutena LF-A-konsep-
timalli on rohkea esitys ja selvä 
osviitta suunnasta, jolta Lexuksen 
maailmanlaajuinen muotoilu tulee 
lähitulevaisuudessa näyttämään.

välittäjänä. Voit liittyä palveluun 
nimimerkilläsi ja tuntemattomasti 
niin halutessasi.

Monet ovat todistaneet, kuinka 
ovat saaneet aivan erillisen, joh-
datuksellisen ja siunatun päivän 
näiden aamurukousten johdosta. 
Joten tule mukaan rukoilemaan 
ja rukoiltavaksi! Osoite on www.
netmission.fi .

siä. N. 200 kertaa sekunnissa syk-
kivät mikrosykäykset stimuloivat 
partakarvoja nostaen ne iholta, 
jolloin parranajo on tarkempaa ja 
helpompaa harvemmilla vedoilla. 

Terät on vahvistettu uudella 
Thin Uniform Telomer™ -nimisellä 
pinnoitteella, joka lisää ajomuka-
vuutta ja pidentää terien käyttö-
ikää. Lisäksi terissä on Indicator® 
-voitelunauha, joka sisältää ihoa 
kosteuttavaa Aloe veraa ja E-vita-
miinia. 

 Uuteen erikoissuunniteltuun 

varteen on strategisesti sijoitettu 
liukumaton pinta, joka mahdollis-
taa turvallisen parranajon kasvo-
jen kaikilla alueilla. M3Power on 
vedenkestävä, joten sitä voidaan 
käyttää turvallisesti myös suihkus-
sa ja kylvyssä. Virtakytkin sijaitsee 
keskeisellä paikalla varressa, ja 
paristo on helppo asettaa sisään 
ja vaihtaa. 

 M3Power-järjestelmä sisältää 
parranajohöylän, kahden vaihto-
terän pidikkeen ja Duracell AAA 
-pariston.

LIIKENNETURMIA 
VÄHENTÄNÄÄN

Seitsemän maailman suurinta auto- 
ja öljyalan yritystä edistävät liiken-
neturvallisuutta kehitysmaissa 10 
miljoonan dollarin arvosta. Maail-
man terveysjärjestö WHO ennus-
taa, että liikenneonnettomuudet 
nousevat maailman kolmanneksi 

suurimmaksi vammojen aiheutta-
jaksi vuoteen 2020 mennessä. Mi-
käli liikenneturvallisuutta paranta-
viin toimiin ei ryhdytä, vammojen 
(nykyraportointien mukaan 50 
miljoonaa) ja liikennekuolemien 
(1,2 miljoonaa) määrän arvioidaan 
kasvavan 65 prosenttia maailman-
laajuisesti. Liikenneturvallisuutta 
pyritään edistämään muun muassa 
kiinnittämällä huomiota jalankul-
kijaturvallisuuteen, turvavöiden 
käyttöön ja kouluttamiseen. Han-
ketta tukevat yritykset ovat Shell, 
Ford, General Motors, Honda, 
Michelin, Renault ja Toyota.

VUODEN MAASTOAUTO
Maailman ensimmäinen polttoai-
nemoottorilla ja sähköakulla toimi-
va kaupallinen hybridimaastoauto 
Ford Escape on valittu vuoden 
maastoautoksi (North American 
Truck of the Year) Yhdysvaltain 
kansainvälisillä automessuilla Det-
roitissa. Escape-hybridin myynti 
alkoi maassa viime syyskuussa. 
Escape-valikoima laajenee kolmen 
seuraavan vuoden aikana neljällä 
mallilla. Näistä ensimmäinen saa-
punee Yhdysvaltojen markkinoille 
jo tänä vuonna. Ford suunnittelee 
myös muun muassa Ford Fusionis-
ta hybridiversiota, jonka myynnin 

arvioidaan alkavan vuonna 2008. 
Ford on kertonut myös, että Flo-
ridan osavaltio ryhtyy käyttämään 
kahdeksaa Ford E-450 -vetypoltto-
moottoria busseissaan. 

SYDÄNTAUTIRISKI 
LISÄÄNTYY LAPSILLA

Ylipaino, tupakointi, liikunnan 
puute ja ruoan eläinrasvat ovat ris-
kitekijöitä, jotka yleistyvät lasten ja 
nuorten keskuudessa nopeasti.

Uusimpien tutkimusten mukaan 
samanikäiset suomalaispojat pai-
noivat vuonna 1999 keskimäärin 
5 ja tytöt 2-3 kiloa enemmän kuin 
vuonna 1997.

Joka viides 11-vuotias tyttö on 
jo ylipainoinen eli painaa 20 pro-
senttia enemmän kuin pituus-pai-
nokäyrä suosittelee.

Ylipaino lisääntyy huolestutta-
van nopeasti, lähes 30 prosenttia 
vuodessa.

HUS:n Lasten ja nuorten sai-
raalassa saatujen kokemusten 
mukaan joka kymmenes 10-11 -

vuotias painaa yli 40 % yli käyrän 
eli on todella lihava.

Tupakointi puolestaan lisää se-
pelvaltimotaudin vaaraa 1,5-2,5 
-kertaiseksi.

16-vuotiaista suomalaisnuorista 
polttaa jo lähes joka kolmas tyttö 
ja joka neljäs poika. Tutkimuksen 
mukaan 14-vuotiaat tytöt polttavat 
jopa samanikäisiä poikia enem-
män.

Myös nuorten vähäinen liikku-
minen huolestuttaa terveysalan 
ammattilaisia. Vain kolmannes 
nuorista liikkuu tarpeeksi. Ja juu-
ri liikunta vähentäisi sepelvaltimo-
taudin vaaraa.

Nuoret syövät rasvaa yhä enem-
män ja kovan eläinrasvan osuus 
päivittäisissa aterioissa on suurem-
pi kuin pitäisi. Kalaa nuoret syövät 
keskimäärin kerran viikossa, kun 
suositus olisi kahdesti viikossa.

Ammattilaiset muistuttavat, että 
kovaa rasvaa saadaan myös kek-
seistä ja pizzoista. Nuorten tulisi-
kin lisätä huomattavasti kasvisten 
syöntiä.
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TYYLIKKYYTTÄ 
MAASTOSSA

Koeajossa BMW X3 2.0d
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� 

�  X3:n muotoilussa on samoja hieman 

kulmikkaita elementtejä, jotka esittäytyvät 

varsinaisesti esimerkiksi uusissa 1- ja 3-sar-

jan malleissa.

�  Tässä yksi X3:n harmillisimpia epäkohtia. 

Autosta nouseminen on varsinainen taitolaji. 

Vaikka kuinka koetat kurottaa jalkaasi, hou-

sunlahja likaantuu astinlaudan reunassa.

�  Ovet avautuvat varsin mukavasti sallien 

hieman tukevammankin tosimiehen kyytiin 

nousun.

Kimmo Janas

BMW:llä on monien 
mielessä vielä 
tarunhohtoinen maine. 
Tyyliin vain kauniille 
ja rohkeille. Toisaalta 
autojen hintataso 
ei ainakaan pyri 
madaltamaan rimaa.

BMW:n vastaus varsinkin 
jenkkien maasturihinkuun 
on X5, josta toissa vuonna 

tuli myös hieman kesympi versio 
X3, jota sai 2.5 ja 3.0 -litraisena. 
Tässä yhteydessä pitää myös 
huomauttaa, että siinä missä ka-
tumaastureista puhutaan SUV:nä, 
BMW kutsuu oma maasturiaan 
SAV:ksi (Sports Activity Vehicle). 
Viime vuoden lopulla Suomeen 
rantautui X3-perheen kuopus, 
2.0-litraisella dieselillä varustettu 
menopeli. Joten, ei kun rattiin.

Kuin hanska käteen
Muistan, kuinka vuosia sitten koe-
ajoin sedan-mallista Bemaria, enkä 
suoraan sanoen pitänyt kyydistä 
lainkaan, meno oli kuin panssari-
vaunulla. Eipä siis ihme, että häm-
mästyksen sormi meni ihmetyksen 
suuhun istuutuessani upouuden 
X3:n rattiin.

Saksalainen insinööri osaa tehdä 
käteensopivan oloisen ajoneuvon. 
Ajoasento säätyy alta aikayksikön 
mukavaksi, joten pitemmittä hö-
pinöittä tien päälle.

Ei turhaa kyyristelyä
Sisätilat autossa ovat todella vii-
meisen päälle, toisaalta beigeväri-
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� 

�  Kuljettajan istuimesta tuntuu löytyvän 

säätöjä kaikkiin mahdollisiin suuntiin eli 

sopivan ajoasennon löytyminen ei pitäisi 

olla ainakaan namiskoista kiinni.

�  Perinteisen hansikaslokeron lisäksi myös 

ikkunalaudalla on suljettava säilytystila.

�  Kuljettajan työtila on bemarimaisen tyy-

likäs, kaikki tarvittava on sopivasti käden 

ulottuvilla.

�  Kompaktissa paketissa kaikki tarpeelli-

nen radio/CD-soittimesta ilmastointiin ja 

ajonhallintaan.

siä nahkaistuimia käy sääliksi, jos 
kyydissä sattuu olemaan isompi-
kin lapsilauma.

Koeajamamme version rohkea 
beige/musta sisäväritys antaa tyy-
likkään vaikutelman.

Kuten maastureissa yleensäkin, 
kuljettaja istuu mukavan korkealla 
suhteessa alla vilistävään maan-
tiehen. Tässä vaiheessa tulee joka 

kerta mieleen ajatus, että kyllä se 
on maasturi seuraavaksi hankitta-
va. Määrätyssä iässä kyllästyy ni-
mittäin istumaan maha sylissä ta-
kapuoli maata viiltäen... Ja onhan 
autoon helpompi noustakin, kun 
ei tarvitse kyyristellä turhia.

Vääntää, vääntää
Vaikka X3 ei olekaan täysverinen 
maasturi, sillä uskaltaa kuitenkin 
mukaan varsin huonollekin ros-
puuttokelijotokselle.
2.0-litrainen diesel jaksaa vääntää 
todella iloisesti vielä varsin  pie-
nilläkin kierroksilla.

6-portainen manuaalivaihteisto 
toimii jämäkästi, kunhan ensin 
oppii muistamaan sen 6. vaihteen 
olemassaolon.

Ja jos X3 kulkee näppärästi 
huonommallakin mökkitiellä, ei 
maantieajossa ole myöskään valit-
tamista. Ja mikä parasta, meno on 
todella hiljaista, ei helise ei kitise 
saksalainen työnjälki.

Kaiken kaikkiaan erittäin posi-
tiivinen kokemus. Tuli aivan mie-
leen vanha televisiomainos... "Tätä 
täytyy saada lisää". 

Haaste heitetty
Tietenkin kilpailijoita 2.0-litrainen 
X3 löytää tässä kokoluokassa  run-
saasti, mutta nähtäväksi jää, mi-
ten se pärjää ja miten kauemmin 
markkinoilla olleet kilpailevat 
SUV:t vastaavat tulokkaan haas-
teeseen. Hanska on joka tapauk-
sessa heitetty kehiin.
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www.windside.com 
Oy Windside Production Ltd

Puh. 0208-350 700
fi nland@windside.com

Kesämökeille, 
veneisiin,                     
am mat ti-
 käyt töön

Windside tuu li tur bii nit
Äänetön, turvallinen energialähde

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

ILKKA LILJA OY
PL 11 (ITU 2)
40531 JYVÄSKYLÄ
014 372 2134
iloy@iloy.fi
www.iloy.fi

BMW X3 2.0d

Moottori  nelisylinterinen 

 Common Rail diesel

Iskutilavuus 1995 cm 3

Max teho 110 kW/150 hv

Max vääntö 330 Nm/2000 rpm

Vaihteisto 6-portainen käsivaih.

Akseliväli 2795 mm

Omapaino 1820 kg

Keskikulutus 7.2 l/100 km

Huippunop. 198 km/h

Kiihtyvyys 0-100 km/h 10.2 s

Hinta 53.650 euroa

�  480 litrainen tavaratila on helppo paka-

ta, mutta toisaalta arka verhoilumateriaali 

ei välttämättä sovellu lapsiperheiden tar-

peisiin.

�  Tavaratilan pohjan alta löytyy renkaan 

vaihtamiseen tarvittava välineistö samoin 

kuin akku.

�  Takaistuimen käsinojasta saa taitettua esiin 

sen nykyään niin tuikitarpeellisen mukiteli-

neen. Myös pienesineille löytyy kannellinen 

säilytystila. Ja bemareiden tyyliin selkänojan 

keskeltä löytyy suksipussi.

�  Autovalmistajat eivät nykyään enää jätä 

tavalliselle sukankuluttajalle pahemmin 

sorkkimismahdollisuuksia moottoritilaan.
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Valmistaja: TT-Future Oy
Tulliportinkatu 50, 80130 Joensuu
Puh. 010 3465 300, Fax 010 3465 319
future@tt-future.fi, www.tt-future.fi

VELLO
Hiihtopuku aktiiviselle harrastajalle. Puvun etupuolen F.O.V:n High Tech Micro
hengittää tehokkaasti suojaten tuulelta ja kosteudelta. Selkäosan Lycra®-neulos
toteuttaa hengittävyyden ventilaatioläpän kanssa. Kainaloiden hengittävät
joustopalat tuulettavat takkia. Puvussa vuorina Coolmax®-verkkoneulos. Housut
korotetulla vyötäröllä ja olkaimilla. Runsaasti turvallisuutta lisääviä heijastimia.

Koot: 120-150 cm, XXS-XXXL
Värit: sininen, harmaa, punainen

LOPPET 05
Tehokkaaseen harjoitteluun tarkoitettu erittäin joustavasta
kalvollisesta Sympatex Windmaster® -materiaalista valmistettu
puku. Puku on kaavoitukseltaan kapeahko. Puku on ultrakevyt
sekä ympäriinsä tuulenpitävä. Housut ovat vyotärömittaiset.
Puku soveltuu erityisen hyvin hiihtoon sekä juoksuun.

Koot: XXS-XXXL
Värit: musta, punainen

Liikkeellä ympäri vuoden

g
ra
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x

Tukkumyynti ja valmistus:

Vauhti Speed Oy
Tulliportinkatu 50, 80130 Joensuu
Puhelin 010 3465 310
Faksi 010 3465 319
vauhti@vauhti.fi

K E L I  O N  A I N A  O I K E A

Pikana pitoa ja luistoa
Vauhdin pikavoiteilla saat suksesi kuntoon nopeasti,
siististi ja ennen kaikkea toimivasti. Pikavoidepulloista
pyyhkäiset sukseen pitoa ja luistoa kelille kuin kelille.
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