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 	Seinäjoella	asuva	akvarellsiti	Pauliau-
kusti	 Haapanen	 on	 elävä	 esimerkki	 Ju-
malan	 käsittämättömästä	 rakkaudesta	
ja	armosta.

 	Hurjasta	ulkomuodostaan	huolimatta	
Duane	'Dog'	Chapman	on	uudestisynty-
nyt	kristitty	ja	rakastava	isä.
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Ottamatta nyt sen enempää kantaa puoluepolitiikkaan, on myönnettävä, 
että olo alkaa tuntua tiukkapipoiselta. Onko se tuo ikä, joka vaikuttaa 
katsantokantaan, vai onko yhteiskuntamme todella menossa vauhdilla 
metsikköön?

Huomautettakoon, että tämä on jo toinen pääkirjoitusversio. Lauri 
Oinosen haastattelun jälkeen oli nimittäin pakko kirjoittaa oma teksti 
uusiksi, ettei tule turhaa kilpalaulantaa, vaikka kertaus on kuulemma 
opintojen äiti.

Kun katselee televisiota tänä päivänä, tuntuu että Pikku Kakkonen on 
ainoa ohjelma, jossa ei esiinny seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvaa 
hipsuvarvasta. Aikuiset, ainakin useimmat, osaavat suhtautua ilmiöön 
oikealla tavalla – vai osaavatko – mutta lapset saavat helposti käsityksen, 
että kahden äidin tai kahden isän perheet ovat täysin normaalia tai että 
hyppiminen sängystä toiseen kuuluu ihmiselon autuuteen. 

Tulee mieleen takavuosien mainos, että "mitä oli ennen, kun oli 
Flooraa...?" Jos kukaan ei kerro lapsille, minkälaista elämä oli 'tiukka-
pipoisella' vuosituhannella, oikean ja väärän raja alkaa huolestuttavalla 
vauhdilla hälvetä. On totta, että suvaitsevaisuus on arkipäivää, mutta 
se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki pitäisi sallia suvaitsevaisuuden 
nimissä.

Eikä oma kansankirkkomme ole tässä tilanteessa yhtään parempi kuin 
ympäröivä yhteiskuntakaan. Vaikka piispat pyörittelevät julkilausumia 
kokouksissaan, ei kirkko tunnu uskaltavan ottaa tiukkaa, Raamatun 
opeista lähtevää kantaa moniin nyky-yhteiskunnan ongelmiin. Se, että 
kirkossa ei ole kaavaa, jonka mukaan rekisteröidyn parisuhteensa solmi-
neet lesbo- tai homoparit voitaisiin siunata, ei näköjään kuitenkaan estä 
pappeja siunaamasta heitä. Ns. yksityistilaisuudessa suoritettu siunaus 
ei mielestäni poista ristiriitaa papin toimien ja kirkon oppien väliltä. 
Siunatessaan pappi toimii kirkon edustajana oli ympäröivä tila sitten 
mikä tahansa.

Toivon jokaisen yhteiskunnan tilasta huolestuneen suomalaisen raa-
hautuvan sinne vaaliuurnille ja käyttävän äänensä harkiten – vain 

oikealla arvomaailmalla varustetut kansanedustajat voivat saada 
 muutosta aikaan.

Tarttees tehdä jotain...
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A		Dog	pyörittää	yritystään	Honolulussa	
yhdessä	Beth-vaimonsa	kanssa.

Kimmo Janas

Moni on valitellut, 
ettei televisiosta näy 
muka muita kristillisiä 
ohjelmia kuin TV2n 
‘Enkelin kosketus’. 
Mutta mikäli kaipaa 
tuon varsin siirappisen 
sarjafilmin sijasta 
hieman äijämäistä 
kristillisyyttä, kannattaa 
kääntää torstai-
iltaisin SubTV:lle, jossa 
seikkailee Duane ’Dog’ 
Chapman.

L egendaarinen palkkionmet-
sästäjä Duane ’Dog’ Chap-
man (53) on viettänyt var-

sin värikkään nuoruuden, jonka 
aikana hänet on mm. pidätetty 
18 kertaa aseellisesta ryöstöstä ja 
onpa hän ehtinyt istua kaksi vuot-
ta osallisuudesta murhaan. Mutta 
Dog on tehnyt parannuksen, hän 

on ottanut Jeesuksen vastaan, ja 
ansaitsee nykyään elantonsa otta-
malla toisia konnia kiinni.

Naimisissa hän on ehtinyt olla 
jo seitsemän kertaa ja lapsiakin on 
kertynyt 12, joista seitsemän asuu 
isänsä ja tämän nykyisen vaimon 
Bethin kanssa Havaijilla.

Häkki heilahti 
palkkionmetsästäjillekin

Dog on 27-vuotisen uransa aikana 
ottanut kiinni yli 6000 rikollista. 
Da Kine Bail Bonds -nimisessä yri-
tyksessä työskentelevät isä-Dogin 
lisäksi pojat Leland ja Duane Lee. 
Varsinaiseen nousukiitoon Dogin 
ura lähti heinäkuussa 2003, jolloin 
hän joukkoineen pidätti viiden 
kuukauden metsästyksen päät-
teeksi kosmetiikkajätti Max Fac-
torin lapsenlapsen Andrew Luste-
rin lymyilemästä väärällä nimellä 
Puerto Vallartasta Meksikosta. 
Luster oli tuomittu poissaolevana 
86 -kohtaisen syytteen perusteel-
la, mukana mm. syyte kolmen 
naisen raiskauksesta. Maasta pa-
ennut Luster oli piileskellyt usei-
ta kuukausia niin poliiseja kuin 
FBI:täkin, ennen kuin Chapman 
löysi hänet.

Dog oli viemässä pakolaista len-
tokentälle, kun paikalliset meksi-
kolaispoliisit pidättivät heidät. 
Palkkionmetsästys on kiellettyä 
Meksikossa, ja koska Dog toimi 
ilman valtuuksia, meksikolaiset 
tulkitsivat hänen tekosensa kid-
nappaukseksi… Niinpä Dog vietti 
seuraavan yön meksikolaisessa 
putkassa poikansa Lelandin ja yh-
tiökumppaninsa Tim Chapmanin 
kanssa. Seuraavana päivän kolmik-
ko vapautettiin takuita vastaan, ja 
he pääsivät palaamaan kotiinsa.

Meksikon matkalla oli mukana 
myös kaksihenkinen kuvausryh-
mä, jonka ansiosta Dog sai oman 
tositv-sarjansa ‘Dog The Bounty 
Hunter’, jota on voinut seurata 
viime elokuusta lähtien SubTV:
ssäkin torstai-iltaisin ja uusintoina 
sunnuntaisin ‘Mieheni on palkki-
onmetsästäjä’ -nimellä.

Miekkosten kotiinpaluu tapah-
tui loppujen lopuksi kuitenkin 
ilman meksikolaistuomarin lupaa, 
joten heidät etsintäkuulutettiin 
välittömästi. Viime syyskuussa, 
eli kolmen vuoden jälkeen Mek-
sikon hallitus viimein esitti USA:n 
viranomaisille Chapmanien luovu-
tuspyynnön, mikä tietenkin nosti 

valtavan yleisönosastomylläkän 
Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset 
eivät ymmärrä, kuinka USA:n 
hallitus voisi luovuttaa Dogin kal-
taisen hyväntekijän Meksikoon 
kärsimään mahdollisesti jopa 
neljän vuoden vankilatuomiota. 
Tässä välissä lienee syytä kertoa, 
että Meksikosta kotiin noudettu 
Andrew Luster istuu parhaillaan 
124 vuoden tuomiotaan Yhdys-
valloissa.

Jumala pitää silmällä
Denverissä, Coloradossa varttu-
neen Dogin äiti, Barbara oli che-
rokee-intiaani, joka kiersi First 
Assembly of Godin saarnaajana 
levittämässä evankeliumia New 
Meksikon intiaaneille. Samalla 
Sanan siemeniä jäi itämään myös 
nelilapsien katraan esikoisen mie-
leen. Isä Wesley toimi paikallisessa 
laivaston tukikohdassa hitsaajana 
ja opetti vapaa-aikoinaan mm. 
nyrkkeilyä Dogille.

Nuorukainen kasvoi kovassa ja 
köyhässä ympäristössä. Hän jätti 
koulunkäynnin kesken ja ajautui 
jo varsin nuorena väärille poluille 
liittyen mm. ‘The Devil’s Disciples’ 
-nimiseen moottoripyöräjengiin. 

Tuo Paholaisen opetuslapset -
jengi teki pikkurikoksia asuinym-
päristössään, mutta Dogille tuotti 
vaikeuksia lähteä innolla mukaan 
rötöstelyyn.

– Sanoin aina kavereille, etten 
minä voi lähteä mukaan, kun Ju-
mala näkee sen, Dog muistelee.

Jengi käytti varsin raamatullisia 
nimityksiä jäsenistään, oli Saarnaa-
jaa, Johannes Kastajaa jne.

– Jengin vetäjä sanoi, että kun 
minä puhun koko ajan Jumalas-
ta ja olen toisaalta ihmisen paras 
ystävä, nimekseni tulee Jumala 
(God) takaperin kirjoitettuna eli 
Dog (koira).

Eräänä iltana jengi lähti osta-
maan huumausaineita, ja kaupan-
teon yhteydessä yksi sen jäsenistä 
ampui diilerin. Lopputuloksena 
neljälle jengiläiselle luettiin tuo-
mio, Dog yhtenä heistä.

Hän muistelee, kuinka Jumala 
puhutteli häntä linja-automatkalla 
Amarillosta Huntvillen vankilaan.

– Pysähtyessämme erääseen 
risteykseen, näin kauempana 
jonkun seurakunnan järjestämän 
tapahtuman, jossa ihmiset lau-
loivat ja ylistivät Jumalaa. Silloin 
Herra sanoi minulle: "Tämä on 
sinun viimeinen tilaisuutesi!" Sillä 
hetkellä, vaikka olinkin matkalla 
vankilaan, tein päätöksen, että te-
kisin täyskäännöksen ja palaisin 
äitini neuvomalle tielle.

Ja ei kun hommiin
Istuttuaan viiden vuoden kakus-
taan vain puolitoista vuotta Dog 
palasi kotiin muistaen lupauksen-
sa aloittaa uusi elämä. 

Hänen vaimonsa oli ottanut 
eron ja mennyt naimisiin Dogin 
parhaan ystävän kanssa. Juuri va-
pauteen astunutta, työtöntä miek-
kosta odottivat nyt rästiin jääneet 
elatusmaksut.

– Tuomari aikoi heittää minut 
takaisin vankilaan, ellen maksaisi 
200 dollaria kuussa ex-vaimolleni, 
Dog kertoo.

Kuultuaan, kuinka mahdotonta 
oli saada töitä vankilareissun jäl-
keen, tuomari ehdotti, että Dog 
etsisi erään vankikarkurin ja toisi 
tämän oikeuteen. Ja kun kyseinen 
toimeksianto onnistui, tuomari jär-
jesti Dogille lisää vastaavia töitä, ja 
sille tielle hän lopulta jäikin.

DOG CHAPMAN – 
palkkionmetsästäjä Jumalan armosta

C 	 	 –	 Pitää	 toimia	 kuin	 isä,	 rikollisille	
pitää	osoittaa	rakkautta	ja	heille	pitää	
näyttää	 oikea	 tie.	 Itse	 en	 kuitenkaan	
välitä	 tästä	 roolimallitouhusta.	 Jimmy	
Swaggart	oli	minun	roolimallini,	ja	hän	
jäi	kiinni	kahdesti	ostaessaan	palveluita	
prostituoiduilta.	Joten	älkää	etsikö	mi-
nusta	roolimallia,	Dog	nauraa.

B		Chapmanin	palkkionmetsästäjätiimiin	
kuuluu	myös	Dogin	poika	Leland.

– Kun kerroin äidilleni uudesta 
työstäni, kuinka saatoin liikkua 
poliisien seurassa ja kuitenkin ju-
tella rikollisille, hän vastasi minul-
le, että se oli juuri sitä, mitä Jumala 
halusi minun tekevän.

Dog myöntää ottaneensa uran  
alkuaikoina turhankin paljon ris-
kejä, koska tunsi itsensä niin huo-
noksi ja syntiseksi.

– Raamatussahan todetaan, että 
jos kuolet tehdessäsi jotain hyvää, 
sitä enemmän sinua arvostetaan 
taivaassa.

Lopulta Dog kuitenkin ymmärsi 
Jumalan armon merkityksen ja al-
koi päästää itseään helpommalla.

– Mutta pyydän edelleenkin Ju-
malalta anteeksiantoa joka päivä, 
koska olen syntinen.

Oikealle tielle
Vaikka Dogin ja muun tiimin kie-
lenkäyttö on varsin värikästä, he 
eivät peittele myöskään uskoaan. 
Useimmiten ennen kuin he lähte-
vät ottamaan kiinni rikollista, koko 
tiimi rukoilee Jumalalta siunausta 
hankkeelleen – ja joskus tilanne 
vaatii rukouksia myös jälkeen-
päin.

Mutta täytyy myöntää, ettei Dog 
pitkine hiuksineen ja tatuoituine 
käsivarsineen ensi silmäyksellä 
tuo mieleen Jumalaa pelkäävää, 
lapsia rakastavaa perheenisää. Hän 
myöntääkin peittävänsä tietoises-
ti persoonallisella ulkokuorellaan 
herkän sisikuntansa. Televisio-
katsojat saavat kuitenkin usein 
seurata kyyneleitä nieleskelevän 
palkkionmetsästäjän askareita.

Erikoislaatuisen Dogista tekee  
myös se, että hänelle ei riitä pelk-
kä roistojen kiinni ottaminen. Hän 
haluaa myös mahdollisuuksien 
mukaan tehdä itsensä tarpeetto-
maksi yrittämällä auttaa rikollisia 
kaidalle tielle. Moni televisiosarjan 
osa päättyvätkin rikollisille annet-
tuun nuhdesaarnaan, useimmiten 
varsin koskettaviin sellaisiin.

www.puheet.fi
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DEN BÄSTA PRESENTEN DU KAN GE TILL DIN
OMGIVNING ÄR DIG SJÄLV!

Tidningen Adam hjälper dig 
Att bli världens bästa pappa och make!
Att ta ansvar i hemmet och på arbetet!
Relationer i livet och relationen med Gud!
Hälsa och motion!    ... motor och sport så klart

on
lin

e

DAGARNA GÅRrebecca tias12 underbara låtar! Bla. Om igen och 
Du som är kärleken

PEO 
THYREN
& BIG

”cd som passar till alla!”

Pauli Mörsky

Tuoreen tutkimuksen 
mukaan naisten 
yleisin kuolinsyy on 
vaihtunut syövästä 
päihdeongelmista 
johtuviin kuolemiin, 
sanoo Kristillisen 
alkoholisti- ja 
narkomaanityö ry:
n, eli KAN ry:n uusi 
toiminnanjohtaja Ismo 
Valkoniemi.

T ottakai Ismo Valkoniemi 
kokee uuden työpaikan 
haasteena, vaikka sanookin 

edellisen työtehtävän olleen kuin 
samassa laivassa. Viime vuoden 
elokuussa hänet nimitettiin vuon-

na 1971 perustetun Kristillisen al-
koholisti- ja narkomaanityö ry:n  
toiminnanjohtajaksi ja tehtävään 
hän siirtyi Sininauhaliitton talous-
päällikön tehtävästä. Sininauhaliit-
to on puolestaan valtakunnallinen, 
kristillisten päihdejärjestöjen kes-
kusliitto.

KAN ry:llä on tällä hetkellä 
hoitokoteja 6 ja ns. kontaktiko-
teja 10. Naisille on tarjolla kaksi 
hoitokotia.

Perheiden auttaminen tuli mah-
dolliseksi vuoden 1989 alussa, 
jolloin valmistui Kortesjärvelle 
tilat ko. toimintaa varten. Viime 
vuosina on perustettu ns. kontak-
ti-vastaanottokoteja, jotka tekevät 
lähinnä etsivää työtä.

Toimintaperiaate on selkeän 
kristillinen ja se on syntynyt hel-
luntaiherätyksen keskuudessa. 
Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mu-
kaan "Yhdistyksen tarkoituksena 
on kristillisen elämänkatsomuksen 
mukaisen kuntouttamishoidon ja 
avun antaminen pysyvään va-

pautumiseen päihdyttäviä aineita 
käyttäville henkilöille ja samoin 
vankilasta vapautuneiden autta-
minen yhteiskuntaa hyödyttävään 
elämään".

– Haaste on kertoa tämän päi-
vän kielellä maailmalle mikä KAN 
on. Ihmisten perimmäiset kysy-
mykset ja identiteetin rikkinäisyys, 
eli minä hukassa, mielestäni kris-
tinusko tarjoaa näihin erinomaiset 
eväät, uuden itsenä löytämiseen, 
selvittää toiminnanjohtaja Ismo 
Valkoniemi.

Hän sanoo myös, että tutkimus-
ten mukaan on monia muitakin 
vaihtoehtoja, jotka toimivat.

– Yhteiskunnan näkökulmasta 
KAN ry:llä on ammatillisesti samat 
mahdollisuudet kuin muillakin 
hoitoideoilla. Hoitokotien vastaa-
vat ohjaajat ovat vähintään opis-
totasoisen sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksen saaneita, meillä on 
mielenterveys- ja päihdetyöhön 
erikoistuneita lähihoitajia ja lisäksi 
konsultoiva psykiatri.

B	 	 Kontaktikodit	 ovat	 ns.	 hengellisiä	
koteja,	 joista	 voidaan	 siirtyä	 myöhem-
min	hoitokotiin	jos	hakijalla	on		todella		
motivaatiota	muuttaa	elämänsä	suunta	
päihteettömäksi.	 Kuva	 Seinäjoen	 kon-
taktikodilta.

Toiminnanjohtaja	Ismo	Valkoniemi	
Kristillisestä	alkoholisti-	ja	

narkomaanityö	ry:stä	
sanoo	järjestön	keskeisten	

haasteiden	olevan,	toiminnan	
tarvittava	laajentaminen	sekä	

ns.	tukiasuntojen	hankinta	niitä	
tarvitseville	asiakkaille	hoidon	

jälkeen.

Naisia hoidossa lähes yhtä 
paljon kuin miehiä

Hoitojaksot KAN ry:llä ovat 3 kuu-
kauden kestoisia, mikä on myös 
Stakesin, eli sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
tutkijoiden suosittelema minijak-
so.

– Vaikka kaveri tekisi meillä 
uskonratkaisun, ei se elämä aina 
heti muutu. Raittiuden tiellä pitää 
kasvaa ja siihen tarvitaan tukea. 
Tulokset ovat aina paremmat, mitä 
pitempään voimme kulkea ns. rin-
nalla. Meidän etu on vahva seura-
kuntaverkosto, joista löytyy alaan 
perehtyneitä ihmisiä kulkemaan 
rinnalla, kertoo Ismo Valkoniemi.

Lisäksi on mahdollista, että asi-
akas voi asua vielä vuoden vaikka 
Tuusniemen tukiasunnolla, joka 
sijaitsee Kuopion ja Joensuun 
välillä.

Hän sanoo yhden KAN ry:n 
tulevaisuuden suurista haasteista 
olevan nimen omaa ns. jatkotuki-
asuntojen hankkiminen.

-On todella lohdutonta lähet-
tää raitistunut ja uskosta voimaa 
saanut ihminen asunnottomana 
paikkakunnalleen. Tilanne on 
kuntapuolella hankala, sillä jos 
henkilöllä on vuokrarästejä pitkäl-

tä aikaa, niin kunnat eivät suostu 
vuokraamaan asuntoa, vaikka elä-
mä olisi muuttunut, toteaa Ismo 
Valkoniemi.

KAN ry:n ns. kontaktikodit ovat 
paikkoja, jotka ovat asumispalve-

luyksikköjä. Näissä ei tarjota var-
sinaista päihdehoitoa, vaan nämä 
ovat Valkoniemen mielestä hen-
gellisiäkoteja.

– Näissä ei voi juoda. Tarjolla 
on asunto ja tukihenkilö ja näissä 

voi olla raittiina ja täältä on mah-
dollisuus siirtyä hoitokotiin jos on 
motivaatiota. Ei kannata suoraan 
ohjata yhteiskunnallekin kalliiseen 
hoitoon, jos ei ole myös omaa ha-
lua, sanoo Ismo Valkoniemi.

Hän korostaa, että kontaktikoti 
on myös motivaation mittauspiste 
hengellisiin kysymyksiin.

Ismo Valkoniemi sanoo, että 
KAN-kotien käyttäjien määrä on 
kasvanut ja varsinkin Helsingin ja 
Tornion yksiköt tarvitsevat lisää 
tilaa ja henkilökuntaa.

Naistenosuus asiakkaista on lä-
hes yhtä suuri kuin miesten.

– Se on raju muutos yhteiskun-
nassa, jossa naisten väkivaltari-
kokset ovat kasvaneet huomatta-
vasti. Yleensä ollaan päihtyneinä 
tehty omantahdon vastaisia tekoja 
ja rikottu sitä omaa minää ja sitten 
ollaan hukassa. Meillä on selkeä 
anteeksiantamus ja armo tarjotta-
vana Jeesuksen kautta. Tästä seu-
raa ns. uusiluomus Kristuksessa, 
sanoo Ismo Valkoniemi.

Kristillinen 
päihdetyö on 
kansalaistoimintaa 
ja välittämistä
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Teksti: Maija Niskanen

Kuvat: Merja Miller

”Tunnelma on 
vapautunut, harras ja 
iloinen, kuin tosiaan 
synnit olisivat jääneet 
ehtoollispöytään.”

Keskellä Pärnua Kuninga- ja 
Nikolai-katujen kulmassa, 
suomalaisten hyvin tunte-

man Stefanie-pizzerian ja Jussin 
Viinakaupluksen jälkeen askel py-
sähtyy ja silmä näkee ilmoituksen 
kirkon puuseinällä: Suomalainen 
jumalanpalvelus kunkin kuukau-
den 3. sunnuntaina klo 12.30. 
Tervetuloa! Olemme Eliisabetin 
kirkon pääoven edessä.

Noudatan kutsua ja menen Sa-
nan kuuloon Eliisabetin kirkkoon. 
Suomen kieli solisee kirkon etei-
sessä. Pullonkaulaksi muodostuu 
sisääntulo. Kirkkokansa parveilee 
ahtaassa eteisessä, ostaa kynttilöi-
tä, valitsee virsikirjoja ja kirjoittaa 
vieraskirjaan nimiään.

Älä enää syntiä tee
Kirkkoon tulee noin 40 ihmistä, 
keski-ikä lähellä 70 vuotta, vain 
4-5 miestä. Oletan, että jumalan-
palvelukseen osallistujat ovat kyl-
pylävieraita, ehkä inkeriläisiäkin. 
Useiden matkatoimistojen hotelli-
kirjoissa on maininta suomenkie-
lisestä jumalanpalveluksesta. Op-
paat eivät mainosta sitä erikseen.

Monet ostavat kynttilän, sytyttä-
vät sen alttarin vasemmalla puo-
lella olevan Pärnun Pyhän Mustan 
Ristin edessä olevalle pöydälle. 
Jotkut jäävät rukoilemaan hetkeksi 
ja tekevät ristinmerkin ennen kuin 
etsivät paikkansa kirkon punaisel-
la kankaalla päällystetyin tyynyin 
pehmustetuilta penkeiltä.

Kirkon kellojen soitto ja pappi-
en tulo sakastista kertovat juma-
lanpalveluksen alkaneen. Vieraile-
vana liturgina toimii diakoni Paavo 
Lehtinen Pihtiputaalta.

Kaunis kirkas syysaurinko pais-
taa oikealta puolelta kirkasvärisen 
lasimaalauksen läpi. Auringonvalo 
juhlistaa myös edessä ja vasem-
malla olevia kaari-ikkunoita. Kirk-
kosali on L-kirjaimen muotoinen. 
Kirkossa on n. 500 istumapaik-
kaa.

– Armoa ja rauhaa meidän Isäl-
tämme ja Jeesukselta Kristuksel-
ta, aloittaa Eero Nieminen Tam-
pereelta saarnansa. Käsiteltävänä 
on Joh: 5, 1-14.

”….älä enää syntiä tee, ettei vie-
lä pahempaa tapahtuisi… ihminen 
ei itse voi parantaa itseään synti-
sairaudesta…. Kristus tulee luok-
semme… kuuluuko minullekin Ju-
malan armo?... poikani ja tyttäreni 
saat olla hyvässä turvassa, syntisi 
annetaan sinulle anteeksi…. kiitos 
Jumalalle, että saan olla mukana 
tässä….nimeni on kirjoitettu elä-
män kirjaan…. Jumala meitä ar-
mossaan siunatkoon… Amen”.

On nimes suuri
On ehtoollisjumalanpalvelus. 
Paavo Lehtinen siunaa ehtool-
lisen. Luemme yhteen ääneen 
Isämeidän. ”Herran rauha olkoon 

kanssanne”.
Seurakunta alkaa nousta ja men-

nä ehtoollispöytään. Lähes kaikki 
käyvät ehtoollisella. Ehtoollisen 
jälkeen ihmiset vähintään kiittävät 
toisiaan kädestä, useat halaavat sy-
dämellisesti toisiaan.

Tunnelma on vapautunut, har-
ras ja iloinen, kuin tosiaan synnit 
olisivat jääneet ehtoollispöytään.

Lopuksi Lehtinen ja Nieminen 
antavat ehtoollisen toisilleen. – Me 
julistamme Herran sanaa, kunnes 
Hän tulee….. Amen.

Keventynein sydämin lähden 
majapaikkaani. Hyräilen edelleen 
loppuvirttä: ”… Sinulle kiitos , Isä 
maan ja taivaan. On nimes suuri, 

pyhä kallis aivan…”
Pärnun pää-kävely-ostoskadulla 

on turisteja huomattavasti vähem-
män kuin heinä-elokuussa. Sitä 
paitsi on sunnuntai-iltapäivä, vie-
raitten vaihtopäivä kylpylöissä.

Alttaritaulu 
Rotterdamista

EELK Pärnu Eliisabeti kirik on 
barokkityylinen kirkko, saanut 
nimensä Venäjän keisarinna Eli-
sabetin mukaan. Kirkon on suun-
nitellut arkkitehti Joachim Hinrich 
Guterbock. Tornin on rakentanut 
Johan Heinrich Wulbern. Vuosilu-
ku 1747 kirkon pääsisäänkäynnin 
päällä ei kuitenkaan merkitse lo-
pullista kirkon valmistumisvuotta. 
Rappaus- ja sisustustyöt saatettiin 
loppuun 1750, jolloin kirkko vi-
hittiin käyttöönsä. Kirkkoa laajen-
nettiin 1893, alttari ja saarnastuoli 
1850. Alttaritaulu ”The Resurrect” 
(Ylösnousemus) on Rotterdamista 
v. 1854.

Pyhäkoulu 
tärkeässä roolissa

Olen aikaisemmin tavannut Elii-
sabetin kirkon diakonin Toomas 
Nigolan.

Hän kertoo, että Tapiolan srk 
on heidän ystävyysseurakuntan-
sa Suomessa. Pärnun kaupungin 
kanssa yhteistyössä järjestetään 
kirkossa korkeatasoisia konsertte-

Kirkko keskellä kylää ja elämää

MONI OSAA VÄLITTÄÄ, 
HARVA VÄLITTÄÄ SYDÄMELLÄ.

"Me uskomme sydämelliseen 
toimintaan kodinvaihto- ja 
kiinteistöasioissa."
Asuntocom Oy LKV

www.asunto.com
Ari	Lantea

040	755	1000
ari.lantea@asunto.com

Ruiskupuristustuotteet 
alihankintana 

valtakunnallisesti

www.retaplast.fi

ja, vuosittain noin 80-90, klassista 
musiikkia ja jazzia, ei pop- tai tans-
simusiikkia, eikä kansantansseja. 
Vihkimisiä tapahtuu 1-2 kuukau-
sittain, joukossa joskus suomalai-
siakin. Seurakunta järjestää kurs-
seja nuorille ihmisille avioliittoon 
valmistautumista varten. Suoma-
laiset turistit ottavat melko harvoin 
yhteyttä. Kesällä esitellään turisti-
ryhmille pyydettäessä tarkemmin 
kirkkoa. Kirkko on avoinna kesäi-
sin klo 12-18. 

Eliisabeti Koolin taideopetta-
ja Ave Ojaberg esittelee koulua. 
Koulussa on oppilaita noin 100 ja 
opettajia 8-10. Se on iltapäiväker-
ho, jossa oppilaat voivat taipumus-
tensa mukaan opiskella laulua, 
käsitöitä, kitaransoittoa ja taiteita. 
Oppilaat ovat 2-14-vuotiaita. Lu-
kukausimaksu on vapaaehtoinen 
lahja vanhemmilta  kirkolle. Myös 

pyhäkoulu on tärkeässä asemassa 
Eliisabeti Koolissa.

Hallintopäällikkö Enn Muuri-
sepp haluaa esitellä seurakunnan 
omistaman Hostel Lounan. Kau-
punginarkkitehti Alfred Jungin v. 
1909 suunnittelema rakennus on 
Pärnun edustavimpia jugend-tyy-
lin näytteitä.

Aluksi talo rakennettiin van-
hainkodiksi. Hostel aloitti v. 2001. 
Toukokuussa 2004 Hostel Louna 
sai uuden osan, kun kauniisti kun-
nostetut ensimmäisen kerroksen 
huoneet otettiin käyttöön. Sijainti 
kaupungin keskustassa Akadee-
mia- ja Louna-katujen kulmassa, 
rauhallisella paikalla on ihanteel-
linen matkailijan kannalta. Kaunis 
reitti aurinkorannalle, Meren puis-
totietä pitkin kulkee mahtavien 
uusittujen huviloiden ja orjanruu-
supensaiden välissä.

ELIISABETI KIRIK
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Janne Viljamaa

Koulun pihalla 
käy suhina. 
Kolmasluokkalainen 
tyttö kertoo kiihtyneenä 
kavereilleen, miten juuri 
äsken mies houkutteli 
hänet metsään etsimään 
kadonnutta koiraansa. 
Metsässä mies oli 
riisunut housunsa ja 
näyttänyt sukuelintään 
kauhistuneelle tytölle, 
joka oli päässyt karkuun. 
Asiallisen tiedon 
jakaminen lapselle 
pahoista ihmisistä voi 
olla vaikeaa. Vaikka 
lapsi keittiön pöydän 
ääressä nyökkäilee 
tietäväisen näköisenä 
ja lupaa olla lähtemättä 
vieraden matkaan, niin 
jalot lupaukset voivat 
unohtua, kun koulun 
jälkeen mukavan 
oloinen mies pyytää 
etsimään kadonnutta 
koiraansa ja lupaa 
karkkia löytöpalkkioksi. 
Ekaluokkalainen voi 
järkeillä, että ei tuo 
mies niin kovin pahan 
näköinen ole ja lähtee 
matkaan.

A ikuisen on hyvä kauhuku-
via maalaamatta asiallises-
ti selittää, että on olemas-

sa pahoja ihmisiä, jotka haluavat 
tehdä pahaa. Siksi vieraan ihmisen 
matkaan ei saa lähteä, eikä oudol-
ta saa ottaa vastaan karkkia eikä 
muutakaan. Poikkeuksia ei ole. 

Muuten lapsi käyttää ei tuo niin 
vaaralliselta näytä –järkeilyä. Myös 
sukupuolta on turha varoituksissa 
korostaa tyyliin pahat miehet teke-
vät pahaa. Paha ihminen tai pahan 
ihmisen apulainen voi aivan hyvin 
olla nainen. Siksi turvaväli vierai-
sin ihmisiin on säilytettävä.

Lapsen kanssa voi harjoitella 
vaikka olohuoneessa tilanteita, 
jolloin vieras ihminen pyytää mu-
kaansa tai tarjoaa karkkia. Lasta 
voi opettaa vastaamaan ”kiitos 
ei.” ja kertoa, että tämän jälkeen 
poistutaan rivakasti paikalta. Vie-
raisiin autoihin ei saa kurkistella. 
Riittää, että kieltäytyy kohteliaasti 
ja poistuu paikalta. Tämän jälkeen 
on tärkeä heti kertoa tutulle ja tur-
valliselle aikuiselle, kuten opetta-
jalle tai omille vanhemmille, mitä 
on tapahtunut ja missä. Kun tilan-
netta on harjoiteltu kotona, niin 
kieltäytyminen on tositilanteessa 
helpompaa. 

3-5 –vuotias lapsi on niin sano-
tussa maagisen ajattelun vaiheessa, 
mikä tarkoittaa, että hänellä mene-
vät tosi ja taru sekaisin. Kolmivuo-
tias kuuntelee korvat höröllä, mitä 
aikuiset puhuvat pahoista ihmisis-
tä keittiön pöydän ääressä. Hän 
nappaa sanan sieltä ja toisen täältä 
ja kuvittelee itse loput. Maaginen 
ajattelija voi uskoa, että naapurin 
iso mies, jolla on musta takki, on 
se vaarallinen mies, josta vanhem-
mat puhuvat. Lapsi voi kuvitella 
naapurin mustatakkisen, asiallisen 
virkamiehen seurailevan lapsia ja 
suunnittelevan sieppausta. Aikui-
nen voi yllättyä kuunnellessaan 
kolmivuotiaan mielikuvitukselli-
sia kertomuksia pahoista miehistä. 
Aikuinen voi järkyttyä huomates-
saan, miten tarinoissa toistuvat hä-
nen omat varoituksensa ja pahan 
ihmisen luonnehdintansa. Tarina 
on yhdistelmä totta ja lapsen vil-
kasta mielikuvitusta. 

Lapsen pelko yleistyy. Kun tämä 
on kerran pelännyt mustatakkista 
miestä television toimintasarjassa, 
jota hänen ei lainkaan olisi pitänyt 
nähdä, niin vilkkaalla mielikuvi-
tuksella varustettu tenava pelkää 
pian kaikkia mustatakkisia miehiä 
kotipihalla ja lähimarketissa. Trau-
maattisen kokemuksen tunnistaa 
siitä, että lapsi toistelee pelotta-

vaa tapahtumaa yhä uudestaan ja 
uudestaan. Hän piirtää ahdistavia 
piirustuksia ja kieltäytyä kokonaan 
menemästä olohuoneeseen, missä 
säilytetään sitä pelottavaa DVD:tä. 
Siksi pelottavaa ja lapsille sopima-
tontaa materiaalia ei saa olla ko-
tona esillä. Lapset kyllä penkovat 
sen esille.

Jos traumaattiset oireet ja pelot-
tavaan tilanteseen jumittuminen 
kestävät viikkoja, on paras ottaa 
yhteyttä kasvatusneuvolan psyko-
logiin. Lapsen kertomuksiin pitää 
suhtautua vakavasti. Jos aikuinen 
vähättelee tyyliin ”ei kai iso poi-
ka tuollaista pikkujuttua pelkää?”, 
niin lapsi tuskin haluaa avautua 
seuraavalla kerralla. Luottamuksen 
ilmapiirisssä, missä ei tuomita, on 
helpompi uskaltaa puhua pelois-
taan. Aikuinen voi rohkaista lasta 
puhumaan kertomalla omasta lap-
suudestaan ” kun minä olin pie-
ni, niin minuakin pelotti mennä 
pimeällä ulos, mutta enää minua 
ei pelota.” Rohkaisevat tarinat 
auttavat lasta löytämään oman 
rohkeutensa.

Aikuinen helposti siirtää lap-
selle omia pelkojaan. Pelokas 
aikuinen maalaa ympäristöstään 
kuvan, missä useimmilla vierailla 
ihmisillä on pahat mielessä ja mis-
sä keneenkään ei ole hyvä luot-
taa, tai käy huonosti. Parempi on 
antaa lapselle työkaluja kohdata 
omat pelkonsa. Hallinnan tunne 
on paras lääke pelkojen voittami-
seksi. 

Alle kouluikäiselle voi yhdessä 
lapsen kanssa kehitellä voimaeläi-
men. Pienikokoista ja pelokasta 
Samia voi auttaa mielikuvitus-
voimaeläin Leo, joka näkymättö-
mänä murahtaa aina silloin, kun 
rohkeutta pitäisi saada oudossa 
tilanteessa. Vähitellen lapsi huo-
maa itsekin pystyvänsä tulemaan 
koripalloharjoituksista pikku mat-
kan kotiin vaikka hämärällä ja Leo 
voi jäädä eläkkeelle. 

Onnistumisen kokemukset 
lujittavat itseluottamusta. Taita-
va aikuinen pystyy järjestämään 
lapselle ympäristön, jossa tämä 
pystyy itse voittamaan pelkonsa 
ja saa päivittäin pieniä onnistumi-
sia. Onnistuminen on, kun Sami 
pystyy jäämään yksin pimeään 

huoneeseen, eikä tule vois sieltä 
aina kun lampunvarjostin tai nau-
lakko alkavat näyttää mustekalal-
ta tai hirviöltä. Kun lapsi huomaa 
itse voittavansa pelkonsa, niin 
hän voi ottaa vähitellen isompia 
haasteita.

Psykologi ja psykoterapeutti 
Riitta Martsola ja elokuvatarkastaja 
Minna Mäkelä- Rönnholm kerto-
vat mainiossa kirjassaan Lapsilta 
kielletty – kuinka suojella lasta 
mediatraumalta 

(Kirjapaja 2006), miten yhdessä 
koululuokassa on erilaisia lapsia 
ja erilaisia tapoja pelätä. Opettaja 
ajattelee, että K-8 elokuva on var-
maan kaikista kiva, mutta luokas-
sa on ehkä 4-5 sellaista oppilasta, 
jotka näkevät elokuvasta pahoja 
unia. Leffa aiheuttaa heille pelko-
ja, joita lapsi yrittää työstää piirtä-
mällä ja kertomalla. 

Kaikki elokuvat, joissa on ikära-
jasuositus on laskettu keskimääräi-
sen lapsen mukaan. Tällaista lasta 
ei ole olemassa. Se, mikä suurelle 
osalle on jännittävää ja mielenkiin-
toista on osalle luokkaa liian pe-
lottavaa. Ikäraja on keinotekoinen 
raja, mutta sitä pidetään helposti 
täydellisenä merkkinä siitä, että 
juuri tietyn ikäiset lapset voivat 
elokuvan katsoa. Jos lapsi on eilen 
ollut seitsemän ja tänään täyttää 
kahdeksan, niin onko hän heti 24 
tuntia myöhemmin selvästi kypsä 
katsomaan K-8 elokuvan? Näin ai-
nakin ikärajoihin sokeasti uskovat 
lapset ajattelevat, mutta ikävä kyllä 
monet aikuisetkin.

MUA PELOTTAA!
Aikuinen voi auttaa lasta käsittelemään pelkojaan

PELKOIHIN 
SUHTAUTUMINEN

• Tietoa pitää jakaa lapsen 
ikätason mukaisessa muo-
dossa
• On tärkeää itse tiedostaa 
omat pelkonsa, niin ymmärtää, 
miten niitä lapselle siirtää
• Herkkä lapsi pelkää sitä, 
mikä on keskiarvolapselle 
ihan jännää ja sopivaa
• Lapsen pelkoja ei koskaan 
saa vähätellä
• Turvallisessa ilmapiirissä 
lapsi puhuu peloistaan
• Kun aikuinen puhuu pelois-
taan, niin lapsikin rohkaistuu

Olemme päättäjinä ja 
vanhempina vastuussa 
nuoresta sukupolvesta 
ja oikean arvomaailman 
istuttamisesta 
yhteiskuntaamme. 
– Vaikka näemme 
kristillisten arvojen 
murentumista ja 
tuntuu siltä, että ne, 
jotka toisivat rohkeasti 
uskonsa ja arvonsa 
esille, ovat harvemmin 
esillä ja joutuvat 
epäsuosioon mediankin 
silmissä, on taistelua 
Jumalan sanan puolesta 
jatkettava, toteaa 
kansanedustaja, pastori 
Lauri Oinonen.

K ristittyjen tulisi Oinosen 
mielestä astua rohkeasti 
esille myös politiikan sa-

ralla. Kristillinen arvopohja tulisi 
vaikuttaa yli puoluerajojen ja var-
sinkin hallituspuolueissa. 

– On huolestuttavaa, miten ope-
tusministeri Kalliomäki otti hen-
kilökohtaisesti kantaa kristillisiä 
kouluja vastaan. Kristillisen ope-
tuksen turvaaminen on ollut mis-
sioni jo 60-luvun radikaalivuosista 
saakka! Oinonen huomauttaa.

Kouluissa tulisi yleensäkin hä-
nen mielestään antaa arvopohja 
jokaiselle koko elämää varten. 
Aiemmin tämä toteutui hyvinkin 
selkeästi koulujen aamuhartauksi-
en ja tunnustuksellisen uskonnon-
opetuksen kautta niin kansa- kuin 
oppikouluissakin.

Mutta Suomen siirtyessä perus-
koulujärjestelmään 1970-luvun 
alkupuolella olivat valitettavas-
ti maassa pinnalla kirkkoon ja 
kristinuskoonkin nähden sekä 
kriittiset että kielteiset kulttuuri-
radikalismin virtaukset. Oinonen 
muistelee, että tuolloin tarvittiin 
määrätietoista työtä, jotta tunnus-
tuksellinen uskonnonopetus saa-
tiin säilymään kouluissa. Aiempi 
kahden uskontotunnin määrä vii-
kossa puolittui yhdeksi peruskou-
lussa. Tämä merkitsi tuntuvaa ope-
tettavan aineksen vähentymistä ja 
samalla uskonnonopettajien työ 
vaikeutui, koska oppilaita ei edes 

ollut mahdollista tulla tuntemaan 
suuremmissa kouluissa. 

Uskonnonopettajan tehtävä on 
muutoinkin haasteellinen, koska 
opettajan persoona on keskei-
nen työväline ja korostuu selvästi 
enemmän kuin monessa muussa 
oppiaineessa. Samaan aikaan pe-
rinteiset aamuhartaudet muuttuivat 
aamun- tai päivänavauksiksi. Näi-
den sisältö tuli hyvinkin vaihtele-
vaksi aiemman selkeän kristillisen 
perinteen asemasta. Toki monissa 
kouluissa silti käytännöt jatkuivat 
myös pitkään entisen kaltaisina. 
Kaikkialla pidettiin selvänä, että 
uskonnonopettaja ja seurakunnan 
edustajat vuorollaan pitävät esillä 
selkeää kristillistä sanomaa.

Luomisjärjestystä 
ei voi muuttaa

Parisuhdelaki ja hedelmöityshoito-
laki ovat puhuttaneet  mediaa ja 
monet edustajat – Lauri Oinonen 
mukaan lukien on leimattu ”van-
hanaikaiseksi” heidän puolustaes-
saan raamatullista luomisjärjestystä 
ja arvopohjaa.

– Nykyaikanakin Raamatun luo-
misjärjestys on voimassa oleva ja 
ajankohtainen elämänohje, Oino-
nen muistuttaa. 

Raamatun avioliiton asettami-
sessa sanotaan: ”Sen tähden mies 
luopukoon isästänsä ja äidistänsä 
liittyköön vaimoonsa.” 

– Parisuhde on siis Raamatun 
perusteella tarkoitettu miehen ja 

naisen väliseksi avioliitoksi. Luo-
misjärjestyksen tulisikin siis olla 
kirkon ja yhteiskunnan ohjeena 
elämän kysymyksissä. Elämän 
synty ja sen vaaliminen on Raa-
matun lähtökohta ja olen todel-
la huolestunut siitä, ettei elämää 
kunnioiteta oikealla tavalla.

Luonnonjärjestys niin ruuan 
tuotannossa kuin kaikessa elä-
mässä on toimivin ja tervein läh-
tökohta elämälle. Nyt ajankohtai-
seksi nousseen hedelmöityshoi-
tojenkin kohdalla kristillisen etii-
kan näkökohta on vaarassa jäädä 
keskustelun ulkopuolelle. Elämän 
ja yksilöihmisen arvo perimän ja 
perinnön jatkajana perheessä ja 
yhteisössä on unohdettu. 

– Kuinka selittää pienelle po-
jalle tai tytölle, ettei hänellä ole 
”oikeasti isää”? Millaisen reaktion 
se saanee aikaiseksi pitkällä täh-
täimellä?, Oinonen perää.

– Miksi haluamme unohtaa ja 
ohittaa Jumalan sanan ja kristillisen 
arvomaailman Suomessa hyväksy-
mällä asioita, jotka ovat Jumalan 
sanan vastaisia ja epäluonnollisia? 
Uskontokunnasta riippumatta kak-
si samaa sukupuolta olevat eivät 
voi tuottaa jälkeläisiä, sillä Jumala 
on asettanut luomisjärjestyksen 
koskettamaan koko luomakuntaa. 
Jokaisen kristityn tulisi kunnioittaa 
Jumalaa ja Hänen muuttumatonta 
sanaansa.

Jumalan sanassa seisominen 
antaa hänen mukaansa rohkeut-
ta jatkaa työtä niin eduskunnassa 
kuin elämässäkin – ”Totuus tekee 
vapaaksi ja Jumalan sana on maa-
ilman valkeus”.

TAISTELUUN

B			–		Mitä	pimeämpi	on	pimeys,	sitä	kirk-
kaammin	loistaa	valkeus	Jumalan	lapsis-
sa,	huomauttaa	Lauri	Oinonen.

kristillisten 
arvojen puolesta
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Kimmo Janas

Runsas vuosi 
sitten perustettu 
Kristityt myynnin 
ja markkinoinnin 
ammattilaiset KRIMMA 
on yksi todiste eettisten 
arvojen esillenoususta 
tämän päivän hektisessä 
myyntityössä.

Vuosia Myynnin ja mark-
kinoinnin ammattilaiset 
SMKJ ry:n jäsenenä toi-

minut Pekka Karjalainen sai pari 
vuotta sitten ajatuksen kerätä 
yhteen samanhenkisiä kristittyjä 
myyntimiehiä.

– Alkoholi näytteli ainakin ta-
kavuosina varsin näyttävää roo-
lia myyntitykkien kohtaamisissa. 
Aloin ajatella, että kyllähän täytyy 
olla muitakin vaihtoehtoja, Karja-
lainen muistelee.

Kristillisellä puolella ei kuiten-
kaan löytynyt mitään varsinaista 
toimintaa hänen edustamalleen 
ammattikunnalle. Toki erilaisia 
liikemiehille suunnattuja kristilli-
siä yhdistyksiä löytyi, mutta niiden 
toiminnasta ei löytynyt vastausta 
Karjalaisen toiveisiin.

Vakaumuksesta 
tukea myyntityöhön SMKJ 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry on lähes 27 000 
myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen sitoutumaton edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena 
etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudel-
lisia ja ammatillisia etuja, kehittää jäsenten ammattitietoja ja -taitoja 
sekä lisää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tukea ja turvaa työelämään ja sen 
muutostilanteisiin sekä erilaisia jäsenetuja. Jäsenpalvelu kattaa 
muun muassa oikeusturvapalvelun ja ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan. 

SMKJ on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.
SMKJ:n ensimmäinen edeltäjä Finlands Handelsresandeförening 

perustettiin kolmenkymmenen kauppaedustajan voimin 30.3.1895 
hotelli Kleinehissa Helsingissä. Nykyisen nimensä Myynnin ja mark-
kinoinnin ammattilaiset SMKJ sai vuonna 1997. Lyhenne SMKJ tulee 
vanhasta nimestä ”Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö”.

SMKJ:llä on 26 alueellista tai toimialakohtaista jäsenyhdistystä. 
Myynnin ja markkinoinnin yrittäjät -yhdistys toimii liiton sisällä alan 
yrittäjien yhdyssiteenä.

Oma työttömyyskassa perustettiin 1974. Nykyisin Myynnin ja 
markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa on keskinäisen 
vastuun perusteella toimiva yhteisö, joka maksaa jäsenilleen työt-
tömyyspäivärahaa, koulutustukea, vuorottelukorvausta ja koulu-
tuspäivärahaa lainsäädännössä määritellyin ehdoin. Kassassa on 
noin 22 000 jäsentä.

Lisätietoja KRIMMAsta:
Pekka Karjalainen, puheenjohtaja
040 - 548 6461
pekka.karjalainen@krimma.fi
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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?

UUTUUS!
JohtaJan
päivän 
tehokkaimmat 
21 minuuttia
Maxwell John C.
Oletko valmis käyttämään 
21 minuuttia päivässä 
johtajuutesi tehostami-
seen? Lue tästä, miten se 
tapahtuu!
Hinta 32 €

www.paiva.fi

Johtajan ”tehopakkaukset”

asenne
— mitä Jokaisen

JohtaJan
tulee tietää

Maxwell John C.
Oikea asenne ei takaa onnistu-

mista, mutta väärä asenne takaa 
epäonnistumisen, väittää John 

Maxwell. Tässä pikakurssi 
oikeasta asennoitumisesta.

Hinta 14 €

SMKJ:stä ponnahduslauta
Ystävänsä Harri Kalliokosken 
kanssa istuskelu kahvikupin ää-
ressä ja puolen vuoden kypsyttely 
tuottivat lopulta tulokseksi idean 
täysin uudesta kristillisestä yhteen-
liittymästä.

– Ensin tietenkin ajattelimme 
perustaa kokonaan uuden yhdis-
tyksen, mutta onneksi rupesimme 
miettimään, mitä kaikkea se tuo 
tullessaan kirjanpitoineen yms., 
Karjalainen toteaa.

Niinpä ehdotus SMKJ:n sisälle 
perustettavasta, ensimmäisestä ei-
ammatillisesta yhteenliittymästä 
vietiin yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Vesa Jussilalle, joka innostui 
miesten ajatuksesta välittömästi.

– Tulimme siihen tulokseen, 
että on paljon kristittyjä myynnin 
ammattilaisia, jotka eivät ole SMKJ:
n jäseniä, joten tällä kuviolla myös 
järjestö voisi saada levitettyä tie-
toutta itsestään perinteisen jäsen-
kunnan ulkopuolellekin, Pekka 
Karjalainen selvittää.

– Tämä oli meille kaikkein hel-
poin tapa lähteä liikkeelle ison jär-

jestön siipien suojassa, lisää Harri 
Kalliokoski.

Uskisbuumi
Miehet toteavat KRIMMAn pe-
rustamisen ajoittuneen sopivasti 
ajankohtaan, jolloin on herännyt 
yleinen kiinnostus kristillisiä asi-
oita kohtaan.

– Jatkuvasti näkee lehdissä jut-
tuja, joissa yksi ja toinen julkisuu-
den henkilö kertoo kristillisestä 
arvomaailmastaan, ja se tietenkin 
herättää ihmisten kiinnostuksen, 
Karjalainen toteaa. – Monilla on 
vain ongelmana, ettei lähipiiristä 
löydy ketään, jolta voisi kysellä 
näistä uskonasioista.

Positiivisuutta arkeen
Miesten voimin käynnistyneen 
KRIMMAn kokouksissa on Pek-
ka Karjalaisen mukaan nähty jo 
ensimmäiset naisetkin, jotka tun-
netusti ovat aktiivisia osapuolia 
hengellisissä ympyröissä.

– Eli kun sana toiminnastamme 
tavoittaa naispuoliset myynnin 
ja markkinoinnin ammattilaiset, 

tulee jäsenmäärä varmasti kasva-
maan vauhdilla.

Siinä missä SMKJ:n puitteissa 
tarjotaan ammatillista koulutus-
ta, pyrkii KRIMMA järjestämään 
tilaisuuksia, joista saatavan annin 
myötä on henkisesti helpompi jak-
saa kiristyvässä kilpailussa. 

– Haluamme tuoda ihmisten 
arkeen positiivisuutta toiminnal-
la, joka eroaa perinteisestä seu-
rakuntaelämästä. Onhan selvää, 
että kun siviilielämässä palikat 
ovat kohdallaan, jaksaa työelä-
mässäkin paremmin, Kalliokoski 
huomauttaa.

– Kiireisillä myyntimiehillä jää 
helposti perhe sivurooliin. Siksi 
me järjestämme myös koko per-
heille sopivia tapahtumia, esimer-
kiksi tänä vuonna Visulahdessa, 
Pekka Karjalainen jatkaa.

KRIMMA haluaakin tarjota kris-
tityille myynnin ammattilaisille ka-
navan verkostoitua toisten samalla 
tavalla ajattelevien kanssa.

Luottamus ja rehellisyys
Myynti- ja markkinointimaailmas-

sa on tapahtunut selvä muutos 
viime vuosina. Samalla kun ala 
on raitistunut, ovat eettiset arvot 
nousseet pintaan.

– Vaikka en kannatakaan us-
kon tuputtamista kauppoja teh-
täessä, uskon kuitenkin kristityn 
myyntimiehen sanaan luotettavan 
normaalia enemmän, Karjalainen 
toteaa.

Kalliokoski huomauttaa kil-
pailun ylipäänsä siirtyneen ai-
kaisempaa terveemmille linjoille, 

esimerkiksi korruption määrä 
tuntuu olevan vähenemään päin. 
Hengelliset pelaajat vaikuttavat 
toki pelisääntöihin.

– Kaikki business tapahtuu ih-
misten välillä, joten myös Raama-
tun oppien soveltaminen on help-
poa ihmisten kohdatessa. Luotta-
muksen herättäminen, rehellisyys, 
lupausten pitäminen, palvelemi-
nen ovat entistä tärkeämpiä kil-
pailutekijöitä tänä päivänä.

C		–	Onneksi	kilpailu	myyntimaailmassa	on	siirtynyt	aikaisempaa	terveemmille	lin-
joille,	huomauttaa	Harri	Kalliokoski.

Pekka	Karjalainen	(oik.)	ja	Harri	Kal-
liokoski	 kokevat	 KRIMMAn	 perus-
tamisen	tapahtuneen	juuri	oikeaan	
aikaan	–	tilausta	oli	olemassa.
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KIRJEITÄ IWO JIMALTA
USA:n ja Japanin armeijat koh-
tasivat toisensa 61 vuotta sitten 
japanilaisella Iwo Jiman saarella. 
Vuosikymmeniä myöhemmin ka-
run saaren maaperästä löydetään 
useita satoja kirjeitä. Kirjeet anta-
vat kasvot ja äänen miehille, jot-
ka taistelivat saarella, kuten myös 
sille erikoislaatuiselle kenraalille, 
joka toimi heidän päällikkönään.

Japanilaiset Iwo Jimalle lähetetyt 
sotilaat tietävät, etteivät he toden-
näköisesti koskaan palaa saarelta 
kotiin. Näiden miesten joukossa 
on Saigo (Kazunari Ninomiya), 
leipuri, jonka ainoa toive on saa-
da elää ja nähdä vastasyntyneen 
tyttärensä kasvot. Mukana ovat 
myös Baron Nishi (Tsuyoshi Iha-
ra), maailmankuulu ratsastuksen 
olympiavoittaja, ja nuori Shimizu 
(Ryo Kase), entinen sotilaspoliisi, 
jonka ihanteita ei ole vielä koeteltu 
sodassa. Lisäksi joukkoon kuuluu 
luutnantti Ito (Shidou Nakamura), 
taipumaton sotilas, joka turvautuu 
mieluummin itsemurhaan kuin an-
tautuu. 

Puolustusta johtaa kenraaliluut-
nantti Tadamichi Kuribayashi (Ken 
Watanabe), jolle aiempi oleskelu 
Amerikassa on paitsi paljastanut 
sodan toivottomuuden, antanut 
strategiset valmiudet taktikoida, 

mutta heidän uhrauksensa, kamp-
pailunsa, rohkeutensa ja myötä-
tuntonsa jäävät elämään kirjeissä, 
joita he lähettivät kotiin. 

Oscar-voittaja Clint Eastwood 
(”Million Dollar Baby”, ”Armoton”) 
kertoo aiemmin vaietun tarinan 
japanilaisista sotilaista ja heidän 
kenraalistaan, jotka puolustivat 
Iwo Jiman saarta amerikkalaisia 
joukkoja vastaan 61 vuotta sitten. 

Tutkiessaan vielä tänäkin päi-
vänä molemmissa kulttuureissa 
tunteita ja muistoja herättävää 
tapahtumasarjaa Clint Eastwoo-
dia häiritsi ajatus, että vain yhden 
elokuvan tekeminen – ”Isiemme 
liput” – kertoisi tarinasta pelkäs-
tään toisen puolen. Ainutlaatuisel-
la elokuvaprojektilla, jossa kaksi 
elokuvaa kuvataan ja julkaistaan 
peräkkäin, Eastwood pyrkii esittä-
mään Iwo Jiman taistelun – ja epä-
suorasti koko Tyynenmeren sodan 
– kulttuurien, ei ainoastaan sota-
joukkojen, yhteentörmäyksenä.

Elokuvat ”Kirjeitä Iwo Jimalta” 
ja ”Isiemme liput” kertovat erilliset 
tarinat eri näkökulmista ja eri kie-
lillä. Samalla ne ovat Eastwoodin 
kunnianosoitus niille ihmishen-
gille, jotka taistelun molemmat 
osapuolet saarella menettivät. Ta-
pahtumien kuvaaminen kahdesta 
perspektiivistä tähtää siihen, että 
ihmiset näkisivät uuden tavan 
käsitellä ja ymmärtää tätä syvästi 
liikuttavaa hetkeä molempien mai-
den yhteisessä historiassa.

KIRJEITÄ IWO JIMALTA
Ohjaus:	Clint	Eastwood
Käsikirjoitus:	Iris	Yamashita
Tarina:	Iris	Yamashita	&	Paul	Haggis
Tuottaja:	Robert	Lorenz
Tuotannon	johto:	Paul	Haggis
Pääosissa:	Ken	Watanabe,	Kazunari	Nin-
omiya,	Tsuyoshi	Ihara,	Ryo	Kase,	Shidou	
Nakamura

millä tavoin amerikkalaisten Tyy-
neltämereltä virtaavaa sotalaivas-
toa vastaan kannattaa taistella. 

Vaikka puolustuksen aseina ei 
ole paljon muuta kuin luja tahto 
ja saaren tuliperäiset kalliot, ken-
raali Kuribayashin ennen näke-
mätön taktiikka muuttaa ennalta 
lyhyeksi ja veriseksi tappioksi 
luullun kamppailun miltei 40 päi-
vää kestäneeksi sankarilliseksi ja 
neuvokkaaksi taisteluksi.

Lähes 7000 amerikkalaista ja yli 
20000 japanilaista sotilasta kuoli 
Iwo Jimalla. Iwo Jiman musta 
hiekka tahriutui heidän verestään, 

GOOD SHEPHERD
Robert De Niro palasi ohjaajaksi 
13 vuoden tauon jälkeen. 'The 
Good Shepherd' kertoo CIA:n 
perustamiseen liittyvistä vaiheista 
Edward Wilsonin näkökulmasta. 
Wilson uskoi idealistina lujas-
ti Amerikkaan ja uhrasi kaiken 
suojellakseen maataan. Elokuvan 
pääosissa Matt Damon ja Angelina 
Jolie. 

De Niron elokuva tarkkailee 
1900-luvun Amerikan ulkopolitii-
kan ja kylmän sodan historiallisia 
jännitteitä yksilön näkökulmasta. 
Jonkinlaista sukulaisuutta löytyy 
George Clooneyn ohjaaman Good 
Night and Good Luck -elokuvan 
kanssa, jossa kurkistettiin kulis-
sien taakse kommunistivainojen 
keskellä. 

On muuten mielenkiintoista 
havaita, kuinka monissa liemissä 
keitetyt veteraaninäyttelijät niittä-

vät nyt mainetta myös arvostettui-
na ohjaajina, esimerkkeinä juuri 
George Clooney, viereisen sivun 
Clint Eastwood and Mel Gibson.

Good Shepherdin tapahtumat 
ajoittuvat vuosien 1939 ja 1961 vä-
lille. Tarinaa kehystää poliittisesti 
katastrofaalinen Sikojenlahden 
maihinnousu huhtikuussa 1961. 
Yhdysvaltojen keskustiedustelu-
palvelu (CIA) koulutti operaatiota 
varten vastavallankumouksellisista 
kuubalaisista koostuvan armeijan. 
Fidel Castron vallankumoushalli-
tuksen syrjäyttämiseksi suunnitel-
lun hankkeen epäonnistuminen 
herätti epäilyn siitä, että CIA:ssa 
toimiva ”myyrä” olisi varoittanut 

©	Andrew	Schwartz

GOOD SHEPHERD
Ohjaus:	Robert	De	Niro	
Pääosissa:	Matt	Damon,	Robert	De	Niro,	
Angelina	Jolie,	Joe	Pesci,	Alec	Baldwin

©	Andrew	Schwartz
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vastustajaa suunnitelmasta.
Vauvanaama-Damon onnistuu 

yllttävän hyvin vähäpuheisena ja 
jurona karriäärivakooja Edward 
Wilsonina, joka koettaa tasapai-
noilla perheen ja työn keskellä 
– tai oikeastaan, ei siinä mitään 
tasapainoilua synny, Wilson on 
täysin omistautunut valtakunnan 
edun ajamiseen, ja siinä rytäkässä 
kärsivät niin avioliitto kuin isä-poi-
ka -suhdekin.

Yksi elokuvan läpi kantava 
totuus on, että kehenkään ei voi 
luottaa. Wilsonillekin opetetaan 
jo nuorena vakoojaharjoittelijana, 
että jos valehtelet ystävillesi, he 
eivät enää luota sinuun, etkä ole  
enää koskaan turvassa.

Suomalaisittain on mukava bon-
gata Wilsonin vastapelurin, venä-
läisvakoojan käyttävän sinikantista 
Suomen passia.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

Christian Men’s Network

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

Veikko Ranta

Larvakuja 26

60320 Seinäjoki

GSM 0400 661 619  

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

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

www.fgbmfi.fi

www.stelk.fi/espoo

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi

Miestyötä tekeviä organisaatioita

20.-22.4. Miehet Myllyssä

Miestapahtuma Oronmyllyllä. Mukana 

mm. Tapani Sopanen ja Eero Junkkaa-

la.

20.-22.4. Täyteen mieheyteen ja 

koko naiseksi

Eheytymisseminaari Tampereen NMKY:

llä.

Lisätietoja:
www.aslan.fi

www.palatsi.net

toimisto@palatsi,neti

Puh. (03) 213 2009 (ark. klo 12-14)

20.-22.4. Eheytymisseminaari – Isän 

kohtaaminen

Lahden Ristinkirkossa. Mukana mm. 

Ron Ross sekä Ed ja Maritza Khouri.

Lisätietoja:
www.kriisipalvelu.com

Olli Kariste 040 5266 843

olli.kariste@phnet.fi

20.-22.4. Avioliittoseminaari

Kontilahden seurakunnassa, mukana 

Isto ja Kirsti Tuokko.

Lisätietoja:
Jari Kainulainen

Puh. 0400 806 293

jari.kainulainen@evl.fi 

4.-6.5. Näkövammaisten parisuhde-

kurssi

Iiris-talo, Itäkeskus, Helsinki

Ohjaajina Heikki ja Paula Ranssi.

Lisätietoja:
Kaija Gädda 

Puh. 09-39604440, 050-3247708

Seinäjoki Areenalla järjestetään 
iso valtakunnallinen miesta-
pahtuma Miestä Väkevämpi 
13.10.2007. Tapahtuma on jär-
jestyksessään kolmas. Ensim-
mäinen oli Helsingissä Hartwall 
Areenalla 2001 ja toinen Pirkka 
Hallissa Tampereella 2004. Jär-
jestäjinä toimivat näitä tapah-
tumia varten perustettu Mies 
2001 ry, Seinäjoen Seurakunta 
ja muita lähialueiden seurakun-
tia. Merkittävässä vastuussa ovat 
myös alueella toimivat herätys-
liikkeet ja järjestöt. Mukana ovat 
mm. Herättäjäyhdistys, Kansan 
Raamattuseura, Suomen evan-
kelisluterilainen Kansanlähetys, 
Suomen luterilainen evanke-
liumiyhdistys, Suomen Lähetys-
seura, Suomen Raamattuopisto 
ja Uusheräys.  

Tapahtumat ovat olleet hyvin 
suosittuja miesten keskuudes-
sa. Hartwall Areenalla esim. oli 
6000 miestä Sanan kuulossa. 
Seinäjoelle järjestäjät odottavat 
noin 4000 miestä. Ohjelman ja 
järjestelyjen suunnittelu on aloi-
tettu eri toimikuntien toimesta. 
Pääpaino ohjelmistossa tulee 
luonnollisesti olemaan väkevät 
puheenvuorot oman maakun-
nan ja valtakunnallisten julista-
jien sekä julkisuudenkin hen-
kilöiden toimesta. Musiikilla ja 
virren veisuulla on oma tärkeä 
merkityksensä ohjelmistossa. 

Tapahtuma on siis valtakun-
nallinen ja se pidetään Seinä-
joki Areenalla. Pohjanmaan 
miehet, jotka ovat tottuneet 
kokoontumaan miesjoukkoina 
hengellisiin tilaisuuksiin, ovat 
täällä enemmistönä. Järjestäjät 
uskovat kuitenkin, niin kuin 
kahdessa aikaisemmassakin ta-
pahtumassa miehiä tulee ympäri 
maata. Lapuan hiippakunta on 
vahvasti sitoutunut tapahtumaan 
piispa Simo Peuran johdolla ja 
uskomme alueen seurakuntien 
innostavan omia miehiään läh-
temään Seinäjoelle..

Järjestäjät haluavat tarjota 
miehille tapahtuman, joka pai-
nottaa niitä hengellisiä arvoja 
Raamatun arvovallan mukaisina 
vaihtoehtoina tämän ajan maal-
lisille, lyhytaikaisille ja katoaville 
elämyksille.

Jumalan armo ja Jeesuksen 
Kristuksen sovitustyö tarjoavat 
kaikille haluaville tien ikuiseen 
elämään. 

Sen tien kulkijaksi Herra kut-
suu meitä nyt ja koko maallisen 
elämämme ajan. 

Seurakunnat ja järjestöt halua-
vat kutsua myös miehiä mielek-
kääseen toimintaan ja seurakun-
tayhteyteen. Miesten tapahtumat 
rukouspiirien, keskustelu-, lenk-
ki- sauna ym. ryhmien muodos-
sa tarjoavat runsaasti osallistu-
mismahdollisuuksia.

VALTAKUNNALLINEN MIESTAPAHTUMA 
SEINÄJOELLA  

13.-17.6. Avioliiton vuosihuolto

Vivamossa Lohjalla.

Lisätietoja:
vivamo@sana.fi

www.vivamo.fi

Puh. 0207 681 760

29.6.-1.7. CMN:n miestenleiri

Kristittyjen Miesten Verkoston perintei-

nen viikonloppu Sipoossa.

7.-14.7. NMKY:n Avioliittoleiri

Sisälähetysseuran opisto, Pieksämäki

Lisätietoja:
Ismo ja Leena Sipakko 

Puh. 050-440 11 99

leena.sipakko@elisanet.fi

8.-12.8. NÄKY konferenssi 

Helsingin jäähallissa.

7.9. Keski-Suomen Miestenilta 

Peurungassa Laukaassa.

13.10. Miestä väkevämpi

Valtakunnallinen miestapahtuma Seinä-

joki Arenalla.

Lisätietoja:
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Opistotie 1, 12310 Ryttylä

Puh. (019) 779 2231

kotimaa@sekl.fi

16.-18.11. Mestarin Miehet 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

miestenpäivät Ryttylässä.

Lisätietoja:
Puh. (019) 779 2231

kotimaa@sekl.fi

MIEHEN TYÖ
'Miehen työ' kertoo tarinan Ju-
hasta (Tommi Korpela), joka on 
irtisanottu työpaikastaan betoni-
tehtaalta. Hän häpeää epäonnistu-
mistaan ja kantaa huolta perheen 
taloudellisesta tilanteesta. Hän 
ei myöskään halua järkyttää vai-
monsa, Katjan (Maria Heiskanen), 
mielenterveyttä ja siksi päättää olla 
kertomatta potkuista vaimolleen. 
Juha herää edelleen aikaisin aa-
mulla lähteäkseen töihin, mutta 
suunnistaakin kulkunsa syrjäiselle 
huoltoasemalle pohtien tietä ulos 
joka hetki kasvavasta valheesta.

Juha laittaa huoltoaseman il-
moitustaululle ilmoituksen, jossa 
hakee remonttimiehentöitä. Hä-
nen ilmoitukseensa vastaa nai-
nen - ”yksi seinä pitäisi purkaa tai 
jotain...” ja yllättäen, Juha löytää 
itsensä harjaamassa alastoman, ja 
täysin tuntemattoman naisen hiuk-
sia. Hän huomaa ansaitsevansa 
tunnissa saman verran, kuin en-
tisessä työssään kahdessa päiväs-
sä. Ystävänsä Ollin (Jani Volanen) 
avustuksella Juha päättää vaihtaa 
”alaa” toistaiseksi. 

Juhan häpeä ja valhe syvenevät, 
mutta raha auttaa sietämään uu-
den ammatin ikäviä puolia. Ja niin 
kauan, kuin Katja ei tiedä Juhan 
kaksoiselämästä, kaikki on peri-
aatteessa hyvin...

Aleksi Salmenperän ensimmäi-
nen pitkä elokuvaohjaus oli 'Lap-
sia ja aikuisia' vuodelta 2004. Siinä 
hän tarkasteli parisuhteen kiristy-
mistä naisen halutessa lasta ja mie-
hen tehdessä kaiken mahdollisen 
välttääkseen naisen raskauden. 

Tällä kertaa Salmenperä on 
tehnyt myös elokuvansa käsikir-
joituksen. Hän on kertonut kirjoit-
taneensa päähenkilön epäonnis-
tumaan kaikessa, missä hän itse 
eniten pelkää epäonnistuvansa. 
Miehen työ onkin tarina vastuun-
kantamisesta ja miehisistä suori-
tuspaineista.

Paljon keskustelua jo ennen 
ensi-iltaansa herättänyt elokuva 
nostaa yhdeksi teemaksi prostituu-
tion ja ennen kaikkea miesprosti-
tuution, mistä on yleisesti vaiettu 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Kuten edellisessä elokuvassaan-
kin, Aleksi Salmenperä purkaa pe-

MIEHEN TYÖ
Käsikirjoitus	ja	ohjaus:	
Aleksi	Salmenperä
Tuottajat:	
Petri	Jokiranta,	Tero	Kaukomaa
Pääosissa:	Tommi	Korpela,	Jani	Volanen,	
Maria	Heiskanen,	Stan	Saanila

rinteisiä miesten malleja koomisen 
realismin keinoin. Miten pitkälle 
miehen on mentävä pelastaakseen 
perheensä ja itsensä?

Elokuvan päähenkilö Juha yrit-
tää suojella perhettään valheella. 
Ikäviä uutisia ei kanneta kotiin, ei 
ainakaan nyt, ei ihan vielä...

Juha on vastuustaan sairastu-
nut mies. joka asettaa itselleen 
ehdottomaksi tavoitteeksi elättää 
perheensä. Tämän tehtävän täyttä-
minen ajaa hänet tekoihin, joiden 
seuraukset näkyvät sekä hänen 
ruumiissaan että mielessään. 

Valhe kasvaa sietämättömäksi. 
Ja valheen kasvaessa kasvaa myös 
häpeä, jota valheella halutaan pei-
tellä. Ja kun häpeä kasvaa tarpeek-
si suureksi, se vapauttaa. Ainakin 
Salmenperä uskoo näin.
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Tosimies rukoilee
Taivaallinen Isäni, haluan tässä autoa ajaes-
sani puhua Sinulle kuin ”mies miehelle”.

Minun on saatava sanotuksi nämä asiat 
joskus ääneen. En näe Sinua, mutta tiedän, 
että kuuntelet.

Minulla on käsittämättömän hyvä olo tietä-
essäni, että olet enemmän kuin ystävä.

Tiedän, että olet majesteetti ja kaiken kun-
nioitukseni ansaitseva, mutta samalla Sinä 
olet turvallinen Isä. Siksi Sinua on helppo 
lähestyä!

Ymmärrän senkin, että tiedät kaiken mi-
nusta, vaikken sanoisi sanakaan. Haluat kui-
tenkin kuulla miten minulla menee.

Olen viime vuosina opetellut elämään päi-
vän kerrallaan siinä mielessä, että osaisin olla 
kiitollinen elämästäni, jonka olet  antanut. 
Voin aidosti sanoa tänään Sinulle: KIITOS 
ELÄMÄSTÄ!

On niin paljon kiitettävää. Olen kiitollinen 
vaimostani Marjasta, lapsistani ja lastenlap-
sistani.

Olen kiitollinen äidistäni ja isästäni. Olen 
kiitollinen elämäntehtävästäni. Olen kiitolli-
nen uudesta elämästä, jonka annoit minul-
le. Olen kiitollinen siitä, että annoit anteeksi 
kaikki törkeät tekoni.

Olen kiitollinen siitä, että minulla on Si-
nut. En voisi enää ymmärtää elämää ilman 
Sinua.

Vaikka onkin näin, tiedät, että olen epä-
onnistunut usein.

Tiedät, että taistelu on ollut välillä kova 
itseni kanssa. Itsekkyyttä ja itsekeskeisyyttä 
ei ole ollut helppo voittaa. Olen taistellut 
myös ylpeyteni, kateuteni ja monien mui-
den asioiden kanssa. Nöyrtyminen on ollut 
välillä tuskallista. Olen kuitenkin selvinnyt 
Sinun avullasi.

Itse asiassa minulla on vain yksi pyyntö! 
Opeta minua tuntemaan Itseäsi niin, että voi-
sin olla siunaus läheisilleni ja kaikille, joiden 
kanssa olen tekemisissä. Tee minusta Juma-
lan mies, aito mies!

Paul Raja-aho
Järvenpään vapaaseurakunta Arkki

Samuel Saresvirta

Kasvihuoneilmiö 
oli tehdä tyhjäksi 
suunnitellun suksitestin 
Tosimies-lehteen. Ensin 
jo aikaisessa vaiheessa 
tuli taivaalta hiukan 
lunta ja innokkaimmat 
hiihtoveikot pääsivät 
harrastuksen makuun 
muutamissa kohteissa 
pääkaupunkiseudullakin.
Sitten tuli pitkä 
”vihreä kausi”, ja usko 
paremmasta huomisesta 
alkoi jo murentua 
hiihdon ystäviltä. 
Innokkaimmilla 
oli tietysti matka 
pohjoiseen tuomassa 
lohtua arjen 
”vihreyteen”.

Sitten se kuitenkin saapui, 
vanhanajan talvi, kuin kas-
vihuoneilmiöstä ei olisi tie-

toakaan. Pakkanen alkoi osittain 
heittää kapuloita rattaisiin, mutta 
Tosimies-testaajan imagoon ei 
kuulu ensimmäisenä luovuttaa 
tavoitteistaan pakkasukon pikku 

Tosimiehen syynissä

Karhu
 Optigrip CL�

puraisuja peläten.
Testiin heittäydyin ladattuna 

aimo annoksella kyynisyyttä, vaik-
ka en voi kehua rakastavani suk-
sien voitelua, mutta onnistumisen 
kokemukset tälläkin sektorilla tuo-
vat mielihyvää ja aika ajoin tulee 
vastaan epäonnistumisiakin.

Ja sitten 
itse testiin 

12. tammikuuta 2007   
pakkasta  -2 astetta celciusta, paik-
ka Paloheinä, monin paikoin ruo-
hoa näkyvissä lunta vain vähän.

Ensituntuma suksesta tyydyttä-
vä, kouluarvosana 7+.

15. tammikuuta 2007 
pakkasta -3 astetta, paikka Oittaan 
ulkoilualue, noin 1 tunti hiihtelyä 
baanan reunoilla, sekä luisto että 
pito olivat paremmat.
24. tammikuuta 2007 
pakkasta -3 astetta, yöllä satanut 
uutta lunta, paikka Oittaa, pito ja 
luisto tyydyttävä+, kouluarvosana 
noin 8-.

Optigrip cl7 tuntuu pelaavan ok 
rauhallisessa hiihdossa, kun potku 
ei ole liian voimakas. Kyseiselle 
sukselle sopivan tyylin löytäminen 
ottaa hetken aikaa 55 -vuotiaalta 
kuntohiihtäjältä, jonka harjoittelu 
on jäänyt vähäiseksi.

Yksi suksen suurista eduista on 
puhtaus, kun ei ole tarpeen puljata 
voiteiden kanssa. On hyvä heittää 

suksipari auton(uudenkin) taka-
konttiin ilman suksipussia tarvit-
sematta pelätä voiteiden sotkevan 
auton sisustusta ja mahdolliseen 
puhutteluun joutumista vaimon 
suhteen.

CL7 on puuydinrakenteinen ja 
sen suositushinta on 139 euroa. 
Kalliimpi malli CL8 on varustettu 
uretaaniytimellä ja hinta noin 30 
euroa korkeampi.

En ole päässyt kokeilemaan 
suksiparia kovin monenlaisissa ke-
leissä, mutta yli 10 asteen pakkaset 
tulivat tutuiksi tammikuun loppu-
puolella ja helmikuun alussa.

6. helmikuuta 2007 
pakkasta noin -18 astetta, aurin-
koista, Petikko, 4,7 km lenkki ko-
vassa pakkasessa 2 kertaan, suk-
sen toiminta tyydyttävä + noin, 7,5 
kouluarvosanalla.

Joissakin ylämäkiosuuksissa 
olisin kaivannut pitopohjasuksia 
hyvällä voitelulla, nyt oli otettava 
käyttöön haarakäynti.

Testaajan loppupäätelmäksi 
jäi parin hyväksyminen omaan 
suksivalikoimaan tietyille keleille 
helpoksi ja siistiksi vaihtoehdoksi.
Ajatus on laittaa suksi testiin myös 
vaimolle, jonka hiihtoura on jopa 
omaani vaatimattomampi, mutta 
paino melkein sama.
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Kimmo Janas

Vapaakirkon kesäjuhlilla 
esiintynyt Matthew 
Ward on kävelevä 
ihme, todiste Suuren 
Isän rakkaudesta meitä 
kohtaan.

V iime heinäkuun alussa 
Helsingissä järjestettyjen 
Vapaakirkon kesäpäivien 

pääpuhujan Gary Wilkersonin 
tiimiin kuului pitkän linjan gos-
pellaulaja Matthew ”Matt” Ward. 
Hänellä on takanaan varsin va-
kuuttava ura muusikkona, jo 
1980-luvulla hän lauloi The 2nd 
Chapter of Acts -nimisessä kuu-
luisassa yhtyeessä. 

Elämää syövän varjossa
Matthewin lapsuus oli luopumisen 
aikaa; hän menetti vanhempansa 
ollessaan vain 12-vuotias. Äiti kuo-
li aivosyöpään ja isä leukemiaan. 
Rakastavien ystävien ja musiikin 
voimin hän kuitenkin varttui ta-
sapainoiseksi aikuiseksi.

Tammikuussa 1994 Matthewilla 
itsellään todettiin kolme eri syö-
pää. Kahden pelottavan ja epävar-
man vuoden ajan hän kamppaili 
sairauden kanssa ja koki lopulta 
täydellisen paranemisen. Matthew 
on vakuuttunut, että Jumala käytti 
hänen koettelemuksiaan valmis-
taakseen tätä uutta palvelutyötä 
varten. Hänen tehtävänsä olisi 
sulattaa laulullaan epäuskon ja 
katkeruuden muureja.

– Taisteltuani syövän kanssa 
vuonna 1994 Jumala alkoi tehdä 
työtä sielussani avaten minulle 
uusia tapoja tehdä palvelutyötä 
musiikkini kautta. Hän osoitti mi-
nulle selkeän polun, kuinka voin 
tavoittaa niin henkisesti, hengelli-
sesti kuin fyysisestikin haavoitettu-
ja ihmisiä, Matthew muistelee.

Matthewille musiikilla palvele-
minen on kurottautumista Jumalan 
voimassa parantamaan ja eheyttä-
mään murtuneita elämiä. Hänen 
laulunsa ovat syntyneet harkitusti 
rukoillen, jotta ne tavoittaisivat 
jokaisen, joka haluaa kohdata Isä 
Jumalan.

Katse ristiin
Tänä päivänä Matthew Wardin 
palvelutyö on laajentunut käsittä-
mään satoja konsertteja ja henki-
lökohtaisia esiintymisiä vuosittain 
eri seurakunnissa ja tapahtumissa 
ympäri Yhdysvaltoja.

”My Redeemer” on ensimmäi-
nen uuden kauden äänite, ja 
Matthew kuvailee sitä Jumalan 
voiman heijastukseksi paikoissa ja 
tilanteissa, joissa Hänen ei uskoisi 
toimivan.

– Se kuvastaa Jumalan rakkaut-
ta minua kohtaan käydessäni läpi 
elämäni vaikeinta vaihetta, Matt-
hew selittää.

JUMALA PARANSI SYÖVÄSTÄ

Matthew	’Matt’	Ward	haluaa	todistaa
	lauluillaan,	että	me	voimme	luottaa	
Jumalaan	ja	jättää	elämämme	Hänen	käsiinsä.

Vaikka suurinta osaa hänen 
muusikkourastaan ovat siivittä-
neet popin, R & B:n ja progressii-
visen rockin rytmit, My Redeemer 
-levyllä Matthew hidastaa menoa 
kymmenen kappaleen ajaksi, jotka 
on sävelletty luomaan ylistyksen 
ilmapiiri.

Wardin uusin levy ”Even Now” 
on puhdasta musiikillista hartaut-
ta. Vieraillessaan lukuisissa seura-
kunnissa viime vuosina Matthew 
on yllättyneenä havainnut vallalla 
olevan suuntauksen, jossa monis-
sa paikoissa perinteinen risti on 
korvattu muilla palvonnan sym-
boleilla. Hänen tavoitteensa tällä 

levyllä onkin palauttaa huomiom-
me takaisin ristiin ja siihen, mitä 
se merkitsee.

Matthew Ward kertoo, mistä 
hänen palvelutyössään on kyse: – 
Löytää Jumalan voima, joka kantaa 
elämän kipujen ja epävarmuuksi-
en yli. Kristuksen ylistäminen ole-
muksemme syvimmistä voimava-
roista ja uskosta oppiminen jatkaa 
elämäämme eteenpäin.

C		–		Syvin	olemuksemme	on	hengellinen	
ja	inhimillinen	elämä	on	vain	tilapäistä,	
toteaa	Matthew	Ward.
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C		Elokuvan	kameramies.

Elokuvan tarkoituksena on, 
että ihminen voisi saada 
kipinän etsiäkseen totuutta 

ja tehdä uskonratkaisun! Minulla, 
Kimmolla, on ollut pikkupojasta 
asti halu tehdä kristillisiä eloku-
via.  Kristillis pohjaisista elokuvista 
onkin todella pulaa markkinoilla. 
Valmista tuotetta aiotaan tarjota 
valtakunnallisille ja paikallisil-
le TV-kanaville ja seurakuntien 
käyttöön. Elokuvasta valmiste-
taan DVD-elokuvalevy. Elokuvaa 
myydään myös yksityisille ja yri-
tyksille. 

Kaverukset keksivät aisteja 
herkistävän koneen

Elokuvan päähenkilöt, kaverukset  
John  ja Janet ovat olleet aikaisem-
min elämässään poliisin erikoisyk-
sikössä. He olivat jättäneet poliisin 
työt ja kouluttautuneet uuteen am-
mattiin. John ja Janet työskente-
levät firmassa, jossa valmistetaan 
korkean teknologian tuotteita. 
Heillä on projektina suunnitella ja 
kehittää laite, joka herkistäisi ih-
misen aistit. John kokeilee laitetta 
ja hän pystyy näkemään henki-
maailman tapahtumia. John osuu 
paikalle, kun heidän työpaikalle 
murtaudutaan. Vaaralliset murtau-
tujat melkein surmaavat miehen, 
koska hekin haluavat itselleen tä-
män laitteen. Johnin toivuttua hän 
alkaa etsiä syyllisiä Janetin kans-
sa, koska poliisit epäilevät heitä 
itseään. Hyvän ja pahan välinen 
taistelu henkimaailman alueella 
näkyy koko elokuvan ajan. Lopul-
ta eräässä vanhassa rakennuksessa 
tapahtumien kulku huipentuu.

    
Projektille toivotaan 

rukousta ja rahoitusta
Tällaisen elokuvan toteuttami-
nen normaalisti maksaisi reilusti 
enemmän kuin 200.000 euroa. 
Meidän budjettimme on arviolta 
noin 10 000 euroa. Tuota summaa 
meillä ei vielä ole koossa, mutta 
olemme päässeet hyvään alkuun. 
Toivomme esirukousta, jotta voi-
simme viedä päätökseen tämän 
ison projektin. Onnistuneella elo-
kuvalla on suuri voima vaikuttaa 
ihmisiin, pyydämme sinua hyvä 
lukija rukoilemaan paljon meidän 
puolesta. Kiitos etukäteen siitä, 
että muistat meitä. Jos sinulla on 
mielenkiintoa tätä projektia koh-
taan, voit ottaa yhteyttä minuun, 
Kimmo Kestilään, kimmo.kestila@
fightordiemovie.info, www.figh-

tordiemovie.info.

Tähän mennessä 
tapahtunutta

Alkuperäisen käsikirjoituksen 
”Taistelu elämästä” tein jo vuonna 
1999 ja siitä asti se on odottanut 
sopivaa hetkeä. Viime vuoden 
puolella muokkasin käsikirjoitusta 
siihen muotoon, että elokuva voi-
taisiin toteuttaa Turkissa Ankaras-
sa. Englanti on elokuvan puhuttu 
kieli ja tarkoitus olisi dubata myös 
turkin kielelle. Suomeksi tehdään 
tekstitys ja jos löytyy vapaaehtoisia 
kääntäjiä niin myös muillekin kie-
lille tekstitys on mahdollinen.

Vuosi 2007 alkoi kuvauspaik-
kojen etsinnällä. Minulla on kaksi 
turkkilaista ystävää apuna, koska 
he pystyvät kommunikoimaan 
turkiksi paikallisten kanssa ja aut-
tamaan käytännön järjestelyissä. 
Aluksi etsimme heidän kanssaan 
sairaalaa, jossa voisimme kuvata 
muutaman kohtauksen ja kuinka 
ollakaan saimme kuin saimmekin 
kuvausluvan Turkkilaiseen yli-
opistolliseen sairaalaan. Mielestä-
ni tämä on ihme, mutta Jumalalle 
mikään ei ole mahdotonta. Kysy-
essämme aluksi kuvauslupaa yk-
sityisestä sairaalasta, niin siellä ei 
oikein innostuttu asiasta. Seuraa-
vaksi matkasimme Bolun vuoris-
toon, joka sijaitseen noin 200 km 
päässä Ankarasta. Sieltä löysimme 
mainioita kuvauspaikkoja, mutta 
elokuvan vähäisen budjetin takia 
päädyimme kuitenkin jättämään 
nämä paikat käyttämättä. Nyt kes-
kityimme pelkästään Ankaran alu-
eelle, koska ihmiset, jotka asuvat 
Ankarassa voivat tulla mukaan ja 

näin ollen ei tarvitse pohtia esim. 
majoitus ongelmaa heidän koh-
daltaan. Tarkoituksena on kuvata 
aina silloin tällöin kun ihmisillä 
on sopivasti aikaa. Jos elokuvalla 
olisi ”kunnollinen” budjetti voi-
sin palkata ammattinäyttelijöitä ja 
aikataulu olisi huomattavasti no-
peampi, koska voisimme kuvata 
”yhteen pötköön”! Seuraava kuva-
uspaikka oli ”paint ball” - alue eli 
suomeksi ”värikuula ammunta” - 
paikka. Siellä on valmiina vanhoja 
rakennuksia, jonne voi piiloutua ja 
taistella värikuula-asein toisia kil-
pailijoita vastaan. Tämä paikka so-
veltuu oikein hyvin meille, koska 
se on syrjässä ja paikka on kuva-
uksellinen. Ihme tapahtui tässäkin 
tapauksessa, että toinen turkkilai-

Taistelu elämästä –

nen assistenttini tunsi yhden pai-
kan omistajista yliopisto ajoiltaan, 
joten lupa tuli ”helposti” tähänkin 
paikkaan. Vielä on muutama paik-
ka ”hakusessa” mutta nekin järjes-
tyvät, uskon niin.

Yksi suuri haaste on saada näyt-
telijöitä mukaan lähes ”ilmaiseksi”, 
mutta heitäkin on kertynyt jo mu-
kava joukko. Tarvitsen yhteensä 
24 näyttelijää ja noin puolet on 
koossa nyt. Eirtyisen tärkeää on 
löytää erinomaiset päänäyttelijät 
eli mies ja nainen. Uskon että 
olemme jo löytäneet miehen, mut-
ta nainen puuttuu vielä. Sanon täs-
sä ”uskon”, koska emme ole vielä 
järjestäneet koe-kuvauksia joten 
kamera vasta paljastaa totuuden, 
onko näyttelijässä ainesta elokuva-
rooliin. Jumala johdatti yhden am-
mattinäyttelijän mukaan, joka aut-
taa minua muiden näyttelijöiden 
”treenaamisessa”. Hän on myös 
aikidon taitaja, joten hän pystyy 
myös antamaan hyviä neuvoja 
”taistelu kohtauksiin”. Tarvitsem-
me maskeeraajaa näyttelijöitä var-
ten ja yksi on löytynyt, katsotaan 
miten tässä käy, suostuuko hän 
tulemaan mukaan.

Kiitän Jumalaa siitä, että Hän on 
johdattanut monia ihmisiä tähän 
projektiin mukaan. Mielenkiinnol-
la odotan mitä seuraavaksi tapah-
tuu. Jos sinua hyvä lukija, kiinnos-
taa olla mukana tässä projektissa, 
ota yhteyttä, sillä tarvitsemme 
paljon eri ammattialojen taitajia ja 
tukijoita. Jumala sinua siunatkoon 
runsainmitoin ja muistathan meitä 
rukouksin.

Kimmo Kestilä

Taistelu elämästä on 
elokuvaprojekti, joka 
toteutetaan vuonna 2007 
Turkissa Ankarassa. Elokuva 
kertoo hyvän ja pahan 
välisestä taistelusta niin 
tässä näkyvässä maailmassa 
kuin näkymättömässäkin. 
Elokuvasta tehdään 
kokoillan elokuva, ja se 
tehdään suurimmaksi 
osaksi vapaaehtoisvoimin. 
Elokuvaprojekti on 
suunniteltu valmistuvan  
vuoden 2007 aikana. 

A		Kimmo	ja	turkkilainen	ystävä.

FIGHT OR DIE
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JOS METSÄÄN 
HALUAT MENNÄ 

NYT...

Kimmo Janas

Toisen maailmansodan pyörteistä alkanut 
Jeepin taival on ollut varsin mielenkiintoinen. 

Uusin käänne on citymaasturikisaan 
ilmoittautunut Jeep Compass.

T uota otsikon lauluahan voisi jatkaa, että "... sä takuulla yllä-
tyt..." nimittäin vaikka kyseessä onkin tuo maastoautojen äidin 
jälkeläinen, Compassilla ei kannata lähteä kovin tiettömälle 

taipaleelle – voi tulla omaa äiskää ikävä.
Siinä varmasti onkin suurin ongelma uutukaisen kanssa, odotukset 

ovat Jeepin nimen takia yllättävän korkealla. No, ehkä tuo oli hieman 
yliampuva lausunto, sillä onhan Compassissa mukana Freedom Drive 
I -nimellä kulkeva nelivetojärjestelmä, joka on mahdollista lukita 
tarpeen tullen. Ja silloin kun neliveto on lukittuna, Compass etenee 
syvässä lumessa, mutta ei toki isojenveljiensä tyylillä. Toisin kuin 
viskokytkimeen tai pumppuihin perustuvissa nelivetojärjestelmissä, 
Jeep Compassin järjestelmän lukon kytkeytyminen ei edellytä, että 
etu- ja taka-akselin välille muodostuisi pyörimisnopeuksien eroa. 
toimiessaan vain tarvittaessa järjestelmä parantaa omalta osaltaan 
polttoaineen kulutuksen taloudellisuutta.

Pikkuveljessä löytyy vääntöä
Jeep -autojen muotoilussa on selvästi kaksi erilaista suuntausta; perin-
teinen Jeep -muotoilu ja toisaalta Compassin edustama modernimpi 
muotoilu. Vaikka uudessa mallissa on haettu sporttisuutta ja sulavuut-
ta, on auto toki tunnistettavissa Jeepiksi mm. pyöreistä etuvaloistaan 
ja etusäleiköstään.

Jeep Compass kisaa samoista asiakkaista Dodge Caliberin kans-
sa, onpa autoissa paljon yhteisiä piirteitäkin, mm. taskulamppuna 
tarvittaessa toimiva irrotettava sisävalo sekä takaluukkuun sijoitetut 
kaksi kaiutinta.

Perusmoottorina Jeep Compassissa on kokeilemamme 2,4 -litrainen 
bensiinimoottori, joka tuottaa 170 hevosvoiman tehot ja 220 Nm:n 
väännön. Vaihtoehtona löytyy Volkkarin valmistama 2,0 -litrainen 
pumppusuutindiesel, josta puolestaan irtoaa 140 hevosvoimaa ja 
kunnioitettava 310 Nm:n vääntö.

Eli kyllä Compassilla pääsee tarvittaessa varsin liukkaastikin paikas-
ta toiseen, mutta jos odottaa löytävänsä Jeepille tunnusomaista tyyliä 
vaikkapa auton sisustuksessa, tulee pettymään. Muovi on vallannut 
alaa oikein rankalla kädellä, ja muutenkin monet amerikkalaisista 
autoista tutut komponentit ovat vaihtuneet halvempiin versioihin. 
Jos sitä perinteistä Jeepiä – vaikkapa jykevää Commander -mallia 
– kuvailisi äijämaasturiksi, menee Compass ehdottomasti enemmän 
sinne naisille sopivien maastureiden leiriin. Mikä ei tietenkään ole 
yhtään huonompi asia, kunhan tietää mitä etsii.

C		Mittaristo	on	selkeän	asiallinen	ilman	sen	ihmeempiä	krumeluureja.

B	 	 	 	 159	 eurolla	 saa	 mukaan	 kätevän	
iPod-adapterin,	 jotta	 nuorisokin	 voi	
kuunnella	omaa	menomusiikkiaan	mat-
kan	aikana.

A 		Takaoven	kahvan	muotoilussa	on	läh-
detty	liikkeelle	aivan	uudelta	pohjalta.

B C			Compassin	muotoilu	poikkeaa	sel-
västi	perinteisestä	Jeep-muotokielestä.

D 	 	Mukaan	mahtuu	useampikin	kassi	
paikallisesta	Lidl	-myymälästä.

D		Kyytiin	pääsee	kapuamaan	sen	ihmeemmin	taistelematta.
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Kimmo Janas

Taiteilijamaailma on 
huhujen mukaan varsin 
menevää – ja kosteaa, 
mutta kaiken ylistyksen 
ja menestyksen keskeltä 
löytyy myös rankkoja 
suvantovaiheita. 
Tämän on saanut kokea 
akvarellisti Pauliaukusti 
Haapanen varsin 
rankalla tavalla; takana 
on kaksi rikkoutunutta 
avioliittoa, syöpä, 
pettymisiä uskoviin 
vierelläkulkijoihin jne.

Seinäjoen Taidehallissa helmi-
kuussa järjestetty ”Pohojalaanen 
menu” oli paitsi Pauliaukusti 
Haapasen 60-vuotisjuhlanäyttely, 
myös miehen elämänkerran ”Elä-
mäni palapeli” julkistamispaikka. 
Siinä missä Taidehallin seinille ri-
pustettujen teosten kautta saattoi 
kulkea palan matkaa Pauliaukustin 
taiteilijaelämässä, kirjassaan taitei-
lija avaa rohkeasti elämänsä onnis-
tumiset ja epäonnistumiset lukijoi-
den nähtäville. Kirjaa voikin pitää 
suomalaisen miehen rehellisenä 
tilityksenä eletystä elämästä.

Pauliaukusti Haapanen kuvailee 
elämäänsä villinä näytelmänä; tra-
gediaa, draamaa, extremea – mitä 
milloinkin. Se on mielenkiintoinen 
tapahtumasarja suruja ja murhei-
ta, vastapainona iloa ja hymyä. 
Parhaaksi kohdalleen sattuneeksi 
asiaksi hän kokee sen, että omat 
lapset ovat opettaneet hänet nau-
ramaan niin itselle kuin parhaille 
paloille menneestä.

– Haluan osoittaa kertomuksel-
lani Jumalan äärettömät mahdol-
lisuudet korjata ihmisen elämä. 
Tahdon kertoa sen, että Jumalalla 
on valta muuttaa kaikki menetetty 
pääomaksi, kuvailee Pauliaukusti 
Haapanen esikoiskirjaansa.

Uskonlanka 
ei katkennut

Vuonna 1946 Töysässä syntynyt 
Pauliaukusti kertoo käyneensä 
lapsena usein kirkossa, eikä muis-

ta menneensä sinne koskaan edes 
väkisin. Isoisä hoiti kellonsoittajan 
ja urkupalkeiden polkijan virkaa, 
ja kansakoulunopettajaisä puoles-
taan tuurasi kanttoria kesäisin.

Rippikoulun aikaan hän kertoo 
kokeneensa läheisen yhteyden 
Jumalaan.

– Halusin joskus mennä yksi-
nään parvelle kuuntelemaan kir-
konmeininkejä. Sain olla rauhassa, 
keskittyä itsekseni jumalanpalve-
lukseen, osallistua siellä omalla 
tavallani rukoillen hiljaa omat 
pyyntöni ja toiveeni. Muistan, kun 
tunsin silloin Jumalan läheisyyden 
ja rakkauden. Voisin jopa sanoa, 
että löysin näihin aikoihin Juma-
lan. Se oli yhteyttä ylös, Pauliau-
kusti Haapanen muistelee.

Kirkonmiesten antama opetus 
ei kuitenkaan vienyt nuorukaista 
eteenpäin, vaikka kipinä sisällä 
paloikin. Vähitellen alkoivat ul-
koapäin tulevat virikkeet sivuuttaa 
sisäisen hyvinvoinnin.

– Maailma alkoi kiinnostaa ja 
vetää kuvioihinsa. Näin sitä men-
tiin omia teitä. Valinta oli minun, 
Pauliaukusti myöntää ja toteaa, 
että moni läheinen ihminen olisi 
säästynyt itkuilta, jos hän olisi tul-
lut uskoon 45 vuotta sitten. 

Mutta onneksi Jumala ei kos-
kaan katkaissut rippikouluaikaista 
uskonlankaa.

– Itse syyllistyin onnistuneesti 
sen nirhaamiseen, mutta onneksi 
omat voimani loppuivat, ja Taivas 
puuttui elämääni.

Prioriteetit 
hakusessa

Pauliaukusti Haapanen aloitti 
Rauman seminaarissa käsityön-
opettajan opinnot syksyllä 1967, 
ja niin sekä opiskelijaelämä että 
seminaarin taidekerhon avaama 
taiteilijaelämä imaisivat nuoren 
miehen mukaansa. Ensimmäi-
sen ryyppynsä hän kertoo 
ottaneensa vastoinkäymisten 
keskellä kolmen tähden Jallu-
pullosta.

– Jos olisin tiennyt pulloa 
ensi kertaa huulilleni sovitta-
essa, kuinka kipeästi kaikki 
sattuu vuosien päästä itsee-
ni ja varsinkin läheisiini, 
tuskin olisin pulloa kallis-
tellut, Pulikustiksikin titu-
leerattu taiteilija toteaa.

Osasta taidekerhon jä-
seniä tulee vuosiksi kuin 
yhteenliimattu taiteilijaperhe. Haa-
panen myöntää taidekerhon täyt-
täneen hänen elämänsä, ja vapaa-
aika kului kavereiden kanssa.

Pauliaukusti Haapanen

Pauliaukusti myöntää ja toteaa, 
että moni läheinen ihminen olisi 
säästynyt itkuilta, jos hän olisi tul-

Mutta onneksi Jumala ei kos-
kaan katkaissut rippikouluaikaista 

– Itse syyllistyin onnistuneesti 
sen nirhaamiseen, mutta onneksi 
omat voimani loppuivat, ja Taivas 

Pauliaukusti Haapanen aloitti 
Rauman seminaarissa käsityön-
opettajan opinnot syksyllä 1967, 
ja niin sekä opiskelijaelämä että 
seminaarin taidekerhon avaama 
taiteilijaelämä imaisivat nuoren 
miehen mukaansa. Ensimmäi-
sen ryyppynsä hän kertoo 
ottaneensa vastoinkäymisten 
keskellä kolmen tähden Jallu-

– Jos olisin tiennyt pulloa 
ensi kertaa huulilleni sovitta-
essa, kuinka kipeästi kaikki 

yhteenliimattu taiteilijaperhe. Haa-
panen myöntää taidekerhon täyt-
täneen hänen elämänsä, ja vapaa-
aika kului kavereiden kanssa.

B			–		Elämä	opettaa,	jos	ottaa	opiksi.	Elä-
mä	antaa,	jos	uskaltaa	elää.	Suomalainen	
tosimies	uskaltaa.	Jos	rohkenee	tänään	
katsoa	eiliseen,	näkee	uuden	huomisen,	
fi	losofoi	Pauliaukusti	Haapanen.

C		–		Olen	onnellinen,	koska	minua	on	siunattu	rikkaalla	elämällä.	Olen	matkalla.	
Siveltimeni	ei	ole	vielä	hiljentynyt,	toteaa	Pauliaukusti	Akvarellistin	rakkaudentun-
nustuksessaan.

–	taiteen	kulkukauppias

A	
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meni suoraan omalle radalleen, 
yli hilseen.

– Olin välillä täysin pihalla, kun 
kaksi puhui yhtä aikaa ja kolmas 
yritti siihen mukaan - ja jokainen 
vielä eri asiasta. En ymmärrä, 
miksi neuvojat olivat keskenään 
usein eri mieltä, vaikka puhuivat 
samoista asioista.

Pauliaukusti kertoo vaiston-
neensa, että kaikki lohduttajat ei-
vät olleet niinkään kiinnostuneita 
hänestä ihmisenä, vaan lähinnä 
oikeiden ohjeiden antamisesta.

– Kysymys oli jopa siitä, että 
kunhan ensimmäisenä ehtii neu-
vonsa antamaan, niin siihen ei 
sitten muut tule omia vierusop-
pejaan tyrkyttämään.

Aika aikaansa kutakin
Ensihämmennyksestä selvitty-
ään Pauliaukusti aloitti kotonaan 
’vastauskoontulleiden illat’ kerran 
viikossa. Ja pian hän kiersi jo pai-
kallissaarnaajan mukana eri tilai-
suuksissa kertomassa uskostaan ja 
elämänsä täyskäännöksestä.

Myös henkilökohtaisella rin-
tamalla alkoi valjeta, ja niinpä 
Pauliaukusti vietti Markettansa 
kanssa kihlajaisia 28.4.1990. Kun 
häitä alettiin suunnitella, alkoi ku-
lissien takaa kuulua ensimmäisiä 
soraääniä.

– Kylällä väännettiin kättä siitä, 
onko ollenkaan soveliasta antaa 

rukoushuonetta hääjuhlamme 
käyttöön. Eronnut, entinen ma-
kean elämän huligaani vie kiltin 
ja palvelevan uskonsisaren haare-
miinsa ja vielä peräti Hunningolle, 
taiteilijamme naurahtaa muiste-
luissaan.

Mutta loppu hyvin, kaikki hy-
vin. Häät pidettiin, ja elämä pääsi 
jatkumaan entistä aktiivisempana 
seurakuntakuvioissa. Viikottaiset 
kotikokoukset jatkuivat, mutta 
pariskunta aloitti työn myös mm. 
nuorten ja KAN-työn parissa. Li-
säpotkua uskon taipaleelleen 
Pauliaukusti kävi hakemassa Ison 
Kirjan raamattukurssilta Keuruul-
ta. Tulipa takavuosina tehtyä myös 
humanitääristä avustustyötä Kar-
jalassa kotimaisesta vanhustyöstä 
nyt puhumattakaan.

Oliko syynä sitten Haapasen 
perheen aktiivisuus vai taiteili-
jaisännän persoonallinen asioiden 
hoitaminen, mutta lopulta sukset 
olivat ristissä hengellisen kodin 
kanssa. Edessä oli seurakunnasta 
ero ja kansankirkon suojiin siir-
tyminen.

Ympyrä sulkeutuu
Viimeksi kuluneisiin vuosiin 
mahtuu vielä loppuun palamis-
ta ja syöpähoitoja sekä muutto 
Pyhäjärveltä 24 vuoden jälkeen 
Seinäjoelle, jossa paikallinen hel-
luntaiseurakunta imaisi armollaan 

kuolema sekä toisenkin avioliiton 
kariutuminen. Viimein saivat myös 
opettajan tehtävät jäädä, kun Pau-
liaukusti siirtyi kokopäiväiseksi 
taiteilijaksi.

Äidin rukouksiin 
vastataan

– Elämän loppu lähestyi ja toivot-
tomuus otti vallan lopullisesti ke-
sällä 1989. Kaikki kauniit elämän 
arvot olivat hautautuneet. Menin 
pohjalla. Viistin nokka turpees-
sa, kasvot pöhöttyneenä ja sairas 
puna poskilla, hän muistelee tun-
tojaan. 

– Vaikka en itse ymmärtänyt, 
enkä edes ajatellut, olin menossa 
täyttä tuhoa kohti. Tiedostin vain 
alamäen, jossa oli helppo laske-
tella.

Täyskäännöksen Pauliaukusti 
Haapanen kertoo tehneensä ko-
tonaan Hunningon Taidekodissa 
sunnuntaina 10.9.1989. Vaikka hän 
olikin kasvanut uskovaisessa ko-
dissa, se ei elämän merillä paljoa 
painanut.

– Ainoa, mikä piti laivani elä-
män merellä pystyssä, olivat äitini 
rukoukset. Aina, kun olin upota, 
hän huusi tuskissaan kohti taivas-
ta.

Äiti kantoi poikaansa rukouk-
sissaan 43 vuotta, ei väsynyt eikä 
luovuttanut vaan uskoi mahdot-
tomaan. Ja äidin rukoukset kuul-
tiin!

Pauliaukusti myöntää itsekin 
huutaneensa Jumalaa avuksi use-
ampaankin kertaan.

– Olin hyvin tietoinen siitä, 
että Hän vastasi rukouksiini. Olin 
kuitenkin se tavallinen suomalai-
nen reppana, joka avun saatuaan 
unohtaa avun lähteen. Palasin aina 
takaisin entiseen ja aloin itse vai-
keuttaa elämääni.

Vauhdilla 
Sanan perään

Tehtyään uskonratkaisunsa ’us-
koon tullut kylähullu’ sai runsaasti 
onnitteluita uskovilta ’laidasta lai-
taan ja heimosta heimoon’.

– Minulle opetettiin, että Jumala 
tekee kaiken uudeksi, kaikki en-
tinen unohtuu, kaikki korjaantuu, 
kaikki tulee uudeksi! Minulle pai-
notettiin sanaa ’kaikki’.

Sanaa tuli Pauliaukustin kerto-
man mukaan niin paljon, että osa 

– En osannut suhteuttaa opis-
kelua, harrastuksiani ja avioliitto-
ani oikeisiin mittasuhteisiin. Koti 
unohtui. Olin irti perhe-elämästä 
ja vastuusta.

Nyt, kymmenien vuosien päästä 
hän kertoo sydäntään kouraisevan 
monet sen aikaiset valinnat.

– Tänään haluaisin tehdä toisin. 
Panostaisin aivan toisenlaiset pau-
kut perheeni hyödyksi. Seuraisin 
pikkupoikani kehittymistä. Ottai-
sin enemmän tähtihetkiä.

Sisimmässään Pauliaukusti tun-
tee valinneensa jo opiskeluaika-
naan väärät raiteet elämäänsä. 
Sentti raiteita sivuun alussa tar-
koittaa hehtaaria metsään vuosien 
saatossa.

C	 	 	Taidenäyttelyn	avajaisiin	saapuivat	
taiteilijaa	onnittelemaan	myös	Seinäjo-
en	Helluntaiseurakunnan	johtaja,	pasto-
ri	Martti	Kallionpää	(oik.)	ja	evankelista	
Timo	Närhi	samasta	seurakunnasta.

Haapaset heti ensimmäisenä sun-
nuntaina.

Pitkä ja paikoitellen varsin mut-
kikas kierros on johtanut elämän 
alkumaisemiin Pohjanmaalle. Ym-
pyrä on sulkeutunut.

Pohjanmaan kotitantereet kuu-
luvat tarjoavat Pauliaukustille het-
ki hetkeltä enemmän sitä, mitä hän 
kaipaa. Hän kertoo tienneensä, 
mitä haki, mutta ei vain tiennyt 
mistä ja miten.

– Sitten se vain tuli. Nyt se on 
ympärilläni. Sain sen lahjana ko-
tiseurakunnaltani. Sitä annetaan 
täällä ilmaiseksi. Se asuu ihmisissä, 
se on sisällä Jumalan omissa. Sen 
nimi on hyväksyntä.

Jeesuksen tapa kohdata
Pauliaukusti myöntää, että olisi 
halunnut tehdä paljon enemmän 
Jumalan valtakunnan työtä, mutta 
aina lähes kaikki on määrätyllä 
tavalla kaatunut menneisyyden 
virheisiin.

– Monesti minulle on sanottu, 
että olen entisyyteni takia huo-
no esimerkki. Minun on väitetty 
olevan jopa kristittyjen kirjavassa 
joukossa eriarvoisessa asemas-
sa Kaikkivaltiaan edessä. Se, jos 
mikä on tuntunut epäoikeuden-
mukaiselta, jopa sairaan pahalta. 
Uuvuttavan raskas taakka kantaa, 
hän huokaisee.

Jos elämästä olisi puuttunut tus-

ka, ahdistus ja kärsimys, varsinkin 
uskoontulon jälkeen, Pauliaukus-
tin esikoiskirja olisi kuulemma 
jäänyt kirjoittamatta.

– Jos minua ei olisi koskaan ah-
distettu nurkkaan, en tuntisi sie-
raimissani tänä päivänä pohjalaista 
lakeutta. Jos minulta ei olisi otettu 
luuloja pois, luottaisin vieläkin lii-
an paljon itseeni.

Onneksi vuosien varrella on 
kuitenkin löytynyt moniin kiperiin 
kysymyksiin vastaus Raamatusta. 
Pauliaukusti kertoo, ettei ole tyy-
tynyt yksittäisiin jakeisiin vaan ko-
konaisuuteen, punaiseen lankaan 
läpi Raamatun.

– Löysin aarteen Jeesuksen ta-
vasta kohdata ihminen. Oivalsin 
sen, kuinka Hän kohteli heikko-
ja, yksinäisiä, rääkkääntyneitä, 
hyljättyjä, alaspainettuja, petettyjä 
ja pettäjiä, aviorikkojia, sairaita ja 
uupuneita – tavallisia tämän päi-
vän heikkoja ihmisiä. 

Kaiken päällimmäisenä on hä-
nen mukaansa rakkaus ja anteek-
siantamus.

– Kyselen vieläkin usein, miksi 
tämä on haluttu pitää salassa meil-
tä sitä tarvitsevilta.

B		–	Mielestäni	suurinta,	mitä	olen	tuskan-
huutojeni	jälkeen	löytänyt,	on	oivallus,	
että	se,	joka	epäilee	puhtauttani,	epäi-
leekin	Jumalan	täydellistä	suunnitelmaa	
ja	Jeesuksen	täydellistä	sovitustyötä.

Vanha polku vie
Opettajaksi valmistumisen jäl-
keen työ vei Haapasen Lieksaan, 
Joensuuhun ja Pyhäjärvelle. Sa-
malla kapakoissa vietetty aika vei 
loputkin perheelle tarkoitetusta 
laatuajasta.

Taidenäyttelyihin osallistumisen 
lisäksi Pauliaukusti markkinoi te-
oksiaan myös omilla myyntimat-
koillaan, joista yksi vei hänet taitei-
lijatovereineen Espanjaan. Sisäisen 
kamppailunsa keskellä hän lähti 
kuuntelemaan vanhan tuttavansa 
Eero Pokelan saarnaa paikalliseen 
suomalaisseurakuntaan.

– Eero puhui hyvin ja kuuntelin 
häntä innoissani. Ei edes pelotta-
nut olla hihhuleitten kanssa, kun 

kukaan ei tuntenut, Pauliaukusti 
naurahtaa.

– Lupasin Eeron kuullen lähteä 
seuraamaan Jumalaa ja seura-
sinkin tasan päivän. Mutta sitten 
löysin itseni vanhalta polulta. Uusi 
polku ei vieläkään vetänyt.

Mutta miehen sisälle jäi kuiten-
kin taas jotakin...

Kotimaahan paluu jälkeen jat-
kui vanha elämäntyyli, ja varsinkin 
pienessä maistissa ollessaan Pau-
liaukusti itkee elämänsä rikkonai-
suutta ja tarkoituksettomuutta us-
kovaisille ystävilleen. Selvin päin 
naapurien taivastarjonta kuitenkin 
unohtuu.

Elämän palapeliä pistävät enti-
sestään sekaisin Pauliaukustin isän 

A	



30TOS I M I E S    1 / 2007

Antti Kyynäräinen  

Korpisuon Kessu on 
tyypillinen tapaus. 
Sysmäläisen Mika 
Koskenniemen 
omistama 5 -vuotias 
harmaa norjanhirvikoira 
oli loppusyksystä 
metsällä isäntänsä 
kanssa Kuhmoisissa ja 
etsi hirviä varusteinaan 
punainen hartialiivi  ja 
gps-panta paikantamista 
varten.

Koira ajoi passiin hirvileh-
män vasoineen ja Kosken-
niemi ampui vasan. Kessu  

Miksi Korpisuon Kessu 
päätyi suden suuhun ?

jatkoi kuitenkin emän jahtaamista 
kolmisen kilometriä ja Koskennie-
mi seuraili koiransa liikkeitä gps:
llä ja kun liikettä ei enää näkynyt, 
arveli koiran jääneen haukulle. 
Liikettä ei enää tapahtunut epäi-
lyttävän pitkään aikaan ja kun 
Koskenniemi otti yhteyttä,  kuu-
lui vain kahinaa, joten hän arvasi 
mistä on kyse. Koira löytyi, mutta 
pahasti raadeltuna. Mitään ei ollut 
enää tehtävissä sen pelastamisek-
si. Tapaus oli 27.kolmen vuoden 
sisällä Kuhmoisten kulmilla. 

Toinen uutinen vuodenvaihtees-
ta kertoo, että kaksi susilaumaa 
aiheutti neljän metsästyskoiran 
surman Pohjois-Savon Kaavilla. 
Toinen lauma juoksi kiinni jämt-
lanninpystykorvan ja söi sen ja toi-
sen samanlaisen koiran lauma ajoi 
heikoille jäille, sillä seurauksella, 
että koira hukkui.

Toinen lauma puolestaan ajoi 
kiinni kaksi jänisjahdissa ollutta 
ajokoiraa ja söi ne. Jäljelle jäivät 

vain pannat ja hieman jäänteitä. 
Turmat sattuivat parinkymme-

nen neliökilometrin alueella hir-
venhaukkukokeiden ja jänisjah-
tien aikana.

Pelkästään Kaavilla lasketaan 
kymmenkunnan koiran meneh-
tyneen susien suihin muutaman 
kuukauden aikana ja Itä-Suomes-
sa liikkuu useita susilaumoja, jotka 
ovat tappaneet lukuisia koiria.

Ei ihme, että tunnelmat alueella 
käyvät kuumina ja susien vähen-
tämistä vaaditaan.

Vuodesta 1961 hirvimetsällä 
kulkenut ryttyläläinen Matti Kaar-
tinen on paitsi metsämies henkeen 
ja vereen myös vannoutunut koi-
raihminen ja – kouluttaja. Ja nykyi-
sin syystäkin huolissaan harmaan 
norjanhirvikoira Tellan ja pysty-
korva Nekun kohtalosta. 

Kaartinen ei ole kennelin pitäjä, 
vaan käyttää ja kouluttaa koiriaan 
nimenomaan itselleen metsästys-
kavereiksi. Siksi niiden mahdol-

linen arvonmäärittely on arka ja 
hankala asia. 

Esimerkiksi kaksoisvalioluokan 
Nekun kanssa Matti on kiertänyt 
35.ssä haukkukokeessa pohjoisin-
ta Suomea myöten. Ja kun tiede-
tään, että pystykorvan saaminen 
käyttövalioksi on todella kovan 
työn ja koulutuksen takana, ja jos 
lasketaan tähän uhratut tunnit ja 
päivät ja huomioidaan sekin, että 
haukkukoe vaatii aina useamman 
ihmisen kokonaisen päivän työpa-
noksen, päästään jo menetettyinä 
työpäivinä ja tunteina huomatta-
viin summiin.

Toinen esimerkki. 
– Kun Tellasta alkoi huomata 

näyttelyissä, että siitä on kehitty-
mässä kaksoisvalioluokan (muoto- 
ja käyttö-) hirvikoira, tarjosi eräs 
metsästysporukka siitä 25.000 
mummonmarkkaa. Vastasin, että 
eihän lapsia myydä, kertoo Kaar-
tinen.

Mutta, jos jonkinlaisia lukuja 

halutaan haarukoida, niin hyväs-
tä metsästyskoirasta maksetaan 
euroissakin vähintäänkin nelinu-
meroisia lukuja – kunnon koiraa 
on turha haaveilla alle 5000:n 
euron.

Kaveri, ovikello
ja turvalukko

Oleellisempaa  kuin raha on kui-
tenkin se, muistuttaa Matti Kaar-
tinen, että koira on paitsi kaveri, 
seuralainen, lenkkitoveri, ovikello 
ja myös turvalukko varsinkin syr-
jäseuduilla ja vanhuksille.

Kaartinen painottaa myös met-
sästyskoirien kohdalla tapahtunut-
ta huimaa kehitystä. Kun hänkin 
aloitteli harrastustaan 60-luvulla 
oli hirvimetsällä mukana parhaas-
sa tapauksessa ajokoiria ja useim-
miten jonkinlaisia sekarotuisia 
rakkeja, jotka joskus saattoivat 
haukkua hirveäkin muun hauk-
kumisensa ohella.

Nykyiset metsästyskoirat ovat 
pääsääntöisesti tehtäviinsä eri-
koistuneita ja niistä erinomaisesti 
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sialuetta, on varattu poronhoidol-
le. Siellä petojen määrä pidetään 
rajallisena laillisin ja laittominkin 
keinoin. 

Matti Kaartinen painottaa, että 
metsästäjät ylipäätään ovat hyvin 
lainkuuliaista porukkaa, joka ei 
susiasiassakaan turvaudu oman 
käden oikeuteen. Toisaalta hän 
kertoo esimerkkinä, että eräissä 
Itä-Suomen koirakokeissa monella 
koiranomistajalla on pistooli mu-
kana kaiken varalta ja joissakin 
haukkukokeissa on alue pyritty 
varmistamaan aseellisin vahdein.

Koiria seurataan nykyisin jah-
deissa ja kokeissa jo lähes aina gps 
– paikantimin ja niiden  suojaksi 
on myös kehitetty mm. sähköisiä 
suojaliivejä, mutta niiden käytän-
nön hyödystä eivät metsämiehet 
ole täysin vakuuttuneita. Kaarti-
nenkin muistuttaa, että toisaalta 
ne ovat koirille turvallisuusriski-
kin. Kun ne työskentelevät ryteik-
köisissä metsissä, ne voivat jäädä 
kiinni liiveistään kohtalokkain 
seurauksin.  

läkin on sijansa luonnossamme. 
Riistaa tuntui olevan sekä ihmisten 
että petojen tarpeisiin.

Luonnonsuojelijat myös muis-
tuttavat, että hirvi on maamme 
vaarallinen eläin, kun satatuhanti-
nen hirvikanta aiheuttaa vuosittain 
parituhatta kolaria, joissa kuolee 
toistakymmentä ja loukkaantuu 
pitkälti yli sata ihmistä. Petosurmia 
on rekisteröity vain yksi onneton 

eläimen turhasta tappamisesta. 
Toisaalta taas maa- ja metsätalo-
usministeri Juha Korkeaoja (kesk.) 
hermostui lopulta maaseudun 
kritiikistä sen verran, että ilmoit-
ti esittävänsä suojeluluokituksen 
alentamisen anomista EU:lta. 

Luonnonsuojeluliitossakin yh-
dytään metsästäjien ja maaseutu-
väestön kantaan asutuksen liepeil-
le majoittuneiden häirikkösusien 

suoriutuvia, pitkälle jalostettuja 
valioyksilöitä. Kennelit, metsästä-
jien järjestöt ja itse metsästäjät ovat 
tehneet pitkäjänteistä ja arvokasta 
työtä.

Nyt tämän työn tulokset uhkaa-
vat romuttua suden suuhun. Ei 
Kaartinen, kuten eivät useimmat 
metsämiehet muutenkaan susia 
vihaa. Niillä on varmasti paik-
kansa suomalaisessa luonnossa, 
mutta määrä ja paikka pitäisi har-
kita nykyistä paremmin. Suomen 
reilun  200 yksilön susipopulaatio 
ei eurooppalaisittakaan ole poik-
keuksellisen suuri. Useimmissa 
muissa maissa sudet kuitenkin py-
syttelevät asumattomilla vuoristo-
seuduilla aiheuttamatta konflikteja 
asukkaiden ja kotieläinten välillä. 

Suomi sen sijaan on suhteellisen 
tasaista maata,  jossa asukkaita on 
ripoteltu  – vaikkakin harvaksel-
taan, niin kuitenkin tasaisesti ym-
päri maata, ja pohjoisin Suomi, 
joka muuten olisi luontevinta su-

Hirvi maamme
vaarallisin eläin

Vielä muutama vuosikymmen 
sitten ei ollut juuri susia, mutta 
ei ollut hirviäkään. Mikäli joskus 
60-luvulla susi jossain havaittiin, 
mobilisoitiin satojen miesten jah-
tijoukot sen perään. Sitten alkoivat 
hirvet ja valkohäntäkauriit rajusti 
lisääntyä ja syksyisistä jahdeista 
tuli oleellinen osa maaseudun 
elämää. 

Samanaikaisesti alkoivat asen-
teet susia ja muita petoja kohtaan 
muuttua ja ymmärrettiin, että niil-

karhutapahtuma vuodelta 1998.
Koiria arvioidaan olevan Suo-

messa n. 600.000. Joten muutaman 
kymmenen tai sadankin koiran 
joutuminen suden suuhun ei tilas-
tollisesti ole suuri tapaus. Merkittä-
väksi asian tekee kuitenkin se, että 
se kohdistuu usein arvokkaimpiin 
ja omistajiensa kannalta tärkeim-
piin yksilöihin. 

Susikeskustelu käy siis kuuma-
na – puolesta ja vastaan. EU:n ta-
solta Suomea moititaan jo liiankin 
höllästä suhtautumisesta luontodi-
rektiiviin ja ankarasti suojeltavan 

poistamisesta. Samalla kuitenkin 
huomautetaan, että näissä tapa-
uksissa on yleensä kyse laumasta 
eroon joutuneista nuorista susis-
ta. Parasta olisi siis antaa susien 
olla rauhassa laumoissaan ja sallia 
niiden metsästää hirvieläimiä, jol-
loin niiden ei tarvitsisi tulla koiria 
kyttäämään.

Siihen, mikä sitten olisi sopiva 
määrä susia  Suomen luontoon , 
ei oikein haluta ottaa kantaa. Matti 
Kaartinen heittää kuitenkin, että 
ehkä puolella nykyisestä määrästä 
pärjättäisiin.

 Tunnelmat 
alueella käyvät 

kuumina ja susien 
vähentämistä 

vaaditaan.
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Teksti: Jukka Neejärvi 

kuvat: Heljä Neejärvi

Vuosi 2007 alkoi lähes 
täydellisissä merkeissä 
aurinkoisessa säässä 
Kalifornian Anaheimissä, 
kun tuhansia miehiä 
ja naisia 70 maasta 
kokoontui Morris 
Cerullon vuosittaiseen 
konferenssiin 
kuulemaan profeetallista 
ilmoitusta Jumalan 
täydelliseksi tekemisen 
vuodesta 2007.

Sadon vuosikymmenen tultua 
7. vuoteen kokoontuivat jäl-
leen MCWE:n partnerit vuo-

sittaiseen maailmankonferenssiin 
Kalifornian Anaheimiin. Raama-
tun hepreassa numero 7 merkitsee 
päätökseen saattamista tai täydelli-
seksi tekemistä. Tammikuussa al-
koi myös 21 päivän paasto talou-
den, terveyden ja perhetilanteiden 
puolesta, ns. 777 –paasto.

Tänä vuonna matkalle lähdet-
tiin hyvän sään aikana. Sää oli 
perinteisesti suosiollinen myös 
konferenssipaikalla aurinkoisessa 
Anaheimissa,  koska Jumala kuu-
lee palvelijansa rukoukset. Vasta 
myöhemmin jäätyivät Kalifornian 
hedelmäpuut. Perillä odotti jälleen 
kokemus rakkauden ilmapiiristä ja 
todellisen yhteyden hengestä vel-
jien ja sisarien välillä.

Lentomatka meni lähes täydel-
lisissä merkeissä, sinivalkoisin sii-
vin Lontooseen ja jatkolento AA:
n 777 –koneella. Vaihto vilkkaalla 
Heathrow’in kentällä sujui ongel-
mitta yhä tiukkenevista läpinäky-
vään-pussiin-geelit –turvamäärä-
yksistä huolimatta, ja perille LAXin 
kentälle tulivat tällä kertaa kaikki 
matkatavaramme.

Paluumatkalla koimme edelleen 
Jumalan hyvän käden yllämme, 
kun Lontoossa koko aamun kovan 
tuulen takia suljettuna ollut LHR-
kenttä avautui, ja koneemme pääsi 
laskeutumaan aikataulussaan.

Automatkaan Anaheimiin va-
rasimme Suomesta pienemmän 
auton edullisella hinnalla, mutta 
suosiollisesti perillä Hertz antoi 
käyttöömme isomman auton sa-
malla hinnalla. Se oli kyllä tarpeen 
San Diegon freewayllä.

Kun perillä konferenssipaikalla 
hotellin seinässä oli osoite Hilton 
777, niin hidas hämäläinenkin al-
koi nähdä matkassa profeetallista 
täydellisyyden merkitystä.

Täyttynyt ilmapiiri
Pohjois-Amerikassa oli  9/11 -
terroristi-iskujen (2001) jälkeen 
selvästi pelonsekainen ilmapii-
ri. Irak-sodan alkamisen jälkeen 
(3/2005) Amerikan ilmapiiri muut-
tui odottavaksi. Vuonna 2007 on 
tultu tietyn aikakauden loppuun, 
täyttymykseen. 

Presidentti Bushin näkemys 
pitkästä sodasta terrorismia vas-
taan on osoittautunut oikeaksi, 
mutta  toive Irak-sodan pikaisesta 
loppumisesta ei toteutunut. Edes 
Saddam Husseinin tuomion täy-
täntöönpano joulukuussa 2006 ei 
rauhoittanut tilannetta.

Nyt muutoksen merkit ovat sel-
västi näkyvissä viimeisten vaalien 
tuloksessa, ja median uutisoinnis-
sa Irakin sodasta ja Bushin pysäyt-
tämisestä. Mediassa näytetään pa-
hasti loukkaantuneiden sotilaiden 
kohtalosta, joten kansan väsymi-
nen Irakissa yhä lisääntyvään kaa-
tuneiden määrään ei ole ihme. 

Media ei kuitenkaan kerro 

perimmäistä motiiviaan, evanke-
liumin pysäyttämistä, sillä Raama-
tun sanoin: 

”Jos maailma teitä vihaa, niin 
tietäkää, että se on vihannut mi-
nua ennen kuin teitä (Joh15:18).”

Rauhallisella sunnuntaikävelyllä 
Huntington Beach’illä törmäsim-
me ensin ruumisarkkuun ja sitten 
hautaristirykelmään. Kyseessä 
oli mielipiteenilmaus henkilöiltä, 
jotka olivat palvelleet maataan 
Vietnamin, Afganistanin ja Irakin 
sodissa, pyytäen tietoiskussaan ru-
kousta haavoittuneiden - olivat he 
sitten ystäviä tai vihollisia - puo-
lesta. Veteraanit rauhan puolesta 
kampanjoivat maailmanrauhan 
puolesta, muistuttaen sodan kus-
tannuksista ja uhreista. Raamatun 
mukaan Rauhanruhtinaan tulossa 
on vastaus heidän toivomuksel-
leen.

Pyhiinvaellus 
Los Angelesiin  

Vaelluksemme Los Angelesissa 
alkoi kuuluisien rantojen Venice, 
Huntington ja Laguna Beach’in 
auringonlaskujen katselulla. Mai-
neikas Sunset Bulevard, aurin-
gonlaskun aikaankin, jäi niiden 
varjoon.

Mieleen muistui Raamatus-
ta: ”Niin kauan kuin maa py-
syy, ei lakkaa … päivä eikä yö.” 
(1Mos.8:22)

Los Angelesissa mieleen muistui 
myös vuoden 1906 Hengen vuo-
datus Asuza-kadulla. Paikallinen 
Los Angeles Times -lehti tosin 
kirjoitti silloin, että kyseessä oli 
”uusi fanaattinen uskonnollinen 
lahko”. Mukana olleet sensijaan 
sanoivat ”todellisen taivaan il-
mapiirin” laskeutuneen paikalle. 
(kts. www.ag.org/enrichmentjour-
nal/199904/026_azusa.cfm)

Pyhiinvaelluksen teimme Ange-
lus Templeen, jonka Sisar Aimee 
Semple McPherson, evankelista ja 
media-sensaatio, teki kuuluisaksi 
1930-luvulla. Ihmeistä kuuluisa 
evankelista Kathryn Kuhlman, 
jonka palvelustyö päättyi  vuonna 
1975 Los Angelesin Shrine Audito-
riumissa, sai siellä opetusta Aimeen 
L.I.F.E.-raamattukoulussa. Angelus 
Temple sijaitsee Los Angelesin 
keskustassa, Hollywoodin naa-
purissa. (kts. www.en.wikipedia.
org/wiki/Angelus_Temple) Ange-
lus Temppelin edessä tapasimme 
90-vuotiaan, Keravallakin julista-
neen evankelista Paul Kopp’in.

Hän kertoi omin silmin näh-

neensä ihmeitä mm. Kuhlmanin ja 
William Branhamin kokouksissa. 
On varsin mielenkiintoista löytää 
veli Branhamin saarnoista Brother 
Kopp’in nimi Angelus Templen 
yhteydessä.

Veli Branhamin käynnistä Suo-
messa huhtikuussa 1950 on muis-
tissa tapaus, jossa Kuopion näkö-
tornin lähellä auton alle jäänyt, 
ja ilmeisen kuollut, lapsi heräsi 
kuolleista Branhamin rukouksen 
jälkeen. Ko. tapahtuma oli näytet-
ty veli Branhamille näyssä kaksi 
vuotta aikaisemmin, ja se oli kirjoi-
tettu muistiin paperilapulle ja talle-
tettu Raamatun väliin. (kts. www.
biblebelievers.org/masent22.htm)

Keskeinen sanoma
Veli Cerullon konferenssit ovat 
täyden evankeliumin ja työpäivän 
matkoja johtuen työn globaalista 
luonteesta ja intensiteetistä. Ru-
kouskokous alkoi aamulla  klo 
6.30 ja ennen aamu-yhdeksän 
kokousta oli puolen tunnin ylis-
tyshetki. Iltakokous, jossa Benny 
Hinn opetti pyhästä ilmapiiristä, 
kesti puoleenyöhön.

2007 Jumalan täydelliseksi te-
kemisen vuosi –teemalla olleen 
konferenssin musiikista vastasi-
vat mm. viulisti Ladonna Taylor, 
Cindy Price, Kevin Wade ja Ron 
Kenoly. Myös 50-jäseninen West 
Virginia Christ Temple –kuoro 
oli jälleen matkassa. Näin ollen 
päivän julistajille oli maaperä val-
mistettu heti aamusta ylistyksellä 
ja rukouksella, ja usean paastossa 
olleen puhujan sanoma nivoutui 
Pyhän Hengen johtamana yhteen, 
täydentäen toisiaan. 

Morris Cerullo, 75-vuotias apos-
toli/profeetta, juhli 60-vuotista 
uraansa hymyilevänä, rakkautta 
ja voimaa pursuavana. Jumalan 
hänelle antama ISO TAKKI –näky 
on pitänyt miehen edelleen liik-
keessä, mm. Elia-instituutin,  
Mama Theresa -työn Los Angele-
sissa ja Jerusalemin rukoustornin 
parissa.

Profeetta Cerullo astui lavalle 
mukanaan saamansa sana Herral-
ta: ”Jumala rakastaa sinua, Hänen 
lapsiaan. Älä katso taaksepäin. Ole 
vapaa syyllisyydestä tai tuomiosta. 
Sinun ei tarvitse pelätä tulevaisuut-
ta, sillä paholainen ei hallitse olo-
suhteita. Jumala on kontrollissa.” 

Palovaroittimet kiljuivat, kun 
veli Cerullo rukoili Jumalaa ma-
nifestoimaan itsensä Los Angele-

sissa, ettei kyseessä olisi taas vain 
yksi uskonnollinen konventio. 
Hänen mukaansa uskovat ovat 
väsyneitä puhumiseen, teologiaan 
ja saarnoihin. Tarvitaan uusi, tuore 
Pyhän Hengen voitelu.

Suomessakin on aika tunnustaa, 
että useat seurakunnat on saarnat-
tu ja opetettu lähes kuoliaaksi. Ul-
koiset fasadit ja rutiinit ovat kyllä 
olleet kunnossa, mutta sydän on 
ollut kaukana toiminnasta. Tur-
hautumisesta koittaa vapautus 
vuonna 2007!

Profeetta Mark Chironna, vah-
vistettuaan Cerullon sanan, koros-
ti vuonna 2007 tapahtuvaa sielun 
parantumista, jotta Jumalan yli-
luonnolliset ihmeet voivat jälleen 
manifestoitua, tulla esiin.

Kun Benny Hinn saapui laval-
le, salin ilmapiiri oli odottava ja 
Pyhän Hengen kyllästämä. Voi-
deltu ylistäjä Ron Kenoly oli juuri 
laulanut 7-minuuttisen ’See the 
LORD’ –kappaleen, jossa huomio 
kiinnitetään

korotetun Herran näkemiseen ja 
Hänen iankaikkiseen hallintaval-
taansa. (kts. Jes.6:1 ja Ps.102:13)

Benny Hinn muisteli aluksi 
Kathryn Kuhlmanin kokouksia, 
joissa Kathryn oli pitkään jutel-
lut niitä näitä, muutamien jopa 
nukkuessa, mutta sitten kokouk-
sen atmosfääri muuttui, kun hän 
yhtäkkiä äänekkäästi ilmoitti, että 
Pyhä Henki on täällä. Ihmeitä al-
koi tapahtumaan, mm. rampoja 
nousemaan pyörätuoleistaan.

Tutun Halleluja-laulun jälkeen, 
omien sanojensa mukaan pehmeä 
ja suloinen Benny, Hinn muuttui 
äänekkääksi ja käskeväksi. Hän 
ilmoitti, että hänen opettaessa Py-
hän Hengen läsnäolosta ja voimas-
ta, epäjärjestystä tai keskeytyksiä 
ei enää sallita. Opetuksen ydin 
oli, että Jeesuksen läsnäolo tyyn-
nyttää sielun, ja palvelee lähinnä 
sinua. Voima taas on muita var-
ten. Jeesuksen läsnäollessa minä 
eli itsetietoisuus on poissaoleva 
ja päinvastoin. Läsnäolo voi tulla 
todelliseksi Sananluvussa, rukouk-
sessa tai ylistyksessä. 

Ayo Oritsejafor, 35.000 lampaan 
profeetallinen paimen Nigeriasta, 
totesi aluksi, että seurakunnissa on 
paljon ihmisiä, jotka kyllä tuntevat 
paljonkin Sanan kirjainta, mutta ei-
vät ole koskaan kohdanneet Sa-
nassa olevaa Henkeä, eivätkä siten 
tosiasiassa tunne Sanaa. 

Saarnassa palautettiin mieleen 
ikuinen suolaliitto (2Aikak.13:5). 
Suolan yksi tehtävä on puhdis-
taa. Suola Raamatussa on Sanan 
vertauskuva, niinkuin on vesikin. 
Muistamme, että miesten on käs-
ketty rakastaa vaimojaan, niinkuin 
Kristuskin rakasti seurakuntaa … 
puhdistaen sen, vedellä pesten, 
sanan kautta. (Efe.5:26)

Nykyinen aika haastaa sanan-
julistajat monella tavalla. Evanke-
liumilta vaaditaan ihmisystävälli-
syyttä. Ayon mielestä aito evan-
keliumi on ihmisystävällistä, sillä 
mitä ystävällistä synnissä on? Synti 
on tappaja! 

Hän neuvoi syömään hunajaa, 
sillä se on hyvää (Sanan.24:13). 
Hunaja kuvaa Raamatussa Juma-
lan Sanaa. 

Pastorien pastori Tommy Bar-
nett tuli lavalle kahden sanan 
kanssa: älä luovuta – don’t quit! 
Barnett oli kiitollinen, ettei Cerullo 
ole luovuttanut, vaikka palvelus-
työ on jatkunut jo 60 vuotta! Veli 
Cerullon 15-vuotiaana, vuonna 
1946 alkanutta pitkää palvelus-
työtä halusi moni muukin puhuja 
kunnioittaa.

Barnettilla oli ollut useasti mie-
lessä luovuttaa, mutta hän oli ker-
ran tehdyt päätöksen, ettei kos-
kaan luovuta. Hän jopa leikkasi 
kaikista sanakirjoistaan quit-sanan 
pois! Nyt hän oli hyvin innostunut  
LA:ssa olevasta Dream Centeristä, 
jossa hänen poikansa Matthew on 
pastorina. Aikaisemmin Queen of 
Angels –sairaalana ollut paikka on 
nyt katutyttöjen ja huumenuorten 
auttamiskeskus. Sinne valmistuu 
pian myös Mama Theresa Cerullon 
200-paikkainen tukikeskus.

Mike Murdoch’in mukaan, Wis-
dom Center, tulevaisuuden määrää 
se, mitä ohjetta/neuvoa seuraa eli 
ketä uskoo. Hän aloitti tekemällä 
eron Jeesuksen persoonan ja pe-
riaatteiden välillä; niiden yhtälöt 
ovat erilaiset. 

Jeesuksen periaatteiden noudat-
taminen määrittää tuottavuuden 
ja vaurauden, kun taas persoona 
määrittää (sielun)rauhan. 

Murdoch opetti aiheesta:  ’7 tär-
A	

TÄYDELLISEKSI 
TEKEMISEN VUOSI     

D	 	Huntington	Beach’in	rantanäkymä:	ruumisarkku	ja	hautaristit.	Veterans	for	peace	-järjestö	laski	 Irakin	sodassa	kuolleen	
3022	henkilöä.

B 	 	Niin	kauan	kuin	maa	pysyy,	pysyvät	
myös	auringonlaskut	Laguna	Beach’illä.
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A	 keintä asiaa elämässä’. Tärkein on 
viisaus. Raamatun mukaan viisaut-
ta kannattaa ostaa. Mentorisuhde 
on nopea tapa kasvaa viisaudes-
sa.  Toisena on päätökset, sille ne 
määrittelevät mm. stressin/rauhan. 
Kolmantena on järjestys. Billy 
Grahamin menestyksen salaisuus 
oli, että hän oli työssään hyvin 
organisoitu. Neljäntenä on suhde 
Pyhään Henkeen, ja viidentenä 
henkilösuhde muihin ihmisiin. 
Kuudentena on tehtävä/toimeksi-
anto eli mitä ongelmia ratkot. Seit-
semäntenä on kylvetyt siemenet.

Lempeyden siemenet, ja kyky 
parantaa kansakuntaa trauman 
jälkeen, tuotiin esiin presidentti 
Gerald Ford’in jäähyväispuheissa. 
Ford kylvi niitä siemeniä eläes-
sään. Näimme omin silmin viikon 
kestäneen kunnioitus-surulipu-
tuksen.

Myles Monroe, Bahama-saarilta, 
sanoi nyt olevan ajan etsiä ensin 
Hänen Valtakuntaansa (Mat.6:33). 
Hän jatkoi Jumalan Valtakunta, 
Kuningaskunta, opetustaan. Raa-
mattu on itämainen kirja, jossa 
kaiken hallitsija on kuningas. Hep-
rean sana ’Mamlakah’ tarkoittaa 
sekä kuningaskuntaa että hallita. 
Kuningaskunta on Herran ja hän 
on kuvernööri kansakuntien jou-
kossa (Ps.22:28, KJV).

Kuningaskunnan ymmärtä-
minen on avain Pyhän Hengen, 
kaikkein tärkeimmän henkilön 
maanpäällä, ymmärtämiseen. Ku-
ningaskunnan kunnia on levitä 
uusille alueille, ja sen tärkein hen-
kilö on kuvernööri, joka edustaa 
lähettävää maata. 

Länsimainen traditio, mm. pre-
sidentti ja itsenäisyys, vaikeuttaa 
Raamatun ymmärtämistä. Itse asi-
assa, monen länsimaan alkuperä 
on kapinassa emo-kuningaskun-
taa kohtaa. 

Suomessakin tunnettu John Be-
vere asteli arkiasussa, rennosti, la-
valle ja puhui, vakavasti, aiheesta: 
ikuisuus ja sitä ennen oleva tuo-
mio. Raamatun mukaan kaikkien 
pitää ilmestymän Kristuksen tuo-
mioistuimen eteen, että kukin sai-
si sen mukaan, onko tehnyt joko 
hyvää tai pahaa (2Kor.5:10). 

Tuomion kriteerinä, Beveren 
mukaan, on osallistuminen raken-
tamaan Jumalan Valtakuntaa, Hä-
nen kutsunsa mukaisesti. Olemme 
ikäänkuin alihankkijoita Hänen ra-
kennustyömaallaan. Sentähden ra-
kentakaamme toinen toistamme.

Jumalan kutsun esiintulemi-

sesta hän opasti, että on tärkeää 
olla istutettu Herran huoneeseen 
(Ps.92:14).

Selityksenä vakavan asian ren-
toon esitykseen (farkut ja pusak-
ka), oli tietysti lentomatkalta jäl-
keen jääneet matkalaukut. 

Profetian opettajista konferens-
sissa olivat Grant Jeffrey ja Hilton 
Sutton. Jeffrey puhui tulevasta 
kolmannesta maailmansodasta 
ja kolmannen Temppelin raken-
tamisesta Jerusalemiin. Hilton 
Sutton aloitti painottamalla sekä 
Sanan että Pyhän Hengen täyte-
yttä 24/7/365. Pelkkä Sana ei riitä. 
Historiaa koko ikänsä tutkineen 
Hiltonin pääsanoma profetiasta 
oli, että vuonna 1948 uudelleen 
syntynyt Israel on avain ja fokus 
maailmantapahtumien ymmärtä-
miseen, ja  Lähi-itään on tuleva 
rauhan kausi nykyisestä muurista 
huolimatta (Hes.38:8,11). 

Jentezen Franklin, pastori ja 
viiden lapsen isä Georgiasta, va-
kuutti ymmärtävänsä teini-ikäisten 
lasten vanhempien vaikeuksia, 
’perhehelvettiä’. Hän tuli lavalle 
hyvin valmistautuneena, paaston-
neena ja silti ns. perhosia vatsassa. 
Koskaan ei tiedä etukäteen, mitä 
tapahtuu, hän jutusteli, pitää vaan 
luottaa Pyhään Henkeen. Saarna 
toi toivoa perheille: aihe oli Eli-
san kuolleista henkiin herättämän 
pojan 7  aivastusta (2Kun.4:35). 
Seurakunnan elo virkoaa, kun ai-
vastamme pois mm. pelot ja en-
nakkoluulot. 

Pastori Steve Munseyn mukaan 
735 kertaa Raamatussa mainittu 
numero 7 merkitsee: saattaa pää-
tökseen, valmiiksi, täydelliseksi, 
olla kylliksi, tyytyväinen. Esittä-
vässä osuudessaan hän näytteli 
Naemanin parantumisen pitalista, 
kun tämä aluksi vastentahtoisesti, 
mutta profeetan sanaa noudattaen, 
peseytyi  likaisessa Jordanissa 7  
kertaa (2Kun.5:10). 

Tommy Tenneyn sanoma oli, 
että jopa pitalitaudista voi pa-
rantua alkamalla tekemään oi-
kein. Geehasi, Elisan palvelija, 
oli ahne ja parantuneen Naema-
nin pitali tarttui häneen ikiajoiksi 
(2Kun.5:27). Kuitenkin, Geehasi 
tavataan jatkossa kuninkaan ho-
vista (2Kun.8:4). Kertomuksessa 
mainitaan, että kaupungin edus-
talla oli neljä pitalitautista mies-
tä, jotka päättivät mennä leiriin 
ja ottaa sieltä kultaa. Tenneyn 
mukaan pitali-Geehasi parantui, 
kun hän kääntyi väärintekemi-
sestään. Kirjoitusten mukaan he 
sanoivat toisilleen: ”Emme tee 
oikein”(2Kun.7:9). 

Kaikki totuus 
on rinnakkaista

Näkymättömän lain mukaan kaikki 
totuus on rinnakkaista sekä luon-
nollisessa että yliluonnollisessa 
maailmassa. Muutoksen merkkien 
ollessa selviä luonnollisella rinta-
malla, Amerikalla on nyt edessä 
muutos myös hengellisellä, evan-
keliumin rintamalla.

Sata vuotta sitten Los Angeles tuli 

kuuluisaksi Hengen vuodatukses-
ta Asuza-kadulla, mutta samoihin 
aikoihin Kaliforniaa kohtasi San 
Fransiscon suuri maanjäristys.

Aasian tsunami-katastrofin jäl-
keen Sri Lankasta oleva Dilhan-
veli vaipui syvään masennukseen. 
(Tosimies 1/2005).  Tapasin hänet 
jälleen ja nyt hänen todistuksensa 
oli: ”Veljet taivuttivat minut lähte-
mään Orlandon 2005 konferens-
siin. Olin  masentunut enkä halun-
nut. Kuitenkin tulin, ja siitä toipu-
minen alkoi. Löysin ilon jälleen, ja 
Jumala alkoi käyttää minua. Olen 
nähnyt 25 sokeaa saavan näkönsä 
ja monen ramman parantuvan.”

Maailmaa kohtaa viisi kriisiaal-
toa, jotka Jumala on etukäteen 
näyttänyt palvelijansa profeetan 
kautta. Ne ovat: muutoskriisi 
(luonnonkatastrofit), perhekriisit  
(moraaliset arvot),  seurakunta-
kriisi (totuttu srk-rakenne hajoaa), 
talouden ja  konfrontaation krii-
sit. Samaan aikaan on viisi Pyhän 
Hengen aaltoa: todellinen pyhyys, 
tunnusmerkit ja ihmeet, todellinen 
yhteys, viisaus ja henkien erotta-
minen sekä ennalleen asettami-
nen. (Lähde: Morris Cerullo: Five 
Major Crises and Five Major Waves 
of the Holy Spirit, 1990)

Vuonna 2007 Suomi tarvitsee 
rohkeita Hengen aalloissa pys-
tyssä pysyviä surffaajia ja Hänen 
viinitarha-työmaallaan raken-
nustaitoisia Tosityömiehiä, joista 
’Yhtä Kristuksen kanssa’ –Hudson 
Taylor käy esimerkistä! (kts. KV 
8:9,12).
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C		Yksi	LA:n	monista	unelmista:	Dream	Center,	katutyttöjen	auttamiskeskus	Angelus	Templen	lähellä
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Pyhimyksiä	Suomessa	osa	3

Teksti ja kuva: Heikki Pusa

Jo 800 – 900-luvulla 
Ahvenanmaa on ollut 
tiiviisti kytkettynä 
ruotsalaiseen 
kulttuuripiiriin. 
Ahvenanmaalaiset 
ovat osallistuneet 
viikinkien idänretkiin. 
Luultavasti he myös 
ovat varustaneet omia 
laivojaan kyseisille 
matkoille. 

Meriretkiltään ahvenan-
maalaiset ovat varmas-
ti tuoneet tullessaan 

muun saaliin ohessa myös kris-
tillisiä vaikutteita sekä idästä että 
lännestä. 1000-luvun loppuun 
mennessä Ahvenanmaa näyttää-
kin jo omaksuneen kristinuskon 
sen skandinaavisessa muodossa. 
Kristinusko on siis vakiintunut Ah-
venanmaalla jo runsaat sata vuotta 
aiemmin kuin pyhät Erik ja Henrik 
tekivät ristiretkensä Suomen man-
tereelle.

Arvostetun ruotsalaisen kes-
kiajan tutkijan, Tryggve Lundénin 
mukaan Ahvenanmaalta tunnetaan 
kaksi pyhimystä, autuas Per Djäk-
ne ja pyhä Signhild. Molemmat 
ovat ”kansan kanonisoimia”. Se 
tarkoittaa, että paikallinen väestö 
on vain yksinkertaisesti syystä tai 
toisesta ruvennut kunnioittamaan 
Peria ja Signhildia pyhimyksinä 
ilman että piispa tai paavi olisi 
virallisesti vahvistanut heidän py-
himyksellistä asemaansa. Heitä ei 
mainita pyhimyskalentereissa eikä 
heillä ole virallisia muistopäiviä. 
Mikäli ahvenanmaalaiset pyhi-
mykset halutaan lukea mukaan 

AHVENANMAAN
ARVOITUKSELLISET 
PYHIMYKSET

suomalaisiin, on Signhild siinä 
tapauksessa vanhin suomalainen 
pyhimys ja ainoa keskiaikainen 
naispyhimyksemme.

Heidän elämästään ei tiedetä 
paljon. Per Djäknesta voidaan var-
masti sanoa vain, että hän on ollut 
olemassa. Signhildin suhteen se-

C			Isä	Robert	de	Caluwé	on	vuonna	1984	maalannut	autuaasta	Per	Djäknesta	ikonin	ja	lahjoittanut	sen	Kökarin	Fransiskuksen	
kappelille.	Ikonissa	autuas	Per,	luostarin	perustaja	ja	kirkonrakentaja,	seisoo	Hamnön	saarella	pitäen	vasemmassa	kädessään	
Kökarin	keskiaikaisen	kirkon	miniatyyria.	Taustalla	on	kirkko	nykyisessä	asussa.	Oikeassa	kädessä	oleva	airo	osoittaa	kirkon	
palvelleen	merenkävijöitä.

1700-luvulla. 

Pyhä Signhild
Ahvenanmaan läntisimmässä kol-
kassa on Signildskär (tai Signilskär) 
niminen saariryhmä, joka nykyisin 
on tunnettu lintuasemastaan. Nimi 
viittaa Signhild-nimeen, joka on 
skandinaavinen naisen etunimi. 
Ilmeisesti luotoryhmä on saanut 
nimensä jonkun tietyn Signhildin 
mukaan. Kaikkein vanhimmissa 
asiakirjoissa, joissa saari maini-
taan, siitä, käytetään nimeä Py-
hän Signhildin luoto (Den heliga 
Signhilds skär). 1500-luvulla nimi 
esiintyy muodossa Sancte Signils-
kär tai Sancte Signille skär.

Ahvenanmaalaisen tarinan mu-
kaan kauan, kauan sitten joutui 
englantilainen prinsessa Signel tai 
Signella pakenemaan vihollisiaan. 
Lopulta hän valitsi turvapaikak-
seen ahvenanmaalaisen saaren, 
asettui asumaan sinne ja rakensi 
kappelin, jonka rauniot ovat yhä 
olemassa. Raunioitten alkuperä on 
ajoitettu 900 – 1000-luvulle.

Myös Ahvenanmaan pohjois-
osassa, Getan kallioilla, on halkea-
ma nimeltä Signilskrubban (Signi-
lin seimi). Sen kerrotaan saaneen 
nimensä prinsessa Signilin mu-

kaan, joka oli käännyttänyt koko 
Ahvenanmaan kristinuskoon.

Valitettavasti tämän arvoituk-
sellisen pyhimyksen elämästä tai 
elinajasta on mahdotonta esittää 
mitään varmoja tietoja. Joka ta-
pauksessa ahvenanmaalaiset ovat 
kunnioittaneet häntä pyhänä.

Signhildin tarinassa ei ole mi-
tään mahdotonta. Nimi viittaa 
skandinaaviseen alkuperään. 
Viikinkiaikaan pohjolasta muutti 
asukkaita Brittein saarille. Paikalli-
set mahtimiehet ja pikkukuninkaat 
selvittelivät välejään usein verisin 
yhteenotoin. Silloin saattoi yhdelle 
jos toisellekin tulla äkillinen tarve 
löytää etäinen piilo- tai turvapaik-
ka. Signhildillä on aivan hyvin voi-
nut olla tuttuja tai sukulaisia, jotka 
olivat osallistuneet idän retkille ja 
niin ollen tunsivat Ruotsin itäran-
nikkoa ja sen takaisia alueita. He 
saattoivat olla kotoisinkin sieltä. 
Myös norjalaisia liikkui paljon idän 
reiteillä. Ahvenanmaan saaristo ei 
suinkaan olisi ollut huono valinta 
rauhaa kaipaavalle. 

Autuas Per Djäkne
Kökarissa sijaitsi aikoinaan yksi 
Suomen kolmesta fransiskaani-
luostarista. Se perustettiin 1400-

luvulla. Luostari oli erikoinen 
kahdessakin suhteessa. Tavalli-
sesti fransiskaanit perustivat kon-
venttinsa asutuskeskuksiin. He 
eivät etsineet yksinäisyyttä, vaan 
mahdollisuuksia toimia ihmisten 
keskuudessa sielunhoitajina ja 
auttajina. Siksi luostarin sijainti 
kaukaisella ulkomeren saarella 
vaikuttaa oudolta. 

Fransiskaanien tullessa 1300 
– 1400-luvulla Kökariin se ei suin-
kaan ollut niin syrjäinen paikka 
kuin nykyisin. Luostarisaaren nimi 
Hamnö (Satamasaari) antaa vih-
jeen, mistä oli kysymys. Ruotsista 
itään suuntautuva vilkas kauppa-
reitti kulki Kökarin kautta. Siellä se 
haarautui myös Gotlantiin. Saari-
ryhmää ympäröivät lisäksi kalaisat 
vedet, jotka vetivät puoleensa ka-
lastajia monelta taholta. Hamnön 
satama oli sekä kalastajien että 
muiden merenkulkijoiden keskus- 
ja suojapaikka. Fransiskaanit tuli-
vat ja asettuivat sinne vilkkaaseen 
satamaan huolehtimaan kalastaji-
en ja merenkävijöitten hengellisis-
tä tarpeista.

Toinen erikoisuus Kökarin luos-
tarissa oli luostarikirkon torni. 
Harmaat veljet olivat vaatimatonta 
väkeä eivätkä rakentaneet, eivät 

sääntöjensä mukaan edes saaneet 
rakentaa torneja kirkkoihinsa. 
Kökarissa sellainen kuitenkin oli. 
Selitys on yksinkertainen. Kirkon 
torni palveli merenkulkijoita ma-
jakkana. Ja kun kerran torni oli ra-
kennettu, miksei sinne olisi voinut 
laittaa kirkonkellojakin.

Luostarin perustajana ja ensim-
mäisenä esimiehenä pitää kan-
sanperinne fransiskaanimunkkia, 
joka tunnetaan nimellä ”Pyhä Per 
Diekne” (divus Petrus diaconus). 
Oikeastaan sana ’divus’ vastaa 
parhaiten käsitettä autuas. Nimi 
Djäkne/diaconus viittaa diakoniin 
ja antaa aiheen olettaa, ettei hä-
nellä ole ollut pappisvihkimystä, 
jonka esivaihe diakonin virka oli. 
Kansallisuutta, sen enempää kuin 
muitakaan yksityiskohtia ei Perista 
eikä hänen elämästään tiedetä. 

Paikallisväestö on pitänyt häntä 
pyhimyksenä ja vielä kauan us-
konpuhdistuksen jälkeen näytet-
tiin pyhän Perin hautaa luostarikir-
kossa. Hänen nimeensä liitetään 
monia ennustuksia. Muun muassa 
kuuluu pyhä Per sanoneen, että 
silloin kun hänen hautakivensä on 
kaatunut kumoon ja ruoho kasvaa 
sen päällä, silloin on maailman-
loppu lähellä.

kään ei ole aivan sataprosenttisen 
varmaa. Hänen legendansa, joka 
on kaikessa yksinkertaisuudessaan 
kiehtova, merkittiin muistiin vasta 
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Maxinetti toi 
televisiokanavat 
tietokoneeseen

Helsinkiläisen Maxinetin asiakas 
pääsee nyt katsomaan Suomen 
maksuttomia digikanavia tietoko-
neensa internet-selaimella ilman 
muita laitteita. Yhteys ADSL-
modeemiin riittää – ja sekin voi 
kotona olla langaton Maxinetin 
tv-linkin avulla, jolloin katselu 
onnistuu esimerkiksi puutarhassa. 
Kuvanlaatu vastaa digilähetysten 
tasoa televisiossa. Maxinetti PCTV 
on ensimmäinen yksityisille kulut-
tajalle suunnattu televisio-kanavi-
en jakelupalvelu, jossa ei tarvita 
lainkaan televisiota.

Maxinetti 8M-, 24M-, Multi- ja 
Multi Pro-palvelusopimuksiin au-
tomaattisesti sisältyvä PCTV-pal-
velu on maksuton. Televisiolähe-
tykset näkyvät osoitteessa pctv.
maxinetti.fi ja palvelun sivustolla 
on myös kattava ohjelmaopas.

Kabella uutta sekä sisältä 
että päältä

Kabe-matkailuvaunut ovat saa-
neet keulaansa uudet pehmeän 
pyöreiksi muodoiksi integroidut 
vetokahvat. Ikkunan yläreunassa 
on markiisikisko ja seinän yläreu-
nassa pyöristetyt koriste-elementit. 
Kaasupullokotelo on pyöristetty ja 
sen kansi on upotettu etuseinään. 
Koeteltu tekniikka, kuten kannen 
kaasujousi, joka pitää kannen auki 
asennossa, on säilytetty. Uuden 
sukupolven Kaben tunnistaa myös 
tummennetuista ikkunoistaan. 

Pyöreät muodot toistuvat myös 
sisällä. Yläkaappien lukot on ri-
pustettu oven yläreunaan siten, 
että mitään kahvaa ei enää tar-
vita. Etuyläkaapeissa on myös 
kaasujouset kaapin oven auki pi-
tämiseksi. Kaappien yläpuolella 

Jälkiasennettava 
rengaspaineen 

valvontajärjestelmä
Hellan rengaspaineenvalvonta-
järjestelmä muodostuu neljästä 
pyörätunnistimesta, elektronises-
ta ohjainlaitteesta ja värinäytöstä. 
Pyörätunnistimet mittaavat jat-

Nokia N800 Internet 
Tablet vie internetin uusiin 

paikkoihin
Linjakas Nokia N800 tarjoaa aidos-
ti henkilökohtaisen internet-koke-
muksen: se yhdistää helppokäyt-
töisen langattoman yhteyden, kor-
kearesoluutioisen näytön ja tuen 
lukuisille internet-sovelluksille. 
Käyttäjälle tämä tarkoittaa parasta 
mahdollista tapaa nauttia tutuista 
internet-elämyksistä - nyt missä ja 
milloin vain.

Nokia N800 Internet Tablet on 
luotu jatkuvaan käyttöön. Vaihda 
kuulumisia ystäviesi kanssa in-
ternet-puhelujen, pikaviestien tai 
sähköpostin avulla. Mediasoitin, 
stereoääni ja ergonominen muo-
toilu tekevät laitteesta kannettavan 
viihdekeskuksen. Internet-median 
kulutus ei enää ole sidottua tiet-
tyyn paikkaan.

Nokia N800 on jatkoa suositulle 
Nokia 770 Internet Tablet -laitteel-
le, jonka suorituskykyä uutuuslait-
teessa on parannettu entisestään. 
Lisäksi siinä kehittyneempi teks-
tinsyöttö ja koko näytön laajui-
nen qwerty-näppäimistö, sisään-
rakennettu web-kamera ja uusi, 
hienostunut ulkonäkö. Yhteyden 
voi muodostaa joko käyttämällä 
WiFi-yhteyttä tai hyödyntämällä 
data-liittymällä ja Bluetooth- omi-
naisuuksilla varustettua matkapu-
helinta.

Guide näyttää tien talven 
pimeydessä

Vuoden 2005 lopulla markkinoil-
le tuotu käsine on myynyt suuria 
määriä, ja nyt sana tästä ainutlaa-
tuisesta tuotteesta on alkanut le-
vitä. Guide 5005 L, kehitettiin hel-
pottamaan työskentelyä pimeässä 
tai ahtaissa tiloissa, joihin normaali 
valonlähde ei yllä. Malli kuuluu 
yhtiön huippusarjaan Guide 5.

Guide 5005 L:n vasemman kä-
sineen etusormeen on asennettu 
valodiodi, joka valaisee työskente-
lypisteen. Idea käsineeseen syntyi 
tutkittaessa muita tuotteita, joissa 
oli sisäänrakennettuja toimintoja, 
kuten esimerkiksi valaistus. Tällä 
hetkellä tuotetta myydään useissa 
Skyddan jälleenmyyntipisteissä 
Suomessa. Sitä myyvät sekä pie-
net erikoisliikkeet että tunnetut 
liikkeet, kuten Tools-ketju. Hinta 
liikkeessä on noin 18 euroa.

Rapidon myynti 
nelinkertaistui

Ranskalaisten Rapido-matkailu-
autojen myynti kasvaa Suomessa 
hurjaa vauhtia; viime vuonna sen 
myynti miltei nelinkertaistui edel-

Valtion televisio- ja radiorahas-
tosta annetussa laissa (748/1998, 
6 §) todetaan, että television käyt-
tämisestä on suoritettava televi-
siomaksu. Laissa televisiolla tar-
koitetaan televisio-ohjelmistojen 
vastaanottoon ja seuraamiseen tar-
koitettua laitetta tai laiteyhdistel-
mää. Viestintävirasto tulkitsee, että 
Maxinetin tarjoamasta palvelusta 
seuraa tv-maksuvelvollisuus.

Maxinetti on Maxisat Oy:n ope-
roima palvelu, joka kattaa laaja-
kaistapalvelut pääkaupunkiseu-
dulla ja lähikunnissa (Tuusula, 
Järvenpää). Helsinkiläinen Maxi-
sat on IP-tekniiikkaan perustuvan 
televisiotoiminnan edelläkävijä. 
Maxinetti Multi -palvelu sisältää 
tyypillisesti kahdeksan megabitin 
internet-yhteyden, jopa 40 televi-
siokanavaa, tilausvideopalvelun, 
nettipuhelimen ja erilaisia räätä-
löityjä lisäpalveluja.

Ohjainlaite arvioi jatkuvasti 
saamiaan signaaleja ja antaa tar-
vittaessa varoituksen näytölle. 
Paineen pudotessa yllättäen kuu-
luu äänimerkki ja näytöllä näkyy 
punainen merkkivalo sekä rengas, 
jota hälytys koskee. Jos ilmapaine 
laskee renkaassa alle 75 prosent-
tiin ennalta määritetystä referens-
siarvosta, äänimerkin lisäksi näkyy 
keltainen varoitusmerkki. Jos ren-
kaassa on enää 50 prosenttia tai 
vähemmän ilmaa, näkyy punainen 
hälytysmerkki, jolloin auto tulisi 
pysäyttää heti ja tarkastaa rengas. 
Jos paine on yli 5,3 bar, järjestelmä 
antaa äänimerkin ja varoitusmer-
kin näytölle. Järjestelmä on erit-
täin tärkeä runflat-rengastyypeille, 
jotka eivät muuta ulkomuotoaan 
ali- tai ylipaineen myötä.

Erikoisuutena ainoastaan Hellan 
värinäytössä on mahdollisuus vali-
ta itse taustaväri auton kojelaudan 
värityksen mukaan. Värivaihtoeh-
toja on seitsemän: sininen, vihreä, 
valkoinen ja punaisen eri sävyjä. 
Järjestelmällä on ECE-tyyppihy-
väksyntä. Järjestelmä toimitetaan 
kokonaisuutena, johon kuuluvat 
neljä tunnistinta, ohjainlaite ja 
näyttö. Järjestelmään on mahdol-
lista liittää enintään kolme lisätun-
nistinta, esimerkiksi vararenkaisiin 
tai ajoneuvon taka-akselin pari-
pyöräasennusta varten.

kuvasti ilmanpainetta ja renkai-
den sisälämpötilaa ja 
välittävät nämä tiedot 
langattomasti elektro-
niselle ohjainlaitteelle. 
Jos rengaspaine puto-
aa yllättäen, ohjainlai-
te lähettää ohjaamossa 
sijaitsevalle näytölle 
varoitusmerkin ja ää-
nimerkin. Järjestelmä 
varoittaa myös vähit-
täisestä painehäviöstä 
sekä liiallisesta pai-
neesta. 

Järjestelmää asennettaessa ta-
vanomaiset rengaspaineventtiilit 
on vaihdettava Hellan rengastun-
nistimiin, joissa on venttiili muka-
na. Työn hoitaa ammattikorjaamo 
tai rengasliike esimerkiksi renkai-
denvaihdon tai uusien renkaiden 
tai vanteiden oston yhteydessä. 
Tunnistimet mittaavat enintään 
5,3 barin ilmanpainetta. Tunnisti-
mien akut kestävät käytössä jopa 
kymmenen vuotta. Tiedot siirtyvät 
radiosignaalilla 433,92 megahert-
zin (MHz) taajuudella autossa si-
jaitsevalle ohjainlaitteelle. Ohjain-
laite on suunnilleen savukeaskin 
kokoinen ja sen saa helposti asen-
nettua piiloon kojelaudan alle.

kiertää valoramppi, johon kohde-
valot on upotettu.  Istuinryhmän 

ja keittiön valoissa on himmennin. 
Monissa vaunumalleissa on valo-
pilari keittiössä. Vaunusta löytyy 
myös yövalaistus helpottamaan 
tarvittaessa pimeässä liikkumis-
ta. Malleissa, joissa on kaappi tai 
TV-hylly ovensuussa, on kalusteen 
muotoja pyöristetty ja  saatu lisää 
väljyyttä sisääntuloon.  

Tekniikkapuolella suuri uutuus 
on vallankumouksellinen Vario 
Vent –järjestelmä, jolle on haettu 
patenttia. Vario Vent on säädettä-
vissä oleva korvausilmaa vaunuun 
päästävä aukko. Suurimmillaan 
se päästää kiertoon noin neljä-
kertaa tavanomaista suuremman 
ilmamäärän. Tällä tavoin saadaan 
vaunun sisäilma kuivattua nope-
asti. Tavanomaisessa talvikäytössä 
venttiili säädetään pienimmilleen, 
jolloin säästetään lämmityskustan-
nuksia. Ikkunat on myös konstru-
oitu uudelleen, jotta vähennettäi-
siin riskiä niiden kondensoitumi-
sesta tietyissä sääoloissa.

Toinen uutuus on vaunun alle, 
ilmanottoaukkojen eteen sijoitetut 
ilmanohjaimet. Ne estävät pöly ja 
pakokaasujen pääsyn ajon aikana 
vaunuun.

Kaben matkailuvaunutarjonta 
on todella laaja. Se käsittää yh-
teensä 17 pohjaratkaisua ja 26 
mallia. Vaunuihin on tarjolla kuusi 
eri kangas- ja kolme nahkaverhoi-
luvaihtoehtoa. 

Lähitulevaisuudessa Nokia N800 
-laitteen käyttäjä voi nauttia myös 
useista muista uusista sovelluksis-
ta ja palveluista. Nokia N800 tukee 
muun muassa Rhapsody -musiik-
kipalvelua sekä Navicore-sovellus-
ta, joka muuntaa laitteen internetiä 
hyödyntäväksi navigointilaitteeksi. 
Puheluiden soittaminen ja viesti-
minen onnistuu jatkossa lukuis-
ten palveluiden kautta. Nokia on 
myös julkistanut Internet Tablet -
kategorian tulevaisuuteen liittyvän 
tuotekehitysyhteistyönsä Skypen 
(internet-puhelut) ja Sprintin (Wi-
max) kanssa.

Nokia N800 Internet Tablet -lait-
teen arvioitu veroton myyntihinta 
on 399 euroa/dollaria, ja se on heti 
saatavilla Yhdysvalloissa ja osassa 
Euroopan maita.

Valodiodi on asennettu vasem-
man käden käsineeseen, sillä 
85–90 % ihmisistä on oikeakäti-
siä ja työskentelevät siis oikealla 
kädellä. Valo on helppo sytyttää 
ja sammuttaa käsineen päällä ole-
vasta napista. Diodi saa virtansa 
kahdesta vaihdettavasta kolmen 
voltin paristosta. Paristojen arvioi-
tu kesto on kahdeksan työtuntia. 
Käsineessä on valon automaatti-
nen sammutus noin kahdeksan 
minuutin jälkeen, jotta valodiodi 
ei jäisi vahingossa palamaan ja 
paristo tyhjenisi.

liseen vuoteen verrattuna.
Rapidon puoli-integroidut autot 

ovat Fiat-alustaisia; niiden pituu-
det ovat 5,9:stä 7,4 metriin. Va-
kioalustalla tarjolla on viisi mallia, 
Al-Ko-alustalla seitsemän mallia. 
Puoli-integroituja Rapidoja on saa-
tavana pitkittäisellä tai poikittaisel-
la parivuoteella tai erillisvuoteilla 
varustettuina.

Integroituja autoja Rapido-
mallistossa on Fiat-vakioalustalla 
kolme mallia, Fiat/Al-Ko-alustalla 
kuusi mallia (joista 3 suosituinta 
mallia myös kaksoispohjalla ja 
yksi niistä Alde-lämmityksellä).         

Mercedes-alustaisia integroituja 
on tarjolla seitsemän mallia; tänä 
mallivuonna uuden alustan käyt-
töönoton yhteydessä myös autojen 
ulkonäkö muuttui perusteellisesti, 
samoin kalusteet ovat uudistuneet. 
Integroitujen pituudet ovat 6,5 - 
7,4 metriä.

Rapidon ulkopinnoissa käyttä-
mä Polyglace-polyesterimateriaa-
li kestää perinteisiä pinnoitteita 
huomattavasti paremmin esimer-
kiksi rakeita, oksien raapaisuja ja 
pieniä naarmuja erittäin paksun 
geelihartsikerroksen ansiosta. Po-
lyglace-materiaali on myös helppo 
korjata, koska suuria seinäpintoja 
ei tarvitse vaihtaa; tästä on selvää 
etua paitsi korjaukseen kuluvan 
ajan lyhentymisenä myös korja-
uskustannusten pienenemisenä. 

Kaikissa Rapidoissa on nyt va-
kiona Pioneer-radio/cd, litteän tv:n 
teline, lämmityslaitteessa on 230V-
virran käyttämisen mahdollistama 
sähköpatruuna, keskuslukitus 
(myös asuinosassa), kaasupullon 
automaattivaihtaja, mattosarja ja 
niin edelleen. 

Rapidojen kalustus on suurelta 
osin massiivipuuta, tyylikästä Ka-
nadan vaahteraa.

Lähes kaikissa malleissa on va-
kiona lisäksi ohjaamon ilmastoin-
ti, lämmönvaihdin ja Tec Tower 
– jääkaappi/pakastin/kaasu-uuni-
yhdistelmä. 

Fiat- ja Mercedes-alustojen uu-
distuessa oikeastaan kaikki mallit 
ovat uutuuksia. Suurimmat uutuu-

det kuitenkin ovat M-B-alustainen 
990 ja Fiat-alustainen 9090, joissa 
on matkailuautoille perin harvi-
nainen pohjaratkaisu: takaosassa 
kiinteä pitkittäinen parivuode on 
keskellä, joten sen molemmille 
puolille jää käytävä; näin kummal-
lakin nukkujalla on yhtä helppo 
pääsy vuoteeseen.

Sony Ericssonilta  
valloittava W880i 

Vain tavallisen cd-levykotelon (9,4 
mm) paksuinen W880i on Sony 
Ericssonin ohuin puhelin. Näp-
pärästä taskukoosta huolimatta 
siinä on täydet musiikkiominai-
suudet ja uusin UMTS-tekniikka. 
Vakiovarusteisiin kuuluvalle 1 
GB Memory Stick Micro™ (M2™) 
-muistikortille mahtuu jopa 900 
musiikkikappaletta. Edistyksellis-
ten toimintojen ja ohjelmistojen 
(Walkman® Player 2.0 ja Disc-
2Phone) ansiosta musiikkia on 
helppo siirtää puhelimeen ja myös 
etsiä kuunneltavaksi. Kaiken kruu-
naa 2 megapikselin kamera. 

W880i on monipuolinen pu-
helin, joka kuulostaa täsmälleen 
niin hyvältä kuin miltä se näyttää. 
W610i:ssä puolestaan on kes-
kitytty tärkeimpiin musiikki- ja 
kamera-toimintoihin sekä saman-
aikisesti helppokäyttöisyyteen ja 
selkeyteen.

W880i on yksi Walkman®-mal-
liston avaintuotteita. Samalla se on 
yksi ohuimmista 1 GB muistilla 
varustetuista musiikkipuhelimista. 
Sen tyylikkyys muodostuu harja-
tusta ruostumattomasta teräksestä 
valmistetusta kuoresta ja upeista 
väreistä, jotka ovat teräksenhar-
maa tai musta. 

W880i on muutakin kuin kau-
nis ulkomuoto. Disc2Phone-oh-
jelmistolla musiikki on helppo 
siirtää pc-tietokoneelta suoraan 
puhelimeen. Bluetoothin avulla 
musiikkia voi siirtää reaaliajassa 
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Uusi taskulampulla 
varustettu rannekello

Ensimmäisenä maailmassa Victo-
rinox Swiss Army esitteli vuonna 
2003 rannekellon, johon oli yhdis-
tetty LED- valaisintekniikkaa. Se 
on nyt saanut seuraajan.

Kellon muotoilu on virtaviivai-
nen ja kellotaulu selkeästi luetta-
vissa. Sininen LED-valo valaisee 
näytön pimeällä ja saa samalla 
luminoivat osoittimet ja nume-
roindeksit hehkumaan.

Uusi Nokia N93i tallentaa ja 
kertoo elämäsi tarinat

Nokia on esitellyt kätevän ko-
koisen ja tyylikkään Nokia N93i 

Viisipaikkainen C4 Picasso
Viisipaikkainen Citroën C4 Pi-
casson muotoilu eroaa selvästi 
seitsenpaikkaisesta kaimastaan. 
Tyylikkäästi pyöristetty takaosa ja 
yhtenä kaarena tuulilasin alareu-
nasta auton taakse jatkuva katto-
linja antavat autolle virtaviivaisen 
olemuksen. Keulasta C4 Picassot 
muistuttavat kaikkein eniten toisi-
aan, mutta sivulta ja takaa autoilla 
on täysin omat luonteensa. Takaa 
viisipaikkainen versio poikkeaa 
eniten isommasta sisaruksestaan 
henkilöautomaisemmalla muo-
toilullaan. Myös sivuprofiili on 
kevyempi muun muassa laske-
van katon ansiosta. Oman lisänsä 
sivuprofiilille antaa sivuikkunoi-
den alareuna, joka laskeutuu aal-
tomaisesti taaksepäin. Uudessa C4 
Picassossa on runsaasti Grand-ver-
siosta tuttuja piirteitä, kuten hyvän 
näkyvyyden takaava ja valoa oh-
jaamoon tuova iso tuulilasi ja va-
kiovarusteisiin kuuluvat seitsemän 

Suunto training –sarjan 
sykemittarien uudet värit

Suunto training -sarja täydentyy 
huhtikuun 2007 alussa uusilla vä-
reillä, jotka täydentävät aktiivisen 
elämäntavan tarpeisiin soveltuvaa 
tuotekokonaisuutta. Monipuolisen, 
mutta helppokäyttöisen Suunto t1 
sykemittarin väreinä ovat koral-
linpunainen, oliivinvihreä, musta 
(negatiivinäyttö) sekä uutuuksina 
espresso ja kiiltävä tiilenpunainen. 
Suunto t1 sykemittarin käyttäjä nä-
kee harjoituksen aikana reaaliajas-
sa kulutettujen kalorien määrän, 
harjoituksen onnistumisen kan-
nalta olennaisen keskisykkeen 
sekä sykealueharjoittelun yhdellä 
vilkaisulla. 

Saksassa ispo Outdoor pal-
kinnon vuonna 2006 voittaneen 
Suunto t3 sykemittarin väreinä 
ovat oranssi, kiiltävä musta (nega-
tiivinäyttö) ja uutuutena erityisesti 
naisille suunnattu roosa. Suunto 
t3 –mallin harjoitusvaikutustoimin-
nolla voidaan seurata harjoituksen 
vaikutusta fyysiseen kuntoon reaa-
liajassa. Helppolukuinen yhdestä 
viiteen -asteikko kertoo mikä on 
ollut tehdyn harjoituksen todel-
linen teho ja sen vaikutus käyt-
täjän omaan kuntoon. Suunto t3 
–mallin muut pääominaisuudet 
ovat reaaliaikainen keskisyke ja 
kalorilaskenta sekä sykealuehar-
joittelu yhdellä vilkaisulla. Suunto 
t3 –sykemittarin käyttöä voidaan 
laajentaa lisävarusteena myytä-

langattomasti esimerkiksi HBH-
DS970-bluetooth-stereokuulok-
keisiin, autoradioon tai MBR-100-
bluetooth-vastaanottimen avulla 
myös kotistereoihin. Kaikesta mo-
nipuolisuudesta huolimatta musii-
kinkuunteluajasta ei tarvitse tinkiä, 
sillä sitä on peräti 18 tuntia. Flight 
Mode -tilassa puhelinta voi käyttää 
musiikinkuunteluun sellaisissakin 
paikoissa, joissa matkapuhelimen 
käyttö ei muutoin ole sallittu.

W880i Walkman® UMTS 2100 
GPRS 900/1800/1900 -musiikkipu-
helin tulee myyntiin vuoden 2007 
ensimmäisellä neljänneksellä.
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Valkoinen, hämmästyttävän kir-
kas teräsrunkoon upotettu LED- 
valo toimii taskulampun tavoin. 
Valo syttyy painikeohjauksella 2 
minuutiksi kerrallaan ja sammuu 
haluttaessa yhdellä napin painal-
luksella. Valo saadaan myös toi-
mimaan merkkisignaalina, jolloin 
se vilkkuu 120 kertaa minuutissa. 
Uusi valotoiminto, jota aikaisem-
massa mallissa ei ollut, on erikoi-
sesti hätätilanteisiin tarkoitettu 
merkkivilkku. Kaukaa havaittava, 
erittäin kirkas valon välähdys ker-
ran sekunnissa auttaa etsijöitä ha-
vaitsemaan kohteen, joka ei muu-
ten pystyisi ilmaisemaan itseään. 
Hätävilkku voi toimia yhtäjaksoi-

sesti jopa seitsemän vuorokautta.
Night Vision II - kellossa on 

myös oma paikannusvalonsa. 
Pieni punainen LED kello kuuden 
kohdalla vilkahtaa 10 sekunnin 
välein. Valoisalla sitä ei havaitse, 
mutta pimeässä se toimii ”majak-
kana” tehokkaasti ilmaisten kellon 
sijainnin.

Valomodulin tekniikka on täysin 
uutta sveitsiläistä suunnittelua ja 
se myös valmistetaan Sveitsissä. 
Paristojen käyttöikä on merkittä-
västi kasvanut. Kellokoneistolle ja 
valomodulille on erilliset paristot 
ja kello ”ilmoittaa” itse, kun ne on 
aika vaihtaa.

Ranneke on on valinnan mu-
kaan joko luonnonkumia tai ruos-
tumatonta terästä. Erittäin kovaksi 
karkaistu, heijastamaton mineraa-
lilasi. Vesitiiviys 50 M.

Night Vision II:lla on kolmen 
vuoden takuu, kuten muillakin 
Victorinox Swiss Army- kelloilla. 
Suositushinnat 385 ja 435 euroa.

turvatyynyä. Grand C4 Picasson 
tapaan ilmajousitus on saatavana 
lähes kaikkiin versioihin.

Grand C4 Picasson ja viisi-
paikkaisen C4 Picasson vahvuus 
on sen tarjoamat tilat. Uutuuden 
tavaratila on pienimmillään 500 
litraa (VDA) ja se on laajennetta-
vissa yli 1,7 kuutioon taittamalla 
takaistuimet lattiaan. Kaikilla kol-
mella takamatkustajalla on tasave-
roiset oltavat, sillä jokainen istuin 
on täysikokoinen. Viisipaikkaisen 
C4 Picasson pituus on 4,47 (4,59), 
leveys 1,83 (1,83) ja korkeus 1,66 
(1,71) metriä (suluissa Grand C4 
Picasson mitat). 

Citroën C4 Picasson moottori-
vaihtoehtoina ovat aluksi 1,8- ja 
2,0-litraiset bensiinimoottorit sekä 
1,6- ja 2,0-litraiset hiukkassuodatti-
mella varustetut HDi-dieselit. Vaih-
teistona on moottorista riippuen 
joko viisivaihteinen käsivalintai-
nen vaihteisto, kuusivaihteinen 
automatisoitu vaihteisto tai kuusi-
vaihteinen automaattivaihteisto.

-laitteen, joka on yhtä aikaa di-
gitaalinen videokamera ja multi-
mediatietokone. Laitteen lukuisat 
edistykselliset ominaisuudet, ku-
ten DVD-tasoinen videotallennus 
ja videokuvan siirtäminen verk-
koon suoraan kamerasta, tekevät 
elämän tähtihetkien tallentamisen 
ja jakamisen mahdolliseksi missä 
ja milloin vain, juuri silloin kun 
inspiraatiosi pääsee valloilleen.

 Nokia N93i -multimedialait-
teen MPEG-4-laatuinen VGA-vi-
deotallennus jopa 30 kuvan se-
kuntivauhdilla, stereoäänitys ja 
digitaalinen videovakain tallenta-
vat elämää DVD-tasoiseksi video-
kuvaksi. Laitteessa on myös 3,2 
megapikselin kamera (2 048 x 1 
536 pikseliä), jossa on Carl Zeissin 
optiikka, kolminkertainen optinen 
zoom, automaattinen tarkennus ja 
lähikuvatila. Myyntipakkauksen 
mukana tulevalle gigatavun mi-
niSD-muistikortille mahtuu jopa 
45 minuuttia DVD-tasoista video-

villä, lajikohtaisilla matka- ja no-
peusantureilla. Suunto t3, t4 ja t6 
–malleissa käytetty ANT-tekniikka 
takaa häiriöttömän tiedonsiirron 
kellon, sykevyön ja matka- ja no-
peusanturin välillä.

Suunto t4 sykemittarissa on 
Suunto Coach toiminto eli kunnon 
kehittymistä seuraava virtuaalinen 
valmentaja. Valmentajatoiminto 
ylläpitää seuraavan viiden päivän 
harjoitussuunnitelmaa, joissa ote-
taan huomioon tehtyjen harjoitus-
ten tiheys, kesto ja intensiteetti. 
Suunto t4 sykemittarin väreinä 
ovat mustavalkoinen (nauhaku-
dosranneke) sekä punamusta. 
Suunto t4 –mallin ominaisuudet 
ovat samat kuin Suunto t3 –mal-
lilla, mutta lisättynä Suunto Coach 
–toiminnolla.

Suunto t3, t4 ja t6 –sykemitta-
reiden käyttöä voidaan laajentaa 
langattomilla, lajikohtaisilla matka- 
ja nopeusantureilla (Suunto POD). 
Tavoitteellisille juoksijoille suun-
niteltu Suunto Foot POD mittaa 
juostun matkan, antaa nopeustie-
dot sekä tavoitevauhdin. Se laskee 
myös kierrosajat tarvittaessa. Pyö-
räilyyn suunnitellut Suunto Road 
Bike POD ja Bike POD tekevät 
pyörästä langattoman ajotietoko-
neen. Nykyinen ja keskinopeus 
yhdistyvät matka- ja intervallihä-
lytyksiin tehden satulassa vietetys-
tä ajasta hyödyllisempää. Suunto 
GPS POD, vuoden 2006 ispo Out-
door -palkinnon voittaja, käyttää 
satelliittipaikannusta matkan ja 
nopeuden mittaamiseen lähes 
kaikissa ulkoilmalajeissa, kuten 
maastopyöräilyssä, hiihdossa ja 
rullaluistelussa.

kuvaa tai 1 250 korkealaatuista 
valokuvaa.

Nokia N93i -multimedialaite on 
paljon muutakin kuin digitaalinen 
videokamera - se täyttää viestin-
tätarpeesi työssä ja vapaalla. Lai-
te toimii seuraavissa verkoissa: 
WLAN, 3G (WCDMA 2100), EDGE 
ja GSM (900/1800/1900). Se yh-
distää liikkumisen vapauden ja 
mobiilin laajakaistayhteyden, joka 
on jatkuvasti käytössäsi: voit selata 
internetiä, siirtää sisältöä verkkoon 
ja käyttää sähköpostia. Voit myös 
kuunnella MP3-musiikkia, pod-
cast-lähetyksiä ja FM-stereoradiota 
tai katsella mobiilitelevisiota 3G-
verkon yli.

S60 3rd Edition -ohjelmisto-
alustaan ja Symbian-käyttöjärjes-
telmään perustuvan Nokia N93i -
multimediatietokoneen arvioidaan 
tulevan markkinoille vuoden 2007 
ensimmäisellä neljänneksellä. Lait-
teen arvioitu veroton myyntihinta 
on noin 600 euroa. 

Helpotusta äiskän 
pierupepuille

Amerikkalaisyhtiö Under-Tec 
Corp. on kehittänyt aikuisille mie-
hille soveltuvat alushousut, jotka 
suodattavat haitallisten 'päästökaa-
sujen' tuoksun. 

Alushousu-uutuuteen on om-
meltu huovasta, lasikuituvillasta 
sekä aktiivihiilestä valmistettu suo-
datin, jonka voi tarvittaessa pestä 
myös pesukoneessa.

Näitä UnderEase -housuja kau-
pataan yhtiön nettisivuilla edulli-
seen 24,95 dollarin hintaan, joka 
pitää sisällään yhden suodatti-
men.

 Ja jos johdatat ilmavaivoista 
kärsiviä ystäviäsi asiakkaiksi, yhtiö 
lupaa vielä 5 dollarin alennuksen 
ostoksistasi. 

Yhden suodattimen kerro-
taan kestävän toimintakykyisenä 
useista viikoista jopa kuukausiin 

– riippuen tietenkin paukuttelun 
määrästä.

Yhtiö toteaa sivustoillaan Un-
derEase -housujen parantavan 
sosiaalista varmuutta. Iskulause 
kuuluu: "Vapauttaa tuskasta ilman 
häpeää".

Me täällä Tosimiehen toimi-
tuksessa jäämme odottelemaan 
mielenkiinnolla, koska amerik-
kalaiset pellepelottomat keksivät 
myös äänenvaimentimella varus-
tetut pierupöksyt – onhan pelkkä 
tuhnauttelu tyttöjen touhua, to-
simies uskaltaa päästellä hieman 
ääniäkin...

teaser kopio.indd   1 11/8/06   10:01:02 AM

Luotamme Jeesukseen

ROLATE

Metsäkoneet ja lumilingot

Muurame
www.nokka.fi
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ADHD-LAPSEN 
MENESTYSTARINA

Musta Douglas-poika adoptoitiin 
ranskalaisesta lastenkodista neljä-
vuotiaana ruotsalaiseen Margare-
tan ja Gunnarin perheeseen, jossa 
ei ollut muita lapsia. Douglasilla oli 
aikamoinen sopeutuminen uuteen 
ympäristöön. Hän oli ylivilkas, ag-
gressiivinen ja yhteistyökyvytön. 
Onnekseen ADHD-diagnosoitu 
Douglas sai terapeutikseen ruot-
salaisen Elisabeth Cleven, jonka 
terapiassa hän alkoi säännöllisesti 
käydä. Vähitellen Cleve onnistui 
voittamaan pojan luottamuksen, 
sai istutettua ylivilkkaan vipeltäjän 
paikoilleen ja opetti ajattelemaan, 
ennen kuin toimii. 

Tätä ohjetta ylivilkas Douglas 
tolkutti itselleen ”ajattele ensin.” 
Poika oli tyytyväinen, kun oppi 
hillitsemään itseään ja ymmärtä-
mään muita. Välillä Douglas tunsi 
olevansa kuin norsu posliinikau-
passa. Hän joutui sosiaalisesti köm-
pelönä kahnauksiin kavereiden 
kanssa ja Cleve opetti, miten vai-
keasta tilanteesta voi selvitä. Kun 
luottamus terapeuttiin kehittyi, 
niin Douglas innostui kertomaan 
Clevelle toiveistaan ja harrastuk-
sistaan ja jopa ihastuksistaan. 

Terapeuttina Cleve on kärsiväl-
linen, sitkeä ja johdonmukainen. 
Välillä terapiassa tulee takapakkia, 
mutta terapeutti on sitoutunut pit-
käjänteiseen työhön. Luottamuk-
sellinen suhde on onnistumisen 
edellytys. Nelivuotiaana terapian 
aloittaneesta Douglasista varttuu 
nuori mies, joka pystyy keskitty-
mään ja keskittämään ajatuksensa. 
Viilipyttyä hänestä ei saa. Rauhat-
tomuus on aina osa pojan persoo-
nallisuutta.

Cleven kirja Kaaoksesta kohti 
eheyttä – ADHD-lapsen tarina, on 
kertomus terapian vaikutuksesta 
ylivilkkaaseen lapseen. Se on ker-
tomus siitä, miten eri kulttuurista 
tullut törmäilee yrittäessään sopu-
tua. Taustalla on erilaisuuden pel-
ko ja halu tulla hyväksytyksi. . 

Cleven kirjasta on hyötyä kai-
kille vilkkaiden lasten kanssa 
työskenteleville. Kirjan lopussa 
on lista ADHD-lapsen piirteistä. 
Yllättävän monia piirteitä lukija 
löytää itsestään. Moni on kärsi-
mätön, ei kykene kuuntelemaan 
ohjeita, etuilee jonossa tai puhuu 
ennen kuin kysytään. Opettajille 
kirja on tarpeellista luettavaa. Se 

on kannustava lukukokemus, sillä 
Douglasin lähtökohdat sopeutua 
ja onnistua eivät olleet kaksiset. 
Terapian aikana pojasta kasvoi 
koripalloa ja räppiä harrastava 
hurmaava nuorimies, joka on 
kiinnostunut juuristaan..

Cleve pohdiskelee kirjassaan 
myös psykoterapian rajoituksia ja 
millä ehdoin muutos on mahdol-
linen. Ilman luottamusta ja omaa 
motivaatiota kehitystä ei tapahdu. 
ADHD-diagnosoiduilla on jopa 
kymmenkertainen riski joutua ri-
koksen polulle. Siksi impulssien 
tunnistaminen ja kontrollointi on 
tärkeää. Myös muita psyykkisiä 
ongelmia esiintyy ADHD-diag-
noosin saaneilla keskimääräistä 
enemmän.

Janne Viljamaa

KATOAVAA 
KASVATUSTA

Kirjan kirjoittajat ovat alansa 
osaajia laajalta sektorilta, kaikki 
kuitenkin tekemisissä lasten ja 
nuorten kanssa omalla osaamisen 
alallaan.

Muunmuassa viranomaisen 
näkökulma Kari Tolvasen esiin-
tuomana avaa mielenkiintoisia 
näkökulmia nuorten ja lasten 
maailmaan. Otsikkojen 'Viran-
omainen vanhempana' ja 'Media 
ja rikollisuus' alle on Tolvanen 
löytänyt mielenkiintoisia näkökul-
mia maailman menosta nuorten ja 
lasten maailmassa.

Tarja Pösö avaa näkymiä suo-
malaiseen laitoshistoriaan kasvat-
tajana ja suojanantajana niiden 
kohdalla, jotka eivät ole aina 
voineet laulaa: Tiedän paikan ar-
mahan....

Kirjan osassa II 'Aitous, rajat, 
rutiinit' tutkitaan lapsen sisimmän 

Aikuinen	vanhemmuus		
Katoavan	kasvatuksen	jäljillä			
Elina	 Hermanson	 ja	 Riitta	 Martsola(	
Toim.)
Kirjapaja,	2006

Kehittyvä	minuus	–	visioita	kolmannelle	
vuosituhannelle	
Mihaly	Csikszentmihalyi
Rasalas-kustannus,	2006

Kaaoksesta	kohti	eheyttä	
–	ADHD-lapsen	tarina		
Elisabeth	Cleve
WSOY,	2006

KEHITTYVÄ 
MINUUS

Chigagon yliopiston professori Mi-
haly Csikszentmihalyi on kuuluisa 
flow-käsitteen isä. Jokainen meistä 
voi kokea flow´n kun saa keskit-
tyä tekemään rakastamaansa asi-
aa täydestä sydämestään. Flow´n 
aikana aika menettää merkityk-
sensä. Kirjailija uppoaa yhdeksi 
tekstinsä kanssa, urheilija elää 
keskellä suoritustaan ja taiteilija 
maalaa sielunsa valkokankaalle. 
Flow´n säännöllisesti kokeva ih-
minen on onnellinen. 

Täydellisen keskittymisen ja toi-
mintaan uppoutumisen tilasta voi 
tulla riippuvaiseksi. Kirurgi, joka 
tekee vaativaa ja arvostettua työtä, 
voi kokea vapaa-aikansa arvotto-
maksi, kun ei pääse leikkaussaliin. 
Alun perin vuonna 1993 ilmesty-
neessä kirjassaan The Evolving 
Self. A Psychology For The Third 
Millenium, joka on käännetty ni-
mellä 'Kehittyvä minuus – visioita 
kolmannelle vuosituhannelle'.

Henkisen laiskuuden ja teko-

ASENNETTA
Nuorten päivittäinen tupakkatuot-
teiden käyttö, humalajuominen ja 
sosiaalinen altistuminen huumeille 
yleistyivät 1990-luvulla. Nuorten 
alkoholinkäyttö myötäilee pitkälti 
trendejä, joita aikuisten alkoholin-
käytössä ilmenee. Entistä vapaam-
pi suhtautuminen alkoholinkäyt-
töön on alentanut nuorten alkoho-
lin kokeilu- ja käyttöikää, mikä on 
altistanut nuoria myös lisääntyville 
huumausainekokeiluille.

Multimagia Oy:n toteuttama 
Suomen yläasteille jaettava Asen-
netta. cd-rom tarjoaa välineitä, joi-
den avulla nuoret ja heidän lähi-
piirinsä voivat tiedostaa ja arvioida 

asenteitaan päihteitä kohtaan sekä 
pohtia syvällisemmin syitä muun 
muassa humalajuomiseen.

Tavoitteena on olla uuden-
lainen, ajatuksia herättävä sekä 
sopivassa suhteessa asiantunte-
va ja viihteellinen. Rompulla on 
tasapainoisesti asiantuntijoiden 
laatimaa faktatietoa sekä viihteel-
lisempää materiaalia kuten video, 
jossa esiintyvät nuorten idolit Ex-
treme Duudsonit,

Jukka ja Jarppi kertoen suhtau-
tumisestaan päihteisiin sekä niiden 
vaikutuksesta työhönsä.

CD-romppu sisältää oppimateri-
aalit sekä opettajille että oppilaille 
– molemmissa osissa painotetaan 
hieman eri asioita. 

Tuntiohjelman lisäksi rompulta 
voi tulostaa kalvosarjoja, näyttää 
videomateriaalia sekä organisoida 
ryhmäkeskusteluja esimerkkiaihei-
den pohjalta. Paketti sisältää myös 
oppilaille jaettavaa oheismateriaa-
lia, jonka tarkoituksena on jäädä 
nuorten päivittäiseen käyttöön 
muistuttamaan omista rajoista.

Päihdevalistusmateriaalin tavoit-
teena on ennaltaehkäistä nuorten 
päihdekokeiluja antamalla heille 
työkaluja oman asenteen muo-
vaamista varten. Tarkoituksena 
on, että kampanja herättää ajatuk-
sia ja auttaa muodostamaan omia 
mielipiteitä.

Kampanjan kohderyhmä on 
peruskoululaiset nuoret; pääasial-
lisesti yläasteikäiset, mutta myös 
ala-asteen ylemmät luokat on hyvä 
saattaa päihdeasioista tietoisiksi. 
Opettajat voivat koulukohtaisesti 
määritellä, kenelle valistusta jär-
jestetään. Rompusta on pitkäai-
kainen hyöty, sillä se jää koululle 
opettajien ja oppilaiden käyttöön 
ja sitä voidaan tarpeen vaatiessa 
kopioida koulun sisällä. 

Nuorten kasvava päihdeon-
gelma on tiedostettu ja siksi 

sosiaali- ja terveysministeriön 
alkoholiohjelman 2004-2007 
yksi tärkeimmistä tavoitteista on 
nimenomaan ennaltaehkäisevä 
päihdetyö. Nuorten päihdekokei-
lut tapahtuvat nykyään aina vaan 
aikaisemmin ja yhä arkisemmissa 
tilanteissa. Koulujen rahalliset re-
surssit ovat hyvin rajalliset ja siksi 
päihdetietopaketti pyritään tarjo-
amaan kouluille niin että 1 CD / 
koulu riittää ja romppua voidaan 
kopioida vapaasti koulun sisäi-
seen käyttöön, jotta tieto leviäisi 
pienimmillekin kouluille. 

Asennetta.-päihdetietopaketti 
on uusi ja uraauurtava. Se hyödyn-
tää uusinta teknogiaa ja tietotaitoa. 
Kouluilla ja vanhemmilla kasvat-
tajina on tarve ammattilaisten 
suunnittelemalla ja toteuttamalle 
valistusmateriaalille. Markkinoilla 
jo olevat tuotteet eivät kilpaile kes-
kenään vaan pikemminkin

tukevat toinen toisiaan ja ajavat 
yhteistä asiaa eteenpäin. Perintei-
sessä valistuksessa ongelmana on 
ollut, että usein kuvataan vain 
ns. ongelmakäyttäjien elämää ja 
traagisia kohtaloita, mikä saattaa 
olla peruskoululaisille etäinen 
maailma. 

Ehdottomasti kannattava han-
kinta jopa jokaiseen murrosikäi-
siä lapsia sisältävään perheeseen. 
Oikeaa tietoutta ei näistä asioista 
saa koskaan liikaa, toisaalta lapset 
kuuntelevat mielummin televisios-
ta tuttuja kasvoja kuin omia van-
hempiaan – jotka “eivät tunnetusti 
tiedä koskaan mitään”.

kehittymistä ongelmia, joita mat-
kalla kypsyyteen kohdataan.Kat-
shdetaan yhteisten ruokahetkien 
arvoon kuuntelun ja jakamisen 
paikkana. Terveen lapsen tode-
taan olevan aito tunteissaan, mutta 
joskus lapsi pelkää tuntea rehel-
lisesti syvien traumojen vuoksi 
,joita hän on joutunut kokemaan 
matkalla kypsymiseen.

Tässä kirjassa on useita kyvyk-
käitä personal-trainereita kasvat-
tamaan suomalaisia vanhempia 
ymmärtämään nuoren ja lapsen 
maailmaa. 

Samuel Saresvirta   

syiden taakse ei voi piiloutua. 
Jokainen on vastuussa yhteisestä 
maapallostamme, korostaa kir-
joittaja tässä hienossa ja ajatuksia 
herättävässä kirjassa. Jokainen isä 
ja äiti, opettaja ja miksei myös 
liike-elämän edustaja saa ajattele-
mista pitkäksi aikaa. Kirjoittajalle 

on materia toisarvoista. Hän us-
koo hengen voittoon ja toivoo, 
että muutkin uskoisivat. Hienosti 
ja ymmärrettävästi tämä maineikas 
professori osaa teesinsä perustel-
la. Kirja on nyt ajankohtaisempi 
kuin koskaan. Jatkuvaan kasvuun 
ja heikomman riistoon perustuva 
maailmanjärjestys ei ole  mah-
dollinen. Meidän on hyvä alkaa 
muutos heti ja mieluiten itsestäm-
me ja lähipiiristämme, korostaa 
Csikszentmihalyi.

Janne Viljamaa

TERVEELLISTÄ 
SYÖMISTÄ

Ravinnolla ja sairauksilla on lah-
jomaton yhteys. Kansainvälinen 
tietämys ravinnon ja sairauksien 
yhteydestä ulottuu yksittäisten 
ruoka-aineiden tasolle. Suoma-
laista tutkimusta tehdään monista 
suomalaisten suosimista ruoka-
aineista.

Syö itsesi terveeksi -kirja kes-
kittyy jokapäiväisen ruoan sekä 
terveyden ja sairauksien ehkäi-
syn väliseen yhteyteen. Jo varsin 
pienet, mutta kestävät muutokset 
ruokavaliossa voivat auttaa eh-
käisemään ja pitämään kurissa 
sellaisia sairauksia kuin diabetes 
ja sydäntauti. Samoin monia taval-
lisia arjen vaivoja, kuten närästys-
tä, nuhakuumetta, huuliherpestä ja 
päänsärkyä, voi ehkäistä tai lääkitä 

ruoalla. Valittujen Palojen uutuus-
kirja tekee toteuttamisen helpoksi, 
koska yli 100 ruokaohjetta varmis-
taa, että hyvää tekevät ruoka-ai-
neet päätyvät lautaselle.

Kirja esittelee yli 70 ruoka-ai-
netta terveysvaikutuksineen ana-
naksesta kalkkunaan ja kananmu-
nasta vihreään teehen. Supertähtiä 
ovat kotimaiset marjat mustikka, 
mustaherukka, tyrni, puolukka ja 
karpalo. Luonnon omina terveys-
vaikutteisina elintarvikkeina voi-
taneen pitää ruista ja ohjaa, sie-
meniä ja pähkinöitä sekä rypsi- ja 
oliiviöljyä. Mausteyrtit basilikasta 
piparjuureen ja salviasta timjamiin 
ovat saaneet myös sijansa ruoka-
aineiden joukossa.

Kirja yhdistelee ”äidin oppeja” 
uusimpaan tutkimustietoon. Tut-
kittua tietoa on monista suoma-
laisten suosimista ruoka-aineista, 
kuten kaurasta, kananmunasta, 
hapanmaitotuotteista,maidosta, 
juustosta, lohesta, rukiista, rypsiöl-
jystä, tummasta suklaasta ja kah-
vista. Kirjan toimittajien käytössä 
on ollut 30 suomalaisen asiantun-
tijan asiantuntemus.

Syö itsesi terveeksi kertoo 47 ta-
vallisen sairauden ja vaivan yhtey-
destä ravintoon. Niitä ovat anemia, 

diabetes, keuhkoputkitulehdus, 
muistihäiriöt, osteoporoosi, sil-
mänpohjan ikärappeuma, unihäi-
riöt, sterssi ja ahdistus, sydäntauti 
ja verenpaine.

Kirjassa on kätevä sanasto, ja 
yhdellä silmäyksellä näkee, mitä 
ruokia tulisi syödä ja mitä vält-
tää.

Tänä päivänä yhä useammat 
miehet kokkaavat, joten Valittujen 
Palojen kirjasta on hyötyä myös 
niille tosimiehille, joilla pysyy 
myös kauha kädessä.

Syö	itsesi	terveeksi
Timo	Elo,	Anja	Schone	ja	
Pirjo	Muurinen
Valitut	Palat	Oy,	2007

Kronologinen Raamattu

p. (03) 3124 22 11,
toimisto@du.fi 

UUTUUS!

++++ 49,00 
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A	

C A			325xi:n	lastaus	onnistuu	kätevästi	
joko	avaamalla	pelkästään	takalasin	tai	
koko	takaluukun.

KARTANOTYYLILLÄ

Testissä BMW 32�xi Touring D			Sisustuksessa	kermanväriset	nahkais-
tuimet	ja	jalopuukoristeet	luovat	muka-
vaa	arvokkuuden	tuntua.

Kimmo Janas

BMW on uudistanut 
autojensa ilmettä 
ja suorituskykyä 
voimakkaasti viime 
vuosina. Yksi hyvä 
esimerkki siitä on 
uudistunut 3-sarja.

B			Urheilullisuus	tasapainossa	eleganssin	
kanssa.

Uuden sukupolven BMW 3-
sarjan Touringin muotoilu 
on vahvasti coupémainen. 

Pitkä konepelti ja pienet korinyli-
tykset henkivät urheilullista suo-
rituskykyä. Lievästi taaksepäin 
nouseva hartialinja ja tasaisesti 
las viettävä kattolinja yhdistyvät 
Bemarille ominaiseen Hofmeis-
ter-taitteeseen. Toisaalta vahvaksi 
muotoiltu perä viimeistelee auton 
muotokielen - voisi jopa sanoa 
– kauneuden.

Kevyet materiaalit
Bemarin käyttämät kevyet ma-
teriaalit, magnesium ja alumiini, 
viimeistelevät nautittavan ajetta-
vuuden ja normaalia paremman 
vääntöjäykkyyden.

Painonjakauma on varsin muka-
va, sillä kumpikin akseleista kantaa 
lähes prikulleen puolet Touringin 
painosta.  Ajo-ominaisuudet ovat 
näin entistä täsmällisemmät ja mu-
kavammat. Tämän ansiosta auto 
käyttäytyy kaarteissa neutraalisti ja 

ohjaus vastaa tarkasti ja nopeasti. 
Eli sitä kuuluisaa saksalaista täs-
mällisyyttä ja jämäkkyyttä.

Alumiinista valmistettu kevyt 
etuakseli antaa oman panoksensa 
nautittavaan alustatekniikkaan.

Herroiksi herkutellen
BMW on tunnettu saksalaisesta 
laadusta viimeistä yksityiskohtaa 
myöten, eikä tämä kokeilemamme 
325xi Touring suinkaan tuottanut 
pettymystä.
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www.windside.com	
Oy Windside Production Ltd

Puh. 0208-350 700
finland@windside.com

Kesämökeille, 
veneisiin,                     
ammatti-
käyttöön

Windside tuuliturbiinit
Äänetön, turvallinen energialähde

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

BMW 325xi Touring
Moottori  6-sylinterinen  

 Valvetronic-rivimoottori

Syl.til. 2497 cm3

Teho 160 kW/218 hv

Vääntö 250 Nm/2750 r/min

Vaihteisto  automaatti

Veto takapyöräveto

Renkaat 205/55 R17W

Pituus 4520 mm

Leveys 1817 mm

Korkeus 1418 mm

Tavaratila 460 l

Akseliväli 2760 mm

Raideleveys, etu 1500 mm

                   taka 1513 mm

Omamassa 1715 kg

Sallittu kok.paino  2180 kg

Kantavuus 540 kg

Huippunopeus 243 km/h

Kiihtyvyys (0-100 km/h)  7,2 s

Polttoainesäiliö 63 l

Keskim.kulutus  9,4 l/100 km

Hinta 49.050 euroa

+ metalliväri 1.200 euroa

+ nahkasisustus 2.750 euroa

+ autom.vaihteisto  3.360 euroa

+ Advantage -paketti 750 euroa

+ Comfort -paketti 2.480 euroa

21,50 €

autokalat

www.suolakauppa.com
tel. (02) 733 7336

A 	 	Saksalaista	konstailematonta	tyylik-
kyyttä.

A	 	Nykyautoissa	ei	tavallinen	remontti-
reiska	pääsee	pahemmin	näpelöimään	
arvokkaita	osia.
Kevytrakennetekniikalla	 valmistettu	
kuusisylinterinen	 Valvetronic-rivimoot-
tori	 tahkoaa	 218	 hevosvoimaa,	 jotka	
kiidättävät	 farmarin	 243	 kilometrin	
tuntinopeuteen.

B 		Takapenkkiläiset	voivat	säädellä	omaa	
ilmastointiaan	kätevästi.

A 	6-portaisessa	automaattivaihteistossa	
on	Steptronic	ja	ASG.	Vaihteisto	vaihtaa	
miuellyttävästi	ja	ajodynamiikka	on	op-
timaalinen.

B 		Start/stop-näppäimellä	voi	käynnistää	
ja	sammuttaa	moottorin,	kun	virta-avain	
on	paikallaan.

C 	 Kuljettajan	 ajoasento	 ei	 jää	 kiinni	
ainakaan	 istuimen	 säätömahdollisuuk-
sista.

C 		Touringin	tavaratila	on	paitsi	tilava	(460	litraa),	myös	hyvin	muuntautumiskykyinen	
takaistuimien	kääntyessä	alas	suhteessa	60/40.

D 	Kuljettajan	kyynärnojan	alta	paljas-
tuu	monipuolinen	säilytystila.

Tietenkin liian nautiskelun tu-
loksena on vaara unohtaa ulko-
puolella vellova karu maailma, 
jonka seurauksena tuiskauttaa 
vielä ojaan...

Toisaalta älykäs nelivetojärjes-
telmä xDrive lisää pitoa, suun-
tavakavuutta ja ajamisen turval-
lisuutta huonommallakin kelillä. 
Normaalissa ajotilanteessa xDrive 
antaa moottorin voimasta 40 % 
etupyörille ja 60 % takapyörille. 
Ajon aikana järjestelmä valvoo 
auton käyttäytymistä esimerkik-
si ohjauskulmatiedon ja pyörien 
pyörintänopeustiedon perusteella. 
Jos xDrive havaitsee auton pyrki-
vän aliohjautumaan, nelivedon 
elektronisesti ohjattu lamellikyt-
kin vähentää etupyörille välitty-
vää voimaa ja antaa vastaavasti 
lisävoimaa takapyörille.

Vakiovarusteisiin kuuluu myös 
dynaaminen ajovakauden hallinta 
(DSC), joka tunnistaa ali- tai yli-
ohjautumispyrkimyksen nopeasti 
ja vakauttaa auton käyttäytymistä 
ohjaamalla moottoria ja jarrujärjes-

telmää tarvittavalla tavalla.
Meillä kokeiltava olleessa 

Touringissa oli 6-portainen auto-
maattivaihteisto, joka toimi ilah-
duttavan nopeasti ja tehokkaasti. 
Vaihteisto tunnistaa AGS:n (miksi 
näitä hirvittäviä kirjainlyhenteitä 
pitää olla näin tolkuttomasti, ja 
useimmiten vielä joka automerkil-
lä omansa - anteeksi) eli adaptiivi-
sen vaihteistonohjauksen ansiosta 
kunkin kuskin oman ajotyylin, 

jolloin jokaisessa ajotilanteessa ja 
eri ajotyyleillä ajettaessa on aina 
käytettävissä optimaalinen vaihde. 
Steptronic -toiminnalla (tämänkin 
toiminnan on jokainen valmistaja 
nimennyt omalla termillään...) voi 
vaihtaa vaihteet myös itse liikutta-
malla valitsinvipua lyhyesti.

Tämänkertaiseen testaukseen 
meillä oli käytettävissä normaalia 
lyhyempi aika, koska Bemarin ne-
livetomallit lähtivät kiertämään jäl-
leenmyyjiä ympäri Suomea. Mutta 

vaikka olen takavuosina kokenut 
tiettyä viileyttä BMW-autoja koh-
taan, täytyy myöntää asennemuu-
toksen olevan paikallaan.

Kyllä saksalaisinsinööri osaa 
asiansa, eikä sorru moniin komp-
romisseihin, joita niin monet au-
tovalmistajat joutuvat tänä päivänä 
tekemään. 

Ehkä suurin este mahdollisille 
autohankinnoille on kuitenkin 
hinta, joskin rahoilleen saa var-
masti katetta jos joutuu liikkumaan 
paljon autollaan.

B 		Nahkainen	ohjauspyörä	takaa	jämä-
kän	otteen,	joka	ei	lipsu	käsineet	kädes-
säkään	ajettaessa.
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