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MIHIN OLEMME MENOSSA?
Vaikka en haluakaan pelotella Ilmestyskirjan pedoilla ja maailmanlo-

pulla, alkaa ympäröivän maailman meno huolestuttaa tällaista matalan 

profiilin uskistakin.

Luonto huutaa tuskissaan tsunamien ja maanjäristysten keskellä.

Kirkossamme toimii yhä enemmän pappeja, jotka kiistävät syntien 

sovituksen ja viimeisen tuomion. Joku jopa hylkää Jeesuksen jumaluuden 

ja ruumiillisen ylösnousemuksen.

Homoliitot ovat arkipäivää, ja niiden siunaaminenkin varmasti yleistyy 

tätä menoa kirkossamme.

Janakkalan seurakunnan hautausmaalle on pystytetty Neitsyt Marian 

patsas 'siunaamaan' haudan lepoon laskettuja vainajia.

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan keinohedelmöityslakialoitetta, 

joka sallisi kyseisen hoidon myös lesbopareille.

Kouluissa vanhaa kunnon Suvivirttäkin aletaan pitää liian päällekäy-

vänä uskonnon – kristillisyyden – tuputtamisena.

Kentältä tihkuneiden tietojen mukaan maamme kouluissa tapahtuvan 

Gideoneitten Uusien Testamenttien jakelun kanssa alkaa SETA kilpailla 

omalla kampanjallaan sukupuolisten vähemmistöjen suosimiseksi.

Ja samaan aikaan, kun arkkipiispa Jukka Paarma korostaa uskon-

nonkasvatuksen merkitystä, kristillisten koulujen toimintaedellytyksiä 

kavennetaan rankalla kädellä. Onpa opetusministeri Antti Kalliomäki 

jopa todennut julkisuudessa, ettei totuutta, miten evoluutio on kehittynyt, 

löydä Raamatusta... Arvoisan ministerin mielestä oikea tapa on opettaa 

moniarvoisesti eikä päättää lapsen puolesta. Kansainvälisten tutkimus-

ten mukaan maailmankatsomuksellinen neutraalius on kuitenkin mah-

dotonta. Moniarvoisessa kasvatuksessa luotetaan lapsen kykyyn tehdä 

arvovalintoja iässä, jossa hänellä ei kehitystasonsa mukaan ole siihen 

valmiuksia. Jos vanhemmat ja kasvattajat laiminlyövät tässä ikävaiheessa 

velvollisuutensa ohjata lasta ja välittää hänelle arvoja, sen väistä-

mättä tekee joku muu...

Olemmeko me kristityt todellakin nynnyjä vai mistä syystä 

sallimme tämän kaiken tapahtuvan? Onko meidät kasvatettu vain

kääntämään se toinen poski, kun toista läiskitään? Maassa, 

jonka perustuslaki pohjautuu hyvin pitkälle Raamatun 

sanomaan, uskoisi myös kansalaisten pitävän kiinni 

hyväksi koetusta arvopohjasta.

Toivonkin äänestäjien muistavan seuraavissa eduskun-

tavaaleissa ehdokkaittensa suhtautumisen yhteiskuntaam-

me ravisteleviin asioihin.



4TOS I M I E S    1 / 2006 5 TOS I M I E S   1 / 2006

Aarno Vanhatalo

Arvo Survo tekee 
mittavaa avustustyötä 
heimonsa rippeiden 
keskuudessa Inkerissä 
ja Karjalassa. Hän 
uhrautuu ja uskaltaa. 
Hän tuntuu olevan 
reilu, rehellinen ja 
suorapuheinen, ellei 
peräti tulisieluinen 
– salailematon, melko 
avonainen. Hänen 
kanssaan voi puhua 
asiasta kuin asiasta. 

Olimme tehneet matkaa 
yhdessä jo toista vuo-
rokautta Inkerinmaalle. 

Kikkerin palvelukodissa sitten us-
kalsin asialleen uhrautuvaa miestä 
kokeilla kysymykselläni.

Saako epäillä?
Minulle on annettu kyky epäillä. 
Siitäkö johtuu, että seuraankin 
tarkemmin erilaisia uskontoja ja 
tieteitä. Koetan itsekseni selvitellä 
asioita. Se saa minut syventymään 
ja mietiskelemään.

– Sinä olet humanisti, Survo tote-
aa minulle. Sillä minun mielestäni 
ihminen on itsessään kuin Jumala, 
ainakin Jumalan kuva. Mielestäni, 
Arvo, sinunkin uskosi on kuvan 
palvelua. Herran ehtoollinen on 
kuin totuttu manööveri. Raamattu 
on erinomainen kirja, mutta ihmis-
ten tekemä – siksi myös ymmärret-
tävissä. Kirkko on erinomainen tila 
väreineen, valoineen, menoineen, 
urkuineen viihtyä ja rauhoittua. 
Samoin kuin tämäkin tila, Paroo-
ninmaja, on varustettu yöpymistä 
varten. Uskovat varmaan kokevat 
ihania tunteita, ja sehän on aivan 
oikein. Mutta se tunne tulee heistä 
itsestään, toisilta helpommin kuin 
toisilta. Mutta entä sitten ne uskon-
tojen sodat? Yksi erimielinen sana 
jostain uskomisen säännöstä saa 
ihmiset jopa tappamaan toisiaan! 

Edellä kertomani pohjilta kä-
vimme seuraavan keskustelun 
Inkerinmaalla Kikkerin palveluko-
din parooninmajassa. Käytän Arvo 
Survosta lyhennettä A, itsestäni K 
(kirjaaja).

Näin vastaili 
Arvo Survo

A: Tämä elämä ei toimi tietyn lo-
giikan mukaan eikä ihmisjärjelle 
ymmärrettävissä olevien sääntöjen 
mukaan, puhumattakaan ihmisen 
kirjoittamien sääntöjen mukaan. 

Keväällä luonto hullaantuu vain. 
Joet tulvii. Linnut laulaa. Keväässä 
kura ja ihanuus sekoittuvat. 

Oli kaksi naista, he olivat ystä-
vyksiä. Heillä oli lapset, jotka vaih-
toivat paikkaa jossakin siperialais-
kylässä viranomaisten näkemättä. 
Ne kasvoivat eri taloissa. Kului 
vuosia, ja lapset varttuivat. He 

asuivat lähekkäin. Toinen näistä 
äideistä rupesi ikävöimään lastaan. 
Hän kutsui lasta luokseen, pais-
toi tälle piirakoita, silitti päätä ja 
sillä tavalla. Kerran se lapsi, noin 
viisivuotiaana  sanoi: ”Mari-täti, ei 
minun äidillänikään ole niin hellät 
ja hyvät kädet kuin sinulla. Silloin 
äidin sydän heltyi. 

Siinäkin tapauksessa tämä on 
vain vertauskuvallista. Tällä täh-
tään siihen, että Jumala sinua ja 
minua ja muita ihmisiä puhutte-
lee luonnon kautta, puhuttelee 
lähimmäisen ihmisen kautta. Hän 
puhuu monissa eri tilanteissa. Ja 
hän odottaa, joko me tunnistamme 

hänen kätensä? 
Ja nyt tällä hetkellä mie siulle 

vakuutan, että Jumala puhuttelee 
sinua minun kauttani. Jollakin pie-
nellä vaatimattomalla tavalla. Ota 
tai jätä! Ota mieluummin!

K:  Jossakin sopivassa tilanteessa 
aioin ottaa tämän epäilyni esille. 
En kuitenkaan halunnut pelottaa 
sinua aikaisemmin tänne tulles-
samme. 

A: Suomessa mie olen sillä taval-
la – eli pidän itseäni ajattelevana 
ihmisenä. Olen pukenut sen kaa-
vaksi: Suomessa on valtavan pal-

jon hyviä kirkkoherroja – mutta 
vähänlaisesti hyviä julistajia. 

Se on Suomen ongelma tänä 
päivänä. Ongelma pahenee vain 
eteenpäin mentäessä. Elävä sana 
on vaimennettu monella tapaa. Ja 
mm. Suomen karjalaisuus – Venäjä 
ei ole tunnetasolla monin paikoin 
hoitanut tätä karjalaisuutta. Kun 
katsoo itäkarjalaista, sen spon-
taanisuutta, sen tapaa kommu-
nikoida, ei satakuntalainen aina 
ymmärrä. Mutta sie oot leppoisa 
niinkuin karjalainen veikkonen. 
Ajattele miten Suomen karjalaiset 
kommunikoivat tänä päivänä! Mo-
net on vaiennettu – mie en tiiä 
– jollakin ruotsalaisvallanaikaisella 
virkamiesmäisellä mentaliteetilla. 
Mie olen vepsäläisten ja itäkar-
jalaisten kanssa kommunikoinut, 
mie olen nähnyt, mikä rikkaus on 
tunnetasolla kommunikoiminen. 
Tämä on kyllä säilynyt joissakin 
suomalaisissa karjalaisperheissä. 
Otin tämän esille siksi, että tämä 
on myöskin hiipunut saarnatuo-
leista Suomessa. Ja se on vaimen-
tanut elävän sanoman. En puhu 
nyt sisällöllisesti huonoista saar-
noista. Mutta se ulosanti, minkä 
mie olen täällä Inkerissäkin kuul-
lut, se on niin outo meille, se tapa 
puhua. Ja se on myöskin monin 
paikoin Suomessa ihan omille 
kansalaisille mitään sanomaton. 
Se sana ei elä, vaikka sisältökin 
olisi hyvä. On siellä toki hyviä-
kin puhujia, eräs Pentti Smeds, ja 
Riikonen Kalajoella, tapasimme 
yhdessä tilaisuudessa. 

Ihanan sanoman ilo 
ei enää elä

Tätä korostan sentähden, että kun 
on yritetty vedota järkeen ja puhua 
järkipuheita, niin miksi tämä iha-
nan sanoman ilo ei enään elä? 

K: Mutta uskonto pakottaa 
heikompiluontoisia uskovaisten 
rinkiin, monilla uskonlahkoilla 
omaan pakkorinkiinsä. Jos siitä 
saat riuhtaistua itsesi irti, sinua 
ruvetaan uhkailemaan, suoras-
taan rankaisemaan. Äärimmäi-
sessä tapauksessa jopa tappavat 
toisensa tuollaisessa joukkoritu-
aalissa. Se uskon hyvä tunne on 
vienyt heidät ennenaikaiseen kuo-
lemaan, tuskin ovat edes huoman-
neet siinä mitään epäillyttävää. 

A: Se riippuu johtajista. Ihmi-
nenhän on, jopa elävästi uskoon 
tullutkin ihminen, hän kantaa  
inhimillistä, raadollista puolta 
edelleenkin suuremassa tai pie-

nemmässä määrin. Se tuon tuos-
takin voi ilmetä meissä kaikissa. 
Se mikä koskee säännöstöjä ja 
tiettyä selvyyttä, silloin kun se on 
rakennettu rakkaudessa, ja just 
näitten mukana olevien ihmisten 
tukemiseksi, se on ihana asia. 
Silloin kun ei ole mitään sään-
nöstöä. Vapaassa demokratiassa 
on samat ongelmat, ne esiintyvät 
vain peitetysti. Säännöt ja tietyt 
rajoitukset, ne tulevat kaikissa ti-
lanteissa ennenpitkää. Vaikka me 
purettaisiin kaikki säännöt, vaikka 
joku Länsi-Euroopan maa, tai joku 
yhteisö sen sisällä, lähdetään ihan 
puhtaalta pöydältä. Kun heidän 
elonsa siirtyy seuraavalle suku-
polvelle, niin jo siinä vaiheessa 
alkaa selvästi ilmetä tiettyjä sään-
töjä. Ne eivät tyrkyttele, vaan vai-
vihkaa voimakkaammin ne sitovat 
ihmistä. Ihmisethän ovat sidottuja 
niin lännessä kuin idässä, mutta 
vähän eri tavalla. 

Neuvostoliitossa me tiesimme, 
että me olemme rajoitettuja liik-
keissämme, niin lännessä ihminen 
luuli olevansa kaikessa vapaa, 
vaikka hän monissa asioissa on ol-
lut yhtä sidottu, tai joissakin asiois-
sa vieläkin sidotumpi. Informaati-
on yksipuolinen syöttö, sekin on 
rajoittuneisuutta. Se mikä koskee 
säännöstöjä, kun ne on rakennettu 
niin, että ne tukevat heikoimpia 
siinä yhteisössä, ja jos niissa al-
kaa ilmetä viettelyksiä, vaarallisia 
heille itselleen ja muille, niin rajat 
pitävät heitä pystyssä ja auttavat 
heitä yli, se on vain hyvästä. 

   
Perhe on akselin keskipiste

Mie olen puolet ajasta pois ko-
toa. Mutta mie otin heti alkuun 
patriarkkaalisen kasvatuksen, 
mutta meillä on hyvä kommuni-
kointi perheen keskellä. Välillä 
pidetään kovempaa ääntä, välillä 
pienempää ääntä. Meillä kolme 
poikaa viihtyvät kotona. Ne eivät 
ole menneet kaljottelemaan, ne ei-
vät ole sortuneet – kiitos Herran 
– huumeisiin! He eivät ole men-
neet sen seksin perään, jota heille 
jopa11–12 vuotiaina koulussa neu-
votaan. Terveyskasvattaja sanoi 13 
vuotiaille, te olette vuotta tai kahta 
myöhässä! Käyttäkää vain kon-
doomeja, niin siitä vain jatkatte! 
Ja toinen näyttää videoitaan, joissa 
suorastaa homoillaan ja sanovat, 
että näin myös voi tehdä. Tätäkö 
se demokratia on? 

Eräs vanha karjalainen mummo, 

kun häneltä kysyttiin: ”No kuules 
mummo, miten teidän nuoruudes-
sanne tämä murrosikä ratkaistiin”? 
”Mitä se on”, vastasi mummo.

Eli vanhempien sukupolvien 
kunnioitus ja lapsista huolehti-
minen olivat niin korkealla, että 
ei syntynyt lähellekkään sellaisia 
ongelmia, mitä nykyään ilmenee. 
Perhe on akselin keskipiste.    

Nyt filosofoidaan: Akselissa on 
kaksi päätä, tärkein on usko Juma-
laan, toinen on perhe. Ne täyden-
tävät toisiaan. En tyrkytä sinulle 
uskontoa, mutta tuon näköinen 
sen pitäisi olla. 

Jumala rakastaa ja etsii sinuakin! 
Hän on niin yllätyksellinen ja kaik-
kialla, että hän on aivan erilainen, 
mitä yrittäisimme parhaassa tapa-
uksessa ajatella. Nämä ovat erittäin 
suuria kysymyksiä, joita jo Job on 
aikanaan tehnyt.     

Kärsimyksen ongelma 
on älytön

Jumala varjelkoon meidän sil-
miämme ja sydäntämme, koska 
me emme käsitä sitä, mitä juuri 
tälläkin hetkellä tapahtuu esimer-
kiksi lapsille! Me olisimme molem-
mat huutamassa tässä, missä sie 
Jumala olet? Ja tästä paradoksista, 
että hän on armollinen ja rakas-
tava, tapahtuu mitä hirveintä vä-
kivaltaa kaikkein heikoimmille ja 
viettomimmille. Tämä on todel-
linen paradoksi. Ja jos me tämä 
paradoksi jatkossa ohitetaan, me 
teemme väärin. 

Ja huomaa Jobin kirjan asetel-
ma: 

Job joutui kärsimään valtavasti 
eikä hän tiennyt, mitä on vialla, 
koska hän omasta mielestään pal-
veli koko sydämisesti Jumalaa ja 
lähimmäistä. Ja sitten hänelle tulee 
iskuja yksi toisensa jälkeen. Vaik-
ka häneltä viedään omaisuus, hän 
vaikenee, ei kommentoi sitä. Yhte-
nä päivänä saavat surmansa hänen 
kaikki lapsensa, hän repäisee vaat-
teensa ja sanoo: ”Alastomana minä 
tulin äidin kohdusta, alastomana 
minä lähden, kiitetty olkoon Her-
ran nimi!” Kolmantena iskee mitä 
raskain ja inhottavin sairaus, iskee 
kiireestä kantapäähän asti. Silloin 
tulee hänen ystävänsä. Ensin he 
itkevät monta päivää. He ovat 
järkyttyneitä Jobin tilasta. Hänen, 
joka oli vaikutusvaltainen ja rikas, 
mutta myös vanhurskas. Hän ei 
ollu mikään rikas itseään varten. 
Minä olen murskannut leukaluut 
väärintekijältä kaupungin porteil-
la. Eli jos joku sorti viatonta, hän 

saattoi suuttua niin, että pyhää 
vihaa täynnä murskasi leukaluut 
väärintekijältä. 

Hänen ystävänsä kun toipui jol-
lain lailla tästä vaiheesta, niin he 
rupeavat Jumalan apollogeeteiksi. 
He rupeavat etsimään syytä Jobis-
ta. Tottakai jokaisesta ihmisestä 
syytä löytyy, mutta pitää löytyä 
konkreettinen syy konkreettiseen 
hätään ja tilanteeseen. Mutta sitä 
ei ollut! Jumala koetteli Jobia. Lop-
puratkaisu oli aika yllätyksellinen. 
Kun Jumala lopulta ilmestyi Jobille 
tämän usein sitä pyydettyään, niin 
Jumala ei ruvennet selittelemään 
omia tekemisiään. Vaan hän osoit-
taa suuruutensa. Hän sanoi Jobille 
mm, että masenna katseellasi pa-
hantekijät! Jos meille tulisi eteen 
Jobin tilanne, mihin asti meidän 
rohkeutemme riittäisi vastaavissa 
tilanteissa? Miten pystymme uh-
raamaan itsemme toisen puolesta? 
Siksi Jumala sanookin Jobille, että 
masenna katseellasi nämä pahan-
tekijät. 

Job sanoo: Olen korvakuulolta 
sinusta kuullut, mutta nyt minun 
silmäni ovat sinut nähneet. Kerran 
minä puhuin, en enään toisten, lai-
tan käteni suulleni. 

Jumala ei selitellyt tekojaan, 
mutta hän asettaa olemassaolonsa 
ja voimansa. Ja kun Job nöyrtyi, 
niin tapahtui vielä yllätyksellisempi 
käänne: Jumala siunaa Jobin, tosin 
hän tekee sen hienolla tavalla. hän 
sanoo: Rukoile ystäviesi puolesta, 
ettei minun tarvitse heitä rankaista! 
Huomaa, ystävät, jotka koko ajan 
suu vaahdossa ovat olleet Jumalaa 
puolustamassa. Nyt heidän puo-
lestaan pitää rukoilla, ettei heitä 
rankaistaisi! Ja Job on kuitenkin 
kapinoinut Jumalaa vastaan. Niin 
hän yht’äkkiä on hurskaampi kuin 
nuo ystävät! Sitten kun Job rukoi-
lee eikä enään kanna kaunaa, niin 
Jumala kääntää hänen kohtalonsa. 
Hän kääntää Jobin kohtalon vasta 
tämän jälkeen. Mie olettaisin näin, 
että Job joka kyselee ja vaatii, että 
Jumala, sinun pitää olla vanhurs-
kas ja oikeudenmukainen, ja lo-
peta hätä maailmassa! 

Jos joku olisi tässä tilanteessa 
suostunut tällaisiin pinnallisiin 
Jumalan puolesta puhujan asetel-
miin, niin hän olisi väärin ymmär-
tänyt Jumalan. Ja hän olisi suos-
tunut siihen Jumalaan, joka ei ole 
vanhurskas. 

Mutta Job asetti riman niin kor-
kealle, että Jumalan oli pakko 
ylittää. 

Ja nyt sinä puolestasi olet asetta-
massa rimaa niin korkealle. Sie et 

...miten hän 
suhtautuu 

epäilevään?

 

KUUNTELIN 
SURVOA
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hyväksy väärää Jumalaa, tällaista 
rakkaudetonta. Sie asetat tietämät-
täsi riman samalla tavalla hyvässä 
mielessä kuin Job, niin korkealle, 
että Jumalan on oltava yli sen ri-
man! Ja tämä asetelma on hyvä. 
Kunhan rehellisesti edelleenkin 
kyselet. 

K: Eihän minulla olisikaan sitä 
epäilyä, ellei minulle ole annettu 
epäilemisen kykyä ja oikeutta. Ja 
jos se olisi kerran kiellettyä, niin 
minä valehtelisin itselleni. Silloin 
minulle olisi annettu kielletty oike-
us, ja minä puhun olemattomuuk-
sia. Ja epäilys on kasvun merkki. 

A: Kun pohjoisen oloissa kasva-
nut puu joutuisi jatkuvaan kesään, 
se kyllä kasvaisi, mutta pehmeänä, 
kun talvi ei kiinteyttäisi puuaines-
ta. Sinulla on meneillään epäilyk-
sen vaihe, mikä tiivistää sinun 
tulevaa uskoasi. 

Emmekö olekaan 
Jumalan kuvia?

K: Tällä hetkellä uskovaisten toi-
minta ei minua kovinkaan paljoa 
viehätä, kun ne tekee niitä kup-
pikuntiansa. Olen ajatellut niin-
kin, kun raamatussa sanotaan, 
että hän rakensi ihmisen omaksi 
kuvakseen. Jos me kerran olemme 
lähtöjään näin hyviä, niin miksi 
me emme sitten voisi olla itses-
sämme kuin jumalia? Emme tie-
tenkään kaiken taitajia ja kaikkea 
hallitsevia, vaan itsessämme hyviä 
ja myös toisen ihmisen jumalku-
vaa kunnioittavia.

A: Jos minä sinua nyt oikein ym-
märrän, niin se on erittäin hyvin 
oivallettu. Eli kun Jumala loi ihmi-
sen omaksi kuvakseen, niin mie 
toistan sen, minkä olen jo ennen 
sanonut. Hän loi meidät luojiksi 
pienellä l:llä monessakin mielessä. 
Hän sallii myös itsenäisen kriitti-
sen ajattelun, se kuuluu meissä 
olevaan Jumalan kuvaan. 

K: Sekin pitäisi hyväksyä, että 
toisilla on isompi ällä (l)

Jälkipolville myös 
henkisyyttä

A: Toisilla on pienempi ällä eli äly 
kuin toisilla. Vai onko se niin, että 
äly on kaikilla sama, mutta ilme-
neminen on erilainen. Jokaisella 
on henkinen kapasiteetti, mutta 
on joku este, mikä ei päästä sitä 
ulos. Mutta kun meidät on Juma-

lan kuviksi luotu, niin meillä on 
oikeus ja tarvekin loppuun asti 
rehellisesti miettiä asioita. Daavid, 
joka Ps. 51 oli kuningas, oli va-
littu ja siunattu nuorukainen, hän 
jossakin vaiheessa unohti Jumalan 
olemuksen. Hän hairahtui sellai-
seen, mihin hairahtuvat muslimit 
koko maailman silmien edessä, 
eli he paastoavat päivällä, ja yöllä 
he syövät. Käsittääkseni heidän 
perimätietonsa mukaan Jumala ei 
pimeässä näe. 

Niin Daavid jossain vaiheessa 
alkoi elää sellaista elämää, että hän 
otti Uurian, erään kaikkein uskolli-
simman soturin vaimon, kaunotta-

Daavid uskoi, että kaikki on nyt 
salattu. Mutta Jumala lähetti taval-
lisen kansan keskluudesta Nat-
han–nimisen profeetan Daavidin 
luo. Silloin pääsi vielä kuninkaan 
palatsiin. 

Ei nykyään pääse kutsumatta 
kuninkaan linnaan. ja kannattaa-
ko sinne pyrkiäkkään, tiedä mil-
laiseen härkäpariin siellä joutuisi! 
Kas kun tässä Jumalan kuvassa 
meissä on ruvennut ilmenemään 
säröjä. 

Nathan kertoi vertauksen: ”Oli 
rikas ja köyhä. Rikkaalla oli paljon 
lampaita, köyhällä yksi ainoa ka-
ritsa. Se karitsa oli kuin perheen-
jäsen. Se nukkui hänen lastensa 

säkki päällään ja odotti, että Ju-
mala vielä armahtaisi hänet. Nat-
han vastasi: ”Jumala antaa sinulle 
anteeksi! Mutta miekka ei väisty 
sinun suvustasi!” 

Kun me siirrämme jälkipolville 
perintöä, me emme siirrä pelkäs-
tään geenejä. Me siirrämme myös 
henkisyyttä. 

K: Eikö henkisyyskin ole geeni-
perimää?

Pelkän järjen avulla 
saatat eksyä

A: Mutta me emme tiedä vielä, 
mitä on avaruus. Geenien ole-
massaolon me tiedämme. Mutta 

Selville sinä saat järki apuna, 
mutta kannattaa painaa mieleesi 
tämä vertaus: Kun tulee seuraava 
yö, ja on aika pimeätäkin, vaikka 
lunta onkin, mutta pimeys niin 
sankkaa, et näe silloin mitään. 
Mutta vasta silloin, kun valo palaa, 
vasta silloin näkevä tulee näke-
väksi. Niin kauan, kun sinä etsit 
pelkän järjen avulla, silloin liikut 
sokkona hämärässä. Suostu sii-
hen, että edes yksi uskon tuohus 
syttyy! Silloin kun uskon kynttilä 
on syttynyt, niin järkikin näkee. 

Kun puhtainkin uskon sanoma 
käy ihmisen henkisen prisman 
läpi, se jo muuttuu. Siksi on niin 
paljon uskontoja. Siksi on Kaleva-
lan runoistakin jopa satoja muun-
nelmia. Ja kun se heijastuu toiseen 
ihmiseen, samalla se muuntuu. 
Silloin on mahdollisuus, että ko-
pio huononee. 

Tärkeintä on, kenelle Jumala 
avaa sisimmän olemuksen, hä-
nellä ei ole oikeutta ruveta pä-
lyilemään vasemmalle ja oikealle 
väärällä tavalla. Hänellä on lupa 
kysellä ja seurata asioita, mutta 
kenelle Jumala on antanut suun-
nan, pysyköön siinä, jotta muutkin 
löytävät suunnan! Jos sellainenkin 
henkilö, jolla on hyvä suunnistus-
vaisto, kun miesporukka eksyy, ja 
siinä on mukana yksi, joka osaa 
suunnistaa, mutta haluaa demo-
kraattisesti päättää, mitä muut 
ajattelee, ja muut sanoo, että tuo-
hon suuntaan, tuohon suuntaan... 
Ja jos siitä otetaan yksi suunta, 
mennään ihan väärään suuntaan. 
On tilanteita, missä ei pysty päät-
tämään oikeaa suuntaa. 

Näin Jumala toimii. Hän avaa 
tietylle henkilölle tietyt asiat. 
Heidän on se kerrottava edelleen 
sellaisenaan. Ja jos he eivät kerro, 
he ovat vastuussa siitä. Jos minä 
vaikenen siitä, mitä Jumala on mi-
nulle avannut, kello ei ole soinut. 
Enkä minä demokraattisesti ole 
kertonut saamaani viestiä. Tämä 
on sen pelastavan totuuden vai-
mentamista. 

Kun muslimit sanovat, että Ju-
mala on yksi, ja hänen profeet-
tansa on Mohamed, mitä uutta 
he kertovat? Sen että Jumala on 
yksi, tiesi Abraham ja Isak ja Ja-
kob. Koko Israel tiesi, että Jumala 
on yksi. Mutta se, että Jumala on 
kolmiyhteinen Luoja, Lunastaja, 
Pyhittäjä – se avattiin meille Kris-
tuksessa. Se että vesi on yksi, se 
tiedettiin jo vuosituhansia. Se on 
sama vesi, missä se onkin. Mut-
ta vesi on kolmiyhteinen – H2O 
– se avautui vasta äskettäin, noin 

ren itselleen. Ja kun se oli tulossa 
julki, eli vaimo tuli raskaaksi, niin 
Daavid toivoi, että Uria menee 
kotiin nukkumaan, ja lapsi olisi 
Urian, sillä heidän sotajoukkonsa 
oli leiriytynyt lähelle. Mutta Uria 
oli niin uskollinen sotilas, että 
hän ei mennyt kotiin nukkumaan: 
”Koska minun sotilaani nukkuvat 
taivasalla, niin minäkin nukun.” 
Eikä mennytkään vaimonsa luo. 
Niin Daavid teki vielä ilkeämmän 
asian. Tosi rajun. Hän lähetti rin-
tamalle kirjeen, perääntykää vihol-
lisen hyökätessä, ja pitäkää huoli, 
että Uria  saa surmansa vihollisen 
kädestä!

Tämä eilinen Jumalan valitsema 
nuorukainen tekee näin! Ja Urian 
mukana kaatui muitakin sotilaita. 

kanssa, söi yhdessä lattialla. Sit-
ten tuli vieraita rikkaalle. Rikas ei 
raaskinut teurastaa yhtä lammasta 
laumastaan. Hän otti köyhän karit-
san ja teurasti sen”. Daavid repäisi 
itäisen tavan mukaan vaatteensa ja 
sanoi: ”Totisesti se mies on kuo-
leman ansainnut!” Niin Nathan 
vastasi: ”Sinä olet se mies! Sinulla 
oli kaikki. Ja jos sinulta olisi jotain 
puuttunut, Jumala olisi sen sinul-
le antanut. Mutta sinä otit ainoan 
karitsan Urialta, hänen vaimonsa. 
Ja Urian sinä tapatit!”

Siinä tilanteessa Daavid olisi 
voinut  surmata myös Nathanin. 
Mutta senverran häneltä löytyi oi-
keaa henkeä sielunsa lokeroista, 
että hän vastasi:”Olen syntiä teh-
nyt!” Hän jäi nukkumaan lattialle, 

mikä on paikka avaruudessa? 
Mikä siihen kätkeytyy? Tähtään 
tällä seuraavaan: Daavid kirjoitti 
psalmin 51: Totuutta sinä tahdot 
salatuimpaan saakka. 

Nyt sinäkin etsit totuutta sala-
tuimpaan saakka. Ja toivon, että 
etsintäsi päättyy hyvään löytöön! 
Jos sinulle on annettu kolmas 
silmä etsiä ja nähdä, vaikkei kai-
kissa tilanteissa selvästi, mutta jo 
kuitenkin suunnan etsijänä. Ja toi-
sella ei ole tietoa ollenkaan, niin 
häneltä vähemmän vaaditaan. Jos 
sinä näet majakan valon vilauksen, 
menetkin pimeimpään korpeen, 
se on sinun omaa syytäsi, jos sinä 
nälkäisenä ja uupuneena et mene 
kohti majakkaa.

pitkällä tähtäimellä. Enään emme 
voi tästä peräytyä. Kun meille on 
tieteen kautta avattu, että vesi on 
H

2
O, vesi on kolmiyhteinen. Kun 

Jumala Kristuksessa avasi sisäisen 
olemuksensa, hän ei siitä voi pe-
rääntyä, eivätkä kristityt. Mutta mi-
ten se välitetään muille kansoille, 
se on asia erikseen. Sen pitää ta-
pahtua totuudessa ja rakkaudessa. 
Tätä kirkko ei ole pystynyt riittä-
västi tekemään. 

K: Kummalla puolella se Jumala 
on sodassa, kun molemmat puo-
let huutavat häntä avukseen? Tai 
onhan se niinkin, jos ne olis fik-
sumpia, ei ne viitsisi edes sotia. Vai 
pitääkö ihmisten tappaa toisiaan 
pois toistensa ruokapaikoilta? Vai 
perustuuko toisten ihmisten tuho-
aminen sekin geeneihin?

Onkohan sielunvihollisen 
peukalointia noissa 

arvioissasi?
A: En tiedä, mutta sinulla taitaa olla 
sielunvihollisen peukalointia nois-
sa arvioissasi. Mutta jostain olen 
lukenut, kun rottien populaatio 
kasvaa liian isoksi, uroksien kiin-
nostuminen naaraista loppuu. Ne 
yrittää paritella keskenään. Tästäkö 
kehkeytyy myös kaupunkien ho-
mouden runsaus? Kun joka päivä 
näkee niin hirveesti väkeä kadul-
la! Sitten se romahtaa, jotta alkaisi 
uusi nousu. Ihmisten kohdalla en 
tiedä. Mutta sodista voisin sanoa, 
että erittäin harvoin on Jumala ol-
lut sotivan kansan puolella. Ehkä 
talvisota oli sellainen, ei niinkään 
enään jatkosota. Kyllä Jumala on 
seuraamassa kaikkia kansoja mo-
lemmin puolin. 

Jumala on kaikkien Jumala! 

Näinkö lähetyspastori Arvo Sur-
vo minulle kertoi:

Ajattele vaan – epäilläkin voit 
– mutta kuuntele myös sisäistä 
ääntäsi!

 

TALOUSHALLINTOPALVELUT
CONTROLLER -PALVELUT
TALOUSPÄÄLLIKKÖPALVELUT

Yhteydet: Markku Heikkilä
0207 44 2250/040 500 8127
markku.heikkila@pretax.net
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  Peter Diamandis (vas.) ja Granger Whitelaw esittelivät  Rocket Racing Leagueta (RRL) viime vuoden lopulla lehdistölle.

  Uuden rakettisarjan päälentäjä on entinen Colombia-avaruussukkulan komentaja, 
eversti Rick Searfoss. Hänellä on takanaan yli 5400 lentotuntia 65 erilaisella lentoko-
neella kolmen avaruuslennon lisäksi.

    Tulevat X-Racerit perustuvat 
kalifornialaisen XCOR Aerospa-
cen kehittämään EZ-Rocketiin, 
jota esiteltiin X Prize Cupin lan-
seeraustilaisuudessa Las Crucesin 
lentotukikohdassa Uudessa Mek-
sikossa viime lokakuussa.

  Searfoss (vas.) ja Diamandis 
elävät todeksi monen pikkupo-
jan unelmaa.

START YOUR ROCKETS!START YOUR ROCKETS!
Kimmo Janas

Moottoriurheilu ottaa 
aimo harppauksen 
eteenpäin, kun 
Rocket Racing League 
tulta sylkevine 
rakettimoottoreineen 
käynnistyy 
mahdollisesti jo 
ensi vuonna. Mikäli 
suomalaiset mielivät 
menestyä myös tässä 
sarjassa, lienee syytä 
laittaa nuorempaa 
polvea lentotunneille 
kiireen vilkkaa.

Viihdeteollisuus ja moot-
toriurheilu lyövät kättä 
uudessa 1500 metrin kor-

keudessa rakettimoottoreilla ajet-
tavassa kisassa, the Rocket Racing 
Leaguessa. Sarjan isänä toimii mm. 
Ansari X Price -kilpailun järjestä-
neen Space University -yhtiön pe-
rustanut Peter H. Diamandis. Ky-
seisessä kilpailussa ensimmäisen 
yksityisen avaruuslennon järjestäjä 
palkittiin kymmenellä miljoonalla 
dollarilla vuonna 2004. Aisapa-
rinaan Diamandiksella on Gran-
ger Whitelaw, kaksinkertainen 
Indianapolis 500 mestaruustallin 
osakas. Yhteistä näille ’pelle pelot-
tomille’ on poikamainen innostus, 
armoton kokemus liikkeenjohdos-
ta eri tasoilla ja tietenkin kontaktit 
rahapiireihin.

– The Rocket Racing League 
tulee innostamaan ihmisiä kaikis-
ta ikäryhmistä katsomaan jälleen 
taivaalle ja etsimään jännitystä 
elämäänsä, totesi Dr. Peter Dia-
mandis.

Ja ei kun menoksi
The Rocket Racing Leaguella on 
kolme tavoitetta: 

1. Tarjota moottoriurheilufaneil-
le turvallista jännitystä tapahtumi-
en ja interaktivisen teknologian 
kautta.

2. Rocket Racing auttaa kehittä-
mään turvallisia, edullisia ja luotet-
tavia rakettikäyttöisiä kulkuneuvo-
ja tulevaisuuden avaruusmatkailua 
varten.

3. Inspiroi tutkimusmatkailijoi-
den ja seikkailijoiden tulevia su-
kupolvia.

Jos suunnitelmat etenevät suo-
tuisasti, kilpaillaan ensi vuonna jo 
ensimmäinen täysmittainen kisa 
erityisesti tätä lajia varten kehi-
teltävillä X-Racereilla. Parhaillaan 
yhteistyökumppanit testaavat EZ-
Rocket –nimellä kulkevaa lento-
konetta, josta on tarkoitus kehittää 
ensi kesäksi seuraavan sukupolven 
malli, X-Race Mark-1, jonka moot-
torina on yksi nestemäistä happea 
ja kerosiiniä käyttävä raketti. 

Suunnitelmien mukaan vuonna 
2007 kilpailtaisiin jo 6 osakilpailun 
sarja kymmenellä X-Racerilla. Idea 
on, että osakilpailuja järjestetään 
eri puolilla Yhdysvaltoja ja sar-
jan päätöskisa käydään Uudessa 
Meksikossa. Uuden Meksikon osa-
valtio on jo varannut 9 miljoonaa 
dollaria rakentaakseen X Price 
Cupin tarvitsemat laukaisu- ja las-
keutumispuitteet.

Vuodelle 2008 on suunnitel-
missa 7 osakilpailua ja vuodelle 
2009 jo täydet 10 osakilpailua. 
Myöhemmin sarjaa on tarkoitus 
laajentaa myös Yhdysvaltojen ul-
kopuolelle.

Kuin suoraan elokuvista
Kilpailusarjan konsepti tuo eittä-
mättä mieleen Star Wars –eloku-
vasta tutut rakettikisat, mikä ei ole 
tietenkään mikään ihme, onhan 
taustajoukoissa edustajia viihde- 
ja elokuvateollisuudestakin.

Peter Diamandiksen kertomaan 
mukaan X-Racerien lentoareena 
on noin 3,2 km pitkä ja 1,6 km 
leveä. Korkeimmillaan rakettikäyt-
töiset lentokoneet käyvät noin 1,5 
km korkeudessa. Jokainen lentä-
jä lentää omaa ilmakäytäväänsä, 
jossa pysymistä auttaa koneissa 
olevat satelliittinavigointilaitteet. 
Lentäjän työtä helpottaa myös se, 
että hän näkee kilparadan 3D-tek-
niikalla tunnelina. Rakettien vauhti 
vaihtelee 320 – 480 km/h, joten 
luvassa on pitkiä kiihdytyksiä, 
pystyjyrkkiä nousuja ja sukelluk-
sia, ja vauhtia tulee löytymään. 
Lentäjä pitää moottoria käynnissä 
vain muutaman sekunnin jaksois-
sa. Hän ei voi lisätä tai vähentää 
kaasua, vaan lentää joko täysillä 
tai sitten liitää rakettimoottori sam-
mutettuna.

Kilpasarjasta on tarkoitus tul-
la mahdollisimman katsojaystä-
vällinen. Katsojat voivat seurata 
nykyajan gladiaattoreiden lentoa 
paitsi suoraan sinitaivaalla, myös 
kannettavilla GPS-laitteilla.

Taustatukea löytyy
Tällä hetkellä RRL:n ensimmäisen 
lentäjätrion muodostavat eversti 
Rick Searfoss, ansioitunut lentäjä 
ja mm. kahden Mir-avaruusase-
malle suuntautuneen venäläis-
amerikkalaisen avaruuslennon 
pilotti. Sean Tucker, jota kutsutaan 
yhdeksi lentämisen 25 elävästä le-
gendasta. Hänellä on takanaan yli 
20.000 lentotuntia. Trion kolmas 
lentäjä on Charles A. Lindberghin 
pojanpoika Erik Lindbergh, ansi-
oitunut lentäjä itsekin.

Tammikuussa RRL laajensi halli-
tustaan ottamalla uusiksi jäseniksi 
kaksi viihdemaailman vaikuttajaa, 
Robert K. Weissin sekä Ramy Weit-
zin. Weiss on tuottanut 17 eloku-
vaa, kuten esimerkiksi Scary Mo-
vie 3 ja 4 sekä The Blues Brothers. 
Weitz puolestaan toimii mm. Pixel 
Animationin taiteellisena johtaja.
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Teksti Kirsi-Klaudia Kangas

Kuvat Jorma Metsä-Ketelä

Nallekarhun oloinen 
myhäilevä mies soittelee 
huuliharpullaan 
hengellisiä 
klassikkosävelmiä 
kuulijoidensa iloksi. 
Mukana kulkee myös 
kamera, jolle hän 
tallentaa herkkiä 
luontokuvia. Jorma 
Metsä-Ketelää ei 
vapaalla ollessaan 
uskoisi tulisieluiseksi 
yrityskonsultiksi, jonka 
elämäntehtävänä 
on taistella 
ylivelkaantuneiden ja 
konkurssin kokeneiden 
puolesta. 

Jorma ja Leena Metsä-Ketelä 
ovat tuoneet Suomeen ter-
min fresh start, joka tarkoittaa 

konkurssin jälkeistä uutta aloitta-
mista yrittäjänä. He ovat erikois-
tuneet auttamaan, neuvomaan, 
kouluttamaan ja kuntouttamaan 
sudenkuoppiin pudonneita ihmi-
siä ja karille ajaneita yrityksiä.

– Tiedän mistä puhun, sillä olen 
itsekin ollut sukuyrityksen kon-
kurssin jälkeen miljoonavelkai-
nen luottotietohäiriöinen. Minut 
pakotettiin elämään työnnettynä 
syrjään yhteiskunnasta, joka koh-
telee konkurssiin ajautuneita kuin 
rikollisia, muistelee Jorma synkkiä 
masentavia vuosia.

Metsä-Ketelät ovat hoitaneet 
mm. yli 2000 maksukyvyttömyys-
tilanteisiin liittyvää velkajärjeste-
lyjen hakemista, maksuohjelmaa, 
yrityssaneerausta ja sukupolven-
vaihdosta yksityishenkilöille, yri-
tyksille ja käräjäoikeuksille. He 
ovat nähneet ihmisiä, jotka ovat 
antaneet yrityksensä onnistumi-
selle kaikkensa, mutta silti epä-
onnistuneet. Seurauksena on hel-
posti masennusta, itsetuhoisuutta, 
avioeroja, sairastumisia ja muuta 
ongelmaa.

Nuoruudessaan Ilmajoella Jorma 
ryhtyi johtamaan vanhaa sukuyri-
tystä, jonka henkinen perusta oli 
surkeammassa kunnossa kuin hän 

osasi aavistaakaan. Kymmenkun-
ta vuotta myöhemmin Jorma sai 
huomata yrityksen miljoonavelko-
jen kaatuneen niskaansa.  Mies oli 
sillä tiellä ylivelkaisena lähes 20 
vuotta aina vuoteen 2002.

– Olen kohdannut monia yri-
tystoiminnassa ja elämässä haak-
sirikkoutuneita, jotka usein ovat 
tehneet samat tyyppivirheet kuin 
minä aikoinani. Väärin toteutunei-
ta sukupolvenvaihdoksia on todel-
la runsaasti, ja niissä syntynyt jälki 
on karmeaa, hän harmittelee.

Jorman elämässä ei ole karikoi-
ta puuttunut, sillä lamavuosien 
alkaessa myös avioliitto purkau-
tui. Mies menetti siis maineensa, 
perheensä, sosiaalisen asemansa, 
työnsä, talonsa ja omaisuutensa. 
Vaarassa oli myös terveys.

– Olin kuin elävänä hirsipuussa. 
Tarjolla olisi ollut vain lääkkeitä 

ja hitusen sympatiaa. Mutta ei 
löytynyt sitä, joka olisi katkaissut 
köyden kaulastani.

Jormaa pidettiin sopeutumis-
häiriöisenä, kun hän koetti isolla 
vaihteella selviytyä velkakier-
teestään. Ammattiauttajat tekivät 
diagnooseja, mutta harva heistä 
Jorman kokemuksen mukaan 
ymmärtää velkaorjan kokonaisti-
lannetta ja sen syvyyttä.

Valoa kohti
Jorma Metsä-Ketelä on koulu-
tukseltaan koneinsinööri. Tänä 
päivänä hän toimii perustamansa 
Fresh Start Oy:n toimitusjohtajana 
sekä yrityskonsulttina yhdessä ny-
kyisen vaimonsa, Leenan, kanssa. 
He haluavat toimia konkurssiyrit-
täjien ja ylivelkaantuneiden rin-
nallakulkijoina. Takana päin ovat 

konkurssin jälkeiset sairauslomat, 
kuntoutukset ja uudelleenkoulu-
tus yritysten velkajärjestelyihin ja 
tervehdyttämiseen.

– Tärkeitä asiakasryhmiä meille 
ovat sukupolvenvaihdosta harkit-
sevat ja ylivelkaantuneet. Rahan ja 
pykälien lisäksi haluamme ottaa 
yrittäjän huomioon kokonaisvaltai-
sena yksilönä, jonka hän kiteyttää 
sanoilla Yrittäjyyden Inhimillinen 
Tekijä. 

Pariskunta on äskettäin laajen-
tanut toimipaikkansa Seinäjoelta 
myös Helsinkiin. Heidät hyväk-
syttiin PKT-säätiön ja Uudenmaan 
TE-keskuksen konsulttilistalle 
yritysten asiantuntijoiksi. Metsä-
Ketelät ovat lanseeranneet uuden 
käsitteen: piilosukupolvenvaih-
dos. Se tarkoittaa tilannetta, jossa 
konkurssin tehnyt yrittäjä ei enää 
saa ennakkoperinnän rekisteröin-

Jorma Metsä-Ketelä 
päätyi konkurssin 

kautta 
yrityskonsultiksi
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tiä, velkojat perivät saataviaan, 
eikä velkasaneeraus ole mahdol-
linen, kun työpaikkaa ei ole. Moni 
perustaa silloin hädissään uuden 
yrityksen lastensa nimissä.

– Tällaisessa ns. piilosukupol-
venvaihdoksessa siirtyvät van-
hempien yritysongelmat lasten 
niskoille. Liian usein tuloksena 
syntyykin vaikea läheisriippu-
vuussuhde, joka monesti päättyy 
murheellisesti.

Lähes kaikki maksukyvyttö-
myystilanteet johtuvat inhimilli-
sistä virhearvioinneista. Tällaisen 
onnettomuuden kokeneiden ih-
misten päätymisestä yhteiskunnan 
ulkopuolelle ei ole kenellekään 
hyötyä. Moni masentuu, alkoho-
lisoituu, sairastuu tai päättää itse 
päivänsä. Ongelmat kertautuvat 
parisuhteessa ja lasten oireiluna. 
Konkurssiin ajautuneiden tieto-
taito on liian arvokasta pääomaa 
hukkaan heitettäväksi.

Ihminen erehtyy, 
Jumala armahtaa

Metsä-Ketelöiden kokemuksen 
mukaan yleinen ajattelumalli on 
se, että jos jonkun velat jäävät 
maksamatta, niin ne kaatuvat 
yhteiskunnan, eli veronmaksa-
jien maksettavaksi, mistä täytyy 
velallista ankarasti rangaista. 
Mutta mitä enemmän velallinen 
ulosottotoimilla syrjäytetään, sitä 
enemmän yhteiskunnalle kertyy 
maksettavaksi toimeentulotukea, 
sairaalakuluja, kuntoutusta, työt-
tömyyskorvausta, psykiatrikuluja, 
eläkettä ja hautauskuluja. Kaikki-
en kannalta olisi siis edullisinta 
saattaa konkurssiyrittäjä uudel-
leen työelämään, uudelleen yrit-
täjäksi.

– Raha on nykyihmisten epä-
jumala. Häntä loukanneet, eli 
konkurssin tehneet, ovat pahassa 
syrjäytymisvaarassa rahaa palvo-
vassa yhteiskunnassa, Jorma lataa 
suorapuheiseen tyyliinsä.

Jorma Metsä-Ketelä on kristit-
ty mies. Hän löysi uskon pari-
kymmentä vuotta sitten. Ansio-
luetteloonsa hän on merkinnyt 
vakaumuksekseen raamatullisen 
käsityksen ihmisestä, maailmasta, 
sen synnystä ja tulevaisuudesta. 
Kristittyjenkin parissa hän on su-
rukseen kohdannut kovaa asen-
netta yrittäjinä epäonnistuneita 
kohtaan.

– Erehtyminen on inhimillistä, 
anteeksi antaminen jumalallista, 
Jorma lainaa vanhaa viisautta.

Metsä-Ketelän pariskunta kokee 
olevansa asiantuntija-yrittäjinä nyt 
kutsumusammatissaan. Jorman 
oma haaksirikko on kääntynyt 
lopulta siunaukseksi muille sa-
man kokeneille. Henkisesti pal-
jon vaativan työn vastapainoksi 
Metsä-Ketelät harrastavat muun 
muassa kalastusta, valokuvausta, 
puutarhan hoitoa ja lenkkeilyä. 
Jorma ilahduttaa joskus kanssaih-
misiään huuliharpun soitolla. 

Pimeän laakson jälkeen elämä 
on taas valoisaa ja mielekästä. Met-
sä-Ketelöillä on rohkaisun sana 
konkurssin tehneille ja niille, jolla 
on vaikeaa:

”Jos vetten läpi kuljet, olen minä 
sinun kanssasi.

Jos virtojen läpi, eivät ne sinua 
upota.

Jos tulen läpi käyt, et sinä kär-
venny, eikä liekki sinua polta.” 
(Jes 43:2)

Lisää tietoa:
www.freshstart.fi 
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Teksti: Kimmo Janas

Kuvat: Buena Vista International

Cambridgen yliopiston 
professori C.S. Lewis 
kirjoitti varsinkin 
englanninkielisessä 
maailmassa suositun 
seitsenosaisen Narnia 
-kirjasarjan, jota on 
myyty yli 85 miljoonaan 
nidettä ja Suomessakin 
yli 170.000 kappaletta. 
Harry Potterin sekä Taru 
sormusten herrasta 
-trilogian innoittamana 
Disney toi ensimmäisen 
kirjan ’Velho ja leijona’ 
valkokankaille joulun 
alla. Ja jälleen uusi 
sukupolvi on valmis 
imemään itseensä 
Lewisin kiehtovaa 
kerrontaa.

C.S. Lewis (1898-1963) toimi 
suurimman osan elämään-
sä Oxfordin yliopistossa 

englannin kielen ja kirjallisuuden 
lehtorina, myöhemmin Cambrid-
gen yliopiston professorina. Hän 
peri kiinnostuksen satuihin ja 
myytteihin irlantilaiselta lasten-
hoitajaltaan. 

Narnia tavoittaa 
uuden sukupolven

  Lewis on kertonut olleensa 16-vuoti-
as, kun hänen mielikuvituksensa loihti 
esiin kuvan faunista sateenvarjoineen 
kantamassa paketteja lumisen metsän 
keskellä.

  Georgie Henley hellyttää Lucyn 
roolissa paatuneimmankin tosimiehen 
sydämen.

   Perimätiedon mukaan Valkean Vel-
hon kirous murtuu, jos neljä ihmislasta 
nousee linnan valtaistuimille.

  Pevensien sisarusten professorisedän 
esikuvana on todennäköisesti ollut 
C.S.Lewis itse.

  Jalo hallitsija Aslan -leijona kuvaa Le-
wisin tarinoissa Kristusta.

Agnostikko tulee uskoon
Harrastusta syvensi myöhemmin 
se, että Oxfordista löytyi muita-
kin fantasiakirjallisuuden ystäviä. 
Näistä merkittävin Lewisin myö-
hemmän kehityksen kannalta oli 
ystävystyminen J.R.R. Tolkienin 
kanssa. Tolkien kutsui Lewisin 
mukaan herrakerhoon, jossa lu-

ettiin Eddaa. Miehet vaikuttivat 
suuresti toistensa kirjailijauraan, 
Tolkien kertoi Lewisin jo kuoltua 
tämän olleen pitkään hänen kirjoi-
tustensa ainoa yleisö. Lewisin kan-
nustuksen innoittamana hän myös 
aikoinaan julkaisi Taru sormusten 
herrasta -trilogiansa. Vastaavasti 
Tolkien toimi Lewisille eräänlai-

sena oppi-isänä.
Ystävien välillä oli kuitenkin 

yksi ratkaiseva ero. J.R.R.Tolkien 
oli nimittäin harras katolinen kun 
taas C.S.Lewis painiskeli vielä Ju-
malan olemassaolon kanssa.

Ystävysten kesken käytyjen 
pitkien keskusteluiden tuloksena 
Lewis kuitenkin tuli uskoon syk-
syllä 1931. Rauhallisesti lipuen 

ilman mitään Damaskoksen tien 
kokemuksia tai taivaallisia vie-
railuita. ”Se oli aivan kuin mies 
nukuttuaan pitkään, maatessaan 
vielä vuoteessa tajuaa olevansa 
vihdoinkin hereillä”, on Lewis 
kirjoittanut.

Uskonnollista rajankäyntiä
Parin vuoden kuluttua Lewisin 
uskoontulosta käynnistyi kirjalli-
suudesta kiinnostuneiden kristit-
tyjen miesten ryhmä, jonka kes-
kipisteenä oli C.S.Lewis. Inklings 
-ryhmä kokoontui tiistaiaamuisin 
Eagle and Child -pubissa ja tor-

stai-iltaisin Lewisin luona. Vuonna 
1949 ryhmä kokoontui viimeisen 
kerran. Tapaamisessa Lewis luki 
ääneen otteita Velho ja leijona -
kirjansa käsikirjoituksesta, josta 
Tolkien ei ystävysten samanhen-
kisyydestä huolimatta pitänyt. 

Miesten välille oli alkanut muu-

tenkin ilmaantua vähitellen erilai-
sia erimielisyyden aiheita, joista 
useimmat kietoutuivat uskonnon 
ympärille. Lewis veti tuohon ai-
kaan BBC:ssä suosittua kristillistä 
radio-ohjelmaa ja kirjoitteli kris-
tinuskoa puolustavia kirjoja. Itse 
asiassa C.S.Lewisia voidaan pitää 
yhtenä ensimmäisistä mediaevan-
kelistoista. Katolinen Tolkien ei 
pitänyt anglikaanisesta ajatuksesta 
maallikkosaarnaajista, toisaalta Le-
wisin tapa tuoda palavaa uskoaan 
kovaäänisesti esille hermostutti 
Tolkienia. 

Lewisin kirjat on kirjoitettu lap-
sille, ja ne kertovat Narnian fan-
tasiamaailmasta, johon ilmestyy 
Kristus-hahmo. Tämä oli Tolkienin 
mielestä liian päällekäyvää saar-
naamista hänen itsensä osoittaes-
sa hienovaraisemmin kristillisen 
näkemyksen todellisuuden ei-
kristillisestä fantasiamaailmasta, 
Keski-Maasta.

Paha saa palkkansa
Kun poikamies-Lewisin luo evaku-
oitiin toisen maailmansodan aika-
na neljä lasta, hän  alkoi kirjoittaa 
tarinaa, josta muodostui vuonna 
1950 ilmestynyt Velho ja leijona, 
7-osaisen Narnia -kirjasarjan en-
simmäinen osa.

Niinpä kirjassakin Pevensien si-
sarukset Lucy, Edmund, Susan ja 
Peter joutuvat toisen maailmanso-
dan koettelemasta Lontoosta evak-
koon vanhan professorisetänsä 
taloon maaseudulle. Leikkiessään 
kuurupiiloa Lucy piiloutuu suu-
ren kartanon ullakolla olevaan 
vanhaan vaatekaappiin, josta yl-
lättäen astuu Narnian lumiseen 
maailmaan. Tuossa kiehtovassa 



14TOS I M I E S    1 / 2006 15 TOS I M I E S   1 / 2006

 

HENRI KARJALAINEN AASIAN 
FORMULA RENAULT 2000 –SARJAAN

Tammikuun lopulla 
Zuhaissa suoritettujen 
testiajojen perusteella 
Henri Karjalainen on 
lunastanut itselleen 
tallipaikan Art-Mo-
torsports Teamista, 
joka on viime vuosina 
sijoittunut sarjan kär-
kisijoille voittaen mm. 
Macaossa ajetun MM-
kisan 2005.

Seitsemän kilpailuvii-
konloppua käsittävä 
sarja ajetaan pääasissa 
Aasian Formula I -radoilla. Tallipäällikkö Philippe Descom-
besin luotsaaman teamin varikko on Zuhain radalla, noin 
puolentoista tunnin ajomatkan päässä Hongkongista.

Henrin vuosibudjetti kaudelle 2006 on 105.000 euroa eli 
alle puolet viimevuotiseen Euroopan Formula BMW -sar-
jaan verrattuna.

Jos edustamasi yritys hakee näkyvyyttä Aasian markkinoil-
la, tässä hyvä väline siihen, sillä mielenkiinnolla seuratun 
sarjan kisat televisioidaan Kiinassa, ja ne näkyvät myös 
Japanissa ja Malesiassa.

LÄHDE TOSIMIES -LEHDEN KANSSA
TUKEMAAN NUORTA LUPAUSTA 

KOHTI FORMULA YKKÖSIÄ!

Lisätietoja:

Oy Henry Racing Team Ltd
Humalniementie 13 N, 00840 Helsinki

p. (09) 6980 646, f. (09) 6227 5111
GSM 045 6778 077 (Aatos Karjalainen)

www.henrikarjalainen.com

 Keskellä metsää oleva lyhtypylväs 
juontaa juurensa lähellä Lewisin lapsuu-
den kotipaikkaa, Little Leaa sijaitsevasta 
puistosta, jossa sielläkin seisoi keskellä 
metsää yksinäinen lyhtypylväs.

   Tilda Swinton ottaa kaiken irti esittä-
mänsä Valkean Velhon roolista. Hyytävää 
naisenergiaa parhaimmillaan.

   Puhuvien eläinten lisäksi Narniasta 
löytyy jos jonkinlaisia fauneja, kentau-
reja ja kyklooppeja muiden örkkien 
lisäksi.

uudessa fantasiamaailmassa Lucy 
sisaruksineen kohtaa puhuvia eläi-
miä, kääpiöitä, fauneja, kentaureja 
ja jättiläisiä, jotka Valkea Velho on 
taikonut ikuiseen talveen. Peri-
mätiedon mukaan kirous murtuu, 
jos neljä ihmislasta nousee linnan 
valtaistuimille. Ja sitähän velho ei 
tietenkään halua.

Lapset lähtevät taistelemaan 
Narnian herruudesta velhoa vas-
taan apunaan jalo hallitsija, Aslan-
leijona. Ja kuten odottaa saattaa 

– niin kuin saduissa tuleekin ta-
pahtua – paha saa palkkansa ja 
hyvyys voittaa.

Aslan Kristus-hahmona
Vaikka Lewisin päätarkoitus ei ol-
lut evankelioida Narnia-kirjoillaan, 
hänen jäämistöstään on löytynyt 
Anne-nimiselle tytölle kirjoitet-
tu kirje, jossa Lewis toteaa: ”Jos 
oletamme, että Narnian kaltainen 
maailma todella oli olemassa, ja 
sen menneen oman maailmam-
me tavoin vikaan. Ja jos oletam-
me Kristuksen halunneen mennä 
tuohon maailmaan pelastamaan 
sitä, niin mitä olisi tapahtunut? 
Minun tarinani ovat vastauksia 
siihen. Koska Narnia on puhuvien 
villieläimien maailma, ajattelin Hä-
nestäkin tulevan villieläin samalla 
tavalla kuin Hänestä tuli ihminen 
meidän maailmassamme. Kuvasin 
Hänet leijonaksi, koska (a) leijo-
naa pidetään eläinten kuninkaana, 
(b) Kristusta on kutsuttu Juudan 
leijonaksi Raamatussa ja (c) olen 
nähnyt omituisia unia leijonista 
aloitettuani kirjoittaa tätä kirjaa”.

– Lewisin luoma Aslan-hahmo 
on villi leijona, jota lapset eivät 
saaneet pakottaa toimimaan oman 
tahtonsa mukaan. Kesyttämätön, 
mutta hyvä leijona muistuttaa Ju-
malaa, joka on kaikkivaltias. Juma-

la ei ole meidän hallinnassamme, 
hän ei ole meidän ajatustemme 
kaltainen, mutta juuri siksi Hän 
voikin meidät yllättää, muistuttaa 
Narnia todellisuuden peilinä -kir-
jan toinen kirjoittaja Esko Murto.

Kristityiltä hyviä elokuvia
Lewis uskoi, että jos ihminen on 
todella juurtunut kristinuskoon, 
se näkyy myös hänen kirjoituk-
sistaan, sitä ei saisi yrittää pakottaa 
esille.

Hänen poikapuolensa Gresham 
kertoo, ettei Lewis halunnut ’Velho 
ja leijonaa’ pidettävän kuitenkaan 
vain yhtenä kristillisenä kirjana.

– Hän sanoi, että emme tarvitse 
lisää ihmisiä kirjoittamaan kristil-
lisiä kirjoja, vaan me tarvitsemme 
lisää kristittyjä kirjoittamaan hyviä 
kirjoja. Aivan samalla tavalla me 
emme tarvitse lisää kristillisten 
elokuvien tekijöitä, hän lisää. – Me 
tarvitsemme, että yhä useammat 
kristityt alkaisivat tehdä hyviä elo-
kuvia, joissa totuus ja rehellisyys 

syrjäyttäisivät nykyiset seksin ja 
väkivallan.

Lapsille Velho ja leijona -elo-
kuva tarjoaa vauhdikkaan satu-
kertomuksen Narnian fantasia-
maailmassa. Aikuinen löytää siitä 

kuitenkin Lewisin kirjojen tapaan 
runsaasti allegorisia, kristillisiä ai-
neksia. Siinä on myös elokuvan 
yksi juju; on mielenkiintoista ver-
rata ystävien kesken, kuka bon-
gaa useimpia kristillisiä viitteitä 
ja vertauskuvia valkokankaalta. 
Ehkä selvin ja myös koskettavin 
kohtaus on, jossa Aslan uhraa 
itsensä Valkean Velhon alttarilla 
pelastaakseen Edmundin. Tämä 
Kristuksen sovitustyöhön viittaava 
kohtaus on tehty todella tunteisiin 
vetoavasti.

Suurin ansio Narnian pääty-
misestä elokuvaksi kuuluu Co-
loradossa asuvalle kristitylle mil-
jardöörille, Philip Anschutzille. 

Forbes -lehden tilastojen mukaan 
Amerikan 28. rikkain mies on an-
sainnut miljoonansa öljyllä, rauta-
teillä ja high techilla ennen kuin 
alkoi ostella jalkapallojoukkueita, 
sanomalehtiä ja Regal Entertain-
mentin, maan suurimman eloku-
vateatteriketjun. Anschutz perusti 
Walden Median uskoen Narnian 
tyyppisten elokuvien menestyvän 
sekä hengellisessä että taloudel-
lisessa mielessä. Walden Medial-
la on oikeudet kaikkiin Lewisin 
seitsemään Narnia-kirjaan, ja yh-
teistyö Disneyn studioiden kanssa 
tuntuu lähteneen hyvin liikkeelle, 
joten uusia Narnia-elokuvia on 
varmaankin luvassa.
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Moni työyhteisön 
kehittämishanke 

epäonnistuu, koska 
yhteisö on sairas. Sai-
rautta on kuitenkin 
vaikea tunnistaa.

Juhani Kopposela joutui 
lääninrovastina keskelle 
Vantaan seurakuntayh-
tymän vakavaa työyhteisökriisiä 90-
luvun lopulla. Tässä kirjassa hän kertoo 
kokemuksistaan ja havainnoistaan sai-
raasta työyhteisöstä. Oireiden havaitse-
minen on avain paranemiseen. 

ISBN 952-91-8261-9Studio Yellow House

Juhani Kopposela

Toimittanut Anu Ahonen

Juhani Kopposela     Työyhteisö sairastaa

Työyhteisö 
sairastaa

TYHMÄ!
Olemme yllättävän tyhmiä. Vaik-
ka viisas kuinka uskoisi tehneensä 
tyhmyyssuojatun ratkaisun, niin 
tyhmä jaksaa yllättää ja kykenee 
ylittämään kaikki viisaan asettamat 
rajat. Ilman tyhmää viisa ei pääsisi 
kokemaan fiksuutta. Tyhmyyden 
ensyklopedia-kirjan kirjoittaja 
Matthijs Van Boxselin mukaan 
tyhmyyden kahlitseminen on liki-
pitäen mahdotonta, mutta ehkä on 

Tyhmyyden ensyklopedia
Matthijs Van Boxsel
Atena kustannus, 2005

vain paras yrittää ymmärtää.
Kirja on mielenkiintoista luetta-

vaa, mutta se on aika epätasainen. 
Välillä tarnina polveilee ja pitkäs-
tyttää, mutta seuraavassa hekes-
sä kirjoittaja yllättää säkenöivällä 
ajatuksella. Tällä tavoin lukumo-
tovaatio säilyy loppuun saakka. 
Van Boxsel oli vieraana Kirjames-
suilla Helsingissä syksyllä 2005. 
Kirjoittajan esimerkit nykyajan 
tyhmyydestä ovat hätkähdyttäviä. 
Miksi ihmeessä rakennamme niin 
vahvoja koreja autoihin, että on-
nettomuudessa loukkaantuneita ei 
saada pois autonromusta tai miksi 
vähänikotiininen tupakka on kak-
sinkertaistanut savukkeiden kulu-
tuksen, kun addiktoituneet röyhyt-
televät hyvällä omallatunnolla. 

Hullun lehmän tauti on seura-
usta teurasjätteiden kierrätyksestä 
ja suojatiet ovat varsinaisia vaara-
paikkoja jalankulkijoille. Näiden 
arkisten tyhmyyden riemuvoitto-
jen takia kirjaa on hauska lukea 
ja  ajatella ”kyllä me vain olemme 
tyhmiä, en olisi tullut tuotakaan 
ajatelleeksi.” Omaa lähiympäristö-
ään oppii katsmaan uusin silmin. 

Nämä silmät eivät ole aina tyh-
myyttä ymmärtäväisesti katsovat, 
vaan lähinnä surulliset. 

Kirjoittajan mielestä demokra-
tia on tyhmää, sillä kysymys on 
joukkoharjasta, jonka avulla ihmi-
set tehdään helposti hallittaviksi. 
Kukaan ei voi olla samanaikaisesti 
hallitsija ja hallittavana, kirjoittaja 
nirhaisee. Tästä demokratialeikistä 
ei uskalla olla eri mieltä kuin pe-
listä tippunut, jolla ei ole menetet-
tävää. Muille riittää jämähtäminen 
ja omien etujen suojelu. Lieneekö 
tämä taas viittaus politiikan suun-
taan? Tyhmyyden ensyklopedia on 
tiukasti ja terävästi kirjoitettu ja se 
kannattaa lukea huolimatta kirjan 
ajoittaisesta tyhjäkäynnistä.

Janne Viljamaa
PIKKUVELI ON POISSA

”Minulla ei enää ole pikkuveljeä”, 
suree isoveli Tommy menetettyään 
kolmevuotiaan veljensä Markuk-
sen traagisessa autopalossa, jossa 
autoon loukkuun jäänyt Markus 
menehtyi helteisenä kesäpäivänä 
ilmeisesti tupakan kaasusytytti-
men räjähtäessä kuumassa. Ti-
lannetta todistamassa ollut isä ei 
voinut tehdä räjähtävälle palolle 
mitään..

Isä Gösta Karf kirjoitti menetyk-
sestä kirjan Kun elämä pysähtyi 
– lapseni on poissa. Surevaa isää 
puristaa syyllisyydentunne, vaikka 
varmuutta palon syttymissyystä ei 
saatukaan. Poliisi kuulustelee isää 
tylysti, palomiehet puhuvat onnet-
tomuudesta karkeasti, lääkäri mää-
rää rauhoittavia sen kummemmin 
kyselemättä ja hämmästelee isä 
kieltäytymistä. Tämä kun haluaa 
kokea surun pää selvänä. Kirja 
osoittaa, miten lapsen kuoleman 
tuska on pysäyttävä kokemus, 
vaikka kirjan kirjoittaja on toimi-
nut vuosia kriisi- ja sielunhoito-
työssä.  

Kun elämä pysähtyi – lapseni on poissa
Gösta Karf
Kirjapaja, 2005

TYÖYHTEISÖN 
SAIRASTUMISEEN TULEE 

PUUTTUA AJOISSA
Työpaikoilla on nykyään niin 
kiire, että ihmissuhteet ja ihmis-
suhdejohtaminen uhkaavat jäädä 
kaiken muun jalkoihin.

Jos työntekijöiden väsymystä tai 
pahoinvointia ei pitkään aikaan 
oteta huomioon, voi kuitenkin 
vähitellen käydä niin, että koko-
nainen työpaikka sairastuu. Tähän 
voi kulua vuosia. Sen vuoksi sai-
rastumisprosessia ei enää osata 
tunnistaa. Tuhoisista käytännöis-
tä kuten syyttelystä ja syntipukin 
etsimisestä tulee osa työpaikan 
arkea. 

Työyhteisön sairastumisprosessi 
on kuitenkin mahdollista katkais-

Työyhteisö sairastaa 
Juhani Kopposela
toim. Anu Ahonen

Tutustu laajaan valikoimaan! 

Kaikki toimitukset ilman toimituskuluja.
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ta, jos siihen puututaan ajoissa. 
Johtajan tulee ottaa hänelle kuu-
luva valta ja johtaa yhteisöä. Juuri 
esiintulevien ongelmien ratkomi-
nen on oikeaa johtamista. Asiois-
ta pitää pystyä myös puhumaan.  
Työntekijöitä tulee rohkaista otta-
maan esille työhön tai työpaikan 
ihmissuhteisiin liittyviä asioita.

Usein juuri hengellisissä yhtei-
söissä tavallisia työpaikan ongel-
mia ei uskalleta ottaa käsittelyyn. 
Kuvitellaan, että on jotenkin kris-
tillisempää hiljaa kärsiä kuin roh-
keasti ja ystävällisesti pyrkiä saa-
maan aikaan avointa keskustelua. 
Myös hoiva-alalla kuten sairaalois-
sa tai pienissä järjestöissä on pal-
jon työyhteisön ilmapiiriin liittyviä 
ongelmia.

Lääninrovasti Juhani Koppo-
selan kirja Työyhteisö sairastuu 
kertoo kokonaisen työyhteisön 
sairastumisesta. Tällaista käsitettä 
ei aikaisemmin ole käytetty, joten 
kyse on aivan uudesta näkökul-
masta.

Taustalla Kopposella on paitsi 
pitkä sielunhoitotyö ja kokemus 
kirkkoherran tehtävistä, myös 
Vantaan seurakuntayhtymän työ-
paikkakriisin selvittelyä 90-luvun 
lopulla. Juhani Kopposela valittiin 
väliaikaiseksi yhtymän johtajaksi 
tämän kriisin keskellä.

Muutos
Tommy Hellsten
Kirjapaja Oy, 2005

MATKA TODELLISEEN 
MINUUTEEN

Monien menestyskirjojen kirjoitta-
ja on jälleen liikkeellä ihmisyyden 
syvien kysymysten pohdinnassa, 
tällä kertaa sekä runouden että 
proosan keinoin. Tommy Hell-
sten pohtii mm. heikkouden ja 

Elämäni poikana
Jari Sinkkonen
WSOY, 2005

Narnia todellisuuden peilinä
Jari Kekäle ja Esko Murto
Uusi Tie, 2005

POJAT OVAT POIKIA
Jari Sinkkonen palaa uusimmassa 
kirjassaan tavallaan juurilleen eli 
päivittämään vuonna 1990 ilmesty-
nyttä esikoiskirjaansa Pienistä po-
jista kunnon miehiä. Sinkkonen on 
tullut vuosien mittaan tunnetuksi 
poikien pyssyleikkien ja ylipäänsä 
näiden oikeuksien puolustajana. 
Niinpä tätäkin kirjaa voisi pitää 
puheenvuorona poikien puolesta 
uudenlaisessa maailmassa.

Sinkkonen huomauttaa heti 
kirjansa ensimmäisessä luvussa 
”Kadonnutta ymmärrystä etsimäs-
sä” aloittavansa kirjan provokatii-
visesti ja kärjistäen. Kun herkkyys 
ja lapsen mielen ja ruumiin mo-
nimutkaisia suhteita ja yhteyksiä 
koskeva ymmärrys katoavat, lasta 
kohdellaan kirjoittajan mukaan 
manipulatiivisesti lapsen ominais-
laatuaan ja autonomiaansa kunni-
oittamatta.

Jari Sinkkosen mielestä ns. su-
kupuolineutraali kasvatusideolo-

gia ei ole parantanut tyttöjen ja 
poikien välistä tasa-arvoa, vaan 
on johtanut manipulatiivisiin kas-
vatuskäytäntöihin, joista on ollut 
lapsille jopa haittaa.

Kirjassa käsitellään poikana 
olemisen biologista perustaa, su-
kupuolen määräytymistä ja testos-
teronin merkitystä pojan käyttäy-
tymisessä.

Pojilla on kehityksessään tiettyjä 
erityishaasteita tyttöjä enemmän, 
josta syystä tässäkin kirjassa tar-
kastellaan mm. ylivilkkautta, käy-
töshäiriöitä, narsistisia häiriöitä ja 
peliriippuvuutta. Tekstiään Sink-
konen elävöittää muistoilla omasta 
lapsuudestaan samoin kuin lasten 
omilla teksteillä ja kommenteilla 
erilaisissa tilanteissa. 

Yksi perusajatus läpi kirjan on 
kirjoittajan ihmettely, miksi hor-
monien merkitystä sukupuolelle 
tyypillisessä käyttäytymisessä on 
vähätelty samalla kun kulttuurisia 
tekijöitä on korostettu.

Sinkkosen teksti kulkee varsin 
juohevasti, paikoitellen kieli pos-
kessa – ja mikä parasta, varsin 
kansantajuisesti liikoja sivistyssa-
noja karttaen.

Kimmo Janas

haavojen merkityksestä matkalla 
sisäiseen kasvuun ja uuden ja 
eheämmän minän löytämiseen. 
Mielenkiintoisella tavalla tuodaan 
kirjassa esille, kuka pyörittää ns. 
oravanpyörää, jonka vauhdista 
laajasti ollaan syystäkin nykyisin 
huolestuneita. Pyöritysvoima tulee 
itse juoksijoilta, ja kun juoksu lak-
kaa, oravanpyörä hiljenee.

Kappaleessa Dialogi pohditaan 
ehkä syvimmin sen etsimisen mo-
nimuotoisuutta, missä ihminen et-
sii rauhaa sisäiseen maailmaansa 
ja tarkoitusta elämälleen. Monissa 
kohden viitataan Raamatun totuuk-
siin ja kielikuviin, mutta kirjailijan 
ja runoilijan vapaudelle on jätetty 
tilaa ilmauksissa. Mitä enemmän 
lukija on tehnyt matkaa omaan 
todelliseen minuuteensa, josta 
kirjailija puhuu, sitä enemmän 
hänellä on varmaan kyky löytää 
kirjan sanomasta itseään.

Mielenkiintoisella tavalla mars-
sittaa kirjailija estradille naami-
aishahmoja luvussa Naamiaisten 

jälkeen. Hellsten tutkailee tapaa-
miaan ihmisiä menneisyydestä, 
jotka kukin omassa roolissaan 
olivat näytelleet selvästi eriävällä 
tavalla. Kirjailija ei puhu vaan siitä 
roolista, mikä ihmisillä on virkansa 
puolesta vaan roolista, jota ”ve-
detään” sisäisistä syistä pelkojen 
vuoksi ja totuuden paljastumisen 
pelosta.

Muutos –kirja voi olla apuna 
matkalla muutokseen sille, joka 
uskaltaa avoimin mielin haastaa 
sisäisen maailmansa ikuisten to-
tuuksien valolle ja ilman kasvo-
naamiota elää ihmisen elämää 
muiden ihmisten joukossa.

Samuel  Saresvirta

Kirja on varmasti terapeuttista 
lukemista jokaiselle lapen menet-
täneelle, mutta meistä muista voi 
alkaa tuntua, että kirjoittaja pyörii 
ympyrää, löytämättä enää kirjan 
loppupuolella uutta näkökulmaa 
aiheeseensa. Mukaan mahtuu si-
vukaupalla isän näkyjä, unia ja 
taikauskoa. Kirjan paras oivallus 
sisältyy kiteytykseen: ”Osa näkee 
kärsimyksen rangaistuksena ja osa 
pitää sitä kurituksena. Onko ihmi-
nen luotu niin, että elämä ilman 
koettelemuksia toisi mukanaan ja-
lompia ominaisuuksia.” Kirjoittaja 
uskoo kärsimyksen puhdistavan, 
jos sen ei anna katkeroittaa. Tuska 
avaa myös silmämme aikaisemmin 
merkityksettömiltä tuntuneille ky-
symyksille

Janne Viljamaa

TODELLISUUDEN PEILI
Uusi Tien Mistä on kysymys –kirja-
sarjan 8. osassa pastori Jari Kekäle 
ja teologian opiskelija Esko Mur-
to kertovat, millä tavalla Narnia 

toimii sekä kirjailijan C.S.Lewisin 
oman sielun että kristillisen todel-
lisuuden peilaajana.

Kekäle ja Murto ovat perehty-
neet Narnia -sarjaan ja C.S.Lewisin 
uskonnäkemykseen. Kirjailijan 
henkilöhistoriaa ja ajattelun ra-
kenteita kuvaamalla he haluavat 
auttaa lukijaa nauttimaan Narnia 
-kirjasarjasta. Jo heti kirjan al-
kulehdillä Kekäle ja Murto huo-
mauttavat, ettei tarkoitus ole tehdä 
kirjallisuuskriittistä selontekoa C.S. 
Lewisin fantasiaklassikosta sen pa-
remmin kuin selittävää kommen-
taariakaan Narnian ja Raamatun 
eroista ja yhtäläisyyksistä.

Tekijät toteavat, että fantasia-
kirjallisuus on yksi tapa herättää 
”harmaan kaupungin harmaassa 
tehtaassa työskentelevä harmaa 
ihminen” kokemaan se rikkaus 
ja kauneus, joka kristinuskolla on 
tarjottavanaan.

Kimmo Janas
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Jukka Neejärvi

Armon Vuoden 2006 
ensimmäisellä viikolla 
kokoontui noin 4000 
miestä ja naista yli 100 
maasta kuulemaan 
Jumalan profeetallista 
johdatusta Kaliforniassa, 
Disneylandin vieressä 
olevassa Anaheim 
Convention Centerissä.

Sadon vuosikymmenen vii-
meisen puoliskon alkaessa 
saapuivat jälleen Morris 

Cerullon MCWE-järjestön uskol-
liset partnerit vuoden 2006 alun 
Anaheimin konferenssiin läheltä 
San Diegosta ja kaukaa, mm. Se-
marangista, Lagosista, Helsingistä 
ja Jerusalemista.

Matka 35. vuosittaiseen maa-
ilmankonferenssiin, jossa lähes 
poikkeuksetta olemme kokeneet 
todellisen yhteyden ja rakkauden 
ilmapiirin veljien ja sisarien vä-
lillä, alkoi huonossa säässä. Los 
Angelesin rannoille ei ollut kaato-
sateessa ja palmunoksien putoil-
lessa asiaa. Mutta hyvä Jumala oli 
kuullut palvelijansa rukouksen ja 
kahden päivän perästä, jo tradi-
tionaalisesti, sää suosi tapahtumaa 
aurinkoisessa Anaheimissa.

Lentomatka meni kuin siivillä, 
sinivalkoisin siivin, ja vaihtokin oli 
vauhdikas, jopa siinä määrin, että 
New Yorkista eteenpäin matka jat-
kui riisutulla varustuksella. LAXin 
lentokentällä meitä odotti yllätys 
ja muutama käytännön problee-
ma, mutta jatkoimme yöllä pää-
määrätietoisesti Hertzin autovuok-
raamon tiskille. Suomessa olimme 
maksaneet halvimmasta, hallinta-
laittein saatavasta autosta, mutta 
suosiollisesti saimme täyden koon 
Tauruksen. Koska osaamme tan-
kata auton, niin emme suostuneet 
maksamaan firmalle 50 taalaa aje-
tusta bensasta. Luovuttaessamme 
autoa viikon jälkeen tankki täynnä 
kaikki oli maksettu ja saimme vie-
lä kyydin terminaaliin.

Odottava ilmapiiri
Pohjois-Amerikan ilmapiiri on 
tänä vuonna jotenkin odottava. 
Vuoden 2001 syyskuun 9/11 -
terroristi-iskujen jälkeen maassa 
oli selvästi havaittavissa pelon 

ilmapiiri. Nyt toisaalta ollaan ren-
nompia ja tekniikkakin on tullut 
avuksi, mm. JFK:lla räjähteitä ken-
gissä tarkastettiin pienellä kangas-
palalla ja elektronisella laitteella, 
mutta toisaalta paluumatkalla LA-
Xin kentällä oltiin tiukempia ja piti 
riisua kengät.

Kaupoissa ja tienpäällä elämä 
soljuu normaalisti. Ehdimme käydä 
yhtenä aamupäivänä Bible House 
-raamattukaupassa, josta hankim-
me koko KJV-raamatun mahtuen 
kolmelle CD:lle, mp3-muodossa. 
Lighthouse-kirjakaupassa ei voinut 
olla törmäämättä valtiojohtoon, 
kun presidentti G. W. Bushin kir-
ja ‘The Faith of George W. Bush’ 
oli näkyvästi esillä, samoin kuin 
ulkoministeri Condoleezza Rice’n 
Condi-kirja.

USA:n kristillisestä, taalan se-
telissä olevasta ‘in God we trust’ 
perustuksesta indonesialainen 
pastori pääsi sanomaan oman 
mielipiteensä, kun olivat perusta-
neet ja täysin velatta rakentaneet 
radioaseman keskelle muslimien 
hallitsemaa aluetta.

Tavallinen amerikkalainen on 

kristittyjen äänillä voitetun presi-
dentinvaalin jälkeen tiedostavam-
pi maansa kristillisistä juurista. Ju-
malan ja rukouksen merkityksen 
ilmaisemista myös arkielämässä 
ei kavahdeta. Turvattomassa ajas-
sa turvaa haetaan sieltä, mistä sitä 
koetaan saatavan. Joillekin paras 
turva on Herrassa, mikä näkyi esi-
merkiksi auton taakse liimatusta 
ichtus-kalasta ja siihen sopivasta 
rekisterikilvestä.

Keskeinen
sanoma

Veli Cerullon konferenssit eivät ole 
Disneyland-matkoja johtuen työn 
globaalista luonteesta ja intensi-
teetistä. Armoa tarvittiin aamuisin, 
kun suomalaisillekin tuttu Connie 
Broome aloitti rukouskokouksen  
klo 6.30, täydessä Ballroom’issa. 
Hyvä Jumala teki Connielle val-
tavan ihmeen eräässä MCWE:n 
konferenssissa, kun pahan sie-
lunvihollisen lapsuudessa tekemät 
seksuaalisen hyväksikäytön muis-
tijäljet ja painajaiset, jotka olivat 
seuranneet myös avioliittoon, 

pyyhkäistiin yliluonnollisesti pois 
sielusta ja mielestä profeetta Cerul-
lon puhumien tiedonsanojen kaut-
ta. Kuka tahansa insinööri ihailisi 
tätä korjausmenetelmää!

Vauhti kiihtyy, joten ennen 
klo 9:n aamusessiota Alice Smith 
oli ehtinyt opettaa ja rukoilla jo 
45 minuuttia aiheesta Herra on 
Advokaattimme. Voimistuminen 
-teemalla olleen konferenssin 
musiikista vastasivat mm. viulis-
ti Ladonna Taylor, Cindy Price, 
Charles Billingsley, Dennis Jerni-
gan. Samoin matkassa oli jälleen 
50-jäseninen West Virginia Christ 
Temple -kuoro. Näin ollen päivän 
julistajille oli maaperä valmistettu 
heti aamusta ylistyksellä ja ruko-
uksella.

Puhujien, joista usea oli ollut 
paastossa ja rukouksessa viikon 
ennen lavalle astumistaan, sano-
mat nivoutuivat Pyhän Hengen 
johtamana yhteen, täydentäen 
toisiaan. Kolme eri julistajaa nosti 
esiin sanoman Kaanaan häistä ja 
viini-ihmeestä! (Joh 2:5)

Benny Hinn oli Jumalan edessä 
murtunut mies, sielujen voittami-

sen taakka harteillaan. Edessä on 
vuosi, jota voi sanoa vähintään-
kin jännittäväksi. Matka Indone-
siaan sai puhujan vakavoitumaan. 
Profeetta Rick Joynerin mukaan 
nyt on aika etsiä ensin Jumalan 
Valtakuntaa ja Hänen vanhurs-
kauttaan. Temppelissä, toisen 
Aikakirjan mukaisesti, oli kaksi 
pilaria: Jaakin ja Booas. Edellinen 
edustaa pappeja ja jälkimmäinen 
business-miehiä. Joynerin mukaan 
edessä on uusi aalto liikemiesten 
parissa. Hän muisteli 7 vuoden 
aikaa elämässään, jolloin hän ei 
ollut Herran tahdossa, ei oikeassa 
paikassa, eikä onnellinen. Mutta 
rahaa hän teki silloin, jopa niin 
rajusti, että hän ylitti superrikkai-
den rajan USA:ssa. Mutta Jumala 
kuuli hänen katumisrukouksensa 
ja vapautti hänet, myös rahan ot-
teesta! Joyner muistutti myös, että 
on kulunut tasan sata vuotta sekä 
Asuza-kadun suuresta Hengen 
vuodatuksesta, että San Francis-
con suuresta maanjäristyksestä.

Pastori Steve Munsey opetti  
Raamatussa olevasta numero 6:n 
laista (the law of  6). Kuudentena 
päivänä Jumala loi ihmisen ole-
maan hedelmällinen ja tekemään 
maa alamaiseksi. Hän totesi myös, 
että Dan Brownin kirja Da Vinci 
-koodi on valheellinen ja asiasta 
on tekeillä elokuva Hollywoodis-
sa. Dr. Myles Monroe Bahama-saa-
rilta opetti kaiken tarkoituksesta 
ja valmistajan manuaalista, käsi-
kirjasta, joka on Raamattu. Kyse 
ei lopulta ole ollenkaan meistä, 
vaan Hänen nimensä kunniasta. 
Monroen uusi kirja ‘The Glory of 
Living’ käsittelee ihmisen tarkoi-
tuksen täyttymistä, kun Jumalan 
kirkkaus manifestoituu ihmisen 
kautta kunkin työpaikalla.

Pastori Petrus Agung kertoi 
kristittyjen radioasema-ihmeestä 
muslimimaa Indonesiassa (Sema-
rang) ja pastori Raymond Mooi 
kertoi yllättävästä pidätyksestään 
ja vaputumisestaan Thaimaassa 
juuri kokouksen alla sekä työstään 
Kamputseassa.

Dr. Mike Murdoch, Wisdom 
Centeristä, opetti aiheesta ‘Seitse-
män Päätöstä, jotka Määräävät Elä-
mämme Laadun’. Tärkein päätös 
on kunnioituksemme Pyhää Hen-
keä kohtaan. Toinen päätös on 
suhtautumisemme loukkaukseen; 
meidän tulee olla siitä välittämättä. 
On myös tärkeää päättää voittaa 
esteemme, vastustajamme.

Murdochin mukaan meidän tu-
levaisuuden määrää se, mitä ohjet-
ta tai neuvoa me seuraamme. Tu-
levaisuutemme riippuu keskeisesti 
myös siitä, kehen me uskomme; 
esimerkkinä hän mainitsi tilanteen 
Daavidin poikien Salomonin ja 
Absalomin aikana.

Pastori ja Jumalan mies Ayo 
Oritsejafor Nigeriasta oli saanut il-
mestystä Kaanaan häistä ja viinistä 
(Joh 2:5). Raamatussa viini kuvaa 
iloa, ja juuri se oli loppunut. Miten 
surullista. Paikalla ollut ihmemies 
Jeesus teki kuitenkin kuuliaisesti 
tarvittavan ihmeen, vieläpä ensim-
mäisensä, kun ‘kätilönä’ toiminut 
Maria siihen kehotti. Nyt seura-
kunnassa tarvitaan kuulla ‘kätilö-
Marian’ ääntä, jotta ihmeet alkavat 
virtaamaan kuin viini, eikä ilolla 
ole silloin rajoja!

Yli kuusikymppinen pastori 
Tommy Barnett kertoi innos-
tuneesti Los Angelesissa olevasta 
Dream Centeristä, jossa autetaan 
kadulla hädässä ja aineiden siteis-
sä olevia nuoria. Barnett sai näyn 
jo 40 vuotta sitten, mutta joskus Ju-

  Heljä ja Jukka aurinkoisessa Anahei-
missa.
“Mutta hyvä Jumala oli kuullut palveli-
jansa rukouksen ja kahden päivän peräs-
tä, jo traditionaalisesti, sää suosi tapah-
tumaa aurinkoisessa Anaheimissa.”

    Vuokra-Fordille löytyi turvallinen 
yön-yli-paikka.
“Joillekin paras turva on Herrassa, mikä 
näkyi esimerkiksi auton taakse liima-
tusta ichtus-kalasta ja siihen sopivasta 
rekisterikilvestä.”

   Connie Broome on elävä todistus 
Jumalan ihmeellisestä voimasta.
“Armoa tarvittiin aamuisin, kun suoma-
laisillekin tuttu Connie Broome aloitti 
rukouskokouksen  klo 6.30, täydessä 
Ballroom’issa. Hyvä Jumala teki Con-
nielle valtavan ihmeen eräässä MCWE:
n konferenssissa, kun pahan sielunvihol-
lisen lapsuudessa tekemät seksuaalisen 
hyväksikäytön muistijäljet ja painajaiset, 
jotka olivat seuranneet myös avioliit-
toon, pyyhkäistiin yliluonnollisesti pois 
sielusta ja mielestä profeetta Cerullon 
puhumien tiedonsanojen kautta. Kuka 
tahansa insinööri ihailisi tätä korjaus-
menetelmää!”2006 – JUMALAN 

PROFEETALLINEN 
JOHDATUS

malan suunnitelman täyttymiseen 
tarvitaan paljon kärsivällisyyttä.

Pastori Wayne H. kertoi Jerusa-
lemissa olevista suurista Rukous-
keskus ja Mediakeskus hankkeista 
ja Tom Hess kertoi rukouskalente-
rista ja Jerusalemin 12 portista, jos-
sa apostolinen teema on takaisin 

Jerusalemiin!
Morris Cerullo, lähes 75 vuotta 

nuori profeetta, oli jälleen täynnä 
rakkautta ja voimaa. Kun hänen 
vaimonsa synttäreitä vietettiin 
eräänä iltana yli puolenyön, he 
muistelivat mm. vanhoja 1950-lu-
vun seikkailuja maailmalla. Cerul-
lo oli hiljan havahtunut siitä, että 
Raamatun profeetat eivät jääneet 
eläkkeelle. Niinpä Jumala on anta-
nut hänelle suurimman näyn kos-
kaan: ISON TAKIN, joka käsittää 
kymmenen työkenttää, mm. Elia-
instituutin,  Mama Theresa -työn 
Los Angelesissa ja työn Jerusale-
missa, Israelissa.

Pohjois-Amerikan 
hurrikaanit

Yhdysvaltoja koetteli viime vuon-
na 2005 luonnonkatastrofit, ensin 
elokuussa hurrikaani Katrina ja 
sitten syyskuussa hurrikaani Rita. 
Katrina on yksi tuhoisimmista hur-
rikaaneista koskaan Yhdysvallois-
sa, sekä aineellisten vahinkojen 
että ihmishenkien suhteen, mm. 
New Orleansin kaupungista noin 
80 prosenttia täyttyi vedellä. Rita 
iski ensin Floridaan, mutta tuho-
ja syntyi myös Louisianassa. Nyt 
kun paljon vanhaa on tuhoutunut, 
voidaan tilalle rakentaa uutta ja 
parempaa. Koska kaikki totuus on 
rinnakkaista sekä luonnollisessa 
että yliluonnollisessa maailmas-
sa, niin millaisia pyörremyrskyjä 
Amerikalla on nyt edessä hengel-
lisellä rintamalla?

Anaheimissa kohtasin jälleen 
Dilhan-veljen Sri Lankasta, joka oli 
viime kerralla täysin lamaantunut 
kokemastaan tuhosta tsunamin is-
kiessä hänen toiminta-alueelleen. 
Hän on hyvin toipunut viime-
vuotisesta ja rukoussuojan 6000 
esirukoilijaa ovat jälleen täydessä 
iskussa.

Jumala on näyttänyt palvelijan-
sa profeetan kautta viisi maailmaa 
kohtaavaa kriisiaaltoa: muutos-
kriisi (mm. luonnonkatastrofit), 
perhekriisit (mm. moraaliset ar-
vot),  seurakuntakriisi (mm. to-
tuttu seurakuntarakenne hajoaa), 
talouden ja  konfrontaation krii-
sit. Samaan aikaan vaikuttaa viisi 
Pyhän Hengen aaltoa: todellinen 
pyhyys, tunnusmerkit ja ihmeet, 
todellinen yhteys, viisaus ja hen-
kien erottaminen sekä restoraatio 
eli ennalleen asettaminen.

Suomi tarvitsee Armon Vuonna 
2006 rohkeita ja rakennustaitoisia 
Tosimiehiä!
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Janne Viljamaa

Aikuisen on usein vaikea 
kyykistyä katselemaan 
maailmaa lapsen 
näkökulmasta.

Aikuinen on usein hukan-
nut lapsenomaisen tavan 
katsella maailmaa kuin 

näkisi sen ensimmäisen kerran. 
Kaikki on samanlaista kuin eilen 
ja huomenna. Mitä sitä turhaan 
ihmettelemään. Kun kaksisivuoti-
as näkee kauppamatkalla koiran, 
niin hän katsoo eläintä hihkuen 
ja haluaa ehdottomasti silittää sitä. 
Aikuinen kiskoo lasta kauemmaksi 
ja muistuttaa: ”varo se voi purra.” 
Kun lapsi puhaltelee saippuakup-
lia takapihalla ja kuplissa heijastuu 
kauniisti kaikki sateenkaaren värit, 
niin aikuinen jaksaa muistuttaa: 
”katso sitten, että sisällä et noita 
puhaltele. Kohta on koko olo-
huoneen lattia saippuassa. ” Jos 
aikuinen jaksaa tartuttaa itseensä 
lapsen intoa ja unohtaa miten asiat 
ovat ja miten niiden pitäisi olla, 
niin hän voi saada paljon itsekin. 

Itku tuosta tulee
Kokeneella on aina selkeä käsi-
tys miten asiat alkavat ja miten 
ne päättyvät. ”Kohta tuosta tulee 
itku”, pohdiskelee aikuinen, kun 
näkee lasten rymyävän keske-
nään. Ehkä näin onkin. Kohta voi 
tulla itku, mutta mitä turhaa miettiä 
sitä koko ajan. Pääasia, että kivaa 
on nyt. 

Lapsi elää tätä hetkeä, eikä 
turhaan pohdi tulevaisuutta. Kun 
kolmevuotias leikkii innolla, niin 
häneltä unohtuvat kaikki aikuisen 
hyvät neuvot ja rajoitukset. Tär-
keätä on vain leikki ja sen etene-
minen. Kun aikuinen leikkii lap-

sen kanssa hiekkalaatikolla, niin 
hän miettii  ”Tulikohan työpaikan 
ovi varmasti suljettua kunnolla?” 
tai ”pitäisköhän katsoa illan eloku-
va televiosta vai  vuokrata video?” 
Lapsi joutuu keskeyttämään monta 
kertaa ”ISKÄ!” ”Niin mitä sanoit, 
kultaseni?”

Filosofista pohdintaa
Viisivuotiaan kanssa voi harrastaa 
filosofista pohdintaa, sillä lapsi ky-
kenee ihmettelemään sellaisiakin 
asioita, joissa aikuisen mielestä ei 
ole mitään ihmettelemistä. ”Mik-
si päivän jälkeen tulee yö?” tai 
”miksi joistain siemenistä kasvaa 
kukka, eikä puu?”, ovat aika na-
sevia kysymyksiä, jotka haastavat 
aikuisen. Millä perusteella uskom-
me, että päivää seuraa yö tai että 
tietystä siemenestä kasvaa juuri 
kukka? Suuri osa aikuisen elä-
mästä perustuu vanhan toistolle 
ja kertaukselle. Olemme varmoja, 
että huomispäivä on aika paljon 
samanlainen kuin tämäkin. He-
räämme aamulla, viemme lapset 
päiväkotiin, käymme työssä, sitten 
kaupassa ja tulemme päiväkodin 
kautta kotiin. Tätä hetkeä elävä 
lapsi ei piirrä mieleensä samanlai-
sia toimintamalleja. Hänelle riittää, 
että nyt syödään aamupala ja sitten 
mennään päiväkotiin. 

Jouluna on lunta
Viisivuotias voi rytmittää päivänsä 
aamuun, aikaan päiväkodissa ja il-
lalla Pikku Kakkoseen. Sitten syö-
dään, leikitään hiukan ja mennään 
nukkumaan. Lapsen on helpompi 
käsitellä aikaa, kun se on sidottu 
konkreettisiin tapahtumiin. Joulu 
on silloin, kun on lunta. Kesä on 
silloin, kun pääsee uimaan. Synt-
tärit on talvella ja kesällä mennään 
mummon luokse maalle. Päivä on 
helpompi rytmittää aikaan ennen 
Pikku Kakkosta ja aikaan Pikku 
Kakkosen jälkeen. Abstraktit kä-
sitteet, kuten aikaisin, myöhään, 
ensi viikolla tai ensi kuussa, jäävät 

lapselle vieraiksi. Kun ajan sitoo 
johonkin lapselle tuttuun tapah-
tumaan, niin se on helpommin 
sulateltavissa.

Nopea ja 
helppo ratkaisu

Usein arkitohinassa on helppoa 
ja tehokasta antaa patenttiratkai-
su hankaliinkin kysymyksiin. Ky-
symys on tehokkaasta asiapuhees-
ta joka löytää ratkaisuja ja hoitaa 
asioita pois päiväjärjestyksestä. 
Kun lapsi aloittaa ”miksi ulos on 
laitettava villahousut?”, niin asi-
apuheeseen ihastunut aikuinen 
tokaisee ”muuten jäätyy ja vilus-
tuu.” Asiapuhe katkaisee tylysti 
pohdinnan, eikä se anna toiselle 
ajattelun ituja. Asiapuheen ystävä 
on varma, että maailma on selkeä 
ja ennustettava paikka, jossa kaik-
keen on olemassa helppo ja yksin-
kertainen ratkaisu. Lapsi outoine 
kysymyksineen on uhka asiapu-
heen ystävälle, joka suosii myös 
asiallista ajattelua, jossa asioita ei 
turhanpäiten vatvota ja turhanpäi-
syyksiä mietitä. Asiapuheen ystävä 
kyllä tietää, mitkä asiat ovat tur-
hanpäiväisyyksiä, eivätkä hänen 
omat asiansa koskaan ole sellaisia. 
Omat käsitykset maailmasta ovat 
selkeitä ja kristallinkirkkaita. 

No kun se vaan on
Jos asiapuhuja joskus antaisi hor-
juttaa järkähtämätöntä maailman-
kuvaansa ja ilahtua lapsen tyhmis-
tä kysymyksistä, niin hän huomaisi 
paljon uusia asioita. Asiapuheen 
käyttäjä antaa outoihinkin kysy-
myksiin tyhjentävän vastauksen. 
Se alkaa usein no kun…Jos asialli-
nen persoona heittäisi välillä takai-
sin kysymyksen. ”Mitä luulet, jos 
ulos pakkaseen lähtisi sortseissa ja 
teepaidassa?” ”No silloin varmasti 
paleltuisi”, ilahtuu lapsi keksies-
sään vastauksen. Oppiminen on 
helpompaa, kun kaikkea ei saa 
valmiina, vaan saa itsekin hoksata. 
Fiksu aikuinen osaa kysyä oikeita 
kysymyksiä, vaikka ei aina anna-
kaan oikeita vastauksia. Hän voi 
jopa tunnustaa lapselle inhimilli-

syytensä ja tietämättömyytensä, 

Sokrates piti 
matalaa profiilia

Antiikin Kreikan kuuluisaa filoso-
fia Sokratesta pidettiin maailman 
viisaimpana miehenä. Hän ei itse 
ottanut tästä paineita, vaan sanoi 
olevansa viisain, koska tietää ettei 
tiedä mitään. Sokrates kuljeskeli 
ryysyt päällä avojaloin Ateenan 
kaduilla ja haastoi ihmisiä väit-
telyyn. Sokrates osasi kysyä niin 
ovelia kysymyksiä, että toinen 
puhui itsensä pussiin ja tunnusti 
samalla tietämättömyytensä. Sok-
rates todisti, että täytenä totena 
pitämämme tieto onkin usein 
pelkkää pintaa ja helposti ky-
seenalaistettavissa. Koska emme 
juurikaan vaivaudu pohtimaan 
arkisia asioita ympärillämme, 
vaan valitsemme usein henkisen 
helppouden tien, niin oma ajattelu 
säilyy vääristyneenä.  Kyselemällä 
opettavaa sanotaan sokraattisek-
si kätilöksi. Oikeita ja oivaltavia 
kysymyksiä esittämällä opettaja 
pystyy synnyttämään oivalluksen  
keskustelukumppanissa. Hän aut-
taa toista osapuolta itse päätymään 
oikeaan lopputulokseen.

Kaikkea ei 
kannata tietää

Lapsi on kuin Sokrates, joka haas-
taa aikuisen varmana pitämän tie-
don ja saa aikuisen tunnustamaan 
tietämättömyytensä. Lapsen kysy-
mykset ovat niin oivaltavia, koska 
niitä ei ole ladattu ennakkotiedol-
la ja –käsityksillä. Kysymys tulee 
äkkiarvaamatta puhtaalta pöydältä 
ja horjuttaa aikuisen asemaa kaik-
kitietävänä auktoriteettina. ”Miksi 
päivää seuraa yö?”, saa aikuisen 
pohtimaan aikaa ihan uudesta nä-
kökulmasta tai eettinen pohdinta 
”jos olen ystävällinen kaikille, niin 
tulevatko kaikki maailman ihmiset 
onnellisiksi?” Kun aikuinen jaksaa 
kiinnostua lapsen ajatuksista ja ke-
hittelee niitä eteenpäin yhdessä 
lapsen kanssa kysellen ”mitä tar-
koitat?” ja ”voisiko se olla näin?”, 
niin lapsi oppii ajattelun alkeita, 
eikä aikuisenkaan tarvitse tietää 
kaikkea. Yhdessä ihmetteleminen 
on paljon kivempaa. Kaikkitietä-
vänä ja erehtymättömänä olo on 
sitä paitsi äärettömän rasittavaa.

Ihmettelyn 
alkeita OIKEASSA OLEMISEN PAKKO

Jäytääköhän se jokaista jossakin elämän vaiheessa? Se vain 
tuntuu olevan maailman tärkein asia, että voi olla oikeassa. 
Ja mikä parasta: toisen ihmisen kustannuksella. Minun on 
nöyrästi tunnustettava, että tätä lajia olen sairastanut enkä 
tiedä, olenko vieläkään täysin terve. Nuorempana se oli elä-
mäntehtävä. Olla oikeassa oli yhtä kuin olla olemassa. Olin 
omasta mielestäni Jumalan sankari, jossa ei vilppiä ole.

Viisas isävainaja heitti usein ilmoille oman kannanotton-
sa seuratessaan kovapäisten poikiensa kilvoitusta väittelyn 
jalolla saralla. ”Jos vanhana ei muuta opi, niin ainakin hiljaa 
käymään.” Polttavan ja ehdottoman mielen perukoille ei isän 
viesti päässyt tunkeutumaan.

Vuosien vieriessä on jotakin tapahtunut. Joku voisi sanoa, 
että hampaattoman hommia.  Jonkinlainen elämänkokemus 
on tuonut ainakin perspektiivin. Nyt polte mielessä tunkeutuu 
enemmän sisäänpäin ja ehdottomuus oman itsensä tuntemi-
seen. Enää ei viimeiseen asti oikeassa olemisen pakko ruoski 
eteenpäin, vaan syvä rauha Hänen armonsa syleilyssä hoitaa 
sielun. Onko se nyt niin hirveän tärkeää saada viimeinen 
sana?

Surukseni olen huomannut Herran yrttitarhoissa muitakin 
oikeassa olemisen pakkoon sairastuneita. Sana sivaltaa, omat 
uskomukset ja mystiikka ajavat surutta Sanan yli ja toisin ajatte-
lijat niputetaan vihollisleiriin. Suu saattaa jauhaa rauhaa, halti-
oitunutta palvontaa tai ylevää rukoustehtailua. Mutta sydämen 
kovuus leimaa sellaisen, joka ei lähde kaikkiin kotkotuksiin ja 
performansseihin heidän mielestään oikealla tavalla mukaan. 
Hengen sammuttajat! Luopiot! Penseät! Maallistuneet!

Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te ra-
kastatte toisianne, sanoo Jeesus. Rakkaus ei pyri olemaan 
oikeassa, vaan tarjoamaan avoimen sydämen ja sylin. Rakkaus 
ei taistele toista vastaan, pakota taipumaan muotteihin, vaan 
hyväksyy erilaisuuden Jumalan luomana rikkautena.

Jotenkin olen taipuvainen uskomaan, että Jumalan hengen 
työ pystyy kasvattamaan sellaisia hedelmiä, jotka näkyvät ulos-
päin. ”Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, 
uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen.” Tosimiehen 
eväät. Jos meistä edes hitusen näkyisi tätä kasvua, lähimmäi-
sillämme olisi hyvä olla lähellämme. Oikeassa olemisen pakko 
karkottaa ihmiset läheltä. Emme me kaipaa oppimestareita 
vierellemme, vaan ystäviä, jotka rakastavat ja ymmärtävät.

Yltiöhengelliset oikeassa olijat niputtavat ja leimaavat lä-
himmäisiään. Ja jos et ole heidän kanssaan samaa mieltä, olet 
automaattisesti vihollinen, tulen sammuttaja, sokea. Onneksi 
Herran ääni kaikuu heillekin: ”Tulkaa minun luokseni kaikki 
te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.” 
Kannattanee olla mieluummin onnellinen kuin oikeassa.
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Pekka Reinikainen

Hebrealaiskirjeen kirjoitta-
ja kuvaa tässä Raamatun 
kohdassa ihmisen ja ”ih-

misen pojan” olemusta. Me olem-
me täällä langenneessa maailmas-
sa, kärsimysten keskellä vaeltaes-
samme ’enkeleitä halvempia tai 
alempia’ ja myös Jeesus, johon il-
maus ’ihmisen poika’ viittaa, joutui 
kärsimään, kun Hän vaelsi täällä 
’kuoleman varjon maassa’. Jeesuk-
sen kärsimykset olivatkin sanoin 
kuvaamattomia. Hänhän kärsi 
kehossaan rangaistuksen kaikkien 
ihmisten kaikista synneistä. Raa-
matussa todetaan tästä: ”Koska siis 
lapsilla on veri ja liha tuli hänkin 
[ihmisen poika] niistä yhtäläisellä 
tavalla osalliseksi…Sillä sentäh-
den, että hän itse on kärsinyt ja 
ollut kiusattu, voi hän kiusattuja 
auttaa”. (Hebr. 2:14,18).

Muuttuneet 
luonnonlait

”Uskon kautta me ymmärrämme, 
että maailma on rakennettu Juma-
lan sanalla, niin että se, mikä näh-
dään, ei ole syntynyt näkyväisestä” 
(Hebr. 11:3).

Tiedepalstoilla meille uskotel-
laan, että maailmankaikkeus on 
saanut alkunsa 15 miljardia vuotta 
sitten tapahtuneessa alkuräjähdyk-
sessä. ”Tähtitieteilijät uskovat, että 
kaikki tila, aika, energia ja aine sai 
alkunsa alle sekunnin ajan kestä-
neestä hetkestä noin 12 miljardia 
vuotta sitten”, kerrotaan Helsin-
gin Sanomien tiedepalstalla (HS 
23.01.00). Miksi alkuräjähdys ei 
kuitenkaan aikaansaanut suurinta 
kuviteltavissa olevaa epäjärjestystä 
vaan täydellisen järjestyksen aina 
pienimmästä hiukkasista galaksien 
joukkoihin asti? Miksi luonnon-
vakioiden keskinäinen suuruus 
on hienosäädetty miljoonasosien 
tarkkuudella siten, että eri ainei-
den atomeja ja niiden muodosta-
mia molekyylejä voi olla olemassa. 
Biomolekyylit voivat muodostaa 
informaatioketjuja ja valkuaisai-
neet voivat laskostua muodosta-
en aineenvaihduntakoneita, jot-
ka mahdollistavat elämän. Tätä 
mysteeriä on pohtinut Suomes-
sakin vieraillut alan asiantuntija, 
professori John D. Barrow, joka 
sanoo Hufvudstadsbladetin mu-
kaan (27.09.03): ”Saattaa olla, että 
maailmankaikkeudet synnyttävät 
yhä uusia maailmankaikkeuksia 

ENKELEITÄ 
ALEMMAKSI 

”Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, 
tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? 

Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä 
halvemmaksi…” (Hebr. 2:6-7).

virrassa, joka ei koskaan lopu ja 
joka ei koskaan ole alkanut.Uusissa 
maailmankaikkeuksissa luonnonlait 
voivat olla hieman muuttuneita. Lo-
puttomassa maailmankaikkeuksien 
virrassa kaikki mahdolliset luon-
nonlakien yhdistelmät tulevat ko-
keilluiksi. Ennemmin tai myöhem-
min ilmaantuu maailmankaikkeus, 
missä ne ovat täsmälleen oikeat. 
Että me nyt istumme tässä ja luem-
me lehteä maailmankaikkeudessa, 
joka sinällään on äärimmäisen epä-
todennäköinen, mutta jonka kuiten-
kin pitää ilmaantua ennemmin tai 
myöhemmin”. Albert Einstein oli 
hieman nöyrempi. Hän totesi, että 
kysymys luonnonvakioiden kes-
kinäisistä arvoista on eräs mielen-
kiintoisimmista kysymyksistä, mitä 
yleensäkään voidaan esittää ja hän 
on itse pohtinut, oliko Jumalalla mi-
tään muita mahdollisia vaihtoehto-
ja käytettävissään, silloin kuin Hän 
päätti luoda maailman. ”Minulle, 
joka luotan Jumalaan, on ilmeis-
tä, että Hän on valinnut vakioiden 
keskinäiset suuruudet, mutta harvat 
tulevat olemaan samaa mieltä”, kir-
joittaa Einstein kirjeenvaihdossaan 
(I. Rosenthal-Schneider, Reality and 
Scientific Truth: Discussions with 
Einstein, von Laue, and Planck, 
Wayne State University Press, Det-
roit, 1980, p.32). 

Professori Barrow toteaa kirjas-
saan The Constants of Nature , että 
luonnovakioiden olemassaolo on 
edelleen ratkaisematon mysteeri, 
joka samalla lopullisesti kumoaa 
nykyihmisolle niin ”rakkaan”, mut-
ta vailla mitään merkitystä olevan 
ilmaisun ”kaikki on suhteellista”. 

Varmaa on myös, että luonnon-
valinta ei ole luonnonlakeja ”va-
linnut”.

Loppu evoluutiosaduille
Nykyään on muodikasta olla 
”astrobiologi” ja kirjoittaa erilaisia 
satuja ja tarinoita elämän alku-
perästä ja tarkoituksesta. Maail-
mankaikkeus olisi astrobiologien 
mukaan ”täynnä elämän raken-
nuspalikoita” ja elämää muodos-
tuisi näin ollen helposti itsestään 
kaikkiin paikkoihin, mihin näitä 
rakennuspalikoita sattuisi kerty-
mään tarpeeksi ja missä olisi vet-
tä ja ”suotuisat olosuhteet”, mitä 
sitten jälkimmäisellä loppujen lo-
puksi mahdetaan tarkoittaakaan. 
On hämmästyttävää, kuinka tie-
tämättömiä nämä akateemisesti 
koulutetut ihmiset voivat olla 
orgaanisen kemian ja biokemi-
an alkeistakin. Helsingin Sano-
missa tiedetoimittaja kirjottaa 
(25.10.2005), että kunhan vaan 
alkumaapallolla hieman salamoi, 
alkaa tapahtua ihmeitä: RNA:ta 
muodostuu riboosista ja muista 
yhdisteistä, ja kun RNA kehittyy, 
se oppii kopioimaan itseään ja 
alkaa valmistaa proteiineja, jot-
ka auttavat RNA:ta valmistamaan 
itsestään kaksijuosteisia versioi-
ta, jotka myöhemmin kehittyvät 
DNA:ksi. 

Kuulostaa hienolta, mutta 
biokemian kannalta katsottuna 
on täyttä huuhaata. Näin ei voi 
tapahtua. Salamointi ei synnytä 

riittäviä määriä biologian tarvit-
semia erityisiä molekyylimuotoja 
eli D-riboosia, D-deoxyriboosia 
ja L-aminohappoja. Ja vaikka syn-
nyttäisikin, ylläkuvatun tapainen 
”reaktio” on vastoin kaikkea sitä, 
mitä orgaanisesta ja biokemiasta 
tiedetään. Molekyylit eivät nimit-
täin muodosta ketjuja vaan haa-
rautuvat ja vesiliuoksessa ketjut 
lisäksi purkautuvat. Liuoksessa 
mahdollisesti olevat savipinnat 
tai rasvapallot eivät asiaa miksi-
kään muuta. Ylläolevan kaltainen 
tieteellinen huuhaa on tunnusmer-
killistä kaikille evoluutiosaduille, 
joita tiedepalstat, luonto-ohjelmat 
ja oppikirjat ovat pullollaan. 

Kun evoluutio-uskovaiset hauk-
kuvat perusteettomasti luomiseen 
uskovia ’litteän maapallon kannat-
tajiksi’ (en ole koskaan tavannut 
tällaista henkilöä), heidän olisi syy-
tä katsoa itse peiliin. Kokemukseni 
evoluutio-uskovista on, että mitä 
enemmän väitöskirjoja, dosentuu-
reja ja professureja heillä sattuu 
olemaan, sitä kapea-alaisemmat 
ovat tiedot ja heikompi kyky ym-
märtää luonnontieteellisiä koko-
naisuuksia. Nämä henkilöt ovat 
yleensä täysin maallikkoja oman 
kapean erikoisalansa ulkopuo-
lella. Henkilön, joka ei ole opis-
kellut epäorgaanista ja biokemiaa 
korkeakoulutasolla, ei kannattaisi 
ottaa mitään kantaa kemialliseen 
evoluutioon eli ensimmäisen so-
lun syntyyn. Alan asiantuntijat, 
kuten biokemian nobelisti Jaques 
Monod, joka oli vakaumuksellinen 
ateisti, totesi tästä kysymyksestä: 
”On täysin järjetöntä uskoa elävän 
solun syntyneen sattumalta. Kui-
tenkin uskon niin, koska en näe 
muutakaan vaihtoehtoa”. DNA:n 
löytämisestä Nobel palkinnon saa-
nut Francis Crick oli samaa mieltä, 
mutta arveli, että jotkin mystiset 
kaukaiset sivilisaatiot toisista ga-
lakseista ovat ”siementäneet” maa-
pallolle ensimmäiset solut!

Kerta kaikkiaan 
ainutlaatuinen planeetta

Meille on vuosikymmeniä opetet-
tu, erityisesti edesmenneen Carl 
Saganin toimesta, että maapallo 
on täysin merkityksetön planeet-
ta maailmankaikkeuden laidalla 
ja vastaavia planeettoja on maa-
ilmankaikkeudessa miljoonittain 
ja niille kehittyy helposti elämää 
itsestään, automaattisesti ja nope-
asti. Tämä väite on viime vuosina 
myös osoitettu huuhaaksi. Peter D. 
Ward ja Don Brownlee julkaisivat 
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 vuonna 2000 kirjan nimeltä Rare 
Earth. Siinä he toteavat, että maa-
pallon kemiallinen koostumus on 
täsmälleen oikea elämää ajatellen, 
ja se on juuri oikealla etäisyydellä 
auringosta, jotta vettä voi esiintyä 
nestemäisenä. Ilman kuuta elämä 
maapallolla ei olisi mahdollista. 
Jupiter suojaa planeettaamme as-
teroidien ja komeettojen törmäyk-
siltä. Maapallo sijaitsee optimaali-
sessa paikassa kotigalaksissamme. 
Lähempänä galaksin keskustaa 
supernovat tuhoaisivat elämän ja 
kauempana galaksin reunalla ras-
kaita alkuaineita ei olisi tarpeeksi. 
Aurinkokuntamme on poikkeuk-
sellinen johtuen sen suuresta me-
tallipitoisuudesta. Planeettamme 
jäätyisi ellei sen sisällä tapahtuisi 
jatkuvaa radioaktiivista lämmön-
tuotantoa. Mannerlaattojen liike on 
elämän kannalta välttämättömyys. 
Ilmakehämme on ainutlaatuinen. 
Linnunratamme on epätavallinen 
galaksi. 

Astrobiologit Ward ja Brown-
lee toteavat kirjassaan: ”Entäpä 
jos maapallo, joka kuljettaa mu-
kanaan lastin kehittyneitä eläimiä, 
on ainutlaatuinen tällä galaksin 
kulmalla…Entäpä jos se on kerta 
kaikkiaan ainutlaatuinen: ainoa 
planeetta, missä on eläimiä koko 
galaksissa tai jopa koko näkyvässä 
maailmankaikkeudessa..?” 

Ward ja Brownlee esittävät 
kirjassaan todennäköisyyslaskel-
man, joka ottaa huomioon yllä 
luetellut (ei siis suinkaan kaik-
kia, kuten hekin toteavat) elämän 
kannalta välttämättömät seikat. 
Todennäköisyyslasku osoittaa, 
että maapallo on kerta kaikkiaan 
poikkeuksellisen äärimmäinen 
harvinaisuus (oikeastaan mahdot-
tomuus) ja enää ei voida ajatella, 
että planeettamme olisi jonkinlai-
nen arkipäiväinen mitättömyys 
maailmankaikkeudessa.

Skeptikkojen hymy hyytyy
Meillä on etuoikeus elää jännittä-
vää aikaa. Elämme jälleen ”Nooan 
päiviä”, jonkakaltaisen ajan Jeesus 
sanoi saapuvan jälleen, kun Hä-
nen ilmestymisensä päivä lähenee. 
Raamatun ennustukset toteutuvat 
silmiemme edessä. Valtavat tulvat 
ja luonnonkatastrofit muistuttavat 
valvovia kristittyjä Nooan päivistä. 
Maanjäristyksiä on myös epätaval-
lisen paljon. Myös ’kivet huutavat’, 
kun teologit vaikenevat. Maailman 
johtava lääkärilehti, British Medi-

cal Journal, kirjoitti pääkirjoituk-
sessaan taannoisen SARS epide-
mian aikana: ”Ilmestyskirjan neljä 
ratsastajaa – valloittaja, sota, nälän-
hätä ja kuolema- ovat valloillaan 
maailmassa. Sodat, jotka raivoavat 
jatkuvasti, ovat päättymässä Irakis-
sa, mutta jatkuvat monissa mais-
sa. Kymmenet miljoonat kärsivät 
nälänhädästä Afrikassa, mutta 
sen uutisarvo on mitätön verrat-
tuna Irakin sotaan. Kuolema, joka 
ratsastaa neljännellä hallavalla he-
vosella tappaa ’miekalla, nälällä 
ja rutolla ja maan petojen kautta’. 
Rutto - tai vähemmän runollisesti 
tulehdustauti- on tämän lehden 
pääteema”. Tulehdustauti on edel-
leen, vuodenvaihteessa 2005-2006 
kaikkien maailman lehtien päätee-
ma. Kun valtavan, kenties histo-
rian suurimman, maanjäristyksen 
aikaansaama tsunamitulva hukutti 
viime vuodenvaihteessa lähes 300 
000 ihmistä, maailmanhistorian 
suurin rutto, H5N1-lintuinfluens-
sa voi surmata jopa 300 miljoonaa 
ihmistä, jos virus sairastuttaa kuten 
Espanjantautivirus viime vuosisa-
dan alkupuolella. 

Olen viime vuosina kirjoittanut 
kirjat ’Nooan Päivät’ ja ’SARS ja 
viimeiset vitsaukset’, jotka käsit-
televät näitä aihepiirejä. Mainitsen 
vielä kolmannen kirjoittamani 
kirjan, ’Dinosaurusten arvoitus ja 
Raamattu’, jonka ansiosta pääsin 
Skepsis ry:n hörhölistalle sijalle 3, 

kun kerroin, että dinosauruksen 
kivettymätöntä luuydintä, jossa 
voidaan todeta verisolujakin, on 
löydetty. Nyt on skeptikkojen 
hymy hyytynyt, kun löytö vah-
vistettiin viime pääsiäisenä ja di-
nosauruksen pehmytosien kuvia 
on kaikkien nähtävinä internetis-
sä (www.answersingenesis.org/
docs2005/0325Dino_tissue.asp) 
ja esimerkiksi maailmankuulussa 
Science –tiedelehdessä (25.3.2005 
sivuilla 1835,1852 ja 1952-1955) ja 
myös Tieteen Kuvalehdessä. Kun 
kerroskivilajista löydetään dino-
sauruksen luita, sen iäksi määrite-
tään yli 65 miljoonaa vuotta, koska 
evoluution mukaan dinosaurukset 
kuolivat sukupuuttoon tuolloin. 
Kun kerroskivilajista löydetään 
mädäntyneeltä haiseva ja venyviä 
pehmytkudoksia, verisuonia ja ve-
risoluja sisältävä luu, voimme olla 
aivan varmoja siitä, ettei kyseinen 
kerrostuma voi olla muutamaa tu-
hatta vuotta vanhempi. Maaperän 
bakteeritoiminta ynnä lukuisat 
muut mekanismit hajoittavat bio-
logiset kudokset viimeistään 10 
000 vuodessa. Nämä löydöt ovat 
kuolinisku evoluutioteorian mu-
kaiselle iänmääritykselle ja koko 
darvinismille. Asialleen vihkiyty-
neet ateistitiedemiehet eivät tätä 
kuitenkaan halua nähdä tai ym-
märtää. He päinvastoin yrittävät 
kuumeisesti keksiä jotakin meka-
nismia, joka selittäisi puolimätien 
kudosten säilymisen yli 65 miljoo-
nan vuoden ajan! Rakkaasta evo-
luutiostaan he eivät kuitenkaan 

suostu luopumaan.

Aika 
herätä unesta

Ihmisille on 150 vuoden ajan 
kerrottu darvinistisia satuja ja 
tarinoita heidän alkuperästään. 
Evoluutiomyytti on tuhonnut mil-
joonien ihmisten uskon Jumalan 
Sanan arvovaltaan. Nyt, historian 
viimeisinä päivinä, selviää, että 
evoluutio on ollut pelkkää valhet-
ta. Jumala on avannut silmämme 
näkemään, että tämän maailman 
ateistien tieto olikin typeryyttä. 
Maailmankaikkeus on todellisuu-
dessa täynnä Jumalan kätten töitä 
ja merkkejä nerokkaasta suunnit-
telusta. Alkaen luonnonvakioiden 
valitsemisesta, planeettamme si-
joittamisesta suojaisaan linnunpe-
sään vihamielisessä, langenneessa 
maailmankaikkeudessa. 

Tiedämme tänä päivänä myös, 
että Jumala on luonut elämän raa-
matullisessa aikataulussa, elämän 
bio-ohjelmien toiminta edellyttää 
sen. Ihmisen luominen tapahtui 
nopeasti, vai olisiko maksa ”ke-
hittynyt ensin” ja sitten munuaisia 
pitänyt odottaa vuosimiljoonien 
ajan? Jumalan alussa luoma vir-
heetön biologisen elämän koodi 
tuhoutuu silmiemme edessä hi-
taasti, mutta varmasti, syntiinlan-
keemuksen seurauksena. Tämä 
”elämän koodi” on pian täysin 
toimintakyvytön haitallisten mu-
taatioiden seurauksena. Elämän 
liekki on toisin sanoen sammu-
massa tässä rappeutuvassa maail-
massa. Nopeimmin tämä voidaan 
todeta solujen voimalaitosten, 
mitokondrioiden koodista, joi-
hin ei rekombinaation kautta 
tule uusia geenejä ja joissa ei ole 
mutaatioiden korjausjärjestelmiä. 
Tiedämme myös varmuudella, 
ettemme ole mitään ”päivitettyjä 
simpansseja” vaan ihminen on 
luotu Jumalan kuvaksi, kaltaisek-
si. Tämä oli välttämätöntä, jotta 
Jumalan poika saattoi tulle tänne 
’ihmisen poikana’. ”Sinä teit hänet 
vähäksi aikaa enkeleitä halvem-
maksi”, toteaa Raamattu. Mutta 
Raamattu toteaa myös, että Jeesus 
ei ota huomaansa enkeleitä, vaan 
Aabrahamin siemenen eli meidät 
kaikki, jotka uskomme evanke-
liumin. Meidät hän on luvannut 
ottaa huomaansa. Iloitkaamme ja 
nostakaamme päämme riemuiten, 
ja kertokaamme tämä hyvä uuti-
nen Jeesuksesta muillekin, sillä 
voimme nähdä vapautuksemme 
päivän lähestyvän.

Kimmo Janas

JUSSI MAKKOSELTA UUTUUSLEVY
Diplomisellisti Jussi Makkosen uutuuslevy 
”Masterpieces for Cello”  julkaistiin Loppiai-
sena Helsingissä Huopalahden kirkossa. 

Jussi Makkonen nousi valtakunnalliseen 
tietoisuuteen voitettuaan EBU:n kansallisen 
solistikilpailun vuonna 1996. Kilpailu avasi 
Jussille ovet kansainväliselle uralle, kuten 
myös kilpailun aiemmille voittajille, joita ovat 
olleet mm. pianisti Olli Mustonen ja Jan-Erik 
Gustafsson.

Viime vuosina Jussi on esiintynyt lähes kai-
kissa Euroopan maissa sekä USA:ssa. Hän on 
esiintynyt myös monilla kansainvälisillä radio- 
ja tv-asemilla, viimeksi syykuussa 2005 Jussi 
kantaesitti Romanian tv:ssä ja radiossa Usko 
Meriläisen soolosellosarjan.

Kristillisissä piireissä Jussi on tullut monille 
tutuksi kirkkokonserttien lisäksi mm. Näky-
konferenssin musiikkivastaavana ja suuren 
suosion saaneiden live-äänitteiden tuottajana 
(”Rakkauden Kuningas” ja ”Suurin on Rak-
kaus”), joilla esiintyy yli 100 henkinen kuoro 
sekä musiikin ammattilaisista koostuva orkes-
teri. Jussi on toiminut myös mm. Nokia Mission 
musiikki- ja mediavastaavana.

Levyllä Jussi soittaa lähes 200 vuotta van-
halla saksalaisella sellolla, jonka hänelle ovat 
sponsoroineet Suomen Kulttuurirahasto sekä 
Wihurin rahasto.

Pianistina levyllä toimii vuonna 1972 Tallin-
nassa syntynyt diplomipianisti Rait Karm. Hän 
on opiskellut pianonsoittoa ja yksinlaulua Si-
belius-Akatemiassa. Rait Karm on konsertoinut 
solistina, kamarimuusikkona, viihdepianistina 
sekä lied-pianistina Suomen lisäksi Virossa, 
Saksassa, Sveitsissä ja Tsekeissä.

”Masterpieces for Cello” -CD:lle on valittu 
”12 kauneinta sävelmää” sellolle ja pianolle. 
Mukana mm. Saint-Saënsin Joutsen, Elgarin 
Salut d’amour ja Sibeliuksen Romanssi. Levyn 
kahdestatoista kappaleesta ainoastaan neljä on 
suomalaisten säveltäjien (Sibelius, Kuula ja 
Järnefelt) teoksia. Kun ottaa huomioon levyn 
korkean tason, olisi toivonut lisää suomalais-
väriä myös säveltäjäpuolelle. Mikä sen parem-
pi lahja ulkomaisille yritysasiakkaille kuin CD:
llinen suomalaisia klassikoita?

Makkosen ja Karmin yhteistyö on saumaton-
ta saaden jopa vähemmän klassista musiikkia 
seuranneen tempautumaan sulosävelten vie-
täväksi. Kuriositeettina voisi mainita, että istu-
essani Huopalahden kirkossa kuuntelemassa 
mykissä elokuvissakin käytettyä E. Elgarin Sa-
lut d’amour Op. 12:ta, näin sieluni silmin van-
han kunnon Charlie Chaplinin tepsuttelevan 
rakkaimpansa kanssa kohti auringonlaskua...

EVANKELIUMI 
ON LÄÄKE

Mm. Robinson Crew’ssa ja Gospelkuoro Kai-
roksessa soittaneen Joonatan Raution uutuus-

levyllä Medicine sukellamme täysin erilaiseen 
instrumentaalimusiikkiin. Virtuoottisuudestaan 
ja solistisesta elivoimaisuudestaan tunnetun 
Raution musiikilliset taustat ovat vahvasti jazzt-
raditiossa, ja hänen soitolleen ovatkin omi-
naisia piirteitä vahva rytminen ja harmoninen 
kantaaottavuus.

Helluntaiseurakunnan saarnaajan pojaksi 
vuonna 1973 syntynyt Joonatan on kertonut 
improvisoinnin olleen hänelle luonteenomais-
ta siitä lähtien, kun hänen sormensa ylettyivät 
pianon koskettimille. Suomen Saksofoniseu-
ran Josef Kaartinen -palkinnolla vuonna 1999, 
Pekka Pöyry -palkinnolla vuonna 2000 ja Pori 

Jazz Vuoden Taiteilija 2001 -tittelillä palkittu 
saksofonistimme kertoo sanan Medicine he-
rättävän hänessä monia mielikuvia. Ensikin se 
levyn nimenä kuvaa hänen suhtautumistaan 
musiikkiin, musiikki on lääkettä omalle sie-
lulle. Medicine viittaa myös siihen sielun ja 
hengen lääkkeeseen, jota itse musiikin Luoja 
on antanut. ”Evankeliumi on se lääke, joka 
omaa sisintäni kaikkein eniten hoitaa. Gospel 
on musiikkityylinä osa minua ja ilmaisuani, 
mutta se on sitä myös vakaumukseni tasolla, 
Joonatan Rautio toteaa nettisivullaan. Levylle 
onkin otettu mukaan joitakin black gospel 
–tyylisiä kappaleita.

Pääosin sähköistä ja funk-henkistä musiik-
kia sisältävän levyn kaikki 13 kappaletta ovat 
Raution omia sävellyksiä ja sovituksia. Levyllä 
on mukana loistava muusikkokaarti. Rumpuja 
soittaa Toni Porthen, bassoa Timo Hirvonen ja 
Juha Antturi, kitaraa Marzi Nyman, percussioi-
ta Abdissa Assefa. Puhallinsektiossa soittavat 
Raution lisäksi Jukka Eskola trumpettia ja Juha 
Jay Kortehisto pasuunaa. Levyn erikoisvierai-
na ovat Jim Beard, piano ja Ndioba Gueye, 
laulu.

Todella nautittavaa, letkeää menoa alusta 
loppuun.

SINULLE
Perttu Mathlinin uutuusäänite, Sinulle sisältää 
yksitoista laulua, joiden teemat käsittelevät 
armoa ja rakkautta.

Tenori Perttu Mathlin aloitti laulajauransa 
1970-luvulla tanssiorkesterissa. Varsinaiset 
lauluopinnot hän aloitti vasta Kaustisen kesä-
kurssien jälkeen vuonna 1988. Vuosien varrella 
hänen laulunopettajina ovat toimineet monet 
nimekkäät laulajat, mm. Tamara Lund.

Hengellinen musiikki on Mathlinille rak-
kainta hänen vakaumuksensa vuoksi, mutta 
ohjelmistoon kuuluu paljon muutakin musiik-
kia opereteista ooppera-aarioihin ja kevyestä 
klassisesta italialaisiin tenorikappaleisiin.

Parhaimmillaan Perttu Mathlin onkin juuri 
aarioissa, joissa hänen äänivaransa pääsevät 
oikeuksiinsa. Monet levylle valitut kappaleet 
on kuitenkin sovitettu ehkä hieman liian viih-
teellisiksi – kysehän ei kuitenkaan ole tanssi-
musiikista vaan lohtua antavasta hengellisestä 
musiikista.

"Elämämme kohtalot on Hällä kädessään. 
Kaikki elinpäivämme Hän tuntee tarkalleen. 
Joka hetki vierellämme Hän astelee, siksi mi-
tään pelkää en, Hän kanssain käy." kiteyttää 
Esko Leppäluoto säveltämässään ja sanoitta-
massaan kappaleessa Ajat. Voisiko tuon enää 
paremmin sanoa?

Mutta joka tapauksessa Sinulle -CD on oival-
linen väline karistaa arjen harmaus harteiltaan 
kiireisen työpäivän päätteeksi. Voisi jopa suo-
sitella kaikille sohvaperunoille kuunneltavaksi 
iltapäivälehtien luennan ohessa.
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9. KOMPPANIA
Sodanvastainen 9. KOMPPA-
NIA kuvaa Afganistanin sodan 
loppuvaihetta nuorten sotilai-
den silmin. Se on ensimmäinen 
venäläinen sotaelokuva, jossa kä-
sitellään Afganistanin sodan jät-
tämiä traumoja kuten aikoinaan 
Vietnamin sodan arpia tulkinneet 
Platoon ja Full Metal Jacket. Elo-
kuvan tapahtumat sijoittuvat 1988 
-1989 väliseen aikaan, aikaan jol-
loin Neuvostoliiton joukot ovat 
vetäytymässä pois Afganistanista. 
Kaksi 18-vuotiasta nuorukaista 
tapaa toisensa kasarmilla. Mo-
lemmat pojat ovat ilmoittautu-
neet vapaaehtoisiksi ”operaatio 
Afganistaniin” ja molemmilla on 

omat syynsä. Heidät lähetetään 
valmennusleirille, josta he jou-
tuvat suoraan huonomaineeseen 
yhdeksänteen divisioonaan, joka 

on koottu vihaisista ja kurittomista 
nuorukaisista. Yhdeksäs divisioo-
na lähetetään aina ensimmäisenä 
rintamalle puolustamaan isänmaan 

kunniaa. Tässä sodassa ei ole kun-
niaa, eikä nuorukaisilla kohta ole 
edes isänmaata. 
9. komppania on ensimmäinen 
suurelokuva, joka on toteutettu 
venäläis-suomalaisena yhteistuo-
tantona. Suomesta mukana ovat 
tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr 
Productions Oy, YLE TV1 Yh-
teistuotannot ja Suomen eloku-
vasäätiö. Suomalaisten vastuulla 
oli digitaalinen kuvankäsittely, 
stunt-koordinaatio sekä Blue Sc-
reen –ohjaus.

Elokuvan on ohjannut esikois-
ohjaaja Feodor Bondartshuk, joka 
on Oscar-voittaja Sergei Bondart-
shukin (mm. Sota ja rauha) poika. 
Juri Korotkovin käsikirjoittama 9. 
komppania perustuu tositapahtu-
miin. 345:nnen laskuvarjojääkäri-
pataljoonan yhdeksäs komppania 
oli Afganistanin sodan legendaa-
risimpia taisteluyksilöitä. Paha-
maineiseen komppaniaan sijoitet-
tiin tavallisesti rikoksista tuomittu-
ja sekä hankalana pidettyjä nuoria 
miehiä. Nämä äärimmäisen rankan 
taistelukoulutuksen läpikäyneet 9. 
komppanian sotilaat saivat kuiten-
kin suhteessa eniten kunniamita-
leita ja kunnianosoituksia. Sodan 
loppuvaiheessa nämä miehet sai-
vat vastaansa täysin ylivoimaisen 
vihollisen ja heidän oma armeijan-
sa unohti heidät. Elokuva onkin 
samalla tutkielma nuorten miesten 
tunteista mahdottomalta tuntuvas-
sa tilanteessa. 

Elokuvaa on kuvattu Venäjällä, 
Ukrainassa ja Uzbekistanissa ja sen 
budjetti on seitsemän miljoonaa 
dollaria.

9. komppania
Ohjaaja: Feodor Bondartshuk 
Tuottajat: Yelena Yatsura, Viktor Gluk-
hov ja Sergey Melkumov / PK Slovo, 
Feodor Bondartshuk / Art Pictures Group, 
Stepan Mikhalkov, Ilkka Matila / 
MRP Matila Röhr Productions 
Pääosissa: Mikhail Porechenkov, Nikolay 
Fodenko, Alexey Chadov, Yuriy 
Kolokolnikov, Dimitriy Dyuzhev, Alexan-
der Bashirov

MERIJALKAVÄEN MIES 
(Jarhead) 

Jake Gyllenhaal (Day After To-
morrow, Moonlight Mile – surun 
tie), Jamie Foxx (Ray, Collateral 
– väärä aika väärä paikka) ja Pe-
ter Sarsgaard (Kinsey, Boys Don’t 
Cry) nähdään pääosissa Universal 
Picturesin elokuvassa Jarhead. Ky-
seessä on ohjaaja Sam Mendesin 
elokuvasovitus merijalkaväen soti-
laan Anthony Swoffordin muistel-
mista, jotka vievät katsojan keskel-
le hänen hämmentäviä kokemuk-
siaan Persianlahden sodassa. 

Jarhead (“jarhead” on merijalka-
väen sotilaasta leikkimielisesti käy-
tetty nimitys) seuraa vanhan soti-
lassuvun vesan Anthony “Swoff” 
Swoffordin (Gyllenhaal) taivalta 
aina asenteita railakkaasti tuuletta-
valta alokasleiriltä sotarintamalle, 
missä hän koluaa tarkkuuskiväärin 
ja raskaiden varusteidensa kanssa 
Lähi-idän aavikoita saamatta het-
kenkään suojaa sietämättömältä 
paahteelta ja irakilaissotilailta, jot-
ka voivat odottaa minkä hyvänsä 
harjanteen takana. Erämaan ar-
mottomassa kuumuudessa Swoff 
ja hänen sotilastoverinsa pitävät it-
sensä järjissään hurtin huumorinsa 
avulla – maassa, jota he eivät ym-
märrä, vastassaan vihollinen, jota 
he eivät näe, taistellessaan syystä, 
jota he eivät täysin käsitä. 

Foxx on kersantti Sykes, me-
rijalkaväen konkari, joka johtaa 
Swoffordin tiedustelu/tarkka-am-
pujajoukkuetta. Sarsgaard on puo-
lestaan Swoffin ystävä ja oppi-isä, 
luunkova Troy. 

Jarhead on kaunistelematon ja 
todenmukainen kuvaus sodasta, 
joka suljettiin antiseptiseen pak-
kaukseen vuosikymmen sitten. 
Tarinaa ryydittää musta huumori, 
rehellinen kysymystenasettelu ja 
tapahtumat, jotka ovat samaan ai-
kaan niin surrealistisia ja karvai-
ta kuin traagisia ja absurdejakin. 
Elokuvan on ohjannut Oscar®-
voittaja Sam Mendes (American 
Beauty, Road to Perdition) ja sen 
ovat tuottaneet Oscar®-voittajat 
Douglas Wick (Gladiator) ja Lucy 
Fisher (tulossa oleva Memoirs of a 
Geisha). Käsikirjoituksesta vastaa 

JARHEAD
Ohjaus: Sam Mendes
Käsikirjoitus: William Broyles Jr., perus-
tuu Anthony Swoffordin romaaniin
Pääosissa: Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, 
Peter Sarsgaard, Chris Cooper, Skyler 
Stone, Wade Williams, Katherine Ran-
dolph

William Broyles, Jr. (Cast Away, 
Apollo 13). 

Olisi odottanut elokuvan suh-
tautuvan kriittisemmin Persianlah-
den sotaan varsinkin, kun samaan 

aikaan setvitään vielä Irakin sodan 
järkevyyttä, mutta hyvä näinkin, 
kiitos ammattimaisen ohjauksen. 
Mielenkiintoiseksi elokuvan teki 
myös hyvin pitkälle samanlaisia 

tuntoja herättelevän venäläisen 
elokuvan 9. komppania saman-
aikaisuus, joka osoittaa, etteivät 
suurvallat loppujen lopuksi kovin 
erilaisia olekaan.
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Walk the Line 
Ohjaaja: James Mangold 
Käsikirjoitus: Gill Dennis ja James Man-
gold Johnny Cashin omaelämäkerta -kir-
jojen mukaan
Pääosissa: Joaquin Phoenix (Johnny 
Cash), Reese Witherspoon (June Carter), 
Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Shelby 
Lynne, Dan Beene, Larry Bagby, Lucas Till, 
Ridge Canipe, Hailey Anne Nelson 

WALK THE LINE
Walk the Line kertoo legendaari-
sesta rocktähdestä Johnny Cash-
ista ja hänen elämänmittaisesta 
rakkaudestaan June Carteriin. 
Cash nousi hetkessä puuvillanpoi-
mijasta huippusuosituksi laulajak-
si, joka tunnettiin yksinkertaisesti 
”miehenä mustissa” – tuo liikanimi 
kuvasti niin hänen musiikkiaan 
kuin elämäntyyliäänkin.

Elokuva peilaa yhtä kaikkien 
aikojen riipaisevimmista rakkaus-
tarinoista, mutta ennen kaikkea 
se on tarina miehestä, joka kul-
ki omia polkujaan ja eli jokaisen 
päivän kuin se olisi ollut hänen 
viimeisensä. 

Walk the Line keskittyy ker-
tomaan Cashin elämäntaivalta 
lapsuudesta 1940-luvulta aina 
1960-luvulle asti. Toisin sanoen 
kristillisessä mielessä tietenkin 
mielenkiintoisin vaihe eli Cashin 
uskoontulo ei vielä ehdi tapahtua 
elokuvan päättyessä.

Lapsena Johnny Cash osasi ul-
koa äitinsä virsikirjan laulut. Sa-
maisen virsikirjan hän otti myös 
mukaansa suorittaessaan asepal-
velustaan Korean sodan aikana 
eli pohjia hengellisyyteen toki 
löytyi.

Cashin isä ei tukenut nuorempaa 
poikaansa lainkaan sen parem-
min lapsena kuin aikuisenakaan. 
Johnnyn ollessa 12-vuotias hänen 
isoveljensä kuoli tapaturmaises-
ti. Tämä oli liikaa ahdistuneelle 
isälle, joka totesi Johnnylle: "Sinä 
et ole yhtään mitään. Paholainen 
vei minulta väärän pojan". Ei siis 
ihme, jos pojan omanarvontunto 
ei ollut paras mahdollinen.

Viitaten Cashin menestyskeik-
kaan Folsomin vankilassa paikal-
lisen baptistiseurakunnan pastori 
huomauttaa nuorelle muusikolle, 
etteivät kristityt fanit halua Johnnyn 
laulavan murhaajille ja raiskaajille. 
"Sitten he eivät ole kristittyjä!" Cash 
huomauttaa ykskantaan. 

Elokuva keskittyy paljolti John-
ny Cashin ajautumiseen mm. El-
viksen kannustamana huumeko-
keiluihin ja aikansa rypemiseen. 
Kun pahin huumehörhöily on 
jäänyt taakse, hän toteaa Luojan 

antaneen hänelle toisen mahdol-
lisuuden, mitä voidaan pitää myös 
hänen hengellisen heräämisensä 
alkuvaiheena.

Johnny Cashin roolissa nähdään 
Oscar-ehdokas Joaquin Phoenix 
ja June Carterina Reese Withers-
poon. Ohjauksesta vastaa kiitetty 
ohjaaja James Mangold, jonka ai-
kaisempia ohjaustöitä ovat mm. 
elokuvat ”Vuosi nuoruudestani” 
ja ”Copland”. 

Elokuvan yhteydessä julkaistiin 
myös erittäin mielenkiintoinen 
soundtrack. Albumin on tuottanut 
juurimusiikin luottomies T Bone 
Burnett. Leffan päänäyttelijät Joa-
quin Phoenix (Cash) ja Reese Wit-
herspoon (June Carter Cash) laula-
vat elokuvassa kuultavat biisit.

MikroRabbi 9 Pro 
sisältää nelisenkymmentä 
käännöstä ja mm. kronolo-
gisen eli aikajärjestyksessä 
etenevän raamatunkäännök-
sen. Ominaisuuksia ovat mm. 
perusmuotohaku, lauseen 
osan haku, rinnakkaispaikat, 
alaviitteet, selailuhistoria, kir-
janmerkit ja jaelistat. Sisältää 
myös MikroRabbi Mobilen.

Nyt Data Universumista!

Kaikkien kristillisten
kustantajien tuotteet.
www.kotisatama.net/kauppa

p. (03) 3124 22 11, toimisto@datauniversum.fi 
www.datauniversum.fi 
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sen. Ominaisuuksia ovat mm. 

Nyt Data Universumista!

Nopeimmille tilaajille
159 €:n hintainen

CD-Facta kaupanpäälle!

osan haku, rinnakkaispaikat, 
alaviitteet, selailuhistoria, kir-
janmerkit ja jaelistat. Sisältää 

89 €
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Suuren suosion saanut Tosimies -lehden ”Paavalin vanavedes-
sä”-aiheinen miesten lukijamatka toteutetaan tänä vuonna viime 
kertaa laajempana. Purjehdimme nyt kaksi viikon mittaista erillistä 
matkaa, mutta osallistua saa vaikka molempiin.

1. matka: 6.–13.10.2006 Kos – Samos
2. matka: 13.–21.10.2006 Samos – Kos

Veneenä meillä on 10 makuupaikkaa tarjoava Bavaria 49.
Mukaan voit ilmoittautua kahdella eri statuksella: 
Retki tai Kurssi.
• Kurssilaisena saat Purjehtijaliiton koulutusjärjestelmän mukaista 
purjehduskoulutusta, josta saat kansainväliseen suorituskirjaan 
ao. merkinnän. Ennen purjehduksen alkua kartoitetaan henki-
lökohtainen lähtötaso, joka määrää kurssinimikkeen. Kurssi voi 
olla Purjehtija-, Perämies- tai Päällikkökurssi.
Hankittaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskir-
jaa, vaaditaan todiste käytännön veneilytaidoista, johon riittävä 
taso on Päällikkötutkinto. Kyseistä kirjaa tarvitaan mm. vene-
vuokrauksessa ulkomailla – ja enenevässä määrin Suomessakin 
– mutta erityisesti Saimaan kanavassa kuljettaessa.
• Retkipaikalla olet enemmänkin miehistön jäsenenä nauttimassa 
purjehduksesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ”retkeläisenä” olisit 
ulkona opetuksen piiristä, sillä kysymyksiin vastataan, opastetaan 
sekä neuvotaan turvalliseen ja nautinnolliseen purjehtimiseen. 
Mutta varsinaista systemaattista opetusta ei ”retkiläiselle” kuu-
lu. 
Hinnat: 
Retkipaikka 595 euroa   
Kurssipaikka 696 euroa.

Lisäksi tulevat lentolippu Helsinki–Kos–Helsinki, jonka hinta 
liikkunee 400 euron paikkeilla sekä osallistuminen venekassan 
ruoka- yms. menoihin. Miehistöä vaihdettaessa Kosin lentokentän 
ja Samoksen välinen noin puolentoista tunnin pituinen osuus 
hoidetaan paikallisilla kantosiipialuksilla.
 
PAIKAT VARATAAN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ, 

JOTEN PIDÄ KIIRETTÄ!

Ilmoittautumiset: 
E-mail: info@faktapro.fi
Lisätietoja purjehduksesta, kurssitasoista ja pätevyyskirjoista:  
www.sailingworld.fi

Varausmaksu on puolet purjehdusmaksusta, joka maksetaan il-
moittautumisen jälkeen postitettavalla laskulla.

Paavalin 
vanavedessä

Teksti: Antti Kyynäräinen

Kuvat: Juha Seila

Purjehdus ei ole vain 
siirtymistä paikasta 
toiseen tuulen voimalla.  
Se voi olla myös jatkuva 
matka omaan sisimpään.

Paavalin vanavedessä pur-
jehtineille Tosimiehille ko-
kemus oli sekä fyysinen että 

henkinen. 
Kokenut vesilläliikkuja voi naut-

tia luonnosta, purjehtimisen rie-
musta, hyvästä seurasta. Veneessä 
tarvittavat toiminnot ovat tuttuja ja 
luonnollisia ja hoituvat ilman sen 
suurempaa paneutumista niihin.

Ensikertalaiselle tai vähemmän 
kokeneelle purjehtiminen sinänsä 

Purjehdus voi olla
jonkun uuden alku

on jo tapahtuma. 
Itsetunnolle tekee hyvää, kun 

kokee sen, että olet osa porukkaa, 
teamin tarpeellinen jäsen, jonka 
panosta tarvitaan tavalla tai toi-
sella, jotta matkanteko onnistuisi, 
miehistö pysyisi ravittuna ja ran-
tautuminen tapahtuisi hallitusti ja 
turvallisesti.

Ensi kokemus ruorissa voi olla 
myös pelottava. 

Ohjaaminen ei ole niin selke-
ää kuin maantiellä. Sivuilla ei ole 
kaistamerkintöjä, ei alla kovaa 
asfalttia, veneen tapahtumia ku-
vaavat mittarit tarvitsevat tulkkia  
-– mutta onneksi ei myöskään 
vastaantulijoita tai ohittajia aivan 
lähituntumassa.

Vene tuntuu elävän omaa elä-
määnsä ja kulkee sinne minne ha-
luaa keskellä vellovaa elementtiä, 
jota eri suunnilta tulevat aallot par-
haansa mukaan vielä sotkevat…

Mutta kun vene alkaa vastata 
ruorimiehen liikkeisiin halutulla 
tavalla, pitää suuntansa huolimatta 
aallokon hyökkäyksistä, kallistu-
minen tuulen painaessa purjeita 
on hallinnassa ja kaveritkin pysy-
vät kyydissä, tuntuu kuin hallitsisi 
suurempiakin voimia. Jumala tai-
vaassa, kapteeni laivassa.

Kaiken tämän tunteen tiivisti 
hyvin  purjehdusretkelle osallis-
tunut ensikertalainen Aaro matkan 
päätyttyä: 

– Purjehduksen alkeet ovat 
nyt hallussa, kiitos kärsivällisten 
opettajien. Antoi rohkeutta siihen, 
että vielä voi alkaa uusia alkuja 
elämässä ja kypsän iän elämän 
haltuunotto on todellisuutta.

Oli hienoa huomata, että omas-
ta sisimmästä löytyy sellaisia ky-

kyjä, jotka eivät vielä ole käytössä 
ja rohkeutta käyttää niitä.

– Miehet tuntuivat pitävän siitä, 
että pääasioiden, siis purjehduk-
sen, rentoutumisen ja yhdessäolon 
lisäksi oli keskusteluiltoja.

Jokaisella retkelle osallistuneella 
oli varmasti perimmäinen syynsä 
mukaantuloon: loma, maisemat, 
Välimeri, kaverit, rentoutuminen, 
itsensä palkitseminen kovan työ-
rupeaman jälkeen, mahdollisuus 
itsetutkiskeluun, kanssakäymistä 
ennestään tuntemattomien mies-
ten kesken, jonkun uuden koke-
minen, hyvä teema. 

Mutta lopulta kaikki kuitenkin 
kiertyy yhteen  purjehduksessa.

Pieni 
värähdys

Paavali-teema sopi kuvaan hyvin 
sekä historiallisesti että maantie-
teellisesti. Olihan Paavali teks-
teistään päätellen jokseenkin 
suoraviivainen ja yksinkertaisella 
tavalla miehinen, melkein rähjää-
mään taipuvainen, joka sitä paitsi 
oli aiemmassa historiassaan tehnyt 
jokseenkin kaikki miehille tyypil-
liset fiksuudet ajaessaan asiaansa.

Sitä paitsi ymmärrän niin, että 
hänen vaikutuksestaan laskettiin 
ensimmäiset pohjat sille mitä myö-
hemmin on sanottu länsimaiseksi 
sivistykseksi.

En ole pyhiinvaeltajatyyppiä, 
mutta en voinut välttyä pieneltä 
värähdykseltä Patmoksella (en 
tarkoita mitään uutta hengellistä 
valaistusta, vaan tuollaista kohot-
tavaa tuntemusta isojen asioiden 
äärellä), analysoi Aarno tuntojaan 
matkan jälkeen.

Miehinen 
olo

Jorma puolestaan tunnusti, että 
purjehdukseen liittyvä tekemi-
nen ja matkanteko ovat sellainen 
elementti, joka kypsyttää miehen 
pohtimaan oman elämänsä tärkei-
tä kuvioita.

– Viisikymppisen miehen kiin-
nostus ei ehkä ole niinkään raa-
mattutunneissa kuin itsereflektion 
mahdollisuudessa.

Veneretki tekemisineen ja toti-
sen vastuun ottamisineen omalla 
paikallaan sopisi vaikka Miesfoo-
rumin Elämä muutoksessa-ohjel-
man virikeraameiksi.

Purjehtimaan oppiminen oli mi-
nulla ollut salainen haave. Nyt se 
on totta ja tuntuu hienolta.

Ihan miehinen olo vallan.
  Aarno Partanen oli purjehtimassa 
poikansa Laurin kanssa.
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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 piirijärjestöjen mies-

työstä ja valtakunnallisesta 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 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi .

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

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

1.9. 
Keski-Suomen Miestenilta
Käristemakkaraa ja vahvoja pu-
heenvuoroja syksyisessä perjan-
tai-illassa.

6.-13.10. & 13.-21.10. 
Paavalin vanavedessä
Tosimies -lehden perinteinen purjeh-

dusmatka miehille. I matka: Kos – Sa-

mos ja II matka: Samos – Kos.

Lisätietoja:

info@faktapro.fi

14.10. Porukassa pärjätään
Päijät-Hämeen alueen miestyön  jär-

jestämä kristillinen miestapahtuma 

Lahden Urheilutalossa. Tavoitteena on 

koota 1.500 miestä Päijät-Hämeen alu-

eelta miehenä elämisen kysymysten ja 

Jumalan Sanasta nousevien vastausten 

äärelle. Erityisenä kohderyhmänä ovat 

35 – 45 -vuotiaat miehet.

Lisätietoja:

www.miestapahtuma.vedenpinta.

com

11.3. Miestenpäivä
Yhteiskristillinen latautumispäivä mie-

hille Majakka seurakunnassa Matinky-

lässä Espoossa klo 11-15.

Mukana mm. Hannu Hurri, Junnu Aal-

tonen ja Kimmo Janas.

Lisätietoja:

Petri Aalto

Puh. 040 544 9200

www.majakka.fi

22.3. Miehen vuoro -seminaari

Suomen Mielenterveysseuran, Miessa-

kit ry:n ja Suomen Pakolaisavun järjes-

tämä seminaari miehen roolista tämän 

päivän arjessa. 

Luennoitsijoina mm. Risto Kuisma, 

Heikki Palva ja Martti Esko.

Lisätietoja:

Mohsen Zakeri

040 835 3361

17.-19.3. Evankeliumissa on Juma-

lan voima

Miestenpäivät Suomen Raamattuopis-

tolla. Mukana Petri Javanainen, Heikki 

Kärhä, Teuvo Nygren, Ilkka Rytilahti, 

Ilkka Puhakka, Kari Salo ja Yrjö Ijäs.

Lisätietoja:

Puh. (09) 5123 910

www.sro.fi

11.3. Miesseminaari
Miesten kasvun ja sisäisen eheyty-
misen päivä Kesärannan leirikes-
kuksessa Joutsenossa. 

Luennoitsijoina Isto Tuokko ja Ilpo 
Laitinen, musiikista vastaa Pauli Su-
tinen ja Jouni Salo.
Lisätietoja:

Kyösti Korhonen puh. 040 553 91 62

www.miesseminaari.fi

24.-26.3. Miesseminaari
HNMKY:n ja Aslan ry:n seminaari 
Eberneser-koululla Helsingissä.
Kipeistä asioista on toisinaan hyvä 
kokoontua puhumaan vain mies 
miehelle.
Luennoitsijoina Jukka Rättyä, Harri 
Jukkala, jyrki Laine ja Antti Hämä-
läinen. Ylistyksestä vastaa Terho 
Miettinen.
Lisätietoja: www.miesseminaari.fi

1.-2.4. MiesTen 2006
Viidennet Miesten Messut kongressiho-

telli Caribiassa Turussa.

"Onnellinen ja tyytyväinen mies" tee-

mainen tapahtuma, mukana mm. mie-

hen mittainen ennätyskoe.

Lisätietoja:

Event Consulting Turku Oy

Timo Järvenpää

Puh. 044 533 8101

21.-23.4. Mies myllyssä
Miestenpäivät Oronmyllyllä. Mu-
kana mm. Eero Junkkaala, Arto 
Valkeapää, Tapani Sopanen, Rai-
mo Rahnasto.

9.3. Miestenilta
Jyväskylän Siiontemppeli

11.3. Miestenpäivä
Majakkaseurakunta, Espoo

14.3. Miestenpiiri
Auroran srktalo, Espoo

28.3. Miestenpiiri
Auroran srktalo, Espoo

10.4. Miesten saunailta
Järvenpään vapaasrk. Arkki.

11.4. Miestenpiiri
Auroran srktalo, Espoo

25.4. Miestenpiiri
Auroran srktalo, Espoo

KIMMO JANAS 
TIEN PÄÄLLÄ

RAAMATUN TOSIMIEHIÄ osa 13.

Kyösti Havukainen

Joosua Nuunin poika oli se 
mies, joka sai lopulta johdat-
taa Israelin kansan 40 vuo-

den vaelluksen jälkeen perille 
luvattuun maahan. Mooseshan 
ei päässyt koskaan astumaan ja-
lallaan sinne. Ainoastaan hän sai 
katsella vuorelta sitä ennen kuo-
lemaansa. 

Edellisessä osassa tutustuessam-
me Mooseksen elämän vaiheisiin 
sivusimme myös Joosuan elämää, 
sillä hän oli Israelin kansan erä-
maavaelluksen aikana Mooseksen 
palvelija ja yksi hänen läheisim-
mistä miehistään. Monenlaisissa ti-
lanteissa Joosua sai seurata suuren 
kansanjohtajan ja esimiehensä toi-
mintaa hyvin läheltä. Niissä tilan-
teissa Joosuasta kasvoi se johtaja, 
joka kykeni viemään päätökseen 
Jumalan oman kansan korpivael-
luksen. Sitä miten Joosuaa valmis-
tettiin tehtäväänsä, yritämme tässä 
hiukan selvittää.

Sotapäällikkönä 
erämaassa

Ensimmäisen kerran Joosuasta ker-
rotaan 2. Mooseksen kirjan 17:ssa 
luvussa, kun hän sotapäällikkönä 
taisteli voittoisasti amalekilaisia 
vastaan. Lisää hänestä voimme 
lukea seuratessamme israelilais-
ten vaellusta Mooseksen kirjoista. 
Lisäksi Joosuan kirja kertoo hänen 
ja kansan perille tulosta luvattuun 
maahan ja sinne asettumisesta. 

Joosua oli taitava ja rohkea 
sotapäällikkö. Hän oli siinä kah-
dentoista vakoojan joukossa, jot-
ka saivat tehtäväkseen vakoilla 
luvattua maata jo kohta Egyptistä 
lähdön jälkeen. Vakoiluretkeltä 
palattua vain hän ja Kaaleb olivat 
valmiita hyökkäämään ja valloit-
tamaan Herran heille lupaaman 
maan. Kuten muistamme, kaikki 
muut olivat epäuskoisia ja niinpä 
koko kansa joutui pelon valtaan, 
minkä seurauksena sille tuli pitkä 
lenkki kierrettäväksi erämaassa. 
Mooseskaan kansanjohtajana ei 
saanut kansaa taivutettua. Tämän 

seurauksena Herra lupasi vain 
Joosuan ja Kaalebin pääsevän 
perille niistä kansalaisista, jotka 
olivat lähteneet Egyptin maasta. 
Tämä myös toteutui.

Jumala oli valinnut Joosuan ja 
koulutti häntä määrätietoisesti. 
Hän oli selvästi johtaja-ainesta, 
mutta silti hänkään ei ollut valmis 
tehtäväänsä ilman koulutusta ja 
kantapään kautta hankittua ko-
kemusta. Jos oli ollut Mooseksen 
valmistautumisvaihe pitkä ennen 
kansan vapauttajaksi ryhtymistä, 
oli se suunnilleen yhtä pitkä Joo-
suallakin. Hän oli yli 40-vuotias 
Egyptistä lähdettäessä ja 40 vuotta 
hän kulki Mooseksen lähituntu-
massa seuraten, oppien ja kasvaen 
tehtäväänsä varten.

Joosuasta ei mainita kuin muu-
taman kerran erämaavaelluksen 
aikana, mutta hän sai mm.  lähteä 
Mooseksen mukaan Siinain vuo-
relle, kun Mooses meni ensimmäi-
sen kerran hakemaan laintauluja. 
Sitä ei kerrota, mitä hän siellä teki. 
Ja ehkä hän ei ollut aivan ylhääl-
lä vuorella, mutta yhtä matkaa he 
sinne lähtivät ja sieltä palasivat.

Mooseksen 
seuraajaksi

Joosuan nimittäminen kansan tu-
levaksi johtajaksi tapahtui Moo-
abin arolla, kun Mooses ja pappi 
Eleasar oli pitänyt kansan katsel-
muksen eli laskenut kaikki kan-
salaiset sukukunnittain. Kun työ 
oli tehty, Herra käski Mooseksen 
nousemaan vuorelle katsomaan 
Israelin maata. Siellä Mooses sai 
kuulla, ettei hän johdakkaan kan-
saa perille saakka. Ehkä hän sen jo 
aavistikin, sillä nöyränä ja kansan 
parasta ajatellen hän pyysi Herraa 
asettamaan seuraajansa. Niin Her-
ra ilmoitti Joosuan olevan tähän 
tehtävään valittu mies.

Jumala itse valitsi jälleen kan-
salleen johtajan, niin kuin Moo-
seksenkin aikanaan. Näin saatiin 
oikea mies oikeaan tehtävään. 
Valinta tuli tehdä julkiseksi kan-
san edessä siten, että Mooseksen 
tuli asettaa Joosua kansan ja pappi 

Eleasarin eteen siunaten hänet kät-
ten päälle panemisen kautta. Näin 
tuli selväksi, ettei Mooses nimittä-
nyt seuraajaansa eikä kansakaan 
saanut äänestää sopivaa johtajaa, 
vaan Herra oli valinnut Joosuan. 
Näin ei päässyt kukaan arvostele-
maan valintaprosessia tai Joosuan 
sopivuutta toimeen.

Vaikka Joosua oli nimitetty jo 
uudeksi johtajaksi, vielä ei kuiten-
kaan ollut hänen aikansa ryhtyä 
sitä tehtävää hoitamaan. Oli vielä 
siirtymiskausi, jolloin Mooseksen 
tuli vielä esitellä kansalle heidän 
tuleva kotimaansa ja jakaa asuin-
sijat sukukunnille. Hän myös ker-
tasi käskyt ja antoi vielä paljon 
isällisiä ohjeita. Joosua sai seurata 
vierestä, kuinka kunnioitettu Her-
ran palvelija jätti jäähyväisiään ja 
siirsi vastuun tahdikkaasti uudel-
le johtajalle ilman katkeruutta tai 
epäilystä siitä, kuinka kansalle tu-
lee käymään. Kun sitten Joosuan 
aika oli ottaa johtajuus Mooseksen 
kuoltua, hän oli siihen kaikin ta-
voin valmistautunut. 

 Luvatun maan 
valloitus

Herra rohkaisi Joosuaa olemaan 
rohkea ja luja, sillä edessä oli vaa-
tivia tehtäviä. Ensimmäiseksi oli 
kansa johdettava perille luvattuun 
Kanaanin maahan. Matka kävi Jor-
danin yli, ja se saatiin tehdä kuivin 
jaloin liitonarkkia seuraten Joo-
suan ja pappien johtamana, sillä 
Herra pysäytti jälleen vedet. Niin 
kansa pääsi kauan odottamaansa 
maahan. 

Heti perille päästyä Joosuan 
tuli suorittaa ympärileikkaus koko 
kansan keskuudessa. Sen oli Juma-
la määrännyt tehtäväksi merkiksi 
siitä, että Egypti oli lopullisesti 
taakse jäänyt ja oli alkamassa uusi 
elämä uudessa maassa. Kaikki oli 
uutta, mannaakaan ei tarvinnut 
enää syödä, sillä uusi maa antoi 
ensimmäisen satonsa.

Mutta vieläkään ei kansa voi-
nut asettua sijoilleen, sillä ensin 
oli valloitettava Jeriko, taisteltava 
Ainin taistelut ja toimitettava maan 

lopullinen jako. Nämä kaikki ta-
pahtuivat Joosuan johdolla.

Jos Joosua ei olisi tiennyt ole-
vansa Herran asettama kansan 
johtaja, niin tuskinpa hän olisi 
lähtenyt Jerikoa valloittamaan sil-
lä varustuksella, jolla se tehtiin. 
Siinä ei inhimillistä voimaa saa-
tu käyttää, vaan voitto tuli yksin 
Herran ansiosta Jerikon muurien 
sortuessa seitsemäntenä päivänä 
pasuunoiden soidessa ja kansan 
huutaessa sovittua sotahuutoa.

Niin Joosua johti askel kerral-
laan kansaa asuinsijoilleen. Herra 
siunasi taisteluissa ja antoi hänelle 
viisautta kansan edessä. Viimeise-
nä tehtävänään hän jakoi maan 
Mooseksen ohjeiden mukaisesti 
sukukunnille asuttavaksi. Kun se 
oli tehty, uudisti Herra liittonsa 
kansansa kanssa ja niin Joosuan 
tehtävä oli tullut päätökseensä. 

Joosuan elämällä on tärkeä esi-
kuvallinen merkitys, sillä hän johti 
kansan pois orjuudesta vapau-
teen, aivan kuten Kristus haluaa 
tehdä jokaisen ihmisen kohdalla. 
Muutenkin Joosuan elämä on tu-
tustumisen arvoinen, sillä siinä 
on nähtävissä Jumalan johdatus 
alusta alkaen. Hän kulki pitkän 
tien valmistautuessaan tehtävään-
sä; ensin sotapäällikkönä ja sitten 
Mooseksen lähipiirissä koko Israe-
lin kansan erämaavaelluksen ajan. 
Varsinainen tehtävä ei sitten ajal-
lisesti kestänytkään niin pitkään. 
Huolellinen valmistautuminen ja 
kuuliaisuus Herralle toivat siuna-
uksen. Myöskin johtamisvastuun 
siirtäminen sukupolvelta toiselle 
tapahtui kitkatta, kun se tehtiin 
Jumalan tahdon mukaisesti. 

Niin hoituivat asiat silloin kauan 
sitten, ja eipä nämä elämän laina-
laisuudet ole tainneet muuttua vie-
läkään, sillä siellä missä Jumala saa 
ihmisiä johtaa ja ohjata, on myös 
Hänen siunauksensa koettavissa 
edelleenkin.

Lähteet: 
Vanha testamentti
Iso Raamatun Tietosanakirja
Raamatun lukijan käsikirja

JOOSUA – 
luvatun maan valloittaja
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Sony Ericsson esitteli W810 
Walkman® -puhelimen 

Uusi nelitaajuus-Edge-puhelin 
W810 Walkman tarjoaa korkeata-
soisen musiikkinautinnon, kahden 
megapikselin autofocus-kameran 
ja laajennettavan muistitilan Me-
mory Stick –kortilla. 

Sony Ericsson W810 on erittäin 
suorituskykyinen multimediatyö-
kalu, jonka käyttäjä hyötyy no-
peista siirtoyhteyksistä, kuunte-
lee mielimusiikkiaan laadukkais-
ta stereokuulokkeista, näppäilee 
ja lähettää edelleen tasokkaita 
valokuvia, nauttii Internetin rajat-
tomasta tietomäärästä ja lähettelee 
sähköposteja. Uusimmassa  Walk-
man-puhelimessa on vakiona 512 
megatavun Memory Stick -muisti-
kortti, mutta laitteeseen sopii jopa 
kaksigigainen kortti, jolle käyttäjä 
voi tallentaa musiikkikappaleita, 
valokuvia, videopätkiä ja muita 
multimediatiedostoja. 

Musiikin kuuntelu Sony Erics-
son W810 Walkman -puhelimella 
on äärimmäisen yksinkertaista, 
koska Walkman-näppäimen pai-
nallus tuo näyttöön musiikkivali-
kon riippumatta siitä, mikä muu 
sovellus puhelimessa olisi parhail-
laan käytössä. Eniten käytettävät 
toistopainikkeet on sijoitettu heti 
näytön alapuolelle (Play/Pau-
se/Stop/Skip Track/Volume), ja 
kuuntelija voi luontevasti vaihtaa 
kappaleesta toiseen tai säätää ää-
nenvoimakkuutta. Mega Bass™ -
toiminto jykevöittää musiikin tois-
toa selvästi, kuunneltiinpa sitä pu-
helimeen kytketyistä kuulokkeista 
tai erillisistä aktiivikaiuttimista.

Muiden Walkman-puhelinper-
heen jäsenten tavoin uutuuden 
toistama musiikki katkeaa au-
tomaattisesti puhelun tullessa ja 
käynnistyy uudelleen puhelun 
loppuessa. Laitetta voidaan käyttää 
myös pelkkänä musiikkisoittimena 
tilanteissa, joissa matkapuhelinta 
ei voi kytkeä päälle – esimerkiksi 
lentomatkoilla. 

Sony Ericsson W810 on lisäksi 
upea kuvausväline, jonka käyttäjä 
on aina valmis ikuistamaan eteen-
tulevat tilanteet kahden megapik-
selin tarkkuudella. Kamerassa on 
automaattitarkennus, kuvausvalo 
ja helposti omaksuttava digitaali-
sen kameran käyttöliittymä.

Sony Ericsson W810 Walkman 
-puhelimen suositushinta tulee 
Suomessa olemaan noin 500 euroa 
ja puhelimen toimitukset alkavat 
maailmanlaajuisesti ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä 2006.

Musiikin lataaminen tähän 
puhelimeen on erittäin helppoa 
ja nopeaa: musiikkikappaleet 
voidaan ladata vaikka omasta 
CD-kokoelmasta käyttäen taval-
liseen PC-tietokoneeseen ladat-
tavaa Disc2Phone-ohjelmistoa 
ja nopeaa USB 2.0 -väylää. Mu-
siikkia voi ladata myös suoraan 
itse puhelimella operaattoreiden 
over-the-air-palveluista. Vakiona 
tuleva ohjelmisto mahdollistaa 
omalle PC-tietokoneelle tallenne-
tun musiikkikokoelman hallinnan, 
järjestelyn ja haluttujen kappalei-
den siirtäminen puhelimen 512 
megatavun Memory Stick PRO 
Duo™-muistikortille, johon sopii 
kerrallaan noin 150 musiikkikap-
paletta – eli noin 15 kokonaisen 
CD-levyn verran. 

Kaarrevalouutuus 
jälkimarkkinoille Hella 

DynaView Evo2
Hella on kehittänyt ensimmäi-
sen jälkivarusteluun tarkoitetun 
kaarrevalojärjestelmän DynaView 
Evo2, joka syttyy lähivalojen 
kanssa. Hella on markkinajohtaja 
erilaisten kaarrevalojärjestelmien 
valmistuksessa ja tuotekehityk-
sessä. DynaView Evo2 yhdistää 
lähi- ja sumuvalot pienikokoi-
siksi, yleismallisiksi lisävaloiksi, 
jotka voidaan asentaa henkilö- ja 
pakettiautoihin, maastoautoihin 
tai asuntoautoihin. Tällä lisävalol-
la voidaan korvata auton alkupe-
räiset sumuvalot. DynaView Evo2 
sisältää kaksi erillistä lisävaloa 

(vasen ja oikea), joiden halkaisi-
ja on 90 mm, sekä elektronisen 
ohjainyksikön, joka sijoitetaan 
moottoritilaan. FF-heijastimet on 
suunniteltu valaisemaan erityisesti 
ajoneuvon lähiympäristöä sivulta. 
Valon tuottavat tehokkaat H7-halo-
geenipolttimot. Lähivalojen ollessa 
kytkettynä päälle kaarrevalo akti-
voituu viivytyksettä vilkkuvalojen 
käytöstä tai automaattisesti ajetta-
essa kaarteeseen enintään 40 km/
h nopeudessa. Tarpeen mukaan 
joko oikea tai vasen valo syttyy. 
Ajettaessa kaarteeseen ajoneuvon 
sivukiihtyvyyttä mittaava tunnis-
tin antaa päällekytkemiskäskyn 
kaarrevalolle. Kaarteen jälkeen 
himmennin kytkee valokeilan 
pehmeästi pois. Kaarrevalo lisää 
turvallisuutta myös peruutettaes-
sa: kun peruutusvaihde kytketään 
päälle, molemmat kaarrevalot kyt-
keytyvät päälle ja valaisevat ajo-
neuvon sivuja kirkkaasti ja leveästi. 
Lisäksi DynaView Evo2 –lisävaloja 
voidaan käyttää myös sumuvaloi-
na, jotka voidaan kytkeä päälle 
tarvittaessa katkaisimesta. Tällöin 
molemmat valot kytkeytyvät pääl-
le yhtä aikaa ja lisäävät turvalli-
suutta sumusäällä. Kaarrevalon 
metalliheijastin on hyvin kestävä. 
DynaView Evo2:n kirkas lasi sopii 
hyvin nykyaikaisten autojen etu-
osaan. Kahden valonheittimen ja 
kahden H7-halogeenipolttimon li-
säksi toimitus sisältää elektronisen 
ohjainyksikön, johtosarjan, pidik-
keen ja kiinnitysvälineet sekä asen-
nusohjeen. Asennus suositellaan 
teettämään ammattikorjaamolla.

Huhtikuussa 2005 voimaan tullut 
ECE-standardi 119 sallii kaarreva-
lon käytön lähivalon yhteydessä. 
DynaView Evo2 on tyyppihyväk-
sytty tämän standardin mukaan ja 
lisäksi myös sumuvaloja käsittele-
vän ECE-standardin 19 mukaan. 
Sarja on hyväksytty tieliikenne-
käyttöön Suomessa. DynaView 
Evo2 –sarjaa on saatavana hyvin 
varustetuista auto- ja varaosaliik-
keistä. Yleismallisen sarjan lisäksi 
varustesarja tulee saataville myös 
merkkikohtaisena mm. VW Golf 
V:een ja Ford Focus II:een.

Gillette M3Power Nitro
Gillette M3Power Nitro on uusi 

märkäajojärjestelmä miehille.
Se hyödyntää MACH3-partahöy-

län ja -terien parhainta teknologi-
aa. M3Power Nitro on M3Powerin 
seuraaja. M3Power on päihittänyt 
kaikki muut höylät tarkkuudes-
sa, mukavuudessa ja turvallisuu-
dessa – parranajon aikana ja sen 
jälkeen. 

Gillette M3Power Nitro tarjoaa 
monia innovatiivisia uutuuksia, 
kuten vahvistetulla pinnoitteel-
la varustetut PowerGlide-terät, 

kosteuttavat Indicator®-voitelu-
nauhat sekä teknisesti edistyneen 
varren. 

Gillette M3Power perustuu hel-
lävaraiseen ja sykkivään Micro-
Power™-liikkeeseen, jonka saa 
aikaan varteen sijoitettu Duracell 
AAA -paristo. 

Sykkivät liikkeet – noin 200 
sekunnissa – stimuloivat ihoa ja 
avaavat ihohuokosia, jolloin par-
ranajossa voidaan poistaa entistä 
enemmän ihokarvoja.

Terät on vahvistettu ”thin uni-
form telomer” -nimisellä pinnoit-
teella, joka lisää ajomukavuutta ja 
tekee teristä pitkäikäisempiä.   

Lisäksi terissä on Indicator®-
voitelunauhat, jotka sisältävät ihoa 
erityisesti kosteuttavia aloe veraa 
ja E-vitamiinia. 

 Uudessa varressa on strategi-
sesti sijoitettu liukumaton pinta, 
joka mahdollistaa varman parra-
najon kaikista kulmista. M3Power 
Nitro on suihkunkestävä, joten sitä 
voidaan käyttää turvallisesti suih-
kussa ja kylvyssä. 

voidaan mainita Full Forged 20 
–malli. Muita ATP-uutuuksia ovat 

Virtakytkin on keskeisellä pai-
kalla varressa, ja Duracell AAA -
paristot on helppo asettaa sisään 
ja vaihtaa.  

Gillette M3Power Nitro on suo-
jattu yli 40 patentilla.

 M3Power Nitro -järjestelmä si-
sältää partahöylän, kahden vaih-
toterän pidikkeen ja Duracell-pa-
riston. Järjestelmän hinta on 14,90 
euroa (suositushinta).

M3Power Nitro Gelin hinta on 
5,95 euroa (suositushinta).

Örumin vanneuutuudet 
vuodelle 2006

ATP:n uutuus vuodelle 2006 
on Super polished –pintakäsit-
tely, jota käytetään Forged-mal-
listossa. Pintakäsittelyssä vanne 
kiillotetaan käsityönä peilin kirk-
kaaksi ja viimeistellään kirkkaalla 
lakalla. Pintakäsittely vaatii täysin 
virheettömän alumiinipinnan, 
jollainen saavutetaan Forged-val-
mistusmenetelmällä, esimerkki-
nä tästä valmistusmenetelmästä 

Inox Open-versio, jonka pinta on 
leikattu auki puolien suuntaisesti, 
sekä viisipuolainen Delcar-malli, 
jota on saatavana kahta eri versio-
ta, RST-pinnalla tai ilman. 

Alumiinivanne on talvikäytössä 
jopa turvallisempi kuin peltivan-
ne. Esimerkiksi CMS-vanteiden 
virheettömyyttä valvotaan satun-
naisotannalla. Lisäksi pintakä-
sittelyä testataan läpi tuotannon 
erityisesti talviolosuhteita silmällä 
pitäen, esimerkiksi kivenisku- ja 
suolaliuostesteillä, jotka vastaavat 
kahden vuoden ajoa runsaasti 
suolatuilla teillä. Alumiinivanne 
on helpompi pitää puhtaana kuin 
peltivanne, paakkuuntunut jää 
ei pääse aiheuttamaan tasapai-
no-ongelmia. Esimerkiksi CMS-
vanteiden mitat ovat autotehtaan 
mittojen mukaiset, jolloin voidaan 
hyödyntää auton alkuperäisten 
alumiinivanteiden tai jo olemassa 
olevien alumiinivanteiden kiinni-
tystarvikkeita. Näin auton ajetta-
vuus ei kärsi ja säilyy ennallaan 
käytettäessä alumiinivanteita.
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  Kirkkoherra Wu Weiqingin seu-
rakunnan tilat kävivät jo vuosia 
sitten pieniksi kasvavalle jäsen-
määrälle.

Kimmo Janas

Miikka Ruokanen 
on ensimmäinen 
länsimainen teologi, 
joka on kiinnitetty 
vierailevaksi 
professoriksi kiinalaisiin 
yliopistoihin. Nanjingin 
teologinen seminaari 
kouluttaa opettajia 
muihin teologisiin 
oppilaitoksiin, ja sen 
oppilaista tulee myös 
aikanaan uusia kirkon 
johtajia.

Miikka Ruokanen tuli 
ensimmäisen kerran 
Kiinaan syyskesällä 

1996. Sen jälkeen hän on vierail-
lut siellä kaksi kertaa vuodessa, 
kullakin kerralla vähintään 5-6 
viikkoa. 2000-2002 ja nyt uudes-
taan elokuusta 2004 alkaen Ruo-
kanen on asunut Kiinassa kahden 
vuoden jakson vaimonsa Jun Lin 
kanssa. Ensi elokuussa hän palaa 
Helsingin yliopiston Teologisen 
tiedekunnan dogmatiikan profes-
soriksi.

– Olen pienestä pojasta alkaen 
ollut kiinnostunut Kiinasta. Kii-
naan liittyi aina jokin erikoinen 
tunne, kaipaus ... Jostain syystä 
piti odottaa keski-ikäiseksi mie-
heksi, ennen kuin tulin ensi kerran 
lähteneeksi tänne, Ruokanen nau-
rahtaa. - Minulle Kiina on tärkeä 
juuri nyt, koska vaimoni Jun on 
kiinalainen, kotoisin Shanghaista. 
Toiseksi, aika paljon aktiivisesta 
työpanoksestani toteutuu nykyisin 
kiinalaisissa yliopistoissa ja teolo-
gisissa seminaareissa.

Maailman nopeimmin 
kasvava kirkko

Takavuosien huhut laajoista kris-
tittyjen vainoista ja maanalaisista 
raamattupainoista ovat Ruokasen 
mukaan historiaa. Tänä päivänä 
Raamattuja on myynnissä erilai-
sina versioina kirkon kirjakau-
poissa, joskaan tavallisista kirja-
kaupoista niitä ei vieläkään saa. 
Kiinalainen kristinusko ei enää 
ole ns. länsimaista. 50 vuoden 
aikana kiinalaiset ovat luoneet 
oman, sosialistiseen yhteiskun-

taan soveltuvan kiinalaisen kristil-
lisyyden mallinsa. Protestanttinen 
kristillisyys on jakaantunut kahtia 
Kiinassa. Julkisessa kirkossa eli ns. 
isänmaallisessa kirkossa, toisin sa-
noen hallituksen kanssa yhteistyö-
tä tekevässä kirkossa on noin 20 
miljoonaa jäsentä. Vaikka kirkolla 
on lupa toimia Kiinassa, se ei näy 
Ruokasen mukaan mediassa eikä 
sillä ole lupa tehdä julistustyötä 
kirkon ulkopuolella. Evankeliumi 

menee ihmiseltä ihmiselle.
Toiset 20 miljoonaa kristittyä 

löytyy kotikirkoista eli rekisteröi-
mättömistä seurakunnista.

– Näiden rekisteröimättömien 
seurakuntien pastoreita sitä vas-
toin painostetaan liittymään jul-
kiseen kirkkoon, toisinaan heitä 
myös pannaan vankilaan, Miikka 
Ruokanen kertoo.

Kiinassa kastetaan kaksi mil-
joonaa aikuista vuosittain, lasten 
kastetta laki ei salli. Eli on kysymys 

maailman nopeimmin kasvavasta 
kirkosta. 

– Kristinusko omalta osaltaan 
täyttää sitä suurta arvotyhjiötä, 
jonka markkinatalouden läpimur-
to ja sosialismin heikkeneminen 
ovat aiheuttaneet, Miikka Ruoka-
nen selvittää.

Yhtä lailla hyvin koulutetut nuo-
ret aikuiset kuin myös maaseudun 
sosiaaliturvaa vailla olevat köyhät 
ovat suurin joukoin kiinnostuneita 
kristinuskosta. Köyhät etsivät yli-

päätään jotakuta, joka todellisesti 
välittäisi heistä, antaisi toivoa ja 
turvaa. 

–  Rakkauden sanomalla on 
suuri kysyntä Kiinassa.

Ongelmana maallikkosaarnaa-
javetoisessa kirkossa on vähäi-
nen opetus ja teologisen tiedon 
osuus.

– Tuossa on tietenkin vaara, 
että syntyy helposti harhaoppisia 
liikkeitä, kun raamattutietouden 
pohja ei ole vankka, Ruokanen 
toteaa.

Kirkko Pekingin 
piilaaksossa

Suurin osa kiinalaisista on vielä 
köyhiä. Myös hyvin koulutettu-
jen palkkataso on vielä erittäin 
matala. Kiinalaiset seurakunnat 
ovat Ruokasen kertoman mukaan 
taloudellisesti omavaraisia, mutta 
varsinkin isoissa projekteissa ul-
komaisten veljien ja sisarten tuki 
otetaan mielellään vastaan. Tällais-
ta tukea onkin mennyt viimeisen 
parin vuosikymmenen aikana eri 
puolille Kiinaa. 

– Samalla tällainen kansainväli-
nen tuki ja yhteistyö tekee näky-
väksi sen, että Kristuksen ruumis, 
Hänen seurakuntansa, on yksi 
ja universaali eli maailmanlaaja. 
Kristittyjen keskinäinen palvelu-
työ on alusta alkaen olennaisesti 
kuulunut kristinuskoon, hän huo-
mauttaa.

Asuessaan Pekingissä vuosina 
2000-2002 Miikka ja Jun Ruoka-
sen kirkkona toimi kaupungin 
”piilaaksossa”, Haidianin kirkko.

– Kerran täällä Suomessa syntyi 
Tuomasmessun jälkeen keskuste-
lu, että mitä voisimme tehdä Kii-
nan hyväksi. Silloin muistin ystä-
väni, Haidianin seurakunnan kirk-
koherra Wu Weiqingin ja heidän 
tarpeensa saada isompi kirkko-
rakennus kasvavan seurakunnan 
tarpeisiin, Ruokanen muistelee.

Pekingin yliopiston naapuris-
sa sijaitsevalla Haidianin alueella 
opiskelee ja työskentelee Kiinan 
tulevia poliittisia ja yritysmaailman 
johtajia. Siellä myös vierailee vai-
kuttajia eri puolilta Kiinaa ja Aasi-
aa. Haidianin kirkko on siten mer-
kittävässä asemassa tavoitettaessa 
Kiinan tulevia johtajia vaiheessa, 
jossa he rakentavat omaa arvo-
pohjaansa.

MIIKKA RUOKANEN 
teologiaa kiinalaisille

– Jumalanpalvelustoiminnan 
lisäksi Haidianin kirkko auttaa 
köyhiä sairasklinikan muodossa. 
Se myy hengellistä kirjallisuutta ja 
julkaisee jumalanpalvelukset myös 
internetissä. Lisäksi he vastaavat 
yhdeksästä ”satelliittiseurakunnas-
ta” Pekingin esikaupunkialueella, 
Miikka Ruokanen selvittää. 

Sisustetaan kirkko
Vanha kirkkorakennus on jo pu-
rettu ja tällä hetkellä seurakun-
ta toimii entisessä ravintolassa, 
joka on muutettu väliaikaiseksi 
kirkoksi. Uuteen rakenteilla ole-
vaan kirkkorakennuskompleksiin 
tulee yhteensä 4.000 neliötä käyt-
töpinta-alaa. Kirkon suurehkosta 
tontista osa on vuokrattu liike-
elämälle useiksi vuosikymmenik-
si rakennuskustannusten kattami-
seksi. Myös seurakuntalaiset ovat 
jo vuosia keränneet rahoja uutta 
kirkkoa varten. Nämä lähteet ei-
vät kuitenkaan kata kaikkia uuden 
kirkon rakentamisesta aiheutuvia 
kuluja.

Niin syntyi Suomen Liikemies-
ten Lähetysliitto ry:n kanssa hanke, 
jolla pyritään tukemaan Haidianin 
seurakuntaa kahdella tavalla. En-
sisijaisena tavoitteena on kerätä 
varoja rakenteilla olevan kolmi-
kerroksisen kirkkorakennuksen 
sisustamiseen. Rahallisen tuen li-
säksi tavoitteena on vahvistaa seu-
rakunnan kansainvälistä verkostoa 
hengellisen kasvun ja toiminnan 
kehittämiseksi.

– Tuskinpa voisin kuvitella enää 
tätä parempaa missiota Kiinassa, 
toimintaa suoraan Kiinan pää-
kaupungin Pekingin varsinaises-
sa voimakeskuksessa, Ruokanen 
painottaa. – Hanke antaa mah-
dollisuuden suomalaisille kristi-
tyille tulla siunatuksi, sanoohan 
Raamattukin, että iloista antajaa 
Jumala rakastaa.

Lisätietoja tästä avustushankkeesta 
saa internetistä osoitteesta:
www.haidian.fi

  Saksalaisen arkkitehtitoimiston suun-
nittelema uusi kirkkorakennus nousee 
vauhdilla keskelle pilvenpiirtäjiä levittä-
mään evankeliumin ilosanomaa Kiinan 
uudelle johtajasukupolvelle.

   Miikka Ruokanen palaa ensi syksynä 
takaisin Helsingin yliopiston Teologisen 
tiedekunnan dogmatiikan professorik-
si.
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Näkövammaisten 
Keskusliitto ja 
lääkeyhtiö Novartis 
Finland Oy järjestävät 
valtakunnallisen 
tiedotuskampanjan 
silmänpohjan 
ikärappeumasta. 
Kampanjan tavoitteena 
on lisätä ihmisten 
tietoisuutta sairaudesta, 
joka on yleisin 
yli 50-vuotiaiden 
näkövammaisuuden 
aiheuttaja länsimaissa.

On arvioitu, että Suomes-
sa joka kymmenes yli 
60-vuotias kärsii silmä-

pohjan ikärappeumasta. Vaikka 
kyseinen sairaus onkin yleisin nä-
kövammaisuuden aiheuttaja maas-
samme, tietoisuus silmänpohjan 
ikärappeumasta ja sen oireista on 
erittäin alhainen. Tiedotuskam-
panjan keskeiset teemat ovatkin 
tietoisuuden kasvattaminen, ih-
misten oman aktiivisuuden merki-
tyksen korostaminen sekä näöstä 
huolehtiminen.

Testauksia liian harvoin
Ainoastaan 20 prosenttia yli 50-
vuotiaista suomalaisista tietää, 
että silmänpohjan ikärappeuma 
on yleisin näkövammaisuuden 
aiheuttaja heidän ikäluokassaan. 
Tulos ilmenee TNS Gallupin No-
vartis Finland Oy:lle tekemästä tut-
kimuksesta, jossa haastateltiin 500 
yli 50-vuotiasta suomalaista.

Tutkimuksen mukaan kaikkein 
vähiten tietoinen ikärappeumasta 
oli 50-59 –vuotiaiden ikäryhmä. 
Tutkimuksessa  kartoitettiin myös 
ihmisten suhtautumista mahdol-
liseen näön heikkenemiseen iän 
myötä. Reilu kolmannes kyselyyn 
vastanneista ilmoitti pelkäävänsä 
näön heikkenemistä joko hyvin 
paljon tai jonkin verran.

Runsaat puolet vastanneista 
ilmoitti testauttaneensa näkönsä 
viimeisen vuoden aikana. Yleises-
ti ottaen suositeltu aikaväli näön 
tarkastuksessa yli 50-vuotiaille on 
joka toinen vuosi. Kun otetaan 
huomioon, että tietyissä tapauk-
sissa silmänpohjan ikärappeuma 
voi kehittyä jopa muutamassa vii-

kossa, keski-iän ylittäneet ihmi-
set eivät testaa näköään riittävän 
usein.

Naiset olivat hieman miehiä 
aktiivisempia näkönsä testaajia. 
Tutkimus paljasti myös merkittäviä 
alueellisia eroja. Kaikkein eniten 
näköään tarkastuttavat uusmaalai-
set ja kaikkein laiskimpia on oltu 
Itä-Suomessa. Reilu kaksi kolmas-
osaa vastanneista ilmoitti ensisijai-
seksi tietolähteekseen lääkärin tai 
sairaanhoitohenkilökunnan, kun 
he etsivät tietoa silmäsairauksista. 
81 % tutkimukseen vastanneista 
piti näköä tärkeimpänä aistinaan ja 

Huomio 
silmänpohjan 
ikärappeumaan

samalla olennaisena edellytyksenä 
aktiiviselle elämäntavalle.

Mikä on ikärappeuma?
Silmänpohjan ikärappeumaa on 
kaksi muotoa; kuiva ja kostea, jois-
ta kuiva on huomattavasti yleisem-
pi. Kuiva muoto etenee yleensä 
hitaasti usean vuoden aikana, kun 
vastaavasti kostea muoto kehittyy 
nopeasti – usein jo muutamassa 
viikossa.

Silmänpohjan  ikärappeuma 
ilmenee useimmiten erilaisina 
näköhäiriöinä. Esimerkiksi oven 

karmit näyttävät käyriltä tai viivat 
vääristyneiltä. Luetusta tekstistä 
voi puuttua kirjaimia tai näkö-
kentän keskellä on sumentuma. 
Muita oireita voivat olla näön hä-
märtyminen, kyvyttömyys nähdä 
esineitä tarkasti, värien haalistu-
minen tai täplämäiset samentu-
mat näkökentässä. Ikärappeuma 
ei aiheuta kipuja.

– Tällä hetkellä on mahdollista 
hoitaa tiettyjä kostean ikärappeu-
man muotoja. Hoito ei pysty pa-
lauttamaan jo menetettyä näköä, 
mutta se voi pysäyttää tai hidastaa 
näönmenetystä. On erittäin tärke-
ää, että tietoisuus silmänpohjan 
ikärappeumasta kasvaa. Näin ih-
miset osaavat hakeutua hyvissä 
ajoin hoitoon, sanoo Sirkka-Liisa 
Rudanko, Näkövammaisten Kes-
kusliitosta.

Kirjanmerkkejä jakoon
Yksi kampanjan näkyvämmistä 
toimenpiteistä on yhteistyötahjen 
kautta jaettavat 100.000 kirjan-
merkkiä, joissa on ns. Amsler-
näkötesti. Kirjanmerkkejä jaetaan 
mm. A-Katsastuksen asemilla sekä 
Eläkeliiton ja Marttaliiton jäsenille. 
Samoin esimerkiksi Kansallisteat-
teri Helsingissä ja Tampereen teat-
teri ovat ottaneet kirjanmerkkejä 
jakoon asiakkailleen.

Kirjanmerkeissä on perustie-
toa sairaudesta, sen oireista sekä 
Amsler-testi, jonka avulla ihmiset 
voivat testata näköään säännöllisin 
väliajoin vaikka kotisohvalla istu-
en. Amslerin testi on hyvä tehdä 
1-2 kertaa kuukaudessa.

Kaiken muun lisäksi
saat nyt myös SUURTULOSTEET 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
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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?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

Antti Kyynäräinen 

Vaikean 
aivoverenvuodon 
läpikäynyt ja siitä 
onnellisesti selvinnyt 
Hannu Salokorpi 
patistelee erityisesti 
miehiä vakavasti 
kiinnittämään huomiota 
kohonneeseen 
verenpaineeseen.

Hannu Salokorven elämä 
oli katkolla perjantain ja 
lauantain välisenä yönä 

23. lokakuuta vuonna 1999.  Raha-
automaattiyhdistyksessä johtajana 
työskentelevä, 48-vuotias  valtio-
tieteen tohtori oli yksin mökillään 
Jurvassa käynyt aikaisin nukku-
maan kovan pääsäryn vaivaamana 
– itse asiassa särkyä oli jatkunut jo 
viikon verran.

Keskellä yötä mies heräsi entis-
tä kovempaan pääsärkyyn ja tun-
teeseen, ettei pääse enää sängystä 
ylös. Sen verran oli vielä tolkkua 
jäljellä, että hän sai haparoitua 
kännykän käteensä ja soitettua 
ambulanssin ja pystyi vielä neu-
vomaan, että ulko-oven lasi on ri-
kottava ja potilas löytyy vuoteesta 
yläkerrasta. Sitten tajunta sumeni-
kin lähes kuukaudeksi.

Ambulanssi kiidätti Salokorven 
Vaasan keskussairaalaan, jossa 
todettiin vain, ettei asian hyväksi 
voi tehdä mitään ja matka jatkui 
samalla kyydillä lauantaina Hel-
sinkiin Töölöön. Todettu aivove-
renvuoto leikattiin maanantaina 
ja  teho-osastolla vietetyn viikon 
jälkeen tehtiin vielä uusi operaa-
tio, kun nestekierron tasapainotus-
ta varten asetettu suntti tulehtui 
ja nosti kovan kuumeen. Vasta 
uusintaleikkauksen jälkeen alkoi 
ajan-, paikan- ja tilanteen taju pa-
lailla. Kohtauksesta oli kulunut jo 
lähes kuukausi. 

tysharrastuksen ja luonnossa liik-
kumisen tuloksena syntynyt hyvä 
kunto.

Kun pahin oli takana, oli aika 
myös selvittää miksi suoni päässä 
repesi? Yleisin syyhän aivoveren-
vuotoihin on korkea verenpaine. 
Se saattaa jossain vaiheessa pul-
listaa jonkun suonen, joka sitten 
repeää. 

Valuvika valtimossa
Salokorven tapaus ei ollut aivan 
näin oppikirjamainen. Toki hän-
täkin oli vaivannut korkea veren-
paine, mutta ”eihän normaali suo-
malainen mies siihen juuri kiinnitä 
huomiota”. Varsinaisena syynä 
tässä tapauksessa oli ”valuvika”. 
Aivovaltimon  suoni oli synnyn-
näisesti heikkoseinäinen ja repesi 
ilman pullistumaa – odotettavissa 
olevaa onnettomuutta ei  olisi 
voitu havaita tai ennakoida mis-
sään tutkimuksissa – siis lukuun-
ottamatta korkeaa verenpainetta. 
Vastaavia tapauksia, eli synnyn-
näisiä heikkouksia aivovaltimossa 
aivoverenvuodoista on muutama 
prosentti.

Tällaisessa tapauksessa on omat 
hyvät ja huonot puolensa: leikkaus 
on vaikea, mutta mikäli se onnis-
tuu, toipuminen on yleensä suh-
teellisen nopeaa muihin aivove-
renvuototapaukseen verrattuna.

Toipumista auttoi myös se, että 
Salokorpi aloitti  aktiivisen kun-
nonkohennuksen liikkumalla, 
jumppaamalla ja uimalla.

Vuoden prosessi  
Nyt jälkikäteen Salokorpi kuiten-
kin tunnustaa, että vaikka toipu-
minen tapahtui suhteellisen nope-
asti ja hyvin, oli prosessi kuitenkin 
noin vuoden mittainen. 

– Ensi alkuun sitä kuvitteli 
toimivansa rationaalisesti, mutta 
jossain vaiheessa huomasi, ettei 
asia ollutkaan näin. Toipilasaika 
oli varmasti läheisillekin raskasta 
aikaa, pohtii Salokorpi.

Vielä koko vuoden 2000 oli 
havaittavissa, että kaikki ei välttä-
mättä ollut aivan kohdallaan. Kyse 
ei ollut varsinaisista kivuista tai 
havaittavista ongelmista, ennem-
minkin jonkinlaisesta sairauden 
läsnäolon tunteesta. 

– Sitä tuli aina miettineeksi 
miten asiat nyt ovat ja vertailtua 
tilanteeseen ennen sairastumista. 
Mitä teki ennen ja miten ja kuin-
ka  käyttäytyy nyt, mitä ajattelee 
ja mitä ei ajattele. Miten reagoi asi-

oihin? Onko puheissa ja muistin 
nopeudessa eroja entiseen? 

– Eroja ei välttämättä havain-
nut, mutta sen vain huomasi, että 
nyt eletään toisenlaisessa tilan-
teessa kuin aikaisemmin. Tästä 
pohtimisesta ja havainnoinnista 
pystyi itsekin päättelemään, että 
palautuminen ei ole vielä aivan 
täydellistä.

Itsetarkkailu lisääntyi
Nyt viisi vuotta myöhemmin Han-
nu Salokorpi testaa tuntojaan ja 
toteaa, ettei sairaudesta ole ha-
vaittavissa enää mitään merkkejä. 
Oikeastaan päinvastoin; tuntuu 
siltä että kunto on parempi kuin 
ennen sairastumista – johtuen var-
masti siitä, että oheisilmiöt, kuten 
verenpaine on hoidossa ja kuntoa 
sekä oloa tulee tarkkailtua huolel-
lisemmin kuin ennen. 

Itsetarkkailu on siis lisääntynyt, 
mikä ei sinänsä ole huono asia 
elämänlaadunkaan kannalta. Myös 
terveyskeskustelua tulee seurattua 
entistä tarkemmin.

Tosin hänelle vakuuteltiin jo 
toipumisen alkuvaiheessa, että 
selviytymismahdollisuudet ovat 
hyvät ja ainoa muisto, mikä sai-
raudesta voi jäädä on jonkinlainen 
painajainen – esimerkiksi sen uu-
siutumismahdollisuudesta. 

Tämän hän myös nyt vahvistaa. 
– Tuntuu siltä kuin kaikki olisi ol-
lut vain pahaa unta. Asiaa pyrkii 
ikään kuin aktiivisesti unohta-
maan. Mielenkiintoinen ilmiö oli 
sekin, että pari vuotta siitä tuli pu-
huttua melkein jatkuvasti, mutta 
sitten se loppui yhtäkkiä.

Mitään suurta herätystä tai elä-
mänmuutosta Hannu Salokorpi ei 
sano tehneensä. 

– Työ ja harrastukset jatkuvat 
entisinä, mutta ehkä loppuelämän 
tavoitteet tulee asetettua vähän tä-
män kokemuksen näkökulmasta 
realistisemmin kuin edellisessä 
elämässä. Tosin ikäkin voi jo vai-
kuttaa asiaan, hän pohtii. 

Salokorpi on sikälikin suhtautu-
nut asiaan pidättyvästi, että on tätä 
ennen käsitellyt asiaa vain yhdessä 
haastattelussa. 

Hannu Salokorpi ei ole todel-
lakaan kokemuksensa kanssa 
yksin. Vuosittain aivoverenvuo-
totapauksia on tuhatkunta, eikä 
huomattava osa niistä pääty näin 
onnellisesti. Vaarana on jääminen 
leikkauspöydälle, jos ensinnäkin 
sinne asti ennättää tai eriasteiset 
vauriot elimistössä, puheessa, liik-
kumisessa, hengityksessä

VERENPAINE 
hoitoon ajoissa

Vielä muutama viikko sairaalas-
sa, jossa kuntolenkki vähitellen pi-
teni sängyltä ensin huoneen ovelle 
ja siitä hisseille, käytävälle  ja sitä 
rataa. 

Kotiutus koitti itsenäisyyspäivä-

nä, mutta vasta sen jälkeen alkoi 
pitkä ja raskas, useamman kuu-
kauden kestänyt varsinainen neu-
ropsykologinen kuntoutus, jonka 
aikana toiminnot alkaen puhumi-
sesta ja kirjoituksesta palautuivat.    

Töihin Salokorpi palasi jo lop-
pukeväästä – tosin omankin jäl-
kikäteisarvionsa mukaan turhan 
pikaisesti. Suhteellisen nopeas-
sa toipumisessa varmasti auttoi 
elinikäisen intohimoisen metsäs-

VAIN 30 euroa/vsk

   –  Tuntuu siltä kuin kaikki olisi ollut 
vain pahaa unta. Asiaa pyrkii ikään kuin 
aktiivisesti unohtamaan. Mielenkiintoi-
nen ilmiö oli sekin, että pari vuotta siitä 
tuli puhuttua melkein jatkuvasti, mutta 
sitten se loppui yhtäkkiä, muistelee Han-
nu Salokorpi aivoverenvuotoaan.
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Sodassa ei kaveria 
jätetty, eikä sodan 
jälkeenkään kun Suomea 
jälleenrakennettiin. 
Ystävä auttoi ystävää 
ja naapuri naapuriaan. 
Auttamisen motiivina 
ei ollut raha vaan 
hyvä tahto. Tämän 
sukupuuttoon kuolevan 
luonnonvaran viimeisiä 
edustajia ovat 
Jyväskylän seudulla 
operoivat reserviläisten 
talkootiimiläiset. Nämä 
”Nopean toiminnan 
joukot” keskittyvät 
ylevien juhlapuheiden 
sijasta sotaveteraanien 
ja heidän leskiensä 
arjen helpottamiseen 
käytännön toimin.

Talkootoiminta sai virallis-
tetusti alkunsa 1990-luvun 
taitteessa, jolloin Keski-

Suomen reserviläispiirit sopivat 
alueensa sotaveteraanien auttami-
sesta riippumatta siitä, ovatko he 
järjestäytyneitä vai eivät. Talkoo-
tiimiläisten primus motor, rikosy-
likonstaapeli evp., Juhani Martin 
(72 v.) muistelee, että veteraaneja 
autettiin jo 70- ja 80-luvuillakin, 
mutta ei näin organisoidusti.

Byrokratiaa 
vierastetaan

Jokainen veteraani toivoo voivan-
sa asua omassa kodissaan mah-
dollisimman pitkään. Korkea ikä 
ja sen mukanaan tuomat fyysiset 

vaivat usein vielä yksinäisyyteen 
yhdistyneenä asettavat selviyty-
miselle omat rajansa. Silloin ei 
rautainenkaan tahto enää riitä. 
Tähän saumaan Martinin tiimin 
tarjoama apu on monesti korvaa-
maton lisä.

Ryhmä, johon kuuluu nelisen-

kymmentä miestä, toimii organi-
soidusti, mutta ei byrokraattisesti. 
Kysyntä ja tarjonta kohtaavat tyy-
dyttävästi varsinkin silloin, kun 
välittäjänä on veteraanijärjestö. 
Auttajat ja autettavat tuntevat usein 
entuudestaan toisensa, jolloin tut-
tuun paikkaan meno on helppo ja 

sen ja yhdessä vietetyn ajan muo-
dossa, mikä tarjoaa tehokkaan 
keinon veteraanien ikäväntorjun-
taan.

– Korjauksessa käytettäviä tar-
vikkeita emme hanki, mutta an-
namme työpanoksemme, kertoo 
Juhani Martin ja jatkaa, että jo 
pelkkien suojakaiteiden asennus 
pesutiloihin saattaa olla merkittävä 
parannus kotonaselviytymisessä.

Viime vuonna Martinin ”jou-
kot” suorittivat runsaat pari sataa 
työkeikkaa veteraanien koteihin 
toimintasäteen ollessa 100 kilo-

EI SANOJEN VAAN 
TEKOJEN MIEHET

Kuvat: Anna-Leena Pänkäläinen 

ja Juhani Martinin kuva-arkisto

Teksti: Anna-Leena Pänkäläinen

  Juhani Martin lupaa seisoa talkootii-
miläisten joukoissa niin kauan kuin Luoja 
suo hänelle terveyttä.

  ”Nopean toiminnan joukkojen” kan-
tavia voimia: vasemmalta lukien Pekka 
Kalteenmäki, Juhani Martin ja Pentti 
Koskinen. Kun on kyse veteraaneista, ei 
EI-sanaa viljellä.

   Puusavotat kuuluvat talkoolaisten ar-
keen. Usea veteraani lämmittää kotinsa 
vielä puilla.

    Veteraanit ilahtuvat, kun saavat paikat 
kuntoon. Hyvää jälkeä syntyy, kun työtä 
ei pelätä, eikä ammattitaitoa puutu.

mieluisa tehtävä.
Tavallisimpia töitä, joihin apua 

tarvitaan, ovat rakennusten pien-
korjaukset ja huollot, puusavotat, 
talvisin lumenluonti ja kesäisin 
nurmikonleikkaus. Unohtamatta 
henkistä sparrausta keskustelujen, 
lukuhetkien, perinteen tallentami-

metriä. Jatkossa veteraanien lesket 
tulevat olemaan entistä tärkeämpi 
kohderyhmä aviopuolisoiden siir-
ryttyä ikuisen rauhan rajan taa.

Yhteenkuuluvuutta, 
lähimmäisenrakkautta

Talkootiimiläiset ovat itsekin 
miehen ikään ehtineitä, oman 
työuransa useimmiten jo taak-
seen jättäneitä plusviisikymppisiä 
miehiä. Arjen realisteja, joilla peu-
kalo ei ole keskellä kämmentä, ja 
jotka eivät vieroksu ruumiillista 

työtä. Hyvän mielen he saavat lä-
himmäisen auttamisesta ja yhdes-
sätekemisestä. Tittelit on heitetty 
alusta alkaen pois ja kaikki ovat 
samalla lähtöviivalla. Tärkeintä on, 
että jälkeä syntyy, jolloin työkin 
tekijäänsä kiittelee.

– Nyt on meidän vuoromme 
auttaa heitä, jotka aikoinaan pe-
lastivat meille itsenäisen Suomen. 
Maksamme heille kunniavelkaam-
me vilpittömin mielin, kiteyttää 
Juhani Martin tiimiläistensä ee-
toksen.

Edelliset sukupolvet rakensivat 
ahkeruudella, peräänantamatto-
muudella ja talkoovoimin nuorem-
mille sukupolville liiankin valmiin 
maailman. Nyt materialismin yltä-
kylläisyydessä itävät itsekkyys ja 
ahneus. Globalisaation syleilyssä 
moni meistä kaipaa takaisin men-
neeseen maailmaan, aikaan, jol-
loin aineellinen puute korvattiin 
auttamisenhalulla, toisesta välittä-
misellä arjen hyvein. 

Juhani Martinin talkootiimiläiset 
ovat osaltaan vastaus tähän sosi-
aaliseen tarpeeseen. Heidän kal-
taisiaan arjen sankareita tarvitaan 
kipeästi lisää kolmannen sektorin 
toimijoiksi.
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  Erityisesti takaosan jalkatilat ovat 
suurentuneet pidemmän akselivälin 
ansiosta.

Esittelyssä: Lexus IS250 

MATALAN
PROFIILIN 
TYYLIKKYYTTÄ

MATALAN
PROFIILIN 
TYYLIKKYYTTÄ

  Lexus IS250:n vakiovarusteena on 16" 
kevytmetallivanteet.

  Ilmanvastuskerroin on uudessa pik-
ku-Lexuksessa luokkansa parhaimpia 
eli 0,27.

  Siinä vanhan silmä lepää, ei voi muu-
ta sanoa toisen sukupolven Lexus IS250:
sta.

Kimmo Janas

Ajattelimme aloittaa 
vuoden tutustumalla 
uuteen pikku-Lexukseen, 
jos vaikka jollakin olisi 
vielä veronpalautuksia 
käyttämättä...

Ennakkoasetelmat Lexuksen 
suhteen eivät olleet parhaat 
mahdolliset. Moni oli ehti-

nyt varoittaa, että älä odota liikoja, 
Toyota mikä Toyota. Joten mikäpä 
sen mukavampaa kuin yllättyä po-
sitiivisesti – tosi positiivisesti!

Luksusta 
pröystäilemättä

Toisen sukupolven Lexus IS on 
edeltäjäänsä suurempi, tilavampi, 
tehokkaampi ja runsaammin va-
rusteltu – lyhyesti kiteytettynä. 

Auton ulkonäössä pistää silmään 
Lexuksen uusi L-fitness –design, 
jonka juuret löytyvät japanilaises-
ta kulttuurista. IS on todellakin 
kasvanut kaikilta oleellisilta mi-
toiltaan; se on 175 mm pitempi ja 
75 mm leveämpi kuin edeltäjänsä. 
Raideleveyskin on kasvanut edes-
sä 40 mm ja takana 50 mm. Ak-
seliväli puolestaan on nyt 60 mm 
aikaisempaa pitempi.

Varsinkin Amerikoissa suosittu 
Lexus ei ole oikein profiloitunut 
Suomessa vielä kunnolla. Vaikka 
tavoitteena onkin luksusta halaja-
va asiakas, Lexusta verrataan lii-
an usein Toyota-malleihin. Mutta 
täytyy myöntää, että edes vanha-
na Toyota-kuskina en kokenut 
minkäänlaisia dejavu-väristyksiä 
istuutuessani ensimmäistä kertaa 
uutuuttaan kiiltävän Lexus IS250:
n puikkoihin.

Vaikka ulkokuoren muotoilus-
sa lepää silmä, vasta sisätiloissa 
alkaa aistia luksusauton tunnetta, 
sillä matkustamon viihtyvyyttä on 
lisätty huipputeknologialla. Va-
kiovarusteisiin kuuluu mm. Smart 
Key –järjestelmä, joka mahdol-
listaa ovien avaamisen avaimia 
taskusta ottamatta. Autossa on 
ilmastointiautomatiikka, sähkö-
toimiset ikkunat, sähkösäätöiset, 
lämmitettävät ja koria vasten 
taittuvat sivupeilit, portaittainen 
LED-sisävalaistus, Optitron-mitta-
risto sekä 13 kaiuttimen audiojär-
jestelmä kuuden CD-levyn vaihta-
jalla. Meillä kokeiltavana olleessa 
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LEXUS IS250
Moottori  suorasuihkutus V6

 Dual VVT-i, 24v

Syl.til. 2500 cm3

Teho 153 kW/208 hv

Vääntö 252 Nm/4800 r/min

Vaihteisto  6-portainen autom.

Renkaat 205/55 R16

Pituus 4575 mm

Leveys 1800 mm

Korkeus 1425 mm

Akseliväli 2730 mm

Omamassa 1560-1625 kg

Sallittu kok.paino 2055 kg 

Huippunopeus 225 km/h

Kiihtyvyys (0-100 km/h) 8,4 s

Polttoainesäiliö 65 l

Yhd.kulutus  9,1 l/100 km

Co
2
-päästö 214 g/km

Päästötaso Euro IV

Hinta 45.400 euroa

+ metalliväri 1.200 euroa

+ puheohjattava multimediajärjes-

telmä 5.900 euroa

+ Pre-Crash -törmäysturvajärjes-

telmä ja aktiivinen vakionopeus-

säädin 4.900 euroa

+ SVH 8.900 euroa

Yhteensä 66.300 euroa

  Ikkunoiden ja sivupeilin säätimet on 
sijoitettu kuljettajan oveen puulla ehos-
tetuksi tyylikkääksi kokonaisuudeksi.

  Häikäisysuojassa on kätevä teline 
tärkeimpiä kortteja varten.

  Automaattivaihteistoa voi käyttää 
myös sekventiaalivaihteiston tapaan 
joko vaihdevipua eteen-taakse siirtä-
mällä tai ohjauspyörän eteen sijoitettuja 
viiksiä sormilla liikuttaen.

  Bluetooth Handsfree -järjestelmän toi-
mintoja voi ohjata sekä kosketusnäytös-
tä että ohjauspyörän kytkimistä.

  Yhdestä puukappaleesta valmistettu 
keskikonsolin puukoristelu antaa sisäti-
loihin ylellisen tunnelman.

  Konepellin alla murahtelee peitossa katseilta 208 hevosvoimainen V6.

  IS250:n sulavista muodoista huolimatta tavaratilaakin löytyy 378 litran verran.

  Kameralla vahvistettu peruutustutka on todella kätevä apuväline autoa pysäköi-
täessä tuntemattomilla alueilla.

  Smart Key -järjestelmän ansiosta 
auton voi käynnistää vain napista pai-
namalla, kunhan avaimet on muistanut 
pistää taskuunsa.

autossa oli Luxury –varusteversio 
joka lisäsi äskeiseen listaan vielä 
mm. etuistuimien, ulkopeilien ja 
ohjauspyörän sähkösäädön muis-
tilla, automaattisesti himmentyvät 
sivu- ja sisäpeilit, ohjauksen mu-
kaan kääntyvät kaasupurkauslähi- 
ja kaukovalot, pysäköintitutkan 
edessä ja takana, unohtamatta tie-
tenkään todella kätevää navigaa-
tiojärjestelmää jne. Eli mukavuutta 
lisääviä tekijöitä löytyy.

Menee eikä meinaa...
Uutta IS:ssä ovat myös moottorit. 
Valittavana on 2,5 litran V6 ben-
siinikone tai nelisylinterinen 2,2 -
litrainen diesel. Kokeiltavana ollut 

208 -heppainen V6 kiihtyy nollasta 
sataseen 8,1 sekunnissa – eli ei 
paha, sanoisi Jorma Uotinen.

Uudessa 2,5 litran V6 -bensiini-
moottorissa on Dual VVT-i -järjes-
telmä, joka optimoi sekä imu- että 
pakoventtiilin ajoituksen portaat-

tomasti. Moottorissa on käytetty 
suorasuihkutusteknologiaa, joka 
laskee imuilman lämpötilaa ja 
mahdollistaa näin korkeamman 
puristussuhteen. Yhdessä säh-
köisen, kaksivaiheisesti toimivan, 
akustisen (hm...) imuilman val-

vontajärjestelmän ja muuttuvan 
imuventtiilien ajoituksen kanssa 
se takaa optimaalisen suoritusky-
vyn ja polttoaineen kulutuksen. 
Kuulostiko monimutkaiselta? No, 
homma kuitenkin toimii, ja IS250 
kulkee todella iloisesti, eikä kui-

Japanilaisinsinöörit ovat lisän-
neet IS250:n ajomukavuutta myös 
alustarakenteeseen tekemillään 
uudistuksilla. Alumiinia on käy-
tetty konepellissä, jousitukses-
sa ja alustarakenteissa, jotta on 
saatu jäykkä mutta samalla kevyt 

rakenne.
Ohjausta keventää sähköinen 

ohjaustehostin, joka säätyy ajo-
nopeuden mukaan.

Turvasta tinkimättä
Toivottavasti ei tullut tuossa aikai-
semmin liikaa korostettua iskuky-
kyistä ja vikkeläliikkeistä mootto-
ria, sillä eihän autoilusta nautis-
kelu ole pelkkää vauhdinhurmaa. 
– Tai ei ainakaan saisi olla.

Uudessa Lexus IS250:ssa on pa-
nostettu normaalia enemmän tur-
vallisuuteen, itse asiassa se tarjoaa 
omassa luokassaan korkeimman 
mahdollisen turvavarustelun.

Ja nyt on vuorossa lista noita 
mielenkiintoisia kirjainyhdistel-
miä. IS250:een on nimittäin saata-
vissa mm. integroitu ajonvakautus 
(VDIM) ja tutkaohjattu törmäyk-
sen ennakointijärjestelmä (PCS). 
Samaa tutkaa käyttää hyväkseen 
myös aktiivinen vakionopeussää-
din (ACC), joka sovittaa ajonopeu-
den esimerkiksi liittymästä eteen 
tulevan ajoneuvon kanssa auto-
maattisesti samaan nopeuteen ja 
kiihdyttää jälleen säädettyyn vauh-
tiin, kun edessä oleva ajokaista on 
vapaa. Tässä kohtaa moni tosipoi-
ka yllättyy, kun Lexus ampaisee-
kin kuin pyssyn suusta liikkeelle 
ajokaistan vapauduttua.

Mahdollisessa törmäystilan-

teessa lisäsuojaa tarjoavat erittäin 
jäykän ja tehokkaasti vahvistetun 
korirakenteen lisäksi kymmenen 
turvatyynyä. Lexuksessa on sitä 
paitsi maailman ensimmäinen 
kaksikammioinen etumatkustajan 
turvatyyny, joka ei tasoittele kus-
kin nenää pitkin poskipäitä tör-
mäyksen sattuessa. Molemmilla 
etumatkustajilla on lisäksi polvi-
tyynyt vakiona.

tenkaan hörpi mahdottomasti me-
novettä.

Uuden Lexuksen ilmanvastus-
kerroin on luokkansa huippua 
eli 0,27. Aerodynamiikka perus-
tuu sulavalinjaisen korin lisäksi 
mahdollisimman pieniin rakoihin 
koripaneeleiden välillä, kolmin-
kertaisiin ovitiivisteisiin sekä ko-
ripinnan kanssa samaan tasoon 
kiinnitettyyn tuulilasiin. Mutta kyl-
lä on kyytikin tasaista ja hiljaista, 
ei vihellä tuuli korvissa eivätkä 
oventiivisteet rätise.

Lexus-tuoteyksikön johtaja Ta-
keshi Yoshida kuuluu sanoneen, 
että pyrkimys täydellisyyteen on 
suurin heitä motivoima voima. Ei 
voi muuta kuin todeta motivoin-
nin onnistuneen erittäin hyvin. Oi-
keastaan ainoa huono puoli koe-
ajamassani Lexus IS250:ssa oli se, 
että se ei ollut minun. Mutta kuka 
tietää, ehkä tiemme vielä tangee-
raavat joskus. Snif, snif...




