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 	George	Clooney	ja	Brad	Pitt	tähdittävät	
Ocean's	13	-elokuvaa,	joka	tallaa	vanhoja	
latuja,	edellisiä	osia	heikompana.

 	Tänä	päivänä	pickupeja	käytetään	niin	
työajossa	kuin	vapaa-aikanakin.	Me	testa-
simme	Ford	Rangerin	kesän	kynnyksellä.

		Hikkorigolfin	eli	vanhoilla	puuvartisil-
la	mailoilla	pelattavan	golfin		suosio	on	
maailmalla	vankassa	kasvussa.
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 	Härmäläisellä	autosähköyrittäjä	Keijo	
Saarimaalla	 on	 työkokemuksen	 lisäksi	
myös	elämänkokemusta	vaikka	muille	ja-
kaa.	Mieluiten	hän	jakaa	evankeliumia.

 	Elävä	legenda	Nicky	Cruz	on	lähes	puoli	
vuosisataa	taistellut	Jumalan	etujoukois-
sa	kertomassa	uuden	elämän	mahdolli-
suudesta	rikollisille,	huumeiden	orjille	ja	
avuttomille	slummien	asukkaille.
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Kestävätkö 
perustukset?
Katselin tuossa – tyypillisenä sohvaperunana – Indianapoliksessa ajettuja 
Formula I -kisoja. Jos ei nyt tässä yhteydessä aleta käydä läpi varsinaista 
kilpailua, ottaisin esille kisoja edeltävät toimet.

Yhdysvalloissahan on tapana käynnistää ainakin isommat urheilutilai-
suudet kansallislaululla. Siinä sitä sitten jopa yltiöpatriotismista syytetyt 
jenkit seisoivat käsi sydämellä kansallislaulun kaikuessa äänentoistolait-
teista ympäri moottorirataa. Koska olette viimeksi kuulleet suomalaisten 
syventyvän Maamme -laulun säkeisiin urheilukisassa?

Mutta ei siinä vielä kaikki, tilaisuudessa oli vuorossa seuraavana tapah-
tuman siunaus, jossa yhteisrukouksessa muistettiin jopa esi-isiä...
Jos suloisessa koto-Suomessamme joku uskaltaisi aloittaa jonkun muun 
kuin hengellisen tilaisuuden yhteisrukouksella, olisivat kaikki suvaitsevai-
suusintoilijat välittömästi takajaloillaan. Mehän loukkaisimme etnisiä       
            vähemmistöjä, jotka eivät jaa kanssamme samaa uskoa... Eihän   
                  se tulisi kuuloonkaan tässä kaikkia erilaisuuksia kunnioit-           
                    tavassa yhteiskunnassa.
                  Mutta riehuivatko kisakatsomossa seisoneet rukouksen  ai-
                     kana – ja uskaltaisin väittää joukossa olleen varsin mo-                        
                     nen kirkko- ja uskontokunnan edustajia? Ei, kiltistä vain   
                    katse maahan luotuna odotettiin pastorin aamenta.
                    Heräsi vain kysymys, olemmeko me suomalaiset täysin 
                    unohtaneet perustan, jolle meidänkin tasavaltamme on 
                  perustettu? Suomi on perustuslakeineen ja oikeuslaitoksi-   
                   neen rakennettu kristillisen arvomaailman varaan. 
                          Annammeko perustustemme nyt murentua joidenkin
                            vähemmistöryhmien takia? Haluammeko vierasko-
                               reuden takia luopua kristillisestä arvomaailmasta 
                                 ettemme loukkaa toisin uskovien herkkää hipi-
                                     ää? No, huh, huh!
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Teksti: Else Leino

Kuvat: Nicky Cruz Outreach

Elävä legenda Nicky 
Cruz on lähes puoli 
vuosisataa taistellut 
Jumalan etujoukoissa 
kertomassa 
uuden elämän 
mahdollisuudesta 
rikollisille, huumeiden 
orjille ja avuttomille 
slummien asukkaille – 
juuri sellaisille, jollainen 
hän itse nuoruudessaan 
oli. Nicky Cruz on 8.-
12.8. järjestettävän 
pääkaupunkiseudun 
Urbaani unelma -
tapahtuman pääpuhuja.

Miljoonat ihmiset eri puo-
lilla maailmaa tuntevat 
Nicky Cruzin tarinan 

hänen menestyskirjastaan Juokse, 
poika juokse tai hänen elämästään 
kertovasta kirjasta ja elokuvasta 
Risti ja linkkuveitsi. 

Nickyn lapsuuden koti Puerto 
Ricossa oli spiritististen istuntojen 
ja kaikenlaisen noituuden pääma-
ja. Äiti toimi isän meediona. Per-
heessä oli 17 poikaa ja yksi tyttö. 
Nicky pelkäsi jokaöisiä noituu-
denharjoituksia ja vanhempiensa 
väkivaltaista kuritusta. Hänen ol-
lessaan 8-vuotias hänen äitinsä ni-
mesi Nickyn paholaisen lapseksi. 
Täynnä vihaa vanhempiaan koh-
taan Nicky teki parhaansa tullak-
seen uuden nimensä veroiseksi.

Nicky ei ollut koskaan kokenut 
rakkautta, kunnes katuevankelista 
David Wilkersonin sanoma ”Jee-
sus rakastaa sinua” meni vihdoin 
perille. Jumalan rakkaus muutti 
kokonaan 19-vuotiaan huume-
höyryisen ja vihaa uhkuvan nuo-
rukaisen, joka johti New Yorkin 
pahamaineista Mau Mau -jengiä. 
Siitä lähtien Jumala on käyttänyt 
Nicky Cruzia ja hänen tarinaansa 
vetämään kymmeniä miljoonia ih-
misiä pois pimeydestä Jumalan luo 
kaikkialla maailmassa.

Jumala on antanut Nickyn sydä-
melle taakan maailman kadotettu-
jen ja avuttomien tähden.

Hän johtaa Nicky Cruz Outre-
ach -järjestöä, jonka tehokkaimpia 

B			Elokuussa	suomalaisilla	on	ainutlaa-
tuinen	mahdollisuus	omin	korvin	kuulla	
Nickyn	riipaiseva	tarina	siitä,	miten	Ju-
malan	 rakkaus	 muutti	 säälimättömän	
jengijohtajan	ja	teki	hänestä	kaikkialla	
maailmassa	 tunnetun	 syrjäytyneiden	
auttajan.	

Nicky	Cruz:

evankelioimismuotoja on TRU-
CE-opetuslapseustyö (To Reach 
Urban Communities Everywhe-
re). Nuorekas 68-vuotias Nicky 
järjestää TRUCE-nuorisotiiminsä 
kanssa katuevankeliointitapah-
tumia maailman vaarallisimmilla 
kulmilla, paikoissa, joihin kukaan 
muu julistaja ei uskalla mennä. 
Palvelutyössä ovat mukana taval-
la tai toisella kaikki hänen neljä 
tytärtään puolisoineen ja vaimonsa 
Gloria.

Taistelu perheestä
Nicky Crutz näki jo 1970-luvun 
alussa, ettei slummien köyhyys 
ollut todellinen syy huumeriippu-
vuutta aiheuttavaan ja itsetuhoi-
seen käyttäytymiseen, vaan se joh-
tui perheinstituution hajoamisesta. 
Tuohon aikaan suuri osa slummien 
lapsista joutui varttumaan yhden 
vanhemman perheessä, ja heiltä 
puuttui miehinen esikuva. Lapset 
kaipasivat ohjausta ja opetusta, ja 
kun he eivät saaneet sitä kotoaan, 
he alkoivat etsiä sitä kaduilta.

Nyt perheen sisäinen hajoami-
nen on todellisuutta muuallakin, 
ja sen seurauksena huumeet, väki-
valta ja laiton seksi ovat levinneet 
joka puolelle. Nekin lapset, joilla 

on molemmat vanhemmat, näke-
vät heitä yhä harvemmin, koska 
molemmilla vanhemmilla on ko-
kopäivätyö.

– Myönsimme sitä tai emme, 
olemme häviämässä taistelun las-
temme sieluista. Vuosien varrella 
olen puhunut useiden isien ja äi-
tien kanssa, jotka ovat tunteneet 
itsensä täysin avuttomiksi ja mietti-
neet, missä he ovat tehneet väärin 
ja miten he nyt saisivat vahingon 
korjattua. Usein he syyttävät las-
tensa tottelemattomuudesta itse-
ään, Nicky kertoo.

– Jos tunnistat tästä omassa 
perheessäsi vallitsevan tilanteen, 
neuvon sinua antamaan menneet 

sijaan puhu siunauksia lapsiesi 
elämään.

Nicky Cruzin mielestä tärkein-
tä, minkä vanhempi voi lastensa 
puolesta tehdä, on johdattaa hei-
dät henkilökohtaiseen suhteeseen 
Jeesuksen kanssa ja sen jälkeen 
ohjata heitä heidän uskossaan.

 − Ilman Jeesusta lapsemme jää-
vät ilman perustaa, jolle ranken-
taa, heillä ei ole minkäänlaista mit-
tapuuta oikeasta ja väärästä eikä 
todellista tarkoitusta elämälleen. 
Heidän on pakko etsiä arvojärjes-
telmänsä maailmasta, ja maailman 
arvot ovat aina riittämättömät.

 
Lähde: Nicky Cruz, Pyhä tuli, 
Kuva ja Sana 2003.

C			David	Wilkersonin	(kuvassa	takana)	
pelottomuus	 vaarallisten	 jengiläisten	
edessä	teki	19-vuotiaaseen	katujen	kin-
giin	Nicky	Cruziin	(vas.)	suuren	vaikutuk-
sen.	Myöhemmin	heistä	tuli	työtoverit	ja	
elinikäiset	ystävät.

anteeksi niin itsellesi kuin lapsil-
lesikin. Tee parannus, rukoile ja 
kiinnitä katseesi tulevaisuuteen. 
Kohota katseesi Kristukseen, 
taistele vastaan ja ala taas hallita 
omaa elämääsi ja perhettäsi. Älä 
anna menneisyyden määrätä tu-
levaisuuttasi. Kielteisten asioiden 

B	 	 	Nuorekas	68-vuotias	Nicky	järjestää	
TRUCE-nuorisotiiminsä	kanssa	katuevan-
keliointitapahtumia	maailman	vaaralli-
simmilla	kulmilla.	

Sinulla on 
mahdollisuus 

aloittaa alusta
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Jouni Koskivirta

Tutustuin Heikki 
P.Pesolaan 1980-
luvun puolivälissä 
työskennellessäni 
Railship-
junalauttayhtiön 
Helsingin 
myyntikonttorissa. 
Opimme tuntemaan 
Heikin etevänä, 
hyvin pidettynä ja 
huumorintajuisena 
yritysjohtajana 
sekä erinomaisena 
esimiehenä, jonka 
alaisuudessa 
henkilökunnan oli hyvä 
tehdä töitä. Mukavana 
muistona mielessä 
on ensimmäinen 
Resiinaralli, 
jolloin Heikki 
pumppasi Railshipin 
joukkueessamme 
pumppuresiinalla yli 600 
kilometriä Ilomantsista 
Vaasaan vuonna 1986 .    

Heikki P.Pesola teki hienon 
uran kuljetusalalla. Hänen 
johdollaan  suomalais-

saksalainen Railship-junalautta-
yhtiö kasvoi ja kehittyi suureksi 
menestystarinaksi. Heikki toimi 
Railshipin toimitusjohtajana ja 
myöhemmin konsernijohtajana, 
Finncarriersin markkinointipääl-
likkönä ja  Silja Linen varatoi-
mitusjohtajana. Lähes yhdeksän 
vuotta sitten, 55-vuotiaana, vakava 
sairaus pysäytti ja pani menesty-
neen miehen kovan paikan eteen. 
Tuli luopumisen aika. Heikki jäi 
lopulta sairaseläkkeelle, mutta ei 
ole koskaan antanut elämässään 
periksi. Korkea työmoraali on aina 
siivittänyt hänen toimintaansa.

Nyt 63-vuotias Pesola suhtautuu 
sairauteensa ja tulevaisuuteensa 
levollisesti;  hän ei ole menettä-
nyt elämänhaluaan, karismaansa 
eikä huumorintajuista ja valoisaa 
luonnettaan. Heikki on hyvä kes-
kustelija ja samalla terävä huomi-

oitsija, joka tarkkailee suomalaista 
yhteiskuntaa älykkään analyytti-
sesti. Eläkepäiviään Heikki viettää 
Helsingin Itä-Pakilassa, maatilal-
laan Pohjanmaalla sekä mökillään 
Tammisaaren saaristossa nöyränä 
ja kiitollisena iloiten perheestään, 
lapsistaan ja lapsenlapsestaan 
sekä jokaisesta uudesta päivästä, 
jolloin näkee auringon nousevan. 
Herkällä ja hienolla miehellä on 
paljon lämpimiä muistoja uransa 
varrelta.

Taloustieteen opinnoista 
liike-elämän pariin

Pesola opiskeli Helsingin yliopis-
tossa valtiotieteen maisteriksi 
kansantaloustiede pääaineenaan. 
Opiskeluaikana hän työskenteli 
Hankkijan pääkonttorin kassa- ja 
luotto-osastolla, jossa työ jatkui 
vuoden valmistumisen jälkeen. 
Taloustiede avasi tarmokkaalle 
nuorelle miehelle monia mahdol-
lisuuksia. 

– Laudaturtyöni aihe oli ”Kon-
sernin rahoitus” ja varustamoalalla-
han pääomapuoli näyttelee erittäin 
suurta roolia, Heikki kertoo. - Siinä 
mielessä tutkinto oli paikallaan. Ei-
hän valtiotieteen maisteri ole min-
käänalan erityisspesialisti, mutta 
toisaalta opiskelusta saa melkoisen 
yleiskatsauksen, josta on hyötyä 
jatkossa. Esimerkiksi Jorma Ollila 
on valtiotieteen maisteri, joten kyl-
lä sieltä ”kovia kavereita” löytyy, 
Heikki toteaa.

Heikki työskenteli valmistuttu-
aan Huhtamäen Hellaksen tehtaan 
Keski-Euroopan vientipäällikkönä. 
Silloinen pakkausdivisioonan joh-
taja Juhani Pesonen, josta myö-
hemmin tuli Wihurin toimitusjoh-
taja ja SOK:n pääjohtaja, houkutteli 
Heikin erikoisprojektiin. Hän pyy-
si Heikkiä tekemään selvityksen, 
jossa tutkittiin, mille suunnalle 
Huhtamäki voisi kansainvälistyä 

ja perustaa teollisuutta. Heikki 
teki tutkimuksen, joka osoitti, että 
tuotannon perustaminen Saksan 
suunnalle, näyttäisi järkevältä rat-
kaisulta. 

Huhtamäen tytäryhtiölle 
Saksaan

Ensin perustettiin markkinointiyh-
tiö Frankfurtiin, jota Heikki lähti 
vetämään. Sen jälkeen Heikistä 
tuli yrityskaupan jälkeen Hampu-
rin lähellä toimintansa aloittaneen 
Polarcup GmbH:n tehtaanjohtaja 
ja toimitusjohtaja.  Heikki sanoo 
olevansa ylpeä siitä, että hän oli 
mukana rakentamassa Huhtamä-
en kansainvälistymistä. -Se osa 
Huhtamäestä on yhä tänä päivänä  
kannattavana jäljellä, vaikka muu 
osa toiminnoista on myyty, hän 
huomauttaa.  

Oppi-isinään Heikki Pesola 
sanoo Huhtamäessä olleen vuori-
neuvos Erkki Partasen sekä Juhani 
Pesosen. Hellaksesta hän mainit-
see Erkki Railon ja Seppo Saarion, 
joilta sai näkemystä ja kokemusta. 
– Minulla on ollut mahtavat esi-
miehet ja kollegat ja olen sieltä 
saanut niin paljon mukaan. Nyt 
eläkkeellä ollessani voin mieli-
hyvällä todeta, että samat miehet 
ovat vaikuttaneet siihen, että tu-
hansilla ja kymmenillä tuhansilla 
ihmisillä eri puolilla Suomea ja 
maailmaa, on töitä.   

    
Junalauttayhtiön 
toimitusjohtajaksi

Heikki kertoo Saksassa ollessaan 
harkinneensa vaimonsa kanssa 
jäädäkö Saksaan ”Gastarbeiterik-
si”, vai palatako Suomeen. Lapsia 
oli silloin yksi ja toinen oli tulossa.  
Saksan aikaa oli takana  kaksi ja 
puoli vuotta. Huhtamäellä ei kui-
tenkaan olisi silloin ollut tarjolla 
sopivaa tehtävää paluumuuttajal-
le. 

– Sattumalta näin viikonlopun 
Hesarista, että Suomen ja Sak-
san välistä junalauttaliikennettä 
harjoittamaan perustettu Railship 
etsi toimitusjohtajaa alkuvuodesta 
1975 ja hain sitä paikkaa. Tehtä-
vään vaadittiin suunnilleen niitä 
asioita, mitä ”Lebenslaufini” jo 
siihen mennessä sisälsi eli saksan 
kielen taitoa, työkokemusta yri-
tysmaailmasta, rahoitusjuttuja ja 
kaikkea tällaista. Kävin haastatel-
tava Hampurissa, minut valittiin ja 
muutimme Suomeen.         

Railship oli perustettu jo 1974 ja 
Hankoon oli rakennettu telinvaih-
tohalli, jossa Suomen puoleiselta 
rataverkolta tuleviin vaunuihin 
vaihdettiin keskieurooppalaista 
raideleveyttä vastaavat telit. En-
simmäinen junalautta ms Railship I 
käynnisti liikenteen 19.helmikuuta 
1975. Heikki tuli Suomeen samana 
vuonna vapun tienoilla ja aloitti 
työnsä Oy Railship Ab:n toimitus-
johtajana.

– Oli hyvä aloittaa, kun firma 
oli perustettu ja henkilökunta  
palkattu. Meillä oli asiakaspalve-
lupäällikkönä VR:ltä Tampereeltaq 
tullut Pentti Patrikainen, joka tun-
si hyvin asiakkaat  entuudestaan. 
Kiersimme hänen kanssaan ympä-
ri Suomea, esittelimme Railshipiä 
ja toiminta lähti hyvin jouhevasti 
käyntiin. Toiminnan käynnistämi-
sen ajankohta kesken vuotta  oli 
tietysti hieman huono, koska yri-
tykset olivat jo tehneet vuosisopi-
muksensa, mutta silti se lähti hyvin 
liikkeelle. Omia rautatievaunuja-
kin oli siinä vaiheessa jo viitisen 
sataa, Heikki muistelee.

”Rautainen tie yli Itämeren”
Railshipin junalauttalinja Hangosta 
Travemündeen eli ”Rautainen tie 
yli Itämeren”,  kuten yritys itse sitä 
mainosti, sai hyvän vastaanoton. 
Tosin taistelu kuljetusalalla oli 

C			Heikki	P.Pesola	on	tehnyt	menestyk-
sekkään	uran	kuljetusalan	 johtotehtä-
vissä.	 	Hän	 jäi	 sairaseläkkeelle	55-vuo-
tiaana.	

”JOKAINEN UUSI 
PÄIVÄ ON LAHJA”

kovaa ja vastapuolella toiset ko-
ettivat jopa mustamaalata uutta kil-
pailijaansa. Epäilijät ihmettelivät, 
miksi kuljettaa taaraa eli vaunun 
ulkokuorta, joka painoi teleineen 
parikymmentä tonnia.

– Kukaan ei kuitenkaan ole 
tullut ajatelleeksi Itämeren liiken-
teen lastipuolella, että vieläkään 
ei paino ole tullut vastaan, vaan 
aina rajoitteena ovat olleet laivan 
metrit. Sitä paitsi laivat ottavat joka 
tapauksessa ”ballastivettä” tank-
keihinsa, jos niillä ei ole tarpeeksi 
painoa, Heikki selittää.

Liikenne kasvoi ja Heikki teki 
henkilökuntineen Railshipistä 
kansainvälisen menestystarinan 
Suomen ja Saksan välisessä rah-
tiliikenteessä. Toinen laiva, ms 
Railship II, tuli liikenteeseen syk-
syllä 1984 ja laiva otettiin vastaan 
Helsingin Katajanokalla monisa-
tapäisen kutsuvierasjoukon läs-
näollessa. Railship oli kansainvä-
lisestikin mitaten merkittävä tekijä 
kuljetusmaailmassa ja se oli maail-
man pohjoisin ja ympärivuotinen 
junalauttalinja. 

Ovelta ovelle ilman 
siirtokuormausta

– Railshipin menestys perustui 
ennen kaikkea siihen, että rauta-
teitse voitiin kuljettaa monia tuot-
teita ovelta ovelle ilman siirtokuor-
mausta. Näin saatiin esimerkiksi 
isoja paperirullia ja terästä vietyä 
tehtaalta perille asti ilman kalliita 
välikäsittelyjä, Heikki sanoo. -Vas-
taavasti tuonnissa tuotiin monia 
kodinkoneita, kuten jääkaappeja 
ja pakastimia Italiasta Suomeen. 
Se oli nopea yhteys eikä lasteja 
tarvinnut välikäsitellä satamissa. 
Lastaajat ja purkajat olivat alan 
asiantuntijoita, jotka tarkkaan 
tiesivät, miten näitä tuotteita piti 
käsitellä. 

– Me  kehitimme vaunutyypit 
vastaamaan tuotteiden ja asiakkai-
den tarpeita. Oli useita erityyppisiä  
katettuja vaunuja ja avovaunuja. 
Öljykriisin aikaan, kun Keski-Eu-
roopassa ei ollut tarpeeksi lämpö-
eristetehtaita, veimme Partekilta ja 
Ahlströmiltä Karhulasta vuorivillaa 
suuria määriä Keski-Eurooppaan 
27 metriä pitkistä Laas-avovau-
nuista  kehittämillämme vaunuilla, 
joita leikillisesti kutsuimme pree-
riavaunuiksi. Näitä ideoi Effoalta 
meille ”ylipäälliköksi” tullut Nils 
von Troil. Hänen ehdotuksestaan 
Railship Ykköstä jatkettiin lisää-
mällä laivan keskelle 27,5 metrin 
pala, jolloin laivan rahtikapasiteet-
ti kasvoi, Heikki Pesola kertoo. 

Uusia haasteita
1980-luvun puolenvälin jälkeen 
Heikille tarjottiin Polar-Expressin 
toimitusjohtajan paikkaa. Heikki 
halusi kuitenkin pysyä konsernin 
palveluksessa. Silloin tarjoutui 
mahdollisuus pyrkiä Finncarriersin 
markkinointijohtajaksi, joka oli sa-
malla varatoimitusjohtajan tehtävä. 
Heikki valittiin ja hän siirtyi uuteen 
tehtäväänsä vuonna 1987.

Kun Finnlinesin toimitusjohta-
jaksi tuli Antti Lagerroos,  Heikki 
rupesi hänen alaisuudessaan hoi-
tamaan yhtiön osakkuusyhtiöitä 
raportoiden suoraan toimitusjoh-
tajalle.

Railshipille 
konserninjohtajaksi 

Yksi näistä osakkuusyhtiöistä oli 

Railship, joka oli tällä välin hank-
kinut kolmannen junalautan 1990-
luvun alussa. Sitten Heikistä tuli 
koko Railshipin konsernijohtaja 
asemapaikkanaan Travemünde. 
Konserniin kuuluivat tytäryhti-
öt Suomessa ja Saksassa, vaunut 
omistava Railship AG Sveitsissä 
sekä edustajayhtiöt mm. Ranskas-
sa ja Italiassa.

– Oli mielenkiintoista matkus-
tella niissä maissa ja oppia tunte-
maan mm. Fiatin kuljetusjohtajia, 
Heikki kertoo. -Kerran vein heidät 
Suomessa veneelläni kalastamaan 
ja he todella saivat kalaa. Kun he 
olivat palanneet takaisin Italiaan, 
Hankoon saapuvien traktorien 
mukana tuli mieletön määrä vii-
niä. Huolintapäällikkömme Börje 
Takolander soitti, että hänen pi-

tää tullata ne. Minä sitten mak-
soin niistä määrätyt maksut. Se oli 
hyvää viiniä, mutta koska laatikot 
olivat tärisseet pitkän matkan läpi 
Euroopan, kesti monta kuukautta, 
ennen kuin viini selkeni normaa-
liksi. Nämä kaverit Italiassa olivat 
kauhistuneita, kun kuulivat, että 
jouduin Suomessa maksamaan vii-
nistä aika kovat maksut, Heikki 
naureskelee.

Silja Linen 
varatoimitusjohtajaksi

Heikki oli asunut kolme vuotta 
Saksassa ja taas uudet haasteet 

Vakava sairaus pysäytti 
Heikki P. Pesolan 

kuljetusalan johtotehtävistä

A
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C	 	 Maailman	 suurin	 matkustaja-auto-
lautta	ms	Silja	Europa	lähdössä	Tukhol-
masta.

C			Laivat	ovat	kuuluneet	aina	vahvasti	
Heikki	Pesolan	elämään.	MS	Silja	Festival	
ja	MS	Sea	Wind	Turun	satamassa.

odottivat miestä. Silja Line oli 
voimakkaasti kehittämässä rahti-
puoltaan Finnlinesin kilpailijaksi 
ja Heikin asiantuntemusta tarvit-
tiin jälleen. Perhekuvioidenkin 
kannalta muutto Helsinkiin oli 
mieluinen vaihtoehto ja Heikistä 
tuli 1994 marraskuussa Silja Linen 
varatoimitusjohtaja vastuualuee-
naan rahtitoiminnot.

Tällä välin oli kuitenkin tapah-
tunut syyskuussa 1994 traaginen 
Estonia-katastrofi ja matkustami-
nen merellä laski romahdusmai-
sesti. Laivayhtiöillä oli edessä tap-
piolliset ajat. 

– Ei ollut yksinkertaisesti varoja 
ruveta yks kaks kehittämään rahti-
businessta. Teimme asian johdosta 
monta kalkyyliä ja vuokrasimme 
välillä myös uutta tonnistoa. Se 
tulos siitä kuitenkin oli, että pe-
rustettiin tytäryhtiö SeaWindLine, 
jolla tänäkin päivänä on SeaRail-
junalauttayhteys Turusta Tukhol-
maan. Varustamo sai myöhemmin 
linjalle myös sisaraluksen. Myös 
VR ja Ruotsin rautatiet tulivat 
hankkeeseen mukaan.

Finnlines siirsi myöhemmin 
koko Railship-liikenteen Hangos-
ta Turkuun, josta varustamolla 

oli neljä lähtöä viikossa Saksaan.  
Finnlines oli osakkaana Railshipis-
sä ja  halusi Railshipin Turkuun 
kumipyöräliikenteensä vahvis-
tukseksi. Niin kumipyöräliikenne 
kasvoi voimakkaasti ja junalau-
toista on jäljellä enää Railship III, 
tosin toisella nimellä. Vuonna 2002 
Finnlines myi koko vaunukalus-
tonsa pois. Junalautta kuljettaakin 
pääasiassa rekkoja ja trailereitä. 
Heikin mukaan monet asiakkaat 
kaipaavat  Suomen ja Saksan vä-
listä junalauttaliikennettä ja ovat 
toivoneet sen jatkuvan.   

Luottamustehtäviä
Heikki teki mittavan uran kulje-
tusalan johtotehtävissä. Hänellä 
on ollut lukuisia luottamustoimia. 
Heikki Pesola oli monta vuot-
ta  Suomen kuljetustaloudellisen 
yhdistyksen puheenjohtaja. Hän 
oli mukana myös kuljetusalan 
yhdistysten kansainvälisessä hal-
lituksessa ensimmäisenä ja aino-
ana suomalaisjäsenenä. Pesola 
on kunniajäsen myös F&L:ssä eli 
Freight and Logistic Leaders Clu-
bissa. Siinä on lähes sata jäsentä 
mm. teollisuudesta ja lento- ja 
rautatieyhtiöistä. Toukokuun lo-

pulla pidettiin kokous Suomessa. 
Heikki on ollut myös vetämässä 
työryhmää ”Logistical Problems 
on the Baltic”.  Työryhmät ovat 
raportoineet EU:n kuljetusasioista 
vastaavalle komissaarille.  

– Pystyimme osaltamme myötä-
vaikuttamaan  siihen, että Suomi 
sai EU:ssa poikkesluvat rekkojen 
suurimpia sallittuja pituuksia mää-
riteltäessä.

Merenkulun monet 
muutokset

Suomalaisesta kauppamerenku-
lusta puhuttaessa Heikki Pesola ei 
näe huonona asiana sitä, että Silja 
Line siirtyi kaupan myötä Tallinkil-
le.  Hän arvioi, että oli parempi, 
että Silja siirtyi virolaisvarustamon 
omistukseen, joka muutenkin har-
joittaa Itämeren liikennettä, kuin 
että uudeksi omistajaksi olisi tullut  
jossain muualla toimiva yhtiö, jolla 
ei olisi ollut vastaavaa mielenkiin-
toa tähän toimintaan.

– Se, että Tallink osti Siljan, oli 
tässä tapauksessa paras ratkaisu 
suomalaisille, sanoo Pesola pai-
nokkaasti.  Hän ei näe negatii-
visena sitäkään, että Finnlinesin 
pääomistaja on puolestaan italia-

lainen pörssiyhtiö. -Ei asialle sen 
kummempaa voi. Suomalaisen 
kauppamerenkulun siirtymisellä 
ulkomaiseen omistukseen ei  rau-
hanaikana  ole suurempaa mer-
kitystä. Myös laivojen pitäminen 
Suomen lipun alla on niin kallista, 
ettei ole ihme, että varustamoilla 
on haluja siirtää aluksiaan vieraan 
maan lipun alle ja niinhän on ta-
pahtunutkin.

Heikki ei ole huolissaan siitä, 
että teollisuuden tuotantoa siirtyy 
pois Suomesta sinne, missä toi-
minta on kannattavaa. Hän pitää 
tärkeänä sitä, että suunnittelu ja 
johto säilyvät meillä Suomessa. -Si-
käli asiat ovat vielä varsin hyvällä 
mallilla.

Saksa on Suomelle 
hyvä kumppani 

Saksaan ja saksan kieleen  Heikki 
Pesolalla on kiinteä suhde. Hän 
asui Saksassa ensimmäisen kerran 
16-vuotiaana vaihto-oppilaana ja 
käy yhä vieläkin useita kertoja 
Saksassa. -Samoin sieltä käy yhä 

paljon ystäviä ja tuttavia, joita ta-
paan Suomessa.

– Saksa on luonteva kumppa-
ni meille. Lisäksi me historiankin 
osalta olemme hyvin pitkälti olleet 
yhteydessä Saksaan, Pesola toteaa. 
Eloisana tarinankertojana hän vie-
lä muistuttaa, miten suomalaiseen 
ruokakulttuuriin tärkeänä osana 
kuuluva peruna on tullut meille 
joskus Pommerin sodan aikoihin 
Preussista. – Mutta suomalaiset 
olivat aluksi yrittäneet syödä pe-
runan varsista vääriä osia, kunnes 
vasta havaitsivat, mikä on oikeas-
ti se syötävä osuus siitä, Heikki 
Pesola kertoo ja hymyilee veija-
rimaisesti.

Vaikea sairaus pysäytti 
1990-luvun lopussa Heikki sai-
rastui 55-vuotiaana. Normaalin 
terveystarkastuksen yhteydessä 
kainalosta löytyivät patit, joista 
otetuista näytteistä ilmeni, että 
kyse oli lymfaattisesta leukemias-
ta. Tilannetta seurattiin kahdeksan 
kuukauden ajan, kunnes kaikki ar-
vot menivät niin huonoiksi, että 
Heikki joutui sairaalaan. 

Lymfaattista leukemiaa ei voinut 
leikata, koska se oli imusolmuk-
keissa levinnyt pitkälle. Heikki oli 
vuoden sairaslomalla ja samaan ai-
kaan hänelle annettiin erittäin voi-
makkaat sytostaattihoidot viikon 
jaksoissa. Häneltä otettiin talteen 
omat kantasolut, jotka tälläkin het-
kellä ovat HYKS:in pakkasessa. Ne 
on siellä varastoituina ja odotta-
massa, että ne jonain päivänä pa-
lautetaan Heikille.

– Pääsin työkyvttömyyseläkkeel-
le 55-vuotiaana. Lääkärit sanoivat 
heti alussa, että työhön paluusta 
ei ole toivoa. Stressi on tällaisissa 
syöpäjutuissa kaikkein pahin. He 
sanoivat minulle, että tee kaikkea 
kivaa, mitä haluat tehdä. Niinpä 
minä olen purjehtinut kavereiden 
kanssa mm. Karibialla ja tehnyt 
näitä kaikkia muita juttuja, mies 
sanoo.

Rankkaa aikaa
– Lähes yhdeksän vuotta tässä on 
nyt oltu,  vaikka silloin ei tiedetty,  
onko elinaikaa   kuukausia vai ei. 
Silloin kun minulta otettiin kanta-
solut talteen, piti olla eristyksessä. 
Meitä oli siinä huoneessa kaksi ja 
silloinen huonekaverini kuoli.

Kun syöpä diagnosoitiin, ensi-
reaktio oli raju. – Tottakai se oli 
shokki. Ennen lääkärissä käyntiä  
piti kuitenkin lähteä siitä, että 
tämä elämä on rajallisena annet-
tu. Lääkäri sanoin kuitenkin heti, 

että missään nimessä ei saa ruve-
ta tuhkaa heittelemään päälleen ja 
katsotaan nyt, kuinka tämä tästä 
kehittyy, Heikki kertoo. Syövästä 
ei ensi alkuun sanottu mitään esi-
miehelle eikä alaisille. 

– Vaimo laihtui muutamassa 
kuukaudessa viisitoista kiloa. 
Alussa, kun asiasta ei saanut vielä 
kertoa kuin vaimolle ja lapsille, 
niin se oli lapsillekin aikamoi-
nen paine. Lapseni olivat silloin 
vähän alle parikymppisiä nuoria 
aikuisia.

Lymfaattinen leukemia on 
krooninen, jota ei vielä nykyinen 
lääketiede pysty parantamaan. Se 
etenee kuitenkin hitaasti ja sen 
kanssa voi elää. -Minä olen täl-
lainen hidas hämäläinen, vaikka 
Pohjanmaalla perusjuureni ovat-
kin, Heikki naurahtaa. .          

Heikki joutuu tällä hetkellä käy-
mään kontrollissa kerran kuussa. 
Silloin otetaan luuydinnäytteitä 
ja tehdään magneettikuvauksia. 
-Arvot alkavat pikkuisen näyttää 
siltä, että joudun ottamaan syksyllä 
kantasoluni takaisin. Palauttamal-
la kantasolut takaisin vereen ne 
rupeavat lisääntymään nopeasti ja  
syrjivät näitä huonoja soluja. Sillä 

pitäisi pärjätä taas seuraavat viisi 
vuotta, Heikki sanoo.

Hän ei ole mennyt mukaan 
vertaistukiryhmiin, joista monet 
syöpään sairastuneet ovat saaneet 
voimia jaksaa eteenpäin.    

Oloneuvoksena
Lukuisat luottamustehtävänsä 
Heikki on jo jättänyt. Eläkepäi-
vien harrastuksistaan Heikki Pe-
sola kertoo metsästävänsä ja ka-
lastavansa ja hoitavansa Soinissa 
olevaa maatilaansa. Heikki sanoo 
olevansa kolmastoista suoraan 
alenevassa polvessa oleva isän-
täomistaja maatilallaan. -Kyse oli 
Keisari-nimisestä suvusta, joka 
1500-luvulla tuli Suomeen Bre-
menistä Vilppu-keisarin myötä. 
Pesolan suku on yksi sen sivu-
haara. Talo, savusaunat, tuulimyl-
lyt ja savupirtit juontavat juurensa 
sieltä alkaen.           

”Lahjaa koron kanssa”
Heikki Pesola suhtautuu edessä 
olevaan aikaansa levollisesti ja 
luottamuksellisesti. Vastapäätä is-
tuu mies, joka on käynyt läpi ran-
kan elämänkoulun. Hän on silti 
säilyttänyt myönteisen ja valoisan 

asenteensa. Iloinen poikamainen 
huumori ja tulevaisuudenusko 
ovat vahvoina läsnä. Emme kes-
kustele uskonasioista, mutta nä-
kee, että mies on rauhallinen ja 
sujut itsensä ja Luojansa kanssa.

– Suhtaudun tulevaisuuteen ihan 
positiivisesti. Kaikki tähänastinen 
on ollut lahjaa ja se on edelleen 
lahjaa tästä eteenpäin vieläpä ko-
ron kanssa, Heikki sanoo kiitolli-
sena ja lämpöä äänessään.

– Perheelle tämä on ollut ras-
kasta. Mutta onneksi elämä on 
mennyt eteenpäin. Tyttäret ovat 
tällä välin menneet naimisiin ja 
minulla on mukavat vävypojat. 
Suurenmoinen ilo on ensimmäi-
nen lapsenlapsemme Severi, joka 
on nyt seitsemän kuukauden ikäi-
nen. Vaikka huomenna kuolisin, 
niin jokainen hengenveto on nyt 
täyttä nautintoa. Pitkän päivän 
päätteeksi tuntuu uskomattoman 
hyvältä käydä levolle, ristiä kä-
tensä ja muistaa iltarukouksessaan 
pientä tyttärenpoikaa, Heikki sa-
noo hiljaa.

A
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Kaupasta	
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me	kirjat	ym.	
tuotteet.

Sivuilta	
löydät	myös	
takavuosina	
RadioDeissä	
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minuuttien	
ajatukset.

Myös	vanhempiin	
numeroihin	voit	tutustua	

pdf-muodossa.

Lehden	tilaus	
ja	osoitteen-
muutos	käy	kä-
tevästi	omassa	
osiossaan.

Maija Niskanen

Seurakunta palvelee 
seurakuntansa jäseniä ja 
matkailijoita avaamalla 
kirkkonsa ovet kesäisin 
tietyksi ajaksi. 
Kirkkojen avoimet ovet 
kutsuvat matkalaisia 
hiljentymään ja 
tutustumaan sekä 
kirkkorakennuksen 
hengelliseen sanomaan 
että arkkitehtuuriin 
ja kirkkotaiteeseen. 
Se perehdyttää 
muukalaisen myös 
paikkakunnan historiaan 
ja seurakunnan 
elämään.

– moderni 
pyhiinvaelluspaikka

nen sisältö on kirkkorakennuk-
sen hengellinen viesti uskosta ja 
matkailijan kohtaaminen. Oppaa-
na toimiminen tarjoaa rippikoulun 
käyneelle nuorelle ihanteellisen 
kesätyöpaikan, jonka myötä seu-
rakunta ja seurakuntatyö tulee 
tutuksi. Se saattaa vaikuttaa myös 
nuoren ihmisen ammatinvalin-
taan.

Useissa kirkoissa soi hiljainen 
kirkkomusiikki. Pieni tarjoilu, 
hartaushetki, hiljentymisen tuek-
si julkaistu rukousvihko tai muu 
hengellinen materiaali virsikirjan 
lisäksi ilahduttavat vierasta. Olisi 
suositeltavaa, jos hiljentymiseen 
olisi tarjolla myös eri kielillä ole-
vaa tekstiä.

Seurakunta palvelee seura-
kuntansa jäseniä ja matkailijoita 
avaamalla kirkkonsa ovet kesäi-
sin tietyksi ajaksi. Kirkkojen avoi-

met ovet kutsuvat matkalaisia 
hiljentymään ja tutustumaan sekä 
kirkkorakennuksen hengelliseen 
sanomaan että arkkitehtuuriin ja 
kirkkotaiteeseen. Tiekirkkotoi-
minta luo mahdollisuuden moder-
nille pyhiinvaeltamiselle. Viileässä 
kirkossa voi vilvoitella hetken, 
hengähtää kuuman, pölyisen au-
tomatkan jälkeen ja nauttia kirkon 
rauhoittavasta tunnelmasta.

Tiekirkkoihin opastaa oma lii-
kennemerkki: Tiekirkko, Vägkyr-
ka. Se on Tielaitoksen virallinen lii-
kennemerkki. Tiekirkot sijaitsevat 
yleensä hyvien liikenneyhteyksien 
varrella, pääteiden läheisyydessä. 
Vain ”nähtävyyskirkot”, erityisen 
kiinnostavat kirkot, voivat sijaita 
kauempana päätiestä. Luettelo 
tiekirkoista valmistui toukokuus-
sa 2007.

TIE-
KIRKKO

K esällä 2007 Suomessa  266 
tiekirkkoa kutsuu ihmisiä 
erilaiseen levähdykseen. 

Yleisin aukioloaika on 10.6.-20.8. 
klo 10.00-18.00. Tiekirkossa vie-
railijaa palvelee koulutettu asian-
tunteva opas. Häneltä saa tietoa 
historiasta, seurakunnan nykytoi-
minnasta, kirkon arkkitehtuurista 
ja kirkon taide-esineistä. WC-pal-
velut tulee olla tiekirkon yhtey-
dessä.

Opaskoulutus pohjautuu Suo-
messa uuteen menetelmään: 
kirkkopedagogiikkaan. Keskei-

HYVÄKSIKÄYTTÄJÄT

Moni mies luulee pornoa rakkaudeksi,
on aina vain mielessä pano ja seksi.
Mies sanoo naiselle rakastan sinua
ja kuitenkin koko ajan aattelee vain tisua.
Ei haittaa vaik` ei tisu olis edes aito,
on tärkeintä Jallusta opittu taito.

Nainen haluaisi vain vähän rakkautta,
mies haluaa taas vaihtaa asentoa.
Kun nainen loppuun käytetty on,
hän on täysin tarpeeton.
Mies katseellaan jo etsii uutta kohdetta,
ei entisessä ole enää mitään hohdetta.
On kiertokulku loputon,
miehen himo sammumaton.
Nainen miehelle vain esine on,
sydän tyhjä, rakkaudeton.

Soile
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Antti Kyynäräinen

Hikkorigolfin eli 
vanhoilla puuvartisilla 
mailoilla pelattavan 
golfin  suosio on 
maailmalla vankassa 
kasvussa. Sitä pelataan 
USA:ssa, Kanadassa, 
Brittein saarilla, 
Saksassa, Ruotsissa 
ja nykyisin myös 
Suomessa. 

L ajin meille tuonut Antti Paa-
tola muistelee ensi koke-
mustaan parin vuoden ta-

kaa osallistuttuaan Welsh Hickory 
Championship -peliin Aberdoveyn 
klubilla:

– Itse pelaaminen ei ollut loppu-

C			Antti	Paatola	esittelee	hikkoripelaa-
misen	mallia	Keimolan	kentällä	asianmu-
kaisesti	pukeutuneen	ja	kädessään	Ben	
Sayers	draiveri	1920	–	luvulta.	

C			Paatolalla	on	tarjolla	hikkoripelaajille	
kolmisensataa	mailaa	ja	nelisenkymmen-
tä	kokonaista	settiä	–	kaikenlaisen	muun	
golfantiikin	ohella.

HIKKORI-
GOLFIN

 SUOSIO 
KASVUSSA

jen lopuksi juurikaan vaikeampaa 
kuin nykyisillä titaanilapaisilla ja 
grafiittivartisilla mailoilla – kun  
ensin oli voittanut pelkonsa varren 
katkaisemisesta. Lyönnin ajoituk-
sen merkitys vain tuntui korostu-
van nykymailoihin verrattuna.

Kokeilu innosti Paatolaa niin, 
että hän ryhtyi pelailemaan hikko-
rimailoilla myös Suomessa, kokosi 
kymmenkunta settiä ja houkutteli 
kavereitaankin kokeilemaan. Vii-
me vuonna järjestettiin jo myös en-
simmäinen Finnish Hickory Tour, 
jossa oli viisi osakilpailua ja finaali. 
Osanotto ei vielä ollut kaksinen, 
mutta joka tapauksessa tieto asi-
asta eteni ja tällä hetkellä Paatola 
laskee yli tuhannen suomalaisen 
ainakin kokeilleen hikkoreilla 
lyömistä erilaisissa tapahtumissa. 
Kasvun siemenet oli siis kylvetty.

Tänä vuonna tarjolla on myös 
viisi alkukisaa ja finaali. Käytettä-
vät kentät ovat sikäli muuttuneet, 
että nyt pelataan Harjattulassa, 
Lappeenrannassa ja Keimolassa 

kuten viime vuonnakin ja lisäksi 
vielä  Kytäjällä ja Vuosaaressa.

Paatola on kehittänyt hikkoripe-
laamiseen myös erilaisiin klubi-, 
kaveri- ja yritystapahtumiin sovel-
tuvia muotoja, kuten Harry Vardon 
Challengen, jossa pelataan kierros 
perinteitä kunnioittaen. Tom Mor-
ris Experience on lähipeliä 1800 
– luvulta ja James Braid Hole in 
Onessa kilpaillaan siitä, kuka lyö 
lähimmäksi lippua.

Täydellisin ”historiallinen ” ta-
pahtuma on Bobby Jones Grand 
Slam, joka koostuu niin hikkori-
kierroksesta 9:llä tai 18:lla reiällä, 
aikakauteen soveltuvista asusteis-
ta, golfantiikkipalkinnoista, golfin 
historiaan liittyvistä esityksistä, 
erilaisista ruokailuista – ja tietysti 
osanottajien kuvauksesta asian-
mukaisissa asusteissaan.

Antti Paatolalle itselleen hikko-
rigolfin peluu ja golfantiikin kans-
sa puuhaaminen on myös työtä, 
sillä vuosituhannen alkupuolella 
Englannissa alkanut golfantiikin 

keräily on johtanut yritystoimin-
taan. Viime vuonna perustettu 
Golfantiikki on nyt klaukkalalai-
nen yhden miehen yritys, joka 
myy golfiin liittyvää antiikkia ja 
golfaiheista taidetta sekä hikkori-
golfiin soveltuvia välineitä.

Golfhousut, kravatti
ja 100-vuotiaat mailat 

Puuvartisilla mailoilla pelattaessa 
siirrytään siis välineiden osalta 
ajassa taaksepäin reilut 70 tai jopa 
sata vuotta. Hikkorivartisia mailo-
jahan  valmistettiin vain vuoteen 
1935 saakka.

Tunnelmaa pelissä tai tapahtu-
massa lisää tietysti vielä, jos pelaa-
jat pukeutuvat tuon ajan hengen 

rauhallisesti, jotta osuma palloon 
on puhdas. Pallona muuten käy-
tetään  vain pehmeää nykyaikais-
ta palloa. Kovien pallojen käyttö 
hikkorimailoilla pelattaessa on 
kielletty kuten myös lyöntimatol-
ta lyönnit. 

– Teknologinen kehitys tuntuu 
tekevän golftaidot nykyisin lähes 
tarpeettomiksi, joten paluu van-
haan on monien mielestä kokeile-
misen arvoinen juttu. Hikkorimai-
loilla pallon lentorata on matalam-
pi ja 10 – 15 prosenttia lyhyempi 
kuin nykyaikaisilla mailoilla

– Lisäksi tapahtumissa on välitön 
ja vapautunut tunnelma. Tärkeintä 
on yhdessäolo. Ei ole kiirettä, ede-
tään hiljalleen ja nautitaan.

mukaisesti. Miehet käyttivät viime 
vuosisadan alkupuolella pelates-
saan suoria prässihousuja tai ns. 
golfhousuja ja niiden kanssa pol-
viin ulottuvia sukkia.

Herrasmiehet pelasivat myös 
aina solmio tai rusetti kaulassa. 
Paitana oli kovakauluksinen kau-
luspaita. Paidan päällä pidettiin 
pikkutakkia, villapaitaa tai slipo-
veria. Ja päähineenä oli yleensä 
lippalakki.

Naiset pääsevät tänäkin päivänä 
helposti tunnelmaan pukeutumalla 
pitkään hameeseen, puseroon tai 
villatakkiin ja pistämällä päähänsä 
jonkin löysän päähineen.

Yrittäjä Antti Paatola, josta har-
rastuksensa ja yritystoimintansa 
myötä on kehittynyt  todellinen 
golfin kävelevä tietoteos,  on myös 
panostanut kasvavan hikkorikiin-
nostuksen varalle. Hän on kun-
nostanut käyttöön, myyntiin tai 
vuokrattavaksi, lähes 300 mailaa ja 
nelisenkymmentä kokonaista set-
tiä. Normaaliin pelisettiin kuuluu 
yleensä kuusi mailaa, puu, putteri 
ja neljä rautamailaa.

Miksi sitten kannattaa käyttää 
antiikkisia mailoja ja vielä mah-

dollisesti pukeutuakin nykyaikaa 
ajatellen hassuihin vaatteisiin? 

Antti Paatola perustelee:
– Kaikkien golfareiden pitäisi 

päästä ainakin kerran kokeile-
maan hikkorigolfia. Paras ohje 
tämän päivin golfareille on, että 
hikkorimailoilla tulee lyödä hyvin 



1�TOS I M I E S    3 / 2007 1� TOS I M I E S   3 / 2007

Pauli Mörsky

Härmäläisellä 
autosähköyrittäjä 
Keijo Saarimaalla on 
työkokemuksen lisäksi 
myös elämänkokemusta 
vaikka muille jakaa. 
Mieluiten hän jakaa 
evankeliumia.

Y lihärmäläinen Keijo Saari-
maa seurasi isänsä jälkiä 
aloittaessaan uraa autojen 

parissa. Hän sanoo aloittaneensa 
bensapoikana samalla huoltoase-
malla, jossa oli töissä.

C			Lähes	25	vuotta	yrittäjänä	toimineelle	
Keijo	Saarimaalle	on	tullut	tutuksi	usea	
automerkki	ja	näppituntuma	siihen	mis-
tä	vian	voi	löytää.

ELÄMÄN JA 
SÄHKÖN VIRTAA

C			Reilu	vuosi	sitten	Keijo	makasi	lähes	
halvaantuneena	sairaalassa.	Nyt	kunto	
on	kohentunut	ja	työ	sujuu,	vaikka	välillä	
väsyttää.	Jumalalle	kiitollinen	mies	jakaa	
sanomaa	myös	musiikin	kautta.

- Kävin ammattikoulun autosäh-
köpuolen ja sen jälkeen Kauhaval-
la yhdeksän vuotta töissä, kunnes 
vuonna 1983 perustin oman yri-
tyksen Härmään kotitontille.

Hän muistaa, että useat auto-
tarvikkeiden kauppiaat ja myyn-
timiehet, jotka kävivät työmaalla, 
rohkaisivat ryhtymään yrittäjäksi.

– Hallia on laajennettu useaan 
kertaa ja viimeksi 90-luvulla asen-
nettiin ns. tehodynamometri lähin-
nä rallikilpureiden viritykseen.

Saarimaan korjaamon seinillä 
komeilee parikymmentä erilaista 
kurssidiplomia, jotka ovat päte-
vyystodistuksia eri ajoneuvojen 
eri sähkölaitteiden huoltokoulu-
tuksesta. Lisäksi on diplomit huol-
tolaitteiden käyttö koulutuksista. 
Varsinaisen tietotaidon Keijo Saa-

rimaa sanoo hankkineensa Bosch-
laitteiden sielunelämään. 

Hän kertoo ensimmäisen kou-
lutuksen olleen järjestelmäasian-
tuntijan pätevyys ja sen jälkeen 
käytiin läpi kaikki laitteet auto-
elektroniikasta. Lisäksi pätevyys 
löytyy lisälämmittimien ja ilmas-
tointilaitteiden huoltoon ja korja-
ukseen.

Vaatiiko etenevä autotekniikka 
lisäoppia, kun nykyautojen moot-
toritilasta löytyy vain yksi paketti-
kokonaisuus?

– Autoista riippuen niissä on 
jopa 30 eri tietokonetta. Nyt pääs-
tään näkemään vähän osoitetta 
missä vika voi olla, kun työntää 
ensin antureita moottorissa ole-
viin tarkistuskohteisiin, joista tie-
don pitäisi välittyä auto keskus-

tietokoneelle. Järjestelmänä oleva 
ns. Can-väylä on ajoneuvojen ja 
koneiden sisäinen paikallisväylä, 
joka on ollut käytössä vuodesta-93 
lähtien, selvittää Keijo Saarimaa.

Hänen mielestään tietokoneiden 
tulo on tuonut jonkin verran pohti-
mista asentajille, kun tietokoneista 
on kysymys, sillä vika ei aina ole 
”päällä” kun kohdetta etsitään.

Itseoppinut rumpali
Vaikka autot ovat osa Keijo Saa-
rimaan elämää, on hänellä miel-
tymyksiä myös musiikin maail-
maan. 

– Joskus 80-luvun lopulla vai-
moni tuli uskoon ja sen jälkeen oli 
kotona paljon hengellistä luettavaa 
ja uskovia ihmisiä alkoi vierailla 
tuvassa. Minä yksinkertaisesti kiin-
nostuin asiasta lukemisen ja kes-
kustelujen kautta. Totesin lopulta, 
muutama vuosi myöhemmin, kun 
Jumalan sana avautui minulle, että 
en ole taivastiellä.

Hän myöntää, että kun vaimo 
tuli uskoo, niin pohjalaismiehen 
ensireaktio oli se, että hän käveli 
välittömästi työmaalle.

– En kuitenkaan silloin mitään 
asiasta sanonut.

Keijo Saarimaa kertoo rukoil-
leensa vaimonsa kanssa Jumalan 
johdatusta seurakunta asiassa.

– Kävimme useissa seurakun-
nissa kylässä rukoillen ja sitten 
asia selkisi ja liityimme Härmän 
vapaaseurakuntaan.

Keijo Saarimaa sanoo, että hä-
nellä oli sydämessään halua saada 
palvelutehtävä, joka liittyy musiik-
kiin. Hän tunnusta, että kaikki on 
itse opittua, sillä hänen vanhem-
pansa eivät olleet soittajia.

– Meillä on seurakunnassa soit-
toporukka ja kaikki lähti liikkeel-

le kun hommasin sähkörummut. 
Lapsistani tytär soittaa pianoa ja 
pojilla on omat bändit. Itse olen 
myös opetellut kitaralla säestä-
mistä. Lisäksi vedän seurakunnan 
ylistysryhmää.

Koettelee, 
vaan ei hylkää Herra

Aktiivista ja työteliästä yrittäjää pu-
huteltiin vakavasti viime vuoden 
tammikuussa kun Keijo Saarimaa 
sai aivoinfarktin. Liikuntaa harras-
tanut hyväkuntoinen mies joutui 
yllättäen sairasvuoteeseen.

– Olin 3 päivää teholla. Minulta 
hävisi tasapaino, en kyennyt käve-
lemään. Näkökenttä, nielu ja läm-
pötilatunto hävisivät vasemmalta 
puolelta.

Keijo Saarimaa oli sairaalassa 6 
viikkoa. Hän opetteli sisukkaasti 
uudelleen kävelemään ja onnistui. 
Hän myöntää nöyrästi kysyneensä 
Jumalalta, mikä on tämän tarkoi-
tus.

– Se oli sellainen ihmeellinen 
tilanne jo siellä teholla. Jumalan 
antama rauha oli ylenpalttinen. 
Minulla oli todella lepo ja rauha. 

Keijo Saarimaa sanoo elämän 

menevän eteenpäin näillä olo-
suhteilla. Hän sanoo Jumalan pi-
tävän huolta. Lääkärien arvio oli, 
että miehestä ei kenties ole enää 
työelämään tai muuhun.

Ulkoisesti ihan terveeltä mie-
heltä vaikuttava ja edelleen pitkää 
työpäivää tekevä mies myöntää 
kyllä rajoituksiakin olevan.

– Ennen pelasin sulkapalloa ja 
rullaluistelin. Nyt eivät ne enää 
suju, kun tasapaino ei ole vakaa ja 
silmät ei pelatessa kerkiä mukaan. 
Kyllä toissäkin joskus väsyttää kun 
fyysisen rasituksen sieto on niin 
vähäistä. Olen todella kiitollinen, 
että kuntoni on näinkin hyvä ja 
fysiikka paranee.

Keijo Saarimaan korjaamon au-
lasta löytyy vielä yksi erikoisuus, 
joita on varmaan harvemmin näy-
tillä. Seinustalla on pöytä, joka on 
täynnä hengellisiä lehtiä, esitteitä 
ja ns.traktaatteja.

– Kukaan ei ole koskaan moit-
tinut. Asiakkaat lukevat ja selaavat 
lehtiä ja usein syntyy mielenkiin-
toisia keskusteluja. Meidän tehtävä 
on pitää asia esillä, jotta taivas täy-
tyy, sanoo Keijo Saarimaa.
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Eero Ketola

Pieni, kapea tie 
kiemurtelee ylös 
vuorenrinnettä. 
Rehevä kasvillisuus 
ei kykene suojaamaa 
paahtavalta auringolta. 
Papukaijaparvi ruokailee 
iloisesti kitisten 
kookospalmun latvassa. 
Palmun siemenet ovat 
niiden herkkua. Kaukaa, 
suuren merenlahden 
takaa kuuluu kuin 
suihkukoneen turbiinien 
ujellus. Käännyn 
katsomaan äänen 
suuntaa. Korkean 
vuoren laelta ryöppyää 
sinisenharmaata tuhkaa. 
Luoteistuuli kuljettaa 
tuhkapilvet kauas 
merelle. Suihkukoneen 
ääntä muistuttava ääni 
tuleekin purkautuvan 
tulivuoren sisuksista.  

P apua-Uusi-Guinea on tu-
livuorten maa.  Uuden 
Britannian saarella sijait-

see tulivuoriobservatorio. Yli 
viisikymmentä vuotta toimineen 
keskuksen tehtävänä on seurata 
seitsemäntoista aktiivisen tuli-
vuoren toimintaa. – Tarkkailem-
me tulivuorten käyttäytymistä, 
rekisteröimme maanjäristyksiä ja 
merellä liikkuvia myrskyjä. Tuli-
vuorten rinteisiin asetetut, tarkat 
mittauslaitteet lähettävät jatkuvasti 
tietoa keskuksen tarkkailuhuonei-
siin. Observatoriossa toimii noin 
kaksikymmentä henkilöä. Tehtä-
vämme on suojella alueen väestöä 
ilmoittamalla heille mahdollisista 
vaaroista, kertoo tulivuoriobserva-
torion työntekijä Kennis Ikilik.  

Keskustelemme korkealla vuo-
rella sijaitsevan observatorion pi-
halla. Taustalla tupruttaa Tavurvur 
tulivuori paksua tuhkaa korkealle 
ilmaan. Sen sisältä kuuluu ku-
meita mylväisyjä.  - Viime vuon-
na purkautui Manamin tulivuori. 
Evakuoimme yli tuhat ihmistä. 
Syyskuussa 1994 Rabaulin ympä-

toimintaa emme voi estää emme-
kä hillitä. Voimme vain tarkkailla 
niitä. Seuraamme maanjäristyksiä  
tarkasti. Ihmiset ovat tottuneet 
maanjäristyksiin ja he tietävät mil-
loin maan vavahtelu tarkoittavat 
lähestyvää tulivuorenpurkausta.

Työpäivä alkaa 
rukouksella

Kennis Ikilik asuu Aidah vai-
monsa ja Laim poikansa kanssa 
Navunaramin kylässä, noin kah-
denkymmenen kilometrin päässä 
työpaikalta. Koti sijaitsee keskellä 
kookos-, kaakao- ja vaniljaviljelyk-
siä. Niiden kasvattaminen tuottaa 
perheelle kaivattua lisäansiota. 
– Kuulumme tolai-heimoon ja 
kristinusko on ollut tuttua suvul-
lemme jo useiden sukupovien 
ajan.  Suomalaiset lähetystyönte-
kijät ovat aloittaneet työn Uudessa 
Britanniassa, kotikylämme lähellä 
jo vuonna 1968. Paljon kookosvil-
jelmien työntekijöitä tuli uskoon. 
Ollessamme lapsia kuulimme 
kuinka vanhempamme keskuste-
livat naapurien kanssa lähetyssaar-
naajien toiminnasta. Aika kului no-
peasti, vartuimme ja perustimme 
perheen. Kaksitoista vuotta sitten 
menimme Navunaramin kylässä 
olevaan, pieneen kirkkoon. Olim-
me keskustelleet vaimoni kanssa 

B	 	 	 Rabaulin	 kaupunki	 tuhoutui	 1994	
tulivuorten	kaksoispurkauksessa.	Man-
go	 Avenue	 on	 nykyisin	 lohduttoman	
näköinen.

Huolellisuus työssä voi 
pelastaa tuhansia ihmishenkiä

TALOUSHALLINTOPALVELUT • CONTROLLER -PALVELUT • TALOUSPÄÄLLIKKÖPALVELUT

Yhteydet: Markku Heikkilä • 0207 44 2250/040 500 8127 • markku.heikkila@pretax.net

paljon Jumalasta. Tiesimme, että 
olimme vain nimikristittyjä. Meiltä 
puuttui Jeesuksen antama elämä 
ja ilo. Kotikylämme kirkossa kes-
kustelimme kristittyjen kanssa. He 
kertoivat meille omasta elämäs-
tään ja miten he olivat löytäneet 
anteeksiannon ja uuden elämän si-
simpäänsä. Kuuntelimme vaimoni 
kanssa heitä ja pyysimme rukousta 
puolestamme. Löysimme todelli-
sen elämän. Nyt olemme iloisia, 
että saamme vaimoni kanssa teh-
dä vapaaehtoistyötä seurakunnas-
samme josta on muodostunut kuin 
toinen kotimme. Joka aamu me-
nen työhön rukoillen ja pyytäen 
viisautta Jumalalta. Haluan tehdä 
työni mahdollisimman hyvin sillä  
maamme tulivuoret ovat vaaralli-
sia, kertoo Kennis Ikilik.

KENNIS IKILIK  
tarkkailee tulivuoria

ristössä purkautui samaan aikaan 
kaksi tulivuorta. Toinen niistä oli 
Tavurvur, joka nytkin on hyvin 
aktiivinen. Annoimme silloin hä-
lytyksen aamuyöllä. Lähes satatu-
hatta ihmistä evakuoitiin. Koko 
Rabaulin kaupunki tuhoutui tu-

livuoresta purkautuneen tuhkan 
peittäessä kaupungin, kertoo 
Kennis Ikilik.

Näin kukoistavan, Tyynen valta-
meren kauneimpiin kuuluvan Ra-
baulin kaupungin ennen ja jälkeen 
syyskuun 1994 purkauksen. Man-

gopuistoistaan kuuluisa kaupun-
ki ympäristöineen oli muuttunut  
kuumaisemaksi. 

Kennis Ikilik ymmärtää vastuun-
sa ja työnsä tärkeyden. - Vuosien 
aikana olemme voineet pelastaa 
paljon ihmishenkiä.  Tulivuorten 
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DIE HARD 4.0
(Live Free or Die Hard)

Bruce Willis on John McClane 
– John McClane on DIE HARD. 

Mahtavan suosion 1990-luvun 
alussa saavuttanut DIE HARD 
palaa 12 vuoden tauon jälkeen 
taas valkokankaalle! Maailma on 
muuttunut – nyt taistellaan ”näky-
mätöntä” vihollista vastaan. 

John McClane joutuu koh-
taamaan uuden maailman, kun 
terroristit hyökkäävät internetiin 
aikeenaan kaataa koko USA toi-
mintakyvyttömäksi. 

Elokuvan alussa McClane joutuu 
hakemaan FBI:n kuulusteltavaksi 
nuoren hakkerin Matt Farrellin.

Surullisen kuuluisan syyskuun 
11. päivän jälkeen potkut puolus-
tusministeriöstä saanut tietoturva-
asiantuntija Gabriel käynnistää 
kansakunnan päättäjille opetuk-
seksi Fire Salen – varsinaisen lop-
puunmyynnin, jossa pala palalta 
murretaan Yhdysvaltojen infra-
struktuuri. Ensimmäisenä tehdään 
liikenne toimintakyvyttömäksi, 
seuraavana on vuorossa pörssi ja 
koko talous ja viimeisenä maan 
energiahuolto.

Miten käy, kun vanha konkari 
kohtaa uuden ajan viholliset? Mc-
Clane ei suinkaan ole mikään kai-
ken hallitseva supersankari, vaan 
tavallinen kaveri, joka on selvästi 
pudonnut kelkasta, ainakin mitä 
tulee tietotekniikan kehitykseen. 
Jo keskustelu nuoren hakkerin 
kanssa tuottaa tuskaa, kun yhteistä 
kieltä ei tunnu löytyvän.

Yhdessä McClane ja Farrell alka-
vat kuitenkin selvittää terroristien 
suunnitelmia, ja samalla nuorukai-
nen perehdyttää "vanhan kalkkik-
sen" tietotekniikan hienouksiin.

Samalla kun Willisin esittämäl-
lä John McClanella on vaikeuksia 
teini-ikäisen tyttärensä kanssa, 
hänestä kehkeytyy nuorella Matt 
Farrellille jonkinasteinen isähah-
mo matkan varrella. 

Huumori on McClanen yksi 
tunnusmerkeistä, ja niinpä tässä-
kin elokuvassa kuivakka huumori 
lentää actionin keskellä. McClane 
on kuin vanhan koulukunnan 
analoginen kärpänen digitaalises-
sa tervassa.

DIE HARD 4.0
Käsikirjoitus:	 Mark	 Bomback	 &	 Doug	
Richardson	
Ohjaus:	Len	Wiseman	
Pääosissa:	Bruce	Willis	(John	McClane),	
Timothy	Olyphant	(Greg),	Maggie	Q	(Mai	
Lihn),	Justin	Long	(Matt	Farrell),	Jeffrey	
Wright	 (Victor	 Pope),	 Mary	 Elizabeth	
Winstead	(Lucy	McClane).	

PAHAN SANANSAATTAJAT 
(Messengers)

Uhkaava pimeys laskeutuu nä-
ennäisesti seesteiselle auringon-
kukkafarmille Pohjois-Dakotassa. 
Kummitusten vainoama talo ja sen 
raskas menneisyys raastavat Solo-
monin perheen hajalle. 

Solomonin perhe on jättänyt 
taakseen kiireisenä sykkivän Chi-
cagon ja muuttanut syrjäiselle ti-
lalle Pohjois-Dakotaan. Keskellä 
rauhallisesti lainehtivien auringon-
kukkapeltojen kesällä, 16-vuotias 
Jess huomaa näkevänsä outoja 
ilmestyksiä. Aikuiset eivät kui-
tenkaan kummituksia näe – eikä 
niitä näe kukaan muu kuin Jessin 
kolmevuotias, vaitelias pikkuveli 
Ben. 

Henkien käydessä väkivaltai-
siksi Jess joutuu vaaralliseen yh-
teenottoon. Jess yrittää turhaan 
varoittaa vanhempiaan, mutta 
nämä luulevat tytön vain kaipaa-
van takaisin kaupunkiin. 

Ohjaajakaksikko Danny Pang ja 
Oxide Pang (The Eye, Bangkok 
Dangerous) ottaa kummituselo-
kuvagenren haltuunsa tässä elo-
kuvassa. Kaksosveljekset panosta-

PAHAN SANANSAATTAJAT
Ohjaus:	Oxide	Pang	Chun,	Danny	Pang	
Käsikirjoittaja:	 Mark	 Wheaton,	 Todd	
Farmer	
Pääosissa:	Kristen	Stewart,	Dylan	McDer-
mott,	Penelope	Ann	Miller,	John	Corbett,	
Dustin	Milligan

vat elokuvassa visuaalisuuteen ja 
tuovat valkokankaalle tyylikästä 
symboliikkaa.

Elokuva alkaa varsin verk-
kaisesti, mutta kun tiedossa on 
kauhuelokuva, teatterin penkissä 
istuu koko ajan varuillaan, koska 
ensimmäinen säpsähdys tulee.

Pahan sanansaattajat tuntuu yl-

lättävän tutulta, mutta se saattaa 
johtua siitä, että elokuvan tekijät 
ovat ammentaneet juoneensa vai-
kutteita – jopa liiankin suoraan 
– ainakin elokuvista The Ring, 
Kauna ja Amityville Horror. Ja kun 
ensimmäiset mustat korpit liihot-
televat auringonkukkafarmin yllä, 
arvaavat ainakin Hitchcock-fanit, 
mitä tuleman pitää...

Verkkaisen alun jälkeen loppu-
ratkaisu toteutetaan ehkä liiankin 
kovalla rytinällä, kun eväitä olisi 
ollut pitkittää katsomossa rysty-
set valkoisena istuvan katsojan 
piinaa.

LA Law -sarjafilmistä tutun Dylan 
McDermottin luotsaama perhe sel-
viää nurkissa piileskevistä häppä-
läisistä kunnialla. Roolisuorituksis-
ta ehdottomasti koskettavimmaksi 
nousee pikku-Ben, jota näyttelevät 
Theodor ja Evan Turner.

Toinen etsivä McClanelle luon-
teenomaisista piirteistä on rakkaus 
perhettään kohtaan, toisaalta hän 
kokee tehtäväkseen puolustaa 
hädässäolevia, jos kukaan muu ei 
suostu sitä tekemään.

Bruce Willis näyttelee vankalla 
ammattitaidolla skeptisesti kaik-
keen ympäröivään asennoituvaa, 
hieman elämäänsä kyllästynyttä-
kin John McClanea.

Kuten aikaisemmissakin Die 
Hard -elokuvissa homma toimii 
varsin vauhdikkaasti adrenaliini-
huurussa. Elokuvan stunttikohta-
ukset ovat varsin näyttäviä, mutta 
lievää yliampumistakin tuntuu 
olevan liikkeellä.

Elokuva on varsinainen tietotur-
vapäälliköiden painajaisuni.
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HELSINGIN RAAMATTU-
KOULUN MIESFOORUMI
puh. (09) 498 935

helsingin.raamattukoulu

@kolumbus.fi 

www.kolumbus.fi /

helsingin.raamattukoulu

KANSANLÄHETYS
Miestyön yhdyshenkilö

Veikko Ranta

Larvakuja 26

60320 Seinäjoki

GSM 0400 661 619  

Kansanlähetyksen pii ri jär jes tö jen mies-

 työs tä ja val ta kun nal li ses ta miestyöstä 

voi tiedustella  

Tuula Järvinen puh. 019-779 2231 

e-mail: tuula.jarvinen@sekl.fi  

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Keijo Hämäläinen

puh. (014) 271 166.

Arto Virén

(015) 450 762

MIESSAKIT
Annankatu 16 B 28

00100 Hel sin ki

puh. (09) 612 6620

www.miessakit.fi 

STELK
Tietoja STELK:n toi min nas ta:

www.fgbmfi .fi 

www.stelk.fi /espoo

HELSINGIN NMKY
Kari Törmä

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

www.miesseminaari.fi 

Miestyötä tekeviä organisaatioita

2.-7.7. Avioliittoleiri

Aviopuolisoiden välisen suhteen huol-

toon ja hengelliseen uudistumiseen 

tähtäävä leiri Iso Kirja -opistolla Keu-

ruulla.

Lisätietoja:
tanja.nasila@isokirja.fi 

p. (014) 7514 492

7.-14.7. NMKY:n Avioliittoleiri

Sisälähetysseuran opisto, Pieksämäki

Lisätietoja:
Ismo ja Leena Sipakko 

Puh. 050-440 11 99

8.-12.8. Urbaani unelma 

Palvelu- ja evankeliointitapahtuma Hel-

singin jäähallissa.

Järjestäjinä E4, Helsingin yhteiskristilli-

nen evankelioimistoimikunta (HYKE), 

Näky -yhteys, Radio Dei ja paikallisia 

seurakuntia.

Lisätietoja:
info@urbaaniunelma.fi 

7.9. Keski-Suomen Miestenilta 

Peurungassa Laukaassa.

13.10. Miestä väkevämpi

Valtakunnallinen miestapahtuma Seinä-

joki Arenalla.

Lisätietoja:
Puh. (019) 779 2231

kotimaa@sekl.fi 

16.-18.11. Mestarin Miehet 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen 

miestenpäivät Ryttylässä.

Lisätietoja:
Puh. (019) 779 2231

kotimaa@sekl.fi 

Voit tilata 
Tosimies -lehden 

myös suoraan 
netin kautta

www.tosimies-lehti.fi 

Tosimies -lehden 
myös suoraan 

www.tosimies-lehti.fi 

TOSIPAIKKA – KESÄN KUUMIMMAT DOKUMENTIT SUBTV:SSÄ

Hulluna ruokaan (Can’t Stop Eating)
Su 15.7. klo 22.00
Dokumentti kuvaa Prader-Willi -oireyhtymästä kärsiviä ihmisiä, joilla 
ei ole kontrollia ruokaan. Ilman ulkopuolista huolenpitoa he voisivat 
syödä itsensä hengiltä. Gretton Homes -nimisessä kodissa asuvat potilaat 
taistelevat joka päivä ruoan ja syömisen kanssa. Pelkästään Englan-
nissa sairaudesta kärsii 2000 ihmistä. Dokumentti kertoo ravisuttavan 
tarinan 21-vuotiaasta Joesta ja 27-vuotiaasta Tamarasta. Joe oli syödä 
itsensä hengiltä, ja Tamara on sairautensa vuoksi pilannut suhteensa 
jopa omaan äitiinsä.

Hummer – kulttikärry (Hummerland)
Su 22.7. klo 23.05
Hummer, USA:n armeijan HUMVEE ajoneuvon perillinen, on nous-
sut kulttiautoksi Euroopan suurimmissa kaupungeissa. Puoliksi auto 
ja puoliksi kuormuri, tämä poliittisesti epäkorrekti polttoainehirmu on 
hitti varsinkin naispuolisten autoharrastajien keskuudessa. Humoris-
tisessa dokumentissa nainen lähtee selvittämään, mikä Hummerissa 
viehättää. Lopputulos on tragikoominen parodia aikamme kulutusyh-
teiskunnasta.  

Ristiinnaulitut (Crucify Me)
Su 19.8. klo 22.50 
Ajatuksia herättävä dokumentti kertoo uskostaan etääntyneestä katoli-
laisesta Dominik Diamondista, joka lähtee hengelliselle matkalle. Eräät 
kokemukset ovat saaneet Diamondin etsimään vahvoja uskonnolli-
sia tunteita menneisyydestään. Ratkaistakseen uskonnollisen kriisinsä 
Diamond päättää matkustaa kotikonnuiltaan Skotlannista Filippiineille, 
jossa kristityt juhlivat pääsiäistä osallistumalla Kristuksen kärsimysnäy-
telmään. Tässä äärimmäisessä tapahtumassa Diamondin on päätettävä, 
onko hänen uskonsa kyllin vahva, jotta hän voisi osallistua oikeaan 
ristiinnaulitsemisrituaaliin.

Kauniit pojat (Beautiful Boys)
Su 26.8. klo 22.00
Nykymies kuluttaa yhä enemmän aikaa ja rahaa ulkonäöstään huoleh-
timiseen. Huolitellulla ulkonäöllä tavoitellaan menestystä niin uralla 
kuin makuuhuoneessakin, toteavat dokumentin miehet. Turhamaisille 
miehille on nykyään avoinna aivan uusi maailma, jossa lähes kaikki 
on mahdollista ulkonäön parantamiseksi. 52-vuotias puutarhuri ostaa 
kasvoleikkauksen pitääkseen itsensä nuorena ja 32-vuotias myynti-
päällikkö valitsee rasvaimun saadakseen sikspäkin esille. Maailma on 
totisesti muuttunut.

OCEAN’S 13
Danny Oceanilla (George Cloo-
ney) ja hänen jengillään voi olla 
vain yksi syy tehdä uransa kun-
nianhimoisin ja riskialtein kasino-
ryöstö – puolustaa omaa miestään. 
Kun häikäilemättömänä tunnettu 
kasinoiden omistaja Willy Bank 
(Al Pacino) vedättää yhtä Dan-
nyn jengiläistä, Danny ja hänen 
miehensä lyöttäytyvät yhteen vielä 
kerran ottaakseen selvää, pysty-
vätkö he murtamaan Bankin.

Vuonna 2001 ensi-iltaan tullut 
Ocean's 11 oli vuonna 1960 teh-
dyn elokuvan uudelleenlämmitys, 
mutta josta yllättäen tulikin var-
sinainen kassamenestys. Koska 
alkuperäisen elokuvan tähtinä 
olivat olleet Frank Sinatra, Dean 
Martin ja Sammy Davis Jr. oli uu-
teen versioonkin saatava kuumia 
nimiä. Ohjaaja Steven Soderbergh 
onnistui kiinnittämään ydinkol-
mikoksi George Clooneyn, Brad 
Pittin ja Matt Damonin – ja kuten 
amerikanserkut sanovat, loppu 
onkin sitten historiaa.

Mutta rahanahneus saa ihmiset 
tekemään typeryyksiä. Siksi oh-
jaajan olisi kannattanutkin pitäy-
tyä tuossa elokuvassa, eikä lähteä 
tekemään sille jatko-osia – ja kai-
ken lisäksi peräti kaksi kappaletta; 
Ocean's 12 ja Ocean's 13.

Nyt valkokankaalle ehtineessä 
kolmannessa osassa Danny Ocea-
nin johtama kelmienkerho palaa jo 
ykkösosasta tuttuun Las Vegasiin. 
Mutta vaikka maisemat ja rooli-
hahmot ovat tuttuja, ei tarina jaksa 
kantaa. Kovasti pojat koheltavat ja 
juoni etenee vauhdikkaasti, mutta 
käteen ei tunnu jäävän mitään. Elo-
kuvatrilogian ensimmäisen osan 
jännitteistä ei ole mitään jäljellä. 
Myöskään roolihahmojen taustoja 
ei vaivauduta selittelemään, tekijät 
olettavat turhan itsevarmasti katso-
jien nähneen kaksi aikaisempaa-
kin osaa.

Tarinan perusajatus on varsin 
talvisotahenkinen; kaveria ei jäte-
tä. Miesjoukko tuntee velvollisuu-
dekseen auttaa huijatuksi tullutta 
kumppaniaan, sillä mestarivar-
kaidenkin keskuudessa vallitsee 

Ocean’s 13
Ohjaus:	Steven	Soderbergh
Käsikirjoitus:	 Brian	 Koppelman,	 David	
Levien
Pääosissa:	 George	 Clooney,	 Brad	 Pitt,	
Matt	 Damon,	 Ellen	 Barkin,	 Al	 Pacino,	
Bernie	 Mac,	 Casey	 Affl	ec,	 Scott	 Caan,	
Elliot	 Gould,	 Shaobo	 Qin,	 Don	 Chead-
le,	Eddie	Jemison,	Andy	Garcia,	Scott	L.	
Schwartz,	Carl	Reiner

tietty kunniakoodi, jota kaikkien 
on noudatettava.

Mukavaa on seurata, kuinka 
tyylikkäästi asiat sujuvat, eikä mi-
kään tunnu olevan mahdotonta 
tälle porukalle. Tietenkin jonkin-
tasoista ylilyöntiäkin on ilmassa, 
kun Ocaen joukkoineen sijoittaa 
monia miljoonia dollareita hank-
kiakseen Ranskasta Englannin ka-
naalin ali kulkevaa tunnelia jyrsi-
nyt pora, joka rahdataan "kenen-
kään huomaamatta" möyrimään 
keskelle Las Vegasia...

Näillä käytettävissä olevilla näyt-
telijäresursseilla olisi voinut tehdä 
mahtavankin elokuvan, mikäli kä-
sikirjoituksen laadintaan olisi uh-
rattu hieman enemmän aikaa.
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JEESUKSEN LUONNE osa 2

Säästetään kaukolämpöä, maakaasua, öljyä
ja käyttövettä kiinteistöissä.

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

OTA YHTEYS, NIIN TEEMME TARJOUKSEN !

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

HALUATKO
SÄÄSTÄÄ

ENERGIAA?

HALUATKO
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ENERGIAA?
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ENERGIAA?
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Meille on muodostunut 
tietynlainen kuva 
Jeesuksesta. Se 
on muodostunut 
taidemaalarien tai 
filmintekijöiden 
näkemyksistä. Mutta 
Juudean ja Galilean 
miehet näkivät 
Jeesuksen. Oliko Jeesus 
aikalaistensa silmissä 
alaspainettu, lempeä, 
tyyni ja naisellinen? 
Kalpea, aavemainen, 
sairas ja surkastunut?

Johannes Kastaja, voimakas 
erämaan profeetta totesi: ”En 
voi kastaa sinua. Sinun pitää 

kastaa minut!” Kahdelle kalastajal-
le Jeesus sanoi: ”Seuratkaa minua!” 
He seurasivat välittömästi. Synago-
gassa ihmiset hämmästyivät häntä. 
Ei siitä mitä hän sanoi, vaan siitä 
miten hän sen sanoi. Hän sanoi 
sen niin kuin opettaja, jolla on val-
ta. Äänessä oli vallan ja voiman 
sävy. Kun hän paransi synagogas-
sa sairaan miehen, ihmiset häm-
mästyivät: ”Kuinka suuren vallan 
Jumala on antanut ihmiselle?” Näi-
den neljän tapauksen vaikutus on 
mestarin, johtajan, käskijän ja val-
tiaan eli kyseessä on voiman mies. 
Hän veti aina ihmiset mukaansa 
ja jokainen kaupunki, johon hän 
meni, meni ylösalaisin hänen läs-
näolonsa johdosta. 

Ainoastaan voimakas mies ve-
tää puoleensa ihmisjoukkoja. Hy-
vin erilaiset ihmisjoukot tunsivat 
tämän vetovoiman: publikaanit, 
syntiset, neuvoston jäsen Nikode-
mus ja myös roomalainen sadan-

päämies. 
Kun Jeesus kysyi opetuslapsil-

ta kenen ihmiset sanovat hänen 
olevan, he vastasivat: Johannes 
Kastaja, Elia, Jeremia. 

Ihmiset joutuivat etsimään ver-
tailun kohdetta kuolleitten jou-
kosta, koska elävien joukosta ei 
löytynyt vertailukohtaa. Saman 
vaikutuksen Jeesus teki roomalai-
siin, kun vartijat vangitsivat hänet 
ja kysyivät Jeesus Nasaretilaista. 
Hän vastasi minä olen ja vartijat 
kaatuivat maahan. 

Ennenkokematon 
voima

Pilatus pelkäsi häntä vaikka oli 
keisarin edustaja, jolla oli valta ja 
Jeesus oli köyhä aseeton puusepän 
poika. Pilatus joutui vetäytymään 
kiemurrellen hänestä ja pesemään 
käsiään niin kuin olisi sillä tavoin 
päässyt vastuustaan. Pilatuksen 
edessä oli voima, jonka kanssa 

hän ei koskaan ennen ollut ollut 
tekemisissä. Jeesukseen kohdistu-
neen vihan ja rakkauden määrä 
kertoo hänen suuruudestaan. 

Jeesus sai myös ihmiset rakas-
tamaan itseään. Ihmisissä heräsi 
sellainen kiintymys häneen, että 
sellaista ei ole ennen nähty. Hän 
sytytti tulen, joka levisi Jerusale-
mista aina maan ääriin saakka. 
Sadat miljoonat ihmiset tänäkin 
päivänä rakastavat häntä enem-
män kuin ketään muuta. Tuota 
rakkauden evankeliumia on julis-
tettu jo noin 2000 vuotta ja yhä 
sen tuli palaa.

Kun Johannes näki hänet Pat-
moksella hän joutui kertomaan: 
”Ja kun hänet näin, kaaduin minä 
kuin kuolleena hänen jalkojensa 
juureen.” 

Näin voidaan lausua vain todel-
lisesta voiman miehestä. 

Esa Vihavainen

JEESUKSEN VOIMA
”Ja he hämmästyivät kaikki.” Mark. 1:2�

Onko sukupuolella väliä nuorten 
hyvinvoinnin kannalta, kysytään 
Stakesin, Nuorisotutkimusverkos-
ton ja Nuorisoasiain neuvottelu-
kunnan julkaisemassa Nuorten 
elinolot -vuosikirjassa. Kirjassa 
myös vastataan: Kyllä, sukupuo-
lella on väliä, sillä nuorten pahoin-
vointia kasaantuu paljon pojille.

Perinteisissä hyvinvointitilastois-
sa kuvataan lähinnä pahoinvointia 
kuten esimerkiksi kuolleisuutta, 
lastensuojelua tai päihteiden käyt-
töä. Vaikka hyvinvoinnilla ei näytä 
olevan sukupuolta, pahoinvointia 
kasaantuu paljon pojille. Erityyp-
pisiä ongelmia ilmenee jo varhain 
poikien elämänkulussa: varhais-
lapsuuden terveysongelmiin yh-
distyvät aikaiset lastensuojeluko-
kemukset sekä huono kouluviihty-
vyys, koulutuksen keskeyttäminen 
ja korkeampi nuorisotyöttömyys. 
Kun elämänhallinta ja elintavatkin 
ovat pojilla voittopuolisesti tyttöjä 
heikommat, väkivalta- ja tapatur-
makuolleisuuden kasautuminen 
miessukupuoleen tulee ymmär-
rettävämmäksi.

Hyvinvoinnin ja sukupuolen 
monimutkainen yhteys havain-
nollistuu esimerkiksi Minna Auti-
on ja Chiara Lombardini-Riipisen 
artikkelissa. Sen mukaan ainakin 
korkeakouluopiskelijoiden käsi-
tystä terveellisestä elämäntyylistä 
leimaa vahva itsellisyys, usko sii-
hen, että oman terveyden rakenta-
minen ja ylläpito ovat omissa kä-
sissä. Sukupuoli jäsentää tätä ter-
veellisen elämäntavan kertomusta 
vain vähän, mutta Kristiina Ojalan 
ja hänen työtovereidensa artik-
kelin mukaan tytöt ja pojat ovat 
eri viivalla arvioidessaan suhdet-
taan kehoonsa. Vaikka pojilla on 
enemmän ylipainoa kuin tytöillä, 
tytöissä on selvästi enemmän niitä, 
jotka pitävät itseään ylipainoisena. 
Niinpä tytöt pyrkivät pudottamaan 
painoaan, mutta pojat tarttuvat pi-
kemminkin painoihin ihannevar-
taloa tavoitellessaan.

Nuorten elinolot -vuosikirjan 
teemoja ovat nuorten käsitykset 
terveellisestä elämäntavasta ja puh-
taudesta sekä tyttöjen näkökulma 
alkoholinkäyttöön. Uusia hahmo-

tuksia tarjoavat myös artikkelit 
internetistä, tietokonepelaamisesta 
ja liikunnasta, seksin yhteydestä 
liikunnanharrastukseen sekä ana-
lyysi koulun erityisopetuksen erit-
täin nopeasta kasvusta. Ennaltaeh-
käisyn kannalta kiinnostavia ovat 
niin ikään ei-heteroseksuaalisten 
miesten seksistrategiat sekä tyttö-
jen ja poikien painonhallinta.

Poikien ja tyttöjen hyvinvoin-
ti eivät ole erillisiä kysymyksiä, 
vaan ne liittyvät toisiinsa monella 
tavalla. Näitä yhteyksiä eritellään 
kirjan kahdeksassa artikkelissa, 
joissa alan asiantuntijat pohtivat 
hyvinvoinnin ja sukupuolen ky-
symyksiä. Artikkeleissa vertaillaan 
tyttöjen ja poikien hyvinvointia 
ja terveyttä, mutta tuodaan esiin 
myös sukupuoliryhmien sisäistä 
moninaisuutta. Kirja sisältää lisäksi 
taustoittavan johdantoluvun sekä 
laajan katsauksen tuoreimpiin hy-
vinvointitilastoihin.

Kuudes Nuorten elinolot -vuosi-
kirja tarkastelee myös hyvinvoinnin 
positiivista puolta. Siinä kuvataan 
muun muassa vauhdilla kehittyviä 
ns. fyysisiä tietokonepelejä, joilla 
nuoria voidaan houkutella liikku-
maan aiempaa aktiivisemmin. Se 
tarjoaa myös ajatuksia seksivalis-
tuksen kehittämiseksi niin, että se 
tavoittaa eri tavoin orientoituneet 
nuoret entistä paremmin.

Kirja on suunnattu kaikille nuor-
ten kanssa työskenteleville sekä 
päätöksentekijöille, jotka ovat 
kiinnostuneet nykynuorten hy-
vinvoinnista ja heidän suhteestaan 
terveyteen. Se tarjoaa uusia näkö-
kulmia myös nuoria koskevasta 
tutkimuksesta kiinnostuneille.

 
Lähde: Sakari Karvonen (toim.): 
Onko sukupuolella väliä? Hyvin-
vointi, terveys, pojat ja tytöt. Nuor-
ten elinolot -vuosikirja 2006. 

Lisätietoja: 
erikoistutkija Sakari Karvonen, 
Stakes, puh. (09) 3967 2449, 050 
3278 268 tai suunnittelija Tii-
na Puhakka, Stakes, puh. (09) 
3967 2673, sähköposti etunimi.
sukunimi(at)stakes.fi.

NUORTEN 
PAHOINVOINTIA 
KASAANTUU 
PALJON POJILLE
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Lancia palaa Suomen 
automarkkinoille

Italialainen luksusmerkki Lancia 
palaa yli 10 vuoden tauon jälkeen 
Suomen markkinoille syksyllä 
2007. Fiat-konserniin kuuluvan 
Lancian maahantuoja on Delta 
Motor Oy, joka toimii myös Fiatin 
ja Alfa Romeon maahantuojana. 
Delta laajentaa näin myyntivali-
koimaansa premium segmentis-
sä. Lancia tunnetaan maailmalla 
eleganttina ja innovatiivisena au-
tomerkkinä. Lancia on puhtaim-
millaan italialainen designauto.

Suomalaiset muistavat Lancian 
parhaimmin autourheilusta, saa-
vuttihan Markku Alén Lancialla 
useita osakilpailuvoittoja 80-luvul-
la MM-rallissa ja Juha Kankkunen 
rallin maailmanmestaruuden 1987 
ja 1991. Vaikka autourheilu on 
tärkeä osa Lancian historiaa, tänä 
päivänä Lanciaa kuvaavat parem-
min adjektiivit tyylikkyys ja hie-
nostuneisuus. Elokuvataide, muoti 
ja muotoilu edustavat parhaiten 
2000?luvun Lancian arvoja.

Lancian myynti Suomessa aloi-
tetaan syyskuussa 2007 Ypsilon-
mallilla, ja mallisto laajenee myö-
hemmin vuonna 2008 Musa- ja 
Delta-malleilla. Ypsilon sijoittuu 
pienten premium autojen luok-
kaan ja se on suunniteltu asiak-
kaille, jotka haluavat yksilöllisen 
tyylikkään auton. Asiakkaille, 
jotka haluavat erottua joukosta. 
Kuten kaikissa italialaisissa luksus- 
ja desing-tuotteissa, myös Lancia 
Ypsilonissa upea muotoilu ja hie-
nostuneet yksityiskohdat yhdisty-
vät saumattomasti viimeisimpään 
teknologiaan.

European Fashion Awards 2006 
palkitsi Lancia Ypsilonin ”Fashion 
Car” -tittelillä. Espanjassa se voitti 
”women´s car 2005” -kategorian 
ohi Mercedes-Benzin A-luokan ja 
Audi A3:n.

Nokia 8600 Luna: 
Lasinkirkasta tyyliä ja 
yksityiskohtien juhlaa

Nokian ylellisin puhelinmallisto 
saa uutta hohtoa lasin ajattomasta 
kauneudesta.

Edistyksellisiä materiaaleja, ku-
ten kromia, ruostumatonta terästä 
ja titaniumia matkapuhelimissaan 
käyttävä Nokia julkisti tänään No-
kia 8600 Luna -puhelimen, jonka 
kauneuden salaisuus on taiteili-
joita ja käsityöläisiä vuosisatoja 
innoittanut materiaali - lasi.

Lähes läpikuultamattoman 
savulasin yhdistäminen erikois-
pinnoitettuun ruostumattomaan 
teräkseen tekee Nokia 8600 Luna 
-puhelimesta miellyttävän niin kat-
soa kuin koskettaakin. Saapuvan 
puhelun merkiksi välähtelevä näp-
päimistön taustavalo tuo tyyliin 
salaperäisyyttä ja eloisuutta. Kun 
käyttäjä vastaa puheluun avaa-
malla liukukannen, tarkasti tasa-
painotettu liike tuo lasin alta esiin 
ergonomisen näppäimistön.

“Nokia 8600 Luna -mallin suun-
nittelussa oli keskeistä pienim-
mänkin yksityiskohdan harkittu 
ja huolellinen viimeistely. Halu-
simme varmistaa, että jokaisen 
pinnan välittämä käyttökokemus 
- lasin sileys, kädessä lämpimältä 
tuntuva teräs, näppäimistön herk-

kyys - ylittäisi kaikki odotukset”, 
sanoo johtaja Heikki Norta Nokian 
Mobile Phones -toimialaryhmästä. 
“Puhelimen nimellä on erityinen 
merkitys. Muinaisessa Roomassa 
Luna oli kuunvalon jumalatar, 
kiehtovan salaperäinen kauno-
tar, joka esitettiin usein pehme-
än, mutta samalla kirkkaan valon 
ympäröimänä.”

Estetiikan ja ergonomian tasa-
paino toistuu myös Nokia 8600 
Luna -puhelimen tarkkaan harki-
tuissa ominaisuuksissa. Laitteessa 
on useamman toiminnon yhdis-
tävä micro-USB-liitäntä, mikä 
mahdollistaa virtaviivaisemman 
muotoilun ilman erillistä paikkaa 
jokaiselle liitännälle. Se helpottaa 
myös yleisimpiä toimintoja, kuten 
akun lataamista sekä audio- ja 
datayhteyksiä. Toimintavalmius 
GSM-verkossa neljällä taajuudella 
mahdollistaa yhteydet myös mat-
koilla. Suuri ja kirkas näyttö sopii 
erinomaisesti kahden megapik-
selin kameralla otettujen kuvien 
katselemiseen.

Nokia 8600 Luna -puhelin tulee 
myyntiin vuoden 2007 toisella nel-
jänneksellä.

Plextorilta uusi edullinen 
ja helppokäyttöinen 

videokonvertteri
Siirrä VHS-nauhojen sisältö ja 
analogivideokameralla kuvattu 
materiaali helposti ja edullisesti 
DVD:lle. Plextorin uusi ConvertX 
PX-AV200U -videokonvertteri on 
suunniteltu mahdollisimman help-
pokäyttöiseksi.

Plextorin ConvertX takaa van-
hojen analogisten videoaarteiden 
säilyvyyden digitoimalla ne jälki-
polvia varten. Tuotteen mukana 
toimitetaan kaikki tarvittava, joten 
asiakkaamme voivat aloittaa van-
hojen videoiden käsittelyn välit-
tömästi. Laite tarvitsee vain liittää 

tietokoneen USB-porttiin, kytkeä 
siihen analoginen lähdelaite, ja an-
taa tehokkaan ohjelmiston hoitaa 
loput. Sen avulla on mahdollista 
editoida digitaalisia tiedostoja, 
luoda ammattimaisilla siirtymillä 
ja teksteillä varustettuja Holly-
wood-tyylisiä elokuvia, sekä jakaa 
valmiit CD:t ja DVD:t ystävien ja 
perheenjäsenten kanssa.

Plextorin ConvertX-pakkauksen 
mukana toimitetaan Preston Digi-
tal Converter -muunnosohjelmisto 
sekä VideoWorks (videoeditointi- 
ja DVD/VCD-authoring -ohjel-
misto), jotka sopivat täydellisesti 
vasta-alkajille, mutta ovat samalla 
ominaisuuksiltaan riittävän tehok-
kaita myös edistyneempien käyttä-
jien tarpeita silmällä pitäen.

Yksinkertainen laite on täydelli-
sen kattava ratkaisu ja hinnaltaan 
hyvin kilpailukykyinen.

Tärkeimmät ominaisuudet:
• ConvertX PX-AV200U: Digi-

taalinen videokonvertteri
• Muuta videonauhat DVD:iksi 

nopeasti ja helposti
• Tukee MPEG 2/4 -videofor-

maatteja
• Helppo Plug&Play-asennus
• Mukana toimitetaan Presto-

ohjelmisto
Digitaalinen konvertteri: muun-

nosohjelmisto, joka tukee MPEG 
2/4 -videoformaatteja

VideoWorks: tehokkaammat vi-
deoeditointiominaisuudet ja DVD/
VCD-authoring -toiminto

• OS: Windows XP/Vista
• 2 vuoden takuu
Plextorin ConvertX PX-AV200U 

tulee saataville toukokuussa 2007 
Plextorin jälleenmyyntiverkoston 
välityksellä. Tuote kuuluu Plexto-
rin Fast Warranty Service -takuun 
piiriin (2 vuoden takuu EU-maissa, 
Norjassa ja Sveitsissä (Haku & Pa-
lautus); muissa maissa 1 vuoden 
carry-in -takuu). Tuotteen hinta on 
53 euroa + alv.

Lumenelta lentomääräykset 
täyttävä miesten 
matkapakkaus

Miesten kosmetiikan kysyntä on 
edelleen kasvanut vauhdikkaasti. 
Viime vuonna miesten kosmetii-
kan kulutus lähes kaksinkertaistui. 
Kosmetiikkamerkki Lumenen vii-
me vuoden lopussa lanseeraama 
miesten kosmetiikkasarja on saa-
nut hyvän vastaanoton. Suositusta 
Lumene For Men -sarjasta on nyt 
saatavilla myös matkakoot paljon 
matkaavien miesten iloksi. Pak-
kauskoko noudattaa uusia lento-
määräyksiä ja tuotteet voikin ottaa 
mukaan käsimatkatavaroihin.

peeseen. Lumene on ottanut tuo-
tekehitykseensä koulutuksellisen 
lähtökohdan. Tuotteet opastavat 
miehiä valinnassa ja ne on nimet-
ty selkeästi ihonhoidon kolmen 
keskeisen vaiheen mukaan: pese, 
aja ja suojaa. 

Lumene For Men- tuotteet on 
suunniteltu vastaamaan miesten 
ihonhoidon ja puhtauden perus-
tarpeisiin: parranajosta aiheutu-
neeseen ärsytykseen, kuivaan 
ihoon, ihon suojaamiseen eri sää-
olosuhteissa sekä raikastamiseen ja 
puhdistamiseen. Matka- ja kokei-
lupakkauksessa on mukana kolme 
tuotetta: kosteuttava kasvovoide, 
kuorintavoide ja rauhoittava par-
tabalsami. Pakkaus on saatavilla 
kaupoissa huhtikuun puolivälistä 
alkaen.

Yhtenä esteenä suomalaismies-
ten kosmetiikan käytölle on asian-
tuntemuksen puute oikean tuot-
teen valinnassa. Miehet kun eivät 
käytä kosmetiikkaa naisten tapaan 
hemmotteluun, vaan selkeään tar-

Lumenen teettämän suomalais-
ten miesten kosmetiikkatutkimuk-
sen mukaan kosmetiikan käytöstä 
on tullut monelle miehelle arki-
päivää. Nopeimmin yleistyvät ihon 
pesuun ja suojaamiseen tarkoitetut 
tuotteet. Lumene For Men -sarjan 
suosituimpia tuotteita ovat kos-
teuttava kasvovoide, deodorantti 
sekä kiinteyttävä kasvoseerumi.

– Miehet ovat olleet avainase-
massa sarjan tuotekehityksessä ja 
pakkaussuunnittelussa. Tuotepak-
kausten tulee näyttää sille, että ne 
kehtaa ottaa esille kuntosalillakin. 
Miesten erityistarpeet on huomioi-
tu paitsi tuotteiden vaikutuksessa 
ja pakkauksessa, myös tuoksussa 
ja koostumuksessa, kertoo LUME-
NE Groupin markkinointijohtaja 
Olli Vähänen.

Tehokampanja puree:
Isät myönteisiä 

perhevapaiden pitämiselle
Tuoreita pienen lasten isiä on 
lähestytty puhelinkampanjalla ja 
heille on kerrottu vanhempainva-
paan pitämisen mahdollisuuksis-
ta. Lähes kaikki kohteena olleet 
isät (98 %) sanovat suhtautuvan-

sa isien pitämiin 
vanhempa in -
vapaisiin nyt 
myönteisemmin 
kuin ennen 
kampanjaa.

Isät perheva-
paalle -kampan-
jan huomioarvo 
on ollut suuri. 
Kampanjan vas-
taajista reilusti 
yli puolet (65 
%) kertoo näh-
neensä kampan-
jan mainoksen 
televisiossa tai 
huomanneensa 
sen sanoma- tai 
aikakauslehdes-
sä (51 %).  

Va s t a a j i s t a 
jopa 39 % ker-
toi käyneensä 

A

kampanjan verkkosivuilla www.
isyys.net.

38 % vastaajista sanoo kam-
panjan viestien muuttaneen omaa 
suhtautumistaan isien vanhempai-
nvapaisiin – käytännöllisesti katso-
en kaikilla myönteiseen suuntaan. 
Näistä vastaajista yli puolet (52 %) 
arvioi kampanjan saaneen heidät 
harkitsemaan vanhempainvapaan 
jakamista yhdessä äidin kanssa. 
Keskustelua kampanja on herättä-
nyt perheessä kahden kolmasosan 
mukaan.

 Isät perhevapaalle –projekti 
on sosiaali- ja terveysministeriön 
sekä työmarkkinaosapuolten yh-
teinen kampanja, jonka tavoittee-
na on aktivoida isät käyttämään 
mahdollisuutta perhevapaan käyt-
töön. Isien perhevapaat ovat sekä 
työnantaja- että työntekijäosapuo-
len etu: ne parantavat työelämän 
tasa-arvoa.

Kampanjalla käytiin luutuneiden 
asenteiden kimppuun. Suomen 

vanhempainvapaajärjestelmä on 
erinomainen ja perhevapaauudis-
tuksen myötä entistä joustavampi, 
mutta isät käyttävät edelleen van-
hempainvapaita hämmästyttävän 
vähän. Haluttomuutta on selitetty 
asenteilla ja perinteiseen roolimal-
leihin jämähtäneellä ajattelulla.

– Asenteiden muuttaminen 
on haasteellista ja erittäin pitkä-
jänteistä työtä, sanoo sosiaali- ja 
terveysministeriön viestintäjohtaja 
Eeva Larjomaa. – Siksi olemmekin 
iloisia tuloksista. Suunta on oikea 
ja tästä on hyvä jatkaa. Kampanja-
han on osa kokonaisuutta ja liittyy 
ministeriön tavoitteisiin varmis-
taa naisille ja miehille yhtäläiset 
mahdollisuudet työelämässä, hän 
jatkaa.

 TNS Gallupin tutkimuspäällik-
kö Tomi Ronkainen kertoo kam-
panjan vaikuttavuuden ja huomi-
onarvon olleen poikkeuksellisen 
korkeita.

– Kampanja on tavoittanut 
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LIGHTECH toimittaa 
laadukkaita teholähteitä  

halogeeni-, monimetalli- ja 
LED-valaistukseen

A

Internet-yhteys 
laajakaistanopeudella

Z750i on Sony Ericssonin ensim-
mäinen kolmitaajuus-HSDPA- ja 
nelitaajuus- EDGE-puhelin. Se 
tarjoaa siten internetyhteyden 
laajakaistanopeudella sekä säh-
köpostin ja kuvablogien tekomah-
dollisuuden kaikkialla.

Z750i on tyylikkäästi muotoiltu 
simpukkapuhelin. Sen peilimäi-
nen pinta kätkee alleen näytön, 
joka ilmoittaa saapuvasta puhe-
lusta tai tekstiviestistä. Kauniin 
ulkonäön lisäksi puhelimessa on 
monipuoliset toiminnot, joiden 
avulla internetin, sähköpostin ja 

Tutkimus: 
Miesten karvoituksen 
siistimisestä on tullut 

trendikästä 
Philipsin julkistaman eurooppa-
laisen tutkimuksen mukaan var-
talokarvoituksen siistiminen ei ole 
enää vain naisten asia. Tutkimuk-
sen mukaan peräti 65 prosenttia 
nuorista miehistä siistii vartalon-
sa karvoitusta säännöllisesti tai 
silloin tällöin. Pohjoismaat ovat 
tutkimuksen mukaan tässäkin 
asiassa edelläkävijöitä, sillä suurin 
innostus ihokarvojen siistimiseen 
on juuri pohjoismaisten miesten 
keskuudessa. Pohjoismaissa peräti 
80 prosenttia kyselyyn vastanneis-
ta alle 35-vuotiaista miehistä sanoi 
siistineensä ihokarvoitustaan aina-
kin joskus. Tärkein syy trendiin 
ovat naiset.

Miesten ihokarvojen siistiminen 
alkoi pienen ryhmän trendinä, 
mutta nyt sileästä vartalosta on 
tullut ihanteellinen vartalonmalli 
useimmille miehille. Karvoituk-
sen ajelemista muualtakin kuin 
kasvoista ei pidetä enää outona, 
vaan se kuuluu luontevalla tavalla 
itsestään huolta pitävien miesten 
elämään. Monet miehet pitävät si-
leää vartaloa hygieenisenä, mutta 
tärkein syy nykyiseen trendiin 
näyttää olevan se, että valtaosa 
nuorista naisista ei pidä karvaista 
vartaloa puoleensavetävänä. 

Tutkimukseen vastanneista 
20–35-vuotiaista naisista vain joka 
sadas sanoi pitävänsä runsasta kar-
voitusta miehillä puoleensavetävä-
nä. 13 prosenttia naisista koki, että 

kohderyhmänsä hyvin välineestä 
riippumatta ja sen seurauksen van-
hemmille on herännyt tarve ottaa 
asiasta selvää, Ronkainen arvioi.  
– Tosin tuloksia on vaikea verrata 
muihin kampanjoihin: otos koos-
tuu suurelta osin isistä, joita on 
etukäteen kontaktoitu, Ronkainen 
jatkaa.

TNS Gallup Oy kysyi kampanjan 
vaikuttavuudesta 200 isältä, joilla 
on pieni, 1,5 - 4 kuukauden ikäi-
nen lapsi. Tuoreille isille suunna-
tun tutkimuksen avulla selvitettiin 
isien kokemuksia kampanjasta.

Isät perhevapaalle -kampanjan 
toteuttaa Viestintätoimisto Sop-
rano ja se rahoitetaan Euroopan 
sosiaalirahaston ESR:n tuella.

ihokarvoitus on miehekästä. Eri-
tyisen luotaantyöntävänä nuoret 
naiset pitävät miesten karvoitusta 
selässä ja hartioilla: 74 prosent-
tia vastaajista sanoi karvoituksen 
näillä alueilla olevan epämiellyt-
tävää.

– Yhä useammat miehet halu-
avat siistiä ihokarvoitustaan, ja 
monet tekevät sen mieluummin 
sähköisellä vartalokarvoituksen 
siistimiseen tarkoitetulla lait-
teella välttääkseen partahöylien 
aiheuttaman ihonärsytyksen ja 
viiltoarvet. Philipsin Bodygroom 
on markkinoiden ensimmäinen 
tuote, joka on kehitetty erityisesti 
vartalokarvoituksen siistimiseen, 
Philips Kodinkoneiden myynti-
johtaja Timo Arasalo sanoo.

Tutkimuksessa haastateltiin 
20–35-vuotiaita miehiä ja naisia 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa, Hollannissa, Saksassa, 
Espanjassa ja Italiassa. Pohjois-
maissa tutkimuksen toteutti Carat 
Insight ja muualla Euroopassa Fit-
ness First.

vaikkapa uutisten lukeminen reaa-
liajassa puhelimen näytöltä sujuu 
kätevästi.

– HSDPA on merkittävä harppa-
us nopeampaan suuntaan matka-
puhelimien datasiirrossa. 

Z750i tarjoaa paljon muutakin 
kuin pelkän nopean internetyh-
teyden. HSDPA:n ansiosta Z750i 
pystyy tuomaan uusimman tiedon 
puhelimen näytölle nopeasti ja 
näppärästi. Kyseessä voivat olla 
esimerkiksi rss-syöttein saatavat 
tuoreimmat uutisotsikot tai ajan-
kohtaiset liikennetiedotukset. 

Z750i ei ole tarkoitettu pelkäs-
tään työkäyttöön. 2,0 megapikselin 
kameralla otettuja kuvia on helppo 
katsella 2,2-tuumaiselta näytöltä. 
Iso näyttö helpottaa myös sähkö-
postien ja internetin selaamista. 
HSDPA-tekniikan ansiosta valo-
kuvia voi lähettää laajakaistano-
peudella kuvablogiin. Puhelimen 
monipuolinen mediasoitin tukee 
useimpia musiikkiformaatteja ja 
lisäksi siinä on FM-radio. Z750i:
llä voi myös pelata 3D-pelejä.

Z750i:n myötä bisnes-käyttöön 
soveltuva langaton sähköposti 
tulee nyt myös klassisiin puhe-
linmalleihin. Puhelimessa on 
Exchange ActiveSync -synkrono-
inti, joten puhelimen sähköposti-, 
kalenteri- ja yhteystiedot voidaan 
synkronoida langattomasti tieto-
koneen kanssa. Lisäksi puheli-
messa on Java push-Email- sekä 
POP/IMAP-tuki.

Lisävalotelineiltä vaaditaan 
EU-tyyppihyväksyntä

Alle 3500 kg:n henkilöautoihin 
ja kaikkiin pakettiautoihin saa 
25.5.07 alkaen asentaa vain EU-
direktiivin mukaan tyyppihyväk-
syttyjä etusuojajärjestelmiä.

Lisävalotelineiltä ja muille 
etusuojajärjestelmiltä vaaditaan 
25.5.2007 alkaen EU-direktiivin 

2005/66/EY mukainen tyyppihy-
väksyntä. Vaatimus koskee alle 
3500 kg painavia henkilöautoja 
sekä kaikkia pakettiautoja. Direk-
tiivin tarkoituksena on parantaa 
jalankulkijoiden ja ajoneuvojen 
turvallisuutta. 

Etusuojajärjestelmillä tarkoite-
taan erillisiä rakenteita, joiden tar-
koituksena on suojata ajoneuvon 
ulkopintaa vahingoilta törmäysti-
lanteessa. Tällaisia ovat mm. kar-
japuskurit ja lisävalotelineet. Alle 
puolen kilon painoisia, ainoastaan 
valojen suojaamiseen tarkoitettu-
ja rakenteita ei kuitenkaan lasketa 
etusuojajärjestelmiksi, eikä direk-
tiivi koske niitä. 

Esimerkiksi Cobra-lisävaloteli-
neillä on EU-direktiivin mukainen 
tyyppihyväksyntä. Cobra-valikoi-
massa on paketti- ja maastoau-
toihin custom-osia, jotka on val-
mistettu kiillotetusta ruostumatto-
masta teräksestä. Osilla on kolmen 
vuoden takuu. 

Cobra-tuotteita tuo maahan 
Örum Oy Ab, joka on merkittävim-
piä auton varaosien ja lisävarus-
teiden kokonaispalveluntuottajia 
Suomessa.

Hyvä työmatkapyörä
Työmatkoille ei voi valita säätä, 
joka on useasti aika vaativakin, 
mutta pyörän voi. Uusi Crescent 
Logic 318 (miehille 308) on nimen-
omaan työmatkapyöräksi suunni-
teltu polkupyörä, joka toimii säällä 
kuin säällä.

ja tehokkaat Shimano Nexave -rul-
lajarrut toimivat joka säällä. 

Pyörän säädettävä ohjainkan-
natin mahdollistaa ajoasennon 
muuttamisen nopeasti tarpeiden 
mukaan.

Uutuutena Spectra Defender 
-turvalukko, johon on saatavilla 
Spectra lukituslisävaijeri. Lukkojen 
tarpeellisuutta ei suinkaan kanna-
ta aliarvioida. Lukot avautuvat sa-
manaikaisesti yhdellä avaimella.

Pyörässä on uusi Shimano Ne-
xus 8-vaihteisto, joka 7-vaihteista 
huomattavasti kehittyneempi. Riit-
tävän laaja välitys takaa miellyttä-
vän ajon myös pitkillä työmatkoilla 
tai jyrkissä ylämäissä. Sileäpintai-
set Spectra Duramax 3D-renkaat 
heijastinreunoilla lisäävät pyörän 
rullaamista asfalttiteillä. Turvalliset 

Joka kolmas suomalaislapsi 
on nähnyt äitinsä tai isänsä 

humalassa
Suomalaislapset tietävät, mitä hu-
mala on. 89 prosenttia ala-asteikäi-
sistä on nähnyt humalaisen ihmi-
sen. Suurin osa lapsista on nähnyt 
humalassa tuntemattoman (54 %) 
tai tutun (28 %) aikuisen. Oman 
äidin on nähnyt humalassa noin 
joka kymmenes ja oman isän joka 
neljäs lapsi. 

Suurin osa (91 %) ala-asteikäi-
sistä lapsista kokee humalaisen ih-
misen negatiivisena. Valtaosa lap-
sista määrittelee humalassa olevan 
sekavaksi, hulluksi tai sellaiseksi, 
joka ei tajua tekojaan (80 %) ja 
kömpelöksi, horjuvaksi tai sellai-
seksi, joka ei pysy pystyssä (74 
%). Aggressiiviseksi, ilkeäksi, ka-
malaksi tai vihaiseksi humalaisen 
määrittelee 55 prosenttia lapsista. 
Kuusi prosenttia alle 13-vuotiaista 
sanoo spontaanisti, että humalassa 
ihmiset antavat rahaa.

Monet hyvin nuoretkin tiesivät, 
mitä alkoholi ja humala tarkoitta-
vat: ”olut on kakkaa”, tyttö 3 v., 
”humalassa on sumussa”, poika 3 
v. tai ”viini on aikuisten karkkia”, 
tyttö 3 v. 

– Usein ajatellaan, että vain 
runsas, alkoholismiksi mielletty 
käyttö haittaa lapsia. Lasten nä-
kökulmasta läheisten vähäinenkin 
alkoholin käyttö voi olla ongelma. 

Kaikenlaiset muutokset aikuisten 
käytöksessä saattavat pelottaa, 
sanoo Suomen Kasvatus- ja per-
heneuvontaliiton puheenjohtaja ja 
Stakesin kehittämispäällikkö Sirpa 
Taskinen. 

58 prosenttia ala-asteikäisistä 
lapsista yhdistää alkoholinkäy-
tön spontaanisti aikuisten juhliin. 
Juhliin tyypillisimmin liitetyt attri-
buutit ovat kuitenkin positiivisia: 
lähes 80 prosenttia ala-asteikäisistä 
lapsista yhdistää aikuisten juhliin 
naurun ja musiikin. 

Tutkimuksessa erottui kolme ta-
paa määritellä aikuisten juhlat:

• 45 prosenttia lapsista pitää ai-
kuisten juhlia voimakkaasti alko-
holisävytteisinä, ei lapsille sopivi-
na: ”aikuiset juttelevat keskenään 
ja juovat alkoholia”, poika 12 v.• 
25 prosentin mielestä aikuisten 
juhliin kuuluvat paitsi alkoholi-
juomat, erityisesti viini, myös iloi-
suus, nauru ja illallinen: ”aikuisten 
juttuja, syödään aikuisten ruokia ja 
juodaan viiniä”, tyttö 5 v.

• 30 prosenttia lapsista pitää 
aikuisten juhlia täysin alkoholitto-
mina: ”aikuisten juhlissa on ilma-
palloja ja juodaan teetä hienoista 
kupeista”, poika 5 v.

Kyselyssä on mukana 953 lap-
sen vastaukset. Tutkimus on var-
sin edustava otos suomalaislasten 
näkemyksistä. Aineisto koottiin 
Habbo Hotel -internetyhteisön 
kautta (7–13-vuotiaat, n = 834) 
ja Taloustutkimuksen paneelissa, 
jossa lasten vanhemmat kysyivät 
lapsiltaan (3–10-vuotiaat, n = 100) 
tietyt tutkimuskysymykset. Lisäksi 
kahdesta esikouluryhmästä koot-
tiin lasten teemapiirroksia (6-vuo-
tiaat, n = 19). Aineisto kerättiin 
helmi-maaliskuussa 2007. 

Tutkimus tehtiin osana Suomen 
Kasvatus- ja perheneuvontaliiton 
kampanjaa Mieti missä seurassa 
humallut. Tutkimuksen teki Kuu-
las Research Agency.



2�TOS I M I E S    3 / 2007 2� TOS I M I E S   3 / 2007

Teksti ja kuvat: Pertti Muikku
 

Markus Hoffman on 
44 vuotias saksalainen 
mies, joka eli 
homoseksuaalisissa 
suhteissa koko 
nuoruusikänsä. 
Nykyään Markus 
johtaa perustamaansa 
Wuestenstrom -järjestöä, 
jossa autetaan miehiä 
ja naisia kasvamaan 
seksuaalisuuden alueella 
raamatullisin perustein. 

 

Minulla oli ainakin sata 
syytä, miksi halusin 
vapautua homoudesta. 

Olin esimerkiksi täynnä ristiriitoja 
ja itsemurhan partaalla. Jos ihmi-

”Sain huutaa tuskani 
ulos samankaltaisissa 

tilanteissa, joissa kipu oli 
joskus syntynyt. Tämän 

jälkeen tunsin, että 
mielenalueen kiusaus 

oli lähtenyt.”

Mikä on Wuestenstrom?
Järjestö auttaa miehiä ja naisia eheytymään erityisesti seksuaali-
suuden alueilla.
Pääpaikka sijaitsee Stuttgardissa Etelä-Saksassa.
Perustaja ja järjestön johtaja on Markus Hoffmann.
Järjestöllä on haaroja myös Sveitsissä ja Itävallassa, he vastaavat 
Elävät Vedet (nykyisin Läpimurto elämään) -ryhmistä Saksassa.
Markus Hoffman kiertää puhumassa konferensseissa monissa eri 
maissa. Erityisesti hän tekee työtä Saksan eri seurakuntien kans-
sa.
Lisätietoa: 
www. wuestenstrom.de

 
Mikä on Aslan?

Aslan ry on vuonna 1991 perustettu kirkkokuntiin sitoutumaton 
kristillinen palvelujärjestö. Toiminnan tavoitteena on tukea ja aut-
taa raamatulliselta pohjalta niitä, jotka haluavat kasvaa ja eheytyä 
tunne- ja seksuaalielämän alueilla.

Aslan koordinoi kolmea kurssia, joita järjestetään eri puolilla Suo-
mea. Elävät vedet ja Kutsu kasvuun ovat eheytymisryhmiä, joiden 
päämääränä on tukea kasvua mieheyden, naiseuden, ihmissuh-
teiden ja seksuaalisuuden alueilla. Elämän puolelle -kurssi tarjoaa 
tukiohjelman niille, jotka kamppailevat jonkin elämää rajoittavan 
ongelman tai sairauden kanssa. 
Lisätietoa:
www.aslan.fi

B 	 	 Markus	 Hoffman	 oli	 pääpuhujana	
Tampereella	 pidetyssä	 eheytymissemi-
naarissa:	Täyteen		mieheyteen	 ja	koko	
naiseksi	huhtikuussa.	Seminaarin	järjesti-
vät	Aslan	ry,	Palatsiseurakunta,	Pyynikin	
ev.lut.	srk	ja	Kristillinen	opintokeskus.

Eheytyminen 
homoseksuaalisuudesta

B 	 	 Markus	 kiertää	 opettamassa	 avus-
tajansa	 Stefan	 Schmidtin	 kanssa.	 Mar-
kuksella	on	vaimo	 ja	kolme	 lasta.	Hän	
on	opiskellut	käytännöllistä	 teologiaa,	
sosiaalityötä	 ja	 pätevöitynyt	 erilaisten	
psykoterapeuttisten	 menetelmien	 käy-
tössä.	 Markus	 on	 kohdannut	 tuhansia	
homoseksuaaleja	 10	 vuoden	 palvelun	
aikana.

B			Markus	painottaa,	että	rehellistä	tun-
teiden	ja	tarpeiden	purkua.	Terveestä	pa-
lautteesta	johtuva	kipu	ja	turhautuminen	
antaa	mahdollisuuden	eheytyä.

sellä on satoja irtosuhteita, hän ei 
voi voida hyvin, sanoo Hoffman.

Markuksen lapsuutta siivitti 
rikkinäinen koti. Hänen isänsä 
oli väkivaltainen ja monella ta-
valla armoton. Äiti kärsi erilaisista 
komplekseista. Markus näkee, että 
syttyminen homoseksuaalisuuteen 
oli oire epäterveestä kehityskulus-
ta.

– Kun lapsi kasvaa, hänessä on 

kaksi puolta. Toinen on ihannemi-
nä ja toinen todellinen, joka ei ole 
täydellinen. Lapsuuden ja nuoruu-
den aikana nämä kaksi minäkuvaa 
täytyisi yhdistyä otollisella tavalla. 
Jos esimerkiksi isä ei hyväksy las-
taan vikoineen, minuus ei pääse 
kehittymään terveesti.

Markus kertoo, että hänen oma 
eheytymisensä alkoi siitä, kun hän 
muutti pois kotoa isoäitinsä luo. 

Tämä oli uskova venäläinen mum-
mo, joka puhui usein Jeesuksesta. 
Isoäitinsä myötävaikutuksella Mar-
kus meni mukaan seurakuntaan, 
jossa hän erään nuorisopastorin 
avustamana sai ottaa Jeesuksen 
henkilökohtaisesti vastaan.

Uskoon tultuaan Markus lähti 
opiskelemaan hengelliseen se-
minaariin, josta toivoi löytävänsä 
apua. Hän kuunteli kristittyjen 
neuvoja ja kilvoitteli.

– Minulle sanottiin, että minun 
tulee vahvistaa miehisiä puoliani, 
joten menin karate-kerhoon. Sain 
parantavaa rukousta ja eräänlaista 
henkien ulosajamista. Halusin elää 
kuin munkki, jotta pysyisin puh-

taana. Välttelin myös ihmissuh-
teita, koska eräs kristitty neuvoi, 
että voin tulla niissä riippuvaisek-
si. Elin jo kehollisesti puhtaasti, 
mutta mielenalueen kiusaus ei hä-
vinnyt. Tämän huomasin esimer-
kiksi siinä, että yritin usein tehdä 
vaikutuksen samaan sukupuoleen. 
Vaihdoin seminaaria, kun ajattelin, 
että toisessa olisi paremmat opit. 
Mutta se ei auttanut.

 
Kipu olennainen osa 

eheytymistä
Eräässä vaiheessa Markus tajusi 
tärkeän asian: koska hänen ongel-
mansa olivat lähtöisin ihmissuh-
teista, myös ratkaisut löytyisivät 
niissä. Hän tapasi kristityn miehen, 
joka ryhtyi hänen sielunhoitajak-
seen.

– Pyhä Henki johdatti tässä pro-
sessissa. Tämän kristityn miehen 
kanssa sain purkaa tuskani saman-
kaltaisissa tilanteissa kuin ne olivat 
joskus syntyneet, ja kaiken sen jäl-
keen todellakin tunsin, että myös 
mielenalueen homoseksuaalinen 
kiusaus oli lähtenyt.

Markus sanoo, että turhautumi-
nen ja kipu ovat olennainen osa 
parantumista.  

– Yritän selittää tätä kahdella 
askeleella. Ensinnäkin on hyvin 
tärkeää olla suhteissa rehellinen 
ja avoin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että täytyy opetella puhumaan 
sisimmistä tarpeistaan. Useimmat 
homoseksuaalithan häpeävät pal-
jastaa niitä. Jos olet avoin, joudut 
kohtaamaan monenlaisia petty-
myksiä, koska ihmiset reagoivat 
monin eri tavoin. Esimerkiksi, 
jos tarpeesi on joka päivä saada 
kuulla joltakin ihmiseltä olevasi 
tärkein maan päällä, ja paljastat 
sen hänelle, hän voi reagoida ve-
täytymällä. Torjunta aiheuttaa ki-
pua, mikä mahdollistaa toisen as-
keleen: on opittava käsittelemään 
kipu terveellä tavalla. Käytännössä 
tämä voi tarkoittaa vihan, surun tai 
pettymyksen tunteiden puhumista 
ulos ystävän, terapeutin tai jopa 
tunteiden aiheuttaneen ihmisen 
kanssa. 

Markus kertoo, että suhde Ju-
malaan oli hyvin tärkeällä paikalla 
eheytymisprosessissa.

– Ensinnäkin uskoni teki asiat 
paljon vaikeimmiksi ja monimut-

kaisemmiksi. Toiseksi Jumalasuh-
de oli tärkeä elettyjen miessuh-
teiden takia. Jumala isänä antoi 
minulle luvan olla olemassa kaik-
kine tarpeineni ja tunteineni. Jee-
sus, Poika, joka otti vastuullensa 
syntimme, opetti minua olemaan 
vastuullinen omassa elämässäni: 
antamaan anteeksi, jotta voisin 
löytää ihmissuhteissani uutta, pi-
tää huolta tarpeistani ja erottaa 
todelliset tarpeet synnistä. Pyhä 
Henki johdatti minut toimimaan 
uudella tavalla ja elämään ihmis-
suhteissani terveesti.

Markukselle yksi erittäin tärkeä 
asia oli oppia suremaan Jumalan 
läsnäolossa.

– Tämä tarkoitti sitä, etten pa-
ennut suruani laulamaan ylistys-
lauluja tai lukemaan Psalmia 23, 
vaan todella suremaan hänen 
kanssaan.

 

Vapautumisen askeleet
Markus sanoo, että on tietysti vai-
kea listata ohjeita homoseksuaa-
lisuudesta vapautumiseen, mutta 
joitakin tärkeitä askeleita hän an-
taa. Hän kertoo, että ensinnäkin 
oli rohkaisevaa kohdata entisiä 
homoseksuaaleja ja nähdä, että 
vapautuminen on mahdollista.

– Ensimmäinen askel on lopet-
taa homoseksuaalisuuden toteut-
taminen. Tällöin sisäiset jännitteet, 
kuten yksinäisyys tai tyhjyys nou-
see usein pintaan. Sitten hyväksy 
homoseksuaaliset tunteesi ratkai-
suina, joita ennen tarvitsit ongel-
miisi. Tämä tarkoittaa, ettet enää 
taistele tunteitasi vastaan tai koe 
häpeää niiden tähden. Pyri sitten 
ymmärtämään mitä todella etsit 
suhteessa samaan sukupuoleen. 
Tämä on toiveittesi ja pelkoje-
si tutkimista samaa sukupuolta 

kohtaan. Ymmärrä myös puolus-
tusmekanismisi ihmissuhteissa. 
Hyväksy kaikki tunteesi: pelko, 
viha, suru, onnellisuus jne. Jaa 
todelliset tarpeesi ja tunteesi ih-
missuhteissa samaan sukupuoleen 
ilman, että harrastat seksiä heidän 
kanssaan. Käsittele turhautumiset 
ja pettymykset tällaisissa suhteissa. 
Ja käy läpi nämä askeleet myös 
vastakkaisen sukupuolen kanssa 
puolustusmekanismien tunnista-
misesta lähtien.

Naimisissa
Markus on naimisissa Susannen 
kanssa ja heillä on kolme lasta. 
Menneisyys on tuonut haasteita 
myös avioliittoon.

– Avioliittomme aikana kohta-
sin tarpeita syviin miesten välisiin 
suhteisiin. Tämä tarkoitti sitä, että 
kävin läpi joitakin riippuvuussuh-
teita samaan sukupuoleen samoin 
parantavin askelin, joista edellä 
kerroin. Vaimollani oli vaikea sie-
tää ja ymmärtää, miten jokin mies-
suhde voisi tarjota sellaista mitä 
hän ei voisi antaa. Tämä prosessi 
vaati paljon rehellistä keskustelua 
tunteistamme ja tarpeistamme.

 
Homoseksuaalisuus 

kirkon piirissä
Nykyään monissa kirkollisissa pii-
reissä ollaan jo melko varovaisia 
keskustelemaan homoseksuaali-
suudesta asiana, josta ylipäätään 
pitäisi eheytyä. Markus kertoo, 
että polemiikkia on ollut heidän 
järjestönsä ympärillä.

– Kohtaamme paljon vastus-
tusta. Esimerkiksi meiltä evättiin 
kirkkomme eräs jäsenyys juuri 
toimintamme luonteen tähden. 
Hiippakuntani piispa on ottanut 
kuitenkin myönteisen kannan ja 
sanoi, että kaikesta huolimatta tee 
se mikä sinun tulee tehdä. Tämä 
rohkaisi minua suuresti.

Homoparien siunaamiseen kir-
kossa Markuksella on selvä kanta. 
– Kristillisesti se ei ole mitenkään 
mahdollista. Ei ole olemassa vaih-
toehtoa, jossa homoliitot vihittäi-
siin avioliittoon. Kokonaan toinen 
asia on se, kuinka suhtaudumme 
homoseksuaalisuuteen. Meidän 
täytyy saada puhua siitä, ei vai-
eta. Tulee myös viisaasti miettiä, 
kuinka suhtaudumme homosek-
suaaleihin ja saamme heidät kir-
kon piiriin.
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Heikki Pusa

Uppsalan lähellä 
Bälingessä vuonna 1290 
syntynyt Hemming 
oli keskiaikaisista 
piispoistamme 
huomattavimpia. Hän 
aloitti koulunkäyntinsä 
kaikkien 
pappiskutsumuksen 
edellytykset täyttävien 
nuorten poikien 
tavoin lähimmän 
hiippakuntakaupungin, 
tässä tapauksessa 
Uppsalan, 
katedraalikoulussa. 

Hemming oli lahjakas opis-
kelija, joka jatkoi perus-
opintojensa ja todennä-

köisesti pappisvihkimyksensä 
jälkeen teologian ja kanonisen 
lain eli kirkko-oikeuden opiskelua 
Pariisin yliopistossa. Siellä hänen 
opettajanaan oli eräs professori, 
josta tuli myöhemmin paavi Cle-
mens VI. Tällä tuttavuudella oli 
oma merkityksensä Hemmingin 
elämän kulkuun.

Turkuun 
piispaksi

Turun piispa Pentti (Benedictus), 
joka itsekin oli ruotsalainen, lienee 
kutsunut oppineen maanmiehen-
sä tuomiokapitulia laajentaessaan 
sen jäseneksi eli kaniikiksi Tur-
kuun 1329.

Hemming näyttää olleen varsin 
arvostettu uudessa ympäristös-
sään, sillä Pentin kuoltua vuonna 
1338, hänet valittiin uudeksi piis-
paksi. Vaali tapahtui via Spiritus 
Sancti eli huutoäänestyksellä Py-
hän Hengen vaikutuksesta täysin 

yksimielisesti. Ensin yksi kaniikeis-
ta ilmoitti äänestävänsä Hemmin-
giä ja silloin ”me kaikki yhtäkkiä 
nousimme seisomaan ja yksimie-
lisesti yhdyimme mainitun herra 
Hemmingin ehdokkuutta kannat-
tamaan ja välittömästi valitsimme 
hänet yhteen ääneen ja yhdessä 
hengessä meidän ja Turun kirkon 
piispaksi ja paimeneksi, koska hän 
on kaikin puolin kelvollinen opin, 
elämän ja käytöksen puolesta an-
sioitunut mies”.

Hemming 
ja Birgitta

Hemmingin aikalainen, pyhä Bir-
gitta, luonnehtii piispaa pelotto-
maksi totuudenrakastajaksi, joka 
ei koskaan pysähdy, vaan aina 
juoksee ja osaa levätäkin juostes-
saan. Hemming kuului Birgitan 
ystäväpiiriin ja oli tämän ensim-
mäisiä tukijoita.

Tomera Birgitta myös ojensi 
piispaa, kun katsoi tämän mene-
vän askeesissaan turhan pitkälle 
kieltäytymällä liha- ja kalaruoista 
eräällä juhla-aterialla. Seuraavana 
aamuna Birgitta kertoi saaneensa 
yöllä ilmestyksen, jossa paljas-
tuivat Hemmingin ajatukset, kun 
tämä oli aterioidessaan hiljaa mie-
lessään kummeksunut Birgitan 
tapaa avoimesti nauttia pöydän 
antimista. Birgitta viittasi aposto-
lien esimerkkiin ja kehotti piispaa 
syömään mainittuja ruokia vain 
tavanomaisia kirkollisia paasto-
päiviä noudattaen. Hemming pe-
lästyi, pyysi anteeksi ja arvatenkin 
paransi tapansa.

Birgitalta Hemming sai elämän-
sä erikoisimman tehtävän. Birgitta 
lähetti Hemmingin viemään paavi 
Clemens VI:lle viestiä, jossa tämä 
ilmestyksiinsä viitaten varsin sel-
väsanaisesti kehotti paavia välit-
tömästi muuttamaan Avignonin 
”Baabelin vankeudesta” takaisin 
Roomaan. Luultavasti Birgitta va-
litsi Hemmingin lähettilääkseen 
juuri sen takia, että tämä tunsi Cle-
mensin jo opiskeluajoiltaan. Paa-

vin lisäksi Hemmingin piti samalla 
matkalla tavata myös Englannin ja 
Ranskan kuninkaat, jotka kävivät 
tuohon aikaan ikuiselta tuntuvaa, 
kuvaavasti satavuotiseksi sodaksi 
nimitettyä keskinäistä sotaansa. 
Niin ikään Birgitan Kristukselta 
saamaan ilmestykseen viitaten 
Hemmingin tuli kehottaa kunin-
kaita solmimaan rauha ja keskittyä 
sotimisen sijasta kristikunnan tilan 
kohentamiseen.

Hemming lähti matkaan Birgitan 
rippi-isän, Petrus Olavin kanssa 
1347. Birgitta oli sanonut lähettä-
vänsä heidät huonojen kristittyjen 
luo ja arvellut, että näitten olisi 
vielä vaikeampi kääntyä Jumalan 
puoleen kuin pakanoitten. Ennus-
tus toteutui. Paavi kyllä otti heidät 
vastaan, mutta muuta vastakaikua 
ei tullut. Kuninkaita Hemming ja 
Petrus tiettävästi eivät onnistuneet 
edes tapaamaan.

Huono menestys sai Hemmin-
gin tuntemaan itsensä pettyneeksi 
ja masentuneeksi. Silloin Birgitta 
ilmestyi hänelle unessa ja äidilli-
sesti lohdutti Hemmingiä sanoen: 
”Miksi murehdit? Sinä palaat on-
nellisesti omaan maahasi ja siellä 
pelastat monia sieluja.”

Toiminta 
Suomessa

Uuden piispan ensimmäisiä tekoja 
oli tuomiokapitulin kehittäminen 
edelleen perustamalla tuomioro-
vastin virka v. 1340.

Turun tuomiokirkko oli vielä 
huonossa kunnossa vuoden 1318 
venäläishyökkäyksen jäljiltä. Hem-
ming kunnosti kirkkoa ja laajensi 
sitä rakennuttamalla uuden, goot-
tilaistyylisen kuoriosan. Kirkkoon 
perustettiin kaksi uutta alttaria, Py-
hälle Neitsyelle ja Pyhälle Yrjölle. 
Hemming lahjoitti kirkolle myös 
hiipan ja piispansauvan.

Pohjanlahden perukoilla yhä 
tehtävän lähetystyön johdosta 
Turun ja Uppsalan hiippakun-
tien rajan määrittely pohjoisessa 
tuli ajankohtaiseksi. Arkkipiispa 

Hemming Nilsson kaavaili rajaksi 
Oulujokea. Molemmat Hemmingit 
tapasivat toisensa Torniossa 1346. 
Turun piispa piti puolensa hyvin 
ja rajaksi sovittiin Kemijoen ja 
Kaakamajoen välimaasto. Päätös 
oli kauaskantoinen, sillä hiippa-
kuntien raja muodostui Ruotsin 
ja Suomen rajaksi, joka säilyi 
muuttumattomana aina vuoteen 
1809, jolloin venäläiset Haminan 
rauhassa siirsivät sen hiukan län-
nemmäksi Tornionjoelle. 

Ristiretki-innostus leimahti Ruot-
sissa viimeisen kerran Hemmingin 
piispuuden aikana. On mahdollis-
ta, että yhtenä tarkoituksena Hem-
mingin matkalla paavin luo olikin 
saada paavin tuki kuningas Maunu 
Eerikinpojan, jota kutsutaan myös 
Maunu Liehakoksi, suunnittele-
malle ja Birgitan ynnä Hemmingin 
tukemalle ristiretkelle Novgorodia 
vastaan. Sotaretki alkoi 1348. Al-
kumenestys oli hyvä, mutta jäi 
lyhyeksi. Joukkojen toimintaky-
vyn hiipumiseen vaikutti osaltaan 
sodan aikana valtakuntaan levin-
nyt musta surma eli rutto. Rauha 
solmittiin v. 1351 Tartossa. Rajat 
säilyivät muuttumattomina. 

Turun piispalle sota toi epämiel-
lyttävänä yllätyksenä kuninkaan 
virolaiselle Padisen sistersiläisluos-
tarille tekemän lahjoituksen. Vii-
meisen sotavuoden aikana Maunu 
Eerikinpoika oleskeli kyseisessä 
luostarissa jonkin aikaa ja myönsi 
tälle patronaattioikeuden Porvoon 
pitäjään, sen kappeleihin Sipoo-
seen ja Pernajaan sekä Vantaan-
joen lohenkalastukseen. Alueet 
jäivät kyllä Turun hiippakuntaan 
kuuluviksi, mutta Padisen munkit 
saivat käyttää niitä taloudellisesti 
hyväkseen.

Tästä syntyi paha särö piispan 
ja kuninkaan suhteisiin. Ylimystön 
alkaessa kapinoida Maunu Eeri-
kinpoikaa vastaan myös Hemming 
oli tapahtumissa mukana. Hän 
peruutti suostumuksensa Padisel-
le tehtyyn lahjoitukseen. Vaikka 
piispa ei kapinallisten johtoon 

kuulunutkaan, hän joutui vuoden 
1360 tienoilla vähäksi aikaa vangi-
tuksikin, mikä oli tavaton loukka-
us kirkon vapautta kohtaan. 

Vuonna 1362 Hemming oli vah-
vistamassa kuninkaankirjettä, jos-
sa Itämaalle, jota nimeä Suomesta 
siihen aikaan Ruotsissa käytettiin, 
myönnettiin oikeus osallistua 
Ruotsin kuninkaan vaaliin Moran 
kivillä. 

Kyvykäs ja 
käytännöllinen

Birgitan kuvauksen perusteella 
Hemming näyttää olleen vilkas ja 
toimelias jopa kiihkeä toiminnan 
mies. Oppinutta piispaa pidet-
tiin myös hyvänä saarnamiehe-
nä. Yksityiselämässään piispa oli 
vaatimaton ja askeesiin taipuvai-
nen. Syntyperältään Hemming 
ei kuulunut ylimystöön. Tietysti 
Hemming joutui mukautumaan 
Ruotsin piispojen kannanottoihin, 
jotka myötäilivät ylimystöä, mutta 
omaa asemaansa Hemming ei ko-
rostanut eikä tavoitellut itselleen 
valtaa. 

Toiminnassaan hän asetti kirkon 
ja hiippakuntansa edut etusijalle 
pitäen niistä tiukasti kiinni. Kyvyk-
kään hallintomiehen ominaisuuk-
sia osoittaa mm. se, että Hemmin-
gin aikana kirkon verotusoikeudet 
vakiinnutettiin ja kirkollisia käy-
täntöjä yhdenmukaistettiin.

Elämänsä aikana Hemming 
keräsi noin 40 niteen kokoelman 
uskonnollista, teologista ja kirkko-
oikeudellista kirjallisuutta. Se oli 
siihen aikaan melkoinen kokoel-
ma ja tavattoman arvokas. Tämän 
kirjastonsa Hemming myöhemmin 
lahjoitti Turun tuomiokirkolle. 
Kirjaston avulla kohotettiin pap-
pis-koulutuksen tasoa katedraali-
koulussa.

Papiston tasoa Hemming pyrki 
kohottamaan myös julkaisemalla 
v. 1352 synodaalistatuutit. Niis-
sä annettiin yksityiskohtaisia ja 
käytännöllisiä ohjeita kaikenlaisia 
papeille eteen tulevia tehtäviä var-
ten. Ehtoollisvälineitä tuli kohdella 
kunnioittavasti, kirkon omaisuus 
piti luetteloida ja hoitaa asiallisesti 
mm. kirkkokaluston puhtaudesta 
ja kirkkojen yleisestä siisteydestä 
oli huolehdittava. 

Jotta kirkollinen avioliittoon vih-

kiminen ja hautaan siunaaminen 
eivät kävisi varattomille ihmisille 
ylivoimaisiksi, kielsi Hemming 
pappeja perimästä kirkollisista 
toimituksista maksua etukäteen. 
Pienet lapset ja köyhät tuli haudata 
maksutta. Papin oli myös lähdettä-
vä sairastavan seurakuntalaisensa 
luokse tarpeen vaatiessa omalla 
kyydillään. Osaltaan näistä syistä 
Hemming katolisessa perinteessä 
nähdään köyhän ja raskaista ve-
roista kärsivän kansanosan puo-
lustajana.

Vaatimus pappien naimatto-
muudesta oli tullut voimaan Ruot-
sissa Skänningen kokouksessa jo 
1248, mutta se ei vielä Hemmingin 
aikanakaan ollut täysin toteutunut. 
Piispa suhtautui tilanteeseen käy-
tännöllisesti. Hän ei suoranaisesti 
kieltänyt pappien suhteita, mutta 
korosti selibaatin merkitystä vaa-
timalla, etteivät pappien lapset 
saaneet asua kirkon omistamilla 
tiloilla. Mikäli papilla oli omia ti-
luksia, piispa ei katsonut voivansa 
kieltää lasten asumista niillä.

Kirkkokansalle piispa antoi 
ohjeita paastosäännösten sovelta-
misesta sekä juhlapyhistä, joiden 
aikana työnteko oli kielletty.

Hemmingin 
pyhimystie

Hemmingin piispuus kesti 28 vuot-
ta ja on pisimpiä Turun piispojen 
historiassa. Hän kuoli 21.5.1366 ja 
tuli haudatuksi Turun tuomiokir-
kon pääkuoriin. 

Vuodesta 1416 alkaen muistiin 
kirjatut ihmeet Hemmingin hau-
dalla sekä hänen kuulumisensa 
pyhän Birgitan ystäviin ja lähi-
piiriin vaikuttivat myönteisesti 
kanonisoinnin käynnistymiseen 
1400-luvun lopulla. Hemmingin 
jäännökset siirrettiin pyhimys-
lippaaseen ja beatifikaatio eli 
autuuttamisjuhla vietettiin Tu-
russa 1514. Paavi Aleksanteri VI 
vahvisti autuuttamisen. Autuaan 
Hemmingin pyhäksi julistaminen 
eli kanonisointiprosessin viemi-
nen päätökseen oli suunniteltu 
tapahtuvaksi vuonna 1530, mutta 
alkanut uskonpuhdistus katkaisi 
prosessin kesken kaiken. Siksi 
Hemmingiä ei nimitetä pyhäksi, 
vaan autuaaksi. Viime aikoina 
Suomen katolilaisten keskuudessa 
on herännyt toiveita viedä kesken 
jäänyt prosessi päätökseen, kun 
autuuttamisen 500-vuotisjuhla lä-
hestyy vuonna 2014.

Autuaan Hemmingin muistopäi-
vää Suomen katolilaiset viettävät 
toukokuun 22. päivänä.

AUTUAS HEMMING 
– TURUN PIISPA

Metsäkoneet ja lumilingot

Muurame
www.nokka.fi

Laajensimme netti-

kaupasta kivijalkaan!
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Ruiskupuristustuotteet 
alihankintana 

valtakunnallisesti

www.retaplast.fi

www.ermoklubi.du.fi

Saat joka kuukausi
uuden Ermo DVD:n kotiisi

erikoishintaan 9,90 €
+ toimituskulut 2 €.

Liity ermoklubiin

osat 1-8
yhteishintaan

79 

ERMO-kirjasto
saatavana

UUTUUS!

ERMO-kirjastoERMO-kirjasto

Janne Viljamaa 

Mä haluun 
Höpöhöpömaahan. Äiti 
osta jäätelö. Auuh, mun 
polvesta tulee verta. 
Onko kukaan nähnyt 
Nelliä, se lähti kolme 
tuntia retkelle kaverinsa 
kanssa. 

L apsiperheen loma sujuu par-
haiten, kun löytää sopivan 
suhteen luovuutta ja järjes-

telmällisyyttä. Jos koko loma suo-
ritetaan ja käydään kaikki museot 
ja ihmelandiat niin tuloksena on 
burn out. Pitää aina olla mahdolli-
suus yllättää ja repäistä. Kun perhe 
ajaa läpi Suomen autollaan, niin 
äkkiä isä voi hihkaista, että nyt 

ja vessaan tunnin välein. Autoon 
voi varata kosteuspyyhkeitä ja 
pillimehuja ja banaaneja. Kun ai-
kaa varaa riittävästi, niin hermot 
säästyvät. Oksennuspussejakin on 
hyvä löytyä.

Ei liikaa 
ohjelmaa

Hyvä peukalosääntö on ottaa lo-
malla ohjelmaan yksi ohjelmanu-
mero päivässä. Muuten käy niin, 
että aamulla mennään mummolle, 
iltapäivällä torille, illalla ongelle 
ja loppuaika riidellään väsyneinä. 
Kun ohjelmaan ottaa vain yhden 
käynnin tai ohjelmanumeron, niin 
siitä voi puhua edellisenä iltana 
lapsille, että huomenna sitten 
mennään mummolle. Lapsikin 
tarvitsee valmistautumisaikaa ja 
kypsyttelyä. Häntä ei voi kädestä 
kiskoa ilman varoitusaikaa koh-
teesta toiseen ja ihmetellä, miksi 
lähteminen takkuilee. Yhdessä 
suunniteltu ja rauhassa valmisteltu 
toimii parhaiten.

Älä unohda 
romantiikkaa

Vanhempien on järkevää järjes-
tää yhteistä aikaa ainakin kerran 
viikossa. Jos isovanhemmille il-
moittaa menevänsä elokuviin, 
niin tuskin nämä vaativat lipun 
kantaosaa tarkistaakseen, että 
elokuvissa ihan varmasti käytiin. 
Vanhemmat voivat suunnata ko-
tiin nauttimaan romantiikasta, kun 
lapsen ovat mummolassa hoidos-
sa. Lapsiperheessä romantiikkakin 
täytyy laittaa kalenteriin piirtämäl-
lä vaikka sydän torstain kohdalle. 
Torstaina järjestetään yhteinen 
hetki kello kuudesta yhdeksään 
ja lapset viedään mummolle. Jos 
uskoo spontaanisuuteen, niin voi 
olla että romantiikka jää aika vä-

hiin. Lapsiperheessä tapahtuu. 
Kun yhteistä aikaa on etukäteen 
järjestänyt, niin vanhempien suh-
de vahvistuu.

Onni ei ole 
kaupallista

Jokainen vanhempi haluaa antaa 
laatuaikaa lapselleen, mutta ei 
ehkä jaksa uskoa, että lapselle 
koiran silittäminen tai mustikassa 
käynti tai ensimmäinen ongittu ah-
ven voi olla isompi juttu kuin kaik-
ki Suomen ihmelandiat yhteensä. 
Onni ei ole kaupallista. Siksi se 
syntyy pikkuasioista, kuten yhdes-
sä tekemisestä, kuuntelemisesta 
ja läsnäolosta. Kun äiti ja poika 
yllättävät isän ja lähtevät ongelle, 
niin lapsi muistaa koko ikänsä, mi-
ten piti istua ihan hipihiljaa, että 
ahven ei pelästyisi. Lapsi muistaa, 
miten koho alkoi uhkaavasti nykiä 
ja miten upea tunne on vetäistä 
ensimmäinen kala rannalle. 

Kun isä vielä kotona jaksaa iloi-
ta kalasta ja paistaa sen syötäväksi, 
niin pikku onkijan kesäonni on 
täydellinen. Jos onni olisi ostet-
tavissa, niin huvipuistossa olisivat 
maailman onnellisimmat ihmiset. 
Huvipuistossa on hyvä käydä ker-
ran kesässä, mutta onkiminen on 
vähintään yhtä tärkeää. Sopiva 
lapsiperheen kesärytmi muodos-
tuu vauhdin ja rauhallisuuden 
vuorottelusta. Jos sataa, niin kan-
nattaa mennä sisäliikuntahalliin 
hyppäämään pituutta ja korkeutta. 
Museokaan ei ole huono idea. 

Äiti maaliin
Illalla nukkumattia ei tarvitse kau-
an huhuilla, kun on koko päivän 
juossut ja kisaillut. Koripallo on 
hyvä ulkopeli sinä missä jalka-
pallonkin. Äidinkin kannattaa 
uskaltautua maaliin poimimaan 
rangaistuslaukauksia. Kesä on 
oivaa aikaa räväyttää.. Ei tarvitse 
koko ajan olla kiusallisen tietoinen 
siitä, että ei tämä nyt varmaan ole 
ihan sopivaa ohjelmaa aikuiselle ja 
mitähän nuo muut nyt ajattelevat. 
Ajatelkoon mitä vain. Paita pois ja 
järveen mars.

KEVYESTI KESÄLOMALLA
– selviytymisopas lapsiperheille

koko konkkaronkka ulos autosta. 
Kaikki hyppäävät tuohon peilityy-
neen järveen, viimeinen järvessä 
on mätämuna.

Ei aina 
valmista vastausta

Kesä antaa vanhemmille mahdol-
lisuuden yllättää ja laittaa naulak-
koon arvokkaan ja kaikkitietävän 
aikuisen roolinaamionsa. Yhdes-
sä kaksivuotiaan kanssa voidaan 
kyykistyä katselemaan leppäkert-
tua ja laskea sen pisteet. Matkalla 
järvelle voidaan pysähtyä anta-
maan heinää naapurin pollelle. 
Yhdessä ihmettely antaa lapselle 
mahdollisuuden oivaltaa ja ajatel-
la. Kun aikuinen kertoo ja julistaa, 
niin lapsi ei opi itse ajattelemaan. 
Parempi on esittää naseva kysy-
mys, kuin antaa kaikkeen valmis 
vastaus. Hyviä kysymyksiä esit-
tävillä aikuisilla on ajattelevia ja 

hoksaavia lapsia, jotka uskaltavat 
kysyä ja kyseenalaistaa.

Pitsaa 
terassilla?

Lapsiperheessä joudutaan an-
karasti pohtimaan, kannattaako 
koluta jokainen höpöhöpömaa ja 
pitääkö joka päivää syödä ulkona 
pitsaa. Lapsia ei juuri lohduta, jos 
äiti kertoo, että me vietetäänkin 
lomaa ihan kotosalla ja käydään 
takametsässä, kun kaikki muut 
lähtevät kiertämään Suomen ihme-
landioita ja lähtevät heinäkuussa 
Espanjaan. Äiti saa aika pontevasti 
vakuutella kotiruuan terveellisyyt-
tä, kun kaikki naapurin lapset syö-
vät pitsaa terassilla. 

Kirjallinen 
lomasuunnitelma

Lapsiperheen rahat voivat olla 
vähissä ja siksi täytyy tehdä valin-

toja. Lasten kanssa voidaan sopia, 
että käydään kerran kesässä huvi-
puistossa. Toiste ei mennä, vaikka 
naapurin lapset kävisivät viidesti. 
Lasten kanssa voi etukäteen sopia 
ja heiltä voi pyytää allekirjoituk-
sen perheen kesälomasuunnit-
telupaperiin. Tähän paperiin on 
luonnosteltu perheen kesäloma 
ja kaikki ovat saaneet sanoa sa-
nansa., vaikka aikuisella on aina 
lopullinen päätösvalta.

Muista 
oksennuspussit

Siirtyminen paikasta toiseen on 
lapsille kovempi suoritus kuin ai-
kuisille. Ei kannata kuvitella po-
sottavansa autolla kuutta tuntia 
putkeen ja lasten laulavan iloisena 
lastenlauluja takapenkillä. Autoon 
on hyvä varata lastenmusiikkia 
monta ceedeetä ja on hyvä py-
sähtyä tauolle, syömään, juomaan 

KUUSI OHJETTA 
LAPSIPERHEELLE 

KESÄKSI
• Ei tiukkoja aikauluja.
• Yksi ohjelma päivässä riit-
tää.
• Valmistele lasta seuraavan 
päivän ohjelmaan.
• Jätä tilaa yllättäville ratkai-
suille.
• Järjestä puolison kanssa kah-
denkeskistä aikaa.
• Muista, että leppäkerttu 
metsässä voi kaksivuotiaalle 
olla höpöhöpömaata kovem-
pi juttu.
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PSYKOPUHETTA KERRAKSEEN
Ai sinua kiusataan koulussa? Voi kamala, se 
johtuu varmaan siitä, että sinulla on huono 
itsetunto. Jos itsetuntosi olisi riittävän vahva, 
niin kiusaajat jättäisivät sinut rauhaan. Kyllä 
minulla ihan hyvä itsetunto on, mutta siitä 
huolimatta ne kiusaavat. Ei se voi olla mahdol-
lista, kun sinua kerran kiusataan. Psykopuhe 
syyllistää uhrin, jonka mahdottomaksi tehtä-
väksi jää todistaa, että kaikki on kunnossa. 
Psykopuhetta tulvii niin naistenlehdistä kuin 
televisiostakin. Maallikoidenkin tulisi osata 
psykopuheen perusteet, että voisivat televisi-
ossa, netissä ja lehdissä aktiivisesti osallistua 
itsensä, läheistensä, naapureidensa ja työtove-
reidensa mielenterveyden kartoitukseen päte-
vän oloisena. Etenkin psykoanalyysin käsitteet 
tulisi osata.. 

Ohjelmien vakioseuraaja unohtaa oman ajat-
telun, mutta hän osaa nopeasti sanoa, mitä 

Tohtori Phil tai joku muu guru sanoisi täs-
sä tilanteessa. Jos toinen ei ymmärrä käyttää 
omien ongelmien käsittelyssä kuulun tohtorin 
käsitteitä ja analyyseja, niin hän joutuu pois 
tietävästä porukasta..Humanistiset tieteet rin-
nastetaan kansan keskuudessa helposti lääke-
tieteeseen, jossa tieto kasautuu ja siinä voidaan 
tehdä todellisia läpimurtoja, kuten lääke aid-
siin tai syöpään. 

Muotiteoriat menevät ja tulevat. Kun yksi 
kuopataan, niin toinen jo nostaa päätään. Hel-
singin sanomien tiedetoimittaja Marko Hami-
lon toimittamassa mainiossa kirjassa 

Älkää säätäkö päätänne – häiriö on todel-
lisuudessa pohditaan laajasti ja kriittisesti esi-
merkiksi psykoanalyysin vaikutusta arkiajat-
teluumme. Freudin käsitteet tiedostamaton ja 
defenssi ovat osa vakiintunutta kielenkäyttö-
ämme. Millaista olisikaan Freuditon elämä? 
Yksi kirjan kirjoittajista,  dosentti Janne Kivi-
vuori käynnisti 1990-luvulla julkaisemallaan 
psykokulttuuri-trilogiallaan maassamme psy-
kokulttuurin kriittisen tutkimuksen. 

Jos et menesty, niin se on sun oma syy, 
mitäs et yrittäny tarpeeksi. Köyhyys, huono-
osaisuus ja sairaus ovat sun valintoja. Köyhää 
ja vähäosaista lyödään lujaa kahdelta puolelta. 
Häntä syyllistetään menestysoppaissa omasta 
vaatimattomasta osasta ja lisäksi hän tipahtaa 
muiden joukosta, kun perheellä ei ole varaa 
kuluttaa kuten naapurit. Lapset joutuvat epä-
edullisen vertailun kohteiksi päiväkodista läh-
tien. Helsingin sanomista tuttu käsikirjoittaja, 
journalisti ja dramaturgi Outi Nyytäjä kirjoittaa 
suorasukaiseen ja tiukkaan tyyliinsä elämän 
varttikorteista ja niiden puutteesta uudessa 
kirjassaan Menestys ja moraali. 

Hän pohtii, mikä ihme on, kun rehellinen 
duunari ei enää kelpaa, vaan pitää markkinoi-
da, konsultoida tai päästä edes tositelkkariin. 
Nyytäjä nostaa suomalaisista vähäosaisten 
puolustajista esiin Aki Kaurismäen, joka on 
elokuvissaan ollut niin kaupan kassan kuin 
teollisuusvartijankin puolella. Uudessa elo-

taitoja ei ole. 
Menestysyhteiskunta lupaa paljon, mutta 

todellisia voittajia on vähän. Näyteikkunassa 
on kivoja tuotteita, mutta vain murto-osalla 
on varaa ostaa. Kaikille on oppaassa luvattu, 
että kun vain yrität riittävästi, niin saat kaikki 
herkut. Monet uskovat ja ajattelevat olevansa 
huonompia ihmisiä köyhinä tai työttöminä. 
Syyllistäminen on toiminut. Nyytäjä kirjoittaa, 
miten keskiluokkainen menestyjä kääntää 
päänsä pois, kun näkee kerjäläisen..Tietoi-
suus köyhästä tuntuu pahalta ja siksi on hyvä 
ummistaa silmät. 

Nyytäjän kirja on kirjoitettu silmien ummis-
tamista vastaan. Vastuu on yhteinen ja pitää 
hyväksyä, että kaikilla ei ole samanlaisia edel-
lytyksiä napsia yhteiskunnan herkkuja, vaikka 
menestysoppaassa sivulla yksi näin sanotaan. 
Itsekunnioituksen voi säilyttää elämän murjo-
essakin. Kaikki eivät edes halua olla samalla 
tavalla stailattuja, pukeutuvia, syöviä ja ajatte-
levia menestyskoneita. On onneksi muitakin 
menestyksen kriteerejä kuin plasmatelevisiot 
ja rivitalohuoneistot.  Miten olisi sisäinen tasa-
paino ja harmonia ilman surisevia ja rätiseviä 
laitteita ja vale-Rolexia?

Janne Viljamaa

Älkää	säätäkö	päätänne	–	häiriö	on	todellisuudessa.	
Suomalaisen	psykokulttuurin	kritiikki
toim.	Marko	Hamilo,	Ajatus	kirjat,	2007

Outi	Nyytäjä:	Menestys	ja	moraali
Minerva	kustannus,	2007

VAHVISTA & VENYTÄ
Edellisessä Tosimies-lehden numerossa tutus-
tuttiin Riku Aallon kirjaan ’Kuntoilijan käsikir-
ja’, jossa hän viittasi myös lihashuollon tärke-
yteen pitkäjänteisen ja tuloksellisen kilpa- tai 
kuntoliikunnnan kentässä.

Kirjassaan ’Vahvista ja venytä’ Aalto luo laa-
jemman katsauksen kuntosaliharjoitteluun ja 
lihasten venyttelyyn myös kotioloissa.

Kirjassa tuodaan esille raan voiman hankin-
taa sekä kehon ”rakentelua” painoharjoittelun 
avulla samoinkuin painotetaan ”perustuksen” 
tärkeyttä ennenkuin aletaan itse rakennusta 
tosissaan rakentaa.

Allekirjoittanut tunnustautuu enemmän 
kestävyys- kuin voima ”friikiksi”, mutta kai-
kissa ketävyyslajeissakin tarvitaan voimaa ja 
uskallan väittää, että kaikissa voimalajeissakin 
tarvitaan kestävyyttä.

Aallon kirja on erittäin monipuolinen teos 
varoituksineen (väärät asennot kuntosalilla, 
liiat määrät, liian vähäinen lepo ym).

Voima on nopeutta, jota taito hallitsee, ju-
listaa eräs kirjan luvuista.

Otsikon: Liikuntakoneiston rakenne ja toi-
minta alla tutustutaan järjestelmällisesti ihmis-
kehon luiden, nivelten ja lihasten yhteistyöhön 
matkalla kohden parempaa liikkuvuutta ja 
voimakkaampaa ja terveempää elämää kilpa-
urheilijana tai omaksi ilokseen liikkujana.

Teos on hienosti kuvitettu ja antaa niin aloit-
telijalle kuin enemmänkin kuntoilleelle paljon 
asiaa ja varoituksiakin matkalla kohti uusia 
liikuntakokemuksia ja saavutuksia.         

Samuel Saresvirta

Riku	Aalto:	Vahvista	&	venytä			
Opas	parempaan	lihaskuntoon	
Docendo		Sport,	2006

kuvassaan Laitakaupungin valot Kaurismäki 
hahmottelee teollisuusvartijan, joka kurjaan 
työhönsä ja pieneen palkkaansa kyllästynee-
nä haluaa ryhtyä yrittäjäksi, mutta rahaa ja 

tyylikäs musta pikeepaita 
A Real Man! -painatuksella.

Kokovaihtoehdot:
L – XL – XXL

HINTA VAIN 25 euroa!

www.tosimies-lehti.fi

TILAA ITSELLESI 
KESÄMENOON

Läpi neulansilmän
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Totisesti minä sanon teille: rik-
kaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille: 
helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä 
Jumalan valtakuntaan.” Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he 
kovin ja sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?” Niin Jeesus katsoi heihin 
ja sanoi heille: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki 
mahdollista.” Matt. 19:23–26. 

Tämä keskustelu käytiin sen jälkeen, kun rikas nuorukainen oli kysy-
nyt Jeesukselta, miten hän saisi iankaikkisen elämän. Raamatunkohtaa 
on selitetty mm. sillä, että Jerusalemin muurissa oli pieni kulkuportti, 
josta kameli ei voinut mennä läpi muuten kuin polvistumalla ja ryö-
mimällä. Toisin sanoen, selittäjä on antanut ymmärtää, että pelastus 
on ihmiselle mahdollista, kunhan hän on tarpeeksi nöyrä ja konttaa 
tai ryömii sisään ahtaasta portista. Mutta Jeesuksen sanat osoittavat 
selityksen vääräksi. Hän sanoo sen olevan ihmisille mahdotonta. Yhtä 
mahdotonta, kuin kamelin on mennä oikean neulansilmän läpi. 

Meillä kaikilla on joko maallista tai uskonnollista rikkautta niin pal-
jon, että se ei päästä meitä irti otteestaan, mikäli kysymys on meidän 
omista yrityksistämme päästä taivasten valtakuntaan. Olemme liiaksi 
sidottuja näkyvään luonnolliseen maailmaan halutaksemme iankaikki-
seen elämään. Siis tosiasiassa: - me emme tahdo pelastua. Siksi pelastus 
on kokonaan Jumalan työtä alusta loppuun. Hän irrottaa meitä tästä 
ajallisuudesta, ensin hellävaroin, sitten vähän voimallisemmin ja lopuksi 
hyvinkin rajusti, jos emme muuten suostu. Ja vasta kun olemme täysin 
Hänen vallassaan, Hän uudestisynnyttää meidät ahtaan portin toiselle 
puolelle. Se on Jumalan yliluonnollinen pelastustoimi, jolla Hän siirtää 
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. 

”…kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset 
siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelas-
tanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,” 
Kol. 1:12–14.

Hedelmänkantaja
”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että 
te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: 
että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. 
Joh 15:16–17.

Raamattu panee suuremman painon luonteen kasvatukselle ja Hen-
gen hedelmien syntymiselle, kuin millekään muille lahjoille tai ominai-
suuksille mitä pelastus voi ihmisessä vaikuttaa. Miltei koko Raamattu 
opettaa ihmisen kypsymistä hedelmää kantavaksi. Hengen hedelmät 
voivat syntyä vain yhteydestä Jeesukseen. Se on vanhurskauden he-
delmä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Raamatun ihmeellisimpiä ja 
ihanimpia periaatteita ovat juuri hedelmän kantamisen hengelliset lait. 
Siinä toimiva vaikuttaja, tekijä on Jeesus Kristus ja me saamme olla 
Hänen tekojensa esiintuojia – kantajia. 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän 
on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, 
hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,” Joh. 14:12.

Olemme Jumalan viinitarha. Viini on rakkauden, ilon ja elämän ver-
tauskuva. Meidän hedelmämme on se, minkä todistuksen annamme 
uskostamme ja Jumalasta. Ruokkiiko se lähimmäisissämme uskoa vai 
epäuskoa, – rauhaa vai rauhattomuutta – iloa vai masennusta? Jne. Jos 
Jeesus elää sydämessämme, meissä on iankaikkinen elämä. Sen tehtä-
vänä on tuottaa ympäristöömme uskoa, rauhaa ja iloa. Hedelmä tulee 
täydelliseksi anoessamme sitä Isältä Jeesuksen nimessä.

Toiseksi, saatamme yrittää itse tuottaa hedelmää enemmän kuin sitä 
luonnollisesti muodostuu, mutta se johtaa lainalaisuuteen ja hedelmättö-
myyteen. Puuta pitää kouluttaa ja karsia mutta muodostuvaa hedelmää 
ei saa häiritä eikä poimia raakana, se vain pilaa hedelmän. Samanlainen 
asenne, kuin puutarhurilla on hedelmäpuutaan kohtaan, tulee meilläkin 
olla omaa ja toisten hengellistä kasvua kohtaan. 

Esko Tienhaara
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A	

C	 	 Takaluukkua	 reunustavat	 aiempaa	
suuremmat	ja	tyylikkäämmät	perävalot.	
Lavan	tilavuutta	on	lisätty	korottamalla	
sivuseinien	korkeutta	60	mm.

TYÖTÄ JA HUVIA 
YHDISTELLEN

Ford Ranger Pick-up 2.� TDCi �x�
Uudistuneessa Ford Rangerissa yhdistyvät 

pick-up-maasturin ja henkilöauton 
ominaisuudet. Uusi Ranger näyttää 
jämäkältä ja modernilta, sisätilat on 

uudistettu kokonaisuudessaan, ja sen 
kantavuus ja vetokyky ovat entistä 

suuremmat. Uutena moottorina on 2,5 
litran common-rail-dieselmoottori. 

Kimmo Janas

A volavamarkkinoilla on 
vuosituhannen vaihteen 
jälkeen tapahtunut suu-

ria muutoksia. Siinä missä vielä 
takavuosina avolavapakettiautoja 
pidettiin remonttireiskojen työ-
kaluina, niitä nykyään käytetään 
yhä enemmän myös vapaa-ajan 
autoina.

Erään Ruotsissa tehdyn tutki-
muksen mukaan tyypillinen pick-
upin ostaja on keski-ikäinen per-
heellinen mies, jolla on kaksi lasta, 
koira ja joka toimii pienyrittäjänä. 

Auto on hänelle ensisijaisesti työ-
väline, jossa on hyvät tavaratilat 
materiaalien ja työkalujen kuljetta-
miseen. Toisaalta nelivetoisella au-

tolla hän pääsee perille paikkaan 
kuin paikkaan säästä riippumatta. 
Kiireinen perhe viettää mielellään 
yhdessä vapaa-aikaa. Yhteisiä har-

rastuksia ovat talvella laskettelu ja 
kesällä maastopyöräretket. Per-
heenisä kuuluu myös paikalliseen 
metsästysseuraan jne.

Moderni perheauto
Lähes henkilöautomainen ajetta-
vuus puolustaa Rangerin käyttöä 
myös perheen matkoilla. Auton 
sisustus on tyylikästä eikä anna 
minkäänlaisia viitteitä Rangerin 
työkäyttömahdollisuudesta. Kau-
punkiajossa hyvä näkyvyys joka 
suuntaan vain lisäsi koeajon po-
sitiivisuutta.

Rangerin sisätilat ovatkin käy-

neet läpi todellisen uudistuksen. 
Fordin insinöörit ovat lisänneet 
uudessa modernissa sisustukses-
sa henkilöautomaista mukavuutta 
ja korkealuokkaista tunnelmaa. 
Mutta vaikka mukavuuteen ja yk-
sityiskohtiin onkin panostettu, on 
huomioon otettu myös Rangerin 
päivittäinen käyttö raskaissa kul-
jetustehtävissä.

Edeltäjiensä tapaan uudessa 
Rangerissa on kolme korivaihto-
ehtoa. Meillä kokeiltavana olleessa 
neliovisessa Double Cab -mallissa 
on hyvin tilaa viidelle aikuiselle. 
Super Cab -mallissa on markki-

noiden ensimmäiset pilarittomat 
takareunasta saranoidut takaovet. 
Kyseinen versio rekisteröidään 
meillä pakettiautoksi, joten takaa 
puuttuvat istuintyynyt. Kolmas 
korivaihtoehto on kaksiovinen 
Regular Cab -malli, jossa on kaksi 
istuinta ja luokkansa johtava tava-
ransäilytystila.

Jämäkkyyttä ilmeeseen
Uudistuneen Rangerin ilmettä 
voisi kuvailla määrätietoiseksi el-
lei jopa jämäkäksi. Auton etuosaa 
hallitsevat uusi konepelti ja suuri 
etusäleikkö. Ulkonevat pyöräko-
telot antavat omaa ryhdikkyyttään 
autolle.

Moottoritilan ilmanvaihdon 
parantamiseksi etusäleikköä on 
laajennettu ja ilman kulkua on 
lisätty puskurien alapuolelta. Ko-
nepellillä on etusäleiköstä lähtevä 
kohotus, joka levenee v-kirjaimen 
muotoisesti kohti tuulilasin alareu-
naa.

Rangerin sivuprofiilia on ryh-
ditetty helmalinjaa nostamalla. 
Kiilamaisempi sivuprofiili on nyt 
aikaisempaa virtaviivaisempi ja 
selkeämpi.

Huippuluokan vääntöä
Fordin uusi dieselmoottori on 
vastaus kuluttajien toiveisiin. 
Suorituskyky on entistä parempi 
samalla kun polttoainekulutus on 
laskenut samoin kuin päästöt pie-
nentyneet.

Konepellin alla jyrisee 143-he-
vosvoimainen 2,5 litran Duratorq 
TDCi -dieselmoottori, jossa on 
uusi polttoaineen yhteispaineruis-
kutusjärjestelmä.

Suurempi teho saadaan syöttä-
mällä polttoaine monivaiheisesti 
kierron aikana 1600 baarin pai-
neella suoraan palotilaan. Näin sy-
lintereihin saadaan optimaalinen 
polttoaineen ja ilman sekoitus, 
mikä tehostaa vääntöä ja vähentää 
mm. moottorin ääntä ja tärinää.

Nelisylinterisen moottorin omi-
naisuuksista voisi luetella mm. 
seuraavat: enemmän voimaa ja 
vääntöä, tasainen kiihtyvyys, pa-
rantunut polttoainetaloudellisuus, 
pienemmät päästöt, moottorin no-
pea reagointi jne.

2-nopeuksinen 
jakovaihteisto

TDCi-moottorin suuren vääntövoi-

man vuoksi uudessa Rangerissa 
on 5-vaihteinen Durashift-manu-
aalivaihteisto. Vaihteistossa on nyt 
kaksoismassavauhtipyörä ja kol-
moissynkrointi, jotka vähentävät 
omalta osaltaan ääntä, tärinää ja 

B 	Uuden	Rangerin	etuosaa	hallitsevat	
uusi	konepelti	 ja	suuri	etusäleikkö.	Ul-
konevat	pyöräkotelot	suojaavat	koria	ja	
korostavat	Rangerin	jämäkkää	ilmettä.
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www.windside.com	
Oy Windside Production Ltd

Puh. 0208-350 700
finland@windside.com

Kesämökeille, 
veneisiin,                     
ammatti-
käyttöön

Windside tuuliturbiinit
Äänetön, turvallinen energialähde

SÄÄASEMAT JA
AJONEUVOJEN TIETOSIRUT

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

Ford Ranger
Pick-up 2.5 TDCi 

4x4

Moottori  Duratorq TDCi

 4 sylinteriä rivissä

Syl.til. 2499 cm3

Teho 103 kW/143 hv

Vääntö 330 Nm/ 1800 r/min

Veto takaveto

Vaihteisto 5-vaiht.man.

Rekisteröity 5

Pituus  5077 mm

Lavan pituus 1530 mm

Akseliväli  3000 mm

Raideväli, etu 1475 mm

Raideväli, taka 1470 mm

Min.maavara 205 mm

Kahluusyvyys 450 mm

Kohtauskulma 32o

Jättökulma 21o

Alustan vapausaste 28o

Kääntösäde 12,6 m

Kantavuus 1075 kg

Vetokyky perävaun. 3000 kg

Polttoainesäiliö 70 l

Polttoainetyyppi diesel

Polttoain. syöttö common-rail

Kulutus 8,9 l/100 km

Hinta  44.990 euroa

21,50 €

autokalat

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

C 	 Rangerin	 sisätilat	 ovat	 kokeneet	
täydellisen	uudistumisen.	Limited-varus-
teluun	kuuluvat	nahkaistuimet	tekevät	
matkanteosta	todella	miellyttävän.

A 	Kuljettajan	työskentelytila	ei	jätä	pal-
joa	arvostelunvaraa.	Suunnittelussa	on	
panostettu	henkilöautomaisuuteen.

A	 ajokarheutta. Aikaisempaan mal-
liin verrattuna vaihteiden siirtovä-
lejä on lyhennetty. 

Kaksoismassavauhtipyörä (huh, 
mikä sana...) koostuu kahdesta 
erillisestä vauhtipyörästä, jotka on 
eristetty vaimenninjousella. Tämä 
rakenne vähentää kytkinakselin 
kiertoliikettä, mikä puolestaan 
vähentää kierroslukemien vaihte-
lusta aiheutuvaa melua.

Rangerissa on myös kaksinope-
uksinen manuaalinen jakovaihteis-
to. Tavallisessa maantieajossa vain 
takarenkaat vetävät. Asennossa 
4x2 etuakselin vapaakytkin voi-
daan ottaa käyttöön kojelaudassa 
olevan kytkimen avulla, jolloin 
etupyörät voivat pyöriä vapaasti. 
Vaikutus on sama kuin jos vapaut-
taisi pyörän navat.

Maastossa ajettaessa kuljettaja 
voi valita nelivedon, jolloin kaik-
ki pyörät vetävät tasaisesti. Ja jos 
meno käy vieläkin vaativammaksi, 
voidaan käyttää myös nelivedon 

hidasta aluetta.
Mekaaninen tasauspyörästön 

monilevykitkalukko jakaa voi-
man tasaisesti vasemman ja oi-
kean pyörän välillä. Kaarreajossa 
voima siirtyy sille puolelle, jolla on 
eniten vetoa, jolloin vääntö pysyy 
tasapainossa.

Rangerin ajamislaadun eteen 
on todellakin tehty töitä; siinä on 
kehittyneempi etujousitus, vään-

tösauvat ja jousiholkit, suuremmat 
vanteet ja maastorenkaat, iskun-
vaimentimien halkaisija on suu-
rempi ja lehtijousi pidempi, mit-
kä optimoivat ajon laadukkuuden. 
Rangerissa on myös uusi vakain 
takana ja kehittyneempi hydrau-
linen jarrutusjärjestelmä.

Toisin sanoen Rangerilla saa 
siirrettyä niin kuorman kuin per-
heenkin näppärästi ja turvallisesti 
kelillä kuin kelillä, niin kaupungis-
sa kuin tukkipoluillakin.

B 	Ford	Rangerin	myynti	on	lisääntynyt	yli	
50	%	kahden	viimeisen	vuoden	aikana.

C 	 2,5	 litran	 Duratorq	 TDCi	 -diesel-
moottorista	 löytyy	 tehoa	 143	 hevos-
voimaa	 ja	 huippuvääntö	 on	 330	 Nm	
pyörintänopeudella	1800	kierr./min.

B 	Mittaristo	on	helppolukuinen	yhdel-
läkin	silmäyksellä.

C 	TDCi-moottorin	suuren	vääntövoiman	
vuoksi	Rangerissa	on	5-vaihteinen	Du-
rashift-manuaalivaihteisto.	Vaihteistossa	
on	kaksoismassavauhtipyörä	ja	kolmois-
synkrointi,	 jotka	 vähentävät	 ääntä	 ja	
värinää.

A 	Kaksilokeroisessa	keskikonsolissa	on	
tilaa	 jopa	kymmenelle	CD-levylle,	kah-
delle	matkapuhelimelle	ja	muille	pien-
esineille.

B 	Limited-varustellun	auton	kojelaudas-
sa	on	off-road	-mittaristo,	johon	kuuluu	
kompassi,	nousu/lasku-	ja	kallistuskulma-
mittari	sekä	lämpömittari.



Kronologinen Raamattu

Nyt Raamatun voi lukea siinä järjestyksessä 
kuin asiat ovat tapahtuneet. Pohjana uusi 
raamatunkäännös vuodelta 1992.
Hinta 50 €

Edwin Louis Cole: 
Seksuaalinen puhtaus

Tämä kirja on ehkä epätavallisin ja 
merkittävin kirja seksuaalisuudesta, 
mitä tulet koskaan lukemaan. 
Seksuaalinen puhtaus käsittelee 
seksuaalisuutta syvän ymmärryksen 
valossa. 
Hinta: 8 €

Kimmo Janas: 
Isän syli

Miestapahtumien pidetty opettaja Kimmo 
Janas peilaa esikoiskirjassaan isä-poika 
-suhdetta niin omiin poikiinsa, isäänsä kuin 
Taivaalliseen Isäänkin. Janas kuljettaa tarinaa 
lehtimiehen iskevällä tyylillä puhumalla 
asioista niiden oikeilla nimillä ja sortumatta 
liialliseen paatoksellisuuteen. 
Hinta: 10 €

Aapeli Saarisalo: 
Raamatun sanakirja

Koko Raamatun sanaston 
aakkosellinen selitysteos. Mukana 
on lähes 2300 Raamatun maailmaan 
liittyvää sanaa selityksineen.
Hinta: 40 €

MikroRabbi 10 Pro

MikroRabbi sisältää 50 raamatun-
käännöstä. Ominaisuudet ovat mm. 
perusmuotohaku, lauseen osan haku, 
rinnakkaispaikat, alaviitteet, 
selailuhistoria, kirjanmerkit ja jaelistat.
Sisältää myös MikroRabbi Mobilen.
Hinta: 90 €

Tilauksesi toimitetaan postipakettina parin päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta.
Paketin mukana seuraa lasku, jonka voit maksaa viikon kuluessa. Ei postiennakoita, ei postituslisiä!  TOIMI HETI!

Edwin Louis Cole: 
Kommunikaatio, seksi & raha

Kommunikaatio, seksi & raha -kirja 
soveltuu erinomaisesti paitsi miesten 
koulutukseen myös avioliittotyön 
opaskirjaksi. 
Hinta: 10 €

KIITOKSIA MIELENKIINTOISESTA TARJOUKSESTANNE,
postittakaa minulle välittömästi seuraavat tuotteet:

Isän syli 10 €          Kommunikaatio, seksi & raha 10 €          Seksuaalinen puhtaus 8 €   

Kronologinen Raamattu 40 €          Raamatun sanakirja 50 €          MikroRabbi 10 Pro 90 €

Tilaajan nimi:

Osoite:

Postinumero ja –toimipaikka:

Päiväys ja allekirjoitus:

Voit halutessasi faksata tilauksen meille puhelinnumeroon (09) 512 20 33.
Voit lähettää tilauksesi myös sähköpostilla: info@faktapro.fi  

FAKTAPRO OY
Tunnus 5014267

02003 VASTAUSLÄHETYS

Faktapro Oy 
maksaa 

postimaksun 
puolestasi

MIES!
Jos haluat kehittyä miehuudessasi, eväitä löytyy kirjallisuudesta.
Tilaa nyt itsellesi paketillinen hyviä rakennusaineita!


