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�  Åke Lindman oli itse puoli vuotta liian 
nuori, jotta olisi päässyt rintamalle. Oma-
kohtaisen rintamakokemuksen puute ei 
ole estänyt häntä kuitenkaan tulemasta 
sotatematiikan todelliseksi asiantuntijak-
si. © Veijo Aulio/Studico.

�  Keväisin alkavat useimmilla miehillä 
hyrrätä autohormoonit. Alfa Romeon 
uusi GT pistää vain lisää vauhtia niihin.

�  Floridassa asuvat suomalaisnuoret ovat 
kehittämässä ja markkinoimassa uutta 
Drifting -nimistä autourheilulajia. 
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�  – Ihminen joka luottaa itseensä saa 
aikaan vähän, mutta se joka luottaa Ju-
malaan saa aikaan paljon! muistuttaa Ta-
kamäki Yhtiöiden ja EP Maansiirtokone 
Oy:n toimitusjohtaja Tapani Takamäki.
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Kuvattu Jorvin sairaalan hiljentymishuoneessa, Espoossa. Huoneen siunasi käyttöön Porvoon hiippa-
kunnan piispa Erik Vikström lokakuun 13. päivänä 1995. © Petri Janas.

KOETTELEE, 
VAAN EI HYLKÄÄ...
KOETTELEE, 
VAAN EI HYLKÄÄ...
Olen kärsinyt koko kuluneen vuoden mahaongelmista, jotka käynnis-
tyivät joulun alla happovaikeuksina. No, kyllähän sitä aikuinen mies 
aina jonkun verran voi röyhtäillä ilman, että siitä meteli nousee. Eli ei 
kun Rennietä huuleen ja menoksi. 

Mutta eihän se ihan niin onnistunutkaan. Seuraava vaihe oli viikon-
kahden pituiset oksentelukaudet; mikään ei pysynyt sisällä eikä mitään 
tehnyt mieli sinne tunkeakaan. Terveyskeskuksessa käynnin tulos: lisää 
happosalpaajia...

Kun maallisesta tomumajastani oli tällä "laihdutuskuurilla" huvennut 
20 kiloa, aloin jo minäkin huolestua. Vaatimalla vaatien sain lopulta 
lähetteen mahalaukun tähystykseen. Ja kun kirurgi sai mahalaukulli-
sen ”elintarvikkeita” syliinsä työnnettyään tähystysletkun nieluuni, alkoi 
tapahtua. Suoraan sairaalaan ja letkuihin. Kaiken kaikkiaan sairaalavie-
railut venyivät yli kolmeksi viikoksi, mutta tulostakin syntyi.

Ongelmien aiheuttajaksi paljastui haiman kupeesta pseudokysta, eli 
tuollainen pussukka, joka keräsi nestettä sisäänsä painaen pohjukais-
suolta kasaan estäen samalla normaalin ruoansulatuksen. 

Mutta kyseisen pussukan tyhjennys ei ollutkaan enää yhtä yksin-
kertainen asia. Kahteen kertaa kerääntynyttä nestettä yritettiin imeä 
ohutneulalla mahapeitteen läpi, mutta tuloksetta. Seuraavana oli 
vuorossa tähystimellä mahalaukun kautta tyhjennys, mutta sekin 
operaatio epäonnistui kahteen kertaan.

Lopulta kirurgit ilmoittivat iloisena kystan pienentyneen itsek-
seen, joten nyt seurataan kutistuuko se kokonaan itsekseen. En 
tullut sanoneeksi hoitaville lääkäreille, mutta kyllähän minä tie-
sin, Kuka sitä kystaa oli alkanut pienentää ja pienentää kyllä 
loputkin. Sairaalareissuni alkuvaiheessa luonani vieraili nimittäin 
kaksi tuttua pastoria, jotka rukoilivat, että Isä poistaisi vaikeuksia 
aiheuttaneen kystan haimastani, ennen kuin lääkärit joutuisivat 
operoimaan.

Monien esittämään kysymykseen, miksi Jumala sallii ihmisten 
tuskat, omalla kohdallani ainakin uskon kyseessä olevan kou-
lutuksen yhä vaativampiin tehtäviin.
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”Kaikkiin muutoksiin 
sisältyy menetys, 
samalla tavalla
kuin kaikki 
menetykset 
aiheuttavat 
muutoksen.”

Robert A. Neimeyer 

Työttömyys koskettaa kipeäs-
ti liian monia työikäisiä suo-
malaisia. Hyvistä yrityksistä 

huolimatta työttömyyttä ei ole 
saatu niin alas, kuin on toivottu. 
Pitkäaikaistyöttömien määrä on jä-
mähtänyt paikalleen. Keski-ikäiset, 
yli 50-vuotiaat alkavat olla hyvin 
vaikeasti työllistyviä. Ikärasismi on 
2000-luvun EU-Suomessa vääjää-
mätön tosiasia. Toisaalta nuorten-
kaan ei ole aina kovin helppoa 
saada työpaikkaa yhä kiristyvässä 
kilpailussa.

Suomessa oli maaliskuun lo-
pussa työttömiä runsaat 278.000 
ja koko maan työttömyysaste oli 
11 prosenttia. Korkein työttömyys-
aste on edelleen Kainuussa eli 
19,4 prosenttia. Paras tilanne on 
Uudellamaalla, jossa työttömyys-
aste oli maaliskuun lopussa 7,7 
prosenttia.   

Tälle ajalle ominaisia ovat myös 
pätkätyöt ja näyttää valitettavasti 
siltä, että määräaikaiset työsuhteet 
ovat tulleet jäädäkseen. Huolestut-
tavaa on se, että isojenkin yritysten 
jatkuvat yt-neuvottelut ovat karua 
suomalaista arkipäivää. Saneeraus 
on ajan henki. Esimerkiksi monet 

IT-alan yritykset näyttävän toimi-
van jatkuvasti “sormi liipasimella”. 
Jos neljännesvuosikatsaus kertoo 
huonosta tuloksesta, yt-neuvot-
telut käynnistetään välittömästi 
ja väen vähentäminen vaikuttaa 
olevan enemmän sääntö kuin 
poikkeus. Irtisanominen on yri-
tyksille liian helppo ja halpa rat-
kaisu; työntekijät ja toimihenkilöt 
ovat pelkkiä numeroita, joista on 
päästävä nopeasti eroon.

Surullista on myös se, että mo-
net jopa vuosikymmenien ajan 
toimineet  yritykset joutuvat lo-
pettamaan toimintansa.  Monet 
suomalaiset yhtiöt ovat päätyneet 
raakaan ratkaisuun: tuotantoa siir-
retään osaksi tai kokonaan halvan 
tuotannon maihin eli tuotteita 
valmistetaan mieluummin siellä, 
missä henkilöstö- ja tuotantokus-
tannukset ovat alhaisemmat ja 
suomalaisia tuotantolaitoksia aje-
taan alas. Samalla lahjakasta työ-
voimaa saattaa siirtyä ulkomaille 
töiden hakuun.  

On suuri vaara, että suomalai-
nen yhteiskunta on jakautumassa 
pysyvästi kahtia: hyväosaisiin ja 
niihin, joilla ei mene kovin hyvin.  
Monet ovat syrjäytymisvaarassa.  

Tosimies pohtii tässä numeros-
sa työttömyyttä, sen vaikutuksia 
ja työn merkitystä ihmisille. Min-
kälaisia keinoja on työttömyyden 

ratkaisemiseksi? Onko tunnelin 
päässä valoa? Selvitämme myös 
työssä jaksamista ja työuupumus-
ta. Vaikka tilanne kokonaisuudes-
saan voi vaikuttaa ankealta, aina 
on selviytyjiä.  Usein ihminen voi 
olla hämmästyttävän hyvillä voi-
mavaroilla varustettu. 

Läntisellä Uudellamaalla sijait-
sevan Vihdin (n. 25.000 asukasta) 
työttömyysaste on tällä hetkellä 
6,7 prosenttia eli hieman parem-
pi kuin koko Uudellamaalla, jossa 
se on runsaat 7 prosenttia. Työt-
tömiä Vihdissä oli maaliskuussa 
kaikkiaan 872. Vihti kärsii myös 
vaikeasta pitkäaikaistyöttömyy-
destä. Uudenmaan TE-keskuksen 
alueella pitkäaikaistyöttömien 
määrä lisääntyi Vihdissä vuoden 
2004 helmikuusta vuoden 2005 
helmikuuhun suhteellisesti eniten 
eli 27 prosenttia. 

Vihdin työvoimatoimiston toi-
mistonjohtaja Terttu Korvala-Lil-
jalla on yli 25 vuoden kokemus 
työvoimatoimistossa.  Korvala-Lil-
jan mukaan työttömyys on merkit-
tävästi muuttunut 1990-luvun al-
kupuolen lamavuosia edeltäneestä 
ajasta. Jo määrällisesti työttömiä 

TYÖTTÖMYYS ON 
ISO ONGELMA

�   Vihdin työvoimatoimisto sijaitsee 
vanhassa rakennuksessa Nummelan 
keskustassa.

�   

Teksti ja kuvat: Jouni Koskivirta 

Tosimies305sunnuntai.indd   4Tosimies305sunnuntai.indd   4 12.6.2005   22:40:3612.6.2005   22:40:36



5 TOS I M I E S  � 3 / 2005

� 

on tänään paljon enemmän kuin 
ennen lamavuosia.

– Nyt on tullut paljon sellaisia 
työttömiä, jotka ovat hyvin koulu-
tettuja ja joilla on hyvä työkoke-
mus, Korvala-Lilja toteaa.  – Kun-
pa työnantajatkin aina tietäisivät, 
miten päteviä työnhakijoita meillä 
on. Mutta sitten on tietenkin tullut 
myös niitä ihmisiä, jotka ovat aika 
ahdistuneita. He ehkä kokivat, 
että heidät jätettiin silloin laman 
jälkeen joihinkin yrityksiin teke-
mään useamman ihmisen työt. He 
väsyivät ja nyt hekin ovat jääneet 
työttömiksi, sanoo Terttu Korva-
la-Lilja.

Huolenaiheena              
 keski-ikäiset työttömä

Eniten Terttu Korvala-Lilja on huo-
lissaan keski-ikään ehtineistä yli 
45-vuotiaista työnhakijoista.  Vai-
keasti työllistyvien joukkoa riittää 
yli 55-vuotiaisiin asti.                

– 45-vuotiailla on vielä vähin-
tään parikymmentä vuotta työikää 
jäljellä ja heidän pitäisi

kyllä päästä nopeasti töihin. Yli 
55-vuotiaillakin on vielä kymme-
nen vuotta työvuosia, joten heidän 
kohdallaan toivoisi aktiivisempaa 
työnhakua, Korvala-Lilja  sanoo.

Nuortenkaan tilanne ei ole help-
po. Monelle alalle on erittäin vai-
kea päästä. Tarvitaan hyvät paperit 
ja toisaalta aina kysytään työkoke-
musta, jota nuorella ei iän puolesta 
juuri voi olla. Mitkä ovat nuorten 
mahdollisuudet yhä kiihtyvässä 
maailmassa, jossa vaatimukset 
ovat kasvaneet huikeasti?

 Terttu Korvala-Liljan mukaan 
nuorilla on kuitenkin enemmän 
mahdollisuuksia.

-– Voi olla vaikeampaa päästä 
heti sille alalle, mille on kouluttau-
tunut. Mutta jo se, että on jotakin 
työkokemusta, auttaa nuorta en-
nen pitkää pääsemään omallekin 
alalleen. Nuorten tilanne täällä 
Vihdissä on ollut jo monta vuotta 
hyvä, koska pitkäaikaistyöttömiä 
nuoria meillä ei ole ollenkaan.

Työn merkitys äärettömän 
tärkeä

Työn kokonaisvaltainen merki-
tys ihmiselle on uskomattoman 
tärkeä. Itse asiassa työ merkitsee 
meille paljon enemmän kuin vain 

siitä saatavaa palkkaa. Tämän 
Terttu Korvala-Lilja vahvistaa: 

– Tutkimuksissa on todettu, et-
tei raha olekaan työssä se tärkein 
asia. Yleensä jo pelkästään se, 
että ihminen on työssä, merkitsee 
hirveän paljon.  Työhän on ajas-
tamme kuitenkin melkein puoli 
elämää.

Vaikka työtönkin voi olla ak-
tiivinen ja hänellä voi olla paljon 
ystäviä,  ihmisen sosiaalinen ver-
kostoituminen syntyy silti vahvasti 
työn myötä.

– Työn kautta tulee lisäksi har-
rastuksia ja ystäviä. Oikeastaan 
koko sosiaalinen elämämme ra-
kentuu  työn kautta. Vaikka palkka 
olisi pienikin, ihmisen onnellisuu-
delle työssäkäynti on äärettömän 
tärkeää. Työ on hyväksi myös 
ihmisen terveydelle ja henkiselle 
hyvinvoinnille. Työn kautta ih-
minen jaksaa paremmin ja pysyy 
kunnossa, painottaa toimistonjoh-
taja Terttu Korvala-Lilja.

Syrjäytymistä ja 
moniongelmaisuutta

Työttömyyden lisäksi voi syntyä 
moniongelmaisuutta, ja siihen 
saattaa liittyä perheväkivaltaa, 

sairautta, alkoholismia tai vaik-
ka eroprosessi. Myös taloudelli-
set vaikeudet lisäävät ahdinkoa. 
Terttu Korvala-Lilja sanoo usein 
miettineensä, johtuuko työttömyys 
liiallisesta alkoholin käytöstä vai 
liiallinen alkoholin käyttö työttö-
myydestä. . Työttömyys voi mo-
nissa tapauksissa tuoda helposti 
lisää ongelmia. 

– Usein työttömyys voi olla mie-
helle paljon rankempi juttu kuin 
naiselle. Se voi käydä enemmän 
miehen luonnon päälle. Ehkäpä 
asiaan saattaa vaikuttaa se, että 
nainen keksii kotona aina jotain, 
vaikkapa siivoamista tai käsitöitä, 
mutta kaikilla miehillä ei näin ole, 
jos harrastuksetkin puuttuvat. 

Varsinkin sellaisille miehille, 
joilla on hyvä koulutus, työttö-
mäksi jääminen on usein paljon 
pahempi juttu kuin naiselle, jolle 
on helpompi jäädä kotiin vähäksi 
aikaa. Monet ongelmat yhdessä 
voivat johtaa syrjäytymiseen.

Pitkäaikaistyöttömyys  
vaikea ongelma

Pitkäaikaistyöttömyyteen voi olla 
monia syitä. Syitä ovat esimerkiksi 

�   Vihdin työvoimatoimiston toimiston-
johtaja Terttu Korvala-Lilja on erityisesti 
huolissaan keski-ikäisistä työttömistä.

työttömäksi jäävän ikä, mahdolli-
nen vajaakuntoisuus sekä erilaiset 
sosiaaliset ongelmat. 

– Pitkäaikaistyöttömyyteen ih-
minen voi ajautua, jos työ jota on 
tehnyt, ei ole yhtään kiinnostanut. 
Silloin voi helposti ajatella, että 
kaikki muukin työ on pitkäve-
teistä. Tällainen ihminen voi olla 
seuraava pitkäaikaistyötön. 

– Sitten on sellaisia, jotka ha-
kevat pelkästään omaa työtään ja 
vain tietyltä alueelta. He eivät ole 
valmiita muuttamaan työn perässä 
eivätkä halua yhtään joustaa. Taus-
talla voi tietysti olla jokin muukin 
syy. Jollain voi olla kotona sairas 
omainen, jota hoitaa ja silloin 
ihminen keksii helposti itselleen 
verukkeita, joihin vedoten hän ei 
haluakaan töitä. 

– On yhä yleistä, että ihminen 
saattaa hävetä työttömyyttään, 
vaikkei siinä ole mitään häpeä-
mistä. Se koskettaa tänä päivänä 
useimpia meistä jossain elämäm-
me vaiheessa, Terttu Korvala-Lilja 
toteaa.    – Aikaisemmin moni koki 
jopa nöyryyttäväksi tulla “kortis-
toon”. Aika oli silloin toinen, mutta 
yhä vieläkin monelle työttömyys 
on äärimmäisen tiukka paikka.

Löydä omat vahvuutesi
Miten kannustaisit työtöntä koh-
taamaan oman työttömyytensä?

– Jokaisessa ihmisessä on jotain 
hyvää. Pitäisi yrittää löytää ne omat 
vahvuudet. Pitäisi olla itse aktiivi-
nen eikä pudota sinne masennuk-
sen puolelle. Pitäisi pitää itsensä 
liikkeellä ja koko ajan hakea työtä 
ja olla esillä. Pitää uskaltaa. 

Terttu Korvala-Lilja arvioi, että 
pyrkimys valtiovallan taholta 
tulleissa työvoimapoliittisissa toi-
menpiteissä on ollut oikean suun-
tainen. Yritysmaailman suuntaan 
Terttu Korvala-Liljakin haluaa 
lähettää vakavan viestin: – Toi-
voisin, että yritykset uskaltaisivat 
ottaa iäkkäämmänkin työnhaki-
jan palvelukseensa. Kannustaisin 
enemmän siihen, että kokemusta 
arvostettaisiin. Joskus tuntuu ikävä 
kyllä siltä, että jotkut työnantajat 
syyllistyvät ikärasismiin. 

Nykyinen työvoimapoliittinen 
koulutus saa Terttu Korvala-Lil-
jalta hyvät arvosanat, koska se 
on asiakkaita varten hankittua ja 
räätälöityä.  -Nyt ollaan menossa 
siinä suhteessa parempaan suun-
taan kuin aikaisemmin. Myös 
koulutuksen tasoon on panostet-
tu. Omia tietojaan ja taitojaan kan-
nattaa aina kartuttaa ja päivittää 
ajan tasalle.
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� ITSENSÄ 
TYÖLLISTÄMINEN 

KANNATTAA

52-vuotias Markku Vehmas jäi työt-
tömäksi  IT-alalta viime vuoden 
elokuussa. Sitä ennen takana oli 
jo pitkä työura. Markku on koulu-
tukseltaan diplomi-insinööri. 

– Olen sen ikäluokan ihminen, 
joka on kasvatettu niin, että te-
kemättä mitään ei voi olla  Työt-
tömäksi jääminen tuli tavallaan 
odottamatta, kun fi rma meni alta. 
Viikko tai kaksi ei ratkaise mitään. 
Sitä vaan uskoo, että kyllä sitä töitä 
saa. Alkuvaihe ei tuntunut pahalta 
enkä ollut huolissani. Oli paljon 
käytännön asioita. Oli mentävä 
työvoimatoimistoon ilmoittautu-
maan ja saatava päiväraha-asiat 
kuntoon. Aluksi sitä ajatteli, että 
onko tässä nyt edes niin kiire. En-
sivaiheessa kun jää työttömäksi, 
alkaa käyttää omaa verkostoaan 
ja hakee työtä.

Markun työ oli ollut tyypillistä 
IT-alan laitemyyntiä. Alalla myy-
dään kaikkea tietotekniikkaan 
liittyvää.

– Alalle on tyypillistä Suomessa 
se, että katteet ovat aivan älyttö-
män huonot. Sitä paikataan isoilla 
voluumeilla.

Ikärasismi hirvittää
Usein puhutaan siitä, että työ-
paikan menetyksen yhteydessä 
joutuu jonkun aikaa tekemään 
eräänlaista surutyötä ja moni 
saattaa joutua käymään niissä fi i-
liksissä todella pohjalla. Markku ei 
ihan tällaista tunnistanut itsessään 
ainakaan alkuvaiheessa.

– Mutta kun oli tehnyt paljon 
hakemuksia ja hakenut töitä netin 
kautta, niin yleensä tuli vastauk-
seksi, että “ei kiitos. Ette pääse 
tällä kertaa edes haastatteluun”. 
Täytyy todeta, että tällainen ikä-
rasismi on aivan hirveätä Suomes-
sa. Se on ihan tolkutonta, Markku 
sanoo.

Hyvä työkokemus ja koulutus-
kaan eivät auta, kun ikä on rajoit-
tavana tekijänä.

– Joillekin fi rmoille sitä on vä-
hän liiankin kokenut niitten teh-
täviin. Ikärasismi syö ehkä eniten 
miestä. Paljon halutaan palkata 
näitä “nuoria ruhtinaita” ja sitten 
ne ovat vuoden päästä toisessa 
työpaikassa, kun tavoitteet eivät 
ole toteutuneet, Markku toteaa 
hieman sarkastisesti.

– Se joka ei ole ollut työttömä-

�   – Suomalainen ikärasismi hirvittää, 
sanoo itsensä yrittäjänä työllistävä dip-
lomi-insinööri Markku Vehmas.

nä, ei kyllä tiedä, mitä työttömänä 
olo oikein on. Kyllä se vaatii tosi 
paljon ihmiseltä, että siitä selviy-
tyy. 

Markku ehti olla työttömänä 4-5 
kuukautta ja hän sanoo ymmärtä-
vänsä nyt hyvin niiden ihmisten 
tuntemuksia, jotka ovat pitkäai-
kaistyöttömiä.

– Kyllähän sitä kotona on kaik-
kea tekemistä, vaikkapa pyykinpe-
sua ja pullanleipomista, kun vain 
haluaa tehdä. Pahinta on oman 
kokemukseni mukaan se, että 
työttömyys tuntuu nöyryyttävältä. 
Samalla tulee sellainen tunne, että 
siinä katoaa kaikki oikeudet teh-
dä asioita. Ja tietysti tulotkin jäävät 
siinä vaiheessa hyvin pieniksi. Ja 
kaikista matkoistaan pitää tehdä 
tiliä. 

”Yrittäjyys verenperintönä”
Yrittäjyyden Markku sanoo saa-
neensa osittain veren perintönä, 
koska hänen isäkin oli aikanaan 
yrittäjä. Markku on ollut myös itse 
monessa yrityksessä myynnin joh-
totehtävissä ja sanoo usein pohti-
neensa, miksei tulosta voisi yhtä 
hyvin tehdä itsellensä. Yrittäjäksi 
ryhtymistä helpotti se, että hän 
sanoo nähneensä, mitä yrittämi-
nen on. Rahoituksen hoitaminen 
pankin kanssa on aika helposti 
neuvoteltavissa. Liike-idea löytyi 
sekin IT-alalta, koska Markulla on 
alan vankkaa osaamista. -Minulle 

se oli luontainen ja järkevä valinta. 
Kannattaa  panostaa sen osaami-
sen varaan, mitä jo ennestään on, 
Markku neuvoo.

– Valtiovalta tukee tätä itsensä 
työllistämistä. Yrityksen perusta-
minen lähtee siitä, kun ei voi olla 
tekemättä mitään. Kun myy pal-
veluita toisille, se on itse asiassa 
helpompaa, koska työnantajatkin 
ottavat mieluummin yhteistyö-
kumppanikseen sellaisen, joka 
laskuttaa heitä palveluista jonkun 
yrityksen kautta, kun taas oman 
työntekijän kohdalla yrityksellä 
on rasitteenaan sosiaali- ja muut 
kulut.

Riskit vähäisiä
Markku tekee työtään kotoa käsin. 
Hän myy IT-alan laitteita ja on omi-
en sanojensa mukaan “työllistänyt 
itsensä nyt jo kahdessa yritykses-
sä”. Hän myy heidän tuotteitaan ja 
tästä myynnistä hän saa komissi-
on. Taloudellinen riski on olema-
ton, koska hän ei osta mitään eikä 
laskuta mitään. Näin pääomaa ei 
tarvitse sitoa myöskään varastossa 
oleviin tuotteisiin. Päämiehet las-
kuttavat suoraan Markun asiakkai-
ta ja he hoitavat myös mahdolliset 
takuuasiat ja huoltotyöt.

Markku myy tulostimia sekä 
tietojen varmistamiseen, tallenta-
miseen ja palauttamiseen liittyviä 
ohjelmia ja laitteita. Työ käsittää 
pidempiä projekteja, mutta myös 
lyhytjänteisempää toimintaa. 

- Yksi puoli yrittämisessä on se, 
ettei huomisesta tiedä oikein mi-
tään. Se on oleellinen ero siihen, 
kun on toisen palveluksessa. Tämä 
vaikuttaa kaikkiin asioihin.

Päämiesten kanssa on vuosi-
sopimukset, asiakkaiden kanssa 
ei, vaikka niitäkin voi tehdä.  -
Kaiken a ja o on löytää hyvä asi-
akas, joka ostaa sinulta, vaikket 
olisi halvinkaan, mutta sinulla on 
kehittynyt hyvä asiakassuhde. Asi-
akkaita Markulla on periaatteessa  
koko maassa, vaikka hän juuri nyt 
suuntaakin myyntikampanjansa 
läntiselle Uudellemaalle.

Starttiraha hyvä asia
Starttirahajärjestelmää Markku pi-
tää hyvänä asiana uudelle yrittä-
jälle. Työvoimatoimiston suuntaan 
hän haluaa lähettää kiitokset, kos-
ka sanoo saaneensa sieltä  paljon 
apua ja tukea. 

Yrittäjältä vaaditaan Markun 
mukaan ennen kaikkea uskoa 
ja rohkeutta, että uskaltaa lähteä 
työllistämään itseään. -Tarvitaan 
lujaa uskoa itseensä. Lisäksi tarvi-
taan aimo annos tavallista maalais-
järkeä. Pitää lähteä hyvin pienin 
askelin liikkeelle. Kun tekee pal-
jon töitä, se palkitsee aina. Kilpailu 
on kuitenkin kovaa ja missään ei 
pääse helpolla.

– Pahinta työttömyydessä on se, 
että omanarvontunto katoaa. Se 
on hirveää. Tunnollinen ihminen 
kokee sen juuri näin. Yrittäjyydes-
sä puolestaan on se vaara, että ko-
titoimistossaan ei aina tiedä, onko 
töissä vai kotona. Yrittämisessä on 
se hyvä puoli, ettei tarvitse rapor-
toida muille kuin itsellensä. 

On hyvä muistaa se, että yrittä-
jänä sinun ei tarvitse teeskennellä 
kenellekään tekeväsi töitä. 

Markku kannustaa työttömiä 
yrityksen perustamiseen. Esimer-
kiksi toiminimi on erittäin yksin-
kertainen perustaa ja hoitaa eikä 
siihen tarvitse investoida pääomia. 
Täytyy vain tietää mitä tekee.   

Markku uskoo menestyksen rat-
kaiseviksi tekijöiksi palvelun ja tai-
don luoda hyviä asiakassuhteita.          

Yrittäjäkurssi kannattaa käy-
dä, jos ei tiedä asioista tarpeeksi. 
Paljon saa tietoa myös uusyritys-
keskuksista ja erilaisista seminaa-
reista. Itsensä työllistäminen on 
paljon parempi vaihtoehto, kuin 
työttömäksi jääminen. 
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Marko Immonen on työskennellyt 
seitsemän vuotta työvoimaneuvo-
jana läntisellä Uudellamaalla Vih-
dissä. – Tänä aikana minulla on 
ollut hyvin monenlaisia eri työteh-
täviä. Ne tehtävät voivat vaihdella 
pitkäaikaistyöttömän palvelemi-
sesta yritysjohtajan kanssa jutte-
lemiseen. Tietysti nämä tehtävät 
kokee eri tavoin, Marko kertoo.

Työ on Markon mielestä vaati-
vaa ja siinä kohtaa hyvin erilaisia 
asiakkaita. Tällä hetkellä Marko 
työskentelee työnantajapalvelussa. 
Työ ei ole samalla tavalla raskasta 
kuin työttömien työvoimaneuvoja-
na toimiminen. 

– Silloin kun itsellä oli asiak-
kaina pitkäaikaistyöttömiä,  usein 
kävi ilmi se, että sitä lähti mietti-
mään heidän elämäänsä. Vaikka 
työvoimatoimisto ensisijaisesti 
onkin työnvälityspaikka, niin käy-
tännössä se ei sitä kuitenkaan ole 
kaikkien kohdalla.

Virkailija tärkeässä roolissa
Virkailija on monelle asiakkaalle 

�    Marko Immonen pitää työvoimaneuvojan tehtävää tärkeänä 
palveluammattina.

TYÖVOIMANEUVOJA 
– TÄRKEÄ PALVELUAMMATTI

hyvin tärkeässä roolissa. Vaikka 
useimpien kanssa muodostuu-
kin hyvä ja luottamuksellinen 
vuorovaikutussuhde, voi myös 
käydä niin, että asiakkaan vaikea 
elämäntilanne heijastuu hänen 
käyttäytymiseensä ja virkamies 
voi olla hänelle ikävä ja välttämä-
tön paha. Yhteistyö on Markon 
mielestä helpompaa ja hedelmäl-
lisempää sellaisten asiakkaiden 
kanssa, jotka ovat oikealla tavalla 
motivoituneita selvittämään omaa 
elämäntilannettaan. 

– Näiden asiakkaiden on myös 
paljon helpompi käydä työvoima-
toimistossa. Silloin työvoimaneu-
vojan on itsekin helpompi palvella 
ja tehdä parhaansa. Sitten on sellai-
sia, joilla tilanne on  niin solmussa, 
ettei se työpaikka ole oikein realis-
tinenkaan ja on muita ongelmia ei-
vätkä he oikeastaan edes haluaisi 
meiltä palvelua. Sehän on tietysti 
aika vaikea tilanne.

Työ merkitsee paljon 
Marko myöntää, että työ on ihmi-
sille äärettömän merkityksellinen 

ja koko elämään vahvasti vaikut-
tava asia. - Jos työtä ei kuitenkaan 
ole ollut enää pitkään aikaan, 
niin väistämättä se työ ei tunnu 
sitten enää niin tärkeältä. Sen on 
jo sulkenut jotenkin mielestään ja 
ihminen on osittain menettänyt 
motivaatiotaan sen suhteen. 

– Työ on ihmiselle aikamoinen 
arvo. Se tuo hänelle yhteiskunnas-
sa itsenäisyyttä, kun hänellä on 
työpaikka. Alasta riippuen toisille 
voi sitten työn sisältökin olla jo 
palkkaa tärkeämpi, jopa kutsu-
muskin. Kaikilla meillä on sitä 
aivokapasiteettia ja jonkinlaista 
tekemisen vimmaa ja on tärkeää 

päästä sitäkin toteuttamaan. Työ-
hän on siihen oiva paikka, kun 
siitä maksetaankin vielä, Marko 
toteaa. 

– Työttömyydessähän nuo raha-
asiat eivät enää ole ihan omissa 
käsissä, kun työvoimatoimistoon 
joutuu tulemaan ja tämä on vähän 
virastonomainen paikka.

– Suurimmalla osalla tuoreista 
työnhakijoista, jotka tänne tulevat, 
on se työpaikka mielessä. Vuosien 
työttömyyden, esimerkiksi viiden 
kuuden vuoden jälkeen ihminen 
sopeutuu siihen tilanteeseen ja 
tilalle tulee jotain muuta. Ja aina-
han se ei suinkaan tarkoita mitään 
alkoholiongelmaa. Työttömyy-
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Psykologian maisteri Nefertiti 
Malaty on työskennellyt vajaan 
vuoden ammatinvalintapsykolo-
gina Vihdin työvoimatoimistossa. 
Hän teki viime vuonna pro gra-
du-työnsä työuupumuksesta. Tänä 
päivänä ammatinvalintapsykologin 
asiakaskunta on hyvin kirjavaa. 
Nefertitin asiakkaista nuorimmat 
ovat 15-vuotiaita ja vanhimmat 
lähempänä 60 ikävuotta. 

– Ammatinvalintapsykologin 
työ on ennen kaikkea ohjaamista. 
Nuorten kohdalla mietitään sellai-
sia kysymyksiä, kuin ”kuka minä 
olen, mitä aloja on olemassa ja mit-
kä voisivat kiinnostaa minua”, 

Nefertiti kertoo. 
Aikuisten kohdalla tilanne on 

Nefertitin mukaan vähän erilai-
nen. – Itsetuntemus on parempi, 
mutta koulutusjärjestelmä vieraam-
pi. Suuren työsaran meillä muo-
dostaa ammatillinen kuntoutus. 
Se on iso ryhmä, johon kuuluu 
alanvaihtajia, esimerkiksi sellaisia, 
jotka terveydellisistä syistä joutu-
vat vaikka viisikymppisenä miet-
timään uudelleen, mitä voisivat 
tehdä, jos aikaisempi työ ei enää 
tule kysymykseen, täsmentää Ne-
fertiti Malaty. 

Elämä on usein kuluttavaa
Näitä ihmisiä asiakkaina on hyvin 
paljon. Se kertoo jotain tästä ajasta. 
Työ on tänä päivänä yhä hyvin ku-
luttavaa ja raskasta niin fyysisesti 
kuin psyykisestikin. Siitä todistaa 

�  Ammatinvalintapsykologi Nefertiti 
Malatyn asiakkaina on monia alanvaih-
tajia ja työkuntoutettavia.  

teen voi myös turhautua, Marko 
sanoo.

Sitkeys palkitaan
EU-maista Suomessa tehdään 
kolmanneksi eniten pätkätöitä. 
Senkin täytyy olla äärimmäisen 
kuluttavaa. Myös koko työttömyys 
rassaa ihmistä raskaasti.  Minkälai-
sia ihmisiä ovat sitten ne suuret 
selviytyjät, jotka kaikesta huoli-
matta jaksavat kamppailla?

Markon mukaan työnhake-
miseen liittyy vääjäämättä pal-
jon pettymyksiä. Toiset täyttävät 
kymmenittäin hakemuksia, mutta 
eivät saa paikkaa. Joidenkin koh-
dalla sitkeys palkitaan. – He ovat 
jaksaneet jatkaa hakemista. Toinen 
aivan oleellinen asia on se, että 
osaa tehdä päätöksiä ja johtopää-
töksiä. Tyypillisesti paha tilanne 
on se, että jos on jäänyt työttö-
mäksi joltain alalta, jossa työpaikat 
ovat merkittävästi vähentyneet ja 
haluaa yhä vain samankaltaisiin 
töihin. Jos ei sitten ole koulutusha-
lukas, niin ne ovat niitä merkkejä, 
että silloin se homma vaikeutuu. 
Järkevä alanvaihto saattaa kannat-
taa, toteaa Marko Immonen.

Vaatimattomampikin työ 
kannattaa

Pitäisi myös olla valmis hyväksy-
mään vähän vaatimattomampaakin 
työtä, vaikkei se ihan koulutusta 
vastaisikaan. – Tietysti aikaisempi 
koulutus ja työkokemus kannattaa 
käyttää hyväksi. Jokaisella pitäisi 
itsellään olla tuntosarvet esillä 
siitä, mihin kannattaa pyrkiä. Tie-
donsaannissa työvoimatoimisto 
auttaa varmasti ja työvoimakou-
lutus palvelee usein juuri amma-
tinvaihtajia. Koulutuksia pyritään  
suunnittelemaan niille aloille, jot-
ka työllistäisivät. Näitä kannattaisi 
monen käyttää hyväkseen. Moni 
pitkään työttömänä ollut, on lo-
pulta koulutuksen ja tukityöllis-
tämisen kautta onnistunut tavoit-
teessaan ja työtä on löytynyt. Se 
kertoo siitä, että toivoa ei kannata 

menettää.  

Yhteiskunnan 
perustukiverkko

Mikä tekee työsi niin haasteelli-
seksi ja tavoitteelliseksi, että jak-
sat, vaikka työ voi välistä olla aika 
raskastakin?

– Minusta tämä on niin tärkeää 
työtä tekipä tätä sitten henkilö-
asiakkaiden tai työnantaja-asiak-
kaiden kanssa, koska työnvälitys 
tässä muodossa on kuitenkin mo-
dernissa länsimaisessa yhteiskun-
nassa eräänlainen perustukiverk-
ko. Mielettömän laaja-alainenhan 
se työvoimatoimistoille annettu 
tehtäväkakku on, mutta minulle 
itselleni se ns. perustyönvälittämi-
nen ja siihen liittyvä koulutuspuoli 
on kaikkein mieluisinta työtä. 

Markokin on huolestunut työttö-
myydestä ongelmana. Yhteiskun-
nan rakennemuutos on myötään 
tuonut sen valitettavan tosiasian, 
että moni yritys vähentää väkeä tai 
on siirtänyt toimintansa kokonaan 
muualle, jopa pois Suomesta. 

Haasteellista työtä
Moderni tietotekniikka tuo Mar-
kon mukaan työhön myös tehok-
kuutta. Niinpä aamulla työnanta-
jan ilmoittama vapaa työpaikka on 
jo puoliltapäivin netissä  ja siihen  
mennessä automaattinen paikka-
vahti on jo ehtinyt lähettää siitä 
useita ilmoituksia suoraan työnha-
kijoiden omiin sähköposteihin.     

Uravalintaansa työvoimaneuvo-
ja Marko Immonen ei ole katunut. 
– Kyllä tämä työ on ihan hyvin 
ajanut paikkansa minun elämänti-
lanteessani, Marko sanoo. – Perhe,  
vapaa-aika ja harrastukset, kuten 
vanha omakotitalo, auttavat hyvin 
nollaamaan työn jälkeen. Iloa tuo-
vana ja palkitsevana asiana Mar-
ko kokee sen, kun työnantaja on 
saanut työvoimatoimiston kautta 
hyvän työntekijän. Toinen puoli 
on se onnistunut opiskelijavalinta,  
kun on osattu ostaa oikeanlaista 
koulutusta ja koulutuksen jälkeen 
kyseinen ihminen työllistyy alan 
töihin.

sekin, että ennenaikaiselle työ-
kyvyttömyyseläkkeelle jää joka 
vuosi suuri joukko suomalaisia. 
Syitä on hyvin monia, esimerkik-
si mielenterveysongelmat, tuki- ja 
liikuntaelintensairaudet ja monet 
muut.

Nefertiti Malaty sanoo, että hä-
nen työssään tällaiset asiakkaat 
kyllä näkyvät. -On paljon sellaisia, 
joilla on tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksia ja vaikkapa selkä kipeytyy 
raskaissa fyysisissä töissä. Se jo 
pakottaa alan vaihtoon. Selkävai-
voja voi olla jo kolmekymmentä-
vuotiailla ja ongelmat korostuvat 
viisikymmenvuotiailla, jos tällais-
ta raskasta työtä on tehnyt jo 30 
vuotta. Malatyn asiakkaissa on 
esimerkiksi mielenterveyskun-
toutujia ja työuupumuksen vuoksi 
sairaslomalle jääneitä.        

Työuupumus ja burnout 
uhkaa monia 

Ajalle on ominaista, että nekin, 
jotka ovat saaneet säilyttää työ-
paikkansa, voivat oireilla. Työ on 
kuluttavaa ja uupumuksen ja lop-
puun palamisen vaara uhkaa yllät-
tävän monia. Nefertiti Malaty tutki 
lopputyössään työuupumuksen ja 
mielialojen yhteyttä. Uupuminen 
on hyvin monivaiheinen prosessi. 
Malaty toteaa, että työuupumuk-

AMMATINVALINTAPSYKOLOGI AUTTAA 
ALANVAIHTAJIA JA TYÖKUNTOUTETTAVIA
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Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

painaa töitä uraputkessa hullun 
lailla, mutta menestyksellä voi 
olla hintansa: loppuun palaminen 
ja burnout hiipii hitaasti ja sala-
kavalasti. 

Sitä on yksilön itsensä aika vai-
kea tunnistaa, vaikka työuupu-
mus voi ilmetä myös selvinä psy-
kosomaattisina oireina.  Kilpailu 
on kovaa, tulosta pitää tehdä ja 
työelämää leimaa  rankka suoritus-
keskeisyys. Myös yritykset siirtävät 
armotta tulosvastuuta henkilökun-
nalleen ja se lisää henkilöstöllekin 
kovia paineita.       

Mikä auttaisi jaksamaan? 
– Kohtuus kaikessa.  Pitää olla 

jotain muutakin kuin työ. Perhe, 
harrastukset ja ystävät voisivat olla  
niitä voimavaratekijöitä, jotka aut-
tavat jaksamaan. On opittava itse 
rajaamaan se, mitä suostuu teke-
mään. On joskus hyvä oikeuttaa 
itsensä löysäämään välillä.

Työtönkin kärsii stressistä
Nefertiti Malaty myöntää, että työ-
tön tai paljon pätkätöitä tekevä 
joutuu hänkin elämään melkoisen 
stressin alla. -Työnhakukin käy 
kyllä kokopäiväisestä työstä. Kil-
pailu on kovaa ja itsensä markki-
nointi ei ole todellakaan helppoa. 
Kun työpaikan saanti pitkittyy, se 
vaikuttaa voimakkaasti ihmisen 
itsetuntoon. Työttömyyteen liit-
tyy monenlaisia tunteita. Työttö-
myys ja työpaikan menetys voi  
masentaa ja aiheuttaa epätoivoa. 
Ihminen kokee helposti, ettei hän 
kelpaa enää.   

Työttömyyden voi kuitenkin 
hyödyntää. Moni on kokenut 
työttömyyden rikkautenakin, kos-
ka vasta sen myötä on ollut aikaa 
miettiä, mitä haluaa ja sen jälkeen 
on lopulta päässyt siihen ammat-
tiin, josta on aina haaveillut. Moni 
on myös ryhtynyt yrittäjäksi. 

Kuka tahansa meistä voi joutua 
työttömäksi eikä kehenkään enää 
lyödä leimaa otsaan.   

Työttömyys pysäyttää konkreet-
tisesti ihmisen miettimään, mitä 
tästä eteenpäin. Ammatinvalinta-
psykologi  Nefertiti Malaty pitää 
tärkeänä, että jokainen rakentaa 
omaa sosiaalista verkostoaan 
työttömyyden aikana ja päivittää 
tietojaan ja taitojaan.

Kannattaa lukea: 
Soili Poijula: Miten selviytyä työpaikan 
menetyksestä
Kirjapaja Oy, Helsinki 2003 

seen vaikuttavat työhön liittyvät 
tekijät, ympäristöstä johtuvat asiat 
sekä yksilöstä itsestään riippuvat 
seikat.   

– Tietynlainen persoonallisuus 
voi altistaa työuupumukselle. Mo-
nesti on silloin kyse tunnollisista 
työntekijöistä, jotka haluavat tehdä 
työnsä kunnolla. Työ itsessään voi 
myös aiheuttaa uupumusta. Siihen 
liittyvät liian suuri työn määrä ja 
toisaalta työn laatu. Työ voi olla 
liian yksitoikkoista tai kohtuutto-
man raskasta joko fyysisesti tai 
henkisesti. Ympäristön taholta voi 
myös tulla ristiriitaisia ja liiallisia 
vaatimuksia siitä, miten työ tulisi 
tehdä ja missä aikataulussa. Stressi 
kehittyy työuupumukseksi. Myös 
työn organisointi oikealla tavalla 
on tärkeää. 

– Joskus voivat uupumusta 
aiheuttaa myös ristiriitaiset rooli-
konfl iktiodotukset; voi olla epä-
selvyyttä työpaikan rooleista ja 
työnjaolliset asiat voivat olla vai-
kuttamassa. Riittävä töihin pereh-
dytys on hyvin tärkeää, tähdentää 
ammatinvalintapsykologi Malaty. 

Hyvä työyhteisö auttaa 
jaksamaan 

Se, miten työpaikallamme voim-
me, on hyvin pitkälti myös kiinni 
itse työyhteisöstä. Työntekijöiden 
väliset henkilösuhteet ja toisaalta 
yrityksen johdon ja esimiesten  
tasapuolinen ja kannustava suh-
tautuminen vaikuttavat varmasti 
työpaikan yleiseen ilmapiiriin 
ja edesauttavat henkilökunnan 
viihtyvyyttä, hyvinvointia ja jak-
samista.

– Työpaikan hyvä ilmapiiri ja 
henki on varmasti yksi voimava-
ra. Aika pitkään työuupumukses-
ta on Suomessa jo puhuttu. Jari 
Hakanen Työterveyslaitokselta on 
ruvennut puhumaan työn imusta.  
Työyhteisö voi tehdä oman osan-
sa. Nykyisin työelämä on aika vaa-
tivaa, tehokkuusvaatimukset ovat 
kovia ja ihminen  saattaa vaatia 
itseltäänkin liian paljon.

Mitä sitten voi tehdä uupumuk-
sen estämiseksi ja miten tunnistaa 
sen ensi merkit?

Malatyn mukaan yksi tärkeä 
seikka on osata kuunnella itse-
ään, pitää itsestään huolta ja varata 
riittävästi aikaa työn ulkopuolelle. 
Jotakin vastapainoa pitää jokaisel-
la olla.             

Menestyksen hinta?
Suomalaisella miehellä on työelä-
mässäkin suuria paineita. Moni 
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OTIN 
HAASTEEN 
VASTAAN

Teksti: Petri Aalto

Kuvat: Juha Seila

OTIN 
HAASTEEN 
VASTAAN

Puolimaratonin juokseminen alkoi 
houkuttaa minua jo hyvän aikaa sitten. 

Päätin antaa periksi houkutukselle ja aloin 
valmistautua toukokuisena lauantaina 
juostavaan Helsinki City-Run juoksuun.
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Tarkoitukseni on jälleen ollut ”oppia” juoksemaan, mutta jonkinasteiset 
jalkavaivat ovat olleet kantona kaskessa ja jalat kestävät juuri ja juuri 
reippaan kävelyn. Juoksuun kirmatessani on jalkaan kohdistunut isku 

Pisimmät juostut lenkkini eivät 
olleet lähelläkään tuota vähän 
yli 21 kilometrin matkaa, joten 
saatoin kuvitella projektiini myös 
jonkinasteisia vaikeuksia, mutta 
toki tiesin jo vanhastaan, että vai-
keudet ovat sitä varten, että ne 
voitetaan. Jo talven kuluessa olin 
vetänyt uudet Adidas Supernova 
Cushion tossuni useamman kerran 
jalkaan ja lähtenyt valmistamaan 
kehoani tulevaan koitokseen. Tie-
sin jo menneen kuntoilu-urani pe-
rusteella, että jalkineiden osuus ei 
ole aivan vähäinen valmistautues-
sa tämän luokan suoritukseen.

Tähän asti olin tuntenut teh-
neeni hyvän valinnan hankkies-
sani kyseiset Adidakset tossuik-
seni. Adiprene vaimennus, sekä 
päkiäosassa, että kanta-osassa 
antaa hyvän iskunvaimennuksen, 
mikä kilometrien lisääntyessä on 
tärkeää. Tossun pohjakuviointi 
piti yllättävän hyvin myös talven 
liukkailla keleillä.

Toukokuun 14. päivä oli tu-
hansien City-Runiin osallistuvien 
onneksi aurinkoinen ja sopivan 
lämmin. Suurin osa kilpailumielel-
lä juoksuun osallistuneista juoksi 
lyhyissä urheiluvarusteissa, mutta 
itse vedin jalkaani pitkät trikoot ja 
lyhythihaisen urheilupaidan, Adi-
das merkillä varustettuna, kuinkas 
muuten.

Juoksu alkoi sujua alusta asti 
aivan mukavasti ja muutaman 
kilometrin jälkeen ei ruuhkakaan 
enää ollut hidastamassa matkan-
tekoa. Tuttujakin oli juoksijoiden 
joukossa, ja vauhtini oli sopivaa 
Juhanillekin, jonka kanssa juok-
simme rinta rinnan useita kilomet-
rejä. Noin viisi kilometriä ennen 
maalia nostin kuitenkin nopeut-
tani sen verran, että Juhani jäi jäl-
keeni. Loppukilometreille löytyi 
kuitenkin uusi nuori nopsajalka, 
jonka kanssa tuntui kuin askel 
olisi saanut uutta lennokkuutta ja 
loppusuoran avautuessa oli mo-
lempien aika avata pellit ja repiä 
irti viimeisetkin voimavarat, Mar-
tinlaaksolaiseksi ilmoittautunut 
nuori juoksija oli minulle hyvä 
apu loppukilometrien taipaleelle. 
Olin jo talven harjoituslenkeilläni 
opetellut käyttämään glukoosi-
siirappia sisältävää juomageeliä 
ja huomannut siitä olevan apua 
energian lisääjänä.

En kadu lähtöäni moiseen yri-
tykseen, mutta nälkä kasvaa syö-
dessä ja aika ajoin pohdiskelen 
riittäisikö eväät täysmaratonin 
matkalle.

otti mittaa Keinosta hyvällä me-
nestyksellä.

Juoksujalkineina olen jo vuosia 
käyttänyt lähes ainoastaan Asicsin 
tuotteita, uusimpana hankintana 
malli nimeltään GT-2100. Kysei-
nen malli on joustavuudeltaan 
erinomainen ja ylipronaation 
omaavalle juoksijalle hyvä valin-
ta.

Osa jalkojen hoitoa on hyvä 
alkuverryttely ja -venyttely, mikä 
usein nuorempana tahtoi jää-
dä vaillinaiseksi, mutta Siperia 
opettaa, kuten joku naapurimaan 
viisaista on todennut. Nykyisin 
allekirjoittaneen on jo pakko teh-
dä venyttelyjä ennen juoksua tai 
homma tyssää heti alkuunsa.

Sauvakävely tuntuu myös ny-
kyisin hyvältä harjoitusmuodolta, 
sauvojen työntöjen helpottaessa 
ylämäissä akillesjänteisiin ja poh-
keisiin kohdistuvassa iskussa. Luin 
”urani” alkuvaiheissa jonkin ver-
ran englanninkielisiä teoksia juok-
semisen saralta mm. Tri Sheehanin 
ja James Fixxin kirjoittamina. Ky-
seiset herrat olivat 70-luvulla juok-
subuumin noustessa Yhdysvallois-
sa suuria vaikuttajia, kunnes Fixx 
menehtyi juoksupolulla vähän yli 
50 vuotiaana. Sheehanilla on ikää 
jo kunnioitettava määrä, mutta 
hän onkin USA:ssa ollut juoksu-
kulttuurin allalla saarnaajista ylitse 
muiden, mutta en ole hänenkään 
hyviä venyttelyohjeitaan aina 
malttanut noudattaa.

Hyvät juoksujalkineet on aina 
sijoitus, mutta sijoitus, mikä kan-
nattaa. Huippuluokan tossujen 
hinnat vaihtelevat noin 100 euros-
ta ylöspäin aina lähes 200 euron 
tietämille. Tossujen ikään vaikut-
taa lähinnä juostujen kilometri-
en määrä, eikä iskunvaimennus 
pysy samanlaisena monia vuosia 
vähemmin juoksevallakaan, pu-
humattakaan niistä, jotka taival-
tavat useita tuhansia kilometrejä 
vuodessa.

Erilaiset kirjainyhdisteet, mitä 
tossujen sivuilta ja pohjasta on 
löydettävissä, on minulta jäänyt 
opiskelematta, tuloksista osaan 
silti nauttia. Igs, SpEVA ja Duot-
russ ovat minulle vain kirjaimia, 
mutta kuitenkin ne ovat luomassa 
ominaisuuksia, jotka tekevät juok-
semisen tällä kyseisellä jalkineella, 
juuri niin mielyttäväksi kuin mitä 
se on.

Asics on jälleen kerran minun 
kohdallani ollut onnistunut valinta 
ja saa minut vakuuttuneeksi kysei-
sen merkin voittokulusta tulevina-
kin vuosina kautta maailman.

sitä luokkaa, että jalat kipeytyvät hetkessä. Tällä kertaa on vasemman 
jalan akilles se heikoin lenkki.

Kävelyn avulla on mahdollista kyllä hankkia hyväkin kunto, mutta 
jotenkin veri tahtoo vetää juoksun puolelle, tuohan se mieleen voimak-
kaana ne ajat jolloin askel oli lennokkaampi ja jolloin oli vielä yritystä 
matkia Vasalan (Pekka) askelta, kun hän Münchenin loppusuoralla 

Akillesjänne 
ja Asics-tossut

Teksti: Samuel Saresvirta

Kuvat: Juha Seila
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Pauli Mörsky

Autoilevan 
nuorison uusimpia 
kilpailuharrastuksia 
radalla on ottaa mittaa 
toisistaan siinä, kuka 
pystyy hallituimmin ja 
tyylikkäimmin pitämään 
autoa kaarteessa 
sivuluisussa, kun vauhti 
on kuin autokilpailuissa 
konsanaan.
Floridassa asuvat 
suomalaisnuoret 
ovat kehittämässä ja 
markkinoimassa tätä 
uutta autourheilulajia 
amerikkalaisille. Kisan 
nimi Drifting, jonka voisi 
vapaasti kääntää vaikka 
sanalla luisuttaminen. 
Lajia on tiettävästi 
kokeiltu jo Japanissa, 
Englannissa ja Ruotsissa, 
jossa on rakenteilla 
rata nimenomaan 
Drifting-ajoon. Tosimies-
lehti tutustui lajiin 
Miamissa Hialeahin 
moottoriradalla.  

Vain kymmenisen autoa oli 
tällä kertaa kisassa, joka 
johtui siitä, että osalla kul-

jettajista oli auto kunnostettavana 
ja osa oli myynyt kilpurinsa os-
taaksen uuden kisapirssin.

Mitä kaikkea Drifting-ajo on-
kaan?

– Sivuluisia, auton hallintaa ääri-
rajoilla ja tietysti mahdollisimman 
kovalla vauhdilla, selvittää Driftin-
gin ideaa Harri Tervola Ter-Tech 
Oy:stä.

Itse kisa ei perustu ainoastaan 
kuljettajan nopeuteen vaan tuo-
marit antavat pisteitä mm. siitä, 
miten pitkään kuljettaja kykenee 
pitämään auton sivuluisussa pit-
kässä kaarteessa, miten näyttävää 
on kuljettajan ajo hänen pujotel-
lessan radalla olevien keilojen 
välissä, kuinka selvästi auton 

renkaat savuavat kaarreajossa ja 
tietysti kokonaissuorituksen näyt-
tävyydestä.

Yleisöllä on myös mahdollisuus 
antaa kommenttinsa kilpailijan 
suorituksesta ja tuomarit ottavat 
tämän huomioon.

– Tämä on kuin risteytys au-
tonäytelystä ja rallista eli interak-
tiivinen tapahtuma, johon myös 
yleisöllä on sanottavansa.

Harri Tervola myönsti lajin ole-
van vielä alkutaipaleella. 

Vaikka autojen vauhti nousee 
hetkellisesti huimaksi ei radalla 
nähdyissä vakioautoissa ollut ral-

liautoista tuttuja ns.turvakaaria.
– Ei vielä tänä vuonna mutta 

ensi vuonna lajin säännöt tiukke-
nevat, kun kisat leviät laajemmalle 
ja kaikkiin kisaan osallistuviin kil-
pureihin vaaditaan myös turvakaa-
ret koriin, kertoi Harri Tervola.

– Syy lajin suosioon on nimen-
omaan sen näyttävyys. Yleisö 
myös näkee kilpailijan koko ajan. 
Tämä on kuin Nash-car-kisaa mut-
ta ei tarvitse katsoa loputtomiin 
vasemmalle kaartavaa autoa. Drif-
tingissä kilpailija joutuu ajamaan 
molempiin suuntiin kääntyvissä 
mutkissa.

Suomalaisnuoret 
markkinoivat uutta 

autourheilulajia 
Yhdysvalloissa

Kisaradan pituus on noin mailin 
verran eli noin 1,6 kilometriä ja 
kuljettaja kiertää radan kahdesti. 
Ajosuoritus kestää 3-5 minuuttia.

Autoissa saa olla mitä virityksiä 
tahansa turboista lähtien mutta 
autoille on omat luokat suoritus-
kyvyn mukaan.

Mielenkiintoista kisoissa on 
myös kilpailussa käytettävät autot. 
Radalla nimittäin nähtiin valtaosin 
eurooppalaisia autoja. Ilmeisesti 
ns.tuning eli autojen rakentelu ja 
ulkoasun muokkailu mieleiseksi 
on euroautojen kanssa puuhaavi-
en hommaa. Toki kisassa nähtiin 
myös muutama jenkkikaara.

Yhdysvaltalaiset kilpatallit ja au-
totehtaat ovat myös huomioineet 
uuden lajin. Yhteydenottoja on tul-
lut ja lisää letukoita ja mustangeja 
tullaan varmuudella näkemään 
radoilla lähitulevaisuudessa. 
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Maa- ja metsätalouskoneita
Maan parhaaksi

www.nokkatume.fi 
Muurame – Turenki

(014) 330 1500
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Aarno Vanhatalo

Lähetyspastori Arvo 
Survon kylmästä 
asuntoautosta poiketen 
inkeriläissyntyisen 
Aino Poussan asunto 
Viipurissa on suorastaan 
kuuma. Survolle tuottaa 
lievää vaikeutta nukkua 
niin lämpimässä, koska 
on autossaan kylmään 
karaistunut. Minä 
puolestani pääsen 
vähitellen sulamaan. 
Hyinen jokavuotinen 
talvi tartuu meiihinkin, 
matkaajiin. Olemme 
palaamassa 
Inkerinmaalta 
Kupanitsasta Arvo 
Survon eräältä tiuhoilta 
avustusreissuilta. 

   

Aino Poussa ei aikoinaan 
palannut Suomeen asti, 
hän pysähtyi tänne Vii-

purin rautatieaseman tuntumaan 
ja asuu nyt yhdessä suomalaisten 
silloin joskus rakentamista puna-
tiilisistä kerrostaloista. 

Mutta kuunnellaanpa hetkinen 
Ainon muisteloa kotikylästään 
Muratalta Inkeristä: – Siellä elämä 
olj paremp. Siel oli karjaa paljo. 
Nyt ne lehmät on melkeij kaik 
pois.  Heinää tehhää vähä, heinä 
ei riitä. Syöttää ei ole mill. Valtion 
sovhoosista, mitä maitoo saavat. 
Viel se siel on. Nykyään nimi on 
eri: Osakeyhtiö, aksiooni. Miulle 
kans annettiin sovhoosin maata. 
Nyt tämä uus direktor ostais ta-
kas sen maan. Mie en nyt muista, 
paljo hää siit antais. Ei se aivan 
kallis ole. Tää siskon poika asuu 
Leningraadissa, hää tullee siihen 
isännäks. Hää saa neuvotel. Ve-
näjäl kaikki säännöt niin paljo 
muuttuut. Tään päivän säännöt 
ovat huomen aivan toisii. 

Ei ole töitä. Sillon ko oli lehmiä, 
sillon oli työtä kaikilla. 

Inkerin 
lähetyspastori 
Arvo Survo perää 
raskaita kysymyksiä

– Kaikki puut hakattu. Kikke-
rissä oligarkit ovat tehneet selvää 
metsistä, täysin omin luvin, kiivas-
tuu Arvo Survo Ainon sanojen jat-
koksi ja rupee laukomaan lisää:

 
Miksi paluumuutto 

käynnistettiin? 
– Siinä oli monta tekijää. Tärkeys-
järjestys sitten on asia erikseen. Pa-
luumuutolla nollattiin käytännössä 
lopullisesti Inkerin kansallinen lii-
ke – Inkerin kirkkoa heikennettiin. 
Paluumuuton kautta pääsi myös 
tuhansia venäläisiä Suomeen. Kol-

masosa palaajista oli venäläisiä. 
Ja mikä oli neuvostoaikana 

ilmeisesti tärkeintä, oli se, että 
paluumuuton kautta pyrittiin es-
tämään vakavampi keskustelu 
luovutetuista alueista. Karjalan 
palauttamisinnostusta arvostan, 
myös niitä ihmisiä, jotka haluavat 
Karjalansa takaisin. Inkeriläis-
karjalaisilla ovat yhteiset juuret. 
Omaa identiteettiä säilyttäen ei-
vät he juurru mihinkään muualle. 
Molemmin olemme joutuneet ko-
kemaan kodittomuuden. 

Koivisto ei uskaltanut sanoa 
halaistua sanaa Baltian puolesta. 

Olisiko hän muka  hyväsydämi-
syyttään ja rohkeuttaan kutsunut 
inkerinsuomalaiset  Suomeen?! Ei 
Suomen presidentti milloinkaan 
kutsuisi neuvostokansalaisia, ellei 
Moskova näyttäisi vihreää!  Erääs-
sä Suomen television ohjelmassa 
myöhemmin kerrottiinkin, että 
Gorbatsov ja Koivisto käsittelivät 
jo vuonna 1989 Inkerin kysymys-
tä. Mutta asia erikseen on, mistä 
he puhuivat. Sitä me emme vielä 
tiedä. Itselläni on kyllä vankka kä-
sitys silloisesta tilanteista. 

Inkeriläisiä on kohdannut suuri 
tragedia viime vuosisadalla van-

�    Onko Inkerillä toivoa? Kuva Kikkerin 
palvelutalon Paroonin majalta.
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gitsemisineen, karkotuksineen ja 
teloituksineen. Tätä tragediaa kä-
siteltäessä on samalla tiedostetta-
va, mitkä olivat kaikki osatekijät, 
mitkä olivat olosuhteet, puitteet 
ja taustat? 

Miksi ystävät luovuttivat 
ystävänsä viholliselle?  

Miksi inkeriläisiä rintamamiehiä ei 
autettu Ruotsiin paria päivää en-
nen rauhansopimuksen allekirjoit-
tamista? Miksi heitä tieten tahtoen 
pidettiin riveissä viimeiseen asti, 
vaikka useat heistä nimenomaan 
pyysivät lupaa loikata vapauteen 
Länteen? 

Operaatio Stella Polaris eli ar-
kistojen kuljettaminen Suomes-
ta Ruotsiin hoidettiin hienosti ja 
kiitettävästi. Tätä taustaa vasten 
on sitäkin kummallisempaa, että 
muka muissa asioissa oltiin niin 
hölmöjä ja näkemättömiä, ettei 
niitä pystytty hoitamaan samalla 
tavalla. Muutama sata virolaista ja 

inkeriläistä rintamamiestä ei olisi 
ratkaissut enää mitään. Herääkin 
kysymys, onko  inkeriläisiä rinta-
mamiehiäkin  käytetty ulkopolitii-
kan vaihtokolikkoina?! 

Neuvostoliitto puolestaan lu-
pasi viedä inkeriläissiviilit omille 
kotikonnuilleen. Mutta  rajan jäl-
keen heiltä riistettiin lähes kaikki 
omaisuus, ja juna jatkoi ohi Inke-
rin. Minne Inkerin kansan rippeet 
hajotettiin. Sieltä ei ilman passia 
voinut paeta! 

Kaikki inkeriläiset eivät koke-
mustensa perusteella Neuvosto-
liiton lupauksiin luottaneet. Eivät 
edes kaikki viranomaiset hyväksy-

neet luovutuksia. 
Pohjois-Suomessa lähellä Ruot-

sin rajaa sattui seuraava tapaus: 
Puhelin soi, kuului vain yksi 
sana: ’VALPO’! Puhelu katkesi! 
Tuskin ehti takaovi pakenijoitten 
perässä sulkeutua, kun Suomen 
Valtion poliisi ryntäsi sisään! Kii-
tos varoituksen, pako onnistui sillä 
kertaa! 

 Inkeriläisistä miehistä Pöllä oli 
Mannerheim-ristin ritari – kirjoitta-
nut näistä asioista kirjankin. Myös 
hänet aiottiin luovuttaa. Mutta jot-
kut läheiset ystävät ehtivät autta-
maan hänet pois maasta.

Se ei ole äiti,
vaan kolkko äitipuoli,

joka luovuttaa lapsensa 
pedon kitaan.

  
Kaikkea ei kansalle             

saa kertoa
Tässä ’kaunis satu’ Suomen juuta-
laisista, mihin ikäihmiset saatettiin 
uskomaan: Saksaan luovutettiin 
vain muka kahdeksan juutalaista. 
Nyt arkistot ja tutkimukset kerto-
vat, että heitä luovutettiin huomat-
tavasti enemmän. Ehkä tällaiset 
sadut ovat joskus paikallaan, kun 

kansalle ei voi totuutta kertoa. 
Mutta kun vuosikymmeniä valeh-
dellaan, niin mikä onkaan tulos? 
Neukut ovat valehdelleet, ja ovat 
valehdelleet ne, jotka leikkivät ys-
tävyyttä neukkujen kanssa. Seura 
tekee kaltaisekseen. 

Ja vielä yksi kysymys: Miksi 
kaikki Karjalasta ja Inkeristä saa-
tu muuttuu kädenkäänteessä su-
pisuomalaiseksi, vaikka kyseisten 
heimokansojen edustajat ovat su-
kupolvesta toiseen saaneet kantaa 
ryssän tai laukkuryssän nimeä? 

Kuka haluaa muistaa, mistä 
on saatu Kalevalan runot? Kuka 
oli Larin Paraske? Mistä on saa-
tu Suomen tunnetuin ja kaunein 
kansallispuku? Kenen kehittämä 
on konserttikantele, mikä nyky-
ään laajalti tunnetaan suomalai-
sena kansallissoittimena? Mistä 
olivat kotoisin Martti Rautanen, 
Aale Tynni? 

Larin Paraske, tunnetuin ru-
nonlaulaja, oli Inkeristä.  Hänet-
kin unohdettiin. Hän kuoli köy-
hyydessä. Helsingin herrat häntä 
pyörittelivät, jututtivat ja kuvasivat. 
Ja kun kaikki mehut oli taitajasta 
saatu irti, hänet jätettiin heitteil-
le, vanhana ja raihnaisena. Kum-
mallinen on Helsingin herrojen 
edustama Suomi-äidin olemus! 
Rintamamiesten kohdalla tarina 
toistui! Viranomaisten koneisto ei 
sääliä tunne. Se on kylmäverinen 
ja kyyninen laskelmoija. 

Ne suomalaiset ihmiset, jotka 
ovat rakkaudella suhtautuneet 
heimoveljiinsä ja pyrkineet heitä 
auttamaan, ovat osoittaneet oikeaa 
äidillisyyttä heimolaisiansa koh-
taan. Eivät ne kyyniset päättäjät, 
jotka käyttävät vähäisiä veljiään ul-
kopolitiikkansa vaihtokolikkoina.

Mikä koskee Suomen herroja, 
niin Moskova kun vähän ärähtää, 
he oitis vaikenevat!

Nämä asiat olen kertonut jo 
kymmenen vuotta sitten. Silloin 

�   Lähetyspastori Arvo Survo.

�    Kikkerin palvelutalo Kupanitsassa on 
suomalaisten lahjoitus Inkeriläisille van-
huksille. Villa Inkeri vastaa nykyään talon 
rahoituksesta. Rakennuksen takana on 
vielä kaksi rivitaloa. � 
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minulle soitti tuntematon henkilö, 
joka kertoi tarinan, missä virka-
valta syyllistyi erään inkeriläisen 
yliajoon. Ei tarvinnut pitkään 
miettiä, miksi tuo tarina minulle 
kerrottiin. Viranomaiskoneiston 
henki ei helpolla muutu. Pienen 
otannan samasta asiasta sain, kun 
eräs Suomen konsulaatin työnte-
kijä lausui korvieni kuullen: Kun 
ihminen on oikein tyhmä, hän on 
inkeriläinen.Eli hän avoimesti ku-
vasi, millainen henki oli valloillaan 
heidän ministeriössään. 

Pikku-Inkeri 
hahmottuu

Inkeriläisten paluumuutto vei 
pohjan myös keskustelulta, mikä 
oli alkamassa rajantakaisista lähi-
alueista Neuvostoliiton puolella. 
Oli nimittäin tarkoituksena pe-
rustaa autonomia, Pikku-Inkeri,  
Sortavalan alueelle Suomen rajan 
tuntumaan. Tätä kautta olisi pys-
tytty luonnollisemmalla tavalla 
käynnistämään keskustelu Inke-
rin tilanteesta ja tulevaisuudesta. 
Alkuun tämänsuuntaista  ajattelua 
oli havaittavissa myös neuvosto-
viranomaisten taholla. He kaiketi 
päättelivät, että näin inkeriläiset 
suunnattaisiin johonkin korpeen 
Sortavalan ympäristöön. Mutta 
sitten he oivalsivat, mikä saattaisi 
olla lopputulos. Tämä autonomia 
olisi voinut toimia  käynnistäjänä 
myös Karjalan palauttamishank-
keelle! 

Pikkuinkeri -hanke pystyttiin-
kin estämään  kiilaamalla siihen 
mukaan paluumuutto! Koko asi-
alta pudotettiin näin pohja pois! 
Meillä tavallaan oli pato jo raken-
nettu, missä myös turbiinit olivat 
valmiina. Kun vesi sitten tarpeeksi 
nousisi, turbiinit olisi voitu käyn-
nistää. 

Paluumuutto räjäytti koko pa-
don! Historia tulee selvittämään, 
mikä oli mikin ja kuka oli kukin? 
Mutta jo tässä vaiheessa vakuutan, 
että näihin väitteessiini tullaan 
palaamaanvielä vuosikymmenten 
kuluttua!”

Lähetyspastori Arvo Survo ker-
taa edelleen kansansa ja oman 
elämänsä kokemuksia: – Se oli 

kiihkeää ja tavallaan uutta nuo-
ruutta 90-luvulla, kiivailimme 
heimomme puolesta. Nyt olen jo 
vanhempi ja rauhallisempi. Paino-
piste on siirtynyt entistä enemmän 
henkisiin asioihin. 

Suren nykyisen 
Suomen tuskaa

Yksi tekijä on ollut se, että olen 
potenut jonkin aikaa sitä tuskaa, 
minkä aiheuttaa nykysuomalai-
suuden tila. Se on kaukana siitä 
suomalaisuudesta, mikä kesti 
1930-luvun koettelemukset.Siihen 
on ilmennyt monta hämmentävää 
tekijää niin henkisellä kuin hen-

kiselläkin alueella. Näin on moni 
muukin kokenut. 

Muutama vuosi sitten 85-vuoti-
as suomalainen sotaveteraani puki 
sanoiksi tuntemuksensa puhujan 
pöntöstä seuraavasti: – Viisi kertaa 
venäläiset ovat kupanneet minusta 
verta. Kun katson nykyistä menoa, 
joudun kysymään sisimmässäni, 
turhaanko veri vuoti?

Meille monille suomalaisuus on 
ollut pyhä asia, minkä ytimenä on 
ollut heimohenki ja suomenkieli-
nen elävä kirkko, joka hävitetty-
näkin oli ennen kaikkea ihmisten 
sisimmässä. 

Suomessa tuntuu ulkonaisesti 
kyllä pyyhkivän aika hyvin. Ta-

louselämä on mallissaan, urheilus-
sa saavutetaan pienempiä tai suu-
rempia menestyksiä, on oma kieli, 
on turvatut rajat, ja monta muuta-
kin mukavan oloista asiaa. Mutta 
arvomaailma on monilla  niinkuin 
sama kuin Idässäkin: Vanhemmat 
jättävät lapsiaan muitten huostaan, 
tai lapset otetaan heiltä tykkänään 
pois. Näitä uusorpoja on nykyään 
kymmeniä tuhansia. Ellei suoma-
lainen yhteiskunta kantaisi lapsista 
niin hyvää huolta, tilanne olisi ul-
konaisesti muistuttamassa tilannet-
ta Pietarissa. On ollut järkyttäviä 
pedofi lia-tapauksia – lähialueella-
kin lukuisasti. Naisten alkoholin 
käyttö on monina peräkkäisinä 
vuosina noussut yli kymmenen 
prosentin vuosivauhtia. Murhat ja 
itsemurhat edustavat läntisen Eu-
roopan kärkeä. 

Inkerin suomalaiset 
heimona on 

käytännössä hävitetty! 
Samoin on käymässä

Itä-Karjalassa! 

Käytännössä Inkerin suomalai-
set on hävitetty. Meistä on vain rip-
peet jäljellä. Suomen suomalaisuus 
himmenee. Se on pakotettu  muut-
tumaan ja muuntumaan muuttuvis-
sa oloissa. Näin tapahtuu kaikille 
muillekin ’sivistyskansoille’. Oletin 
vain, että suomalaisuus on aina ja 
kaikissa oloissa mittapuu monil-
le muille. Sellainen suomalaisuus 
antaisi enemmän toivoa Inkerin ja 
Karjalan suomalaisheimoille. 

Heimolaisuus on enään harvo-
jen harrastus, se on jäänne. Löytyy 
toki ihmisiä, jotka ovat panneet it-
sensä likoon vähempien veljiensä 
vuoksi. Joskus heitä oli enemmän 
– satoja tuhansia.

Herrat vaikenevat,
kun Moskova ärähtää!

Karjalassa ja Vepsässä kituutellaan 
niin pienillä palkoilla, ettei niillä 
pystytä kehittelemään minkään-
laisia kansallisia rientoja. Jonkin-
lainen toimeentulotuki opettajille 
Suomen opettajaliitolta tai valtiolta 
olisi ollut suuri apu. Tästäkin asi-
asta olen muistutellut viime vuo-
sikymmenen puolivälissä. Inkeriä 

�   Lilja Parfejeva on inkeroinen. Hän 
asustaa nykyään turvallisesti ja rauhalli-
sesti Kikkerin palvelutalossa. Tässä pal-
velutalon asukkaat ovat kokoontuneet 
hartaustilaisuuteen. Liljan mies taisteli 
myös Suomen rintamalla.

�    Juho Vesikko lähdössä ostoksille. Hän 
on palvelutalon ainoa miespuolinen asu-
kas. Vähälukuinen on vanhojen miesten 
määrä Inkerissä. Nuoremmat tuskailevat 
työttöminä ja yrittävät pysyä irti viinas-
ta.

� 
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on vähän paremmin huomioitu. 
Mutta Suomen heimolaisia asuu 
muuallakin sadoin tuhansin. 

Vierasperäisiä perheitä muuttaa 
Suomeen, toisinaan vielä väärin 
papereinkin, kuluttamaan valtion 
myöntämiä tukiaisia. Karjalassa, 
Inkerissä ja etäämpänä idässä 
murto-osalla näistä kuluista paran-
nettaisiin huomattavasti suomen-
sukuisten heimojen kulttuuria ja 
sen kehittämistä. 

   
Merkillistä Suomen 
heimopolitiikkaa!

Neuvostoliitto on ollut raaka ja 
epäoikeudenmukainen. On jäänyt 
sellainen tuntu, että virkakoneisto-
jen geeniperimä ympäri maailmaa 
on pohjimmiltaan samanlainen. 
Kun vähän pintaa raaputtaa, siel-
tä paljastuu sama saasta. Lännessä 
pinta on vain paremmin rapattu. 
Toisen maailmansodan koko his-
toria, etenkin sen alku, kertoo 

samaa.
Tällä menolla Inkeri, ja kohta 

koko Itä-Karjala, ovat tämän vuo-
sisadan lopulla enään muisto vain. 
Tällä menolla myös suomalaisuus 
tulee kokemaan mullistavan muu-

toksen. Suomessa kyllä osataan 
ja halutaan keskustella asioista. 
Mutta asiantuntijan mukaan tämä 
keskustelu muistuttaa lörpöttelyä. 
Näkyvintä on yksilön itsekeskei-
syys. Venäjällä keskustelutaito on 

vasta lastenkengissä. 
Todellinen suomalaisuus voi 

elää vain liitossa heimoaatteen 
ja Jumalan kanssa. Muunlainen 
suomalaisuus on vain itsekästä 
itsepetosta!

�    Anna Mesgovan mökki on Villa Inke-
rin toimesta peruskorjattu viihtyisään ja 
toimivaan kuntoon. Anna on yövahtina 
Paroonin majassa.

Tosimies305sunnuntai.indd   17Tosimies305sunnuntai.indd   17 12.6.2005   22:41:1012.6.2005   22:41:10



18TOS I M I E S  �  3 / 2005

Teksti: Kyösti Havukainen

Kuvat: Samuel Saresvirta

Huhtikuisena 
viikonloppuna 
kokoontui joukko 
miehiä Parikkalaan Mies 
Myllyssä -tapahtumaan. 
Järjestämisvastuussa 
oli Oronmyllyn 
toimintakeskuksen 
ohella useita 
lähiseudun seurakuntia. 
Oronmyllyllä on pitkät 
perinteet miestyöstä, 
sillä vuosittain siellä 
pidetään joulukuussa 
miesten päivät. Nyt 
kuitenkin haettiin 
uudenlaista näkökulmaa 
ja erilaista tapaa 
kohdata miehiä. 
Tavoitteena oli saada 
kaikenikäisiä miehiä 
mukaan ja siinä 
onnistuttiinkin, ainakin 
osittain. 

Perjantaina aloitettiin nuoti-
olla, jossa oli jo kymmeniä 
miehiä mukana. Tarinoitiin, 

tutustuttiin ja vietettiin yhteistä 
kevätiltaa luonnon keskellä tulen 
äärellä. Jälleen huomattiin, että 
luonnon läheisyys ja tulilla istus-
kelu on monelle miehelle tärkeää. 
Se on terapiaa ja joskus sopivassa 
seurassa jopa väkevämpi Jumalan-
palvelus kuin sunnuntaiaamun kir-

Miehet myllyssMiehet myllyssä ä 
OronmyllyllOronmyllyllää

kossa käynti. 
Lauantaina osanottajamäärä 

kohosi lähes puoleentoistasataan, 
mikä on Itä-Suomen mittakaavassa 
iso joukko miehiä. Päivän ohjelma 
oli koottu neljän teeman ympäril-
le, jotka lyhyesti ilmaistuna olivat: 
ajan käyttö, isä-suhde, miehen 
terveys sekä mies ja usko. Niitä 
käsiteltiin tavallisen miehen näkö-
kulmasta. Saimme kuulla avoimes-
ti ja rehellisesti eri-ikäisten miesten 

kertomuksia, jotka kuvasivat aitoa 
suomalaisen miehen arkielämää 
kaikkine vivahteineen. Aiheita 
käsiteltiin eri ulottuvuuksista, niin 
kadunmiehen kuin ammattilaisen 
ottein.. 

Tässä muutamia otteita päivän 
aikana kuulluista: Reijo Ahteela 
kertoi opetuksesta, jonka hän oli 
saanut parikymmentä vuotta sitten 
köyhältä maanviljelijältä Bolivias-
sa. Tämä intiaanimies, jota Reijo 
odotteli tulkikseen kokousmatkal-
leen, oli opettanut kiireistä länsi-
maista lähetyssaarnaajaa: 

- Sinä se olet sitten köyhä mies, 
kun sinulla ei ole edes aikaa. Tämä 
kommentti avasi Reijon silmät nä-
kemään, että aika on pääomaa, 
joka on arvokasta sinänsä, eikä 
vain kovaan hintaan myytynä.

Markus Kiili antoi neuvon: Ju-
mala ja perhe ensin, sen jälkeen 
työ ja muut tehtävät eli täytetään 
”elämän maljaamme” oikeassa jär-
jestyksessä. Ensin isot kivet, sit-
ten pienet sekä lopuksi hiekkaa 
ja vettä. Silloin säilyy tasapaino 
ajan käytössä ja elämässämme on 
siunaus mukana. Hän oli nuorena 
aktiivisena eläinlääketieteen opis-
kelijana, parhaimmillaan 12 luot-
tamustehtävää opiskelun ohessa 
hoitaessaan ja itselleen tärkeiden 

�    Vain osa myllytettävistä miehistä mah-
tui tähän kuvaan.

�    "Myllyreissun" aloitus laavulla yh-
teislaulun, esitttelyn ja puheenvuorojen 
merkeissä.
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Illan ohjelma päätettiin alttari-
hetkeen, johon Toivo Haapalan 
johdolla käytiin. Kelopuiselle altta-
rille moni mies sai tyhjentää oman 
säkkinsä ja kohdata Taivaallisen 
myllärin.

Viikonlopun musiikista vasta-
si Jarkko Maukonen taidolla ja 
herkkyydellä. Hän osasi valita niin 
esittämänsä yksinlaulut kuin joh-
tamansa yhteislaulutkin tilanteisiin 
sopivasti. Satapäisen miesjoukon 
yhteislaulu taitavan kanttorin joh-
dolla oli komeaa kuultavaa. Hyväl-
lä hengellisellä musiikilla oli tär-
keä merkitys, sillä se hoiti ja avasi 
ainakin allekirjoittaneen sisintä.

Tämä oli ensimmäinen Mies 
myllyssä –tapahtuma, mutta ei 
ilmeisesti viimeinen, sillä tällaisia 
arvioita kuulin saunan lauteilla, 
kun päivän päätteeksi siitä lop-
pusolmua siellä teimme. Sunnun-
taiaamuna se sitten virallisestikin 
oli sovittu, että ensi huhtikuussa on 
mahdollisuus tavata taas myllyssä. 
Sitä jäämme odottelemaan…

asioiden parissa touhutessaan saa-
nut huomata onnen kadonneen 
elämästään. 

Antti Jarvan elämänläheinen 
kolmen L-kirjaimen ohje kuului: 
- Liiku, Lepää ja Laihdu. 

Hän esitti hyvin konkreettisesti 
ja selkeästi miehen terveyden pe-
rustotuuksia liikunnan ja levon tar-
peesta sekä sopivasta ravinnosta. 
Jarvan ”läskiteoria” taisi olla mo-
nelle kuin pisto sydämeen ja he-
rätys itsestä huolehtimiselle, sillä 
joku kuulijoista lupasikin syöttää 
ostamansa makkarat koiralleen. 

Jorma Härkönen totesi: - Minul-
la, niin kuin jokaisella miehellä 
on kaipuu taivaaseen, ei varmaan 
kukaan helvettiin halua, mutta mi-
ten sinne tie löydetään? Hänelle 
se selkeästi kerrottiin ja hän oli 
valmis toimimaan, ja antoi elämän-
sä Jeesukselle. Jorma kertoi yli 20 
vuotta sitten tekemästään ratkai-
susta ja Jumalan johdatuksesta 
elämässään hyvin järkevästi, mutta 
uskottavasti.

�    Arto Valkeapään selkeää sanaa.

�    Markus Kiilin ilo oli tarttuvaa.

�   Oronmyllyn "pehtoori" Reijo Ah-
teela.

� �    Oronmyllyn ruokahuolto oli ko-
villa, kun vesivahinkojen vuoksi tehtiin 
remonttia.
Sotilaskotisisaret antoivat onneksi apu-
nsa ja ruoka maistui ulkonakin.

�    Ainahan on maksettava, eikös juu...
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Janne Viljamaa

Tyttöä ja poikaa tulisi 
palkita ja rangaista 
samalla tavalla 
samoista asioista.

Stereotypiat 
vaikuttavat

Stereotypiat ovat jäykkiä käsityk-
siä, jotka vaikuttavat huomaamat-
tamme kasvatuksessa. Kaavamai-
sen käsityksen mukaan poika on 
toimelias, itsenäinen, puhelias ja 
reipas. Tyttö on jäykän ajattelun 
mukaan passiivinen, mukautuva ja 
muut huomioiva. Kun isä tai äiti 
kiinnittää huomionsa aina pojan 
aloitteisiin ja jättää tytön ajatukset 
huomiotta, niin poika huomaa ole-
vansa osaava ja fi ksu. Tyttö oppii 
olemaan hiljaa ja mukautumaan. 
Kun hän törmää kerta toisensa jäl-
keen streotypian lasiseinään, niin 
yritteliäisyys väkisinkin vähenee. 
Itsetuntemus on paras ase loke-
roivaa kasvatusta vastaan. Kun isä 
tai äiti yrittää jatkuvasti katsoa itse-
ään ulkopuolelta, niin hän ei aina 
palkitse poikaa aktiivisuudesta ja 
aloitteista ja jätä tyttöä huomiotta 
samoista asioista. Tyttö tarvitsee 
pojan lailla kannustuspisteitä roh-
keudesta, aloitteista, yritteliäisyy-
destä ja reippaudesta.

Pahimmillaan isä kohtelee tyt-
töään pikku prinsessana suojel-
len tätä, ajatellen tytön puolesta 
ja estämällä yritteliäisyyden ”eihän 
tyttö nyt tuollaista vaarallista voi 
yrittää”, taivastelee isä, kun tyttö 
kiinnostuu jalkapallosta. Jäykäs-
ti ajatteleva isä ottaa vain pojan 
mukaan liikuntaharrastuksiin, et-
tei tyttö vain loukkaantuisi. Kaa-
vamainen isä innostuu aina pojan 
ajatuksista, jotka ovat ”mainioita” 
ja ”toimivia.” Tytön ajatukset isä 
ohittaa huomaamattaan. Kou-
lussa isä antaa tytön ymmärtää, 
että matematiikkaa oppivat vain 
pojat. Jos opettaja lähettää kotiin 

paperin, jossa lukee, että poika 
on tapellut, niin isä salaa ilahtuu 
”tuollaisia nuo pojat ovat – aina 
tappelemassa.” Jos tyttö on syyllis-
tyy nujakointiin, niin isä kiivastuu 
”eihän tytöt tappele – mieti vähän 
mitä teet!”  

Ole 
kunnon mies

Hiljainen ja syrjäänvetäytyvä poika 
kadottaa vähitellen itseluottamuk-
sensa, kun isä sitä päivä päivältä 
nakertaa. Isä ei huomaa pojan 
hienoja ajatuksia ja piilossa olevia 
taitoja. Isä haluaisi pojan olevan 
”kunnon mies”, raju, kovaääninen 
ja aktiivinen. Samalla tavalla raju, 
aktiivinen rymyäjätyttö, on isän 
mielestä järkyttävä. Tyttöjenhän 
täytyy olla taustalla, ei näkyä, eikä 
kuulua. Ainakaan vastaan ei saa 
sanoa. Oman kaavamaisuutensa 
huomaa parhaiten juuri suhteessa 
hiljaisiin poikiin ja rajuihin tyttöi-
hin. Mitä enemmän epätavallisuus 
ärsyttää, sitä perinteisempää on 
oma ajattelu. 

Aina ei edes tule ajatelleeksi, 
mikä jossain ihmisessä ärsyttää. 
Kaavamaisella miehellä on per-
heessä ja työssä vaikea suhtautua 
voimakkaisiin naisiin, jotka sano-
vat reilusti mielipiteensä, eivätkä 
jatkuvasti myötäile. Hyvällä itse-
tunnolla varustettu mies uskal-
taa ja osaa antaa arvon naiselle 
ja pystyy keskustelemaan tämän 
kanssa tasavertaisena. Hyvää itse-
tuntoa vaatii myös, että voi reilusti 
tunnustaa olevansa väärässä. On 
hirvittävän raskasta tietää kaikki 
ja olla ikuisesti erehtymätön. Jo 
Sokrates kertoi olevansa kaikkein 
viisain koska ”tiesi, ettei tiedä mi-
tään:” Sokrateesta on välillä hyvä 
ottaa mallia, kun asiat käyvät tur-
han vaikeiksi.

Tyttöjen ja 
poikien säännöt

Kaavamaisen isän perheessä ty-
töillä ja pojilla on eri säännöt. 
Tyttöä rajoitetaan ja häntä valvo-
taan poikaa tiukemmin. Rajusta ja 

EIHÄN TYTÖT 
TUOLLAISTA TEE!

sopimattomasta toiminnasta tyttöä 
rangaistaan poikaa ankarammin. 
Tyttö oppii puhumaan hiljaa ja tot-
telemaan. Hiljaisesta pojasta kaa-
vamainen isä on huolissaan ”mikä 
mies sinä oikein olet?” Monissa 
tutkimuksissa on huomattu isien 
olevan äitejä kaavamaisempia 
kasvattjia. Äiti ei tee niin jyrkkää 
eroa tytön ja pojan välille, vaan 
vaatii lapsilta samanlaisia asioita 
sukupuolesta riippumatta. Jos isä 
ajattelee ja tekee asioita tytön puo-
lesta, niin hän opettaa tälle avutto-
muutta. Tyttö oppii, että hän ei saa 
itse asioita aikaiseksi, vaan tarvit-
see aina toista avukseen. Kun las-
ta kannustetaan ”kyllä sinä osaat”, 
niin tämän itseluottamus vahvistuu 
ja lapsi oppii itse hallitsemaan elä-
määnsä. 

Sosiaalinen 
sukupuoli 

Biologinen sukupuoli on sitä, 
onko lapsi tyttö vai poika. Sosi-
aalinen sukupuoli on odotuksia, 
joita tytölle ja pojalle asetetaan su-
kupuolen perusteella. Sosiaalinen 
sukupuoli alkaa vaikuttaa jo ennen 
lapsen syntymää. Jos vanhemmat 
tietävät, että tyttö on tulossa, niin 
he kiirehtivät ostamaan punaisia 
ja pinkkejä potkupukuja. Pojalle 
ostetaan siniset haalarit.

 Tytön huone sisustetaan hem-
peän pastellinsävyiseksi ja pojalle 
laitetaan seiniin jotain selkeää ja 
käytännöllistä. Poikien elämää 
ohjaa sosiaalisen sukupuolen 
mukaan selkeys ja käytännölli-
syys. Tyttöjen oletetaan olevan 
herkempiä väreille, röyhelöille ja 
kauneudelle jo ennen syntymää. 
Tyttövauvoja pidetään enemmän 
sylissä ja heille puhutaan enem-
män. Poikavauvoja ilmeisesti 
rohkaistaan reippauteen ja aktii-
visuuteen jo muutaman kuukau-
den iässä. 

Onpa 
söpö tyttö!

Tyttövauva on aina ”söpö” ja 

”siro”, kun poika on ”vahva” ja 
”reipas.” Ilmassa kytee konfl ik-
tinpoikanen, kun poikavauvan 
määrittee ”söpöksi” ja ”siroksi.” 
Vanhemmat ja muut kasvattajat 
luovat raamit, joihin tyttö- ja poi-
kavauvan tulee mahtua. Jos lapsi 
ei näihin raameihin mahdu, vaan 
hän on ujo ja hiljainen poika tai 
raju peppipitkätossutyttö, niin so-
siaalisen sukuolen rajoittuneisuus 
pulpahtaa esiin. 

Päiväkodissa ja koulussa opetta-
jilla on käsityksensä siitä, millaisia 
tytöt ja pojat ovat. Näiden odotus-
ten mukaan opettaja palkitsee ja 
rankaisee lapsia ja vaikuttaa  suku-
puolirooleihin. Vaikka vanhemmat 
haluaisivat tehdä kokeen ja kasvat-
taa tytön pukemalla tälle tumman-
sinisen haalarin, laittamalla tytön 
jääkiekkoon ja kannustamalla ra-
jua käytöstä, niin päiväkoti, lapsen 
kaverit ja koulu tulevat mukaan 
sukupuoliroolipeliin tuomalla 
esiin omia arvostuksiaan. 

Mitä vanhemmaksi lapsi tulee, 
sitä pienemmäksi käy vanhempien 
vaikutus. 

Kavereista 
mallia

Jo ala-asteella kaverit alkavat olla 
tärkein malli lapsen omalle ajat-
telulle, toiminnalle ja ulkonäölle. 
Tytöt oppivat jo päiväkodissa pa-
ras kaveri –vaiheessa kuuntele-
maan muita ja eläytymään toisten 
tunteisiin. Empatiakykyäkin oppii 
harjoittelemalla. Pojat mittelevät 
voimiaan isommissa porukoissa ja 
kokeilevat, kuka on vahvin, no-
pein ja kykykkäin. Empatiaharjoi-
tukset jäävät pojilla vähemmälle. 
Siksi niitä kannattaa ottaa jokaisen 
miehen ohjelmistoon viimeistään 
aikuisiässä. 

Poikaporukassa kavereiden 
arvostuksen saa usein vahvin ja 
urheilullisesti lahjakkain. Se hil-
jainen ja hintelä ajattelija jää hel-
posti valinnoista sivuun ja tarvitsee 
vanhempien erityistukea. Kun jo-
kaiselle löytyy alue jolla voi lois-
taa, niin itseluottamus vahvistuu. 
Vanhemmat voivat auttaa hiljaista 
ja rauhallista poikaa löytämään 
oman juttunsa. Lapsen on tärkeä 
olla hyväksytty omana itsenään. 
Aina ei tarvitse onnistua, me-
nestyä ja olla mieliksi ollakseen 
hyväksytty. Omana itsenään hy-
väksytylle ja rakastetulle lapselle 
kehittyy vahva itsetunto ja hyvä 
pettymyksensietokyky.
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Hiljaisuuden ilo

Elämme jatkuvasti äänten ja metelin keskellä. Elämä tuottaa kai-
kenlaista metakkaa. Autot, moottoripyörät, mopot, lentokoneet 
ja mitä moninaisimmat työkoneet tuottavat tasaisen äänimaton, 
jonka taso on jatkuvassa nousussa. Myös ihmisten äänet, usein 
mukavat ja elämäntäyteiset, lisäävät sitä omilla vivahteillaan. 
Olemme jo niin tottuneet jatkuviin, koviin taustaääniin, ettemme 
aina edes niitä huomaa. Ja jos tulee hiljainen hetki, radio, televisio, 
musiikkilaitteet ja muut viihdytyspatterit nopeasti soimaan kovaa, 
ettei vain hiljaisuus yllättäisi. Elämä on laiffi i, ja rokki soimaan! 
Joskus näyttää ihan siltä, ettei tosimies kestä hiljaisuutta. 

Äänet eivät vaurioita vain korviamme. Ne vaurioittavat myös 
sieluamme. Jatkuva meteli ja häly riistävät meiltä jotakin arvokasta 
ja luovuttamatonta. Hiljaisuudessa mies saa kosketuksen omaan 
sieluunsa. Se saattaa olla monelle meistä elämämme kovin ext-
remematka. Elämykset voivat kuitenkin olla yllättäviä. Osaatko 
kuunnella hiljaisuutta? 

 Hiljaisuuden ilo on koko ihmisen voimavara. Kaikkien parasta 
se on meidän sisimmällemme. Kun meteli lakkaa, alkaa uuden 
maailman ihmettely: tuulen hiljainen kohina, aaltojen ujo liplatus, 
lintujen laulun tuhannet vivahteet. Jopa oman kehon äänet saatta-
vat yllättää, enkä nyt tarkoita epämiellyttävästi haiskahtavia ääniä. 
Hiljaisuus tarjoaa mahdollisuuden kuulla myös omaa sieluaan. 
Matka omaan sisimpään on matka Jumalan läsnäoloon. Rauhan 
ja hiljaisuuden ymmärtäminen johtaa meidät uuteen, avaraan 
ja voimia tuottavaan maailmaan. Hiljaisuus saattaa olla läheistä 
sukua ilolle. Hiljentyminen avaa mahdollisuuden lepoon, ja le-
vännyt mieli kokee syvästi ilon.

Moni mies vetelee voimavarojensa viimeisiä turboruuveja auki. 
Masiinasta ei vain enää lähde tehoja, ei, vaikka kuinka puristaisi. 
Mihin ihmeessä ne ovat hävinneet? Vielä jokin aika sitten murina 
moottorista värisytti koko kehoa. Elämän estradien kruunaamaton 
kuningas tuli, näki ja otti. Kovan työpäivän jälkeen ei ole enää 
paukkuja muuhun kuin liikkuvan kuvan tuijotukseen. Kaukosää-
din antaa maagiset muutosvoimat.

Vaikka turbo olisi sammunut tai elämän näyttämöillä sielu 
hakattu haavoille, on vielä toivoa. Jos ilo ilman viinaa on alka-
nut tuntua mahdottomalta, on aika pysähtyä, veljeni. Itsestään 
puristamalla tai kemiallisia lisäaineita käyttämällä ei sielu elvy 
– elvistellä se saattaa.  

Jeesus sen tiesi. Hänen sanansa tuottavat toivoa tähänkin me-
telin täyttämään päivään: ”Hän sanoi heille: ´Lähtekää mukaani 
johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.´” Anna 
ilolle tilaa itsessäsi hiljaisuuden kautta. Meidät, miehetkin, on 
luotu elämään iloista ja yltäkylläistä elämää.
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Anna-Leena Pänkäläinen

Suomalaisen 
sotaelokuvan ikoni, 
veteraaniohjaaja 
Åke Lindman 
(77), ei esittelyjä 
kaipaa, sillä niin 
ikimuistoinen oli hänen 
roolisuorituksensa 
Tuntemattoman 
sotilaan alikersantti 
Lehtona. Aikaa tuon 
elämää suuremman 
elokuvan fi lmaamisesta 
on kulunut puoli 
vuosisataa.

   

Åke Lindman oli kutsuttu 
Viitasaaren 30. elokuva-
viikolle kertomaan sota-

elokuvistaan. Edellisestä visiitistä 
Keiteleen rannalle oli vierähtä-
nytkin 11 vuotta, jolloin hänelle 
myönnettiin Elokuvaviikon kun-
niapalkinto Humanismin käsi, 
jollaisen hänen lisäkseen ovat käy-
neet pokkaamassa muiden muassa 
Kaurismäen veljekset, Mikko Nis-
kanen, Markku Pölönen ja Martti 
Suosalmi. 

Ennen viimeisimmän elokuvan-
sa Etulinjan edessä -esitystä Åke 
Lindman tervehti paikalle saapu-
neita viitasaarelaisveteraaneja ja 
kertasi Tuntemattoman ja Etulinjan 
edessä -elokuvien syntyvaiheita. 
Veteraaniohjaaja osoitti kunnioit-
tavan huomionsa jermuille, joille 
hänen sanojensa mukaan koko 
Suomenmaa on itsenäisyydestäm-

”Kato – seh”Kato – sehään on Lehto”n on Lehto”

me ikuisesti kiitollinen.

”Sä näyttelet Lehtoa”
Tuntematon sotilas on elokuva-
historiamme merkkiteos. Sen laa-
dun takeena ovat kaksi isoa ällää: 
Edvin Laine ja Väinö Linna sekä 
erinomaiset roolisuoritukset ja oi-
keaan osuneet näyttelijävalinnat.

– En halunnut alun perin näy-
tellä alikersantti Lehtoa, sillä olin 
täysin kyllästynyt konnan osiin. 
Toiveeni olisi ollut saada esittää 
Koskelaa. Lopullisessa roolijaos-
sa Edvin Laine kuitenkin määräsi, 
että ”sä näyttelet sitten Lehtoa”, 
muistelee Tuntemattoman apu-

laisohjaajanakin toiminut ja Leh-
don osastaan Jussi-patsaan saanut 
professori Lindman.

Lehdon roolistaan ei Åke Lind-
man ole päässyt vieläkään koko-
naan eroon. Hän kertoo aina sil-
loin tällöin törmäävänsä ihmisiin, 
jotka sanovat, että ”kato - sehän 
on Lehto”.

– Lehtohan on henkilönä pe-
russuomalainen, jonka sota nosti 
esiin. Sodassa hän tunsi itsensä 
tarpeelliseksi. Hän halusi mie-
luummin ampua itsensä, ennen 
kuin antautui vangiksi. Mitä Leh-
toon taas miehenä tulee, niin ei 
hän täysin tosikko ollut, tyypittää 

veteraaniohjaaja ”alias”-persoo-
naansa.

Etulinjan edessä -elokuva kertoo 
puolestaan suomenruotsalaisen 
Harry Järvin ja hänen joukkueensa 
vaiheista jatkosodan vuosina 1942-
44. Elokuva on poikkeuksellisen 
autenttinen, sillä  kaikki repliikit, 
nimet kuin valokuvatkin ovat siinä 
aitoja. Lisäksi Harry Järv oli elo-
kuvan kuvauksissa mukana lähes 
päivittäin.

Milli puuttuu
Åke Lindman on kiertänyt eri 
puolilla Suomea kertomassa ko-
kemuksistaan sotaelokuvien te-

�    Åke Lindmanin edellinen elokuva 
Etulinjan edessä kuvasi suomenruotsa-
laisen jalkaväkirykmentti 61:n vaiheis-
ta Syvärillä ja Kannaksella. Lindmanin 
neuvonantajana kuvauksissa toimi Harry 
Järv (oik.).
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kijänä. Etulinjan edessä -elokuva 
huipentuu Tienhaaran taisteluun, 
joka antaa osviittaa ohjaajan 
seuraavasta jättiurakasta. Tali-
Ihantalan suurtaisteluun Karjalan 
kannaksella kesäkuussa 1944 
pohjautuvasta elokuvasta, jonka 
kuvausten oli määrä alkaa kesäl-
lä 2005. Valitettavasti rahoitusta 
ei ole saatu kokoon: elokuvan 
kokonaisbudjetti on 4,5 miljoo-
naa euroa, josta puuttuu vielä 
liki miljoona. Puuttuvan miljoo-
nan metsästykseen on valjastettu 
puhelinsoittajien komppania, joka 
puhelinkampanjalla kerää suur-
yrityksiltä ja yhdistyksiltä rahaa 
elokuvaa varten. Hankkeen suo-
jelijana toimii presidentti Mauno 
Koivisto.

Aika rientää. Veteraaneja kutsu-
taan iltahuudolle ripeään tahtiin, 
eikä ohjaajakaan enää nuorru. On 
kansallinen häpeä, ellei elokuvaa 
pystytä rahoitussyistä toteutta-
maan. Tali-Ihantalan suurtaistelu 
– sankaritaistelu – ansaitsee tulla 

jälkipolville monipuolisesti doku-
mentoiduksi. Tehokkuudessaan 
vaikuttavimpia keinoja on sen fi l-
matisointi.

Åke Lindmanista kun on kyse, 
eivät hänen fi lmaussuunnitelman-
sa vielä Tali-Ihantalaan pääty. 
Mestariohjaajan silmä siintää kau-
emmaksi: sotaelokuvaan kauko-
partiomiehistämme, joista monet 
kuuluivat aikansa menestyksek-
käimpiin kilpahiihtäjiimme.

Väsymätön on se intensiteetti ja 
pitkä se aikajana, jolla professori 
Lindman on pureutunut näytteli-
jän ja ohjaajan tehtäviinsä jättäen 
vakuuttavaa jälkeä maamme elo-
kuvahistoriaan. Onpa missiota ker-
rakseen yhdelle miehelle.

�    Åke Lindman oli itse puoli vuotta liian nuori, jotta olisi päässyt rintamalle. 
Omakohtaisen rintamakokemuksen puute ei ole estänyt häntä kuitenkaan tulemasta 
sotatematiikan todelliseksi asiantuntijaksi. © Veijo Aulio/Studico.

miestenlehti ilman perinteisiä tyttöjen kuvia

25 euroa 

/ vsk
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Farkuilla on takanaan jo 
150 vuoden historia, ja 
myös Suomessa farkut 
ovat tulossa miehen 
ikään. Ensimmäiset 
suomalaiset farkut 
valmistettiin 50 vuotta 
sitten. Kovaa kulutusta 
kestävistä työvaatteesta 
on tullut vapaudesta, 
yksilöllisyydestä ja 
rentoudesta kertova 
vaatekappale. 
Farkut ovat todella 
osoittautuneet 
kestäviksi: kulutuksen 
lisäksi ne kestävät myös 
aikaa.

Denimin alkuperää ei tark-
kaan ottaen tiedetä, mutta 
se on yksi maailman van-

himpia yhä valmistettavia kankai-
ta; sitä on valmistettu jo 1600-lu-
vulta alkaen. Farkkuhousujenkin 
historia alkaa jo 1800-luvulta, ja 
ensimmäisten vuosikymmenten 
ajan farkkujen historia oli Levi 
Straussin historiaa. 24-vuotias Levi 
Strauss perusti vuonna 1853 San 
Franciscoon oman kaupan, jon-
ka tärkeimpiä myyntiartikkeleita 
olivat työvaatteet. Vahvasta puu-
villasta valmistetut haalarit tekivät 
hyvin kauppansa.

Työvaatteista vapaa-ajan 
tuotteiksi 

Parikymmentä vuotta myöhem-
min Levi Strauss sai tuttavaltaan, 
Nevadaan asumaan muuttaneelta 
latvialaiselta räätäliltä, Jacob Da-
visilta, ehdotuksen tulla yhtiö-
kumppaniksi. Räätäli oli keksinyt 
tavan saada työmiesten housut 
kestävämmiksi: hän laittoi tasku-
jen kulmaan kupariniitit ja vahvisti 
tikkauksilla saumat. Miehet paten-

toivat keksinnön vuonna 1873 ja 
”waist overallsien”, vyötärö-haala-
rien, valmistus alkoi. Niitä ostivat 
kaivostyöläiset, kullankaivajat ja 
muut raskaan työn tekijät, kuten 
cowboyt. Useimmiten farkut vär-
jättiin Indigo-värillä, josta ne saivat 
tutun sinisen sävynsä.

Vuonna 1886 farkkuihin ilmes-
tyi kahta hevosta kuvaava bran-
di-merkki, vuonna 1902 lisättiin 
toinen takatasku, vuonna 1922 
ilmestyivät vyölenkit, ja vuonna 
1936 farkkuihin ilmestyi tuttu pu-
nainen Levi’s- merkki oikean taka-
taskun sivuun. Vuonna 1954 Levi’s 
toi markkinoille  vetoketjuversion. 
Nykyään Levi’s -tavaramerkki on 
rekisteröity jo yli 160 maassa ja yri-
tyksen palveluksessa työskentelee 
17 000 työntekijää. Ensimmäinen 
farkkumalli, legendaarinen 501, 
on yhä valmistuksessa mukana.

Farkkujen suosion nopeaan 
kasvuun vaikuttivat monet asi-
at. 1930-luvulla Hollywood teki 
paljon lännenelokuvia, joissa 
cowboyt käyttivät farkkuja. Useat 
amerikkalaiset, jotka asuivat idäs-
sä matkustivat lomillaan länteen 
maatiloille, joissa ihmiset saivat 

ratsastaa hevosilla ja leikkiä ole-
vansa cowboyta. Työvaatteista 
alkoi yhä enemmän tulla rentoja 
vapaa-ajan vaatteita.

50-luvulla denim tuli suosituk-
si nuorten keskuudessa. Marlon 
Brandon ja James Deanin myötä 
farkuista tuli nuorten kapinallisten 
tunnuskuva. Jotkut koulut USA:ssa 
jopa kielsivät oppilaita pitämästä 
farkkuja koulussa. Rock-musiikin 
ja nuorisokulttuurin nousu an-
toi myös farkuille uutta nostetta. 

Dongarit ja Jamekset 
Toisen maailmansodan jälkeen 
farkkuja alkoi näkyä pikku hil-
jaa myös Helsingin katukuvassa. 
Nuoret ostivat farkkuja amerikka-
laisilta merimiehiltä. Merimiehillä 
oli farkkuhousut, parhaassa tapa-
uksessa myös samasta materiaalis-
ta valmistettu pusakka. Suosituin 
merkki oli Lee Dungarees. Tästä 
syystä farkkuja kutsuttiin Suo-

FARKUT KESTFARKUT KESTÄÄVVÄÄT T 
– JOPA AIKAA– JOPA AIKAA

& L-Fashion Group

Kuvat: Beavers, James

Teksti: Reino Rasilainen �  50-luvulla farkut olivat nuorten kapi-
nallisten tunnuskuva. James.
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messa aluksi nimellä dongarit.
Pian farkkujen valmistus alkoi 
myös Suomessa. Tarinan mukaan 
muuan kanadalainen merimies 
asteli 1950-luvun puolivälissä 
Vaaksa Oy:n toimistoon. Hän ha-
lusi myydä toimitusjohtaja Liljalle 
jalassaan olevat siniset työhousut, 
jollaisia Amerikoissa hänen mu-
kaansa käyttivät kaikki. Vaaksa 
Oy oli siihen aikaan erikoistu-
nut työvaatteiden valmistukseen. 
Merimies sai Vaaksan varastosta 
uuden vaateparren. Kauhtuneet 
ja repaleiset housut höyrytettiin 
siistiksi ja niistä valmistettiin kaa-
vat. Aluksi oikean puuvillakan-
kaan löytäminen tuotti vaikeuksia. 
Pian kuitenkin dongarit nousivat 
niin suosituiksi, että vaikka teh-
das pyöri täydellä teholla, housuja 
olisi mennyt enemmän kuin niitä 
ehdittiin valmistamaan. Kauppi-
aat odottelivat varaston ovella ja 
asiakkaat jonottivat kaupoissa. 
Vaaksan farmarit saivat myöhem-
min nimekseen Väiskit. Tyttöjen 
mallissa vetoketju ommeltiin si-
vusaumaan ja farmareita myytiin 
Can-Can -nimisinä.

Saapashousuistaan kuuluisaksi 
tulleen Mattisen Teollisuus Oy:
n Jamekset nimettiin fi lmitähti 
James Deanin mukaan. Vuonna 
1959 amerikkalainen elokuvayh-
tiö antoi luvan nimen käyttöön. 
Mattiset järjestivät kauppiaille ja 
nuorille show-iltoja, joiden myötä 
Jameksien menekki kasvoi. Nuo-
rison omaehtoinen pukeutuminen 
oli tullut jäädäkseen. Mattisten 
aloitteesta Suomeen perustettiin 
Nuorten Muotineuvosto 1961. 

James-farkut hallitsivat suveree-
nisti 1960-luvun farkkumarkkinoi-
ta. 60-luvulla Suomessa ei käytän-
nössä ollut muita farkkumerkkejä; 
farkuista käytettiin yleisesti nimeä 
”jamekset”. Suuret ikäluokat kas-
voivat aikuisiksi jamekset jalassa. 

Farkkujen kulta-aika
Suomessa 1970-luku oli todellista 
farkkujen kulta-aikaa. Jo vuosi-
kymmenen vaihteessa alussa maa-
han tuli Leen ja Leviksen lisäksi 
myös muita amerikkalaisia farkku-
merkkejä. Myös uusia suomalai-
sia merkkejä rynni markkinoille; 
vahvan jalansijan saivat varsinkin 
MicMac ja Beavers. – Vuonna 1973 
markkinoille tuli Lee Cooper, jos-
ta tuli välittömästi vahva brandi, 
Jari Nurmiranta Beaversista ker-
too. – 1970-luvulla markkinoilla 
oli todella paljon farkkumerkkejä 

� Beavers on pitkäikäisin ja menestyksek-
käin suomalainen farkkumerkki. Merkki 
on ollut markkinoilla jo 35 vuotta.

�  Farkkumuoti jos mikä voi olla samaan 
aikaan klassista ja muodikasta. Beavers.

�  Muodikas pesu on tämän päivän 
farkkujen eräs tärkein myyntivaltti. 
Beavers.

edellä mainittujen lisäksi oli mm. 
Falmers ja Wrangler. Lähes kai-
killa kotimaisilla vaatetehtailla oli 
oma farkkumerkkinsä. Reimalla 
oli Wanted, Tiklaksella Ranger ja 
SOK:lla oli Weekend.”
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1970-luvulla farkut olivat nuori-
son todellinen univormu. Käytän-
nössä kaikilla oli farkut jalassaan, 
ja suurkuluttajat ostivat useammat 
merkkifarkut vuodessa. – Vuosi 
1976 oli farkunmyynnissä kaik-
kien aikojen huippuvuosi. Niitä 
myyntilukuja tuskin koskaan yli-
tetään, Nurmiranta sanoo. 

Levisten nousu ja uho
1980-luvun alussa housumuoti 
muuttui. Farkkujen myynti vä-
heni paljon kun kuluttajat ostivat 
värillisiä puuvillahousuja. – Puu-
villahousu-buumin jälkeen mark-
kinoille jäljelle jäi käytännössä 
vain neljä valtamerkkiä: Levi’s, 
Lee Cooper, Beavers ja MicMac, 
Nurmiranta toteaa. 1980-90-luku-
jen vaihteessa Levi’s teki kuitenkin 
todellisen comebackin. Näyttävän 
kansainvälisen markkinointikam-
panjan myötä Levi’s nousi ennen-
näkemättömään suosioon. Usean 
vuoden ajan Levikset dominoivat 
täysin farkkumarkkinoita. Vähit-
täiskaupat lähes tappelivat siitä 
kuka saa oikeuden myydä Levik-
siä. 1990-luvun alkupuolelle asti 
Levi’s oli ollut poikien suosima 
merkki, mutta nyt tytötkin ottivat 
merkin omakseen. Tämän seu-
rauksena muun muassa MicMac 
menetti valta-asemaansa tyttöjen 
farkuissa. – Monet merkit joutuivat 
Levi’s-boomin myötä tarkistamaan 
linjaansa. Jotkut siirtyivät  nuori-
soliikkeistä laajempiin jakelukana-
viin, Nurmiranta sanoo.

1990-luvun puolivälissä Levi’s 
sai kuitenkin haastajia vanhal-
ta mantereelta. Italiasta tuli uusi 
vahva tekijä farkkuteollisuudessa. 
Varsinkin Design-imagoa hakeva 
Diesel panosti laatuun ja yksilöl-
lisyyteen – ja muotiin. Klassisem-
man Levi’s-kauden jälkeen muoti 
palasi jälleen farkkumaailmaan.

Moniarvoiset markkinat
15-25 -vuotiaille suunnattujen 
muodikkaimpien farkkuluomus-
ten ohella markkinoilla on valta-
va määrä erilaisia farkkumerkkejä. 
– Markkinaosuuksien laskeminen 
on lähes mahdotonta, merkkejä 
on niin paljon, Nurmiranta sanoo. 
– Markkinoilla toimivat ensinnäkin 
perinteiset farkkumerkit. lisäksi 
mukana ovat monet tanskalaiset 
konseptit, jotka ovat aggressiivi-
sempia hinnan suhteen. Näiden 
lisäksi markkinoilla on suuri mää-

rä kauppojen omia merkkejä sekä 
muita, huokeampia merkkejä.

– Farkkujen käyttäjäryhmä on 
laajentunut. Nyt meillä on esimer-
kiksi iso ryhmä kuluttajia, jotka 
ovat käyttäneet farkkuja jo yli 30 
vuotta. Farkut eivät ole pelkästään 
nuorisovaate, Nurmiranta toteaa. 
Myös tarjonta on monipuolisem-
paa kuin koskaan. – Ennen kai-
kissa farkuissa oli lähestulkoon 
samanlainen kangas. Nyt kankaita 
on valtava määrä, samoin erilaisia 
pesuja.

Beavers on ollut markkinoille 
jo 35 vuotta, mikä on hatunnos-
ton arvoinen saavutus nopeasti 
muuttuvilla markkinoilla. Nykyisin 
L-Fashion Group Oy:n omistamaa 
merkkiä on aika ajoin jouduttu 
profi loimaan uudelleen. – Beavers 
on kohdistettu 20-35-vuotiaille, 
Nurmiranta sanoo. 

Muutama vuosi sitten L-Fashion 
Group lanseerasi uudelleen 60-lu-
vun legendaarisen James-merkin. 
– James on kohdistettu 25-55-
vuotialle, siis selkeästi aikuisille 
kuluttajille, Nurmiranta sanoo. 
– Se on oikea brandi, mutta hin-
naltaan edullisempi: merkillä on 
erinomainen hintalaatu-suhde. 
James onkin otettu hyvin vastaan 
markkinoilla.

� 

�  Jameksien kulta-aikaan James-farkkuja valmistava Mattisen Teollisuus Oy järjesti kauppaille ja nuorille konsertteja ja muita 
tapahtumia. James
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HK Instruments Oy
Paine-eromittarit,- kytkimet 

ja -lähettimet
LVI-automaation ja 

ilmastoinnin mittauksiin

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

www. hkinstruments.fi 

Jackson Lee - Gascoyne Baz

ei naisten käsiin

Jokaisen miehen kirja

Maskuliininen kirja miehille miehistä. Suoraa, rentoa ja epäus-
konnollista puhetta. Kaverukset pohtivat kirjassa muun muas-
sa yksinäisyyttä, miesten sankariesikuvia, seksiä, parisuhdetta
ja suhdetta naisiin yleensä. Kirja käsittelee myös uskon asioita
— myönteisesti ja innostavasti, kielellä jota tosimiehet ymmär-
tävät. Tämä suorasukainen kirja soveltuu erinomaisesti sekä
yksin luettavaksi että keskustelun alustukseksi miestenilloissa
ja -piireissä: joka luvun perässä on kysymyksiä pohdittavaksi,
ja lähdeluettelosta saa tietoa muista mielenkiintoisista kirjoista.

Kysy kauppiaaltasi                                     www.paiva.fi

�  Beavers. 
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RAAMATUN TOSIMIEHIÄ osa 9.

Kyösti Havukainen

Raamatussa mainitaan useita 
Jaakob-nimisiä miehiä. En-
simmäinen heistä on Jaakob 

Iisakin poika ja Abrahamin pojan 
poika, jonka elämänvaiheisiin nyt 
tutustumme. Hän oli osa sitä su-
kupolvien ketjua, joka tuli muo-
dostamaan Jumalan oman kansan, 
josta hänen isoisänsä Abraham oli 
saanut lupauksen Jumalalta.

Kuten Abrahamin vaimo Saara 
ei saanut lapsia, ei myöskään Ii-
sakin vaimo Rebekka niitä voinut 
saada, joten ei Jaakobinkaan elä-
mä alkanut ilman Jumalan ihmettä. 
Hänen syntymänsä oli rukousvas-
taus hänen vanhemmilleen. Ju-
mala ilmoitti Rebekalle erikoisen 
ennustuksen siitä, että hän synnyt-
tää kaksospojat, joista nuorempi 
tulee palvelemaan vanhempaa. 
Sellainen ennustus ei kuulosta-
nut siihen aikaan ollenkaan nor-
maalilta, sillä Jumalan säädöksen 
mukaisesti vanhemmalla veljellä 
oli esikoisoikeus, mikä merkitsi 
Jumalalle kuulumista.

Kaksosista syntyi ensin Eesau, 
jonka kantapäästä kiinni pitäen 
syntyi sitten nuorempi veli, joka 
sai nimen Jaakob. Veljesten vart-
tuessa huomattiin heidän olevan 
erilaisia luonteiltaan: Eesau oli 
ulospäin suuntautunut ja piti met-
sästyksestä. Jaakob oli hiljaisempi 
ja viihtyi mieluummin kotosalla. 
Isä-Iisak piti riistaruoasta, joten hä-
nen sanotaan rakastaneen enem-
män Eesauta. Jaakob oli puoles-
taan äidin poika. 

Jaakobin petos
Eesau oli esikoinen, vaikkakin 
ehkä vain muutaman minuu-
tin veljeään vanhempi. Se, että 
Jaakob oli tullut maailmaan myö-
hemmin kuin kaksosveljensä, tai-
si harmittaa häntä. Niinpä eräänä 
päivänä taitavana ruoanlaittajana 
tunnettu Jaakob huomasi tilai-
suutensa tulleen. Hän tunsi vel-
jensä heikkoudet ja sai nälkäisen 
ja väsyneen Eesaun luopumaan 

JAAKOB 
– pettäjästä voittajaksi

esikoisoikeudesta hernekeittoan-
noksella. Eesauta asia ei tainnut 
paljon vaivata silloin, sillä hän oli 
tyytyväinen saadessaan vatsansa 
täyteen ja voidessaan lähteä taas 
kylläisenä omille teilleen. Eesau 
toimi muutenkin oman tahtonsa 
mukaan, sillä vaimoikseenkin hän 
otti heetiläisiä naisia, joista hänen 
vanhemmilleen tuli surua. 

Veljesten äiti Rebekka halusi pi-
tää aina Jaakobin puolta. Niinpä 
hänen juonensa onnistui, kun Iisak 
halusi ennen kuolemaansa siuna-
ta vanhemman poikansa Eesaun 
sen ajan tavan mukaan. Rebekka 
oli ajatellut kuitenkin toisin. On-
gelmaksi oli muodostua veljesten 
ulkoiset erot, sillä Eesau oli karvai-
nen, mutta Jaakob ei. ”Onneksi” 
isällä oli huono näkö, joten äiti 
keksi tehdä Jaakobista karvaisen 
ruoaksi teurastetun eläimen na-
halla. Lisäksi Jaakobille puettiin 
Eesaun vaatteet. Jaakobia suunni-
telma hiukan epäilytti, mutta hän 
kuitenkin suostui siihen. Yhdessä 
äiti ja poika toteuttivat aikeensa 
ja tarjosivat Iisakille hänen lempi-
ruokaansa, minkä jälkeen Jaakob 
sai siunauksen isältään. Hiukan 
oli Iisak epäillyt, kun oli tunnis-
tavinaan äänestä Jaakobin, mutta 
tunnustellessaan totesi kuitenkin 
kyseessä olevan Eesaun. Olihan 
miehen käsivarret karvaiset ja 
tuoksu kuin Eesaun. Niin Jaakob 
petti äitinsä yllyttämänä veljensä 
ja isänsä. 

Jaakobin saama siunaus oli pe-
ruuttamaton, jota Iisak ei voinut 
muuttaa, vaikka olisikin halunnut. 
Nuoremmasta tuli vanhemman 
herra, eikä siinä auttanut yhtään 
Eesaun anelu isältään. Pettymys 
purkautui katkeraan itkuun, ja 
viha syttyi hänen sisimmässään 
veljeään kohtaan. Inhimillisesti se 
tuntui perustellulta, sillä vääryys 
näytti tapahtuneen. Siitä hetkes-
tä alkaen Eesau alkoi suunnitella 
petturiveljensä tappamista, joten 
Jaakobin oli paettava omaa vel-
jeänsä.

Eesaun oli vaikea ymmärtää, 
miksi isä ei voinut häntäkin siunata. 

Se ei kuitenkaan ollut mahdollista, 
sillä Jaakobin saama siunaus sisälsi 
sen lupauksen, jonka Abraham oli 
saanut öisen tähtitaivaan alla. Ab-
rahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta 
tulisi Jumalan kansa syntymään ja 
kasvamaan sekä kerran luvatun 
maan perimään.

Jaakobin pako ja paluu
Jaakob lähti isänsä siunauksen 
saattelemana Mesopotamiaan et-
simään itselleen vaimoa, mutta 
myös pois Eesaun ulottumatto-
miin. Matkalla hän sai kivityynyl-
lä taivasalla nukkuessaan nähdä 
unen, jossa Jumala ilmoitti olevan-
sa hänen kanssaan ja siunaavan 
hänet suuren kansan isäksi, aivan 
kuten isänsä ja isoisänsä kohdalla. 
Unen seurauksena Jaakob pystytti 
tyynykivensä patsaaksi, pyysi Ju-
malan varjelusta antaen lupauksen 
palvella Häntä. Saavuttuaan Laa-
banin luokse, Jaakob jäi tämän 
palvelijaksi saadakseen Laabanin 
nuoremman tyttären Raakelin vai-
mokseen. Seitsemän palvelusvuot-
ta sovittiin palkaksi vaimosta, min-
kä Jaakob kärsivällisesti hoiti. Ajan 
kuluttua vietettiin häitä, mutta nyt 
joutui Jaakob petetyksi, sillä hän 
saikin vanhemman sisaren Lee-
an vaimokseen Raakelin sijasta. 
Jaakob ei lannistunut, vaan rak-
kaudesta Raakeliin suostui vielä 
toiset seitsemän vuotta Laabania 
palvelemaan. Niin hän sai lopulta 
kaksi vaimoa, vaikka vain Raakelia 
hän oli tullut hakemaan.

Jaakobin perhe kasvoi, vaikka 
aluksi vain Leea sai lapsia. Sitten 
niitä syntyi myös orjattarille, mut-
ta Raakelin kohdalla toistui sama 
kuin Rebekan ja Saaran kohdalla. 
Hän ei voinut saada lapsia, mikä 
herätti kateutta sisarusten kesken. 
Vasta kun Jaakobilla oli 11 lasta, 
niin `Herra avasi Raakelin koh-
dun` ja hänelle syntyi Joosef sekä 
vielä myöhemmin Benjamin. Ju-
mala siunasi Jaakobia vauraudella 
appensa Laabanin luona. Hänen 
karjansa lisääntyi, vaikka Laaban 

ei pitänytkään heidän sopimus-
taan, vaan yritti estää Jaakobin 
menestymistä.

Kun Jaakob oli ollut 20 vuotta 
Laabanin palveluksessa, kehotti 
Jumala häntä palaamaan isiensä 
maahan, josta Jaakob oli aika-
naan tullut. Lähteminen ei ollut 
kuitenkaan helppoa, mutta lopul-
ta pakenemalla se onnistui. Tosin 
apen huomattua paon, ajoi hän 
takaa Jaakobia ja saavutti heidät. 
Laaban olisi halunnut tehdä pahaa 
vävylleen, mutta Jumala kielsi sen 
unessa. Lopulta miehet pääsivät 
sovintoon ja he molemmat lähtivät 
kohti omaa kotimaataan.

Se ei kuitenkaan merkinnyt 
Jaakobille vain mieluisaa kotiin 
paluuta, sillä hänellä oli vielä 
Eesaun kanssa asiat sopimatta. Veli 
oli kohdattava, vaikka se vaikealta 
tuntuikin, jopa pelottavalta, sillä 
olihan hän pettänyt veljensä. Mutta 
ennen sitä Jaakobilla oli yllättävä 
tapaaminen. Hän joutui yöllä pai-
niin Jumalan enkelin kanssa, jossa 
muuttui hänen elämänsä. Rohkean 
taistelun merkiksi Jaakobin nimi 
muutettiin Israeliksi. Samalla hän 
sai siunauksen, jonka rohkaisema-
na uskalsi lähteä veljeään Eesauta 
vastaan. Kohtaaminen oli täynnä 
jännitystä, mutta myös vuosikym-
menten aikana kertynyttä odotusta 
ja ikävääkin. Veljesten kohdatessa 
ei käyty taisteluun, vaikka Jaakob 
sitä pelkäsikin, vaan halattiin ja it-
kettiin. Annettiin anteeksi ja sovit-
tiin. Sen jälkeen veljekset asettui-
vat sovussa omille alueilleen, eikä 
heidän enää tarvinnut pelätä eikä 
paeta. Isänsä maallisen matkan 
päätyttyä he voivat seisoa haudal-
la rinnakkain tuntematta vihaa tai 
katkeruutta toistansa kohtaan.

Jaakobin elämä ei suinkaan 
vielä ollut eletty, vaikka hän eleli 
vanhan miehen elämää vanhem-
pien poikien hoitaessa talon töitä 
paimentaen karjaa. Monta koke-
musta oli hänellä vielä kokematta. 
Rakkaan Raakel-vaimon kuolema 
Benjaminin synnytykseen toi su-
rua ja niinpä Raakelin synnyttämät 
pojat olivat Jaakobille toisia poi-
kia rakkaampia, eikä hän laskenut 
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heitä kotoa paimentamaan toisten 
poikien mukaan. Se loi kateutta 
veljesten kesken ja toi yhden mur-
heen lisää Jaakobille, sillä kateel-
listen veljien kosto vei Joosefi n 
kauas pois isän kodista. Jaakobille 
kerrottiin hänen kuolleen pedon 
raatelemana. Suru tästä oli mur-
taa iäkkään miehen mielen. Sen 
lisäksi nälänhätä tuli koettelemaan 
maata. Monien vaiheiden ja yllä-
tystenkin kautta Jaakob muutti 
perhekuntineen Egyptiin, jossa eli 
viimeiset 17 vuotta. Hän sai näh-
dä vielä poikansa Joosefi n, tavata 
faaraon ja siunata lapsenlapsensa 
ennen kuolemaansa. 

Jaakobin voitto
Ihmeelliset olivat Herran tiet 
Jaakobin kohdalla. Niin ne olivat 
olleet hänen isoisänsä ja isänsäkin 
kohdalla. Inhimillisesti ajatellen 
Jaakob sai epäoikeudenmukai-
sesti esikoisoikeuden ja siunauk-
sen veljeltään, mutta ne liittyivät 
myös Jumalan suunnitelmaan Is-
raelin kansan osalta. Veljeskateus 
oli ollut johdattamassa Jaakobia 
aikanaan ja niin kävi hänen poi-
kansakin kohdalla, mutta sekin 
osoittautui siunaukseksi lopulta. 

Jaakobin toiminta ei ollut aina 

mallikelpoista. Hänessä oli monia 
meillekin tuttuja itsekkäitä piirteitä. 
Siksi hänen oli käytävä oma pai-
ninsa, mutta hän uskalsi tehdä sen. 
Ei ollut vaihtoehtoja selviämiselle. 
Jaakob tiesi, että Eesau on ennen 
pitkää kohdattava, mutta tiesi 
myös joutuvansa kovaan paikkaan 
sen hetken koittaessa. Hän koki 
syyllisyyttä teostaan, ja jos Jaakob 
olisi mennyt omassa voimassaan 
veljeään vastaan, olisi lihan käsi-
varsi voinut tehdä tuhoisaa jälkeä. 
Jumala antoi kuitenkin Jaakobille 
mahdollisuuden Hänen kohtaami-
seensa ennen Eesaun tapaamista. 
Tässä yöllisessä painissa Jaakob ei 
päästänyt enkeliä ennen kuin sai 
siunauksen ja voiman Herralta – ja 
voiton itsestään.

Jumalan kohtaaminen ja Hänen 
voimansa olivat Jaakobille avaina-
sioita. Niitä kannattaa meidänkin 
tavoitella, sillä liian usein toimim-
me vain oman järkemme ohjaami-
na. Jumala haluaisi kohdata hen-
kilökohtaisesti jokaisen miehen 
ja ottaa hänet käyttöönsä, jolloin 
rakastava ja tunteva sydän pääsisi 
enemmän vaikuttamaan toimin-
taamme. Mutta se onnistuu vain 
Jumalan ja itsensä kohtaamisen 
kautta, ja joskus se vaatii pitkän 
painiottelun.
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POIKAMIEHESTÄ    
SUURPERHEELLISEKSI

Sinkulla voi olla harhaluulo ajan kuulumisesta 
itselle. Saa rauhassa pohtia mitä tekee viikon-
loppuna, kenen kanssa ja missä järjestyksessä. 
FT Markku Envall sai suunnitella elämäänsä 
sinkkuna 40-vuotiaaksi, jolloin tuli ensimäistä 
kertaa isäksi. Sukulaiset alkoivat pitää Envallia 
jo menetettynä tapauksena, eikä äitikään enää 
kysellyt vaimoehdokkaiden perään. 

Hypyssä piintyneestä poikamiehestä suur-
perheen isäksi ehtii ajatella yhtä ja toista elä-
män tarkoituksesta ja perheen paikasta yhteis-

SUUREMPIA TEKOJA 
Kirjan Suurempia tekoja (Uskon Sanan Kus-
tannus Oy) kaksitoista kertomusta maailmane-
vankelista Reinhard Bonnken kertomana, ovat 
mukaansa tempaavia ja todella vaikuttavat 
lukijaan voimallisesti, aivan kuten kirjan etu-
kannessa lupaillaankin. Teos on suomennos 
englannin kielestä. Arvostettu yhdysvaltalai-
nen pastori Jack W. Hayford on kirjoittanut 
kirjan esipuheen, ja hän siinä tuo rohkeasti 
esille Bonnken ansioita koko maailman, mutta 
varsinkin mustan Afrikan herättäjänä.

Kirjan kaksitoista kertomusta ovat kaikki 
hyvin erilaisia ja omaperäisiä. Kertomukset 
ovat pääosin Afrikan mantereelta, mutta niissä 
liikutaan myös Englannissa ja Saksassa. Yhden 
tarinan päähenkilönä on Bonnken oma veli. 
Tässä kohtaa lukija aistii tekstistä epätavallisen 
lämmön ja läheisyyden, verrattaessa muihin 
kirjan henkilöihin, vaikka niissäkin on paljon 
tunnetta mukana.

Aika ajoin kristittyjenkin taholla käytävään 
keskusteluun, kykeneekö Jumala vielä tänään 
parantamaan ihmisiä, kirja antaa selvän ja kuu-
luvan vastauksen ja saapa se tällaiset kysymyk-
set kuulostamaan melkein naiiveilta. Olisiko 
Kaikkivaltiaan vallasta hävinnyt joitakin kykyjä 
tai mahdollisuuksia, joita Hänellä aikaisemmin 
on ollut? Kirja ikäänkuin toteaa samalla tavalla 
kuin Jeesus aikoinaan: ”jos uskoisit näkevä 
Jumala kirkkauden”.

Eräällä avioparilla oli ongelmana lapsetto-
muus, mutta he saivat lahjoja taivaasta.

Dolphin oli innokas Jehovantodistaja, mutta 
hänen sisäinen kaipuunsa ei sammunut, vaik-
ka hän kuinka taisteli kyseisen opin puolesta, 
mutta kun Jeesus tuli sydämeen ja hän sanou-
tui irti menneestä, jopa polttamalla kirjat, mitkä 
sitoivat häntä entiseen elämään, Dolphin löysi 
todellisen elämän.

Kanossa, Afrikassa nousi valtava vastustus 
Nigerian pohjoisosassa, missä muslimeilla on 
valta. Bonnke tiimeineen joutui poistumaan 
maasta ja pitämään kahdeksan vuoden tauon, 
kunnes sinne paluun myötä maassa koettiin 
vuonna 2000 millaista on, kun 1.600.000 ih-
mistä on yhdellä kertaa sanankuulossa afrik-
kalaisen taivaan alla.

Hyvin vaikuttava on kertomus, missä diskos-
sa iloa elämäänsä etsivä nuoriso ottaa vastaan 
Jeesuksen, Bonnken saatua tilaisuuden tällai-
seen Jumalan johdatuksesta. Samaiset nuoret 
muuttivat diskon seurakuntarakennukseksi, ja 
Bonnkella oli ilo ylimmillään, kun hän sai tilai-
suuden vierailla seurakunnassa noin vuoden 
kuluttua ensi käynnistään.

Kirja todellakin antaa kuvan Jumalasta, joka 
armahtaa ihmistä ja kuvan Vapahtajasta, joka 
vieläkin kulkee kaikki kaupungit ja kaikki ky-

lät tehden hyvää ihmisille.
Suositeltavaa luettavaa.

Samuel Saresvirta

KIIRE ON HYVÄ RENKI, 
MUTTA HUONO ISÄNTÄ

Irti kiireestä –kirjan kirjoittaja, oikeustieteen 
tohtori Pertti Puronen uskoo, että kiirettä 
on kahdenlaista - luonnollista ja tuhoavaa. 
Luonnollinen kiire on sitä, kun asioita ker-
tyy samalle päivälle niin paljon, että aika ei 
millään ritä. Tuhoava kiire ei toimi kannus-

timena, vaan syö meitä sisältäpäin. Tuhoava 
kiire on käynnistänyt meissä moottorin, joka 
ei sammu, vaikka välillä pitäisi levätä. Kiire ei 
enää olekaan hyvä apulainen, vaan siitä on 
tullut isäntä, joka hallitsee elämää ja ajattelua. 
Kirjoittaja uskoo, että vaikka asiat tapahtuvat 
ihmisen ulkopuolella, niin kiireen tuntemus 
koetaan pään sisällä. Siksi kiirettä voi oppia 
hallitsemaan, kun oppii erottamaan elämässä 
olennaisen. Kiireelle ei saa antaa ylivaltaa, 
vaan kánnattaa tyytyä välillä vähempään ja 
verkkaisempaan elämänmenoon. 

Puronen miettii, miten joillekin ihmisille riit-
tää vaatimattomampikin asunto ja kohtuulli-
sesti rahaa, kun toisten täytyy ponnistella ja 
kiirehtiä maksaakseen omistusasunnon, kivan 
kesämökin ja säästää siinä sivussa pahan päi-
vän varalle. Halut ja tarpeet ovat periaatteessa 
loputtomat. Ihmisen täytyy itse asettaa niille  
rajat. Kiire kumpuaa usein tehottomuusajatuk-
sista. Miten tämänkin työn ja projektin voisi 
hoitaa tehokkaammin? Itsestään, osaamises-
taan epävarma polttaa itsensä loppuun ja kii-
rehtii vaikkei tarvitsisi. Takaraivossa jyskyttää 
tunne tekemättömistä työistä. Lupa rauhoit-
tumiselle ja asioiden järjestelylle täytyy antaa 
itse itselleen ja oppia olemaan välillä ihan 
hyödytön. Kirjoittaja muistelee oman elämänsä 
kiirepiikkiä.”Koin tuolloin ongelmaksi itseni. 
Olin liian tehoton suhteessa siihen, mitä olisin 
sisimmässäni halunnut tai uskoin muiden itsel-
täni odottavan. Ihminen on kuitenkin taitava 
pettämään itseään. Niin minäkin. Todellisuu-
dessa en tehnyt mitään todella merkityksellistä 
asaian korjaamiseksi.”

Irti kiireestä –kirja soveltuu kaikille alitui-
sesta kiireestään huolestuneille, jotka haluavat 
lopettaa itsensä pettämisen ja tehdä touhotuk-
selle jotain. Kirjoittaja on ammatiltaan verojoh-
taja ja kirjoittanut aikaisemmin verotuksesta. 
Irti kiireestä –kirjassa näkyvät kuitenkin kivasti 
Purosen fi losofi set pohdinnan ajan olemukses-
ta ja sen rajallisuudesta .

Janne Viljamaa
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kunnassa. Näitä ajatuksia Envall on laittanut 
muistiin kirjaansa Perheen aika (Kirjapaja 
2005) 

Hän kertoo suurperheen isän arjesta varsin 
todentuntuisesti.- miten saattoi poikamiehenä 
kuunnella sinfonian päivässä, katsella eloku-
van keskeytyksettä ja ahmia romaanin siinä si-
vussa. Suurperheen isällä on kirja aina kesken 
ja yli minuutti keskeytymätöntä lukuaikaa on 
ylellisyyttä. Lapset elävät ympärillä ja pyytävät 
asioita, kunnes nukahtavat. Nelikymppisellä 
sinkulla on varmasti ollut paljon opittavaa. En-
vall korostaa yrittäneensä korvata lastenkasva-
tuksen kirjaviisauden sydämen viisaudella ja 
pohtimalla kasvatusta ja isyyttä. Hän julistaa 
arkiviisauden suojelukohteeksi.

Kirjoittaja pohtii elämän normaalikaavan 
rajoituksia. Naimisiin parikymppisenä, lapsia  
kolmekymppisenä ja siinä sivussa yritetään 
tehdä uraa. Itse kotimaisen kirjallisuuden tut-
kijana ja kriitikkona Envallilla on ollut mahdol-
lisuus raamittaa elämänsä aikatauluja näköi-
sekseen yhdeksästä viiteen työn ulkopuolella. 
”Olin jaksanut vastustaa yhdenmukaistavaa 
normipainetta, joka ilmeni epäkunnioittavina 
viittauksina pitkittyneeseen sinkkuuteeni, mut-
ta aloin epäillä, että huomauttelijat eivät tahto-
neet ilkeillä, vaan toivoivat parastani.” Sinkun 
täytyy näköjään aina olla valmis selittelemään 
parisuhdekuvioitaan. 

Envall pohtii kirjassaan perheen merkitystä 
arvojen opettajana. Hän sanoo vanhempien 
voivan opettaa lapsille arvoja, mutta elämän 
valinnat jäävät ainakin myöhemmässä vai-
heessa lasten vastuulle. Kotona opitut arvot 
istuvat meissä tiukasti ja toimivat moraalisena 

kompassina oikean ja väärän välillä. Envallin 
kirjan sanoma on, että jokaisella on oikeus elää 
näköistänsä elämää suunnitelmansa mukaan ja 
olla silti onnellinen. Poikamiehestäkin saadaan 
kunnon perheenisä vaikka nelikymppisenä, 
jos innostusta riittää ja elämälle löytyy uusi 
arvoperusta. 

Janne Viljamaa

NIIN SUURI ON JUMALA
Yli tunnustuksellisten rajojen arvostettu seu-
rakuntaneuvos Valter Luoto pohdiskelee uu-
simmassa kirjassaan "Pientä puhetta suuresta 
Jumalasta" (Aikamedia 2004) kolmiyhteistä 
Jumalaa.

Hei kirjan alkuteksteissä hän huomautttaa 
lukijalle, ettemme voi puhua Jumalasta viisai-
na ja itsetietoisina. Jumalan suuruuden edessä 
joudumme usein vaikenemaan. "Kolmiyhteisen 
Jumalan olemuksen selittäminen tuntuu miltei 
ylpeydeltä. Juuri tästä syystä on tämän kirjan  
otsikkona Pientä puhetta suuresta Jumalasta."

Uskontunnustuksen pohjalta nousevassa 
tekstissä Luoto käsittelee Jumalan olemusta, 
Jeesuksen sovitustyötä ja Pyhän Hengen per-
soonaa. Ei siis mitään helppoja ja yksinkertaisia 
aiheita, mutta seurakuntaneuvos luotsaa lukijan 
vaikeimpienkin kohtien läpi mielenkiintoisella 
ja mukaansatempaavalla tyylillä. Hän huomaut-
taa, ettei kirjan ole tarkoitus olla mikään kaiken 
kattava teologinen selitys Raamatun ilmoitta-
masta Jumalasta, eikä hän ole kirjoittanut kirjaa 
suinkaan pelkäksi oppikirjaksi.

Valter Luoto ei todellakaan vie selityksiään 
liian dogmaattiselle tasolle vaan käsittelee asi-
oita hyvinkin kansanomaisella tasolla.

Kimmo Janas
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Teksti ja kuvat: Pertti Muikku

Pöydän toiselle puolelle 
istahtaa englantilainen 
herrasmies. Hän on 
Howard Norrish, hyvässä 
mielessä lähetyksen 
James Bond. Norrish 
kertoo olevansa aina 
hieman hermostunut 
puhuessaan toimittajille. 
Hän pyytää, että 
kirjoittaisin jutun 
miettien samalla 
lähetystyöntekijöiden 
turvallisuutta. 
Lupaamme molemmat 
olla asian suhteen 
varovaisia.

Howard on toisen polven 
lähetysmies. Hänen isän-
sä aloitti aikoinaan työn 

Nepalissa ja Afganistanissa. Tästä 
syystä Howard vietti lapsuutensa 
Intiassa. Ensimmäinen henkilö-

Howard Norrish:Howard Norrish:
Perusta yritys lähetyskentällePerusta yritys lähetyskentälle

kohtainen kosketus muslimien 
saavuttamiseen tuli Operaatio 
Mobilisaation kesäkampanjassa 
Ranskassa. Vuonna 1966 hän liit-
tyi tiimiin, joka matkusteli Irakissa, 
Syyriassa, Kuwaitissa ja Turkissa. 
Vuotta myöhemmin hän tapasi 
vaimonsa ja he menivät naimisiin 
Jordaniassa. Heidän kaksi lastaan 
syntyivät Beirutissa. Sittemmin 
Howard työskenteli pitkään ympä-
ri Lähi-itää. Kaiken tämän keskel-
lä hän luki biokemian tutkinnon 
yliopistossa Englannissa ja väitteli 
vielä myöhemmin tohtoriksi. Ny-
kyään Howardin työ on kouluttaa 
teltantekijöitä.

Miksi 
teltantekijä?

– Vain kahdeksan prosenttia lähe-
tysihmisistä on sijoittunut maihin, 
joissa tarve olisi kaikkein suurin. 
Syy siihen on ainakin se, että näi-
hin maihin ei lähetystyöntekijän 
nimikkeellä pääse. Sen sijaan jos 
lähetystyöntekijän hattu vaihde-
taan ammatin osaajan hattuun, 
ovet ovat avoinna. Tästä syystä 
teltantekijyys on tämän päivän 
sana, valaisee Norrish.

Howard itse opetti seitsemän 
vuotta eräässä Lähi-idän maan yli-
opistossa biokemiaa. Samalla hän 
rukoili ja kertoi Jeesuksesta niille, 
jotka halusivat Hänestä kuulla. 
Teltantekijä on siis lähetysnäkyä 
kantava kristitty, jolla on jokin ta-
vallinen ammatti.

Howard sanoo, että on kaksi 
tapaa ryhtyä teltantekijäksi: hyvä 
ja huono. Hyvä tapa on tehdä 
kohdemaassa sitä työtä mitä on 
ilmoittanut tekevänsä. Ja huono 
tapa on olla sitä tekemättä.

– Petkuttaminen on ensinnäkin 
eettisesti arveluttavaa ja toiseksi se 
ei saa paikallisen väen arvostus-
ta. Tällä tavalla tehneet eivät ole 
saavuttaneet tietääkseni yhtään ih-
mistä Kristukselle. Tärkeintä lähe-
tystyössä ei ole se mitä tekee, vaan 
mitä on. Jos hoidat työsi hyvin ja 
olet kelpo asukas, sinua varmasti 
arvostetaan ja kuunnellaan her-
kemmin.

Yrittäjät 
menestyvät

Viimeaikoina yritystoiminta on 
tullut yhä tärkeämmäksi osaksi 
lähetystä. Norrish kertoo esimer-
kin, jossa joukko kristittyjä perusti 
elämysvaellus -yrityksen Marok-
koon. Vaelluksilla ylitetään Atlas-

vuorisjono huikeine maisemineen. 
Tavaroita kantavat muulit ja seuru-
eeseen kuuluu kokkeja.

 – Tämä luksus-retki on saa-
nut suuren suosion niin turistien 
kuin paikallisten kyläläistenkin 
keskuudessa. Vuoristokyläläiset 
myyvät tuotteitaan turisteille ja 
saavat näin tuloja. Ennen tämän 
kielialueen ihmisten parissa ei ol-
lut yhtään kristittyä. Nyt heitä on 
nyt jo useita.

Norrish kertoo toisen esimer-
kin, jossa entiset lähetystyöntekijät 
perustivat tehtaan Mongolian pää-
kaupunkiin Ulan Batoriin. Tehdas 
jalostaa paikallisesta kivestä eris-
tysmateriaalia, jota sitten myydään 
teollisuudelle. Kysyntä on kovaa, 
koska kylmässä maassa eristykselle 
on tarvetta. Toiminnasta omistajat 
saavat täyden voiton ja paikallinen 
väestö työpaikkoja. Yritys tukee 
paikallista seurakuntaa ja paikal-
lisen väestön luottamus teltante-
kijöitä kohtaan on noussut.

Israelissa perustettiin taas tehdas 

�  Howard Norrish on toiminut yli 40 
vuotta lähetyksen parissa Lähi-idässä. 
Monet menestyvät yritykset toimivat 
tänään kristittyjen teltantekijöiden 
luotsaamina. Kuvassa oikealla tulkkina 
Pirjo Alajoki.
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�    – Monille muslimeille Michael Jack-
son on kristityn kuva, joten he ovat ilah-
tuneita tavatessaan kristityn teltanteki-
jän, jolla on lähes samanlaiset arvot kuin 
muslimilla, Norrish sanoo.

valmistamaan antenneja armeijan 
panssariautoihin. Tehtaaseen ote-
taan töihin niin juutalaisia kuin 
arabejakin. Jokainen työpäivä al-
kaa rukouksella ja työntekijöiden 
on mahdollista osallistua raamat-
tupiireihin. Monta kertaa radikaalit 
ortodoksijuutalaiset ovat yrittäneet 
lopettaa tehtaan toiminnan, mutta 
armeija on sen aina estänyt.

Veto yritystoimintaan teltanteki-
jänä on kova. Yrityksiä löytyy jo 
monista maista monilta eri aloil-
ta. Varma tapa työllistyä yrittäjä-
nä Howardin mukaan on hallita 
englannin kielen tai tietotekniikan 
opetustaidot.

– Yrittäjyys on tapa vaikuttaa 
suoraan yhteiskunnan rakentei-
siin. Useissa köyhissä maissa vä-
estö ei ole koskaan nähnyt yritys-
tä, joka toimii moraalisesti hyvillä 
periaatteilla. Esimerkiksi niin, että 
yritys maksaa kunnollista palkkaa, 
pitää huolta työntekijöistä ja ei ota 
lahjuksia. YK:ssa on todettu, että 
pelkkä avustusten jakaminen mai-
hin, joissa on huono hallinto, ei 
poista köyhyyttä, kertoo Norrish.

Pyhä kahtiajako 
– lähetyksen konkurssi

Jotkut kristityt voivat ajatella, että 
on olemassa korkeamman kutsun 
tehtäviä ja sitten vähän matalam-
pien. Korkeampaan sijoitetaan 
esimerkiksi lähetystyöntekijät ja 
matalampaan yrittäjät. Näin ei 
kuitenkaan Norrishin mukaan 
Raamatussa lue.

– Ei ole toistaan pyhempää 
ammattia. Työ itsessään on Ju-
malan lahja ja sitä tehdään hänen 
kunniakseen, yhteisön ja itsensä 
hyödyksi. Kaikki työ on samanar-
voista Jumalan silmissä ja Juma-
la on tarkoittanut myös ihmisen 
nauttivan siitä.

Itse asiassa kahtiajako pyhien 
ja vähemmän pyhien tehtävien 
välillä on ajanut lähetystyön jo 
useamman kerran konkurssiin.
- Paavalin aikaan evankeliumi le-

visi tavallisten työtätekevien maal-
likoiden kautta voimallisesti. Kun 
sitten vuoden 200 jälkeen alettiin 
läntisessä kirkossa toteuttaa papis-
ton ja maallikoiden eroa, evanke-
liumin leviäminen hidastui.

Norrish vetää esiin myös aiheen, 
jota ei kovin herkästi nosteta pöy-
täkeskusteluun lähetysjärjestöissä. 
Nimittäin monet herätykset ovat 
alkaneet siinä vaiheessa, kun lä-
hetystyöntekijät on potkittu maas-
ta ulos. Näin kävi Kiinassa, jossa 
on nyt 100 miljoonaa kristittyä. 
Iranissa kastettiin sadan avoimen 
vuoden aikana vain 200 kristittyä. 
Nyt kun maa on ollut suljettuna 
20 vuotta, siellä on 100 000 kris-
tittyä.

Samaan hengenvetoon Norrish 
kertoo kyselytutkimuksesta sul-
jettujen maiden kristityiksi kään-
tyneiden parissa, mikä saa jo en-
tiselle lähetystyöntekijälle punan 
poskille. 

– Vain kolme tuhannesta vas-
taajasta ilmoitti ulkomaisen lähe-
tystyöntekijän vaikuttaneen hänen 
uskoon tuloonsa. Suurin vaikut-
tajaryhmä löytyi oman perheen 
jäsenistä. Neljäsosalle Jeesus oli 
ilmestynyt suoraan joko unessa 
tai muuten.

Kannattaako lähetystyöntekijöi-
tä sitten ylipäätään lähettää?

– Kyllä kannattaa. Ulkomaisia 
työntekijöitä tarvitaan erityisesti 
opettamaan ja varustamaan us-
koon tulleita, jotka taas ovat voi-
mallisia levittämään evankeliumia 
kansalaistensa parissa. Usein ei 
paikallisilla ole myöskään taitoa 

hoitaa esimerkiksi seurakunnan 
taloutta. Tässä lähetystyöntekijöillä 
on tehtävää, vakuuttaa Norrish.

Teltantekijöiden 
turvallisuus

Televisiossa näemme usein viha-
mielisesti riehuvia muslimeja mil-
loin missäkin. Miten sitten suljetun 
maan kansalaiset kohtelevat kris-
tittyjä teltantekijöitä? 

– Usein Hollywood ja Micha-
el Jackson edustavat muslimeille 
kristillisyyttä. Näin ollen he ovat 
ilahtuneita tavatessaan kristityn, 
jolla on lähes samankaltaiset arvot, 
kuin heillä itsellään on. Jumalasta 
taas keskustellaan muslimeiden 
parissa yhtä luonnollisesti kuin 
Englannissa säästä. Monet heistä 
ajattelevat, että ehkä he voivat 
käännyttää kristityn muslimiksi. 
Toiset kyselevät aidosti kiinnostu-
neena miksi seuraamme Jeesusta. 

Keskustelu on näin helppoa.
Norrishin mielestä menestys 

ylipäätään tarkoittaa sitä, että Ju-
malan tahto pääsee tapahtumaan. 
Tärkeintä on turvautua Jumalan 
lupauksiin ja olla sitkeä.

–  Olimme olleet Saudi-Arabi-
assa jo viisi vuotta, ennen kuin 
ensimmäiset ihmiset ottivat Jee-
suksen vastaan. Eräänä iltana sain 
puhelun, jossa minua pyydettiin 
tulemaan hotellille. Siellä odotti 
kolme muslimiystävää, jotka ker-
toivat Jeesuksen ilmestyneen heil-
le. He halusivat minun kertovan 
Hänestä enemmän. Tämä ilta oli 
minun koko elämäni jännittävin, 
liikuttuu Howard Norrish.
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PANTTIVANKI 
Panttivanki (Hostage)on sekoi-
tus jännitystä, psykologista draa-
maa ja toimintaa odottamattomin 
kääntein. Se miltä tuntuu joutua 
panttivangiksi selviää vähitellen 
eri henkilöhahmojen polkujen 
leikatessa ja törmätessä. 

Ohjaaja Florent Sirin ensim-
mäisessä englanninkielisessä 
elokuvassa Panttivanki mikään ei 
ole sitä miltä näyttää toiminnan 
keskittyessä yhteen taloon ja sen 
ympäristöön yhden päivän ja yön 
aikana. Kuten hänen kehutussa 

ranskankielisessä toimintajännä-
rissään, The Nest, Sirin mutkikas, 
lumoava kuvaus- ja leikkaustyyli 
korostaa monikerroksisten kon-
fl iktien jännitystä.

Järkyttyneenä panttivankitilan-
teesta, joka johti nuoren äidin ja 
tämän lapsen kuolemaan, LAPD:
n neuvottelija Jeff Talley (Bruce 
Willis) lähtee Los Angelesista ma-
talan profi ilin työhön, poliisipäälli-
köksi rauhalliseen Bristo Caminon 
kaupunkiin Venturan maakunnas-
sa. Kun kolme nuorisorikollista 
seuraa perhettä kotiin aikeenaan 
varastaa heidän autonsa, he ereh-
tyvät valitsemaan väärän talon 
vääränä päivänä. 

Kolmikko huomaa olevansa 
ansassa korruptoituneen kirjanpi-
täjän miljoonien dollarien talossa 
kaupungin laitamilla. Paniikissa 
nuoret ottavat perheen pantti-
vangiksi asettaen Talleyn juuri 
sellaiseen tilanteeseen, johon hän 
ei enää halunnut joutua. Talley 
jättää panttivankitilanteen hoitami-
sen Venturan sheriffi n miehille ja 
poistuu näyttämöltä. Mutta talossa 
oleva digitaalinen tieto vaarantaa 
salaperäiset rikolliset ja heidän 
operaationsa. He ovat valmiit 

mihin tahansa saadakseen heille 
kuuluvan. Tilanne muuttuu pian 
räjähdysherkemmäksi ja kauhis-
tuttavammaksi kuin hän voisi ku-
vitellakaan. 

Elokuva alkoi mahtipontisesti. 
Alkutekstit olivat tehty tietoko-
neella, punainen taivas ja muu on 
mustavalkoista, tuli heti mieleen 
Rammstein -yhtyeen Lichtspielha-
us DVD:n kansi, sekä Backyard 

Babies – Stockholm Syndrome 
CD:n kansi. 

Alkutekstit loppuvat ja kamera 
siirtyy taloon, jossa mies pitää 
vankinaan vaimoa ja poikaansa.

Bruce Willisin esittämä pant-
tivankineuvottelija yrittää saada 
miestä järkiinsä, kunnes mies al-
kaa rukoilla ja on valmiina am-
pumaan.

“…vain Jumala päättää kuka 
kuolee ja se aika ei ole nyt…” 
huutaa Jeff Talley (Bruce Willis) 
juostessaan panttivankitaloon.

Seuraavaan panttivanki tilan-
teen pikku poika (Jimmy Ben-
nett) toimii talosta käsin hyvänä 
apulaisena.

Elokuva pitää mukanaan lop-
puun asti pienine juonenkään-
teineen.

Petri Janas

PANTTIVANKI (Hostage)
Ohjaus: Florent Emilio Siri 
Pääosissa: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jim-
my Bennett, Michelle Horn
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TUTTISOTURI
Sana ”toimintasankari” saa ihan 
uuden sisällön Vin Dieselin (Rid-
dickin aikakirjat, Pimeän uhka, 
Pelastakaa sotamies Ryan) täh-
dittämässä sydäntälämmittävässä 
kokoperheen Disney-komediassa 
Tuttisoturi. Maailman pelottomim-
piin ja koulutetuimpiin sotilaisiin, 
Navy S.E.A.L. -joukkoihin kuuluva 
Shane Wolfe (Vin Diesel) on tot-
tunut junailemaan mahdottomiksi 
luultuja pelastusoperaatioita, kun-
nes eteen tulee vaativa ja hermoja 
kysyvä… lapsenvahtikeikka. Hal-
litukselle töitä tekevä tiedemies 
surmataan, eivätkä konnat kaihda 
keinoja saadakseen salaisuuden 
haltuunsa, joten Wolfe määrätään 
vahtimaan tiedemiehen viittä vil-
liä vekaraa. Lapsissa on tekemistä 
kokeneemmallekin, ja kun roma-
nialainen lapsenvahti saa tarpeek-
seen ja lähtee, on Wolfe vastuussa 
koko katraasta, johon kuuluvat tei-
ni-ikäinen kapinoiva Zoe (Brittany 
Snow), murjottava 14-vuotias Seth 
(Max Theriot), 8-vuotias ninjaksi 
haluava Lulu (Morgan York), taa-
peroikäinen Peter ja Tyler-vauva. 

Märkäpuku, helikopteri ja nor-
maali aseistus joutavat nyt romu-

koppaan ja tilalle tulevat vaipat, 
tuttipullot ja tila-auto! Toiminnan 
mies on ihan uusien haasteiden 
edessä torjuessaan pahiksia ja yrit-
täessään samalla pitää huushollin 
pyörimässä. Räjäytykset, pudo-
tukset helikopterista ja vihollis-
kohteiden tuhoaminen käyvät 
Wolfelta kuin luonnostaan, mut-
ta nyt hän joutuukin keräämään 
rohkeutta mm. vaipanvaihtoon. 
Esikaupunkielämässä ei näyttäi-
si olevan mitään, missä Wolfen 
sotilaskoulutuksesta olisi hyötyä, 
mutta kun hän fyysisten voimien-
sa ja sotataitojensa lisäksi pistää 

peliin sydämensä, asiat alkavatkin 
loksahdella paikoilleen. Kova so-
tilas kohta vertaisensa vastuksen, 
löytää oman herkän puolensa ja 
lunastaa paikkansa viiden villin 
lapsen muodostamassa perhees-
sä. 

Elokuvan on ohjannut Adam 
Shankman (Bringing Down the 
House – Elämä on laiffi i, Häät 
mielessä, Muistojen polku) ja 
sen tuottaja on Roger Birnbaum 
(Shanghai Noon, Unbreakable 
– Särkymätön, 6 päivää 7 yötä, 
Bruce Taivaanlahja).

Vin Diesel haluaa nyt selvästi 
muokata imagoaan, hän kuulem-
ma jopa luopui osasta XXX 2:ssa 
keskittyäkseen tähän Tuttisoturiin. 
Moni muistaa niin Arnold Schwar-
zeneggerin ja Sylvester Stallonen 
epäonnistuneet komediakokeilut. 
Joten täytyy myöntää, että ennak-
koasenne oli varsin negatiivinen 
aatuessani pimenevään elokuva-
saliin.

Mutta ei, lihaksikas kaljupää-
hän onnistuu varsin mallikkaasti 
uudentyyppisessä roolissaan. Pai-
koitellen voi jopa havaita selviä 
itseironian piirteitä.

Vaikka elokuvaa markkinoidaan 
Disneyn kokoperheen elokuvana, 
riittää siinä vipinää ja vilskettä heti 
alkumetreiltä lähtien.

Adam Shankman on ohjannut 
Tuttisoturin tietenkin amerikkalai-
sista lähtökohdista, joten miehen 
osallistuminen lastenhoitoon ja 
perherutiineihin ovat vielä nau-
ruhermoja kutkuttavia asioita. Ei 
silti, tuskinpa kukaan mies nyt 
aivan mielellään vaihtelee ripu-
loivan vauvan vaippoja.

Kimmo Janas

THE PACIFIER - TUTTISOTURI 
(The Pacifi er) 

Ohjaus: Adam Shankman
Pääosissa: Vin Diesel, Lauren Graham, 
Faith Ford, Brittany Snow, 
Max Theriot, Morgan York, Carol Kane 
ja Brad Garrett
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C2 Tonic ja C3 Tonic 
täydentävät Citroën-

malliston
Citroën-mallisto saa kaksi uutta 
versiota C2 Tonicin ja C3 Tonicin. 
Kompaktien autojen kokoluok-
kaan kuuluvat uutuudet tarjoavat 
entistä paremman varustelun.

Citroën täydentää C2- ja C3-mal-
listojaan uusilla entistä paremmin 
varustelluilla Tonic-versioilla. 
Molempien Tonic-versioiden va-
rusteisiin kuuluvat malliston mui-
den vakiovarusteiden lisäksi muun 
muassa metalliväri, ilmastointilaite 

Hella vahvistaa markkinajohtajan 
asemaansa kurvivaloissa: tänä 
vuonna tulee markkinoille neljä 
uuttaa automallia, joissa on Hellan 
kurvivalot. Hella varustaa kurvi-
valolla 14 mallisarjaa eri valmista-
jilta: Range Rover, VW Golf Plus, 
Peugeot 407 Coupé ja Mercedes 
Benz M-sarja. Markkinajohtajana 
kurvi- ja ksenonvaloissa Hella on 
saanut useita kansainvälisiä pal-
kintoja keksinnöstään. 

 Dynaaminen kurvivalo saa-
daan aikaan kallistamalla bi-kse-
non-moduulia suhteessa ajetta-
van kaarteen säteeseen. Uuden 
valotekniikan ansiosta lähivalon 
valaisema alue kaarteessa lähes 
kaksinkertaistuu. Kuljettaja näkee 
ajoissa kaarteen muodon ja pys-
tyy sopeuttamaan ajotapansa sen 

Mercedes-Benz -
polkupyörämallisto: 

lippulaivana ensimmäinen 
automaattivaihteistolla 

varustettu aktiivijousitettu 
kaupunkipyörä 

Mercedes-Benz polkupyörämal-
listo 2005 tarjoaa kolme uutta 
vaihtoehtoa erilaisiin pyöräilytar-
peisiin. Mercedes-Benz esittelee 
ensimmäisenä autonvalmistajana 
maailmassa todella mukavan ja 
turvallisen 8-portaisella auto-
maattivaihteistolla ja aktiivisella 
jousituksella varustetun polku-
pyörän. Mallistoon kuuluu myös 
uusi täysjousitettu maastopyörä 
aggressiiviseen ajoon hankalas-
sakin maastossa. Harrastus- ja va-
paa-ajan pyöräilyyn omiaan oleva 
Mercedes-Benz fi tness-pyörä on 
saatavana sport- ja comfort-ver-
sioina. 

Teknisessä mielessä Mercedes-
Benz polkupyörämalliston tähti 
on elegantti, turvallinen ja poik-
keuksellisen mukava automaat-
tivaihteinen pyörä. Se mukautuu 
kulloisiinkin ajo-oloihin niin au-
tomaattivaihteiston asetuksella, 
elektronisesti säätyvällä jousituk-
sellaan kuin hämärätunnistimilla 
varustetuilla valoillaankin. Näin 
se tarjoaa aina parhaan mahdol-
lisen, nautittavan ajokokemuksen 
– juuri niin kuin Mercedes Benziltä 
odottaa sopiikin. 

 Ohjaustangon keskelle sijoite-
tusta ajotietokoneesta voi muun 
muassa lukea nopeuden, matkan, 
kulloinkin kytkettynä olevan vaih-
teen ja vaimennuksen asetuksen. 
Tietokone kerää ja yhdistää tietoja 

mukaan. 
 Dynaaminen kurvivalo toimii 

lähi- ja kaukovalotoiminnossa ajo-
nopeudesta riippumatta. Matalam-
missa nopeuksissa valot seuraavat 
ohjauspyörän liikkeitä sekunnin 
murto-osassa, kun taas korkeam-
missa nopeuksissa kallistusmeka-
nismi toimii hitaammin, jotta valo 
saadaan jakautumaan kuljettajan 
tarvitsemalla tavalla. Automaat-
tinen valojen korkeudensäätö 
huolehtii siitä, että valot on aina 
suunnattu oikein, eivätkä ne häi-
käise vastaantulevaa liikennettä.

 
 Kurvivaloa sekä muita Hella-

valoja tuo maahan Örum Oy Ab, 
joka on merkittävimpiä auton va-
raosien ja lisävarusteiden maahan-
tuojia ja kokonaispalveluntuottajia 
Suomessa.

poljinkampien kiertymistiheydes-
tä ja vauhdista asettaakseen vaih-
teen ja vaimennuksen optimaa-
liseksi. Kuljettaja tuskin huomaa 
näitä muutoksia. Sen lisäksi, että 
ajotietokoneelta voi erikseen va-
lita asetukset “kevyt”, “normaali” 
tai “sport”, kuljettaja voi asettaa 
kaikkia haluamiaan säätöjä ma-
nuaalisesti. 

 Automaattipyörän automaatti-
sesti syttyvät ja sammuvat valot vii-
meistelevät sen tarjoaman huolet-
toman ja turvallisen ajonautinnon. 
Levyjarrutyyppiset jarrut tarjoavat 
erinomaisen tehon myös märällä 
kelillä.

sekä radio/cd-soitin veloituksetta. 
Sekä C2 että C3 Toniceissa on 
myös Pack Look –paketti, johon 
kuuluvat korinväriset puskurit ja 
kylkilistat sekä erikoisverhoilu.

Citroën C2 ja C3 Tonicit on 
varustettu 1,4-litraisella bensiini-
moottorilla, jonka suurin teho on 
55 kilowattia (75 hv) ja vääntö 118 
Nm/ 3300 r/min. C3 1,4i Tonic on 

saatavana myös automaattivaihtei-
sena. Uusien mallien hinnat ovat 
14 990 euroa (C2 1,4i Tonic), 15 
990 euroa (C3 1,4i Tonic) ja 18 
190 euroa (C3 1,4i Tonic Autom.). 
Uusien mallien hinnat ovat run-
saammasta varustelusta huolimatta 
aiempia SX-malleja edullisemmat. 
Varusteet huomioiden hintaetu 
nousee yli kahdentuhannen eu-
ron.

HELLA VAHVISTAA ASEMAANSA KURVIVALOMARKKINOILLA 
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CRUZER – PARRANAJOKONE, 
JOSSA ON TYYLIÄ JA 

ASENNETTA
Parran tulee olla trimmattu ja hy-
vin hoidettu. Ennen kaikkea se 
ilmaisee asennetta ja persoonalli-
suutta. Aikaisemmin tämä merkitsi 
peilin edessä vietettyjä tunteja par-
ranajokoneen ja trimmerin kanssa. 
Lisäksi tarvittiin kärsivällisyyttä. 
Mutta ei enää. Braun cruZerin 
ansiosta parranmuotoilu ei voisi 
olla helpompaa. 

”Parta ei ole enää pelkästään 
parta, vaan tapa ilmaista itseään. 
cruZerilla parta on helppo ja no-
pea muotoilla siten, että se mukau-
tuu täydellisesti omien kasvojen 
muotoihin ja omaan persoonalli-
suuteen. Parran suhteen tärkeää 
ei ole se, mitä poistetaan - vaan 
se, mitä jätetään, kertoo Mia Kaila 
Braunilta.  

cruZer on modernin miehen 
’3-in1’ -laite, jossa yhdistyvät 
mullistavalla tavalla parranajoko-
ne, parranmuotoilija ja trimmeri. 
Parranajokone pitää kasvot sileinä 
ja hyvin ajeltuina sekä varmistaa 
tarkan ja hellävaraisen ajon. 

Kääntyvän parranmuotoilijan 
ansiosta parran huolittelu tarkasti 
ja symmetrisesti ilman monia eri 
välineitä on mahdollista. Muotoi-
lijan leveä kärki huolehtii parran 
suorista linjoista ja reunoista. Ka-
pea kärki on suunniteltu erityisesti 
yksityiskohtien luomiseen ja tark-
kuusrajaukseen. 

Braun cruZer on täydellinen 
kumppani matkoilla, kun verk-
kovirtaa ei ole saatavilla. Siinä on 
pitkäkestoinen akku. cruZer sopii 
myös parranajoon suihkussa. Laite 
on täysin vesitiivis, joten se voi-
daan puhdistaa hanan alla. 

Braun cruZer on saatavana tava-
rataloista ja erikoisliikkeistä. 

Tuotteen suositushinta on 89 
euroa.

Rexona Extreme Protection
– vahvasti miehinen 

deouutuus
Toukokuussa kauppoihin saapu-
nut Rexona Extreme Protection 
suoriutuu nimensä mukaises-
ti myös vaativissa olosuhteissa. 
Harrastitpa futista, kalliokiipeilyä, 
melontaa tai muuten vain vaativaa 
elämää. Rexona Extreme Protecti-
on ei jätä pulaan!

Rexona Extreme Protection 
–antiperspirantissa on uusi koos-
tumus, joka on kehitetty erityisesti 
miesten hikoilun ja hienhajun es-
tämiseen. Tuotteessa on raikas ja 
maskuliininen tuoksu ja se antaa 
tehokkaan suojan hikoilua vas-
taan.

Kaikkien miesten Rexona-deo-
jen pakkaukset uudistuvat tänä ke-
väänä ja pakkausdesign on entistä  
yhtenäisempi. Miesten tuotteet on 
nyt helppo erottaa omaksi koko-
naisuudekseen.

Rexona Extreme Protection 
–antiperspirantti on saatavana 

UUSI LEXUS GS
Huhtikuussa myyntiin tullut 

GS on ensimmäinen uuden, L-
fi nesseksi nimetyn, Lexuksen 
suunnitteluperiaatteen mukaan 
valmistettu tuotantomalli. Sen valt-
teja ovat elegantti kori, loistelias 
ja ergonomialtaan erinomainen 
matkustamo sekä huippuunsa 
viety viimeistely.

Uuden GS:n selkeät linjat ja pel-
kistetyt muodot viestivät japanilai-
sesta minimalismistä. Korin kaaret 
yhdistyvät lähes saumattomasti 
etu- ja takavaloihin, dynaaminen 
keula ja laskeva katon linja puo-
lestaan tuovat muotoiluun aggres-
siivisuutta.

Kaasupurkauslähivalot varustet-
tuna automaattisesti ohjauspyörän 
kulman mukaan kääntyvällä AFS-
lähivalojärjestelmällä parantaa nä-
kyvyyttä mutkissa.

Kaikkiin malleihin kuuluu väril-
linen, 7 tuuman kosketusnäyttö, 
jonka avulla ohjataan mm. ilmas-
tointia, Bluetooth handsfree -jär-
jestelmää ja sinne ohjelmoitavaa 
puhelinluetteloa. Audion, ajotie-
tokoneen ja puhelimen hallinta 
onnistuvat kätevästi ja turvallises-
ti ohjauspyörässä olevasta kauko-
ohjaimesta.

Uusi Lexus GS on saatavilla sekä 
4,3 litran (207 kW/ 283 hv /417 
Nm) V8-moottorilla sekä uudel-
la 3,0 litran (183 kW/249 hv/310 
Nm) suorasuihkutus-V6-moottoril-
la. Molempia moottoreita yhdistää 
erinomainen suorituskyky, suuri 
vääntö ja alhaiset päästöt.  

GS:n uusi automaattivaihteisto 
on tiheästi välitetty 6-nopeuksi-
nen, ja sitä on mahdollista käyt-
tää myös manuaalisesti. V8-malli 
kiihtyy 0-100 km/h 6,2 sekunnissa, 
huippunopeus on rajoitettu 250 
km/h:ssa ja  yhdistetty keskiku-
lutus on 11,3 l/100 km. V6-mallin 
vastaavat arvot ovat: 7,2 sekuntia, 
240 km/h ja 9,8 l/100 km.

Vaikka auto uudistui monin ta-
voin; sen koko kasvoi, ajo-omi-
naisuudet parantuivat ja vakio-
varusteiden määrä lisääntyi, niin 
sen hinta aleni aiempaan malliin 
verrattuna. Suositushinnat vakio-
varustein ovat: GS300  64 900 ja 
GS430 89 500 euroa.

sekä roll-on-, stick- että spray- 
pakkauksissa. Tuotteiden arvioitu 
vähittäismyyntihinta on 2,25 euroa 
– 3 euroa.

VATKAA JA VALAISE!
Kuinka tavallista onkaan, että juuri 
silloin kun tarvitsisit taskulamp-
pua, patterit ovat päässeet lopah-
tamaan eikä pimeydessä vaeltaval-
le kansalle löydy valoa?

Uusi vallankumouksellinen va-
laisinuutuus perustuu magnetis-
miin, led-valoon ja korkeatasoi-
seen optiikkaan. 

Kun valaisimeen tarttuu "tosi-
miesmäisellä" otteella ja vatkaa 
sitä edestakaisella liikkeellä 90 
sekuntia, on luvassa kirkasta led-
valoa jopa kahdeksi tunniksi - ja 
ihan ilman pattereita.

Perinteisestihän led ei tuota 
kirkasta valoa, mutta tässä valai-
simessa käytettävällä korkeata-
soisella optiikalla on tuo kirkkaus 
saatu esille.

Täysin hermeettisen rakenteen-
sa ansiosta valaisinta voi käyttää 
myös kosteissa olosuhteissa (upo-
tussyvyys 125 m) ja jopa pakkases-
sa (toimintalämpötila -40–+60oC).

Jos valaisinta haluaa käyttää 
vaikkapa yrityslahjana, löytyy 
mainostilaa kahdesta eri paikasta. 
Maahantuoja suositteleekin mai-
nospintojen täyttöä esimerkiksi 
kuplatarralla.

Vähintään 10 valaisimen erissä 
ostettaessa valaisimen hinnaksi 
tulee 20 euroa. Värivaihtoehtoja 
löytyy neljä: keltainen, sininen, 
musta ja läpinäkyvä (kuvassa).

20 cm pitkä ja 3,9 cm halkaisi-

jaltaan oleva valaisin painaa 275 
g ja valotehoa löytyy 10.000 lu-
xia. Toiminta-aika ledillä on 6–10 
vuottta, ja valmistajan valaisimelle 
myöntämä toimintatakuu on peräti 
6 vuotta.

Tosimiehen lukijoiden kannalta 
lienee mielenkiintoista myös tie-
tää, että valaisimen kehittäneen 
singaporelaisen yrityksen omista-
jat ovat tunnustavia kristittyjä.

Lisätietoja:
Mesax Marketing
Kiesikuja 12, 01200 Vantaa
puh. 040 5194 670
fax (09) 875 1191
mxe.saxelin@pp.inet.fi 
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Kimmo Janas

Helsinkiläinen König Oy 
on tullut viimeisten kah-
dentoista vuoden aikana 

tullut tunnetuksi autoilun harrasta-
jille korkealuokkaisten vanteiden 
maahantuojana. Tänä vuonna 
yritys on laajentanut toimintaansa 
myös moottoripyöräpuolelle. Va-

MOOTTORIURHEILUA MOOTTORIURHEILUA 
ISOILLE POJILLEISOILLE POJILLE

Nyt ne ovat viimeinkin Suomessa, 
Thumpstarin Minimoto -moottoripyörät! 

Nuo minikokoiset moottoripyörät aikuisten 
lystinpitoon. Moottoripyörille leikittely 
jakaa mielipiteet varsin rajusti kahtia, 

mutta onko kyseessä sittenkin turvallinen 
tapa viettää vapaa-aikaa?

likoimista löytyvät tänä päivänä 
Husabergin Enduro, Motocross  ja 
Supermoto -moottoripyörät, 'kali-
fornialaiset' Thumpstar -minimotot 
sekä mm. Remuksen SlipOnnit ja 
kokonaiset kisaputkistot kilpureil-
le ja Xstreeme-ekeille.

MotoKönigin palveluihin kuu-
luvat myös asiakkaiden moottori-
pyörien tehonmittaukset ja tarvit-
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taessa säätöpalvelut.
– Monesti on erinäköisten ra-

joitusten vuoksi peliin pantu jo 
tehtaalla tuhiseva putki koneen 
säätöihin koskematta. Kone käy 
kylmänä huonosti tai tietyllä alu-
eella nykii, huomauttaa Königin 
säätöguru Make Ansavuori. – Vaan 
ei huolta, peli Dynoon ja me sää-
dämme laitteen sen ansaitsemaan, 
kunnolliseen, iskuun.

Turvallista hauskanpitoa
Honda CRF:n pohjalta kehitelty 
Thumpstar –minimoto on saanut 
Yhdysvalloissa valtaisan suosion, 
ja nyt villitys on siis rantautunut 
tänne pohjan perukoillekin. Kuu-
luisin suomalainen 'thumppikuski' 
on Kimi Räikkönen, jonka USA:sta 
ostettu ajopeli maksaa tuollaiset 
vaivaiset 16.000 dollaria...

Königin toimitusjohtaja Kimi 

Caravitis rauhoittelee, että näillä 
minikokoisilla pyörillä sattuu käy-
tännössä paljon vähemmän vahin-
koja kuin isoilla pyörillä. Samalla 
kannattaa tietenkin muistaa, että 
minimonot on tarkoitettu aino-
astaan suljetuille alueille, ei siis 
normaaliin tieliikenteeseen.

– Eivätkä tehotkaan ole kuin 
tuollaiset 5-10 hevosvoimaa, hän 
huomauttaa.

Minimoton etuja on juuri sen 
pienuus, toisin sanoen jokaisella 
kuskilla ylettyvät varmasti jalat 
maahan. Aloittelijoille soveltuva 
puoliautomaattinen versio on kä-
tevä tapa päästä moottoripyöräilyn 
makuun.

Esikuvana olleessa Hondassa 
Monkeyssahan oli 50 cc, mutta 
tässä amerikkalaisten kehittämässä 
versiossa kuutioita on jo parhaim-
millaan125.

– Mutta se alkuperäinen on pa-
rin heppansa kanssa niin laiska, 
ettei sillä voi pitää ”hauskaa” lain-
kaan, Caravitis naurahtaa.

Hän kertoo minimotojen saa-
neen Suomessa erittäin hyvän 
vastaanoton. Jopa tyttöjen piirissä 
uusi harrastus on nostamassa pää-
tään. Samoin aikuiset miehet, jotka 
ovat nuoruudessaan harrastaneet 
motocrossia tuntevat vetoa mini-
moton puikkoihin.

Ja pääseehän näillä miniversi-
oilla crossin makuun varsinaisia 
motocrosspyöriä huomattavasti 
halvemmalla. Caravitiksen kerto-
man mukaan Thumpstarin pyöri-
en hinnat liikkuvat 1.500 – 3.000 
euron välillä.

�   125 –kuutioisessa Pro-mallissa on 
täysalumiinirunko ja ns. upside-down 
etuhaarukka, suosituimmassa Super-
mallissa kuutioita on 110 ja Junior-mal-
lissa 90. Kaikissa malleissa on hydrauliset 
levyjarrut.

�  Kimi Caravitis uskoo minimotoille 
löytyvän Suomestakin lähivuosina laaja 
kannattajakunta.
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Oikeat ratkaisut Oikeat ratkaisut 
tuovat siunauksiatuovat siunauksia

Kimmo Janas

Kuortanelainen 
maanviljelijä, kolme 
yritystä käsittävän 
it-konsernin omistaja 
ja seinäjokisen 
maansiirtokoneyrityksen 
pääosakas Tapani 
Takamäki pitää itseään 
matalan profi ilin 
uskovaisena, mutta 
ainakin työn tulokset 
osoittavat linjojen 
olevan auki ylöspäin.

T apani Takamäki lähti ko-
titilaltaan Helsinkiin opis-
kelemaan tietotekniikkaa 

vuonna 1990. Samana vuonna 
perustettiin myös Takamäki Ky, 
joka toimi ensimmäiset neljä 
vuotta yhden miehen yrityksenä 
Tapani Takamäen konsultoidessa 
ja ratkaistessa asiakkaiden it-asioi-
ta nuoren opiskelijaperheen kotoa 
käsin.

Vuonna 1998 konserniin liitet-
tiin pääkaupunkiseudulla toimiva 
it-talo Wmix Oy. 

Vuosituhannen loppupuolella 
oli vuorossa muutto takaisin Poh-
janmaalle ja it-yritys Tiedin Oy:n 
hankkiminen Tuurista. 

It-alan kuumina vuosina, vuo-
situhannen vaihteessa, konsernin 
henkilömäärä kohosi jo 22 työn-
tekijään. Tänä päivänä Takamäki 
Yhtiöt työllistää 10 it-alan ammat-
tilaista.

Hyvä mies hukkaan
Mutta niin kuin meistä jokainen 
muistaa, it-kupla puhkesi varsin 
pian, ja alaa kohtasi uudelleenar-
viointi. Niin myös Takamäki Yhti-
öiden toiminta supistui huomatta-
vasti parhaista vuosistaan.

Tapani Takamäki kertoo seu-
ranneensa huolestuneena työti-
lanteen kehitystä ja huokaisseen-
sa jopa Jumalalle, että jos ei pian 

�  – Ihminen joka luottaa itseensä saa 
aikaan vähän, mutta se joka luottaa Ju-
malaan saa aikaan paljon! muistuttaa 
Tapani Takamäki.

�  1990-luvulla Takamäki hankki lento-
koneen helpottamaan mm. kotitilan 
viljelyä Kuortaneella Helsingistä käsin. 
Tänä päivänä on moni maassamme vie-
raillut evankelista päässyt nauttimaan 
Takamäen harrastuksesta matkatessaan 
Helsingin ja Seinäjoen väliä.

löydy lisää toimintaa, menee hyvä 
mies aivan hukkaan.

Mielenkiintoista on, että samaan 
aikaan Nurmossa EP:n Maansiirto-
kone Oy:tä pyörittävät Salomäen 
painijaveljekset olivat rukoilleet 
Jumalalta yritykselleen ostajaa.

Ja näin ”johdatuksessa” tehtiin-
kin pian yrityskauppoja Takamäen 
laajentaessa toimintaansa uudelle 
alueelle.

Luonne puhuu
Luterilaistaustainen Takamäki ker-
too kristillisen aktiivisuutensa nä-
kyvän tänä päivänä lähinnä uuden 
River Seurakunnan luottamusteh-
tävissä Seinäjoella. Työelämässä 
hän ei halua tuputtaa omaa vakau-
mustaan sen paremmin asiakkail-
le kuin työntekijöillekään, mutta 
arvomaailma tulee esille miehen 
omassa luonteessa ja käyttäytymi-
sessä.

Kristittynä liikemiehenä hän pi-
tää tärkeänä toimia arvomaailman-

sa mukaisesti myös työasioissa.
– Pyrin toimimaan mahdollisim-

man oikeudenmukaisesti, enkä 
halua antaa väärää todistusta lii-
kekumppaneista tai työntekijöis-
täni.

– Tietenkin vaikeimpia ratkaisu-
ja pyöritellessäni otan asiat esille 
myös päivittäisissä rukouksissani, 
Tapani Takamäki toteaa ja kertoo 
hyödyntävänsä varsinkin pitkiä 
automatkoja keskusteluun Luo-
jansa kanssa.

Tänä päivänä yrittäjät joutuvat 
tuon tuosta tilanteisiin, jossa arvo-
maailma joutuu koetukselle. Men-
näkö siitä, missä aita on matalin, 
vai yrittääkö vielä puhtain kortein 
eteenpäin?

Takamäki huomauttaa, että 
oikaiseminen on hyvin helppoa, 
mutta siitä saa aina kantaa omat 
seuraukset.

– Olen huomannut, että kun asi-
at tekee rehellisesti ja oikeamieli-
sesti, myös siunaukset seuraavat 
päätöksiä.

Esimerkkejä
Takamäki Yhtiöitten 

tuotteista
Www-sivut ja verkkopalvelut

Takamäki-yhtiöt toteuttaa asiakkaan 

toiveita vastaavan verkkoratkaisun tai 

muun graafi sen tuotteen.

Raksarent

Rakennnustyömaiden yhteisen logis-

tiikkakeskuksen varastokirjanpitoon ja 

tavaran kierron seuraamiseen suunni-

teltu järjestelmä.

Majoitusvarausjärjestelmä

Selainpohjainen majoitusvarausjärjes-

telmä on nopea ja edullinen tapa asiak-

kaiden palvelemiseksi ja varaustietojen 

hallinnointiin.

Betele

Aktiivinen ote tuotannonohjaukseen 

sekä toimintojen jatkuva kehittäminen 

takaavat yrityksen kilpailukyvyn nyt ja 

tulevaisuudessa.

ISS

Sisäisen turvallisuuden järjestelmä kat-

taa kulkulupa-, vieraskortti- ja turvatar-

kastuselementtejä, asiakkaan toiveiden 

mukaisesti.
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CMN
Kristittyjen Miesten Verkosto ry

International Christian Men’s 

Institute

PL 4, 02941 Espoo

puh. (09) 54 79 74 10

fax (09) 512 20 33

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

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi 

www.kolumbus.fi /

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Raimo Suominen

Västervikin huvilatie 2
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Kansanlähetyksen pii ri jär jes tö jen mies-

 työs tä ja val ta kun nal li ses ta miestyöstä 

voi tiedustella  

Tuula Järvinen puh. 019-779 2231 

e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi  

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIEHEN TIE 
Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku

puh. (02) 334 11 33

e-mail: info@miehentie.fi 

www.miehentie.fi 

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28, 00100 Hel sin ki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi  .

STELK
Tietoja STELK:n toi min nas ta:

Helsinki

Erkki Pietilä (09) 448 566

Jouko Niemi (09) 321 48 61

Espoo

Pertti Jotuni (09) 884 32 34.

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi 

Miestyötä tekeviä organisaatioita

1.-3.7. Miestenleiri

CMN:n ja Helsingin Raamattukoulun 

Miesfoorumin perinteinen  miestenleiri 

Tuupovaarassa.

3.-6.7. Tähtäimessä Jumala

Suurtapahtuma Seinäjoella. Mukana 

mm. Tommy Tenney (USA) ja Carl-

Gustaf Severin (Ruotsi).

Lisätietoja:

www.netmission.fi /srk/seinäjoki

9.-16.7. Paremman avioliiton per-

heleiri Pieksämäellä

Lisätietoja:

Ismo ja Leena Sipakko

puh. (05) 366 6063, 050 3400743

15.-17.7. MOJ-Meeting

Gospel Riders kerhon järjestämä Mes-

sage of Joy -tapahtuma Hankalan Lo-

makeskuksessa Suolahdessa.

Kokoperheen kristillisessä moottori-

pyöräkokoontumisessa luvassa hyvää 

seuraa ja yhdessäoloa raittiilta poh-

jalta.

Lisätietoja:

www.gospelriders.fi 

25.-31.7. Joensuun 10. Gospel-fes-

tivaali

28.-31.7. Avioparikurssi

Jaakkiman kristillisellä opistolla, Ruo-

kolahdessa. Ohjaajina Pentti ja Eeva 

Suihkonen.

Lisätietoja:

jaakris@jaakkima.fi 

www.jaakkima.fi 

29.-31.7. Avioparikurssi 

Hartolassa

Lisätietoja:

Ismo ja Leena Sipakko

puh. (05) 366 6063, 050 3400743

1.-7.8. JÄTKIS 05 -leiri 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lei-

rin tarkoituksena on rohkaista nuoria 

miehiä (15-22 v.) löytämään oma paik-

kansa seurakunnassa, sekä rohkaista 

ja tukea heitä uskossaan Jeesukseen.

Lisätietoja:

Marko Kangas 044-5435606

16.-18.9. Miesseminaari 

Paltamossa

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

sen viikonloppu

Lisätietoja:

HNMKY:n miestyö

www.miesseminaari.fi 

16.-18.9. ”Jumalan Rakkaudessa 

–lepo ja toivo” – Kristuskeskeinen 

toipumistyö 10v. Suomessa

Kriisipalvelu ry järjestää Eheytymisse-

minaarin Lahdessa Ristinkirkossa. Pu-

hujina Ron Ross ja Jon Eargle tiiminsä 

kanssa sekä Seija Leppänen ja Kalervo 

Aromäki. 

Ilmoittautumiset:

Olli Kariste 040-5266843

23.-25.9. Miesseminaari 

Karkussa

Miesten kasvun ja sisäisen eheytymi-

sen viikonloppu

Lisätietoja:

HNMKY:n miestyö

www.miesseminaari.fi 

24.9. Avioliittopäivä

Turun hell.srk

Lisätietoja:

Tommi ja Maija Salokivi

puh. (02) 244 4346
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ON MULLA UNELMA
Kesäkuun alussa julkistettiin Helsingissä Saa-
lem-seurakunnassa 15-vuotiaan Johnnyn en-
silevy ”On mulla unelma” (Hassile Oy), joka 
löi ällikällä kaikki paikalle saapuneet.

Levyn tuottanut Kyösti Roth kertoo silloin 
vielä 14-vuotiaan Johnnyn ottaneen häneen 
vajaa vuosi sitten yhteyttä netin välityksellä ja 
ilmoittaneen haluavansa tulla laulajaksi.

Mielenkiintoiseksi tilanteen teki se, että 
Köpi oli itse juuri päättänyt lopetella musiik-
kiuraansa, mutta niin kuin tiedetään, tutkimat-
tomat ovat Herran tiet. Ja niin alkoi kiivasta-
htinen treenaaminen, jonka tuloksena syntyi 
ensilevy.

Kyösti Roth paljastaa, että vaikka hän on 
ollut sovittajana ja tuottajana 63 äänitteellä, 

tämä Johnnyn levy on tähän mennessä eh-
dottomasti kallein produktio sisältäen mm. 
tuplattuja foneja jne. Mutta jälki onkin sen 
mukaista. Köpin koskettavat sanoitukset ovat 
taattua laatua samoin kuin sovitukset. 

Itselleni kolahti parhaimmin Jean-Benjamin 
Rothin säveltämä ”Kaikki aikanaan” – muu-
ten ensimmäinen hengellinen kappale, jos-
sa muistan kuulleeni taustakuoron laulavan 
”tsubidubiduaa”. Varsinkin kun kulunut kevät 
meni sairaalassa tiputuksessa maaten, ja mie-
lessä pyörivät koko ajan kaikki tekemättömät 
työt, Köpin sanoitus pani todella ajattelemaan. 
”Kaikki, kaikki aikanaan, haaveet yksi kerral-
laan, pikku hiljaa valmiiks’ kaikki aikanaan, 
ei kiire paina, kaikki aikanaan, Luoja suo ne 
ajallaan, kunhan mallia riittää vaan”.

Äänitteellä on mukavasti ryhmitelty hitai-
den ja tunteellisten kappaleiden joukkoon 
nopeampia, latinohenkisiä iloitteluja, jotka 
ainakin autoa ajaessa ovat vaarallisia, sen 
verran topakasti alkaa töppönen naputtaa 
tahdissa lattiaan. Eli jos nimismies pysäyttää 
ylinopeudesta, täytyy vain toivoa, että hänkin 
on musiikinystävä.

Vaikki levyn läpikulkeva teema onkin Juma-
lan rakkaus, ei levy ole ns. julistavaa evanke-
liointia. On mulla unelma –levyä voisi kutsua 
hengelliseksi tanssimusiikiksi, jota tullaan 
varmasti kuulemaan myös maallisilla radio-
kanavilla. Ajatelkaapa tilannetta, jossa hieman 
maistissa oleva suomalainen karvapää tanssii 
daamin korva suussaan, ja yhtäkkiä sanoitus-
ten joukosta paukahtaa ilmoille sana ”Juma-
la”. Siinä voi kesäisellä tanssilavalla mennä 
herkemmällä kaverilla grillimakkara väärään 
kurkkuun. Mutta se taitaa olla tarkoituskin. 
Hengellinen musiikki saa mielestäni olla myös 
korkeatasoista ja viihdyttävää – lainkaan nyt 
halveksimatta mies ja haitari –periaatteella 
tehtävää evankeliointia.

Ei voi kuin jännätä ja katsoa, kuinka John-
ny pärjää (kovassa) musiikkimaailmassa. Sel-
väähän on, että aikuiset naiset ja teini-ikäiset 
tytöt syövät mantelisilmäisen Johnnyn vaikka 
elävältä, jos poika ei pidä puoliaan.

Kimmo Janas

MATKA ALKAA
Timi Kakriainen ja Alegria –kuoro julkaisivat 
viime vuonna levyn ”Matka alkaa” (Prisma-mu-
siikki, 2004). Kakriainen kertoo saaneensa ide-
an kuorolevyn tuottamisesta jo vuosia sitten, 
mutta ryhtyneensä tositoimiin vasta syksyllä 
2002. Jyväskyläläiseen Alegria –kuoroon hän 
oli tutustunut jo pian sen perustamisen jälkeen 
vuonna 1997. Keväällä 2003 alkoi sitten varsi-
nainen yhteistyö levyn aikaansaamiseksi.

Kakriainen kuvaa säveltämällään ja sanoit-
tamallaan levyllä monen erilaisen matkan 
alkua ja tunnelmaa. Laulut ”Pieni veljeni” ja 
”He kulkevat matkaa” kertovat erosta ja ko-
dittomuudesta, ”Jeesus rakkahin” puolestaan 

PARAS ON EDESSÄPÄIN
Keravan City-seurakunnan pastori Seppo 
Kohvakka on mukava poikkeus suomalaisen 
hengellisen musiikin saralla. Tämä lämminää-
ninen ja sympaattinen laulaja tuli takavuosina 
tunnetuksi kappaleellaan ”Taivaan Isä pitää 
huolta lapsistaan”.

Seppo on kiertänyt maata evankelioimassa 
niin kitaransa kanssa kuin Sanan voimallakin, 
mutta levytysstudiossa ei häntä ole moneen 
vuoteen nähty. Mutta nyt sekin ”puute” on 
pois päiväjärjestyksestä. Tämä Sepon uusin 
äänite on todella tervetullut ja myös odotettu 
uutuus. Tervetuloa takaisin Seppo!

”Paras on edessä” levyllä (Aikamedia, 2004) 
hän palaa juurilleen, tuonne kantrivaikutteisen 
kitararockin pariin. Osa uusimman äänittteen 
kappaleista on vanhoja tuttuja, kuten esimer-
kiksi Will L. Thompsonin ”Lead Me Gently 
Home” ja Elvis-hengessä laulettu Dallas Fra-
zierin Jeesus on lauluni aihe (There Goes My 
Everything).

Seppo esittelee tällä levyllä kykyjään myös 
l auluntekijänä. Tusinan kappaleen joukossa 
on kaksi Sepon säveltämää ja sanoittamaa 
laulua; levyn nimikappale ”Paras on edessä” 
sekä ”Armon varassa”, jossa hän toteaa mm. 
”Armon varassa ilman ansioita, matkaa teen 
kanssa rakkaan Jeesuksen, ilman armoa ei uusi 
aamu koita, päivä päivältä ymmärrän sen.”

Parhaimmillaan Sepon ja taustabändin 
vauhti on kappaleessa ”Vanhan ajan usko”, 
jossa varsinkin Arto Lappalainen pääsee iloit-
telemaan steel-kitarallaan. CD:n viimeiseksi 
kappaleeksi on valittu Amerikan sisällissodan 
ajoilta mieliä kohottava ”An American Trilogy” 
– tiedätttehän sen ”Glory, glory, hallelujah...”

Nautittavaa kuunneltavaa, Sepon ’tosimies-
mäinen’ ääni koskettaa varmasti kaikkia aikui-
sikään ehtineitä kuulijoita. Ei tietenkään sovi 
jättää kiittämättä sovituksista vastanneita Kaj 
Karjalaista ja Jarmo Myyryä, jotka ovat saaneet 
kokoon todella täyspainoisen äänitteen.
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HELPOSTI SÄRKYVÄÄ
”Elämä on helposti särkyvää, mutta Jumala 
pitää huolta siitä huolimatta”. Siinä varsin ki-
teytetysti kerrottuna Habakukin toisen pitkä-
soittolevyn ”Helposti särkyvää” (Prisma-mu-
siikki, 2005) sisältö.

Vuonnna 1998 perustettu Habakuk tuli tun-
netuksi suurelle yleisölle voitettuaan vuonna 
1999 Gospelin SM-kisat.

Valtaosa levyn sävellyksistä ja sanoituksista 
on lähtöisin yhtyeen laulusolistin Miska Tenka-
sen kynästä. Ja juuri sanoitusten kuuntelu tuot-
taa useammankin ahaa-elämyksen. Esimerkik-
si kappaleessa ”Taivas” Tenkanen riimittelee: 
”Näetkö enkeleitä ympäröivän meitä? Jumalan 
armo on ihmeellinen. Läheisyytensä Hän jätti 
meille. Viivytään vielä ja levätään siellä.”

Levyn nimikappaleella ”Helposti särkyvää” 
voi kuulla hengellisessä musiikissa varsinaista 
harvinaisuutta, sähköviulua, joka Jaakko Mat-
telmäen käsittelyssä antaa haikealle kappaleel-
le mukavaa särmää.

On pakko tunnustaa tässä vaiheessa, että 
jos olisin jättänyt levyn kuunteluun yhteen 
kertaan, tämä poprock-vaikutteinen äänite ei 
olisi koskettanut mitenkään. Mutta mitä use-
amman kerran sitä kuuntelee, sitä enemmän 
se imaisee mukaansa. Joten anteeksi pojat, 
ensireaktioitani.

Habakuk on tullut perustamisestaan lähtien 
tunnetuksi monipuolisesta otteestaan esitettä-
vään musiikkiin, ja se kuuluu tälläkin äänitteel-
lä. Näin lievästi yli viisikymppisen korviin tosin 
metallin osuus äänitteellä jäi hieman häiritse-
mään, mutta toisaalta varsinainen kohderyhmä 
taitaakin olla nuoremmat kuulijat.

, 2004) hän palaa juurilleen, tuonne kant-
rivaikutteisen kitararockin pariin. Osa uusim-
man äänittteen kappaleista on vanhoja tuttuja, 
kuten esimerkiksi Will L. Thompsonin ”Lead 
Me Gently Home” ja Elvis-hengessä laulettu 
Dallas Frazierin Jeesus on lauluni aihe (There 
Goes My Everything).

Seppo esittelee tällä levyllä kykyjään myös 
lauluntekijänä. Tusinan kappaleen joukossa 
on kaksi Sepon säveltämää ja sanoittamaa 
laulua; levyn nimikappale ”Paras on edessä” 
sekä ”Armon varassa”, jossa hän toteaa mm. 
”Armon varassa ilman ansioita, matkaa teen 
kanssa rakkaan Jeesuksen, ilman armoa ei uusi 

kuvaa pakomatkaa ja palaamista. Laulu ”Joku 
rukoilee” pyrkii rohkaisemaan jokaista epäi-
levää rukoilemaan.

Levyn musiikilliset vaikutteet tulevat enim-
mäkseen popista, mutta myös R&B:sta, sou-
lista ja folkista. Joidenkin kappaleiden mm. 
”Daavid” ja ”Enkeleitä on tullut” kohdalla on 
kuin kuuntelisi edesmennyttä Ultra Bra –yh-
tyettä, mikä ei suinkaan ole huono puoli. 27-
henkinen kuoro tulkitsee todella nautittavasti 
Kakriaisen kappaleita.

aamu koita, päivä päivältä ymmärrän sen.”
Parhaimmillaan Sepon ja taustabändin 

vauhti on kappaleessa ”Vanhan ajan usko”, 
jossa varsinkin Arto Lappalainen pääsee iloit-
telemaan steel-kitarallaan. CD:n viimeiseksi 
kappaleeksi on valittu Amerikan sisällissodan 
ajoilta mieliä kohottava ”An American Trilogy” 
– tiedätttehän sen ”Glory, glory, hallelujah...”

Nautittavaa kuunneltavaa, Sepon ’tosimies-
mäinen’ ääni koskettaa varmasti kaikkia aikui-
sikään ehtineitä kuulijoita. Ei tietenkään sovi 
jättää kiittämättä sovituksista vastanneita Kaj 
Karjalaista ja Jarmo Myyryä, jotka ovat saaneet 
kokoon todella täyspainoisen äänitteen.

SUURIN ON 
RAKKAUS

Nyt kun tämänke-
säinen Näky –kon-
ferenssi on siirretty 
ensi vuoteen, voim-
mekin vielä hetki-
seksi palata viime-
vuotisen konferens-
sin äänitteeseen, 
”Suurin on rakkaus” 
(Kustannusyhtiö Vi-
sio Oy, 2004).

Kesän 2004 pää-
kaupunkiseudun 
yhteiskristillisessä 
suurtapahtumassa, 
Näky-konferenssissa 
livenä taltioidulla le-
vyllä musiikista vas-
taa 60 hengen kuo-
ro, orkesteri (jouset 
ja puhaltimet) sekä 
bändi, yhteensä lä-
hes satahenkinen 
kokoonpano. Ylis-
tystä johtavat Markus 
Lehtonen, Johanna 
Aarnio, Pekka Hau-
takangas ja Marjukka 

Paasonen. Levyä äänitettäessä heinäkuisena 
iltapäivänä oli Helsingin Jäähalliin kokoon-
tunut lähes 3.000 ihmistä, minkä voi kokea 
myös kappaleita kuunnellessa.

Levyn nimikkokappale ”Suurin on rakka-
us” on Marjukka Paasosen ja Markus Lehtosen 
käsialaa. Sanoituksessa on kiteytetty koko pe-
lastushistoria: ”Puolestain kuolit rakas Jeesus. 
Annoit kaikkesi, ristille kannoit syntini, sovitit 
tekoni. Siis tässä nyt seison, sua ylistän, on sy-
dämein sun. Suurin on rakkaus iankaikkinen, 
suurin ja voimakkain toivo huomisen.”

Valtaosa levyllä esiintyvistä muusikoista on 
Sibelius-Ajatemian kasvatteja ja tulevat myös 
erilaisista hengellisistä suunnista, on luteri-
laisia, helluntailaisia ja vapaiden suuntien 
edustajia.

Levyn tuottaneen Jussi Makkosen unelmana 
on nostaa hengellisen musiikin tasoa ammatti-
taitoisesti tuotettujen CD-levyjen avulla.

– Jos Jumalan läsnäolo on aistittavissa levyil-
tä, myös Suomessa voi tapahtua sama, mikä 
on jo totta Australiassa; ylistyslevyjen myynti 
ylittää ns. maallisen musiikin levymyynnin, 
Jussi totesi viime syksynä levyn julkistamis-
tilaisuudessa.

Eipä mikään vaatimaton tavoite. Suomen-
kielistä ylistysmusiikkia on toistaiseksi julkais-
tu varsin vähän, joten tämä äänite on todella 
tervetullut suomalaiseen musiikkimaailmaan.

pureutuu pintaa syvemmälle
Tosimies – Euroopan ainoa kristillinen miestenlehti

Faktapro Oy • p. (09) 5479 7410 • fax (09) 512 2033 • tilaukset@tosimies-lehti.fi

25 euroa 

/ vsk
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ITALIAN 
KAUNOTAR

Koeajossa 
Alfa GT 2.0 JTS Progression

ITALIAN 
KAUNOTAR
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� 

�  Alfa GT:n keula kertoo auton vahvas-
ta luonteesta. Huomio kiinnittyy heti 
voimaa ilmentävään konepeltiin, joka 
jatkuu ajovaloryhmien väliin.

�  Urheiluautolle harvinaisen suurta 
320 litran tavaratilaa voi kasvattaa vielä 
istuimia eri tavoin taittamalla aina 905 
litraan saakka.

�  GT:n urheilullista vaikutelmaa täyden-
tää korkea kylkilinja sekä jämäkän perä-
osan sulava ja virtaviivainen muotoilu.

Kimmo Janas

Coupe-mallien kisailtuun 
luokkaan on tullut uusi 
haastaja, Alfa Romeon 
GT, jonka suosio tuntuu 
yllättäneen jopa 
italialaistehtaankin. 
Vaikka auto esiteltiin 
Euroopassa jo viime 
vuoden keväällä, 
malli saatiin 
suomalaismarkkinoille 
vasta tänä vuonna.

Täytyy myöntää, että katsoessani 
Kari Hotakaisen romaaniin perus-
tuvaa Klassikko -elokuvaa, alkoi 
jatkuva hokema ”Alfa Romeo, 
Italian kaunotar” ottaa sen verran 
hermoille, että meinasi mennä 
maku koko koeajoon. Mutta siinä 
silmänräpäyksessä, kun istuuduin 
Alfa GT:n todella mukavalle etu-
penkille, olin myytyä miestä.

Italialaista               
 eleganssia

Bertonen ja Alfa Romeo Style Cen-
terin yhteistyössä suunnittelema 
auto on palkittu lanseerauksensa 
jälkeen jo useissa eri yhteyksissä 
juuri muotoilunsa ansiosta.

Alfa GT:n suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut täysverinen Alfa 
Romeo, jossa urheilullinen ajo-
nautinto yhdistyy Alfa Romeon 
perinteellisyyteen. GT on onnis-
tunut paketti Alfa Romeon edis-
tyksellistä tekniikkaa italialaisissa 

designkuorissa. Autoiluhistoriaa 
tuntevat muistanevat sellaiset 
namupalat kuin Giulietta Sprint, 
Alfetta ja Giulia Sprint GT, jotka 
ovat tämän uuden GT:n esi-isiä. 
Varsinkin tuo Nuccio Bertonen 
vuonna 1963 suunnittelema Giu-
lia Sprint GT jakaa uuden GT:n 
kanssa ominaisuuksia, mitä tulee 
urheilullisuuteen, pehmeisiin lin-
joihin ja italialaiseen eleganssiin.

Potkua riittää
Alfa GT:n konepellin alla jylläävän 
voimapesän voi valita modernin 
2.0 -litraisen ja murisevan 3.2 V6:
n väliltä, jossa molemmille var-
masti löytyy omat kannattajansa. 
Me valitsimme koeajoomme 2.0-
litraisen version (hinta 38.900 
euroa), josta on myös tulossa 
selvästi suositumpi suomalaisten 
asiakkaiden keskuudessa. Täytyy 
myöntää, että olisihan tuota 3.2 
-litraistakin (51.900 euroa) ollut 
hauska kokeilla, mutta siinä oli-
si taas joku herkempi hipiäinen 
lukija huomautellut, että eivätkö 
tosimiehet voi ajaa kuin tuollaisilla 
muskeliautoilla...

Kaksilitrainen suorasuihkutus-
tekniikkaan perustuva bensiini-
moottori kehittää 165 hevosvoi-
maa. Tekniikkansa ansiosta se 
vääntää hienosti ja on hyvätehoi-
nen, silti polttoainetaloudellinen 
moottori. Kiihtyvyys nollasta staan 
vain 8,7 sekuntia!

Kun vertaa esimerkiksi 2-litrais-

�  Korisuunnittelun pääarkkitehtina on 
toiminut Centro Stile Bertone yhteistyös-
sä Alfa Romeon muotoilijoiden kanssa.
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� 

� �  Alfa GT on ulkomuodoltaan sulava-
linjainen coupé, mutta sisältä se tarjoaa 
ylellisen henkilöauton mukavuuden.

ta Honda Accordia (155 hv) Alfa 
GT:hen (165 hv), on eroa todella 
mahtavasti. Alfan insinöörit ovat 
onnistuneet vääntämään kummas-
ti tehoja irti konehuoneesta. Kun 
tallan polkaisee pohjaan, GT am-
paisee matkaan todella vahvasti.

Auto on ehdottomasti omimmil-
laan moottoritiellä, jossa voi men-
nä hippulat vinkuen – nimismiestä 
tietenkin kunnioittaen. Mutta ei 
GT jää jatkoihin kaupunkiliiken-
teessäkään.

Silmä lepää
Kun kyseessä on italialaisvalmista-
jan auto, on itsestään selvää, että 
pienempiinkin yksityiskohtiin 
on panostettu. Auton sisätiloissa 
runsaat viimeistellyt yksityiskoh-
dat eivät voi olla miellyttämättä 
vaativampaakin kuljettajaa.
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www.windside.com 
Oy Windside Production Ltd

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

Kesämökeille, 
veneisiin,                     
am mat ti-
 käyt töön

Windside tuu li tur bii nit
Äänetön, turvallinen energialähde

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

ALFA GT 2.0 JTS 
Progression

Moottori  2.0 JTS

Syl.til. 1970 cm3

Puristussuhde 11,3:1

Teho 121 kW/165 hv

Vääntö 206 Nm/3259 r/min

Vaihteisto  5 + peruutus

Ohjaus tehostettu  

 hammastanko-ohjaus

Kääntöympyrä 11,5 m

Renkaat 205/55 ZR16

Jarrut

• edessä, levyt 284 mm (jäähd.)

• takana, levyt 276 mm

Pituus 4489 mm

Leveys 1763 mm

Korkeus 1362 mm

Tavaratila 320/905 dm3

Omamassa 1395 kg 

Perävaunupaino 1300 kg

Polttoainesäiliö 63 l

Huippunopeus 216 km/h

Kiihtyvyys (0-100 km/h) 8,7 s

Kulutus

• kaupunki 12,3 l/100 km

• maantie 6,8 l/100 km

• yhdistetty 8,7 l/100 km

CO
2
 208 g/km 

Hinta 38.900 euroa

�  165 hv:n 2.0 JTS, nykyaikainen suora-
ruiskutustekniikkaa hyödyntävä bensiini-
moottori – ruiskutus suoraan palotilaan. 
Ratkaisu säästää polttoainetta ja lisää te-
hoa, parantaa kiihdytysvastetta, polttaa 
polttoaineen tehokkaammin ja täyttää 
jo nyt tiukimmat Euro 4 -normit.

�   Vaaleapohjaiset ja selkeälukuiset mit-
tarit tuovat urheilullista tunnetta, jota 
täydentävät nahkainen ohjauspyörä ja 
täsmällisesti toimiva vaihteisto.

�  Kojelaudan hillityn tyylikäs viimeis-
tely ja matkustamon hienostuneet yk-
sityiskohdat kertovat tinkimättömästä 
laadusta.

Joissakin yhteyksissä on Ber-
tonen muotokieltä uuden GT:n 
kohdalla arvosteltu, mutta vanha 
totuushan on, ettei makuasioista 
sovi kiistellä.

Kaiken kaikkiaan koeajo uudel-
la Alfa GT:llä oli todella miellyttä-
vä kokemus. Ja täytyy myöntää, 
että kiinnostus italialaisia kau-
nottaria kohtaan kasvoi monella 
pykälällä.
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