


2 TOS I M I E S   1 / 2010 3 TOS I M I E S   1 / 2010

9. vuosikerta

 KUSTANTAJA

Faktapro Oy 

PL 4

02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10 

fax (09) 512 20 33

info@faktapro.fi

 TOIMITUS

PL 4

02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

toimitus@tosimies-lehti.fi

 PÄÄTOIMITTAJA

Kimmo Janas

GSM 050 912 73 32

kimmo.janas@tosimies-lehti.fi

 ISSN 1458-3224

 KUVANKÄSITTELY

Faktapro Oy/Petri Janas

 PAINO

Satakunnan Painotuote Oy

Ratastie 6

32800 Kokemäki

 ILMOITUSMARKKINOINTI

Mainostoimisto Eila Media Oy

Iikka Löytty

Raamikuja 2 A 14

60100 Seinäjoki

puh. 0400 596 120

eilamedia@gmail.com

 ILMOITUSHINNAT 

(+ a lv  22%)

 mv  2-väri  4-väri

1/1  1.150 e 1.350 e  1.600 e

1/2 670 e 850 e 1.000 e

1/4 400 e 500 e 570 e

1/8 240 e 270 e 350 e

 TILAUKSET

Kestotilaus: 30 e (6 numeroa/vsk)

Määräaikaistilaus: 35 e

tilaukset@tosimies-lehti.fi

www.tosimies-lehti.fi

puh. (09) 54 79 74 10

 KANSI

Mika Poutala luottaa Jumalan apuun niin 

ykistyiselämässään kuin kilparadoillakin.

© DESGphoto/Lars Hagen

Sisällys     1/2010

  3   Pääkirjoitus

    4  Mika Poutala:
  Jumala on minulle koko elämä

  7  Sopanen!

  8  Luonnossa liikkeellä

  9   Luistellen retkelle

10  Jätä perintö, osa 2

  
12   Eikä me olla apinat

15   Tukimies

 
16  Tosikuvat

20  2010 – 
  uusi alku, parantumis- ja 'ei mitään puutu' -vuosi

 
24  Tanssii historian kanssa

27  Tapahtumia tosimiehille

27  Nokkelo

28  Lyhyestä virsi kaunis

30  Tosimies kuuntelee

31   Pyhiinvaellukset käynnistyvät Itä-Suomessa

32  Lahden moottoripyöränäyttely 2010

34  Tosimies lukee

36  Kansanauto Romaniasta
  Dacia Logan MCV Laureate

  Räppääjänäkin tunnettu pikaluistelija 
Mika Poutala on olympiajoukkueemme 
ilopillereitä, joka ei peitä uskoaan.

16

   2012 ja Avatar -elokuvia tarkastellaan 
niiden sanoman suhteesta Raamattuun.

 12  

 Kuvataiteilija, evoluutiokriitikko Kim-
mo Pälikkö kyseenalaistaa Darwinin ke-
hitysopin.

 4  

 9 

 Lahden kolme messuhallia täyttyivät 
uuden moottoripyöränäyttelyn ansios-
ta.

 32

 Matka tai retkiluistelun suosio on ol-
lut voimakkaassa kasvussa viime vuosina 
ja vähälumisina talvina järvien ja meren 
jäät ovat olleet avoinna talven liikunta-
kokemuksille.

Periksi 
ei anneta...
Alkoivat lumityöt rasittaa sen verran, että piti tul-
la pistäytymään Madeiran auringossa pattereita 
lataamaan – mutta en toki aio elvistellä sillä sen 
enempää... 

Mutta samalla kun pääsin pakoon inhottavia 
velvoitteita – vaikka tuskinpa se lumi pihalta mi-
hinkään katoaa lomani aikana – oli aikaa miettiä 
meidän miesten elämää syvällisemminkin.

Miksi meille miehille on niin vaikea puuttua 
toistemme elämään, varsinkin läheisten ystävi-
emme elämään, vaikka näemme jotakin olevan 
pielessä? Emme muka halua tungetella. 

Entäpä jos tuo ystävämme juuri odottaa on-
gelmiensa keskellä, että joku tulisi kysymään, 
kuinka hänellä menee?

En toki tarkoita, että meidän pitäisi väkisin 
mennä neuvomaan, kuinka veljen tulisi elää. Ei, 
mutta pelkkä tieto, että joku välittää, saattaa aut-
taa monessa tapauksessa.

Vaikka me olisimme kuinka tosimiehiä mieles-
tämme, me tarvitsemme silti niitä vierelläkulki-
joita selvitäksemme elämän karikoista.

Katso ympärillesi. Voisiko joku ystäväsi tarvita 
'vertaistukea'? Vaikka et kehtaisi mennä liian lä-
helle, voit aina kantaa häntä rukouksissasi! Tosi-
mies ei anna periksi, jos Paholainen on viemässä 
ystävää, vaan taistelee.
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A   Lasse Riutamaa ja Reijo Ikonen halu-
avat välittää Pyhän läsnäolon korkeata-
soisen musiikin välityksellä.

Mika Poutala:

JUMALA 
ON MINULLE 
KOKO ELÄMÄ

Pikaluistelija Mika Poutala kertoo 
odottaneensa olympialaisia todella 
innolla ja jännittyneenä, eikä 
ainakaan myönnä hänen harteilleen 
kasattujen mitalitoiveiden painaneen 
liikaa tai haitanneen keskittymistä.

Kimmo Janas

Pienen pojan unelma täyttyi 
jo neljä vuotta sitten. Mutta 
silloin syntyi uusi unelma, 

että haluan myös mitalin olym-
pialaisista. Ja nyt ollaan täyttä-
mässä sitä unelmaa. Aivan mah-
tava fiilis! toteaa Mika Poutala.

Julkisuuden 
valokeilassa

Mika myöntää viime aikojen 
olleen aikamoista mediapyöri-
tystä.

– Kun tulin joulukuun puo-
lessa välissä Pohjois-Amerikan 
kiertueelta kotiin ja taskussa oli 
ensimmäinen Maailman cupin 
osakilpailuvoitto ja 1000 met-
rilläkin kolmassija, niin kyllä 
puhelin on soinut siitä alkaen. 
Viimeisen kuukauden aikana on 
varmasti tehty 30 haastattelua.

söä, se pitäisi kyllä tehdä huo-
mattavasti myöhäisemmässä 
vaiheessa. Mutta täytyy sanoa, 
että tilanteessa oli aimoannos 
siunausta mukana, ettei mitään 
vakavaa sattunut.

Mika kertoo yleisön viihdyttä-
mishalun juontavan juurensa jo 
nuoruudesta.

– Koulussakin piti aina tehdä 
joitakin jekkuja tai esittää opetta-
jille tyhmiä kysymyksiä, että sai 
kaverit nauramaan.

Varsin usein huipputason 
urheilijoilla urheilu on kaikki 
kaikessa ja työtä tehdään veren 
maku suussa. Mika Poutala kui-
tenkin uskoo tietyn irrottelun 
laukaisevan turhia jännitteitä ja 
jopa helpottavan kilpasuorituk-
siin keskittymistä.

Usko kiinnostaa
Mika Poutala ei salaa arvomaa-
ilmaansa ja uskoaan vaan tuo 
sen rohkeasti esille myös haas-
tatteluissa. Samana aamuna on 
tehty ennen Tosimiestä jo kol-
me haastattelua ns. maallisiin 
medioihin, ja jokaisessa jutussa 
on tullut myös usko esille. Mika 
ei halua tuputtaa uskoaan, mut-
ta jos haastattelija kysyy asiaa, 
vastauksia tulee kuin apteekin 
hyllyltä.

– Usein kysytään, että rukoi-
letko ennen kisoja tai miten 
valmistaudut kisoihin, käytkö 
kirkossa jne. Minusta on hyvä 
lähteä jatkamaan keskustelua, 
kun huomaa toisen osapuolen 
olevan kiinnostunut näistä asi-
oista.

Hän myöntää olevansa todella 
yllättynyt maallisen media kiin-
nostuksesta. 

– Minulta kysyttiin juuri 
MTV3:n Tulosruudun haastatte-
lussakin, että minkälainen Juma-
la on minulle. No, pienen hä-
milleen menon jälkeen selostin 
pitkään, kuinka Jumala on koko 
elämäni perusta, ystävä, tuki ja 
turva jne.

Mika haluaa sanojensa mu-

kaan tuoda kristillisyyttä esille 
niin matalalla kynnyksellä, että 
ihmiset eivät pelästy, vaan halu-
avat kuunnella lisää ja mahdolli-
sesti jopa pelastua.

– Ei minulla ole toki mitään 
saarnaamistakaan vastaan, mutta 
sen haluan tehdä sitten seura-
kunnassa, enkä kadunkulmas-
sa.

– Uskon Jumalan siunanneen 
minua näillä lahjoilla, että voin 
tuoda Häntä esille näissä ympy-
röissä.

Plastic räppää
Musiikki on tärkeä osa Mi-
kan elämää, mutta varsinainen 
esiintyminen räppääjänä on täy-
sin harrastajapohjalta, tavallaan 
rentoutumiskeinona urheilun 
ohessa.

– Suurin osa biiseistäni on vii-
tisen vuotta vanhoja, joten nyt 
tulee ehkä hieman taukoa esiin-
tymisiin, ennen kuin saan uutta 
materiaalia kasaan.

Vancoucerin olympialaisia 
varten Mika on tehnyt joukku-
eellemme oman kisakappaleen, 
joka on tavallaan jatkumoa hä-
nen edellisiin talviolympialaisiin 
tekemäänsä kannustuslauluun. 

”Kohti unelmii, 
pidä niistä kii
Kohti unelmii, 

unelmoi suurempii”

Projekti käynnistyi hänen 
kertomansa mukaan jo viime 
kesänä, mutta sopivia sanoja ei 
tahtonut löytyä millään.

”Neljä vuotta tässä vierähti, 
tehny kovaa duunii et must 

tulis tähti
joka loistaa, ja pahaa pois-

taa, mä aion tehdä kaiken 
mitä voin vaan.” 

– Väänsin biisin sanoituksia 
varmaan kolme kuukautta, en-
nen kuin alkoi natsata, mutta 
nyt olen tyytyväinen lopputulok-
seen. Toivon, että siitä on todel-
la hyötyä kaikille joukkueemme 
urheilijoille, toivon sen antavan 
tarvittavaa tsemppiä meikäläisil-
le Kanadassa.

”Vancouverissa sitten 
nähdään, kuka voittaa ja 

kuka vaa sählää.
Meitsi ainaki pallille tähtää, 

ja sillon koko halli räjähtää.” A 

Tämä julkisuusryöppy ei ole 
vaikuttanut Mikaan, joka on jo 
tottunut viime vuosina olemaan 
mediassa esillä, milloin urheilija-
na milloin räppääjä Plasticina.

– Ja täytyy muistaa, että tämä 
kilpailukausi on varsin lyhyt, 
eikä sama tahti jatku onneksi 
koko vuotta, Mika naurahtaa.

Pipon ei 
tarvitse kiristää

Japanissa sprintereiden MM-
kisoissa tapahtui tammikuussa 
myös varsin laajasti Suomessa-
kin uutisoitu kaatuminen kes-
ken 500 metrin kisaa. Tilanteen 
teki vaaralliseksi mahdollisuus 
ajautua jäässä kiinni olevan 
ajanottolaitteen päälle sekä toi-
saalta jääminen takana luistele-
van kilpakumppanin luistinten 
ruhjottavaksi. Mutta Mika väisti 
ajanottolaitteen virtuosimaisella 
”vatsahypyllään” eikä kanssakil-
pailijakaan osunut.

Mika on tunnettu kyvystään 
irrotella yleisön riemuksi, mutta 
tuota vatsahyppyään hän ei tun-
nusta suunnitelleensa.

– Jos haluaisin viihdyttää ylei-
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Entistä mielenkiintoisemmak-
si asian tekee se, että levy on 
Mikan omakustanne, ja sitä jae-
taan kisakylässä kaikille Suomen 
joukkueen jäsenille.

”Vihdoin ripustetaan mitalit 
kaulaan, koko Suomi laulaa, 

maamme laulu raikaa.
Siniristilippu nostetaan 
salkoon, vuosien työ saa 

vihdoinkin arvoo.”

Ole oma itsesi
Katsellessaan nykymaailman 
menoa nuorena kristittynä mie-
henä hän toteaa menon olevan 
välillä aika villiä, varsinkin ur-
heilupiireissä. 

C    – Niin kauan kuin urheilen, haluan 
tehdä kaiken mahdollisimman hyvin, 
niin että siitä olisi Jumalalle kunniaa. 
Turha on urheilla, jos ei laita kaikkea 
peliin, toteaa Mika Poutala.

A    Kilpaurheilun huonoimpana puolena 
Mika näkee runsaan poissaolon kotoa.
– Mutta kun sitä luisteluhallia ei tunnuta 
saatavan Suomeen millään, joutuu ole-
maan aika paljon harjoittelumatkoilla eri 
puolilla maailmaa. Ja se ei tietenkään ole 
mukavaa ainakaan nuorelle avioparille, 
Mika virnistää ujosti.

Kirsi-Kiinteistöt Oy on lappeen-
rantalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka 
omistaa, kehittää, myy ja vuokraa liike- 
ja toimitiloja sekä asuinkiinteistöjä.

Etsimme ja ostamme aktiivisesti uusia, 
kehitettäviä kohteita pää asiassa Etelä-
Karjalasta ja Kaakkois-Suomesta.

Ota yhteyttä.

Laakalahdentie 30, 53950 Lappeenranta, puh. 040 525 1898

Ostamme kehitettäviä kiinteistöjä

www.koskimies.eu

Miehuuskoe
Miehuutta mitataan monin eri tavoin, ja miehestä otetaan 
mittaa pyytämättäkin. On miesten koulua, miesten piiriä, 
miesten konferensseja, miesten sarjaa, vuoren valloitusta, 
maratonin loputonta asvalttia, ikuisesta nuoruudesta kiin-
ni pitämistä kynsin hampain. Miehen elämä tuntuu joskus 
olevan pelkkää kilpailua elämän ja kuoleman välimaastossa. 
Miehuuden mittaa etsiessä moni mies elää elämänsä ohi.

Taitaa löytyä edellä mainittuja vieläkin kovempi koulu, 
todellinen miehuuskoe. Se mittaa miehen sisikuntia myöten: 
anteeksi antamisen kova koulu. Olen kuunnellut  hurjia tari-
noita murtuneiden miesten huulilta. Olen nähnyt kyyneleet, 
kovat ja katkerat uurteet kasvoilla, silmien syvän ahdingon, 
sydäntä särkevät huokaukset. Joskus ei sanoja edes tule, eikä 
niitä tarvitakaan. Kurkkuun takertuneiden sanojen aiheutta-
ma puristus on riittänyt kertomaan kylliksi.

Eniten miehiä kalvaa isän ikävä. Miksi kaikki muu oli 
tärkeämpää: työ, seurakunta, omat ystävät, harrastukset. 
Muistan miehuuteensa siirtyneen miehen sanat: Ei pieni 
poika välitä, onko isä kirkossa vai kapakassa, kun se ei ole 
katsomassa tärkeää matsia. Hän oli kantanut koko elämän-
sä tyhjää tilaa sielussaan, isän tilaa. Kapina puhkesi vasta 
kypsällä iällä.

Ja sitten kaikin tavoin kiusatut ja hyväksi käytetyt. En-
sin kiusasivat pihapiirin suurisuut, sitten koulun kovikset, 
osaamattomat opettajat, korpraalit ja alikessut, oman egonsa 
pullistuttamat pomot. Miehen mieltä musersivat sanojen te-
rävät sirpit ja hylkäämisen, ylenkatsomisen ja välinpitämät-
tömyyden hyiset asenteet, jopa seksuaalisen hyväksikäytön 
saasta. Suuri rakkauskin muuttui: meni luottamus ja lämpö. 
Kun ei ole miehestä mihinkään eikä tule mitään, ei koskaan. 
Kasaan kasvaneiden miesten määrä on havahduttava. 

Inhimillisesti katsoen jokainen näistä miehistä on oikeutet-
tu hakemaan hyvitystä. He ovat kasvattaneet saldon suureksi 
ja odottavat vain takaisin maksun päivää.  Kun nujerrettu 
saa polttoaineensa jäätävästä katkeruudesta, jälki on paha. 
Kaikkien yleisinhimillisten ilmiöiden asiantuntijat pääsevät 
taas televisiolamppujen loisteessa kertomaan, ettei väkivalta 
ole mikään ratkaisu.

Ei olekaan. Ratkaisu on paljon yksinkertaisempi –ja paljon 
vaikeampi. Anteeksi antaminen. Ei helppo eikä hempeä, 
vaan juureva, sielun syvyyksiä kouriva anteeksi antaminen. 
Sen malli on taivaasta: Jumala itse otti kiusaamisen, häväis-
tyksen, syljettynä olemisen, väkivallan ja kuoleman itselleen, 
ja vain siksi, että voisi antaa ihmisille heidän syntinsä an-
teeksi. Tässä on kaikkein suurin paradoksi. 

Antamalla anteeksi mies vapauttaa itsensä. Katkeruus kato-
aa ja sielun pimeys väistyy. On suurempi miehuuskoe antaa 
anteeksi kuin hakea hyvitystä kostosta, vihasta ja väkivallas-
ta. Armahtaessaan menneisyyden hirveydet, mies armahtaa 
myös itsensä.  

Tapani Sopanen

A 

– Toisaalta kyllä minä näen 
paljon hyvääkin. Riippuu vähän, 
missä seuraa näitä asioita.

Suurimpina uhkakuvina nuor-
ten kannalta tänä päivänä Mika 
pitää kaiken mahdollisen ko-
keilua.

– Ei minun tarvinnut nuorem-
pana kokeilla kaikkea. Minä 
tiesin, mitä halusin ja tein niitä 
juttuja, enkä kokeillut vähän siel-
tä ja vähän täältä. Toinen juttu 
on, että porukka liikkuu liikaa 
massoissa, eikä kukaan tunnu 
uskaltavan olla erilainen. Jos 
jengi tekee jotain, niin kaikkien 
pitää tehdä niin. Se on minusta 
tyhmää!

Mika haluaisikin opettaa suo-
malaisnuorille uskallusta olla eri-
lainen ja olla oma itsensä. 

– Liian moni menee vaan mu-
kana ja esittää jotain.
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LUONNOSSA 
LIIKKEELLÄ

Jukka Ylävuo

Pitkin loppusyksyä olin seuraillut jäitten kehittymistä läheisellä lahdella, muutaman, 
kovan pakkasyön jälkeen.. Ei kun suoraan töitten jälkeen rantaan, jossa löysin 
itseni kohta kiskomassa luistimien nyörejä hampaat irvessä... Siinä kohtaa muis-
tui taas mieleen kansakouluaikojen talvet, silloisessa kotikaupungissani Porissa. 
Seitsenvuotiaana löysin ensimmäiset hokkarini pukinkontista. Ja se oli menoa! 
Syksykausi olimme kavereitteni kanssa ravanneet Musan kirkon poikakerhossa. 
Se sai jäädä, kun kirkon taakse kaupunki jäädytti oikean, valaistun paanan... Jäi-
tähän meille vekaroille kyllä riitti; siihen aikaan monet isät jäädyttivät pihoilleen 
omat pikku-kentät... Niiltä takapihojen jäiltä nousi moni hokkari-ville Porin Ässiin, 
jotkut maajoukkuetasolle asti. – Meille muille ainakin jäi koko iän kestävä luiste-
lukärpänen...

Kaupunkiluontoa sydäntalvella .Kirkontorni, kierrätyskeskus ja talvitelakalla uinuvat  paatit. Kaupungin kulmikas sivukuva 
liikenteen huminan piirittämänä. Ja idän taivas syvenevän sininen, yötä vasten jo  tummuva, tähtiä sytyttelevä......

– Kannattaa varoa, jäät ovat vielä heikkoja! huikkaa minulle jostain ilmestynyt retkiluistelija rajusti jarrutellen. Pilkkijät-
kin äsken, tuolla Vantaanjokisuussa väittivät jään olevan paikoitellen vasta parin sentin paksuista.

– Minulla on jo kuudestoista talvi täällä menossa, kehaisen, kun potkiskelen nilkkojeni kuntoa tunnustellen ja ähisten 
liikkeelle.

– Nämä ovat ensimmäisiä retkiluistimia Suomessa, mies osoittaa jalkoihinsa. Tuttava on nämä käsin valmistanut... Minä-
hän alottelin luistelut täällä 40-luvulla. Aina piti varoa tuota Kyläsaarenrantaa, siinä oli se puhdistuslaitos näetsen... Ranta 
pysyi sulana ympäri vuoden...

– Kivinokan kärjessä ovat laskeneet jo verkot! huomautan hänelle ja osoitan vaivoin erottuvia merkkihavuja.
– Palelee, virkeän näköinen ikämies kuittaa, sauvoillaan ja lujin potkuin itsensä menoon rouskaisten. – Ei se katso ikää, 

luisteluharrastus, meinaan... 
               
Luonnonjäillä ollaan sääoikkujen armoilla. Niinpä seuraavan kerran tänne saapuessani, oli tuiskuttanut   umpihangeksi. 
Siispä reppu pykälään, ja ei kun ”apostolinkyydillä” lahdelle patikoimaan, tuumasin mukautuvaisesti.
  Vanhankaupunginselällä kävi navakka tuuli. Näin, kun kaksi purjelautailijaa sahasi vaijeriohjattavilla  menopeleillään, 
yhä laajaenevia kierroksia lumiaavalla. Taitavampi lautailija käännöskohdissa tämän tästä ohjasti vinhannäköiseen ilma-
lentoon...
    – Tuossa on jotain tuttua, tuumailin näkemääni. Kuin kielikuva Raamatusta. Sanan rohkaisevat lupaukset... On uskal-
lettava ottaa ”uskon askel” – jopa uskon loikka!

Samuel Saresvirta

Matka tai retkiluistelun 
suosio on ollut 
voimakkaassa kasvussa 
viime vuosina ja 
vähälumisina talvina 
järvien ja meren 
jäät ovat olleet 
avoinna talven 
liikuntakokemuksille. 

T änä talvena lunta on tullut 
keskimääräistä enemmän 
ja ratojen aukipitämisessä 

on haasteita riittämiin.
Tour de Skate matkaluisteluta-

pahtumia on mm. Oravissa Kuo-
piossa ja 06.03 päätöstapahtuma 
Laajalahden radalla pääkaupun-
kiseudulla. Tuusulan tapahtuma 
13.02 jouduttiin perumaan run-
saan  lumen alla olevan veden 
vuoksi.

Teroitus tärkeää
Tosimies -lehden urheiluavus-
taja päätti myös tutustua, min-
kälaisilla välineillä jäällä liikku-
minen sujuu ja sai mukaansa 
Karhu-pikaluistimet n. 70-luvun 
mallia sekä Atomicin luistelutyy-
lin hiihtojalkineisiin kytkettävät 
suomalaisvalmisteiset Freetime-
terät Salomonin siteellä.

Takaosastaan irtonaiset Freeti-
me retkiluistimet piti ensi kokei-
lun jälkeen viedä teroitettavaksi 
ja Espoon keskuksen Entressen 
pikasuutari sai terät oivaan is-
kuun vähäisin kustannuksin. Pi-
kasuutareiden palveluarsenaaliin 
tuntuu kuuluvan nykyisin myös 
luistinten teroitus.

Vierauden tunnetta
Retkiluistin tuntui jo paremmal-
ta kunnostuksen jälkeen, mutta 
tämä kantaosan ”irtonaisuus” 
tuntuu vaativan totuttelua.

Kun vaihdoin jalkaan perin-
teiset pikaluistimet, tuntui meno 
heti vakaammalta. En kuiten-
kaan antanut vierauden tunteen 
klip-klap -luistimeen saada liian 
suurta otetta miehestä nähtyäni 
maailman huippupikaluistelijoi-
denkin käyttävän samantapaisia 
luomuksia.

Retkiluistinten terät ovat n. 
50 cm pituusluokkaa erilaisiin 
jalkineisiin sovitettavissa. Terän 

pituus vaikuttaa luistelun vakau-
teen.

Lisäintoa 'meikäläisille'
Luisteluharrastuksen suuria 
maita on Hollanti, missä on la-
jin syntyseudut, ja suuret mää-
rät luistelijoita liikkuu luistimet 

jalassa kanavia myöden niinä 
talvina kun ne jäätyvät. Hollan-
tilaiset ovat viime vuosina tulleet 
sankoin joukoin myös Suomeen 
luistelemaan pitkiä matkoja mm. 
Rovaniemelle ja Kuopioon.

Vancouverin olympialaisten 

aattona Suomen pikaluistelijat 
ovat menestyneet mukavasti 
Mika Poutala johtotähtenä ja 500 
metrin luistelussa ovat odotukset 
korkealla. 

Tavalliset ”retkiluistelijatkin” 
saavat innostusta huippu-urhei-
lijoiden menestyksestä.

Luistellen retkelle
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Lawrence Blakeslee on ame-
rikkalainen lähestystyön-
tekijä, joka on asunut Sak-
sassa vuodesta 2002 lähti-
en. Hänen intohimonsa on 
auttaa lapsia kehittämään 
hengellistä potentiaaliansa, 
raamatullisiin periaatteisiin 
nojautuen, niin varhain 
kuin mahdollista. Blakeslee 
myös kannustaa vanhempia 
ja aikuisia tunnistamaan 
Jumalan voitelun heidän 
lapsilleen.

Lawrence Blakeslee perusti 
vuonna 2002 First Step Mi-
nisteries -nimisen organi-
saation, joka toimii Tulsas-
sa, Oklahomassa sijaitsevan 
Rhema Ministerial Associati-
on Internationalin alaisuu-
dessa. Yhdysvalloissa hän on 
toiminut pastorina ja lapsi-
työn pastorina. Lawrencella 
on kaksi aikuista poikaa ja 
kolme lastenlasta. Lawrence 
Blakeslee on matkustanut ja 
saarnannut laajasti ympäri 
Eurooppaa ja Aasiaa.

Jätä perintö       osa 2

Tosimies,
miestenlehti, jota 

naisetkin lukevat !

6 numeroa

vuodessa

30 euroa!

www.tosimies-lehti.fi

Untitled-1   1 5.2.2010   14:17:04

NB-Seinä

Betonielementtejä Etelä-Suomessa
gsm 0400894991
Läyliäistenraitti 710
www.nb-seina.com

Viime numerossa me puhuimme 
perinnön jättämisestä lapsillesi 
auttamalla heitä luomaan syvem-
män suhteen Jumalaan. Me tie-
dämme ettei suhde syvene ilman 
aikaa ja kommunikointia. Ehdota 
lapsellesi jotain määrättyä aikaa, 
jolloin voisitte päivittäin viettää 
muutamia hetkiä yhdessä. Tuo 
rauhallinen hetki käynnistää 
prosessin luoda suhde Jumalaan, 
ja se myös tarjoaa sinulle mah-
dollisuuden saada selville, kuin-
ka lapsesi pärjäävät koulussa tai 
elämässään yleensä.

Varaa aika
Pienemmille lapsille ilta juuri 
ennen nukkumaanmenoa tun-
tuu parhaalta ajalta. Meno al-
kaa pikku hiljaa rauhoittua, ja 
heidän on helpompi keskittyä. 
Voit aloittaa muutamaa minuut-
tia ennen heidän normaalia nuk-
kumaanmenoaa.

Vanhemmille lapsille voisi 
paras aika löytyä aamulla juuri 
ennen kouluunlähtöä tai sitten 
viikonlopulla muiden aktiviteet-
tien ohella.

Juttele heidän kanssaan päi-
vittäin. Käytä heidän kouluaan, 
urheiluharrastuksiaan tai päivit-
täisiä ihmissuhdehaasteita mah-
dollisina rukousaiheina. Halu-
avatpa he sitten rukoilla uutta 
polkupyörää, sairaan lemmikin 

mutta se ei ole Jumalan tapa toi-
mia. On totta, että me toisinaan 
saamme välittömästi ihmeitä. Se 
on mahtavaa, kun niin tapahtuu, 
mutta se ei tapahdu joka kerta. 
Se ei tarkoita, etteikö Jumala ha-
luaisi antaa meille välittömästi 
pyytämäämme. Se ei tarkoita, 
ettei Jumala haluaisi meidän saa-
van jotakin asiaa. Me olemme 
veriliitossa Hänen kanssaan Jee-
suksen ristintyön ansiosta. Mutta 
me emme ole ehkä valmiita tai 
tarpeeksi kypsiä vastaanotta-
maan kaikkea. Itse asiassa sillä 
voi olla jopa negatiivinen vai-
kutus meihin, jos Hän suostuisi 
meidän pyyntöihimme, emmekä 
olisi vielä valmiit käsittelemään 
kyseistä asiaa. 

puolesta tai kokeesta selviämi-
sestä, ne kaikki asiat ovat heille 
tärkeitä. Ja Jumalan mielestä ne 
ovat myös tärkeitä.

Jeesus sanoi Matteuksen evan-
keliumin 19. luvun 14 jakeessa: 
”Antakaa lasten olla, älkääkä 
estäkö heitä tulemasta minun 
luokseni. Heidän kaltaistensa 
on taivasten valtakunta.”

Koska me olemme rakenta-
massa uutta suhdetta lapsen ja 
Jumalan välille, kaikkinainen ne-
gatiivisuus sanoissasi tai ilmeis-
säsi, joka lannistaa lasta, vaikut-
taa tähän kehitykseen. Jumala ei 
koskaan pane pahakseen, vaikka 
me kertoisimme Hänelle kuinka 
typeriltä kuulostavia toiveita ja 
tunteita. Hän rakastaa meitä.

vaallisen Isämme kanssa.
• Valitse tietty aika joka päivä, 
jolloin voit viettää muutaman mi-
nuutin lapsesi kanssa keskuste-
lemassa hänen päivästään ja ru-
koilla hänen mielessään olevien 
haasteiden puolesta.
• Etsi Raamatusta sopivia jakeita, 
jotka soveltuvat rukouspyyntöi-
hin.
• Auta lastasi pitämään rukous-
päiväkirjaa jokaisesta rukous-
pyynnöstä. Päivää niin pyyntö 
kuin siihen tullut vastauskin. Se 
vahvistaa ja dokumentoi Juma-
lan vastaukset.

Ensikerralla keskustelemme 
siitä, kuinka rukoileminen on 
itse asiassa vain juttelua Juma-
lan kanssa. Se ei ole mikään 
raamattutunti. Se ei ole kreikan 
tai heprean opiskelua. Se on 
kiinteän suhteen rakentamista 
Taivaallisen Isämme kanssa, ja 
se näyttää meille, kuinka paljon 
Hän todella rakastaa meitä ja vä-
littää meistä.

Jumala ei ole koskaan unohtanut 
meidän rukouspyyntöjämme.

Kun luette Raamattua ja vaik-
ka lapsesi ei osaisikaan vielä lu-
kea, näytä hänelle lukemasi jae. 
Anna hänen seurata luentaasi 
osoittamalla tekstin etenemistä 
vaikka sormellasi. Näin Raama-
tun jakeista tulee todellisia so-
velluksia heidän jokapäiväisessä 
elämässään.

Aloita rukouspäiväkirja
Kannusta lapsiasi ottamaan käyt-
töön rukousvihko, johon he 
merkitsevät päivittäin rukouk-
sensa samoin kuin Pyhän Hen-
gen vastauksetkin. Näin heidän 
rukouselämänsä onnistuminen 
tulee dokumentoiduksi ja kan-
nustaa heitä jatkossakin. 

Alat nähdä, kuinka joihinkin 
rukouksiin vastataan nopeas-
ti ja toisiin hieman hitaammin. 
Rukouspäiväkirja auttaa muis-
tuttamaan lapsillesi, että kaik-
kiin rukouksiin ei tule välitöntä 
vastausta. Mutta niihin kuitenkin 
vastataan Jumalan aikataulun 
mukaan. Lapsesi tulevat yllätty-
mään, kun Jumala vastaa heidän 
rukoukseensa, jonka he itse ovat 
jo ehtineet unohtaa. Jumala ei 
ole koskaan unohtanut rukous-
pyyntöjämme.

Me elämme maailmassa, jos-
sa halutaan välittömästi tuloksia, 

Otetaanpa esimerkki. Kerroin 
viime kerralla, että minulla on 
kaksi poikaa. Kun vanhempi 
heistä oli vasta pikkupoika, hän 
halusi oppia ajamaan autoa. Mut-
ta hänellä ei ollut sen paremmin 
tietoa kuin taitoakaan ajaa autoa 
maantiellä. Mutta opetin hänelle, 
kuinka vaihteita vaihdetaan ajon 
aikana. Toimimme tiiminä. Minä 
hoitelin kytkimen ja kaasupolki-
men, ja hän vaihtoi vaihteet. Hän 
piti siitä ja oli siinä myös hyvä. 
Mutta se olisi ollut vastuutonta 
ja laitonta, jos olisin antanut hä-
nen tulla ohjauspyörän taakse 
ja päästänyt hänet tienpäälle. 
Jumalan viisaus ja ajoitus osuu 
aina oikeaan.

Kertaus
Kerrataanpa lyhyesti joitakin kä-
sittelemiämme asioita.
• Voit jättää lapsillesi perinnön 
opettamalla heitä rukoilemaan 
ja osoittamalla kuinka päästä 
syvempään suhteeseen Juma-
lan kanssa.
• Raamattu on kaiken totuuden 
perusta. Sieltä löytyy vastaukset 
jokapäiväiseen elämäämme jopa 
tänään.
• Kun käytämme aikaa rukoile-
miseen ja Raamatun lukemiseen, 
syvennämme suhdettamme Tai-
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C   – Darwinin väite ihmisen ja apinan 
sukulaisuudesta perustui näennäiseen 
samankaltaisuuteen ja kehitysuskoon, 
toteaa Kimmo Pälikkö.

Charles Darwinin syntymän 
200 -vuotisjuhlia vietettiin 
viime vuonna näyttäväs-

ti ympäri maapallon. Darwinin 
matkat, tutkimukset tuloksineen 
ja Lajien synty -teoksen sekä 
evoluutioteorian vaiheet ja taus-
tat on käyty perusteellisesti läpi. 
Muisteluissa on lähinnä ihailtu 
päähenkilön perusteellisia tutki-
muksia ja hänen johtopäätösten-
sä neroutta.

Kritiikki on jäänyt vähemmälle 
huomiolle, vaikka on muistetta-
va, että Darwin itsekin arkaili 
johtopäätöksiään ja piilotteli 
evoluutioteoriaansa vuosikym-
meniä, koska se oli niin perus-
teellisesti vallitsevan maailman-
käsityksen ja Raamatun luomis-
kertomuksen vastainen.

Alkuvuosien hyvin raa’an ja 
henkilökohtaisenkin kritiikin 
jälkeen tilanne rauhoittui ja evo-

luutioteoria hyväksyttiin tieteen 
ja opetuksen perustaksi.   

Kritiikki ja teorian vastustus ei 
kuitenkaan koskaan kokonaan 
loppunut. 

Varsinkin Yhdysvalloissa on 
pitkään vellonut keskustelu ja 

väittely kehitysajatusten ja luo-
misuskon välillä. Kreationistit 
ovat pyrkineet tuomitsemaan 
darwinismin uskonnollisia pe-
rusoikeuksia loukkaavaksi ja 
nostaneet sen mukaisia oike-
usjuttujakin eri osavaltioissa ja 

oikeusasteissa. Heidän vaiku-
tuksestaan myös biologian oppi-
kirjojen evoluutiokappaleita on 
jossain tapauksissa lyhennelty ja 
sanamuotoja lievennetty.

Meillä evoluutiouskoa ei ajoit-
taisesta kritiikistä huolimatta ole 
juuri horjutettu ja biologian ope-
tus sekä tutkimus nojaavat edel-
leen vahvasti Charles  Darwinin 
teorioihin.

Vain Raamattu 
on totta

Kimmo Pälikkö on kuitenkin val-
mis heittämään kehitysopin huu-
haana historian roskatynnyriin. 
Sinne joutavat myös yleisimmät 
maailmankaikkeuden alkuperää 

koskevat ja maapallon geologi-
seen historiaan liittyvät selitykset 
ja aikamääritelmät.

Pälikkö perustaa näkökan-
tansa paitsi vahvaan uskoonsa: 
Raamattu on Jumalan ilmoitus ja 
siksi totta, myös pitkään ja pe-
rusteelliseen tutkimustulosten ja 
tietojen analysointiin sekä yhdis-
telemiseen. 

Tietoa, lukuja, nimiä Aristote-
leestä Einsteiniin, tutkimustulok-
sia ja ennen kaikkea kritiikkiä 
kehitysopin totuuksia esitettyjä 
tietoja ja väitteitä vastaan tulee 
siihen mittaan, että parin tun-
nin esitelmän jälkeen kuulija 
on pyörällä päästään. Ajatus-
ten selkiinnyttämisessä auttavat 
kuitenkin Pälikön kaksi kirjaa ja 
niihin liittyvät taustaliitteet. Tai-
tava kuvittaja käyttää hyväkseen 
myös kykyään esitellä asioita 
havainnollisen ja humorististen 
piirrosten avulla. Pälikkö on 
paitsi kuvittanut kirjansa, tuot-
tanut  nelisenkymmentä erillistä 
postikorttia – jotka ovat myös 
netistä ladattavissa e-kortteina. 

Darwinismin nimeen vannova 
tiedeyhteisö tietysti mielellään 
kysyy, millä lihaksilla kuvatai-
teilija ja merkonomi Pälikkö 
kiistää Darwinin ja hänen jäl-
keensä tuhansien  tiedemiesten 
työn tulokset. Hän antaa ehkä 
tunnetuimmat kehitysopin krii-
tikkomme, bioprosessitekniikan 
professorin Matti Leisolan vasta-
ta puolestaan kirjansa  ”Kehitys-
opin kulisseissa” esipuheessa:

”Pälikkö on monen naturalis-
tin mielestä Paavalin kaltainen 
”lavertelija” , jolle voi vapaasti 
hymyillä. Mitä taidegraafikko 
voi tietää tieteestä? Ehkä  yhtä 
paljon kuin teologiaa opiskellut 
Darwin, genetiikan isä munkki 
Gregory Mendel tai lakitieteitä 
opiskellut geologian isä Charles 

EIKÄ ME OLLA APINAT Lyell. On vaarallista ajatella, että 
vain alan ammattilaiset voivat 
ymmärtää asioita oikein. Usein 
uudet ajatukset tulevat valtavir-
ran ulkopuolelta, koska sieltä 
asioita katsotaan uusin silmin 
eikä joudu laulamaan sen lau-
luja, jonka leipää syöt.”

Kirkon luomisoppiusko
ei kiistä evoluutiota

Itse Tunnustukselliseen Luteri-
laiseen Kirkkoon kuuluva Kim-
mo Pälikkö näkee valtionkirk-

komme evoluutioteorian lujana 
puolustajana. Hän muistuttaa, 
että nykyisen määritelmän mu-
kaan ”luomisoppi” on laitos-
kirkon uskomus, joka ei kiistä 
evoluutiota.

– Todellisuudessa tämä nä-
kemys on heijaste Tuomas Ak-
vinolaisen opista 1200 –luvulta 
ja se perustuu katolisen kirkon 
perinneoppiin ja Aristoteleen us-
koon ”alkuliikuttajasta” ja kaiken 
näkyvän kehittymisestä.

– Tätä oppia vastustamaan 

Luther nousi 1500 -luvulla. Ak-
vinolaisen muovaamasta ajatus-
mallista kehittyi nykyinen ka-
tolinen oppi, jossa yhtenä vai-
kuttavana tekijänä on Einsteinin 
suhteellisuusteorian pohjalta ke-
hitetty alkuräjähdysidea (alkulii-
kuttaja). Darwinin kehitysopista 
tämä katolisen kirkon näkemys 
eroaa siinä, että uskon taustalla 
on luojan evoluutiota ohjaava  
voima. 

– Darwin sitä vastoin poisti 
Jumalan ja toi tilalle luonnonva-
linnan ja sattuman. 1900-luvun 
alussa näihin kehitysvoimiin 
lisättiin vielä mutaatioiden ai-
heuttamat muutokset, selvittää 
Pälikkö.

Mutaatioiden kehitystä eteen-
päin vievän vaikutuksenkin Pä-
likkö tyrmää. 

– Todellisuudessa luonnon-
valinta vaikuttaa suvunjatka-
mistapahtuman yhteydessä 
säilyttävänä voimana. Kun voi-
makkaimmat yksilöt lisäänty-
vät, siirtyy lähinnä alkuperäistä 
tasoa oleva perimä seuraavaan 
sukupolveen. Tämä takaa lajin 
säilymisen elinkelpoisena myös 
muuttuvissa olosuhteissa.

Darwin oletti, että parittelu-
kumppanin valintatapahtumassa 
perimään tule ulkoapäin jotain, 
joka lisää perinnölliseen geenis-
töön kehityksen vaatimaa uutta 
informaatiota, joka aiheuttaisi 
esimerkiksi siipien kehittymisen 
siivettömille eliöille. Tämän ta-
paista informaation lisääntymistä 
ei ole koskaan havaittu.

– Mutaatioiden vaikutusta on 
tutkittu jo yli sata vuotta. Tieteel-
liset havainnot osoittavat, että 
mutaatiot eivät voi lisätä uusien 
ominaisuuksien edellyttämää 
informaatiota perimään. Mutaa-
tiot ovat lähes aina haitallisia. Ne 
ovat alkusyynä mm. perinnölli-

Antti Kyynäräinen

Kehitysoppia on sanottu suurimmaksi nykyistä 
ihmiskuntaa koskevaksi huiputukseksi. 

Onko nyt tullut sen vuoro romahtaa kuin 
kommunismin, kyselee ja Darwinin teoriaa 

kyseenalaistaa evoluutiokriitikko kuvataiteilija 
Kimmo Pälikkö. 

Voidaanko siis pian jo yhtyä Hiski Salomaan  
vuosikymmeniä sitten esittämän laulun 

kertosäkeeseen: ”Hullukin siitä suuttuisi ..ei, ei 
me ei olla apinat”.

C   99 -prosenttisen uskomaton väite on Kimmo Pälikön mielestä se, että ihminen 
ja simpanssi olisivat geeneiltään 99 % samanlaisia.

A 
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siin sairauksiin, syöpien syntyyn 
ja synnynnäisiin epämuodostu-
miin, kärjistää Pälikkö.

Roska-DNA ja harhaluulo
samankaltaisuudesta

Kun maastakaivetut todisteet 
ihmisen ja apinoiden sukulai-
suudesta saivat osakseen yhä 
enemmän  kritiikkiä  puut-
teellisuuksista tai suoranaisista 
väärennöksistä, ryhdyttiin 1970 
–luvulla etsimään ihmisen ja 
simpanssin geenistä samankal-
taisuuksia. Ja niitähän löytyi.

Koko DNA:n sisällöstä 3 -5 
% koodaa proteiineja (eliön ra-
kennusaihetta). Simpanssin ja 
ihmisen vastaavat proteiineja 
koodaavat geenijaksot muistut-
tavat toisiaan – vaikka sijaitsevat 
eri kohdissa.

Kehitysopin mukaan loppu-
osa DNA-tiedostosta – siis yli 
90 prosenttia – on evoluution 
historian aikana kertynyttä ”hyö-
dytöntä roskaa”. jolla ei ole enää 
merkitystä.

– Kun tämä ajatusmalli hyväk-
syttiin, painettiin oppikirjoihin, 
että ihminen ja simpanssi ovat 
98 %:n tarkkuudella samankal-
taisia. Tämä väite hämmensi 
monia. Miehen ja naisen eroksi 
ilmoitetaan 15 -20 prosenttia. 
Erilaisuus on ilmeinen.

– Kun simpanssin olemusta 
verrataan ihmiseen, olettaisi eron 
olevan suurempi kuin miehen ja 
naisen välille saatu lukema, vi-
noilee Pälikkö.

Hän myös muistuttaa, että 
viimeaikaiset tutkimustulokset 
tulkitsevat DNA-tiedoston mer-
kityksen aivan toisin. Hyödyttö-
mänä pidetyt roska-DNA -alueet 
säätelevät geenien toimintaa, sitä 
miten ja milloin yksittäinen geeni 
toimii. Nämä roska-DNA -alueet 
ohjaat todellisuudessa hahmon 
muodostumista. 

Ne sisältävät rakennusohjeet 
kokonaisuuksista, jotka erottavat 

mm. ihmisen ja simpanssin sekä 
rakenteellisesti että toiminnalli-
sesti toisistaan. Pälikkö viittaa 
myös tutkija J. Coheniin, jonka 
mukaan ihmisen ja simpanssin 
geneettinen samankaltaisuus on 
osoittautunut harhaluuloksi.

– Usko evoluutioon on johta-
nut tutkijoita tekemään virheel-
lisiä johtopäätöksiä. Voimme ky-
syä, mitä kaikkea tuo vääristelty 
”tieteellinen totuus” on saanut 
aikaan kymmenien vuosien ajan 
miljoonien koululaisten, maalli-

koiden ja luomisuskoa ylläpitä-
vien joukossa.

– Kehitysoppiin uskovat tus-
kin osoittavat katumusta vir-
heellisten tietojen levittämisestä, 
koska heidän tavoitteenaan on 
ollut kehitysuskon levittäminen 
ja vahvistaminen, arvioi Kimmo 
Pälikkö.

Häneltä siis saavat tuomion-
sa niin kosminen evoluutio – 
se jonka alussa oli Big Bang, 
kemiallinen evoluutio, tähtien 
evoluutio, orgaaninen evoluutio 

C   – Darwin sitä vastoin poisti Jumalan ja 
toi tilalle luonnonvalinnan ja sattuman. 
1900-luvun alussa näihin kehitysvoimiin 
lisättiin vielä mutaatioiden aiheuttamat 
muutokset, selvittää Pälikkö.

kuin makro-evoluutionkin. Vain 
mikro-evoluutio saa Pälikön sil-
missä armon  – eli miten esimer-
kiksi sudesta on voitu kehittyä 
chihuahua.

A    Pälikkö ihmettelee, mistä johtuu, että 
darwinismi on lyönyt läpi Suomenkin 
kouluissa, vaikka sen tieteelliset perus-
telut ovat heikot.
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Terveen järjen johtaja
Joulukuun alussa 2009 olin valmentamassa monikansallisen 
suomalaisen yrityksen esimehiä johtajuuden kehittämisessä.  
Organisaatiossa on tapahtunut  suuria muutoksia nopeasti. 
Ja aina roiskuu kun rapataan. Keskustelussa eräs osanotta-
jista totesi: "We've a shortage of leaders of common sense" 
– "Meiltä puuttuu terveen järjen johtajia".

Muutos on aina hyppyä tuntemattomaan, pois omilta 
mukavuusalueilta. Vanha kiinalainen muutosta kuvaava 
merkki koostuu kahdesta merkistä: toinen merkitsee uhkaa, 
toinen mahdollisuutta. Kun ajat ovat levolliset ja muutokset 
tapahtuvat levollisesti, mahdollisuudet korostuvat. Ja kun 
organisaatio joutuu turbulenssin keskellä reagoimaan no-
peasti, uhkat korostuvat, jopa paniikkimoodi.

On selvää, ettei palopäällikkö tulipaloa sammuttaessaan 
laita pystyyn ryhmätöitä siitä, miten sammutustöitä ryhdy-
tään tekemään. Kriisitilanteessa johtaminen muuttuu suo-
raviivaiseksi käskyttämiseksi. Ison organisaation nopea 
muutos on mahdollinen vain selkeillä ruorikomennoilla. 
Sanoohan vanha sanonta, että iso laiva kääntyy hitaasti, 
mutta uppoaa nopeasti. 

Ongelma on usein se, että kun organisaation ylin johto 
toteuttaa vättämättömiä muutoksi selkeillä ruorikomennoil-
la, niillä on taipumus jäädä päälle liian pitkäksi aikaa. Nämä 
muutamat ruorikomennot tuottavat alemmilla organisaatio-
tasoilla vinon pinon tehtäviä ja haasteita, usein omien perus-
tehtävien ohella. Kun kuvaan lisätään matriisiorganisaatio 
eli se, että yksittäinen esimies saa muutostehtäviä omilta 
linjaesimiehiltään ja hänelle etäisiltä 'pääkonttorin' ihmisil-
tä, ei ihme, että yksittäinen esimies kokee välillä olevansa 
"mauri, jonka tehtävä on hypätä, kun käsketään".

Tähän tilanteeseen liittyi osanottajakommentti terveen 
järjen johtajien tarpeesta. Johtajien, jotka osaavat muuttaa 
muutoshaasteet ihmisen kokoisiksi. Joilla on riittävän sel-
keä kokonaiskuva sekä kyky levollisesti poimia olennaiset 
tavoitteet ja tekemiset kiireen keskellä. 

Muutokset ovat useimmiten vaikeita, jopa niin vaikeita, 
että monet meistä vastustavat niitä kaikin keinoin omassa 
elämässämme. Tutkijoiden mukaan ihmisen aivot on viritet-
ty säilyttämään status quo. Niinpä muutokseen tarvitaan aina 
hyvä syy. Muutoksista kieltäytymällä me usein luomme vielä 
suurempia ongelmia: menetämme mahdollisuuksia, rikom-
me ihmissuhteita ja pahimmassa tapauksessa haaskaamme 
koko elämämme. On helpompaa toistaa huonojakin askel-
kuvioita kuin hypätä tuntemattomaan. Myös organisaatioissa 
kriisit usein syntyvät siitä, että muutostarpeeseen herätään 
liian myöhään.

Meillä on kristittyinä terveen järjen johtajista suurin: Jee-
sus Kristus. Haasteemme on tehdä arjessa hänen tahtonsa 
mukaisia valintoja.  Vaikka terveen järjen johtajia tarvitaan, 
tarvitaan ennen kaikkea terveen järjen muutoksen tekijöitä.
Meistä jokainen on oman elämämme terveen järjen johtaja 
– tai sitten ei.

Keijo Halinen, rinnalla kulkija

A 
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TULEEKO 
MAAILMANLOPPU?

Viime marraskuussa ensi-iltaan 
tullut elokuva ’2012’ on ensim-
mäinen suuri Hollywood -tuo-
tanto, joka pyrkii rahastamaan 
tuolla päivämäärällä maailman-
lopun enteenä.

Elokuvan teemana on pian 
koittava planeettamme tuhoutu-
minen, uuden jääkauden alku, 
21.12.2012. Päivämäärä perus-
tuu Maya-kulttuurin kalenteriin, 
joka kuulemma päättyy tuohon 
päivään. Olen lukenut useam-
piakin tulkintoja tuosta kalen-
terista, eivätkä suinkaan kaikki 
’asiantuntijat’ ole samaa mieltä 
tuon päivämäärän merkityk-
sestä. Joka tapauksessa, kuten 
Y2K aikanaan, päivämäärä on 
saanut monet maailmanlopun 
ennustajat innostumaan ja ra-
kentamaan erilaisia lopunajan 
kultteja. Saattaa olla, että tulem-
me vielä näkemän Jonestownin 
kaltaisia massaitsemurhiakin 
lähestyessämme tuota päivää. 
Itse asiassa elokuva kuvaa juuri 
tuon kaltaista tapahtumasarjaa 
Maya-pyramidin juurella. Kat-

sokaa ’Apocalypto’ elokuva, jos 
haluatte tietää enemmän Maya-
pappien harjoittamasta verisestä 
uskonnosta.

Vaikka Mayoja pidetään suu-
rina tiedemiehinä ja tähtitietei-
lijöinä, tosiasia on, että heidän 
julma kulttuurinsa ui viattomien 
veressä. Vaikka heidän tiede-
miehensä kartoittivat avaruuden 
paremmin kuin me nykytekno-
logiallamme, he eivät pystyneet 
keksimään pyörää...  Tavallinen 
kansalainen, joka eli pappien ja 
kuninkaiden  palvelijana, eli ly-
hyen, mutta kivuliaan elämänsä 
raskasta työtä tehden. Jos hän 

nyt ylipäänsä oli niin onnekas, 
että sai kohdata luonnollisen 
kuoleman sen sijaan, että olisi 
päätynyt jumalille uhrattavak-
si. Tämän artikkelin on tarkoi-
tus olla elokuva-arvostelu eikä 
historianluento, mutta joitakin 
tosiasioita on syytä ottaa esille, 
sillä Hollywoodilla on tapana 
romantisoida menneitä sivilisaa-
tioita ja heidän tekojaan. Siksi 
tuo päivämäärä 2012 ja sen suh-
de Maya-kulttuuriin on varsin 
kyseenalaista. Jos heidän niin 
tunnollisesti ja julmasti palvotut 
jumalansa eivät voineet pelastaa 
omaa sivilisaatiotaan tuholta, hei-
dän ennustuksiinsakin on syytä 

suhtautua äärimmäisellä varo-
vaisuudella. Siksi onkin turha 
pelästyä planeettamme selviy-
tymismahdollisuudesta ainakaan 
Maya-kalenterin ja Hollywoodin 
elokuvien perusteella.

Elokuva itse on varsin keskin-
kertainen, mitä tulee juoneen, 
ja se sisältää aivan liian monia 
erikoisefekteillä ladattuja läheltä 
piti -tilanteita, jotka alkavat pit-
kästyttää jo toisella kertaa, kun 
pääosan esittäjät pakenevat kuo-
lemaa ilmiömäisesti, vaikka maa 
kirjaimellisesti nielee kaiken hei-
dän ympäriltään. Maantie repeää 
kahtia heidän takanaan, kiitorata 
vajoaa maan uumeniin, vaikka 
lentokoneen pyörät ovat vielä 
muutaman sentin päässä, len-
täjä onnistuu puikkelehtimaan 
pilvenpiirtäjien välistä, vaikka 
ei ole koskaan aikaisemmin 
lentänyt niin isoa konetta jne. 
ovat kaikki sarjakuvamaisia 
tapahtumia, joilla ohjaaja on 
päättänyt kuvata maailmanlop-
pua. Maailmanloppu on todella 
vakava asia, koska Jeesus itse 
profetoi sen (ei maapallon lop-

pua) ”Ahdinko on oleva niin 
suuri, ettei sellaista ole ollut 
maailman alusta tähän päivään 
asti eikä tule koskaan olemaan.” 
(Matt. 24:21). Jos vertaamme 
Maya-ennustuksia, joista ei ole 
säilynyt yksityiskohtia tuota 
päivämäärää lukuun ottamatta, 
raamatullisiin profetioihin, niin 
sekä Vanha että Uusi testament-
ti ovat varsin yksityiskohtaisia 
kuvauksissaan eivätkä lainkaan 
mystisiä. Monet Jeesuksen ja 
Ilmestyskirjan profetoimista ka-
tastrofeista näytetään elokuvassa 
alkaen massiivisten tulipallojen 
iskeytymisestä maahan. Tämän 
tapahtuman havaitsi ensimmäi-
senä intialainen fyysikko vuon-
na 2009, ja perustuen hänen ja 
amerikkalaisen kollegansa las-
kelmiin, vedetään johtopäätös, 
että maapallolla on vain tietty 
aikaa jäljellä. Monet elokuvan 
kuvaamista tapahtumista kuten 
massiiviset maanjäristykset, maa-
nosia alleen peittävät tsunamit ja 
tulivuoren purkaukset eivät ole 
niinkään profeetallisia Maya-
kalenterin vaan Raamatun valos-
sa. Raamattu yksinään kaikista 
maailman kirjoista kertoo meille 
yksityiskohtaisesti tapahtumista, 
jotka edeltävät noin 6000 vuot-
ta sitten alkaneen aikakauden 
päättymistä. Joten sen sijaan, että 
miettisimme Mayojen ennustuk-
sia vuodesta 2012, haluaisin tut-

veden
• yliluonnolliset tapahtumat
• nano-geneettisen teknologian 
käyttö ihmisten tarkkailuun
• miljardien ihmishenkien me-
netykset
• kontaktit maapallon ulkopuo-
liseen älylliseen elämään
• Harmagedon: lopullinen sota
• Jeesuksen Kristuksen toinen 
tuleminen.

Monet tuon listan tapahtumis-
ta esitettiin elokuvassa tai aina-
kin niihin viitattiin. Toivoisin 
lehden lukijoiden ymmärtävän, 
että vaikka elokuvassa annetaan-
kin tuomiopäivän profetioista 
kunnia Mayojen kalenterille ja 
ihmisille kuten esimerkiksi No-
stradamus, Raamattua tarkempaa 
loppuaikojen kuvausta ei löydy 
mistään. On itsestään selvää, että 
Hän joka antoi profetiat meille, 
Hänellä on myös valta toteuttaa 
ne. Onkin vain yksi lähde, josta 
meidän kannattaa hakea tarkkaa 
tietoa tulevista tapahtumista, ja 
se on kirja nimeltä Raamattu.

Deshpal Sandhu

2012
Käsikirjoitus: Roland Emmerich & Harald 
Kloser
Ohjaus: Roland Emmerich
Näyttelijät: John Cusack, Chiwetel Ejio-
for, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie 
Newton, Danny Glover ja Woody Har-
relson

kiskella elokuvan visuaalisia viit-
teitä moniin Raamatun, varsinkin 
Ilmestyskirjan profetioihin.

Raamatun esittämät profetiat 
maailmanlopusta tarkoittavat 
pikemminkin tämän aikakau-
den loppumista kuin maapallon 
kuolemista. Ne voidaan jakaa eri 
luokkiin Matteuksen evankeliu-
missa (luvut 24 ja 25) esitettyjen 
Jeesuksen profetioiden, Vanhan 
testamentin profetioiden ja koko 
Ilmestyskirjan perusteella. Ihmis-
kuntaa kohtaavat katastrofit voi-

daan jakaa seuraaviin luokkiin:
• yksittäisen globaalin impe-
riumin (USA, EU?) nousu ja 
tuho, jota seuraa yhteinen hal-
litus koko maailmalle
• sodat, niin sisällissodat kuin 
kansakuntien välisetkin
• nälänhätä ja taudit
• talouselämän romahtaminen
• maapalloa ravistelevat kata-
strofit kuten maanjäristykset, 
tulvat jne.
• kosmiset katastrofit kuten aste-
roidien törmäykset, jotka tuhoa-
vat kasvillisuuden ja myrkyttävät 
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KONEINSINÖÖRITOIMISTO 

ERIMEK OY

www.erimek. 

gsm 050 562 18 47

Gunnar Olsonin kirjaa

Vapautettu Bisnes taas saatavana.

Hinta 20 e.

Kansainvälinen Kristillinen Kauppakamari ICCC on vuosien 

ajan kehittänyt Uudistunut työelämä opetusta. Se  muodos-

taa ICCC työlle vahvan perustuksen kaikkialla maailmassa 

ja se soveltuu kaikille työ- ja liike-elämässä toimiville. 

Nyt tämä ainutlaatuinen opetusaineisto on suomennettu ja 

julkaistu DVD muodossa.

Opetuskokonaisuus sisältää 24 jaksoa.

Kansainvälinen Kristillinen

Kauppakamari ICCC
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Koko sarja 4 DVD 120 e

tai 30 e/DVD

Tilaukset: 02-733 7336 tai www.suolakauppa.com

Tutustu ICCC työhön: www.iccc.fi

A ovat sinisiä, geneettisesti muo-
kattuja olentoja, kissamaisia/
apinanoloisia/satyyrejä, eivätkä 
suinkaan mukavia katsottavia. 
Ne ovat myös kolmimetrisiä, ja 
paras tapa kuvailla niitä onkin 
varmaan ’ei inhimillisiä’. Koko 
elokuva on high tech -tehostei-
den juhlaa, jolla koetetaan saa-
da katsoja vakuuttuneeksi, että 
luonnon palvonta tai panteismi 
on hyvää.

’Pandora’, jonne elokuvan ta-
pahtumat on sijoitettu, on Satur-
nuksen tyyppisen kaasupitoisen 
planeetan kuu. Avatar -elokuvaa 
ylistäville kriitikoille ei ole tul-
lut mieleen, että ’Pandora’ viittaa 

että miksi ihmiset eivät ymmär-
rä hengellisten kumppaneidensa 
olevan myös vaarallisia heidän 
hengelliselle hyvinvoinnilleen? 
Jos Jumala olisi halunnut meidän 
saavan opastusta ja ohjeita eläi-
miltä, miksi Hän edes loi meitä 
ihmisiä, jotka voimme ajatella 
ja päätellä eikä meidän tarvitse 
tukeutua taikauskoon? Avatar 
-elokuva nostaa intiaanien al-
kuperäiskulttuurin arvoon arvaa-
mattomaan; kuinka nämä alku-
peräiskansat joutuivat kärsimään 
häikäilemättömien siirtokuntien 
perustajien takia. Totuushan on, 
että nämä kulttuurit olivat kaik-
kea muuta kuin humaaneita tai 
myötätuntoisia. Alkuasukkaiden 
verenhimoisista riiteistä on aivan 
liian paljon dokumentoitua tie-
toa, että voisimme uskoa hei-
dän ymmärtäneen mitään rau-
hassa elämisestä ja harmoniasta 
luonnon kanssa. Joten Jimmy, 
saarnaamisesi, vaikka se kuu-
lostaakin vakuuttavalta, on täyttä 
puppua ja täynnä valheita!

kaan koettu rauhaa ja harmoniaa 
kanssaeläjien kanssa vaan päin-
vastoin varsin raaoin, saatanal-
lisin tavoin revittiin jopa sydän 
irti elävän uhrin rinnasta. Monet 
dokumentit ovat todistaneet, että 
tällaisten seremonioiden tarkoi-
tus on aina ollut nostaa ihmisen 
eläimelliset himot pintaan, joten 
sitä on turha enää hehkuttaa Ca-
meronin elokuvassa. Tule luon-
nolliseksi, tule eläimelliseksi, älä 
ajattele itse, vaan anna luonnol-
listen henkiesi ohjata sinua. Jos 
joku voi väittää, ettei tämä ole 
elokuvan sanoma, niin ehkäpä 
elokuva on tehnyt tehtävänsä 
teidän kohdallanne ja lumon-
nut teidät.

AVATAR – 
POHJANOTEERAUS 

KAIKILLA MITTAREILLA
Avatar on etenemässä kovaa 
vauhtia kaikkien aikojen tuottoi-
simmaksi elokuvaksi. Elokuva, 
jossa ei ole pahemmin juonta, 
mutta pituutta sitäkin enemmän, 
on todellinen orwellilainen saa-
vutus; vähemmän on todistettu 
olevan enemmän.

Näin elokuvan ennakkomai-
nokset ja päätin mennä katso-
maan sen 12-vuotiaan sisaren-
poikani kanssa. Hän oli nähnyt 
sen jo kertaalleen, mutta halusi 
kovasti mukaan. Onneksi olin 
tuolloin Intiassa, jossa eloku-
valiput maksavat noin runsaat 
kaksi euroa. Kokonaisinvestointi 
kahdelta hengeltä popcornei-
neen päivineen maksoi minulle 
vain 22 euroa, joten tuska siitä, 
että jouduin maksamaan aistieni 
turmelemisesta (niin hengelliset 
kuin älyllisetkin) pieneni hie-
man.

Eksiksikin elokuvan nimi ’Ava-
tar’ on hindinkieltä ja tarkoittaa 
’inkarnoitu jumala’ tai ’lihaksi 
tullut jumala’. Elokuvan avataret 

myyttiseen kertomukseen, jossa 
Pandoran lippaan avaamalla saa 
kaikki mahdolliset pahuudet ih-
miskunnan ylle. Ja tämä eloku-
va tosiaankin avaa varsinaisen 
Pandoran lippaan opettamalla 
pahaa-aavistamattomalle ylei-
sölle, että kaikki on jumaluutta, 
että me kaikki olemme yhtä isoa 
perhettä – olipa sitten kyseessä 
murhanhimoinen hyeena, lohi-
käärme tai banaanipuu, kaikissa 
on sama henki. Varsin selkeä sa-
noma on, että eläminen sovussa 
’luonnon’ (kreikkalainen jumala 
Pan) kanssa koituu pelastuksek-
semme. Ja että Jumalan meille 
antaman viisauden käyttäminen 

elämää helpottavien koneiden 
ja teknologian kehittämiseen on 
pahaa, voi noita ilkeitä tiedemie-
hiä! Jonkun pitäisi kysyä Jimmy 
Cameronilta, kuinka hän olisi 
tehnyt tämän elokuvan, ellei 
tuotannossa olisi käytetty Juma-
lan antamaa älyä ja teknologiaa. 
Tuskinpa Amazonin tai Afrikan 
perukoilla elävät alkuasukkaat 
olisivat voineet toteuttaa tämän 
teknologisesti mahtavan eloku-
van?

Tässä ei ole kyse muusta kuin 
isolla budjetilla ja erikoistehos-
teilla tehdystä versiosta Al Coren 
’Epämiellyttävästä totuudesta’. 
Pandoran sininen olemus on jo 
sinällään helvetillinen, mikäli 
asian yrittää esittää kauniisti. Val-
tava käärmemäinen puu, jossa 
heimot asuvat, käärmeet ja muut 
mahdollisimman rumat myytti-
set oliot sitovat tätä maailmaa. 
Navi pitää lonkeroisia, valaistuja 
meduusoja henkimaailman oh-
jaajinaan. Todellisessa elämässä 
meduusat voivat olla vahingol-
lisia tai jopa hengenvaarallisia 
ihmisille. Ihmettelen tässä vaan, 

Elokuva ehdollistaa ihmiset, 
kuten Hollywood on tehnyt vuo-
sikymmeniä; ruma on kaunista, 
valheet ovat totta, kehitysoppi 
on jumala eikä Luoja. Kysynkin, 
että jos kaikki ovat jumalia, mik-
si meidän pitäisi etsiä jumalaa 
luonnosta, eikö riitä kun kat-
somme peiliin? Katselkaa vain 
omaa kuvaanne pitkin päivää, 
koska te kaikki olette juma-
lia! Kun ihmiset hakevat oppia 
eläimiltä, heistä tulee eläimiä, 
mitä siitä voisi muuta odottaa? 
Elokuvassa esitetyt seremoniat, 
joissa heimot kerääntyvät palvo-
maan muistuttavat afrikkalaisia/
haitilaisia/alkuperäiskansojen 
seremonioita. Niissä musiikkia 
ja vaikkapa myrkkysieniä käy-
tettiin luomaan hallusinaatioita 
ja hypnoottinen olotila, jossa 
ihmiset eivät suinkaan tavoitte-
le Kaikkivaltiasta Jumalaa vaan 
pikemminkin alhaisia eläinten 
henkiä ja muuttuvat itsekin pe-
doiksi. Tässä olotilassa ei suin-

Kaikissa asioissa luonnossa 
on elämää, siitä ei ole epäilys-
täkään. Mutta on ymmärrettä-
vä elämän tulevan Luojalta, ja 
meidän on otettava huomioon 
Luoja eikä luodut asiat. Vaikka 
peuralla onkin elämä (johon 
meillä ei ole osaa eikä arpaa), 
se ei mitenkään tee meistä peu-
ran kaltaista! Luonnon elämän 
kunnioittaminen ja arvostami-
nen saa meidät kunnioittamaan 
Luojaamme, Häntä josta kaikki 
elollinen on lähtöisin. Jos me 
emme kunnioita Elämän Anta-
jaa, me emme koskaan pysty 
kunnioittamaan itse elämääkään. 
Emme koskaan! Jos olette samaa 
mieltä herra Cameronin kanssa, 
päätän arvosteluni sanomalla, 
varokaa mitä toivotte, olette 
valinneet luodut Luojan sijasta, 
eikä valintanne suinkaan ole il-
maista. Toivon hartaasti, että ette 
havaitse liian myöhään, ettei teil-
lä ole varaa maksaa sitä!

Deshpal Sandhu

AVATAR
Käsikirjoitus: James Cameron
Ohjaus: James Cameron
Musiikki: James Horner
Näyttelijät: Sam Worthington, Zoe Sal-
dana, Sigourney Weaver, Michelle Rodri-
guez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, 
CCH Pounder, Peter Mensah, Laz Alonso, 
Wes Studi, Stephen Lang, Matt Gerald
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Innoissaan kuin pikkupoika 
tuli veli Morris Cerullo (78 v) 
lavalle leveästi hymyillen ja 

energisenä. Vaikka vuosi 2009 
oli ollut vilkas, yli 100 kokous-
ta, niin tämä vuosi – lamasta viis 
– on vielä parempi ja hedelmäl-
lisempi.

Raamatussa, numerot ovat 
tärkeitä ja no 10 merkitsee: ’ei 
mitään puutu’ ja ’koko sykli, 
kierros on tullut täyteen’. Lisäksi 
’kaikki on valmista Hänen, Her-
ran, tuloon’! 

Profeetta Cerullon mukaan 
nyt on kriittistä ymmärtää aika 
ja käsittää, mitä seurakunnan on 
tehtävä (kts. 1. Aik.12:32.) Siksi  
seurakunta tarvitsee erityisesti 
henkien erottamisen lahjaa, ky-
kyä ymmärtää aikakausi.

Vuonna 2010 on uuden alun 
mahdollisuus, totaalisen resto-
raation vuosi: terveys, perhe, 
ihmissuhteet ja talous. (kts. 
Jes.43:19). Fyysiset ja tunnehaa-
vat paranevat sekä puute vaih-
tuu yltäkylläisyydeksi.

Usko vaatii toimintaa. Esteitä 
uuden saamiselle ovat: asian 
tuttuus, pelko, ystävät, uskon-
vaelluksen puute, fokuksen 
puute ja epäonnistuminen. Kun 
epäonnistuu, niin tulee tilaa Ju-
malan yliluonnollisen voiman 
ilmaukselle. Partnereitaan ra-
kastava Papa MC antoi kaikille 
lahjaksi kirjan ’You Can Have a 
New Beginning’, 2009. 

Parantumisaalto
Tosimies on vuosien saatossa 
jo tottunut eri aaltoihin, samoin 
kuin maanviljelijä eri kausiin. 
Jumala puhui palvelijalleen, että 
nyt on erityinen kausi totaalisel-
le, täydelliselle parantumiselle. 

Tarve asialle on suuri, koska 
myös Jumalan kansassa on pal-
jon sairaita.

Sairauden juurisyyt voivat olla 
syvällä, siksi ns. Jeesus-teippi 
pintahaavaan ei riitä parantumi-
seen. Jumalan asearsenaalissa 
rukous ja paasto on varattuna 
totiselle uskovalle, kun kyseessä 

on myös demoniset voimat (kts. 
Mark.9:29). 

Veli Cerullo onkin julistanut 
21-päivän Daniel-paaston ko-
konaisterveyden puolesta hel-
mikuun alusta alkaen. 

Tosimiehellä on nyt tuhannen 
taalan paikka olla koko mies, 
kokonainen!

Järistys ja ravistelu
Lopun aikana Raamatussa luva-
taan ravisteluja ja järistyksiä, jois-
ta Haitin Port-au-Princen järistys 
on yksi. (kts. Hepr.12:27).

Myös Seurakuntaa ravistel-
laan. Pyhiinvaelluksen Tulsaan 
tehneenä asia on kirjoittajalle 
läheinen.

Ravisteleva oli uutinen, kun 
Suomessakin tunnettu ns. us-
konliikkeen edustaja ja 17.000 
jäsenen srk:n 57-v. pastori Billy 
Joe Daugherty (Tulsa, OK) kuo-
li syöpään viime marraskuussa. 
Hän oli karismaattinen pastori, 
joka opetti, että Jeesus tuli tuo-
maan ihmiskunnalle hengelli-
sen, emotionaalisen ja fyysisen 
parantumisen – siunauksen ja 
vaurauden ohella. 

Lisäksi, Tulsasta Pietariin läh-
tenyt pastorituttumme Eddie 
sairastui jalkatulehdukseen. Hän 
kieltäytyi sairaalahoidosta, kävi 
ns. uskonkamppailua, mutta me-
nehtyi kotiinsa. Kuitenkin, Herra 
oli läsnä ja puhui kotiinmenosta 
päivää ennen h-hetkeä.

Oral Roberts -perintö
Jumalan parantavana kätenä 
Herraa pitkään palvellut Oral 
Roberts (1918-2009) meni hil-
jan taivaan kotiin, 91-vuotiaana. 
Moni konferessipuhuja muisteli 
häntä lämmöllä ja kunnioituk-
sella.

Oralin elämä oli kuitenkin 
loppua jo 17-vuotiaana, kun hän 
oli parantumattomasti sairaana 
vuoteessa. Sisko Jewel tuli ker-
ran vuoteen ääreen sanoen, että 
Oral, Jumala tulee parantamaan 
sinut. Sitten Jumalan ääni puhui 
Oralille: ”Poikani, Minä tulen pa-
rantamaan sinut, ja sinä tulet vie-

mään Minun parantumisvoimani 
sukupolvellesi” ja ”sinä rakennat 
Minulle yliopiston”.

Näin tapahtui, Oral parantui, 
jopa änkytys lähti. Ja todistetta-
vasti tuhannet ovat parantuneet 
telttakokouksissa ja TV-lähetyk-
siä seuratessa. 

Lisäksi, ORU-yliopisto valmis-
tui Tulsaan v. 1965. Mutta alus-
sa ei ollut rahaa, rakennusta, ei 
tieto-taitoa. Epätoivossaan Oral 
huusi Jumalan puoleen ja Hän, 
Pyhä Henki, opetti Robertsin 
rukoilemaan. Tuli ymmärrys ja 
näky miten rakennus valmistuu. 
(Oral Roberts: Still Doing the Im-
possible, 2002, s. 20, 208)
                         

Usko on lahja
Uskosta kuulee nykyään monen-
laista opetusta. Sanaan törmää 
myös matkamessuilla, Turkin 
osastolla! Siksi seurakunta on täl-
tä osin varsin sekavassa tilassa. 

Papa Cerullo, kuultuaan Orlan-
dossa puhujilta monta eri versio-
ta uskosta, lopulta avasi suunsa 
ja totesi, että usko ei ole mentaa-
linen omaisuus, mielen varat. Se 
ei ole myöskään suun tunnustus. 
Usko on Jumalan lahja (Ef.2:8), 
kuudes aisti, joten Jumala antaa 
uskon. Jokaiselle on annettu us-
koa uskoon tullessa, se on jos-
sakin sisälläsi. Oma uskominen 
ei ole uskoa. Siksi uskon kanssa 

ei tarvitse kamppailla. Sitä ei voi 
itse tuottaa, eikä sitä voi puristaa 
tai pumpata itsestä.

Ilmastonmuutos!
Niinkuin  muutos ilmastossa 
(lämpeneminen) on tapahtu-
massa, vastaavasti ilmapiiri hen-
gellisesti lämpenee.  Maailman 
ilmastokokous 12/09 ei tuonut 
tuloksia, mutta Kristuksen ruu-
miin osalta ihmeet, merkit ja 
muut yliluonnolliset teot ovat jo 
nähtävissä. Lopun aika on suu-
ren sadon aikaa.

Poliittisesti, terrori-iskujen 
(2001) jälkeen Amerikka oli pe-
loissaan, ja  Irak-sodan (2005) 

alkaessa hämmennyksissä. Pre-
sidentti Bushin loppukaudella 
(2008) huudettiin muutosta, joka 
sitten alkoi, kun Obama valittiin 
johtoon (2009). Muutos kuiten-
kin yllättää useimmat.

Taloudellisesti, Amerikka on 
vielä suuren muutoksen edessä. 
Finanssikriisi ei ole ohitse. Kii-
nan lainarahalla ei voida jatkaa 
velkaantumista. Siksi profeetta 
Cerullo piti lukuisia finanssikrii-
si-seminaareja v. 2009 USA:ssa. 
Vain Jumalan talous kestää! 

B   Oral Roberts –perintöä: ORU-yliopisto, 
Tulsa, OK.2010

Uusi alku, 
parantumis- ja 

’ei mitään puutu’ -vuosi! 

Jukka Neejärvi

Voiko Floridan Orlandosta tulla 
mitään hyvää? Lue ja katso! Ohessa 

matkaraportti Morris Cerullon 2010 World-
konferenssista, jossa oli 5000 partneria eri 
maanosista koolla näkemässä omin silmin 
evankeliumin voittokulkua, ja kuulemassa 
Jumalan profeetallista ilmoitusta vuotta 

2010 koskien.

C    Cerullon manttelin alla: konkariju-
listajista nuoreen polveen.

A
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C  Kirjoittaja hieman väsyneenä, mutta tyytyväisenä kokousrupeaman jälkeen.

Sanoma 
uskoa vahvistava

Vuoden alun tärkein asia on 
aloittaa Herran läsnäolossa. Siksi 
Morris Cerullon konferenssi – ja 
sieluja voittava palvelustyö – on 
taivaan lahja talveen. Se viitoit-
taa tietä koko vuodeksi, antaen 
toivoa ja uutta rohkeutta jatkaa 
Herran tietä loppuun asti – all 
the way. 

Kolmen lennon matka, ja vielä 
vaivaisena, laittoi ristimään kä-
det rukoukseen – ja pyytämään 
esirukousta. Vahva oli rukous-
suoja, kun joka lento lähti ajal-
laan, ja Frankfurtin kenttä tarjosi 
vieläpä lepotauonkin. Kun vielä 
matkalaukutkin olivat menneet 
edeltä perille Orlandon kentälle, 
eivätkä olleet Helsingin laukku-
sumassa, niin oli vahva tunne 
edeltä valmistetusta tiestä.

Perillä Floridassa ilma ulkona 
oli kylmä, mutta tunnelma sisällä 
hotellissa niin lämmin, että eräs 
Hiltonin vieras, nuorimies, illalla 
hissistä aulaan tullessaan tokai-
si tuskissaan: ”Jeesus kaikkialla”! 
Tosi oli. Ulkopuolella kaarteli sit-
ten kotka avajaispäivänä. Muis-
tamme, että profeetta Cerullon 
mukaan kaikki totuus on rinnak-
kaista sekä näkyvässä että näky-
mättömässä maailmassa.

Kokemus Jumalan rakkauden 
ilmapiiristä ja todellisesta, kestä-
västä  yhteydestä eri väristen vel-
jien ja sisarien kesken oli jälleen 
merkillepantavaa. Suomalainen 
pastorikin bongattiin salista - ei 
tällä kertaa lavalta.

Aamu alkoi jälleen klo 6.30 ru-
kouskokouksella. Maaperä julis-
tukselle valmistettiin ennen joka 
kokousta  (3 kpl/pv)  ½ h ylistys- 
ja rukoushetkellä.  Ylistyksessä 
totutusti olivat Cindy, Earl, Kevin 
ja Ladonna sekä Lindell Cooley, 
Ron Kenoly, Charles Martin ja 
Judy Jacobs. 

Sielut, totaaliterveys, uskosta 
huolehtiminen, oma talous ja Is-
rael olivat toistuvasti teemoissa; 
julistajat eri puolilta maailmaa 
vahvistaen toistensa sanoman. 
Ihmeellisesti Pyhä Henki johti 
sanomat täydentämään toisi-
aan. 

Sielujen voittaminen on no 1 
päämäärä elämässä oli julistaji-
en yhteinen kanta. Silas Malafai, 
Brasilia, näytti videolta jättikoko-
usta Porte Alegressa. Papa Ce-
rullo oli juuri siellä v. 1962, kun 

hän sai näyn Jumalan armeijan 
rakentamisesta! Silaskin oli siellä 
8-vuotiaana, ja nyt siemen kan-
taa paljon hedelmää.

Papa MC:n pojanpoika Ben 
Cerullo laittoi heti kättelyssä 
kokeneet (kovettuneet?) julis-
tavat totuuden paikan eteen 
sanalla: ”alaikäinen, ei …eroa 
orjasta” (Gal.4:1).  Sanoma oli 
terävä koskien Jumalan rakkau-
den demonstroimista kärsiville 
ja hukkuville vs. istuminen-vain-
kokouksissa ilman, että mitään 
tapahtuu!

Ben mainitsi jo Helsingissä 
viime elokuussa Freetown’in 
(Sierra Leone) kokoukset, joissa 
pelastui 13.000 ihmistä ja moni 
parantui. Videolta omin silmin 
näimme, miten sokeiden lasten 
silmät aukesivat ja kuurot korvat 
paranivat.  Sana tuli siellä lihaksi 
– sokeat silmät aukesivat näke-
mään. Silmien olisi hyvä aueta 
myös Suomen uskovilla! 

Niin väkevä parantumis- ja 
muu voitelu oli Morris Cerullon 

yllä, että Lontoon Bishop John 
Franciskin kaatui Papan hikilii-
nan kosketuksesta. Parantumat-
tomasti sairaiden puolesta rukoi-
livat mm. MC, Ben ja Christian 
Harfouche. Lisäksi Perry Stone 
tunsi tuskaa pastorien puolesta, 
jotka ovat aivan loppu.

Sielut ja Israel oli sydämessä  
ja suussa Jumalan palvelijoilla 
Benny Hinn ja Reinhard Bonnke, 
jotka tulivat Orlandoon Israelista 
samalla koneella. Bonnke, 70 v., 
mainosti tuoretta omaelämäker-
taansa ’Living a Life of Fire’ pal-
kitsevana lukukokemuksena.

Israelin merkitys Jumalan 
suunnitelmassa tuli kirkkaasti 
esiin puheissa: Robert Stearns, 
Hilton Sutton, Grant Jeffrey ja 
John Hagee. Hagee opetti 10 
merkistä ennen Kuninkaan pa-
luuta. Yksi niistä on juuri v. 1948 
tapahtuma ja toinen juutalaisten 
paluu Venäjältä.

Myles Monroe puhui laista 
ja järjestyksestä – law & order! 
Kuuliaisuus on kaiken kulma-

kivi. Selvä juttuhan se, kun itse 
Kulmakivikin oli kuuliainen kuo-
lemaan asti. Armosta Monroe to-
tesi, että se on nyt tappamassa 
srk:n. Armoa pidetään lupana/
lisenssinä tehdä väärin. Kuiten-
kin, armo on toimeksianto to-
tella lakia. Jumala on myöskin 
Tuomari.

Seuraava puhuja olikin arvos-
tettu mentori Jack Hayford, joka 
allekirjoitti Monroen sanoman. 
Hän oli saanut Jumalalta näyn: 
’Käsi upottavassa lentohiekassa’ 
(kts. Jes. 35:1-8). Pelottavassa 
hetkessä, kun Jack luuli uppo-
avansa, hän kuuli selvästi Juma-
lan äänen sanovan: ”Älä pelkää, 
se on Minun vahva käsivarteni, 
joka sinua kannattaa”.

Viisaudesta taloudenpidossa 
opetti Mike Murdoch. Opetus-
lapsi Todd Coontz puhui sie-
menuskosta – Seed-Faith. Hän 
on kirjoittanut ko. aiheesta kir-
jan  Oral Robertsin kanssa. MC 
painotti päätöskokouksessa, että 
Israel on avain taloudelliseen 

menestykseen.
Steve Munseyn mukaan no 10 

merkitsee Raamatussa sekä täy-
dellisyyttä että järjestystä (vrt. 10 
käskyä). Kirouksia on myös 10, 
ja Jaakobin palkkaa muutettiin 
10 kertaa (1Mos.31:41). 

Ayo:n mukaan lopun aikaan 
kuuluvat sekä ongelmat että 
sato. Jos tarvitset ihmettä, niin 
sulje ovi epäuskolta, epäilyltä ja 
pelolta (kts. 2Kun.4). 

Paula Whiten sanoma oli Ruu-
tin kirjasta: uusi alku, on aika 
palata oikeaan paikkaan, leivän 
taloon – Bethlehem! 

Jentezen Franklin oli kirjoit-
tanut paastosta helppolukuisen, 
yleistajuisen Fasting-kirjan.

Bishop Eddie Long tuli herät-
tämään srk:n. Me olemme nuk-
kuneet!

Israel ja Jerusalem
Tosimies ymmärtää, että tosi-
kristitty ei jätä Jumalan Israelia 
Jerusalemineen yksin. Samoin 
konferenssin puhujista mm. 
MC, Benny Hinn, John Hagee, 
Richard Sterns ja Jack Hayford 
toivat asian keskeisyyden, prio-
riteetin esille.

Israel ei ole kadonnut kartalta, 
mutta moni YaHWeH-vastustaja 
on pois pelistä. 

Raamatun mukaan ihminen 
on valhettelija, mutta Jumala ei 
(4 Mos.23:19).

Amerikan talous taantui la-
maan vuosina 2008-2009. USA:n 
suhtautuminen Israeliin ja vas-
toin Jumalan suunnitelmaa me-
neminen  esim. Jerusalem-kysy-
myksessä toisi maan talouden 
– työllisyyden, pankit ja finans-
silaitokset – tosipaikan eteen.

Talouskriisi jatkuu
Kaikki totuus on rinnakkaista 
sekä näkyvässä, luonnollisessa 
että näkymättömässä, yliluonnol-
lisessa maailmassa. Kansakun-
nan hengellinen siunaus näkyy 
myös maallisina siunauksina:  
työ, toimeentulo, hyvinvointi.

Toisinkuin media väittää, ta-
louskriisin pohjaa ei ole vielä 
saavutettu. Epärehellisesti on 
kerrottu, että ’systeemivirhe’ on 
korjattu ja jumalaton meno voi 
jatkua. Mitä ei ole kerrottu on se, 
että luotettavan Jumalan Sanan 
mukainen, rakastavan Jumalan 
väliintulo ja nuhtelu stoppaa hel-
vetillisen menon hetkeksi. Sela. 
On aika palata Herran pelkoon 
ja kuriin.

Tutki ns. velkaelvytyksen te-
hoa, katso Keynesin keinoja. 
Kun Kiina kiristää lainahanoja, 
niin Amerikka alistuu. Raama-
tun mukaan velka on orjuus, 
kirous. Rikas hallitsee köyhiä 
(Snl.22:6).

Pidä pankkeja silmällä. Pro-
feetta Cerullon mukaan niitä on 
USA:ssa kaatumassa kasapäin. 
Historia todistaa, että ne eivät 
ole hyväntekeväisyyslaitoksia, 
vaan talot ja tavarat on laitettu 
armotta vasaran alle.

Maailman taloussysteemi, koo-
ta ja kartuttaa, on kriisissä, mutta 
Jumalan taloussuunnitelma - kyl-
väminen ja leikkaaminen – voi 
hyvin! (kts. 1Moos.8:22). 

Amerikan alennustila
Vaikka jo Suomessa oli tottunut 
joulun jälkeen ALE-kyltteihin, 
niin upouuden 5-tähden Hilton 
Orlandon ale-myynti oli silti yllä-
tys. Lentokentillä alennus-% ylsi 

sitten jopa 80:een.
Nopea on ollut supervallan 

no 1 vaikutusvallan – poliitti-
sen, taloudellisen ja sotilaallisen 
– väheneminen laman edetessä. 
Yllätys se ei ole ollut, koska jo 
Saarnaaja tiesi, että ”raha kaiken 
hankkii” (Saarn.10:19). 

Maailmassa, kun rahat vä-
henevät, niin vaikutusvaltakin 
vähenee. Hengen maailmassa, 
toisaalta, vaikutusvaltaa ei mi-
tata rahassa vaan vaelluksen ja 
suhteen läheisyydessä Jumalaan. 
Jo Charles Spurgeon aikoinaan 
tiesi, että Jumalan Sanan lupa-
ukset ovat ’shekkivihko taivaan 
pankkiin’.

Amerikan toivo – Kristus!
Vuosi sitten, suuren muutoksen 
ja vaalien pyörteissä, Amerikan 
toivoksi – vaan ei Messiaaksi – 
nimettiin Barack Obama. Nyt, 
tilinteko on kova: vaikka pre-
sidentti Obamalle myönnettiin 
Nobelin 2009 rauhanpalkinto, 
niin silti 44 % kansasta ei hyväk-
sy Obaman tekoja. Suurin lumo 
Obaman ympäriltä on kadonnut. 
Unelma hiipuu. Toivo on myös 
poissa lehtipiirroksesta (kts. HS 
20.1.10).

Unelma Amerikasta oli myös 
Martin Luther Kingillä, unelma 
“Herran kunnian ilmestymises-
tä”, Jes.40:4. King sai rauhan-
Nobelin v. 1964. Tämä unelma 
ei ole hiipunut. (Kts. TOSIMIES 
1/2009)

Amerikka – niinkuin Suomikin 
– saa siis palata tosijuurilleen, 
kristinuskon ytimeen, iankaikki-
seen toivoon, jota eivät poliittiset 
suhdanteet muuksi muuta: Jee-
sus Kristus, kirkkauden toivo!

6 numeroavuodessa vain30 euroa !

TILAA  KÄTEVÄSTI  NETISTÄ !
www.tosimies-lehti.fi

Todellinen miehuus ja Kristuksen 
kaltaisuus ovat synonyymejä

   Tosimies! Euroopan vanhin 
   kristillinen miestenlehti

Toivo elää!
Talouslamassa ja suurtyöttö-
myydessä tarvitaan aitoa toivoa.  
Poliittiset puheet tapaavat nos-
tattaa suuria odotuksia – ja toi-
voa – muutoksesta parempaan. 
Lupausten pitäminen on sitten 
huomattavasti vaikeampaa kuin 
niiden antaminen, esim. Guan-
tánamon vankileirin sulkeminen 
vuodessa.

Myös Raamattu puhuu toi-
vosta: ”siihen aikaan olitte il-
man Kristusta … ilman toivoa” 
(Efe.2:12) ja ”Kristus …antanut 
meille…hyvän toivon” (kts. 
2Tess.2:16).

Jumalan Sana vakuuttaa, että 
Herra ei tee mitään  näyttämättä 
sitä etukäteen - ei pelottaakseen 
meitä vaan valmistaakseen meitä 
(kts. Ams.3:7). Herra näytti pal-
velijansa profeetan kautta viisi 
kriisiaaltoa: muutos-, perhe-,  
seurakunta-, konfrontaatio- ja 
talouskriisit. Jotta voisimme 
kriiseistä huolimatta menestyä 
viisaalla vaelluksella, Herra on 
näyttänyt myös viisi Pyhän Hen-
gen aaltoa: todellinen pyhyys, 
tunnusmerkit ja ihmeet, todelli-
nen yhteys, viisaus ja henkien 
erottaminen sekä restoraatio. 

Vuonna 2010 Suomi tarvitsee 
rohkeita ja viisaita kristittyjä To-
simiehiä, jotka pelotta palvelevat 
Jumalaa kokosydämisesti, voitta-
en sieluja Kristukselle kaikkialla 
maailmassa. 

Esimerkkinä tällaisesta To-
simiehestä on vuosina 1968 ja 
2009 Suomessa käynyt Jumalan 
palvelija Papa Cerullo, joka vielä 
78-vuotiaana on innoissaan Ju-
malan suunnitelman täyttämises-
tä – ei eläkepäivistä!

A
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Vektorivarjo
lla

Bittik
artta

varjo
lla

Ilm
an varjo

aT bilisin keskustassa ovat 
puhuneet monet yksinval-
tiaat. Kuuluisin on Gorissa 

syntynyt Josef Vissariono Dzhu-
gashvili joka tuli myöhemmin 
tunnetuksi nimellä Stalin. Toinen 
georgialainen, Lavrent Pavlovic 
Beria syntyi 1899 lähellä Suhu-

CA  Tbilisin synagoga sijaitse Tbilisin 
vanhassa kaupungissa kirkkojen ja mos-
keijan varjossa.

D  Bella Zenaishvili ja Irakli Khubshvi-
li harjoittelevat vanhaa, georgialiasta 
häätanssia. 

TANSSII 
HISTORIAN KANSSA

Eero Ketola

Tbilisin vanhan 
kaupungin keskustassa 
on ruuhkaa perjantaisin 
illan hämärtyessä. 
Joka suuntaan 
vyöryvät ihmismassat 
lähes tempaavat 
mukaansa. Ihmisiä 
purkautuu kaduille 
kirkoista, moskeijasta, 
synagogasta 
ja kahviloista. 
Varttuneemmat ihmiset 
ovat vakavan ja hartaan 
näköisiä. Nuoret 
hymyilevät ja laskevat 
leikkiä. Kerjäläiset 
pujottelevat katujen 
varsille ja jalkakäytäville 
paikoitettujen, 
upouusien autojen 
väleistä. Kukko kiekuna 
kuuluu vanhalta kujalta. 
Hääpari astuu ulos 
ravintolasta. Pariskuntaa 
innokkaasti kuvaava 
videokameramies lähes 
kompastuu irronneeseen 
katulaattaan. Rinteellä 
kököttävässä, 
vanhassa ja pahasti 
kallellaan olevasta 
talosta kantautuu 
perinnemusiikkia. 
Evankelisen 
seurakunnan nuoret 
harjoittelevat ikivanhaa, 
georgialaista häätanssia.  

mia. Hän osallistui ahkerasti val-
lankumoukselliseen toimintaan. 
Samaan aikaan häntä epäiltiin 
myös brittien agentiksi. Beria liit-
tyi 1917 bolsevikkipuolueeseen. 
Neljän vuoden kuluttua hän oli 

jo salaisen poliisin päällikkö 
Transkaukasian alueella. Ura-
putki oli nouseva ja 1938 Beria 
nimitettiin koko Neuvostoliiton 
salaisen poliisin päälliköksi. Hä-
net teloitettiin kymmenen kuu-
kautta Stalinin kuoleman jälkeen 
23.12.1953. Häntä epäiltiin sot-
keutumisesta maailmahistorian 
pahimpiin kuuluneen murhaajan 
kuolemaan.  Berialla oli hirveä 
maine lännessä. Hän ei kuiten-
kaan ollut pahimpia puhdistajia 
1936 – 1936 suuren terrorin ai-
kana. 

Asunnottomilla on vain 
lähihistoria

Tbilisin keskustan tuntumassa 
jatkavat arkeaan tuhannet Etelä - 
Ossetiasta tulleet pakolaiset. He 

C  Nuori pakolainen. 

A
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GIDEONIT
Suomen Gideonit ry

PL 251, 40101 Jyväskylä

puh. 045 128 38 31

fax (014) 26 10 06

www.suomengideonit.fi

CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

Christian Men’s Network

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

puh. (09) 349 87 38

050 552 1231

www.miesseminaari.fi

HELSINGIN 
RAAMATTUKOULUN
MIESFOORUMI
puh. (09) 498 935

helsingin.raamattukoulu @kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/

helsingin.raamattukoulu/miesfoorumi

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Arto Hukari

arto.hukari@sekl.fi

pih. 040 546 73 98 

 

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Helsinki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:

www.fgbmfi.fi

www.stelk.fi/espoo

MIESTYÖTÄ TEKEVIÄ ORGANISAATIOITA

26.-28.2. 
Korkean paikan leiri 
tosimiehille
Perheniemen evankelinen opisto ja 
Tosimies -lehti järjestävät miesten 
viikonlopun Perheniemessä.
Opettajina Reijo Telaranta, Aarni 
Kontturi ja Kimmo Janas. Mukana 
myös Petri Välimäki.
Lisätietoja:
opisto@perheniemi.com
puh. 05 7574 100

4.3.
Miesfoorumin saunailta
Helsingin Raamattukoulun Mies-
foorumin saunailta Otaniemessä 
klo 17-20.45 teemalla "Häpeän ja 
pelon kahleista".
Lisätietoja:
Esa Souka p. 050 912 9895

9.3. Torpan miestenilta
Saunailta Torpantie 29, Siivikka-
la (Tampere) klo 17.00-20.30.
Kirkkoherra Olli-Pekka Silf-
verhuth alustaa aiheesta "Me-
rimieskirkko liikkeellä olevien 
kirkko.

13.3 
Miehet lähteellä 
Lahdessa Liipolan seurakunta-
keskuksessa klo 14-20.
Lisätietoja:
www.launeen miestenpiiri.fi

23.-25.4.
CMN Weekend
Christian Men's Networkin (Kristit-
tyjen Miesten Verkosto) tiimi Paul 
Colen johdolla pitää kokouksia 
Helsingissä.
Alustava ohjelma:
perjantai 23.4.
- lounastapaaminen liikemiehille
- miestenilta Hyvinkään hell.srk
lauantai 24.4.
- miestenpäivä Lähetyssrk
sunnuntai 25.4.
- vieraana myöh. ilmoitettavan srk:n 
kokouksessa
Lisätietoja:
info@tosimies-lehti.fi
Kimmo Janas p. 050 912 7332

3.9. 
Keski-Suomen miestenilta
Perinteinen miestenilta Peurungan 
kuntokeskuksessa Laukaassa.

23.10.
Miestä väkevämpi
Valtakunnallinen miestentapahtu-
ma, Kuopio.

1.-3.11.
Lions Roar
CMN Worldwiden kansainvälinen 
miesseminaari Dallasissa.

B    Edessäpäin on toivoa. asuvat hylätyissä tehtaissa, ra-
pistuneissa kouluissa, vetoisissa 
kulttuuritaloissa ja jopa Stalinin 
ajan entisessä tutkintovankilassa.  
Kaupungissa on ollut pakolaisia 
jo 16 vuotta. Toisten löydettyä 
vakituisen asuinpaikan on uu-
sia taas tullut tilalle.  Useimmissa 
luokissa suurin osa ikkunoista 
on rikki. Ne on paikattu mustil-
la jätesäkeillä. Paikallinen kos-
teusvahinko on lievä ilmaisu. 
Vesi valuu lattialle rikkinäisistä 
pattereista ja välikatosta käytä-
ville ja portaita pitkin kaikkiin 
kerroksiin. Asukkaille on tuotu 
ruokaa, vaatteita ja vuodevaat-
teita. Ihmiset nukkuvat omissa 
nurkissaan. Koko omaisuus on 
tungettu muutamaan, repalei-
seen laukkuun. Pyykki pestään 
sadevedellä, ja omasta hygienias-
ta yritetään huolehtia vanereista 
tehdyissä suihkukopeissa. Lap-
sille on koulu kahden korttelin 
päässä. Ankea ympäristö masen-
taa maaseudun pienistä kylistä 
tulleita lapsia. - Sopeutuminen 
on vaikeaa. Kun pakolaiset ovat 
tottuneet ympäristöön, niin koko 
yhteisö siirretään toiseen kort-
teliin. Ja sieltä taas muutaman 
kuukauden päästä toiseen, ker-

too Ivan Ivanovitz. Hän vastaa 
evankelisten seurakuntien pako-
laistyöstä Tbilisissä. 

Lämmintä vettä riittää
Maidan, Tbilisin vanhan kau-
pungin puolentoista korttelin 
alueella on taidokkaasti maa-
lattu moskeija. Siellä rukoilevat 
samaan aikaan sunnit ja siiat. 
Toisissa maissa nämä ryhmät 
ottavat kiivaasti yhteen. Tbili-

sissä rukoillaan ja keskustellaan 
yhdessä.  Samalla alueella ko-
hoavat katolinen -, armenialai-
nen - ja georgialainen kirkko. 
Kukkulan loivalla rinteellä on 
vanha synagoga. Lähinnä ikään-
tynyttä väkeä poistuu rakennuk-
sesta perjantai-illan hämärään.                                                                                                                                 
Sana ”Tbilisi”  tarkoittaa läm-
mintä. Kolmestakymmenestä 
vanhassa kaupungissa sijaitse-
vasta lähteestä kuohuu kolme 

miljoonaa litraa vettä päivässä. 
Veden lämpötila 24 – 46 astet-
ta. Tbilisissä asuu 1,4 miljoonaa 
asukasta. Heistä nelisenkym-
mentä prosenttia on etnisesti ge-
orgialaisia. Vuosien 1991 – 1992 
sisällissota ei turmellut vanhan 
kaupungin taloja.

Perjantai on 
viikon vilkkain päivä

Perjantai-iltaisin vanhan kau-
pungin kapeat kadut tungeksi-
vat ihmisiä. Vanhojen, viehättä-
vien puutalojen ovet avautuvat 
usein. Nuoret lähtevät pienissä 
ryhmissä liikkeelle. Jokaisessa 
korttelissa on ravintoloita, pie-
niä kahviloita ja nuorisoklubeja. 
Ne täyttyvät nopeasti ihmisistä. 
Näkymä on ruuhkainen. Ym-
pärillä on tungosta ja hälinää. 
Suurten rakennusten seinillä on 
suuria halkeamia ja lohkeamia. 
Viimeisin suurempi maanjäris-
tys oli seitsemän vuotta sitten. 
Yli kaksituhatta taloa vaurioitui 
vanhan kaupungin kortteleissa. 
Kuusi ihmistä kuoli sydänkoh-
taukseen.
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Lasse Heikkilän laatimat pikkuristikot haastavat hoksottimia. 
Ratkaisun kirjaimet voivat piillä vihjeissä vaikkapa takaperin 
tai anagrammina.  
OLEKKOS´EKSYNY’ PALATESSA?  (=SOKKELO).  
Muunkinlaiset vihjeet ovat käytössä. Avain löytyykin joskus 
toisesta vihjeestä. Pitäisi vain keksiä se oikea… 
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Jos et jaksa odottaa seuraavaa lehteä, Nokkelon oikean 
ratkaisun löydät nettisivuiltamme: www.tosimies-lehti.fi
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Puh. (019) 668 135 tai 
media.missio@pp.inet.fi 
www.christina-lehti.com

Ainoa
laatuaan!

TILAA!CChristina-lehti 
avaa uutta 
näköalaa

KAITAFILMIT
KOTIVIDEOT DIAKUVAT

LAADUKKAASTI DVD:LLE
Muunnamme eri tyyppiset 16 ja 8 mm kaitafilmit huippuväli-
nein laadukkaasti DVD:lle! Kopioimme eri tyyppiset itsekuva-

tut kotivideot DVD-levyille! Skannaamme kehystetyt dia-
kuvat, myös omaäänite C-kasetit ja kelanauhat CD-levyille.

Tuotteisiimme ja hinnastoomme voit tutustua tarkemmin kotisivuillamme:
www.kaitafilmi.net (katso lähin valtuutettu edustajanne)

WebbiNetti S&T Ky, Terminaalintie 10 C (Moreenin teollisuusalue), 
13430 Hämeenlinna, puh. 041 - 482 3716

Nissan on lanseerannut 2010 
-mallivuoden GT-R:n, johon on 
tehty pieniä, mutta sitäkin mer-
kittävämpiä uudistuksia mallin 
jatkuvan kehityksen filosofian 
mukaisesti.

Ajomukavuutta on parannet-
tu entisestään etujousitusta ja 
-iskunvaimennusta säätämällä. 
Jousituksen suuremman herk-
kyyden ja tarkemman säädettä-
vyyden ansiosta auton käsiteltä-
vyys on helpompaa.

Voimansiirron osalta on muun-
neltu ohjauslogiikkaa, joka ohjaa 
vääntömomentin jakoa etu- ja 
taka-akselien välillä alhaisilla 
nopeuksilla juuri käynnistyksen 
jälkeen, kun nesteet eivät vielä 
ole lämmenneet. Samalla taka-
akseli toimii paremmin. 

Myös vaihteiston ohjauslo-
giikkaa on muutettu siten, että 
vaihto kuutosvaihteelta viitoselle 
tapahtuu aiempaa myöhemmin 
automaattia käytettäessä. Sen 
sijaan vaihteet neloselta kolmo-
selle ja kolmoselta kakkoselle 
vaihtuvat entistä nopeammin.

Lattian alla olevaan hiilikui-
tuiseen diffuusoriin on lisätty 
kaksi ylimääräistä NACA-jääh-
dytyskanavaa, jotka tehostavat 
pakojärjestelmän ja vaihteiston 
jäähdytystä. 

Pakokaasujärjestelmän paran-
nusten ansiosta GT-R täyttää nyt 
Euro 5 -vaatimukset suoritusky-
vystä tinkimättä. C02-päästöt ovat 
pienentyneet kolmella grammal-
la ja ovat nyt 295 g/km.

GT-R on ensimmäinen auto-
malli, jossa on varusteena Nis-
sanin seuraavan sukupolven 

Yhteiskristillinen nuorten ai-
kuisten lähetyskonferenssi 
Trans4mission järjestetään jäl-
leen ensi syksynä 27.11.2010 
Agricolan kirkossa Helsingissä. 
Trans4mission10:n tavoitteena 
on rohkaista ja innostaa nuoria 
aikuisia lähetystyöhön Suomes-
sa ja ulkomailla. Järjestäjinä ovat 
Suomen lähetysneuvosto (SLN) 
ja Suomen Evankelinen Allianssi 
(SEA) jäsenyhteisöineen. Lähe-
tyskonffaan ei ole osallistumis-
maksua.

Lähetyskonffan tämänvuoti-
nen teema ”Get Real!” haastaa 
nuoria aikuisia kristittyjä koh-
taamaan maailman karun to-
dellisuuden, ottamaan tosissaan 
Jeesuksen lähetyskäskyn ja läh-
temään mukaan Jumalan valta-
kunnan työhön, muuttamaan to-

YMPÄRISTÖÄ VÄHEMMÄN
KUORMITTAVIA PUHELIMIA

Uudet Elm- ja Hazel-puhelimet 
sekä Noise Shield -melun-
torjuntatekniikalla varustetut 
VH700-Bluetooth™-hands-
freekuulokkeet ovat Sony 
Ericssonin uusimmat lisäykset 
GreenHeart™-tuoteperheeseen. 
Sony Ericssonin ympäristöä ta-
vanomaista vähemmän kuormit-
tavat tuotteet eivät kuitenkaan 
edellytä sitä, että muotoilusta tai 
toiminnoista olisi tingittävä.

Suunto on voittanut arvostetun 
iF Product Design Award 2010 
-palkinnon Suunto Elementum 
-kellosarjallaan. Palkinto jaettiin 
Vapaa-aika ja elämäntyyli -kate-
goriassa. 

iF Product Design Award 
kuuluu maailman vanhimpiin ja 
tunnetuimpiin muotoilukilpailui-
hin ja se järjestetään Saksassa. 
iF Industrie Forum Design e.V.:n 
isännöimä vuosittainen kilpailu 
kutsuu koolle muotoilun asian-
tuntijoista koostuvan kansainvä-
lisen tuomariston, joka tutkii ja 
testaa tuotteet. 

Suunto Elementum on Suun-
non uusin tuoteperhe, johon 
kuuluu sarja laatukelloja, jotka 

VOLVO S60 HERÄTTÄÄ 
SUURIA TUNTEITA

Täysin uusi Volvo S60 saa maa-
ilman ensi-iltansa Geneven au-
tonäyttelyssä 2. päivä

maaliskuuta. Malli astuu yh-
delle automaailman kovimmista 
segmenteistä valtteinaan

Volvolle ainutlaatuinen aistik-
kuus ja tyylikkyys. Täysin uusi 
S60 on suunniteltu herättämään 
suuria tunteita. Se on samalla 
myös epäilemättä kaikkien ai-
kojen dynaamisin Volvo-malli.

Uusi jalankulkijoiden havait-
semistoiminto automaattisella 
täysjarrutuksella on mullistava 
turvallisuusominaisuus.

yhdistetty audio- ja navigointi-
järjestelmä 40 Gt:n kiintolevyl-
lä. Järjestelmän moniin etuihin 
lukeutuvat mm. huomattavasti 
laajennettu Itä-Euroopan kartta-
peitto sekä uusi, helposti seurat-
tava kolmiulotteinen reittiohjaus. 
Uuden järjestelmän hyviin puo-
liin kuuluu myös siihen integroi-
tu 9,3 Gt:n Music Box -kirjasto, 
johon voidaan tallentaa jopa 
300 CD-levyn verran musiikkia. 
Myös kappaleen, esittäjän ja al-
bumin tiedot näytetään näytöllä. 
Musiikkia voidaan toistaa myös 
muilta audiolaitteilta järjestelmän 
Bluetooth Audio Streaming -toi-
minnon kautta.

Nissan on toimittanut euroop-
palaisille asiakkailleen vuoden 
aikana yli 1 600 GT-R:ää. Poh-
joismaissa ja Baltiassa näistä on 
rekisteröity noin 40 autoa. GT-
R:ää myydään ainoastaan Nissan 
High Performance Centereissä, 
Suomessa Veljekset Laakkosella 
Porvoossa. Uuden mallin lähtö-
hinta on 139 900 euroa.

NISSAN GT-R SUOMEEN

Kummassakin puhelimessa on 
lisäksi Widget Manager -sovel-
lus, jonka ansiosta sosiaalisten 
verkkoyhteisöjen käyttö on näp-
pärää. Niihin pääsee suoraan ja 
verkostosta toiseen siirtyminen 
sujuu nopeasti.

Sony Ericsson on sitoutunut 
pienentämään GreenHeart™-
puhelimien hiilijalanjälkeä 15 
prosentilla. Elm- ja Hazel-puheli-
messa sekä VH700-kuulokkeissa 
tämä on saavutettu eri keinoin:
• Kierrätysmuovin käyttö
• Puhelimessa sähköinen käyt-
töopas
• Ei vaarallisia kemikaaleja
• Vähän virtaa kuluttava lataus-
laite (EP300 GreenHeart™)
• Walk Mate -ekosovellus
• Green calculator -laskuri
• Pakkausmateriaalien 
  karsiminen
•Tiivistetty käyttöopas (VH700)
• Vesipohjainen maali (VH700)

Täysin uusi S60 on urheilul-
lisempi ja dynaamisempi kuin 
yksikään aikaisempi Volvo-malli, 
mutta se ei kuitenkaan ole hy-
lännyt skandinaavisia muotoilu-
perinteitään.

– S60 on muotoiltu herättä-
mään tunteita. Jokaisen linjan 
tehtävänä on liikuttaa kuljetta-
jaa – sekä fyysisesti että emotio-
naalisesti. Profiilista huokuu niin 
vahvaa coupémaista tunnelmaa, 
että autoon asennetut takaovet 
saattavat tulla joillekuille yllätyk-
senä, kertoo Volvon designjoh-
taja Peter Horbury.

Volvon uuteen sedan-malliin 
kehitetään kaksi erilaista alustaa. 
Euroopan markkinoilla vakiona 
on uusi dynaaminen alusta, kun 
useimmilla Pohjois-Amerikan ja 
Aasian markkinoilla vakiovarus-
tukseen kuuluu Comfort-alusta 
urheilullisemman version olles-
sa valinnainen varuste. Kahden 
alustavaihtoehdon eroavaisuu-
det löytyvät iskunvaimentimista 
ja etu- ja taka-apurungoista.

S60 on markkinoiden ensim-
mäinen sedan-malli, johon on 
asennettu edistyksellinen lisäva-
kautustoiminto (Advanced Sta-
bility Control). Tekniikka osaa 
uuden kallistuskulma-anturin 
avulla tunnistaa uhkaavat luisut 
erittäin varhaisessa vaiheessa. 
Tämän ansiosta DSTC ajovakau-
den hallintajärjestelmä voi puut-
tua tilanteeseen aikaisemmin ja 
tarkemmin.

Muotoillut reunimmaiset ta-
kaistuimet antavat keskimmäi-
sellä paikalla istuvalle matkus-
tajalle tervetullutta sivutukea. 
Takaistuimen polvitila on kas-
vanut 30 millimetrillä edellisen 
sukupolven S60-malliin ver-
rattuna. Takaistuimet on jaettu 
40:60-suhteessa, ja tavaratilan 
aukkoa on levennetty 107 mil-
limetrillä aikaisempaan S60:een 
verrattuna.

on valmistettu kokonaan Suo-
messa, Vantaan tehtaalla. Kel-
lojen nimet viittaavat element-
teihin, Aqua (vesi), Terra (maa) 
ja Ventus (tuuli), jotka ovat vai-
kuttaneet kunkin kellon suun-
nitteluun. 

Teknisesti huippuluokan kel-
lot ovat yksilöllisiä ja elegantteja 
niin kaupungin sykkeessä kuin 
urheillessa. Laatukellot antavat 
käyttäjälleen monipuolisesti 
tietoa ympäristöstä ja urheilu-
suorituksesta tyylikkyydestä 
tinkimättä. 

iF online exhibition -verkko-
näyttelyssä iF:n sivustolla voi 
tutustua palkittuihin tuotteisiin 
2.3.2010 alkaen.

dellisuutta evankeliumin avulla. 
Trans4mission10:ssa esitellään 
myös lähetystyön arkitodelli-
suutta eri maissa ja maanosissa 
sekä pohditaan, kuinka kristityt 
voivat vastata kokonaisvaltaises-
ti nykymaailman haasteisiin.

Trans4mission10 on osa lä-
hetyksen juhlavuoden kolmi-
päiväistä tapahtumasarjaa Hel-
singissä. Lähetysteologeille ja 
teologian opiskelijoille suun-
nattu SEA:n, SLN:n ja Ekumee-
nisen neuvoston Missiologinen 
symposiumi pidetään 25.11. 
Tieteiden talossa. SEA:n Missio-
logiset opintopäivät järjestetään 
25.-26.11. Agricolan kirkossa 
kaikille lähetystyöstä kiinnostu-
neille sekä varsinkin lähetyksen 
parissa tavalla tai toisella työs-
kenteleville. 

TRANS4MISSION10 KUTSUU NUORIA AIKUISIA

ARVOSTETTU KILPAILU ANTAA TUNNUSTUSTA 
SUUNTO ELEMENTUMILLE
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PUOLELLA SYDÄMELLÄ
Kolmen taiteilijan rakkaus musiikkiin syn-
nytti singlelevyn.

'Puolella sydämellä' on runoilijan, lau-
lajan ja säveltäjän yhteinen sanoma meille 
kaikille.

Single sisältää kappaleet: 'Kuka kanssani 
kulkee' ja 'Katson sinua Herra'.

Singlelevyn idea syntyi luontokuvaaja-
runoilija Jouni Haapojan sydämessä, kun 
hän tutustui toisen projektin myötä laulaja 
Raimo Mäki-Reiniin ja ammattimuusikko 
Ossi Mäki-Reiniin. 

– Kun kuulin Raimon laulavan tiesin, että 
tässä olisi se etsimäni ääni, jonka halusin 
kappalettani laulavan. Ja kun porukassa oli 
mukana pian ammattilainen musiinkinteki-
jä Ossi Mäki-Reini, olivat palikat asettuneet 
paikoilleen, toteaa Jouni.

Muusikin parissa lähes 30 vuotta, tosin 
laulun puolelle ja kuorotoiminnassa muka-
na ollut Raimo kiteyttää asian näin: – Kun 
kuulin Jounin ehdotuksen ja sain sanat etee-
ni, rupesin mielessäni tekemään sävelmää. 
Katsoin minulle heitetyn haasteen varsin  
mielenkiintoisaksi eli tehdä oma sävellys.
Vaikka olen ollut musiikissa mukana, itse 
sävellyksiä en ole montaakaan tehnyt. Tämä 
on muistini mukaan viides sävellys, toteaa 
Raimo. – Ja kun oma poika Ossi, on jo mel-

kein ammattimuusikko. Antoi se yrittämisen 
kipinän myös itselle – jos oma poika, miksei 
isäkin. Täytyy todeta että vaimollani Päivil-
lä on myös suuri osuus näiden sävellysten 
saamiseksi nuoteiksi.

'Puolella sydämellä' on musiikkia, meil-
le kaikille. Sanoilla lohtu, rauha,  kuvaavat 
mielestäni hyvin tuoretta singleä. Miehet 
kertovat tulevaisuuden suunnitelmien ole-
van vielä auki kokonaisen levyn suhteen. 
Katsomme mitä tämä tuo tullessaan. Jos 
kiinnostusta musiikkiimme ilmenee, niin 
silloin on aika kokoontua yhteen ja jatkaa 
alkanutta yhteistyötä. 

Iikka Löytty

Imatralta Enonkoskelle toteutet-
tavat vaellukset tuovat eteläeu-
rooppalaisen pyhiinvaelluspe-
rinteen Itä-Suomeen. Henkisen 
sisältönsä lisäksi tavoitteena 
on vahvistaa Itä-Suomen kiin-
nostavuutta vaelluskohteena ja 
sitä kautta luoda uusia mah-
dollisuuksia alueen elinkeino-
toimintaan. Vaellukset järjestää 
vastikään perustettu Pyhät Po-
lut ry -yhdistys, joka on Suomen 
Ladun jäsenjärjestö.

Pyhät Polut -vaellukset ovat 
viikon pituisia patikointeja, 
pyörävaelluksia, kanoottiretkiä 
tai kirkkovenesoutuja Suomen 
kauneimmilla reiteillä Imatran, 
Ruokolahden, Parikkalan, Pun-
kaharjun, Kerimäen, Savonlin-
nan, Joensuun, Heinäveden ja 
Enonkosken maisemissa. Kaikki 
Pyhät Polut -vaellukset päättyvät 
Enonkoskelle.

Vaellustoiminnan esikuvina 
ovat mm. Espanjan ja Italian py-
hiinvaellukset, mutta myös pe-
rinteiset suomalaiset vaellukset, 
joita on toteutettu vuosikymme-
nien ajan eri puolella Suomea.

– Ihmiset kaipaavat yhä enem-
män henkisen ja fyysisen hyvin-
voinnin yhdistäviä kokemuksia. 

PYHIINVAELLUKSET 
KÄYNNISTYVÄT 
ITÄ-SUOMESSA

Puolella sydämellä
Eila Media Oy, 2009

VANHAT JAKSAA
Suomen vanhin gospel-yhtye, vuonna 1966 
perustettu Pro Fide julkaisi tammikuussa uu-
den rock-henkisen albumin, 6' – Lontoon 
murteella Six feet eli kuusi jalkaa.

Monista muista vanhan kaartin bändeistä, 
kuten esimerkiksi Exit, poiketen Pro Fide 
on uusinut kokoonpanoaan vuosien var-
rella varsin usein. Nykyinen taitaa olla jo 
15. Yhtyeen riveissä ovat vuosien saatossa 
vaikuttaneet mm. Hannu 'Marzin isä' Ny-
man,  Juha 'Anssin isä' Kela sekä Mikko 
Kuustonen.

Levy on nykyisen kokoonpanon (Heik-
ki Kärhä, Markus Ikonen, Petri Repo, Antti 
Kokko ja  Tuomo Komonen) ensimmäinen, 

mutta koko yhtyeen kolmastoista pitkäsoit-
to. Edellisestä äänitteestä, joka oli yhtyeen 
40-vuotisjuhlalevy, 'Matkan varrelta' on eh-
tinyt kulua jo neljä vuotta.

Kyseessä on varsin monipuolinen sekoi-
tus vanhaa, uutta, lainattua ja jotakin sinistä 
eli bluesia. Levyn tuotannosta on vastannut 
nuorekkaalla otteellaan mm. Gospel Cover-
tajista monille tuttu Esko Turpeinen.

Valtaosa levyn kappaleista on Markus 
Ikosen ja Tuomo Komosen sävellyksiä, 
menevistä sovituksista on yhtye vastannut 
kollektiivisesti. Vaikka yhtye on kulkenut jo 
pitkän tien, kappaleista henkii tunnistettava 
meno, paikoitellen jopa kunnon rytke.

Kimmo Janas

raitteja ja metsäautoteitä. Kuna-
kin vaelluspäivänä patikoidaan 
oppaan johdolla noin 20 - 30 ki-
lometrin päiväetappeja. Matkan 
varrella vieraillaan myös kirkois-
sa ja luonnontemppeleissä sekä 
muinaisilla pyhillä paikoilla. En-
simmäisen vaelluksen oppaana 
toimii tunnettu kuntoilijarovasti 
Jorma Kalajoki.

Vaelluksen reitillä on myös 
kansainvälisesti tunnettuja näh-
tävyyksiä, kuten esimerkiksi 
Imatra koskineen, Ruokolahden 
kirkonmäki, Oronmylly harjui-
neen, Putikon kylä, Punkaharju, 
Kerimäen kirkko ja Enonkosken 
maisemat. Vaellus päättyy Enon-
koskella päätösmessuun.

– Pyhät Polut -vaellukset on 
tarkoitettu kotimaisille ja kan-
sainvälisille kohderyhmille sekä 
erilaisille yhteisöille, yrityksille 
ja ryhmille. Ohjatun toiminnan 
lisäksi reitistöt palvelevat oma-
toimisesti vaeltavia henkilöitä ja 
ryhmiä, muistuttaa Pyhät Polut 
ry:n varapuheenjohtaja Tuomo 
Jantunen.

Juuri tähän tarpeeseen Pyhät 
Polut vastaa. Luontokokemus-
ten kautta haluamme vahvistaa 
henkistä hyvinvointia ja tasapai-
noista elämäntapaa. Monimuo-
toinen vaellusreitistö eri vaih-
toehtoineen tulee tarjoamaan 
uusia mahdollisuuksia ihmisen 

hiljentymisen ja rauhoittumisen 
kaipuuseen, sanoo Pyhät Polut 
ry:n puheenjohtaja, rovasti Veli-
Matti Hynninen.

Ensimmäinen 160 kilometrin 
pituinen vaellus toteutetaan 6.6. 
-13.6. Vaelluksella kuljetaan sekä 
valmiita ulkoilureittejä että kylä-

Pro Fide 6'
Maanalainen Levykauppa Ay, 2009
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Teksti: Kai Suonoja

Kuvat: KP Juurikkala

Tänä vuonna 
moottoripyörämessut 
järjestettiin 
poikkeuksellisesti 
Lahden 
messukeskuksessa, joka 
tarjosikin hyvät puitteet 
motoristien odottamaan 
tapahtumaan. 
Mainontaan ja 
markkinointiin 
käytettävä rahamäärä 
on nyt ollut pienempi 
kuin aiempina vuosina 
ja Lahden messukeskus 
pystyi tarjoamaan tilat 
ja palvelun edullisemmin 
kuin Helsingin messut.

Kolme hallia oli täynnä 
moottoripyöriä, ajovarus-
teita, varaosia, lakkeja, 

paitoja, merkkejä, MP kauppiai-
ta, järjestöjä, kerhoja ja erilaisia 
esityksiä. Esimerkkinä mainitta-
koon testipenkki, jossa testattiin 
viritetyn Suzuki Hayabusan he-
vosvoimia ja Newtoneita huudat-
tamalla konetta kuutosvaihteel-
la, kunnes rajoitin astui peliin ja 
kaasua hiljennettiin. Monitorista 
nähtiin tehot ja muut käyrät, joita 
mekaanikot selostivat yleisölle. 
Suzukin mittari näytti testin aika-
na lähemmäs 350 km/h ja melu 
oli aikamoinen.

Messujen yhdeksi vetonaulak-
si oli hankittu moottoripyöräilyn 

15 kertainen maailmanmestari 
Ciacomo Agostini. Hän voitti 
MM tittelit vuosina 1964–1977 
tilavuusluokissa 350cc ja 500cc 
Moroni, MV Agusta, Yamaha ja 
Suzuki moottoripyörillään.

Herra Agostini oli säilyttänyt 
charmanttisutensa ja oli edelleen 
suosittu haastateltava ja kuvaus-
ten kohde. Hän pitää Suomesta 
ja suomalaisista, onhan hän käy-
nyt lukuisia kertoja maassamme 
ajamassa kilpaa legendaarisissa 
Imatran ajoissa. Agostini tulee 
ajamaan jälleen ensi kesänä 
Imatralla, jossa järjestetään Muis-
tojen ajot 24.–25.7.

Gospel Ridersin osasto oli yksi 
mielenkiintoisimmista ja sydän-
täni lähellä olevista osastoista. 
Gospel Ridersin osastolla jaettiin 
ilmaiseksi motoristiraamattuja, 
kerrottiin kerhon toiminnasta ja 
jaettiin kutsuja sinne. Lahdessa 
järjestetään 21.8 kerhon 30 vuo-
tisjuhla, jossa musisoimassa on 
Juha Tapio bändeineen. Raama-
tut jaettiin Risto Kaukon raken-
tamasta tynnyriperäkärrystä, jota 
voi vetää prätkällä tapahtumista 
toiseen. Kerhon puheenjohtaja 
Mika Saarinen kertoi 8.6 alka-
vasta Israelin matkasta. Matkaan 
lähtee moottoripyörillä 31 jäsen-
tä ja ajamisen lisäksi taivalletaan 

laivalla ja lentokoneella. Israelin 
maisemien ihailuun jää 10 päi-
vää aikaa, jolloin Mika kumppa-
neineen tutustuvat Jerusalemiin, 
Haifaan, Nasaretiin, Galileaan 
ja Kuolleeseen mereen. Tämä 
kaikki pitäisi saada mahtumaan 
25 matkapäivään. Haasteita lii-
kenteen lisäksi on Israelin 35-40 
asteen lämpötila, joten henkinen 
ja myös hengellinen valmistau-
tuminen matkaan on varmasti 
tärkeätä ja hedelmää kantavaa.

Toinen mielenkiintoinen kes-
kustelu käytiin matkamotoristi 
Ilpo Juvanderin kanssa. Hän on 
lähdössä kesäkuussa Mustanme-
ren kierrokselle BMW R 1200 GS 
matkaendurollaan (tallista tosin 
löytyy myös BMW K 1200 LT 
matkapyöräkin).

Matka suuntautuu Ruotsin, 
Tanskan, Saksan, Itävallan, 
Slovenian, Kroatian, Serbian ja 
Bulgarian kautta Turkkiin, jon-
ne hänen muu perhe saapuu 
lentäen. Siellä he viettävät yh-
dessä 2 viikkoa, jonka jälkeen 
moottoripyöräily jatkuu Iranin, 
Turkmenistanin, Uzbekistanin 
ja Kazakhstanin kautta Venäjälle, 
josta arvioitu paluu Suomeen on 
elokuun puolessa välissä. Ilpo 
Juvander kuuluu matkamoto-
risteihin, joiden takamus ei il-
meisestikään kovin heti puudu, 
sillä matkaa kertyy yli 15000 km. 
Jos mielenkiintosi heräsi Ilpon 
reissua kohtaan, voit tutustua 
siihen tarkemmin Juvanderin ko-
tisivuilta http://onroad.juvander.
fi/community/blogs/ilpo.

Yhtenä osastona esittäytyi-
vät poliisit. He esittelivät omaa 
kalustoaan mm. skoottereita ja 
sporttipyöriään. Avuliaat moot-
toripyöräpoliisit, mm. Suomen 
mestaruuskilpailuissa kilpaa 
ajava poliisimies Staffan Söder-
ström, kertoivat ammatistaan ja 
liikenneturvallisuudesta.

MP-messujen suosio oli yli 
odotusten: toisena messupäi-
vänä viranomaiset joutuivat tur-
vallisuussyistä hallissa olevan 
liian suuren ihmismäärän vuoksi 
muutaman kerran sulkemaan si-
säänpääsyovet. Lippujen hinnat 
olivat kohtuulliset, parkkipaik-
koja oli riittävästi, myös liiken-
teen ohjaus sujui hienosti. Yh-
teenvetona voin todeta messuta-
pahtuman olleen onnistunut, ja 
tunnelmakin nostalgisesti muis-
tutti 1980- luvun MP-messuja.

D   Lumikelkka/prätkä, tällä voi lievittää ajohaluja talvella.

C   Ihmisiä oli välillä tungokseen asti.
D   Tämä yksilö edusti messujen maskuliinisuutta.

D   Näillä bootseilla voi tallata vaikkapa 
käärmeen pään.

C   Koppimopo edusti sähköenergiaa 
hyödyntäviä menopelejä.

C   Tämän takapyörän kanssa ei tarvitse laskea pysähtyessä jalkoja maahan.

C   Riku, Ago ja Mato eli Riku Routo, Ciacomo Agostini ja Mato Valtonen.
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Kristillinen Kirjakauppa &

HITLERISTÄ 
PERUSTEELLISESTI

Ian Kershaw´n massiivinen, 
tuhatsivuinen kirja Hitler avaa 
uusia näkökulmia tähän viime 
vuosisadan hirvittävimpiin dik-
taattoreihin kuuluviin ihmispe-
toon. Mies rakasti koiriaan ja 
äitiään, hän oli kasvissyöjä, ei tu-
pakoinut, eikä ryypännyt. Netin 
deittipalstalla itseään eläinrak-
kaaksi, raittiiksi kasvissyöjäksi 
itseään mainostava mies saisi 
nykypäivänä neidoilta  nipun 
vastauksia. 

Kuitenkin hänen tilillään on 
kuuden miljoonan juutalaisen 
murhaaminen Kershaw´n mu-
kaan Hitler ei ollut kovin kiin-
nostunut hameväestä, vaikka 
flirttaili mielellään. Toisaalta hä-
nen ei tiedetä olleen myöskään 
homoseksuaali. Hitler halusi 
luultavasti tehdä naisiin plato-
nisen vaikutuksen vaikuttavalla 
esiintymisellään.

Hitler osasi varjella taitavasti 
julkista kuvaansa. Hän ei halun-
nut tulla kuvatuksi nahkahousut 
jalassa, vaan arvokkaasti nat-
siunivormussa nahkasaappaat 
kiiltäen. Hän piti tiukkaa väli-
matkaa lähimpiin avustajiinsa. 
Ennen puhetta hän odotteli 
takahuoneessa kunnes sali oli 
täynnä ja piti hihkuvalle salille 
palavasilmäisen kahden tunnin 
puheen ja poistui heti hotellille. 
Kun tavallinen rivikansalainen 
sai tältä palavasilmäiseltä mie-
heltä tiukan kädenpuristuksen ja 
tiukan katseen suoraan silmiin, 
hän ei ikinä unohtanut sitä.

Hitler ei sietänyt vastaväittei-
tä, eikä halunnut kuulla huono-
ja uutisia. Hän kielsi kolman-
nen valtakunnan tuhon aivan 
loppuun asti, jolloin hän löytyi 
bunkkerista itsemurhan tehnee-
nä rakastettunsa Eva Braunin 
kanssa. Jännä uusi piirre puh-
tausfetisisti Hitlerissä on hänen 
homssuinen menneisyytensä. 

Hitler asui parikymppisenä 
nuorukaisena Wienissä jonkin 
aikaa alkoholistien ja syrjäyty-
neiden yömajassa kunnes muutti 
hieman laadukkaampaan mies-

ten asuntolaan. îMiesten maja 
oli pitkä harppaus Meidlingin 
yömajasta parempaan suuntaan. 
Majassa oli 500 miestä, kontto-
risteja, jopa entisiä lehtoreita tai 
eläkkeelle siirtyneitä upseerei-
ta. 

HAAVIKKOKIN 
OLI IHMINEN

Mauno Saaren kirjassa Haavikko-
niminen mies Pentti Haavikko 
kertoo työtavoistaan. Kun tois-
ta neroa on harvoin saatavilla, 

Mauno Saari 
Haavikko-niminen mies
Otava, 2009

Ian Kershaw
Hitler
Otava, 2009

Kellään ei ollut kotia tai rakasta 
joka odottaa takkatulen ääressä. 
Osa miesten majan asukkaista oli 
läpikulkumatkalla etsimässä tila-
päistä tai vakituista työtä. Tämän 
sekalaisen sakin keskellä Hitler 
istui ikkunalaudalla taidettaan 
raapustellen, joka antoi hänelle 
niukan toimentulon. Oluttuvassa 
oli aina joku joka maksoi. 

Vaikka Hitler ei ollut kovin 
lahjakas taiteilija, ei hän ollut 
muita huonompi. Kershaw´n 
kirjassa vuorotellaan mielenkiin-
toisesti Hitlerin yksityiselämän ja 
maailmanpolitiikan välillä. Ker-
shaw on tehnyt kirjaansa valta-
van työn.  

Janne Viljamaa

KERRAN VIELÄ 
KYPROKSELTA

Esko Heikkisen neljäs YK-kirja 
on kuin edellisten jämistä teh-
ty. 

Esko Heikkinen 
Afroditen pojat
Edico Oy 2009

Vanhan testamentin apokryfikirjat
Kirjapaja, 2009

Pirkko Jurvelin 
Raamatun ajan keittokirja
Art House, 2009

WOULD JESUS EAT?
Viimeisten vuosikymmenien ai-
kana varsinkin Yhdysvalloissa 
ovat erilaiset oppaat raamatulli-
sesta ruokavaliosta. Esim. Benny 
Hinnin henkilääkäri Don Col-
bert kirjoitti vuonna 2002 kirjan 
"What Would Jesus Eat?" sekä 
sen rinnalle myös samannimisen 
reseptikirjan.

Saksalaiseen ja englantilaiseen 
filologiaan erikoistunut FM ja 
opettaja Pirkko Jurvelin jatkaa 
uudella kirjallaan samoilla lin-
joilla, mutta kritisoi vastaavia 
teoksia mm. epäloogisuudesta.

Hän toteaa: "Raamattu ei ole 
keittokirja eikä myöskään ravin-
to-opas, mutta se on äärimmäi-
sen kiinnostava historiallinen 
teos, joka kertoo hengellisen 
ulottuvuuden lisäksi paljon 
maallisistakin asioista, myös 
menneen maailman ruokakult-
tuurista."

Kirjailija tempaa lukijan mu-
kaansa mielenkiintoiselle mat-
kalle, jossa Raamattu avautuu ai-
van uudella tavalla innostuneen 
matkaoppaan seurassa.

Kirjaan on kerätty herkullisia 
Raamatun aikaisia reseptejä Py-
hän maan alueelta.

Nykyisten tutkimusten mu-
kaan tiedetään, ettei Raamatun 
ajan ihmisillä ollut lihaa, hedel-
miä eikä muita kasviksia run-
saasti käytettävissä päivittäin, ja 
israelilainen ruoka koostuikin 
lähinnä viljasta, öljystä ja viinis-
tä. Jurvelin huomauttaa, että kun 
tarkastellaan lähemin noita ateri-
an pääraaka-aineita, huomataan 
niiden sisältävän ihmisen tarvit-
semat perusaineet: viljasta hiili-
hydraatteja, viinistä vitamiinejä 
ja öljystä rasvaa.

Ruokaohjeiden lisäksi kirjassa 
tutustutaan Raamatun katkelmi-
en ja kertomusten avulla tuon 

ajan ruokakulttuuriin ja tunnel-
miin.

Kirjan resepteissä on nouda-
tettu Raamatun antamia ruokaa 
koskevia määräyksiä, joten sekä 
liha- että kalaruoissa on käytetty 
vain koser-eläimiä eli ns. puhtai-
ta eläimiä.

Ei kun herkuttelemaan!
Kimmo Janas

värjäsivät maiseman keltaiseksi. 
Manteli- ja persikkapuiden val-
koiset kukkapilvet ryöppysivät 
niiden välissä kuin vaahtopäisi-
nä kuohuvat laineet.”

Romaanitaiteen varjolla voi 
myös niputtaa Kyproksen krii-
sin taustan ja rauhanturvaajien 
eroavaisuudet: 

”Kyproslaisilla – kreikkalaisilla 
ja turkkilaisilla – ei tainnut olla 
tarpeeksi kypsyyttä, pitkäjäntei-
syyttä, ei riittävän kehittynyttä 
vastuuntuntoa eikä määrätietoi-
suutta ruveta elämään ihan omin 
päin aivan itsenäisesti, sovitella 
riitansa kenenkään painostamat-
ta ja ottaa vastuu itsestään.

Halusivatko he itselleen joko 
alitajuisesti tai tieten tahtoen 
kaitsijan, jota voi syyttää ja osoit-
taa sormella, jos jokin asia, mikä 
tahansa, ei menekään heidän se-
kavien kaavailujensa ja vaihtele-
vaisten mielialojensa mukaan?

Yläpuolelleenko tämä ikui-
sesti muiden hallinnassa elänyt 
pikku kansa YK-joukot halusi? Ei 
kai sentään. Ainakaan suomalai-
set eivät osaa asettua kenenkään 
herroiksi. Myös irlantilaiset ovat 
alamaiskansaa. Kanadalaiset 
ovat luonnostaan tasa-arvoisia 
kaikkien kanssa.

Briteiltä herruus onnistuu 
edelleen, ja ruotsalaiset tietys-
ti ovat maailman parantajia ja 
omasta mielestään itseoikeute-
tusti parhaita kaikista. Tanska-
laiset ovat pehmeästi jokeltelevia 
sillin syöjiä ja akvaviitin juojia. 
Heistä ei ole pitämään kuria ja 
järjestystä. Oli luojan onni, ettei 
Kyproksen YK-joukoissa ollut 
mukana Ranskan kontingenttia. 
Herranen aika: mitähän siitä olisi 
seurannut?”

Esko Heikkisen Afroditen 
pojat -romaani on letkeällä ot-

teella kirjoitettu tarina Perttu 
Anselmi Pellavasvaaran  (jota 
on vaikea olla mieltämättä teki-
jän alter egoksi) ja hänen sini-
barettiveljiensä sopeutumisesta 
YK-toimintaan ja seikkailuista 
Kyproksella ja vähän muual-
lakin. Romaaniksi kirjassa on 
ehkä turhan paljon painolastina 
dokumentaarista otetta ja tietoa, 
mutta loppuhuipennus on sen-
tään rakkauden saarella sopivan 
romanttinen.

Afroditen pojat ei kuulu ro-
maanitaiteen merkkiteosten 
joukkoon, mutta puoltaa paik-
kaansa YK-toiminnasta kiinnos-
tuneiden ja esimerkiksi rentoa 
ja lennokasta luettavaa kesäisen 
iltapäivän riippumattoon kaipaa-
vien käsissä. 

Antti Kyynäräinen

Aiemmat teokset ovat olleet 
asiapohjaisia dokumentteja ja 
tietokirjoja rauhaturvatoimin-
nasta eri puolilta maailmaa. Nyt 
tekijä on päässyt irrottelemaan 
ja kertoilemaan romaanin muo-
dossa niitä hauskoja tai traagi-
sia sattumuksia, kuvailemaan 
ihmissuhteita ja taustoja, joita 
tiukassa asiatekstissä ei  voi 
tuoda esille.

Romaanissa voi hersytellä vaik-
kapa näin: ”Saari heräsi kevää-
seen ja puhkesi täyteen kukois-
tukseensa huhtikuussa. Punaiset 
unikkomeret täyttivät Mesaorian 
tasangon. Alkukevään hento 
vihreys syveni, ruoho vankistui. 
Pitkät mimosarivit teiden varsilla 
ja yksittäiset akaasiat pihamailla 

Haavikko on tottunut käymään 
dialogia itsensä kanssa. Kun 
nero juttelee itsekseen, löytyy 
heti samalla aaltopituudella ole-
vaa henkevää keskusteluseuraa. 
Haavikon dialogi ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa ei aina ol-
lut kovin luonnikasta. Räväkästä 
keskustelijasta, tiukasti argumen-
toivasta ja joskus suoranaisesta 
riidanhaastajasta liikkui värikkäi-
tä tarinoita. 

Alussa olin Pentti, sitten mi-
nusta tuli Haavikko, kuvaa kult-
tuurihäirikkö muuttumistaan 
viralliseksi valtakunnanviisaak-
si. Haavikkoa pelättiin ja kun-
nioitettiin. Hänen jyrähdystään 
pelättiin. 

Paavo Haavikko kuolee 
6.10.2008 Laakson sairaalassa. 
Mauno Saari aloittaa Haavikko-
niminen mies -kirjan kirjoittami-
sen. Haavikon kanssa riitautunut 
juristi Jukka Kemppinen ei halua 
kirjaa julkaistuksi. Siinä käsitel-
lään mahdollisesti hänen kannal-
taan kiusallisia asioita, eli hänen 
edesmenneen vaimonsa Marja 
Kemppisen ja Paavo Haavikon 
rakkaustarinaa. Kemppinen soit-
taa Otavan kustannuspäällikkö 
Leena Majanderille ja ehdottaa 
diiliä. Jos Otava luopuu Saa-
ren kirjan kustantamisesta hän 
puolestaan edesauttaa Paavo 
Haavikon tuotannon julkaisuoi-
keuksien kokoamisessa Otavalle 
WSOY:ltä ja Art Houselta. 

Kaikesta uhkailusta ja ke-
puloinnista huolimatta Saari ei 
ilkeile kirjassa Haavikolle ja tä-
män lähipiirille, vaan haastatte-
luissa huokuu Saaren arvostus 
neroa kohtaan. Saari on kirjoit-
tanut niin humaanin ja arvosta-
van kirjan kuin mahdottomasta 
ihmisestä voi kirjoittaa.

Janne Viljamaa

RAAMATTU PAKSUNI
Vuosien 200 eKr. ja 100 jKr. vä-
lisenä aikana syntyneet apokry-
fikirjat olivat mukana kreikan-
kielisessä Vanhan testamentin 
käännöksessä eli Septuagintassa. 
Hepreankieliseen käännökseen 
niitä ei taas hyväksytty. Suoma-

laiseen Raamattuun apykryfikir-
jat kuuluivat alusta alkaen aina 
1820-luvulle asti.
Viime vuoden lopulla 200-vuoti-
nen hajaannusaika vihdoin päät-
tyi, kun Kirjapajan kustantamana 
ilmestyi Koko Pyhä Raamattu. 
Myös erikseen julkaistavissa 
apokryfikirjoissa käytetään Suo-
men ev-lut. kirkon kirkollisko-
kouksen vuonna 2007 hyväksy-
mää käännöstä.

Kimmo Janas
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A 

A   Dacia Loganin tavaratilaa voi helpos-
ti muutella 200 -litraisesta aina 2350 
litraan asti istuimia kaatamalla.

KANSANAUTO 
ROMANIASTA

tekniikasta. Ainakin kovemmilla 
pakkasilla sivuikkunat tahtoivat 
huurtua pienemmillä tuuletinno-
peuksilla.

Istuinlämmitys sitä vastoin toi-
mi hyvin – ja nopeasti.

Tilaihme
Dacia Logan MCV -mallia löytyy 
sekä 5- että 7-paikkaisena. Me 
päätimme kokeilla tuota isom-
paa versiota. Moniin – yllättävän 
moniin – 7-paikkaisiin kilpaili-
joihin verrattuna se viimeinen 
penkkirivikin soveltuu normaa-
likokoisille ihmisille eikä aino-

Dacian juuret juontavat 
runsaan 40 vuoden taak-
se. Varsinaisen piristys-

ruiskeen romanialaisvalmistaja 
sai vuonna 1999, jolloin Renault 
hankki 51 % osuuden yhtiöstä. 
Tänä päivänä omistusosuus on 
jo 99,4 % ja Dacia kuuluu Re-
nault konserniin.

Alkujaan Renault tähtäsi roma-
nialaisautoillaan, joiden tekniik-
ka perustuu Renaultin vanhoihin 
ratkaisuihin, lähinnä Itä-Euroo-
pan markkinoille. Liekö laman 
ansiota, mutta tänä päivänä Da-
ciaa myydään eniten Saksassa 

ja Ranskassa. Samaan aikaan, 
kun markkinat putosivat viime 
vuonna 16,5 %, Dacia kasvatti 
omaa myyntiään 20,3 %. Ei paha! 
Saksassa myynti kahdeksanker-
taistui vuonna 2009 ja Ranskassa 
kyseinen automerkki oli yhdek-
sänneksi ostetuin.

Dacian koko viiden auton 
mallisto on syntynyt viides-
sä vuodessa. Perheautopuolta 
edustaa pikkuinen Sandero ja 
kokeilemastamme Loganista 
löytyvät tämän  MCV:n lisäksi 
pakettiauto sekä pick-up-ver-
sio. Myöhemmin tänä vuonna 

on markkinoille tulossa katu-
maasturi Duster, jonka nelive-
tojärjestelmä perustuu Nissanin 
tekniikkaan.

Vastinetta rahoille
Kuten arvata saattaa, Dacia on 
rynnistämässä suomalaisillekin 
markkinoille hyvin pitkälti hin-
nallaan, joka on todella inhimilli-
nen. Jo pienen ajolenkin jälkeen 
karisevat päällimmäiset ennak-
koluulot – kyseessä ei suinkaan 
ole mikään ”sloboauto”, jossa 
vanha länsitekniikka olisi pa-
ketoitu entisen rautaesiripun 

takaa haalittuun kattopeltiin... 
Dacian omistaja saa euroilleen 
täyden vastikkeen. Pikemminkin 
mopoautojen hintaluokassa saa 
auton, jossa on kaikki tarvittavat 
perusominaisuudet, mutta ilman 
turhia hilavitkuttimia.

Hintatietoiselle ostajalle kol-
men vuoden ja 100.000 km ta-
kuu on myös selvä myyntiargu-
mentti.

Valmistusjäljen siisteys yllätti 
vahvalla ennakkoasenteella va-
rustautuneen tiimimme.

Ilmastointilaite on yksi esi-
merkki vanhemmasta Renault-

Kimmo Janas

Romaniassa valmistettava 
Dacia tuli maahamme 

mittavan mainosrummutuksen 
saattelemana, ja kuitenkin yllätti 

suurimman osan autoilijoista 
– positiivisesti.

astaan perheen lyhytjalkaisem-
mille junioreille. Tietysti taakse 
kömpiminen onkin jo toinen 
asia, ainakin näillä vyötärömi-
toilla – mutta sehän ei taas ole 
auton syy...

Logan on varsin helppoa muo-
kata kuljetustarpeiden mukaan 
2-paikkaisesta 7-paikkaiseen. Eli 
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Dacia Logan MCV 
Laureate 1.6 Hi-Flex    

Moottori          1.6 16V Hi-Flex
Syl.til.          1598 cm3

Teho                77 kW/105 hv
Vääntö         148 Nm/3750 r/min
Veto            etuveto
Vaihteisto           5-vaiht. man.
Pituus                       4473 mm
Leveys                       1993 mm
Korkeus         1640 mm
Tavaratila            200-2350 litraa
Kok.paino            1840 kg
Polttoaine           bensiini+E85
Polttoainetankki             50 l 
Kulutus 
- kaupunki    9,8 l/100 km
- maantie    6,3 l/100 km
- yhdistelmä    7,5 l/100 km
CO

2
 -päästöt         178 g/km

Huippunopeus        174 km/h
Kiiht. 0-100 km/h          11,8 s
Hinta            15.750,49 euroa
  Koeajoversio 17.643,37 euroa

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

A 

B C   Takaovissa on omia säilytyslokeroita 
pientavaroita varten.

män hiilijalanjäljen, jos se sat-
tuu hivelemään omaatuntoa. 
Pääkaupunkiseudulla asuvalle 
tällä onkin merkitystä, löytyyhän 
Helsinki–Vantaa–Espoo -akselil-
ta seitsemän RE85-jakelupistettä. 
Mutta tietenkin, kun olet liik-

C   Tankatessa voi valita tavallisen bensii-
nin ja bioetanolipohjaisen polttoaineen 
välillä.

D   Takimmaisenkin penkkirivin matkus-
tajille on varattu tilaa niin mukeille kuin 
pulloillekin.

D   Istuinlämmityksen nappulaa on vai-
kea käyttää, kun etuovi on kiinni.

C A   Ohjaamo varsin selkeä ja asialli-
nen. Kaikki tarvittava on oikeilla pai-
koillaan.

C   Etuovet aukeavat tarvittavan paljon 
ja helpottavat näin autoon istuutumis-
ta.

C   Lisävarusteena saa toiselle istuinriville kätevän säilytyshyllyn vaikka 
Uuden testamentin apokryfikirjoille.

C   Takimmaiselle penkkiriville pääsee 
könyämään suht' helposti, jos vyötärö 
antaa periksi.

C   Moottoritilaan on helppo päästä kä-
siksi, sillä nykyisin muissa autoissa yleis-
tyneitä muovikatteita ei ole.

oiva valinta lapsiperheelle, jolla 
on erilaisten harrasteiden takia 
muuttuvia kuljetustarpeita.

Logania oli helppo pyöritellä 
kaupungin vilskeessä, mutta var-
sinkin jäisellä maantiellä ohjaus 
tuntui häiritsevän huteralta.

Ekolöpöä tankkiin
Moottorin suhteen valinta on 
tehty helpoksi; tarjolla on vain 
ja ainoastaan yksi versio, 1,6 
-litrainen Hi-Flex -moottori. Eli 
bensiinin lisäksi pirssi kulkee 
myös bioetanolipohjaisella E85 
-polttoaineella, joka on tietenkin 

normaalia 95-oktaanista bensaa 
halvempaa. Tosin kulutusluke-
mat ovat silloin hieman suurem-
mat, mutta jättääpähän kuljettaja 
silloin itsestään ainakin pienem-

keellä Pohjanmaan pe-
rukoilla, Karakalliossa 
Espoossa sijaitseva St1 
asema ei paljoa lohduta. 
Mutta eiköhän verkosto 
tuoltakin osin laajene 
vauhdilla, ja pohjoisem-

panakin asuvat tosimiehet saavat 
pian osansa autuudesta.

1,6 -litrainen moottori on 
varsin passeli normaaliin arki-
käyttöön. 105 heppaa siivittävät 
kummasti Dacian menoa, eikä 
auto jää junnaamaan ensimmäi-
seen mäkeen.

Käytössä on 5-pykäläinen ma-
nuaalivaihteisto, mutta jotenkin 
jäi kaipaamaan sitä 6. vaihdet-

ta. Vaihteiden vaihto alimmilla 
pykälillä vaati totuttelua, mutta 
kyllä sekin onnistui, kun aikansa 
tahkosi. 100 kilometrin tuntino-
peudessa kierrokset pyörivät jo 
3000 paikkeilla, joka tietysti kuu-
lui myös moottorimeluna.

Rumat ne 
vaatteilla koreilee

Joissakin lehdissä on arvioitu 
Dacian sopivan hyvän itsetun-
non omaavalle autoilijalle, mikä 
onkin totta. Kuten sanottua, Da-
cia on perusauto ilman turhia 
krumeluureja. Jos olet kiinnos-
tunut erilaisista lisävarusteista ja 
himmeleistä, Dacia ei ole sinua 
varten. Mutta jos haluat toimivan 
työkalun siirtyäksesi paikasta A 
paikkaan B, romanialaisautoa 
kannattaa harkita. Jos haluat el-
vistellä autollasi lumikinoksen 
toisella puolella kärvistelevälle 
naapurille, kannattaa ehkä jat-
kaa lottoamista ja katsella länsi-
eurooppalaisempia malleja.
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