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Uskonnonvapauslaki on saanut aikaan mielenkiintoisia piirteitä
jokapäiväisessä elämässämme. Tuntuu, että kyse ei enää olekaan uskonnon vapaasta harjoittamisesta vaan päinvastoin sen
harjoittamattomuudesta.
Kun opetusministeri perää moniarvoisen kouluopetuksen perään, halutaan samalla kaventaa perinteistä suomalais-kristillistä
perinnettä. Siis maassa, jonka pitäisi olla Euroopan evankelis-luterilaisin. Maassa, jonka perustuslaki pohjautuu Raamatun sanomaan. Maassa, joka presidenttiensä johdolla rukoili sotavuosina
Jumalan suojelusta kärsivälle kansakunnalle. – Toisaalta, maassa,
jonka pääministeri esittelee mediassa ylpeänä oppimaansa uutta
Lordi-tervehdystä pirunsarvia kuvaavine sormimerkkeineen...
Eli kansakuntaa ollaan vauhdilla ajamassa huolestuttavaan
suuntaan. Siinä missä presidentti Ahtisaari vielä takavuosina
toivotti uudenvuoden puheessaan kansalle Jumalan siunausta,
pitäisi tänä päivänä mielummin purra kieleensä, ettei vain satu
loukkaamaan toisten uskontokuntien edustajia.
Vaikka Yhdysvalloista voidaan olla montaakin mieltä, kansakunnan usko kerrotaan rohkeasti jo dollarin seteleissä. Kalifornialainen lakimies yritti vastikään poistattaa kyseisen
"In God We Trust" lausahduksen seteleistä, koska se
loukkasi lakimiehen oikeuksia pakottamalla hänet
hyväksymään uskonnollisia oppeja ja julistamaan
yksijumalaisuutta. Amerikkalainen oikeusistuin
kuitenkin hylkäsi miehen kanteen, koska tuomarin
käsityksen mukaan valtio ei pyri käännyttämään
ketään. Epäilemättä meillä Suomessa oikeuden
päätös olisi voinut olla päinvastainen.
Tarinassa "Liisa Ihmemaassa" Liisa kysyi kanilta
tiehaarassa, kumpaa tietä hän jatkaisi. Kani kysyi:
"Mihin olet menossa?" johon Liisa vastasi, että ei tiedä.
"Silloin ei ole väliä kumman tien valitset", vastasi kani.
Me tiedämme, mihin me olemme menossa; Jeesus on
tie... olemme täysin riippuvaisia hänestä. Huutakaamme
omaa pienuuttamme hänelle, ja hän vastaa – ei aina siten,
kun me haluamme, mutta Hänellä on joka tapauksessa
homma hanskassaan.





Kuvattu syksyllä 2005 käyttöön vihityssä Viikin kirkossa, Helsingissä. © Petri Janas
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Matkatoimistoa
Espoossa pyörittävä
Amarjit Chugh sai
työnäyn oman kansansa
evankelioinnista 1970luvun lopulla, ja on
näylleen kuuliaisena
edennyt askel
askeleelta.
– Jumala on auttanut
ainakin tähän asti, hän
toteaa onnellisena.

P

ohjois-Intiasta kotoisin oleva Amarjit Chugh saapui
ensikertaa  maahamme
vuonna 1975 opettamaan englantia maanviljelijäperheen lapsille
heinätöiden ohessa Puumalassa.
Neljänkymmenen päivän mittaiseksi suunniteltu kesätyömatka
venähti kuitenkin kolmeksi vuodeksi Chughin aloitettua jatkoopinnot Helsingin yliopistossa.
Halu saada opinnot valtiotieteellisessä tiedekunnassa päätökseen
sai hänet vielä palaamaan takaisin
Helsinkiin lyhyen Intiassa vietetyn
jakson jälkeen.

Rauhan
etsimistä
Yliopisto-opintojen lisäksi sikhinuorukainen opiskeli myös Haagassa hotelli- ja ravintola-alaa.
Chugh oppi nopeasti suomenkielen ja sopeutui suomalaiseen
kulttuuriin. Hän tunsi itsensä kuitenkin ulkopuoliseksi  ja viettikin
menevää vapaa-aikaansa ilman
varsinaisia ystäviä.
– Yksinäisyys pakotti etsimään
rauhaa ja iloa elämään,  Amarjit
Chugh muistelee.
Kun diskojen välkkyvistä valoista ei löytynyt kaivattua elämän leipää, hän alkoi harjoittaa sikhiuskontoaan. Islamista ja hinduismista vaikutteensa imeneet sikhit uskovat pelastuksen tulevan hyvistä
teoista, ja että moraalisesti oikein
elänyt sikhi pääsee taivaaseen.
Ahkeruutta ja moraalista puhtautta
kunnioitetaan.
Vuonna 1979 yksinäisyys vihdoin päättyi Jeesuksen kohtaamisen ja uskoontulon myötä
kansainvälisessä seurakunnassa.
Alkoi uusi vaihe nuoren miehen
elämässä, joka johti mm. SYKRin
raamattukouluun.
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B Kymmenen käskyä -ohjelmasarja on
kuvattu IRR-TV:n studioilla.

koulussa kertoen oppilaille Intiasta. Tällä matkalla kosin häntä ja
kutsuin hiihtolomalla tutustumaan
Lontoossa asuviin sukulaisiini.
Saman vuoden kesällä nuorikko teki ensimmäisen matkansa
Intiaan, ja joulukuussa vietettiin
jo häitä Suomessa. Ja kuluneen
kliseen mukaisesti: loppu onkin
jo historiaa.

Kimmo Janas

Amarjit Chugh:

SYDÄMEN USKO
TÄRKEINTÄ
Kyllä Herra auttaa
1982 Amarjit Chugh päätti palata
lopullisesti Intiaan ja aloitti työt
hotellinjohtajana Bombayssa. Samaan aikaan hän liittyi myös paikallisen Full Gospel Business
Men’s Fellowshipin jäseneksi.
Suomessa Chugh oli saanut esirukoustilanteessa kutsun omalle
kansalleen.
– Minulle tuli halu palvella Herraa. En niinkään välittänyt elintasosta, tärkeintä oli palvella Herraa.
Sain jopa unessa näyn kauniista
paikasta Himalajan vuoristossa,
jossa minun tulisi tehdä työtäni.
Tämän näyn kannustamana
Amarjit Chugh muutti Bombaysta Pohjois-Intian vuoristoseudulle
kolme vuotta myöhemmin.
– Ei minulla ollut takanani mitään lähetysjärjestöä tai
tukijoita. Sanoin vain rohkeasti,
että Herra on mukanani ja auttaa
minua, Chugh  naurahtaa.
Vuoden kokeilu ravintoloitsijana ei tuottanut toivottua tulosta, ja yritys ajautui konkurssiin.
Mutta näky ei kadonnut. Chugh

C – Sydän ei muutu, ennen kuin Jeesus
koskettaa meitä. Kaiken stressinkin keskellä meidän tulisi elää Jumalan armossa,
muistuttaa Amarjit Chugh.



perusti New  Delhiin matkatoimiston, joka sai varsin nopeasti
tuulta siipiensä  alle länsimaisten
liikemiesten ja lähetyssaarnaajien
suosiessa sitä.
Kristityn matkatoimiston pitäjän maine rehellisenä, luotettavana yrittäjänä levisi nopeasti länsimaisten parissa ja töitä riitti.
Katse kääntyi Suomeen
Suomalaisia helluntailaisia oli
runsain joukoin aktiomatkoilla
tuohon aikaan Intiassa. Matkajärjestelyiden yhteydessä Chugh tutustui osaan heistä paremminkin ja
sai myös ehdotuksen palata Suomeen ja  käynnistää täältä käsin
matkoja Intiaan.
Niinpä hän matkustikin Suomeen kesällä 1994 neuvottelemaan eri matkatoimistojen kanssa yhteistyömahdollisuuksista.
Samalla virisi ajatus seurustelusta
nuorena miehenä kansainvälisessä
seurakunnassa tapaamansa suomalaistytön, Marjutin kanssa.
– Palasin tänne uudelleen talvella 1996 ja vierailin Marjutin

Chugh ihmettelee länsimaista
evankeliointityötä, joka on lähes
kokonaan keskittynyt Etelä-Intiaan.
– Yli 70 prosenttia kansasta eli
pohjoisessa asuvat arjalaiset jäävät tavoittamatta. Mielestäni aivan
liian usein pyritään rahalla käännyttämään intialaisia. Jos pastori
saa Amerikasta uuden Jeepin, se
ei välttämättä vielä takaa hänen
uskoaan. Rahalla saadaan toki leviämään uskonnollisuutta mutta ei
uskoa, jonka pitäisikin olla todellinen elämäntapa.
Paras tapa auttaa ihmistä onkin
Amarjit Chughin mukaan opettaa
ihminen kalastamaan itse, ei vain
kantaa hänelle valmiiksi pyydettyjä kaloja.
Pohjois-Intian vuoristoseuduilla
on huutava pula evankeliumin sanomasta. Länsimaisia nuoria saapuu vuosittain tutustumaan idän
uskontoihin, harrastamaan joogaa
ja New Agea sekä käyttämään samalla vuoristossa myytäviä huumausaineita.
– Näkyni onkin perustaa joskus
Himalajan vuoristoon hotelli, jossa
ihmiset voisivat rentoutua ja lukea
Jumalan Sanaa.
Lähetystyöhön kaivataan Amarjit Chughin mielestä myös asennemuutosta. Intian 450-miljoonainen
keskiluokka kaipaa Sanan levitystä
aivan uudella tavalla. Siinä median
hyödyntäminen perinteestä poikkeavalla tavalla on etusijalla.

Televisiotyö käynnistyy
Koska työpaikan saaminen oli
kiven alla, Chughit perustivat
keväällä 1997 Espooseen matkatoimiston, Euro-India Business &
Travel.
Kolmisen vuotta sitten IRRTV:n Arabiantyön johtaja kysyi
Amarjit Chughilta kiinnostusta
tehdä ohjelmia intialaisille urdunkielellä.
– Eihän minulla ollut minkäänlaista mediakoulutusta, mutta sitäkin enemmän kokemusta ystävyysevankelioinnista Intiassa. Mutta
niin vain  astuin yhtenä päivänä
kameroiden eteen, ja rukouksen
avulla televisiotyö lähti liikkeelle.
Ja tulosta myös syntyi. 10-osainen sarja ”10 käskyä” on valmiina,
ja  suunnittelun alla on jo seuraavia ohjelmia.
Perusajatus Chughin ohjelmissa on, että kristinuskoa käsitellään osana jokapäiväistä elämää,
ei minään sunnuntain juhlallisuutena.  
Englanninkielisillä teksteillä
varustetut hindinkieliset ohjelmat
on  rakennettu intialaisista lähtökohdista ja kulttuurista käsin, jolloin vastaanottajien on helpompi
omaksua sanoma.
Mielenkiintoista on, että suomalaisvientiä löytyy tältäkin sektorilta, sillä 10 käskyä -ohjelmasarja
on juuri käynnistymässä myös
englantilaisen Revelation TV:n
kanavalla.

D Lähestymistapa on intialaiselta intialaiselle, usko ei olla vain länsimainen
keksintö.

Ei vain usko vaan
elämäntapa
– Kaikki länsimaiset lähetysjärjestöt ja amerikkalaiset suuret saarnaajat tekevät työtään Intiassa tänä
päivänä, mutta minä haluan osoittaa ohjelmillani, ettei kristinusko
ole mikään länsimainen keksintö,
vaan se kuuluu kaikille. Ratkaisut
kaikkiin arkielämän ongelmiin
löytyvät Raamatusta.
– Samalla tavalla, kun matkatoimistosta ostetaan matkapaketti,
joka pitää sisällään lennot ja majoituksen aterioineen, Raamattu on
ihmiselle tällainen koko elämän
käsittävä paketti.
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B Ermo-proffa ja Benjamin Ylipää rymistelevät pankun eli telakuorma-auton
epätasaisessa kyydissä.

Kadetti Arto Ukskoski auttaa Eelis Kaasalaista
pujottautumaan hawk-hävittäjään.
Teksti: Else Leino
Kuvat: Asta Lius

Varhaisnuorten
oma tv-ohjelma
”Ermot seikkailee”
vie niin nuoret kuin
vanhemmatkin katsojat
iloisiin seikkailuihin ja
ihmettelemään elämän
ilmiöitä. Yhdessä
mennään, koetaan ja
kohelletaan, mutta
myös rauhoitutaan
miettimään, miten uudet
elämykset liittyvät
Taivaan Isän suureen
suunnitelmaan.

Ermot seikkailee -ohjelma
tarjoaa miehenmallia

E

rä ja monitoimikerholaiset,
Ermot, ajavat formulaa, lentävät pienkoneella, ajelevat panssarivaunulla, opettelevat
skeittaamaan, kieppuvat Särkännimessä, käyvät pilkillä ja tutustuvat
moneen ihmetyksen aiheeseen..
Mikä piirtää viivaa taivaalla, on
uljas kuin kotka ja kulkee ääntä
nopeammin? Se selviää Kauhavan lentosotakoulussa, kun kaksi
hawk-hävittäjää tekee ylilennon
Ermojen kunniaksi. Ermolaiset
haluavat tietää, tuntuuko erilaiselta vetää suihkarilla silmukkaa
kuin Särkänniemen huvipuistossa.
Niinpä Ermot pujottautuvat Hawkhävittäjän ohjaamoon hakemaan
aitoa tuntumaa: päähän painetaan
kuullokkeilla varustettu lentäjänkypärä, kasvoille happinaamari ja
kiinnittäydytään vöillä heittoistuimeen.
Benjamin Ylipää, 9, haluaa
tietää, onko esittelijäkadetti Arto
Ukskoski ikinä lentänyt heittoistuimella, jonka kanssa lentäjä
hätätilanteessa pelastautuu koneesta.
− En ole, mutta laskuvarjolla
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kyllä, ja sen kanssa hettoistuinlentoja harjoitellaankin, kertoo
kadetti Arto

vyys, ns. G-voima, puristaa pilotin
tiukasti istuimeensa.
− Koneeseen kiinnitetystä Ghousujen letkusta tulee paineilmaa, joka puristaa jalkojen ympärillä olevia housuja. Näin veri
ei pääse pakenemaan jalkoihin,
vaan pysyy aivoissa ja lentäjä pysyy tajuissaan, Arto selittää.
Ermot katselevat kunnioittavasti
G-mieheksi osoittautunutta Artoa.
Tähän mennessä Ermot olivat tienneet vain Pikku G:n ja rakennuspastorikin ainoastaan G-mies Jerry
Cottonin.

Varsinainen G-mies
Hävittäjäkoneen ohella ihmetyksen aihe on Arton lentäjänpuku,
hänellä kun on piirustuslehtiö
housunpunttiin kiinnitettynä. Ermojen rakennuspastori Make luulee sitä sarjakuvatelineeksi, jonka
päällä on mukava lehteillä AkuAnkkaa yläilmoissa. No, oikeasti
muovinen ikkunatasku on sitä
varten, että lentäjä voi kirjoittaa
muoviin lennonjohdolta saamiaan
ohjeita. Paperille kirjoittaminen ei
lennon aikana onnistu.
Mutta tietääkös Tosimieskään,
miksi hävittäjälentäjän pöksyjen
taskusta pistää esiin muoviletku?
Rakennuspastori Make arvelee
sen olevan kirjaimellisesti hätää
varten. Kadetti Artoa vähän hymyilyttää.
− Ei se ole tyhjennysletku, ennemminkin täydennysletku.
Kun lentäjä tekee silmukkaa
tai kaartaa kovaa ilmassa, keskipakoisvoiman aiheuttama kiihty-

Lentäminen vaatii
luottamusta
Lentosotakoulun sotilaspastori Risto Mäki kertoo, että maailmassa on
paljon asioita, joita ei voi nähdä.
Yksi niistä on ilma. − Ihminen on
käyttänyt Taivaan Isän antamaa
viisautta kehittääkseen, koneita,
jotka pysyvät ilmassa. Koneen siipi
on kupera, jolloin alipaine nostaa
siipeä ylös. Ilmassa on valtava
voima, kun sitä osataan käyttää
hyväksi.
Sotilaspastorin mukaan lentämi-



sena päivänä jollakin kaapeli-tvkanavalla. Valmiina on 70 ohjelmaa, ja joka viikko lähetetään uusi
puolen tunnin jakso. Ermot seikkailee -tv-ohjelma näkyy kaapeli-tv-kanavilla (TV7, TV-Tampere
ja Diggari ) 109 paikkakunnalla.
Katsojia on viikossa noin 200 000.
Lisäksi Ermot seikkailee ohjelmia

voi katsella internetissä www.ermot.fi.
Erä- ja monitoimikerhon 6-12vuotiaat lapset tulevat Ikaalisista,
Helsingistä ja Tampereelta. Ermoohjelmien takana on 28 hengen
tiimi eri seurakunnista. Perustajajäseniä ovat Ermo-päällikköt Martti Falck ja Mikko Laitinen, kaiken

korjaava rakennuspastori Markku Narinen eli Make, Ermo-emo
Susanna Helisten, kohelteleva
Ermo-proffa Markku Kaasalainen,
Kikka-kokki Kirsi Kaasalainen ja
Ermo-mölymies Rauno Salmi.
Laadukkaasta kuvauksesta vastaa
Rauno Westerlundin Wester Production.

nen vaatii luottamusta. Lentäjän on
uskottava omaan osaamiseensa ja
siihen, että mekaanikot ovat tehneet työnsä hyvin. − Usko on kuin
laskuvarjohyppy. Täytyy uskaltaa
hypätä koneesta. Usko on luottamusta siihen, että Taivaan Isä
kannattaa meitä, Mäki sanoo.

Ermot seikkailevat Näkykonferenssissa
Helsingin Jäähalli muuttuu seikkailukirkoksi lauantaina 19.8. puolilta päivin, kun Ermot seikkailevat
Näky-konferenssissa. Ermojen kehittämässä lastennäköisessä jumalanpalveluksessa kaikki lapset ja
ermomieliset pääsevät seikkailun
kautta Taivaan Iskän läsnäoloon.
Seikkailukirkossa kirkonmenot
muotoutuvat sen mukaan, millaisia ohjeita Ermo-junan matkustajat
löytävät rasteilta, joita on piilotettuna saliin. Kohokohtana on lasten rukousaiheiden piirtäminen
ja siunaaminen alttarilla. Lue lisää
www.nae.fi.
B Ermopäällikkö Martti Falck ja ermolaiset pintakosketuksessa hawk-hävittäjään.

TULE TOTEUTTAMAAN
UNELMAA
Ermojen unelmana on levittää
seikkailuhenkistä kristillistä
tv- ohjelmaa koko Suomeen,
tulevaisuudessa myös kansainvälisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi Ermot haastavat seurakuntia Ermot-tukiseurakunniksi ja perheitä Ermot-perheiksi.
Kiitoksena 30 euron kuukausittaisesta tuesta perheet saavat joka kuukausi dvd:n, joka
sisältää kolme ohjelmaa.

Turvallisuus kateissa
− MTV3:n tilasto toukokuulta kertoo, että 77 prosenttia suomalaisista kokee turvattomuutta. Noin
joka viides varhaisnuori kärsii
jonkin asteisesta masennuksesta,
kertoo Ermo-idean isä, lähetyspastori Martti Falck Tampereen
Palatsiseurakunnasta.
Vuonna 2004 aloitettu Ermot
seikkailee -ohjelma haluaa osoittaa, että usko on vapauttava ja iloinen asia. Se on kivaa yhdessäoloa
ja -tekemistä isien kanssa.
− Miehenmallia ja isän puutetta
perheessä ei voi korvata virtuaalitodellisuudella, toteaa Martti Falck
vakavana.

Ermot-tuki toimii TV7:n Ristintuki ry:n kautta:
Ermot-tuki
Mika Jantunen
mika@kultaa.com
puh. 045 650 5006.

Uusi jakso joka viikko
Ermot seikkailevat viikon jokai-
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Lagoonilla laguuniin
hiljaisesti ja mukavasti
Antti Kyynäräinen

Katamaraanit
kasvattavat
suosiotaan erityisesti
charter-veneinä
yrityspurjehduksilla ja
lomapurjehduksilla.
Ovathan niiden tilat ja
matkustusmukavuus
aivan omaa luokkaansa
yksirunkoveneisiin
verrattuna.

N

yt nämä veneet astuivat
vielä yhden askeleen pidemmälle matkustusmukavuudessa ja ympäristöystävällisyydessä, kun Beneteau Groupiin
kuuluva Lagoon esitteli kevään
Venemessuilla uutuutena hybridikatamaraanin – Lagoon 420:n.
Hybridimoottorihan on tuttu jo
eräistä automerkeistä. Lagoonissa
järjestelmä toimii siten, että kun
vene on laiturissa, akut ovat täysin
latautuneita maasähköjärjestelmän
ansiosta. Virta-avainta käännettäessä ohjauspaneeli aktivoi generaattori/sähköjärjestelmän. Akut
kytkeytyvät sähkömoottoreihin
ja käyttömuoto valitaan ohjauspaneelin valintakytkimellä (valittavana on neljä eri käyttömuotoa
eli moodia).
Moottorin hallintalaitteet ovat
nyt toiminnassa ja alus liikkuu
sähkömoottoreilla. Teho voidaan
säätää maksimiin, koska akut ovat
täydessä latauksessa, joten operointi esimerkiksi ahtaissa satamaolosuhteissa on turvallista kun
voimaa ja nopeutta löytyy tarvittaessa, vaikka muuten liikutaankin
hiipimällä.
Kun akkujen kapasiteetti laskee 80 prosenttiin maksimitasosta, käynnistyy dieselgeneraattori
automaattisesti. Generaattorin
tehon tuotto on noin 11 kW (220
V). Moottoreiden tehonsaantia on
mahdollista vielä kasvattaa dieselgeneraattorin tuottaman tehon
lisäksi ottamalla tehoa akuista.
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Näin saadaan käyttöön maksimiteho siihen asti kunnes varausaste laskee taas 80 prosenttiin
maksimista. Veneeseen voidaan
valita myös suurempi 17,5 kW:n

generaattori, jolloin generaattorin
tuottama teho on aina suurempi
kuin moottorin ottama teho. Tällöin ylimääräinen teho käytetään
akkujen lataukseen.



Ensimmäinen
hybridikatamaraani
Lagoon 420 on siis maailman ensimmäinen sarjatuotantoon otettu, sähkömoottoreilla varustettu

hybridikatamaraani. Matkanteko
aluksella on paitsi mukavaa ja turvallista myös ympäristöystävällistä
ja taloudellista - sekä lähes äänetöntä. Pelkillä akuilla ajettaessa ajoaika on yli 2,5 tuntia, joka
yleensä riittää normaaliin rantautumiseen ja lähtöön. Katamaraanin
akut latautuvat ajossa generaattorilla ja potkurien pyörimisen tuottamalla energialla.
Kuten katamaraaneissa yleensäkin, myös Lagoon 420:ssa kansi- ja
sisätilat ovat suorastaan ruhtinaalliset. Veneessä on neljä valoisaa,
ikkunallista kajuuttaa, joihin voi
mukavasti majoittua kahdeksan
hengen miehistö. Ulkomitoiltaan
katamaraani on 12,6 metriä pitkä
ja 7,5 metriä leveä. Kannen pintaala on noin 96 m2.
Lisäksi veneessä on kiinteä,
kova bimini (ulkotilan katto),
joka mahdollistaa levangin sijoittamisen sen päälle pois istuinlaatikosta. Uutta Lagoon 420:ssa on
myös täysin tasainen kansi, johon

kansiluukut on upotettu.
Suosittuja
chartereita
Katamaraanit ovat erityisen suosittuja charter-veneitä. Merisairaudesta kärsiville lohduttava tieto
on, etteivät matkakatamaraanit
juuri kallistu purjehtiessa ja purjehdus on entistä sosiaalisempi
tapahtuma, kun kokkikin voi isojen, avointen tilojen vuoksi olla
yhdessä muiden kanssa.
Esimerkiksi Lagooneja Suomeen
tuovan CCN Cruising Catamarans
Oy:n yhteistyökumppani Marina
Tribunj on keskellä Kroatian parhaita purjehdusalueita, ja se valittiinkin Kroatian toiseksi parhaaksi
satamaksi toissa vuonna. Lagoon
ja Marina Tribunj tarjoavat taas
uusia purjehdusmahdollisuuksia
tänä kautena Kroatian vesillä.
CCN Cruising Catamarans vuokraa Lagoon –katamaraaneja myös
Suomessa päiväpurjehduksille
esimerkiksi yritysten käyttöön.

ETAP-VENEET
MYYNTIIN JA
VUOKRALLE
MERELLEKIN
Uppoamattomien, belgialaisten
ETAP- purjeveneiden chartraus- ja
jälleenmyynti on laajentunut Saimaalta Saaristomerelle.
Veneitä maahantuova, kuopiolainen Erkki Pöyhösen ErTec Trading
Oy ja Kari Leinon luotsaama M2
Sailing n´Charter, jonka kotipaikka
on Hanko, allekirjoittivat kevään
Venemessuilla sopimuksen veneiden jälleenmyynnistä. Sen mukaan
Leinon yritys toimii valtuutettuja
jälleenmyyjänä rannikkoalueella
Porvoosta Poriin.
Jo aiemmin tehdyn sopimuksen
mukaisesti M2 Sailing n´Charter on
myös käynnistänyt ErTecin omistamien charter-veneiden vuokraustoiminnan Hangossa tälle purjehduskaudelle. Yritykset tarjoavat
purjehtijoille lisäksi kiinnostavan
mahdollisuuden koepurjehtia hankittava vene vuokraamalla se esi-



merkiksi viikoksi tai kahdeksi. Jos
asiakas päätyy hankkimaan ETAPpurjeveneen, hyvitetään koepurjehdusviikon maksu kokonaisuudessaan veneen ostohinnasta.
Palkittu vene
ETAP malliston lippulaiva 46DS
voitti Dusseldorfin venemessuilla
tammikuussa tänä vuonna European Yacht of the year -innovaatiopalkinnon. Palkintoraadin, jossa olivat edustettuina Euroopan 11
johtavan purjehduslehden edustajat, mielestä ETAPin suunnittelu oli
kyennyt yhdistämään kiitettävästi
käytännöllisyyden, trendikkyyden
sekä turvallisuuden.
Sama vene sai myös Lontoon
venemessuilla tammikuun alussa
Vuoden purjevene – tittelin yli 40jalkaisten kategoriassa.
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Kimmo Janas

30+ -vuotias
tamperelainen
ammattimuusikko
Markus Vuorinen
huomauttaa
haastattelun aluksi,
ettei hän ole mikä
tahansa muusikko,
vaan nimenomaan
gospelmuusikko –
vieläpä kokopäiväinen
sellainen. Viime vuonna
kalenteriin kertyi
peräti 106 keikkaa,
jota voidaan jo pitää
varsin kunnioitettavana
saavutuksena
hengellisen musiikin
alueella.

KOKOPÄIVÄISTÄ
GOSPELIA

M

arkus ei koe suorittavansa mitään suurta jumalallista missiota, eikä
liioin koe olevansa mikään saarnamieskään. Hengellisellä puolella hän myöntääkin vierastavansa
suuria opettajia tai saarnamiehiä,
jotka tulevat ja sanovat kuulijoille,
miten asiat ovat.
– Usein tällainen opettaja toteaa seurakunnan edessä, että ”minä
haluan sinun tekevän elämässäsi
näin” jne. Enää ei puhutakaan,
mitä Jumala haluaa.
Markus kertoo pyrkivänsä tekemään mahdollisimman rehellisiä
lauluja, jotka eivät yritä antaa ihmisille mitään valmiita vastauksia.
– Vaikka se kuulostaisi kuinka
naiivilta tai kliseiseltä, haluan kertoa lauluissani Jeesuksesta.
Mutta miten saada ihmiset vakuuttumaan Jeesukseen uskomisesta ja Hänen seuraamisestaan?
Siinä Markus Vuorisen kiinnostuksen kohde.
– Uskon, että jokaisen ihmisen
sydämessä on Jumalan kokoinen
aukko, ja on 100 -prosenttisen varmaa, että jokainen ihminen myös
pohtii jossain elämänsä vaiheessa
sitä, mitä näissä lauluissakin pohjimmiltaan on kysymys. Eli mistä
olemme tulleet? Miksi olemme
täällä? Mihin olemme menossa?
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riveihin välillä varsin halpamaisinkin keinoin.
– On todella ikävää, jos maailman upeimman sanoman ja koko
olemassa olomme perusta puetaan
halpoihin vaatteisiin. Tuntuu kuin
Jeesusta oltaisiin saneeraamassa
ulos. Olemmeko lähtemässä tielle, jolta ei ole enää paluuta? kysyy
Markus.
Liikaa
suvaitsevaisuuttako?
– Tuntuu välillä, että Jeesuksesta,
Jumalasta ja Pyhästä Hengestä eli
koko hengellisestä todellisuudesta
ei saisi kohta puhua mitään. On
aivan kuin uskonnonvapauslailla
halutaan painaa kristinuskoa alaspäin, jotta kaikki muut uskonnot
saisivat päästä esille.
Tämä kaikki tuntuu Markuksen
mielestä suorastaan huvittavalta,
koska kristillistä kulttuuria ei hänen arvionsa mukaan saada kitkettyä Suomesta kovin helpolla.
Vaikka uskonnonvapauslain nojalla on mm. rukouksia vähennetty
normaali koulutyössä, on Markus
pannut ilolla merkille esimerkiksi
ammattioppilaitosten aktivoitumisen.
– En tiedä, ovatko näiden oppilaitosten rehtorit havahtuneet
todellisuuteen, mutta kutsuja on
alkanut sadella niin ammattikouluihin, terveydenhoitoalan oppilaitoksiin kuin kauppaoppilaitoksiin
ja jopa metsäoppilaitoksiin.

Taivasikävää
Markus Vuoriselta on ilmestynyt
kolme levyä, joista uusin ”Taivasikävää” viime maaliskuussa.
Levyn punainen lanka kulkee
varsin tavanomaisissa, arkisissa
ympyröissä ja keskellä elämää.
Markus muistuttaa, että vaikka
pääsääntöisesti elämässä yleensäkin asiat tuppaavat menemään
vähän toisella tavalla kuin, mitä
Sarasvuon yritysvalmennuskursseilla annetaan ymmärtää, siitäkin
huolimatta meidän elämällämme
on olemassa jokin huomattavasti
suurempi merkitys.
– Toinen levyn keskeisistä sivujuonteista on ehdottomasti se,
että haluan olla noiden ”vähimpien veljien” ja epävarmojen etsijöiden sympatiseeraaja. Haluan olla
heidän puolellaan ja puolustaa
etsijän oikeutta olla etsijä, Markus
selvittää.
Jokaisella olkoon omat taakkansa ja omat kompastuskivensä
ja kilvoituksensa. Jokainen palvelkoon Jumalaa omien kykyjensä,
lahjojensa ja voimavarojensa mukaisesti.
– Ainoa asia, jolla on lopulta
merkitystä, on Jeesus itse. Haluan
olla kertomassa näille etsijöille,
että edelleenkin kaikki ovat kutsuttuja ja tervetulleita, ja että nimenomaan juuri heistä Jeesus on
kiinnostunut.

Uutuuspainokset!
!APELI 3AARISALON 2AAMATUN SANAKIRJA JA
(EIKKI 0ALVAN 4IETOSANASTO SAATAVANA MOLEMMAT
KIRJANA TAI #$ 2/-INA

39 €

Lisätietoa Markuksen ajatusmaailmasta ja keikoista löytyy miehen
upouusilta kotisivuilta:
www.markusvuorinen.com

39 €

LJSKB$%30.

LJSKB$%30.

$ATA 5NIVERSUM /Y
p. (03) 3124 22 11, toimisto@du.ﬁ
www.du.ﬁ

Kaikkien kristillisten
kustantajien tuotteet
www.kotisatama.net/kauppa

Onko Jeesus
pistetty pihalle?
Tänä päivänä puhutaan kirkosta
eroamisesta, leipäpapeista ja ihmisten kiinnostuksen kääntymisestä pinnallisiin arvoihin.
– Väitän kuitenkin, että nämä
asiat koskettavat hyvin, hyvin
pientä osaa ihmisistä, eikä heillä
kokonaisuuden kannalta ole ko-

vinkaan suurta merkitystä.
Monella sektorilla yritetään
kuitenkin tavoittaa jotain tiettyä
kohderyhmää, vaikkapa nuoria
aikuisia, liian usein lähes keinolla
millä hyvänsä.
– Tuntuu että erilaisia projektityöntekijöitäkin on niin paljon,
että päät kolisee yhteen, Markus
hymähtää.
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C – Väitän, että musiikki voi oikein esille
tuotuna ja käytettynä olla yksi merkittävä väline evankeliumin sanoman
perille menoon, huomauttaa Markus
Vuorinen.

Ruiskupuristustuotteet
alihankintana
valtakunnallisesti

Kristinuskolle ollaankin hänen
mielestään rakentamassa tänä
päivänä trendikästä ulkoasua, ja
sitä yritetään myydä kansan syviin

www.retaplast.fi

11

TO S I M I E S  3 / 2006

Eero Ketola

Kahden miehen
sinnikkyys toi
kyläläisille
uuden näköalan.
Välitunnilla
koulun pihalla on
ääntä ja elämää.
Lasten lukumäärä
viestittää, että
kyläyhteisöllä on
tulevaisuus.
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KUIHTUNUT
KYLÄYHTEISÖ
HERÄSI ELOON
P

olttopuilla kuormattu aasi
pysähtyy keskelle kapeaa
tietä. Puoliksi tyhjä jalkapallo lennähtää yli tien ja poksahtaa
kuivaan viiniköynnökseen. Kylän
koulussa on lähes neljäkymmentä
lasta. Elsanin kylä poikkeaa kymmenistä muista, lähialueen vuoristokylistä. Kylässä on elämää ja
luottamus tulevaisuuteen.

– Sukuni on asunut kylässä niin
kauan kuin muistamme. Ollessani
yhdentoista vanhempani muuttivat kaupunkiin, mutta kylässä
asuu edelleen runsaasti sukulaisiani. Jokainen kyläläinen tuntee
minut. Haluan auttaa heitä, kertoo
kyläturismille itsensä myynyt Mitco Yuzmeski.
Makedonia oli Jugoslavian
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köyhin tasavalta. Itsenäisyys ei
poistanut köyhyyttä. Maaseutu
autioituu edelleen. Vain vanhukset
ovat jäljellä. Elsanin kylä on eräs
poikkeuksista.
– Jokaisella perheellä on kylässä viinitarha. Lehmiä, lampaita,
vuohia ja siipikarjaa on runsaasti.
Aaseja kylässä on noin viisikymmentä. Minne traktorit eivät pääse,

sinne aasit menevät. Niillä kuljetetaan hiekkaa ja sementtisäkkejä.
Viiniviljelyksillä aasit ovat hyödyllisiä. Niillä noudetaan polttopuita
vuorilta, puhelee Yuzmeski.
Kaksi vuotta sitten suuri vaatetehdas Ohridissa lopetti toimintansa. Tehdas oli suurin Elsanin
asukkaiden työllistäjä.
– En halunnut jättää kyläläisiä vain valittelemaan tilannetta.
Perustin ”Perinteellisten arvojen
instituutin”. Siihen kuuluu kirjailijoita, valokuvaajia ja taiteilijoita.
Haluamme kehittää vaihtoehtoturismia, vaalimme kansallista
perintöä ja suojelemme luontoa.
Tein mainoksia, kirjasen ja esittelyvihkosen kylästä. Kyläläiset osallistuivat painatuskustannuksiin.
Työn tein vapaa-aikanani. Vierailin jokaisessa talossa ja merkitsin
muistiin asukkaiden ajatuksia,
kertoo Mitco.

B Branko Trajkovski mielestä kyläturismi tuo työmahdollisuuden jonka ohessa
ehtii puutarhaan ja myös kotieläimet tulevat hoidetuksi.   
Hänen vuodelta 1965 oleva Zastavansa
on toisten mielestä myös osa seudun
vanhaa kulttuuria.

C Branko haluaa olla tukemassa kyläläisiä.
– Kristillisen rakkauden osoittaminen avaa ovet. Rauhallisessa kyläyhteisössäkin  on
ongelmia. Useat ikävöivät ulkomaille muuttaneita sukulaisiaan. Toisia painaa jokin
vanha, epämiellyttävä muisto. Rukous on myös täällä voimavara.

Matkailija astuu
vuoristokylän
elämänpiiriin
Kyläläiset kutsuttiin koolle. Neuvottelun tulos oli myönteinen.
Kaikki lähtivät mukaan Mitcon
suunnitelmaa. Hän keräsi niiden
nimet ja puhelinnumerot jotka halusivat ottaa vieraita yöksi.
– Kolmekymmentä kotia avasi ovensa turisteille. Taloissa on
yhteensä lähes parisataa vuodepaikkaa.
Suunnitelma oli saada kylään
muutamaksi päiväksi tai pitemmäksikin ajaksi turisteja. He majoittuisivat kyläläisten asuntoihin
ja ruokailisivat yhdessä talon
asukkaiden kanssa. Matkailijat
olisivat kuin osa kyläyhteisöä.
Kylän asukkaat ovat kotiseutunsa
tuntijoita. Jokainen kykenee johdattamaan vieraansa sisälle aitoon,
balkanilaiseen elämänmenoon.

Vanha kylä
on viihtyisä
Kyläturismin alkamisesta Elsanin
kylässä on kulunut runsaat kaksi
vuotta. Kyläyhteisö ja turistit ovat
myönteisesti yllättyneitä. Mitco
Yuzmeski,40, kertoo. – Kyläturismi ei vaadi suurta matkakassaa.
Turisteja on riittänyt. Myös nuoret
matkailijat ovat olleet kiinnostuneita. Englantilaiset haluavat kävellä vuoristossa, bulgarialaiset
haluavat nukkua hyvin ja nauttia
illallisen rauhassa. Ruotsalaiset
arvostavat rauhallista luontoa.
Hollantilaiset ovat ihastuneita
vanhoihin kivitaloihin ja aaseihin.
Kylästä Italiaan ja Yhdysvaltoihin
siirtolaisiksi muuttaneet ovat perheineen tulleet kesäksi vanhaan
kotikyläänsä. He ovat olleet iloisia
siitä, että kylässä on elämää. Taloihin on laitettu uusia kattoja ja
portit on korjattu.
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Noin yhdeksänsataa metriä
merenpinnan yläpuolella sijaitseva Elsanin kylä sijaitsee noin
kymmenen kilometriä Ohridin
kaupungista etelään. Kylän länsipuoli rajoittuu järveen. Kylässä
asuu 680 asukasta.
– Kaikki ovat makedonialaisia.
Kyläläiset eivät halunneet luopua
kotikylästään eikä perinteistään.
Heistä tuntui pahalta jättää vanhat talot, viinitarhat ja vuoristo jossa heidän sukunsa oli asunut jo
ennen ottomaanien aikaa, kertoo
Mitco Yuzmeski.
– Olen iloinen, että voin auttaa
kotikyläni asukkaita. Keskustelen
säännöllisesti kyläläisten kanssa.
Teemme tarvittavat parannukset. Sovimme myös hintatasosta.
Toivomme vieraille jäävän hyviä
muistoja kylän asukkaista.
– Pyrimme säilyttämään luon- 
non puhtaana ja monimuotoisena.
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 Siksi vuoristoon noustaan vanhoja
polkuja pitkin, muulien tai hevosten selässä, kertoo Mitco.
Ystävyys on
kuin yleisavain
Branko Traikovski,55, muutti kylään kolme vuotta sitten.
– Ostin kauniin tontin kylän
keskustasta. Tontti on etelän
puolella vuorta. Näkymä Ohrid
–järvellä on hyvin kaunis. Kirkkaalla ilmalla näkee hyvin myös
Albanian puolelle. Tarkoitukseni
on rakentaa oma talo. Tein itse
piirustukset. Viime kesänä tein
perustuksen. Teen taloa kaikessa

HENRILLÄ MENEE LUJAA
rauhassa, ilman stressiä. Minulla
on aikaa.
Branko kääntää kristillistä kirjallisuutta englannista makedoniaksi. – Olen saanut kyläläisistä uusia
ystäviä. He ovat auttaneet minua
monella tavalla. Sadonkorjuun aikana olen puolestani auttanut heitä. Ihmiset tarvitsevat myös apua
hengellisiin kysymyksiinsä. Olen
iloinen, että olen saanut rukoilla useiden kyläläisten puolesta.
Elävä kristillisyys on heille hyvin
vieras asia. Olen havainnut, että e
seuraavat tarkasti elämääni ja käyttäytymistäni. Tiedän, että saan olla
yhteisössä valona ja suolana.

C Kyläyhteisö on ylpeä aaseistaan.
–  Vuoristokylässä traktorit eivät ole käyttökelpoisia. Aasilla pääsee vuoristoon ja
jyrkkien rinteiden laidunniityille, kertoo
Riste.
Elsanin kylässä on yli viisikymmentä
aasia.

Henri Karjalaisen kausi Aasian Formula Renault 2000
-sarjassa on lähtenyt todella lupaavasti liikkeelle.
Vai mitä sanotte:
viisi kisaa, kolme paalupaikkaa, neljästi palkintopallilla!
Kun jäljellä on vielä seitsemän osakilpailua, Henri on
pistetilastossa kolmantena, vain 2 pistettä jäljessä sarjaa
johtavaa Takuya Nishitania.
Jos edustamasi yritys hakee näkyvyyttä Aasian markkinoilla, tässä hyvä väline siihen, sillä mielenkiinnolla
seuratun sarjan kisat televisioidaan Kiinassa,
ja ne näkyvät myös Japanissa ja Malesiassa.

B Makedonialainen Mitco Yuzmeski haluaa maaseudun elävän.     

LÄHDE TOSIMIES -LEHDEN KANSSA
TUKEMAAN NUORTA LUPAUSTA
KOHTI FORMULA YKKÖSIÄ!
Lisätietoja:
Oy Henry Racing Team Ltd
Humalniementie 13 N, 00840 Helsinki
p. (09) 6980 646, f. (09) 6227 5111
GSM 045 6778 077 (Aatos Karjalainen)
www.henrikarjalainen.com
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RAAMATUN TOSIMIEHIÄ osa 15.

JEESUS NASARETILAINEN
oman aikansa radikaali

keskeltä kyselemästä ja keskustelemasta. Äidin hiukan toruessa
Jeesus-poikaa tapahtuneesta, sai
hän merkillisen vastauksen, jota
vanhemmat eivät ymmärtäneet.
Jeesus puhui jotain isästään, jonka
huoneessa hänen tuli olla. Maria
sai miettimisen aihetta: Mitähän
tästä pojasta vielä tulee…

Kyösti Havukainen

Tämä Raamatun
tosimiehiä -sarja
on sopiva päättää
Jeesuksen lyhyeen
esittelyyn. Tämä Jeesus
Nasaretilainen on meille
kristityille tuttu ja
ehdottomasti maailman
historian merkittävin
koskaan elänyt mies,
mutta suurelle osalle
aikalaisiaan hän ei
kuitenkaan ollut sen
enempää kuin eräs
rakentajan poika
Nasaretista.

J

eesus Kristus, jona me kristityt
hänet tunnemme, on meidän
ajanlaskumme alkuunpanija.
Häneen uskovista ihmisistä käytettävä kristitty-nimi on peräisin
hänen uhrikuolemastaan. Alun
perin sillä nimellä kutsuttiin niitä
ihmisiä, jotka ajanlaskumme alkuvuosikymmeninä uskoivat häneen
ja kääntyivät joko juutalaisuudesta
tai pakanauskonnoista kristinuskoon muodostaen ensimmäisen
kristillisen seurakunnan.
Rakentajan poika
Luukkaan evankeliumin 1. ja 2.
luvussa kerrotaan Jeesuksen syntymästä ja hänen elämänsä alkutaipaleesta. Myös Matteus kertoo
jotakin hänen lapsuudestaan.
Jeesuksen syntyminen maailmaan oli ennustettu jo Vanhan
testamentin puolella, niinpä juutalaisilla oli jonkinlainen käsitys
hänen maailmaan tulostaan. He
odottivat Messiasta, joka tulisi
heitä hallitsemaan. Sitten kun
Jeesuksen toiminnan aika koitti,
juutalaiset eivät osanneetkaan
ottaa häntä vastaan Messiaanaan,
vaan pitivät outona ja erikoisena
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© Icon Entertainment International

miehenä, joka ei kunnioittanut
heidän perinnäissääntöjään. Heillä
oli ollut aivan erilaiset odotukset
Jeesuksen suhteen. Niinpä häntä
pidettiin kummallisena, jopa hiukan radikaalina miehenä, joka tuli
ja sekoitti koko rauhallisen juutalaisen elämänmenon.
Jälkipolville ei ole jäänyt Jeesuksen elämästä paljon muita lähteitä kuin raamatun tekstit, joten
aukottoman elämänkerran kirjoittaminen ei siten ole mahdollista.
Neljä evankeliumia, jotka keskittyvät pääosin Jeesuksen toiminnan
kuvaamiseen, eivät myöskään
anna aivan tarkkaa aikajärjestystä
tapahtuneille.
Jeesus syntyi ”isättömänä” kuten
muistamme, sillä hänen alkunsa
oli ihmisjärjelle käsittämätön: Maria tuli raskaaksi pyhän Hengen
vaikutuksesta ja synnytti hänet sitten eläinten suojana toimineessa
luolassa Betlehemissä, kuten jouluevankeliumi Luukkaan mukaan

sen kertoo.
Syntymänsä jälkeen Jeesus vanhempineen vietti ensimmäiset vuotensa maanpaossa Egyptissä, josta
he muuttivat kuningas Herodeksen kuoltua Nasaretiin asumaan.
Siellä perhe eli todennäköisesti
normaalia elämää isän hankkiessa
elantoa rakentajana lähiseudulla
ja äidin hoitaessa kotona Jeesusta
ja hänen veljiään. Luukas kertoo
ainoastaan, että ’Jeesus kasvoi,
vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja
Jumalan armo oli hänen yllään’.
Kaksitoistavuotiaana Jeesus
järjesti yllätyksen vanhemmilleen
jääden Jerusalemin temppeliin
muun perheen lähdettyä jo paluumatkalle jokavuotisilta pääsiäisjuhlilta. Päivän kuljettuaan kotiin päin
vanhemmat alkoivat etsiä häntä
juhlaväen joukosta löytämättä
kuitenkaan. Koska Jeesus ei ollut
seurueessa, heidän oli palattava Jerusalemiin, josta hän sitten
löytyikin temppelistä opettajien
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Kolme toiminnan vuotta
Jeesuksen nuoruuden ja aikuisuuden alkuajoista ei ole Raamatussa
juurikaan kerrottu. Tämä johtui
ehkä siitä, ettei hänen elämässään
vielä silloin tapahtunut mitään sen
aikaisen uutiskynnyksen ylittävää.
Toinen syy voi olla se, etteivät
evankeliumien kirjoittajat vielä
tunteneet häntä. Joka tapauksessa evankelistojen kiinnostus häntä
kohtaan alkoi varsinaisesti hänen
julkisen toimintansa myötä.
Noin 30-vuotiaana Jeesus astui julkisuuteen. Tämä rakentajan poika, joka itsekin kai toimi
nuoruudessaan isänsä ammatissa,
alkoi tehdä sellaisia tekoja, joita
ei ollut ennen nähty. Jeesuksen
serkku Johannes Kastaja oli jo
toiminut jonkin aikaa ja kertonut
hänen jälkeensä tulevasta miehestä, joka tulisi olemaan häntä
väkevämpi. Eräänä päivänä miehet kohtasivatkin toisensa kasterannassa, jonne Jeesus oli tullut Johanneksen kastettavaksi. Saatuaan
vesikasteen Pyhä Henki laskeutui
hänen ylleen ja ilmaisi tämän miehen olevan Jumalan Poika. Tästä
alkoi Jeesuksen toiminnan aika,
jota kesti noin kolme vuotta.
Jeesus valitsi kaksitoista miestä
lähipiiriinsä oppimaan ja valmistautumaan heille varattuun tehtävään. Oli hänellä opetuslapsia
enemmänkin, mutta nämä miehet
saivat aivan erityislaatuisen koulutuksen hänen henkilökohtaisessa
ohjauksessaan. Tämän joukon
vastuulle jäi sitten Jeesuksen jälkeen alkuseurakunnan hoitaminen ja evankeliumin levittäminen
alkaen Jerusalemista, jatkuen ympäristössä oleviin maakuntiin ja
sieltä aina maan ääriin.
Vaikka aikalaisten silmissä Jee-

sus saattoi näyttää tavalliselta
juutalaiselta mieheltä, oli hänessä
jotakin erikoista. Hän ei ollutkaan
oikeasti Joosefin poika, vaan hän
oli Jumalan Poika. Siinä oli suuri ero, ja juuri se erotti hänet tavallisista kadunmiehistä. Hän oli
samalla Jumala ja samalla myös
ihminen. Se suuri Jumalan suunnitelma, joka oli laadittu ihmiskunnan pelastukseksi. Jumalan Pojan
piti tulla maailmaan ihmiseksi,
kokemaan ja tuntemaan ihmisen
koko raadollisuus, mutta tuomaan
myös siihen raadollisuuteen toivoa ja rakkautta Taivaalliselta
Isältä. Tämä suunnitelma paljastui
Jeesuksen aikana vain niille, jotka
tulivat hänen luokseen ja lähtivät
häntä seuraamaan.
Jeesus ei jättänyt aikanaan
ketään ”kylmäksi”. Ne ihmiset,
joita hän kohtasi, saivat avun
häneltä mitä erilaisimmissa asioissa. Sairaat paranivat, kuolleet
heräsivät ja mikä parasta, monet
saivat syntinsä anteeksi ja heidän

mollisuus ja rakastaminen olivat
hänen toimintansa motiiveina, ei
niinkään se, mitä muut ajattelivat
tai sanoivat.

elämänsä muuttui. Kaikkiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat ihmiset
olivat hänelle yhtä tärkeitä, kuten
samarialainen nainen tai tullimies Sakkeus. Rakkaus oli hänen
sanomansa: ennen kaikkea Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, joka
tulisi hänessä täyttymään, mutta
myös lähimmäisen rakkaus, jota
hän osoitti teoissaan ja opetuksessaan monin eri tavoin.
Hän ei välittänyt perinnäissäännöistä, mikä sai ylipapit ja muut
hallitusmiehet välillä raivostumaan: Mikä mies tämä oikein
luulee olevansa? Hän väittää olevansa Jumalan Poika, mutta ei
tee niin kuin Mooseksen laissa
sanotaan. Jeesukselle oli tärkeämpää auttaa hädässä olevaa, kuin
noudattaa ahtaita sääntöjä. Hyvän tekeminen toiselle ihmiselle
ei voinut olla väärin, sanoivatpa
ylipapit mitä tahansa. Jeesus auttoi
aina kärsivää, eikä ajatellut, oliko
se juutalaisten mieleen vai ei. Ar-

suunnitelman voittoisaan päätökseen.
Ihmeellisintä on, että tämä suunnitelma on voimassa ja toimii
saman periaatteen mukaan vielä
2000-luvullakin. Jeesuksen sanoma Isän rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta on kirjoitettu meille
evankeliumeihin, josta voimme
siitä lukea ja omaksemme ottaa,
jos vain haluamme.

Tehtävän täyttyminen
Jeesuksen jumalallisuus konkretisoitui hänen ristin kuolemassaan. Se oli väkevä kokemus
paikalla olleille. Hänen antaessaan henkensä, samalla pimeyden laskeutuessa ja maan täristessä moni uskoi häneen, vaikka
olikin pilkannut aiemmin. Tämä
oli piste hänen maanpäälliselle
tehtävälleen ja täyttymys hänen
taivaallisen Isänsä tahdolle, kuten
hän sanoi ristillä: Se on täytetty!
Ristillä Jeesus vei hänelle varatun
tehtävän päätökseen, vaikka se ei
ollut helppoa ihmiselle, mutta se
oli mahdollista Jumalalle, joka hän
myös oli ja on. Ihmisen poika hänessä hikoili verta, kun hän taisteli
Getsemanen yössä, mutta Jumalan
Poika voitti sen taistelun. Niin hän
kykeni viemään Isältään saamansa

© Icon Entertainment International

Lähteet: Raamattu, Iso Raamatun
Tietosanakirja, Raamatun lukijan
käsikirja

VAIN 30 euroa/vsk

Jk. Kahden ja puolen vuoden
aikana olemme tutustuneet ainakin viiteentoista Raamatun mieheen. Sen sivuilta löytyy vielä
muitakin tosimiehiä, jotka olisivat
voineet tulla mukaan tähän sarjaan. Voimme tutustua heihin omatoimisesti Raamattumme äärellä.
Siunattuja lukuhetkiä sinulle!
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A  Patrol on ribeistä nopein.

A Northgearin koneistuksena on 3 Yamaha F250 moottoria.

Teksti: Riitta Jalonen

R

.I.B (rigid inflatable boat
eli kovapohjainen kellukevene) on suunniteltu ja
valmistettu kestämään kaikkein
kovimmat ja vaativimmatkin meriolosuhteet, ammattikunnille, joiden on työskenneltävä vesillä kaikilla mahdollisilla keleillä. Veneitä
käyttävät muun muassa armeija ja
pelastusyksiköt, palokunta, poliisi
sekä merivartiosto. Ammattikäyttöön perustuvan aluksen on kestettävä lähes kaikki inhimillinen,
joten rungon materiaaleina käytetään ainoastaan huippulaatuista
alumiinia tai lasikuitua.
Loviisalaisen Boomeranger Boatsin toimittamia ribbejä löytyykin
muun muassa NATO:n ja useiden
eri maiden puolustusvoimien,
luotsien ja pelastusviranomaisten käytöstä. Veneet valmistetaan kaikkein laadukkaimmista
ja turvallisimmista materiaaleista,
ja esimerkiksi ponttoonit ovat
aina todellista high tech -materiaalia, hypalonia. Boomerangerit täyttävät kaikki kovimmatkin
viranomaisvaatimukset ja tällä
hetkellä koko maailmasta löytyy
ainoastaan kaksi samalle tasolle
luokiteltua R.I.B-valmistajaa, joista
suomalainen Boomeranger Boats
on toinen. Hyvä Suomi!
Ammattilaisveneitä
charterkäyttöön
Vaikka R.I.B on tarkoitettu ammattilaisille, on se löytänyt tiensä
myös ohjelmapalveluyrityksien
tarjontaan. Suomalainen King
Events keksi neljä vuotta sitten alkaa tarjota yrityksille ribbejä charterkäyttöön (www.ribit.fi). Kaikki yrityksen vuokraamat alukset
ovat kotimaisia Boomerangereita,
ja näin myös turvallisuudeltaan
huippuluokkaa.
R.I.B itsessään on jo elämys, ja
pelkästään hintansa ja käyttökustannuksienkin vuoksi vain harvojen ulottuvilla. Vauhti riittää näissä
suurimmissa yli 60 solmuun, ja
veneen huippuominaisuudet takaavat sen, että ainakaan kelin
vuoksi tämä peli ei jää satamaan.
Tiukat käännökset ja unelmanpehmeät hypyt aaltojen yli saavat
piintyneimmänkin maakravun

kuuluu viimeisintä huutoa oleva
elektroniikka, jotka täyttävät korkeimmankin vaatimustason. Ribit
ovat suhteellisen helppoja ajettavia
kesyllä kelillä, mutta aallokko ja
kovat meriolosuhteet vaativatkin
jo sitten kipparilta sekä ammattitaitoa että vuosien kokemusta.

Olisiko jo aika käydä

RIBILLÄ?
Veneilykausi jää Suomessa lyhyeksi, mutta
se ei ole tähänkään mennessä ollut esteenä
venekärpäsen puraisemille. Satamissa kelluu
toinen toistaan uljaampia paatteja, mutta
omaa luokkaansa on R.I B.

harkitsemaan vakavasti merimiehen ammattia.
Pehmeäksi kyydin tekee syvä vpohja, joka myös antaa hyvä pidon
kaarreajossa. Venettä ympäröivät
ponttoonit suojaavat roiskeilta ja
antavat vakautta menoon. Kaikkiin

Ärhäkkäin peli
Patrol C-1100
Uusin tulokas Helsingin vesillä
on isolla hytillä varustettu RIBIT
Northgear C-1200, jonka koneistuksena on kolme nelitahtista
Yamahan F250 moottoria. Istumapaikkoja on 16, kyytiin mahtuu maksimissaan 24 henkilöä.
Nopeusluokka on 50+ kn, mikä
tarkoittaa 54 solmua tunnissa (1
solmu = 1,852 km). Matka Helsingistä – Tukholmaan taittuu hyvällä
kelillä alle 10 tunnissa.
Ärhäkkäin peli on RIBIT Patrol C-1100, jonka koneistuksena
on peräti kolme Yamahan Z300
moottoria. Istumapaikkoja löytyy
16, mutta kyytiin mahtuu 23 henkilöä. Nopeus on 63 solmua.
Kyyti on pehmeä ja tasaista, ja
vene lähes liitää veden pinnalla.
Polttoaineen kulutus onkin jo
omaa luokkaansa. Kevyellä kaasulla päästään vielä aika kohtuullisiin lukemiin, mutta huippunopeuksilla kulutus nousee suurimmassa paatissa jopa yli 200 litraan
tunnissa.
RIBIT Speed C-3500 vetää porukkaa 16 henkilöä (max 21 henkilöä, nopeusluokka 50 + kn).
Kokoluokaltaan pienimpiä ovat
RIBIT Sport A-850, (2 x Yamaha
Z200, kapasiteetti 12+4 henkilöä)
joka on erityisen suosittu polttariporukoiden, risteilymatkustajien ja
yksityishenkilöiden käytössä, sekä

B  Sport A-850 on erityisesti polttariporukoiden ja yksityishenkilöiden kovassa
käytössä.

8-paikkainen F1RE C-680, joka on
erittäin sporttinen ja nopea Z200
Yamahan moottorillaan.
Varusteiksi ei ihan riitä uimahousut ja varvastossut, mikäli tarkoituksena on kokeilla, paljonko

vauhtia irtoaa. Ensimmäiset keikat
ajetaan heti jäiden lähdön jälkeen,
ja ajoja riittää aina joulukuulle asti.
Kyyti hyydyttää takuuvarmasti, mikäli varusteet eivät ole kunnossa.
Harvalla roikkuu vaatekaapissaan

D  Speed C-3500:n toimintasäde on Helsinki - Tukholma.

pahan kelin varalle tarkoitettua
kelluntahaalaria tai pelastautumispukua, mutta charteria ajavilta yrityksiltä löytyvät oikeat
varusteetkin.
Heikkohermoisinta saattaa kirpaista jo pelkkä penkin näkeminen, sillä ribin satulanmallisessa
penkissä istutaan hajareisin ja
otetaan tukevasti kiinni edessä
olevasta kahvasta. Lasit silmille,
huppu ja pipo päähän, oikea
puku päälle, nenä menosuuntaan
ja menoksi. Vaikka ei mikään hurjapää olisikaan, aaltojen harjalla
liitäminen ja niiden yli hyppiminen on ikimuistoinen kokemus
jokaiselle.

A   Patrol kulkee kevyesti vaativimmissakin keleissä.
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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

www.nokkatume.fi
Muurame – Turenki
(014) 330 1500

Kaiken muun lisäksi
saat nyt myös SUURTULOSTEET Juutiprintistä
Lehdet, liimakirjat, kierrevihot, käyntikortit, flyerit, kutsut,
esitteet, ohjelmat, julisteet, väritulosteet, kirjekuoripainatukset,
mainoskuvaukset, paitapainatus, itsejäljentävät, yms.
Kertojantie 18,
00730 Helsinki,
puh. 09-346 3146
juutiprint@saunalahti.fi

täyden palvelun digitaalipaino

www.juutiprint.net

30.6.-2.7.
CMN:n miestenleiri
Kristittyjen Miesten Verkoston perinteinen miesten viikonloppuleiri tänä
vuonna poikkeuksellisesti Sipoossa,
Helsingin Filadelfia-seurakunnan
upeassa leirikeskuksessa Svartholmenissa.
Mukana mm. Risto Hirvonen, Samuel
Saresvirta ja Kimmo Janas.
Lisätietoja:
info@faktapro.fi
7.-9.7.
Turvatakuu@Jeesus.On
Vapaakirkon kesäjuhlat Helsingin Jäähallissa.
Pääpuhujana Gary Wilkerson. Musiikista vastaavat mm. Chariots ja Jukka
Palosen bändi.
Lisätietoja:
www.juhlat.vapaakirkko.com
8.-15.7.
HNMKY:n avioliittoleiri
Sisälähetysseuran opistolla Pieksämäellä.
Lisätietoja:
Heikki ja Paula Ranssi
puh. (09) 325 2456
www.hnmky.fi
18.-22.7.
Herää Suomi Jeesus-festivaali
Turussa Kupittaan kentällä. Puhujina
R.W. Schambach (USA), Wildred Lai
(Kenia) ja Håkan Westergård.
Lisätietoja:
www.elamansana.fi

28.-30.7.
HNMKY:n avioliittoleiri
Linna-hotellissa ja Itä-Hämeen opistolla Hartolassa.
Lisätietoja:
Heikki ja Paula Ranssi
puh. (09) 325 2456
www.hnmky.fi
28.-30.7.
Kaverit keskenään
Isien ja poikien yhteinen leiri Tervonsalmessa. Menossa mukana Keijo
Hämäläinen, Ari Savolainen ja Harri
Savolainen.
Lisätietoja:
www.tervonsalmi.fi

4.-6.8. Lähde yhteyteen
Hengen uudistus kirkossamme ry:n
kesäjuhla Hämeenlinnassa. Pääpuhujana Peter Halldorf (Ruotsi).
Lisätietoja:
www.hengenuudistus.fi
16.-20.8. Näky-konferenssi
10 -vuotisjuhlakonferenssi Jäähallissa
Helsingissä. Pääpuhujina Brian Houston (USA) ja Paul Chung (Etelä-Korea).
Lisätietoja:
www.nae.fi
1.9.
Keski-Suomen Miestenilta
Käristemakkaraa ja vahvoja puheenvuoroja syksyisessä perjantai-illassa
1500 muun miehen seurassa.

4.9. klo 18.30 - 21.00
Miehen Mitalla
Miestenilta Myyrmäen kirkossa Vantaalla. Mukana mm. Juho Juutilainen,
Junnu Aaltonen, Eero Voutilainen,
Kimmo Janas, Aaro Väätäinen, Pekka
Virtanen, Jorma Reinikainen, Martti Issakainen ja Risto Pottonen sekä Miesfoorumin lauluryhmä Musti.
22.-24.9.
HNMKY:n Miesseminaari
Miesten kasvun ja sisäisen eheytymisen seminaari Paltamossa,
Iso-Melasen kurssikeskuksessa.
Lisätietoja:
www.miesseminaari.fi
30.9.
Yhden Miehen tähden
Jumala voi -kampanjan miestapahtuma
Espoossa. Mukana mm. isä Mitro, Mika
Poutala, Ülo Niinimägi ja Kimmo Janas.
Musiikista vastaa eestiläinen bluegrassgospelia soittava Robirohi.
6.-13.10. & 13.-21.10.
Paavalin vanavedessä
Tosimies -lehden perinteinen purjehdusmatka miehille.
I matka: Kos – Samos ja
II matka: Samos – Kos.
Lisätietoja:
info@faktapro.fi
14.10. Porukassa pärjätään
Päijät-Hämeen alueen miestyön järjestämä kristillinen miestapahtuma
Lahden Urheilutalossa. Erityisenä
kohderyhmänä ovat 35 – 45 -vuotiaat
miehet.
Lisätietoja:
www.miestapahtuma.vedenpinta.com

KIMMO JANAS
TIEN PÄÄLLÄ
30.6.-2.7.
CMN:n Miestenleiri
Svartholm, Sipoo
4.9.
Miehen Mitalla
Myyrmäen kirkko, Vantaa
5.9.
Miestenpiiri Olé Mies
Auroran kappeli, Espoo
19.9.
Miestenpiiri Olé Mies
Auroran kappeli, Espoo
30.9.
Yhden Miehen tähden
Espoo
3.10.
Miestenpiiri Olé Mies
Auroran kappeli, Espoo

Miestyötä tekeviä organisaatioita

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 RAAMATTUKOULUN MIESFOORUMI

KANSAN RAAMATTUSEURA

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

(015) 450 762

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö
Raimo Suominen
Västervikin huvilatie 2
65280 Vaasa
puh. (06) 358 1614
GSM 0500-161 414
e-mail: raimo.suominen@sekl.fi
Kansanlähetyksen piirijärjestöjen miestyöstä ja valtakunnallisesta miestyöstä
voi tiedustella
Tuula Järvinen puh. 019-779 2231
e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi

TO S I M I E S  3 / 2006

20

Keijo Hämäläinen
puh. (014) 271 166.
Arto Virén

MIEHEN TIE
Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku
puh. (02) 334 11 33
e-mail: info@miehentie.fi
www.miehentie.fi

Espoo
Pertti Jotuni (09) 884 32 34.

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä
puh. (09) 349 87 38 ,050 552 1231
www.miesseminaari.fi

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

STELK
Tietoja STELK:n toiminnasta:
Helsinki
Erkki Pietilä (09) 448 566
Jouko Niemi (09) 321 48 61
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"MULLA EI OLE
MITÄÄN TEKEMISTÄ"
Aikuisen ei tarvitse jatkuvasti
tuottaa viihdykettä lapsille
Janne Viljamaa

S

yyllisyysnappi pohjassa
aikuinen kiertää lapsen
kanssa jokaisen touhulandian ja ostaa hampurilaispaikasta
kaikki oheísvitkuttimet. Jos vauhti
loppuu, niin lapsella ei ole enää
ollenkaan kivaa, järkeilee aikuinen
ja ostaa vielä tuon ja tuon lapsen
kärttämän hauskasti vinkuvan
tuotteen. Kun lapsi on tavaransa
saanut, niin luulisi hänen leikkivän sillä vähän aikaa ja olevan
tyytyväinen. Valitettavasti näin ole.
Lastenhuone on täynnä pölyttyvää
muoviroinaa ja jos taistelu-ukosta
loppuu patteri, niin uusia ei hankita ja ukkoparka jää makaamaan
käyttämättömänä sängyn alle.
Keksi itse
Ehkä parempi on sanoa lapselle,
että koko ajan ei tarvitse olla
tekemistä. Ei pitkästyminen niin
vaarallista ole. Päinvastoin pitkästyminen on luovuuden laukaisualusta. Kun lapsi kaahaa virikeviidakossa, pelaa tietokoneella ja katsoo
piirrettyjä, niin hänellä ei ole aikaa
työstää omia ajatuksiaan. Luovuus
TO S I M I E S  3 / 2006

”Äiti hei, mulla ei ole mitään tekemistä.”
”Voi kamala, voithan sinä katsoa vaikka
videoita vai haluatko kaksi euroa ja voit
käydä ostamassa jäätelön kioskilta.” Kun
lapsi ilmoittaa pontevasti aikuiselle, että
hänellä ei ole mitään tekemistä, niin hän
sohaisee aikuisen syyllisyysnappia. Nappi
hälyttää, että taidan olla kurja vanhempi, kun
lapsellani ei ole mielekästä tekemistä. Kyllä
aikuisen täytyisi pystyä järjestämään lapsille
vauhdikas ja mukava lapsuus, josta jää paljon
kivoja muistoja. Kun aikuinen on tehnyt
pitkän työpäivän ja raahautuu väsyneenä
kotisohvalle, niin on helpompi rohkaista lasta
sujauttamaan DVD laitteeseen tai antaa pari
euroa jäätelöön, kuin kuunnella mulla ei ole
tekemistä –valitusta.
kumpuaa joutilaisuudesta, kun saa
oikein ihmetellä mitä tekisi. Aikansa asioita pyöriteltyään lapsi tulee
huoneestaan näyttämään hienoa
piirustustaan. Vielä vartti aikai-

semmin hän valitti miten kurjaa
ja tylsää kaikki on. Hieno avaruuspiirustus syntyi joutilaisuudessa
keksityn idean pohjalta.
Lapsen ajattelu ja todellisuuden-
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taju kehittyvät niiden virikkeiden
pohjalta, joita hän hän päivittäin
kerää. Video, televisio, hienot
vempaimet ja tietokone eivät
koskaan voi korvata läheisiä ja
rakastavia ihmisiä. Jos lapsi on
luonteeltaan sulkeutunut ja syrjään vetäytyvä, niin hän saa turvallisen pakopaikan tietokoneen
vierestä. Tietokone ei tuomitse
ja se tekee mitä käsketään. Tietokone ei kuitenkaan valmenna
oppimaan sosiaalisia taitoja. Jo
alkujaan sulkeutunut lapsi, jonka
pitäisi harjoitella muiden kanssa
toimeen tulemista , jää yhä tiukemmin koneen vangiksi ja muiden kanssa pärjääminen on taas
työläämpää.
Syntyy kierre, jonka saa katkaistua vain laittamalla selvät rajat
tietokoneen käytölle ja television
katselulle. Tunti päivässä pelaamista on ihan riittävästi, kuten
on myös tunti television katselua.
Silloin jää riittävästi aikaa liikkua
ja tavata kavereita.
Aikuisen on houkuttelevaa ”unohtaa” lapsi tietokeen tai television ääreen, sillä lapsi puuhailee
pitkät

tovit omia juttujaan, eikä häiritse
aikuista. Sosiaalisia suhteita ja
muiden kanssa toimeen tulemista
ei voi harjoitella virtuaalisesti. Siksi
kone on laitettava jämäkästi kiinni ja lähdettävä ihmisten ilmoille.
Tietokoneet antavat aikuisille luvan olla lapsia. Isot miehet puhuvat innokkaina peliennätyksistään
ja mahtihahmoistaan tietokoneen
roolipeleissä. Lapsikin on innostunut, kun huomaa aikuisen olevaan
jyvällä pelaamisesta. Pelaaminen
on hauskaa, kun se pysyy sopivissa rajoissa ja lapsi pelaa ikäiselleen
sopivia pelejä.
Kuitenkin iltapäivällä aikuisen
on mahdoton valvoa, mitä pelejä
kotona pelataan. Kun vanhemmat
ovat töissä, niin innokkaat pelaavat
kokoontuvat pelaamaan kiellettyjä
pelejä. Kaveripiirissä kiertää huhu,
että nyt on mahdollisuus päästä
pelaamaan tosi verisiä taistelupelejä ja se pelokas esikoululainen
kurkkii isompien poikien selän
takaa, miten singolla posautetaan
ihmisiä ilmaan
K-18-pelissä. Joissain perheissä
ongelma on ratkaistu niin, että
lapsi ei pääse lainkaan koneelle
ilman aikuisen naputtelemaa salasanaa. Onpa joku nokkela ottanut
tietokoneen johdon mukaan töihin

ja laittaa sen vasta illalla paikalleen.
Pelaamista on vaikea valvoa, sillä
netissäkin voi pelata yhtä hyvin ja
kirjastonhoitajat eivät ehdi eivätkä
voi jatkuvasti valvoa, mikä peli ruudulla pyörii.
Rahalla saa
Vanhempi voi lääkitä huonoa omaatuntoaan rahalla. Pitkän työviikon
jälkeen lapselle voi luvata uuden
tietokonepelin tai kivaa tavaraa.
Tosiasia on, että nuoret ilmaisevat itseään paljolti kuluttamalla.
On tärkeää, että jalassa on oikean
merkkiset farkut ja korvanapeista
kuuluu oikean artistin musiikkia.
Vähävaraisten vanhempien lapset
putoavat pois tästä kulutusjuhlasta.
Myös vanhemmilla on huono omatunto, kun eivät voi tarjota lapsilleen
kaikkea kiiltävää tavaraa. Voi olla,
että nuorten voi olla vaikea sulattaa
tätä, mutta myöhemin he ehkä käsittävät, että läsnäoloa, kuuntelemista
ja välittämistä ei voi saada rahalla.
Ehkä onkin niin, että rahalla
saa kaikkea kivaa –kasvatus on
pääasiassa hyvin toimeentulevan
keskiluokan ongelma. Mukavaa
palkkaa nauttivilla vanhemmilla on
varaa ostaa lapsileen viimeisimmät
vimpaimet. jotka alkavat kärttää
seuraavaa laitetta heti saatuaan

edellisen.Työhön panostavien
vanhempien häpeänappula
laukeaa herkästi. Kun lapsi hiukan syyllistää poissaolosta, niin
vanhemman kukkaronnyörit
aukeavat. Ehlä lapselle olisi
tärkeämpää yhdessä vietetty aika
kuin kolmannet merkkifarkut,
jotka kuulemma kaikilla muillakin ovat.
Vanhemman on hyvä harjoitella kuuntelemista. Se on erilaista
kuin kuuleminen. Ihminen kuulee ääniä ja puhetta, mutta kuuntelemista täytyy harjoitella. Kun
sitä harjoittelee, niin kontakti
muuttuu syvemmäksi. Pinnallisuus alkaa tuntua turhalta. Mitä
väliä on, että omistaa kaikkia kivat tavarat, kun kukaan ei kuuntele.Yksinäinen ihminen odottaa
kuuntelijaa apeana tavarakasan
päällä.Ihminen kuulee korvillaan, mutta kuuntelee sydämellään.
Huvimestari
Aikuinen voi käsittää roolinsa
huvimestariksi, jonka tehtävänä
on jatkuvasti järjestää lapselle
tekemistä ja epätoivoisesti varmistaa, että lapselle ei tule kuollutta hetkeä. Kun kaikki videot
on katseltu ja jokainen huvilan-

HERÄÄ SUOMI!

dia on kierretty, niin voi tulla ontto
olo, että mitä sitten. Kun leikkivälineet ja ajatukset antaa valmiina lapselle, niin lapsi ei vaivaudu
itse ajattelemaan ja tekemään. Kun
lapsi saa itse olla oma huvimestari,
niin hän joutuu tuottamaan leikit
ja ajatukset omasta päästään. Sisäiseen aktiivisuuden kannustaminen
on parempi vaihtoehto kuin passiivinen ulkoisten virikkeiden käyttäminen.
Sohvalla istuminen ja kritiikitön
kuluttaminen passivoi. Voi olla
parempi idea tehdä retki luontoon
ja ongelle kuin ostoskeskukseen.
Ajattelun ja mielekkään toiminnan tukeminen vaatii aikuiselta
taka-alalle asettumista ja lapseen
luottamista. Täytyy uskoa, että
lapsella ja nuorella on mielessään
paljon sellaista, joka vain odottaa
esille pääsyä. Lapsen materiaan
ja pikaelämyksiin hukuttava vanhempi ei anna lapselle tilaisuutta
työstää ideoita, vaan antaa mieluummin kaikki kivassa kiiltävässä
paketissa. Harmaassa pahvilaatikossa voi lymytä se kaikkein paras
ajatus. Täytyy uskaltaa kurkistaa
sisälle. Arjessa pieni juttu, kuten
Afrikan tähden pelaaminen voi
olla lapselle paljon suurempi
elämys kuin mikään tuote.
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16 BLOCKS
1 todistaja, 16 korttelia, 118 minuuttia… Leipiintynyt newyorkilaispoliisi Jack Mosley (Bruce
Willis) pannaan saattamaan pikkurikollista (Mos Def) oikeustalolle. Rutiininomaisesta 16 korttelin
matkasta sukeutuukin kiihkeä
kamppailu, kun Jackin kollegat
etsivä Frank Nugentin (David
Morse) johdolla yrittävät estää perillepääsyn. Kaksikko saa taistella
henkensä edestä. Kuka on ystävä
ja kuka vihollinen?
Mosleylla ja Nugentilla on yhteinen synkkä menneisyys, jonka
Mosley on yrittänyt epätoivoisesti
unohtaa viskin voimalla. Kuusi
vuotta sitten miehet osallistuivat
pidätysoperaatioon, jossa he käyttivät varsin kyseenalaisia keinoja,
ja pikkurikollisen todistus voi viedä heidät kummatkin vankilaan.
Räppäri Mos Defin esittämä,
lähes puolet elämästään vankiloissa viettänyt Eddie Bunker ennusmerkkejä etsivänä reppanana
saa kuitenkin Mosleyssä kipinän
syttymään. Ehkä muutos hänenkin
kohdallaan on mahdollinen... Eddiessä hän löytää elämälleen taas
tarkoituksen ja voimia tehdä jotakin, jota hänen olisi pitänyt tehdä
jo kuusi vuotta aikaisemmin.
16 Blocks onkin itse asiassa
elokuva ihmisen kyvystä muuttua.

Jos et ole tyytyväinen elämäsi suuntaan, voit muuttua. Mutta sinun
on ensin uskottava pystyväsi siihen.
Bruce Willisin viimeaikaiset roolit
ovat alkaneet kummasti muistuttaa toisiaan. Niinpä hän tälläkin
kertaa esittää viinaan menevää,
elämäänsä kyllästynyttä, väsynyttä
poliisia. Willisin roolihahmo, Jack
Mosley toteaakin elokuvan alkumetreillä: ”Elämä on liian pitkä.”
Mutta vaikka hahmossa onkin

tuttua willismäisyyttä, ei hän jätä
katsojaa kylmäksi tälläkään kertaa.
Vauhti kiihtyy elokuvan edetessä
– ja räiskeen lisääntyessä.
Vauhdikkaimpiin kohtauksiin
kuuluu Mosleyn hurjastelu New
Yorkin vilinässä täpötäydellä linjaautolla. Elokuvan ohjaaja Richard
Donner on tuttu aikaisemmistakin
näyttävistä töistään kuten mm.
Maverick, Salaliittoteoria, Tappava
ase -sarja ja Superman.

16 BLOCKS
Ohjaus: Richard Donner
Käsikirjoitus: Richard Wenk
Pääosissa: Bruce Willis, Mos Def, David
Morse
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Elokuvan tuoksinnassa Mosley
pelastaa Bunkerin hengen useammankin kerran, mutta itse asiassa
Bunker pelastaa Mosleyn elämän
antamalla tälle takaisin niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin.
16 Blocks ei suinkaan ole tyypillinen räiskintäelokuva, jossa paha
saa palkkansa, vaan avaa erilaisia
näkökulmia juonikäänteidensä
myötä.

POSEIDON
Troijan ja Meren raivon ohjanneen,
ylistetyn Wolfgang Petersenin uusin seikkailuelokuva Poseidon
perustuu Paul Gallicon romaaniin.
Aikana, jolloin erilaiset luonnonoikut lisääntyvät ja rakennetaan aina
vain suurempia niin lentokoneita
kuin laivoijakin, elokuva panee todella ajattelemaan syntyjä syviä.

kehottaa heitä pysymään yhdessä
ja odottamaan pelastajia. Ammattilaispeluri Dylan Johns (JOSH
LUCAS) päättää kokeilla onneaan.
Hän ei piittaa kapteenin ohjeista
vaan aikoo lähteä juhlasalista
pelastaakseen itsensä, mutta yllättäen hänen johdettavanaan onkin
kahdeksan hengen joukkio varsin
erilaisia matkustajia.
Päästäkseen laivan yläosiin
joukon pitää raivata tiensä kaiken romun lävitse samalla, kun
laiva jatkaa uppoamistaan. Suoriutuakseen pys tysuorista esteistä,
umpikujista ja jyrkistä pudotuksista pelastautujat alkavat muodostaa
pieniä ryhmiä. Luottamuksesta
tulee elinehto. Ja kuten arvata
saattaa, kaikki eivät selviä perille
asti.

On uudenvuodenaatto ja Pohjois-Atlantilla risteilevällä luksusalus Poseidonilla juhlinta on alkanut. Poseidon on risteilyalusten
aatelia. Siinä on 20 kerrosta, 800
hyttiä ja 13 matkustajakantta.
Useimmat vieraat ovat kokoontuneet tänään juhlasaliin
vastaanottamaan uutta vuotta
tyylikkäästi. Samaan aikaan komentosillalla ensimmäinen perämies aavistaa, että jotain on vialla. Kiikaroidessaan horisonttia
perämies näkee hyökyaallon. Yli
100 metriä korkea jättimäinen
vesiseinämä lähestyy laivaa kiitävällä nopeudella. Perämies yrittää kääntää aluksen suojellakseen
sitä suurimmalta törmäysvoimalta
mutta liian myöhään.
Aalto iskeytyy laivaan valtavalla voimalla ja heittää sen kohti
paapuuria ja kääntää sen kokonaan ylösalaisin. Parisataa alkukaaoksesta selvinnyttä matkustajaa
kokoontuu vahingoittumattomaan
juhlasaliin, joka on vajonnut jo
vedenpinnan alapuolelle. Kapteeni

Elokuva noudattelee perinteistä
katastrofielokuvien kaavaa, mutta
onnistuu pitämään katsojan otteessaan näyttävillä tehosteilla ja
yllättävillä käänteillään. Suljetun
paikan kammoa potevien ei muuten kannata vaivautua elokuvasaliin...
POSEIDON
Ohjaus: Wolfgang Petersen
Käsikirjoitus: Mark Protosevich Paul Gallicon romaanista
Pääosiossa: Josh Lucas, Kurt Russell ja Richard Dreyfuss, Emmy Rossum, Jacinda
Barrett, Mike Vogel, Mia Maestro, Jimmy
Bennett ja Andre Braugher
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TOSIMIEHET LAULAVAT
ETELÄ-KARJALASSA
NAISTEN JOHDOLLA
Mieskuorot muutoksen paineessa
B Kuorolaulu on myös iloinen asia. Karjalan Laulu-Veikot vaalii karjalaisuuden
ja mieskuorolaulun perinnettä. Siperiasta Suomeen 1993 muuttanut, karjalaisinkeriläiset juuret omaava laulunjohtaja  
Nadja Härkönen Karjalan väreissä yhdessä K L-V pj. Lauri Kososen kanssa.

Pekka Silvennoinen

Mikä voima saa miehet
kokoontumaan vuodesta
toiseen vaativan
lauluharrastuksen
pariin? Maailma on
täynnä muita harrastusja vapaa-ajanvietto
mahdollisuuksia.
Laulaminen vie
mukanaan, kun jaksaa
alussa ponnistella.

L

auluharrastus kuten muutkin
harrastukset vaatii paljon
työtä ennen kuin kuorolaulun todelliset hienoudet avautuvat.
Täytyy oppia perusohjelmisto, yhdessä laulamisen säännöt, omat
stemmat ja sopeutua kuoron muihin sääntöihin ja arvoihin. Tämän
jälkeen täytyy vielä olla joustava
ja pyrkiä sopeuttamaan oma aikataulu kuoron aikatauluun. Tämän
jälkeenkin tulee säilyttää avoin
uuden oppimisen mieli sekä korkea motivaation aste. Uusia lauluja
opetellaan vuosittain konsertteihin
ja esiintymistilanteisiin perusohjelmiston lisäksi. Säännöllinen harjoituksissa käynti, kvartettilaulu
ja esiintymiset ovat kehittymisen
edellytyksiä. Yhteislaulua oppii
vain laulamalla. Laulajille, kuten
muillekin esiintyjille on tärkeää
että joku kuuntelee, ohjaa ja korjaa
virheet. Tarvitaan motivoituneita
laulunjohtajia ja stemmaharjoittajia. Kuoromusiikki kuten muutkin
hyvät harrastukset antavat paljon.
Musiikin harrastajat tuntevat yhteenkuuluvaisuutta. On helppo
aloittaa keskustelu aivan tuntemattomienkin ihmisten kanssa
missäpäin maailmaa tahansa, kun
kyseessä on yhteinen harrastus.
Esiintymiset tuovat varmuutta
TO S I M I E S  3 / 2006

muuhunkin kanssakäymiseen ihmisten kanssa.
Vaaditaan pitkäjänteisyyttä opetella aluksi kymmenien ja jopa
satojen laulujen perusohjelmisto.
Nuoret miehet ovat kiireisiä, heillä
ei nuorena riitä aikaa ja innostusta.
Opiskelijoiden omat kuorot vievät
huomattavan osan nuorista laulajista. Kuorolaulu
ei ole nuorten poikien harrastuslistan kärkipäässä. Mukana
käydään muiden kiireiden lomassa ja kilpailevat houkutukset vievät hyviä laulajia poikakuoroista
ja musiikin parista muiden harrastusten piiriin. Nuoret joutuvat
myös useammin vaihtamaan työn
perässä paikkakuntaa. Sitoutuminen pitkäjänteiseen kuorolauluharrastukseen ei sovi monenkaan

uraa tekevän tai opintojaan muilla
paikkakunnilla harkitsevan suunnitelmiin. Perheen perustamisen ja
lasten kasvattamisen lomassa hankitaan autot, asunnot, golfosakkeet ja rinnemökit. Mieskuorot
tarvitsevat jatkuvasti uutta verta
riveihinsä. Monessa mieskuorossa keski-ikä lähentelee kuuttakymmentä. Nuoret ovat poikkeuksia
perinteellisten mieskuorojen riveissä.
Nuorena aloitettu
lauluharrastus jatkuu
Kuoroharrastus voi jatkua keskeytyksettä vuosikymmenten ajan.
Karjalan Laulu-Veikoissa laulaa
edelleen jo 54 -vuotta laulanut
ykköstenori. Koulujen musiikkikasvatuksella ja nuorten omalla
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musiikin harrastustoiminnalla on
tärkeä merkitys.
Pojat eivät innostu musiikin
harrastuksesta samalla tavalla kuin
tytöt. Pojat jättävät myös useammin lapsena aloitetun soitto- ja
lauluharrastuksen murrosiässä
ja lukioon siirtymisen yhteydessä. Nuorena aloitettu harrastus
jää kuitenkin odottamaan aikoja
parempia ja sen pariin palataan
myöhemmin elämän vakiinnuttua
ja omien lasten kasvettua opiskelu ja työikään. Monet aloittavat
lauluharrastuksensa vasta viisikymppisinä. Harrastuksen ja työn
yhteensovittaminen on vielä myöhäisemmälläkin työiällä vaikeaa.
Harjoituksia on yhdestä kahteen
kertaan viikossa ja esiintymisiä
useita kymmeniä vuodessa. Konsertteihin ja muihin esiintymisiin
valmistautuminen vaatii yhdessä
laulamista sekä stemmojen itsenäistä osaamista. Tämän jälkeen
on mahdollista hioa kuoron yhtenäistä sointia ja saada kuoromusiikista kuulijoidenkin kannalta
nautittavampaa.
Mieskuorot ukkountuvat
Mieskuorotoiminta on muutakin
kuin yhdessä laulamista. Useimmat kuorot rahoittavat toimintansa pelkillä jäsenmaksutuloilla
ja esiintymiskorvauksilla. Lisää
laulajia tarvittaisiin tästäkin syystä
useimpiin kuoroihin. Vanhemmasta päästä laulajia poistuu tasaiseen tahtiin ja ei tule samaan
tahtiin tilalle. Toisaalta myös hyviä, innostavia ja ammattitaitoisia
johtajia tarvitaan jotta kuorolaulun arvostus saadaan nousemaan
ja yleisöä konsertteihin. Kuorojen
johtajista kilpaillaan samoin kuin

huippuvalmentajista. Ammattilaiset tekevät kuorojen johtamista
työnään ja heille joudutaan siitä
maksamaan.
Kuorojen johtaminen
on siirtynyt musiikin
ammattilaisille
Hyvistä kuoronjohtajista on pulaa
etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ammattimaisesti toimivia
kuoroja Suomessa on ainoastaan
Suomen Kansallisoopperan kuoro, jossa kuoron johtaja ja laulajat
saavat kuukausipalkkaa ja toiminnan muut kustannukset katetaan
budjettivaroilla. Aikaisemmin
ammattikuorona toiminut Radion
Kamarikuoron toiminta lopetettiin. Savonlinnan Oopperakuoro
kootaan joka syksy uudelleen
laulun- ja musiikin opiskelijoista, harrastajista ja ammattilaisista.
Laulajille maksetaan kulukorvauksia talven harjoitusjaksoilta ja
kesäajan esiintymisistä. Useissa
suuremmissa kaupungeissa paikalliset Oopperakuorot toimivat
samoin harrastuspohjalta. Kuorot
eivät pysty palkkaamaan kokopäivätoimista laulunjohtajaa. Kyvykkäät kuorojen johtajat valmentavat
useita kuoroja samanaikaisesti ja
toimivat päivätyönään musiikkialan opetus- ja muissa musiikinalan tehtävissä. Stemmaharjoittelu
jätetään kuorojen varajohtajille.
Useimmissa mieskuoroissa he ovat
pitkään kuorolaulua harrastaneita,
omat vanhat stemmansa osaavia
harrastajia. Tehokas ja oikeaoppinen uusien laulujen harjoittaminen vaatii riittäviä musiikin perusopintoja ja nuottien lukutaitoa.
Kuorojen johtajat haluavat keskittyä enemmän kuorojen sointiin,
tulkintaan ja ohjelmistojen esityskuntoon hiomiseen. Varsinainen
stemmojen harjoittaminen jätetäänkin mielellään varajohtajille.
Harrastuspohjalta toimivissa kuoroissa riittävät musiikin teoriaopinnot omaavia stemmaharjoittajia on
vähän. Ohjelmistoja pitää pystyä
kehittämään ja uudistamaan jotta
myös nuoria saadaan paremmin
kiinnostumaan mieskuorolaulusta.
Tarvittaisiin harjoituspianisteja ja
ammattilaisia stemmaharjoittajiksi
mutta heidän palkkaamiseen kuoroilla ei ole varaa. Mieskuorotkin
ovat muuttaneet ohjelmistojaan
tulkinnallisempaan suuntaan.
Perinteellisiä, ns. ”voimalauluja”
on ohjelmistoissa enää vähän ja
niistäkin kuoronjohtajat haluavat
saada esille enemmän tulkinnallisuutta. Vanhemmat alan harrastajat

C Karjalan Laulu-Veikot olivat huhtikuussa Viipurin Lauluveikkojen vieraana. Kuvassa ”veljeskuoro” harjoittelee  Vantaalla,
Hämeen-kylän kirkossa yhteistä konserttia varten.

C Mieskuorossa laulaminen on totinen
asia. Pehmennystä miehiseen ilmapiiriin
luo kuoron taiteellinen johtaja Nadja
Härkönen.
B Karjalan Laulu-Veikkojen kunniapuheenjohtaja Jussi Toivonen (kuvassa
oikealla)  on laulanut Laulu-Veikoissa jo
54 vuotta.

C Vappuna laulaminen kuuluu mieskuorojen perinteisiin. Kuva otettu Lappeenrannan pusupuistosta 2006.

muistelevat kaiholla mieskuorojen
”voimalauluja” jotka menivät yleisöön kuin häkä. ”Vihreät lehdet”
ei vielä 60 -luvulla sytyttänyt yleisöä, ainakaan mieskuoron laulamina. Nykyään lauletaan myös
vieraskielisiä lauluja aikaisempaa
enemmän.
Karjalan Laulu-Veikot on lappeenrantalainen mieskuoro, joka
on toiminut vuodesta 1940. Karjalaiset, isänmaalliset ja uskonnolliset laulut ovat kuuluneet
ohjelmistoon muiden mieskuo-

rolaulujen lisäksi. Kuoro laulaa
tänä päivänä hyvin monenlaista
musiikkia. Isänmaallishenkinen
karjalainen kuoro on taipunut laulamaan jopa serenadin venäjäksi.
Etenkin vanhempien kuorolaisten
keskuudessa valintaa ei täysin ymmärretty, vaikkakin venäjänkieli
on laulukielenä ranskan kielen
veroinen. Venäjän kieli tuntui soljuvan sujuvasti myös karjalaisten
laulajien suusta. Herkän tunteelliset serenadit suomeksi, saksaksi,
ruotsiksi, viroksi ja englanniksi
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kuuluvat mieskuoron ohjelmistoon. Karjalan Laulu - Veikoilla
on pitkään jatkunut ystävyyssuhde
virolaisen Ilo naiskuoron kanssa.
Seuraava ulkomaanvierailu onkin
luvassa Tallinnaan jossa lauletaan
Ilo naiskuoron kanssa yhteisessä
konsertissa.
Naisia valitaan yhä useamman
mieskuoron johtajaksi. Karjalan
Laulu-Veikoissa
historiallinen
käänne tapahtui lähes kaksi vuotta sitten, kun kuoron johtajaksi
valittiin Siperiassa kuoronjohtamista opiskellut ja Joensuun Ammattikorkeakoulusta pianistiksi ja
musiikin pedagogiksi valmistunut
Nadja Härkönen. Nadja on juuriltaan inkeriläis-karjalainen. EteläKarjalan alueen mieskuoroissa
toimii myös muita naisjohtajia.
Useimmat maahanmuuttajataustaiset johtajat ovat saaneet koulutuksensa joko Virossa tai Venäjällä.
Etelä-Karjalan maakunta
esittäytyi senaatintorilla
Etelä-Karjala esittäytyi Helsingin
senaatintorilla kesäkuun toisena
viikonloppuna. Tapahtumassa oli
mukana Riitta Uosukainen tapahtuman suojelijana. Eteläkarjalaisia
yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja oli
esittäytymässä pääkaupunkiseudun asukkaille. Eteläkarjalaiset
kuorot olivat harjoitelleet talven
aikana kukin tahollaan ohjelmistoa, joka esitettiin sunnuntaina
10.06. senaatintorilla. Ohjelma
koostui karjalaisaiheisista mies-,
nais- ja sekakuorolauluista, joskin
mukana oli myös muualta peräisin
olevia lauluja. Laulamassa oli yli
120 mies- ja naislaulajaa. Matka
tehtiin kolmella linja-autolla, jotka
kuljettivat laulajia Ruokolahdelta,
Imatralta, Joutsenosta ja Lappeenrannasta.
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MIEHIÄ
MYLLYTETTIIN
OROLLA

WWWMEDIFREEl
B Eero Junkkaala on pohtinut syyllisyyttä
monelta kantilta, mutta kertoo olevansa
itse ujo häpeämään.

Kimmo Janas

Elämän rattaat pyörivät
kovaa vauhtia. Miehille
asetetaan entistä
suurempia tavoitteita
ja vaatimuksia – niin
muiden kuin miesten
itsensäkin taholta.
Välillä on kuitenkin hyvä
pysähtyä miettimään
maailmanmenoa
kaikessa rauhassa,
muiden miesten kanssa.

C Oronmyllyn isäntä Reijo Ahteela
muistutti, että elämän repussa on oltava
painoa, mikäli haluaa selvitä perille.

H

uhtikuun lopulla kokoontui runsas miesjoukko jo
toista kertaa Oronmyllylle
myllytettäviksi Reijo Ahteelan ja
Arto Valkeapään johdolla. Ohjelmassa sisälsi niin koskettavia
alustuksia, harrasta veljesyhteyttä
kuin makkaran paistoa Vironperän
laavulla.
C Keijo Nieminen kertoi varsin koskettavasti, miltä tuntuu palaa täydellisesti
loppuun.

Hävettääkö?
Eero Junkkaalan alustus oli otsikoitu ”Hävettää – olenko syyllinen?” Hän kiteyttikin aiheensa toteamalla, että häpeää me koemme
enemmänkin ihmisten edessä ja
syyllisyyttä puolestaan Jumalan
edessä. Molemmat tunteet ovat
hänen mukaansa tarpeellisia,
mutta molemmista voi tulla myös
ongelmia.

D Monessa mukana ollut evankelista ja
helluntaipastori Raimo Rahnasto kehotti
miehiä henkilökohtaiseen suunnantarkistukseen.

Tarpeet ja tyydytys
Elämme maailmassa, jossa tapahtuu valtavasti muutoksia, jotka
ovat usein nopeita ja yllättäviä.
Pahoinvointi ja turvattomuus ovat
lisääntyneet hälyyttävästi.
– Huolestuttavinta tässä on se,
että niille voimavaroille, jotka
olemme saaneet lahjaksi syntyessämme, alkaa käydä kaltoin, huomautti Tapani Sopanen. – Turvattomuus ja pelko alkavat nakertaa
meitä sisältäpäin, emmekä uskalla
kertoa niitä ulos.
Turvattomuus näkyy hänen
mukaansa sekä taloudellisena että
myös perusrakenteiden kautta tulevaisuuden uskon hiipumisena.
Useimmiten vaikeudet ja pai-

C Armoitettu motivaatiokouluttaja Tapani Sopanen latasi täydeltä laidalta, kuinka
miehet voivat muuttaa voimavarkaat voimavaroiksi.

neet näkyvät avioliittojen ja kotien
ongelmina. Jos emme saa tyydytettyä tarpeitamme, turhaudumme.
– Kun tarpeemme eivät tule tyydytettyä niin kuin Jumalakin on
tarkoittanut, sydämeemme alkaa
hiipiä alakulo ja masennus, hiljaisuus ja jähmeys.
Monet miehet etsivät kuitenkin
ulospääsyä esimerkiksi juomisesta
tai väkivallasta.
– Meidän pitäisi aikuisina miehinä pyrkiä löytämään terve tapa
poistaa tyydytyksen esteet samoin
kuin käsitellä terveellä tavalla turhautumista, Sopanen painotti.
Hän muisteli jonkun viisaan todenneen, että miehet, jotka eivät
saa tyydytystä työstään, etsivät
korviketta jännnittävistä harrasteista.

TALOUSHALLINTOPALVELUT
CONTROLLER -PALVELUT
TALOUSPÄÄLLIKKÖPALVELUT

A Harvoin näkee tällaista miesjoukkoa kuuntelemassa näin hartaan
näköisenä.
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– Terve häpeä estää tekemästä
typeryyksiä, kun taas terve syyllisyyden tunne ajaa meitä etsimään
armoa. On hyvä, ettei kehtaa tehdä
kaikkea, mitä mieleen juolahtaa,
Junkkaala huomautti. – Jossain
määrin meidän synnintekemisemmme ja kiusauksissa käyttäytymisemme on riippuvainen siitä,
näkevätkö muut sen.
Epäterve häpeän tunne estää
hänen mukaansa meitä elämästä
rohkeasti, eikä epäterve syyllisyyden tunne anna koskaan rauhaa
sisikuntaamme.
– Kristityn täytyy kasvaa uskomaan, että synnit annetaan anteeksi, Eero Junkkaala totesi. – Kristitty on sataprosenttisesti syntinen,
mutta myös sataprosenttisesti vanhurskautettu yhtä aikaa!
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– Ja jotkut jopa kunnallispolitiikasta, Tapani Sopanen naurahti.
Kannustuksena vielä naimattomille miehille, hän totesi
Sokrates'n sanoilla: "Mene ihmeessä naimisiin. Jos saat hyvän
vaimon, sinusta tulee onnellinen.
Jos saat huonon vaimon, sinusta
tulee filosofi".
Jo avioliiton auvoiseen satamaan lipuneille miehille Sopanen
sitä vastoin muistutti miesten ja
naisten kovin erilaisista tarpeista.
Mikäli haluamme elää harmonisessa parisuhteessa, meidän miesten
olisi ymmärrettävä miesten ja
naisten erilaisuus. Kun pystymme
huomioimaan toistemme tarpeet ja
lähdemme tietoisesti tyydyttämään
niitä, astumme avioliitossamme aivan uudelle tasolle.

Yhteydet: Markku Heikkilä
0207 44 2250/040 500 8127
markku.heikkila@pretax.net
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TESTOPAKKAUS JO PIENENÄ
Kun raskaus on kestänyt seitsemän kuukautta, ala soittaa vauvalle säännöllisesti klassista musiikkia, esimerkiksi Mozartia. Tämä
nopeuttaa oikean aivopuoliskon
spatiaalisten, eli avaruudellisen
hahmottamisen kykyä ja voi auttaa poikaa pärjäämään paremmin
urheilukentällä. Liekö
Kimi Räikkösen äiti soittanut
pojalleen paljon klassista sikiöaikana, kun pojan avaruudellinen
hahmotuskyky on huippuluokkaa. Kun raskaus on kestänyt 6-7
kuukautta, niin vauvalle on hyvä
laulaa säännöllisesti samoja lauluja. Runsas laulaminen parantaa
yhteistyötä oikean ja vasemman
aivopuoliskon välillä. Psykologi
Bonnie Macmillan antaa käytännönläheisiä neuvoja kirjassaan
Miksi pojat ovat poikia ja miten
kehittää heidän parhaita puoliaan.
Kirjoittaja korostaa, että sukupuolia ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen, mutta tyttöjen ja poikien
erilaisuus on hyväksyttävä, jotta
jokainen lapsi voi kasvaa onnellisena ja rakastettuna.
Macmillan painottaa, että on
usein vaikea sanoa, mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutusta. Tutkijat arvelevat, että lapsen
käyttäytymisestä puolet määräytyy
perimän ja puolet ympäristötekijöiden perusteella. 172 ympäri maailmaa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että kahdesta tapauksessa
kolmesta poikia rohkaistiin tyttöjä
enemmän leikkimään omalle sukupuolelleen tyypillisellä tavalla.
Poikien perinteinen kasvattaminen siis näkyy eri kulttuureissa.
Tutkimuksissa selvisi myös, miten
isät esittivät pojilleen enemmän
suoria käskyjä kuin tytöilleen.
Tytöillä on oikeus olla tytöillä
ja pojilla poikia, on kirjoittajan
sanoma, tässä mielenkiintoisessa
kirjassa.
Hän on tietoliikenne-, tietotekniikka- ja palvelualan yrittäjä, konsultti, luennoitsija ja kouluttaja,
jolla on kokemusta kansainväliset
mitat täyttävistä yrityksistä. Hän
hallitsee tietoliikenteen ja tietotekniikan. Hän on osoittautunut uusien trendien ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäjäksi. Hän on
diplomi-insinööri. Hän on perustanut huipputekniikan yrityksiä
Hong Kongiin ja on vaikuttanut
yli 70 maassa, asunut neljällä mantereella ja puhuu seitsemää kieltä.
Ai niin, hän 32-vuotias. Ehtiväinen
diplomi-insinööri Juhani Väkiparta tapasi brasilialaisen lääketieteen
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tohtori
Alexandre Feldmanin rotaripiireissä ja yhdessä he päättivät
kirjoittaa kirjan elämänhallinnasta. Syntyi kirja Life management
– hallitse itse elämääsi.
Kirjassa kannustetaan menemään nukkumaan iltayhdeksältä ja
heräämään aamuviideltä. Nopeita
hiilihydraatteja, karkkeja, limua ja
pullaa olisi hyvä välttää, eikä soijakaan hyväksi ole. Makeutusaine
aspartaamin voi suosiolla jättää
limupulloon, eikä kilpirauhastaan
ajatteleva koske edes soijaan. Kirjan mukaan käsiteltyä maitoa olisi
viisasta karttaa. Käsittely tuhoaa
maidon arvokkaita entsyymejä.
On aika villiä tekstä. Pullakahvit
pitäisi lopettaa ja viideltä aamulla
pitäisi nousta lypsämään Mansikkia. Kirja ehdottaa äärimmäisyyksiä, joihin hyvin harva haluaa
heittäytyä. Tohtori Feldman on
ilmeisesti äärimmäisyysihminen,
mutta minun pullakahvejani hän
ei kyllä vie. Kirjassa on kyllä viisaita ohjeita terveellisestä ruuasta ja
elämänhallinnasta, mutta niitä on
vaikea asiaan perehtymättömän
poimia paatoksen keskeltä. Kirjan
alussa varoitetaan kirjan neovojen
seuraamisen olevan lukijan omalla
vastuulla. Osa kirjan ruokaohjeista
on terveysopillisesti kiistanalaisia,
kuten voin käyttäminen paistamisessa ruokaöljyn sijaan. Kultaista
keskitietä tulee ikävä.
Janne Viljamaa

ja sekä mies itse,että ystävät kokivat Niilon muuttuneen uudeksi
mieheksi.
Jo vuosia aiemmin oli eräs naisevankelista siunannut Niiloa ja
profetaalisesti rukoillut Jumalaa
tekemään Hänestä evankeliumin
julistajan aina maailman ääriin
asti.
Tämä siunaus alkoikin kantaa
hedelmää ja erilaisten vaiheiden
kuten Raamatun opiskelun ja ranskankielen opiskelun jälkeen alkoi
ovi aueta Afrikan suureen tuntemattomaan.
Yksi tärkeä asia oli vielä saatava
päiväjärjestykseen miehen elämässä, että tarttuminen kaksin käsin
elämän tuomiin haasteisiin voisi
olla mahdollista.
Niilo löysi Marjan elämäänsä
ja häitä vietetiin Turussa kesällä
1961.
Lähetysasia oli jumittua vaimon sairauteen, mutta ovi
Kameruniin,köyhään länsi-afrikkalaiseen maahan avautui. Myös Niilo itse sai kokea kovan kuumuuden ja alkeellisten olojen kuluttavuutta sairauksina. Malariakuume
oli melkein arkipäivää,mutta aika
ajoin oli elämä katkolla ja bilhartsiasta paraneminen otti Niilonkin
kohdalla aikaa pitkään,mutta Ju-

malan varjelus oli tosiasiaa näinäkin aikoina.
Niilolla on ollut lähetyskenttää
myös Afrikkaa lähempänä. Hän on
julistanut romaanien parissa evankeliumin vapauttavaa sanaa niin
Suomessa kuinulkomaillakin.
Sairauden vuoksi Afrikasta
kotimaahan palattuaan oli Niilo
pitkään seurakuntatyössä ja aika
ajoin kiertävänä evankelistana.
25 avioliittovuoden jälkeen
vuonna 1985 kohtasi tulisieluinen
julistaja elämänsä koetuksen vaimon ilmoittaessa muualle muutosta.
Viidenkymmenen viiden vuoden iässä tuli vastaan lähetyskutsu, missä oli havaittavissa Kutsujan tarkkuutta. Norjalaiset pyysivät
Niiloa tekemään työtä Zaireen (aik
Kongo), mikä oli ollut alkuperäinen kutsumuksen maa Niilon elämässä. Norjalaiset ottivat vastuun
kustannuksista.Raamatunopettajan työ seminaarissa oli kahden
talven mittainen.
Yli 70-vuotias Niilo julistaa vielä
evankeliumia lähellä ja kaukana.
Kirja on kunniakasta lähetyshistoriaa ja kristittyjen aito yhteys
on löydettävissä rivien välistäkin
suuremmoisella tavalla.
Samuel Saresvirta

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ
ENERGIAA?
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

PÖYDÄN ALTA
MAAILMAN ÄÄRIIN
Lähetyssaarnaajan ja pioneerin
osin miinoitettuakin polkua seurataan Tapani Sopasen uusimmassa
kirjassa. Kutsujan ja kutsun arvo ei
jää pimentoon vaikeimmissakaan
vaiheissa.
Niilo Mäenpää syntyi 1934 Vihtavuoren “ruutipitäjässä” ja oli lapsuudessaan erikoisen ujo ja hiljainen. Yhdeksän vuoden iässä Niilo
tunsi kotikokouksessa pöydän
alla tarvitsevansa Jumalan armon
elämäänsä,vaikka ulkonaisesti
vaellus oli ollut siivoa.Puhujan
tiedustellessa vapaiden kristillisten
suuntien tapaan esrukosapua tarvitsevia antoi Niilokin ujoudestaan
huolimatta merkin itsestään.
Tasan seitsemän vuoden kuluttua tuosta hetkestä tapahtui hänen
elämässään merkittävä asia,mikä
vaikutti syvästi hänen kristityn
vaellukseensa sekä hänen persoonallisuuteensa. Niilo sai elämäänsä Pyhän Hengen täyteyden
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Huxley Barthelot –
isänä Ruth -kodissa
Kimmo Janas

Vuodesta 1989 Sri
Lankassa toiminutta
Ruth-kotia johtaa
perinteisistä
orpokodeista poiketen
mies, kodin isähahmona
on viimeiset puolitoista
vuotta toiminut Huxley
Barthelot.

S

ri Lankassa ei orpojen eikä
hylättyjen lasten osa ole kehuttava, sillä yhteiskunnan
tarjoama sosiaaliturva on käytännössä olematon. Maassa on oppivelvollisuus 6-16 -vuotiaille, mutta
ainoastaan, jos koulu on kohtuullisen matkan päässä asuinpaikasta.
Jos lapsella ei ole vanhempia hänestä huolehtimassa, ei valtiokaan
ole siihen velvollinen. Näistä lähtökohdista liikkeelle lähdettäessä
luku- ja kirjoitustaito jää monelta
orpolapselta saamatta, ja tie kunnon ammattiin muuttuu normaalia
kivisemmäksi.

Omaan kolmikerroksiseen taloon Ruth-koti muutti vuonna 1994.

jonka jälkeen orpokodin johtajan
tehtävät otti hoitaakseen Deidre
Barthelot miehensä Huxleyn avustamana. Noin kaksi vuotta sitten
Äiti-Deidre kuitenkin sairastui yllättäen ja menehtyi varsin lyhyen
ajan kuluessa. Huxleyn oli tullut
aika astua parrasvaloihin johtamaan kotia lasten uutena isähahmona.
Isänmalli kotoa
Huxley Barthelot kertoo vart-

tuneensa fransiskaaninunnien
pitämän orpokodin naapurissa,
joten orpolasten maailma oli hänelle tuttua jo ennen Ruth-kotiin
muuttoa. Uuden ”äidin” ja ”isän”
saapuminen orpokotiin kesällä
1996 ei sujunut hänen kertomansa
mukaan aivan ongelmitta. Lapset
oli totutettu hyvin sotilaalliseen
kuriin, eivätkä ensimmäiset lähestymisyritykset tuottaneet aivan
toivottua lopputulosta.
– Olimme vaimoni kanssa sitä

Ohjakset äidiltä isälle
Suomalaisen Ruth-koti ry:n voimin
perustettu orpokoti aloitti toimintansa ensin vuokratiloissa vuonna
1989. Viisi vuotta myöhemmin vihittiin käyttöön oma 1350 neliön
kokoinen, kolmikerroksinen tiilitalo Sri Lankan pääkaupungissa
Colombossa.
Tänä päivänä kodissa asuu 35
tyttöä ja poikaa ikähaitarin ulottuessa kuukaudesta kahteenkymmeneen vuoteen.
Ensimmäiset seitsemän vuotta
kotia johti Mystica Varathapalan,

A – Suurin ero muihin orpokoteihin
verrattuna on, että Ruth-koti on todellakin koti isolla K:lla, Huxley Barthelot
painottaa.
Marja-Liisa Pyynönen (vas.) on kuulunut
Ruth-kodin tukijoukkoihin lähes alusta
lähtien.
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B Ruth-kodin pienimmäisin Shaun Mario
tuli viiden päivän ikäisenä ja painoi syntyessään vain 1790 g. Shaun Mario tarvitsisi kummeja hartaasti, sillä hänellä ei
niitä ole vielä – vinkkinä kummiudesta
kiinnostuneille lukijoille.

isänsä toimi opastaessaan mm.
naapuriorpokodin kasvatteja.
– Johtamistaitoja olen saanut
opiskella osallistuessani lukuisten
kristillisten tilaisuuksien järjestämiseen sukuni nunnien kanssa, Huxley tarkentaa.

mieltä, että lasten on saatava olla
lapsia, ja siksi kohtelimmekin heitä kuin omia lapsiamme Keithiä
ja Jessicaa. Vietimme mahdollisimman paljon aikaa lasten seurassa leikkien ja syöden heidän
kanssaan. Yritimme parhaamme
mukaan kehittää läheisyyden ja
ymmärtämyksen tunnetta välillämme, Huxley selittää.
Isänä toimimisen mallin hän
kertoo oppineensa kotonaan
seuratessaan, kuinka hänen oma

Ei keppiä ja porkkanaa
Huxley Barthelot pitää tärkeimpänä tavoitteenaan tehdä Ruthkodista lapsille lämminhenkinen
koti, jossa heillä olisi hyvä elää.
– Toivon lasten saavan kasvaa
rakastavassa ja huolehtivassa ilmapiirissä. En usko ”keppiä ja
porkkanaa” -periaatteeseen. En
ole soveltanut sitä omien lasteni
kohdalla, enkä aio aloittaa sitä
nytkään.
– Mielestäni ainoa tapa opettaa
lapsille vastuun kantamista, on
saada heidät ymmärtämään, missä
he ovat olleet väärässä.
Barthelot painottaa, että Ruthkoti ei ole eikä sen haluta olevan
laitos vaan todellakin koti lapsille. Orpokodissa on tietenkin
määräyksiä ja ohjeita, ja lapsille
asetetaan rajat, mutta kurinpidossa
hän ei halua koskaan turvautua
ruumiillisiin rangaistuksiin.
– Koetan muistella itseäni saman ikäisenä ja suhtautua lapsiin

mahdollisimman tasapuolisesti ja
rakkaudellisesti.
Toimintaa kristilliseltä
pohjalta
Sri Lankassa on buddhalainen
enemmistö n. 75 %, kristittyjä,
hinduja ja muslimeja noin 7 % kutakin ja loput 3-5 % muita uskontoja. Portugalilaiset ovat tuoneet
ensimmäisinä kristillisen sanoman
srilankalaisille.
Historian mukaan 1500-luvun
alussa tulivat Sri Lankaan portugalilaiset, hollantilaiset ja espanjalaiset etsimään kauppamatkoillaan mm. mausteita. Portugalilaiset
rantautuivat sattumalta ensimmäi-

sinä myrskyn kuljettaessa heidän
veneensä Sri Lankan eteläiselle
rannikolle.
Normaaliin arkielämään ei eri
uskonnoilla ole suurtakaan merkitystä Barthelotin kertoman mukaan.
– Vaikka orpokotimme toimiikin
kristillisellä pohjalla, emme halua
väkisin vaikuttaa orpokodin lapsiin, vaan pyrimme säilyttämään
heidän taustansa ja kunniottamaan
sitä.
Kummeja kaivataan
Ruth-kodin hallinnollinen ja käytännön työ jakaantuu kahteen
osaan. Sri Lankassa työtä tekevät

srilankalainen johto ja henkilökunta suomalaisen yhdistyksen
vastatessa kodin menoista niin Sri
Lankassa kuin Suomessa tehtävänkin työn kuluista.
– Kaikki työ täällä Suomessa
tehdään talkootyönä vapaaehtoisvoimin, huomauttaa lähes yhdistyksen alusta lähtien mukana ollut
Marja-Liisa Pyynönen.
Ruth-koti ry pyrkii löytämään
riittävän taloudellisen kannatuksen työlleen mm. etsimällä 4-5 kpl
35 euroa kuukaudessa maksavaa
henkilökohtaista kummia jokaiselle orpokodin lapselle.
– Ruth-kodin tarjoama perusturva, terveydenhoito ja ammattiin
johtava koulutus tulevat takaamaan kodin lapsille itsenäisen ja
arvokkaan tulevaisuuden. Lapset
koulutetaan kykyjään vastaavissa
kouluissa, jotka ovat suurelta osin
maksullisia yksityiskouluja. Olemme myös järjestäneet kotiopettajia
antamaan tukiopetusta pienryhmissä ja valvomaan läksyjen tekoa,
Pyynönen lisää.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saa joko netin kautta osoitteesta
www.ruth-koti.com tai puheenjohtaja Sirpa Peltoselta puh. 022394046.

LÄHES JOKA KYMMENES
KUOLONKOLARI VOITAISIIN
VÄLTTÄÄ
Lähes 10 prosentissa kuolonkolareista huonokuntoiset jarrut, ohjauksen heikkoudet ja iskunvaimennuksen ongelmat ovat olleet
yhtenä syynä onnettomuuteen.
Ajoneuvoon liittyvät riskitekijät
ovat se osa, johon jokainen kuljettaja voi vaikuttaa tarkastuttamalla
säännöllisesti autonsa kunnon ja
turvallisuuden ammattikorjaamolla.
Kun Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)
kartoitti vuosina 1991 - 2003 syitä
kuolemaan johtaneisiin moottoriajoneuvo-onnettomuuksiin, mikään yksittäinen syy ei noussut
päällimmäiseksi. Tienkäyttäjään,
liikenneympäristöön, liikennejärjestelmään ja ajoneuvoon liittyvät
riskitekijät muodostavat erilaisia,
toisiinsa vaikuttavia joukkoja ja
ketjuja. Ajoneuvossa keskeisiä
riskitekijöitä turvallisuuden kannalta ovat jarrut, ohjauksen osat
ja iskunvaimentimet ja ennen
kaikkea niiden toimivuus ja yhteisvaikutus.
Kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia oli kyseisellä aikavälillä yhteensä 3512
kappaletta. Auton ohjattavuuteen
tai hallittavuuteen liittyviä riskitekijöitä mainittiin 2,3 prosentissa
onnettomuuksista. Tällaisia riskitekijöitä ovat mm. yli- tai aliohjautuvuus, virheelliset pyöräkulmat tai
jäykkä ohjaus. Onnettomuuksista
3,8 prosentissa mainittiin jarrutettavuuteen liittyviä riskitekijöitä,
esimerkiksi epätasaisesti ottavat
tai heikkotehoiset jarrut tai jarrujen tekninen vika. Jousitukseen
ja iskunvaimennukseen liittyviä
riskitekijöitä mainittiin yhdessä
prosentissa onnettomuuksista.
Näitä ovat esimerkiksi vialliset iskunvaimentimet, kantavuudeltaan
riittämätön jousitus tai jousituksen
ja iskunvaimentimien virheelliset
säädöt tai muutetut ominaisuudet.
Vialliset iskunvaimentimet ovat
riski ajoturvallisuudelle, siksi olisikin hyvä antaa ammattilaisen tarkastaa niiden kunto säännöllisesti
20 000 kilometrin välein. Varsinkin
pakkaset ja huonokuntoiset tiet lyhentävät käyttöikää. Vajaatehoiset
iskunvaimentimet vaikuttavat renkaiden pitoon, jarrutusmatkan piTO S I M I E S  3 / 2006

tenemiseen erityisesti ABS-jarruilla
ja auton hallittavuuteen äkillisissä
väistötilanteissa. Esimerkiksi ranskalaisen GTS-tutkimuslaitoksen
testissä 50-prosenttisesti kuluneilla
iskunvaimentimilla jarrutusmatka
piteni 1,8 metrillä verrattuna uusiin iskunvaimentimiin.
Jokaisen kuljettajan kannattaa
tarkistuttaa autonsa turvallisuus
ammattikorjaamolla, joka osaa
kertoa eri osien kunnon ja niiden
mahdollisen huolto- tai korjaustarpeen.
NOKIA N93 ALOITTAA
UUDEN AIKAKAUDEN
VIDEOKUVAUKSESSA
Digitaalinen videokamera ja multimediatietokone samassa helppokäyttöisessä paketissa
Nokia on esitellyt Nokia N93
-multimediatietokoneen, joka on
mobiili huippu-uutuus spontaaniin videokuvaukseen. Carl Zeiss
-optiikalla ja 3-kertaisella optisella zoomilla varustettu 3.2 megapikselin kamera ja DVD-tasoinen
videotallennus tekevät Nokia N93
-laitteesta täydellisen digitaalisen
videokameran, puhelimen ja
monipuolisen Internet-viestintälaitteen. Nokia N93 -multimediatietokoneen voi liittää suoraan
televisioon nähdäkseen kuvat ja
videoleikkeet elokuvamaisesti
laajakuvana tai ne voi siirtää Internetin albumeihin tai blogeihin.
Laitteella voi luoda korkeatasoisia
kotielokuvia ja polttaa ne DVD:
lle laitteen mukana tulevan Adobe
Premiere Elements 2.0 -ohjelmiston avulla.

“Nokia N93 aloittaa uuden aikakauden digitaalisilla videokuvausmarkkinoilla,” sanoo johtaja
Anssi Vanjoki, Multimedia, Nokia.
“Nokia N93 -laitteessa on kaikki
ne ominaisuudet, joita tarvitaan
huippulaatuisen videon tekoon.
Se on erinomainen esimerkki
multimediatietokoneesta, jonka
ydintoimintona on digitaalinen
videotallennus. Laitteen monien

liitäntämahdollisuuksien ansiosta
on mahdollista välittömästi jakaa
tallennetut muistot ja näin tuoda
koko videokuvaus Internet-aikakaudelle.”
S60 3rd Edition -ohjelmistoalustaan ja Symbian-käyttöjärjestelmään perustuvan Nokia N93 multimediatietokoneen arvioidaan
tulevan markkinoille heinäkuussa
2006. Laitteen arvioitu veroton
myyntihinta on noin 550 euroa.
PININFARINA KÄYNNISTÄÄ
MITSUBISHI COLT CZCMALLIN TUOTANNON
Mitsubishi Motors Europe B.V.
(MME) ja Pininfarina S.p.A. julkaisivat hieman yli vuosi sitten
Colt-avoautomallin suunnittelu-,
kehitys- ja tuotantosopimuksen.
Itse auton, vuosimallin 2006 Colt
CZC:n, tuotanto on nyt käynnistymässä.
Uusi Colt CZC on merkittävä
hanke molemmille yrityksille.
Uutuus kootaan Italian Bairossa,
lähellä Torinoa.

Colt CZC on yhteiseurooppalainen hanke. Osat, joita kokoonpanon suorittava Pininfarina
ei valmista itse, tuodaan Italiaan
kokoonpanoa varten.
Erityisen tärkeä yksikkö on Mitsubishin Alankomaissa, Bornissa
oleva NedCarin tehdas, joka tuottaa tähän projektiin sekä peruskorit
että tuotantotekniikan osaamista.
Käytännössä Hollanissa tuotetaan
korin osia, jotka valmistetaan NedCarin omalla puristamo- eli ”prässilinjalla”. Osat ja osarakenteet,
kuten kokonaiset konepellit, lähetetään Italiaan. Suurta osaa Italiaan
lähetettävistä osista käytetään jo
tuotannossa olevissa Coltin kolmi- että viisiovisissa malleissa. Osa
Coltin kolmiovisen mallin osista
on muokattu Colt CZC -malliin
sopiviksi, esimerkiksi ovipaneelit,
kun taas tietyt osat ovat täysin mallikohtaisia. Mallikohtaisista osista
esimerkkeinä ovat korin A-palkit
ja katto. Pininfarina käyttää myös
muita NedCarin alihankkijoiden
valmistamia Colt-tuoteperheen
komponentteja, jotka toimitetaan
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suoraan alihankkijoiden linjoilta
Italiaan.
Italialaisella korivalmistaja Pininfarinalla on vankka kokemus
vastaavanlaisista projekteista. Pininfarina omissa tiloissa valmistuvat erikoisvahvistukset uuteen
coupé cabriolet -koriin, sekä muita
tähän malliin räätälöityjä osia, kuten takapuskurit, takavalot ja tavaratilan kannet. Pininfarina kokoaa
viimeistelemättömät korinosat,
maalaa korin, suorittaa verhoilun
sekä asentaa tämän automallin
erikoisosat sekä edellä mainitut
Pininfarinan valmistamat osat. Viimeisenä työvaiheena Pininfarinan
Bairon linjalla OASys (Webasto)
asentaa kokoontaitettavan kovan
katon. Kaiken kaikkiaan 65 % Colt
CZC:n osista on samoja kuin aiemmissa Colt-tuoteperheen kolmi- ja
viisiovisissa malleissa.
HEALTH-LEHTI PALKITSI
SUUNTO t6 -SYKEMITTARIN
PARHAANA TUOTTEENA
Yhdysvaltalainen Health-aikakauslehti valitsi Suunto t6:n parhaaksi
kuntoiluvälineeksi puolivuosittaisessa parhaiden kuntoilutuotteiden arvioinnissaan. Best of Fitness
Gear -palkintoa edelsi kahdeksan
kuukauden testaus vuoden 2006
parhaiden kuntoiluvälineiden
löytämiseksi. Arviossa testattiin
urheiluvälineitä, -vaatetusta, ja
–ravinteita. Valintaprosessin aikana asiantuntijoista koostunut raati arvioi ja testasi perusteellisesti
tuotteita ja vertasi niitä kilpailevien
valmistajien tuotteisiin.
Suunto t6 on suunniteltu erityisesti tavoitteelliseen harjoitteluun.
Suunto t6:n palkitsemisen perusteina olivat sen tarkat ja täsmälliset mittaukset kehon seitsemästä
suoritusparametrista sekä sen erityinen ominaisuus käyttää näitä
tietoja mittaamaan kuntoa.
”Suurimmalla osalla amerikkalaisista ei ole mahdollisuutta
mitata kuinka tehokasta heidän
harjoittelunsa on”, sanoo Lauren
Zimmerman, Suunto USA:n markkinointipäällikkö. ”Terveysvaikutukset, jotka saavutetaan tehokkaalla harjoittelulla ovat kuitenkin
liikkumisen syynä alun alkaen.
Suunto t6:n avulla on mahdollista
varmistaa, että harjoitusohjelmaan
kuuluu riittävästi sellaisia harjoituksia, jotka vaikuttavat elimistön
tasapainoon kuntoa kehittävän
harjoitusvaikutuksen aikaansaamiseksi”.
Suunto t6 eroaa muista sykemittareista siinä, että se pystyy

seuraamaan, laskemaan ja tallentamaan urheilijan harjoituksia
ja harjoitustiedot voidaan ladata
tietokoneelle. Käyttämällä laitteen
mukana tulevaa PC-ohjelmaa, urheilija voi tulkita tallennettuja
tietoja ja analysoida harjoitusta
tarkemmin. Tuloksena saadaan
lähes laboratoriontarkkoja tietoja
fyysisestä kuormituksesta, hapen
kulutuksesta ja muista fysiologisista muuttujista, jotka vaikuttavat
harjoitteluun.
Suunto t6 sisältää myös muita
rannetietokoneen ominaisuuksia
kuten korkeusmittarin, ilmapainemittarin ja ajanoton.
ALFA 100 ON SONYN
ENSIMMÄINEN DIGITAALINEN
JÄRJESTELMÄKAMERA
Sonyn ensimmäisessä digijärjestelmäkamerassa on 10 megapikselin
tarkkuus ja kameran rungossa
oleva Super SteadyShot -kuvanvakain.
Alfa 100 on monipuolisen kuvauskaluston sydän, joka tuo järjestelmäkameran edut entistä useammalle kotikuvaajalle. Kameraa
täydentää suuri määrä erilaisia
lisätarvikkeita ja luonnollisesti
kattava vaihto-objektiivien valikoima. Näissä on sekä Sonyn että
Carl Zeiss –tehtaan valmistamia
malleja.

Kameran CCD-kuvailmaisimen
suuri 10 megapikselin tarkkuus
(10,2 miljoonaa tehollista pikseliä), APS-C-koko (15,8 mm x
23,6 mm) ja RGB-päävärisuodin
mahdollistavat erittäin terävät ja
sävykkäät otokset. Suuri herkkyys,
mahtava erottelukyky ja vähäinen
kohina varmistavat osaltaan erinomaiset otokset, joita voi tulostaa
suureenkin kokoon.
Super SteadyShot –kuvanvakaimen ansiosta kuvaaja voi pienentää himmentimen aukkoa (suurempi syväterävyys) tai pidentää
valotusaikaa (ottaa kuvia vähemmässä valossa). Vakain mahdollistaa myös kameran ISO-herkkyyden pienentämisen (vähemmän

kohinaa).
Äskettäin kehitetty BIONZ-kuvaprosessori optimoi kameran
10-megaisesta CCD-ilmaisimesta
tulevan digitaalisen kuvadatan
vähentäen kohinaa. Tuloksena
on mahdollisimman luonnolliset
värit, laaja sävyskaala ja pienimpienkin yksityiskohtien tarkka
toistuminen.
Suuri ja kirkas 2,5” LCD-värinäyttö on erittäin tarkka (230 000
pikseliä) ja sen Clear Photo LCD
Plus –teknologia tuottaa kuviin
tarkat yksityiskohdat ja rikkaat
sävyt. Näytön AR-pinnoite (antireflection) ja heijastuksia ehkäisevä pintakerros mahdollistaa väreiltään luonnollisen ja kirkkaan
kuvan laajalla katselukulmalla ja
voimakkaassakin valossa. Näyttö
kertoo havainnollisesti kameran
asetuksista suurin, selkein kirjaimin. Näytön kuva kääntyy automaattisesti pysty-asentoon, kun
kamera kallistetaan pystykuvien
ottamista varten.
Sony Alfa 100 tulee myyntiin Suomessa heinäkuun alussa
2006.
TUPAKOINTI LISÄÄ
IKÄRAPPEUMAN RISKIÄ
Syyt ikärappeuman syntyyn ovat
edelleen avoinna, mutta tiettyjä
riskitekijöitä on pystytty yhdistämään sairauteen. Suurin yksittäinen ikärappeuman riskitekijä on
edelleen ikä. Lisääntynyt tupakointi erityisesti naisten kohdalla
on nostanut tupakoinnin yksittäisenä riskitekijänä jopa epäterveellisen ruokavalion ohi.
Silmänpohjan ikärappeuma on
yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja yli 50-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Suomessa on tällä hetkellä lähes kaksi miljoonaa
yli 50-vuotiasta. Silmälääkäri Jukka
Sulonen haluaisi nostaa myös perintötekijät esille suurimpien riskitekijöiden listalla.
Asenteiden ja tottumusten muutos erityisesti naisten osalta on
kääntänyt valtasuhteita ikärappeuman riskitekijöinä. Naisten
lisääntynyt tupakointi on noussut
yksittäisenä riskitekijänä jopa epäterveellisen ruokavalion ohi.
Ikärappeuman riskitekijöiden
esiintuominen korostuu väestön
vanhetessa. Helmikuussa alkanut
ja kevään aikana toteutettava valtakunnallinen tiedotuskampanja
silmänpohjan ikärappeumasta
kasvattaa tietoisuutta yli 50-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa.
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Paavalin
vanavedessä
Suuren suosion saanut Tosimies -lehden ”Paavalin vanavedessä”-aiheinen miesten lukijamatka toteutetaan tänä vuonna viime
kertaa laajempana. Purjehdimme nyt kaksi viikon mittaista erillistä
matkaa, mutta osallistua saa vaikka molempiin.
1. matka: 6.–13.10.2006 Kos – Samos
2. matka: 13.–21.10.2006 Samos – Kos
Veneenä meillä on 10 makuupaikkaa tarjoava Bavaria 49.
Mukaan voit ilmoittautua kahdella eri statuksella:
Retki tai Kurssi.
• Kurssilaisena saat Purjehtijaliiton koulutusjärjestelmän mukaista
purjehduskoulutusta, josta saat kansainväliseen suorituskirjaan
ao. merkinnän. Ennen purjehduksen alkua kartoitetaan henkilökohtainen lähtötaso, joka määrää kurssinimikkeen. Kurssi voi
olla Purjehtija-, Perämies- tai Päällikkökurssi.
Hankittaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa, vaaditaan todiste käytännön veneilytaidoista, johon riittävä
taso on Päällikkötutkinto. Kyseistä kirjaa tarvitaan mm. venevuokrauksessa ulkomailla – ja enenevässä määrin Suomessakin
– mutta erityisesti Saimaan kanavassa kuljettaessa.
• Retkipaikalla olet enemmänkin miehistön jäsenenä nauttimassa
purjehduksesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ”retkeläisenä” olisit
ulkona opetuksen piiristä, sillä kysymyksiin vastataan, opastetaan
sekä neuvotaan turvalliseen ja nautinnolliseen purjehtimiseen.
Mutta varsinaista systemaattista opetusta ei ”retkiläiselle” kuulu.
Hinnat:
Retkipaikka 595 euroa  
Kurssipaikka 695 euroa.
Lisäksi tulevat lentolippu Helsinki–Kos–Helsinki, jonka hinta
liikkunee 400 euron paikkeilla sekä osallistuminen venekassan
ruoka- yms. menoihin. Miehistöä vaihdettaessa Kosin lentokentän
ja Samoksen välinen noin puolentoista tunnin pituinen osuus
hoidetaan paikallisilla kantosiipialuksilla.
PAIKAT VARATAAN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ,
JOTEN PIDÄ KIIRETTÄ, 1. MATKA ALKAA JO TÄYTTYÄ!
Ilmoittautumiset:
E-mail: info@faktapro.fi
Lisätietoja purjehduksesta, kurssitasoista ja pätevyyskirjoista:
www.sailingworld.fi
Varausmaksu on puolet purjehdusmaksusta, joka maksetaan ilmoittautumisen jälkeen postitettavalla laskulla.
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KAHDEKSAS
SUKUPOLVI
KÄÄNTÄÄ
PÄÄT

Kimmo Janas

Viime keväänä Suomeen
ehtinyt 8. sukupolven
Honda Civic vahvistaa
merkin urheilullista
imagoa. Tiloista,
turvallisuudesta tai
käytännöllisyydestä ei
silti ole tingitty.

U

udessa Civicissä on erittäin lyhyt keula, ja siinä
käytetään ns. cab forward
-metodia eli matkustamo jatkuu
varsin pitkälle eteen tarjoten näin
yllättävän suuret sisä- ja tavaratilat.
Uusi Civic on edeltäjäänsä 65 mm
leveämpi ja 35 mm matalampi,
mikä yhdessä onnistuneen muotoilun kanssa tekee siitä urheilullisen ja ylellisen näköisen.
Vaikka näitä 8. sukupolven Civicejä onkin ollut jo tovin maamme
teillä, auton futuristinen muotoilu

C Täysin uudistunut Honda Civic kiilamaisine muotoineen herättää kiinnostusta liikenteessä.

B D Takaspoileri korostaa kiilamaista ulkonäköä ja parantaa aerodynamiikkaa.
Pitkät ja kapeat taka-ajovalot sopivat
korin muotoiluun.

D Mielenkiintoisen näköisessä kromatussa pakoputkessa näkyy Civicin kol
mioteema.

C Oven kehyksiin piilotetut takaovien
kahvat ovat hyvä nokkeluustesti kyytiin
pyrkiville.

C Polttoainesäiliön korkkikin kielii vauhdikkaasta menopelistä.

kerää edelleenkin katseita osakseen. Ja mikäpä sen enemmän
kasvattaisikaan tosimiehen rin-

takarvoja kuin kateelliset naapurit...
Onnistunutta tilankäyttöä
Vaikka Civic on sporttisen näköinen, ei tiloista ole tingitty, vaan
matkustajilla on mukavat oltavat.
Mitta etuistuimesta takaistuimeen
on vertailukelpoinen luokkaa
kookkaampien autojen kanssa.
Matkatavaroille on tilaa peräti
485 litraa, mikä on yhtä paljon
kuin missä tahansa ylemmän
keskiluokan autossa, normaalisti 
tämän luokan autoissa on totuttu

D Korin sisään upotetut etuovien kahvat
ovat turvallisemmat kuin ulostyöntyvät
kahvat.

Honda Civic 1.8 Sport
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A   Muotoilun takia on jouduttu tinkimään  
näkymistä taaksepäin, varsinkin takaspoileri osuu pahasti näkökentän
keskelle.

Windside tuuliturbiinit
Äänetön, turvallinen energialähde

Civicin ohjaamo on jotain täysin uutta ja ennennäkemätöntä.
Ensimmäinen vaikutelma on kuin
istuisi pienlentokoneen puikkoihin. Futuristiselta vaikuttava hallintalaitteiden järjestely on tarkkaan harkittu niin, että useimmin
tarvittavat katkaisimet ovat lähinnä kuljettajaa. Sama pätee myös
mittaristoon, joka on logiikaltaan
C Nahkapäällysteinen monitoimiohjauspyörä istuu hyvin käteen ja sitä on
helppo pyöritellä.



C Civicin sisätilojen muotoiluun on kiinnitetty huomiota, linjat on tyylikkään
kaarevia.

tuollaisiin 400 litran tavaratiloihin.
Yksi salaisuus suurissa sisä- ja tavaratiloissa on polttoainesäiliön
sijoittaminen auton keskelle. Takapenkin istuinosan pystyynnostomahdollisuus on lainattu hyväksi havaittuna yksityiskohtana
Jazzista.

www.windside.com
Oy Windside Production Ltd
Puh. 0208-350 700
finland@windside.com

HONDA CIVIC
1,8i Sport

B Alumiinipinnoilla on lisätty tyylikästä
urheilullisuutta.

Moottori

rivi-4, i-VTEC
SOHC 16-venttiiliä
Syl.til.
1799 cm3
Teho
103 kW/140 hv
Vääntö
174 Nm/4300 r/min
Vaihteisto
6-portainen man.
Veto
etupyöräveto
Renkaat
225/45 R17
Ohjaus
sähköinen tehostus
Pienin kääntöymp. 11,08 m
Pituus
4245 mm
Leveys
1765 mm
Korkeus
1460 mm
Tavaratila
456 l
- takaistuimet taitettuina 1282 l
Akseliväli
2620 mm
Raideleveys, etu
1505 mm
taka
1510 mm
Maavara
150 mm
Omamassa
1265 kg
Sallittu kok.paino
1750 kg
Huippunopeus
205 km/h
Kiihtyvyys (0-100 km/h) 8,9 s
Polttoainesäiliö
50 l
Yhd.kulutus
6,6 l/100 km
Co2-päästö
156 g/km
Hinta
23.900 euroa

varsin erilainen kuin perinteiset
autojen mittaristot.
D Mittaristo on varsin futuristisen
oloinen kuin suoraan Tähtien sodan
hävittäjästä.

D Käynnistys tapahtuu nappia painamalla, ei avainta vääntämällä, vaikka
kuinka yritimme aluksi...

C Sport -varustepakettiin kuuluvat
alumiinipolkimet antavat Civicille tosiäijämäisen ilmeen.

Epäsymmetrisesti jaetun takaistuimen selkänojan osat kääntyvät
eteen yhdellä kädenliikkeellä. Samalla istuinosa asettuu niin, että
tavaratilasta tulee täysin tasainen.
Pikkutavaroillekin on runsaasti tilaa, sillä ilmastointilaitteen niin haluttaessa viilentämään hansikaslokeroon mahtuu tavaraa 14 litraa.
Lisäksi kaikissa ovissa on lokerot
ja kojelaudasta ja keskikonsolista
löytyy kannellisia säilytystiloja ja
mukitelineitä.
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Kesämökeille,
veneisiin,
ammattikäyttöön

Uudet moottorit
Uusi Honda Civic tulee aluksi myyntiin 1,4- ja 1,8-litraisilla
bensiinimoottoreilla varustettuna.
Myöhemmin niiden rinnalle tulee
vielä 2,2-litrainen Accordin dieselmoottori, joka on yksi tehokkaimmista ja hienostuneimmista tässä
kokoluokassa.
Kaikkien moottorivaihtoehtojen
yhteisiä nimittäjiä ovat taloudellisuus, suorituskyky, joustava käytös ja alhaiset pakokaasupäästöt.
Täysin uusi 1,8-litrainen moottori
kehittää 103 kW (140 hv), minkä
voimin Civic kiihtyy sähäkästi nollasta sataan 8,6 sekunnissa. Silti
sen yhdistetty EU-kulutus on vain
6,4 l/100 km.
Kaikkien kolmen moottorin
teho välitetään etupyörille kuusivaihteisen vaihteiston välityksellä. Honda Civic onkin luokkansa
ensimmäinen auto, jonka kaikissa
malleissa on kuusivaihteinen vaihteisto. Bensiinimoottoreiden yhteyteen saa myös automatisoidun
kuusivaihteisen vaihteiston.
Turvallista kyytiä
Honda on panostanut uutta Civiciä
kehittäessään runsaasti turvallisuuteen. Korin tarjoamaa suojaakin
tärkeämpänä on pidetty onnettomuuksien välttämistä, minkä
takia auton ajo-ominaisuudet on
hiottu korkeatasoisiksi. Kaikissa
malleissa on lisäksi vakiona VSAajovakaudenhallintajärjestelmä.
Uudessa Civicissä on pyritty luok-
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C Tavaratilaan mahtuu kuormaa varsin tyydyttävästi. Isomman erän kuljettamiseksi
joutuu jo kääntämään takaistuimet alas.

C Uudessa Civicissä on hyödynnetty
Hondan uudenaikaista moottoritekniikkaa, ja tuloksena on 1.8 i-VTEC
-moottori, jossa on yksi kannen yläpuolinen nokka-akseli.

perustana on vääntöjäykkä kori,
pitkä akseliväli ja leveä raideväli.
Edessä on joustintuet ja ohjauksessa käytetty sähköinen tehostin on

kansa parhaaseen mukavuuteen
mm. alentamalla melutasoa niin
moottorin, korin kuin alustankin
osalta. Ja täytyy myöntää, että japanilaisinsinöörit ovat myös onnistuneet tässä. Korvakuulolta eli
ns. takapuolituntumalla ajaminen
ei onnistu hiljaisuuden takia, vaan
on pakko seurata kierroslukumittarin lukemia.
Hyvien ajo-ominaisuuksien
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erittäin tunnokas. Takana on Hvääntöpalkki ja kierrejouset, joten
auto ei kallistele turhia, ja jousitus
vie erittäin vähän tilaa.

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT
ILKKA LILJA OY
PL 11 (ITU 2)
40531 JYVÄSKYLÄ
014 372 2134
iloy@iloy.fi
www.iloy.fi
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www.sasta.fi

Lisätietoja tuotteista Sastan jälleenmyyjiltä, esitteestä ja www.sasta.fi

Sastapolku 1 • 75530 NURMES
tel +358 (0) 13 681 9100 • fax +358 (0) 13 480 854
e-mail: sasta@sasta.fi

