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 Vuoden 2008 Kirkon tiedonvälityspalkinto jaettiin tammikuun alussa lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kirjailija Jari
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Lancia Delta tuli takaisin

Raamattu antaa monia ohjeita suhteissamme toisiin ihmisiin.
Jeesus käskee meitä Luukkaan evankeliumissa, että ”tee samoin
toisille kuin tahdot toisten tekevän sinulle”. Johanneksen evankeliumissa Hän puolestaan kehottaa: ”Rakastakaa toisianne, niin
kuin minä olen teitä rakastanut”. Paavali toteaa Efesolaiskirjeessä,
että "olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa
anteeksi toisillenne".
Varsinkin meille miehille on vaikea solmia läheisiä ystävyyssuhteita, mutta jos meillä on suhteet kunnossa niin tuonne ylös
kuin sivuillekin, meidän ei tarvitse turvautua vaikeina hetkinä
alkoholiin, huumeisiin, seksihurjasteluihin tai muihin korvikkeisiin – ystävät kantavat taakkamme.
Kannattaa siis etsiä ystäviä, joille voi purkaa huoliaan ja joilta
voi saada neuvoja ja tukea.
Rakentava ystävyys ei perustu samankaltaisuudelle vaan toistemme täydentämiseen, aivan kuten avioliitotkin.
Tosiystävyys on tosirakkautta, joka sallii toisen erehdykset ja
virheet. Todellinen ystävyys perustuu luottamukseen.
Jumala myös tietää, mitä on olla ihminen kipuineen ja kiusauksineen. Jeesus elää tänä päivänäkin kärsivän ihmisen rinnalla.
Muistetaan, ettei kukaan meistä pärjää yksinään tässä maailmassa, me jokainen tarvitsemme läheisiä, luottamuksellisia ystävyyssuhteita. Vaikka sinusta saattaa tuntua, että minä en tarvitse muita,
joku voi tarvita juuri sinun ystävyyttäsi ja tukeasi.

Terveyskasvatusleirit ovat
tervetulleita burjaattikyliin
Tosimies lukee
• Philip Norman: John Lennon
• Markku Vuorinen: Kai Antturi, rakentaja
• Liisa Keltikangas-Järvinen: Temperamentti,
stressi ja elämänhallinta
• Kaisu Paloheimo: Puusta putosi Jumalan Martti

Kun ihmisen elinympäristö joutuu koetukselle, kun kaikki tuttu
ja turvallinen ei enää olekaan itsestäänselvyys, nousevat pintaan
elämän perusarvot. Mistä saada apua ja lohdutusta, kun perinteinen turvaverkko ei enää kannakaan?
Kaikkien suurten luonnonmullistusten ja katastrofien jälkeen
ovat kirkot perinteisesti alkaneet täyttyä. Kun omat eväät eivät
enää riitä, käännytään silloin viimeistään Jumalan puoleen.
Talouskriisin kourissa ihmiset yleensä alkavat huomioida myös
kanssakulkijoitaan entistä paremmin. Lähimmäisenrakkaus alkaa
kummuta paatuneimmistakin sydämistä.
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 MP 09 -messujen vetonaulaksi oli kutsuttu TV:stä tuttu Paul Teutuan Sr.
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 Perinteikäs Lancia Delta on herätetty
vuosien tauon jälkeen henkiin.

B Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen toivoo,
että liiallinen vastakkainasettelu miesten
ja naisten välillä vähenisi ja edettäisiin
sukupuolisensitiivisellä linjalla.

miehille on kuitenkin naisia vaikeampaa kertoa tunteistaan.
– Nykyään puhutaan myös ns.
varhaisesta itsenäistämisestä, jossa purraan hampaat yhteen eikä
vikistä ja haeta apua. Kyllä minun mielestäni miesporukoissa
varsinkin lämpimien tunteiden
osoittaminen on erittäin vaikeaa,
joskus jopa mahdotonta, mikäli
haluaa välttyä homottelulta.
Ja tämä kaikki heijastuu Jari
Sinkkosen mielestä myös isien
ja poikien suhteeseen. Miehelle
on helppoa helliä pientä vauvaa,
mutta kun poika kasvaa isommaksi, jo pelkkä halailu käy ylipääsemättömän vaikeaksi.

Isän merkitys ymmärrettävä
Kimmo Janas

Vuoden 2008 Kirkon
tiedonvälityspalkinto
jaettiin tammikuun
alussa lastenpsykiatrian
erikoislääkäri, kirjailija
Jari Sinkkoselle.
Kirkkohallitus
myöntää vuosittaisen
tunnustuspalkinnon
kristillisen tiedon,
sanoman tai
kristinuskon mukaisten
elämänarvojen
välittämisestä viestinnän
eri keinoilla.

P

alkitsemisperusteluissa
Jari Sinkkosta kiiteltiin siitä, että hän on aktiivisella
toiminnallaan osoittanut, miten
viihteellisyydestä ja kaupallisuudesta usein syytetyssä valta-
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virtamediassa on edelleen tilaa
ja mahdollisuuksia keskustella
yhteiskunnan arvoista, kuten
lasten asemasta suomalaisessa
tietoyhteiskunnassa.

lukuisissa lehtiartikkeleissaan
tuonut näkyvästi esille lasten ja
varsinkin poikien mieheksi kasvamisen haasteita.
– Nyt toivotetaan isät tervetulleeksi kotiin vaihtamaan vauvan
vaippoja ja jakamaan perheen
työt tasan äidin kanssa. Mutta
toisaalta, kun on kyse naisparien
hedelmöityshoidoista, jota sanaa
vastustan, koska kyseessä ei ole
tautitilan hoitaminen - mutta kun
siis puhutaan keinohedelmöityksestä, joku toteaakin, että jos
lapsella ei ole koskaan ollut isää,
niin eihän se tiedä mitään tarvitsevansakaan... No huh, huh.

Ydinperhettä
korottaen
Jari Sinkkonen myöntää palkinnon perusteluiden lämmittäneen
mieltä ja kannustaneen häntä
jatkamaan usein ’vastarannan
kiiskenä’ olemisena kokemaansa toimintaa.
– Totesin palkinnon jakotilaisuudessakin, etten ota palkintoa
vain tunnustuksena teoilleni ja
sanomisilleni vaan tukena työn
jatkumiselle.
Sinkkonen oudoksuu nykyistä
suuntausta, jossa kaikki mahdolliset perhemuodot hyväksytään
ja lapsista tulee kuulemma aina
yhtä tasapainoisia.
– Nostan edelleenkin ydinperhettä esille, ja pidän sitä lasten
kannalta parhaana ratkaisuna.
Sinkkonen on julkisuudessa
korostanut isä-suhteen merkitystä. Hän on kirjoissaan ja

Tunteita peliin
Viime aikojen koulutragediat
ovat nostaneet esiin nuorten,
varsinkin poikien henkisen pahoinvoinnin.
Jari Sinkkonen ei näe mitään
yhtä yhteistä, kaiken kattavaa
syytä koulusurmiin. Mitä ihmisen
mielessä tapahtuu, on hyvinkin
monen asian lopputulos. Hän
on puhunut monessa yhteydessä
nykylasten ylikuormittumisesta
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Suorituspaineita
miehille
Perinteisesti naiset ovat valittaneet heihin kohdistuneista
paineista. Heidän on oltava

hurmaavia rakastajattaria, hyviä
kotiäitejä, heiltä vaaditaan sitä ja
tätä. Paljon puhutaan, kuinka tytöillä on koulussa suuria ulkonäköpaineita, mikä johtaa helposti
ylimeikkaamiseen ja seksikkääseen pukeutumiseen.
– Mutta väite, että VAIN tytöille on ulkonäköpaineita, on
täyttä roskaa, Sinkkonen toteaa.
– Myös pojille on valtavia paineita omasta ulkonäöstään. Monella
murrosikäisellä pojalla on suuria
huolia pituuskasvustaan tai genitaaleistaan. Ja nämä ongelmat
ovat paljon vakavampia kuin
joku muodinmukaisuus.
– Tämä on sitä sukupuolisensitiivisyyttä. Ei ymmärretä, että
kehityskulut ovat erilaisia, ja paineet kohdistuvat eri asioihin.
Hän oudoksuu puheita naisten
esineellistämisestä, koska samaa
tapahtuu miestenkin kohdalla.
– Kuulin kuinka erään koulun 7-luokalla tyttöryhmä mittaili
luokan poikia päästä varpaisiin
ja mietti, minkälaisia nämä olisivat sängyssä. Siis 7. luokalla!
Sinkkosen mukaan olisikin
parempi puhua minkälaisia paineet ovat, kuin kohdistuvatko ne
miehiin vai naisiin.

– Jos perheen talouspaineet
kaadetaan yksin miehen harteille, on naisen turha tulla arvostelemaan, kun mies pitkän
päivätyön jälkeen raahautuu kotiin, eikä välttämättä ole hurmaavimmillaan, seksi ei ehkä maistu,
eikä lastenkaan murheita jaksa
kuunnella kovin keskittyneesti.
Perheväkivalta
puhuttaa
Taantuman aikana miehen asema
kokee useimmiten ensimmäisenä kolaukset. Lomautukset ja irtisanomiset koskevat eniten miehiä, miehet ovat lyhytikäisempiä
ja sairastuvat eniten esimerkiksi
työperäisiin sairauksiin.
Sinkkosen mielestä on yllättävää, kuinka helposti naisten
kokema perheväkivalta ylittää
uutiskynnyksen, mutta miesten
kokemasta väkivallasta vaietaan
lähes kokonaan.
Perheväkivaltatilastot ovatkin
hänen mukaansa varsin yksipuolisia, eivätkä kärsi tarkempaa tarkastelua. Jo vuosia miehiä
on hutkittu ’usko-toivo-hakkaus’
-teemalla.
– Nyt kun Ensi- ja turvakotien
liitto alkaa tutkia naisten harjoit-

www.puheet.fi

tamaa perheväkivaltaa, nostavat
eduskunnan naiset siitä metakan
– eihän sellaista ole, mitä sitä tutkimaan.
USA:ssa tehtiin 41 vuoden ajalta tilastot parisuhdeväkivallan
seurauksena kuolleista ihmisistä, jonka mukaan 11.600 naista
kuoli miesten tappamina.
– Kun kysyin, kuinka monta
miestä kuoli naisen käden kautta, olivat vastaukset hyvinkin
vältteleviä ja vaihtelevia. Mutta
oikea luku on 7.900 miestä, mikä
yllätti jopa minut, Jari Sinkkonen
toteaa. – Mutta ei ole tietenkään
puolusteltavissa, kun mies vastaa naisen verbaaliseen akrobatiaan nyrkillä.

D Sinkkonen muistuttaa, että liika kilpailuhenkisyys syö miestä, joka näkyy
myös itsemurhatilastoissa.

ja stressaantumisesta.
– Toisaalta tyttöjen ja poikien
keskushermostossa on tiettyjä
eroja, ja pojat kypsyvät myöhemmin. Päivähoitoryhmät ovat
tänä päivänä liian suuria. Lapset
saavat liian paljon auditiivisia,
visuaalisia ärsykkeitä viihteen
kautta. Pojille on suurempi taipumus tulla riippuvaisiksi peleistä, joka voi saavuttaa aivan
absurdit mittasuhteet koululaisten istuessa tietokoneensa ääressä yötä myöten. Usein myös
vuorovaikutus omien vanhempien kanssa jää varsin vähäiseksi,
Sinkkonen luettelee.
– Mutta mitä vanhemmaksi
tulee, sitä enemmän tulee miettineeksi tätä yhteisöä ja kulttuuria. Meillä Suomessahan on
varsin yleistä tietty tunteiden
panttaaminen, varsinkin miesten kohdalla.
Toki maamme sisälläkin on
suuria eroja ihmistyypeissä. Joensuussa lapsuutensa viettänyt
Sinkkonen tietää, kuinka vilkkaita ja puheliaita pohjoiskarjalaiset
miehet ovat. Mutta totta on, että
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Kahdesta suomalainen ei luovu:
Kesämökistä ja lihansyönnistä
Jeesuksella oli kyky ottaa ihmisten läheisestä elämänpiiristä esimerkkejä opetuksilleen. Siksi ne kolahtivat kunnolla. Jokainen
kuulija saattoi asettaa kuulemansa omaan kokemuspiiriinsä ja
elämänsä rajoihin. Tätä samaa kadehdittavaa osaamista ei valitettavasti ole kovin paljon hänen opetuslapsillaan nykyisin. Meistä
on tullut niin viisaita ja oppineita, että teologisten teorioitten
pyörittämisestä ja kaiken karvaisista menoista ja näytelmistä on
tullut yksinkertaisen oivaltamisen ja uskon korvikkeita.
Jeesuksen opetus suolan merkityksestä on mielenkiintoinen.
Hän sanoi, että jos suola käy mauttomaksi, kuinka se jälleen
saadaan suolaiseksi. Se ei kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi. Meidän korvissamme tämä kuulostaa keittiöhommilta.
Kuinka paljon suolaa mihinkin ruokaan pitäisi sirotella. Makutottumukset asettavat rajat, vaikka meillä on paljon tietoa suolan
vaarallisuudesta. Mutta Jeesuksen aikoina suolaa käytettiin myös
hygienian hoidossa. Ulosteet ja kaikenlaiset jätteet peitettiin suolalla, ja näin estettiin tautien ja saastan leviäminen.
Suolalla on sanottavaa. Me kristityt olemme maan suola Herramme sanan mukaan. Jos suola on timmissään, se estää pelkällä
olemassaolollaan saastan ja vääryyden leviämisen yhteiskunnassa. Suomi on ja on ollut kristitty maa. Mutta katselemalla
ilmiöitä, asenteita, tekoja ja yleisesti hyväksyttyä elämäntapaa,
saattaisi tulla toisenlaisiin päätelmiin. Yleinen oikean ja väärän
taju on hämärtynyt, moraalin rappeutuminen ja räikeät synnin turvottamat elämän mallit lyövät kasvoillemme kaikkialla.
Jumalan sanan selkeästi ilmoittama kaita tie ei kelpaa, vaan
mukautuminen pahan vyöryyn vie kristityt kompromisseihin.
Raamatun yksiselitteinen ilmoitus on, että homoseksuaalinen
elämäntapa on Jumalan edessä kauhistus, aviorikos on kuolettava synti, murhaajat eivät peri taivasten valtakuntaa. Vain
muutaman poimiakseni. Murhajuttu vielä menee monien mielestä, mutta seksihommat ovat eri asia. Eihän ihmisiä – hyvänen
aika – saa syyllistää. Rakkaus sinänsä on hieno asia.
Näissä kompromisseissa ja maailmallisuuden edessä matelemisessa on juuri suolan mauttomuutta. Hakemalla ympäröivän,
Jumalankielteisen yhteisön, hyväksyntää, kristityt ovat menettämässä makunsa. Jos uskomme Jeesuksen sanaan, vain olemalla
reilusti kristitty voi saada aikaan suuria. Ei suolan täydy saarnata
eikä veisata virsiä, ei heittää liturgiaa eikä hokea sakramentteja.
Se vaikuttaa pelkästään olemassa olollaan. Eli uskomalla Jeesukseen, seuraamalla hänen esimerkkiään ja ottamalla Jumalan
sanan todesta omassa elämäsään, jokainen uskovainen vaikuttaa
ympäristöönsä asenteillaan, valinnoillaan ja elämäntavallaan.
Maailma on hukkumassa saastaan. Ei tarvitse olla mikään
valopää, kun tajuaa että jotakin on pahasti pielessä. Moraalittomuus, itsekkyys, väkivalta, juoppous, huoruus, valhe; listaa
voisi jatkaa vaikka kuinka pitkäksi. Ne vyöryvät hyökyaallon
tavoin silmillemme. Nyt jos koskaan kristittyjen tulisi tehdä parannus ja ottaa Jumala todesta. Ihmiskunnan historia todistaa,
että rakastava Jumala on myös vanhurskas tuomari.
Tosimies on suolainen mies, kunnioittaa periaatteita, rakastaa
Jumalaa eikä tee kompromisseja pahan kanssa.
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Aurinko, hyvät
hiihtokelit, matkan
hinta ja matkakohteen
kiinnostavuus ajavat
suomalaisten mielissä
vielä kirkkaasti ohi
ympäristöarvojen
ja sosiaalisten- tai
kulttuuriasioiden
matkailussa.

M

yöskään lama ei lomaan juuri vaikuta,
ilmeni TNS Gallupin
joulukuussa tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten vastuullisuutta matkailussa. Tosin kysymykseen mitä
vastuullinen matkailu mielestäsi
tarkoittaa?, tuli hyvinkin kirjava
joukko vastauksia. Suomalaisten
mukaan se voi tarkoittaa mm.
sitä, että ajatellaan muita kuin
itseä, hyödynnettävä paikallista
elämää, eletään maassa maan tavalla, vihreää meininkiä, matkaa
ilman ylettömyyksiä, huomioitava ympäristövaikutukset, turhat
päästöt kuriin, lähimatkailua tai
ettei sellaista ole.
Kun kyselytutkimukseen osallistuneilta noin 1200:lta vastaajalta kysyttiin, mitä olisit valmis

6

tekemään matkailun positiivisten vaikutusten kasvattamiseksi tai negatiivisten vaikutusten
pienentämiseksi, nousivat kärkeen pienet käytännön asiat.
82 prosenttia näki tärkeäksi olla
roskaamatta matkalla ja 74 prosenttia käyttäytymään huomaavaisesti – vielä 70 prosenttia olisi
valmis tutustumaan paikallisiin
tapoihin ja kunnioittamaan niitä
ja 65 prosenttia kuluttamaan rahaa paikallisiin tuotteisiin sekä
palveluihin.
Vain prosentti vastaajista oli
halukas maksamaan huomattavasti enemmän ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista ja 12
prosenttia suorittamaan vapaaehtoisen maksun matkan hiilidioksidipäästöistä.
Suomalaisten asenteista kertovat paljon myös vastaukset
kuvitteelliseen tilanteeseen,
jossa kysytään, mitä tekisit henkilökohtaisen päästökiintiön
vuoksi?
Tavaroiden korjaamiseen ja
kierrättämiseen oli valmis 60
prosenttia ja kodin huonelämmön laskemiseen yhdellä asteella lähes sama määrä eli 56
prosenttia ja vielä 54 prosenttia
säästäisi sähköä ja käyttäisi vih-

reää sähköä, mutta lomailusta
luopuisi vain 16 prosenttia. Alimmat pisteet saivat lihansyönnistä
ja kesämökistä luopuminen eli
12 prosenttia.
Lähes miljoona
matkaa ulkomaille
Lomista ei siis tingitä. Viime
vuonnakin suomalaiset lensivät
ulkomaille valmismatkoille lähes miljoona kertaa ( 989 000
matkaa). Suosituimmat kohteet
olivat Espanja, Kreikka ja Thaimaa.
Matka 2009 -messujen joulukuun puolivälissä teettämän
tutkimuksen mukaan tämän
vuoden kehitys näyttää vielä samansuuntaiselta, vaikka loppusyksystä taantumanmerkit olivat
jo selvästi näkyvissä meilläkin.
Yli puolet suomalaisista suunnittelee nimittäin tänäkin vuonna
viettävänsä lomansa ulkomailla
ja valtaosa kansasta eli 91 prosenttia aikoo lomailla myös kotimaassa.
Vaikka lopullinen tilanne on
tietysti selvillä vasta vuoden lopussa, niin alkuvuoden tilanne
näyttää siltä, että tavoite myös
toteutuu. Kolmen suurimman
matkanjärjestäjän varauskirjat

kesän matkojen osalta ovat samalla tasolla tai jopa täydempiä
kuin vuosi sitten.
Kotimaan matkasuunnitelmien
osalta sukulaiset ja tuttavat saanevat kuitenkin varautua hieman
tavallista suurempaan vierailijamäärään, sillä kun käyrä joka
osoittaa lomanviettoaikomuksia
sukulaisten ja tuttavien luona
on koko 2000 –luvun pysytellyt
65 prosentin paikkeilla, hyppää
tänä vuonna jo 70 prosenttiin.
Myös aikomukset tehdä lomamatkoja bussilla ja junalla ovat
nousseet, kun taas aikomukset
lomailla mökeissä ovat laskeneet
edelliseen vuoteen verrattuna.
Internetin
käyttö lisääntyy
Internetin käyttö lomamatkojen
suunnittelussa ja matkavarausten tekemisessä on vahvistunut
edelleen. Erityisesti lentomatkojen ja hotellien varaamisessa internetin kautta on selvää kasvua
aiempiin vuosiin verrattuna. Eniten internetiä käytetään matkan
suunnitteluun ja tietojen hankintaan ja seuraavaksi eniten lentomatkan ja hotellin varaukseen ja
kolmanneksi eniten laivamatkan
varaukseen.
– ak
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Osta auto meiltä
Ostetaan käytettyjä!
Otetaan myös vaihto-autoja

Myydään myös osamaksulla!
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2009 – HUOLENPIDON, HEDELMÄN JA TUOMION VUOSI!
Jukka Neejärvi

Muutosvuosi 2009
alkoi työntäyteisesti
Nashvillen vihertävässä,
katetussa Oprylandkeskuksessa, kun
kaksi tuhatta MCWE:n
partneria 50 maasta
kokoontuivat Morris
Cerullon vuosittaiseen
konferenssiin
todistamaan
evankeliumin
voittokulusta ja
kuulemaan Jumalan
profeetallista ilmoitusta
siitä, mitä Henki
seurakunnalle sanoo
vuotta 2009 koskien.

V

uoden tärkein kysymys
esitettiin heti 1. päivänä,
kun USA:n tullissa meitä
saattanut puolalais-taustainen
nuorimies yllättäen kysyi: ”Do
you know HIM?” Kaveri oli tietysti kiinnostunut HIM-bändistä
ja Ville Valosta, mutta me vastasimme, että tärkeintä on tuntea
Hänet!
Koska on hyvä tehdä ’first
things first’, eli laittaa asiat tärkeysjärjestykseen, niin aidosti
globaali Morris Cerullon MCWEpalvelustyö, maailmanlaajuinen,
eteenpäin menevä ja voittava sielujenvoittamistyö on ohittamaton
vuoden alun konferenssi.
Se viitoittaa tietä koko vuodeksi, ja on suurta toivoa ja rohkeutta antava kokemus. Mieleen
painui jälleen kokemus Jumalan
rakkauden ilmapiiristä ja todellisesta, kestävästä yhteydestä
veljien ja sisarien välillä.
Siksi kolmen lennon matka oli
hintansa väärti. Sää perillä Nashvillessä oli pakkasen puolella,
mutta kokousten alkaessa aurinko tuli esiin ja lämmitti. Näin
on käynyt jo perinteisesti sään
suhteen, sillä Jumala kuulee palvelijansa profeetan rukoukset.
Aamu alkoi River walk -kä-
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C Kirjoittaja Dr. Martin Luther King Centerin edessä Atlantassa, Georgiassa.

velyllä vihertävässä, katetussa
Oprylandissä matkalla klo 6.30
rukouskokoukseen. Aamiaisen
jälkeen aamukokous alkoikin
heti klo 8.30 puolen tunnin ylistys- ja rukoushetkellä. Matkan
rasitus unohtui virvoittavassa
rukouksen ja ylistyksen ilmapiirissä.

Cerullon mukaan nyt on sekä
hedelmällisyyden, lisääntymisen
ja moninkertaistumisen että yliluonnollisen huolenpidon vuosi.
Vuosi 2009 on jumalallisen kohtalon, destinyn ja profeetallisen
täyttymyksen vuosi. Se on myös
taloudellisen läpimurron vuosi,
ja suuri yliluonnollisten ihmeiden ja profetioiden manifestaation vuosi.
Viime vuoden profetian
sana: ”Katso, minä teen uutta”
(Jes.43:18), toteutui hämmästyttävästi, koska vuosi 2008 oli
ennätysvuosi apostoli/profeetta
Morris Cerullolle. Hän matkusti
175.000 mailia ja piti 60 Elijahkoulutusta 35 eri maassa.
Profeetallinen sana kriittiselle vuodelle 2009 on: “Väkevää
hengellistä voimaa ollaan vapauttamassa Kristuksen ruumiin
sisältä, joka tuo esiin Jumalan
voiman suurimman manifestoitumisen, mitä maailma on koskaan nähnyt.”

Mitä vuosi 2009
merkitsee?
Nyt, kun sadon vuosikymmen
on jo 9. vuodessa, ja (maa)sota
Gazassa oli meneillään, tunnelma konferenssissa oli profeetallista täyttymystä odottava ja
ylistyksentäyteinen. Partnereitaan rakastava Papa Cerullo heti
kättelyssä ilmoitti, mitä Jumala
oli sanonut hänelle vuodesta
2009. Näin partnereiden ei tarvinnut ’kieli vyön alla’ odottaa
viimeiseen kokoukseen tullakseen ravituksi hengelliseen nälkäänsä ja autetuksi maalliseen
pelkoonsa.
Raamatun hepreassa numero
9 on tärkeä ja merkitsee loppuunsaattamista, täyttymystä,
mutta myös tuomiota. Profeetta

Israel ja Jerusalem
Lukijoille voidaan heti kättelyssä ilmoittaa, että Israel ei katoa
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kartalta, vaikka Iranin presidentti
Mahmud Ahmadinejad on toistuvasti uhannut, että ”Israel katoaa
pian kartalta” (kts. HS 3.6.2008).
Raamatuin sanoin ihminen on
valhettelija, mutta Jumala ei.
Koraanista, jossa ei mainita Israelia tai Jerusalemia, voi
saada tällaisen ajatuksen, mutta
totuus on, että Iranin Ahmadinejad vain toteuttaa Korkeimman
käsikirjoitusta, joka kirjoitettiin
jo ennen hänen (ja Hänen, Jeesuksen) syntymää: ”katso, sinun
vihollisesi pauhaavat …Heillä on
kavalat hankkeet sinun kansaasi
vastaan …He sanovat: “Tulkaa,
hävittäkäämme heidät olemasta
kansa, niin ettei Israelin nimeä
enää muisteta”.”(Ps.83:3-6)
Kavala hanke on myös Jerusalemia vastaan. Jerusalem,
juovuttava malja ja väkikivi
kaikille kansoille. Mutta Herra sanoo, että ”kaikki, jotka
sitä nostavat, repivät pahoin
itsensä”(Sak.12:3). Korkeimman
käsikirjoitus myös ilmoittaa, että
”Niin kuin liitelevät linnut, niin
varjelee Herra Sebaot Jerusalemia – varjelee ja pelastaa, säästää
ja vapahtaa”,(Jes.31:5).
Amerikan tornien piti sortua
(kts. Jes.30:25), koska emme
voi palvella sekä mammonaa
että Jumalaa. Meneillään olevan
finanssikriisin, jonka Jumala lähetti pelastaakseen ihmiset, yksi
tarkoitus on ravistella meidät irti
valheellisesta luottamuksesta ja
turvasta rahaan.
Raamattu puhuu tuomion,
oikeuden hengestä (Jes.28:6).
Ramon Bennett kirjoittaa, että
Jumalan tuomiot tulevat 3-portaisen mallin mukaan. (kts.
SAGA. Israel and the Demise of
Nations, 1993).
Jos emme kuule ja tottele
Herra Sebaotia, niin Hän lähettää meitä vastaan kirouksen ja
kiroaa meille suodut siunaukset,
kts. Mal.2:2. Ensin Jumala koskettaa siunauksiin, esim. sade,
työllisyys, vauraus, jne (Jer.5:2325).
Sitten Herra rankaisee, visitoi
tuhoavilla elementeillä, esim.
tuuli, myrsky ja maanjäristys, kts.
Jes.29:6. Tämän rankaisemisen
tarkoitus on toimia varoitukse-

na vakavammista asioista, jos
vaellus ei muutu.
Lopulta, Hän rankaisee ankarasti miekalla, nälällä ja rutolla,
kts. Jer.44:13.
Muutos on tullut!
Vuoden 2001 9/11-terroristi-iskujen jälkeen Pohjois-Amerikka
oli peloissaan, vuonna 2005
alkaneen Irak-sodan jälkeen
hämmennyksissä ja vuonna 2008
presidentti George W. Bushin
kauden loppupuolella ilmapiiri
oli vapautunut ja samalla huudettiin muutosta.
Nyt muutos on tullut. Vastavalittu Barack Hussein Obama (s.
1961 Havaiji) piti ’Muutos on
tullut’ –puheen presidentinvaalin voitonjuhlassa Chicagossa.
Matkamme kulki mennen tullen Chicagon kautta, jossa oltiin
hyvin innoissaan Amerikan uudesta presidentistä.
Amerikan talousmaailma on
myös suuren muutoksen edessä. Obaman tullessa valituksi
pörssi laski, joten epävarmuus
tulevaisuuden suhteen jatkuu.
Finanssikriisi on syvä ja aina vain
pahenee. Silti, kansalaiset odottavat Obamasta pelastajaa.
Tulevaisuuden ratkaisee suhtautuminen muuttumattomaan
muuttuvaisessa. Teot ratkaisevat, eivät pelkät puheet, ja jos
talo rakennetaan hiekalle, niin
se tulee sortumaan. Isien uskon
kieltäminen, vippaskonstit taloudessa, esim. velkaelvytys ja
Israel/Jerusalem -kysymyksissä
Jumalan suunnitelmaa vastaan
meneminen aiheuttaisivat suurta
tuhoa omassa maassa.
Obaman Amerikka
Presidentti Obama mainitsi virkaanastujaispuheessaan Amerikan ’perustajaisät, founding
fathers’. ”Perustajaisät kohtasivat
vaaroja, joita me voimme tuskin
kuvitella, laativat perustamiskirjan turvaamaan ’rule of law’ ja
ihmisoikeudet, perustamiskirjan, jota laajennettiin sukupolvien verellä. Heidän ihanteensa
yhä valaisevat maailman, ja me
emme luovu niistä laskelmoinnin takia”.
Oikeusvaltio, Rule of Law

-idea on, ettei kukaan ole lain
yläpuolella, siis oikeudenmukaisuuden ihanne.
Historiasta tiedämme, että
Amerikkaan Mayflower-laivalla
purjehtineet pyhiinvaeltajat,
pilgrims, olivat Raamattuun uskovia kristittyjä. Hengellisenä
johtajana Plymouth Colony’ssä
toimi Cambridge Universityn
kasvatti William Brewster, jonka
”Geneva Bible” purjehti Euroopasta Amerikkaan.
Amerikan perustuksen muuraajia, Founding Fathers, olivat
mm. Benjamin Franklin ja Thomas Jefferson, joka laati ns. Jefferson Biblen. Franklin hakkasi
puritaani-isänsä hautakiveen
Josiahin suosiman Raamatunpaikan: “Jos näet miehen, kerkeän
toimissaan, hänen paikkansa on
kuningasten palveluksessa” (Sanan.22:29).
Vaalien jälkeen media on kirjoittanut suurin kirjaimin, että
Amerikassa kaikki on mahdollista. Lehti toisensa jälkeen siteerasi Barack Obaman Chicagon
voitonjuhlan (5.11.2008) ’Muutos
on tullut’ –puhetta: ”Jos joku vielä epäilee, ettei Amerikassa olisi
kaikki mahdollista . . . Vastauksen

ovat antaneet nuoret ja vanhat,
rikkaat ja köyhät, demokraatit ja
republikaanit, mustat, valkoiset,
latinot, aasialaiset, Amerikan alkuperäisasukkaat, homot, heterot, vammautuneet, ei-vammautuneet – – emme ole joukko punaisia ja sinisiä osavaltioita, vaan
olemme, ja tulemme aina olemaan, Amerikan Yhdysvallat.”
Obaman mukaan keskeistä on
“ihmisten henki, spirit” ja hän
lisäksi totesi, että: “me, ihmiset,
voimme - we, the people, can.
King’in Amerikka
Barack Obamalla on selvästi
unelma toisenlaisesta Amerikasta. Aikaisemmin, vuosikymmeniä sitten, Amerikan kansakunnan unelman muotoili
kaunopuheisesti Dr. Martin Luther King, Jr. ’Minulla on unelma’ -puheessaan todeten, että:
“Minulla on unelma, että yhtenä päivänä … kaikki laaksot
korotettakoon, kaikki vuoret ja
kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran
kunnia ilmestyy: kaikki liha saa
sen nähdä”. (kts. Jes.40:4-5)
Vain evankeliumin, Gospelin

C Kuninkaan tiellä syntyy sadon hedelmää.
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voima voi tehdä tämän unelman todeksi Amerikassa. Asian
toi esille ennen vaaleja Marilyn
Hickey ”Mitä Amerikka tarvitsee
eniten” – artikkelissaan, joka julkaistiin Oral Roberts Ministries
–lehdessä numero 4/2008.
Dr. Martin Luther King, Jr.
(1929-1968) oli baptistipastori
ja Nobelin rauhanpalkinnon v.
1964 saanut ihmisoikeusaktivisti, joka ajoi mustien kansalaisoikeuksien tunnustamista. Dr.
King oli johtohenkilö Amerikan
merkittävimmälle väkivallattomalle oikeudenmukaisuuden,
tasa-arvon ja rauhan liikkeelle.
Atlantassa, Georgiassa on hänen
muistolle ja perinnölle omistettu
’The King Center’.
Keskeinen,
pelon poistava sanoma
Konferenssipuhujina Morris Cerullon lisäksi olivat mm. Benny
Hinn, Reinhard Bonnke, Mike
Murdock, Myles Munroe, Tommy Barnett, Ayo, Paula White,
Steve Munsey, Robert Stearns,
Grant Jeffrey ja John Hagee.
Konferenssin musiikista vastasivat mm. viulisti Ladonna Taylor, Cindy ja Earl, Lindell Cooley,
Dennis Jernigan, Joanne Cash,
Judy Jacobs.
Maaperä julistukselle valmistettiin joka päivä heti aamusta
ylistyksellä ja rukouksella, ja
siksi puhujien sanoma nivoutui ihmeellisesti Pyhän Hengen
johtamana yhteen, täydentäen
toisiaan.
Papa Cerullo, 77-v., ilmestyi
lavalle rauha sydämessä, hymyillen ja energiaa huokuen. Vaimo
Theresa totesi miehestään, ettei
hän käsitä, miten MC aina vaan
jaksaa. Cerullo totesi, että nyt on
kriittinen vuosi ja profeetallisen
täyttymyksen vuosi.
Mike Murdoch, Wisdom Center, opetti aiheesta ’7 päätöstä,
jotka määräävät taloudellisen
vapautesi’.
Raamatullinen filosofia vaurauteen on perusta, ja siemenen
laki pääavain enenemiseen elämässä. Etsi jumalallista palkkiota tai etua jokaisessa käymässäsi
kamppailussa. Lisäksi on tärkeätä ymmärtää toimeksiantonsa ja
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kehittää intohimo oppimiseen.
Benny Hinn tuli jälleen lavalle
kuin perheen pariin. Hän aloitti
toteamalla: niinkuin Israel etenee luonnossa Gazassa, vastaavasti Seurakunta etenee hengen
maailmassa. Hinn sanoi olevansa Lähi-idän historian innokas
tutkija, ja on jo lapsena tavannut
monia merkkihenkilöitä. Nykyaika on vakava, ja Iran / Lähi-itä
on vain askeleen päässä ydinaseiden käyttämisestä.
Evankeliumilla on kiire, ja siksi
totaalista romahdusta talouteen
ei tule ennen kuin Seurakunta
on saanut missionsa loppuun.
Reinhard Bonnke, henkeen
ja vereen sielujenvoittaja, puhui verestä ja tulesta, Raymond
Mooi (Malesia) todisti Aasiassa
tapahtuneista suurista ihmeistä,
kun Gospelia julistetaan.
Shimon Nahum, Jerusalemista,
puhui profeetallista sanaa Jaakobista, Joosefista, Manassesta ja
Efraimista.
Ephraim, joka tarkoittaa hedelmällistä, on sana tähän aikaan.
Profetian opettaja Grant R.
Jeffrey puhui Israelista, Iranista,
Somalian merirosvoista ja Kiinan
maanjäristyksestä.
Kiinassa, Sichuanin maakunnassa lähellä Chengdua,
mitattiin 12.5.2008 7,8 asteen
maanjäristys. Tuho oli valtava.
Jeffreyn mukaan on todisteita,
että tosiasiassa siellä tapahtui
valtava ydinonnettomuus, kun
vuoren sisään piilotetussa ydinreaktorissa ja sotilastukikohdassa tapahtui onnettomuus.
Somalian merirosvot kaappasivat Kiinasta lähteneen, Iranin
valtion omistaman Iran Deyanat
aluksen 21.8.2008. Kun merirosvoja alkoi kuolla ainakin 16,
heräsivät epäilyt, että lastina on
ydin-materiaalia.
Jeffreyn mukaan Jumalan väliintulo esti lastin joutumisen
Israelin vihollisten käsiin.
Perry Stone aloitti puhumalla
Israelista ja Jerusalemista, ja jatkoi sitten Jumalan lupaukseen
Hengen vuodattamisesta viimeisinä päivinä kaiken lihan päälle
(Apt.2:17). John Hagee, suuri
Israelin ystävä, puhui thallitrukousliinasta ja profeetallista
sanaa Manassesta ja Efraimista.
Efraimin tuplaosuudesta puhui
myös Robert Stearns, ja Juudasta
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linjassa Jumalan suunnitelman
kanssa: kylvämisen ja leikkaamisen laissa (1Moos.8:22).
Amerikan talous oli laman
kynnyksellä vuonna 2008. USA:n
suhtautuminen Israeliin ja vastoin Jumalan suunnitelmaa meneminen Annapolisin rauhanneuvotteluissa mm. asuinmaan
luovutuksissa ja Jerusalemin
kysymyksessä sai aikaan rumaa
jälkeä maan taloudessa, näkyen
pankkien ja finanssilaitosten ravisteluna ja kansalaisten asuntojen menetyksinä. (kts. TOSIMIES
1/2008).

C Herran Sana palvelijansa kautta vuodelle 2009.

ylistyksen aseena veriliiton pohjalta (kts. Sak.9:11-13). Stearns
myös lauloi Jerusalem of Gold
–laulun. Hän muistutti Jerusalemin muurien vartija -tehtävästä
(Jes.62:6).
Ayo Oritsejafor, pastori 35.000
jäsenelle Nigeriassa, aloitti toteamalla, että numero 9 tarkoittaa
’hedelmällinen’. Raamatun alussa Jumala sanoi: “Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää (= moninkertaistua)” (1Moos.1:28). Jotta
näin tapahtuisi, emme saa jäädä
viettelysten eli loukkausten (offence) ansaan. Loukkauksia varmasti tulee kaikille, koska niiden
täytyy tulla (Luk.17:1).
Paula White, aito naisprofeetta,
saapui lavalle myöhässä. Lentomatkalla kaikki oli ollut vastaan:
teknistä vikaa, ei kapteenia, yms.
Mutta lopulta hän oli perillä mukanaan sana Herralta. Hän aloitti
toteamalla, että tämä on kriittinen vuosi seurakunnalle. Menestys riippuu kuuliaisuudesta (kts.
Hoos.4:2-6). Kristuksen rakkauden tunteminen on rakkauden ja
antamisen lain toteuttamista (kts.
Ef.3:20).
Vuoden 2009 sana on vihkiminen, erottaminen Jumalalle (kts.
3Moos.27:28), ensimmäiset asiat
kuuluvat Herralle. Muita avainsanoja profeetan suusta vuodelle
2009 ovat: ’vihdoinkin’, ’transformaatio’ ja ’ensin hylätty, sitten
hyväksytty’.
Steve Munsey, Cerullon elä-

mään puhunut profeetta, aluksi
opetti numerosta 9: se merkitsee
Raamatussa sekä siunausta että
tuomiota. Hengen lahjoja ja hedelmiä on 9, samoin spitaalisia
oli 9, ja Jeesus kuoli 9. hetkellä.
Toiseksi, hän profetoi, että sinua
tullaan loukkaamaan, Luk.17:1.
Anteeksiantamisesi taso osoittaa
uskosi tason.
Munseyn tapana on ollut toistaa sanoma myös draaman keinon. Esittävä osuus oli vakava,
ja sai monet silmät kostumaan:
tarina kertoi spitaalista ja sen
tuomiosta.
Hämmästyttävästi pastoriprofeetat Ayo Oritsejafor, Paula
White ja Steve Munsey vahvistivat toistensa sanoman.
Los Angelesissa, lähellä Hollywoodia, on paikka nimeltä
Dream Center. Obaman ja Kingin unelmien lisäksi Tommy ja
Matthew Barnett, isä ja poika,
kantavat sydämessään unelmaa
palvella yhteisöä Jeesuksen rakkaudella ja auttaa ihmisiä ulos
synnin kahleista vapauteen Kristuksessa.
Morris Cerullo partneroi Tommy Barnettin kanssa LA:n Dream
Centerissä, niin että sinne valmistuu Mama Theresa’s Home
-paikka, jossa annetaan toivoa,
parantumista ja restoraatiota kadulla kovia kokeneille tytöille.
Muutos oli hymyilevän Myles
Monroen, Bahama-saarten lähettilään, sana vuodelle 2009. Krii-
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sin tuloksena tapahtuu muutos.
Se, mikä ei muutu, on Jumala ja
Hänen lupauksensa.
Turvaa Jumalaan
– älä mammonaan
Vuoden 2008 uuden alun profeetallisen teeman jälkeen vuosi 2009 on profeetallisen täyttymyksen vuosi. Se on myös taloudellisen läpimurron ja suosion
vuosi Jumalan kanssa liittosuhteessa vaeltaville.
Kaikki totuus on rinnakkaista
sekä näkyvässä, luonnollisessa
että näkymättömässä, yliluonnollisessa maailmassa, joten
hengellinen siunaus elämässä
näkyy myös maallisina siunauksina.
Paluulennolla, vaihtaessamme
Chicagossa Lontoon yölento-koneeseen, AA pyytämättä muutti
lippumme BUSINESS-luokkaan.
Yllättävä suosio merkitsi sekä
pihvi-illallista jäätelö-jälkiruualla
että nukkumisasentoon saatavaa
istuinta täkillä ja tyynyllä.
Koska maailman taloussysteemi, koota ja kartuttaa, on
syvässä kriisissä, on kriittinen
aika olla Taivaan Isän hommissa,
Father’s business. Koko maailmaa koskettavalla taloudellisella
ravistelulla on vakavat reaalitaloudelliset vaikutuksensa myös
Suomessa.
Jumalan finansseissa ei ole lamaannusta eikä epätoivoa, mutta kristityn talouden on oltava

Maailma muuttuu
– Sana pysyy!
Sekä luonnollisella että hengellisellä rintamalla tapahtuu suuri
muutos Amerikassa, Euroopassa
ja Aasiassa vuonna 2009.
Finanssikriisin koetellessa
kaikki maanosia, liittosuhteessa olevien Kristuksen ruumiin
jäsenten taloudessa tapahtuu
läpimurto yliluonnollisen siunauksen avulla, jotta evankeliumi
viedään kaikkeen maailmaan.
Amerikassa, politiikan suunta
muuttui presidentinvaalien myötä, mm. abortin ja Guantánamon
vankileirin suhteen. Lähi-idän
politiikassa presidentti soitti ensin palestiinalaisten presidentille
Mahmud Abbasille.
Virkavalaa vannoessaan presidentti Obama lopuksi pyysi ”Jumala minua auttakoon”. Tapahtuman ajan vaimo Michelle piti
käsissään jo Abraham Lincolnin
käyttämää Raamattua.
Virkaanastujais-puheessaan
Barack Obama ei maininnut
kertaakaan Raamattua, Jeesusta
tai Israelia, ja kristitytkin vain
kerran. Muslimit hän mainitsi
kahdesti. Puheessaan presi-

dentti Obama totesi, että ”Pyhän
Kirjan sanoin aika on tullut jättää
sikseen lapsellisuudet”. ’Words
of scripture’ voi tarkoittaa eri
uskontojen pyhiä kirjoituksia.
Raamatussa puhutaan lapsen
puheen, mielen, ja ajattelun hylkäämisestä, kun tulee mieheksi
(kts. 1Kor.13:11).
Presidentti julisti, että ”me
olemme valinneet toivon pelon
yläpuolelle” ja ”päämäärän yksimielisyyden konfliktin ja erimielisyyden yläpuolelle”. Obaman
mukaan ne ”arvot, joista meidän
menestyksemme riippuu, ovat:
rehellisyys ja kova työ, rohkeus
ja rehtiys, fair play, suvaitsevuus
ja tiedonhalu, lojaalisuus ja patriotismi, isänmaallisuus.”
Presidentti Obama totesi,
että ”maailma on muuttunut,
ja meidän täytyy muuttua sen
kanssa.”
Barack Obama kirjoitti muistelmateoksensa, ’Dreams from
My Father, Unelmia isältäni’,
Harvard Law School’issa 33-vuotiaana. Kirjan esipuheessa tosin
tunnustetaan, että kaikki tapahtumat eivät oikeasti tapahtuneet
kerrotussa järjestyksessä, ja osa
kirjan henkilöistä on fiktiivisiä,
yhdistelmiä eri henkilöistä. (kts.
HS 1.2.2009).
Obama, suuri sadunkertoja,
kertoi virkaanastujaispuheessaan
myös toivosta: ”me olemme valinneet toivon pelon yläpuolelle”. Toinen suuri kommunikoija,
Ronald Reagan, ehti ennen häntä
puhumaan ”vapauden esikuvasta ja toivon satamasta” myöskin
virkaanastujaispuheessaan vuonna 1981. Obaman ja Reaganin
retoriikka on hyvin samanlaista:
sanoma on yksinkertaistavaa ja
tunteellista. Puhe vetoaa järjen
sijaan lapseen sisällämme. Myös
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Obama kertoo Reaganin tavoin
satua. (kts. HS 25.1.2009).
Finanssikriisi ja Keynes
Maailmantalous on laman partaalla. Maailma huutaa jälleen
apuun pelastajaa ja Keynes’iä,
joka keksi ns. velkaelvytyksen.
John Maynard Keynes (18831946) itse oli taitava sijoittaja,
suoranainen spekulantti (kts. HS
23.11.2008). Hän loi omaisuuden
sekä itselleen että yliopistolleen,
joka oli Cambridge, King’s College.
Velkaelvytyksen keskeinen
idea oli yksinkertainen: kun
talous menee huonosti, niin
valtion tulee investoida. Keynes
ajatteli, että työttömyys johtui
joko liiallisesta säästämisestä tai
liian vähäisistä investoinneista.
Tällöin tulisi laskea korkoja ja
lisätä julkisia menoja, varsinkin
rakennushankkeita, jottei supistuva kysyntä johtaisi työttömyyden kasvuun.
Jumalan ajattelu ja tiet ovat
erilaisia ihmisen vastaavista – ne
ovat korkeammat. Velasta Raamattu sanoo selvästi, että se on
orjuus. Velka on henki(valta). Se
on kirous.
Ikiaikainen totuus, että rikas
hallitsee köyhiä, ei muuksi muutu velkaelvyttämällä: “Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän
ei vanhanakaan siitä poikkea.
Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi”.
(Sanan.22:6-7)
Raamatun talouden apostoli
John Avanzini osoittaa kirjassa
SOTA VELKAA vastaan – velan
vallan murtaminen, miten amerikkalaiset jo nuorena opetetaan
ottamaan (kulutus)velkaa, tullen
näin velallisiksi, ja siten joutuen
orjuuteen, palvelemaan velkojaa

vuosia, jopa eliniän.
Tarvitaan toivoa!
Talouden ollessa taantumassa tai
lamassa tarvitaan toivoa. USA:n
uusi presidentti Obama puhui
virkaanastujaispuheessaan mm.
toivosta. Amerikan kansalle on
nyt nostatettu suuret odotukset
- ja toivo - muutoksesta parempaan.
Raamattu puhuu myös paljon
toivosta: ”Näet miehen, kärkkään puhumaan - enemmän on
toivoa tyhmästä kuin hänestä”
(Sanan.29:20). ”Vanhurskasten
odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu”
(Sanan.10:28). ”Vanhurskaitten
halajaminen vie onneen, jumalattomien toivo vihaan” (Sanan.11:23).
Jumala näyttää etukäteen tulevia asioita, ei pelottaakseen
meitä vaan valmistaakseen meitä. Hän on näyttänyt palvelijansa
profeetan kautta viisi kriisiaaltoa:
muutos-, perhe-, seurakunta-,
konfrontaatio- ja talouskriisit.
Viisi Pyhän Hengen aaltoa todellinen pyhyys, tunnusmerkit ja ihmeet, todellinen yhteys,
viisaus ja henkien erottaminen
sekä restoraatio – ovat vaikuttamassa samaan aikaan, jotta
voimme kriiseistä huolimatta
menestyä viisaalla vaelluksella.
Vuonna 2009 Suomi tarvitsee
rohkeita kristittyjä Tosimiehiä,
jotka eivät pelkää palvella Jumalaa kokosydämisesti, vieläpä
eliniän, voittaen sieluja Kristukselle kaikkialla maailmassa.
Vuonna 1968 Suomessa käynyt,
ja mahdollisesti jälleen maahan
tuleva, yli 60 vuotta evankeliumia julistanut Morris Cerullo
käynee esimerkistä tällaisesta
Tosimiehestä!
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B Juhani Rajala toimii tänä päivänä hierojana Hopeaniemen kuntokeskuksessa
Nummelassa.

Neljän kuukauden peruskoulutuskausi oli hänen kertomansa
mukaan ikävintä aikaa, ja useimmat karkaavatkin juuri silloin.
Koulutus on rankkaa, mutta tietenkin riippuu paljon kouluttajistakin. Puolalaiset olivat Juhanin
arvion mukaan ehkä inhimillisimpiä. Ranskalaiset kouluttajat
puolestaan olivat ehdottomasti
kovimpia, eivätkä ottaneet huomioon, osasiko legioonalainen
kieltä tai ei, saappaasta tuli heti,
kun käskyjä ei toteltu.

Jumala pelasti
muukalaislegioonasta
Kimmo Janas

Hopeaniemen
Kuntokeskuksessa
Nummelassa hierojana
toimiva Juhani Rajala
antoi vaiherikkaan
nuoruutensa jälkeen
elämänsä ohjat
Jumalalle.

J

uhani Rajalan vanhemmilla
oli Helsingissä 1960-luvulla
120-paikkainen vanhainkoti,
joka jouduttiin kuitenkin lopettamaan, ja perhe muutti vuonna
1967 Tukholmaan Juhanin ollessa hieman yli 10-vuotias.
Ensimmäisen kesän kolmen
kuukauden kesäsiirtola oli Juhanin kertoman mukaan tehokasta, joskin tuskallista ruotsinkielen oppimista – siihen aikaan
ei Ruotsin kouluissa ollut vielä
suomenkielen opetusta.
’En finne igen’ oli 1970-luvulla
Ruotsissa usein kuultu huomautus. Yleinen käsitys oli, että suomalaiset olivat kovia juomaan ja
tappelemaan, ja heillä oli aina
puukko taskussaan.

Ennakkoluulot olivat Juhanin
kertoman mukaan niin kovia,
että hän ruotsinkielen opittuaankin vielä vältteli paljastamasta
suomalaisuuttaan.
Seikkailut kutsuvat
Keskikoulun jälkeen Juhani Rajala jatkoi opiskeluaan merimieskoulussa.
– Valtaosa opettajista oli alkoholisoituneita, ja itsellekin alkoi
alkoholi maistua. 20-vuotiaana
pääsin töihin mielisairaalaan,
ja vapaa-ajan juomista jatkettiin
joskus jopa aamuun asti, eli alkoholin käyttö lisääntyi voimakkaasti, Juhani kertoo.
Jossain vaiheessa eteen tuli
kuitenkin kyllästymispiste. Toisen suomalaispojan kanssa hän
päätti 1980-luvun alussa lähteä

muukalaislegioonaan.
Kaveri ei kuitenkaan päässytkään lähtemään, joten 23-vuotias
Juhani lähti yksinään.
– Poliisin kanssa ei ollut vaikeuksia, halusin vain saada jotakin
uutta, hän toteaa.
– Kerroin kaikille lähteväni
Jenkkeihin, ja viikon vietinkin
New Yorkissa, mutta kun mitään ihmeellistä ei löytynyt, lensin takaisin Eurooppaan ja jatkoin junalla Marseillesiin. Olin
lukenut Jukka L. Mäkelän kirjan
’Marokon kauhu’, jossa kerrottiin
Marseillesissa olevan muukalaislegioonan rekrytointipiste.
Karsinta käynnistyy
Muutama päivä kului Juhanin
kertoman mukaan leppoisasti,
kun mukaan tuli jatkuvasti sak-

C Juhani Rajala nojailemassa jeepin kylkeen Korsikalla.

A Juhani Rajalan joukkueessa oli ranskalaisia, belgialaisia, puolalaisia, jenkki,
englantilainen ja saksalainen.
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salaisia, puolalaisia ja englantilaisia miehiä.
– Siinä vaiheessa jo katseltiin,
ketä voidaan ottaa, mm. useita
englantilaisia lähetettiin kotiin,
Juhani muistelee.
Seuraavaksi oli vuorossa siirto
Aubagneen, hieman Marseillesin
ulkopuolelle kahdeksi viikoksi.
Edessä oli lääkärintarkastuksia,
juoksutestejä jne. Samalla seula
alkoi tiukentua. Kymmeniä miehiä tuli päivittäin, joten oli varaa
karsia. Jopa huonot hampaat riittivät hylkäysperusteeksi.
Alkulämmittelyjen jälkeen
jatkettiin junalla peruskoulutukseen Castlenaudaryyn, EteläRanskaan.
– Tuntui kuin olisi vankilaan
mennyt, mutta sitten oli jo myöhäistä katua, Juhani toteaa.
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Kaupankäyntiä
Jumalan kanssa
Peruskoulutuksen jälkeen kysyttiin, mihin olisi halukas lähtemään. Erään suomalaisen ehdotuksesta Juhani anoi Tahitille
– ettei ainakaan tarvitsisi palella.
Sijoituspaikka oli lopulta kuitenkin Korsikalla.
Varsinaisiin taisteluihin Juhanin yksikkö ei ehtinyt, mutta
valmiustilassa Djiboutissa olevan selkkauksen johdosta oltiin
jatkuvasti. Itsenäisyyttä haluavat
korsikalaiset aiheuttivat myös
aika ajoin tilanteita pommeillaan.
Muukalaislegioona ei kuitenkaan ollut Juhania varten, joten
hän oli valmis lähtemään heti,
kun tilaisuus tarjoutuisi. Ja vajaan vuoden kuluttua eli huhtikuussa vuonna 1982 pitemmän
viikonloppuvapaan jälkeen hän
jäikin palaamatta varuskuntaan.
– Olen toki uskovaisesta kodista, ja olen aina tiennyt Taivaan isän olemassaolon, mutta
legioonassa huokaisin Jumalalle,
että jos päästät minut pois täältä
ennen viittä vuotta, teen sinun
tahtosi mukaan.
Ilman ulkopuolista apua pako
olisi ollut aika mahdotonta. Kaksi paikallista korsikalaista haki
Juhanin autollaan ja vei kotitilalleen, jonka autotallissa hän sai
heiltä siviilivaatteet. Saman tien
miehet jatkoivat lentokentälle,
josta Juhani lensi korsikalaismiesten ostamalla lentolipulla
Nizzaan, ja sieltä edelleen junalla Italian puolelle. Ranskan
ja Italian rajalla Jumala puuttui
peliin.
– Lippuja tarkastanut konduktööri meni ohitseni, kuin olisin
ollut ilmaa. Ja asemalaiturilla
seisoneet passintarkastajat olivat minuun selin noustessani

junaan. Olisin paljastunut välittömästi väliaikaisen passini perusteella. Koin Jumalan selvästi
järjestäneen tilanteen puolestani,
Juhani Rajala kertaa vaiheitaan.

C Juhani Rajalan nimeksi muukalaislegioonassa tuli Johann Rebsomen.

MUUKALAISLEGIOONA
Ranskan muukalaislegioona (Légion étrangére) perustettiin 1831
Ranskan kuningas Ludvig Filipin ja marsalkka Nicolas Jean-deDieu Soultin allekirjoittamalla määräyksellä. Legioonan alkuperäinen tehtävä oli turvata Ranskan siirtomaita eri puolilla maailmaa. Nykyään muukalaislegioona on osa Ranskan armeijaa,
ja toimii mm. YK:n alaisissa tehtävissä muiden ranskalaisten
joukko-osastojen ohella.
Aikaisemmin legioona oli monille rikollisille piilopaikka, koska
pestautuessaan legioonalainen saa uuden nimen ja kansalaisuuden. Tästä johtuu myös legioonan salaperäinen maine.
Koulutus oli aikaisemmin heikkoa, olot surkeita ja operaatiot
usein verisiä. Samoin karkuruus oli varsin yleistä. Nykyään muukalaislegioona on eliittijoukko-osasto, johon valitaan hakijoista
vain parhaat.
Muukalaislegioonalainen saa ruoan, majoituksen ja hyvän terveydenhoidon ilmaiseksi. Legioonalla on myös oma vanhainkoti
halukkaille veteraaneille.
Palkka määräytyy sotilasarvon, menestyksen ja palvelusajan
mukaan, mutta myös palveluspaikka ja joukko-osasto vaikuttavat asiaan.
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Lopullinen
antautuminen
Tukholmaan palattua piti tietenkin ruveta juhlimaan ja lupaukset Jumalallekin unohtuivat.
– Ihminen lupailee helposti
ahdingon keskellä kaikenlaista,
mutta unohtaa lupaukset aikojen
helpotuttua, Juhani huokaisee.
Pastori Pekka Tähti alkoi pitää
hengellisiä kokouksia Tukholmassa, ja samaan aikaan alkoivat
Juhanin mieleen palailla Jumalalle tekemänsä lupaukset.
– Menin ensimmäiseen kokoukseen, sitten toiseen ja vielä kolmanteenkin ja vähitellen
alkoi mieli kypsyä. Olin ajanut
humalassa autolla ja jouduin siitä
kuukaudeksi vankilaan. Siellä oli
aikaa, joten aloin lukea hengellisiä kirjoja ja harrastaa hengellisiä
lauluja, Juhani muistelee.
– Siellä myös sanoin Jumalalle,
että hyvä on, annan itseni sinulle
kokonaan. Ota nyt tämä minun
elämäni ja tee sillä mitä haluat.
Maalliset ilot ja touhut jäivät ja
Taivaan Isä johdatti vielä uskovan puolison luo.
– Tietenkin nytkin on omat
kipuilunsa, mutta haluan kuitenkin jatkaa tällä taivastiellä,
Juhani Rajala huomauttaa.
Suomalainen tyttö voitti
ruotsalaissisaret
Tänä päivänä Hopeaniemen hierojana toimiva Juhani Rajala astui
kuntokeskuksen palvelukseen
1986, oman kertomansa mukaan
yleismies-Jantuseksi.
Vielä tuolloin Tukholmassa
asunut Juhani oli löytänyt Hopeaniemestä tulevan vaimonsa
Sinikan vuotta aikaisemmin.
Oman uskonsa osoittaminen
arkipäivässä vaatii hienotunteisuutta, vaikka monesti Juhanilla
olisikin intoa todistaa Hopeaniemen asukeille.
– Mutta jos on intoa ilman
taitoa, ei sekään ole hyvä, hän
naurahtaa.
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LUONNOSSA

LIIKKEELLÄ

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ
ENERGIAA?

Jukka Ylävuo

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

Annettiin lisäaikaa
Jussi, eläkkeellä oleva mies koki talviverkkojaan Vanhankaupunginselällä.
Ohitusleikkauksen kokenut, lääkäri kieltänyt rasittamasta.
– Vaimo ei päästäisi tänne, haluaa pitää seuranaan kotisohvalla. Teeveestä tulisi ne Kauniit ja rohkeat..
– Sain lisäaikaa, hän toteaa vakavoituen, – Kerran meinasi lähtö jo tulla. Olen kalastellut kaikki vapaa-ajat
Helsingin vesillä jo vuosikymmenet ja vuodet ympäri, hän kertoilee.
Ja nostaa jään alta taas kokoliaan kuhan.
– Kerrankin tuolla Kivinokan edustalla kiskoimme kaverin kanssa jollaan mahdottoman kokoisen kutuhauen. Oli sotkenut verkon pahanpäiväisesti. Arvioimme sen siinä 18-20 kilon painoiseksi! Kun saatiin jänkäkoira verkosta irrotetuksi, piti se vain kieräyttää takaisin kasvamaan, hän kertoo. – Harmi, kun ei sattunut
kameraa eikä edes puntaria mukaan ...    Elämäänsä tyytyväinen. Vanha mies, jolle annettiin lisäaikaa.
Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä,
Simonin, toiselta nimeltään Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen.
He olivat heittelemässä verkkoja järveen, sillä he olivat kalastajia.
Jeesus sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä
ihmisten kalastajia.”
He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
Matteus 4: 18-20
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OPERAATIO VALKYRIE
Ihmiskunnan synkimpänä hetkenä toisen maailmansodan aikana
toiset tottelevat määräyksiä, toiset seuraavat omaatuntoaan.
Saksalainen eversti Claus von
Stauffenberg liittyy mukaan
maansa kansanmurhan takana
olevan diktatuurin kaatamista suunnittelevaan salaliittoon.
Stauffenberg ja muut salaliittolaiset ovat päättäneet näyttää muulle maailmalle, etteivät
kaikki saksalaiset ole kuin Hitler.
He luovat Operaatio Valkyrien,
monimutkaisen vallankaappaussuunnitelman, jonka vuoksi hengenvaarassa ovat niin salaliittolaiset itse kuin heidän perheensäkin. Uhkien varjossakin he
ovat pakotettuja hyväksymään
ainoan vaihtoehtonsa: Hitler on
murhattava.
Bryan Singerin (Epäillyt, XMen) ohjaamassa tositapahtumiin perustuvassa trillerissä
pääosaa esittää oikean Claus von
Stauffenbergin kanssa hämmästyttävän yhdennäköinen Tom
Cruise. Tosin kokonsa puolesta
Cruise jää alakynteen, sillä oikea
kreivi von Stauffenberg oli häntä
runsaat 20 cm pitempi.
Elokuvan tekemiseen kului

elokuvaan. Von Stauffenbergin
poika Berthold Schenk von
Stauffenberg kuuluu kehottaneen Süddeutsche Zeitungin
sivuilla Cruisea pitämään näppinsä erossa hänen isästään ja
menemään vaikka Karibialle
surffailemaan...
Elokuvassa vilahtelee siellä
täällä myös raamatullisia heittoja. Kun kreiviä värvätään mu-

kaan salajuoneen, asiaa esitellyt
kenraalia toteaa, että Jumala
lupasi pelastaa Sodoman, jos
löytyisi 10 oikeamielistä miestä,
mutta Saksassa riittää ehkä vain
yksi mies.
Toisaalta kun salamurhayritys
menee totaalisesti pieleen monien yhteensattumien summana,
Hitler julistaa radiopuheessaan,
että hän kokee selvänä Sallimuk-

ennakoitua kauemmin aikaa, sillä kuvauslupia ei hellinnyt kovin
helposti Berliinin historialliseen
keskustaan. Yksi syy varmaankin oli Tom Cruisen kuuluminen
skientologian kannattajiin, joihin
Saksassa suhtaudutaan varsin
kielteisesti. Myös von Stauffenbergin suku suhtautui penseästi
TO S I M I E S  1 / 2009
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sen merkkinä, kun voi nyt jatkaa
tehtävänsä loppuun.
Kimmo Janas
OPERAATIO VALKYRIE
Käsikirjoitus: Christopher McQuarrie ja
Nathan Alexander
Ohjaus: Bryan Singer
Pääosissa: Tom Cruise, Bill Nighy, Kenneth
Branagh, Kevin McNally, Christian Berkel,
Terence Stamp ja David Schofield

BENJAMIN BUTTONIN
USKOMATON ELÄMÄ
F. Scott Fitzgeraldin novelliin
pohjautuva elokuva kertoo uskomattoman tarinan Benjamin
Buttonista (Brad Pitt), joka syntyy vanhana miehenä ja kasvaa
takaperin – eli nuortuu keski-iän
kautta kohti syntymäänsä.
Fitzgerald sai aikoinaan idean romaaniinsa Mark Twainin
toteamuksesta "Eläisimme onnellisempina, jos syntyisimme
80-vuotiaana ja asteittain lähestyisimme 18 ikävuotta".
Elokuva alkaa New Orleansissa vuonna 1918 Benjaminin syntyessä ensimmäisen maailmansodan päättymisjuhlinnan keskellä.
Pojan äiti kuolee synnytyksessä,
ja isä pelästyy vauvan ulkonäköä. Hän haluaa välittömästi
päästä eroon 'hirviövauvasta' ja
jättää tämän vanhainkodin portaille. Vanhainkodissa työskentelevä Queenie, musta nainen,
ottaa vauvan omakseen, vaikka
lääkäri ei ennustakaan tälle pitkää ikää.
Viisikymppisenä Benjamin
rakastuu parikymmentä vuotta nuorempaan naiseen (Cate
Blanchett), mutta pian suhde
on haasteiden edessä, kun pari
näyttää väistämättä kasvavan
erilleen – kirjaimellisesti.
Brad Pitt tekee erinomaisen

roolisuorituksen nuortuvana
Benjamina. Perusedellytys roolin vastaanottamiselle olikin, että
hän saisi esittää roolihahmonsa
kaikki elämänvaiheet. Mutta siinä missä Pitt tekee varsinaisen
miehentyön, ylittävät maskeeraajatkin kaikki odotukset – jälki
on todella mahtavaa.
Elokuva panee katsojan miettimään omaa elämäänsä ja sen
rajallisuutta. Me emme voi takertua kiitäviin hetkiin, vaan meidän
on opittava nauttimaan asioista

17

juuri silloin, kun ne tapahtuvat
ja pystyttävä päästämään niistä
aikanaan irti. Kaikki on meillä
vain lainassa täällä, mukanamme
emme voi viedä mitään.
Kimmo Janas
BENJAMIN BUTTONIN
USKOMATON ELÄMÄ
Ohjaus: David Fincher
Käsikirjoitus: Eric Roth (F. Scott Fitzgeraldin novellista)
Näyttelijät: Brad Pitt, Cate Blanchett,
Tilda Swinton
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Maailmanmestari,
maailmanennätysmies,
paralympialaisvoittaja
ja kymmeniä pienempiä
kansainvälisiä meriittejä
vammaisurheilussa
saavuttanut Markku
Niinimäki hakee nyt
uusia haasteita urheilun
parissa ja aikoo myös
paneutua tosissaan
politiikkaan.

M

arkku Niinimäen elämä muuttui kertaheitolla vuonna 1985. 18
-vuotiaan, moottoripyörällä liikkeellä olleen nuorukaisen eteen
tuli kolmion takaa kuljetusliikkeen pakettiauto. Reaktioaikaa
ei jäänyt käytännössä lainkaan
ja törmäyksen seurauksena rintanikaman murtuminen aiheutti
alaraajojen halvaantumisen ja
Niinimäestä tuli pyörätuolipotilas lopuksi ikäänsä.
Vaikka lääketiede on kehittynyt näinäkin vuosina huimasti,
niin selkäydinvammojen korjaamisen suhteen konstit ovat
edelleen vähissä. Ja Niinimäen
kohdallakin alkoi, kuten pyörätuolipotilaat usein keskuudessaan toteavat ”uusi elämä”.
– Moni sellainenkin asia, joka
terveenä on itsestään selvää, on
opeteltava uusiksi. Toisaalta on
hyvä muistaa, että Suomi on ja oli
silloinkin viime vuosituhannen
lopulla hyvinvointivaltio, jossa
asiat hoituvat myös pyörätuolista. O n vain päästävä uudelleen
elämään kiinni, miettii Niinimäki
nyt 24 vuotta myöhemmin 42 –
vuotiaana.
Niinimäen kohdalla uusi elämä merkitsi mm. uudelleenkouluttautumista. Hän oli jo koulunsa käynyt ja kiinni työelämässä,
mutta nyt suunnitelmat menivät
uusiksi. Hän kouluttautui laskentamerkonomiksi ja opiskeli
myös markkinointia, mutta vähitellen urheilu alkoi täyttää yhä
suuremman osan elämää.
Moottoriurheilua – ennen
muuta motocrossia – ennen
harrastanut mies löysi nopeasti
uuden lajin pyörätuolikoripallos-
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mutta valmennuspuolella – hän
on jo aloittanut kouluttautumisen alalle.
– Tulen siis kulkemaan näitä
samoja polkuja, mutta eri roolissa, hän lupaa ja toivoo omankin
esimerkkinsä kannustavan nuoria lupaavia urheilijoita tavoittelemaan vastaavia saavutuksia.
Kannustusta ja tunnustusta
löytyy myös Niinimäen nykyisestä kotikunnasta Mäntsälästä,

sa järjestettiin avoimet Euroopan
mestaruuskilpailut, joissa Niinmäki jo voitti kultaa molemmissa
lajeissaan.
Hyvät tulokset jatkuivat seuraavana vuonna Hollannin MMkilpailuissa, joista lohkesi kultaa
kuulassa MM-tuloksella, 9,76 m
ja keihäässä hopeaa tuloksella
25,35 m.
Vuonna 2007 oli välivuosi
kansainvälisissä arvokisoissa,
jotta urheilijat voivat kunnolla
keskittyä Pekingin paralympialaisiin.

Antti Kyynäräinen

Valmennus ja politiikka
kiinnostavat Niinimäkeä
ta. Vammaisurheilun pariin voi
toki hakeutua omatoimisestikin,
mutta eri lajien harrastajat pyrkivät myös aktiivisesti houkuttelemaan uusia jäseniä. Niinimäki
pitää tällaista toimintaa hyvänä,
sillä mukanaolo urheiluporukoissa auttaa sosiaalistumaan ja
saamaan muutenkin uudelleen
kiinni elämästä vammautumisen
jälkeen.
Joukkuelajeista
saa vertaistukea
– Vamman alkuvaiheessa, akuutissa tilanteessa kynnys asioiden
hoitamiseen on yleensä suurempi ja siinä tilanteessa muiden apu
on usein tarpeen, muistuttaa Niinimäki.
Itse hän oli jo syksyllä -85
mukana vantaalaisessa pyörätuolikoripallojoukkueessa. Paitsi
että hän pitää lajista on hänestä
joukkueurheilu myös varsinkin
pian vammautumisen jälkeen
suositeltavampaa kuin yksilöurheilu. Joukkueessa nimittäin
tulee sivuotteena vertaistukea.
Markku Niinimäkikään ei ole
jatkossakaan hylännyt pyörätuolikoripalloja, vaikka onkin
sittemmin menestynyt huipputasolla yksilölajeissa.

Yksilölajeissa työskennellään
tietysti paljon valmentajien ym.
kanssa, mutta perustaltaan ne
ovat tosi paljon yksin puurtamista, analysoi Niinimäki, joka
itse päätyi 90 –luvun alkupuolella yksilölajina tennikseen. Sekin
harrastus vei niin pitkälle, että
hän oli toisena Suomen edustajana Atlantan paralympialaisissa
vuonna 1996.
Näihin aikoihin hän otti kontaktia myös yleisurheilupuolen
heittolajeihin eli keihäänheittoon ja kuulantyöntöön. Taustalla oli sekä oma mielenkiinto
että aikaisemmat kokeilut jo
nuoruudessa. Lajeihin innosti
vielä lisäksi silloin menestystä
saavuttanut urheilija nimeltään
Mikael Saleva, joka oli saavuttanut paralympialaisvoittoa ja
maailmanmestaruuksia ym.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että heittolajeissa ei käytetä pyörätuolia vaan heittotuolia,
joka on kehitetty nimenomaan
tähän tarkoitukseen. Merkittävin
ulkoinen ero heittotuolissa pyörätuoliin verrattuna on tietysti se,
ettei siinä ole pyöriä eikä se liiku millään lailla. Heitto tapahtuu
ilman vauhtia. Keihäänä kilpailussa käytetään yleensä naisten
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600 gramman keihästä ja neljän
kilon kuulaa – harjoituksissa voidaan sitten heitellä raskaampiakin malleja.
Ensimmäisiin yleisurheilupuolen kansainvälisiin arvokisoihinsa Niinimäki osallistui vuonna
2001. Tuloksena näistä Sveitsissä järjestetyistä EM -kisoista oli
hopeamitali keihäänheitossa.
Suomessa hän oli saavuttanut
menestystä kansallisella tasolla
alkaen Leppävirran SM -kisoissa
vuonna 1998, silloin tuloksella 18,41 keihäässä – vertailun
vuoksi viime kesänä Pekingissä
syntyi uusi maailmanennätys tuloksella 29.33.
Markku Niinimäki on syystäkin tyytyväinen urheilu-uraansa
ja sen aikaiseen kehitykseen.
Vuosiin huipulla ei mahdu yhtäkään arvokisaa ilman mitalia
– menestys ruokkii tuloksia ja
päinvastoin.
Niinimäki siis aloitti keihäällä,
mutta varsin pian – vuonna 2001
– mukaan tuli myös kuulantyöntö ja esimerkiksi Ateenan paralympialaisissa 2004 hän osallistui
molempiin lajeihin saavuttaen
kuulassa pronssia ja keihäässä
neljännen sijan.
Seuraavana vuonna Suomes-

Hopeamitali Pekingissä
maailmanennätyksellä
Ne olivatkin sitten Markku Niinimäen näytöstä ja juhlaa: voitto
keihäässä maailmanennätystuloksella ja kuulassa toinen sija
uudella maailmanennätyksellä
9,92 m. Tässä muuten näkyy
urheilukansaa kummastuttava
vammaisurheilun erikoisuus,
kun mm- tuloksella sijoitutaan
vasta toiseksi. Selitys löytyy erilaisten vammaisluokkien yhdistämisestä ja käytettävästä pistelaskujärjestelmästä.
– Tuloksena voi olla vaikkapa
kolme maailmanennätystä samassa kisassa, mutta vain yksi
voittaa. Kyse on hieman samanlaisesta pistetaulukosta kuin
kymmenottelussa, mutta eri
vammaisuuden asteet on huomioitu, vertaa Niinikoski.
Vaikka arvioinnit aina tahtovat
synnyttää keskustelua tuloksista
– jos ei etukäteen niin ainakin
jälkeen päin, niin vammaisluokkien yhdistelemistä perustellaan
silläkin, että muuten osanottajamäärät alkaisivat suurissa kisoissa
kuten paralympialaisissa kasvaa
hallitsemattomiksi – Pekingissäkin oli mukana noin 4000 urheilijaa ja avustajien ja muun väen
määrä kasvatti kokonaisuuden
noin 9000:een osanottajaan.
Vammaisurheilussakin pätevät
samat säännöt kuin muussakin
urheilussa: jos aiot maailman
huipulle, on harjoittelunkin oltava ammattimaista, käytännössä

kokopäivätehtävä – tosin pelkkä
raaka- ja systemaattinen harjoittelukaan ei riitä, on oltava myös
lahjoja.
– Oma arvioni on, että jos
reilusti parikymppinen lahjakas
kaveri tulee mukaan lajiin, niin
kuuden – seitsemän vuoden
kuluttua systemaattinen, kova
harjoittelu tuo jo hyviä tuloksia,
mutta voi mennä kymmenenkin
vuotta huipulle pääsyyn, arvioi
Niinimäki.
Esimerkiksi heittäjälle ei riitä
pelkkä voima. Pitää olla myös
liikkuvuutta, räjähtävää nopeutta, välineen hallintaa ja tekniikka kunnossa, luettelee Niinimäki huippuheittäjältä vaadittavia
ominaisuuksia. Ilman hyvää
valmennustakaan ei huipulle
päästä, ja meillä on Niinimäen
mukaan hyvä valmennusjärjestelmä ammattivalmentajineen
ainakin yleisurheilussa.
Hän myös muistuttaa, että paralympialaisiakin on järjestetty jo
vuodesta 1960, joten tulostaso lajissa kuin lajissa on todella kova.
Esimerkkinä vaikkapa maraton
pyörätuolikelauksena: sen maailmanennätys on 1 tunti 20 minuuttia – juoksemalla päästään
sama matka hieman yli kahdessa
tunnissa.
Nimikkokatu ja
politiikkaan
Markku Niinimäki on nyt itse
saavuttanut lähes kaiken mitä
urheilu-ura hänen valitsemissaan lajeissa voi antaa.
– Kisat päättyivät kyllä Pekingiin, ja päätös oli tehty jo keväällä 2008, hän toteaakin.
Tulevaisuudessa hän aikoo
kuitenkin olla edelleen mukana
aktiivisesti vammaisurheilussa,
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joka on kunnioittanut näkyvintä
urheilijaansa nimikkokadulla –
Markku Niinimäen raitilla.
Niinimäki ei myöskään aio rajoittua vain toimintaan urheilun
saralla. Hän istuu nyt ensimmäistä kauttaan kunnanvaltuustossa
sdp:n ryhmässä – vaalien ääniharavana. Eikä kiinnostus politiikkaan rajoitu tulevaisuudessa
välttämättä pelkästään kunnalliselle tasolle.

Tilaa kristillinen
naisten aikakausilehti!

Kestotilaus 28 € / vuositilaus 32 €
Tilaa: puh. (019) 668 135 tai
media.missio@pp.inet.fi
Katso www.christina-lehti.com

Kuuntele Tosimies-minuutti Radio Deissä
joka arkiaamu klo 08.15

KAUKOMAALAUS OY
Kauko Turunen
0400 368 811
www.kaukomaalaus.fi
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C Kim Caravitis esitteli MotoKönig Oy:n
osastolla Husabergin uutta FS Supermoto
570 Racing-mallia, jonka erikoisuutena
on ylösalaisin käännetty moottori, mikä
helpottaa mm. pyörän kallistelua. Fyysinen massa on lähestulkoon entisellään,
mutta ajotuntuma on huomattavasti
kevyempi. Täysmuovinen takarunko on
myös uudistuksia, joilla halutaan helpottaa pyörän käsiteltävyyttä.

C KTM:ltä löytyy tarvikkeita myös perheen pienimmille...

B 40-vuotisjuhliaan viettävien MPmessujen vetonaulaksi oli saatu American Chopper -TV-sarjasta tuttu Orange
County Chopperin perustaja Paul Teutul
Sr., joka kierteli Suomessa filmiryhmän
kanssa – tarkoitus oli kuulemma kokeilla
mm. avantouintia.

Kimmo Janas & Kai Suonoja

MP09

C Gospel Riders -moottoripyöräkerho esittäytyi
varsin räväyttävällä osastolla.

C Tällä Hondan uudella 700 cc DN01:llä kelpaa tosimimminkin huristella,
sillä siinä on automaattivaihteisto, kardaaniveto ja ABS -jarrut. Istumakorkeus
suosii lyhyempiäkin kruisailijoita.

C Ruotsalainen ATV Sweden AB on saanut taiwanilaisen Cectekin mönkkäreiden maahantuontioikeudet mm.
Suomeen. Kuvassa varsin autohenkinen 500-kuutioinen
500 EFI Quadrift.

C Kawasaki ZZR 1400 cc on uudistunut helmiäisväreineen sekä ABS -jarruineen.

C
BMW esitteli osastollaan uudet
sporttiset katupyöränsä.

P -moottoripyöränäyttely on tiettävästi pisimpään Suomessa
yhtäjaksoisesti järjestetty yleisömessutapahtuma. Tammihelmikuun vaihteessa järjestetty
40-vuotisjuhlanäyttely keräsi neljän päivän aikana peräti 79.528
messuvierasta rikkoen näin aikaisemmat ennätykset.
Uusia moottoripyöriä rekisteröitiin viime vuonna 11,4 %

vähemmän kuin vuonna 2007.
Mopojen puolella notkahdus oli
8 %.
MP 09 -näyttelytoimikunnan
puheenjohtaja Marco Färm pitää
pudotuksen suurimpana syynä
viime ajokauden huonoa keliä.
– Alkuvuoden tunnelma on ollut positiivinen, pyöristä ollaan

M
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C Can-Am Spyder roadster yhdistää kaksi- ja nelipyöräisten ajoneuvojen parhaat puolet. Huipputehokas
Rotax 900 -moottori kiidättää 3-pyöräisen ohjuksen
varsin vauhdikkaasti paikasta toiseen. Turvallisuudesta
pitävät huolen mm. ajonvakautusjärjestelmä ja dynaaminen ohjaustehostin. Mielenkiintoista kyseisessä menopelissä on, että sitä voi kuljettaa B-kortilla.

kiinnostuneita ja kauppa käy. Sekä maahantuojat että kauppiaat ovat varovaisen optimistisia, Suzuki Finlandin tuotepäällikkö Färm
tiivistää alan tunnelmat.
– Vaikka kuluttaja saattaa siirtää uuden ajokin hankkimista parempien aikojen toivossa,
kanta vaatii huoltoa, varaosia ja rengaspal-

veluita. Tämä pitää markkinat käynnissä,
kertoo MP-Kauppiaat ry:n toiminnanjohtaja
Jorma Vasama.
Uutuuksia ei tänä vuonna ollut joka osastolla, mutta mielenkiintoista nähtävää riitti
varmasti jokaiselle kävijälle.

D Nelipyöräisiä menijöitäkin oli joka lähtöön. Polariksen
mönkkärin (vas.) rinnalla Aixam Scouty R, Casalin ja Ligier
-mopoautot.

B Vintage -mallisto perustuu Vespan 60-vuotisen
taipaleen kunniaksi aloitetuille erikoismalleille.

B Suomalaiset surmanajajat uhmasivat
kuolemaa pienessä teräspallossa.
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A Monista seminaareista tuttu, armoitettu puhuja Tapani Sopanen piti motivointipuheenvuoron miehille ja kysyi:
"Miten voit mies?".

kaan liike-elämä ei kuitenkaan
sulje uskoa pois. Varsinkin tänä
päivänä, kun paineet kasvavat
niin yksilöiden kuin yritystenkin kohdalla, uskosta voi saada
konkreettista apua päivittäisten
rutiinien keskellä.
Oman lempikohtansa Raamatussa Aalto kertoi olevan
Hebr.11:1 "Mutta usko on luja
luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy".
Oman yrittäjäuransa kannalta
hän kertoi kuuliaisen uhraamisen olevan elintärkeää.

rukoilu ei auta, rukoillaan toista
jumalaa. Merkillepantavaa on
kuitenkin, että eri uskonnot eivät ole pystyneet vapauttamaan
ihmisiä kuoleman pelosta. Mutta
kristinusko pystyy, Lasse Heimonen huomautti.
Tapani Sopanen oli kiinnostunut miesten hyvinvoinnista ja kyseli mm. mitkä asiat saavat mie-

Kristittyjen Miesten Verkosto 10 v
Veli Johansén

Christian Men's
Networkin (CMN)
Suomen osasto eli
Kristittyjen Miesten
Verkosto ry vietti
viime syksynä
10-vuotisjuhliaan
järjestämällä
miestenpäivän Solvallan
urheiluopistolla
Espoossa.

on ehkä syytä täsmentää, että
kyllä tälläkin kertaa oli tarjolla
myös kunnon salaattia.
Ja ei kun asiaan
Mutta ruumiinravinnon nautiskelun jälkeen päästiin varsinaiseen
asiaan, kun miesjoukko siirtyi
urheiluopiston auditorioon.

Ensimmäisessä sessiossa muisteltiin yhdistyksen varapuheenjohtajan Samuel Saresvirran johdolla menneitä vuosia ja CMN:n
työn alkuvaiheita Suomessa.
Kristittyjen Miesten Verkosto
ry:n puheenjohtaja Kimmo Janas
palautti mieliin kristillisen miestyön isänäkin tunnetun Edwin

S

yksyisen Solvallan pihalle kokoontui piskuinen
joukko miehiä lähteäkseen
urheilukärpäsen puraiseman Samuel Saresvirran – "Brother Samin" – peesissä lenkille urheiluopiston maastoon.
CMN Finland tai kotoisemmin
Kristittyjen Miesten Verkosto on
jo 10 vuoden ajan järjestänyt syksyisin Espoossa miestenpäivän
kerätäkseen miehiä niin Sanan
kuuloon kuin muutenkin miehiseen yhdessäoloon.
Ja mikäpä sen miehisempää
yhdessäoloa kuin saunan jälkeen
nautittu, rapeaksi paistettu grillimakkara – tietenkin ketsupin
kera, pitäähän sitä vihanneksiakin nauttia... No ettei naispuolisille lukijoille jää väärää kuvaa,
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C Lasse Heimonen opetti miesjoukon laulamaan hengellisen laulun japaniksi.

Kuuntele Tosimies-minuutti Radio Deissä
joka arkiaamu klo 08.15
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C Uskoa liikemiehen silmin tarkasteli
Petri Aalto omassa puheenvuorossaan.

Louis Colen, CMN:n perustajan,
alkuperäisen työnäyn, joka perustui 1. Korintolaiskirjeen 10.
luvun jakeisiin 6-10.
Jumala näytti aikoinaan Ed
Colelle, että noissa jakeissa kerrotut viisi syytä, jotka estivät israelilaisia pääsemästä Luvattuun
maahan, estävät myös tämän
päivän miehiä elämästä todellisessa miehuudessa.
Nuo viisi syytähän olivat: himo,
epäjumalanpalvelus, siveettömyys, Herran kärsivällisyyden
koetteleminen sekä nurina.
– Taivaallinen Isämme haluaa meidän miesten pääsevän
Kanaaniin, jossa me saamme
levon, menestyksen, rauhan ja
siunauksen. Mutta kuitenkin me
rämmimme edelleen erämaassa kuollen synteihimme, Janas
muistutti kuulijoita.

C Kristittyjen Miesten Verkoston varapuheenjohtaja Samuel Saresvirta loi
katsauksen menneisiin vuosiin, ja kuten
ilmeestä näette, ei se aina ole niin synkkää ollut...

het murheelliseksi ja toisaalta,
mitkä aiheuttavat ilon tunteita.
– Näyttää olevan jopa yllättävänkin totta, että niin onni kuin
murhe ja masennuskin tulevat
usein läheissuhteittemme kautta, Sopanen totesi.

Vuosittain n. 3.000 lasta kokee
isän ja äidin avioliiton särkymisen.
– Eikä lapsi koe sitä pelkästään ihmissuhteen katkeamisena,
vaan todella syvältä kouraisevana kokemuksena, hän lisäsi.
Suomi on Sopasen keräämien
tietojen mukaan Euroopan perheväkivaltaisin maa, jonka ansiosta n. 20.000 suomalaislasta
kärsii kotonaan väkivallasta.
– Suurin osa väkivallan tekijöistä on toki miehiä, mutta
naisetkin ovat alkaneet 'kunnostautua' tällä saralla, Tapani
Sopanen tarkensi ja muistutti
perheväkivaltaa esiintyvän myös
kristityissä kodeissa.
– Meidän tulisikin kristillisessä
miestyössä tunnustaa nämä ongelmat ja auttaa veljiä vaikeuksien keskellä!
Matkalentokorkeudessa
omat vaaransa
Viestintäjohtaja Taneli Hassisen
alustus oli otsikoitu raflaavasti
'Nousukiitoon Jeesuksen kanssa', joka olisi hänen mukaansa
tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet jopa menestysteologi-

seen saarnaan.
21 vuotta Finnairia palvellut
Hassinen huomautti, että kaikki
taivaalle nousseet koneet ovat
myös tulleet alas. Ongelmana
onkin hänen mukaansa se, miten lentokone kohtaa maanpinnan – mikä ei aina vättämättä
onnistu pehmeästi.
Nousukiitoa ja uskoontuloa
voidaan Taneli Hassisen mielestä verrata toisiinsa.
– Vauhti on kova ja ollaan
menossa ylöspäin, mutta siihen
liittyy myös paljon riskejä, koska
ollaan hyvin haavoittuvia.
'Matkalentokorkeudessa' sitten moni valitettavasti kokee,
ettei tarvitsekaan enää Jeesusta...
Elämä sujuu itselläänkin.
– Mutta viimeistään, kun tontti
alkaa lähestyä kovalla vauhdilla,
tulee Jeesuskin mieleen. Ja silloin oikeastaan testataan, oliko
se Jeesus siellä stuerttina vai ohjaajana, Hassinen huomauttaa.
Uskoa liike-elämässä
Sanotaan, että Mooses on
Mooses, mutta business on
business. Softatalo Aidan toimitusjohtajan Petri Aallon mu-

C Taneli Hassinen totesi puheenvuorossaan, ettei 'nousukiitoon' pääsy ole
aina niin helppoa.

– Olen saanut kokea lukemattomia kertoja, kuinka Jumala on
palkinnut minun kuuliaisuuteni
erilaisina onnistumisina liike-elämässä, Petri Aalto kertoi ja huomautti, kuinka meidän miesten
tulisi muistaa hoitaa uhrimme
myös vaikeina aikoina.

Miten voit mies?
Toisessa sessiossa lavalle astuivat
42 vuotta Japanissa lähetystyössä palvellut laulava evankelista
Lasse Heimonen sekä tämänkin
lehden lukijoille tuttu motivointikouluttaja Tapani Sopanen.
Heimonen kertoi laulujensa
väleissä työstään Japanin monien jumalien keskellä.
– Perinteinen japanilainen
tyyli on, että jos yhden jumalan
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Sähköautoalalla mittavat
mahdollisuudet
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen asetti 11.2. työryhmän
selvittämään sähköajoneuvojen
käyttöön liittyviä kehitysnäkymiä, ja alan tulevaisuus näyttääkin hänen mukaansa erittäin
lupaavalta.
– Sähköajoneuvot voivat tarjota suuren mahdollisuuden toimissa päästöjen vähentämiseen.
Suomen pitää leikata liikenteen
CO2 -päästöjä kuudenneksella
samaan aikaan, kun liikenteen
määrän arvioidaan edelleen lisääntyvän.
– Vaikka Suomi ei ole autoteollisuuden suurmaa, on meillä
erittäin hyvät edellytykset sähköautoteknologian kehittämiseen.
Esimerkiksi Varkauteen on juuri
valmistumassa yksi maailman
edistyksellisimmästä akkutehtaista, korostaa Pekkarinen.
Työryhmän tulee selvittää kesäkuun 2009 loppuun mennessä
sähköajoneuvojen käyttöön liittyviä kehitysnäkymiä, niiden vaikutuksia, liiketoimintamahdollisuuksia sekä alan tutkimus- ja
kehitystoiminnan tarpeita.
Kuljettajan arvomaailma
vaikuttaa liikenteessä
Liikenneturvan tutkimuksessa
Ovatko kuljettajan arvot ja minäkuva turvallisuustekijöitä? näkyy elämänarvojen yhdistyminen
riskinottoon.
Arvojen ohella kuljettajan oma
käsitys itsestään kuljettajana vaikuttaa käyttäytymiseen liikenteessä. Taitavina kuljettajina itseään pitävät ottavat liikenteessä
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muita suurempia riskejä.
  Kuljettajat luokiteltiin elämänarvojensa perusteella individualisteiksi, eli kuljettajiksi
jotka korostavat omia yksilöllisiä päämääriä ja kollektivisteiksi, jotka painottavat yhteisöllisiä
päämääriä.  
Individualistit ottivat liikenteessä enemmän riskejä. He
olivat useammin ajaneet huomattavaa ylinopeutta, ohittaneet
hitaamman ajoneuvon väärältä puolelta ja ajaneet punaista
liikennevaloa päin. Vaarallinen
yhdistelmä li ikenteessä oli nuori
ikä ja individualistiset arvot.   
Miehistä löytyi enemmän individualisteja kuin naisista. Kolmannes miehistä oli arvojensa
perusteella individualisteja. Naisista vastaavaan ryhmään kuului
joka viides.
Polaris-traktori
moninkertaistaa mönkijän
käyttömahdollisuudet
Polaris tunnetaan monipuolisesta
mönkijämallistostaan, josta löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin
mahdollisiin käyttötarkoituksiin.
Uutena aluevaltauksena markkinoille ovat tulleet traktoriksi
rekisteröitävät Polaris Sportsman -mönkijät, jotka laajentavat
käyttömahdollisuuksia paljon
perinteisiä alueita suuremmalle
reviirille niin työssä kuin vapaaajan käytössäkin.
Polaris Sportsman -traktorimönkijät ovat tieliikennekäyttöön rekisteröitäviä maastoajoneuvoja, joilla voi siirtyä
sulavasti maastosta maantielle
ja päinvastoin. Julkisilla teillä

niillä voi siis liikkua täysin laillisesti, ajamisen vaatimuksena
on 15 vuoden ikä ja T-ajokortti.
Luonnollisesti myös B-ajokortin
haltija on oikeutettu ajamaan
traktorimönkijällä. Tieliikennekäyttö tekee mahdolliseksi
käyttää mönkijää työtehtävien
ohella aivan tavallisiin arkipäivän askareisiin kuten kaupassa
käyntiin, ystävien tapaamisiin tai
koulumatkoihin.
Mönkijän käyttökulut ovat
erittäin alhaiset, sillä sen polttoaineen kulutus on vähäistä,
huoltokustannukset pienet ja
vakuutukset edulliset. Myös katsastusmaksut säästyvät.

Lisäpotkua eokuville
Harman Kardonin uusi HS
250BQ on 2.1-kanavainen, integroitu kotiteatterijärjestelmä,
johon kuuluu DVD-laite, kaksi satelliittikaiutinta, aktiivinen
subwoofer ja Bridge*-telakka.
DVD-laitteessa on High-Definition Multimedia Interface™
-liitäntästandardi (HDMI™), digitaaliset audiotuloliitännät, kaksi
USB-liitäntää ja videoprosessori,
joka muuntaa normaalilaatuisen
videosignaalin korkeammalle
720p/1080i-tarkkuudelle.
Malliin kuuluu myös Dolby®
Digital - ja DTS® -etuvahvistimet, joilla voi kuunnella kaikkia nykystandardin mukaisia
surround-formaatteja.  
HS 250BQ:n vahvistin antaa 2
x 65 watin RMS-tehon 6 ohmin
kuormalla. Järjestelmän kahdessa identtisessä, kaksikanavaisessa satelliittikaiuttimessa on kaksi
76 mm:n keskiäänielementtiä ja
DíAppolito-periaatteella toimiva 12 mm:n dome tweeter. 250
mm:n elementillä varustettu aktiivinen subwoofer antaa 200
watin RMS-tehon. Bridge-telakan
avulla iPod** on helposti liitettävissä järjestelmään; iPod toimii
järjestelmän kaukosäätimellä,
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toimintamatka. BlueZERO FCELL puolestaan saavuttaa nollapäästöillä jopa 400 kilometrin
toimintamatkan.

ja se voidaan samanaikaisesti
myös ladata. HS 250BQ -mallissa Bridge-telakka tulee mukana.
Dolby Virtual Speaker-tekniikan
laaja surround-äänentoisto takaa
huippuluokan kuuntelukokemuksen.
”Rakas ihminen” haastaa
lähimmäisyyteen
vuonna 2009
Kristittyjen yhteiset Rakas Raamattu (2007) ja Rakas rukous
(2008) -teemavuodet saavat
jatkoa. Vuoden 2009 teema on
Rakas ihminen.
Jumalan luomana jokainen
ihminen on ainutlaatuisen arvokas ja yksilönä tärkeä. Rakas
ihminen -teemavuosi kannustaa
kohtaamaan jokaisen ihmisen
lähimmäisenä, jolle Jeesus antoi
esikuvan tehdä ehdoitta hyvää.
Teema myös rohkaisee muistamaan itselle rakkaita ihmisiä erityisellä tavalla vuonna 2009.
Teemavuonna kristittyjen
toivotaan pitävän esillä turvapaikanhakijoiden, vainottujen
kristittyjen ja muiden sorrettujen ihmisten ihmisoikeuksia sekä
avioliiton ja perheen merkitystä. ”Rakas ihminen” muistuttaa
myös rakkaudella, että Jumala
yksin on elämän antaja ja ottaja,
ja Jumala loi ihmisen mieheksi
ja naiseksi.

Rakas ihminen -teema haastaa
yksilökristityt ja kaikki muutkin
antamaan toiselle ihmiselle aikaa
ja huomiota erityisellä rakkaudella vuonna 2009. Seurakuntia
ja järjestöjä haastetaan soveltamaan ja painottamaan teemavuotta omassa toiminnassaan.
Eri suuntien kristityt ovat
yhdessä luoneet teemavuoden
Maailmanevankelioimisen Suomen keskuksen (MESK) ja E4tiimin työryhmien kautta.
Tietä puhtaille
sähköautoille
Mercedes-Benz esitteli Detroitin
autonäyttelyssä tammikuussa
kolme BlueZERO-konseptimallia, jotka perustuvat yhteen poh-

jarakenteeseen, johon voidaan
liittää erilaisia moottoriratkaisuja
ja vaihtoehtoisia voimanlähteitä.
Mercedes-Benz esitteli kaksoispohjarakenteensa noin kymmenen vuotta sitten A- ja B-sarjan
autoissa.
Perinteisiin alustaratkaisuihin
perustuviin sähköautoihin verrattuna BlueZERO-konseptimalleilla on puolellaan selviä etuja.
Esimerkiksi sisätila voidaan hyödyntää kokonaan matkustajapaikkojen ja tavaratilan hyväksi,
koska akut ja generaattorit on sijoitettu lattian alle. Samalla auton
painopiste jää matalalle, mikä
parantaa ajo-ominaisuuksia.   
Kaikki kolme BlueZERO-mallia ovat etuvetoisia. Nestejäähdytteisten litiumioni-akkujen varauskyky on 35 kWh. Kompaktin
sähkömoottorin enimmäisteho
on 100 kW (jatkuva teho 70
kW) ja huippuvääntö 320 newtonmetriä. Autot kiihtyvät 0–100
kilometriin alle 11 sekunnissa.
Huippunopeus on rajoitettu 150
kilometriin tunnissa toimintamatkan ja energiatehokkuuden
maksimoimiseksi.   
2 tunnin latauksella jopa 200
kilometrin ajomatka   BlueZERO
E-CELL ja E-CELL PLUS -mallien
litiumioni-akkujen latauskyky
on 15 kW, joten autot voivat varastoida 30 minuutissa riittävästi
energiaa 50 kilometrin ajoon.
Pelkästään sähköllä ajettaessa
100 kilometrin matkaan vaaditaan tunnin ja 200 kilometrin
matkaan 2 tunnin latausaika.
Latausaika kaksinkertaistuu, jos
latauskyky on 7 kW, kuten on
normaalissa kotitaloudessa.
BlueZERO E-CELL PLUS -mallissa on takana sama 1,0 litran
turboahdettu bensiinimoottori
kuin smart fortwossa. Tämän
kompaktin kolmisylinterisen
moottorin teho on 50 kW/3 500
rpm. Tarvittaessa se voi ladata
17,5 kWh:n teholla auton litiumioni-akkuja. Yhdellä tankillisella polttoainetta on mahdollista saavuttaa jopa 600 kilometrin

Nollapäästöistä
tulevaisuutta Sveitsissä
Sveitsiläinen sähköyhtiö Energie
Ouest Suisse (EOS) ja RenaultNissan-allianssi alkavat työskennellä yhteisvoimin nollapäästöisten ratkaisujen kehittämiseksi.
Sveitsissä.
Tämä tarkoittaa sähköautojen
suosimista ja akkujen latausasemaverkoston luomista.  Hiljattain allekirjoitetun Memorandum
of Understanding (MOU) -sopimuksen mukaan molemmat osapuolet tutkivat keinoja toteuttaa
ja ylläpitää koko maan kattava
latausasemaverkosto. MOU aikoo myös määritellä säännöt ja
ehdot allianssin sähköautojen
toimittamiseksi EOS:n yrityskäyttöön.   
Lisäksi EOS ja allianssi aikovat kehittää ja tukea sähköautojen käyttöä edistävää koulutustoimintaa.   EOS tuottaa 85
% sähköstään vesivoimalla, ja
se on allianssin ensimmäinen
nollapäästöohjelman yhteistyökumppani Sveitsissä, Nissanin
Euroopan pääkonttorissa.  
– EOS:lle sähköautojen käyttöönotto on edistyksellinen
vastaus Sveitsin energia- ja ilmastohaasteisiin, sanoo EOS:n
pääjohtaja Hans Schweickardt.
Liikenteen osuus maan kasvihuonekaasupäästöistä on 33 %
(16 miljoonaa tonnia), ja se on
toiseksi suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja lämmityksen (43%)
jälkeen. Jos Sveitsin autoista 15%
vaihdetaan sähköautoihin vuoteen 2020 mennessä, hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 7%
eli 1,1 tonnia vuodessa.   
Euroopassa Renault-Nissanallianssi on tehnyt nollapäästöaloitteita Israelin, Tanskan, Portugalin, Monacon ruhtinaskunnan ja ranskalaisen sähköyhtiö
EDF:n kanssa.
Yhdysvalloissa allianssi on
solminut yhteistyösopimukset
Tennesseen osavaltion, Oregonin osavaltion ja Sonoman
maakunnan kanssa PohjoisKaliforniassa. Japanissa allianssi
on solminut yhteistyösopimukset Kanagawan prefektuurin ja
Yokohaman kaupungin kanssa.
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Ostamalla meiltä mainos- ja liikelahjat olet
samalla mukana tukemassa tosimieslehteä
Tällä kirjoitat vuosia
Raja mainoskynä
500 kpl á hinta

0,83 €

Laadukas Bristow
klassinen pikee 190 g/m²
7 värivaihtoehtoa á hinta

11,00 €

Mainoskaramellit

12,90 €/kg

Laadukas Original
perus-T-paita 160 g/m²
18 värivaihtoehtoa á hinta

4,20 €

Goal perus T-paita
145 g/m²
5-väriä á hinta

2,80 e

Myynti: Harry Elfving
gsm 0400 534 993
myynti@mainosmilpa.fi
www.mainosmilpa.fi

RUKOUS
ON -sarja valmiina!
Saatavana kirjan lisäksi myös 3 osainen DVD ja CD -sarja
lahjaksi itsellesi tai läheisellesi.

Teol. tohtori Seppo Löytyn omia kokemuksia ja
havaintoja rukoilemisesta ja rukouselämästä.
Tilaukset 0400-596 120 tai www.eilamedia.fi

Eila Media Oy
www.eilamedia.fi
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Kai Mäkelä

O

lin toimitsijana 22-vuotiaiden yleisurheilun
SM-kisoissa Lahdessa.
Sadan metrin juoksussa oli mukana musta poika Akpomuje
Oghenemarho Nigeriasta. Kyselin hänen taustojaan. Turun
murteella Akpomuje kertoi
muuttaneensa seitsemänvuotiaana Suomeen vanhempiensa
kanssa. Hän edustaa turkulaista urheiluseuraa ja Suomen kansalaisena saa tietenkin kilpailla
SM-kisoissa.
Tiesin, että afrikkalaiset nimet
lähes poikkeuksetta merkitsevät
jotain, niin kuin muuten suomalaisetkin. Virtanen asuu virran
rannalla ja Saarinen saaressa,
Leppänen lepikossa, jos sanojen
merkityksiä tulkitaan.
Akpomuje Oghenemarho tarkoittaa, että ”Jumala on suurin”,
poika selitti. ”Joka kerran, kun
kyyristyn lähtötelineisiin, rukoilen Filippiläiskirjeen neljännen
luvun kolmannentoista jakeen
sanoin: ´Kestän kaiken Hänen
(Jeesuksen) avulla, joka antaa
minulle voimaa´.”
Kova jätkä! Sanat kuulostivat
urheilukentällä ihmeellisiltä.
Entä suomalaiset nuoret urheilijat arvokkaissa maansa mestaruuskisoissa? Olin toimitsijana
erityisen lähellä seiväshyppypaikkaa. Moni leijaili riman kanssa alas lausuen suomenkielistä
runoa, jonka jokaisen säkeen
alkusointi alkoi v:llä, vaikka seivästä ei hypätä v-tyylillä. Sama
sana kaikui ympäri stadionin
varsinkin silloin, kun joku epä-

DuoRaamattu
vanha ja uusi käännös rinnakkain

V-tyyli riittää jo!

59€
59€
39€
39€

Kotisataman Kauppa
www.kotisatamankauppa.fi, Helsinki, Tampere

onnistui suorituksessaan.
Epäonnisten suomalaisten,
kuten Tommi Evilän, huulilta
voi lukea Pekingin olympialaisissa samaa v-virttä kuin nuorten
SM- kisoissa. Sama levy oli päällä
Oulun Kärppien pelaajilla, kun
maalia ei hyväksytty ottelussa
Magnitogorskia vastaan, ja kaiken huipuksi englantilaisen herrasmiehen valmentaman Suomen
jalkapallomaajoukkueen pelaajat
sortuivat Sveitsi-ottelussa tv- ka-

meroiden edessä morkkaamaan
tuomaria selkeällä v:llä. Onneksi tuomari ei osannut suomea.
Kuitenkin eliittiurheilijat ovat
monen nuoren esikuvia. V niin
kuin valitettavaa. Esimerkiksi
painissa matolta lentää tuomarin
potkusta ulos, jos kiroilee.
Niin ikään Pekingin kisoja katsellessa näimme kuinka moni urheilija kansallisuuteen ja rotuun
katsomatta teki ristinmerkin
ennen suoritusta. Suorituksen

TOSIMIES!

Euroopan ainoa kristillinen miestenlehti

Tilaa kätevästi netistä
www.tosimies-lehti.fi
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DuoRaamattu (musta)
DuoRaamattu (viininpunainen)
DuoRaamattu UT (sininen)
DuoRaamattu UT (vihreä)

päätteeksi jotkut kyyristyivät
rukoukseen, jotkut kiittivät Jumalaa niin, että ääni kuului sekä
taivaaseen että kotikatsomoihin.
Tuskin näitä eleitä tehdään tyhjän tähden. Kyllä merkit ja rukoukset osoittavat, että urheilijoilla on uskoa sydämessä. Kun
on sydämessä uskoa, ei huulilla
ole suomalaisia v-sanoja eikä
englanninkielisiä f-sanoja.
V-tyyli riittää jo. Poikkeuksena vain mäkihyppääjien lento.

Y
6 numeroa
vuodessa vain
30 euroa !

Kuuntele Tosimies-minuutti Radio Deissä
joka arkiaamu klo 08.15!
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CAR FOR A REAL MAN

FORD EXCURSION 7,3 Diesel vm 2000 aj. 180t.mailia, 8 hengelle rekisteröity
Auto tuotu USA:sta ja tyyppikatsastettu Suomeen. Kunto erinomainen ja varusteet täydelliset
(sähkösäätöiset nahkaistuimet, Cruise, automaattivaihde, automaatti-ilmastointi eteen sekä
taakse etc.) Väri metallimusta, auto on alv.vähennyskelpoinen, dieselvero 150 euroa/ vuosi.
Ajaminen vaatii kuorma-autokortin. Mahtipeli tosimiehelle. Hinta 29.000 euroa sis Alv.
Rahoitusmahdollisuus.
Kysy Esko Saxelin 040 519 46 70

KARAVAANARI ON
KAIKKIEN KAVERI

Kimmo Janas

Matkailuauto ja -vaunuuutuuksia on esitelty
niin Lahden, Turun
kuin Helsinginkin
messukeskuksissa.

V

aikka puhutaankin taloudellisesta taantumasta,
jatkaa matkailuautojen
ja -vaunujen suosio kasvuaan.
Mielenkiintoista on, että viimeisten kolmen vuoden aikana on
ensipääpaino vaunuista alkanut
siirtyä autojen puolelle.
Markkinoiden kehittymistä
perustellaan mm. verojen laskulla ja kuluttajien ostovoiman
lisääntymisellä. Toisaalta korot
ovat laskeneet ja öljyn hintakin
on alimmillaan moneen vuoteen.
Vuosina 2008-2011 jää eläkkeelle n. 400.000 suurten ikäluokkien edustajaa. Tänä päivänä jo noin 80 % vaunun ostajista
on yli 40-vuotiaita ja heistäkin
suurin osa lähellä eläkeikää,

sa on käytetty aitoja kaakeleita,
vastaavasti kylpytilat ovat entistä
käytännöllisempiä. Suuntaus on
selvästi kohti kodinomaisuutta. Sisustuksissa on käytetty
yhä vaaleampia puusävyjä ja
tekstiilejä, joskin perinteinen
valkoinen sisustus on saanut
rinnalleen vaihtoehtoja myös
hopeasta, mustasta ja muista
voimakkaimmista väreistä.
Markkinoilla tavoitellaan nyt
uusia kohderyhmiä, kuten esimerkiksi golffareita.

Kanavaanarikirkko
Turussa tammikuun
alussa järjestettyjen
Caravan Show &
Camping -messujen
yhteydessä järjestettiin jo toisen kerran
karavaanarikirkko,
jossa siunattiin tulevan vuoden automatkat.

C Arctic MotorCaravan Oy:n maahantuoma Monaco Cayman 35 SBD:n kokonaispituus 11.00 m, leveys 2,54 m, korkeus 3,97 m. Vakiovarusteina mm.: hydrauliset tuet
(paikallaan ollessa), 2x Slide Out eli sähköllä ulosliukuvat ”erkkerit”, jotka antavat reilusti lisää oleskelutilaa, 2 x taulu-TV, mikro, iso jääkaappi/pakastin jääpalakoneella,
2 x matkustamon keskusilmastointi, peruutuskamera, kuljettajan istuimessa 6 x erilaiset sähköiset säädöt. Lisävarusteina mm.: keskuspölynimuri, kotiteatteri, markiisien
sähkökäyttö, hiljainen 8kW dieselaggregaatti, Leather Image -verhoilu, mukavuusparivuode (ilmasäätöinen), sähkösäädöt molemmissa etuistuimissa, 2kW invertteri, 3 x
peruutuskamera, Sani Con -kuivausjärjestelmä. Cayman 35:ssa on Cummins 340 hv 6,7l turbodiesel takamoottori, sekä Roadmaster alusta, jossa on esim. ilmajousitus ja
automaattinen tasonsäätö. Kokonaispaino on 13 000 kg, ja omapaino 11 000kg. Auton hinta vakiovarustein n 240.000 E Keminmaassa. Esittelyauton lisävarusteet n.
10.000 E.

.

C Todella kätevä – joskin varsin tyyris – ratkaisu on
lastata matkailuauton 'ruumaan' kaksipaikkainen Smart
maitokaupassa käyntejä varten...
D Eura Mobilin Terrestra I 700 EB lähtee mukaan
73.900 eurolla.

C Kabe Travel Master 700 on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön.

C Kabe Royal 560 XL -vaunun sisustusnäkymä.

D Hobby T600 FC:n hinta varusteineen on 56.190 E

Kohti kodinomaisuutta
Trendejä tarkastellessa voidaan
todeta varustelutason olevan
entistä korkeatasoisempaa. Uusiutuneita ovat mm. keittiöt, joisTO S I M I E S  1 / 2009
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Terveyskasvatusleirit ovat
tervetulleita burjaattikyliin

Sosiaalinen tilanne pahenee maaseudulla
Eero Ketola

F

ida internationalin lapsityökonsultti Kari Halonen on
neljän vuoden aikana avustajineen kouluttanut leiriohjaajia
Burjatiassa. – Yli viisikymmentä
henkilöä on ollut mukana koulutuksessa. Lähes kaikki ovat lähteneet innolla mukaan työhön.
Leirien runkona on kristinuskon
alkeiden opetus, terveyskasvatus, askartelu, musiikki ja liikunta. Leireille saapuvat lapset
ovat usein köyhistä, rikkinäisistä
ja alkoholisoituneista kodeista.
Vanhemmat ovat kasvaneet ja
uskonnollis-filosofisessa ilmapiirissä. Lapset ovat ahdistuneita ja
pelokkaita. Tietysti poikkeuksiakin on.
– Kolmen päivän leirin aikana
lapset kuuntelevat tarkkaavaisesti ja alkujännityksen jälkeen he
ovat täysillä mukana leikeissä ja
harrasteissa. Usein lapset itkevät
kun leiri loppuu. He ovat tunteneet ja vaistonneet rakkauden,
välittämisen ja aidon yhteisöllisyyden. Ennen leiriä heillä ei
ole ollut tietoa Raamatusta eikä
kukaan ole rukoillut elävää Jumalaa, kertoo Kari Halonen.

Venäjän kaakkoiskulmassa, seitsemän
aikavyöhykkeen päässä, Mongolian rajan
pohjoispuolella elävät burjaatit. Syrjäisissä
maaseudun kylissä on köyhyyttä, huumeita,
alkoholia ja rikollisuutta. Viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana tilanne on
mennyt vain alaspäin. Eräässä kaupungissa 20
prosenttia miespuolisista asukkaista on vankilassa.
Kaiken muun lisäksi aikuisväestön alituisena
pelkona on siperian jaswa –sairauden siirtyminen
eläimistä ihmisiin. Nykyisin Salossa asuvan Kari
Halosen projektihankkeen päämääränä on uusien
lapsityöntekijöiden varustaminen ja kouluttaminen
Siperian vähemmistökansojen keskuuteen.

Leirejä myös Irkutskissa
Venäjän Keski-Aasiassa on neljän
vuoden aikana järjestetty runsaat
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C Burjaattitalojen ikkunaluukut ovat
koristeellisesti veistetty.

40 terveyskasvatusleiriä. Tänä
kesänä oli viisi leiriä uudella alueella, Baikal järven länsipuolella, Irkutskin maakunnan sisällä
sijaitsevan Ust-Ordanin alueella.
Virallisena kielenä seudulla on
burjatia ja venäjä. Ust-Ordan
Burjatian väestö on voimakkaasti sidoksissa vanhoihin, burjaattiperinteisiin. Tärkeänä palvonnassa on Baikalin burjaattien
epäjumala Burkhan.

D
Leiriohjaajia koulutuksessa Ulan
Udessa.

– Elämän meno on samanlaista kuin järven itärannallakin eli
rikollisuus ja huumeet ovat yleisiä. Leirin saapuminen kyläyhteisöön merkitsee lapsille uutta
mahdollisuutta. Leirityö poistaa
ennakkoluuloja ja muodostuu
myös sillaksi paikallisen seurakunnan perustamiseksi, kertoo
Kari Halonen.

traktorin vetämässä, neuvostoaikaisissa, vanhan kolhoosin
vesikärryissä. Ulkokäymälöissä
ei ole peilipöytiä eikä Christian

Diorin saippuaa.
Baikalin koillispuolella yksi
leiri oli pahalla Sibirskaja jaswa
-epidemia-aluueella. Muutama

C
Salolainen lapsityökonsultti Kari
Halonen Baikal -järven lounaiskulmassa, Kultukissa. Matkaa Suomesta on
noin 7000 kilometriä ja seitsemän eri
aikavyöhykettä.

vuosi aikaisemmin alueella riehui tauti joka tappoi runsaasti
lehmiä. Kyläläiset hautasivat
kuolleet lehmät vaikka ne olisi
pitänyt polttaa. Tauti leviää eläimistä nopeasti myös ihmiseen ja
aiheuttaa nopean kuoleman.
– Aluksi luulimme, että emme
voi järjestää kylässä leiriä. Saimme kuitenkin siihen luvan. Jaswan (venäjän jaswa –sana tarkoittaa paisetta tai märkivää
haavaa) pelko oli alituisesti aikuisten mielessä. Maitotuotteita
ei saanut käyttää, ainoastaan kuivamuonaa. Leiri onnistui kuitenkin hyvin ja lapset kokivat Pyhän
Hengen läheisyyden ja ohjaajien
kristillisen rakkauden.

Epidemia riehuu kylässä
Burjatian tasavallan pääkaupungissa Ulan Udessa järjestettiin ensimmäistä kertaa leiri
kaupungin sisällä. Kokemukset
olivat erittäin myönteiset. Kaupungeissa ulkonaiset olosuhteet
ovat suhteellisen miellyttävät.
Angara -joen ympäristössä olevissa kylissä on kuitenkin varsin ankeaa. Suomalaisten leiriohjaajien makuunurkkauksessa
vilistivät pienet hiiret. Rotta
jyrsi urakalla lankkua sängyn
alla. Rottien meno oli hulvatonta varsinkin silloin kun jogurttia
putosi laudan rakoihin. Leireillä
vesi kannetaan samasta joesta
missä lehmät ja hevoset käyvät
juomassa. Eräässä kylässä leiriläisten tarvitsema vesi tuotiin

Kuuntele Tosimies-minuutti
Radio Deissä
joka arkiaamu klo 08.15

A Burjaattityttö on pukeutunut kerhojen yhteiseen juhlaan.
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JOHN LENNONIN ELÄMÄ
LIVERPOOLISTA NEW
YORKIIN
Lennon ja Beatlesin valtaisa
menestys ja Amerikan valloitus
lienevät monille tuttuja asioita.
Kaikki eivät ehkä tiedä Paul
McCartnyn katkerasta riitelystä
1960-luvun lopussa, Apple-levyyhtiön koukeroista ja Paulin ja
Johnin nokittelusta soolourillaan. Paul laittoi syytteleviä viestejä sanoituksiin vihjailevammin
ja John avoimen aggressiivisesti.
Lennonin legendaariselta vuoden 1971 Imagine-albumilta
löytyy McCartnyä syyllistävä
kappale
”How Do You Sleep?” Ilkeimpänä hetkenään Lennon kertoi
Paulin tehneen vain Yesterdayn
ja senkin hän kai varasti jostain.

Philip Norman
John Lennon
WSOY, 2008

McCartnyn ja hänen Linda-vaimonsa lapsikatras kasvoi, mutta yhtye Wings ei lähtenyt heti
lentoon. Bändi keikkaili pienellä
pakettiautolla kuin Beatles ennen menestystään. Bond-tunnari
Live And Let Die vuodelta 1973
räjäytti potin ja Paul McCartny
oli taas huipulla. George Harrisonin menestys soolouralla ja
megahitti ”My Sweet Lord” aiheutti Lennonissa epävarmuutta.
McCartny ja Lennon olivat tottuneet pitämään muutamaa vuotta
nuorempaa kitaristia Harrisonia
”rasittavana kakarana.”
John Lennon joutui jo 60-luvussa yhdysvaltain viranomaisten silmätikuksi poliittisten
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kannaottojensa ja Yhdysvaltain
ulkopolitiikan kritiikin vuoksi.
Lennonin koettelemukset Yhdysvaltain viranomaaisten kanssa olisivat ehkä jääneet hämärän
peittoon, mutta kalifornialainen
yliopistotutkija Jon Weiner otti
elämäntehtäväkseen Lennonin
kaltoin kohtelun, viranomaisten
kiusaamisen, uhkailun ja pelottelun paljastamisen.
Lennon osasi ennustaa jopa
oman kuolemansa. Lennon uskoi, että jos hänet joku tappaa,
on kyseessä oma fani. Tämä kävi
karulla tavalla toteen, kun vakavista mielenterveyshäiriöistä
kärsinyt, Lennonin talon edessä päivystänyt fani Mark Chapman ampui Lennonin hänen
kotiovensa eteen vuonna 1980.
Onneksi Lennon ja Beatles on
nykyään enemmänkin brändi
kuin bändi. On ironista, että yksi
tämän vuosisadan kuuluisimmista rauhanaatteen miehistä kuoli
väkivaltaisesti, mutta onneksi
musiikki elää ikuisesti.
Janne Viljamaa
SEURAKUNNAN
TELLINGEILLÄ
Markku Vuorisen kirja vuonna
1926 syntyneen Kai Antturin elämäntyöstä seurakunnan tellingeillä avaa näkymiä kristillisen
kentän saloihin ja kertoo niistä
vaikeuksistakin, mitä kohdataan
kun antaudutaan seurakunnan ja
Jumalan palvelijoiksi.
Antturi oli urheilullinen nuori mies ja urheilu- ja valmennusura olisi varmaan jatkunut
pitkällekin, mutta hengellisen
heräämisen mukanaan tuoma
omantunnon herkkyys mm alkoholinkäytön suhteen urheilujohtajien kohdalla sai nuorukaisen
suuntaamaan tarmonsa voimakkaammin urheiluelämän sijasta
seurakunnan toimintaan.
Vuonna 1926 syntynyt mies
ehti mukaan sodan tuomiin kokemuksiin vapaaehtoisena palvelemaan maataan.
Sodan jälkeen oli arkkitehdin
opintojen vuoro kunnes taivaallinen työnantaja alkoi viitoittaa
polkua seurakunnan ja Jumalan
palvelijana.

Markku Vuorinen
Kai Antturi, rakentaja
Aikamedia, 2008

Lehden päätoimittajan virka
oli vuorossa pitkän palvelutyön
alkuhetkinä. Lehden nimenä oli
Keidas.
Vuonna 1948 Antturi muutti
Turusta Helsinkiin ja ohjautui
Helsingin Saalemseurakunnan
työyhteyteen karismaattisen Eino
Mannisen työtoveriksi. Manninen
oli suomalaisen helluntaiseurakunnan perustaja Helsingissä ja
tunnettu karismaattisena johtajana. Antturi aloitti työn Saalemseurakunnassa vuonna 1951.
Oman äidin kuolema vuonna
1966 ja seurakunnanjohtaja Eino
Mannisen kuolema seuraavana
vuonna oli vaikuttavia asioita
Kai Antturin elämässä.
Vuonna 1971 otti Antturi vastaan seurakunnan johtajan työn
mikä sarka tulisi kestämään pitkään.
Monia suuria hankkeita oli
seurakunnan taipaleella vuosien
varrella. Monia isoja kokoustapahtumia julistajina useita amerikkalaisia julistajia, Branham,
Hicks jne.

Suurin taistelu ja vääntö oli
kuitenkin riittävien tilojen saaminen seurakunnan kasvavan
joukon tarpeisiin.
Vuonna 1978 kuitenkin vietettiin aivan vuoden alussa uuden
ja upean temppelin vihkijäisjuhlaa.
Seurakunnnan oli hyvä toimia
uusia tiloja hyödyntäen ja kansa liikkui enentyvässä määrässä
hengellisissä tilaisuuksissa Niilo
Ylivainion kautta tapahtuneen
virvoituksen ajan seurauksena.
Vuonna 1989 Antturi luopui
seurakunnan johtajan virasta ja
jättäytyi kiertäväksi julistajaksi.
Vuosien varrella oli julistajan
elämässä matkoja moniin maihin
ja yhteyksiä monenmaalaisiin
hengellisen kentän vaikuttajiin.
Antturi oli monessa mukana
mm Ibra-radiossa myöhemmin Hyvän Sanoman radiossa,
lehtityössä ja monissa muissa
hengellisen kentän vastuutehtävissä.
Kirja ei etene kronologisessa
järjestyksessä vaan ikään kuin
pomppii eri kirjoittajien kertoessa kokemuksiaan ja seurakunnan historiaa omasta näkökulmastaan.
He ovat pääasiassa työtovereita mutta myös Antturin omille
lapsille annetaan puheenvuoro
ja näissä puheenvuoroissa tulee
julki totuus, että Jumalan palveleminen aina maksaa jotakin
ja usein sijaiskärsijöinä voi olla
oman perheenkin jäsenet.
Myöhemmällä iällä saa kirjan
päähenkilö kokea sydämen antamia impullsseja kenties liian
suurien taakkojen kantamisesta
ja levon vähäisyydestäkin johtuen.
Näissäkin vaiheissa ja näiden
jälkeen jakaa julistaja kirjassa
viisautta, mitä on opittu näissä

vaiheissa. Joku on sanonut: "Ota
se minkä opit ja opeta se muille", näin kirjan päähenkilö toimii
ja tarjoaa suomalaisille miehille
hyviä neuvoja sydämen rentouttamiseksi.
Antturin 10 teesiä menestykseen sisältää paljon viisautta ja
ajattelemisen aihetta.
Samuel Saresvirta

TEMPERAMENTTI EI OLE
TUOMIO
Suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja, professori Liisa Keltikangas-Järvinen
lohduttaa uudessa kirjassaan,
miten temperamentti ei ole tuomio. Yllättävän sitkeässä tämä
jokaisen henkilökohtainen reagointitapa kuitenkin on. Ääripäät
eivät muutu elämänsä aikana
vastakkaisiksi. Isoäänisestä, rajusta ja räväkästä ei vanhana tule
varovaista syrjään vetäytyjää,
eikä toisin päin. Temperamentti
on meillä perimässä ja perimää

Liisa Keltikangas-Järvinen
Temperamentti, stressi ja
elämänhallinta
WSOY, 2008

kannamme mukana kehdosta
hautaan, hyvässä ja pahassa.
Kivasti Keltikangas-Järvinen

murtaa kirjassaan temperamenttimyyttejä Koska temperamenttikäsitteestä on tullut muodikas,
sillä yritetään kansanpsykologiassa selittää vaikka mitä käytöstä. Sain raivarin, koska en voinut
mitään kuohuvalle temperamentilleni. En pysty rauhoittumaan,
sillä olen niin vilkas. Ujous estää
minua löytämään ystäviä. Jossain
määrin nämä väitteet ovat totta,
mutta kovalla harjoittelulla haastavan temperamentin voi ottaa
elämässä eteenpäin auttavaksi
työkaluksi.
Esimies voi onnistua nopeana, kiihkeänä ja räväkkänä aivan
kuin voi pärjätä ujona, hiljaisena
ja varovaisenakin. Tämä vaatii
oman reagointityylin tunnistamista. Tietyssä ympäristössä
arvostetaan tietynlaisia temperamenttipiirteitä. Kouluun sopii
ahkera, sinnikäs ja aktiivisuutensa ja rajuutensa hallitseva, sopeutuva ihminen. Älykkyydestä
huolimatta fiksu ja lahjakas räväkkä vitsikertoja ei jaksa kauaa
opettajaa naurattaa. Opettajan
oma temperamentti vaikuttaa
paljon siihen, millaista lasta hän
jaksaa parhaiten.
Keltikangas-Järvinen hahmottelee selkeästi, miten ujous ja
sosiaalisuus eivät liity yhteen.
Ujo voi olla hyvinkin sosiaalinen. Hänellä menee kauemmin
aikaa päästä juttuun vieraiden
ihmisten kanssa. Lämmiteltyään
ujo näyttää todellisen sosiaalisen itsensä. Tutusta porukassa
kuoriutuu esiin aivan erilainen
ujo - iloinen jutunkertoja. Ujo voi
olla myös ei-sosiaalinen, jolloin
hän ei hakeudu kovin mielellään muiden seuraan. Ujoutta
ja sulkeutuneisuutta ei saa sotkea keskenään. Sosiaalisuuden
lähtökohta on temperamentin
hallinta. Tästä kirjasta on hyö-

tyä kaikille kasvattajille ja esimiehille.
Janne Viljamaa
ERMO-MARTTI
SEIKKAILEE
Varsinkin nuoremmalle väelle
Tampereen Pispalassa asuva
Martti Falck on tullut tutuksi
Ermo-päällikkönä, joka johtaa
lapsijoukkionsa TV:ssä mitä
ihmeellisempiin seikkailuihin
Raamatun sanaa kuitenkin temmellyksen keskellä unohtamatta. Täytyy tässä myöntää kaiken
kansan edessä olevani hieman
katkera Maralle ohjelmaideasta,
sillä jossain vaiheessa suunnittelemamme Tosimies-tunti olisi
liikkunut hyvin pitkälle samalla
konseptilla; ensin tehdään jotakin mielenkiintoista (ja jännää)
ja lopuksi istutaan alas kuuntelemaan Sanaa. No Mara oli nopeampi ja käynnisti ermoilunsa
– meidän on vain kehitettävä
uusi ohjelmaformaatti Tosarille.
No hard feelings, Martti!
Toisaalta tuo edellä kerrottu
kuvastaa hyvin Martti Falckia –
hän tekee jo siinä vaiheessa, kun
muut vielä miettivät!
Kaisu Paloheimon kirja on
retki Martin – Jumalan hullun
– ihmeelliseen maailmaan. Ei
välttämättä kaikista helpoimmista lähtökohdista taipaleelleen
ponnistanut miekkonen liikkuu
luontevasti niin Tampereen pääkadulla evankelioimassa kuin
saarnaamassa Haitissa tuhansille
kuulijoille.
Olen tuntenut Martti Falckin
jo useita vuosia, ja on pakko
myöntää, että joskus miestä on
pideltävä korvista paikoillaan,
ettei mopo karkaisi täysin käsistä. Martti pärjää hyvin Ermopäällikkönä, koska hän uskaltaa päästää valloilleen sisällään

Kaisu Paloheimo
Puusta putosi Jumalan Martti
Kuva ja Sana Oy, 2008

asuvan pienen pojanvintiön. Ja
varmasti tuo lapsenomaisuus
on yksi syy hänen moniin urotekoihinsa lähetyskentillä. Moni
mahtava asia olisi saattanut jäädä toteutumatta, jos niitä oltaisiin
ruvettu miettimään liian aikuismaisesti etukäteen.
Moni kirjan lukija saattaa pitää kirjan sisältöä pelkkänä Kaisu Paloheimon kirjailijalahjojen
tuotoksena, mutta niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, kyllä
se Martti tosiaan on tuota kaikkea touhunnut. Hän kertoo kirjassa ottaneensa tavoitteekseen
kohdata ja evankelioida kolme
ihmistä joka päivä.
– Se on mullistanut elämäni.
Se, että olen avannut suuni ties
missä tilanteissa ja aloittanut keskustelut milloin missäkin tuntemattomien kanssa, on avannut
ovet minulle maan ääriin asti ja
jopa presidenttien luokse, Martti
toteaa.
Tuossa on tosimiesmäistä
asennetta, josta toivoisi meidän
jokaisen pääsevän nauttimaan
omassa elämässämme.
Kimmo Janas

KONEINSINÖÖRITOIMISTO

ERIMEK OY
gsm 050 562 18 47

www.erimek.
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malla voi aivojen aggressiivisen
alueen tunnekaappaus olla paljon todennäköisempi. Valitettavasti lapselta voi vaatia osapuilleen saman verran kuin mihin
itse kykenee. Jos itse huutelee
tuomarille uhkauksia ja herjoja
naama tomaattina, voi tuskin
lapseltakaan vaatia stoalaista tyyneyttä ja mielenhallintaa. Oma
katu-uskottavuus kun katoaa ensimmäisestä raivokohtauksesta.
Parhaita paikkoja järjen ja tunteen yhteispelin opettelulle ovat
perhe, työ ja joukkueurheilu.

Janne Viljamaa

Oletko koskaan
pelannut koripalloa tai
lätkää entisen aktiivin
kanssa? Muistat oikein,
eihän siitä mitään tule.
Ex-aktiivi kahvaa joka
välissä, tulee laitaan
kyynärpäät edellä,
puhisee, koukkii,
työntää takapuolella ja
irvistelee. Puutavaraa
tulee selkään ja
kypärä kolisee. Kaveri
on voittamassa eikä
pelailemassa. Sääntöjä
voi vähän taivutella
omaksi eduksi.

K

un ex-aktiivi vie poikansa pelaamaan jalkapalloa, ei hän millään voi
uskoa, että omena olisi puusta
kovin kauaksi pudonnut. Pojassahan on mestarin geenejä.
Se on silmitön taistelija, terrieri,
eikä varmasti luovu pelivälineestä millään ilveellä. Poika ottaa
kovaa kontaktia ja pelaa aika
rumaa peliä ja näyttää vihollisille. Ex-aktiivi opettaa pojalleen
miten vihollinen on kohdattava. Tärkeintä ei ole voitto, vaan
murskavoitto.

Tästä puhutaan
kotona
Mutta mitä ihmettä. Poikahan
juttelee mukavia, istuu puolustusalueella ja taputtelee hiekkakakkuja. Ei voi olla minun poikani. Aurinko paistaa silmään.
Hiekkakakkuja. Nyt vastustaja
kiertää minun poikani kautta
maalialueelle ja laukaisee nahkakuulan ylämummoon. ”Poika,
tästä puhutaan kotona. ”Mitä
varte sä annoit sen vihollisen
mennä iha noin vaan ohi ja teit
hiekkakakkuja?” ”Ihan tosi iskä,
mä en huomannu., anteeksi.”
Pieni pelimies yrittää pyydellä
anteeksi, mutta hän on hiekkakakkujen lumoissa taas seuraavassa pelissä.
Pallopeleissä tarvitaan aggressiota. Aggressiota näytetään vain
kontrolloiduissa olosuhteissa.
TO S I M I E S  1 / 2009

PALLOPELIT
OPETTAVAT
Pallosta taistellaan sääntöjen mukaan. Toista ei saa potkia nilkkoihin. Koripallossa korin alla
on kova rytinä, mutta kaveria ei
saa työntää selästä, eikä hakata
käsille. Aggressio on meissä noin
50 prosenttisesti geeneissä. Loput aggressiosta on ympäristön
vaikutusta. Ihminen ei kuitenkaan ole geeniensä orja. Geenit
eivät laita meitä hyökkäämään
toisen kimppuun ja pelaamaan
rumasti.
Tunnekaappaus
Otsalohko tekee ihmisestä inhimillisen. Aggressio kumpuaa
aivojen syvistä kerroksista, niin
sanotulta limbiseltä alueelta.
Tätä aluetta kutsutaan joskus
myös liskoaivoiksi. Aggressiivinen impulssi laittaa hyökkäämään ja puolustamaan reviiriä.
Jos olisimme näiden alkukantaisten impulssien armoilla, ulkona
olisi hengenvaarallista kulkea.
Väkivaltaisia hyökkäyksiä olisi
odotettavissa kaupan kassalta
kotipolulle, kun otsalohko ei
hillitsisi limbisen alueen aggressiivisia yllykkeitä. Ihminen voisi
pillastua mistä tahansa pikkuvastoinkäymisestä Sanotaan,
että aggressiivisella aivoalueella
on tunnekaappaus, kun ihminen
raivoaa silmittömästi ja järjen

valo tuntuu kadonneen. Kun ihminen hallitsee tunteitaan, toimii
yhteistyö aivojen tunnealueen ja
toimintaa ohjaavan ja hillitsevän
otsalohkon välillä.
Mopo ei
karkaa käsistä
Kun pelaaja hallitsee tunteensa
ja pystyy kaivamaan aivojen tunnealueelta oikein suunnatun aggression, hän pystyy käyttämään
aggressiota maalin tekemiseen,
oman maalin suojeluun ja teräviin vastahyökkäyksiin. Tunteita
hallitsemattomalla pelistrategia
unohtuu ja hän ottaa tyhmiä
jäähyjä. Peli opettaa järjen ja
tunteen yhteispeliä, mistä on
hyötyä pelikentän ulkopuolella.
Koulussa ei voi heti tapella, kun
ei saa haluamaansa istumapaikkaa, eikä työpaikalla voi ryhtyä
uhkailemaan asiakasta, vaikka
tämä kuinka provosoisi. Pelin
opettama tunteiden hallinta
vaikeassa tilanteessa voi antaa
varmuutta esiintyä edukseen
presentaatiotilanteessa kymmenien silmäparien hiostamana tai
hankalan asiakkaan tai esimiehen kanssa.
Järjen ja tunteen yhteispelin jo
varhain oppineelta ei mopo karkaa käsistä. Voi olla että innokkaasti peliin eläytyvällä vanhem-
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Verkot tötteröllä
Asiat tapahtuvat ympärillämme,
mutta voimme itse päättää miten
niihin suhtaudumme. Annammeko väärin suunnatun aggression
hallita elämäämme vai suuntaammeko aggression tarkasti
pallosta kamppailuun, teräviin
vastahyökkäyksiin ja oman maalin suojeluun ja voitamme pelin. Oikein käytettynä aggressio
auttaa pitämään oman maalin
puhtaana ja vastustajan maalin
verkot tötteröllä. Aggressiota
hallitsematon on aggressionsa
vanki. Mitä pienempi lapsi, sitä
enemmän hän on aggressionsa
armoilla. Onneksi opettamassa
olemme me stoalaisen tyynet
aikuiset.

AGGRESSIOSTA
• Oikein suunnattu aggressio
auttaa suuntaamaan toimintaa
ja tekemään tulosta pelikentällä ja sen ulkopuolella
• Hallitsematon aggressio
johtuu tunnekaappauksesta
aivojen limbisellä tunnealueella
• Kun aikuinen opettaa lasta
pelaamaan sääntöjen mukaan,
hän opettaa samalla aggression hallintaa
• Kun aggression hallitsee
pelissä, sen hallitsee myös
kentän ulkopuolella
• Suora aggressio kohdistuu
suoraan toiseen, epäsuora
aggressio näkyy kiertoteitse,
esimerkiksi ilmeilynä, juoruiluna, tavaroiden piilottamisena tai pahan puhumisena
• Oikein suunnattu aggressio
auttaa puolustamaan itseä ja
muita: ”Noin ei saa puhua” tai
”lopeta HETI kiusaaminen.

3.–5.4. Jeesus parantaa ja
eheyttää -konferenssi
Linda ja Gunnar Bergling puhuvat parantumisesta Kinaporin
palvelukeskuksessa Helsingissä.
Lisätietoja:
www.arken.org
puh. 045 113 75 00
10.-12.4.
History Maker 2009
Haastavaa opetusta, energistä
ylistystä ja rentoa yhdessä oloa.
Sokerina pohjalla 24 h ylistystapahtuma. Mukana mm. Jackie
Pullinger, Paul Raja-aho, Simo
Lintinen, Petrus Ahonen ja Joyhill Group.
Lisätietoja:
www.historymaker.fi

MIEHEN ÄÄNI
30.6.–5.7. Suomen Uskonfestivaali Turussa.

11.–12.5. Miehen Ääni –
Miestyön foorumi II lomakeskus Revontulessa Hankasalmella.
Lisätietoja:
www.miestyonfoorumi.fi
5.–6.6. Näky -konferenssi
Wanha Walimo Lahdessa.
6.–7.6. Helsingin avioliittotapahtuma HAT
HNMKY:ssa Vuorikatu 17.
Lisätietoja:
Rechardt p. 09 395 2626
www.ilmoittaudu.net/hat.html

11.-18.7. Paremman avioliiton leiri
Helsingin NMKY:n ja Sisälähetysseuran yhteistyössä järjestämä
leiri Pieksämäellä.
Lisätietoja:
www.parempiavioliitto.fi
hnmkyaviol@co.inet.fi
24.–26.7. Avioparikurssi
Hartolassa
Lisätietoja:
www.parempiavioliitto.fi
hnmkyaviol@co.inet.fi

24.–26.4. Perustukset
Opetusta uskomme perusteista
Wanhassa Walimossa Lahdessa.
Puhujana Michael Howard, ylistyksessä Andreas Wirt & Band.
Lisätietoja:
www.ooa.fi
25.–26.4. Miesseminaari
Helsingin kristillisellä opistolla.
Dosentti Lennart Saari puhuu aiheesta "Sattumaa vai suunnittelua? – Evoluutioteorian kriittistä
tarkastelua".
Lisätietoja:
www.kolumbus.fi/helsingin.raamattukoulu/miesfoorumi

Ensi- ja turvakotien liiton Miesten
keskus ja Miessakit ry järjestävät
II Miestyön foorumin – Miehen
Äänen lomakeskus Revontulessa Hankasalmella 11.–12.5.2009.
Foorumi on suunnattu kaikille
miehille ja naisille, jotka kohtaavat työssään miesasiakkaita.
Petri Sirviö Mieskuoro Huutajista avaa foorumin ja orientoi
miehen ääneen. Tiistaina sosiaalityön professori Leo Nyqvist
alustaa aiheesta Miestapaiset ongelmat, mieserityinen apu sekä
isännöi ryhmien purkua.
Foorumissa pohditaan ryhmätyöskentelyn ja alustuksien avulla asiakkaana olevan miehen
ja työntekijän kohtaamiseen ja
dynamiikkaan liittyviä erityispiirteitä sekä omaan työhön liittyviä
rakenteita ja niiden vaikutuksia
käytännön asiakastyöhön.
Foorumin keskeisenä tavoitteena on verkostoituminen miesten auttamistyön kehittämiseksi
sekä jo olemassa olevien, toimivien käytäntöjen jakamiseksi.
Ilmoittautuminen viimeistään
31.3.2009. Osallistuminen täysihoidolla kahden hengen huoneissa 140 euroa.
Lisätietoja:
www.miestyonfoorumi.fi.

Miestyötä tekeviä organisaatioita
CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry
Christian Men’s Network
PL 4, 02941 Espoo
puh. (09) 54 79 74 10
fax (09) 512 20 33

Kansanlähetyksen piirijärjestöjen miestyöstä 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

HELSINGIN
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI

Annankatu 16 B 28
00100 Helsinki
puh. (09) 612 6620
www.miessakit.fi

puh. (09) 498 935
helsingin.raamattukoulu
@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/
helsingin.raamattukoulu/miesfoorumi

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:
www.fgbmfi.fi
www.stelk.fi/espoo

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö
Veikko Ranta
Larvakuja 26, 60320 Seinäjoki
GSM 0400 661 619

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä
puh. (09) 349 87 38 ,050 552 1231
www.miesseminaari.fi
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Lancia Delta
tuli takaisin
Kimmo Janas

Nimi Lancia
Delta saa aikaan
haikeuden väristyksiä
vannoutuneissa
rallifaneissa. Mieleen
nousevat niin Henri
Toivosen kuin Markku
Alenin ja Juha
Kankkusen saavutukset
1980-1990-lukujen
taitteessa.

taan liikenteen vilinässä.
Konehuoneeseen on valittavissa kaksi diesel- ja kaksi bensamoottoria, kevään kuluessa on
luvassa vielä 1,9-litrainen diesel.
Ja mikä parasta, kaikki moottorit
ovat turboahdettuja. Meillä kokeiltava ollut versio oli kulutukseltaan taloudellisin, 1,6-litrainen 120 hevosvoimaa kehittävä
diesel. Viikon testauksessa keskikulutukseksi saimme 5,6 l/100
km, mikä on todella vähän ottaen huomioon testiryhmämme
kaasujalan raskauden.

V

iime kesänä lanseerattu
uusi Lancia Delta on ensimmäinen täysin uusi
Lancia viiteen vuoteen. Perinteistään huolimatta se ei kuitenkaan
ole mikään nuorennusleikkauksen läpikäynyt ralliohjus. Legendasta on jäljellä pelkkä nimi.
Premium-luokkaan sijoittuvan
uutuus-Deltan muotoiluun on
panostettu – ja se myös huoma-

Auto naisille
Kaikissa Delta -malleissa on vakiona uuden sukupolven ajonvakautusjärjestelmä. 'Absolute
Handling System' parantaa au- 

A Deltan maskista tuli mieleen Disneyn
piirrettyjen elokuvien majavat isoine jyrsijän hampaineen...
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C Turboahdettu diesel kyydittää sulavalinjaista Deltaa varsin liukkaasti.

essä vain kaasun ja jarrun käyttöön. Voisiko sanoa, että Lancia
Deltasta saa ihanteellisen auton
vähäisemmänkin ajokokemuksen omaavalle naisautoilijalla.
Muutenkin auton sisustuksissa
on tiettyä hienopiirteisyyttä ja
pienimuotoisuutta, joka sopii
paremmin hennolle naisihmiselle kuin ronskille remonttireiskalle.
Deltan ohjaus on tehostettu
todella kevyeksi – valitettavasti
paikoitellen jopa tunnottomaksi.
Varsinkin ahtaissa parkkitaloissa
pyörittämistä helpottaa erityinen
city mode, joka keventää ohjausta entisestään.
Matka-ajossa Deltaa on todella
mukava polkea menemään. Jo
Fiat Bravossa testattu alusta pitää
auton kuosissa kiharaisemmillakin jotoksilla.

C Deltan uusi mittaristo poikkeaa Lancian muista malleista. Ainakin vauhdikkaammassa ajossa mittariston tehokas lukeminen on tosin hankalaa pienten numeroiden
takia – mutta siitäkin selviää varmaankin tottumuksen myötä.

hallittavuutta ääritilanteissa
 ton
korjaamalla jarrujen toiminnan

Lancia Delta 1.6
Multijet 120
Moottori 4-sylinterinen rivi
Syl.til.		
1598 cm3
Teho
88 kW/120 hv
Vääntö 300 Nm/1500 r/min
Veto 		
etuveto
Vaihteisto
6-vaihteinen
Pituus
4520 mm
Leveys
1797 mm
Korkeus
1499 mm
Tavaratila
380-465 litraa
Akseliväli
2700 mm
Omamassa
1485 kg
Polttoaine
diesel
Polttoainesäiliö
58 l
Kulutus
- kaupunki
6,1 l/100 km
- maantie
4,2 l/100 km
- yhdistelmä
4,9 l/100 km
130 g/km
CO2 -päästöt
Huippunopeus 194 km/h
Kiiht. 0-100km/h 10,7 s
Renkaat 205/55 R 16 91V
Hinta
25.990 euroa
+ metalliväri
790 euroa
+ Comfort Pack 490 euroa

C Takapenkin asennosta riippuen tavaratilaan mahtuu 380-465 litraa.
D Takapenkiltä tuskin kuuluu valitusta ahtaudesta. Kahdessa osassa pituussuunnassa
jopa 16 cm liu'utettavat istuinosat takaavat tilat pitempikoipisillekin.

ohjauksen lisäksi virheellisiä ohjausliikkeitä. Italialaisinsinöörit
ovat integroineet järjestelmään
myös itselukkiutuvan elektronisen tasauspyörästön, joka parantaa ajo-ominaisuuksia mm.
kaarreajossa lipsuvalla kelillä.
Haaveileville taivaanrannan
maalareille, joilla on keskittymisvaikeuksia liikenteen seuraamisessa, löytyy lisävarusteena kaistavahti, joka pitää auton omalla
kaistallaan ja puuttuu korjaavin
liikkein tahattomaan kaistanvaihtoon. Eikä tässä vielä kaikki,
keväällä on luvassa lisäherkkuja:
pysäköintiavustaja, joka pysäköi
auton itse kuljettajan keskitty-

D Mukitelineessä tuli hieman ahdasta, kun sekä matkustaja että kuski halusivat
siemailla virkistysjuomaa.

C Varsinkin miehinen talvikenkä jalassa
tuli polkimien kanssa ahdasta.

D Toinen ahdas paikka oli pujottaa käsi
istuimen ja käsijarrun välistä ja kytkeä
istuinlämmitys päälle.
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